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istoriuli krebuli _ „axali koronavirusi da Tsu” ivane javax-

iSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeT „Tbi-

lisis universitetis” redaqciam moamzada, romelic moicavs 2020 

wlis martidan _ oqtombramde periods. am periodSia swored saqa-

rTveloSi gavrcelebuli axali koronavirusi _ „kovid-19”. krebu-

lis SemdgenelTa mizania koronavirusis gavrcelebis periodSi 

Tsu-is saqmianoba da mis wiaRSi arsebuli informacia Tu mosaz-

rebebi, poziciebi da Sefasebebi gaacnos universitetis istoriiT, 

saqarTvelos istoriiT dainteresebul specialistebs. msoflio 

pandemiis gamowvevebs Tu rogor upasuxa Tsu-m da mis sivrceSi pro-

fesor-specialistTa da studentTa mxridan ra poziciebi, rekomen-

daciebi gamoiTqmeboda _ amis Taobazecaa krebulSi, romelic is-

toriis specialistebis garda, sxvadasxva sferos mkvlevrebsac da, 

zogadad, sazogadoebis sxvadasxva fenas daainteresebs. mTavari 

mizani ki momavali TaobisTvis msoflio pandemiisas universitetze 

mravalmxrivi cnobebis Semonaxvaa.

krebulSi aRwerilia damokidebuleba, gancda, qceva, daskvnebi, 

aRqma, cvalebadi realoba da sruliad axali gamowvevebi im adami-

anebisa, romlebsac pandemiis pirobebSi mouxdaT Tanacxovreba. 

imedia, krebuli Seasrulebs istoriuli wyaros, Taviseburi 

dokumenturi masalis mniSvnelobas samomavlod, radgan ivane java-

xiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti erTgvari 

sarkea, romelic ireklavs mTeli ganaTlebis sistemis realobas 

Cvens qveyanaSi.
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* * *
2020 წლის მარ ტი დან, მას შემ დეგ, რაც სა ქარ თვე-

ლო ში ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის ინ ფექ ცი ის (Covid-19) 
გავ რცე ლე ბის საფ რთხე გა მო იკ ვე თა, უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბი დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის და სპე-
ცი ალ ური მუ შა ობ ის ფორ მატ ზე გა და ვიდ ნენ. ივ ანე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტეტ მა პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ სირ თუ ლე ებს 
თა ვი წარ მა ტე ბით გა არ თვა.

გა ვა წლე ბი და მო მა ვა ლი თა ობ ები მსოფ ლი ოში და, 
მათ შო რის, სა ქარ თვე ლო ში გავ რცე ლე ბულ კო რო ნა-
ვის რუს ზე (Covid-19), რო გორც უსი ამ ოვ ნო და ად ამი-
ან თა გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
ტრა გი კულ პე რი ოდ ად შე ფა სე ბულ წარ სულ ზე, ისე 
ისა უბ რე ბენ. ის ტო რი ას, ალ ბათ, უნ და დარ ჩეს აღ წე-
რა-შე ფა სე ბე ბი იმ პე რი ოდ ისა, რო დე საც სა ქარ თვე-
ლო ში ვი რუ სი მძვინ ვა რებ და. 

რა გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დად გა თბი ლი სის სა ხელ მწი-
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი? რა ახ ალი წე სე ბი ამ ოქ მედ და და 
რა გა რე მო შე იქ მნა მას შემ დეგ, რაც ქვე ყა ნა ში „კო-
ვიდ-19”-ის გავ რცე ლე ბის საფ რთხე გა იზ არ და? რა გა-
დაწყვე ტი ლე ბე ბით პა სუ ხობ და უნ ივ ერ სი ტე ტი ახ ალ 
სირ თუ ლე ებს? რა ზე მსჯე ლობ დნენ, რა პო ზი ცი ებს 
გა მო ხა ტავ დნენ და რო გორ შეხ ვდნენ ცხოვ რე ბის ახ-
ალ რუ ტი ნას უნ ივ ერ სი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე ბი, პრო-
ფე სო რე ბი და სტუ დენ ტე ბი? — სწო რედ ამ თე მა ტი კა-
ზე წერ და თსუ-ის გა ზეთ „თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი” 
პან დე მი ის დროს და ელ ექ ტრო ნუ ლად ავ რცე ლებ და 
ინ ფორ მა ცი ასა თუ სხვა დას ხვა პო ზი ცი ას, აზ რს, ხედ-
ვას... გა ზე თის რე დაქ ცი ის მი ზა ნია მო მა ვა ლი თა ობ-
ებ ის თვის ამ ის ტო რი ული პე რი ოდ ის ას ახ ვა ივ ანე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ცხოვ რე ბის ახ ალი რიტ მის ჭრილ ში. 



axali koronavirusi da Tsu 9

* * *
„რე ალ ობა, რომ ლის წი ნა შეც ეპ იდ სი ტუ აცი ამ დაგ ვა ყე ნა, 

დი დი გა მოწ ვე ვაა სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის თვის. თსუ-ში 
მიმ დი ნა რე სე მეს ტრში სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე 2770 სას-
წავ ლო კურ სია და ყვე ლა ფერს ვა კე თებთ, რომ თი თოეული 
კურ სი და იგ ეგ მოს მი სი სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით. დი-
დი მად ლო ბა ყვე ლა პრო ფე სორს, ად მი ნის ტრა ცი ასა და ტექ-
ნი კურ პერ სო ნალს ამ დი დი ძა ლის ხმე ვის თვის და მად ლო ბა 
სტუ დენ ტებს მოთ მი ნე ბი სა და დახ მა რე ბის სურ ვი ლი სათ ვის. 
დღეს ყვე ლა ზე მე ტად გვჭირ დე ბა ძა ლე ბის კონ სო ლი და ცია 
და სტუ დენ ტებ მა, პრო ფე სო რებ მა, ფა კულ ტე ტე ბის ად მი ნის-
ტრა ცი ებ მა ერ თად უნ და ვის წავ ლოთ — რო გორ გა ვი არ ოთ 
ეს პე რი ოდი.

23 მარ ტი დან თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის შე რე ული ფორ მა ტით და იწყე ბა 
სას წავ ლო პრო ცე სი. მო დე ლი გუ ლის ხმობს სინ ქრო ნუ ლი და 
ას ინ ქრო ნუ ლი ელ ემ ენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას. ფა კულ ტე ტე ბის 
მი ხედ ვით ეს პრო ცე სი გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა და სტუ დენ-
ტებს LMS-ის სა შუ ალ ებ ით ფა კულ ტე ტე ბის ად მი ნის ტრა ცი-
ები დე ტა ლურ ინ ფორ მა ცი ას მი აწ ვდი ან.

პირ ველ ეტ აპ ზე (23 მარ ტი დან) უფ რო მე ტად გა მო ყე ნე ბუ-
ლი იქ ნე ბა ას ინ ქრო ნუ ლი სწავ ლე ბის მო დე ლი, რაც გუ ლის-

Tsu-is reqtori giorgi SarvaSiZeTsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe
Tsu-is ekonomikis saerTaSoriso skolaSi (Tsu-is ekonomikis saerTaSoriso skolaSi (ISET)ISET)
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ხმობს LMS-ზე ან Moodle-ზე (ფა კულ ტე ტე ბის არ ჩე ვა ნის შე-
სა ბა მი სად) ვი დეო, აუდიო ან ლექ ცი ის ტექ სტუ რი ვერ სი ის 
ატ ვირ თვას. პლატ ფორ მა ზე ას ევე აიტ ვირ თე ბა და ვა ლე ბე ბი 
და სა კითხა ვი ლი ტე რა ტუ რა.

ამ ავ დრო ულ ად, პრო ფე სო რე ბი ეტ აპ ობ რი ვად და იწყე ბენ 
სინ ქრო ნუ ლი ლექ ცი ებ ის ჩა ტა რე ბას.

უნ ივ ერ სი ტე ტი აქ ტი ურ ად აწ არ მო ებს მო ლა პა რა კე ბას ინ-
ტერ ნეტ პრო ვა იდ ერ ებ თან სტუ დენ ტე ბის თვის შე ღა ვა თი ანი 
ინ ტერ ნეტ პა კე ტის შე თა ვა ზე ბის თა ობ აზე, რის შე სა ხე ბაც, 
ას ევე, ეც ნო ბე ბათ სტუ დენ ტებს გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის-
თა ნა ვე.

ამ ას თან, სტუ დენ ტებს, რომ ლებ საც არ აქ ვთ წვდო მა ინ-
ტერ ნეტ თან ან არ აქ ვთ შე სა ბა მი სი ელ ექ ტრო ნუ ლი მოწყო-
ბი ლო ბე ბი, სააუდიტორიო პრო ცე სის გა ნახ ლე ბის შემ დეგ 
ლექ ტო რე ბი, ინ დი ვი დუ ალ ური გრა ფი კის შე სა ბა მი სად, და-
მა ტე ბით კონ სულ ტა ცი ებს ჩა უტ არ ებ ენ. თსუ-ის სტუ დენ-
ტუ რი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნი ზე ბით კი იმ სტუ დენ ტე-
ბის თვის, რომ ლებ საც არ აქ ვთ ინ ტერ ნე ტი, ხელ მი საწ ვდო მი 
იქ ნე ბა მა სა ლე ბი ბეჭ დუ რი ან ელ ექ ტრო ნუ ლი სა ხით ფა კუ-
ლე ტე ტებ ზე.

თსუ-ის სტუ დენ ტე ბის თვის სრუ ლა დაა ხელ მი საწ ვდო მი 
ის ეთი სა ერ თა შო რი სო ელ ექ ტრო ნუ ლი ბა ზე ბი, რო გო რე ბი-
ცაა Elsevier, Scopus, Sciencedirect, EBSCO, Econlit England 
Journal, Oxford Textbook of Medicine, JSTOR, BioOne; ECD-
Library, Cambridge Journals Online, HINARI Health და სხვა. 
ამ ას თან, თსუ-ის ბიბ ლი ოთ ეკ ის ელ ექ ტრო ნუ ლი ბა ზის გა მო-
ყე ნე ბით სტუ დენ ტებს 12 000-ზე მე ტი წიგ ნით სარ გებ ლო ბა 
შე უძ ლი ათ.

ამ ეტ აპ ზე მიმ დი ნა რე ობს შე ფა სე ბის სის ტე მის გა და ხედ ვა 
და მზად დე ბა ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი. ამ და სხვა დე ტა ლებ-
ზე ამ ომ წუ რავ ინ ფორ მა ცი ას სტუ დენ ტებს ეტ აპ ობ რი ვად მი-
ვაწ ვდით”.

გი ორ გი შარ ვა ში ძე, თსუ-ის რექ ტო რი
16 მარ ტი, 2020 წ.
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„თენ გიზ ცერ ცვა ძე ერთ-ერ თი იმ ათ გა ნია, ვინც ქმნის ეპ-
ოქ ას, ქვეყ ნის ის ტო რი ას.

შიდ სის ცენ ტრის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და C ჰე პა ტი ტის ელ იმ ინ-
აცი ის წარ მა ტე ბუ ლი პროგ რა მის და ნერ გვა სა ქარ თვე ლო ში 
მის სა ხელს უკ ავ შირ დე ბა.

ამ ას თან, ის არ ის ძა ლი ან კარ გი მკვლე ვა რი, მას წავ ლე ბე-
ლი, პრო ფე სო რი, ექ იმ თა მთე ლი პლე ად ის აღ მზრდე ლი.

დღეს უკ ვე მი სი სა ხე ლი ქვე ყა ნა ში ახ ალ კო რო ნა ვი რუს თან 
ბრძო ლას უკ ავ შირ დე ბა.

და ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლის და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე-
ლო ბის ერ ოვ ნულ ცენ ტრთან ერ თად მან შეძ ლო უდ იდ ესი 
წვლი ლი შე ეტ ანა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი აში. ამ ის-
თვის მას გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა უნ და გა და ვუ ხა დოთ.

სა ქარ თვე ლო ში აივ/შიდ სის სამ სა ხუ რის ფუ ძემ დე ბე ლი, სა-
ქარ თვე ლო ში C ჰე პა ტი ტის ელ იმ ინ აცი ის სა ხელ მწი ფო პროგ-
რა მის ერთ-ერ თი ინ იცი ატ ორი, ინ ფექ ცი ური პა თო ლო გი ის, 
შიდ სი სა და კლი ნი კუ რი იმ უნ ოლ ოგი ის სა მეც ნი ერო-პრაქ-
ტი კუ ლი ცენ ტრის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი, თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი თენ გიზ ცერ ცვა ძე 
დღეს იუბ ილ არია.

Tsu-is reqtorma giorgi SarvaSiZemTsu-is reqtorma giorgi SarvaSiZem
Tengiz cercvaZes dabadebis dRe miulocaTengiz cercvaZes dabadebis dRe miuloca
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ვუ ლო ცავ ბა ტონ თენ გიზს და წარ მა ტე ბებს ვუ სურ ვებ 
ქვეყ ნის და ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ებ ის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა ში!”

გი ორ გი შარ ვა ში ძე, თსუ-ის რექ ტო რი
16 მარ ტი, 2020 წ. 

* * *
პრე მი ერ-მი ნის ტრთან არ სე ბუ ლი უწყე ბა თა შო რი სი სა კო-

ორ დი ნა ციო საბ ჭოს ახ ალი რე კო მენ და ცი ებ ის შე სა ბა მი სად, 
არ და დე გე ბი 1-ელ აპ რი ლამ დე გა ხან გრძლივ და. სწავ ლის პრო-
ცე სის ელ ექ ტრო ნუ ლი კომ პო ნენ ტე ბით დაწყე ბის თა რიღ თან 
და კავ ში რე ბით, და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია კვი რის ბო ლომ დე 
გახ დე ბა ცნო ბი ლი. ჩვენ აქ ტი ურ ად ვაგ რძე ლებთ სხვა დას ხვა 
კურ სის ფარ გლებ ში მა სა ლე ბის, პრე ზენ ტა ცი ებ ის, ვი დე ოჩ-
ან აწ ერ ებ ის ატ ვირ თვას ელ ექ ტრო ნულ მა ტა რებ ლებ ზე, მიმ-
დი ნა რე ობს მა თი ტეს ტი რე ბა. უახ ლო ეს დღე ებ ში და იწყე ბა 
სტუ დენ ტე ბის შე სა ბა მის პლატ ფორ მებ ზე და რე გის ტრი რე ბა 
და, პრო ცე სის მომ ზა დე ბის მიზ ნით, მათ ვი დე ოგ აკ ვე თი ლე ბი 
და გზამ კვლე ვე ბი და ეგ ზავ ნე ბათ. და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია 
გა მოქ ვეყ ნდე ბა თსუ-ის ვებ გვერ დზე, ფე ის ბუ ქის გვერ დზე, 
LMS.TU.GE-ზე და, პა რა ლე ლუ რად, სტუ დენ ტებს მოკ ლე 
ტექ სტუ რი შეტყო ბი ნე ბა და ეგ ზავ ნე ბათ.

თსუ-ის სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი ერ თო ბის დე პარ ტა მენ ტი
11 მარ ტი, 2020 წ.
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* * *
პრე მი ერ-მი ნის ტრთან არ სე ბუ ლი უწყე ბა თა შო რი სი საბ ჭოს 

ახ ალი გა დაწყვე ტი ლე ბით, ხვა ლი დან სა მარ შრუ ტო ტაქ სე ბის 
 მოძ რა ობა აიკ რძა ლე ბა, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო ად გენს 
ერ თერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან გავ რცე ლე ბის კე რას. ქა-
ლაქ ში დარ ჩე ბა მე რი ის ტრან სპორ ტი (ავ ტო ბუ სე ბი), ის ევე, 
რო გორც მეტ რო, ამ ას თან მათ და ევ ალ ათ და ექ ნე ბათ ვალ-
დე ბუ ლე ბა _ ყო ველ დღი ურ ად მო ახ დი ნონ ტრან სპორ ტის 
დე ზინ ფექ ცია.

თქვენ თვის ცნო ბი ლია ის გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
თსუ-ის ად მი ნის ტრა ცი ამ ბო ლო პე რი ოდ ში მი იღო დის ტან-
ცი ური მუ შა ობ ის რე ჟი მი სა და შე ღა ვა თი ანი გრა ფი კის შე სა-
ხებ, თუმ ცა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მო და მა-
ტე ბით გეძ ლე ვათ უფ ლე ბა _ მათ, ვი საც უწ ევს სამ სა ხურ ში 
გა მოცხა დე ბა, ხვა ლი დან გა მოცხად დეთ 11 სა ათ ზე, ნაც-
ვლად სა შე ღა ვა თო 10 სა ათ ისა.

და მა ტე ბით მინ და ვთხო ვო ყვე ლა თა ნამ შრო მელს (დარ წმუ-
ნე ბუ ლი ვარ, ამ ას ჩე მი თხოვ ნა არც სჭირ დე ბა, უბ რა ლოდ, 
შე იძ ლე ბა არც ვი ცო დეთ, რომ ესა თუ ის ად ამი ანი სად მე 
ჩვენს შო რი ახ ლოს ცხოვ რობს) — ვინც ფლობს ავ ტო მან ქა-
ნას და უწ ევს სამ სა ხურ ში გა მოცხა დე ბა, გა მო ვავ ლი ნოთ 
სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბა და ჩვენს მე ზობ ლად მყოფ 
თა ნამ შრომ ლებს შევ თა ვა ზოთ ტრან სპორ ტით მომ სა ხუ რე ბა; 
(უნ ივ ერ სი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბაც და იწყე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით).

ხვა ლი დან და იწყე ბა სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რე ბის და რი გე-
ბა თა ნამ შრომ ლებ ისთვის (ოთ ახ ებ ის მი ხედ ვით), რო გორც 
სას წავ ლო-ად მი ნის ტრა ცი ულ კორ პუ სებ ში, ისე სა მეც ნი ერო 
კვლე ვით ინ სტი ტუ ტებ ში.

ლა შა სა ღი ნა ძე
თსუ-ის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი

12 მარ ტი, 2020 წ.
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* * *
„კო რო ნა ვი რუს თან და კავ ში რე ბით შექ მნი ლი უწყე ბა თა-

შო რი სი სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ებ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლის 2020 წლის 
12 მარ ტის #57/02-01, 16 მარ ტის #61/02-01 და 19 მარ ტის 
#67/02-01 ბრძა ნე ბე ბის შე სა ბა მი სად, უნ ივ ერ სი ტეტ ში და-
წეს და დის ტან ცი ური მუ შა ობ ის რე ჟი მი და შე ღა ვა თი ანი სა-
მუ შაო გრა ფი კი, კერ ძოდ: 

1. უნ ივ ერ სი ტეტ ში და საქ მე ბუ ლი ორ სუ ლი, ქრო ნი კუ ლი 
და ავ ად ებ ებ ის (გულ-სის ხლძარ ღვთა და სა სუნ თქი სის ტე მის 
და ავ ად ებ ები, დი აბ ეტი, ონ კო ლო გი ური და ავ ად ებ ები) მქო-
ნე ან/და 60 წელ ზე მე ტი ას აკ ის და საქ მე ბუ ლე ბი გა და ვიდ ნენ 
დის ტან ცი ური მუ შა ობ ის რე ჟიმ ზე, გარ და იმ პერ სო ნა ლი სა, 
რო მელ თა შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია დის ტან ცი ურ-
ად (სა მუ შაო ად გილ ზე გა მოცხა დე ბის გა რე შე). აღ ნიშ ნულ 
პი რებს მი ეც ეთ უფ ლე ბა, სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ებ ის 
ხელ მძღვა ნე ლებ თან შე თან ხმე ბით, გან საზღვრონ სა მუ შაო 
რე ჟი მის შე ღა ვა თი ანი გრა ფი კი.

2. და საქ მე ბუ ლებს, რო მელ თაც ჰყავთ სკო ლამ დე ლი ან სას-
კო ლო (დაწყე ბი თი სა ფე ხუ რის) ას აკ ის შვი ლე ბი, სა აღ მზრდე-
ლო და სას კო ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ და დე გე ბის დას რუ-
ლე ბამ დე მი ეც ეთ უფ ლე ბა, სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ებ ის 
ხელ მძღვა ნე ლებ თან შე თან ხმე ბით, გან საზღვრონ სა მუ შაო 
რე ჟი მის შე ღა ვა თი ანი გრა ფი კი და ნა წი ლობ რივ გა და ვიდ ნენ 
დის ტან ცი ური მუ შა ობ ის რე ჟიმ ზე გრა ფი კის შე სა ბა მი სად.

3. წი ნამ დე ბა რე ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქტე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და საქ მე ბუ ლე ბის გარ და, სხვა და საქ-
მე ბუ ლებს უფ ლე ბა მი ეც ეთ სა მუ შაო კვი რის გან მავ ლო ბა ში 
არ ან აკ ლებ 2 სა მუ შაო დღე თა ვი სი უფ ლე ბა მო ვა ლე ობ ები და 
ფუნ ქცი ები შე ას რუ ლონ სრუ ლად დის ტან ცი ურ ად, შე სა ბა მი-
სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ის ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ შე მუ-
შა ვე ბუ ლი სა მუ შაო გრა ფი კის და ამ გრა ფი კით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი რი გი თო ბის მი ხედ ვით.”
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გთხოვთ ყვე ლას, რო გორც სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ის 
ხელ მძღვა ნელს, ისე ნე ბის მი ერ პერ სო ნალს, უზ რუნ ველ ყოთ 
აღ ნიშ ნუ ლი წე სის ზედ მი წევ ნით დაც ვა იმ გვა რად, რომ საფ-
რთხე არ და ემ უქ როს სამ სა ხუ რის ნორ მა ლურ ფუნ ქცი ონ ირ-
ებ ას. 

ლა შა სა ღი ნა ძე
თსუ-ის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი

19 მარ ტი, 2020 წ.

* * *
თა ნამ შრო მელ თა სა ყუ რადღე ბოდ! 
მსოფ ლი ოში და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი 

კო რო ნა ვი რუ სის ინ ფექ ცი ის (Covid – 19) გავ რცე ლე ბის საპ-
რე ვენ ციო ღო ნის ძი ებ ებ ის ფარ გლებ ში გეძ ლე ვათ მკაც რი 
რე კო მენ და ცია: უკ იდ ურ ესი აუც ილ ებ ლო ბის გარ და მაქ სი მა-
ლუ რად შე იზღუ დოს სა მუ შაო მივ ლი ნე ბე ბი საზღვარ გა რეთ 
და სას წავ ლო ვი ზი ტე ბი; აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცია ეხ ება, 
ას ევე, საშ ვე ბუ ლე ბო ვი ზი ტებ საც.

laSa saRinaZelaSa saRinaZe
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გან საზღვრუ ლი რის კის მქო ნე ქვეყ ნე ბი დან სამ შობ ლო-
ში დაბ რუ ნე ბი სას პი რი ვალ დე ბუ ლია, სა საზღვრო-გამ შვებ 
პუნ ქტზე და ექ ვემ დე ბა როს დად გე ნი ლი წე სით ინ ტენ სი ურ 
შე მოწ მე ბას და გაიაროს 14-დღი ანი სა ვალ დე ბუ ლო სა კა რან-
ტი ნო ან თვი თი ზო ლა ცი ის პრო ცე დუ რა.

ამ ას თან, ამ ეტ აპ ზე გან სა კუთ რე ბით რის კის მქო ნე ქვეყ-
ნე ბია: ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი კა, იტ ალია, ირ ანი, სამ-
ხრეთ კო რეა, საფ რან გე თი, გერ მა ნია, ეს პა ნე თი, იაპ ონია, 
შვე იც არია, დი დი ბრი ტა ნე თი, ნი დერ ლან დე ბი, ბელ გია, შვე-
დე თი, ნორ ვე გია, ბაჰ რე ინი, სინ გა პუ რი და ავ სტრია.

გთხოვთ, გა ით ვა ლის წი ნოთ!

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცია
19 მარ ტი, 2020 წ. 

* * *
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 

უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ გლებ ში, სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პრო ცე სის შე უფ ერ ხებ ლად წარ მარ თვის მიზ-
ნით, „სა ქარ თვე ლოს ბან კმა” უნ ივ ერ სი ტე ტის თვის Zoom 
Education-ის ლი ცენ ზია შე იძ ინა, რაც უნ ივ ერ სი ტეტს მის-
ცემს შე საძ ლებ ლო ბას, აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა ლექ ცია თუ 
სე მი ნა რი ზუმ ში სრულ ყო ფი ლად ჩა ატ არ ოს. ახ ალი რე ალ ობ-
ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მიგ ვაჩ ნია _ თსუ-ში ჩვე ული აქ ტი ური 
სას წავ ლო პრო ცე სი აქ ტი ურ ად ხორ ცი ელ დე ბა. უზ რუნ ველ-
ვყოფთ, რომ თსუ-ის სტუ დენ ტებ მა მი იღ ონ ის ეთ ივე მა ღა ლი 
ხა რის ხის გა ნათ ლე ბა, რო გორც მათ ამ ას თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი უკ ვე სა უკ უნ ეზე მე ტია აწ ვდის!

ამ ას თან, მსურს გან ვმარ ტო ის გა რე მო ება, თუ რა ტომ 
ვერ შევ ძე ლით უფ რო ად რე აღ ნიშ ნუ ლი ლი ცენ ზი ის შეს-
ყიდ ვა. სხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის გან გან-
სხვა ვე ბით, რო მელ თაც სჭირ დე ბათ ერ თე ული ან ათე ული 
ლი ცენ ზია, რაც მათ თვის საკ მა რი სია, თსუ-ს სჭირ დე ბო და  
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არ ან აკ ლებ 500 ლი ცენ ზი ის შეს ყიდ ვა, რაც მხო ლოდ უშუ-
ალ ოდ ზუმ თან მო ლა პა რა კე ბე ბის გზით იყო შე საძ ლე ბე ლი 
(სა იტ იდ ან 99 ლი ცენ ზი აზე მე ტის შეს ყიდ ვა არაა შე საძ ლე ბე-
ლი). აღ ნიშ ნულ საქ მე ში გვერ დით დაგ ვიდ გა „სა ქარ თვე ლოს 
ბან კი” და კომ პა ნია „ორი ენტ ლო ჯი კი”. მო ლა პა რა კე ბე ბი 
ხან გრძლი ვი გა მოდ გა, რად გან, მო გეხ სე ნე ბათ, ზუ მის შეს-
ყიდ ვე ბი საგ რძნობ ლად გა იზ არ და პან დე მი ის პი რო ბებ ში და 
მათ სა თაო ოფ ის თან კო მუ ნი კა ცი ას თუ პრო დუქ ტის მო წო-
დე ბას 3 კვი რამ დე დას ჭირ და (ცნო ბის თვის: არ ცთუ მცი რე 
თან ხა იქ ნა გა დახ დი ლი).

თუმ ცა, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნე, თსუ ფლობს 1 წლი ან 
სრულ ყო ფილ 500 ლი ცენ ზი ას, რაც სა ქარ თვე ლოს მას შტა-
ბით უპ რე ცენ დენ ტოა! თსუ-მ 23 მარ ტი დან შეძ ლო და 21 000-
ზე მეტ სტუ დენ ტს შეს თა ვა ზა დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის რე-
ჟი მი, რი სი წარ მოდ გე ნაც ბევ რის თვის წარ მო უდ გე ნე ლი იყო!

ლა შა სა ღი ნა ძე, თსუ-ის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი
29 მარ ტი, 2020 წ.

 (ინ ფორ მა ცია გავ რცელ და
სო ცი ალ ური ქსე ლის სა შუ ალ ებ ით).



axali koronavirusi da Tsu18

დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის და საქ მის წარ მო ებ ის
და ნერ გვა — გა მო კითხვა თსუ-ში

„COVID-19”-ის პან დე მი ის გა მო ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე-
ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი დის ტან ცი ურ 
სწავ ლე ბა ზე მარ ტის მე ორე ნა ხევ რი დან გა და ვი და. თსუ ხა-
რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხურ მა დის ტან ცი ური სწავ-
ლე ბის და საქ მის წარ მო ებ ის და ნერ გვის, მი სი და დე ბი თი 
და უარ ყო ფი თი ას პექ ტე ბის შეს წავ ლის და მას ში ჩარ თუ ლი 
მხა რე ებ ის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, გა მო კითხვა ჩა ატ არა. 3-10 
აპ რი ლის ონ ლა ინ გა მო კ ითხვა ში თსუ-ის შვი დი ვე ფა კულ ტე-
ტის სტუ დენ ტე ბი, აკ ად ემი ური, ცენ ტრა ლუ რი და სა ფა კულ-
ტე ტო ად მი ნის ტრა ცი ული პერ სო ნა ლის წარ მო მად გენ ლე ბი 
მო ნა წი ლე ობ დნენ. 

სტუ დენ ტე ბი სა და აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის გა მო კითხვის 
ან ალ იზ ის შე დე გად დას ტურ დე ბა, რომ სწავ ლე ბის თვის გა-
მო ყე ნე ბულ პლატ ფორ მებს შო რის ყვე ლა ზე ხში რად სა ხელ-
დე ბა Zoom პლატ ფორ მა. ლექ ცი ებ ის/სე მი ნა რე ბის/სა მუ შაო 
ჯგუ ფე ბის/პრაქ ტი კუ მე ბის 100%-ით სინ ქრო ნუ ლო ბის ყვე-
ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი (70-69%) ზუსტ და სა ბუ ნე ბის-
მეტყვე ლო და ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტებ ზე 
გა მოვ ლინ და. გა მო კითხულ პრო ფე სორ თა 61%-ის თა ნახ მად, 
სტუ დენ ტთა 75%-ზე მე ტი ეს წრე ბა ლექ ცი ებს. პრო ფე სორ-
თა 94 % აღ ნიშ ნავს, რომ სას წავ ლო კურ სით გან საზღვრუ ლი 
სას წავ ლო მა სა ლის 70%-ზე მე ტი ხელ მი საწ ვდო მია სტუ დენ-
ტე ბის თვის.

აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლი ინ დი ვი დუ ალ ურ მიდ გო მას მი-
მარ თავს იმ სტუ დენ ტებ თან, რომ ლებ საც გან სა კუთ რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი აქ ვთ ინ ტერ ნეტ სა და ელ ექ ტრო ნულ მოწყო ბი-
ლო ბებ თან და კავ ში რე ბით. ას ეთ სტუ დენ ტებს პრო ფე სო რე-
ბი ცალ კე ულ სლა იდ ებს, ხმო ვან ფა ილ ებ სა თუ სხვა სას წავ-
ლო მა სა ლას პი რა დად აწ ვდი ან. ას ევე სა ხელ დე ბა სხვა დას ხვა 
პრობ ლე მუ რი სი ტუ აცი იდ ან გა მო სავ ლის გზე ბიც: „რი დე რე-
ბის” მომ ზა დე ბა, მცი რე ჯგუ ფე ბად და ყო ფა, დოქ ტო რან ტე-
ბის დახ მა რე ბა და ა.შ.
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აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის ფორ-
მა ტის ეფ ექ ტი ან ობ ას და დე ბი თად აფ ას ებს. მა თი აზ რით, ამ 
პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ გა წე-
ული მხარ და ჭე რის, ვი დეო-ინ სტრუქ ცი ებ ისა და ტუ ტო რი-
ალ ებ ის რო ლი. რო გორც გა მო კითხუ ლი პრო ფე სო რე ბის 97% 
აღ ნიშ ნავს, მათ უნ ივ ერ ის ტე ტის გან მი იღ ეს ვი დეო-ინ სტრუქ-
ცი ები, ტუ ტო რი ალ ები, სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი ელ ექ-
ტრო ნულ სწავ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. აკ ად ემი ური პერ-
სო ნა ლის გა მო კითხვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა ტრე ნინ გე ბის 
და მა ტე ბით სა ჭი რო ება ონ ლა ინ სწავ ლე ბის მე თო დებ სა და 
წე რი თი გა მოც დის ჩა ტა რე ბა ზე. 

გა მო კითხვის თა ნახ მად, სტუ დენ ტთა 53% -ს სრუ ლი წვდო-
მა აქ ვს ინ ტერ ნეტ სა და ელ ექ ტრო ნულ მოწყო ბი ლო ბებ ზე, 
42% აფ იქ სი რებს პა სუხს _ „მეტ-ნაკ ლე ბად”, ხო ლო 5% _ 
„არ ას”. ონ ლა ინ ლექ ცი აზე დას წრე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის სა ერ-
თო სუ რა თი კი შემ დეგ ნა ირია: სტუ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა 
(36%) 100%-იან დას წრე ბას აფ იქ სი რებს, ხო ლო დას წრე ბის 
ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 20%-ში ვლინ დე ბა. სტუ დენ-
ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა (88%) აცხა დებს, რომ მათ უნ ივ ერ სი-
ტე ტის გან მი იღ ეს შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია ელ ექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. ამ ას თან, გა მო კითხუ-
ლი სტუ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა მიიჩ ნევს, რომ პრო ფე სო-
რე ბი ეფ ექ ტი ან ად უძ ღვე ბი ან ონ ლა ინ ლექ ცი ებ სა და სე მი ნა-
რებს.

სტუ დენ ტთა ერ თი ნა წი ლი შუ ალ ედ ური გა მოც დის შე ფა სე-
ბის სხვა ფორ მე ბით (და ვა ლე ბა, პრე ზენ ტა ცია, ესე, კა ზუ სი 
და ა.შ.) ჩა ნაც ვლებაზე, შექ მნილ ვი თა რე ბა ში ბა რი ერ ის შემ-
ცი რე ბა ზე და დას წრე ბის ქუ ლის კომ პო ნენ ტის გა უქ მე ბა ზე 
სა უბ რობს. სტუდენტთა მეორე ნაწილი კი დიდ ჯგუ ფებ ში 
ზე პი რი გა მო კითხვის სირ თუ ლე ებ ზე ამ ახ ვი ლებს ყუ რადღე-
ბას. ის ინი ზე პი რი გა მო კითხვის სა ში ნაო და ვა ლე ბე ბით ან 
ონ ლა ინ ქვი ზე ბით ჩა ნაც ვლე ბის სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კა საც 
უს ვა მენ ხაზს. სტუ დენ ტე ბის ნა წი ლი ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი-
ლებს კონ კრე ტუ ლი კურ სე ბის სწავ ლე ბას თან და კავ ში რე-
ბულ სპე ცი ფი კურ სირ თუ ლე ებ ზე. ბუ ნებ რი ვია, რომ ყვე ლა-
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ზე მე ტი სიხ ში რით აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მა ზე ის სტუ დენ ტე ბი 
სა უბ რო ბენ, რო მელ თა სწავ ლე ბაც პრაქ ტი კულ, ლა ბო რა ტო-
რი ულ კომ პო ნენ ტს მო იც ავს.

სტუ დენ ტე ბი კმა ყო ფი ლი არი ან უნ ივ ერ სი ტე ტის ად მი ნის-
ტრა ცი ისა და ლექ ტო რე ბის ად აპ ტუ რო ბით და მცდე ლო ბით, 
რი სი შე დე გე ბიც სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კას უახ ლოვ დე ბა. ზო-
გი ერ თი სტუ დენ ტი კი მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის გრძელ ვა დი-
ან და დე ბით შე დე გებ საც უს ვამს ხაზს და პან დე მი ის შემ დეგ 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის კომ პო ნენ ტე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა ზეც სა უბ რობს.

ად მი ნის ტრა ცი ის გა მო კითხულ თა ნამ შრო მელ თა და დამ-
ხმა რე პერ სო ნა ლის 87% თვლის, რომ და კის რე ბუ ლი სამ სა-
ხუ რებ რი ვი მო ვა ლე ობ ის დის ტან ცი ურ ად შეს რუ ლე ბა შე საძ-
ლე ბე ლია. ის ინი ეფ ექ ტი ან ად არ თმე ვენ თავს და კის რე ბულ 
მო ვა ლე ობ ებს და ხაზს უს ვა მენ დის ტან ცი ურ ად სა მუ შა ოს 
ეფ ექ ტი ან ად შეს რუ ლე ბა ში უნ ივ ერ სი ტე ტის გან მი ღე ბულ 
მხარ და ჭე რას. გა მო კითხულ თა 89% აღ ჭურ ვი ლია დის ტან-
ცი ური მუ შა ობ ის თვის სა ჭი რო ტექ ნი კუ რი სა შუ ალ ებ ებ ით. 
დის ტა ცი ური მუ შა ობ ის თვის გა მო ყე ნე ბულ პლატ ფორ მებს 
შო რის კი ყვე ლა ზე ხში რად სა ხელ დე ბა E-mail. თით ქმის თა-
ნა ბა რი სიხ ში რით გა მო იყ ენ ება სო ცი ალ ური ქსე ლე ბი, Zoom 
და eDocument, და სა ხელ და სხვა სის ტე მე ბიც. 

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი დის ტან ცი ურ ად მუ შა ობ ის ეფ ექ-
ტი ან ობ ის გა საზ რდე ლად მე ტი კო მუ ნი კა ცი ის სა ჭი რო ებ ას 
უს ვამს ხაზს, ნა წი ლი ფუნ ქცი ებ ის გამ ჭვირ ვა ლე გა ნა წი ლე-
ბა ზე, შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ოს გეგ მის და ვა დე ბის შედ-
გე ნა ზე ამ ახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რეს-
პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა პერ სო ნა ლის კომ პი უტ ერ ული 
უნ არ-ჩვე ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა ჭი რო ებ ას აც ას ახ ელ ებს. 
გა მო იკ ვე თა სწავ ლის ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის (LMS) გა-
მარ თუ ლად მუ შა ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და და მა ტე ბი თი 
ფუნ ქცი ებ ით აღ ჭურ ვის სა ჭი რო ებ აც.

თსუ-ის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რის მი ერ ჩა-
ტა რე ბუ ლი გა მო კითხვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით გა დაწყდა 
აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის სურ ვი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბა და 
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ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის შე სა ხებ ტრე ნინ გე ბის გა მარ თვა, 
სტუ დენ ტე ბის, ად მი ნის ტრა ცი ული და დამ ხმა რე პერ სო ნა-
ლის მუდ მი ვი ინ ფორ მი რე ბა ტექ ნი კურ თუ სხვა ში ნა არ სის 
სი ახ ლე ებ ის თა ობ აზე. ამ სა ხის რამ დე ნი მე ტრე ნინ გი უკ ვე 
გა იმ არ თა, უცხო ელ კო ლე გებ თან მო ლა პა რა კე ბე ბის თა ნახ-
მად კი მა ის ში და გეგ მი ლია კი დევ სა მი ტრე ნინ გი, რო მე ლიც 
ხელს შე უწყობს სას წავ ლო პრო ცე სის კი დევ უფ რო უკ ეთ ეს-
ად წარ მარ თვას.

სტატია მოამზადა თსუ-ის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტმა. 

პან დე მი ის შემ დგო მი უმ აღ ლე სი
გა ნათ ლე ბის გა და აზ რე ბა

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის, თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლი-
სა (ISET) და ISET-ის კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბით 
რი გით მე ორე ონ ლა ინ ღო ნის ძი ება გა იმ არ თა სა დის კუ სიო 
პა ნე ლის სე რი ებ იდ ან, რომ ლის თე მაა: „პან დე მი ის შემ დგო მი 
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის გა და აზ რე ბა”.

დის კუ სი აში მო ნა წი ლე ობ დნენ წამ ყვა ნი გა ნათ ლე ბის სა ერ-
თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი, თსუ-ის რექ ტო რი გი ორ გი შარ ვა ში-
ძე, სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის მი ნის ტრი მი ხე ილ ჩხენ კე ლი, ევ რო პის უმ აღ ლე-
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სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სა აგ ენ ტოს პრე-
ზი დენ ტი კარლ დიტ რი ხი, Magna Charta Observatory-ს პრე-
ზი დენ ტი სა იბ ოლტ ნორ და, მსოფ ლიო ბან კის რე გი ონ ული 
დი რექ ტო რი სამ ხრეთ კავ კა სი აში სე ბას ტი ან მო ლი ნე უსი. 
დის კუ სი ას ISET-ის ა და ISET-ის  კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის დი-
რექ ტო რი თა მარ სუ ლუ ხია უძ ღვე ბო და.

ექ სპერ ტებ მა ისა უბ რეს იმ მოვ ლე ნებ ზე, რაც გან ვი თარ-
და უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ში „COVID-19” პან დე მი-
ის ფონ ზე: თუ რა გავ ლე ნას მო ახ დენს პან დე მია მო მა ვალ ში; 
ას ევე, თუ რა გრძელ ვა დი ანი პერ სპექ ტი ვე ბი სა და გა მოწ-
ვე ვე ბის წი ნა შე დგა ნან უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი და სტუ დენ ტე ბი, 
აბ იტ ური ენ ტე ბი; რო გორ აის ახ ება პან დე მი ით გა მოწ ვე ული 
ფი ნან სუ რი, ეკ ონ ომ იკ ური და დე მოგ რა ფი ული გავ ლე ნე ბი 
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ზე; შეძ ლებს თუ არა უმ აღ-
ლე სი გა ნათ ლე ბის სექ ტო რი გარ დაქ მნა სა და შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის გა ფარ თო ებ ას.

მი ხე ილ ჩხენ კელ მა ონ ლა ინ სივ რცე ში შეკ რე ბილ სა ზო-
გა დო ებ ას სიტყვით მი მარ თა: „დიდ მად ლო ბას მო ვახ სე ნებ 
თსუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლი სა (ISET) და ISET-
ის კვლე ვით ინ სტი ტუტს სა ინ ტე რე სო სა დის კუ სიო პა ნე ლის 
ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის. ვფიქ რობ, იგი სა სარ გებ ლო და მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ყვე ლა მო ნა წი ლე მხა რი სათ ვის. „COVID-
19”-ის პან დე მი ამ მსოფ ლიო დი დი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე და აყ-
ენა სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით, მათ შო რის, გა ნათ ლე ბის 
კუთხით. შექ მნილ ვი თა რე ბა ში, რო დე საც მოს წავ ლე ები და 
სტუ დენ ტე ბი საკ ლა სო ოთ ახ სა და აუდ იტ ორი ის მიღ მა დარ-
ჩნენ, ჩვე ნი გუნ დის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო მათ თვის გა ნათ ლე-
ბის მი ღე ბის უწყვე ტი პრო ცე სი შეგ ვე ნარ ჩუ ნე ბი ნა. მას წავ-
ლებ ლე ბის, ლექ ტო რე ბის, სა მი ნის ტროს, სა ხელ მწი ფო სა და 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით 
დღეს შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ პან დე მი ის პე რი ოდ ში გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მის წი ნა შე მდგა რი გა მოწ ვე ვე ბი დავ ძლი ეთ და 
ეს სე მეს ტრი შედ გა”.

მი ნის ტრმა სიტყვით გა მოს ვლი სას აღ ნიშ ნა, რომ სა ქარ-
თვე ლოს წარ მა ტე ბას დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის და ნერ გვის 
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საქ მე ში სა ერ თა შო რი სო გა მოხ მა ურ ებ აც მოწ მობს. კერ ძოდ, 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ამ (OECD) 2020 წლის ან გა რიშ ში, 
რო მე ლიც „COVID-19”-ის პან დე მი ით გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 
შექ მნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად გა მო აქ ვეყ ნა, 98 ქვე-
ყა ნას შო რის სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის უწყვე ტი პრო ცე სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად გა დად-
გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი ერთ-ერთ სა უკ ეთ ესო ნი მუ შად შე აფ ასა. მი-
ნის ტრმა ხა ზი გა უს ვა მას წავ ლებ ლე ბი სა და უმ აღ ლე სი სას-
წავ ლებ ლე ბის ლექ ტო რე ბის ენ თუ ზი აზ მსა და შე მოქ მე დე ბით 
მიდ გო მას დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო-
ცეს ში და მათ გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა გა და უხ ადა.

რო გორც თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ-
ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემ აღ ნიშ ნა, არ ავ ის შე ეძ ლო წი ნას-
წარ გა ნეჭ ვრი ტა ის სი ტუ აცია, რაც „COVID-19”-ის პან დე მი ამ 
გა მო იწ ვია მთელ მსოფ ლი ოში, ეს იყო შო კი სა გა ნ მანათ ლებ-
ლო სის ტე მის თვის. რექ ტო რის თქმით, ის სირ თუ ლე ები, 
რომ ლის წი ნა შეც აღ მოჩ ნდა ყვე ლა სფე რო, მათ შო რის, გა-
ნათ ლე ბის სექ ტო რი, დაძ ლე ულია ურ თი ერ თთა ნად გო მით და 
სო ლი და რო ბით რო გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე სა ერ თა შო რი-
სო სა ზო გა დო ებ აში. „პირ ველ რიგ ში დახ მა რე ბა გა ვუ წი ეთ 

mixeil Cxenkeli da giorgi SarvaSiZemixeil Cxenkeli da giorgi SarvaSiZe
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იმ სტუ დენ ტებს, რომ ლე ბიც გაც ვლი თი პროგ რა მე ბის ფარ-
გლებ ში ევ რო პის წამ ყვან უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში იყ ვნენ. მათ გა-
ეწი ათ რო გორც სა მე დი ცი ნო, ისე ფსი ქო ლო გი ური კონ სულ-
ტა ცია, სა გა რეო უწყე ბის მხარ და ჭე რით მოხ და მა თი დი დი 
ნა წი ლის დაბ რუ ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში. ამ ის გარ და, პირ ვე ლი 
ამ ოც ანა და მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა იყო სას წავ ლო პრო ცე სის 
დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დას ვლა, ას ინ ქრო ნუ ლ და სინ ქრო-
ნულ ფორ მატ ში და იმ პლატ ფორ მე ბის დახ მა რე ბით, რაც 
თი თოეული სას წავ ლო კურ სის სპე ცი ფი კას ეს აჭ ირო ებ ოდა”, 
_ გა ნაცხა და რექ ტორ მა. მი სი ვე თქმით, 2770 კურ სის სწავ-
ლე ბა დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში ად მი ნის ტრა ცი ის, აკ ად ემი ური 
პერ სო ნა ლის და სტუ დენ ტე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით 
მოხ და. ამ ას თან, უნ ივ ერ სი ტეტ მა შეს თა ვა ზა ყვე ლას თა ვი-
სუ ფა ლი ონ ლა ინ წვდო მა სა მეც ნი ერო და კვლე ვით რე სურ-
სებ ზე, ბიბ ლი ოთ ეკ აზე, შე მო იღო ფი ნან სუ რი შე ღა ვა თე ბი 
სა ერ თო საცხოვ რებ ლით სარ გებ ლო ბა ზე და შე ღა ვა თი ანი, 
მოქ ნი ლი გა დახ დის სის ტე მა სტუ დენ ტე ბის თვის.

რო გორც გი ორ გი შარ ვა ში ძემ აღ ნიშ ნა, თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი მო მა ვალ ში გა იზი არ ებს ელ ექ ტრო ნუ-
ლი სწავ ლე ბის გა მოც დი ლე ბას, რაც შე რე ული ფორ მა ტით 
სას წავ ლო კურ სე ბის შექ მნა ში გა მო ად გე ბათ ლექ ტო რებს.

„ჩვენ ყვე ლამ ერ თად უნ და ვის წავ ლოთ _ რო გორ ვიცხოვ-
როთ ახ ალ სამ ყა რო ში. სექ ტემ ბრი დან სხვა სუ რა თის წი ნა შე 
დავ დგე ბით. სა ვა რა უდ ოდ, შემ ცირ დე ბა ფი ზი კუ რი მო ბი ლო-
ბა, შემ ცირ დე ბა სა ერ თა შო რი სო სტუ დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა, 
შე სა ბა მი სად, ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის სხვა გზებ ზე უნ და 
ვი ფიქ როთ, უნ და შე ვი მუ შა ვოთ სქე მე ბი იმ ათ თვის, ვინც 
დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას შეძ ლებს. უცხო ელ კო ლე გებ თან 
უნ და ვი სა უბ როთ ამ სა კითხებ ზე რე გი ონ ულ და სა ერ თა შო-
რი სო დო ნე ზე. ეფ ექ ტუ რად უნ და გა მო ვი ყე ნოთ დაგ რო ვი ლი 
გა მოც დი ლე ბა და მე ტი რე სურ სი და ყუ რადღე ბა უნ და და ეთ-
მოს ღია მეც ნი ერ ებ ას და ად გი ლობ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბას”, _ გა ნაცხდა თსუ-ის რექ ტორ მა.

სტატია მოამზადა თსუ-ის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტმა.
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გან ცხა დე ბა თსუ-ის თა ნამ შრომ ლის
„covid-19”-ით ინ ფი ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბით

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის მე ათე კორ პუ სის და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ-
რის ერთ-ერთ თა ნამ შრო მელს „covid-19”-ით ინ ფი ცი რე ბა 
და უდ ას ტურ და. დღე ის თვის და ზუს ტე ბუ ლია და ინ ფი ცი რე-
ბუ ლი თა ნამ შრომ ლის პი რა დი კონ ტაქ ტე ბი, დე ტა ლუ რი ინ-
ფორ მა ცია მი ეწ ოდა და ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლის და სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის ერ ოვ ნულ ცენ ტრს. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თსუ-ში სტუ დენ ტე ბი 23 მარ ტი დან 
ონ ლა ინ რე ჟიმ ში გა დი ან სას წავ ლო პრო ცესს და ლექ ცი ები 
ტარ დე ბა მხო ლოდ დის ტან ცი ურ ფორ მატ ში. ას ევე, დის-
ტან ცი ურ რე ჟიმ ში მუ შა ობს ად მი ნის ტრა ცი ული პერ სო ნა ლი 
(გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვე ბის გარ და, რო დე საც რამ დე ნი მე 
თა ნამ შრო მელს დრო ის მცი რე მო ნაკ ვე თით უწ ევს სამ სა ხუ-
რე ობ რი ვი მო ვა ლე ობ ის შეს რუ ლე ბა). შე სა ბა მი სად, და ინ-
ფი ცი რე ბულ თან სამ სა ხუ რე ობ რი ვი კონ ტაქ ტის რა ოდ ენ ობა 
საკ მა ოდ მცი რეა. 

და ინ ფი ცი რე ბულ თან პი რად კონ ტაქ ტში მყოფ ყვე ლა თა-
ნამ შრო მელს უტ არ დე ბათ PCR ტეს ტი, ის ინი გა დაყ ვა ნი ლი 
არი ან თვი თი ზო ლა ცი აში. ამ ეტ აპ ზე გავ რცე ლე ბის წყა რო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა შო რის არ და დას ტურ და. 

მე ათე კორ პუს ში კი დევ ერ თხელ ჩა ტარ და სა დე ზი ფექ-
ციო სა მუ შაოები. ამ ას თან, თსუ სრუ ლად არ ის უზ რუნ ველ-
ყო ფი ლი ვი რუ სის გავ რცე ლე ბი სა და გა და დე ბის გან დამ ცა-
ვი ყვე ლა სა ჭი რო აღ ჭურ ვი ლო ბით. ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში 
მიმ დი ნა რე ობს სა მუ შაო და პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაოებისთვის 
გან კუთ ვნი ლი სივ რცე ებ ის სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რე ბით და-
მუ შა ვე ბა. ყვე ლა შე ნო ბა აღ ჭურ ვი ლია დე ზო ბა რი ერ ით, სა-
დე ზინ ფექ ციო სა შუ ალ ებ ებ ით, ხორ ცი ელ დე ბა შე ნო ბა ში შეს-
ვლი სას თერ მოს კრი ნინ გი. 

მომ ხდა რი ფაქ ტის გა მო და მა ტე ბით გა ტარ და პრე ვენ ცი-
ული ზო მე ბი.
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თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის კან ცლე რის ლა შა 
სა ღი ნა ძის გან ცხა დე ბით, „თვი თი ზო ლა ცი აში იმ ყო ფე ბი ან ინ-
ფი ცი რე ბულ თა ნამ შრო მელ თან პირ და პი რი კონ ტაქ ტის მქო-
ნე ორი და ირ იბი კონ ტაქ ტის მქო ნე ათი ად ამი ანი. უშუ ალ ოდ 
ეს ად ამი ანი სას წავ ლო კორ პუს თან ახ ლოს ცხოვ რობს და ბო-
ლოს უნ ივ ერ სი ტე ტის შე ნო ბა ში 9 დღის უკ ან იმ ყო ფე ბო და. 
მიმ დი ნა რე ობს და მა ტე ბი თი კვლე ვა და ინ ფი ცი რე ბის წყა როს 
და სად გე ნად. თუმ ცა, ამ ეტ აპ ზე, შე საძ ლე ბე ლია და დას ტუ-
რე ბით ით ქვას, რომ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ერ სი ტეტ ში 
წყა რო აღ მო ჩე ნი ლი არ არ ის. 

და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლებს შედ გე ნი ლი 
აქ ვთ სა მუ შაო გრა ფი კი და ის ინი კვი რა ში მხო ლოდ ერ თი 
დღით, ის იც მხო ლოდ 2-3 სა ათ ით გა მოცხად დე ბი ან სამ სა-
ხურ ში.”

11 ივ ნი სი, 2020 წ. 

* * *

თსუ გა მოშ ვე ბა 2020

უნ ივ ერ სი ტე ტის ეზ ოდ ან 3500 სა ხე ლო ბი თი ბუშ ტის გაშ ვე-
ბით დას რულ და ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ბა კა ლავ რი ატ ისა და მა გის-
ტრა ტუ რის 2020 წლის კურ სდამ თავ რე ბულ თა გა მოშ ვე ბის 
სა ზე იმო ღო ნის ძი ება. სა ქარ თვე ლო სა და მსოფ ლი ოში შექ-
მნი ლი ეპ იდ სი ტუ აცი ის გა მო ღო ნის ძი ებ ის ძი რი თა დი ნა წი ლი 
გან სხვა ვე ბულ — ონ ლა ინ ფორ მატ ში გა იმ არ თა. 

ონ ლა ინ ღო ნის ძი ებ ის მსვლე ლო ბი სას თსუ-ის კურ სდამ თავ-
რე ბუ ლებ მა ვირ ტუ ალ ური მან ტია მო ირ გეს. კურ სდამ თავ რე-
ბუ ლებს უნ ივ ერ სი ტე ტის დას რუ ლე ბა თსუ-ის რექ ტორ მა გი-
ორ გი შარ ვა ში ძემ, აკ ად ემი ური საბ ჭოს წარ მო მად გენ ლებ მა, 
ფა კულ ტე ტე ბის დე კა ნებ მა, სა ზო გა დო ებ ის თვის ცნო ბილ მა 
სა ხე ებ მა, თსუ-ის წარ მა ტე ბულ მა კურ სდამ თავ რე ბუ ლებ მა 
მი ულ ოც ეს. ღო ნის ძი ებ ის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე თსუ-ის კურ-
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სდამ თავ რე ბუ ლებს ვებ-გვერ დი დან gifme.ge სა მახ სოვ რო 
ვირ ტუ ალ ური დიპ ლო მე ბის გად მო წე რი სა და სა კუ თარ სო ცი-
ალ ურ პლატ ფორ მა ზე გა ზი არ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ.

„ეს არ ის მა გა ლი თი იმ ისა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა ნე ბის მი-
ერი მიზ ნის მიღ წე ვა, თუ არ ის სო ლი და რო ბა, გუნ დუ რო ბის 
შეგ რძნე ბა”, — გა ნაცხა და ონ ლა ინ ღო ნის ძი ებ აზე თსუ-ის 
რექ ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემ და მად ლო ბა გა და უხ ადა ყვე-
ლა სტუ დენ ტსა და პრო ფე სორს პან დე მი ის გა მო შექ მნილ ახ-
ალ რე ალ ობ აში სწავ ლი სა და სწავ ლე ბის თვის. 

„მად ლო ბა უნ ივ ერ სი ტეტს იმ ის ათ ვის, რომ, პან დე მი ის გან 
გა მოწ ვე ული შეზღუდ ვე ბის მი უხ ედ ავ ად, შეძ ლო ეს დღე ები 
ჩვენ თვის და სა მახ სოვ რე ბე ლი გა ეხ ადა. მი ხა რია ის იც, რომ 
ამ ას სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლად აკ ეთ ებს თსუ. ყვე ლა კურ-
სდამ თავ რე ბულს წარ მა ტე ბებს ვუ სურ ვებ!” — გა ნაცხა და 
თსუ-ის 2020 წლის მა გის ტრა ტუ რის კურ სდამ თავ რე ბულ მა 
მა რი ამ ტა ტიშ ვილ მა. ბა კა ლავ რი ატ ის კურ სდამ თავ რე ბუ ლის 
ალ ეკო სა მა დაშ ვი ლის თქმით, „ეს სე მეს ტრი გან სხვა ვე ბუ-
ლი აღ მოჩ ნდა ყვე ლას თვის, რად გან ყვე ლას მო უწია ონ ლა-
ინ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლა. ეს იყო გა მოწ ვე ვა სტუ დენ ტე ბის-
თვის და პრო ფე სო რე ბის თვის. ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით ეს 
სე მეს ტრი შედ გა”.

სა ზე იმო ონ ლა ინ ღო ნის ძი ება სხვა დას ხვა სა ინ ტე რე სო დე-
ტა ლის გან შედ გე ბო და: 22 ივ ლი სი დან თსუ პირ ველ და მე ათე 
(მაღ ლივ) კორ პუ სებ ში რე ალ ური ფო ტო ზო ნე ბი მო ეწყო, სა-
დაც სტუ დენ ტე ბი სა მახ სოვ რო ფო ტო ებს იღ ებ დნენ. 31 ივ-
ლისს მო სი არ ულე ქა რა ვან მა თბი ლი სის ქუ ჩე ბი მოიარა და 
სა ზო გა დო ებ ას „თსუ გა მოშ ვე ბა 2020”-ის შე სა ხებ ამ ცნო. 
თსუ-ის ეზ ოდ ან ქა რა ვა ნი სა ზე იმ ოდ გა აც ილ ეს დრა მე რებ მა 
მუ სი კის თან ხლე ბით და სტუ დენ ტებ მა სკუ ტე რე ბით. 

თსუ-ის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს უნ ივ ერ სი ტე ტის დას რუ-
ლე ბა სა ქარ თვე ლოს ჰიმ ნით მი ულ ოცა მსოფ ლი ოში ცნო ბილ-
მა მე ცო-სოპ რა ნომ ნი ნო სურ გუ ლა ძემ. სპე ცი ალ ური ვი დე-
ომ იმ არ თვით მი ულ ოცა უნ ივ ერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბა დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში მოღ ვა წე ცნო ბილ მა მომ ღე რალ მა ქე თი მე ლუ-
ამ. 2020 წლის ბა კა ლავ რი ატ ისა და მა გის ტრა ტუ რის სა ფე ხუ-
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რის შვი დი ვე ფა კულ ტე ტის ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ კურ სდამ-
თავ რე ბუ ლებს სა მახ სოვ რო სა ჩუქ რე ბი გა და ეც ათ.

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში 22 000-ზე მე ტი სტუ დენ ტი სწავ ლობს, წელს 
უნ ივ ერ სი ტე ტი 3500-მდე სტუ დენ ტმა და ამ თავ რა. 

* * *
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ახ ალი

სას წავ ლო წე ლი დის ტან ცი ურ ად (ონ ლა ინ) და იწყო.

ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის შე დე გად წელს (2020) 
თსუ-ში 5 ათ ას ზე მე ტი აბ იტ ური ენ ტი ჩა ირ იცხა. 

თსუ-ში ჩა რიცხულ პირ ველ კურ სელ თა 46 პრო ცენ ტს სა-
ხელ მწი ფო გრან ტი აქ ვს მო პო ვე ბუ ლი, რაც მთე ლი ქვეყ ნის 
მას შტა ბით გრან ტის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის 35 პრო ცენ ტია.

„ვუ ლო ცავ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ-
დენ ტებ სა და პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლებს სწავ ლის დაწყე-
ბას, გან სა კუთ რე ბით 5082 პირ ველ კურ სელს. COVID-19-ით 
გა მოწ ვე ული ვი თა რე ბის გა მო, სას წავ ლო პრო ცე სი აუდ იტ-
ორი ებ ის ნაც ვლად დის ტან ცი ური მე თო დით გა იმ არ თე ბა. 
ჩვენ მო ვემ ზა დეთ ას ეთი სცე ნა რის თვი საც, ამ იტ ომ აც უკ ვე 
გა და ვერ თეთ ონ ლა ინ სწავ ლე ბა ზე. ცხა დია, იქ ნე ბა სირ თუ-
ლე ებ იც, გან სა კუთ რე ბით, პირ ველ კურ სელ თათ ვის, თუმ ცა, 
უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სუ რა და ად მი ნის ტრა ცია მზად არ-
ის ნე ბის მი ერი სა ხის დახ მა რე ბის თვის. ვი მე დოვ ნებ, რომ მა-
ლე ყვე ლა ფე რი ჩვე ულ რიტ მში ჩაჯ დე ბა. გი სურ ვებთ წარ მა-
ტე ბას!” — ასე მი ულ ოცა ახ ალი 2020-2021 სას წავ ლო წლის 
დაწყე ბა თსუ-ის რექ ტორ მა გი ორ გი შარ ვა ში ძემ სა უნ ივ ერ სი-
ტე ტო სა ზო გა დო ებ ას.

14 სექტემბერი. 2020 წ.
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Tsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe ekonomikis saerTaSorisoTsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe ekonomikis saerTaSoriso
skolaSi (skolaSi (ISET) ISET) akvirdeba onlain swavlis process.akvirdeba onlain swavlis process.  

Tsu-is akademiuri sabWos sxdoma onlain formatSi.Tsu-is akademiuri sabWos sxdoma onlain formatSi.
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Tsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe, Tsu-is kancleri laSa saRinaZe da Tsu-Tsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe, Tsu-is kancleri laSa saRinaZe da Tsu-
is ekonomikisa da biznesis fakultetis dekani giorgi RaRaniZe fakulte-is ekonomikisa da biznesis fakultetis dekani giorgi RaRaniZe fakulte-
tze studenturi sivrcis gaxsnis dRes.tze studenturi sivrcis gaxsnis dRes.

Tsu-is sazogadoebasTan urTierTobis departamentis xelmZRvaneli nana Tsu-is sazogadoebasTan urTierTobis departamentis xelmZRvaneli nana 
mamaguliSvili universitetis xelmZRvanelobasTan erTad studenturi mamaguliSvili universitetis xelmZRvanelobasTan erTad studenturi 
sivrcis gaxsnis dRes.sivrcis gaxsnis dRes.
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misalmebis axali stili pandemiisas. Tsu-is kancleri laSa saRinaZe da misalmebis axali stili pandemiisas. Tsu-is kancleri laSa saRinaZe da 
komunikaciebis komisiis wevri vaxtang abaSiZe.komunikaciebis komisiis wevri vaxtang abaSiZe.

Tsu-is kancleris Sexvedra Tsu-is socialur da politikur mecniereba-Tsu-is kancleris Sexvedra Tsu-is socialur da politikur mecniereba-
Ta fakultetis dekanTan Tamar dolbaiasTan leqciebis onlain reJimSi Ta fakultetis dekanTan Tamar dolbaiasTan leqciebis onlain reJimSi 
Catarebis win.Catarebis win.
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Tsu-is multimedia centris direqtori marina saluqvaZe profesorTa Tsu-is multimedia centris direqtori marina saluqvaZe profesorTa 
leqciebis video-gadaRebis process xelmZRvanelobs.leqciebis video-gadaRebis process xelmZRvanelobs.

Tsu-is profesorTa leqciebis video-gadaRebis procesi Tsu-is multi-Tsu-is profesorTa leqciebis video-gadaRebis procesi Tsu-is multi-
media centrSi.media centrSi.
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Tsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe Tsu-is multimedia centrSi akvirdeba Tsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe Tsu-is multimedia centrSi akvirdeba 
leqtorebis Caweris process.leqtorebis Caweris process.

Tsu-is fsiqologiisa da ganaTlebis mecnierebaTa fakultetis dekani Tsu-is fsiqologiisa da ganaTlebis mecnierebaTa fakultetis dekani 
Tamar gagoSiZe onlain leqciis Catarebisas.Tamar gagoSiZe onlain leqciis Catarebisas.
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Tsu-is socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis Jurnalis-Tsu-is socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis Jurnalis-
tikisa da masobrivi  komunikaciis mimarTulebis asocirebuli profe-tikisa da masobrivi  komunikaciis mimarTulebis asocirebuli profe-
sori maia toraZe onlain leqciis Catarebisassori maia toraZe onlain leqciis Catarebisas

Tsu-is humanitarul mecnierebaTa fakultetis profesori irine darCia Tsu-is humanitarul mecnierebaTa fakultetis profesori irine darCia 
onlain leqciis dros.onlain leqciis dros.
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Tbilisis saxelmwifo universiteti uerTdeba kampanias Tbilisis saxelmwifo universiteti uerTdeba kampanias ##darCisaxlSi darCisaxlSi 
da yoveldRiurad sxvadasxva Taobis, cnobili Tu ucnobi mwerlebis, da yoveldRiurad sxvadasxva Taobis, cnobili Tu ucnobi mwerlebis, 
Tsu kursdamTavrebulebisa Tu Tbilisis saxelmwifo universitetis Tsu kursdamTavrebulebisa Tu Tbilisis saxelmwifo universitetis 
proeqtebSi monawile axalgazrda mwerlebis mier wlebis ganmavlobaSi proeqtebSi monawile axalgazrda mwerlebis mier wlebis ganmavlobaSi 
Seqmnil moTxrobebs universitetis mTavar feisbuq Seqmnil moTxrobebs universitetis mTavar feisbuq -- gverdze  gverdze 
SemogTavazebT (Tsu-is sazogadoebasTan urTierTobis departamentis SemogTavazebT (Tsu-is sazogadoebasTan urTierTobis departamentis 
iniciativa, romelic ganxorcielda).iniciativa, romelic ganxorcielda).

Tsu-is TanamSromlebi: xaTuna CugoSvili, Tamar giorgaZe da Tina izoriaTsu-is TanamSromlebi: xaTuna CugoSvili, Tamar giorgaZe da Tina izoria
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Tsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe da RonisZiebis wamyvani nata asaTiani Tsu-is reqtori giorgi SarvaSiZe da RonisZiebis wamyvani nata asaTiani 
__ „Tsu gamoSveba 2020 „Tsu gamoSveba 2020”.”.

„Tsu gamoSveba 2020„Tsu gamoSveba 2020”-”-is onlain RonisZieba is onlain RonisZieba __ universitetis ezodan 3500  universitetis ezodan 3500 
saxelobiTi buStis gaSvebis ceremonia.saxelobiTi buStis gaSvebis ceremonia.
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gazeT `Tbilisis universitetis~ 
egidiT gavrcelebuli ambebi,  
mosazrebebi da istoriuli 
paralelebiT gajerebuli 

poziciebi WrilSi - 
`axali koronavirusi da Tsu~
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სა ქარ თვე ლოს ექ იმ თა ას ოცი აცია ცდი ლობს –
ჯან დაც ვას კო რო ნა ვი რუ სის ტეს ტებ თან

და კავ ში რე ბით და ეხ მა როს

სა ქარ თვე ლოს ექ იმ თა ას-
ოცი აცი ამ კო რო ნა ვი რუ სის 
ტეს ტე ბის ჰუ მა ნი ტა რუ ლად 
მო წო დე ბის თხოვ ნით რამ დე-
ნი მე ქვე ყა ნას მი მარ თა. 

„ვცდი ლობთ სა ქარ თვე ლოს 
ჯან დაც ვას კო რო ნა ვი რუ სის 
ტეს ტებ თან და კავ ში რე ბით 
და ვეხ მა როთ, რამ დე ნი მე 
მოთხოვ ნა უკ ვე გავ გზავ ნეთ 
და პა სუხს ამ დღე ებ ში ვე ლო-
დე ბით”, — აცხა დებს სა ქარ-
თვე ლოს ექ იმ თა ას ოცი აცი ის 
თავ მჯდო მა რე, თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის პრო ფე სო რი გია ლობ ჟა-
ნი ძე. 

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის პი რო ბებ ში ას ოცი აცი ის წევ რი 
მე დი კო სე ბი თა ვი სი პრო ფი ლით კლი ნი კებ ში გა ნაგ რძო ბენ 
მუ შა ობ ას, პა რა ლე ლუ რად კონ სულ ტა ცი ებს უწ ევ ენ რე გი ონ-
ებ ში და საქ მე ბულ ექ იმ ებს.

„სა ქარ თვე ლოს ექ იმ თა ას ოცი აცი ის რო გორც დი რექ ტორ-
თა საბ ჭოს, ას ევე რი გი თი წევ რე ბი მუ შა ობ ენ თა ვი სი სპე-
ცი ალ ობ ით, ანუ არი ან ფრონ ტის წი ნა ხაზ ზე. ერ თმა ნეთ თან 
კავ ში რი დის ტან ცი ურ ად გვაქ ვს. სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ 
ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბით მო ნა ცე მებს ყო ველ დღი ურ ად 
ვუგ ზავ ნით მსოფ ლი ოს ექ იმ თა ას ოცი აცი ასა და ევ რო კავ ში-
რის ექ იმ თა მუდ მივ მოქ მედ კო მი ტეტს, პა რა ლე ლუ რად ის ინი 
გვაწ ვდი ან მათ ხელთ არ სე ბულ უახ ლეს ინ ფორ მა ცი ას. ხში-
რად მოგ ვმარ თა ვენ ექ იმ ები და მო სახ ლე ობა კონ სულ ტა ცი ის 
გა წე ვის თხოვ ნით, ძი რი თა დად, რე გი ონ ებ იდ ან. ეს არ ის ის 

gia lobJaniZegia lobJaniZe
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ძი რი თა დი საქ მი ან ობა, რი თაც ამ ეტ აპ ზე შე მო ვი ფარ გლე-
ბით”, — აღ ნიშ ნა გია ლობ ჟა ნი ძემ. 

მსოფ ლიო ექ იმ თა ას ოცი აცია 1947 წელს და ფუძ ნდა. სა ქარ-
თვე ლოს ექ იმ თა ას ოცი აცი ას მსოფ ლიო ექ იმ თა ას ოცი აცი ის 
წევ რი ქვეყ ნის სტა ტუ სი 2002 წელს ქა ლაქ ვა შინ გტონ ში გა-
მარ თულ გე ნე რა ლურ ას ამ ბლე აზე მი ენ იჭა. სა ქარ თვე ლოს 
ექ იმ თა ას ოცი აცია 2016 წლი დან ევ რო კავ ში რის მუდ მივ მოქ-
მე დი კო მი ტე ტის ას ოც ირ ებ ული წევ რია. 

ესა უბ რა ნა ტო ობ ოლ აძე

ირ ან ელი სტუ დენ ტი კო რო ნა ვის რუს თან 
ბრძო ლის ამ ეტ აპ ზე სა ქარ თვე ლოს მხრი დან 

გა აზ რე ბულ ნა ბი ჯებ ზე სა უბ რობს

უცხო ელი სტუ დენ ტი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში სწავ-
ლობს, რო გორ უყ ურ ებს ახ ალ გა მოწ ვე ვა ზე (პან დე მი აზე) 
სა ქარ თვე ლოს პა სუხს? რო გორ მოს წონს ახ ალ ვი რუს თან 
ბრძო ლის სტრა ტე გია? — ამ კითხვებ ზე გვპა სუ ხობს ირ ან-
ელი სტუ დენ ტი აქ რამ ხო და და დე, რო მე ლიც თსუ-ის მე დი-
ცი ნის ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობს.

აქრამ ხოდა დადე:
_ პან დე მი აზე სა ქარ თვე ლოს პა სუ ხი მო იც ავს ორ ნა წილს: 
პირ ვე ლი ნა წი ლი ეხ ება ად მი ნის ტრა ცი ულ სა კითხებს და 
მთავ რო ბის რე აგ ირ ებ ას, ხო ლო მე ორე ნა წი ლი მო იც ავს სა-
ზო გა დო ებ ის რე აგ ირ ებ ას. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის რე აქ-
ცი ები ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა ზე ნამ დვი ლად 
გა აზ რე ბუ ლი იყო. სკო ლე ბის და უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე-
ბის და ხურ ვა და ქვეყ ნებ თან საზღვრე ბის ჩა კეტ ვა ძა ლი ან 
დრო ული ნა ბი ჯი გახ ლდათ. შემ დეგ გა მოცხად და სა გან გე ბო 
სი ტუ აცია და სა კა რან ტი ნო წე სე ბი, რაც ას ევე ძა ლი ან სა-
ჭი რო ღო ნის ძი ებ ად მი მაჩ ნია მთავ რო ბის მხრი დან. სწო რად 
გა აზ რე ბუ ლია ის გა დაწყვე ტი ლე ბაც, რომ სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ტრან სპორ ტის მოძ რა ობა შეწყდა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
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თავ შეყ რის ად გი ლებ ში სამ ზე მე ტი ად ამი ანი არ და იშ ვე ბა. 
თუ გვინ და ამ სე რი ოზ ული პან დე მი ის კონ ტრო ლი, ჩვენ ყუ-
რადღე ბა უნ და მი ვაქ ცი ოთ ამ წე სებს, და ვიც ვათ ის ინი. ვფიქ-
რობ, რომ რე კო მენ და ცი ებ ის მკაც რად გათ ვა ლის წი ნე ბა ერ-
თა დერ თი გზაა კო რო ნა ვი რუ სის და სა მარ ცხებ ლად, რა თა 
შევ ძლოთ და ვუბ რუნ დეთ ნორ მა ლურ მდგო მა რე ობ ას.

სამ წუ ხა როდ, ჩემს ქვე ყა ნა ში სწო რი პრე ვენ ცი ული ზო მე ბი 
დრო ულ ად არ მი იღ ეს. მათ გა აგ რძე ლეს ჩი ნეთ თან კო მუ ნი-
კა ცია მას შემ დე გაც კი, რაც ეს ქვე ყა ნა ჯან მოს მი ერ მა ღა-
ლი რის კის მქო ნე ქვეყ ნად გა მოცხად და. მათ დრო ულ ად არ 
შე მო იღ ეს სა კა რან ტი ნო ზო მე ბი. ყვე ლა ფე რი დაგ ვი ან ებ ული 
იყო, რა მაც ხე ლი შე უწყო ვი რუ სის სწრაფ გავ რცე ლე ბას.

იმ ედი მაქ ვს, რომ არა მარ ტო ჩემს ქვე ყა ნა ში და აქ, სა ქარ-
თვე ლო ში, არ ამ ედ მთელ მსოფ ლი ოში ეს პან დე მი ური ვი თა-
რე ბა მა ლე დას რულ დე ბა.

ესა უბ რა ანა ბოლ ქვა ძე 

სე ჯალ კუ მა რი: ვგრძნობ,
რომ აქ უფ რო და ცუ ლი ვარ!

უცხო ელ მა სტუ დენ ტმა, რო მე ლიც თბი ლი სის სა ხელ მწი-
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის მე დი ცი ნის ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობს, 
ზედ მი წევ ნით იც ის ყვე ლა ის რე კო მენ და ცია, რა საც „კო ვიდ-
19”-ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბა გას ცემს. სე ჯალ კუ მა რი სა ქარ თვე ლო ში უფ რო 
და ცუ ლად გრძნობს თავს, ვიდ რე თა ვის ქვე ყა ნა ში — ინ დო-
ეთ ში, სა დაც პან დე მი ით გარ დაც ვლი ლე ბიც ჰყავთ. ინ დო-
ელი სტუ დენ ტი აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში უხ ილ ავ 
მტერ თან ბრძო ლის მე თო დე ბით და ამ ბობს, რომ აქა ური გა-
რე მო ძა ლი ან უს აფ რთხო და მშვი დია. კონ კრე ტუ ლად თა ვის 
შთა ბეჭ დი ლე ბებს უცხო ელი სტუ დენ ტი გა ზეთ „თბი ლი სის 
უნ ივ ერ სი ტეტს” უზი არ ებს.
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სე ჯალ კუ მა რი:
— მას მე რე, რაც გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დავ დე-

ქით, რა საც ჰქვია კო რო ნა ვი რუ სის ინ ფექ ცია, ყვე ლა ქყე-
ყა ნა მთელ ძა ლის ხმე ვას ხმა რობს მის და სა მარ ცხებ ლად. 
2020 წლის 30 მარ ტი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში მხო ლოდ 100 
შემ თხვე ვაა და ინ ფი ცი რე ბის, რო მელ თა გან 18 უკ ვე გა მო-
ჯან მრთელ და და არც ერ თი გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა არ 
არ ის. სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით აქ გა ცი ლე ბით უკ ეთ ესი 
სი ტუ აციაა. სა ქარ თვე ლომ და უყ ოვ ნებ ლივ, კო რო ნა ვი რუ სის 
გა მოვ ლე ნის თა ნა ვე გა ატ არა სა წი ნა აღ მდე გო ღო ნის ძი ებ-
ები პან დე მი ის შე სა ჩე რებ ლად, რო გორც კი 2 ან 3 შემ თხვე ვა 
და ფიქ სირ და, რაც შთამ ბეჭ და ვია. შე მო იღ ეს სა კა რან ტი ნო 
რე ჟი მი. ჩვენ გა მოგ ვიგ ზავ ნეს რამ დე ნი მე სა ინ ფორ მა ციო 
შეტყო ბი ნე ბა, სა დაც მი თი თე ბუ ლია უს აფ რთხო ებ ის ზო მებ-
ზე და ავ ად ებ ის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად. შეზღუ დუ ლია სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტით გა და ად გი ლე ბა. დრო ულ ად 
შე აჩ ერ ეს სწავ ლის პრო ცე სი, და კე ტეს საზღვრე ბი და აკ რძა-
ლეს სა ერ თა შო რი სო ფრე ნე ბი. 21 მარ ტს გა მოცხად და სა გან-
გე ბო მდგო მა რე ობა. ყვე ლა ეს ეფ ექ ტუ რი ზო მა მი უთ ით ებს 
იმ აზე, თუ რამ დე ნად სე რი ოზ ულ ად მი იჩ ნია სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ ეს გა მოწ ვე ვა. მათ ყვე ლა ღო ნე იხ მა რეს იმ ის-
თვის, რომ ვი რუ სის მა სობ რი ვად გავ რცე ლე ბის თვის ხე ლი 
შე ეშ ალ ათ.

მარ თა ლი გითხრათ, 
ვგრძნობ, რომ აქ უფ რო და-
ცუ ლი ვარ. სა ნი ტა რუ ლი 
ნორ მე ბიც სა ფუძ ვლი ან-
ადაა და ცუ ლი. მთავ რო ბამ 
აკ რძა ლა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ღო ნის ძი ებ ები, რე გუ ლა რუ-
ლად ას უფ თა ვე ბენ სა ზო-
გა დო ებ რივ ტრან სპორ ტს, 
ხდე ბა ყვე ლა შე საძ ლო ნივ-
თის დე ზინ ფექ ცია, და იხ ურა 
სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბი მთე ლი sejal kumarisejal kumari
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ქვეყ ნის მას შტა ბით, გარ და სურ სა თი სა და აფ თი აქ ებ ისა, 
ფუნ ქცი ონ ირ ებს, ას ევე, ბენ ზინ გა სა მარ თი სად გუ რე ბი, ბან-
კე ბი და ფოს ტა. მთავ რო ბამ შექ მნა სპე ცი ალ ური ვებ გვერ-
დი, რომ ლი თაც სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცია ვრცელ დე ბა სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ზო მე ბის შე სა ხებ. აიკ რძა ლა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლებ ში შეკ რე ბა და მა ნი-
ფეს ტა ცი ებ ის გა მარ თვა. ახ ლა უკ ვე და წე სდა კო მენ დან ტის 
სა ათი — 21 სა ათ იდ ან დი ლის 6 სა ათ ამ დე... სა ქარ თვე ლო 
ბრწყინ ვა ლედ გეგ მავს და ას რუ ლებს და ავ ად ებ ის წი ნა აღ-
მდეგ ბრძო ლის ღო ნის ძი ებ ებს. უნ ივ ერ სი ტე ტებ მა და იწყეს 
ონ ლა ინ ლექ ცი ებ ის კითხვა, რის შე დე გა დაც სტუ დენ ტებ მა 
გა ნა ახ ლეს სწავ ლის პრო ცე სი. თუ ჩვენ შე ვას რუ ლებთ ყვე ლა 
რე კო მენ და ცი ას, რაც მთავ რო ბამ გას ცა, სა ქარ თვე ლო მა ლე 
და ამ არ ცხებს კო რო ნა ვი რუსს.

ჩემს ქვე ყა ნა ში 1117 შემ თხვე ვი დან 101 არ ის გა მო ჯან-
მრთე ლე ბუ ლი და 32 გარ დაც ვლი ლი. დი დი ქვეყ ნი სათ ვის, 
რო გო რიც ინ დო ეთია, ეს რიცხვი არ არ ის დი დი. ჩვე ნი ქვეყ-
ნის მთავ რო ბაც ყვე ლა ღო ნეს მი მარ თავს ვი რუ სის შე სა ჩე-
რებ ლად და იმ ედი მაქ ვს, ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა. სა ქარ-
თვე ლო ზე, რო გორც მა გა ლით ზე, ყველ გან მოვ ყვე ბი.

ესა უბ რა ანა ბოლ ქვა ძე

რამ დენ ხანს გრძელ დე ბო და ეპ იდ ემი ები
სა ქარ თვე ლო ში — ის ტო რი ული მა გა ლი თე ბი

გვე სა უბ რე ბა ის ტო რი კო სი, თსუ-ის პრო ფე სო რი
გი ორ გი ოთხმე ზუ რი

პან დე მი ის შემ თხვე ვე ბი, სამ წუ ხა როდ, ჩვე ნი ქვეყ ნის ის-
ტო რი აში ყო ფი ლა. მა გა ლი თად, მე-13 სა უკ უნ ეში, მონ ღოლ-
თა ბა ტო ნო ბის პი რო ბებ ში, გავ რცელ და შა ვი ჭი რი. მუც ლის 
სალ მო ბა — ას ეთი სა ხე ლით იხ სე ნი ებ დნენ მას. მა შინ, მე-13 
სა უკ უნ ის 60-იან წლებ ში, სა ბედ ნი ერ ოდ, მან პან დე მი ის ხა-
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სი ათი არ მი იღო, მაგ რამ წარ მო იდ გი ნეთ — რა მდგო მა რე ობა 
შე იქ მნა ჯარ ში, რო მე ლიც საზღვრის პი რა ზოლ ში იდ გა. იქ 
სან გრე ბი იყო გათხრი ლი და ქარ თვე ლი ჯა რის კა ცე ბი მონ-
ღო ლებ თან ერ თად მო რი გე ობ დნენ ამ სა საზღვრო ზოლ ში. 
მე ფე და ვით მეშ ვი დეს ძე გი ორ გი 1268 წელს და, შემ დეგ უკ-
ვე, თა ვად და ვი თი 1270 წელს სწო რედ იქ და ავ ად დნენ და ამ 
შავ ჭირს, მუც ლის სალ მო ბას შე ეწ ირ ნენ.

პან დე მი ის ხა სი ათი ჰქონ და ჩვენ თან შა ვი ჭი რის აფ ეთ ქე ბას 
მე-14 სა უკ უნ ის შუა ხა ნებ ში. ეპ იდ ემია, პე რი ოდ ული აფ ეთ-
ქე ბე ბით, თით ქმის ნა ხე ვა რი სა უკ უნე გაგ რძელ და (თუ მე ტი 
არა). 1246 წელს ეპ იდ ემია ოქ როს ურ დო დან გავ რცელ და 
ეგ ვიპ ტე ში, ევ რო პა ში, მო იც ვა ტრა პი ზო ნის იმ პე რია, შე მო-
აღ წია სა ქარ თვე ლო შიც. ტრა პი ზო ნე ლი ის ტო რი კო სი მი ქელ 
პა ნა რე ტო სი წერს, რომ „პან დე მია 7 თვე გაგ რძე ლე ბუ ლა. 
და იღ უპა ბევ რი შვი ლი და ცოლ-ქმა რი, ძმე ბი, დე დე ბი და 
ნა თე სა ვე ბი”, ანუ ოჯ ახ ები და საგ ვა რე ულო ები ამ ოწყვე ტი-
ლა. და ავ ად ება იქ იდ ან შე მო ვი და სა ქარ თვე ლო შიც. ცნო ბი-
ლი ლარ გვი სე ლი მოღ ვა წე ები იყ ვნენ მა მა-შვი ლი ავ გა როზ 
და გრი გოლ ბან და ის ძე ები. 1348 წელს წერს ავ გა როზ ბან და-
ის ძე (ხელ ნა წერ ზე აქ ვს მი ნა წე რი გა კე თე ბუ ლი), რომ „დი დი 
სი კუ დი ლო ბა იყო სა ქარ თვე ლო ში”. ჩაცხრე ბო და და ავ ად ება 
და შემ დეგ ის ევ იფ ეთ ქებ და. მე-14 სა უკ უნ ის 60-იან წლებ-
ში ჰქონ და კი დევ ას ეთ აფ ეთ ქე ბას ად გი ლი და ბაგ რატ მე-
ხუ თეს მე უღ ლე — დე დო ფა ლი ანა შე ეწ ირა შავ ჭირს. მე-14 
სა უკ უნ ის 70-იან წლებ ში ტრა პი ზო ნის იმ პე რი აში ხელ მე ორ-
ედ იფ ეთ ქა და ავ ად ებ ამ. ტრა პი ზო ნი ჩვე ნი მო მიჯ ნა ვე ქვე-
ყა ნა იყო (ჩვენს წყა რო ებ ში არ არ ის და ფიქ სი რე ბუ ლი ამ ის 
თა ობ აზე) და გა მო რიცხუ ლია — და ავ ად ება სა ქარ თვე ლო-
შიც არ შე მოჭ რი ლი ყო. ამ უბ ედ ურ ებ ის გაგ რძე ლე ბაა თე მურ 
ლენ გის ლაშ ქრო ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში. ხომ გა გი გი ათ ას ეთი 
გა მოთ ქმა — „უბ ედ ურ ება მარ ტო არ მო დი სო”. თე მურ ლენ-
გის ლაშ ქრო ბე ბი ხომ მარ თლაც დი დი უბ ედ ურ ება იყო ჩვე ნი 
ქვეყ ნის თვის, მაგ რამ ამ ას და ერ თო 1400 წლის ახ ლო ხა ნებ-
ში კი დევ ერ თი შა ვი ჭი რის ეპ იდ ემი ის აფ ეთ ქე ბა, რა მაც პან-
დე მი ის სა ხე მი იღო. ავ გა როზ ბან და ის ძის შვი ლი — გრი გოლ 



axali koronavirusi da Tsu 45

ბან და ის ძე 1400 წლის თე მურ ლენ გის ლაშ ქრო ბის მე რე წერს 
(ლარ გვი სის პა რაკ ლი ტონ ზე აქ ვს მი ნა წე რი გა კე თე ბუ ლი): 
„შემ დგო მად მცი რე დი სა ჟა მი სა დავ რჩი ობ ოლი ხუთ თა ძმა-
თა გან”, ხო ლო „ამ ის სა შემ დგო მად” მო მიკ ლა ექ ვსი შვი ლი და 
მე უღ ლეო, ანუ მთე ლი მი სი ოჯ ახი შე იწ ირა შა ვი ჭი რის ეპ იდ-
ემი ამ.

* * * 
რაც შე ეხ ება დღე ვან დე ლო ბას, ძა ლი ან დი დი გა მოწ ვე-

ვის წი ნა შე დგას არა მარ ტო ჩვე ნი ქვე ყა ნა, არ ამ ედ მთე-
ლი მსოფ ლიო. ერ თი სა სი ამ ოვ ნო რე ალ ობა გა მო იკ ვე თა ამ 
ძნელ ბე დო ბი სას. რუ სებს აქ ვთ ას ეთი გა მოთ ქმა: „НЕТ ХУДА 
ВЕЗ ДОВРА”. ძა ლი ან კარ გად გა მოჩ ნდა, რომ ჩვე ნი ხე ლი-
სუფ ლე ბა, რო მე ლიც ძა ლი ან ხში რად უს ამ არ თლო კრი ტი კას 
იღ ებ და სხვა დას ხვა პი რე ბის თუ პარ ტი ებ ის მხრი დან (ხშირ 
შემ თხვე ვა ში ყალ ბი ბრალ დე ბე ბიც გა ის მო და მათ მი მართ), 
თურ მე არ ათუ „უნი ათო”, არ ამ ედ ძა ლი ან აც ქმე დუ ნა რი ანი 
ყო ფი ლა. ძა ლი ან სა სი ხა რუ ლოა, რომ ქარ თვე ლი მე დი კო სე ბი 
ას ეთ მა ღალ პრო ფე სი ულ დო ნე ზე ას რუ ლე ბენ თა ვის მო ვა-
ლე ობ ას. ხა ზი მინ და გა ვუს ვა იმ ას, რომ ქარ თველ მე დი კოს-
თა გან, ვინც ამ პან დე მი ას თან ბრძო ლის სა თა ვე შია, თით ქმის 

giorgi oTxmezurigiorgi oTxmezuri
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ყვე ლა მათ განს სწო რედ სა ქარ თვე ლო ში აქ ვს გა ნათ ლე ბა 
მი ღე ბუ ლი და მთე ლი თა ვი სი პრო ფე სი ული კა რი ერა სა ქარ-
თვე ლო ში აქ ვს გავ ლი ლი. მინ და მო ვუ წო დო სა ზო გა დო ებ ას 
და ხე ლი სუფ ლე ბა საც, რომ ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბო და მად ლი-
ერ ება ჩვე ნი მე საზღვრე ებ ის მი მარ თაც გა მოგ ვე ხა ტა, რო-
გორც ეს მე დი კო სე ბის მი მართ გა ვა კე თეთ. ის ინ იც ფრონ ტის 
წი ნა ხაზ ზე არი ან. კარ გი იქ ნე ბა შე იქ მნას მე დი კო სე ბი სა და 
მე საზღვრე ებ ის წა მა ხა ლი სე ბე ლი ფონ დი.

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

იმ ედი მაქ ვს, არც ახ ლა გვი ღა ლა ტებს
ის ტო რი ული ალ ღო!

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის პრო ფე სო რი
ირ მა რა ტი ანი

_ რა პა რა ლელს გა ავ ლებ დით 30–40 წლის წი ნან დე ლი 
ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის პა სუ ხის მგებ ლო ბებ სა და დღე ვან-
დელ სა ზო გა დო ებ ას შო რის? რა არ ის სა ერ თო და გან მას ხვა-
ვე ბე ლი ნიშ ნე ბი, თქვე ნი აზ რით, ამ ორი სა ზო გა დო ებ ისა?
_ პა რა ლე ლებ ზე სა უბ არი, ალ ბათ, რთუ ლია, გა მომ დი ნა რე 

იქ იდ ან, რომ 30-40 წლის წინ ქარ თულ და მსოფ ლიო სა ზო-
გა დო ებ ას სხვა დას ხვა მიზ ნე ბი ამ ოძ რა ვებ და და სხვა დას ხვა 
პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი აფ იქ რებ და. მსოფ ლიო სა ზო გა დო ება 
პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მე ბის დამ ხო ბის, ჩა კე ტი ლი საზღვრე-
ბის გახ სნი სა და ახ ალი ტექ ნო ლო გი ური გა მოწ ვე ვე ბის წი-
ნა შე იდ გა, ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას კი ჯერ კო მუ ნის ტუ რი 
მმარ თვე ლო ბი სა და რუ სუ ლი ოკ უპ აცი ის დაძ ლე ვა, შემ დეგ 
კი — საბ ჭო ეთ ის დან გრე ული იმ პე რი ის უმ ძი მე სი შე დე გე-
ბის გა და ტა ნა ელ ოდა. დღეს სულ სხვაგ ვა რია მსოფ ლიო. 
გახ სნი ლი საზღვრე ბი, ტექ ნო ლო გი ური რე ვო ლუ ცი ები, ად-
ამი ან ური და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გლო ბა ლი ზა ცია, ამ ას-
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თან — ღი რე ბუ ლე ბა თა დე ვალ ვა ცია, ეკ ოლ ოგი ური კა ტას-
ტრო ფის გაზ რდი ლი ალ ბა თო ბა. ეს სა ერ თო ტენ დენ ცი ები 
მსოფ ლიო სა ზო გა დო ებ ის პასუხისმგებ ლო ბე ბის უნ იფ იც ირ-
ებ ას აც უწყობს ხელს. უმ თავ რე სი პა სუ ხის მგებ ლო ბა დღეს, 
რო გორც ქარ თუ ლი, ისე მსოფ ლიო სა ზო გა დო ებ ისა, ალ ბათ, 
ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მის გა და ხედ ვაა, მით უფ რო, დღეს 
არ სე ბუ ლი გან საც დე ლის პი რო ბებ ში, რო დე საც მსოფ ლი ოს 
თით ქმის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში შე აღ წია კო რო ნა ვი რუს მა: უამ რა-
ვი და ავ ად ებ ული, ხო ლო ათ ას ობ ით ად ამი ანი გარ დაც ვლი-
ლია. დღეს სა ზო გა დო ებ ას ეძ ლე ვა შან სი — გა მო ავ ლი ნოს 
ის ეთი თვი სე ბე ბი, რო გო რი ცაა ჰუ მა ნუ რო ბა, სო ლი და რო ბა, 
თავ და დე ბა და, რა საკ ვირ ვე ლია, გო ნი ერ ება. ყვე ლა გა და-
ტა ნი ლი გან საც დე ლი ის ტო რი ული გაკ ვე თი ლია. ვოც ნე ბობ, 
რომ მსოფ ლიო სა ზო გა დო ება, ქარ თუ ლიც მათ შო რის, უფ-
რო გო ნი ერი და კე თილ შო ბი ლი გახ დეს. არ აფ ერია ად ამი ან-
ურ ურ თი ერ თო ბებ ზე უფ რო ძვირ ფა სი. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, 
ასე წერ და ეგ ზი უპ ერი.

irma ratianiirma ratiani
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_ თქვე ნი აზ რით, რო დის იჩ ენს ხოლ მე თავს სო ლი და რუ-
ლო ბის გან ცდა და სჭირ დე ბა თუ არა ამ ას ორ გა ნი ზე ბა (13 
ივ ნი სი, საქ ველ მოქ მე დო ჯგუ ფე ბი – და ვეხ მა როთ მო ხუ ცებს 
და ა.შ)?
_ სო ლი და რო ბის გან ცდა უცხო არ არ ის ქარ თუ ლი სა-

ზო გა დო ებ ის თვის, რო მელ საც არა ერ თი ის ტო რი ული გან-
საც დე ლი გა და უტ ანია. თუმ ცა, ექ სტრე მა ლურ პი რო ბებ-
ში სო ლი და რო ბას ნამ დვი ლად ეს აჭ ირო ება ორ გა ნი ზე ბა და 
მი ვე სალ მე ბი ყვე ლა ინ იცი ატ ივ ას, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია 
იმ ის კენ, რომ ად ამი ან ებ მა სო ლი და რო ბა გა მო ვუ ხა ტოთ 
ერ თმა ნეთს: და ვეხ მა როთ მათ, ვი საც არ ძა ლუძს ან კა ტე გო-
რი ულ ად ეკ რძა ლე ბა სახ ლი დან გა მოს ვლა, ვი საც არა აქ ვს 
შე მო სა ვა ლი, ვინც ებ რძვის ქრო ნი კულ და ავ ად ებ ას და ა.შ.. 
კარ გის კე თე ბის კენ მო წო დე ბა დღეს ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია. ექ სტრე მა ლუ რი პი რო ბე ბი ხომ და მა ტე ბით შფოთ ვებ საც 
აჩ ენს სა ზო გა დო ებ აში და, სამ წუ ხა როდ, ბევ რი ის ეთი და ფა-
რუ ლი მან კი ერ ება შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს, რაც ნორ მა ლურ 
პი რო ბებ ში არ ვლინ დე ბა. ამ იტ ომ აც, სო ლი და რო ბის კენ მო-
წო დე ბა, თუნ დაც პი რა დი მა გა ლი თის ჩვე ნე ბა, მო წო დე ბა 
სიმ შვი დის კენ, კე თილ გო ნი ერ ებ ის კენ, სწავ ლი სა და შრო მის 
ტემ პის შე ნარ ჩუ ნე ბის კენ და ბევ რი სხვა რამ დიდ დახ მა რე-
ბას გა უწ ევს ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას შექ მნილ არ ცთუ მარ-
ტივ ვი თა რე ბა ში.
_ ამ გა და სა ხე დი დან, რო გორ ფიქ რობთ, შედ გა თუ არა 

ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ება? 
_ ამ ეტ აპ ზე ბევ რი რამ უკ ვე გა კეთ და. სა ზო გა დო ებ რი ვი 

პო ზი ცი ის სიმ ტკი ცის, მონ დო მე ბი სა და ნე ბის გა მო ხა ტუ ლე-
ბის არა ერ თი მა გა ლი თი შე იძ ლე ბა მო ვი ტა ნოთ. შე სა ნიშ ნა ვი 
მა გა ლი თია დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლა სკო ლებ სა 
და უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. მე თა ვად ვარ ამ პრო ცეს ში 
ჩარ თუ ლი და ვხე დავ, რო გო რი თავ და დე ბით მუ შა ობ ენ ჩე მი 
კო ლე გე ბი და რო გო რი მონ დო მე ბუ ლე ბი არი ან სტუ დენ ტე-
ბი! არც სა მეც ნი ერო მუ შა ობა შე ჩე რე ბუ ლა. შო თა რუს თა-
ვე ლის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ მა 
დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში სა მი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი წიგ ნი მო ამ-
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ზა და გა მო სა ცე მად და გა დას ცა კი დეც სტამ ბას. აღ სა ნიშ ნა-
ვია მას შტა ბუ რი კულ ტუ რუ ლი კამ პა ნია, რო მე ლიც გა იშ ალა 
ინ ტერ ნეტ სივ რცე ში ქარ თუ ლი თე ატ რე ბის, მუ ზე უმ ებ ის, 
ფოლ კლო რის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი სა და სხვა კულ ტუ რუ ლი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ. მსგავ სი ინ იცი ატ ივ ები ნამ დვი ლად 
ეხ მა რე ბა სახ ლებ ში გა მო კე ტილ ად ამი ან ებს, რა თა არ იგ-
რძნონ სო ცი ალ ური იზ ოლ აცია და მარ ტო ობა. მე, პი რა დად, 
პა სუ ხის მგე ბე ლი ვარ სსიპ „შე მოქ მე დე ბით სა ქარ თვე ლო ზე” 
და გარ წმუ ნებთ, რომ ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრომ ლე ბის მი ერ 
ყვე ლა მიმ დი ნა რე სა კითხი გან სა კუთ რე ბუ ლი მონ დო მე ბი თა 
და ყუ რადღე ბით მუ შავ დე ბა. 

ქვეყ ნის მას შტა ბით თი თოეული ად მი ნის ტრაცი ული რგო-
ლის ეფ ექ ტუ რი მუ შა ობა ახ ლა უაღ რე სად სა ჭი როა ქვეყ ნის-
თვის. გან საც დე ლი გა და ივ ლის და სა ზო გა დო ებ ამ რაც შე იძ-
ლე ბა სწრა ფად უნ და აღ იდ გი ნოს ცხოვ რე ბის ჩვე ული რიტ მი. 
თუმ ცა, არ ის კი დევ რა ღაც, რაც ჩვენ შეგ ვიძ ლია და გვე ვა-
ლე ბა. 

ჩვენ შეგ ვიძ ლია და ვალ დე ბულ ნიც ვართ, და ვა ფა სოთ ქარ-
თვე ლი მე დი კო სე ბის შრო მა და თავ და დე ბა, რომ ლე ბიც ახ ლა 
წი ნა ხაზ ზე არი ან და ძალ-ღო ნე სა და ენ ერ გი ას არ იშ ურ ებ-
ენ ად ამი ან ებ ის სი ცოცხლის გა და სარ ჩე ნად. და ვა ფა სოთ ამ 
ჭეშ მა რი ტად ღირ სე ული პრო ფე სი ონ ალ ებ ის ბრძო ლა თი-
თოეული პა ცი ენ ტის თვის! და ვა ფა სოთ ის ხალ ხი, ვინც პირ-
ბა დე ებ ითა და ხელ თათ მა ნე ბით შე ხუ თუ ლი გვემ სა ხუ რე ბა 
აფ თი აქ ებ სა და სურ სა თის მა ღა ზი ებ ში! მე დი ის წარ მო მად-
გენ ლე ბი! პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლე ბი, ვინც ყო ველ დღი ური 
შრო მით ინ არ ჩუ ნებს სას წავ ლო პრო ცესს ქვე ყა ნა ში! ტექ ნი-
კუ რი მუ შა კე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ ინ ტერ ნეტ სივ-
რცის გა მარ თულ მუ შა ობ ას! ის ინი, ვინც ას უფ თა ვე ბენ ქა-
ლა ქებს! ის ინი, ვინც იც ავ ენ წეს რიგს! ის ინი, ვი საც საკ ვე ბი 
მო აქ ვთ ჩვენ თვის სახ ლებ ში!.. და ვა ფა სოთ!

გარ და ამ ისა... ჩვენ შეგ ვიძ ლია ვი ყოთ უფ რო გო ნი ერ ები. 
მო ვუს მი ნოთ, და ვუ ჯე როთ პრო ფე სი ონ ალ ებს, შე ვას რუ ლოთ 
მი თი თე ბე ბი...
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და ვა ფა სოთ და და ვუ ჯე როთ! ეს არ ის ჩე მი გზავ ნი ლი. თავს 
არ ვდებ ექ სპერ ტო ბა ზე, მაგ რამ მგო ნია, რომ ქარ თველ თა 
ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი თვი სე ბა არ ის კონ სო-
ლი და ცი ის გა მოვ ლე ნა სა ჭი რო, კრი ტი კულ მო მენ ტში. იმ ედი 
მაქ ვს, რომ არც ახ ლა გვი ღა ლა ტებს ის ტო რი ული ალ ღო.

ესა უბ რა მაია ტო რა ძე

ნი ნო დურ გლიშ ვი ლი: ჩვენს სო ცი ალ ურ
უპ ას უხ ის მგებ ლო ბას შე იძ ლე ბა ბევ რი
უდ ან აშა ულო ად ამი ანი ემ სხვერ პლოს

გვე სა უბ რე ბა სო ცი ოლ ოგი, თსუ-ის პრო ფე სო რი
ნი ნო დურ გლიშ ვი ლი

COVID-19-ის პან დე მი ამ, გა და დე ბის უპ რე ცე დენ ტო სიჩ ქა-
რი დან გა მომ დი ნა რე, არა მხო ლოდ ჯან დაც ვის სის ტე მას, არ-
ამ ედ თით ქმის ყვე ლა სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ ინ სტი ტუტს 
შე უქ მნა საფ რთხე. მსგავ სი გა მოწ ვე ვი სათ ვის მზად არ იყო 
მსოფ ლი ოს არ ცერ თი სა ხელ მწი ფო — რე ალ ობა გვიჩ ვე ნებს, 
რომ რე აგ ირ ებ ის მე ქა ნიზ მე ბი და ავ ად ებ ისა და მი სი გავ რცე-
ლე ბის შე დე გე ბის პა რა ლე ლუ რად მუ შავ დე ბა. ას ეთ პი რო-
ბებ ში სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა გა დამ წყვეტ მნიშ ვნე-
ლო ბას იძ ენს. უამ რა ვი ად ამი ანი მუ შა ობს და ინ ფი ცი რე ბის 
ძა ლი ან მა ღა ლი რის კის პი რო ბებ ში, სამ წუ ხა როდ, ბევ რი ად-
ამი ანი უკ ვე ემ სხვერ პლა სხვა ად ამი ან ებ ის ჯან მრთე ლო ბა ზე 
ზრუნ ვას — ეს სწო რედ მა ღა ლი სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის შე დეგს წარ მო ად გენს. 

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ მედ პერ სო ნა ლი სა და ყვე ლა იმ სხვა 
პრო ფე სი ის ად ამი ან ის თავ და დე ბას, რო მე ლიც სა კუ თარ მო-
ვა ლე ობ ებს სი ცოხ ლი სათ ვის სა შიშ პი რო ბებ ში მა ღა ლი პრო-
ფე სი ონ ალ იზ მით ას რუ ლებს სა ზო გა დო ებ ის ნორ მა ლუ რი 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლო, ამ თვალ საზ რი სით, 
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ერთ-ერთ მო წი ნა ვე ქვეყ ნად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, მაგ რამ, 
ვფიქ რობ, ეკ ონ ომ იკ ური ფაქ ტო რი გა მოწ ვე ვად რჩე ბა. 

„COVID-19”-ის გა და დე ბის გზე ბი დან და სის წრა ფი დან გა-
მომ დი ნა რე, თი თო ული ინ დი ვი დის პა სუ ხის მგებ ლო ბას თუ 
უპ ას უხ ის მგებ ლო ბას არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება. თუ 
ინ ფი ცი რე ბულ თა რა ოდ ენ ობა ისე გა იზ რდე ბა, რომ შე უძ-
ლე ბე ლი გახ დე ბა მა თი იზ ოლ აცია და მკურ ნა ლო ბა, ეს სის-
ტე მურ კრი ზისს გა მო იწ ვევს ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. ცუ დი 
სცე ნა რის პი რო ბებ ში არც სო ცი ალ ური კო ლაფ სია გა მო-
რიცხუ ლი. ად ამი ან თა დი დი ნა წი ლი და ავ ად ებ ის თუ არა, მი სი 
შე დე გე ბის მსხვერ პლი აღ მოჩ ნდე ბა. ამ ის თა ვი დან აც ილ ება 
მხო ლოდ ინ დი ვი დე ბის დო ნე ზეა შე საძ ლე ბე ლი. თი თოეულმა 
ჩვენ გან მა კარ გად უნ და გა ვაც ნო ბი ერ ოთ, რომ ჩვენს სო ცი-
ალ ურ უპ ას უხ ის მგებ ლო ბას შე იძ ლე ბა ბევ რი უდ ან აშა ულო 
ად ამი ანი ემ სხვერ პლოს.

ამ გა გე ბით, შექ მნი ლი მდგო მა რე ობა ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს, 
რომ ინ დი ვი დი სა და სა ზო გა დო ებ ის კე თილ დღე ობა ერ თმა-
ნე თი სა გან გა ნუ ყო ფე ლია — ვე რა ვინ იგ რძნობს თავს უს აფ-
რთხოდ, სა ნამ სა ზო გა დო ებ აში და ავ ად ება ვრცელ დე ბა; არც 
ის არ ის სწო რი, თუ ვინ მე ფიქ რობს, რომ საფ რთხეს მხო ლოდ 
სა კუ თარ თავს უქ მნის — და ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვა ში იგი 
აღ მოჩ ნდე ბა საფ რთხის შემ ცვე ლი ბევ რი სხვა ად ამი ან ის ათ-
ვის, სა ბო ლო ოდ კი — მთე ლი სა ზო გა დო ებ ის ათვის.

ამ თვალ საზ რი სით, სა ზო გა დო ებ ის თი თოეული წევ რის 
ცნო ბი ერ ებ ის ას ამ აღ ლებ ლად ყვე ლა ზე ეფ ექ ტურ გზას წარ-
მო ად გენს ად ამი ან ებ ის ოპ ერ ატი ული და ობი ექ ტუ რი ინ ფორ-
მი რე ბა რო გორც არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის, ისე — და ავ ად-
ებ ისა და მი სი შე საძ ლო შე დე გე ბის შე სა ხებ.

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი გა რე მოს გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ჩე მი აზ რით, ას ევე მნიშ ვე ლო ვა ნია იმ ის დე-
მონ სტრი რე ბა, რომ და ავ ად ებ ის პრე ვენ ცი ას თან, მი სი გავ-
რცე ლე ბის შე ჩე რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები 
ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის რე კო მენ და ცი ებ ის სა-
ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა და პო ლი ტი კას თან კავ შირ ში არ 
არ ის.
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ბიზ ნე სის სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა 

ბიზ ნეს ჯგუ ფე ბის სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა, ის ევე, 
რო გორც ინ დი ვი დის შემ თხვე ვა ში, სა ზო გა დო ებ ის კე თილ-
დღე ობ ასა და გა რე მო ზე ზრუნ ვას გუ ლის ხმობს. სო ცი ალ ურ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას ბიზ ნეს თან მი მარ თე ბა ში პან დე მი ის გა-
რე შეც გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ენ იჭ ება, რად გან ბიზ ნე სი 
ხში რად ეკ ოს ის ტე მა ზე, გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბას თან არ ის 
და კავ ში რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სი დარ გე ბის მრა ვა ლი მეც ნი ერი 
მხარს უჭ ერს ჰი პო თე ზას იმ ის შე სა ხებ, რომ ეკ ოს ის ტე მის 
ცვლი ლე ბა გე ნუ რი მუ ტა ცი ებ ის ერთ-ერთ ხელ შემ წყობ ფაქ-
ტორს წარ მო ად გენს. ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებ მა, პირ ველ 
რიგ ში, ის უნ და გა აც ნო ბი ერ ონ, რომ სო ცი ალ ური პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის უგ ულ ებ ელ ყო ფა მხო ლოდ სხვე ბის კი არა, მა-
თი პრობ ლე მა ცაა, რად გან ის ინ იც იმ გა რე მო ში ცხოვ რო ბენ, 
რო მელ შიც სა ზო გა დო ებ ის სხვა წევ რე ბი. 

გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით სი ტუ აცია ისეა გამ წვა ვე ბუ ლი, 
რომ დაუინტერესებელი მხა რე, ფაქ ტობ რი ვად, აღ არ არ-
სე ბობს. ყვე ლამ და, მათ შო რის, ბიზ ნეს მა აქ ტი ური მო ნა-
წი ლე ობა უნ და მი იღ ოს პან დე მი ის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ 
ღო ნის ძი ებ ებ ში, არა მხო ლოდ და ინ ფი ცი რე ბულ, არ ამ ედ, 
ზო გა დად, სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ჭი რო ებ ის მქო-
ნე ად ამი ან თა დახ მა რე ბა ში. და ეს არ არ ის მხო ლოდ კე თი ლი 
ნე ბის აქ ტი:

ა) უშუ ალ ოდ და ავ ად ებ ას თან მი მარ თე ბა ში არ ავ ინ არ ის 
და ცუ ლი რა იმე დე მოგ რა ფი ული პა რა მეტ რის მი ხედ ვით — 
პან დე მია საფ რთხეს წარ მო ად გენს გენ დე რის, ას აკ ის, შე მო-
სავ ლის, საქ მი ან ობ ის, გა ნათ ლე ბის, ეთ ნი კუ რი თვი თი დენ-
ტო ბის, რა სის და ა.შ. მი უხ ედ ავ ად.

ბ) ბიზ ნე სის შემ თხვე ვა შიც ნარ ჩუნ დე ბა ის საფ რთხე ები, 
რომ ლებ საც დამ საქ მებ ლებ თან და კავ ში რე ბით შე ვე ხეთ. 

გ) გარ და ამ ისა, გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ის ინი და-
კარ გა ვენ მომ ხმა რებ ლის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს, თუ პან დე-
მი ის შემ დგომ პე რი ოდ ში მო სახ ლე ობ ის დი დი ნა წი ლი მსყიდ-
ვე ლო ბი თუ უნ არო აღ მოჩ ნდე ბა.
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ახ ლა სწო რედ ის სი ტუ აციაა, რო დე საც სხვა ად ამი ან ებ ზე 
ზრუნ ვა სა კუ თარ თავ სა და ბიზ ნეს ზე ზრუნ ვის ტოლ ფა სია.

სა ხელ მწი ფოს სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა

არ სე ბულ რე ალ ობ აში სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სო ცი ალ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა ნიშ ნავს ის ეთი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი-
ღე ბას, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ებ ის ყვე ლა ფე ნის მაქ სი მა ლურ 
დაც ვას უზ რუნ ველ ყოფს არა მხო ლოდ და ავ ად ებ ის, არ ამ ედ 
არ სე ბო ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი ყვე ლა ას პექ ტის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით. ჯან დაც ვა, ცხა დია, ნო მერ პირ ვე ლი პრი ორ იტ ეტია, 
მაგ რამ მო სახ ლე ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა საკ ვე ბით, საცხოვ-
რებ ლით, ჰი გი ენ ის დაც ვის თვის სა ჭი რო სა შუ ალ ებ ებ ითა და 
სხვა აუც ილ ებ ელი პი რო ბე ბით, არ ან აკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბის 
ამ ოც ან ებს წარ მო ად გენს. ამ ავე დროს, შექ მნი ლი სი ტუ აცი ის 
მარ თვის პა რა ლე ლუ რად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია პოს ტპან დე მი ური 
პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბაც, რაც სა ხელ მწი ფოს მხრი-
დან რე ლე ვან ტუ რი სტრა ტე გი ებ ის შე მუ შა ვე ბას, ფი ნან სუ რი 
და მა ტე რი ალ ური რე სურ სე ბის უაღ რე სად ოპ ტი მა ლურ მარ-
თვას გუ ლის ხმობს.

ესა უბ რა თა მარ და დი ანი

თსუის სტუ დენ ტი, რო მე ლიც „კო ვიდ19”ით 
გა მოწ ვე ულ ახ ალ რე ჟიმ ში მყოფ თა 

ერთ დღეს შეც ვლის

„ამ „დი ადი” ვი რუ სის ჟამს სახ ლში მოწყე ნი ლი ვი ჯე ქი, რო-
ცა ფოს ტა ზე თსუ-ის გა ზე თის რე დაქ ტო რის გან წე რი ლი მი-
ვი ღე. აღ მოჩ ნდა, რომ დის ტან ცი ურ სწავ ლა ზე გა დას ვლის 
გა მო უნ ივ ერ სი ტე ტის გა ზე თიც დის ტან ცი ურ მუ შა ობ აზე 
გა და დის, რაც ნიშ ნავს, რომ, სამ წუ ხა როდ, გა ზე თი დრო ებ-
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ით ვე ღარ და იბ ეჭ დე ბა. თუმ-
ცა, ჩვენ ხომ დი დი ხა ნია, 
ინ დუს ტრი ულ იდ ან ინ ფორ-
მა ცი ულ სა ზო გა დო ებ აზე გა-
და ვერ თეთ. დღეს კი დის ტან-
ცი ური მა სა ლე ბის, სა ჭი რო 
ინ ფორ მა ცი ისა და ლი ტე რა-
ტუ რის მო ძი ება გა ცი ლე ბით 
ხელ შე სა ხე ბი და მარ ტი ვია, 
რაც გვაძ ლევს სა შუ ალ ებ-
ას, ვთქვათ, რომ სა გან გე ბო 
ვი თა რე ბა ში მსგავ სი სწავ-
ლე ბის მე თო დი საკ მა ოდ ეფ-
ექ ტუ რი და ხელ საყ რე ლი უნ-
და იყ ოს, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ ეს რე ალ ური ურ თი ერ-
თო ბე ბის ხიბ ლს ვერ ჩა ან აც-
ვლებს”, — ეს პა ტა რა მე სი ჯი 
და წე რა უნ ივ ერ სი ტე ტის ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა-
კულ ტე ტის ფი ლო სო ფი ის სპე ცი ალ ობ ის მე ორე კურ სის სტუ-
დენ ტმა დეა ცო მაიამ თსუ-ის სტუ დენ ტე ბის თვის დაგ ზავ ნილ 
კითხვა რებ ზე ერთ-ერთ პა სუხ ში და გრა ფა ში — რას მის-
დევთ? რას ქმნით? რა არ ის შე ნი ჰო ბი? — გვი პა სუ ხა, რომ 
წერს ჩა ნა ხა ტებს და ხა ტავს. ეს პა სუ ხი საკ მა რი სი აღ მოჩ ნდა 
იმ ის ათ ვის, რომ დე ას პი რა დად დავ კავ ში რე ბო დი და მინ და 
გითხრათ, რომ სა ოც რად სა ინ ტე რე სო ად ამი ანს წა ვაწყდი. 
გად მო მიგ ზავ ნა თა ვი სი ჩა ნა ხა ტე ბი და შემ დეგ უკ ვე ნა ხა-
ტე ბი. პირ ვე ლი, რაც თვალ ში მომ ხვდა, მი სი ბუ ნე ბაა. წე რის 
დროს ხომ მთლი ან ად იშ იფ რე ბა ად ამი ანი, რაც არ უნ და ფან-
ტა ზი ებ ით „აფ ერ ად ოს” ნა წე რი. მივ ხვდი, რომ ჩვე ნი დღე ვან-
დე ლი რე ალ ობ ის პი რო ბებ ში ჩა უკ არ გავ და სი ცოცხლის თვის 
სა ღად მებ რძოლ დიდ-პა ტა რა გო გოს მი ვა გე ნი, რომ ლის-
თვი საც ქარ თუ ლი ფა სე ულ ობ ები ის ეთ ივე ძვირ ფა სია, რო-
გორც მათ თვის, ვინც ხში რად ოხ რავს — „ეს ახ ალ გაზ რდო ბა 
რო გო რი გა იზ რდე ბა? რა ეყ ვა რე ბა? რას და აფ ას ებს?”-ო... 
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ამ კითხვა ზე დე ას ბუ ნე ბა პა სუ ხობს მი სი ვე ფან ტა ზი ებ ით 
თუ რე ალ ობ ის აღ ქმით გა ჯე რე ბუ ლი ჩა ნა ხა ტის თუნ დაც ამ 
სტრი ქო ნე ბით: „არ და ვიწყებ წი ნას წარ მეტყვე ლე ბას იმ აზე, 
თუ რო გორ დას რულ დე ბა ყვე ლა ფე რი. ად რე და ვობ ლდი და 
ბე ბი ამ გამ ზარ და. არ ას დროს მიგ რძნია სი ცი ვე ან სი ღა რი-
ბე, მაგ რამ მხო ლოდ მო გო ნე ბე ბით ვსაზ რდო ობ დი. ყო ველ-
თვის მქონ და მი ზა ნი, რომ ჩე მი მდგო მა რე ობა უკ ეთ ეს ობ ის-
კენ შე მეც ვა ლა. სა ხელ მწი ფო სას წავ ლე ბელ ში ვსწავ ლობ დი, 
თუმ ცა ჩე მი შე მო სა ვა ლი მჭირ დე ბო და, საწყა ლი ბე ბი აც მი სი 
პენ სი ით მარ ჩენ და და მას მე ტად კი სერ ზე ვე ღარ და ვაწ ვე ბო-
დი. ერ თხელ სას წავ ლე ბელ ში რომ მივ დი ოდი, ტრავ მა ის გა-
ჩე რე ბა ზე უც ნა ურ გან ცხა დე ბას მოვ კა რი თვა ლი. მი სა მარ თი 
ჩა ვი ნიშ ნე, დავ რე კე და გა სა უბ რე ბა ზე რომ მი ვე დი, და ვი ნა ხე 
ჟან დი ნის უზ არ მა ზა რი და თვალ წარ მტა ცი გა ლე რეა, სა დაც 
ერ თი ფრან გუ ლი გა რეგ ნო ბის ქალ ბა ტო ნი შე მო მე გე ბა. მო-
მე სალ მა და ღი მი ლით მითხრა: _ მოხ ვე დი? — მი ვე სალ მე და 
ხე დით ტკბო ბა გან ვაგ რძე, მან კი მო წი წე ბით მითხრა, რომ 
კვი რა ში ერ თხელ მოლ ბერ ტე ბი უნ და გა მეწ მინ და. არ ანა ირი 
სამ სა ხუ რი არ მე თა კი ლე ბო და, ამ იტ ომ სი ამ ოვ ნე ბით დავ თან-
ხმდი. იქ მქონ და სა შუ ალ ება სა ათ ობ ით მე ყუ რე ბი ნა გა მო ჩე-
ნი ლი მხატ ვრე ბის ნა ხა ტე ბის თვის, შე მეგ რძნო ხე ლოვ ნე ბის 
სიღ რმე ები და მძაფ რად და მე ნა ხა სა კუ თა რი ყო ფა” (ამ ონ არ-
იდი ჩა ნა ხა ტი დან — „შე მოდ გო მის ნა ხან ძრა ლი ტყე ები”).

მე-10 კლას ში იყო, რო ცა ქარ თუ ლი ენ ის მას წავ ლე ბელ მა 
ბავ შვებს სკო ლა ში მი სუ ლი გა ნაცხა დი წა უკ ითხა მხატ ვრუ-
ლი წე რის ოლ იმ პი ად ას თან და კავ ში რე ბით. „სა თა ურ მა მი-
მი ზი და და გა დავ წყვი ტე მე ცა და წე რა... სწო რედ ეს ოლ იმ-
პი ადა იყო გა მოწ ვე ვა — სა კუ თარ თავ ში პა ტა რა მწე რა ლი 
გა მეღ ვი ძე ბი ნა”, — გვწერს დეა ცო მაია. მოს წონს ფიქ რი და 
კითხვე ბის დას მა, ხში რად არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზეც წერს 
პა ტარ-პა ტა რა ჩა ნა ხა ტებს და შემ დგომ ამ ყვე ლა ფერს მი სი-
ვე ნა ხა ტე ბით ას ურ ათ ებს. ხა ტავს 2 წლი დან. „უს აყ ვარ ლე სი 
ბე ბია მყავ და, ერ თად ვის ხე დით და ყვე ლა ფერს წარ მო სახ-
ვით ვხა ტავ დით. სწავ ლი სა და დრო ის დე ფი ცი ტის გა მო დიდ 
ას აკ ში ვე ღარ ვუთ მობ დი ხატ ვას დროს, თუმ ცა მე-9 კლას-
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ში სა ოც არი ად ამი ანი გა ვი ცა ნი, რო მელ მაც კვლავ მი ბიძ გა 
ხატ ვის კენ. ჯგუ ფურ გა მო ფე ნებ ში ბავ შვო ბი დან ვმო ნა წი-
ლე ობ დი”, — გვწერს დეა. მი სი რამ დე ნი მე ნა მუ შე ვა რი პო-
ლო ნე თის სა გა მო ფე ნო ინ დუს ტრი აშ იც გა აგ ზავ ნეს, შემ დეგ, 
სამ გო რის გამ გე ობ ის ეგ იდ ით, მი სი ნა ხა ტე ბის გა მო ფე ნით 
ჭირ ნა ხუ ლის ქუ ჩა გა იხ სნა, ხო ლო პირ ვე ლი პერ სო ნა ლუ რი 
გა მო ფე ნა 15 წლის ას აკ ში ჰქო ნია. მას მე რე მრა ვალ სა ერ-
თა შო რი სო არტ-ღო ნის ძი ებ ასა თუ პრო ექ ტშია ჩარ თუ ლი. ამ 
აქ ტი ვო ბე ბის მი უხ ედ ავ ად, დეა მხო ლოდ დღეს გა ვი ცა ნით.  
ცხოვ რე ბის რიტ მის შეც ვლა სა და „ონ ლა ინ რე ჟიმ საც” ჰქო-
ნია თა ვი სი ხიბ ლი, რად გან სახ ლში დარ ჩე ნი ლებ მა, რო გორც 
იქ ნა, მო ვი ცა ლეთ ად ამი ან ებ ის „და სა ნა ხად” — თურ მე, ვინ 
ყო ფი ლან ის ინი?

მუ შა ობა პირ ველ კურ სზე და იწყო რა დი ოში — „სა ქარ-
თვე ლოს ხმა — FM 107.9”. თავ და პირ ვე ლად სა მე დი ცი ნო 
გა და ცე მის წამ ყვა ნი იყო, ახ ლა კი მი სი ვე სა ავ ტო რო პო ლი-
ტი კურ-ფი ლო სო ფი ური და ლი ტე რა ტუ რუ ლი გა და ცე მის — 
„ლი ტე რას” წამ ყვა ნია. „ალ ბათ, ყვე ლას გა უგ ონია ფრა ზა, 
რომ „თი თოეული წარ მა ტე ბის უკ ან ძლი ერი ად ამი ან ები დგა-
ნან”. ამ იტ ომ ხში რად ვე უბ ნე ბი დე დას მად ლო ბას, ად ამი ანს, 
რო მელ მაც მი სი სამ ყა რო მან დო, რომ ლის სუ ლის ან არ ეკ ლიც 
ვარ და ურ ომ ლი სო დაც მე ას ეთი არ ას დროს ვიქ ნე ბო დი”, — 
მწერს დეა. 

დარ ჩით სახ ლში იმ „ყო ველ დღი ურ ობ ის”
და საბ რუ ნებ ლად, რო მე ლიც ყვე ლას ასე გვაკ ლია

ის, რომ ბედ ნი ერ ები ვყო ფილ ვართ თურ მე ამ ახ ალ კო რო-
ნა ვი რუ სამ დე და ბევრ რა მეს ვერ ვაც ნო ბი ერ ებ დით, ვერ 
ვგრძნობ დით და ვერ ვა ფა სებ დით — ეს გან ცდე ბი სო ცი ალ-
ურ ქსელ ში ყვე ლა სა ხის ად ამი ან თა ნა წე რე ბი დან ჩანს. მო მა-
ვა ლი ფი ლო სო ფო სის ხედ ვაც ჩვენს ამ შე ფა სე ბას ემ თხვე ვა: 
„სა გა ზაფხუ ლო სე მეს ტრის დად გო მას დი დი ენ თუ ზი აზ მით 
ვე ლო დი, რად გან ყო ვე ლი ახ ალი კურ სი ახ ალი გა მოწ ვე ვის 
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ან ალ ოგია. თუმ ცა, გა ზაფხუ ლის მოს ვლას თან ერ თად, ჩვენს 
ცხოვ რე ბა ში ახ ალ მა „პა რა ზიტ მა” შე მო ან ათა — კო რო ნა ვი-
რუ სის სა ხით. რთუ ლია, რო ცა გრძნობ და აან ალ იზ ებ, თუ 
რამ ხე ლა სა შიშ რო ებ ის წი ნა შე დგას რო გორც მსოფ ლიო, ას-
ევე შე ნი ქვე ყა ნა. ას ევე, რთუ ლია სახ ლის რუ ტი ნას თან შე გუ-
ებ აც, რად გან სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ვი ცხოვ რე ბი დან ფაქ ტობ-
რივ კო ლაფ სში, ანუ უძ რა ობ აში აღ მოვ ჩნდით. ამ დროს ჩვე ნი 
ფსი ქო ლო გია მუდ მივ ფიქ რსა და დი ლე მა შია, რად გან ჩვენ 
ეკ ზის ტენ ცი ალ ურ „მე”-ს არ შე უძ ლია მყო ფა დი პრობ ლე მის 
მხედ ვე ლო ბის ზო ნი დან გაქ რო ბა, იგ ნო რი რე ბა ან გვერ დის 
ავ ლა. თუმ ცა, მე ორე მხრივ, დატ ვირ თუ ლი რე ჟი მის მქო ნე 
ად ამი ან ები გა ცი ლე ბით მეტ დროს ატ არ ებ ენ ოჯ ახ ებ თან. 
ას ევე, სო ცი ალ ურ სივ რცე ებ ში გაჩ ნდა იუმ ორ ის ტუ ლი შარ-
ჟე ბი და რო გორც ჩარ ლი ჩაპ ლი ნი იტყო და — „თი თოეული 
დღე და კარ გუ ლია იუმ ორ ის გა რე შე”.

მე სა უკ უნო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ვსწავ ლობ, იქ, სა დაც მოღ ვა-
წე ობ დნენ და მოღ ვა წე ობ ენ: ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლი, პეტ რე მე-
ლი ქიშ ვი ლი, ალ ექ სან დრე ერ ქო მა იშ ვი ლი, თა მაზ გამ ყრე ლი ძე 
და სხვა სა ხე ლო ვა ნი ად ამი ან ები. ამ იტ ომ, დავ სვათ მარ ტი ვი 
კითხვა, რა არ ის ჩვენ თვის უნ ივ ერ სი ტე ტი? — ეს არ ის პა-
ტა რა სა ხელ მწი ფო დიდ ში, ცოდ ნის სახ ლი და ურ თი ერ თო ბა, 
სივ რცე, სა დაც სტუ დენ ტე ბი ლექ ცი აზე ახ ლის შე მეც ნე ბის 
იმ ედ ით მი დი ან; ას ევე, ინ დი ვი დუ ალ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გა მოვ ლე ნის სა შუ ალ ება, აზ რობ რი ვი გარ და ტე ხე ბის სა თა ვე, 
პო ლე მი კი სა და დე ბა ტე ბის წარ მო ებ ის სივ რცე, თა ნაც ისე, 
რომ მხა რე ები სწორ და ად ეკ ვა ტურ პო ზი ცი ას იც ავ დნენ და 
ად გი ლი, სა დაც ინ დი ვი დი — პრო ფე სი ულ ად შემ დგარ „პი-
როვ ნე ბად” უნ და გარ და იქ მნას.

სი მარ თლე გითხრათ, ამ დის ტან ცი ურ სწავ ლა საც შე ვეჩ-
ვიე. რა ღაც დო ზით კარ გია, რად გან მუდ მი ვად სადღაც არ 
გეჩ ქა რე ბა... თუმ ცა მი ჭირს, რად გან ცოცხალ პო ლე მი კა სა 
და ემ ოცი ებს ვარ მოწყუ რე ბუ ლი. ჩე მი ლექ ტო რე ბი მო მე ნატ-
რა ძა ლი ან, მათ თან ურ თი ერ თო ბა ცალ კე სი ამ ოვ ნე ბაა. ჩვენ 
ახ ლა ბევ რი დრო გვაქ ვს იმ აზე სა ფიქ რე ლად, თუ რა იყო მა-
ნამ, რა არ ის ახ ლა ან რა იქ ნე ბა შემ დგომ, ამ იტ ომ ეპ იდ ემი ის 
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ჩავ ლას თან ერ თად, ვფიქ რობ, თი თოეული სტუ დენ ტი უფ რო 
მე ტად და აფ ას ებს უნ ივ ერ სი ტეტს, მის საქ მი ან ობ ასა და რე-
ალ ურ ურ თი ერ თო ბებს, რო მე ლიც ჩვე ნი ცხოვ რე ბის თან მდე-
ვია. დარ ჩით სახ ლში იმ „ყო ველ დღი ურ ობ ის” და საბ რუ ნებ-
ლად, რო მე ლიც ყვე ლას ასე გვაკ ლია!” — ეს მო ნო ლო გი იმ 
დიდ-პა ტა რა გო გოს ეკ უთ ვნის, რო მელ საც, შე იძ ლე ბა, ად რე 
ბევ რჯერ გას ჭირ ვე ბია, მაგ რამ არ და უწ უწ უნია; სტუ დენ ტო-
ბის ას აკ ში ვე მუ შა ობ ის დაწყე ბა სცა და, თა ნაც თა ვი დან დი დი 
არ ჩე ვა ნი სა და ტუ ჩის ამ რე ზის გა რე შე — მას ხომ არ აფ რის 
კე თე ბა არ ეთ აკ ილ ება. რამ დენ ჯე რაც სუ ლი ერ ად გა უჭ ირ და, 
დაჯ და და წე რა, მო იმ არ ჯვა ხელ ში ფან ქა რი და ხა ტა — მან 
ეს ყვე ლა ფე რი შექ მნა! და არა და ან გრია, და ან აკ უწა, გა და-
აგ დო, გა იბ ერა... დღეს იც ის, თა ვი სი წარ მა ტე ბის თვის მად-
ლო ბა ვის უთხრას... „ბო დიშს” ხში რად არ ამ ბობს, რად გან, 
ალ ბათ, ცო ტა და უშ ავ ებია შე სა ბა მი სი სიტყვის სათ ქმე ლად... 
დღე ვან დელ რთულ დროს, რო ცა თვი თი ზო ლა ცი იდ ან და კა-
რან ტი ნი დან უპ ას უხ ის მგებ ლო ზო გი ერ თი ად ამი ანი გა მორ-
ბის, სახ ლში მო ბი ლი ზე ბულ დე ას თა ვი სი დღის გან რი გი აქ ვს 
და მარ თავს ემ ოცი ებს — ვის მი ეს ალ მოს, ვის გა მო ეპ ას უხ-
ოს, ვის რა უთხრას შო რი დან... შო რი და ნაც ეს ად ამი ანი იმ 
ცი ცი ნა თე ლა სა ვით ჩანს, რო მე ლიც ად გილ-ად გილ სიბ ნე ლეს 
ან ათ ებს... ეს შე და რე ბაც მის მა ფრა ზებ მა მათ ქმე ვი ნა, რო-
მე ლიც პა სუ ხად მი ვი ღე კითხვა ზე — ფი ლო სო ფია და ღმერ-
თი — ამ თე მა საც ხომ არ შე ავ ლე თვა ლი მსოფ ლი ოს თვის 
ამ დი დი გან საც დე ლის ჟამ ს-თქო და მან მი პა სუ ხა: „მსგავს 
კითხვა ზე პა სუხს თავს ვა რი დებ ხოლ მე, თუმ ცა მოკ ლედ 
გი პა სუ ხებთ. ალ ბათ, საკ მა ოდ კარ გად აღ ნიშ ნა არ ტურ შო-
პენ ჰაუერმა, რომ „რე ლი გია ცი ცი ნა თე ლას ჰგავს: იმ ის თვის, 
რომ გა ან ათ ონ, მათ სიბ ნე ლე სჭირ დე ბათ”. ხში რად კი ამ სიბ-
ნე ლი დან გა მო სა ვა ლი სა კუ თარ ცნო ბი ერ ში იმ რწმე ნის აღ-
მო ჩე ნაა, რო მე ლიც ად ამი ან ის სულს ეფ ინ ება, გო ნე ბას ხსნის 
და ნე ბის მი ერ დაბ რკო ლე ბას თან ბრძო ლის ალ ტერ ნა ტი ვას 
უჩ ენს”.

ავ ტო რი: ნი ნო კა კუ ლია
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„COVID19”ის პი რო ბებ ში
გა აქ ტუ ალ ურ ებ ულ კითხვებს გა ნათ ლე ბი სა 

და მეც ნი ერ ებ ის მი ნის ტრის მო ად გი ლე
ნუ ნუ მიც კე ვი ჩი პა სუ ხობს

რო გორ გა ვი უმ ჯო ბე სოთ იმ უნ იტ ეტი

_ რო გორ პა სუ ხობს იმ უნ ური სის ტე მა ახ ალი ტი პის ვი-
რუსს?
_ დღეს მსოფ ლი ოში შექ მნილ მა სი ტუ აცი ამ ერ თობ გა-

აფ არ თო ვა სა ზო გა დო ებ ის ზო გა დი ცოდ ნა ვი რუ სე ბი სა და 
იმ უნ იტ ეტ ის შე სა ხებ. რაც შე ეხ ება იგ ივე სა კითხე ბის სპე-
ცი ფი ურ ცოდ ნას, ზუს ტად ამ ის ძი ებ აშია დღეს კა ცობ რი-
ობა. სი ცოცხლის შემ სწავ ლე ლი მეც ნი ერ ებ ებ ის სხვა დას ხვა 
დარ გში დაგ რო ვი ლი სა მეც ნი ერო მიღ წე ვე ბი, ის თე ორი ული 
თუ პრაქ ტი კუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რაც კონ კრე ტუ ლად ვი-
რუ სო ლო გი ასა და იმ უნ ოლ ოგი აში ასე ჭარ ბა დაა წარ მოდ-
გე ნი ლი, არ აღ მოჩ ნდა საკ მა რი სი მიკ რო სამ ყა როს ახ ალ 
გლო ბა ლურ შე მო ტე ვას თან გა სამ კლა ვებ ლად. ინ ფექ ცი ებ ის 
მი მართ იმ უნ ური პა სუ ხის შე სა ხებ დაგ რო ვი ლი თე ორი ული 
ცოდ ნა, დიდ წი ლად, უკ ვე გა და ტა ნი ლია პრაქ ტი კულ მე დი-
ცი ნა ში. ამ ის სა უკ ეთ ესო დას ტუ რია ვაქ ცი ნა ცი ის მიღ წე ვე ბი, 
რა მაც კა ცობ რი ობა არა ერ თხელ და იც ვა სხვა დას ხვა გა დამ-
დე ბი და ავ ად ებ ებ ის გან. დღე საც ახ ალი ვაქ ცი ნის მო ლო დინ-
შია მსოფ ლიო. 

მა ნამ დე კი თი თოეული ჩვენ გა ნი ჩვე ნი იმ უნ ური სის ტე მის 
იმ ედ ად ვართ, რო მე ლიც ფხიზ ლად დგას ჩვე ნი ჯან მრთე ლო-
ბის სა და რა ჯო ზე და მი სი არ სე ნა ლი გა და ნა წი ლე ბუ ლია სხვა-
დას ხვა სა გუ შა გო ებ ზე. ჩვე ნი ორ გა ნიზ მის პირ ვე ლი დაც ვის 
ხა ზი — კა ნი და ლორ წო ვა ნი გარ სე ბი (ფი ზი კურ-ქი მი ური ბა-
რი ერი), იმ უნ ური სის ტე მის ცენ ტრა ლუ რი და პე რი ფე რი ული 
ორ გა ნო ები, ქსო ვი ლე ბი, უჯ რე დე ბი კო ორ დი ნი რე ბუ ლად 
მოქ მე დე ბენ; ქმნი ან და აძ ლი ერ ებ ენ ორ გა ნიზ მის თავ დაც ვის 
უნ არს. მა თი ფუნ ქციაა ზუს ტად შე იც ნონ შე მოჭ რი ლი მტე-
რი — ახ ალი ვი რუ სი, შე ის წავ ლონ და გა მო იმ უშა ონ მას თან 
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საბ რძოლ ვე ლი, ზუს ტად მორ გე ბუ ლი, მა ღალ სპე ცი ფი ური 
იარ აღი — უჯ რე დე ბი სა და ცი ლე ბის სა ხით; ას ევე, შე ინ ახ ონ 
ცოდ ნა ამ ვი რუ სის შე სა ხებ, რა თა გან მე ორ ებ ითი შე მოჭ რის 
შემ თხვე ვა ში ად ვი ლად შეძ ლონ გამ კლა ვე ბა და მომ ზა დე ბუ-
ლი, და ცუ ლი და ახ ვედ რონ ორ გა ნიზ მი. იმ უნ ური სის ტე მის 
მი ერ შექ მნი ლი თავ დაც ვის ერთ-ერ თი მზა იარ აღია ვი რუ-
სის ცალ კე ული კომ პო ნენ ტე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ გა მო მუ-
შა ვე ბუ ლი ან ტის ხე ულ ები, რო მე ლიც რჩე ბა ორ გა ნიზ მში და 
მა თი არ სე ბო ბა მიგ ვა ნიშ ნებს გა და ტა ნილ ინ ფექ ცი აზე. იმ ის 
შე სა ხებ, თუ რა ინ ტენ სი ვო ბით და ხან გრძლი ვო ბით ინ არ ჩუ-
ნებს ორ გა ნიზ მი ან ტი ვი რუ სულ იმ უნ იტ ეტს „COVID-19”-ის 
შემ თხვე ვა ში, ჯერ სარ წმუ ნო კვლე ვე ბი არ გვაქ ვს. ად ამი ან-
ებ ში აღ წე რი ლი რე ინ ფი ცი რე ბის რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა არ 
დას ტურ დე ბა ექ სპე რი მენ ტულ ცხო ვე ლებ ზე (მა იმ უნ ებ ზე) 
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით.

რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, 21-ე სა უკ უნ ეში კო რო ნა ვი რუ სის 
ორი ეპ იდ ემიაა აღ წე რი ლი 2002 და 2012 წლებ ში (სამ ხრეთ 
ჩი ნეთ სა და სა უდ ის არ აბ ეთ ში), სა დაც გა მო ჯან მრთე ლე ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი არ იყო მა ღა ლი და გა და დე ბაც და ბა ლი იყო, 
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არ ცერთ შემ თხვე ვა ში და ავ ად ებ ის გავ რცე ლე ბას პან დე მი ის 
სა ხე არ მი უღია. 2019 წლის დე კემ ბერ ში ჩი ნეთ ში (ქ.უჰ ანი) 
გა მოვ ლე ნი ლი „COVID-19” არ ის ად ამი ან ის ახ ალი კო რო ნა ვი-
რუ სუ ლი ინ ფექ ცია, რომ ლის შე სა ხე ბაც, სამ წუ ხა როდ, დღეს 
ჯერ ბევ რი რამ კი დევ არ ვი ცით. 2020 წლის 11 მარ ტს ჯან-
მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ და ავ ად ებ ის გავ რცე-
ლე ბა პან დე მი ად გა მო აცხა და.

იმ ედია, ძა ლი ან ჩქა რა იმ უნ ური სის ტე მის გა მარ ჯვე ბით 
დას რულ დე ბა ახ ალ კო რო ნა ვი რუს თან ბრძო ლაც და შე ჯა-
მე ბულ ეპ იდ მაჩ ვე ნებ ლებს და ეს მე ბა წერ ტი ლი მსოფ ლიო 
მას შტა ბით. და რაც მთა ვა რია, გა მო ჯან მრთე ლე ბის მაჩ ვე-
ნებ ლის მი ხედ ვით, სტა ტის ტი კა მკვეთ რად და დე ბი თი იქ ნე ბა 
მდგრა დი ან ტი ვი რუ სუ ლი იმ უნ იტ ეტ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბით.
_ რა შემ თხვე ვე ბის და და ავ ად ებ ებ ის დროს ქვე ით დე ბა იმ-

უნ იტ ეტი? ან კი რო გორ გა ვი უმ ჯო ბე სოთ იმ უნ იტ ეტი? — სა-
ინ ტე რე სოა თქვე ნი რე კო მენ და ცი ები...
_ იმ უნ ური სის ტე მა საკ მა ოდ მგრძნო ბი არეა და მი სი მაჩ-

ვე ნებ ლე ბი რე აგ ირ ებ ენ რო გორც გა რე გან, ას ევე ში ნა გან 
ზე მოქ მე დე ბა ზე. ის ინ ტეგ რა ლურ რე გუ ლა ცი აშია ნერ ვულ 
და ენ დოკ რი ნულ სის ტე მებ თან. იმ უნ ური სის ტე მის არ ას-
რულ ფა სო ვან ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას იმ უნ ოდ ეფ იც იტს უწ ოდ ებ-
ენ. ის გა მოწ ვე ულია იმ უნ ური სის ტე მის რო მე ლი მე კომ პო-
ნენ ტის ან მი სი პრო დუქ ტის დე ფექ ტით. მი ზე ზი შე საძ ლოა 
იყ ოს თან და ყო ლი ლი, რაც, უმ ეტ ეს ად, გე ნე ტი კურ დარ ღვე-
ვებ თან ას ოც ირ დე ბა და, სამ წუ ხა როდ, ად რე ულ ას აკ ში ვე 
მა ღა ლი ლე ტა ლო ბით ხა სი ათ დე ბა. ას ევე, აღ წე რი ლია შე ძე-
ნი ლი, ანუ მე ორ ადი იმ უნ ოდ ეფ იც იტ ები, რაც გა მოწ ვე ულია 
სი ცოცხლის გან მავ ლო ბა ში და ბა დე ბის შემ დგო მი დარ ღვე-
ვე ბით და სხვა დას ხვა და ავ ად ებ ებ ის გან ვი თა რე ბის მი ზე ზი 
ხდე ბა. ყვე ლა ზე ხში რია იმ უნ ოდ ეფ იც იტ ური მდგო მა რე ობ-
ები, რომ ლის გარ და მა ვა ლი ხა სი ათი, ძი რი თა დად, ნორ მის კე-
ნაა შექ ცე ვა დი.

იმ უნ იტ ეტ ის დაქ ვე ით ებ ას იწ ვევს ორ გა ნიზ მის თვის არ-
ას ას ურ ვე ლი ზე მოქ მე დე ბე ბი: სტრე სი, არ ას რულ ფა სო ვა ნი 
კვე ბა, ქი მიო და სხი ვუ რი თე რა პია, ხან დაზ მუ ლო ბა, გა და ტა-
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ნი ლი ინ ფექ ცი ები და სხვ. წე ლი წა დის დრო თა მო ნაც ვლე ობა 
ას ევე გავ ლე ნას ახ დენს ორ გა ნიზ მის რე სურ სულ მა რაგ ზე. 
გა ზაფხუ ლი ცოცხა ლი ბუ ნე ბის თვის ერ თგვა რი გა მოღ ვი-
ძე ბის პე რი ოდია და ად ამი ან ის ორ გა ნიზ მიც ყვე ლა სა ჭი რო 
ძა ლის მო ბი ლი ზა ცი ას ახ დენს. იმ უნ ური სის ტე მის გა მარ თუ-
ლი მუ შა ობ ის თვის სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სრულ-
ფა სო ვა ნი კვე ბის სა ხით ორ გა ნიზ მის თვის მთა ვა რი სა შე ნი 
მა სა ლის — ცი ლო ვა ნი პრო დუქ ტე ბის, მიკ რო ელ ემ ენ ტე ბი სა 
და ვი ტა მი ნე ბის მი წო დე ბა; ას ევე, ფი ზი კუ რი გა მა ჯან სა ღე-
ბე ლი ვარ ჯი შის სის ტე მა ტუ რად შეს რუ ლე ბა. იმ უნ ოდ ეფ იც-
იტ ის მი ზე ზი შე საძ ლოა გახ დეს ნე ბის მი ერი სა ხის სტრე სი, 
ემ ოცი ური თუ ფი ზი კუ რი გა დაღ ლა, რაც დამ ცა ვი სის ტე მის 
და სუს ტე ბას და იმ უნ იტ ეტ ის დაქ ვე ით ებ ას იწ ვევს.

წლე ვან დე ლი წლის აკ ად ემი ურ წლად გა მოცხა დე ბის
არ ანა ირი აუც ილ ებ ლო ბა არ არ სე ბობს

_ ბევრ სტუ დენ ტს აინ ტე რე სებს, ხომ არ გა მოცხად დე ბა 
წლე ვან დე ლი წე ლი აკ ად ემი ურ წლად და რა იქ ნე ბა თქვე ნი, 
რო გორც გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის მი ნის ტრის მო ად გი-
ლის, გან მარ ტე ბა ამ ას თან და კავ ში რე ბით?
_ ქვეყ ნის მთა ვა რი საზ რუ ნა ვი, მო გეხ სე ნე ბათ, თი-

თოეული მო ქა ლა ქის ჯან მრთე ლო ბაა. შე სა ბა მი სად, გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მამ მხა რი და უჭ ირა ერ თი ან პო ლი ტი კას და 
შე აჩ ერა სას წავ ლო პრო ცე სის ჩვე ულ რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე-
ობა, რი თაც უზ რუნ ველ ვყა ვით მო სახ ლე ობ ის ნა წი ლის იზ-
ოლ აცი ის შე საძ ლებ ლო ბა და, შე სა ბა მი სად, გაძ ლი ერ და ინ-
ფი ცი რე ბის პრე ვენ ცია. გა ნათ ლე ბის სის ტე მას მუ შა ობა არ 
შე უჩ ერ ებია, სწავ ლე ბის პრო ცე სი გა და ვი და ალ ტერ ნა ტი ულ 
რე ჟიმ ში. დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა და მას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი გარ კვე ული სირ თუ ლე ები ერ თი ანი გა მოწ ვე ვაა გლო ბა-
ლუ რად გა ნათ ლე ბის სის ტე მის თვის. ეს ნათ ლად ჩანს წამ ყვა-
ნი ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თებ ზეც. ჩე ნი მხრი დან ყო ველ დღი ურ ად 
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ხდე ბა სწავ ლის ხა რის ხზე ზრუნ ვა, ჩვენ პრო ცე სე ბის გა მარ-
თუ ლო ბა ზე ვმუ შა ობთ და, შე სა ბა მი სად, დღეს ჩვენს ქვე ყა ნა-
ში სას წავ ლო წლის აკ ად ემი ურ წლად გა მოცხა დე ბის არა თუ 
აუც ილ ებ ლო ბა, სა ჭი რო ებ აც არ დგას ამ ეტ აპ ზე.
_ რა ინ ფორ მა ცია გაქ ვთ — რო გორ მი დის დის ტან ცი ური 

სწავ ლა/სწავ ლე ბის პრო ცე სი?
_ დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის აუც ილ ებ ლო ბა 

მყი სი ერ ად დად გა სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცის წი ნა შე, რაც, 
ბუ ნებ რი ვია, სე რი ოზ ული გა მოწ ვე ვა აღ მოჩ ნდა გა ნათ ლე-
ბის სის ტე მის ყვე ლა სა ფე ხუ რი სათ ვის. გა ნათ ლე ბის, მეც-
ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტრო მუდ მივ 
კო მუ ნი კა ცი აშია უმ აღ ლეს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან, 
ინ ფორ მი რე ბუ ლია სას წავ ლო პრო ცე სის გა მარ თუ ლო ბის-
თვის აუც ილ ებ ელი სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ხებ და აწ ვდის მათ 
შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებს. მი უხ ედ ავ ად მცი რე პე რი ოდ ისა, 
რაც ახ ალ რე ალ ობ აში გვი წევს ცხოვ რე ბა და საქ მი ან ობა, 
ქვეყ ნის მას შტა ბით, ინ ტენ სი ური მუ შა ობა ჩა ტარ და დის ტან-
ცი ური სწავ ლე ბის გა სა მარ თად. დღე ის მდგო მა რე ობ ით, უკ-
ვე შეგ ვიძ ლია, გარ კვე ულ წი ლად, შე ჯა მე ბუ ლი სუ რა თი გა გი-
ზი არ ოთ. უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
უმ რავ ლე სო ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად მოკ ლე დრო ში წარ მა ტე ბით 
გა არ თვა თა ვი დის ტან ცი ური კო მუ ნი კა ცი ის მო წეს რი გე ბას, 
შერ ჩე ული პლატ ფორ მე ბის გა მარ თუ ლად ამ უშ ავ ებ ას. რაც 
შე ეხ ება სწავ ლა/სწავ ლე ბას, მო გეხ სე ნე ბათ, ეს პრო ცე სი 
მხო ლოდ მა სა ლის მი წო დე ბას არ გუ ლის ხმობს და, შე სა ბა მი-
სად, ჩვენ უკ ვე აქ ტი ურ ად ვმუ შა ობთ გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის 
ერ ოვ ნულ ცენ ტრთან ერ თად, რა თა შე ფა სე ბის ნა წილ ში გარ-
კვე ული ერ თი ანი მიდ გო მა იყ ოს შე მუ შა ვე ბუ ლი, სტუ დენ-
ტის გან უკ უკ ავ ში რი იყ ოს გაძ ლი ერ ებ ული და პრო ცე სი გახ-
დეს კი დევ უფ რო ინ ტე რაქ ტი ული. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ჩვენ რე ალ ურ დრო ში გვი წევს 
ამ პრო ცე სე ბის და ლა გე ბა, მარ თვა, მო ნი ტო რინ გი და, შე-
სა ბა მი სად, ყვე ლა მო ნა წი ლე რგო ლი ვი თა ვი სებთ — თუ რა 
სირ თუ ლე ებ ის წი ნა შე დგას სის ტე მა და გა გე ბით ვე კი დე ბით 
არ სე ბულ მო ცე მუ ლო ბას, ას ევე, პა რა ლე ლუ რად, ვმუ შა ობთ 
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ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის და და ნერ გვის 
პრო ცე სი არ ის სო ლი და რუ ლი, მხარ და ჭე რი ლია რო გორც პი-
როვ ნულ დო ნე ზე — სტუ დენ ტე ბი სა და ლექ ტო რე ბის მხრი-
დან, ას ევე ინ სტი ტუ ცი ურ დო ნე ზე — უმ აღ ლე სი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მხრი დან. გვაქ ვს, აგ რეთ ვე, 
ინ სტი ტუ ცი ათ აშ ორ ისი თა ნამ შრომ ლო ბის არა ერ თი მა გა-
ლი თი უნ ივ ერ სი ტე ტებს შო რის ტექ ნი კუ რი გა მარ თუ ლო ბის 
მხარ და ჭე რის კუთხით. 
_ უმ აღ ლეს ში ჩა ბა რე ბის მსურ ვე ლი აბ იტ ური ენ ტე ბის-

თვის რო გორ ჩა ტარ დე ბა გა მოც დე ბი და რა მო ლო დი ნე ბი უნ-
და ჰქონ დეთ აბ იტ ური ენ ტებს? (ხომ არ გა უქ მდე ბა გა მოც დე-
ბი და რამ დე ნად ექ ნე ბათ მი ღე ბა უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებს 
ახ ალი სე მეს ტრი დან (სექ ტემ ბრი დან)?
_ გა მოც დე ბის ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ორ გა-

ნი ზა ციო სა კითხე ბი გეგ მი ურ ად მიმ დი ნა რე ობს. ამ ეტ აპ ზე 
გა მოც დე ბის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბის ცვლი ლე ბა არ გა ნი ხი ლე ბა. 
რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, გა ხან გრძლივ და გა მოც დებ ზე მო-
ნა წი ლე ობ ის მსურ ველ თა რე გის ტრა ცი ის ვა დე ბი 30 აპ რი ლის 
ჩათ ვლით და ეს ეხ ება რო გორც ერ თი ან ერ ოვ ნულ გა მოც-
დებს, ას ევე, სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც დებს და სტუ დენ-
ტთა საგ რან ტო კონ კურ სს. რე გის ტრა ცი ის ვა დის გა ხან-
გრძლი ვე ბა არ აის ახ ება გა მოც დე ბის ჩა ტა რე ბის თა რიღ ზე. 
იმ ედს ვი ტო ვებთ, რომ ზაფხუ ლის თვის ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური 
მდგო მა რე ობა, რო გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ას ევე გლო ბა ლუ-
რად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი იქ ნე ბა და მო მა ვა ლი სას წავ ლო წლის 
მი სა ღე ბი გა მოც დე ბი და გეგ მილ ვა დებ ში ჩა ტარ დე ბა. 

და სას რულს ვიტყვი, რომ დღეს კი დევ ერ თხელ და დას ტურ-
და ხა რის ხი ანი გა ნათ ლე ბი სა და სა მეც ნი ერო მიღ წე ვებ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ცოდ ნის სა ჭი რო ება და მი სი მნიშ ვნე ლო ბა კა-
ცობ რი ობ ის ხვა ლინ დე ლი დღის თვის.

ყვე ლას გი სურ ვებთ ჯან მრთე ლო ბას, სიმ ხნე ვეს და, რაც 
მთა ვა რია, მდგრად იმ უნ იტ ეტს!

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია
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თსუის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლის 
ლა შა სა ღი ნა ძის პა სუ ხე ბი

„კო ვიდ 19”ით გა მოწ ვე ულ მო ცე მუ ლო ბა ზე, 
მო ლო დი ნებ ზე და ში შებ ზე

_ რო გორ შეხ ვდნენ დის ტან ცი ურ სწავ ლა/სწავ ლე ბის ახ-
ალ პრო ცესს სტუ დენ ტე ბი და პრო ფე სო რე ბი? ხომ არ გა მო-
იკ ვე თა სირ თუ ლე ები?
_ რა თქმა უნ და, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი გარ კვე ულ სირ-

თუ ლე ებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. ეს, გარ კვე ულ წი ლად, 
ბევ რის თვის სი ახ ლეს წარ მო ად გენ და და ად აპ ტა ცი ის თვის 
გარ კვე ული პე რი ოდი დას ჭირ დათ. აღ ნიშ ნუ ლის შე სამ სუ ბუ-
ქებ ლად უამ რა ვი ტრე ნინ გი ჩა ტარ და, გა კეთ და ვი დეო ტუ-
ტო რი ალ ები, რა თა, რო გორც აკ ად ემი ურ პერ სო ნალს, ისე 
სტუ დენ ტებს, გა ად ვი ლე ბო დათ ად აპ ტა ცია. დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბის თვის უნ ივ ერ სი ტეტ ში ვი ყე ნებთ (სინ ქრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის თვის) Zoom-ის აპ ლი კა ცი ას, ას ევე, Moodle-ს და 
LMS-ს.
_ რას გვეტყვით თსუ-ის მხრი დან წა მოწყე ბულ სხვა დას-

ხვა ინ იცი ატ ივ აზე? ვგუ ლის ხმობ ფსი ქო ლო გი ური კონ სულ-
ტა ცი ებ ის გა წე ვის ინ იც ირ ებ ას, რო მე ლიც ფსი ქო ლო გი ისა 
და გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ეგ იდ ით ხორ-
ცი ელ დე ბა; ას ევე ცნო ბი ლია მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის არ-
აქ არ თუ ლე ნო ვა ნი სტუ დენ ტე ბის მო ხა ლი სე ებ ად წას ვლის 
ფაქ ტი მარ ნე ულ ის რე გი ონ ში; გარ და ამ ისა, სტუ დენ ტურ მა 
თვით მმარ თვე ლო ბამ სტუ დენ ტებს და პრო ფე სუ რას დახ მა-
რე ბა შეს თა ვა ზა დის ტან ცი ური სწავ ლის რე ჟიმ ში გა დას ვლი-
სას წარ მოქ მნი ლი პრობ ლე მე ბის პა რა ლე ლუ რად... ამ ინ იცი-
ატ ივ ებ ის აღ სრუ ლე ბა ზე რა ინ ფორ მა ცი ას ფლობთ?
_ ჩვენ უნ ივ ერ სი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დის მეშ ვე ობ ით 

თქვენს კითხვა ში დას მულ თე მებ ზე გან ვაცხა დეთ. შე სა-
ბა მი სად, რა თქმა უნ და, ყვე ლა ამ თე მა ზე ინ ფორ მა ცი ას 
ვფლობთ. ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ამ კრი ზი სულ ვი თა-
რე ბა ში უნ ივ ერ სი ტეტ მა თა ვი სი რე სურ სე ბი მაქ სი მა ლუ რად 
გა მო იყ ენ ოს და და ეხ მა როს მათ, ვი საც ეს სჭირ დე ბა. და მე-
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თან ხმე ბით, თსუ-ს უამ რა ვი ამ გვა რი რე სურ სი გა აჩ ნია. კი-
დევ ერ თხელ დი დი მად ლო ბა ჩვენს აკ ად ემი ურ პერ სო ნალს 
და სტუ დენ ტებს ამ მხარ და ჭე რის თვის!
_ რო მე ლი პლატ ფორ მე ბი გა მო იყ ენ ება ელ ექ ტრო ნუ ლი 

სას წავ ლო პრო ცე სის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას? რამ დე ნად კარ-
გად მუ შა ობს სის ტე მა?
_ ამ კითხვა ზე პა სუ ხი პირ ვე ლი კითხვი სას გა ვე ცი. რაც 

შე ეხ ება სის ტე მის სრულ ყო ფი ლად მუ შა ობ ას, რო გორც უკ-
ვე აღ ვნიშ ნე, გარ კვე ული მი მარ თუ ლე ბით ბევ რის თვის ახ ალი 
იყო ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პლატ ფორ მებ თან მუ შა ობა, 
თუმ ცა შე თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შემ დგომ, ვფიქ რობ, პრო-
ცე სი სრულ ყო ფილ თან ახ ლო საა და უახ ლო ეს მო მა ვალ ში უკ-
ვე სრულ ყო ფილ სა ხეს მი იღ ებს.
_ მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ თსუ-ის ად მი ნის ტრა ცი ამ გან-

მარ ტა, რომ სას წავ ლო პრო ცე სი არ შე ჩერ დე ბა, ზო გი ერთ 
სტუ დენ ტს მა ინც აქ ვს კითხვა — შე იძ ლე ბა თუ არა, რომ 
სწავ ლა გა და იდ ოს და წე ლი აკ ად ემი ურ წლად გა მოცხად-
დეს? (რამ დე ნა დაც ვი ცი, სტუ დენ ტე ბის პე ტი ცი აც კი შე იქ-
მნა შე სა ბა მი სი მოთხოვ ნე ბით)...

laSa saRinaZEelaSa saRinaZEe
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_ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი არ გა ნი ხი ლე ბა. მეს მის და კი დევ 
ერ თხელ გან ვმე ორ დე ბი, რომ ბევ რის თვის ეს პრო ცე სი ახ-
ალია, მაგ რამ დი დი იმ ედი გვაქ ვს, რომ უახ ლო ეს პე რი ოდ ში 
პრო ცე სი სრულ ყო ფილ სა ხეს მი იღ ებს.
_ რო გორ წა რი მარ თე ბა სა გა მოც დო პრო ცე სი? თუ არ ის 

გა მოკ ვე თი ლი სტრა ტე გია...
_ ამ ეტ აპ ზე გვი ჭირს ამ აზე სა უბ არი, თუმ ცა დი დი ალ ბა-

თო ბით შუ ალ ედ ური გა მოც დე ბი ამ სე მეს ტრში გა უქ მდე ბა, 
თუმ ცა ეს პრობ ლე მას არ წარ მო ად გენს და ახ ალი შე ფა სე ბის 
სის ტე მის შე თა ვა ზე ბა მოხ დე ბა სტუ დენ ტე ბის თვის.
_ რაც შე ეხ ება სპე ცი ფი კურ საგ ნებს, რომ ლე ბიც გუ ლის-

ხმობს, მა გა ლი თად, ლა ბო რა ტო რი ულ მუ შა ობ ას ან პრაქ ტი-
კულ სწავ ლე ბებს, რო გორ რე გუ ლირ დე ბა ეს სა კითხი?
_ ამ მი მარ თუ ლე ბით ფა კულ ტე ტე ბი აქ ტი ურ ად მუ შა ობ-

ენ. სას წავ ლო პრო ცე სი ისეა და გეგ მი ლი, რომ ლა ბო რა ტო რი-
ული და პრაქ ტი კუ ლი სწავ ლე ბის კომ პო ნენ ტე ბი სას წავ ლო 
პე რი ოდ ის ბო ლოს კენ არ ის გა და ტა ნი ლი. იმ ედს ვი ქო ნი ებთ, 
სა ქარ თვე ლო სა და მსოფ ლი ოში ეს კრი ზი სუ ლი ვი თა რე ბა მა-
ლე დას ტა ბი ლურ დე ბა და სააუდიტორიო მე ცა დი ნე ობ ებ ის 
დაწყე ბის სა შუ ალ ება მა ლე მოგ ვე ცე მა.
_ რო გორც სე მეს ტრის დაწყე ბამ დე გა ნაცხა დეთ, უნ ივ-

ერ სი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბა აპ ირ ებ და პრო ფე სუ რის თვის 
და შემ დეგ ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ხელ-
ფა სე ბის მო მა ტე ბას. ამ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის პი რო ბებ ში 
გა ჩე ნი ლი მო სა ლოდ ნე ლი ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის ფონ ზე 
შე ჩერ დე ბა თუ არა ამ მხრივ თქვე ნი ინ იცი ატ ივ ებ ის გან ხორ-
ცი ელ ება?
_ აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის თვის და და ბა ლი ან აზღა ურ ებ-

ის მქო ნე ტექ ნი კუ რი პერ სო ნა ლის თვის ან აზღა ურ ებ ის ზრდა 
უკ ვე გან ხორ ცი ელ და მარ ტის თვი დან. ამ მი მარ თუ ლე ბით, ამ 
ეტ აპ ზე, გეგ მა უც ვლე ლია და სექ ტემ ბრი დან ად მი ნის ტრა ცი-
ულ-ტექ ნი კურ პერ სო ნალ საც მო ემ ატ ება ან აზღა ურ ება.
_ რამ დე ნად ემ უქ რე ბა უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რებ სა 

და ად მი ნის ტრა ცი ას ხელ ფა სე ბის პი რი ქით შემ ცი რე ბა?
_ აღ ნიშ ნუ ლი საფ რთხე უნ ივ ერ სი ტე ტის პერ სო ნალს არ 

ემ უქ რე ბა.
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_ ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში ხომ არ გა და ხე დავთ 
სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის სა ფა სუ რის გა დახ დის გრა ფიკს? რა 
პრობ ლე მე ბია მო სა ლოდ ნე ლი ამ მხრივ?
_ ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 

უნ ივ ერ სი ტეტ ში წლე ბია, რაც სტუ დენ ტებს აქ ვთ სწავ ლის 
სა ფა სუ რის ეტ აპ ობ რი ვი გა დახ დის შე საძ ლებ ლო ბა. თუ კი 
სტუ დენ ტს აქ ვს გარ კვე ული სა ხის სო ცი ალ ური პრობ ლე მა, 
მას შე უძ ლია წე რი ლო ბით მი მარ თოს უნ ივ ერ სი ტე ტის ად მი-
ნის ტრა ცი ას და ინ დი ვი დუ ალ ურ ად შე ათ ან ხმოს სას წავ ლო 
სე მეს ტრის დას რუ ლე ბამ დე სა ფა სუ რის გა დახ დის გრა ფი კი. 
ინ დი ვი დუ ალ ური გრა ფი კი სტუ დენ ტის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე 
იქ ნე ბა მორ გე ბუ ლი და შექ მნილ ვი თა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან 
შე ღა ვათს გა უწ ევს მას. გან ცხა დე ბე ბის გაგ ზავ ნა შე საძ ლე-
ბე ლია ელ ექ ტრო ნუ ლა დაც.
_ რას ეტყო დით თქვენს თა ნამ შრომ ლებს და სამ შვი დებ-

ლად? (თქვენც არ ან აკ ლებ შე გიძ ლი ათ ფსი ქო ლო გი ური დახ-
მა რე ბის გა წე ვა მათ თვის, თუნ დაც, ამ ინ ტერ ვი უს სა შუ ალ-
ებ ით)...
_ პირ ველ რიგ ში, ყვე ლას დი დი მად ლო ბა მინ და გა და ვუ-

ხა დო, რომ ამ კრი ზი სულ და არა ორ დი ნა ლურ ვი თა რე ბა ში 
ყვე ლა ყვე ლა ფერს ცდი ლობს იმ ის ათ ვის, რომ უნ ივ ერ სი ტეტ-
ში სას წავ ლო პრო ცე სი სრულ ყო ფი ლად წა რი მარ თოს დის-
ტან ცი ურ რე ჟიმ ში. ამ ას თან, მინ და, და ვამ შვი დო ის ინი და 
ვუთხრა, რომ თუ ყვე ლა რჩე ვას, რა საც მსოფ ლიო ჯან დაც-
ვის ორ გა ნი ზა ცია და სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბი 
გას ცე მენ, პირ ნათ ლად შე ვას რუ ლებთ, არ ანა ირი საფ რთხე 
არ გვე მუქ რე ბა. იმ ედს ვი ტო ვებ, რომ სულ მა ლე ყვე ლა სტან-
დარ ტულ სა მუ შაო რე ჟიმს და უბ უნ დე ბა (დის ტან ცი ურ იდ ან 
სა ოფ ისე მდგო მა რე ობ აში). რა ოდ ენ გა საკ ვი რიც არ უნ და იყ-
ოს, უდ იდ ეს უმ რავ ლე სო ბას ძა ლი ან მო ენ ატ რა უნ ივ ერ სი ტე-
ტის კედ ლე ბი და სამ სა ხურ ში სტა ბი ლუ რად სი არ ული. სულ 
მა ლე უფ რო ძლი ერ ები დავ ბრუნ დე ბით!

ესა უბ რა ნა ტო ობ ოლ აძე
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ჯერ ჯე რო ბით უც ნო ბია, ახ ასი ათ ებს
თუ არა „კო ვიდ19”ს შო რე ული

ნევ რო ლო გი ური ხა სი ათ ის გარ თუ ლე ბე ბი

გვე სა უბ რე ბა ექ იმი-ნევ რო ლო გი, თსუ-ის
პრო ფე სო რი, აკ ად ემია ევ რო პე ას წევ რი

ალ ექ სან დრე ცის კა რი ძე

_ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის სა ქარ თვე ლო ში გავ რცე ლე ბის 
პა რა ლე ლუ რად რამ დე ნად გა იზ არ და ნევ რო ლო გი ური პრობ-
ლე მე ბით მო ქა ლა ქე თა მო მარ თვი ან ობა და, ზო გა დად, რო გო-
რია ამ პრობ ლე მის მი მართ ნევ რო ლო გის ხედ ვა? 
_ ამ თა ვით ვე მინ და გან ვმარ ტო, ნევ რო ლო გი ური პრობ ლე-

მე ბი ჩვენს სა ზო გა დო ებ აში ხში რად ეშ ლე ბათ ხოლ მე ფსი ქო-
ლო გი ურ და ნერ ვუ ლი სის ტე მის ფუნ ქცი ური დარ ღვე ვე ბით 
გა მოვ ლე ნილ პრობ ლე მებ ში. მკაც რი და უფ რო კო რექ ტუ ლი 
დე ფი ნი ცი ით, ნევ რო ლო გი ური პრობ ლე მა და კავ ში რე ბუ ლია 
ნერ ვუ ლი სის ტე მის (რო გორც ცენ ტრა ლუ რი, ისე პე რი ფე რი-
ული) ორ გა ნულ და ავ ად ებ ებ თან, რაც პან დე მი ებ ის დროს და, 
ზო გა დად, ინ ფექ ცი ური და-
ავ ად ებ ებ ის მა ღა ლი გავ რცე-
ლე ბის შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე-
ბა უფ რო ხში რად შეგ ხვდეს. 
ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სი ძა-
ლი ან მძლავ რი ვი რუ სია და 
ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს 
სხვა დას ხვა ორ გა ნო ებ ზე, 
მათ შო რის, სა ვა რა უდ ოდ, 
ნერ ვულ სის ტე მა ზეც. ამ-
ჟა მად არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ით, ნერ ვულ სის ტე მა ზე 
ის ეთი პირ და პი რი ზე მოქ-
მე დე ბა, რო გო რიც სხვა ვი-
რუ სებს (რო მელ თაც ჩვენ 
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ნე ირ ოტ რო პულ ვი რუ სებს ვუ წო დებთ) შე იძ ლე ბა ახ ასი ათ-
ებ დეს, „კო ვიდ 19”-ის კლი ნი კურ სუ რათ ში, პრაქ ტი კუ ლად, 
არ გვხვდე ბა. შე გახ სე ნებთ, რომ სწო რედ ნე ირ ოტ რო პუ ლი 
ვი რუ სე ბი იწ ვევს ნერ ვუ ლი სის ტე მის ის ეთ და ავ ად ებ ებს, 
რო გო რი ცაა მე ნინ გი ტი (ტვი ნის გარ სე ბის ან თე ბა), ენ ცე-
ფა ლი ტი (ან თე ბი თი პრო ცე სი უშუ ალ ოდ ტვი ნის ნივ თი ერ-
ებ აში), ნე ირ ოპ ათი ები (პე რი ფე რი ული ნერ ვე ბის ან თე ბი თი 
პრო ცე სი). ანუ შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სი 
ნე ირ ოტ რო პუ ლი ვი რუ სია, თუმ ცა მყა რი დას კვნე ბის გა მო-
ტა ნა, ამ ეტ აპ ზე, ნა ად რე ვია, ვი ნა იდ ან სულ რა ღაც 3 თვეა, 
რაც კა ცობ რი ობა დად გა ამ უხ ილ ავი მტრის წი ნა შე. შე სა-
ბა მი სად, ახ ალი ვი რუ სის ბი ოლ ოგი ური ქცე ვა ჯერ არ არ ის 
ბო ლომ დე შეს წავ ლი ლი და გაგ ვი ჭირ დე ბა იმ ის გან საზღვრა, 
ახ ასი ათ ებს თუ არა „კო ვიდ-19”-ს შო რე ული ნევ რო ლო გი ური 
ხა სი ათ ის გარ თუ ლე ბე ბი. იმ ედია, რომ ეს ასე არ იქ ნე ბა. მე-
ორე სა კითხია უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფსი ქო ლო გი ური 
პრობ ლე მე ბი, რაც, ზო გა დად, ეპ იდ ემი ებს, პან დე მი ებს მო-
აქ ვს. მა გა ლი თად, გან ვი ხი ლოთ კა რან ტინ ში ან თვი თი ზო ლა-
ცი აში მყო ფი ად ამი ან ის ფსი ქო ლო გი ური მდგო მა რე ობა, რაც 
გა მოწ ვე ულია სტრე სუ ლი და არა ორ დი ნა რუ ლი სი ტუ აცი ით, 
ინ ფექ ცი ის მი მართ ში შით (შფოთ ვა რო გორც სა კუ თარ ჯან-
მრთე ლო ბა ზე, ისე ახ ლობ ლი სა ზე და ასე შემ დეგ). ცხა დია, ეს 
ყო ვე ლი ვე ად ამი ან ის ემ ოცი ურ სფე რო ში იწ ვევს სე რი ოზ ულ 
ცვლი ლე ბებს.

რაც შე ეხ ება მო მარ თვი ან ობ ას, მო მარ თვი ან ობ ის თვალ-
საზ რი სით ამ ჟა მად სა ინ ტე რე სო კა ნონ ზო მი ერ ება ვლინ დე-
ბა. ამ წუთ ში ჩვენ ვართ სო ცი ალ ური დის ტან ცი რე ბის ეტ-
აპ ზე და ჩვენ თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მაქ სი მა ლუ რად 
შე ვამ ცი როთ ერ თმა ნეთ თან ურ თი ერ თო ბის ხან გრძლი ვო ბა. 
სა უბ არია პი რის პირ ურ თი ერ თო ბა ზე, ვი ნა იდ ან ფი ზი კუ რი 
კონ ტაქ ტი, გარ კვე ულ წი ლად, ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური სი ტუ აცი-
ის გაუარესების ერთ-ერ თი სე რი ოზ ული მი ზე ზი შე იძ ლე ბა 
იყ ოს. ამ იტ ომ იმ რე კო მენ და ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
უნ და ვი ყოთ სახ ლში და თა ვი უნ და ავ არ იდ ოთ პი რის პირ 
კონ ტაქ ტს, პა ცი ენ ტე ბის კლი ნი კებ ში მო მარ თვი ან ობა მნიშ-
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ვნე ლოვ ნად დაკ ლე ბუ ლია (ცხა დია, თუ საქ მე არ ეხ ება ურ-
გენ ტულ სი ტუ აცი ებს). შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან გა იზ არ და სა-
ტე ლე ფო ნო და ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცი ებ ზე მოთხოვ ნა და ამ 
ჭრილ ში თუ შევ ხე დავთ, მო მარ თვი ან ობ ამ აც მო იმ ატა.

სა ტე ლე ფო ნო რე კო მენ და ცი ებს კონ კრე ტუ ლი სი ტუ აცი ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით გავ ცემთ. ზო გი ერთ პა ცი ენ ტს, მა გა ლი-
თად, ვი საც ქრო ნი კუ ლი ნევ რო ლო გი ური და ავ ად ება აქ ვს, 
აინ ტე რე სებს — რო გორ უნ და მო იქ ცეს ას ეთ სი ტუ აცი აში? 
გა აგ რძე ლოს თუ არა ის წამ ლე ბი, რომ ლებ საც იღ ებს? რო-
გო რი დღის რე ჟი მი უნ და ქონ დეს? რო გორ მო იქ ცეს იმ შემ-
თხვე ვა ში, თუ იგი შე ამ ჩნევს ინ ფექ ცი ის თვის და მა ხა სი ათ ებ-
ელ სიმ პტო მებს? — ას ეთი შე კითხვე ბი არ ცთუ იშ ვი ათია და 
ჩვენც ყო ველ თვის ვცდი ლობთ, რომ ად ეკ ვა ტუ რად ვუ პა სუ-
ხოთ ჩვენს პა ცი ენ ტებს. პე რი ოდ ულ ად გვის ვა მენ კითხვებს 
— კო რო ნა ვი რუ სუ ლი ეპ იდ ემი ის შემ თხვე ვა ში რამ დე ნად 
უს აფ რთხოა ის ეთი პრე პა რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო მელ თაც 
ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ებ ის სამ კურ ნა ლოდ ხმა რო ბენ (ეს იქ-
ნე ბა არ ტე რი ული წნე ვის სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტე ბი, სიცხის 
დამ წე ვი თუ ტკი ვილ გა მა ყუ ჩე ბე ლი აბ ები და ასე შემ დეგ). ეს 
კითხვა ლო გი კუ რია, რად გან არ სე ბობს თე ორი ული მო საზ-
რე ბე ბი, რომ ზო გი ერ თმა პრე პა რატ მა შე საძ ლე ბე ლია ხე ლი 
შე უწყოს ინ ფექ ცი ის უფ რო აქ ტი ურ ად გავ რცე ლე ბა სა თუ 
კლი ნი კურ გა მოვ ლი ნე ბას. უმ რავ ლეს შემ თვე ვებ ში, ას ეთი 
თე ორი ული მსჯე ლო ბე ბი არ არ ის გამ ყა რე ბუ ლი შე სა ბა მი სი 
კლი ნი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, ამ იტ ომ, უმ ეტ ეს წი ლად, რე კო მენ-
და ცი ები უც ვლე ლია მა ღა ლი არ ტე რი ული წნე ვის, შაქ რი ანი 
დი აბ ეტ ის, გუ ლის და ნერ ვუ ლი სის ტე მის სხვა დას ხვა პა თო-
ლო გი ებ ის, აგ რეთ ვე სხვა ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ებ ის მქო ნე 
პა ცი ენ ტე ბის თვის. უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ პა ცი-
ენ ტმა ზედ მი წევ ნით ზუს ტად გა აგ რძე ლოს ის მკურ ნა ლო ბა, 
რაც მას ექ იმ ის მი ერ და ნიშ ნუ ლი აქ ვს, გარ და იმ შემ თხვე-
ვე ბი სა, თუ მას, ას ევე ექ იმ ის შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ, არ შე-
ეც ვლე ბა მკურ ნა ლო ბა. მკურ ნა ლო ბის ცვლი ლე ბის შე სა ხებ 
კითხვით პა ცი ენ ტმა ის ევ თა ვის მკურ ნალ ექ იმს უნ და მი მარ-
თოს და მის გან მი იღ ოს პა სუ ხი. ამ ას ძა ლი ან დი დი მნიშ ვნე-
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ლო ბა აქ ვს და ჩვენ ვცდი ლობთ, რომ ჩვენს პა ცი ენ ტებს კარ-
გად გან ვუ მარ ტოთ ეს სა კითხი.

გარ და ამ ისა, ნე ბის მი ერი ექ იმი ვალ დე ბუ ლია გარ კვე ულ 
ფსი ქო ლო გი ურ დახ მა რე ბას უწ ევ დეს პა ცი ენ ტს. იგ ულ ის ხმე-
ბა პა ცი ენ ტის მი მართ ემ პა თი ის გა მო ხატ ვა, მი სი პრობ ლე-
მე ბის გა ზი არ ება, გამ ხნე ვე ბა, მხარ და ჭე რა... ას ეთ შემ თხვე-
ვებ ში, არა მხო ლოდ ნევ რო ლო გი, არა მხო ლოდ ფსი ქი ატ რი 
ან ფსი ქო ლო გი, არ ამ ედ თუნ დაც ინ ფექ ცი ონ ის ტი, თე რა პევ-
ტი, გა და უდ ებ ელი და კრი ტი კუ ლი დახ მა რე ბის სპე ცი ალ ის-
ტი, რო მელ თაც უშუ ალ ოდ უხ დე ბათ ამ გვარ პა ცი ენ ტებ თან 
ურ თი ერ თო ბა, ვალ დე ბუ ლია — შე უქ მნას პა ცი ენ ტს პო ზი-
ტი ური გან წყო ბა და გა ჯან სა ღე ბის მო ტი ვა ცია, აუმ აღ ლოს 
ოპ ტი მიზ მი, რაც აუც ილ ებ ელია ნე ბის მი ერ და ავ ად ებ ას თან 
ბრძო ლი სას. თუ ავ ად მყო ფი არ არ ის დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ 
და ავ ად ებ ას და ამ არ ცხებს, ცხა დია, მას გა უჭ ირ დე ბა სნე ულ-
ებ ას თან გამ კლა ვე ბა, მი თუ მე ტეს, ის ეთი და ავ ად ებ ისა, რო-
გო რიც კო რო ნა ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ციაა, რომ ლის ეპ იდ ემი ას აც 
იმ თა ვით ვე თან სდევს მძი მე ფსი ქო ლო გი ური ფო ნი, პე სი მიზ-
მი და ფრუს ტრა ცია სა ზო გა დო ებ აში. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, 
ჩვე ნი ექ იმ ებ ის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა სწო რედ რომ 
ას ეთ მზრუნ ვე ლო ბას იჩ ენს თა ვი სი პა ცი ენ ტის მი მართ, რაც 
აგ რე რიგ გვჭირ დე ბა დღე ვან დელ სი ტუ აცი აში. სა ბო ლო ოდ 
კი დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ კომ პე ტენ ტუ რი სა მე დი ცი ნო 
პერ სო ნა ლის და მა ღა ლი თვით შეგ ნე ბის მქო ნე სა ზო გა დო ებ-
ის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით მო ვა ხერ ხებთ 21-ე სა უკ უნ ის ამ 
უდ იდ ეს გა მოწ ვე ვას თან გამ კლა ვე ბას. 

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია 



axali koronavirusi da Tsu 73

გუ გუ ლი მაღ რა ძე: ახ ალი რუ ტი ნის პი რო ბებ
ში მოვ ძებ ნოთ ის ეთი საქ მი ან ობა, რაც ახ ალ 

ფუნ ქცი ას გვა პოვ ნი ნებს

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის პრო ფე სო რი, თსუ-ის
კონ ფლიქ ტო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლი 

გუ გუ ლი მაღ რა ძე

_ ქალ ბა ტო ნო გუ გუ ლი, რას ით ვა ლის წი ნებს კონ ფლიქ-
ტო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის მი ერ ფსი ქო ლო გი ური დახ მა რე-
ბის ცხე ლი ხა ზის ამ უშ ავ ება? რა ტი პის დახ მა რე ბას უწ ევთ 
მსურ ვე ლებს?
_ ფსი ქო ლო გი ური დახ მა რე ბის ცხე ლი ხა ზი თსუ-ის კონ-

ფლიქ ტო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტი სა და და მო უკ იდ ებ ელ ფსი ქო-
თე რა პევ ტთა თა ნამ შრომ ლო ბით ამ უშ ავ და. ჩვე ნი მი ზა ნია, 
ვუ პა სუ ხოთ „COVID-19”-ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში ფსი ქი-
კუ რი ჯან მრთე ლო ბის კუთხით არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს. ეპ-
იდ ემია თა ვის თა ვად ჩვენს ფი ზი კურ ჯან მრთე ლო ბას უქ-
მნის საფ რთხეს, თუმ ცა ეს ვი თა რე ბა უფ რო ბევრ ად ამი ანს 
აყ ენ ებს ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე. 
გარ და იმ ად ამი ან ებ ისა, ვი საც უშუ ალ ოდ შე ეხო ვი რუს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ჯან მრთე ლო ბის რის კე ბი (კა რან ტინ ში და 
თვი თი ზო ლა ცი აში მყო ფი ად ამი ან ები, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა-
ლი, ვი რუ სის მა ტა რე ბე ლი ად ამი ან ები და მა თი ოჯ ახ ის წევ-
რე ბი), ფსი ქო ლო გი ური გა მოწ ვე ვე ბი ბევ რად უფ რო ფარ თო 
ჯგუფს და უდ გა — ეს ენია რისკ ჯგუ ფის ქვეშ მყო ფი ად ამი-
ან ები, მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბი, ის ინი, ვინც სა გან გე ბო მდგო მა-
რე ობ ის გა მო გა ნიც დი ან სტრესს და შფოთ ვას და, ზო გა დად, 
ის ინი, ვის თვი საც ეს ვი თა რე ბა ემ ოცი ურ ად რთუ ლი გა სამ-
კლა ვე ბე ლია.

ჩვე ნი გუნ დი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი, გა მოც დი ლი ფსი ქო თე-
რა პევ ტე ბის გან შედ გე ბა, რო მელ თა კვა ლი ფი კა ცია სა ერ თა-
შო რი სო სტან დარ ტებს აკ მა ყო ფი ლებს და ამ სტან დარ ტე-
ბის დაც ვით მუ შა ობ ენ. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია, რაც 
შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს მო სახ ლე ობ ას მა ღა ლი ხა რის ხის 
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ფსი ქო ლო გი ური მომ სა ხუ-
რე ბა შევ თა ვა ზოთ. რო დე-
საც ად ამი ანი ცხელ ხაზ ზე 
გვი კავ შირ დე ბა, მას გა ესა-
უბ რე ბა კვა ლი ფი ცი ური ფსი-
ქო თე რა პევ ტი, რო მე ლიც ერ-
თჯე რა დად ნა ხე ვა რი სა ათ ის 
გან მავ ლო ბა ში კონ სულ ტა-
ცი ას გა უწ ევს დღე ვან დე ლი 
ვი თა რე ბით გა მოწ ვე ული ემ-
ოცი ური და ფსი ქო ლო გი ური 
სირ თუ ლე ებ ის შე სა ხებ. მო-
სახ ლე ობ ას ორი გზით შე უძ-
ლია ჩვენ თან და კავ ში რე ბა: 
სა ტე ლე ფო ნო ზა რი და სკა იპ 
ზა რი. ეს სა შუ ალ ებ ას გვაძ-
ლევს, მო ვიც ვათ თით ქმის 
ყვე ლა ად ამი ანი, ვი საც ჩვე ნი სერ ვი სის სა ჭი რო ება აქ ვს, რო-
გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ას ევე ქვეყ ნის გა რეთ.
_ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია კონ სულ ტა ცი ებ ის შე თა ვა-

ზე ბა იმ ად ამი ან ებ ის თვის, რომ ლე ბიც, პან დე მი ის პი რო ბებ-
ში, სახ ლებ ში (ან კა რან ტინ ში) აღ მოჩ ნდნენ?

— თვი თი ზო ლა ცია და კა რან ტი ნი, სო ცი ალ ური დის ტან ცია 
თა ვის თა ვად მხარ და ჭე რის მნიშ ვნე ლო ვან რე სურ სს — ად-
ამი ან ურ კონ ტაქ ტს — გვაკ ლებს. იზ ოლ აცია ფსი ქო ლო გი-
ურ ად რთუ ლად გა და სა ტა ნია, მით უმ ეტ ეს, რო დე საც ამ ას 
გა ურ კვევ ლო ბა ემ ატ ება. ად ამი ან მა არ იც ის — რა რე ალ ობ-
ის წი ნა შე აღ მოჩ ნდე ბა რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ, რამ დე ნად 
და ცუ ლია მი სი ჯან მრთე ლო ბა და სი ცოცხლე. ამ პი რო ბებ ში 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მხარ და ჭე რის სის ტე მის არ სე ბო ბა, 
რაც ად ამი ანს ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სშუ ალ ებ-
ას მის ცემს.

ფსი ქო თე რა პია ძვი რადღი რე ბუ ლი სერ ვი სია, რომ ლის შე-
საძ ლებ ლო ბა ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის სა ჭი რო ებ ებ ის 
მქო ნე ად ამი ან ებს ყო ველ თვის არ აქ ვთ. პან დე მი ის პი რო ბებ-

guguli maRraZeguguli maRraZe
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ში მა ნამ დე არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ებ ები კი დევ უფ რო მძაფ რდე-
ბა. ამ ად ამი ან ებ ის თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია უფ ასო 
სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა.

დაბო ლოს, რაც, ალ ბათ, ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია. დღე-
ვან დე ლი მდგო მა რე ობა შე იძ ლე ბა ტრავ მის რან გში გან-
ვი ხი ლოთ. სა დი აგ ნოს ტი კო კრი ტე რი უმ ებ ში ტრავ მა გა ნი-
საზღვრე ბა _ რო გორც სი ცოცხლის თვის სა ში ში საფ რთხის 
გა მოც დი ლე ბა, რო დე საც თა ვად ად ამი ანს ან მის ახ ლობ-
ლებს საფ რთხე ემ უქ რე ბა, ან, სუ ლაც, რო დე საც ად ამი ანი 
ცოცხლად ან მე დი ის სა შუ ალ ებ ით სხვი სი ტრა გე დი ის მოწ მე 
ხდე ბა. შე სა ბა მი სად, ამ გა მოც დი ლე ბის და საწყის ში ვე მხარ-
და ჭე რის არ სე ბო ბა შემ დგო მი ფსი ქო ლო გი ური სირ თუ ლე ებ-
ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრე ვენ ცია შე იძ ლე ბა იყ ოს.
_ რა გა მო იკ ვე თა ახ ალი მომ სა ხუ რე ბის პი რო ბებ ში? რა 

ჩი ვი ლე ბი აქ ვს სა ზო გა დო ებ ას? 
_ ჩვენს ცხელ ხაზ ზე სხვა დას ხვა სა ჭი რო ებ ებ ის მქო ნე ად-

ამი ან ები გვი კავ შირ დე ბი ან. ეს შე იძ ლე ბა იყ ოს კითხვე ბი ჯან-
მრთე ლო ბის სირ თუ ლე ებ ის მქო ნე ოჯ ახ ის წევ რთან სწო რი 
მიდ გო მის გა მო სა ძებ ნად, თვი თი ზო ლა ცი ას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი მო მა ტე ბუ ლი შფოთ ვა და სტრე სი, ზო გა დი ემ ოცი ური 
ფო ნით გა მოწ ვე ული პა ნი კუ რი შე ტე ვე ბი და ა.შ.
_ რა რჩე ვებს მის ცემ დით ად ამი ან ებს? რო გორ დაძ ლი ონ 

სახ ლში დარ ჩე ნით გა მოწ ვე ული სტრე სი? რო გორ მო იქ ცნენ, 
რა აკ ეთ ონ, რომ მა თი ენ ერ გე ტი კუ ლი და შრო მი თი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი არ შე სუს ტდეს?
_ ამ კუთხით რამ დე ნი მე სა სარ გებ ლო რამ შეგ ვიძ ლია გა-

ვა კე თოთ: შინ დარ ჩე ნამ ჩვე ნი რუ ტი ნა სე რი ოზ ულ ად შეც ვა-
ლა. ამ ას თან მორ გე ბა მთა ვა რი გა მოწ ვე ვაა. სწო რედ ახ ალი 
რუ ტი ნის შე მუ შა ვე ბა არ ის კარ გი სა ფუძ ვე ლი სი ტუ აცი ას თან 
მო სარ გე ბად. შე ვე ცა დოთ, შე ვი მუ შა ვოთ ჩვე ნი რე ჟი მი, რო-
მე ლიც მაქ სი მა ლუ რად მრა ვალ ფე რო ვა ნი იქ ნე ბა: კვე ბის და 
ძი ლის რე ჟი მი, ვარ ჯი ში, სა მუ შაო სა ათ ები და დრო დას ვე ნე-
ბის თვის, სა კუ თარ თავ ზე ზრუნ ვის თვის გა მო ყო ფი ლი დრო 
(რე ლაქ სა ცია, მუ სი კის მოს მე ნა, ნე ბის მი ერი რამ, რაც ჩვენს 
გო ნე ბას შფოთ ვის გან გან ტვირ თავს).
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არ დაგ ვა ვიწყდეს სო ცი ალ ური კონ ტაქ ტე ბი — ტექ ნო ლო-
გია გვაძ ლევს სა შუ ალ ებ ას იზ ოლ ირ ებ ულ ად არ ვიგ რძნოთ 
თა ვი. და ვუ კავ შირ დეთ ჩვენს ახ ლობ ლებს სხვა დას ხვა ქა ლა-
ქებ სა და ქვეყ ნებ ში, გა ვუ ზი არ ოთ ჩვე ნი გა მოც დი ლე ბა. ში-
შის და შფოთ ვის გა ზი არ ებ აც კი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია. 
ამ ით ჩვენც მხარ და ჭე რას ვი ღებთ და მე ორე ად ამი ანს ვე უბ-
ნე ბით, რომ ის მარ ტო არ არ ის, რომ სხვე ბიც ასე გრძნო ბენ 
თავს.

ნუ და ვუთ მობთ ახ ალი ამ ბე ბის წა კითხვას და ყუ რე ბას ძა-
ლი ან დიდ დროს, გან სა კუთ რე ბით ის ეთი ამ ბე ბის, რომ ლე ბიც 
ჩვენს შფოთ ვას ზრდის. სი ახ ლე ებს დღის გარ კვე ულ მო ნაკ-
ვეთ ში გა ვეც ნოთ. მო ვი ძი ოთ ფაქ ტე ბი და ვი ყოთ ინ ფორ მი-
რე ბუ ლი, მაგ რამ სტრე სის მომ ტა ნი ინ ფორ მა ცი ის ზედ მე ტი 
ნა კა დი შევ ზღუ დოთ. 

მოვ ძებ ნოთ ის ეთი საქ მი ან ობა, რაც ახ ალ ფუნ ქცი ას გვა-
პოვ ნი ნებს — ონ ლა ინ დახ მა რე ბა იმ სფე რო ში, რა შიც ცოდ ნა 
და გა მოც დი ლე ბა გვაქ ვს, მო ხა ლი სე ობა და ა.შ. 

დაბო ლოს, და ვი ნა ხოთ და დე ბი თიც ამ ყვე ლა ფერ ში. ჩვენ 
გვაქ ვს მე ტი დრო ოჯ ახ ის წევ რებ თან გა სა ტა რებ ლად. ვსწავ-
ლობთ მუ შა ობ ის და გა ნათ ლე ბის ახ ალ მე თო დებს, ვხე დავთ 
სი კე თის და თა ნად გო მის უამ რავ მა გა ლითს. ალ ბათ, თი-
თოეულ ჩვენ განს შეგ ვიძ ლია და ვა სა ხე ლოთ რამ დე ნი მე და-
დე ბი თი რამ, რაც ამ მდგო მა რე ობ ამ მოგ ვი ტა ნა.

ესა უბ რა მაია ტო რა ძე
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ნი ნო ჩი ქო ვა ნი: ბევ რი რამ გა და ფას დე ბა და 
შე იც ვლე ბა, თუმ ცა კულ ტუ რის ძი რი თად

მა ხა სი ათ ებ ლებს ეს არ შე ეხ ება

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის ჰუ მა ნი ტა რულ
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის კულ ტუ რის

კვლე ვე ბის სას წავ ლო-სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტის
ხელ მძღვა ნე ლი, პრო ფე სო რი ნი ნო ჩი ქო ვა ნი:

_ ვი რუს მა, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს თავს და ატყდა, სრუ-
ლი ად შეც ვა ლა ჩვე ნი ცხოვ რე ბის წე სი. სულ რომ სადღაც 
გვეჩ ქა რე ბო და, ტრან სპორ ტის დაგ ვი ან ებ აზე და სა ცო ბებ ზე 
ვწუ წუ ნებ დით, მან ქა ნე ბით გა დატ ვირ თულ ქუ ჩებ ში მოძ რა-
ობ ის ათ ვის ხელ საყ რელ დროს ვარ ჩევ დით და სუნ თქვა გვი-
ჭირ და ჰა ერ ის და ბინ ძუ რე ბის გა მო, ახ ლა, ძი რი თა დად, შინ 
ვართ. ვი საც გაგ ვი მარ თლა და, ჩვე ნი საქ მი ან ობ იდ ან გა-
მომ დი ნა რე, უქ მად და უს ახ სროდ (ჯერ) არ დავ რჩით, ვცდი-
ლობთ, მო ვერ გოთ შეზღუდ ვებს და ახ ალ შე საძ ლებ ლო ბებს. 
ზო გი ურ ჩობს, ზო გი ში შობს, ზო გი სიმ შვი დეს ინ არ ჩუ ნებს 
— გა რეგ ნუ ლად მა ინც, ნა წი ლი საფ რთხეს სო ფელ ში ემ ალ-
ება, სხვე ბი უცხო ქვე ყა ნა ში დარ ჩნენ და სამ შობ ლო ში დაბ-
რუ ნე ბას ცდი ლო ბენ. ყვე ლა ვე ლო დე ბით ახ ალ ინ ფორ მა ცი ას 
და ავ ად ებ ულ თა და გან კურ ნე ბულ თა შე სა ხებ, მარ ტო სა ქარ-
თვე ლო დან კი არა — მსოფ ლი ოდ ან. ეჭ ვით და იმ ედ ით გან ვი-
ხი ლავთ სა მე დი ცი ნო სი ახ ლე ებს, ვკა მა თობთ, ვმსჯე ლობთ. 
მოკ ლედ, ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან სწრა ფად შე იც ვა ლა.

მო ულ ოდ ნელ, სწრაფ, მკვეთრ და წარ მო უდ გე ნელ ცვლი-
ლე ბას, რო მე ლიც უეც რად ატყდე ბა თავს სა ზო გა დო ებ ას 
და ძი რე ულ ად ცვლის მი სი ცხოვ რე ბის წესს, მეც ნი ერ ები 
კო ლექ ტი ურ ან კულ ტუ რულ ტრავ მას უწ ოდ ებ ენ. ად ამი ან-
ები და სა ზო გა დო ებ ები ამ გვა რი ცვლი ლე ბი სათ ვის მზად არ 
არი ან. ჩნდე ბა ბევ რი კითხვა, რო მელ თა ნა წი ლი ცხოვ რე ბის 
ფუნ და მენ ტურ პრინ ცი პებს შე ეხ ება. იწყე ბა გა მო სავ ლის ძი-
ება, რა საც დრო სჭირ დე ბა. რო გორც წე სი, ტრავ მა, ბო ლოს 
და ბო ლოს, და იძ ლე ვა, თუმ ცა ღრმა კვალს ტო ვებს ად ამი ან-
თა ცნო ბი ერ ებ აში.
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ყვე ლა ზე პე სი მის ტუ რად გან წყო ბილ ნიც კი დარ წმუ ნე ბუ-
ლი არი ან, რომ ეს პან დე მი აც რო დეს მე დას რულ დე ბა, შე იძ-
ლე ბა არც ძა ლი ან გვი ან, ან იმ აზე გვი ან, ვიდ რე ვი სურ ვებ-
დით. რა იქ ნე ბა მე რე? რო გორც ხში რად წე რენ, მსოფ ლიო 
აღ არ ას ოდ ეს იქ ნე ბა ის ეთი, რო გო რიც აქ ამ დე იყო. ძნე ლია 
თქმა, რო გორ სა ხეს მი იღ ებს იგი. ამ გა მოც დი ლე ბამ ბევ რი 
რამ დაგ ვა ნა ხა, მა გა ლი თად, პო ლი ტი კის, ეკ ონ ომ იკ ის სხვა-
დას ხვა სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი. მაგ რამ ეს ჩე მი 
კომ პე ტენ ცი ის სფე რო არ არ ის. რაც შე ეხ ება კულ ტუ რას: 
მკა ფი ოდ და ვი ნა ხეთ, რა მჭიდ როდ ვართ და კავ ში რე ბუ ლი 
ერ თმა ნეთ თან მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა კუთხის ად ამი ან ები, 
რო გორ გვი ჭირს ცალ-ცალ კე პრობ ლე მებ თან გამ კლა ვე ბა და 
რამ დე ნად აუც ილ ებ ელია ერ თმა ნე თის დახ მა რე ბა — გა მოც-
დი ლე ბის გა ზი არ ებ ის თუ ფი ზი კუ რი თა ნად გო მის თვალ საზ-
რი სით. ჩვენს კულ ტუ რა ში, ჩვენს სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბიც გა მოვ ლინ და _ ის, რომ დიდ დროს ვან დო-
მებთ ვი თა რე ბის სე რი ოზ ულ ობ ის გაც ნო ბი ერ ებ ას.

სა ზო გა დო ებ ის არ ცთუ უმ ნიშ ვნე ლო ნა წილს სჯე რა, რომ 
არც ვი რუ სი და არც მი სით გა მოწ ვე ული შეზღუდ ვა მას არ 

nino Ciqovaninino Ciqovani
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ეხ ება; რომ პა სუ ხის მგებ ლო ბა აკ ის რია სხვას — ყვე ლას, 
მის გარ და; ან კი დევ — რომ ყვე ლა ფე რი „სადღაც” უჩ ვე-
ნოდ წყდე ბა და მა ინც ვე რა ფერს შევ ცვლით; ის იც და ვი ნა-
ხეთ, რომ სტე რე ოტ იპ ები ჯერ კი დევ სე რი ოზ ულ ად უშ ლის 
ხელს ჩვენ ში სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ერ ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და 
ამ მხრივ სე რი ოზ ული მუ შა ობა გვმარ თებს ბევ რი სხვა დას-
ხვა მი მარ თუ ლე ბით (მათ შო რის, უპ ირ ვე ლე სად, გა ნათ ლე-
ბის სფე როს წარ მო მად გენ ლებს). 

ამ ავე დროს, არ ან აკ ლე ბად გა მოჩ ნდა ის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, 
რომ ლე ბი თაც ვა მა ყობთ: თა ნად გო მის უნ არი, სო ლი და რო-
ბის გან ცდა, საქ მი სად მი სე რი ოზ ული და მა ღალ პრო ფე სი-
ული მიდ გო მა, მა თი დახ მა რე ბის სურ ვი ლი, ვი საც ძა ლი ან 
უჭ ირს, უფ რო სწო რად — არა მარ ტო სურ ვი ლი, არ ამ ედ 
დახ მა რე ბის ფორ მი სა და სა შუ ალ ებ ებ ის მო ძებ ნა-გა მო ყე ნე-
ბაც. ერ თი მხრივ, სო ცი ალ ური დის ტან ცი ის დაც ვის აუც ილ-
ებ ლო ბა, უშუ ალო კონ ტაქ ტებ ზე უარ ის თქმა გაგ ვი ჭირ და, 
მე ორე მხრივ, ჩვე ნი ოჯ ახ ურ-ნა თე სა ური და მე გობ რულ-მე-
ზობ ლუ რი კავ ში რე ბის სიმ ტკი ცე, ახ ლობ ლე ბის იმ ედი, მათ-
თვის შფოთ ვი სა და წუ ხი ლის, სიყ ვა რუ ლი სა და მო ნატ რე ბის 
გა ზი არ ებ ის, ერ თმა ნე თის გამ ხნე ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სე-
რი ოზ ულ ად გვეხ მა რე ბა სირ თუ ლე ებ თან გამ კლა ვე ბა ში. უჩ-
ვე ულო ვი თა რე ბამ ჩვენს საქ მე ში თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო-
გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბიც დაგ ვა ნა ხა. 
მა გა ლი თად, თავ და პირ ვე ლად ცო ტა დაგ ვაფ რთხო სრუ ლად 
დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის აუც ილ ებ ლო ბამ, მაგ-
რამ რო ცა და ვიწყეთ, აღ მოჩ ნდა, რომ ბევ რი რამ მო მა ვალ-
შიც (რო ცა ყვე ლა ფე რი გა და ივ ლის და ჩვე ულ ებ რივ რე ჟიმს 
და ვუბ რუნ დე ბით) შე იძ ლე ბა მშვე ნივ რად გა მო ვი ყე ნოთ.

შე იც ვლე ბა ჩვე ნი კულ ტუ რა? ვფიქ რობ, არ სე ბი თად_არა! 
რო გორც კულ ტუ რის ერ თი ცნო ბი ლი მკვლე ვა რი გე ერტ 
ჰოფ სტე დე აღ ნიშ ნავ და, კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ზე და-
პირ ზე ბო ბოქ რობს, კულ ტუ რის ღრმა შრე ები კი გა ცი ლე ბით 
მდგრა დია. კულ ტუ რე ბი მუდ მი ვად გა ნიც დის ცვლი ლე ბას, 
მაგ რამ მი სი ძი რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო-
გა დო ებ ის ცხოვ რე ბის მთა ვარ სა კითხებს გან საზღვრავს და 
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რო მელ საც ჰოფ სტე დე „სო ცი ალ ური თა მა შის კრე ბულს” უწ-
ოდ ებს, თა ობ იდ ან თა ობ ას გა და ეც ემა და კულ ტუ რა თა შო-
რის გან სხვა ვე ბა თა შე ნარ ჩუ ნე ბას გა ნა პი რო ბებს. ალ ბათ, 
ამ ჯე რა დაც, ის ევე, რო გორც ბევ რჯერ ად რე, სხვა დას ხვა 
გან საც დე ლის — ომ ებ ის, რე ვო ლუ ცი ებ ის, ტე რო რის ტუ ლი 
აქ ტე ბის, ბუ ნებ რი ვი თუ ად ამი ან ის მი ერ გა მოწ ვე ული კა ტას-
ტრო ფე ბის — შემ დეგ ბევ რი რამ გა და ფას დე ბა და შე იც ვლე-
ბა, თუმ ცა, ვფიქ რობ, კულ ტუ რის ძი რი თად მა ხა სი ათ ებ ლებს 
ეს არ შე ეხ ება.

მო ამ ზა და მაია ტო რა ძემ

თსუის პრო ფე სო რის, აკ ად ემ იკ ოს
ლა დო პა პა ვას რე კო მენ და ცი ები 

„კო რო ნო მი კუ რი” კრი ზი სის ფონ ზე
და პოს ტკრი ზი სუ ლი მო ლო დი ნე ბი

_ თქვენ ბრძა ნეთ, რომ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის მსოფ ლი-
ოში გავ რცე ლე ბის გა მო მო სა ლოდ ნე ლია „ეკ ონ ომ იკ ური პან-
დე მია”. რა არ ის თქვე ნი, რო გორც ეკ ონ ომ ის ტის, რე კო მენ-
და ცი ები? 
_ პირ ველ რიგ ში, რომ ვი სა უბ როთ ამ კრი ზის ზე, აუც ილ-

ებ ელია გა ვერ კვეთ მის არ სში, რად გან ეს კრი ზი სი თვი სებ რი-
ვად გან სხვა ვე ბუ ლია, ვიდ რე ნე ბის მი ერი წი ნა ეკ ონ ომ იკ ური 
კრი ზი სი. მა გა ლი თად, ცნო ბი ლი ეკ ონ ომ იკ ური გლო ბა ლუ რი 
კრი ზი სი, რო მე ლიც 2008-2009 წლებ ში იყო, ჩა ის ახა ეკ ონ-
ომ იკ აში, ანუ სა ფუძ ვე ლი თა ვად ეკ ონ ომ იკა იყო, ამ იტ ომ ეკ-
ონ ომ ის ტე ბის თვის მეტ-ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი გახ ლდათ კრი-
ზი სის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი და, შე სა ბა მი სად, მათ იც ოდ ნენ 
— რო გორ უნ და ემ ოქ მე დათ მის წი ნა აღ მდეგ. რაც შე ეხ ება ამ 
ახ ალ კრი ზისს, ამ ის სა ფუძ ვე ლი ეკ ონ ომ იკ აში არ ძევს, ამ ის 
სა ფუძ ვე ლია მე დი ცი ნა და სა ნამ მე დი ცი ნა კონ კრე ტულ იარ-
აღს არ შექ მნის ამ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის და სა მარ ცხებ ლად, 
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ეკ ონ ომ ის ტე ბის საქ მი ან ობა 
მა ნამ დე შეზღუ დუ ლი იქ ნე-
ბა. ჩვენ არ ვი ცით, რამ დე ნი 
ხა ნი დას ჭირ დე ბა მე დი ცი ნას 
სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტის ან 
საპ რო ფი ლაქ ტი კო ვაქ ცი ნის 
შე საქ მნე ლად. მე დი კო სე ბის-
გან მსმე ნია, რომ არ იცი ან 
კო რო ნა ვი რუ სი რო გორ გან-
ვი თარ დე ბა, აღ მა ვა ლი იქ ნე ბა თუ დაღ მა ვა ლი მი სი ტრენ დი 
— ეს არ ავ ინ იც ის, ამ იტ ომ სხვა სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, ეკ-
ომ ომ იკა, ამ ეტ აპ ზე, მე დი ცი ნის მძე ვა ლია. სწო რედ ამ მოვ-
ლე ნის შე სა ფა სებ ლად პრო ფე სორ მა შრი ლან კი დან აჯ ით დე 
ალ ვის მა შექ მნა ას ეთი ტერ მი ნი — „კო რო ნო მი კა”, რაც არ ის 
ორი ტერ მი ნის — კო რო ნას და ეკ ონ ომ იკ ის გა ერ თი ან ება. „კო-
რო ნო მი კა” იმ ით არ ის სა ინ ტე რე სო, რომ ის გან საზღვრავს — 
რო გო რი უნ და იყ ოს ეკ ონ ომ იკა ამ პან დე მი ის პი რო ბებ ში და 
პან დე მი ის შემ დეგ. დღეს ეკ ონ ომ ის ტე ბი მსჯე ლო ბენ იმ აზე, 
თუ რა ინ სტრუ მენ ტე ბით შე იძ ლე ბა უშ ვე ლონ ეკ ონ ომ იკ ას. 
ეს ინ სტრუ მენ ტე ბი, რო გორც გითხა რით, არ ის 2008-2009 
წლე ბის გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის 
დროს გა მო ყე ნე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი. იქ ვე, საკ მა ოდ სა ხე-
ლო ვან ეკ ონ ომ ის ტთა მე ორე ჯგუ ფი აკ ეთ ებს ას ეთ დას კვნას, 
რომ ძვე ლი მე თო დე ბი პრაქ ტი კუ ლად არ აფ ერ ში არ გა მოდ-
გე ბა ან დი დად ვერ გა მოდ გე ბა, რად გან ეს კრი ზი სი პრინ ცი-
პუ ლად გან სხვა ვე ბუ ლია. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ჩე მი აზ რით, 
დღეს მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, გავ მიჯ ნოთ — ერ თი მხრივ, რა 
უნ და გა ვა კე თოთ პან დე მი ის პი რო ბებ ში (მსოფ ლი ომ, ცალ-
კე ულ მა ქვე ყა ნამ და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლომ) და, მე ორე 
მხრივ, რა უნ და გა კეთ დეს პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდ ში. რო ცა 
სახ ლი იწ ვის, პირ ველ რიგ ში, უნ და იფ იქ რო იმ აზე — რო გორ 
ჩა აქ რო ხან ძა რი და გა და არ ჩი ნო რაც შე იძ ლე ბა სახ ლის დი დი 
ნა წი ლი. ეს სულ სხვა ქმე დე ბაა, ხო ლო რო ცა სახ ლის ნა წილს 
გა და არ ჩენ, მე რე უნ და გაიაზრო — რო გორ უნ და აღ ად გი ნო 
და გა აკ ეთო უკ ეთ ესი სახ ლი. და ახ ლო ებ ით იგ ივე მდგო მა რე-
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ობ აში ვართ ჩვენ, ეკ ონ ომ ის ტე ბი. ზე მოთ ვთქვი და ვი მე ორ-
ებ, რომ ეკ ონ ომ ის ტებს ახ ალი იარ აღი, ახ ალი ინ სტრუ მენ ტე-
ბი ამ პრობ ლე მის და საძ ლე ვად არ აქ ვთ. ამ იტ ომ, უწ ინ არ ეს 
ყოვ ლი სა, დღეს რა საც აკ ეთ ებს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა, 
მას ორ ივე ხე ლით მი ვე სალ მე ბი და მხარს ვუ ჭერ, რად გან ეს 
არ ის სწო რედ იმ ის მცდე ლო ბა, რომ რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი 
ზი ანი მი ად გეს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ას. ამ ის სა ფუძ ვე ლია ყო-
ველ დღი ური თავ და დე ბუ ლი ზრუნ ვა იმ აზე, რომ რაც შე იძ-
ლე ბა შევ ზღუ დოთ კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის მას შტა ბი. 
თუ ეს მაქ სი მა ლუ რად შე იზღუ დე ბა, ეკ ონ ომ იკ ას აც ნაკ ლე ბი 
ზი ანი მი ად გე ბა. რა უნ და გა კეთ დეს შემ დგომ? რო გო რი სა-
გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი უნ და იქ ნას მი ღე ბუ ლი? სად არ ის 
სა ჭი რო სუბ სი დი რე ბა სხვა დას ხვა სფე რო ებ ის ფეხ ზე და სა-
ყე ნებ ლად? — ეს არ ის ცალ კე პოს ტკრი ზი სუ ლი პროგ რა მა. 

გითხა რით, რომ მთავ რო ბის გა დად გმულ ნა ბი ჯებს და დე-
ბი თად ვა ფა სებ, მაგ რამ, იმ ავე დროს, კრი ტი კას ვერ უძ ლებს 
სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ქმე დე ბე ბი, რო მე ლიც თა-
ვი დან ვე მო ლო დი ნის რე ჟიმ ზე იყო გა და სუ ლი. მან მხო ლოდ 
ბო ლო დღე ებ ში გა მო იჩ ინა აქ ტი ურ ობა (რო გორც იტყვი ან, 
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„სჯობს გვი ან, ვიდ რე არ ას დროს”), მაგ რამ ვთვლი, რომ ეს 
ერ თობ დაგ ვი ან ებ ულია. მათ არ აქ ვთ სწო რი ხედ ვა. ის რომ 
ხმა ამო იღ ეს, გა მოჩ დნენ ტე ლე ეთ ერ ებ ში, კო მენ ტა რებს აკ-
ეთ ებ ენ და თქვეს, რომ სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბის ხარ ჯვას 
და ვიწყებ თო — ეს ყვე ლა ფე რი სწო რია, მაგ რამ დაგ ვი ან ებ-
ულია. ბევ რად ნაკ ლე ბი ზი ანი მი ად გე ბო და ჩვენს სა ვა ლუ ტო 
ბა ზარს და მთლი ან ად სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ას, ის ინი რომ 
დრო ზე ამ ოქ მე დე ბუ ლიყ ვნენ. არ ვი ცი, რის გა მოა ასე? იმ ის 
გა მო, რომ არ ყოფ ნით პრო ფე სი ონ ალ იზ მი, თუ არ ყოფ ნით 
გამ ბე და ობა, ან არც ერ თი და არც მე ორე — არ ვი ცი. მათ მა 
დაგ ვი ან ებ ამ ჩვენს სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე გა მო იწ ვია არ ნა ხუ-
ლი მოვ ლე ნე ბი. წარ მო იდ გი ნეთ ის ქვეყ ნე ბი, სა დაც ბევ რად 
უფ რო უარ ესი მდგო მა რე ობაა კო რო ნა ვი რუ სის ეპ იდ ემი ური 
სი ტუ აცი ის გა მო, მა თი ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტე ბი ისე არ გა უფ-
ას ურ ებ ულა, რო გორც სა ქარ თვე ლო სი, სა დაც პან დე მია არ 
არ ის ის ეთი მას შტა ბუ რი, რო გორც, თუნ დაც, ჩვენს მე ზო-
ბელ ქვეყ ნებ ში. მაშ რა ხდე ბა? იმ ქვეყ ნებ ში ხალ ხს ში ში არ 
აქ ვს? იმ ათი ვა ლუ ტა ისე ძლი ერ  არ უფ ას ურ დე ბა, ჩვენ თან 
კი რა ხდე ბა? შე იძ ლე ბა ერთ დღეს ლა რი უფ ას ურ დე ბო დეს 
21 თეთ რით, ხო ლო ორი დღის მე რე უც ებ მყარ დე ბო დეს 19 
თეთ რით?! ეს არ არ ის ლა რის მერ ყე ობა, ეს სე რი ოზ ული ნახ-
ტო მე ბია, რო მე ლიც აზი ან ებს რო გორც სა ვა ლუ ტო ბა ზარს, 
ისე აზი ან ებს მთელ ეკ ონ ომ იკ ას. თა ნაც ჩნდე ბა სა ფუძ ვლი-
ანი ეჭ ვი, რომ შე საძ ლოა მა ვან მა და მა ვან მა ხე ლიც კი მო ით-
ბო ხალ ხის გა ჭირ ვე ბა ზე, რაც სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო-
ებ ის მხრი დან გა მოკ ვლე ვის სა გა ნი უნ და გახ დეს.

იმ რე ჟიმ ში, რა რე ჟიმ შიც არი ან ჩვე ნი მე დი კო სე ბი, ბა ტო-
ნე ბი ამ ირ ან გამ ყრე ლი ძე, პა ატა იმ ნა ძე, თენ გიზ ცერ ცვა ძე, 
მა რი ნა ეზ უგ ბაია, მა რი ნა ენ დე ლა ძე და მთე ლი სა მე დი ცი ნო 
სა ზო გა დო ება (თბი ლის ში იქ ნე ბა თუ რე გი ონ ებ ში), რომ ლე-
ბიც ინ ფორ მა ცი ას პრაქ ტი კუ ლად უწყვე ტად აწ ვდი ან მო-
სახ ლე ობ ას, ას ეთ რე ჟიმ ში უნ და ჩამ დგა რი ყო სა ქარ თვე ლოს 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ხელ მძღვა ნე ლო ბაც. მი სა სალ მე ბე ლია 
მთავ რო ბის მე თა ურ ის და მთავ რო ბის წევ რე ბის (მთავ რო ბის 
ეკ ონ ომ იკ ური გუნ დის, სა გა რეო საქ მე თა, ში ნა გან საქ მე თა, 
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თავ დაც ვის მი ნის ტრე ბის და მა თი მო ად გი ლე ებ ის) სა ჯა რო 
აქ ტი ურ ობ აც. გა ვი მე ორ ებ, ას ეთ რე ჟიმ ში უნ და ყო ფი ლი ყო 
სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კიც, მაგ რამ მან ხე ლე ბი და იბ-
ანა, ამ ჯო ბი ნა დუ მი ლი და ამ დუ მი ლით ძა ლი ან დი დი ზი ანი 
მი აყ ენა ლარს. აუც ილ ებ ელია, ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ხელ მძღვა-
ნე ლო ბას ჰქო ნო და კო მუ ნი კა ცია ბიზ ნეს თან და სა ზო გა დო-
ებ ას თან.

უნ და ვი ცო დეთ, დღეს ლა რის გა უფ ას ურ ება არ ის გარ და-
უვ ალი პრო ცე სი. ლა რი აუც ილ ებ ლად უნ და გა უფ ას ურ დეს, 
სხვა ნა ირ ად არ შე იძ ლე ბა, მაგ რამ ცუ დია, რო დე საც ად გი ლი 
აქ ვს დიდ ნახ ტო მებს. ეს დი დი ნახ ტო მე ბი ან გრევს ჩვენს სა-
ვა ლუ ტო ბა ზარს და ქმნის და მა ტე ბით სირ თუ ლე ებს. ას ეთ 
ვი თა რე ბა ში ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ქმე დე ბა ძა ლი ან ემ სგავ სე ბა 
სა ბო ტაჟს. ვფიქ რობ, რო დე საც ქვე ყა ნა ში არ ის შე მო ღე ბუ ლი 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ობა, ქვეყ ნის პირ ველ პირს, პრე მი ერ 
მი ნის ტრს აქ ვს ყვე ლა ინ სტრუ მენ ტი იმ ის თვის, რომ ერ ოვ-
ნუ ლი ბან კის მი მართ გა ტა რე ბულ იქ ნას შე სა ბა მი სი ზო მე ბი. 
ეს არ ის დღეს სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა ზე სუს ტი 
რგო ლი. ამ ას არ სჭირ დე ბა არ ანა ირი პროგ რა მა, სა ჭი როა სა-
ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე ცეცხლის ჩაქ რო ბა და არა უაზ როდ რე-
ზერ ვე ბის ხარ ჯვა, არ ამ ედ გო ნივ რუ ლი ხარ ჯვა. ის, ვი საც 
ამ ის უნ არი არ აქ ვს, ყვე ლა ამ ად ამი ან ის პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
სა კითხი აუც ილ ებ ლად უნ და და ის ვას.

რაც შე ეხ ება თა ვად ან ტიკ რი ზი სულ პროგ რა მას, ვფიქ რობ, 
გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას ყვე ლა ის ინ სტრუ მენ ტი, რო მე-
ლიც ტრა დი ცი ულ ად გა მო იყ ენ ება კრი ზი სე ბის დროს, მაგ რამ 
ამ ას ვერ გა მო ვი ყე ნებთ დღეს. დღეს სა ჭი როა მი ნი მა ლუ რი 
და ნა ხარ ჯე ბი, მი ნი მა ლუ რი ზა რა ლი ეკ ონ ომ იკ ის თვის, ეპ იდ-
ემი ის დას რუ ლე ბა, ხო ლო შემ დეგ უკ ვე, ამ ზა რა ლი დან გა-
მომ დი ნა რე, უწ ინ არ ეს ყოვ ლი სა, იმ სექ ტო რე ბის სტი მუ ლი-
რე ბა, რო მე ლიც გა ნა ვი თა რე ბენ ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ას. დღეს 
ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა, ძი რი თა დად, ჩა მო კი დე ბუ ლია ტუ-
რიზ მზე, რა მაც კი დევ ერ თხელ და ად ას ტუ რა, რომ ეს მო დე-
ლი არ ის მცდა რი. აუც ილ ებ ელია ქვე ყა ნა ში შე მუ შავ დეს და 
გან ხორ ცი ელ დეს ინ დუს ტრი ული პო ლი ტი კა. აუც ილ ებ ელია 
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ქვე ყა ნამ ერ თხელ და სა მუ და მოდ აიღ ოს გე ზი ცოდ ნა ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის შე საქ მნე ლად, მაგ რამ ეს თე მე ბი 
უკ ვე პოს ტკრი ზი სუ ლი თე მე ბია. ეს თე მე ბი დღეს ვერ გან-
ხორ ცი ელ დე ბა, რად გან ჩვენ ვიმ ყო ფე ბით „კო რო ნო მი კუ რი” 
კრი ზი სის პე რი ოდ ში.

ელ გუ ჯა მექ ვა ბიშ ვი ლი: ჩვენ
ერ თმა ნე თი სა გან უნ და გავ მიჯ ნოთ

პან დე მი ას თან ბრძო ლის და პოს ტპან დე მი ურ 
პე რი ოდ ში გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები

პან დე მი ამ მკვეთ რად შე არ ყია მსოფ ლი ოს სა ზო გა დო ებ ებ-
ის ყო ველ დღი ური სო ცი ალ ური და ეკ ონ ომ იკ ური შაბ ლო ნე ბი. 
ეკ ონ ომ ის ტებ მა ყუ რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლეს მის ეკ ონ ომ იკ ურ 
გავ ლე ნა ზე და იმ აზე, თუ რა უნ და გა აკ ეთ ონ ცენ ტრა ლურ-
მა ბან კებ მა და მთავ რო ბებ მა, რო გორც მი წო დე ბის, ისე 
მოთხოვ ნი ლე ბის ერ თდრო ულ ად უჩ ვე ულო მოშ ლის სა პა-
სუ ხოდ. ექ სპერ ტე ბის აზ რით, კო რონა ვი რუ სუ ლი პან დე მი-
ის შე დე გე ბი „ძა ლი ან სე რი ოზ ული” იქ ნე ბა. კო რო ნა ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბა ყვე ლა ზე დიდ დარ ტყმას მი აყ ენ ებს მცი რე და 
სა შუ ალო ბიზ ნესს და ის შე იძ ლე ბა დამ ღუპ ვე ლი აღ მოჩ ნდეს 
ამ სექ ტო რის თვის. კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შე დე გებ-
მა შე იძ ლე ბა სე რი ოზ ული საფ რთხე შე უქ მნას გლო ბა ლუ რი 
ეკ ონ ომ იკ ის სტა ბი ლუ რო ბას, რო მე ლიც, რა თქმა უნ და, გავ-
ლე ნას იქ ონი ებს სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ აზე. ამ დე-
ნად, ვი რუს თან ბრძო ლას თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მო-
ვახ დი ნოთ სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის თვის საფ რთხე ებ ის 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და, სხვა დას ხვა არ ას ას ურ ვე ლი სცე ნა რის 
გან ვი თა რე ბის შემ თხვე ვებ ში, მი სი სწო რად და ეფ ექ ტი ან ად 
მარ თვა. 

თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს „COVID 19” გლო ბა ლურ ეკ ონ-
ომ იკ აზე, რა საფ რთხე ებ ის ქვეშ აყ ენ ებს ის გან ვი თა რე ბა დი 
ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ასა და რა შე დე გე ბამ დე შე იძ ლე ბა მიგ-
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ვიყ ვა ნოს მის მა გავ რცე ლე ბამ, ამ ის შე სა ხებ გვე სა უბ რე ბა 
თსუ-ის პრო ფე სო რი ელ გუ ჯა მექ ვა ბიშ ვი ლი. 
_ რა გვე ლის კო რო ნა ვი რუ სის უფ რო ფარ თოდ გავ რცე ლე-

ბის შემ თხვე ვა ში და რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დად გე ბა მსოფ-
ლიო ეკ ონ ომ იკა?

— უკ ვე აშ კა რაა, რომ კო რო ნა ვი რუ სის გავ ლე ნა გლო ბა-
ლურ ეკ ონ ომ იკ აზე იქ ნე ბა ძა ლი ან მძი მე. სა მეც ნი ერო ლი ტე-
რა ტუ რა ში გაჩ ნდა ახ ალი ცნე ბა — „კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი-
სი’’, რო მე ლიც სწო რედ ამ ფაქ ტს გა მო ხა ტავს. გლო ბა ლურ 
ეკ ონ ომ იკ აში ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს ეკ ონ ომ ის ტე ბი 
ხში რად ად არ ებ ენ 2008-2009 წლე ბის გლო ბა ლურ ფი ნან სურ 
კრი ზისს. თუმ ცა, ჩე მი აზ რით, ას ეთი შე და რე ბა მთლად კო-
რექ ტუ ლი არ არ ის. ჯერ ერ თი, გლო ბა ლუ რი რე ცე სია, რო მე-
ლიც უკ ვე და იწყო, გან პი რო ბე ბუ ლია გა რე გა ნი ფაქ ტო რით 
— კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ით. რაც შე ეხ ება გლო ბა ლურ ფი-
ნან სურ კრი ზისს, მას ში ნა გა ნი მი ზე ზი ჰქონ და — თა ნა მედ-
რო ვე ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის ყვე ლა ზე სწრა ფად გან ვი თა-
რე ბად ფი ნან სურ სექ ტორ ში გა ჩე ნი ლი მწვა ვე პრობ ლე მე ბი. 
კრი ზი სის გამ შვებ მე ქა ნიზ მს კი წარ მო ად გენ და ფი ნან სურ 
ბაზ რებ ზე მე ორ ადი ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის, ანუ დე რი ვა ტი ვე-
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ბის ჭარ ბი მი წო დე ბა. მე ორე, კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული 
კრი ზი სი გა მოვ ლინ და გლო ბა ლუ რი მი წო დე ბის და გლო ბა-
ლუ რი მოთხოვ ნის ერ თდრო ულ შემ ცი რე ბა ში, რაც გან სა-
კუთ რე ბით და ძა ბავს სი ტუ აცი ას და გა აძ ნე ლებს კრი ზი სი დან 
გა მოს ვლას. სა ბო ლოო ან გა რი შით, გლო ბა ლუ რი მთლი ანი 
პრო დუქ ტის ზრდის ტემ პი ნა ვა რა უდ ები 3.2%-დან 0.4%-მდე 
შემ ცირ დე ბა. შე საძ ლე ბე ლია კი დევ უფ რო მე ტი კლე ბაც, უმ-
უშ ევ რო ბის საგ რძნო ბი გაზ რდა, შე მო სავ ლე ბის მტკივ ნე ული 
შემ ცი რე ბა და ა.შ. ექ სპერ ტთა მო საზ რე ბით, კო რო ნა ვი რუ-
სის გან მი ყე ნე ბულ მა ზა რალ მა მხო ლოდ აშშ-ში შე საძ ლე ბე-
ლია 4 ტრლნ აშშ დო ლარს მი აღ წი ოს, რაც გა ცი ლე ბით მე ტია 
გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის მი ერ მი ყე ნე ბულ ზა რალ-
ზე. აშშ და ჩი ნე თი გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის ორი მთა ვა რი 
„გამ წე ვი ძა ლაა”. ჩი ნე თის ეკ ონ ომ იკ ას კო რო ნაკ რი ზის მა უკ-
ვე მი აყ ენა ძლი ერი დარ ტმა. რო გორც ვა რა უდ ობ ენ, და ავ ად-
ებ ის ეპ იც ენ ტრი აშშ-ში გა და ინ აც ვლებს და მწვა ვე რე ცე სი ას 
წარ მო შობს. ამ პი რო ბებ ში მსოფ ლი ოში ეკ ონ ომ იკ ური მდგო-
მა რე ობ ის მკვეთ რი გაუარესება გარ და უვ ალია.

სა ქარ თვე ლო შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის მქო ნე ღია ეკ ონ-
ომ იკ ის ქვე ყა ნაა. ამ ორ მო ცე მუ ლო ბას იმ იტ ომ ვუს ვამ ხაზს, 
რომ, პირ ვე ლი — გა მო რიცხუ ლია გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აში 
შექ მნილ მა მძი მე სი ტუ აცი ამ ზე გავ ლე ნა არ იქ ონი ოს ჩვე ნი 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე და მე ორე — სამ წუ ხა როდ, კრი ზის თან 
ბრძო ლის და პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდ ში ეკ ონ ომ იკ ის გა მო-
ცოცხლე ბის თვის აუც ილ ებ ელი ჩვე ნი ფი ნან სუ რი და მა ტე-
რი ალ ური რე სურ სე ბი აშ კა რად არ ას აკ მა რი სია და ახ ლო საც 
ვერ მი ვა მდი და რი ქვეყ ნე ბის რე სურ სებ თან. ასე მა გა ლი თად, 
აშშ-ს მთავ რო ბამ ან ტიკ რი ზი სულ ღო ნის ძი ებ ებ ზე უკ ვე გა-
მოჰ ყო 2 ტრლნ აშშ დო ლა რი, რაც, სხვა თა შო რის, 2.5-ჯერ 
აღ ემ ატ ება გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის და საძ ლე ვად 
თა ვის დრო ზე გა მო ყო ფილ თან ხას. ევ რო კავ ში რი გა მო ყოფს 
1 ტრლნ ევ როს, დი დი ბრი ტა ნე თი — 250 მლრდ გირ ვან ქა 
სტერ ლინ გს და ა.შ. 

ამ რი გად, კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული რე ცე სია გლო ბა-
ლურ ეკ ონ ომ იკ აში იქ ნე ბა ღრმა, ძა ლი ან მწვა ვე და მის გან 
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გა მოს ვლას დი დი ძა ლის ხმე ვა და ხან გრძლი ვი დრო დას ჭირ-
დე ბა.

— რო გო რი უნ და იყ ოს პან დე მი ის წი ნა აღ მდეგ სა ხელ მწი-
ფოს მი ერ გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები?

— კო რო ნა ვი რუ სი მეტ-ნაკ ლე ბი ზო მის ზა რალს მი აყ ენ ებს 
ერ ოვ ნუ ლი მე ურ ნე ობ ის ყვე ლა დარ გს, გან სა კუთ რე ბით კი  
ტუ რიზ მს. იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ბო ლო რამ-
დე ნი მე წლის მან ძილ ზე ტუ რიზ მის სფე რო სა ქარ თვე ლო ში 
წარ მო ად გენ და უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბის ლი დერს, 
ცხა დი გახ დე ბა, რომ ტუ რიზ მის ჩა ვარ დნას ექ ნე ბა მულ ტიპ-
ლი კა ცი ური ეფ ექ ტი. ეს გან სა კუთ რე ბით მძი მედ იმ ოქ მე დებს 
(თუ უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბის სხვა წყა რო ები არ გა-
მო იძ ებ ნა) ლა რის კურ სზე. ას ევე მო სა ლოდ ნე ლია ერ თობ ლი-
ვი მოთხოვ ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა, რაც ვაჭ რო ბის 
სფე რო ზეც იქ ონი ებს ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას და ა.შ.

სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ მა ბან კმა უფ რო აქ ტი ურ ად უნ-
და იმ ოქ მე დოს, მათ შო რის, სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბის გა მო-
ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით. შექ მნი ლი სა გან გე ბო სი ტუ აცი ის 
ფონ ზე უნ და გამ კაც რდეს კონ ტრო ლი კო მერ ცი ული ბან კე-
ბის საქ მი ან ობ აზე, პირ ველ რიგ ში, სა ვა ლუ ტო ბაზ რებ თან 
მი მარ თე ბით. თა ვი დან უნ და იქ ნას აც ილ ებ ული სპე კუ ლა ცი-
ის ნე ბის მი ერი მცდე ლო ბა. აუც ილ ებ ელია მთავ რო ბი სა და 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის საქ მი ან ობ ის მე ტი კო ორ დი ნა ცია. უნ და 
გვახ სოვ დეს, რომ ერ ოვ ნუ ლი ბან კის გან კარ გუ ლე ბა ში არ-
სე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი არ იქ ნე ბა საკ მა რი სი გრძელ ვა დი ან 
და სა შუ ალ ოვ ადი ან პე რი ოდ ებ ში სი ტუ აცი ის და სა რე გუ ლი-
რებ ლად, თუ კი საგ რძნობ ლად არ მო წეს რიგ და მთავ რო ბის 
სა ბი უჯ ეტო პო ლი ტი კა.

სა ერ თოდ, კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ას თან და მის ეკ ონ-
ომ იკ ურ შე დე გებ თან და კავ ში რე ბით ჩვენ ერ თმა ნე თი სა გან 
უნ და გავ მიჯ ნოთ პან დე მი ას თან ბრძო ლის და პოს ტპან დე-
მი ურ პე რი ოდ ში გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები. მიმ დი ნა რე 
ეტ აპ ზე დღის წეს რიგ ში დგას ორი ეგ ზის ტენ ცი ური ამ ოც ანა: 
ა) პრო ცე სის შე ჩე რე ბა, კო რო ნა ვი რუ სით და ავ ად ებ ული ად-
ამი ან ებ ის ათ ვის სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის გა წე ვა, 
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რა საც, სა ბედ ნი ერ ოდ, ჯერ ჯე რო ბით წარ მა ტე ბით არ თმევს 
თავს ჩვე ნი ჯან დაც ვის სის ტე მა და ბ) მო სახ ლე ობ ის, გან სა-
კუთ რე ბით მი სი ყვე ლა ზე შე ჭირ ვე ბუ ლი ნა წი ლის თუნ დაც 
მი ნი მა ლურ ფარ გლებ ში სა არ სე ბო სა შუ ალ ებ ებ ით უზ რუნ-
ველ ყო ფა. ორ ივე ამ ოც ანა ურ თუ ლე სია და მთავ რო ბის აქ ტი-
ურ ეფ ექ ტი ან მოქ მე დე ბას მო ითხოვს. სხვა დას ხვა პარ ტი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი და ექ სპერ ტე ბი ბევრ იდე ას სთა ვა ზო-
ბენ რო გორც მთავ რო ბას, ისე სა ზო გა დო ებ ას. ჩვე ნი აზ რით, 
მო ცე მულ ეტ აპ ზე ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა გან გე ბო ან-
ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა, რო მე ლიც უკ ვე უნ და შე მუ შა ვე ბუ ლი-
ყო და მი წო დე ბო და სა ზო გა დო ებ ას. ამ გეგ მის ღერ ძი უნ და 
გახ დეს სა გან გე ბო ან ტიკ რი ზი სუ ლი სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტი, 
რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნებს ხარ ჯვი თი ნა წი ლის არ სე ბით 
პე რე ორი ენ ტა ცი ას ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ორი ამ ოც ან ის გა და-
საწყვე ტად. უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, რომ ჩვე ნი ში და რე სურ სე ბით 
ამ უმ ძი მე სი პრობ ლე მის გამ კლა ვე ბა შე უძ ლე ბე ლია. ამ იტ-
ომ აუც ილ ებ ელია მთავ რო ბამ ინ ტენ სი ური მო ლა პა რა კე ბა 
წარ მარ თოს სხვა დას ხვა სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტებ თან შე სა-
ბა მი სი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის მი სა ღე ბად. რა თქმა უნ და, 
მხო ლოდ მთავ რო ბის ძა ლის ხმე ვა არ იქ ნე ბა საკ მა რი სი სა-
ბო ლოო შე დე გის მი საღ წე ვად. არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ზო გა დო ებ რი ვი სო ლი და რო ბა. თი თოეული მო ქა ლა ქის პა-
სუ ხის მგებ ლო ბა და კა ნონ მორ ჩი ლე ბა არ ის თავ დაც ვი სა და 
გა დარ ჩე ნის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ანი იარ აღი.

— რო გორ ფიქ რობთ, სა ხელ მწი ფომ რა კონ ტრზო მე ბი უნ-
და გა ნა ხორ ცი ელ ოს, რა თა ის ედ აც მძი მე სო ცი ალ ური ფო ნი 
კი დევ უფ რო არ დამ ძიმ დეს?

— სო ცი ალ ური ფო ნი ქვე ყა ნა ში უკ ვე მძი მეა და, ალ ბათ, 
კი დევ უფ რო დამ ძიმ დე ბა. ამ პი რო ბებ ში აუც ილ ებ ელია სა-
ხელ მწი ფომ თა ვის თავ ზე მთლი ან ად აიღ ოს გა ჭირ ვე ბა ში 
ჩა ვარ დნი ლი მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ური დაც ვის ფუნ ქცია. 
გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ მი: მო სახ-
ლე ობ ის თვის ვა უჩ ერ ებ ის და რი გე ბა, რა თა უმ უშ ევ რად დარ-
ჩე ნილ ად ამი ან ებს არ შე უწყდეს წყლის, გა ზის, ელ ექ ტრო-
ენ ერ გი ის მი წო დე ბა; სა მუ შა ოდ ან იძ ულ ებ ითი მოც დე ნე ბის 
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ნა წი ლობ რი ვი კომ პენ სა ცია; მარ ტო ხე ლა და ღრმად მო ხუ ცე-
ბუ ლი პენ სი ონ ერი მო ქა ლა ქე ებ ის თვის სა სი ცოცხლოდ აუც-
ილ ებ ელი მომ სა ხუ რე ბის დრო ული მი წო დე ბა და სხვა.

ესა უბ რა თა მარ და დი ანი

თა მაზ მაღ ლა კე ლი ძე: და ავ ად ებ ის 50%
პა ნი კაა, ჯან მრთე ლო ბის 50% სიმ შვი დეა, 
თმე ნა — გა მო ჯან მრთე ლე ბის და საწყი სი!

ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სი მო ხუ ცებს „გა მიზ ნუ ლად” არ ერ ჩის. 
ამ ას, მე დი ის სა შუ ალ ებ ით, ას აკ ოვ ანი ინ ფი ცი რე ბუ ლი ად ამი-
ან ებ ის გა მო ჯან მრთე ლე ბის შე სა ხებ არა ერ თხელ გაჟღე რე-
ბუ ლი ინ ფორ მა ცი აც ად ას ტუ რებს. ძლი ერი იმ უნ იტ ეტი და 
ნაკ ლე ბი ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ება მა ღალ ბრძო ლი სუ ნა რი ან 
ორ გა ნიზ მს უდ რის, რაც, ჯერ ჯე რო ბით, კო რო ნა ვი რუ სის წი-
ნა აღ მდეგ ერთ-ერთ მთა ვარ „ვაქ ცი ნად” ით ვლე ბა. მსოფ ლიო 
ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ის რეს პი რა ტო რულ და ავ ად ებ ებ თან 
ბრძო ლის გლო ბა ლუ რი ალი ან სის აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის კო-
ორ დი ნა ტო რი, ჩა ფი ძის გუ ლის ცენ ტრის პუ ლო მო ნო ლო გი ის 
დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი, თსუ-ის პრო ფე სო რი თა მაზ 
მაღ ლა კე ლი ძე კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის ას რისკ-ჯგუ ფე-
ბის მა ხა სი ათ ებ ლებს გან მარ ტავს. 

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის
პრო ფე სო რი თა მაზ მაღ ლა კე ლი ძე

ბავ შვებს იმ უნ იტ ეტ ის მა ღა ლი ზღურ ბლი აქ ვთ, შე სა ბა-
მი სად, კო რო ნა ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბის იმ დე ნად და ბა ლი 
სტა ტის ტი კაა, რომ შე იძ ლე ბა ით ქვას — პრაქ ტი კუ ლად არ 
ემ არ თე ბათ. მო ხუ ცებს ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ები აქ ვთ, მა-
გა ლი თად, 80 წლის ას აკ ში, და ახ ლო ებ ით, 7 ან 8 თან მხლე ბი 
და ავ ად ება. ამ ფონ ზე იმ უნ იტ ეტი და ძა ბუ ნე ბუ ლია. კო რო-
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ნა ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვა ში მა თი მდგო მა რე ობა 
უფ რო მძიმ დე ბა და რთუ ლად მიმ დი ნა რე ობს. „COVID-19”-
ით ინ ფი ცირ დე ბი ან ახ ალ გაზ რდე ბიც. მა გა ლი თად, ამ ერ იკ-
ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, რა ტომ ღაც, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სხვა 
ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით მე ტია, რაც, ვფიქ რობ, გან პი რო ბე-
ბუ ლია სხე ულ ის მა სის მა ღა ლი ინ დექ სით გა მოწ ვე ული და ავ-
ად ებ ებ ით — ჰი პო ვენ ტი ლა ცი ის სინ დრო მი, რეს პი რა ტო რუ-
ლი პრობ ლე მე ბი... 30-35 წლის ახ ალ გაზ რდებ საც შე იძ ლე ბა 
ჰქონ დეს თან მხლე ბი და ავ ად ებ ები – გუ ლის იშ ემი ური სინ-
დრო მი, ათ ერ ოს კლე რო ზი, სის ხლძარ ღვე ბის შე ვიწ რო ება... 
ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სი გულ საც ერ ჩის, აავ ად ებს გუ ლის 
კუნ თს და იწ ვევს ან თე ბას; რისკ-ჯგუფს მი ეკ უთ ვნე ბა ფილ-
ტვის ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ები, მა გა ლი თად, ბრონ ქი ალ ური 
ას თმა, რა დრო საც პა ცი ენ ტმა უნ და გა ნაგ რძოს და ნიშ ნუ ლი 
მკურ ნა ლო ბა. რისკ-ფაქ ტო რია ფილ ტვის ქრო ნი კუ ლი ობ-
სტრუქ ცი ული და ავ ად ებ ები, მწე ვე ლო ბა, რად გან იმ უნ იტ ეტი 
უფ რო დაქ ვე ით ებ ულია, ჰა ერ გამ ტა რი გზე ბი შე ვიწ რო ვე-
ბუ ლია, ას ევე სის ხლძარ ღვე ბიც, ჰა ერ ის ნა კა დის მი წო დე ბა 
შეზღუ დუ ლია, შე სა ბა მი სად, ას ეთ პა ცი ენ ტებ ზე ვი რუ სი უფ-
რო მე ტად მოქ მე დებს. ზო გა დი სტა ტის ტი კით, ვი რუ სი 80-
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83%-ში მსუ ბუ ქად მიმ დი ნა რე ობს, 15%-ში — მძი მედ, 5%-ში 
— ძა ლი ან მძი მედ. სწო რედ ამ 5%-ში აღ ინ იშ ნე ბა სხვა დას ხვა 
თან მხლე ბი ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ები, და ბა ლი იმ უნ იტ ეტი.

რჩე ვე ბი ას ეთია: ად ამი ან ები პა ნი კა ში არ უნ და ჩა ვარ დნენ, 
რად გან ნათ ქვა მია — „და ავ ად ებ ის 50% პა ნი კაა, ჯან მრთე-
ლო ბის 50% სიმ შვი დეა, თმე ნა — გა მო ჯან მრთე ლე ბის და-
საწყი სი”. ყვე ლამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს ჩვე ნი ექ სპერ ტე ბის 
მი ერ მო წო დე ბუ ლი რჩე ვე ბი, და ვიც ვათ იზ ოლ აცია, მო ვე რი-
დოთ ხალ ხმრა ვალ ად გი ლებ ში ყოფ ნას, რად გან ეს ვი რუ სი 
შე ხე ბით გა და დის. გან სა კუთ რე ბით ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ-
ებ ის მქო ნე ად ამი ან ები მო ერ იდ ონ გა რეთ გას ვლას. მწე ვე-
ლებს ვურ ჩევ დი — თა ვი და ან ებ ონ თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბას. 
აქ ტი ურ ად მიმ დი ნა რე ობს ვი რუ სის სა წი ნა აღ მდე გო ვაქ ცი ნა-
ზე მუ შა ობა, ად ამი ან ები იმ უშ ავ ებ ენ იმ უნ იტ ეტ საც. შე სა ბა-
მი სად, პან დე მია დაძ ლე ვა დია.

ესა უბ რა ნა ტო ობ ოლ აძე

არ ას წო რია მო საზ რე ბა, რომ „COVID19”
ხე ლოვ ნუ რად შექ მნი ლი ვი რუ სია და

შე საძ ლე ბე ლია მი სი ბი ოლ ოგი ურ
იარ აღ ად გა მო ყე ნე ბა

გვე სა უბ რე ბა ინ ფექ ცი ური პა თო ლო გი ის, შიდ სი სა და კლი
ნი კუ რი იმ უნ ოლ ოგი ის სა მეც ნი ეროპრაქ ტი კუ ლი ცენ ტრის 
ეპ იდ ემი ოლ ოგი, აივ ინ ფექ ცია/შიდ სის მკურ ნა ლო ბის პროგ
რა მის სუბმე ნე ჯე რი, თსუის ინ ფექ ცი ურ და ავ ად ებ ათა და 
კლი ნი კუ რი იმ უნ ოლ ოგი ის კა თედ რის ას ის ტენტპრო ფე სო
რი აკ აკი აბ უთ იძე: 
_ ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი კო რო ნა ვი რუ სი „SARS-CoV-2” არ-

ის კო რო ნა ვი რუ სე ბის ახ ალი სა ხე ობა, რო მე ლიც ად რე არ 
იყო გა მოვ ლე ნი ლი ად ამი ან ებ ში. პირ ვე ლად ეს ვი რუ სი 2019 
წლის დე კემ ბერ ში ჩი ნეთ ში, ჰუ ბე ის პრო ვინ ცი აში და ფიქ სირ-
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და. ჯან დაც ვის სპე ცი ალ ის ტე ბის შეშ ფო თე ბას იწ ვევს ამ ვი-
რუ სის შე სა ხებ მწი რი ინ ფორ მა ცია და ის, რომ მას აქ ვს პო-
ტენ ცი ალი _ გა მო იწ ვი ოს რეს პი რა ცი ული სის ტე მის მძი მე 
და ავ ად ება.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ „COVID-19”-ის გა და ცე მა ხდე ბა ცხო-
ვე ლის გან ად ამი ან ზე. ას ევე შე საძ ლე ბე ლია ად ამი ან ის გან 
ად ამი ან ზე გა და ცე მაც. „SARS-CoV-2”-ის გა და ცე მა მოხ და 
ცხო ვე ლის გან ად ამი ან ზე. ინ ფექ ცი ის პირ ვე ლა დი წყა რო 
ჯერ ჯე რო ბით უც ნო ბია (სა ვა რა უდ ოდ, რე ზერ ვუ არი არ ის 
ცხო ვე ლი. შე საძ ლოა, იყ ოს ღა მუ რა, ხო ლო შუ ალ ედ ური რე-
ზერ ვუ არი — პან გო ლი ნი). და დას ტურ და „COVID-19”-ის ად-
ამი ან ის გან ად ამი ან ზე გა და ცე მა. 

„COVID-19”-ის გა და ცე მა ხდე ბა წვე თო ვა ნი და კონ ტაქ ტუ-
რი გზით. შემ თხვე ვა თა უმ რავ ლე სო ბა ინ ფი ცირ დე ბა სიმ პტო-
მურ პა ცი ენ ტებ თან მჭიდ რო კონ ტაქ ტით. ინ ფექ ცი ის წყა რო 
შე საძ ლოა ას ევე იყ ოს ას იმ პტო მუ რი ინ ფექ ცი ით პა ცი ენ ტიც. 
და ხუ რულ სივ რცე ებ ში დი დი ხნით ყოფ ნი სას ად ამი ან ებ ის 
ინ ფი ცი რე ბა შე საძ ლოა მოხ დეს ას ევე აერ ოზ ოლ ით აც. შე-
სა და რებ ლად გან ვი ხი ლოთ კო რო ნა ვი რუ სე ბით გა მოწ ვე ული 
ეპ იდ ემი ები: 

akaki abuTiZeakaki abuTiZe
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მძი მე მწვა ვე რეს პი რა ცი ული სინ დრო მი (SARS) 
პირ ვე ლად გა მოვ ლინ და 2002 წელს სამ ხრეთ ჩი ნეთ ში. და-

ფიქ სირ და სულ 8,098 და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა; გარ და-
იც ვა ლა 774 პა ცი ენ ტი (ლე ტა ლო ბა − 10%). 

შუა აღ მო სავ ლე თის რეს პი რა ცი ული სინ დრო მი (MERS)
პირ ვე ლად გა მოვ ლინ და 2012 წელს სა უდ ის არ აბ ეთ ში. და-

ფიქ სირ და სულ 2,494 და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა; გარ და-
იც ვა ლა 858 პა ცი ენ ტი (ლე ტა ლო ბა − 34%).

ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით (SARS-CoV-2) გა მოწ ვე ული ინ-
ფექ ცია (COVID-19)

პირ ვე ლად გა მოვ ლინ და 2019 წლის დე კემ ბერ ში ქ. უჰ ან ში, 
ჩი ნეთ ში. 2020 წლის 3 აპ რი ლის თვის და ფიქ სირ და 1,018,948 
და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა. გარ და იც ვა ლა 53,179 პა ცი ენ-
ტი (ლე ტა ლო ბა − 5.2%).

ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული ინ ფექ ცი ით „COVID-
19”-ით შე იძ ლე ბა ნე ბის მი ერი ას აკ ის ად ამი ანი და ინ ფი ცირ-
დეს. თუმ ცა, და ავ ად ებ ის გარ თუ ლე ბის უფ რო მა ღა ლი რის-
კის ქვეშ არი ან ხან ში შე სუ ლი ად ამი ან ები, ას ევე, ის პი რე ბი, 
რო მელ თაც აქ ვთ სე რი ოზ ული ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ები, 
რო გო რი ცაა გულ-სის ხლძარ ღვთა და ავ ად ებ ები (არ ტე რი-
ული ჰი პერ ტენ ზია, გუ ლის იშ ემი ური და ავ ად ება და სხვ.), 
ბრონ ქუ ლი ას თმა, ფილ ტვის ქრო ნი კუ ლი ობ სტრუქ ცი ული 
და ავ ად ება, შაქ რი ანი დი აბ ეტი, მე ტა ბო ლუ რი სინ დრო მი და 
სხვ. 

ჩი ნე თის და სხვა ქვეყ ნე ბის მა გა ლით ზე ჯან დაც ვის მსოფ-
ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის (ჯან მოს) მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა-
ტის ტი კის მი ხედ ვით, „COVID-19”-ით გა მოწ ვე ული სიკ ვდი-
ლი ან ობ ის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (14%-ზე მე ტი) 
აღ ინ იშ ნე ბა, ძი რი თა დად, 80 წელს გა და ცი ლე ბუ ლე ბის თვის. 
ქა ლებ თან შე და რე ბით, მა მა კა ცებ ში „COVID-19”-ით გა მოწ-
ვე ული სიკ ვდი ლო ბის უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, შე საძ-
ლოა, გან პი რო ბე ბუ ლი იყ ოს მა მა კა ცებ ში თამ ბა ქოს ჭარ ბი 
მოხ მა რე ბით და ას ევე ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ებ ის უფ რო მა-
ღა ლი სიხ ში რით, რომ ლე ბიც ზრდი ან „COVID-19”-ის გარ თუ-
ლე ბე ბის რის კებს. 
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უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ „COVID-19”-ს არ ახ ასა ით ებს რა იმე 
უჩ ვე ულო, აუხ სნე ლი სიმ პტო მი. „COVID-19”-ის დროს ვი თარ-
დე ბა არ ას პე ცი ფი კუ რი სიმ პტო მე ბი, რომ ლე ბიც ახ ასი ათ ებს 
რეს პი რა ცი ული სის ტე მის ინ ფექ ცი ებ ის უმ რავ ლე სო ბას. 

„COVID-19”-ის კლი ნი კუ რი სიმ პტო მე ბი: ცხე ლე ბა — 88%; 
მშრა ლი ხვე ლა – 68%; დაღ ლი ლო ბა – 38%; სვე ლი ხვე ლა – 
33%; ყნოს ვის დაქ ვე ით ება — 15-30%; ქო ში ნი – 19%; ლე იკ-
ოპ ენია/ლიმ ფო პე ნია; მი ალ გია/არ თრალ გია — 15%; ყე ლის 
ტკი ვი ლი — 14%; თა ვის ტკი ვი ლი -14%; შემ ცივ ნე ბა — 11%; 
თირ კმლის ფუნ ქცი ის დაქ ვე ით ება; დი არეა; ცხვი რის გა ჭედ-
ვა — 5%; გუ ლის რე ვა/ღე ბი ნე ბა — 5%.

ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ ინ ფექ ცი ას მსოფ ლი-
ოში და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლო შიც მო სახ ლე ობ აში ში ში და 
პა ნი კა ახ ლავს თან. მო სახ ლე ობ ის ემ ოცი ები ახ ლად აღ მო ცე-
ნე ბულ ინ ფექ ცი ურ და ავ ად ებ ებ ზე ხში რად გა და ჭარ ბე ბუ ლია 
და ეს, შე საძ ლოა, სა ზი ან ოც კი იყ ოს. პირ ველ რიგ ში, მო სახ-
ლე ობ ამ უნ და გა აც ნო ბი ერ ოს, რომ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით 
გა მოწ ვე ული ინ ფექ ცია „COVID-19” არ არ ის ფა ტა ლუ რი (მო-
მაკ ვდი ნე ბე ლი) და ავ ად ება. 

სა ზო გა დო ებ აში ვრცელ დე ბა ის ინ ფორ მა ცი აც, რომ ახ-
ალი კო რო ნა ვი რუ სი „SARS-CoV-2” თით ქოს და ხე ლოვ ნუ-
რად შექ მნი ლი ვი რუ სია და შე საძ ლე ბე ლია მი სი ბი ოლ ოგი ურ 
იარ აღ ად გა მო ყე ნე ბა. ეს არ ას წო რია. ბი ოლ ოგი ურ იარ აღ ად 
შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ის ეთი ინ ფექ ცი ური და-
ავ ად ებ ის გა მომ წვე ვე ბი, რომ ლე ბიც ძა ლი ან ად ვი ლად (მაგ. 
ჰა ერ ოვ ანი გზით, აგ რეთ ვე გა დამ ტა ნე ბის — მწე რე ბის, ფეხ-
სახ სრი ან ებ ის სა შუ ალ ებ ით) გა და ეც ემა ად ამი ან ის გან ად-
ამი ანს, მოკ ლე დრო ში აინ ფი ცი რე ბენ მო სახ ლე ობ ის დიდ 
ნა წილს და ახ ასი ათ ებთ ძა ლი ან მა ღა ლი ლე ტა ლო ბა. აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, „SARS-CoV-2”-ით გა მოწ ვე ული ინ ფექ ცია _ 

„COVID-19”-ის ბი ოლ ოგი ურ იარ აღ ად ვერ იქ ნე ბა გა მო ყე ნე-
ბუ ლი, ვი ნა იდ ან ის ვრცელ დე ბა წვე თო ვა ნი და კონ ტაქ ტუ რი 
გზით და ის იც 1-2 მეტ რის დის ტან ცი აზე და არ ვრცელ დე ბა 
ჰა ერ ოვ ანი გზით. აგ რეთ ვე „COVID-19”-ს არ აქ ვს ლე ტა ლო-
ბის მა ღა ლი მა ჩვე ნე ბე ლი.
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მსოფ ლიო პან დე მი ები

კა ცობ რი ობ ის ის ტო რი ას არა ერ თი ინ ფექ ცი ური და ავ ად ებ-
ის პან დე მია ახ სოვს. ყვე ლა ზე მას შტა ბუ რი მსოფ ლიო პან დე-
მი ები გახ ლავთ:

შა ვი ჭი რი („შა ვი სიკ ვდი ლი”) — კა ცობ რი ობ ის ის ტო რი აში 
ყვე ლა ზე გა მა ნად გუ რე ბე ლი პან დე მია. და ავ ად ება, სა ვა რა-
უდ ოდ, აღ მო ცენ და ცენ ტრა ლურ ან აღ მო სავ ლეთ აზი აში, 
სა იდ ან აც აბ რე შუ მის გზით 1343 წელს მი აღ წია ყი რიმს და 
შემ დეგ გავ რცელ და მთელს ევ რო პა ში. 1347-1351 წლებ ში 
ევ რა ზი აში შავ ჭირს შე ეწ ირა 75-200 მი ლი ონი ად ამი ან ის სო-
ცოცხლე. მთლი ან ობ აში შავ ჭირს ევ რო პის მო სახ ლე ობ ის 
30%-დან 60%-მდე ემ სხვერ პლა. 

ყვა ვი ლი — ყვა ვილ მა უდ იდ ესი ზი ანი მო უტ ანა მსოფ ლიო 
მო სახ ლე ობ ას. მე-18 სა უკ უნ ეში ყვა ვი ლით ყო ველ წლი ურ ად 
ევ რო პა ში, დაახლოებით, 400 000 ად ამი ანი კვდე ბო და. ყვა-
ვი ლით ინ ფი ცი რე ბუ ლებ ში ლე ტა ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად-
გენ და 20-60%-ს (მათ შო რის 80%-ს ინ ფი ცი რე ბულ ბავ შვებს 
შო რის). მე-20 სა უკ უნ ეში მსოფ ლი ოში ყვა ვილ მა შე იწ ირა 
300-500 მი ლი ონი ად ამი ან ის სი ცოცხლე. მე-19-მე-20 სა უკ-
უნე ებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი ვაქ ცი ნა ცი ის შე დე გად 
ჯან მომ 1979 წელს ოფ იცი ალ ურ ად გა მო აცხა და ყვა ვი ლის 
ერ ად იკ აცია (აღ მოფხვრა) მსოფ ლი ოში. 

ქო ლე რა. ყო ველ წლი ურ ად ქო ლე რით ავ ად დე ბა 3-5 მი ლი-
ონი ად ამი ანი და მათ გან კვდე ბა 58,000-130,000. ბო ლო 200 
წლის მან ძილ ზე მსოფ ლი ოში აღ ინ იშ ნა ქო ლე რის შვი დი პან-
დე მია. მე-19 სა უკ უნ ემ დე, სა ვა რა უდ ოდ, ქო ლე რით მსოფ ლი-
ოში კვდე ბო და ათ ობ ით მი ლი ონი ად ამი ანი. მარ ტო რუ სეთ-
ში 1847-1851 წლებ ში ქო ლე რით 1 მი ლი ონ ზე მე ტი ად ამი ანი 
გარ და იც ვა ლა. 1900-1920 წლებ ში ინ დო ეთ ში ქო ლე რას შე-
ეწ ირა 8 მი ლი ონ ამ დე ად ამი ან ის სი ცოცხლე. ქო ლე რის ბო-
ლო ეპ იდ ემია გან ვი თარ და 2010 წელს ჰა იტ იზე მი წის ძვრის 
დროს, რო მელ მაც 2010 წლი დან 2015 წლამ დე ჰა იტ იზე 
დააინფიცირა 700 000 ად ამი ანი, რო მელ თა გან 9 000 გარ და-
იც ვა ლა. 
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ეს პა ნუ რი გრი პი („ის პან კა”) — ცნო ბი ლია აგ რეთ ვე, რო-
გორც 1918 წლის პან დე მი ური გრი პი. ეს იყო სა სიკ ვდი ლო 
გრი პის პან დე მია. 1918-1920 წლებ ში „ის პან კით” და ავ ად და 
500 მი ლი ონი ად ამი ანი (იმ დრო ინ დე ლი მსოფ ლიო მო სახ ლე-
ობ ის და ახ ლო ებ ით მე ოთხე დი) და გარ და იც ვა ლა და ახ ლო ებ-
ით 17-50 მი ლი ონი (ზო გი ერ თი წყა როს მი ხედ ვით 100 მი ლი-
ონი) ად ამი ანი. 

ესა უბ რა თა მარ და დი ანი

სა ქარ თვე ლომ პან დე მი ის პი რო ბებ ში აჩ ვე ნა 
კონ სო ლი და ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხი

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო 
მენ ცი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ბი ოლ ოგი ის

მი მარ თუ ლე ბის პრო ფე სო რი ნა ნუ ლი დო რე ული

_ რა პა რა ლელს გა ავ ლებ დით 30-40 წლის წი ნან დე ლი ქარ-
თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის პა სუ ხის მგებ ლო ბებ სა და დღე ვან დელ 
სა ზო გა დო ებ ას შო რის _ რა არ ის მათ შო რის სა ერ თო და 
გან მას ხვა ვე ბე ლი?
_ კრი ზი სულ პე რი ოდ ში სა ზო გა დო ება ყო ველ თვის თა-

ვის სი მაღ ლე ზე დგე ბა ხოლ მე და, სა კუ თარ პა სუ ხის მგებ-
ლო ბებ თან და კავ ში რე ბით, სწორ გა დაწყვე ტი ლე ბებს იღ ებს. 
ვფიქ რობ, მან დღე საც იპ ოვა ძა ლა და, პა სუ ხის მგებ ლო ბებ-
თან ერ თად, სო ლი და რუ ლო ბის სა ოც არი უნ არი აჩ ვე ნა. ამ-
ას, ცხა დია, ხელს უწყობს ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბა და 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მა ღა ლი დო ნე, რო მელ მაც სა ზო გა დო-
ებ ის გა ერ თი ან ებ ასა და თა ნად გო მა ში თა ვი სი წვლი ლი შე-
იტ ანა. 30-40 წლის წი ნან დე ლი სა ზო გა დო ებ აც არ იყო სო ლი-
და რუ ლო ბას მოკ ლე ბუ ლი. სწო რედ იმ სა ზო გა დო ებ ამ შეძ ლო 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბა და ერ თი მიზ ნის თვის გა ერ თი-
ან ება, მაგ რამ დღეს მე ტად ინ ფორ მი რე ბუ ლი და მა ღა ლი სა-
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მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ეპ ოქაა და, ცხა დია, სა ერ თო საქ მის 
და მიზ ნი სათ ვის გა ერ თი ან ებ აც ად ვი ლია. 

ისე მოხ და, რომ მე 90-იან წლებ ში აქ არ ვიყ ავი. გერ მა ნი-
იდ ან ვა დევ ნებ დი თვალს თბი ლის ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს. 
მახ სენ დე ბა, ერთ დღეს ჩე მი ფრან გი კო ლე გა რო გორ წუხ და, 
რომ მა ღა ზი აში ის შო კო ლა დი ვერ იპ ოვა, რო მე ლიც მას უნ-
დო და; მე კი ვპა სუ ხობ დი, რომ ეს არაა პრობ ლე მა, პრობ ლე-
მა ისაა, რომ ექ ვსი დღეა სა ქარ თვე ლო ში შუ ქი, გა ზი, წყა ლი 
არ არ ის. მას შემ დეგ დი დი დრო გა ვი და და დღეს სწო რედ ის 
თა ობაა სა ზო გა დო ებ ის ძი რი თა დი ძა ლა, რო მე ლიც იმ წლებ-
ში და იბ ადა. ეს სხვა თა ობაა, რო მელ საც სხვა იმ უნ იტ ეტი გა-
მოჰ ყვა, რო მელ მაც ჩვენც კი შეგ ვცვა ლა და რა ღაც სა კითხე-
ბი სხვაგ ვა რად დაგ ვა ნა ხა. ის აღ არ და უშ ვებს იმ ას, რაც იმ 
90-იან წლებ ში გა მო ვი არ ეთ. ვფიქ რობ, ეს არ ის ამ ქვეყ ნის 
ყვე ლა ზე დი დი იმ ედი. მე ორი შვი ლი მეზ რდე ბა და მინ და, 
რომ ის ინი უფ რო ძლი ერ ები იყ ვნენ, ვიდ რე მე ვი ყა ვი. მთა ვა-
რია, მათ მივ ცეთ იმ ის სა შუ ალ ება, რომ აკ ეთ ონ თა ვის თვის, 
ჩვენ თვის და თუნ დაც ჩვე ნი უფ რო სი თა ობ ის თვის საქ მე, რო-
მე ლიც ქვე ყა ნას წა ად გე ბა.

ძა ლი ან ამ აყი ვარ, რომ სა ქარ თვე ლომ პან დე მი ის პი რო ბებ-
ში აჩ ვე ნა კონ სო ლი და ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხი, რომ ად ამი ან ებ-
მა იზ ოლ აცი ის ამ რთულ პე რი ოდ შიც მო ძებ ნეს ერ თმა ნე თი 
და გა ერ თი ან დნენ. დავ რჩეთ სახ ლში და ერ თმა ნეთს შო რი-
დან მო ვე სიყ ვა რუ ლოთ – ეს ეც ერ თგვა რი კონ სო ლი და ციაა. 
_ რო გორ შე აფ ას ებთ ამ გა და სა ხე დი დან _ შედ გა თუ არა 

ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ება და მო უკ იდ ებ ლო ბის და დე მოკ რა-
ტი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბის დამ კვიდ რე ბის თვის ბრძო ლის პრო-
ცეს ში?
_ რა თქმა უნ და, შედ გა! 90-იანი წლე ბის თა ობა მიხ ვდა, 

რომ შვი ლებ თან ურ თი ერ თო ბა ში მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
უნ და გა მო იჩ ინ ოს. დღეს ჩვენ ყვე ლა ვცდი ლობთ, რომ უფ რო 
შემ დგა რი და მარ თა ლი ვი ყოთ სა კუ თა რი თა ვი სა და სხვე ბის 
წი ნა შე. შე დე გად, რაც წი ნა სა უკ უნ ეში თით ქოს მი სა ღე ბი და 
ნორ მა ლუ რი იყო, ახ ლა აღ არ არ ის, რომ შვილს სა გა ნი კი არ 
უნ და ჩა უწყოს, არ ამ ედ გა და უხ ად ოს და ას წავ ლოს, რად გან 
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ცოდ ნა არ ის გა დარ ჩე ნის სა შუ ალ ება. თა ვის მხრივ, სა ხელ-
მწი ფოც ხვდე ბა, რომ ყვე ლა ზე დი დი თან ხა გა ნათ ლე ბა ში 
უნ და და აბ ან დოს. მა გა ლი თად, კო რო ნა ვი რუ სის გამ კლა ვე-
ბის თვალ საზ რი სით, მხო ლოდ და მხო ლოდ იმ იტ ომ ვართ შე-
და რე ბით უკ ეთ მდგო მა რე ობ აში, რომ მთავ რო ბამ მო უს მი ნა 
პრო ფე სი ონ ალ ებს.

მო დით, ვუს მი ნოთ პრო ფე სი ონ ალ ებს და აღ ვზარ დოთ მო-
მა ვა ლი თა ობა, მივ ცეთ მათ გე ზი და ჩვენ ნამ დვი ლად გა-
დავ რჩე ბით. გა ნათ ლე ბუ ლი და შემ დგა რი თა ობა და მო უკ-
იდ ებ ელი თა ობაა და ეს თა ობა შეძ ლებს, რომ გა მო იყ ვა ნოს 
ქვე ყა ნა ნე ბის მი ერი კრი ზი სი დან.

ფსი ქო ლო გი ური დახ მა რე ბა
სტუ დენ ტე ბის თვის

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ბა ზა ზე, სტუ დენ-
ტე ბის თვის უფ ასო ფსი ქო ლო გი ური მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი-
სის მი წო დე ბა სპე ცი ალ ის ტთა ჯგუფ მა ორ გა ნი ზა ცი იდ ან —  
ა(ა)იპ „ერ თად ერ თის თვის” — 2019 წლის მარ ტი დან და იწყო 
და წე ლი წად ზე მე ტია აქ ტი ურ ად გრძელ დე ბა. ორ გა ნი ზა ცი-
ის გუნ დი და კომ პლექ ტე ბუ ლია ფსი ქო ლო გი ის დარ გის მა-
გის ტრე ბი თა და დოქ ტო რან ტე ბით. მი სი წევ რე ბის გა მოც-
დი ლე ბა მრა ვალ მხრი ვია და ის ეთ მოწყვლად ჯგუ ფებ თან 
მუ შა ობ ას აც მო იც ავს, რო გო რი ცაა: შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე ბავ შვე ბი, მა თი მშობ ლე ბი და ზრდას რუ ლი 
შშმ პი რე ბი, სექ სუ ალ ური უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, 
მიგ რან ტე ბი, ფსი ქო სო ცი ალ ური სა ჭი რო ებ ის მქო ნე პი რე ბი, 
აგ რეთ ვე, ქუ ჩა ში მცხოვ რე-
ბი და მო მუ შა ვე ბავ შვე ბი; 
აქ ვთ რე გი ონ ებ ში მცხოვ რებ 
და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე-
ბის წარ მო მად გენ ლებ სა და 
იძ ულ ებ ით გა და ად გი ლე ბულ 
პი რებ თან მუ შა ობ ისა და ურ-
თი ერ თო ბის გა მოც დი ლე ბა. 
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ა(ა)იპ „ერ თად ერ თის თვის” თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ-
ივ ერ სი ტეტ თა ნაც თა ნამ შრომ ლობს ფსი ქო ლო გი ისა და გა-
ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ფსი ქო ლო გი ური 
კონ სულ ტა ცი ისა და ტრე ნინ გის ცენ ტრის ფარ გლებ ში და 
სწო რედ ამ იტ ომ მოხ ვდა ეს ორ გა ნი ზა ცია ჩვე ნი ინ ტე რე სის 
სფე რო ში.

COVID-19-ის გავ რცე ლე ბამ დე და მის პე რი ოდ ში ორ გა ნი-
ზა ცია „ერ თად ერ თის თვის” სრულ წლო ვან პი რებს ონ ლა ინ 
დახ მა რე ბას, კონ სულ ტა ცი ასა და თე რა პი ას უწ ევს. ამ დრო-
ის თვის, სერ ვი სით 100-ზე მეტ მა სტუ დენ ტმა ის არ გებ ლა. 
ფსიქ ლოგ თა ამ ჯგუფს ჩვენ და ვუს ვით კითხვე ბი, რა კითხვე-
ბიც გა ზეთ „თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის” რე დაქ ცი აში სტუ-
დენ ტე ბის მხრი დან შე მო ვი და. ამ კითხვებ ზე ფსი ქო ლოგ თა 
ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბის პა სუ ხე ბი სწო რედ რომ ფსი ქო-
ლო გი ური კონ სულ ტა ცი ის გა წე ვის ჭრილ შია.

რო გორ უნ და მო იქ ცნენ შეყ ვა რე ბუ ლე ბი, 
რომ ლე ბიც დრო ებ ით ცალ-ცალ კე ცხოვ რო ბენ?

_ სტუ დენ ტე ბი, რომ ლებ თა ნაც გა ზე თი სხვა დას ხვა 
კითხვარს აწ არ მო ებს, მოგ ვმარ თა ვენ კითხით, რაც ზო გი-
ერ მათ განს აწ უხ ებს. მა გა ლი თად, ჩვენ თან შე მო სუ ლია ას-
ეთი კითხვა: რო გორ უნ და მო იქ ცნენ შეყ ვა რე ბუ ლე ბი ას ეთ 
დროს, რო ცა სახ ლებ ში არი ან ცალ ცალ კე და ამ ის ნი ად აგ ზე 
დეპ რე სი ული ფო ნი აქ ვთ, აქ ვთ შფოთ ვა, გან შო რე ბით გა-
მოწ ვე ული უიმ ედ ობ ის გან ცდა... რა სა ხის რჩე ვე ბი შე იძ ლე ბა 
მათ შევ თა ვა ზოთ?
_ დღეს დღე ობ ით მსოფ ლი ოში შექ მნი ლი ვი თა რე ბის გა მო 

ად ამი ან თა უმ ეტ ეს ობ ას უწ ევს საყ ვა რე ლი ად ამი ან ებ ის გან 
შორს ყოფ ნა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ბუ ნებ რი ვია, შფოთ ვის, 
დეპ რე სი ული ფო ნის, უიმ ედ ობ ის თუ სხვა გრძნო ბე ბის გა-
მოწ ვე ვა. შეყ ვა რე ბუ ლებს შე უძ ლი ათ, მი უხ ედ ავ ად ფი ზი კუ-
რად ცალ-ცალ კე ყოფ ნი სა, ჰქონ დეთ ხში რი კო მუ ნი კა ცია 
— ონ ლა ინ ჩარ თვე ბი ერ თმა ნეთ თან, შე უძ ლი ათ და გეგ მონ 
სხვა დას ხვა ერ თობ ლი ვი აქ ტი ვო ბა, მაგალითად: ერ თდრო-
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ულ ად ერ თი ფილ მის ყუ რე ბა, ერ თად ონ ლა ინ რა იმე სა ხის 
თა მა ში, ვარ ჯი ში და ა.შ. მთა ვა რია, ახ სოვ დეთ, რომ ეს დრო-
ებ ითი მოვ ლე ნაა და შე უძ ლი ათ ეს მდგო მა რე ობა ერ თმა ნე-
თის სხვა კუთხით გა საც ნო ბად გა მო იყ ენ ონ. 

რო გორ უნ და დაძ ლი ოთ შფოთ ვა,
თუ კი და კარ გეთ სამ სა ხუ რი

_ მოგ ვმარ თა ვენ სტუ დენ ტე ბი, რომ ლებ მაც და კარ გეს 
სამ სა ხუ რი. ამ ის ნი ად აგ ზე მათ ფსი ქო ლო გი ურ ად აც და მო-
რა ლუ რა დაც ძა ლი ან გა უჭ ირ დათ. რი სი გა კე თე ბა შეგ ვიძ ლია 
ას ეთი სტუ დენ ტე ბის გა სამ ხნე ვებ ლად?
_ სამ სა ხუ რის და კარ გვა ყო ვე ლი ჩვენ გა ნის თვის მტკივ ნე-

ული სა კითხია. გვახ სოვ დეს, რომ ამ ის მი ზე ზი მსოფ ლი ოში 
მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბია და არა სა კუ თა რი თა ვი. შე სა ბა მი სად, 
რო დე საც ჩვე ულ რიტ მს და ვუბ რუნ დე ბით, ის ევ შევ ძლებთ 
სამ სა ხუ რე ბის შოვ ნას. მა ნამ დე კი შეგ ვიძ ლია ეს პე რი ოდი 
თვით გან ვი თა რე ბას მო ვახ მა როთ, რაც ფორს-მა ჟო რის დას-
რუ ლე ბის შემ დეგ კი დევ უფ რო გაზ რდის სამ სა ხუ რის შოვ ნის 
ალ ბა თო ბას. ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად შე-
იძ ლე ბა ალ ტერ ნა ტი ვებ ზე ფიქ რი — ონ ლა ინ სამ სა ხუ რე ბის 
მო ძი ება, ახ ლო ბე ლი ად ამი ან ებ ის მხარ და ჭე რის ძი ება და სხვ.

რა სა ხის ფილ მებს უნ და უყ ურ ოს სა ზო გა დო ებ ამ?

_ რა სა ხის ფილ მებს უნ და უყ ურ ოს სა ზო გა დო ებ ამ, რა თა 
ამ რთულ დროს არ გან ვი თარ დეს დეპ რე სია, შფოთ ვა?
_ მთა ვა რია ფილ მე ბი არ იწ ვევ დეს ის ეთ ემ ოცი ებს, რო გო-

რი ცაა შფოთ ვა, ში ში, სევ და და ა.შ. არ იყ ოს სა ში ნე ლე ბა თა 
ჟან რის, რა იმე კა ტას ტრო ფებ ზე, ძა ლა დო ბა ზე. სა სურ ვე ლია, 
ფილ მე ბი იყ ოს პო ზი ტი ური, და დე ბი თი ემ ოცი ებ ით დატ ვირ-
თუ ლი. ზო გა დად, ვი ცით, რომ გა რე მო ფაქ ტო რე ბი დიდ გავ-
ლე ნას ახ დენს ჩვენს ემ ოცი ებ ზე. შე სა ბა მი სად, ფილ მე ბი იქ-
ნე ბა თუ ახ ალი ამ ბე ბი, მთა ვა რია არ იყ ოს დამ თრგუნ ვე ლი. 
სა სურ ვე ლია, პან დე მი ის ან ნე გა ტი ური ემ ოცი ებ ის შემ ცველ 
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ინ ფორ მა ცი ას მო უს მი ნოთ დღე ში ერ თხელ ან ორ ჯერ, დღის 
პირ ველ მო ნაკ ვეთ ში; სა ღა მო — ძი ლის წი ნა პე რი ოდი — არ 
და ვიტ ვირ თოთ უარ ყო ფი თი ემ ოცი ებ ით.

რამ დე ნად დაძ ლე ულია სტიგ მა?

_ რამ დე ნად დაძ ლე ულია სტიგ მა, რომ სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ 
მოგ მარ თონ ფსი ქო ლო გი ური დახ მა რე ბის აღ მო სა ჩე ნად?
_ ჯან მრთე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტის ტი-

კის თა ნახ მად, ცხოვ რე ბის ამა თუ იმ ეტ აპ ზე, 4-დან ყო ველ 
1 ად ამი ანს შე საძ ლოა ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე შე ექ მნას. არ სე ბუ ლი მოთხოვ ნის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მსგავ სი სტიგ მა უფ-
რო მე ტად ფსი ქო ლო გი ისა და გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა 
სტუ დენ ტებ თან არ ის დაძ ლე ული. ის ად ამი ან ები, რომ ლე ბიც 
მო მარ თა ვენ ფსი ქო ლოგს, ასე თუ ისე, უკ ვე აც ნო ბი ერ ებ-
ენ, რომ აქ ვთ სა ჭი რო ება და ეძ ებ ენ შე სა ბა მის დახ მა რე ბას. 
ზო გა დად, სა ზო გა დო ებ აში ჯერ კი დევ მრა ვა ლი მი მარ თუ-
ლე ბით არ ის ცნო ბი ერ ება ას ამ აღ ლე ბე ლი, მათ შო რის — რა 
მდგო მა რე ობ ის ას რო მელ სპე ცი ალ ის ტს უნ და მივ მარ თოთ, 
რას აკ ეთ ებს ფსი ქო ლო გი და ა.შ. იმ ის ათ ვის, რომ შეგ ვეძ-
ლოს ამ სა კითხზე მსჯე ლო ბა, უფ რო სიღ რმი სე ული კვლე ვის 
ჩა ტა რე ბა და ფარ თო სა ზო გა დო ებ ის შე ხე დუ ლე ბე ბის შეს-
წავ ლაა სა ჭი რო. 

რო გორ ავ ირ იდ ოთ თა ვი დან უიმ ედ ობ ის გან ცდა?

_ რო გორ უნ და მი ვუდ გეთ სტუ დენ ტებ სა და პრო ფე სო-
რებს, რა თა მათ უიმ ედ ობ ის გან ცდე ბი არ დაეუფლოთ ამ სი-
ტუ აცი აში? რა შეგ ვიძ ლია გა ზე თის პი რო ბებ ში მათ შევ თა ვა-
ზოთ?
_ ნე გა ტი ური გან ცდე ბი, მათ შო რის, უიმ ედ ობა ან სხვა 

რამ ბუ ნებ რი ვი ემ ოცი ებია, რო მე ლიც, შე საძ ლოა, მსგავს სი-
ტუ აცი აში გაჩ ნდეს. გვახ სოვ დეს, რომ ეს დრო ებ ითი მდგო-
მა რე ობაა, შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში გა ვაგ რძე ლოთ საქ-
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მის კე თე ბა, გვქონ დეს დღის რუ ტი ნა, ზო მი ერ ად გა ვეც ნოთ 
მხო ლოდ სან დო წყა რო ებს. შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ახ ლობ ლებ თან 
ურ თი ერ თო ბე ბი, ვე ცა დოთ შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მხარ და ჭე რა 
აღ მო ვუ ჩი ნოთ სხვებს, ვი მოქ მე დოთ „აქ და ამ ჟა მად’’ პრინ-
ცი პით, მაგ რამ გვქონ დეს მო მავ ლის პო ზი ტი ური ხედ ვა; და-
ვუთ მოთ დრო თვით გან ვი თა რე ბას, ახ ალი უნ არ ებ ის ათ ვი სე-
ბას და ა.შ.. კი დევ ერ თხელ, გვახ სოვ დეს, რომ ეს დრო ებ ითი 
მოვ ლე ნაა, რო მე ლიც გა და ივ ლის!

რეს პონ დენ ტე ბი: თა ნა დამ ფუძ ნებ ლე ბი — 
 იზა კო ბი აშ ვი ლი, მაია გო გო ლა ძე. 

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

რო გორ „ას ამ არ თლებს” ახ ალ კო რო ნა ვი რუსს 
თსუის პრო ფე სო რი სტრას ბურ გი დან

სტრას ბურ გის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ-
თლოს მო სა მარ თლე სა ქარ თვე ლო დან, თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის პრო ფე-
სო რი ლა დო ჭან ტუ რია „კო ვიდ-19”-ის პან დე მი ით დამ დგარ 
რე ალ ობ ას სტრას ბურ გის მა გა ლი თით გვაც ნობს. თსუ-ის 
პრო ფე სო რი ემ ზა დე ბა დის ტან ცი ური სწავ ლის პრო ცეს ში 
ჩარ თვის თვის და ამ ბობს, რომ „ეს ის შემ თხვე ვაა, რო ცა სახ-
ლში დარ ჩე ნით დი დი სი კე თის და კარ გი საქ მის გა კე თე ბა შე-
იძ ლე ბა”. 

ბლიც-ინ ტერ ვიუ ლა დო ჭან ტუ რი ას თან

_ რა ვი თა რე ბაა თქვენ თან ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის გავ-
რცე ლე ბის თვალ საზ რი სით?
_ 12 მარ ტის შემ დეგ სტრას ბურ გში ყვე ლა ფე რი და იკ ეტა, 

ის ევე, რო გორც მთელს საფ რან გეთ ში. ქა ლა ქი და ცა რი ელ და. 
ქუ ჩებ ში მოძ რა ობა თით ქმის აღ არ არ ის. ძნე ლი და სა ჯე რე-
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ბე ლია სი ცოცხლით სავ სე ამ ქა ლაქ ში და კე ტი ლი პარ კე ბი, 
ცა რი ელი ქუ ჩე ბი, მო ედ ნე ბი, სკვე რე ბი, მაგ რამ მო სახ ლე ობა 
ამ ას გა გე ბით და მშვი დად ხვდე ბა. ქუ ჩა ში გა სას ვლე ლად სა-
ვალ დე ბუ ლოა სპე ცი ალ ური ფორ მუ ლა რის შევ სე ბა.
_ რო გორ მუ შა ობთ ამ ეტ აპ ზე?
_ მარ თა ლია, ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა სა მარ თლოს შე ნო ბა 

და კე ტი ლია, მაგ რამ მუ შა ობა მა ინც გრძელ დე ბა. პრო ექ ტე-
ბის გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე ობს და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე-
ბაც ხდე ბა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ საქ მი ან-
ობა არ შეწყვე ტი ლა.
_ რას ამ ბო ბენ თქვენ თან სა ქარ თვე ლო ში ვი რუ სის გავ-

რცე ლე ბა ზე ქარ თუ ლი მთავ რო ბის რე აგ ირ ებ ის ხა რის ხზე?
_ კო ლე გე ბი ერ თმა ნეთს ვუ ზი არ ებთ ინ ფორ მა ცი ას სხვა-

დას ხვა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის თა ობ აზე. სა ქარ-
თვე ლო ში გა ტა რე ბულ მა ღო ნის ძი ებ ებ მა, რო გორც ჩანს, და-
დე ბი თი შე დე გი გა მო იღო, რაც უდ ავ ოდ იმ სა ხუ რებს ქე ბას.
_ რო გორც თსუ-ის პრო ფე სო რი, თუ ჩა ერ თეთ დის ტან ცი-

ური სწავ ლის რე ჟიმ ში?
_ ვემ ზა დე ბი დის ტან ცი ური სწავ ლის რე ჟი მის თვის, რად-

გან ჩე მი კურ სი მოგ ვი ან ებ ით იწყე ბა. 

lado Wanturialado Wanturia
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_ რას ნიშ ნავს თქვენ თვის ამ რთულ დროს მო ქა ლა ქე ობ-
რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და სო ლი და რო ბა?
_ ამ უაღ რე სად რთულ ვი თა რე ბა ში ყვე ლა ზე დი დი მო ქა-

ლა ქე ობ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და სო ლი და რო ბა არ ის სახ-
ლში დარ ჩე ნა, სპე ცი ალ ის ტე ბის რე კო მენ და ცი ებ ისა და და-
წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის მკაც რად დაც ვა. ეს ის შემ თხვე ვაა, 
რო ცა ნაკ ლე ბი აქ ტი ურ ობ ით დი დი სი კე თის და კარ გი საქ მის 
გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა. იმ ედი მაქ ვს, რომ ეს ყვე ლა ფე რი და დე-
ბით შე დე გებს გა მო იღ ებს და ცხოვ რე ბა მა ლე ის ევ ნორ მა-
ლურ კა ლა პოტს და უბ რუნ დე ბა. 

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

თსუის ფი ზი კო სი სტუ დენ ტი ახ ალ
დის ტან ცი ურ სამ სა ხურ ში მუ შა ობ ის

დაწყე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს და დე ტა ლებს
უმ ხელს მათ, ვინც სამ სა ხუ რი და კარ გა

ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ მა რე ალ ობ ამ (სხვა-
დას ხვა მი ზე ზის გათ ვა ლის წი ნე ბით) სა ზო გა დო ებ ის გარ-
კვე ულ ნა წილს, მათ შო რის, სტუ დენ ტებ საც და აკ არ გვი ნა 
სამ სა ხუ რი. ეს პრობ ლე მა რამ დე ნი ხნის გან მავ ლო ბა ში გაგ-
რძელ დე ბა პან დე მი ით გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი-
სის ფონ ზე, ჯერ არ ავ ინ იც ის. თსუ-ის გა ზე თის რე დაქ ცი ამ 
სტუ დენ ტუ რი გა მო კითხვე ბი სას მი აგ ნო თსუ-ის ზუსტ და 
სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი-
ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ფი-
ზი კის მი მარ თუ ლე ბის მე-4 
კურ სის სტუ დენ ტს მა მუ კა 
გო გუ აძ ეს, რო მელ მაც დის-
ტან ცი ური მუ შა ობ ის სა-
კუ თა რი წარ მა ტე ბუ ლი გა-
მოც დი ლე ბა გაგ ვი ზი არა და 



axali koronavirusi da Tsu106

სტუ დენ ტე ბის თვის და სახ მა რებ ლად (რა თა მათ შეძ ლონ ამ 
რთულ პე რი ოდ ში ფუ ლის ონ ლა ინ გა მო მუ შა ვე ბა) გა მოგ ვიგ-
ზავ ნა ინ ფორ მა ცია თან დარ თუ ლი ის ნტრუქ ცი ით — რო გორ 
შე იძ ლე ბა ახ ალ დის ტან ცი ურ სამ სა ხურს მი ვაგ ნოთ? რო გორ 
გა მო ვი მუ შა ოთ ფუ ლი და რა უნ არ ებს უნ და ვფლობ დეთ ამ-
ის თვის? — ამ კითხვებ ზე პა სუ ხე ბი, რჩე ვე ბი და რე კო მენ და-
ცი ები მო ცე მუ ლია მა მუ კა გუ გუ აძ ის მი ერ გა მოგ ზავ ნილ სა-
ინ ფორ მა ციო წე რილ ში ყვე ლა სა ჭი რო აქ ცენ ტით. 

რო გორ ვი შო ვოთ ფუ ლი ონ ლა ინ?

კო რო ნა ვი რუ სის გა მო აქ ტუ ალ ური გახ და დის ტან ცი ური 
მუ შა ობა. მინ და გა გი ზი არ ოთ ჩე მი გა მოც დი ლე ბა იმ ის შე სა-
ხებ, თუ რო გორ შე გიძ ლი ათ იმ უშა ოთ სახ ლი დან და გა მო იმ-
უშა ოთ ფუ ლი ონ ლა ინ.

მე ვარ მა მუ კა გო გუ აძე — თსუ-ის ზუსტ და სა ბუ ნე ბის-
მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ფი ზი კის მი მარ თუ-
ლე ბის სტუ დენ ტი. სწავ ლის პა რა ლე ლუ რად უკ ვე 3 წელ ზე 
მე ტია დის ტან ცი ურ ად ვმუ შა ობ Financer.com -ზე.

Financer.com არ ის სრუ ლად დის ტან ცი ური (სრუ ლად ციფ-
რუ ლი) კომ პა ნია, რო მე ლიც აერ თი ან ებს 40 თა ნამ შრომ ლის-
გან შემ დგარ გუნ დს და ოპ ერ ირ ებს მსოფ ლი ოს 26 ქვე ყა ნა ში, 
მათ შო რის, ერთ-ერ თია სა ქარ თვე ლო. გუნ დში ვართ ციფ-
რუ ლი მარ კე ტინ გის სპე ცი ალ ის ტე ბი, დე ვე ლო პე რე ბი, პრო-
ექ ტე ბის მე ნე ჯე რე ბი, ად მი ნის ტრა ცი ული მე ნე ჯე რი.

ჩვე ნი სა თაო ოფ ის იც ვირ ტუ ალ ურია. ერ თმა ნეთ თან სა კო-
მუ ნი კა ცი ოდ აქ ტი ურ ად ვი ყე ნებთ slack-ს და ძა ლი ან კარ გად 
გვაქ ვს მორ გე ბუ ლი 26-ვე ქვეყ ნის სა მუ შაო პრო ცეს ზე.

რაც შე ეხ ება ერ თმა ნე თის რე ალ ურ ცხოვ რე ბა ში გაც ნო ბას, 
წე ლი წად ში 2-ჯერ ვაწყობთ ერთ თვი ან team building-ს და 
მთე ლი გუნ დი ვიკ რი ბე ბით — თან ვის ვე ნებთ, თან ვმუ შა ობთ 
ყვე ლა ერ თად. 
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ეს ყვე ლა ფე რი ერ თი შე ხედ ვით სა ოც ნე ბო სამ სა ხურს ჰგავს 
არა? რე ალ ურ ად კი არც ისე რთუ ლია მსგავ სი სამ სა ხუ რის 
მო ძებ ნა, თუ აქ ტი ურ ად და იწყებთ მუ შა ობ ას freelancing-ის 
პლატ ფორ მებ ზე. მინ და გა გი ზი არ ოთ ჩე მი გა მოც დი ლე ბა, 
რო გორ და ვიწყე ონ ლა ინ მუ შა ობა და ამ რთულ პე რი ოდ ში 
(კო რო ნა ვი რუ სის დროს) შეძ ლოთ ფუ ლის შოვ ნა ინ ტერ ნე-
ტით.

გახ დით Freelancer და იმ უშ ავ ეთ ნე ბის მი ერ
დროს ნე ბის მი ერი ად გი ლი დან

რო დე საც პირ ველ კურ სზე ვი ყა ვი, და ვიწყე ფიქ რი იმ-
აზე, თუ რო გორ მე შო ვა ფუ ლი ონ ლა ინ, რა თა სწავ ლის პა-
რა ლე ლუ რად მქო ნო და სა კუ თა რი შე მო სა ვა ლი. აქ ტი ურ ად 
ვკითხუ ლობ დი რჩე ვებს ფო რუ მებ ზე, რა თა გა მე გო — რა 
არ ხე ბი და პლატ ფორ მე ბი არ სე ბობ და ამ ის თვის. ერთ-ერთ 
სტა ტი აში მი ვა გე ნი Upwork.com-ს, სა დაც კომ პა ნი ები და ფი-
ზი კუ რი პი რე ბი დე ბენ სა კუ თარ მოკ ლე ვა დი ან და გრძელ ვა-
დი ან პრო ექ ტებს, შე სას რუ ლე ბელ და ვა ლე ბებს, ფრი ლან სე-
რებს კი შე უძ ლი ათ, გა მო ეხ მა ურ ონ და გა აკ ეთ ონ ესა თუ ის 
პრო ექ ტი შე სა ბა მი სი ან აზღა ურ ებ ის სა ნაც ვლოდ. 

მინ და გითხრათ, რომ ნე ბის მი ერს შე გიძ ლი ათ, და რე გის-
ტრირ დეთ upwork.com-ზე, გა მო აქ ვეყ ნოთ თქვე ნი პრო ფი ლი 
და და იწყოთ პრო ექ ტებ ზე მუ შა ობა. რაც მთა ვა რია, მარ ტი-
ვად იპ ოვ ით პრო ექ ტს, თუ შე გიძ ლი ათ:

• ვებ-გვერ დის შექ მნა
• ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი: Facebook, SEO, Google ad..
• სა ინ ტე რე სო სტა ტი ებ ის წე რა
• ვი დეოების, სუ რა თე ბის და მუ შა ვე ბა
• დო კუ მენ ტე ბის ფორ მა ტი რე ბა
• სხვა დას ხვა ენ აზე თარ გმნა

და რე გის ტრირ დით, იპ ოვ ეთ თქვენს უნ არ ებ ზე მორ გე ბუ-
ლი სა მუ შაო და გა მო იმ უშ ავ ეთ თან ხა სახ ლი დან! მარ თლაც, 
ტექ ნო ლო გი ებს თუ ფეხს აუწყობთ, შე ამ ჩნევთ, რომ ჩვენ 
გარ შე მო ფუ ლის შოვ ნის უს ას რუ ლოდ ბევ რი შე საძ ლებ ლო-
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ბა არ სე ბობს. შე გიძ ლი ათ გახ დეთ თვით და საქ მე ბუ ლი (ე.წ. 
Freelancer) და ეც ად ოთ გა მო იმ უშა ოთ მე ტი თან ხა ან მო ძებ-
ნოთ მსგავ სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ის ევ და ის ევ ონ ლა ინ პლატ-
ფორ მე ბით.

3 მთა ვა რი რჩე ვა დამ წყებ თათ ვის

1. არ გა მო ეხ მა ურ ოთ ყვე ლა პრო ექ ტს, გა მო ეხ მა ურ ეთ მხო-
ლოდ ის ეთ ებს, რო მელ თა გა კე თე ბაც შე გიძ ლი ათ, რად-
გან თუ ვერ შე ას რუ ლებთ საქ მეს, დამ ქი რა ვე ბე ლი ცუდ 
შე ფა სე ბას და გი წერთ. დამ საქ მებ ლის შე ფა სე ბას კი დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს მო მა ვა ლი პრო ექ ტე ბის აღ ებ ის ას, ამ-
იტ ომ აღ ებ ული საქ მის შე სას რუ ლებ ლად მაქ სი მუ მი გა აკ-
ეთ ეთ.

2. კარ გად წა იკ ითხეთ სა მუ შა ოს აღ წე რა და გა მოხ მა ურ ება 
და წე რეთ კონ კრე ტუ ლი მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 
თუ არ ის პრო ექ ტი IT სფე რო დან, ხა ზი გა უს ვით თქვენს 
უნ არ ებ სა და გა მოც დი ლე ბას ამ სფე რო ში; აღ წე რეთ 
თქვენ მი ერ აქ ამ დე შეს რუ ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი; თუ გაქ-
ვთ მა გა ლი თი, თვალ სა ჩი ნო ებ ის თვის გა უგ ზავ ნეთ. ხში-
რად სა მუ შა ოს მა ძი ებ ლე ბი აკ ოპ ირ ებ ენ თა ვი ანთ რე ზი-
უმე ებს და ყვე ლას ერ თსა და იმ ავე რე ზი უმ ეს უგ ზავ ნი ან, 
რაც, ცხა დია, არ ას წო რია, რად გან დამ საქ მე ბე ლი ხვდე ბა, 
რომ თქვენ მი ერ გაგ ზავ ნი ლი ინ ფორ მა ცია არ ის შაბ ლო-
ნუ რი და არ არ ის მის პრო ექ ტზე მორ გე ბუ ლი.

3. შექ მე ნით პორ თფო ლიო — ახ ალ და რე გის ტრი რე ბუ ლი 
ფრი ლან სე რე ბი თავ და პირ ვე ლად, რო გორც წე სი, ფრი-
ლან სე რე ბი იმ აზე უფ რო და ბა ლი ან აზღა ურ ებ ით მუ შა-
ობ ენ, ვიდ რე რე ალ ურ ად მა თი უნ არ ები და შეს რუ ლე ბუ-
ლი სა მუ შაო ღირს. ამ ის მი ზე ზი კი არ ის პორ თფო ლი ოს 
შექ მნა. მათ პრო ფილ ზე არ ფიქ სირ დე ბა აქ ამ დე შეს რუ-
ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი და, შე სა ბა მი სად, დამ საქ მე ბელს 
უჭ ირს ენ დოს ის ეთ ფრი ლან სერს, რო მელ საც არ ას დროს 
აუღია პრო ექ ტი, ანუ არ აქ ვს სხვა დამ საქ მებ ლის მი ერ 
და წე რი ლი შე ფა სე ბა და არ იც ის, რამ დე ნად სან დოა. 
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ეს იმ იტ ომ ხდე ბა, რომ პირ ვე ლი პრო ექ ტის აღ ება სა სი-
ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რა თა სა მო მავ ლოდ სხვა 
დამ ქი რა ვებ ლებს გა უჩ ნდეთ ნდო ბა და თქვენს პრო ფილ-
ზე ნა ხონ, რომ კარ გად შე ას რუ ლეთ წი ნა პრო ექ ტე ბი. ამ-
იტ ომ, გირ ჩევთ, რომ პირ ველ პრო ექ ტებს გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ოთ, და აგ რო ვოთ წარ მა ტე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბი, თუნ დაც იმ აზე იაფი გა და გი ხა დონ, ვიდ რე 
თვლით, რომ ღირს თქვე ნი სა მუ შაო. და საწყის ში ცო ტა 
რთუ ლი იქ ნე ბა პრო ექ ტე ბის აღ ება, თუმ ცა არ უნ და და-
ნებ დეთ და ყო ვე ლი შემ დე გი პრო ექ ტის აღ ება ბევ რად გა-
გი მარ ტივ დე ბათ.

* * *
იმ ედი მაქ ვს, და გეხ მა რე ბათ ჩე მი რჩე ვე ბი! თუ და მა ტე ბი-

თი კითხვე ბი გექ ნე ბათ ან რჩე ვა დაგ ჭირ დე ბათ, შე გიძ ლი ათ, 
მი პო ვოთ სოციალურ ქსელში (https://www.facebook.com/M.
goguadze3.14) და მომ წე როთ. 

მად ლო ბა თსუ გა ზეთს, რომ მომ ცა თქვენ თან შეხ მი ან ებ ის 
და რე კო მენ და ცი ებ ის გა წე ვის სა შუ ალ ება!

გი სურ ვებთ წარ მა ტე ბებს!

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

პან დე მი ას თან ბრძო ლის გეგ მა და ეთ იკა

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი ნი ნო ჩიხ ლა ძე

_ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბულ თა რა ოდ ენ ობა 
ცნო ბი ლია, მაგ რამ მა თი ვი ნა ობა — გა სა იდ უმ ლო ებ ული. ეს 
სა იდ უმ ლო სა ზო გა დო ებ აში არა ერთ კითხვას აღ ძრავს. მო-
სახ ლე ობ ის გარ კვე ული ნა წი ლი მო ითხოვს მა თი ვი ნა ობ ის, 
მი სამ ართის და ას აკ ის გამ ხე ლას. მსგავ სი მოთხოვ ნა მარ-
ტი ვად აიხ სნე ბა: ად ამი ან ებს ეშ ინი ათ ვი რუ სის და უნ დათ 
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დის ტან ცია და იც ვან ყვე ლას გან, ვინც კი ინ ფი ცი რე ბუ ლებს 
უკ ავ შირ დე ბა. თუმ ცა პა ცი ენ ტე ბის ვი ნა ობ ის სა იდ უმ ლოდ 
შე ნახ ვა პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის უზ ენა ეს უფ ლე ბას უკ-
ავ შირ დე ბა – პი რა დი ცხოვ რე ბის სა იდ უმ ლოს. რა ტომ არ შე-
იძ ლე ბა სა ხე ლე ბის გამ ხე ლა და რა ოქ როს შუ ალ ედი უნ და 
მო იძ ებ ნოს სა ზო გა დო ებ ის მოთხოვ ნა სა და ექ იმ ის მხრი დან 
ეთ იკ ის დაც ვას შო რის?
_ პირ ველ რიგ ში, მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ თა ნა მედ რო ვე სა-

ზო გა დო ებ აში ეპ იდ ემი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი, 
მათ შო რის, კა რან ტი ნის გა მოცხა დე ბა წარ მოქ მნის კონ ფლიქ-
ტს ად ამი ან ის უფ ლე ბებ სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის 
სა ჭი რო ებ ებს შო რის. სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე არ სე ბობს სა-
ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი, მათ შო რის, ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის რე კო მენ და ცი ები, რომ ლის თა-
ნახ მად, ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში პან დე მი ას თან ბრძო ლის გეგ მა 
და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს ეთ იკ ურ პრინ-
ცი პებს და სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბულ ღი რე ბუ ლე ბებს. რაც 
შე ეხ ება უშუ ალ ოდ თქვენს კითხვას, არა მხო ლოდ ეთ იკ ური 
პრინ ცი პე ბით, არ ამ ედ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით არ-
ის გან საზღვრუ ლი პა ცი ენ ტის პი რა დი ცხოვ რე ბის კონ ფი-
დენ ცი ალ ობა და ხელ შე უხ ებ ლო ბა. სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი 
ვალ დე ბუ ლია და იც ვას პა ცი ენ ტის შე სა ხებ მის ხელთ არ სე-
ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ალ ობა არა მხო ლოდ პა ცი-
ენ ტის სი ცოცხლე ში, არ ამ ედ მი სი გარ დაც ვა ლე ბის შემ დგო-
მაც კი. 

— რა შემ თხვე ვა ში არ ის მი ზან შე წო ნი ლი და ინ ფი ცი რე ბულ-
თა ვი ნა ობ ის გამ ხე ლა? 

— კონ ფი დენ ცი ალ ური ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟღავ ნე ბა და საშ-
ვე ბია იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც პა ცი ენ ტის გან მი ღე ბუ ლია 
თან ხმო ბა ან ინ ფორ მა ცი ის გა უმ ჟღავ ნე ლო ბა საფ რთხეს 
უქ მნის მე სა მე პი რის სი ცოცხლეს ან/და ჯან მრთე ლო ბას. 
და ინ ფი ცი რე ბუ ლი პი რის ვი ნა ობ ის გამ ხე ლის სა ჭი რო ება 
სა ზო გა დო ებ ის თვის სხვა ად ამი ან ებ ის თვის ზი ან ის მი ყე ნე-
ბის თა ვი დან აც ილ ებ ის კუთხით, ქვე ყა ნა ში და გეგ მი ლი და 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ღო ნის ძი ებ ებ ის ფონ ზე, დღეს არ არ სე-
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ბობს. კო რო ნა ვი რუ სის (COVID-19) პირ ვე ლი შემ თხვე ვის გა-
მოვ ლე ნი დან დღემ დე მთავ რო ბა, ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო, 
და ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე-
ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი, ექ იმ ები — თი თოეული ეს რგო-
ლი სა კუ თა რი კომ პე ტენ ცი ებ ის ფარ გლებ ში და ერ თობ ლი ვი 
ძა ლის ხმე ვით ზრუ ნავს ჩვე ნი ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ის, სა ზო-
გა დო ებ ის და თი თოეული პა ცი ენ ტის ჯან მრთე ლო ბა ზე. 
_ რას უნ და გან საზღვრავ დეს ეთ იკ ის გა იდ ლა ინ ები ექ იმ-

ებ ის თვის? 
_ ექ იმ ის უზ ენა ესი მო ვა ლე ობაა პა ცი ენ ტზე და მის ჯან-

მრთე ლო ბა ზე ზრუნ ვა. ექ იმ ები თა ვი ან თი პრო ფე სი ული 
მო ვა ლე ობ ის შეს რუ ლე ბას აგ რძე ლე ბენ რთულ ეპ იდ ემი ოლ-
ოგი ურ სი ტუ აცი ებ შიც. სა ზო გა დო ებ ის მხრი და ნაც გო ნივ-
რუ ლი და კა ნო ნი ერი მო ლო დი ნია, რომ ექ იმ ები იზ რუ ნე ბენ 
მათ ჯან მრთე ლო ბა ზე. გა იდ ლა ინი და კა ნონ მდებ ლო ბა არ 
ავ ალ დე ბუ ლებს ექ იმს გა აგ რძე ლოს საქ მი ან ობა სა კუ თა რი 
სი ცოცხლის და ჯან მრთე ლო ბის საფ რთხის ქვეშ, მაგ რამ ას-
ეთი გა რე მო ებ ებ ის დროს ექ იმი ხელ მძღვა ნე ლობს მი სი პი-
რა დი მო რა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბით და აგ რძე ლებს პა ცი ენ-
ტზე ზრუნ ვას არ აპ რო პორ ცი ულ ად გაზ რდი ლი რის კის ქვეშ, 
ფსი ქო ლო გი ური და ძა ბუ ლო ბის ფონ ზე „სა ზო გა დო ებ ას თან 
და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის თვის’’. სა ზო გა დო ებ აში ხომ არ 
არ სე ბობს სხვა სექ ტო რი, რო მე ლიც შეძ ლებს ეპ იდ ემი ებ ის 
აფ ეთ ქე ბის დროს უმ კურ ნა ლოს და ინ ფი ცი რე ბულ პა ცი ენ ტს 
ან ჩა ატ არ ოს ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური კვლე ვე ბი. ეს გა რე მო ება 
კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს ექ იმ ებ ის, ეპ იდ ემი ოლ ოგ ებ ის, ყვე-
ლა სხვა სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის მო რა ლურ ვალ დე ბუ ლე-
ბას. ამ პი რო ბებ ში იზ რდე ბა სა ხელ მწი ფოს და სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბა — 
მაქ სი მა ლუ რად შე ამ ცი რონ სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის თვის 
რის კე ბი, სა თა ნა დოდ უზ რუნ ველ ყონ სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა-
ლის ინ ფორ მი რე ბა, დაც ვა, მხარ და ჭე რა, უს აფ რთხო სა მუ-
შაო გა რე მოს შექ მნა. 
_ პამ დე მი ის დროს შე იძ ლე ბა სა ჭი რო გახ დეს პი როვ ნე ბის 

თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვა. რა უნ და გა აკ ეთ ოს სა ხელ მწი-
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ფომ იმ ის თვის, რომ შე საძ ლო შეზღუდ ვებ მა არ გა მო იწ ვი ოს 
სა ზო გა დო ებ ის მხრი დან უკ მა ყო ფი ლე ბა და პრო ტეს ტი?
_ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ პან დე მი ის დროს პრო ცე სე ბის და-

გეგ მვა და მი ღე ბუ ლი ნე ბის მი ერი გა დაწყვე ტი ლე ბა და, მათ 
შო რის, პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვა ეფ უძ ნე ბა 
ეთ იკ ურ პრინ ცი პებს და ღი რე ბუ ლე ბებს, მიმ დი ნა რე პრო ცე-
სე ბი არ ის ლე გი ტი მუ რი და ეფ ექ ტუ რი, რაც, თა ვის მხრივ, 
სა ზო გა დო ებ ის გან ნდო ბის და ნე ბა ყოფ ლო ბი თი თა ნამ შრომ-
ლო ბის სა ფუძ ვე ლი უნ და იყ ოს და არა უკ მა ყო ფი ლე ბის ან 
პრო ტეს ტის. 

ვსარ გებ ლობ შემ თხვე ვით და დი დი მად ლო ბა მინ და გა და-
ვუ ხა დო თსუ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის და ეპ იდ ემი ოლ-
ოგი ის კა თედ რის გამ გეს, პრო ფე სორ პა ატა იმ ნა ძეს და თსუ 
ინ ფექ ცი ურ და ავ ად ებ ათა კა თედ რის გამ გეს, პრო ფე სორ 
თენ გიზ ცერ ცვა ძეს, ას ევე, მათ არ აჩ ვე ულ ებ რივ გუნ დს სა-
ქარ თვე ლო ში COVID-19 ვი რუ სის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის საქ-
მე ში აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობ ის თვის და მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი-
ლის თვის.

ესა უბ რა თა მარ და დი ანი

რო მელ არ ხს ვირ ჩევთ ინ ფორ მა ცი ის
მო სას მე ნად და რო მელს — არა!

დღის ახ ალ რუ ტი ნა ზე გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის
 ჟურ ნა ლის ტი კი სა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის

მი მარ თუ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლი ნი ნო ჭა ლა გა ნი ძე

_რო გორ არ თმევს ქარ თუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კა თავს „კო-
ვიდ-19”-ის თა ობ აზე ინ ფორ მა ცი ის გა შუ ქე ბას?
_ ვფიქ რობ, რომ მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ მა კი დევ ერ თხელ 

ცხა დად დაგ ვა ნა ხა, რომ ჩვე ნი პრო ფე სია მე ტად სა ჭი რო 
და არ სე ბი თია სა ზო გა დო ებ ის თვის. ვი სარ გებ ლებ შემ თხვე-
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ვით და პა ტი ვის ცე მას და ვუ-
დას ტუ რებ ყვე ლა კო ლე გას, 
ვინც ამ რთულ და და ძა ბულ 
ვი თა რე ბა ში, რის კის ფა სად, 
სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე-
ბის თვის შრო მობს. მარ თა ლი, 
გა და მოწ მე ბუ ლი, და ბა ლან-
სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და ცუ-
ლო ბა სა და უს აფ რთხო ებ ას 
ნიშ ნავს. აქ ვე აუც ილ ებ ლად 
აღ ვნიშ ნავ, რომ ჟურ ნა ლის-
ტებ თან ერ თად, გა ნათ ლე ბის 
სფე რო შიც ის ეთ ივე კვა ლი-
ფი ცი ური სპე ცი ალ ის ტე ბი 
გვყავს, რო გორც ჯან დაც ვის 
სექ ტორ ში. შე სა ნიშ ნა ვია სა-
ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლი-
სა და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს ერთობლივი ინ იცი ატ ივა — „ტე ლეს კო ლა”. ას-
ეთი შრო მი თა და მო ბი ლი ზე ბით ბევ რი დი დი ქვეყ ნის მა ღალ-
ბი უჯ ეტი ანი მე დია ვერ და იკ ვეხ ნის. 
_ თა ვად რო მელ სა ტე ლე ვი ზიო არ ხს ირ ჩევთ, რო ცა გინ-

დათ ინ ფორ მა ცი ის მოს მე ნა ამ რთულ პე რი ოდ ში?
_ ჩე მი, ასე ვთქვათ, იერ არ ქია მაქ ვს: სა ქარ თვე ლოს სა-

ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის პირ ვე ლი არ ხით ვიწყებ ხოლ მე, 
ტრა დი ცი ულ ად, და თუ ეთ ერ ში იმ მო მენ ტში არ იქ ნა ახ ალი 
ამ ბე ბის გა მოშ ვე ბა, მე რე „იმ ედ ზე” ვრთავ. ას ევე, ვეყ რდნო ბი 
და ვენ დო ბი ციფ რუ ლი მე დი ის მო ნა ცე მებ საც, უპ ირ ატ ეს ად, 
IPM-ს. 
_ რო მელ სა ტე ლე ვი ზიო არ ხს უცხა დებთ ბო იკ ოტს, რა თა 

არ და ით რგუ ნოთ?
_ ბო იკ ოტს არ ცერ თს არ ვუცხა დებ. ჟურ ნა ლის ტის მხრი-

დან ეს სწო რი არ იქ ნე ბო და. თუმ ცა, გა მოც დი ლე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, სან დო ობ ის თვალ საზ რი სით, არ ვარ „მთა ვა რის”, 
„ფორ მუ ლა სა” და, ბო ლო დროს, „ტვ პირ ვე ლის” მა ყუ რე ბე ლი.

nino WalaganiZenino WalaganiZe
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_ სახ ლში გა მო კეტ ვის პი რო ბებ ში რას საქ მი ან ობთ?
_ სახ ლში გა მო კე ტილს, გა ცი ლე ბით მე ტი საქ მე მაქ ვს, 

ვიდ რე ოდ ეს მე. ვწერ სა კითხავ მა სა ლებს თი თოეული ლექ ცი-
ის თვის. მაქ სი მა ლუ რად ვცდი ლობ, სტუ დენ ტებს გა ვუიოლო 
ის ედ აც მძი მე პე რი ოდი. ას ევე, დის ტან ცი ურ ად ვე წე ვი ჟურ-
ნა ლის ტი კი სა და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის მი მარ თუ ლე ბის 
საქ მი ან ობ ის ად მი ნის ტრი რე ბას; პა რა ლე ლუ რად, ვმუ შა ობ 
ახ ალ დო კუ მენ ტურ ფილ მზე და ოჯ ახ ის საქ მე საც რა გა მო-
ლევს: ბავ შვის მე ცა დი ნე ობ ით დაწყე ბუ ლი და ყვე ლა ფე რი 
და ნარ ჩე ნი, რი სი კე თე ბაც, სტან დარ ტუ ლად, დი ას ახ ლისს 
უწ ევს. 

— რო გორ გა არ თვით თა ვი დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა-
დას ვლის პრო ცესს? 

— რო გორც სტუ დენ ტე ბის თვის, ისე პრო ფე სორ-მას წავ-
ლებ ლე ბის თვის გა მოწ ვე ვა იყო სწავ ლე ბის დის ტან ცი ურ 
რე ჟიმ ზე გა დას ვლა. გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ მე, წლე ბია, 
მულ ტი მე დია ტექ ნო ლო გი ებ ში ვმუ შა ობ, თსუ-ის E-learning-
ის პლატ ფორ მაც წლე ბის წინ მქონ და ნა ცა დი და გა მო ყე-
ნე ბუ ლი, ნაკ ლე ბად გა მი ჭირ და, თუმ ცა ერ თია ჰიბ რი დუ ლი 
სწავ ლე ბა, რაც აუდ იტ ორი აში მუ შა ობ ის პა რა ლე ლუ რად ით-
ვა ლის წი ნებს დამ ხმა რე დის ტან ცი ური ხელ საწყო ებ ის გა მ ოყ-
ენ ებ ას და მე ორე, რო დე საც სტუ დენ ტს მხო ლოდ ეკ რა ნი დან 
იც ნობ. მა ინც მგო ნია, რომ ჩემ მა კო ლე გებ მა და მეც გა ვარ-
თვით თა ვი ამ რთულ საქ მეს, პა სუ ხის მგებ ლო ბით მო ვე კი-
დეთ და უკ ვე ახ ალი გა მოც დი ლე ბაც და ვაგ რო ვეთ. მთა ვა რი 
შემ ფა სე ბე ლი კი მა ინც სტუ დენ ტია.

— რა არ ის პო ზი ტი ური და რა — უარ ყო ფი თი ემ ოცი ის აღ-
მძვრე ლი ახ ალი დღის რუ ტი ნის პი რო ბებ ში?

— უარ ყო ფი თია გა ურ კვევ ლო ბა ში ყოფ ნა: რა იქ ნე ბა, რამ-
დენ ხანს გას ტანს? — ამ აზე ფიქ რი. უდ იდ ესი ემ ოცი ური 
დატ ვირ თვაა მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე დაკ-
ვირ ვე ბა. არ მინ და დრა მა ტი ზე ბა, მაგ რამ გო ნი ერი ად ამი-
ანი ხე დავს, თუ რო გორ იც ვლე ბა მის ირ გვლივ არ სე ბუ ლი 
რე ალ ობა. ვფიქ რობ, მსოფ ლიო აღ არ ას ოდ ეს იქ ნე ბა ის ეთი, 
რო გო რიც „კო ვიდ-19”-ის გა მო ჩე ნამ დე იყო. მთა ვა რია, რომ 
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„კო რო ნას გაკ ვე თი ლებ მა” რა ღაც გვას წავ ლოს და უკ ეთ ეს-
ობ ის კენ შეგ ვცვა ლოს.

რაც შე ეხ ება პო ზი ტი ურს: ნებ სით თუ უნ ებ ლი ედ, მე ტი 
დრო გა მოგ ვი თა ვი სუფ ლდა ოჯ ახ ის წევ რებ თან კონ ტაქ ტის-
თვის, მათ ზე ზრუნ ვის თვის. და კი დევ — ვერ წარ მო იდ გენთ, 
რამ ხე ლა კმა ყო ფი ლე ბას მა ნი ჭებს თი თოეული ჩა წე რი ლი 
ლექ ცი ის შემ დგომ იმ აზე და ფიქ რე ბა, რომ სა სარ გებ ლო საქ-
მე მო ვი ლიე. ჟა მი ან ობ ის შე დე გი იქ ნე ბა ლექ ცი ებ ის სრუ ლი 
ვი დე ოც იკ ლი საგ ნე ბის მი ხედ ვით, რაც მშვი დო ბი ან პე რი ოდ-
შიც ძა ლი ან გა მოგ ვად გე ბა. 

თსუ სტუ დენ ტუ რი თვით მმარ თვე ლო ბა ახ ალი 
სას წავ ლო ფორ მა ტის უკ ეთ ას ათ ვი სებ ლად 

სტუ დენ ტებს და პრო ფე სუ რას ეხ მა რე ბა

თსუ-ის სტუ დენ ტუ რი თვით მმარ თვე ლო ბა სტუ დენ ტებს 
სას წავ ლო მა სა ლე ბის ას ლე ბის გა და ღე ბას უფ ას ოდ სთა ვა-
ზობს. ახ ალი ინ იცი ატ ივ ის გან ხორ ცი ელ ება დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბის მო დელ ზე გა დას ვლის თა ნა ვე და იწყო. სტუ დენ-
ტურ მა თვით მმარ თვე ლო ბამ ონ ლა ინ ლექ ცი ებ ის ჩა სა წე რად 
დახ მა რე ბა აკ ად ემი ურ პერ სო ნალ საც შეს თა ვა ზა. 

„სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ ჩვე ნი 
სა მუ შაო გრა ფი კი შე იც ვა ლა, ახ ლა სტუ დენ ტე ბი სო ცი ალ-
ური ქსე ლის სა შუ ალ ებ ით გვი კავ შირ დე ბი ან და შე სა ბა მის 
დახ მა რე ბას ვუ წევთ. რამ დე ნი მე პრო ფე სორს უკ ვე და ვეხ-
მა რეთ, რომ ახ ალ სას წავ ლო ფორ მატს უკ ეთ მორ გე ბოდ ნენ. 
ჩვენ თვის ახ ლა პრი ორ იტ ეტ ულია მაქ სი მა ლუ რი კო მუ ნი კა-
ცია ფა კულ ტე ტებ თან და სტუ დენ ტებ თან იმ ის ათ ვის, რომ 
აკ ად ემი ურ მა პერ სო ნალ მა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში თა ვი სი საქ მი ან-
ობა ეფ ექ ტი ან ად წარ მარ თოს. სტუ დენ ტებ თან მუდ მივ კავ-
შირ ში ვართ, პრობ ლე მის წარ მოქ მნის შემ თხვე ვა ში ად მი ნის-
ტრა ცი ის შე სა ბა მის დე პარ ტა მენ ტს ვუ კავ შირ დე ბით. 
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აქ ტი ურ ად ვმო ნა წი ლე ობთ ფა კულ ტე ტე ბის საბ ჭო ებ ის სა-
მუ შაო პრო ცეს ში. გან ვი ხი ლეთ შე ფა სე ბის ახ ალი კრი ტე რი-
უმ ები, რიგ ფა კულ ტე ტებ ზე ფი ნა ლუ რი გა მოც დის შე ფა სე-
ბის ქუ ლამ აიწია და 40-ის ნაც ვლად 50, 60 ან 70 შე ად გი ნა. 
შე სა ბა მი სად, და იკ ლო დას წრე ბი სა და აქ ტი ვო ბის ქუ ლებ მა.

გვქონ და შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც სტუ დენ ტე ბი გვი კავ შირ-
დე ბოდ ნენ და გვე უბ ნე ბოდ ნენ, რომ მათ არ აქ ვთ წვდო მა 
ინ ტერ ნეტ თან ან კომ პი უტ ერ თან. იმ რე სურ სი დან გა მომ დი-
ნა რე, რაც უნ ივ ერ სი ტეტს აქ ვს, მაქ სი მა ლუ რად ვცდი ლობთ 
დახ მა რე ბას, თუმ ცა აქ ვე აღ ვნიშ ნავ, რომ თსუ-ს ახ ლა იმ ის 
შე საძ ლებ ლო ბა არ აქ ვს, რომ სტუ დენ ტე ბი ტექ ნი კით უზ-
რუნ ველ ყოს”, — აცხა დებს თსუ სტუ დენ ტუ რი თვით მმარ-
თვე ლო ბის პრე ზი დენ ტი შო თა კე ჟე რაშ ვი ლი. 

ესა უბ რა ნა ტო ობ ოლ აძე

SoTa keJeraSviliSoTa keJeraSvili
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სტუ დენ ტუ რი სო ცი ოლ ოგი ური კვლე ვა — 
დის ტან ცი ური სწავ ლის ავკარ გი თსუს

მა გა ლით ზე და სა კა რან ტი ნე ცხოვ რე ბის
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა

სტა ტია ეძ ღვნე ბა თსუ-ის სო ცი ოლ ოგ სტუ დენ ტს 
მაგ და რუ ხა ძეს

2019 წლის დე კემ ბერ ში თსუ-ის სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ 
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტეტ მა სო ცი ოლ ოგი ის მი მარ თუ ლე ბის 
სტუ დენ ტი მაგ და რუ ხა ძე სო ცი ოლ ოგი ური ნაშ რო მე ბი სა და 
კონ ფე რენ ცი ებ ში მო ნა წი ლე ობ ის გა მო სა უკ ეთ ესო მეც ნი ერ 
სტუ დენ ტად და ას ახ ელა. მი სი კვლე ვა — „ად რე ული ქორ წი-
ნე ბა, რო გორც ბა რი ერი ახ ალ გაზ რდე ბის გა ნათ ლე ბი სა და 
კა რი ერ ული წინ სვლის თვის” — ქ. რომ ში გა მარ თულ სა ერ-
თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი აზე იყო წარ დგე ნი ლი. ამ კვლე ვას-
თან ერ თად მაგ და რუ ხა ძის მე ორე ნაშ რო მიც — „ქარ თვე ლი 
ახ ალ გაზ რდე ბის მი ერ სხე ულ ის ხა ტის აღ ქმა” — ინ გლი სუ-
რე ნო ვან რე ფე რი რე ბად ჟურ ნა ლებ ში გა მოქ ვეყ ნდა. სწო რედ 
მა შინ გა იც ნო სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სა ზო გა დო ებ ამ მაგ და უნ ივ-
ერ სი ტე ტის მთა ვა რი ფე ის ბუქ გვერ დის სა შუ ალ ებ ით. 

მას შემ დეგ, რაც მსოფ ლიო და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლო 
ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის გა მო ცხოვ რე ბის ახ ალ 
დღის წეს რიგ ზე გა და ვი და და სა ზო გა დო ებ ის დი დი ნა წი ლი, 
ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის ში შის გა მო, სახ ლში ჩა იკ ეტა, სო ცი-
ოლ ოგი ის მი მარ თუ ლე ბის წარ მა ტე ბულ სტუ დენ ტს გა ზეთ 
„თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის” სა ხე ლით და ვუ კავ შირ დი. ჩე-
მი თხოვ ნა იყო — მაგ დას პა ტა რა სო ცი ალ ოგი ური კვლე ვა 
ჩა ეტ არ ებ ინა იმ ას თან და კავ ში რე ბით, თუ რა აქ ტი ვო ბე ბით 
არი ან და კა ვე ბუ ლე ბი თსუ-ის სტუ დენ ტე ბი სა კა რან ტი ნე პი-
რო ბებ ში? რო გორ ჩა ერ თვნენ ის ინი დის ტან ცი ური სწავ ლის 
პრო ცეს ში? რას აკ ეთ ებ ენ სახ ლში და რა უჭ ირთ, რო გორ ერ-
თო ბი ან? მაგ და რუ ხა ძემ თხოვ ნა უშ ურ ვე ლად შეგ ვის რუ ლა 
და გა მოგ ვიგ ზავ ნა მის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კითხვის შე-
დე გე ბი. 
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„სა კა რან ტი ნე პი რო ბე ბის 
სტუ დენ ტებ ზე ზე გავ ლე-
ნის და სად გე ნად შე ვად გი-
ნე კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც სო ცი-
ალ ურ და პო ლი ტი კურ მეც-
ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის 50 
სტუ დენ ტთან ჩა ვა ტა რე ონ-
ლა ინ გა მო კითხვა. კვლე ვის 
შე დე გე ბი ცხად ყოფს, რომ 
სტუ დენ ტე ბი გა ნიც დი ან ინ-
ტე რაქ ცი ის ნაკ ლე ბო ბას, 
თუმ ცა, ამ ის მი უხ ედ ავ ად, 
მათ გა მო უჩ ნდათ ბევ რი თა-
ვი სუ ფა ლი დრო და შე უძ-
ლი ათ ეს დრო ნა ყო ფი ერ ად 
გა მო იყ ენ ონ სხვა დას ხვა აქ-
ტი ვო ბე ბის შე სას რუ ლებ-
ლად. სტუ დენ ტე ბის უმ ეტ ეს ობ ის თვის ელ ექ ტრო ნულ სწავ-
ლე ბა ზე გა დას ვლა არ აღ მოჩ ნდა ძა ლი ან რთუ ლი, თუმ ცა ეს 
მათ თვის სი ახ ლეს წარ მო ად გენ და. მა თი ვე თქმით, თა ვი დან 
გა უჭ ირ დათ სხვა დას ხვა პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა. ის იც 
უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ, გარ კვე ულ წი ლად, პრობ ლე მას წარ-
მო ად გენ და პროგ რა მის არ ას ათ ან ადო ფუნ ქცი ონ ირ ება (გა-
დატ ვირ თვა), რის გა მოც ხარ ვე ზე ბი არ ის სა ლექ ციო მა სა-
ლის აღ ქმის მხრივ. ამ ის გა მო, ზო გი ერ თი მათ გა ნი თვლის, 
რომ აუდ იტ ორი ებ ში ლექ ცი ებ ის ან სე მი ნა რე ბის ჩა ტა რე ბა 
ბევ რად ეფ ექ ტი ანი იყო. სტუ დენ ტე ბი სას წავ ლო მა სა ლებს 
ონ ლა ინ ლექ ცი ებ ის, ვი დეო ჩა ნა წე რე ბი სა და სა ლექ ციო მა-
სა ლე ბის კომ ბი ნა ცი ის სა შუ ალ ებ ით იღ ებ ენ. ძი რი თა დად 
სარ გებ ლო ბენ შემ დე გი პლატ ფორ მე ბით: LMS, E-learning 
და Zoom. რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ლექ ტო რე ბი სა-
ლექ ცო კვი რე ბის მი ხედ ვით პრაქ ტი კულ და ვა ლე ბებს დრო-
ულ ად აგ ზავ ნი ან, ძი რი თა დად, LMS-ის სა შუ ალ ებ ით; დის-
კუ სია შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ტარ დე ბა Zoom-ის სა შუ ალ ებ ით, 
ხო ლო რე კო მენ და ცი ებს აქ ტი ურ ად გას ცე მენ სო ცი ალ ური 
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ქსე ლე ბი სა და უნ ივ ერ სი ტე ტის ონ ლა ინ ფოს ტის სა შუ ალ ებ-
ით. სტუ დენ ტე ბი თვლი ან, რომ ონ ლა ინ ლექ ცი ებ ზე ბევ რად 
ნაკ ლე ბი დრო ეხ არ ჯე ბათ, რად გა ნაც არ უწ ევთ გა და ად გი-
ლე ბა სატ რან სპორ ტო სა შუ ლე ბე ბით; ამ ას თან, Zoom-ში შე-
და რე ბით ნაკ ლე ბი დროა გან საზღვრუ ლი ვი დეო შეხ ვედ რის-
თვის. სტუ დენ ტე ბის თვის, მეტ ნაკ ლე ბად, მი სა ღე ბია ონ ლა ინ 
სწავ ლე ბა, მი თუ მე ტეს, მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის 
გა მო, თუმ ცა უპ ირ ატ ეს ობ ას პი რის პირ კო მუ ნი კა ცი ასა და 
სააუდიტორიო მე ცა დი ნე ობ ებს ან იჭ ებ ენ. სას წავ ლო პრო ცე-
სის გარ და, სტუ დენ ტე ბი და კა ვე ბუ ლე ბი არი ან სხვა დას ხვა 
ჰო ბით, ამ ას თან ტექ ნო ლო გი ებს მე გობ რებ თან თუ ახ ლობ-
ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის იყ ენ ებ ენ. ის ინი, ძი რი თა დად, 
კითხუ ლო ბენ სხვა დას ხვა ლი ტე რა ტუ რას (მხატ ვრუ ლი, პრო-
ფე სი ული და ა.შ.), უყ ურ ებ ენ ფილ მებს, ცდი ლო ბენ შე ის წავ-
ლონ ენ ები სა იტ ებ ის გა მო ყე ნე ბით, ზო გი ერ თმა შეძ ლო დრო 
და ეთ მო კუ ლი ნა რი ის თვის, რა საც აქ ამ დე ვერ ახ ერ ხებ და. 
ას ევე, სტუ დენ ტე ბის ნა წი ლი ცდი ლობს და კავ დეს ფი ზი კუ რი 
აქ ტი ვო ბე ბით”, — ას ეთი გახ ლავთ სო ცი ოლ ოგი ის მი მარ თუ-
ლე ბის სტუ დენ ტის მაგ და რუ ხა ძის მი ერ მო წო დე ბუ ლი მცი-
რე დი სო ცი ოლ ოგი ური კვლე ვის შე დე გად გა მო ტა ნი ლი დას-
კვნე ბი.

პი რა დად მაგ დას სხვა დას ხვა უცხო ური უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის 
მი ერ მი წო დე ბუ ლი ონ ლა ინ სას წავ ლო კურ სე ბი არა ერ თხელ 
გა უვ ლია, მაგ რამ ონ ლა ინ სწავ ლე ბის აქ ტი ურ ად გა მო ყე ნე-
ბის გა მოც დი ლე ბა აქ ამ დე არ ჰქონ და. „ყვე ლაფ რის მი უხ ედ-
ავ ად, ად ვი ლად შე ვე გუე არ სე ბულ სი ტუ აცი ას. ის ევე, რო-
გორც ჩემს მე გობ რებს, მეც მქონ და გარ კვე ული პრო ლე მე ბი 
Zoom-ის ტექ ნი კურ შე ფერ ხე ბებ თან და კავ ში რე ბით, დრო 
დას ჭირ და ბა ზე ბის გა მარ თვა საც, მაგ რამ ვთვლი, რომ ფა-
კულ ტე ტის კო ორ დი ნა ტო რებ მა შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მაქ სი-
მა ლუ რად მოგ ვა წო დეს ინ ფორ მა ცია სას წავ ლო პრო ცე სის 
მიმ დი ნა რე ობ ას თან და კავ ში რე ბით”, — ამ ბობს მაგ და.

წარ მა ტე ბა მო იტ ანა ნდო ბამ და სრუ ლი ად მინ დო ბამ მის-
თვის საყ ვა რე ლი პრო ფე სო რე ბი სად მი. ამ და მო კი დე ბუ ლე ბას 
მაგ და არ მა ლავს და აღ ნიშ ნავს, რომ სო ცი ოლ ოგი ის მი მარ-
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თუ ლე ბა ზე ჩა რიცხვამ მა ღალ კვა ლი ფი ცი ურ პრო ფე სი ონ ალ-
ებ თან ურ თი ერ თო ბის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა. „მათ გან შე ვი-
ძი ნე გა მოც დი ლე ბა და ცოდ ნა სო ცი ოლ ოგი ის, სო ცი ალ ური 
თე ორი ებ ის, მეც ნი ერ ებ ის, კვლე ვის, ეთ იკ ის, თა ნა მედ რო ვე 
ტენ დენ ცი ებ ის შე სა ხებ. მო მე ცა წვდო მა სხვა დას ხვა სა მეც-
ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა ზე. ამ ას თან, გა მო ვი მუ შა ვე და გა ვი უმ-
ჯო ბე სე პრაქ ტი კუ ლი, ან ალ იტ იკ ური, სა ჯა რო გა მოს ვლის 
უნ არ ები”, — აცხა დებს 2019 წლის სა უკ ეთ ესო მეც ნი ერ ად 
და სა ხე ლე ბუ ლი სტუ დენ ტი.

სხვა უნ არი — ფე რე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი აღ ქმა

ის, რომ ნი ჭი ერი ად ამი ან ის ყო ვე ლი საქ ცი ელი გა დამ დე ბია, 
ამ მო ტი ვით ვირ ჩევთ მაგ დას და გვინ და, რომ სხვა სტუ დენ-
ტებ მაც გა მო ავ ლი ნონ და ფა რუ ლი თუ მათ თვის ვე ხი ლუ ლი 
ნი ჭი — ამ ის და ნახ ვა კი ჩვე ნი მო ვა ლე ობაა, რად გან ყვე ლა 
ად ამი ანს სჭირ დე ბა „აღ მო ჩე ნა”, პი როვ ნუ ლი სევ დის თუ სი-
ხა რუ ლის თა ნა ზი არ ება, წარ მა ტე ბის თვის ჯილ დო, თუნ დაც 
ეს სიტყვით იყ ოს გა მო ხა ტუ ლი. ნათ ქვა მია, „წარ მა ტე ბაც 
ის ეთ ივე ტვირ თია, რო გორც ხორ ციო”, რად გან ად ამი ან თა 
მოდ გმას ჰყავს ზო გიც უნ იჭო და შუ რით აღ სავ სე „ცხოვ რე-
ბის მო ნე ბი”, რაც არ უნ და უსი ამ ოვ ნო იყ ოს ეს რე ალ ობა, 
რა საც ვერ შეც ვლი... ამ იტ ომ აც, წარ მა ტე ბის გზა ზე ვი ღაც 
გე ღო ბე ბა, გა ვიწ რო ებს, გმა ლავს და შენც ზი ან დე ბი... სწო-
რედ „სხვა თა და სხვა თა” მსგავ სი მიდ გო მის სა წი ნა აღ მდე გო 
კამ პა ნი ის მომ ხრე ვარ, მით უფ რო ახ ალ გაზ რდე ბის მი სა მარ-
თით, რომ ლე ბიც ახ ლა იწყე ბენ ბრძო ლას თვით დამ კვიდ რე-
ბის თვის რე ალ ურ, არც თუ ისე უეკ ლო სამ ყა რო ში... გვინ და, 
გა ზეთ „თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის” ეგ იდ ით შე ვე ხი დოთ მათ 
— არ იგ რძნონ ცხოვ რე ბის თან მდე ვი იმ ედ გაც რუ ებ ები... ეს 
მო ნო ლო გი მო იტ ანა მაგ დას სხვა კუთხით აღ მო ჩე ნამ, გარ და 
იმ ისა, რომ მას ზე, რო გორც წარ მა ტე ბულ სტუ დენ ტზე, უკ-
ვე ვი სა უბ რეთ... კი დევ რა ინ ტე რე სე ბი აქ ვს? რას მის დევს? 
— ამ კითხვებ მა გაგ ვიყ ვა ნა მხატ ვარ ზე, მე ლო მან ზე, მო წეს-
რი გე ბულ ახ ალ გაზ რდა ზე, რო მე ლიც თურ მე თა ვი სი ხე ლით 
სამ კა ულ ებ საც აკ ეთ ებს. 
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ხატ ვა 5 წლი დან და იწყო. და დი ოდა ხატ ვის წრე ზე — „ელ-
ენე ახ ვლე დი ან ის სა ხე ლო ბის სამ ხატ ვრო გა ლე რე აში”. მო-
ნა წი ლე ობა აქ ვს მი ღე ბუ ლი უამ რავ სა ერ თა შო რი სო თუ 
ად გი ლობ რივ გა მო ფე ნა ში. „ბავ შვო ბი დან ფე რე ბის გან სხვა-
ვე ბუ ლი აღ ქმა მქონ და, ვეც ნო ბო დი სხვა დას ხვა ენ ციკ ლო პე-
დი ებს ხე ლოვ ნე ბის შე სა ხებ. ხატ ვა და ფე რე ბი ყო ველ თვის 
მაძ ლევ და ჩე მი გან წყო ბის გად მო ცე მის შე საძ ლებ ლო ბას. ჩე-
მი ინ სპი რა ცი ის წყა რო გან სა კუთ რე ბით იმ პრე სი ონ ის ტე ბი 
და რე ნე სან სის პე რი ოდ ის მხატ ვრო ბაა, რო მელ თა ნა მუ შევ-
რე ბი იტ ალი ის, საფ რან გე თის, ეს პა ნე თის და ამ სტერ და მის 
მუ ზე უმ ებ ში მაქ ვს ნა ნა ხი. გან სა კუთ რე ბით მიყ ვარს პორ-
ტრე ტე ბის, ნა ტურ მორ ტე ბი სა და პე იზ აჟ ებ ის ხატ ვა. შევ ქმე-
ნი სა კუ თა რი არტ-გვერ დი (https://www.instagram.com/art-of-
magda/), სა დაც ჩემს უკ ან ას კნელ ნა მუ შევ რებს ვა თავ სებ. 
მო მა ვალ ში ვა პი რებ შეკ ვე თე ბის მი ღე ბა საც”, — გვწერს მაგ-
და გა ზე თის ეგ იდ ით გაგ ზავ ნილ კითხვა რებ ში.

სიმ ღე რის გა მოც დი ლე ბამ (მხო ლოდ სა გუნ დო კლა სი კურ 
და ხალ ხურ ნა წარ მო ებ ებს ას რუ ლებ და) კარგ მუ სი კა ლურ 
მსმე ნე ლა დაც ჩა მო აყ ალ იბა. 2019 წლი დან აგ რო ვებს მუ სი-
კა ლურ ალ ბო მებ საც. სა კუ თა რი ხე ლით გა კე თე ბუ ლი აქ ვს 
ბრო შე ბის „სა მოთხის ჩი ტე ბის” ხა ზი. „მო მა ვალ ში ვა პი რებ 
ჩე მი ნა მუ შევ რე ბის გა ყიდ ვას, მას შემ დეგ, რაც ჩე მი არტ-
გვერ დი უფ რო გა ფარ თოვ დე ბა”, — გვწერს მაგ და და დის-
ტან ცი ურ დი ალ ოგ ში იმ ას აც ამ ბობს, რომ კი დევ უფ რო მე ტი 
იდე ებ ის რე ალ იზ ება სურს. 

კონ ტაქ ტი შედ გა. უდ იდ ესი სი ამ ოვ ნე ბის გან ცდე ბი აღ ძრა 
ფა კულ ტეტ ზე წარ მა ტე ბულ სტუ დენ ტად აღი არ ებ ული მაგ-
და რუ ხა ძის პი როვ ნე ბა ში სხვა ნი ჭის ამ ოტ ივ ტი ვე ბა მაც და 
მი ხა რია, რომ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ მა შეძ-
ლო ამ ად ამი ან ის თვის ცხოვ რე ბის სი კე თე, წარ მა ტე ბის ხიბ-
ლი და მად ლო ბის მად ლი ეჩ ვე ნე ბი ნა. ცხოვ რე ბის რთულ გზა-
ზე მაგ დას თვის ეს, ალ ბათ, უკ ან მო სა ხე დი კარ გი მა გა ლი თი 
და წინ და დე ბუ ლი კარ გი გა მოც დი ლე ბაა.

ავ ტო რი: ნი ნო კა კუ ლია
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თსუ — სახ ლი, რო მელ შიც
მუ დამ ვი ღაც გე ლო დე ბა...

„ვარ დის ფე რი ქუ ჩი დან მაქ ვს შენ თვის მო კითხვა, მე შენ 
მჭირ დე ბი...” — ნი ნი თურ მა ნი ძე ასე მოგ ვე სალ მა, რო დე საც 
გა ზეთ „თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის” ეგ იდ ით კითხვა გა ვუგ-
ზავ ნეთ თსუ-ის სტუ დენ ტს — რით შეგ ვიძ ლია გა გამ ხნე ოთ? 
აღ მოჩ ნდა, რომ ად ამი ან ებ ის უმ ეტ ეს ობა, „კო ვიდ-19”-ით 
გა მოწ ვე ულ ემ ოცი ურ ად გა დატ ვირ თულ გა რე მო ში კი დევ 
უფ რო მე ტად ითხოვს თვით რე ალ იზ ებ ის თვის სა შუ ალ ებ ებ-
ის შე თა ვა ზე ბას, რად გან ჩა კე ტილ სივ რცე ში ყოფ ნი სას გა-
მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი დი დი დროს ათ ვი სე ბა გჭირ დე ბა იმ 
ში შის დაძ ლე ვის პა რა ლე ლუ რად, თუ რო გორ და ხარ ჯო შე-
ნი ენ ერ გია? რა ზე გა და ერ თო? რა უნ და აკ ეთო იმ ის თვის, 
რომ უარ ყო ფით ემ ოცი ებს სძლიო და მა ინც შექ მნა რა ღაც ამ 
რთუ ლი მო ცე მუ ლო ბის მი უხ ედ ავ ად... ალ ბათ, ასე ფიქ რობ-
და ნი ნი, რო დე საც შე ვეხ მი ან ეთ და დავ ტვირ თეთ გაგ ზავ ნილ 
შე კითხვებ ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მის და ვა ლე ბით. სტუ დენ ტმა 
სი ხა რუ ლით მი იღო ჩვე ნი შე თა ვა ზე ბა — ბევ რის თვის ამ დამ-
ზაფ ვრელ დროს ხომ დი დი მად ლია ფიქ რე ბის, ემ ოცი ებ ის გა-
ზი არ ება და იმ ის გა აზ რე ბა — რომ სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო-
ბე ბი კვლა ვაც გრძელ დე ბა...

ნი ნო თურ მა ნი ძე თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტეტ ზე ფი ლო ლო გი ის 
სპე ცი ალ ობ აზე სწავ ლობს. უკ ვე მე ორე კურ სზეა. თვლის, 
რომ უნ ივ ერ სი ტეტ მა მის ცა ძა ლი ან დი დი შე საძ ლებ ლო ბა 
— და ენ ახა სა კუ თარ თავ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და გაზ რდი ლი 
ად ამი ანი, რო მე ლიც არ უნ და გა ჩერ დეს თა ვი სი მიზ ნე ბის და 
ოც ნე ბე ბის ას ახ დე ნად. „ძა ლი ან დი დი შე საძ ლებ ლო ბაა ის იც, 
რო ცა უნ ივ ერ სი ტე ტი მე ორე პრო ფე სი ას გარ ჩე ვი ნებს — მა-
ინ ორ ად კულ ტუ რის კვლე ვებ ზე ვსწავ ლობ. ეს ფა კულ ტე ტიც 
სა ინ ტე რე სოა და ზო გა დი ცოდ ნის ამ აღ ლე ბა ში მეხ მა რე ბა, 
შემ ძი ნა ბევ რი მე გო ბა რი, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ ჩემს წარ-
მა ტე ბას შე უწყონ ხე ლი, ერ თად ვმე ცა დი ნე ობთ, ვა თე ნებთ 
ღა მე ებს გა მოც დე ბის თვის, ერ თად ვარ ჩევთ სა ჭი რო სა-
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კითხებს, ვცვლით ცოდ ნას. 
ჩვენ ერ თმა ნე თის კონ კუ რენ-
ტე ბი ვართ, თუმ ცა ამ ფა-
კულ ტეტ ზე ეს არ იგ რძნო ბა. 
თსუ ცოდ ნის ტა ძა რია — ბევ-
რი სი ახ ლით, სტუ დენ ტებ ზე 
მორ გე ბუ ლი გა რე მო თი და 
ახ ალი ურ თი ერ თო ბე ბით სავ-
სე. ესაა სახ ლი, რო მელ შიც 
მუ დამ ვი ღაც გე ლო დე ბა”, — 
გვწერს ნი ნი.

ნი ნო თურ მა ნი ძეს ყვე ლა-
ზე უკ ეთ ჩა ნა ხა ტე ბის წე რა 
გა მოს დის და ეს მი სი უნ არი 
კი დევ უფ რო გვა კავ ში რებს 
მას თან. ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი კი მი სი ფი ლო სო ფი ური შე-
ფა სე ბე ბია — თუ რა ში ეხ მა რე ბა მას, რო გორ პი როვ ნე ბას, 
წე რა? „ემ ოცი ური ბავ შვი ვი ყა ვი, ხში რად ბუ ტი აც და ძა ლი ან 
მომ წონ და ჩე მი გრძნო ბე ბის ფურ ცლებ ზე გა და ტა ნა, ვწერ დი 
და უს რუ ლებ ლად სამ ყა რო ზე და ად ამი ან ებ ზე... თა ვი სუ ფალ 
თე მებს და ლექ სებს მა წე რი ნებ და ქარ თუ ლი ენ ის პე და გო გი 
ღო ნის ძი ებ ებ ის თვის. მე ხუ თე კლას ში ვი ყა ვი, რო ცა მოთხრო-
ბა და მა წე რი ნეს ობ ოლ გო გო ნა ზე და მა შინ პირ ვე ლი ხა რის-
ხის დიპ ლო მი მი ვი ღე. დღემ დე ვწერ ჩემ თვის, ყო ველ თვის 
მა ში ნებ და ხალ ხის აზ რი (ეს პირ ვე ლი შემ თხვე ვაა, რო ცა 
გავ ბე დე თქვენ თან გა მოხ მა ურ ება). რო ცა მი ჭირს სუ ლი ერ-
ად, ვწერ ბევ რს და ვცდი ლობ — ჩემს თავ ში და კარ გუ ლი ად-
ამი ანი წა მო ვა ყე ნო, ავ დგე, რად გან შეც დო მებ ზე სწავ ლობს 
ად ამი ანი...”, — ასე აზ როვ ნებს ნი ნი, რო მელ საც ცხოვ რე ბი-
სე ული სა კუ თა რი პრინ ცი პე ბით ზოგ ჯერ დიდ ად ამი ან ებ ზე 
მე ტად შე უძ ლია, რომ გვას წავ ლოს — რო გორ უნ და იპ ოვო 
ად ამი ან მა შე ნი ნი შა, რა თა და ცე მუ ლიც კი ად გე და თა ვა წე-
ულ მა გაიარო იმ ფიქ რით, რომ შენ შენს ქვე ყა ნას რა ღა ცით 
მა ინც არ გე... „ის ტო რი ას სა ხე ლი რომ და უტ ოვო, სულ არაა 
სა ჭი რო — ცნო ბი ლი იყო, უბ რა ლოდ ად ამი ან ებს თა ვი უნ და 

nini TurmaniZenini TurmaniZe
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შე აყ ვა რო, უნ და იყო წრფე ლი და არ უნ და გი წევ დეს თა მა-
ში. თუ ად ამი ან ებს შენს სიყ ვა რულს ას წავ ლი, ჩე მი აზ რით, 
შენს მოს ვლას ამ ქყვეყ ნად ფა სი აქ ვს. ყო ვე ლი დღე გა მოც-
დაა შე ნი... არ ვი ცი, სა ხე ლი დარ ჩე ბა თუ არა ის ტო რი ას — ეს 
მე ასე ხა რის ხო ვა ნია, თუმ ცა სიყ ვა რუ ლი და უან გა რო ბედ-
ნი ერ ება, რო მელ საც ად ამი ან ებ ის გან ვი ღებ, აუც ილ ებ ლად 
იტყვის ყვე ლა ფერს. მინ და, სწო რი გზით და უფ ლის სიყ ვა-
რუ ლით ვიცხოვ როთ ად ამი ან ებ მა, მე ტი სიყ ვა რუ ლი და ნაკ-
ლე ბი შუ რი იყ ოს ჩვენ ში, მე ტი რწმე ნა და იმ ედი. იმ ედი იმ ის, 
რომ გა დავ რჩე ბით!” — აქ ეთ გვამ ხნე ვებს ნი ნი და გვი ხა რია, 
რომ ის დიდ-პა ტა რა ქა ლი უნ და გა ვაც ნოთ სა ზო გა დო ებ ას, 
რო მე ლიც, ას ეთ დროს, ბევ რის თვის მი სა ბაძ მა გა ლი თად იქ-
ცე ვა ხოლ მე... მი სი ნა აზ რე ვი და ამ ჟა მინ დე ლი ქმე დე ბა (ის 
არ ჩერ დე ბა!) ნამ დვი ლად გვაძ ლევს იმ ის სა ფუძ ველს, რომ 
სწო რედ ნი ნი თურ მა ნი ძის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი, აღ ქმე ბი და 
სუ ლი ერი სამ ყა რო გა ვუ ზი არ ოთ ყვე ლას დამ შვი დე ბის თვის 
და იმ ედი ან ობ ის თვის...

ის ტო რი ას კი მარ თლაც შე მო ვუ ნა ხავთ მის ჩა ნა ხატს, რო-
მელ შიც ნი ნიმ ფან ტა ზია და რე ალ ობა ერ თმა ნეთს შე უზ ავა 
ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული მო ცე მუ ლო ბი სას. 

იმ ედს არ ვკარ გავ, რომ ჩემს „კო რო ნა ქა ლაქ ში”
მზე ის ევ სხვა ნა ირ ად გა ან ათ ებს

(ნი ნი თურ მა ნი ძის ჩა ნა ხა ტი)

ალ ბათ და გი ნა ხავთ პა ტა რა, მე ოც ნე ბე გო გო ნა ვარ დის ფე-
რი ქუ ჩი დან, სარ კმლი დან გად მო კი დე ბუ ლი და ფიქ რე ბით 
გა ტა ცე ბუ ლი აგ ატ ას წიგ ნე ბით... ის არც გა მომ ძი ებ ელია 
ან რა მე სხვა, რო მელ საც მოს წონს ქუ ჩა ში მო სი არ ულე ად-
ამი ან ებ ის ყუ რე ბა, რო გორც ქუ ჩებ ში მო ზუ ზუ ნე მან ქა ნე ბის 
თვა ლი ერ ება. აკ ვირ დე ბა ად ამი ან ებ ის ბედ ნი ერ და მოწყე-
ნილ სა ხე ებს, უყ ვარს წვი მა ში სე ირ ნო ბა, კლა სი კუ რი მუ სი-
კა და ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი, პლედ ში გახ ვე ვა და აივ ან ზე ჭი ქა 
ღვი ნით გა მოთ რო ბა, და უს რუ ლებ ლად წე რა ად ამი ან ებ სა და 
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სამ ყა რო ზე... პა ტა რა ბავ შვი ვით გიჟ დე ბა ფე რა დი ბამ ბის ქუ-
ლა ზე, რო მელ საც ბა ბუ გზად ჩა მო ატ არ ებს ხოლ მე. მას სა კუ-
თა რი ყვა ვი ლე ბის მა ღა ზია ექ ნე ბა, იმ უშ ავ ებს პრე სა ში. იფ-
იქ რებ, ზედ მე ტად მე ოც ნე ბეაო. ჰო, მე ოც ნე ბეა, ყვე ლამ იც ის 
ამ ქუ ჩა ზე...

დღეს მი სი ვარ დის ფე რი ქუ ჩა და ცა რი ელ და, მზის ფე რი ქუ-
ჩა „კა ცი ჭა მია” სენ მა შე იპყრო, ქა ლაქ ში კო მენ დან ტის სა ათი 
გა მოცხად და... ახ სოვს ის დღე, ვი რუს მა ყვე ლა ფე რი რომ 
შეც ვა ლა, ერ თნა ირ ად არია და გა აფ ერ მკრთა ლა უწ ინ დე ლი 
დღე ები. და იკ ეტა სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი, გა და იდო სწავ ლაც... 
წამ ლი სა და საკ ვე ბის მო სა პო ვებ ლად და უს რუ ლე ბე ლი რი გე-
ბი, შე ში ნე ბუ ლი ლურჯ პირ ბა დი ანი ად ამი ან ები... უწ ინ დელ 
მზი ან ქა ლაქს „კო რო ნა ქა ლა ქი” შე არ ქვა, ფე რად სა და ნა-
თელ ქვე ყა ნას ოც ნე ბა წა არ თვა, ხალ ხს — იმ ედი, ად ამი ან ებს 
— მე გობ რე ბი... და მე ოც ნე ბე გო გო სა დაა? — ის არ კარ გავს 
იმ ედს, რომ ყვე ლა  ფე რი ჩვე ულ რიტ მს და უბ რუნ დე ბა. ხალ ხი 
აღ არ იც ინ ის, ქუ ჩებ მაც მოიწყ ინ ეს, მი სი სახ ლი დან ფე რა დი 
ცი სარ ტყე ლა არ მო ჩანს და ვერც ბა ბუ ას ამ ჩნევს, „ბამ ბის ნა-
ყინს” რომ გა იძ ახ ის ხოლ მე, ვერ ხე დავს ბავ შებს, რომ ლე ბიც 
ამ ქუ ჩას სი ხა ლა სით აავ სებ დნენ ხოლ მე. ეს გო გო გა იზ არ და, 
მაგ რამ მა ინც ერ თო ბა ბავ შვუ რი თა მა შე ბით. ეჰ, რა კარ გი 
ყო ფი ლა და ხუ ჭო ბა ნა... ენ ატ რე ბა მე გობ რე ბი, ბიბ ლი ოთ ეკა 
და მი სი საყ ვა რე ლი ად გი ლი, ის შო კო ლა დის კრუ ას ანი, რო-
მელ საც, ხში რად, უნ ივ ერ სი ტე ტის პირ ვე ლი კორ პუ სის ეზ-
ოში მი ირ თმევს ყა ვას თან ერ თად, ცოცხა ლი ურ თი ერ თო ბე ბი 
და ად ამი ან ებ ის გა ბედ ნი ერ ება. გა და წით ლე ბუ ლი ცხრი ლით 
პირ ვე ლი კორ პუ სი დან მე ხუ თე ში და უღ ლე ლად მორ ბე ნალს 
ხე და ვენ ხოლ მე... უყ ვარს სი ცოცხლე, ის არ ჩერ დე ბა. ძნე-
ლია წე რო იმ აზე, თუ რას გა ნიც დი. დი ახ, მა საც შენ სა ვით უნ-
და დარ ჩე ნა...

ჰეი, სა ლა მი! ჰო, ჰო, შენ გე უბ ნე ბი! მე ნი ნი ვარ ვარ დის ფე-
რი ქუ ჩი დან. მჯე რა, ყვე ლა ფე რი გა ივ ლის, მინ და, ის ევ იც-
ინო და ამ ვი თა რე ბას ცო ტა თი პო ზი ტი ურ ად შე ხე დო... ჩე მი 
ცხოვ რე ბაც აირია, ვერც საყ ვა რელ ად გი ლებ ში მივ დი ვარ, 
ვერც მო ნატ რე ბულ ად ამი ან ებს ვნა ხუ ლობ, რომ ლე ბიც და-
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უს რუ ლებ ლად მე ნატ რე ბი ან. ვი რუს მა პა ნი კუ რი ში ში გა მო-
იწ ვია ჩემ ში-თქო, ვერ ვიტყვი. ვფიქ რობ, ას ეთ დღე ებ შიც შე-
იძ ლე ბა გა მო სავ ლის პოვ ნა. ბავ შვო ბი დან თა ვი სუფ ლად და 
ლა ღად ვურ თი ერ თობ ად ამი ან ებ თან, ყვე ლა ზე მე ტად საყ ვა-
რე ლი ად ამი ან ებ ის სით ბო და ჩა ხუ ტე ბა და მაკ ლდა. კო რო-
ნამ დე და მი წა შე მო აბ რუ ნა, სა ათ მაც წაღ მა და იწყო ტრი ალი, 
მოვ ხვდი ბუ ფე რულ ზო ნა ში, სა დაც მხო ლოდ სი ცა რი ელ ეს 
ვხე დავ, ვერც უნ ივ ერ სი ტეტ ში დავ დი ვარ. დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, შენც ჩემ სა ვით მოგ ბეზ რდა ოთხკე დელ ში გა მო კეტ ვა. 
მშობ ლებ მა ჩე მი სო ფელ ში გაშ ვე ბა გა დაწყვი ტეს, აქ შე და-
რე ბით უს აფ რთხოდ ვარ, ვუვ ლი ჩემს საყ ვა რელ პა პას, ვა-
ნე ბივ რებ გემ რი ელი კერ ძე ბით, ვი ცი, რომ ბედ ნი ერია. „დი-
დი სახ ლის პა ტა რა დი ას ახ ლი სო ბაც” შე ვი თავ სე, ვიც ლი 
სწავ ლის თვი საც, აქ ტი ურ ად ჩა ვერ თე ონ ლა ინ სწავ ლე ბა ში 
და ვმე ცა დი ნე ობ ყო ველ დღე. სი მარ თლე გითხრა, სის ტე მა 
ნამ დვი ლად სწრა ფად და გა მარ თუ ლად მუ შა ობს, თუმ ცა, 
სავ სე და ახ მა ურ ებ ულ უნ ივ ერ სი ტეტს არ აფ ერი შე ედ რე ბა. 
ჰო, კი დევ ერ თი ჩვე ვა უნ და გა გან დო, არ მიყ ვარს უს წავ ლე-
ლად და ძი ნე ბა, კონ სპექ ტე ბის რი გი, მაღ ლი ვის სა გა მოც დო 
ცი ებ-ცხე ლე ბა და ამ ოღ ამ ებ ული თვა ლე ბით სი არ ული. არ 
მიყ ვარს ტე ლე ვი ზო რის ყუ რე ბა, ვთვლი — წიგ ნე ბის კითხვა 
უფ რო პრო დუქ ტი ულია, ზედ მეტ პა ნი კა ში გვაგ დე ბენ სა ინ-
ფორ მა ციოები. ვი რუს მა ჩა მი შა ლა გერ მა ნი აში წას ვლის გეგ-
მე ბიც... იმ ედს არ ვკარ გავ, რომ ჩემს „კო რო ნა ქა ლაქ ში” მზე 
ის ევ სხვა ნა ირ ად გა ან ათ ებს, ნაც რის ფე რი დღე ები ფე რა დი 
და კაშ კა შა დღე ებ ით ჩა ნაც ვლდე ბა, ის ევ დავ სველ დე ბი წვი-
მი ან ქუ ჩებ ში, ის ევ და ვი ნა ხავ სიყ ვა რუ ლით შეპყრო ბილ მო-
სე ირ ნე წყვი ლებს, თა ვი სუფ ლად გავ შლი ხე ლებს, და ვი ჭერ 
ხალ ხის კე თილ მზე რას, რო მე ლიც თვა ლებ ში ვარ სკვლა ვებს 
ამ ით ამ აშ ებ ენ. ჰო, ამ ვი რუს მა ბევრ რა მე ზე და მა ფიქ რა, ცო-
ტაც და მა სევ დი ანა... 

თუ ამ ას კითხუ ლობ, მინ და იც ოდე, რომ მეც შენ სა ვით მარ-
ტო სუ ლად ვგრძნობ თავს. ნე ტა ჩე მი დას ნე ულ ებ ული ქა ლა ქი 
მა ლე გა ნი კურ ნე ბა? ხომ იცი, სას წა ულ ები ხდე ბა, მთა ვა რია 
შენც ჩემ სა ვით და იჯ ერო. მე ხში რად ვუ ყუ რებ ვარ სკვლა ვებს 
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და ბევ რს ვფიქ რობ ყვე ლა ზე, ამ იტ ომ მჭირ დე ბა შე ნი ღი მი-
ლიც, ეს ჯაჭ ვი რომ არ და ირ ღვეს. დარ ჩი სახ ლში ცო ტახ ნით, 
ეს ეც მა ლე გა ივ ლის... „რწმე ნა ნუ გე შად რომ არ გვქონ დეს, 
ცხოვ რე ბა მე ტად მწუ ხა რე იქ ნე ბო და”, მა ლე ქუ ჩე ბი კვლა-
ვინ დე ბუ რად ახ მა ურ დე ბა, მა ლე ერ თმა ნეთს ჩა ვე ხუ ტე ბით... 

ავ ტო რი: ნი ნო კა კუ ლია

„მდუ მა რე გა ზაფხუ ლი”

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის პრო ფე სო რი, ბი ოლ ოგი
არ ნოლდ გე გეჭ კო რი

_ დე და მი წის თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნულ სამ ყა რო ში გა ერ თი-
ან ებ ული არ ის 6 სა მე ფო: ვი რუ სე ბი, ბაქ ტე რი ები, ერ თუჯ რე-
დი ანი ბირ თვი ან ები, მრა ვა ლუჯ რე დი ან ებ იდ ან — სო კო ები, 
მცე ნა რე ები და ცხო ვე ლე ბი. სტუ დენ ტებს ჩვენ „ვუ ხა ტავთ” 
ამ 6 სა მე ფოს პორ ტრეტს, რო გორც იტყვი ან ხოლ მე — ვინ 
ვინ არ ის. ამ შემ თხვე ვა ში, ცხა დია, ვიწყებთ ვი რუ სე ბით. 
ტერ მი ნი „ვი რუ სი" არ ის ბერ ძნუ ლი წარ მო მავ ლო ბის. „ვი რა” 
— შხამს ნიშ ნავს და, შე სატყვი სად, მსგავ სი ტერ მი ნი სტუ-
დენ ტებ ში იწ ვევს გარ კვე ულ ინ ტრი გას, რა ტომ ეწ ოდ ება 6 
სა მე ფო დან ერთ-ერ თს შხა მი (შხა მი ანი). ჩვენ სტუ დენ ტებს 
ვუხ სნით, რომ ვი რუ სი, დღე ვან დე ლი გა გე ბით, ყო ფი ლი ბაქ-
ტე რიაა, რო მელ მაც პა რა ზი ტიზ მის გა მო, თა ვის დრო ზე და-
კარ გა უჯ რე დი. ეს არ ის რა ღაც „ჯო ხი სე ბუ რი,” ფრი ად თა-
ვი სე ბუ რი არ სე ბა, რო მე ლიც ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მის გა რე შე 
მკვდა რია, არ გა აჩ ნია სი ცოცხლის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი 
ორი არ სე ბი თი ნი შა ნი — ნივ თი ერ ებ ათა ცვლა და გამ რავ ლე-
ბა, შე სა ბა მი სად, ამ იტ ომ იმ ყო ფე ბა ეს ოდ ენ ღრმა ლა ტენ ტურ 
მდგო მა რე ობ აში. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ის პატ რონ ნე ბის მი ერ 
ორ გა ნიზ მში — ერ თუჯ რე დი ან სა თუ მრა ვა ლუჯ რე დი ან ში 
მოხ ვდე ბა (ბაქ ტე რი აში, ერ თუჯ რე დი ან ბირ თვი ან ში თუ მრა-
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ვა ლუჯ რე დი ან ში, ად ამი ან ის 
ჩათ ვლით), მა შინ ის იწყებს 
გუ გუ ლის პრინ ცი პით მოქ-
მე დე ბას. იც ით, ალ ბათ, გუ-
გუ ლი პა რა ზი ტი ფრინ ვე ლია, 
კვერ ცხს დებს სხვა ფრინ-
ვე ლის ბუ დე ში, ასე აჩ ეკ ინ-
ებს და აზ რდე ვი ნებს თა ვის 
მარ თვეს. ზუს ტად ასე იქ ცე-
ვა ვი რუ სი – შე იჭ რე ბა პატ-
რო ნი ორ გა ნიზ მის უჯ რედ ში 
და მის გე ნომს სა კუ თა რი გე ნო მით აიძ ულ ებს, აკ ეთ ებ ინ ოს 
მის თვის სა სარ გებ ლო, ნაკ ლუ ლი ცი ლე ბი. ამ ას, ჩვე ულ ებ-
რივ, სჭირ დე ბა სამი-ოთხი დღის ინ კუ ბა ცია. ამ ხნის გან მავ-
ლო ბა ში ის მრავ ლდე ბა, ტო ვებს ორ გა ნიზ მს. მი სი შხა მი ან-
ობა ორ გვა რი სიმ პტო მით გა მო იხ ატ ება. პირ ვე ლი, რო დე საც 
ის იჭ რე ბა ორ გა ნიზ მში, არ სე ბობს მას ში და სი ცოცხლის ორ 
და მა ხა სი ათ ებ ელ თვი სე ბას იძ ენს — ნივ თი ერ ებ ათა ცვლა სა 
და გამ რავ ლე ბას. ამ შემ თხვე ვა ში მი სი ცხო ველ მყო ფე ლო ბა 
უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ად ამი ან ზე, მაგ რამ პა თო ლო გია 
გან სა კუთ რე ბით გა მო ხა ტუ ლია მას შემ დეგ, რაც ვი რუ სი, 3-4 
დღის შემ დეგ, ტო ვებს პატ რონ ორ გა ნიზ მს და ერ თდრო ულ-
ად პატ რონს უტ ოვ ებს თა ვის თვის სა ჭი რო ცი ლებს. სწო რედ 
ეს უცხო ცი ლე ბია პატ რო ნი ორ გა ნიზ მი სათ ვის „შხა მი.” საქ-
მე ის არ ის, რომ ევ ოლ უცი ურ ად ვი რუ სის პატ რონ ნე ბის მი ერ 
ორ გა ნიზ მს თა ვი სი ცი ლე ბი გა აჩ ნია, ვი რუს მა კი შექ მნა და 
და უტ ოვა პატ რო ნის თვის უცხო ცი ლე ბი. სწო რედ ამ აში გა-
მო იხ ატ ება ის სიმ პტო მე ბი, რო მე ლიც ჩვენ ვი ცით გრი პის ან 
ნე ბის მი ერი ვი რუ სუ ლი და ავ ად ებ ის შემ თხვე ვა ში.

ვი რუ სუ ლი და ავ ად ებ ები, კო რო ნა ვი რუ სის გარ და, ყო ველ-
თვის გარ კვე ულ საზღვრებ ში ავ ლენ და პა თო ლო გი ებს. ცხა-
დია, თუ ად ამი ანი ავ ად მყო ფია, მას ზე პა თო ლო გია გა ცი-
ლე ბით ნე გა ტი ურ ად ის ახ ება. შე დე გად, ზოგ ად ამი ანს მე ტი 
მკურ ნა ლო ბა სჭირ დე ბა, ზოგს – ნაკ ლე ბი. ამ ას თან, გა აჩ ნია, 
თუ რა შტა მის არ ის ვი რუ სი. ვი რუსს სა ხე ობ ას ვერ უწ ოდ-
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ებ ენ, გან სხვა ვე ბით სხვა ორ გა ნიზ მის გან, რად გან ძა ლი ან 
ად ვი ლად იც ვლის გე ნომს და თუ ახ ლა, ამ წუთ ში, ერ თია, 
ხვალ შე იძ ლე ბა სხვა გახ დეს. ამ იტ ომ აც ვერ აღ წე რენ მათ, 
რო გორც სა ხე ობ ებს. 

რით გან სხვავ დე ბა „COVID-19” სხვა ვი რუ სე ბი სა გან? ეს ვი-
რუ სი ატ იპი ურია იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ორი-სა მი კვი რა შე-
უძ ლია იყ ოს პატ რონ ორ გა ნიზ მში, ნაც ვლად სხვა ვი რუს თა 
სამი-ოთხი დღი სა.

რით არ ის გა მო ხა ტუ ლი კო რო ნა ვი რუ სის შე სატყვი სი და-
ავ ად ება-პა თო ლო გია? მას ახ ასი ათ ებს რა ორი-სამი კვი რის 
ინ კუ ბა ცია, საწყის სა ფე ხურ ზე ის ნაკ ლებ რე აქ ცი ას იწ ვევს 
პატ რონ ორ გა ნიზ მში, ე.ი. ფა რუ ლია, ლა ტენ ტუ რია. ეს ვი რუ-
სი სა ხის ორ გა ნო ებ იდ ან ლორ წო ვა ნი გარ სით იჭ რე ბა ად ამი-
ან ის რეს პი რა ტულ ორ გა ნო ებ ში (იჭ რე ბა, ძი რი თა დად, პი რის 
ღრუს, ცხვი რის ნეს ტო ებ ის და, გან სა კუთ რე ბით, თვა ლის 
არე ებ იდ ან). რო დე საც ფილ ტვებ ში მოხ ვდე ბა, იქ აც ატ იპი-
ურ ობ ას ამ ჟღავ ნებს, რად გან, სხვა ვი რუ სე ბის გან გან სხვა ვე-
ბით, მთლი ან ად ფილ ტვე ბის ნე ბის მი ერ უბ ანს აზი ან ებს და 
მხო ლოდ ამ ის შემ დეგ ტო ვებს ორ გა ნიზ მს. შე დე გად, ად ამი-
ანს სუნ თქვა ეკ ვრე ბა, რად გან ჟან გბადს ვე ღარ იღ ებს, ამ იტ-
ომ იხ რჩო ბა და პრო ცე სიც ლე ტა ლუ რი შე დე გით მთავ რდე ბა. 
ეს არ ის ამ ვი რუ სის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა, რა საც დღეს პან-
დე მი ის ხა სი ათი მი ეცა. 

ბევ რი ლა პა რა კია ამ ვი რუ სის წარ მო შო ბა ზე – სა იდ ან წარ-
მო იშ ვა ას ეთი ატ იპი ური, არა ორ დი ნა ლუ რი ფორ მა ვი რუ-
სი სა? ეს დად გე ნი ლია, მი აგ ნეს წყა როს. ამ ვი რუ სის სა ხელ-
წო დე ბა, რო გორც ით ქვა, არ ის „COVID-19”, ად რე ცნო ბი ლი 
იყო ამ ავე ვი რუ სის სხვა ფორ მა — „COVID-17”. ეს არ ის გენ-
მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ფორ მა, რო მე ლიც ახ ლა პა თო ლო გი ის 
თვალ თა ხედ ვით მხო ლოდ ად ამი ან ზეა სპე ცი ალ იზ ებ ული. 
გვახ სოვს, ად რე იყო ქათ მის გრი პი, ღო რის გრი პი და სხვა 
ვი რუ სუ ლი და ავ ად ებ ები. უნ და ით ქვას, რომ ყვე ლა ფე რი ეს 
ტრო პი კუ ლი აზი იდ ან მო დის. 

ჩვენ ვი ცით სხვა პა თო ლო გი ებ ის გა მომ წვე ვი პა რა ზი ტე-
ბიც, რომ ლე ბიც სპე ცი ალ იზ ებ ულ ები არი ან მხო ლოდ ად ამი-
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ან ის ორ გა ნიზ მში, მა გა ლი თად, ღო რის სო ლი ტე რი, რო მე ლიც 
წვრილ ნაწ ლავ ში პა რა ზი ტობს და ად ამი ანს უქ მნის პრობ ლე-
მას (თვით და ინ ვა ზი რე ბის შემ თხვე ვა ში აზი ან ებს თა ვის ტვინ-
საც); ას კა რი და, რო მე ლიც ას ევე ად ამი ან ის წვრილ ნაწ ლავ ში 
ბი ნად რობს, მაგ რამ მი სი ლარ ვა ად ამი ან ის ხორ ხის კენ გა-
და ად გი ლე ბი სას (ჟან გბა დის მი სა ღე ბად) მე ქა ნი კუ რად აზი-
ან ებს ად ამი ან ის მთელ რიგ ში ნა გან ორ გა ნოს. არ ის მთე ლი 
რი გი ორ გა ნიზ მი, რომ ლე ბიც ცხო ვე ლურ ორ გა ნიზ მებ სა და 
ად ამი ან შიც გვხვდე ბა. ას ეთ შემ თხვე ვა ში, პირ ვე ლი პატ რო-
ნი ორ გა ნიზ მი, მა გა ლი თად, რო მე ლი მე გა რე ული ან ში ნა გა ნი 
ჩლო ქო სა ნი ცხო ვე ლი იმ თა ვით ვე იმ უნ ირ ებ ულია პა რა ზი ტის 
მი მართ, გან სხვა ვე ბით ად ამი ან ის აგ ან. მსგავს შემ თხვე ვას 
ვხვდე ბით კო რო ნა ვი რუ სის შემ თხვე ვა ში აც. რო გორც ით ქვა, 
მი სი ძი რი თა დი, პირ ვე ლა დი პატ რო ნი ორ გა ნიზ მი ღა მუ რაა. 
ეს უკ ან ას კნე ლიც ვი რუს თან იმ უნ ირ ებ ულია. რო დე საც ად-
ამი ანი ბაზ რო ბა ზე ნა ყიდ ას ეთ ცხო ვე ლებს ყი დუ ლობს, ორ-
მა გი რის კია: პირ ვე ლი, ნა ყი დი პრო დუქ ტი იმ თა ვით ვე შე იც-
ავს მავ ნე პა რა ზი ტებს, მი თუ მე ტეს, ბაზ რო ბა ზე გა მო ტა ნი ლი 
ნედ ლი პრო დუქ ტი სხვა დას ხვა მწე რე ბი თა და სხვა უხ ერ ხემ-
ლო ორ გა ნიზ მე ბით და მა ტე ბით ინ ფი ცირ დე ბი ან. მსგავს შემ-
თხვე ვას შე იძ ლე ბა ჰქო ნო და ად გი ლი ჩი ნე თის შე სატყვი სი 
პრო ვინ ცი ის ბაზ რო ბა ზე. მაგ რამ, გა ვი მე ორ ებ, რომ კო რო ნა-
ვი რუ სის ატ იპი ურ ობა ბა დებს ეჭ ვს, რომ მი სი გე ნო მი, ეს ოდ-
ენ რე ზის ტენ ტუ ლი, ხე ლოვ ნუ რად არ ის სინ თე ზი რე ბუ ლი და, 
ამ დე ნად, ფრი ად აგ რე სი ული. დად გე ნი ლია, რომ „COVID-17” 
ღა მუ რე ბის ვი რუ სია. ღა მუ რე ბის მრა ვალ სა ხე ობა არ სე ბობს. 
მა გა ლი თად, ტრო პი კუ ლი ღა მუ რე ბი სხვა სა ხე ობ ებს მი ეკ-
უთ ვნე ბი ან და მოზ რდი ლი სხე ულ იც გა აჩ ნი ათ (40-70 სმ.-ს 
აღ წევს). სწო რედ ას ეთ ღა მუ რებს, სხვა გა რე ულ ცხო ვე ლებ-
თან ერ თად, იყ ენ ებ ენ საკ ვე ბად.

ჩი ნე თის ზო გი ერთ პრო ვინ ცი აში, გა სუ ლი სა უკ უნ ის 50-იან 
წლებ ში, იყო შიმ ში ლი ან ობ ის წლე ბი, რო დე საც, სტა ტის ტი კის 
მი ხედ ვით, 30 მი ლი ონ ამ დე ად ამი ანი ამ ოწყდა. ამ პე რი ოდ ში 
ად ამი ან ები იძ ულ ებ ული იყ ვნენ ნე ბის მი ერი გა რე ული ცხო-
ვე ლით ეკ ვე ბათ — ეს იქ ნე ბო და ტრო პი კე ბის მახ რჩო ბე ლა 
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გვე ლე ბი, ღა მუ რე ბი თუ სხვა. ასე გა მო იკ ვე ბეს და გა და ირ-
ჩი ნეს თა ვი. შემ დეგ წვრილ მა ბიზ ნეს მა და იწყო იმ გა რე ული 
ცხო ვე ლე ბის ხე ლოვ ნუ რად მო შე ნე ბა, რო მელ საც შიმ ში-
ლო ბის წლებ ში საკ ვე ბად იყ ენ ებ დნენ და გა იტ ან ეს ბა ზარ-
ზე. ვი რუ სის მა ტა რე ბე ლი ორ გა ნიზ მი გინ და ხე ლოვ ნუ რად 
გამ რავ ლე ბუ ლი შე გი ტა ნია ბა ზარ ზე და გინ და ბუ ნებ რი ვად 
მო ნა დი რე ბუ ლი, ის ინ ფექ ცი ის მა ტა რე ბე ლია და, ხში რად, 
თერ მუ ლა დაც რომ და ამ უშ ავო, ვი რუ სის შემ თხვე ვა ში, ვერ 
გა ან ად გუ რებ (ძა ლი ან რე ზის ტენ ტუ ლია). ამ იტ ომ ის, ვინც 
მი ირ თმევს, ინ ფი ცირ დე ბა. 

„COVID-17” ად ამი ან ზე ლო კა ლუ რად მოქ მე დებ და, ფილ-
ტვე ბის მთლი ან მო ცუ ლო ბას არ აზი ან ებ და და, შე სა ბა მი სად, 
ლე ტა ლუ რი შე დე გით არ მთავ რდე ბო და. „COVID-19”, რო-
გორც ით ქვა, სულ სხვა შემ თხვე ვაა, შე სა ბა მი სად სწო რედ ამ-
იტ ომ გაჩ ნდა ეჭ ვი, რომ მი სი ხე ლოვ ნუ რად შექ მნი ლი გე ნო მი 
უნ და გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო ბი ოლ ოგი ური ომ ის ათ ვის. 
მსგავ სი ვი რუ სი შე იძ ლე ბა გა ნა თავ სონ ყუმ ბა რის მსგავს იარ-
აღ ში. ბირ თვუ ლი იარ აღ ისა არ იყ ოს, მსგავ სი ბი ოლ ოგი ური 
იარ აღი კა ცობ რი ობ ის თვის დი დი საფ რთხის შემ ცვე ლია... 

...ასეა თუ ისე, კო რო ნა ვი რუ სის გან გა მოწ ვე ულ მა ად ამი ან-
თა და ავ ად ებ ამ პან დე მი ის ხა სი ათი მი იღო. რამ დე ნა დაც პა-
რა დოქ სუ ლად არ უნ და ჟღერ დეს, 21-ე სა უკ უნ ეში უხ ილ ავი 
მტე რი კა ცობ რი ობ ას უდ იდ ეს პრობ ლე მას უქ მნის. უკ ვე ფიქ-
სირ დე ბა პირ ვე ლა დი, მე ორე ული, მე სა მე ული, მე ოთხე ული 
გა და ცე მე ბი, რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ ად ამი ან ები ერ თმა ნეთს 
აინ ფი ცი რე ბენ და ყვე ლა ფე რი ეს ის ეთი სწრა ფი ტემ პით მიმ-
დი ნა რე ობს, რომ ეს და ავ ად ება ემ სგავ სე ბა შუა სა უკ უნე ებ ის 
ბაქ ტე რი ებ ის მი ერ გა მოწ ვე ულ შავ ჭირ სა და ტიფს. რო გორც 
ცნო ბი ლია, ამ დროს ქა ლა ქე ბი და ქვეყ ნე ბი თით ქმის იც ლე-
ბო და მო სახ ლე ობ ის გან. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ მა შინ 
მო ლე კუ ლუ რი ბი ოლ ოგია და გე ნე ტი კა არ იყო გან ვი თა რე-
ბუ ლი. ამ ჟა მად უკ ვე არ სე ბობს ტექ ნო ლო გი ური ნო ვა ცი ები 
თვით ამ აგ რე სი ული ვი რუ სის და სა მარ ცხებ ლად. 

აქ ვე უნ და ით ქვას, რომ მეც ნი ერ ებ ის მხრი დან და უშ ვე ბე-
ლია ჭარ ბი ოპ ტი მიზ მი. შა ვი ჭი რი სა და ქო ლე რას დროს არ 
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იც ოდ ნენ ბაქ ტე რი ის გა დამ ტა ნი კვე ბი თი ჯაჭ ვი. მა გა ლი თად, 
ბაქ ტე რი ის მა ტა რე ბე ლია მას ზე იმ უნ ირ ებ ული მღრღნე ლი — 
ვირ თხა, გა დამ ტა ნია ტრან სმი სი ული ორ გა ნიზ მი — რწყი ლი. 
რწყი ლი კბენს ვირ თხას, ამ ოწ ოვს სის ხლს და მე ქა ნი კუ რად 
გა და აქ ვს (ამ პრო ცესს ჰქვია ტრან სმი სია) მის გან შა ვი ჭი რის 
გა მავ რცე ლე ბე ლი ბაქ ტე რია. შემ დეგ, თუ რწყი ლი — ჰე მა-
ტო ფა გი _ კბენს ად ამი ანს, მას ში გა და აქ ვს მავ ნე ბაქ ტე-
რია. სწო რედ ეს მე ქა ნიზ მი — კვე ბი თი ჯაჭ ვი — არ იც ოდ ნენ 
თუნ დაც 100 წლის წი ნათ. ამ დე ნად, ად ამი ან ის არა იმ უნ ირ ებ-
ული ორ გა ნიზ მი ხდე ბო და მსხვერ პლი, რა საც სა ქარ თვე ლო-
ში „ჟა მი ან ობ ას” უწ ოდ ებ დნენ (გა იხ სე ნეთ ხევ სუ რე თის ე.წ. 
„ან ატ ორ ის” მა გა ლი თი; იქ ნა პოვ ნი ნე ბა ყოფ ლო ბით შე სუ ლი, 
და ინ ფი ცი რე ბუ ლი მო მაკ ვდა ვი ად ამი ან ებ ის ჩონ ჩხი). ად რე 
ად გი ლი ჰქონ და ლოც ვა-კურ თხე ვას, ტან საც მლის დაწ ვას, 
ცეცხლის კვამ ლზე ტან საც მლის გა ტა რე ბას და სხვა მრა-
ვალს ხერ ხს.

უნ ივ ერ სი ტეტ ში ვკითხუ ლობ სი ცოცხლის ოთხი მი ლი არ დი 
წლის ის ტო რი ას. ად ამი ანი ჯერ არ არ სე ბობ და, მაგ რამ ნა-
მარ ხი ჩონ ჩხე ბის მი ხედ ვით დად გე ნი ლია, რომ ვი რუ სულ თუ 
ბაქ ტე რი ულ ორ გა ნიზ მებს შო რე ულ გე ოლ ოგი ურ წარ სულ ში 
ცხო ველ თა არა ერ თი სა ხე ობა უმ სხვერ პლია. სამ წუ ხა როდ, 
ამ ჟა მად სწო რედ ამ კონ ტექ სტში კო რო ნა ვი რუს საც ჩავ რთავ 
ჩემს სა ლექ ციო კურ სში, რად გან შე დე გებ მა პრე ის ტო რი ულ 
მას შტა ბებს მი აღ წია. ას აკ ოვ ანი გახ ლა ვართ, ომი ან ობ ის პე-
რი ოდი ბუნ დოვ ნად მახ სოვს. მა შინ ყუმ ბა რე ბი ჩვენ თან არ 
ჩა მო უყ რი ათ, მაგ რამ დი დი გა ჭირ ვე ბა იყო. მრავ ლდე ბოდ ნენ 
სხვა დას ხვა სის ხლის მწო ვე ლი (ჰე მა ტო ფა გი) მწე რე ბი: ბაღ-
ლინ ჯო, რწყი ლი და ტი ლიც, რად გან ომი ან ობ ის ას ჰი გი ენ ას 
ძნე ლად იც ავ ენ. ბე ბი აჩ ემი სა პონს თა ვი სი ხე ლით აკ ეთ ებ და, 
მაგ რამ ლე ტა ლუ რო ბის მსგავ სი მას შტა ბი არ ყო ფი ლა. ჩვენ 
არ მოვ სწრე ბი ვართ შავ ჭირს და ჟა მი ან ობ ის სხვა გა მოვ ლი-
ნე ბებს. ამ იტ ომაა სწო რედ პა რა დოქ სი, რომ მეც ნი ერ ებ ის 
თა ნა მედ რო ვე გან ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში ვი რუ სუ ლი ორ გა-
ნიზ მი და ემ უქ რა კა ცობ რი ობ ის ყოფ ნა-არ ყოფ ნას.
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არ სე ბი თი არ ის ის, რომ ქვეყ ნებ მა, რო მელ თაც დი დი სა-
მეც ნი ერო ტექ ნო ლო გია გა აჩ ნი ათ, გა მოყ ვეს კო ლო სა ლუ რი 
თან ხე ბი, რა თა რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად შე იქ მნას სა თა ნა დო 
ვაქ ცი ნე ბი. ჩე მი ღრმა რწმე ნით, ახ ლო მო მა ვალ ში ეს პრობ-
ლე მა და დე ბი თად უნ და გა დაწყდეს. მთა ვა რია, რომ მეც ნი-
ერ ება ახ ლოს არ ის სა თა ნა დო გე ნო მის გა შიფ ვრას თან (არ ის 
მო საზ რე ბა, რომ მსგავ სი გე ნო მი გა შიფ რუ ლია). 

* * *
...სა ჭი როდ ვთვლი თე მი დან ერთ ას ეთ გა დახ ვე ვას: ამ ერ-

იკ ელ მა ბი ოლ ოგ მა და მწე რალ მა რე იჩ ელ კარ სონ მა 1963 
წელს გა მოს ცა წიგ ნი სა თა ურ ით — „მდუ მა რე გა ზაფხუ ლი”. 
ამ წიგ ნში ხაზ გას მუ ლია, რომ 1948 წელს სინ თე ზირ და ქი მი-
ური ნივ თი ერ ება აბ რე ვი ატ ურ ით — „დდტ”. მის შემ ქმნელს, 
შვე იც არი ელ პა ულ მი ულ ერს ნო ბე ლის პრე მია მი ან იჭ ეს (ჩემ-
მა თა ობ ამ ძა ლი ან კარ გად იც ის ეს პრე პა რა ტი). „დდტ” ან-
ად გუ რებ და მავ ნე მწე რებს, თუმ ცა სა სარ გებ ლო მწე რე ბიც 
იღ უპ ებ ოდა. მო სავ ლი ან ობა 20-25%-ით გა იზ არ და. მი უხ ედ-
ავ ად ამ ისა, რე იჩ ელ კარ სონ მა გან გა ში ატ ეხა, რად გან მეც ნი-
ერ ებ მა ვერ გა ით ვა ლის წი ნეს არ სე ბი თი რამ: რო გორც ით ქვა, 
ბუ ნე ბა ში სა სარ გებ ლო ორ გა ნიზ მებ საც ან ად გუ რებ და. გარ-
და ამ ისა, ეს პრე პა რა ტი იმ დე ნად მდგრა დი აღ მოჩ ნდა, რომ 
ნი ად აგ ში არ იშ ლე ბო და, შე სა ბა მი სად, მცე ნა რე ნი ად აგ იდ ან 
ფეს ვე ბით იწ ოვ და ამ ნივ თი ერ ებ ას, ჭურ ჭლო ვა ნი სის ტე მით 
თავს იყ რი და ნა ყოფ ში, რო მელ საც ად ამი ანი მი ირ თმევ და და 
ტოქ სი კუ რი ნივ თი ერ ება მას ში თან და თა ნო ბით გროვ დე ბო-
და. ას ეთი გზით, კო რო ნა ვი რუ სის გან გან სხვა ვე ბით, ტოქ-
სი კუ რი ნივ თი ერ ება ად ამი ანს მა შინ ვე არ ან ად გუ რებ და, 
არ ამ ედ თან და თა ნო ბით უარ ყო ფი თად მოქ მე დებ და მის ჯან-
მრთე ლო ბა ზე. 

აღ მოჩ ნდა, რომ „დდტ” არც ხერ ხემ ლი ან ნა დირ-ფრინ-
ველს ინ დობ და, მა გა ლი თად, ფრინ ვე ლებს, რომ ლე ბიც სა-
სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლებ ში სა თა ნა დო მცე ნა რე ებ-
ით იკ ვე ბე ბოდ ნენ. „დდტ” მათ ორ გა ნიზ მში ხვდე ბო და. ეს 
გა მო იხ ატ ებ ოდა მათ მი ერ და დე ბუ ლი კვერ ცხე ბის თხელ-
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ნა ჭუ ჭი ან ობ აში. თხე ლი ნა ჭუ ჭი ვერ უზ რუნ ველ ყოფ და მო-
მა ვა ლი ორ გა ნიზ მის — წი წი ლას ან მარ თვეს გა მო ჩე კას 
(შთა მო მავ ლო ბა არ ას რულ ყო ფი ლი იჩ ეკ ებ ოდა ან სა ერ თოდ 
არ იჩ ეკ ებ ოდა). აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ „დდტ” — მდგრა დი ქი-
მი ური ნივ თი ერ ება — მდი ნა რე ებს ნი ად აგ იდ ან გაჰ ქონ დათ 
ზღვებ ში, შე სა ბა მი სად, მსოფ ლიო ოკე ან ეში. სინ თე ზი რე ბი-
დან ათი წლის შემ დეგ, „დდტ” ან ტარ ქტი კა ში აღ მო აჩ ნდათ, 
ერ თი მხრივ, პინ გვი ნებს, მე ორე მხრივ, ჩრდი ლო ეთ ნა ხე ვარ-
სფე როს პო ლა რულ წრე ში ჩრდი ლო ეთ ის ირ მებს. პრაქ ტი კუ-
ლად, ამ ნივ თი ერ ებ ამ და ან აგ ვი ანა მთე ლი პლა ნე ტა. სწო რედ 
ამ აზე და წე რა რე იჩ ელ კარ სონ მა აღ ნიშ ნუ ლი წიგ ნი. ეს ნაშ-
რო მი ყუმ ბა რა სა ვით გას კდა. საქ მე ის არ ის, რომ „დდტ”-ზე 
მო მუ შა ვე კონ ცერ ნე ბი, რომ ლე ბიც მი ლი ონ ობ ით და მი ლი-
არ დო ბით ფულს აკ ეთ ებ დნენ, ცხა დია, და უპ ირ ის პირ დნენ 
ქალ ბა ტონს და მოკ ვლა საც უპ ირ ებ დნენ. რე იჩ ელ კარ სო ნის 
წიგ ნი პრე ზი დენტ კე ნე დის ყუ რამ დეც მი ვი და. მან გულ დას-
მით წა იკ ითხა წიგ ნი, და ავ ალა სე ნა ტო რებ სა და კონ გრეს მე-
ნებს — შექ მნი ლი ყო ჯგუ ფი, ჩა ტა რე ბუ ლი ყო ექ სპე რი მენ-
ტე ბი. ბრძა ნე ბა გან ხორ ცი ელ და და ქალ ბა ტო ნი მეც ნი ერი 
სრუ ლი ად მარ თა ლი აღ მოჩ ნდა. რე იჩ ელ კარ სო ნი მო ეს წრო 
თა ვის გა მარ თლე ბას და სა თა ნა დო აღი არ ებ ას აც. სწო რედ 
ამ იტ ომ, მი სი სა ხე ლი 60-იან წლებ ში მთელ მა მსოფ ლი ომ გა-
იგო. კარ სონ მა გა იმ არ ჯვა უდ იდ ესი კონ ცერ ნე ბის ბო სებ ზე, 
რომ ლებ მაც, ბო ლოს და ბო ლოს, კე ნე დიც კი იმ სხვერ პლეს. 
დღეს რომ მქონ დეს დრო, გა მოვ ცემ დი ნაშ რომს, რო მელ საც 
და ვარ ქმევ დი — „მდუ მა რე გა ზაფხუ ლი მე ორე,” თუმ ცა, რო-
გორც ხე დავთ, ეს მე ორე, დღე ვან დე ლი „მდუ მა რე გა ზაფხუ-
ლი” გა ცი ლე ბით აგ რე სი ულია, ვიდ რე ის პირ ვე ლი...

ღრმად მჯე რა, რომ გა მა ლე ბულ შეიარაღებაზე გა და სუ-
ლი ზე სა ხელ მწი ფო ები გა ით ვა ლის წი ნე ბენ ცოცხა ლი ორ გა-
ნიზ მე ბით შექ მნილ პო ტენ ცი ურ უმ წვა ვეს პრობ ლე მებს და 
შეიარაღებისგან გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი თან ხე ბი ად ამი ან თა 
კე თილ დღე ობ ას მოხ მარ დე ბა.
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შვე დე თი დან ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას
პრო ფე სო რი ზა ალ კო კაია ეხ მა ურ ება

_ რა ვი თა რე ბაა თქვენ თან ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის გავ-
რცე ლე ბის თვალ საზ რი სით?
_ დღე ვან დე ლი მო ნა ცე მე ბით, შვე დეთ ში არ ის 10 100-ზე 

მე ტი და დას ტუ რე ბუ ლი ინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ცი ენ ტი, 900-მდე 
ინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ცი ენ ტი გარ და იც ვა ლა, ხო ლო გა მო ჯან-
მრთე ლე ბულ თა რა ოდ ენ ობა შე ად გენს თით ქმის 400-ს. თუმ-
ცა, ეს მო ნა ცე მე ბი, გარ დაც ვლილ თა რიცხვის გარ და, ბევ რს 
არ აფ ერს ამ ბობს, რად გა ნაც ხში რად ტეს ტი რე ბა იმ პა ცი ენ-
ტებ შიც კი არ ხდე ბა, ვი საც აშ კა რად გა მოკ ვე თი ლი სიმ პტო-
მე ბი აქ ვთ. მხო ლოდ მძი მე მდგო მა რე ობ აში მყოფ და მა ღა ლი 
რის კის ჯგუ ფის პა ცი ენ ტებს უტ არ დე ბა ტეს ტი რე ბა. მე ზო-
ბე ლი სკან დი ნა ვი ური ქვეყ ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით, შვე დეთ-
ში სა გან გე ბო მდგო მა რე ობა არ გა მოცხა დე ბუ ლა. დაწყე ბი თი 
სკო ლე ბი და ბა ღე ბი, ას ევე, მა ღა ზი ები და ყვე ლა სხვა და წე-
სე ბუ ლე ბა ღიაა. უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი არ და ხუ რუ ლა, მხო ლოდ 
ლექ ცი ები ტარ დე ბა დის ტან ცი ურ ად. თუმ ცა რე კო მენ დი რე-
ბუ ლია, რომ ვი საც შე უძ ლია _ სახ ლი დან იმ უშა ოს და არ მი-
ვი დეს სამ სა ხურ ში. რაც შე ეხ ება ხან დაზ მულ მო სახ ლე ობ ას, 
ანუ 70 წელს გა და ცი ლე ბულ მო ქა ლა ქე ებს, მათ ურ ჩე ვენ, 
რომ სა ერ თოდ არ გა მო ვიდ ნენ სახ ლი დან. ამ ბო ლო დროს, 
ას ევე, შე მო ვი და სო ცი ალ ური დის ტან ცი რე ბის რე კო მენ და-
ცია და იკ რძა ლე ბა 50 ად ამი ან ზე მე ტის თავ შეყ რა.
_ იმ ყო ფე ბით თუ არა თქვენც სახ ლში და რო გო რია ცხოვ-

რე ბის დღის წეს რი გის ახ ალი რუ ტი ნა?
_ მე, ძი რი თა დად, სახ ლში ვარ და თით ქმის მთე ლი დღე 

კომ პი უტ ერ ით ვმუ შა ობ. სახ ლი დან ვა ტა რებ დის ტან ცი ურ 
შეხ ვედ რებს და ლექ ცი ებს zoom-ის გა მო ყე ნე ბით, ყო ველ-
კვი რე ული ლა ბო რა ტო რი ის სხდო მებს და სე მი ნა რებს. მოკ-
ლედ, ყვე ლა შეხ ვედ რას zoom-ით ან სკა იპ ით ვმარ თავთ. ხან-
და ხან მივ დი ვარ ლა ბო რა ტო რი აში, სა დაც ექ სპე რი მენ ტე ბი 
გრძელ დე ბა, მაგ რამ რაც კი შე იძ ლე ბა სახ ლი დან გა კეთ დეს, 
მა გა ლი თად, სტა ტი ებ ზე მუ შა ობა, პუბ ლი კა ცი ებ ის კითხვა 
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და მე ცა დი ნე ობა, მო ნა ცე მე-
ბის და მუ შა ვე ბა და ა.შ., შინ 
ვმუ შა ობ. დოქ ტო რან ტე ბი 
და პოს ტდო კე ბი ყვე ლა ფერს 
სახ ლი დან აკ ეთ ებ ენ. ას ევე, 
ლა ბო რა ტო რი აში ყოფ ნი სას 
ვცდი ლობთ — და ვიც ვათ 
დის ტან ცია და ერ თმა ნეთ თან 
ახ ლოს არ ვი ყოთ.
_ რა ზე და რო გორ მუ შა-

ობთ ამ ეტ აპ ზე?
_ პრინ ციპ ში, ის პრო ექ ტე-

ბი, რა ზეც ად რე ვმუ შა ობ დით, გრძელ დე ბა. ახ ლის დაწყე ბას 
ვე რი დე ბით, სა ნამ უფ რო მე ტი არ გვე ცო დი ნე ბა — თუ რო-
გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი. ჩვე ნი კვლე ვე ბი და მო კი დე-
ბუ ლია ცხო ვე ლურ თუ უჯ რე დულ ექ სპე რი მენ ტებ ზე და მრა-
ვალ ბი ოს ამ ედ იც ინო რე აგ ენ ტზე. ამ იტ ომ, დარ წმუ ნე ბუ ლი 
უნ და ვი ყოთ, რომ ექ სპე რი მენ ტე ბის თვის სა ჭი რო მა სა ლის 
მო წო დე ბა ში შე ფერ ხე ბა არ გვექ ნე ბა. ჯერ-ჯე რო ბით ყვე ლა-
ფე რი კარ გა დაა...
_ რო გორც თსუ-ის პრო ფე სო რი, თუ ჩა ერ თეთ დის ტან ცი-

ური სწავ ლის რე ჟიმ ში?
_ უკ ვე მქონ და სა ტეს ტო ჩარ თვა zoom-ით მე დი ცი ნის 

ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტებ თან და და ვიწყეთ კურ სი — 
„პრობ ლე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა”, ხო ლო მომ დევ ნო 
კვი რის თვის ვგეგ მავთ აკ ად ემი ური კო მუ ნი კა ცი ის კურ სის 
დაწყე ბას, ას ევე, მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტე-
ბის თვის.
_ რას ნიშ ნავს თქვენ თვის ამ რთულ დროს მო ქა ლა ქე ობ-

რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და სო ლი და რო ბა? რო გორ შე ეხ მი ან-
ებ ით ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას?
_ მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და სო ლი და რო ბა 

არა მხო ლოდ ახ ლა, ყო ველ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ამ ას არ 
უნ და ჰქონ დეს კამ პა ნი ური ხა სი ათი. თუმ ცა, არ სე ბულ პი-
რო ბებ ში ეს გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს. ქარ თულ 

zaal kokaiazaal kokaia
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სა ზო გა დო ებ ას მინ და ვუთხრა, რომ ცხოვ რე ბა გრძელ დე ბა, 
ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა და კო რო ნას მსგავ სი კა ტაკ ლიზ-
მე ბი ვე რა ფერს დაგ ვაკ ლებს. მჯე რა, რომ რაც არ გვკლავს, 
გვაძ ლი ერ ებს და ამ კრი ზი სი დან სა ქარ თვე ლო, რო გორც ქვე-
ყა ნა, უფ რო გაძ ლი ერ ებ ული და გა მოც დი ლი გა მო ვა. რა თქმა 
უნ და, ბევ რი ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური პრობ ლე მა გვექ-
ნე ბა, მაგ რამ მწამს, რომ ყვე ლა ფერს დავ ძლევთ. ამ აზე გა-
ცი ლე ბით დი დი კა ტაკ ლიზ მე ბი და გა ჭირ ვე ბა დაგ ვიძ ლე ვია. 
მთა ვა რია, არ ას დროს დავ ნებ დეთ, შე უძ ლე ბე ლი არ აფ ერია! 

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

ფსი ქო ლო გე ბი გვირ ჩე ვენ: ად ამი ან ებ მა ცუ დი 
ინ ფორ მა ცი ის გან თა ვად უნ და და იც ვან თა ვი, 

ის ევე, რო გორც ვი რუ სის გან იც ავ ენ

ფსი ქო ლო გე ბის თვის თუ კი ად რე ფო კუს-ჯგუ ფე ბის შექ-
მნა და ექ სპე რი მენ ტი რე ბა იყო სა ჭი რო სა ზო გა დო ებ ის ფსი-
ქო ლო გი ური მდგო მა რე ობ ის გა სა ან ალ იზ ებ ლად, რა თა შემ-
დგომ ში ად ეკ ვა ტუ რი რჩე ვე ბი და რე კო მენ და ცი ები მი ეც ათ 
მო სახ ლე ობ ის თვის, ახ ლა ად ამი ან ებ ის გან წყო ბე ბი და ფსი-
ქო ლო გი ური მდგო მა რე ობა ხე ლის გულ ზე დევს. სო ცი ალ-
ური ქსე ლე ბის სა შუ ალ ებ ით ფსი ქო ლო გე ბი უკ ვე მარ ტი ვად 
იკ ვლე ვენ — ვის რა უჭ ირს? რა პრობ ლე მე ბი იკ ვე თე ბა? რა 
ქცე ვას მი მარ თა ვენ ად ამი ან ები სტრე სულ ვი თა რე ბა ში და 
რა ზე ჩი ვი ან? — ამ გზი თაც იკ ვლევს ამ ჟა მად ფსი ქო ლო გი-
ური ლა ბო რა ტო რია „Z” სა ზო გა დო ებ აზე პან დე მი ის გავ ლე-
ნას. „სო ცი ალ ურ ქსელ ში გა მო ხა ტუ ლი ად ამი ან ებ ის ქცე ვა 
უკ ვე მარ ტი ვად აღ ირ იცხე ბა — ზედ მე ტი აქ ტი ურ ობა ან სრუ-
ლი პა სი ურ ობა, უძ ილ ობა, იუმ ორი დი ლის 5 სა ათ ზე და ა.შ. 
— ყვე ლა მათ გა ნი ქცე ვაა და ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო მა სა ლაა 
ხე ლის გულ ზე გა დაშ ლი ლი”, — ამ ბო ბენ ფსი ქო ლო გე ბი. მოკ-
ლედ, რამ დე ნად გამ წვავ და სა ზო გა დო ებ აში ფსი ქო ლო გი ური 
პრობ ლე მე ბი და რო გორ და ვიც ვათ ჩვე ნი ფსი ქო ლო გი ური 
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კე თილ დღე ობა? — ამ თე მა-
ზე გვე სა უბ რე ბი ან ლა ბო რა-
ტო რია „Z”-ს დამ ფუძ ნე ბე ლი 
ფსი ქო ლო გე ბი ზუ რა მხე იძე 
და მა რი ამ კვა რაცხე ლია. 

„მთა ვა რი ფაქ ტო რი, რო მე-
ლიც პან დე მი ას თან და კავ-
ში რე ბულ ვი თა რე ბას თან 
ახ ლავს, გა ურ კვევ ლო ბის 
შეგ რძნე ბაა. ად ამი ან ებ მა არ 
იცი ან — რა ქცე ვას მი მარ-
თონ, შე დე გად ყა ლიბ დე ბა 
ნევ რო ტუ ლი მდგო მა რე ობა. ამ მდგო მა რე ობ იდ ან გა მო სას-
ვლე ლად ად ამი ან ები სხვა დას ხვა მე თოდს მი მარ თა ვენ. სა-
ზო გა დო ებ აზე ცალ სა ხად ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს პან-
დე მი ის შე სა ხებ ჭარ ბად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც 
ე.წ. საბ რძო ლო მდგო მა რე ობ ას აღ ძრავს, რაც ავ ტო მა ტუ-
რად ნიშ ნავს დი დი ენ ერ გი ის მო ბი ლი ზე ბას და ამ იტ ომ აც არ-
ის სა ზო გა დო ებ აში უძ ილ ობ ის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
გაზ რდი ლი — ეს შე მიძ ლია გითხრათ წი ნას წარ მიმ დი ნა რე 
კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით”, — ამ ბობს ფსი ქო ლო გი 
მა რი ამ კვა რაცხე ლია.

კითხვა ზე — რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია, რომ ეპ იდ ემი ამ სა-
ზო გა დო ებ ის ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბას ფი ზი კურ ჯან მრთე-
ლო ბა ზე ბევ რად მე ტი ზი ანი მო უტ ან ოს? ფსი ქო ლო გი ზუ რა 
მხე იძე გვპა სუ ხობს: „მუდ მი ვად სტრე სუ ლი მდგო მა რე ობა 
და შფოთ ვა ავ ტო მა ტუ რად იწ ვევს იმ უნ იტ ეტ ის დაქ ვე ით ებ-
ას. ად ამი ანი უფ რო მოწყვლა დი ხდე ბა ინ ფექ ცი ური და ავ ად-
ებ ებ ის მი მართ. ერ თის მხრივ, არ ის ვი რუ სი, რო მე ლიც ასე 
თუ ისე მა ინც ლო კა ლი ზე ბუ ლია და თუ სახ ლში იქ ნე ბით და 
ყვე ლა რე კო მენ და ცი ას და იც ავთ, ვი რუსს აიც ილ ებთ და, მე-
ორ ეს მხრივ, არ ის ინ ფორ მა ცია ვი რუ სის შე სა ხებ, რო მელ საც 
ყო ველ დღე ღე ბუ ლობთ ტე ლე ეკ რა ნე ბი დან. ის ცენ ტრა ლურ 
ად გილს იკ ავ ებს თქვენს აზ როვ ნე ბა ში და, შე სა ბა მი სად, დეს-
ტრუქ ცი ულ ად მოქ მე დებს”.

zura mxeiZEezura mxeiZEe
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რო გორც სპე ცი ალ ის ტე ბი ამ ბო ბენ, მე დი იდ ან მუდ მივ რე-
ჟიმ ში პან დე მი ის შე სა ხებ მო წო დე ბუ ლი სი ახ ლე ები ნე გა-
ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს ად ამი ან ებ ის ფსი ქი კა ზე. მაშ, სად 
გა დის ზღვა რი, ამ შემ თხვე ვა ში, ზო მი ერ ებ ასა და სა ზო გა დო-
ებ ის ინ ფორ მი რე ბის აუც ილ ებ ლო ბას შო რის? — ამ კითხვა-
ზე ფსი ქო ლოგ ზუ რა მხე იძ ეს ას ეთი რე კო მენ და ცია აქ ვს: 
„მე დი ას ვე რა ფერს ვერ მო ვუ ხერ ხებთ რამ დე ნი მე პრინ ცი პის 
გა მო: ჟურ ნა ლის ტე ბი ნახ ვი სა და გა ყიდ ვე ბის კონ ტექ სტში 
მუ შა ობ ენ. რაც მეტ მა წა იკ ითხა და ნა ხა, ჟურ ნა ლის ტის თვის 
უფ რო კარ გია. მათ ძა ლი ან კარ გად იცი ან, რომ ნე გა ტი ური 
და სა ში ში ინ ფორ მა ცი ები უფ რო ნახ ვა დი და გა ყიდ ვა დია. 
ჟურ ნა ლის ტის ფორ მუ ლაა — ცუ დი ამ ბა ვი მის თვის კარ გია. 
სი ამ აყ ით კი ამ ბო ბენ ხოლ მე, რომ ჩვენ მო ვა ლე ობ ას ვას რუ-
ლებ თო, მაგ რამ მო ვა ლე ობ ას კი არ ას რუ ლე ბენ, გა ყიდ ვა ზე 
მუ შა ობ ენ. აქ სა უბ არია იმ აზე, რომ თვი თონ ად ამი ან ებ მა ინ-
ფორ მა ცი ის გან და იც ვან თა ვი ის ევე, რო გორც ვი რუ სის გან 
იც ავ ენ. მთა ვა რია, ინ ფორ მა ცია არ მი იღ ონ ჭარ ბად. გა სა გე-
ბია, რომ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის მი მართ ყვე ლას დი დი ინ-
ტე რე სი გვაქ ვს, მაგ რამ საკ მა რი სია დღე ში ორ ჯერ ინ ფორ-
მა ცი ის მი ღე ბა და არ არ ის სა ჭი რო ყო ველ წუ თი ერ რე ჟიმ ში 
ვის მი ნოთ. ას ევე, არ არ ის სა ჭი რო ერ თი და იგ ივე სი ახ ლის 
ყვე ლა არ ხზე მოს მე ნა. საკ მა რი სია ამო არ ჩიო ერ თი-ორი და 
სი ახ ლე ები ამ ტე ლე არ ხის გან მი იღო”.

ყვე ლა ზე მე ტად რა იწ ვევს ად ამი ან ებ ში შფოთ ვის მა ტე ბას? 
— რო გორც ფსი ქო ლო გი მა რი ამ კვა რაცხე ლია ამ ბობს, დაკ-
ვირ ვე ბის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ად ამი ან ები ძა ლი ან გან-
სხვა ვე ბულ სა შუ ალ ებ ებს მი მარ თა ვენ შფოთ ვის შე სამ სუ ბუ-
ქებ ლად, პა სუ ხე ბი ას ეთია: „თუ საკ მა რი სი მა რა გი მექ ნე ბო და, 
არ ვი ნერ ვი ულ ებ დი”, „რომ ვი ცო დე, რო დის დამ თავ რდე ბა 
პან დე მია, ბევ რად მშვი დად ვიქ ნე ბო დი”, — შე მამ სუ ბუ ქე ბე-
ლი ცვლა დე ბი ად ამი ან ებ ის მა ტე რი ალ ური შე საძ ლებ ლო ბის 
მდგო მა რე ობ ის მი ხედ ვით მერ ყე ობს. ბევ რს ჰქონ და მე დი იდ-
ან პო ზი ტი ური ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის მოთხოვ ნა და თხოვ-
ნა – სი ახ ლე ებ ის ნაკ ლე ბი სიმ ძაფ რით გაჟღე რე ბის თა ობ აზე. 
ში შის სა ფუძ ვე ლიც გან სხვა ვე ბუ ლია სო ცი ალ ური ჯგუ ფე ბის 
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მი ხედ ვით. მა ტე რი ალ ურ ად შეძ ლე ბულ ად ამი ან ებს მე ტი აქ-
ცენ ტი გა და ტა ნი ლი აქ ვთ ჯან მრთე ლო ბა ზე, რად გან გარ კვე-
ული მა რა გი აქ ვთ. ვი საც უფ რო მე ტად ეხ ება ეკ ონ ომ იკ ური 
კრი ზი სი, მას საკ ვე ბის შე ძე ნის პრობ ლე მა უძ ლი ერ ებს შიშს. 
მსგავ სი ფაქ ტო რე ბის მი ხედ ვით ვა რი რებს ეს პრობ ლე მა ტი-
კა სხვა დას ხვა ჯგუ ფებ ში”.

რა გზით შე იძ ლე ბა „მო ერი ონ” ად ამი ან ები სა კუ თარ თავს 
გაძ ლი ერ ებ ული შფოთ ვის დროს? — კითხვას ფსი ქო ლო გი 
ზუ რა მხე იძე პა სუ ხობს: „აუც ილ ებ ელია, ყო ვე ლი დღე დავ-
გეგ მოთ. ყვე ლაფ რის და გეგ მვა შე იძ ლე ბა არ აფ რის კე თე ბის 
დრო საც კი... მა გა ლი თად, და გეგ მეთ, რომ უყ ურ ოთ კო მე დი-
ას ოჯ ახ თან ერ თად და ეს აუც ილ ებ ლად გა აკ ეთ ეთ, დროს 
გა იყ ვანთ ისე, რო გორც თქვენ გსურთ და შე დე გად აუც ილ-
ებ ლად მი იღ ებთ უკუ ეფ ექ ტს. ბევრ ად ამი ანს უთ ქვამს, რომ 
სახ ლში ბევ რი რა მის გა კე თე ბა სურს, მაგ რამ დრო არ აქ ვს... 
ახ ლა დრო საკ მა რი სია, ამ იტ ომ მთე ლი ეს დრო შე იძ ლე ბა გა-
მო იყ ენ ონ ყვე ლა იმ საქ მის თვის, რის თვი საც აქ ამ დე დრო არ 
რჩე ბო დათ — წიგ ნის კითხვის თვის, ფილ მის ყუ რე ბის თვის, 
ბავ შვებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის... თუ ყო ველ დღეს პრო-
დუქ ტი ულ ად გა მო ვი ყე ნებთ, შფოთ ვაც აღ არ იქ ნე ბა”.

აზი ან ებს თუ არა სო ცი ალ ური ქსე ლის მომ ხმა რებ ლებს 
ქსელ ში გავ რცე ლე ბუ ლი ესა თუ ის პოს ტი და არ სე ბობს თუ 
არა მათ თვის ერ თგვა რი ფსი ქო ლო გი ური თვით დახ მა რე ბის 
ბერ კე ტი? — ას ეთია ჩვე ნი შე კითხვა, რო მელ ზეც ფსი ქო ლო-
გი ზუ რა მხე იძე გვპა სუ ხობს: „ად ამი ანი, რო დე საც მას აქ-
ვს შფოთ ვა, სხვის თვის სა კუ თა რი ემ ოცი ებ ის გა ზი არ ებ ით 
შფოთ ვის ხა რის ხს ამ ცი რებს. თუმ ცა, არ ის მე ორე ვა რი ან-
ტიც, რომ შფოთ ვა შე იძ ლე ბა გა დამ დე ბი გახ დეს. პა ნი კის მე-
ქა ნიზ მი პრინ ციპ ში ასე მუ შა ობს, თუ არ გვექ ნე ბა ე.წ. ფილ-
ტრი, რო მე ლიც ნიშ ნავს, რომ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
აღ ვიქ ვათ ინ ტერ პრე ტა ცი ით, ანუ გა ვა ან ალ იზო — რამ დე ნად 
გა აზ ვი ადა მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ამ ად ამი ან მა. წი ნა აღ-
მდეგ შემ თხვე ვა ში, ეს და მა ზი ან ებ ელი გახ დე ბა. სა ერ თოდ, 
ად ამი ან ებს აქ ვთ ინ ფორ მა ცი ის მი მართ ში და გან წყო ბა, უფ-
რო მე ტი მიმ ღებ ლო ბა აქ ვს იმ სი ახ ლე ებ ის მი მართ, რო მე-
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ლიც მის თვის მი სა ღე ბია. მა გა ლი თად, ორი ინ ფორ მა ცია რომ 
გა ვავ რცე ლოთ – 1. კო რო ნა ვი რუ სი ჩვე ულ ებ რი ვი გრი პია და 
აზ ვი ად ებ ენ, ხალ ხს აგ იჟ ებ ენ. 2. კო რო ნა ვი რუ სი ძა ლი ან სა-
ში ში ვი რუ სია და ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა რთუ ლია. — 
ორ ივე ამ ამ ბავს თა ვი სი მიმ ღე ბი ეყ ოლ ება, რო მე ლიც თა ვი სი 
პო ზი ცი ის გა სამ ტკი ცებ ლად არ გუ მენ ტებს იპ ოვ ის”.

ფსი ქო ლო გი მა რი ამ კვა რაცხე ლია კი თვლის, რომ არ იქ-
ნე ბა სწო რი, ამ სი ტუ აცი აში ად ამი ან ებს თავ შე კა ვე ბის კენ 
მო ვუ წო დოთ: „მა შინ, ჩვენ ხე ლოვ ნუ რად უნ და დავ ბლო კოთ 
ემ ოცი ები. ამ იტ ომ ვთვლი, ყვე ლა პოს ტი, თუ ის სა კუ თა რი 
თა ვის გა მო ხატ ვის შე საძ ლებ ლო ბაა, კარ გია და თე რა პი ული 
ეფ ექ ტი აქ ვს ყვე ლა იმ ად ამი ან ის თვის, ვინც ახ ლა სტრეს ში 
იმ ყო ფე ბა”, — ამ ბობს ფსი ქო ლო გი.

კონ კრე ტუ ლად, რა სა კითხე ბია დღეს ყვე ლა ზე აქ ტუ ალ-
ური კვლე ვის თვის? — რო გორც ფსი ქო ლო გი ზუ რა მხე იძე 
აცხა დებს, ყვე ლა ფე რი აქ ტუ ალ ურია, მათ შო რის: რო გორ 
შუქ დე ბა პან დე მია სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მე დი ის სა შუ ალ ებ ით, 
ად ამი ან ებ ის ერთ სივ რცე ში დიდ ხანს ჩა კეტ ვა და ა.შ. „ჩი ნეთ-
ზე წა ვი კითხე და არ გა მოვ რიცხავ ოჯ ახ ის წევ რებს შო რის 
ურ თი ერ თო ბე ბის გაუარესების ფაქ ტე ბის ზრდა საც, გან სა-
კუთ რე ბით, თუ მათ არ აქ ვთ პი რა დი სივ რცე. რო გორც ვი-
რუ სის გავ რცე ლე ბას ელ ოდ ებ ოდ ნენ, და ახ ლო ებ ით, 4-დან 8 
კვი რის ფარ გლებ ში, და ახ ლო ებ ით იმ ავე დრო ის გან მავ ლო-
ბა შია მო სა ლოდ ნე ლი ოჯ ახ ის წევ რებს შო რის ურ თი ერ თო ბე-
ბის გარ თუ ლე ბა”, — ამ ბობს ფსი ქო ლო გი.

რო გორ შე იც ვლე ბა სა ზო გა დო ება პან დე მი ის შემ დეგ? — ამ 
კითხვა ზეც ფსი ქო ლო გებს სხვა დას ხვა პა სუ ხი აქ ვთ. მა რი ამ 
კვა რაცხე ლია თვლის, რომ უს აფ რთხო ებ ის თე მა წა მო იწ ევს 
წინ, რად გან, სა ბო ლოო ჯამ ში, მსოფ ლიო მიხ ვდა, რომ ეკ ონ-
ომ იკა ჯან მრთე ლო ბის უს აფ რთხო ებ აზე დგას. ზუ რა მხე იძ ის 
პა სუ ხი კი ას ეთია: „ღი რე ბუ ლე ბით ნა წილ ში, შე იძ ლე ბა, რა-
ღაც ცვლი ლე ბე ბი მოხ დეს, მა გა ლი თად, ჰი გი ენ ური ჩვე ვე ბი 
დარ ჩე ბა გა ორ მა გე ბუ ლად და ეს ის ედ აც კარ გია. ქცე ვის ჩვე-
ვად ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, და ახ ლო ებ ით, 64-68 ზე დი ზედ გა-
მე ორ ებაა სა ჭი რო და ახ ლა ზუს ტად ეგ პე რი ოდია. ვფიქ რობ, 
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მი სალ მე ბაც უფ რო კო რექ ტუ ლი გახ დე ბა. კრი ზი სიც დროს 
გარ კვე ული ხედ ვე ბი და და მო კი დე ბუ ლე ბა იც ვლე ბა. და ვაკ-
ვირ დეთ _ სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბი რას აკ ეთ ებ ენ. აღ მო აჩ ინ ეს, 
რომ სა სუნ თქი აპ არ ატ ებ ის დე ფი ცი ტი იყო და და იწყეს წარ-
მო ება, ანუ ქვეყ ნე ბი ის ეთ რე სურ სსაც შე იძ ენ ენ, რომ მო მა-
ვალ ში მსგავს სი ტუ აცი აში ნაკ ლე ბი პრობ ლე მე ბი შეხ ვდეთ. 
სა ქარ თვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ აზე თქვეს, რომ ძი რი თად აქ ცენ ტს 
ტუ რიზ მზე აღ არ გა აკ ეთ ებ ენ, რად გან ტუ რიზ მი ძა ლი ან და-
ზა რალ დე ბა. ვფიქ რობ, რომ პან დე მი ის შემ დეგ, რა ღაც დრო-
ის გან მავ ლო ბა ში, ინ ტენ სი ური მი მოს ვლა არ იქ ნე ბა. თუმ ცა, 
მე ორე მხრივ, გან ვი თარ დე ბა ში და ტუ რიზ მი”. 

ესაუბრა ნა ტო ობ ოლ აძ ე 

ქარ თულ ენ აზე ზრუნ ვის მიზ ნით
ჩა ტა რე ბუ ლი კონ კურ სე ბის გა მარ ჯვე ბუ ლე ბი 

ონ ლა ინსა ჩუქ რე ბით და ჯილ დოვ დნენ

რა შუ აშია თოვ ლის ბა ბუა და სიტყვა — მა ხა ლი?

გა ეც ან ით „ახ ალ” ქარ თულ სიტყვას — მა ხა ლი. ამ სიტყვას 
ქ. თბი ლი სის 94-ე სა ჯა რო სკო ლის მოს წავ ლემ (პე და გო გი 
ზა ირა გამ ყრე ლი ძე) ეთ ერ მა ის ურ აძ ემ მი აგ ნო. სულ ხან-სა-
ბას „სიტყვის კო ნას”, ახ ალი მე ქარ თუ ლე ახ ალ გაზ რდე ბის 
წყა ლო ბით, „ენ აში დაბ რუ ნე ბუ ლი სიტყვე ბის” ლექ სი კო ნიც 
შე იძ ლე ბა შე ემ ატ ოს და ამ სა ერო საქ მის წა მოწყე ბის სა თა-
ვე ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ლექ სი კოგ რა ფი ის ცენ ტრია. ცენ ტრმა უკ-
ვე ყვე ლას თვის ნაც ნო ბი კამ პა ნი ისა თუ მოძ რა ობ ის — „არა 
ბარ ბა რიზ მებს!” — ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერ ში გა-
მო აცხა და ორი კონ კურ სი სკო ლის მოს წავ ლე ებ ისა და სტუ-
დენ ტე ბის თვის: „შექ მე ნი შე ნი ტერ მი ნი” და „და აბ რუ ნე ენ-
აში შე ნი სიტყვა”. ამა წლის 15 მარ ტს სა კონ კურ სო ჟი ურ იმ 



axali koronavirusi da Tsu 143

(ჟი ურ ის შე მად გენ ლო ბა ში შე ვიდ ნენ თსუ ლექ სი კოგ რა ფი ის 
ცენ ტრის რე დაქ ტო რე ბი: თი ნა თინ მარ გა ლი ტა ძე, გე ლა ხუნ-
და ძე, მაია დავ ლი ან იძე და გი ორ გი მე ლა ძე) მი იღო კონ კურ-
სან ტე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი მა სა ლე ბი და გა მო ავ ლი ნა ორ-
ივე კონ კურ სის გა მარ ჯვე ბუ ლე ბი.

ენ აში დაბ რუ ნე ბის თუ გა აქ ტი ურ ებ ის კან დი და ტი ქარ თუ-
ლი სიტყვის აღ მო ჩე ნა და გა თა ვი სე ბა იმ დე ნად საშ ვი ლიშ-
ვი ლო საქ მეა ქარ თუ ლი ენ ის გამ დიდ რე ბის თვალ საზ რი სით, 
რომ ლექ სი კოგ რა ფი ის ცენ ტრმა მის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კონ-
კურ სე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი გა მარ ჯვე ბუ ლე ბის გა-
მოცხა დე ბა თუ და ჯილ დო ება 14 აპ რილს, ქარ თუ ლი ენ ის 
დღეს გა დაწყვი ტა, რაც კი დევ ერ თხელ უს ვამს ხაზს კონ კურ-
სში ჩაბ მუ ლი ახ ალ გაზ რდე ბის ქარ თუ ლი საქ მის სი კე თეს. ეს 
გა მარ ჯვე ბუ ლე ბი ენ აში და საბ რუ ნე ბე ლი ქარ თუ ლი სიტყვე-
ბის და უცხო ტერ მინ თა ქარ თუ ლი შე სატყვი სე ბის შერ ჩე ვის 
ავ ტო რე ბი არი ან.

მაშ ასე, გა ცოცხლე ბუ ლი ქარ თუ ლი სიტყვის — მა ხა ლის 
— თა ობ აზე კონ კურ სში („და აბ რუ ნე ენ აში შე ნი სიტყვა”) გა-
მარ ჯვე ბუ ლი ქ. თბი ლი სის 94-ე სა ჯა რო სკო ლის მოს წავ ლე 
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ეთ ერ მა ის ურ აძე თა ვის გან მარ ტე ბას გვთა ვა ზობს: „მე შე-
ვარ ჩიე სიტყვა ხურ ჯი ნი, რო მე ლიც დღემ დე ქარ თუ ლი მე გო-
ნა და პი რა დად ჩემ თვის ზღაპ რებ სა და თოვ ლის ბა ბუ ას თან 
ას ოც ირ დე ბო და. ძა ლი ან დამ წყდა გუ ლი, რო დე საც სულ ხან-
სა ბას ლექ სი კონ ში გა და ვაწყდი ამ სიტყვას და შე ვიტყვე, რომ 
იგი სპარ სუ ლი დან სეს ხე ბის გზით ყო ფი ლა შე მო სუ ლი. ჩემ-
თვის გა უგ ებ არია, რამ გა ნა პი რო ბა ამ სიტყვის სეს ხე ბა მა-
შინ, რო დე საც გვქო ნია შე სა ნიშ ნა ვი სიტყვა — მა ხა ლი. რაც 
ყვე ლა ზე მთა ვა რია, მა ხა ლი ქარ თუ ლია, მას ჩვე ნი წი ნაპ რე-
ბი იყ ენ ებ დნენ და მსურს, ჩვენს მეტყვე ლე ბა შიც დაბ რუნ დეს 
იგი. რად გან ხურ ჯი ნი და თოვ ლის ბა ბუა ჩემ თვის ას ოც ირ-
დე ბო და იმ ედ თან, მო ლო დინ სა და სი ხა რულ თან, ახ ლაც იმ-
ედს გა მოვ თქვამ, ამ შე სა ნიშ ნა ვი კონ კურ სის წყა ლო ბით, ეს 
სიტყვა დაბ რუნ დე ბა ჩვენს ენ აში, დამ კვიდ რდე ბა და გა ამ არ-
თლებს ჩემს მო ლო დინს!” — ასე მი მარ თა სა კონ კურ სო ჟი-
ურ ის წევ რებს სკო ლის მოს წავ ლემ. კო მი სი ამ მო იწ ონა ეთ-
ერ მა ის ურ აძ ის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი სიტყვა და იგი შე იტ ანა 
დიდ ინ გლი სურ-ქარ თულ ონ ლა ინ-ლექ სი კონ ში ინ გლი სუ რი 
სიტყვის saddle-bag მე ორე ქარ თულ ეკ ვი ვა ლენ ტად ხურ ჯი-
ნის გვერ დით.

ასე რომ, ეთ ერ ის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი, ენ აში დაბ რუ ნე-
ბი სა და გა აქ ტი ურ ებ ის კან დი და ტია სიტყვა — მა ხა ლი.

ნე კე რი — ჩემ თვის ეს სიტყვა იმ ედ თან ას ოც ირ დე ბა

2019 წლის დე კემ ბერ ში კონ კურ სის — „და აბ რუ ნე ენ აში 
შე ნი სიტყვა” — მო ნა წი ლე სკო ლის მოს წავ ლე ები და სტუ-
დენ ტე ბი და ეს წრნენ მარ ჯო რი უორ დრო პის და ბა დე ბის 150 
წლის თა ვი სად მი მიძ ღვნილ კონ ფე რენ ცი ას, რო მე ლიც თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში გა იმ არ თა. ამ დღეს 
ლექ სი კოგ რა ფი ის ცენ ტრმა დამ სწრე სა ზო გა დო ებ ას წა რუდ-
გი ნა მარ ჯო რი უორ დრო პის მი ერ შედ გე ნი ლი მცი რე ინ გლი-
სურ-ქარ თუ ლი ლექ სი კო ნი, რო მელ მაც წარ მო აჩ ინა ვეფხის-
ტყა ოს ნის მთარ გმნე ლის სა ოც რად ფა ქი ზი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ქარ თუ ლი სიტყვი სად მი. კონ ფე რენ ცი იდ ან, სა დაც უნ ივ ერ სი-
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ტე ტის პრო ფე სორ თა მხრი დან არა ერ თი ამ აღ ელ ვე ბე ლი და 
პატ რი ოტ ული მოხ სე ნე ბა გაჟღერ და, გა ვიხ სე ნებთ პრო ფე-
სორ მა ნა ნა რუ სე იშ ვი ლის გა მოს ვლას: „მარ ჯო რი სა ქარ თვე-
ლოს პირ ვე ლად 1894 წლის დე კემ ბერ ში ეწ ვია. ერ თი თვით 
ად რე, 27 ოქ ტომ ბერს მარ ჯო რიმ წე რი ლი გა უგ ზავ ნა სა ქარ-
თვე ლო ში მყოფ ძმას — ოლ ივ ერს: „ჩე მი ქარ თუ ლი ბიბ ლი-
ოთ ეკა ივ სე ბა! ჩე მი მუ შა ობა კი უფ რო ში ნა არ სი ანი გახ დე ბა, 
თუ სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო ვალ. არ ვი ცი, რა ტომ არ შე მიძ ლია 
სა ქარ თვე ლოს გარ და სხვა რა მე ზე ვი ფიქ რო და ვი ლა პა რა კო. 
მი ხა რია, რომ შენ მანდ იმ ყო ფე ბი, მაგ რამ, ოჰ, ნე ტავ მეც ვი-
ყო შენ თან ერ თად! ახ ლა ჩე მი ორი სიყ ვა რუ ლი ერ თმა ნე თის 
გვერ დი თაა: შენ და სა ქარ თვე ლო!” — მარ ჯო რის ეს წე რი ლი 
თსუ-ში გა მარ თულ კონ ფე რენ ცი აზე პრო ფე სორ მა მა ნა ნა 
რუ სე იშ ვილ მა გა აჟღე რა. ას ეთი არა ერ თი ძვირ ფა სი მო გო ნე-
ბის შემ დეგ გა საკ ვი რი არ არ ის, რომ კონ ფე რენ ცი აზე დამ-
სწრე ახ ალ გაზ რდებს გაღ ვი ძე ბო დათ სა კუ თა რი წვლი ლის 
შე ტა ნის სურ ვი ლი ქარ თულ საქ მე ში და შე დე გიც გა მო იკ ვე-
თა: კონ კურ სზე და რე გის ტრირ დნენ: ქ. თბი ლი სის 21-ე, 24-ე, 
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28-ე, 30-ე, 94-ე, 99-ე, 161-ე, ქ. ფო თის მე-6, მეს ტი ის მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის სო ფელ ფა რის სა ჯა რო სკო ლე ბის მოს წავ ლე ები; 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის, ილი ას სა ხელ მწი-
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის, კავ კა სი ის უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და აღ მო-
სავ ლეთ ევ რო პის უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი. მიმ დი ნა რე 
წლის იან ვარ ში კონ კურ სან ტებ თან გა იმ არ თა სა მუ შაო შეხ-
ვედ რე ბი და კონ სულ ტა ცი ები კონ კურ სის პი რო ბებ თან და-
კავ ში რე ბით და მათ გა და ეც ათ სა კონ კურ სო და ვა ლე ბა.

და აი, კონ კურ სის გზით აღ მო ჩე ნი ლი და „გა აქ ტი ურ ებ ული” 
კი დევ ერ თი ქარ თუ ლი სიტყვა — ნე კე რი. მი სი მა ძი ებ ელი და 
აღ მომ ჩე ნი ქ. თბი ლი სის 94-ე სა ჯა რო სკო ლის მოს წავ ლე (პე-
და გო გი ზა ირა გამ ყრე ლი ძე) მა რი ამ სი ბაშ ვი ლია.

„მე ვარ მე-11 კლა სის მოს წავ ლე და დი დი სურ ვი ლი მაქ ვს, 
მცი რე ოდ ენი წვლი ლი მა ინც შე ვი ტა ნო ჩე მი მშობ ლი ური ენ-
ის გან ვი თა რე ბა ში. ამ ის თვის გა მო ვი ყე ნე სულ ხან-სა ბა ორ-
ბე ლი ან ის ქარ თუ ლი ენ ის პირ ვე ლი გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო-
ნი და ავ ირ ჩიე სიტყვა — ნე კე რი. ნე კე რი ქარ თუ ლი სიტყვაა 
და, სა ბას გან მარ ტე ბით, ნიშ ნავს „ხის კუ კურს, ზამ თარ წარ-
მო ჩე ნილს”, ანუ ზამ თარ ში გა მო სულ კვირ ტს. ჩე მი აზ რით, 
ეს სიტყვა კე თილ ხმო ვა ნია, სა სი ამ ოვ ნოდ წარ მო სათ ქმე ლი, 
თუმ ცა მხო ლოდ ამ ის გა მო არ ამ ირ ჩე ვია იგი ჩვენს ენ აში 
და საბ რუ ნებ ლად. ჩემ თვის ეს სიტყვა იმ ედ თან ას ოც ირ დე-
ბა. იმ ჟამ თან, რო დე საც ყო ველ გვა რი იმ ედი გა და წუ რუ ლია 
და უეც რად გა მობ რწყინ დე ბა იმ ედ ის ვარ სკვლა ვი, რო გორც 
ზამ თარ ში გა მო სუ ლი კვირ ტი — ნე კე რი”, — ასე მი მარ თა წე-
რი ლით კი დევ ერ თმა მოს წავ ლემ, მა რი ამ სი ბაშ ვილ მა სა კონ-
კურ სო კო მი სი ას. კო მი სი ამ მო იწ ონა მა რი ამ ის შე თა ვა ზე ბა. 
ნე კე რი შე ტა ნი ლია ქარ თუ ლი ენ ის გან მარ ტე ბით ლექ სი კონ-
ში შემ დე გი მნიშ ვნე ლო ბით — კვირ ტე ბი ანი ხის ნორ ჩი ტო-
ტი. ამ ავე მნიშ ვნე ლო ბით შე იტ ანა ეს სიტყვა სა კონ კურ სო 
კო მი სი ამ დიდ ინ გლი სურ-ქარ თულ ონ ლა ინ-ლექ სი კონ ში ინ-
გლი სუ რი სიტყვის sprout ერთ-ერთ ქარ თულ ეკ ვი ვა ლენ ტად.

მოკ ლედ რომ ვთქვათ, მა რი ამ ის მი ერ ენ აში დაბ რუ ნე ბი სა 
და გა აქ ტი ურ ებ ის კან დი და ტია სიტყვა — ნე კე რი.
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რას შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ თემ საკ ვე თი?

უცხო სიტყვა თა ქარ თულ ენ აში დამ კვიდ რე ბის პრობ ლე-
მა ზე არა ერ თი კამ პა ნია სწო რედ თსუ-ის ლექ სი კოგ რა ფი ის 
ცენ ტრის ინ იცი ატ ივაა და აქ ცი ის — „არა ბარ ბა რიზ მებს” 
ფარ გლებ ში არა ერ თი ღო ნის ძი ება ჩა ტარ და. სწო რედ ამ საქ-
მის გაგ რძე ლე ბაა კონ კურ სი — „შექ მე ნი შე ნი ტერ მი ნი”. სა-
კონ კურ სო კო მი სი ამ (ჟი ურ ის შე მად გენ ლო ბა ში შე ვიდ ნენ 
თსუ ლექ სი კოგ რა ფი ის ცენ ტრის რე დაქ ტო რე ბი: თი ნა თინ 
მარ გა ლი ტა ძე, გე ლა ხუნ და ძე, მაია დავ ლი ან იძე და გი ორ გი 
მე ლა ძე) გა მარ ჯვე ბუ ლე ბი გა მო ავ ლი ნა და ქარ თუ ლი ენ ის-
თვის სა შუ რი საქ მის თვალ სა ჩი ნო ებ ის თვის ის სიტყვე ბი „გა-
აშ ავა”, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც ქარ თუ ლად სა უბ რი სას ამი-
ერ იდ ან მა ინც აღ არ შეგ ვე ფე რე ბა. 

გა ეც ან ით ქარ თუ ლი ენ ის შემ ბღა ლა ვი სიტყვის — „ჰეშ ტე-
გი” ახ ალ ქარ თულ ეკ ვი ვა ლენ ტს — თემ საკ ვე თი. 

რო გორც ლექ სი კოგ რა ფი ის ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი თი-
ნა თინ მარ გა ლი ტა ძე გან მარ ტავს: „ქ. თბი ლი სის 28-ე სა ჯა-
რო სკო ლის (პე და გო გი თეა გი ორ გა ძე) მოს წავ ლემ მა რი ამ 
რა მა ზაშ ვილ მა იმ უშ ავა ტერ მინ ზე — ჰეშ ტე გი, გა მო იკ ვლია 
ეს ტერ მი ნი და შე მოგ ვთა ვა ზა მი სი ქარ თუ ლი ეკ ვი ვა ლენ ტი 
— თემ საკ ვე თი”. 

„ჰეშ ტე გი — დი ეზ ით წამ ძღვა რე ბუ ლი საკ ვან ძო სიტყვა ან 
ფრა ზაა, რო მე ლიც სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში გა მო იყ ენ ება და 
კონ კრე ტულ თე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის აღ-
მო ჩე ნას ამ არ ტი ვებს. სიტყვას ან ფრა ზას, თე მის გა მო საკ ვეთ 
ნიშ ნულს, რი თაც სო ცი ალ ურ ქსელ ში გაბ ნე ულ ინ ფორ მა ცი-
ათა ქა ოს ში ორი ენ ტა ცი ას ახ დენთ, ათ ას იდ ან ერ თს პო ულ-
ობთ, სა კუ თარ ინ ტე რე სებ ზე მორ გე ბულს და თა ნაც სწრა-
ფად და მარ ტი ვად, თემ საკ ვე თი შე იძ ლე ბა ეწ ოდ ოს”, — წერს 
მა რი ამი სა კონ კურ სო კო მი სი ას. სა კონ კურ სო ჟი ურ იმ მო იწ-
ონა მა რი ამ რა მა ზაშ ვი ლის მი ერ და მო უკ იდ ებ ლად შექ მნი ლი 
ტერ მი ნი და იგი შე იტ ანა რო გორც დიდ ინ გლი სურ-ქარ თულ 
ონ ლა ინ-ლექ სი კონ ში (www.dict.ge), ისე ინ გლი სურ-ქარ თუ ლი 
ტექ ნი კუ რი ტერ მი ნო ლო გი ის ლექ სი კონ ში (http://techdict.ge).
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რით შევ ცვა ლოთ სიტყვა — სკრინ სე ივ ერი?

კონ კურ სში — „შექ მე ნი შე ნი ტერ მი ნი” — მე ორე გა მარ-
ჯვე ბუ ლია მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ. ფა რის სა ჯა რო 
სკო ლის მოს წავ ლე (პე და გო გი ანა ჭა ჭუა) მა რი ამ ნარ სა ვი ძე. 
რო გორც თი ნა თინ მარ გა ლი ტა ძე გან მარ ტავს: „მა რი ამ მა იმ-
უშ ავა ტერ მინ ზე — screensaver სკრინ სე ივ ერი. კონ კურ სან-
ტს გა მოწ ვლილ ვით შე უს წავ ლია ტერ მი ნი და მის ქარ თულ 
ეკ ვი ვა ლენ ტად რე კო მენ და ცი ას უწ ევს ტერ მინს ეკ რან მზო გი 
(პროგ რა მა). აღ ნიშ ნუ ლი ტერ მი ნი იძ ებ ნე ბა ქარ თულ ინ ტერ-
ნეტ-სივ რცე ში ეკ რა ნის დამ ცავ პროგ რა მას თან და სკრინ-
სე ივ ერ თან ერ თად, თუმ ცა კონ კურ სან ტი და მა ჯე რებ ლად 
ამ ტკი ცებს სწო რედ ტერ მი ნის — ეკ რან მზო გი პროგ რა მა — 
მი ზან შე წო ნი ლო ბას”.

„ვფიქ რობ, ყუ რადღე ბა უნ და გა ვა მახ ვი ლოთ ამ ტერ მი-
ნით აღ ნიშ ნუ ლი კომ პი უტ ერ ული პროგ რა მის ფუნ ქცი აზე. 
Screensaver პროგ რა მა იც ავს ეკ რანს, უფ რო სწო რად ზო გავს 
კომ პი უტ ერ ის კვე ბის ელ ემ ენ ტის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ას. 
ქარ თუ ლი შე სატყვი სი — „ეკ რა ნის დამ ცა ვი”, გარ კვე ულ წი-
ლად, შე საძ ლოა მიჩ ნე ულ იქ ნეს ეკ რა ნის დამ ცავ სპე ცი ალ-
ურ გარ სად, რაც თა ნა მედ რო ვე ფარ თო ეკ რა ნი ან მო ბი ლურ 
ტე ლე ფო ნებს, პლან შე ტებს თუ სხვა ელ ექ ტრო ნულ მოწყო-
ბი ლო ბებს მე ქა ნი კუ რი და ზი ან ებ ის გან იც ავს. ტერ მი ნის ში-
ნა არ სი დან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობ, ად ეკ ვა ტუ რი თარ გმა ნია 
— „ეკ რან მზო გი პროგ რა მა”, რო მელ შიც მო იზ რე ბა ეკ რა ნის 
არა მე ქა ნი კუ რი და ზი ან ებ ის გან დაც ვა, არ ამ ედ მოწყო ბი-
ლო ბის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის გა ხან გრძლი ვე ბა კვე ბის ელ ემ ენ-
ტის ხარ ჯვის შემ ცი რე ბით”, — მა რი ამ ნარ სა ვი ძის მი ერ წარ-
მოდ გე ნი ლი ეს ან ალ იზი სა კონ კურ სო ჟი ურ იმ მო იწ ონა და 
ტერ მი ნი — ეკ რან მზო გი — შე იტ ანა რო გორც დიდ ინ გლი-
სურ-ქარ თულ ონ ლა ინ-ლექ სი კონ ში, ისე ინ ლი სურ-ქარ თუ ლი 
ტექ ნი კუ რი ტერ მი ნო ლო გი ის ლექ სი კონ ში.
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ლექ სი კო ნებ ში ას ახ ული ახ ალი სიტყვა —
მა უს ის თვა ლი 

კონ კურ სში — „შექ მე ნი შე ნი ტერ მი ნი” — მე სა მე გა მარ ჯვე-
ბუ ლია კავ კა სი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი სა ბა კუ კა ვა. 
რო გორც თი ნა თინ მარ გა ლი ტა ძე ამ ბობს: „სა ბამ სა კონ კურ-
სოდ რამ დე ნი მე ტერ მი ნი შე ის წავ ლა, თუმ ცა მათ გან სა კონ-
კურ სო ჟი ურ იმ ორი ტერ მი ნი გა მო ყო: scroll wheel და scroll-
ing. პირ ვე ლი ტერ მი ნის თვის კონ კურ სან ტმა შე მოგ ვთა ვა ზა 
— მა უს ის თვა ლი. ეს ტერ მი ნი იძ ებ ნე ბა ქარ თულ ინ ტერ ნეტ-
სივ რცე ში, მაგ რამ კონ კურ სან ტმა კარ გად და ას აბ უთა მი სი 
უპ ირ ატ ეს ობა. თვა ლი ამ ტერ მინ ში, ცხა დია, ბორ ბალს აღ-
ნიშ ნავს და არა ად ამი ან ის თვალს (მაგ. ორ თვა ლა, ორ თვლი-
ანი). კონ კურ სან ტმა სა ინ ტე რე სო ვერ სი ები შე მოგ ვთა ვა ზა 
ტერ მი ნით ვის scrolling”.

„Scrolling – სკრო ლინ გი ნიშ ნავს ინ ტერ ნეტ ვებ-გვერ დე ბის 
ან დო კუ მენ ტე ბი სა და მა სა ლე ბის აშ ლა/ჩა მოშ ლას. შე იძ ლე ბა 
ით ქვას აწ ევა/ჩა მო წე ვა. „სკრო ლინ გი” ას ევე ნიშ ნავს ინ ტერ-
ნეტ მა სა ლე ბი სათ ვის თვა ლის გა დავ ლე ბას ანუ დათ ვა ლი ერ-
ებ ას” — ეს გან მარ ტე ბა სა კონ კურ სო კო მი სი ამ მო იწ ონა და 
რო გორც დიდ ინ გლი სურ-ქარ თულ ონ ლა ინ-ლექ სი კონ ში, ას-
ევე ინ გლი სურ-ქარ თუ ლი ტექ ნი კუ რი ტერ მი ნო ლო გი ის ლექ-
სი კონ ში შე იტ ანა ტერ მი ნი — მა უს ის თვა ლი. სკრო ლინ გის 
ქარ თულ ეკ ვი ვა ლენ ტად კი მი იღო და ლექ სი კო ნებ ში შე იტ-
ანა — ეკ რან ზე ტექ სტის/ გა მო სა ხუ ლე ბის აწ ევა  ან ჩა მო წე ვა, 
აწ ევ-ჩა მო წე ვა, აწ ევ-ჩა მო წე ვით თვა ლი ერ ება.

* * *
რო გორ ლექ სი კოგ რა ფი ის ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი თი ნა-

თინ მარ გა ლი ტა ძე ჩვენ თან სა უბ არ ში ამ ბობს: „გა მარ ჯვე-
ბუ ლებს შო რი საა თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
სტუ დენ ტი გი ვი ჯა ნი ბე გაშ ვი ლი, რო მელ მაც ორ ივე კონ-
კურ სის თვის მო ამ ზა და მა სა ლა. სა კონ კურ სო ჟი ურ ის გან-
სა კუთ რე ბით მო ეწ ონა მი სი მსჯე ლო ბა სა კუ თა რი შე მო თა-
ვა ზე ბუ ლი ტერ მი ნი სა და სიტყვის შე სა ხებ. კონ კურ სან ტის 
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მსჯე ლო ბა ორ ივე შემ თხვე ვა ში გა მო ირ ჩე ვა ლო გი კუ რო ბით, 
აზ რის მწყობ რად გად მო ცე მის უნ არ ით. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ მი სი შე მო თა ვა ზე ბე ბი ამ ჯე რად არ ას ახ ულა ჩვენს ლექ-
სი კო ნებ ში, ვფიქ რობთ, კარ გი იქ ნე ბა, თუ გი ვი გა აგ რძე ლებს 
მუ შა ობ ას ტერ მი ნო ლო გი აზე და ჩვე ნი მო მა ვა ლი კონ კურ სე-
ბის აქ ტი ური მო ნა წი ლე იქ ნე ბა”.

ონ ლა ინ სა ჩუქ რე ბი გა მარ ჯვე ბუ ლებს

მსოფ ლიო პან დე მი ის გა მო და, შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე-
ლო ში ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბით გა მოწ ვე ულ 
რე ალ ობ აში კონ კურ სის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტეტ მა ვერ 
მო ახ ერ ხა ტრა დი ცი ული ღო ნის ძი ებ ის გა მარ თვა ქარ თუ ლი 
ენ ის დღეს, რა თა გა მარ ჯვე ბუ ლი კონ კურ სან ტე ბი თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში სა ზე იმ ოდ და ეჯ ილ დო ებ ინა. 
სწო რედ ამ იტ ომ, სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის გა დაწყვე ტი-
ლე ბით, გა მარ ჯვე ბუ ლე ბი და ჯილ დოვ დნენ ონ ლა ინ-სა ჩუქ-
რე ბით და მათ გა და ეც ათ უვ ადო ხელ მო წე რე ბი დიდ ინ გლი-
სურ-ქარ თულ ონ ლა ინ-ლექ სი კონ ზე www.dict.ge.

„კონ კურ სე ბი — „შექ მე ნი შე ნი ტერ მი ნი” და „და აბ რუ ნე 
ენ აში შე ნი სიტყვა” არ იყო ერ თჯე რა დი კონ კურ სე ბი. ის-
ინი ყო ველ წელს გა მოცხად დე ბა და იმ ედი გვაქ ვს, მომ დევ-
ნო წლებ ში უფ რო მეტ მო ნა წი ლეს მო იზ იდ ავს,” — აცხა დებს 
ლექ სი კოგ რა ფი ის ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი თი ნა თინ მარ გა-
ლი ტა ძე.

იმ ედია, 14 აპ რი ლი, ქარ თუ ლი ენ ის დღე მო მა ვალ ში აღ-
არ ას ოდ ეს იქ ნე ბა „გა და ფა რუ ლი” სა ზო გა დო ებ ის თვის და 
თა ვად ქვეყ ნის თვის სტრე სის შემ ცვე ლი ინ ფორ მა ცი ებ ით 
„კო ვიდ 19”-ზე და ის ეთ ქარ თულ საქ მეს, რაც თსუ ლექ სი-
კოგ რა ფი ის ცენ ტრის წა მოწყე ბაა, უფ რო მას შტა ბუ რი გან-
ხილ ვის, მო მა ვალ ში კი სა თა ნა დო და ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
მი ეც ემა. 

მო ამ ზა და ნი ნო კა კუ ლი ამ
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თსუის სტუ დენ ტის თა ნად გო მის მა გა ლი თი 
აზ ერ ბა იჯ ან ის საზღვარ ზე 

თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის მე ოთხე კურ სის სტუ დენ-
ტი გი ორ გი გა გუა, რო მე ლიც, ამ ავე დროს, აკ ად ემ იკ ოს ფრი-
დონ თო დუ ას სა ხე ლო ბის სტუ დენ ტთა სა მეც ნი ერო სა ზო გა-
დო ებ ის პრე ზი დენ ტი და ევ რო პის ნევ რო ლოგ თა აკ ად ემი ის 
სტუ დენ ტუ რი წევ რია, ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის 
პრე ვენ ცი ის თვის აზ ერ ბა იჯ ან ის საზღვარ ზე სა მუ შა ოდ წა ვი-
და. მი სი მო ვა ლე ობაა საზღვარ ზე გად მო სუ ლი ყვე ლა პი რის 
გა სინ ჯვა და მათ თვის შე სა ბა მი სი შემ დგო მი მოქ მე დე ბის 
გან საზღვრა. გი ორ გი გა გუა თვლის, რომ ამ რთულ პე რი ოდ-
ში სა ხელ მწი ფოს გვერ დით უნ და და უდ გე და რი თაც შე გიძ-
ლია, უნ და აღ მო უჩ ინო დახ მა რე ბა. გი ორ გი გა გუ ას ბევრ თა-
ნა ტოლ თან აქ ვს მი მო წე რა და თი თოეულის შე სა ხებ ფლობს 
ინ ფორ მა ცი ას — რო გორ არ თმე ვენ ახ ალ გაზ რდე ბი თავს 
„კო ვიდ-19”-ით გა მოწ ვე ული ცხოვ რე ბის ახ ალ წეს რიგს. 

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის სტუ დენ ტი გი ორ გი გა გუა

_ რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დად გნენ ახ ალ გაზ რდე ბი ახ ალ 
კო რო ნა ვი რუს თან და კავ ში რე ბით, რა პრობ ლე მე ბი გა მო ეკ-
ვე თათ და რო გორ არ თმე ვენ 
თავს ამ პე რი ოდს?
_ გა მოწ ვე ვე ბი არა მხო-

ლოდ ახ ალ გაზ რდებს, არ-
ამ ედ მთელ მსოფ ლი ოს აქ-
ვს ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით 
გა მოწ ვე ულ მო ცე მუ ლო ბა-
ში და, რა თქმა უნ და, ახ ალ-
გაზ რდებ საც. მათ მო უწი ათ 
დის ტან ცი ურ სწავ ლა ზე გა-
დას ვლა, რა მაც ზო გი ერთ 
ახ ალ გაზ რდა ში პრო ტეს ტი 
გა მო იწ ვია. მა გა ლი თად, შე- giorgi gaguagiorgi gagua
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იქ მნა პე ტი ცია, სა დაც ის ინი მო ითხო ვენ, რომ მიმ დი ნა რე 
წე ლი აკ ად ემი ურ წლად გა მოცხად დეს, ვი ნა იდ ან ზო გი ერ-
თი ეფ ექ ტუ რად ვერ ერ თვე ბა ამ სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო-
ცეს ში. ბევ რი აღ ნიშ ნავს, რომ მათ ხა რის ხი ანი გა ნათ ლე ბის 
მი სა ღე ბად სხვა დას ხვა ფაქ ტო რი უშ ლის ხელს. ჩე მი გად მო-
სა ხე დი დან, ვინც თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტი დან ვართ, 
შე მიძ ლია ვთქვა, რომ აბ სო ლუ ტუ რად უპ რობ ლე მოდ, ძვე-
ლე ბუ რად წა რი მარ თა ონ ლა ინ კურ სი ლექ ცია-სე მი ნა რე ბის 
პრინ ცი პით. დღეს ჩვე ულ ებ რი ვად დავ წე რეთ შუ ალ ედ ურ იც, 
რო გორც რე ალ ურ ად ვწერ დით და, სა ერ თოდ, დიდ პრობ ლე-
მად არ მი მაჩ ნია ეს ონ ლა ინ სწავ ლე ბა. გარ და ამ ისა, ზო გი-
ერ თმა სტუ დენ ტმა, რომ ლე ბიც სა კუ თა რი სამ სა ხუ რი დან შე-
მო სავ ლით იხ დიდ ნენ სწავ ლის სა ფა სურს და საცხოვ რებ ლის 
თან ხას, სამ სა ხუ რი და კარ გეს ან შე უჩ ერ დათ შე მო სა ვა ლი და 
ეს ეც და მა ტე ბი თი გა მოწ ვე ვაა ახ ალ გაზ რდე ბის თვის.
_ რამ დე ნა დაც ვი ცი, აზ ერ ბა იჯ ან ის საზღვარ თან მო ხა ლი-

სედ წახ ვე დი. რა მო ვა ლე ობა გა კის რია?
_ ჩვენ საზღვარ ზე ყვე ლა შე მო სულ ად ამი ანს რის კის გა მო-

სავ ლე ნად ვიკ ვლევთ. ფე ხით მო სი არ ულე ებ ის თვის დად გე ნი-
ლი გრა ფი კია და მხო ლოდ დი ლის ცხრა სა ათ იდ ან თორ მეტ 
სა ათ ამ დე შე მო დი ან (უკ ვე რამ დე ნი მე დღეა, რაც ეს მი მოს-
ვლაც შეწყდა). ყვე ლა მა შინ ვე კა რან ტინ ში გა და დის. ძა ლი ან 
ბევ რი მან ქა ნა მოძ რა ობს, მათ შო რის, სატ ვირ თო მან ქა ნე-
ბიც. სატ ვირ თო მან ქა ნის ყვე ლა მძღო ლი ეპ იდ ემი ოლ ოგი ურ 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბას გა დის. ვუ ზო მავთ სიცხეს და თუ სა ეჭ ვო 
პა ცი ენ ტია, ვა ყოვ ნებთ. შემ დეგ, თუ გა მოვ ლინ დე ბა სიცხე 
ან სხვა სიმ პტო მი, რაც ახ ასი ათ ებს ახ ალ კო რო ნა ვი რუსს, 
მა შინ ვე კა რან ტი ნის რე ჟიმ ში ვა თავ სებთ ან ვაბ რუ ნებთ უკ-
ან ქვე ყა ნა ში, სა იდ ან აც ჩა მო ვი და (სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე 
ყვე ლა მი დის კა რან ტინ ში, ვინც უცხო ელია, ყვე ლა ბრუნ დე ბა 
უკ ან). თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ას, რომ სატ ვირ თო მან ქა-
ნე ბის მძღო ლებს ნაკ ლე ბი შემ ხებ ლო ბა აქ ვთ ად ამი ან ებ თან, 
ის ინი უბ რა ლოდ გა ივ ლი ან ჩვენს გზას და მი დი ან სხვა ქვე-
ყა ნა ში, ნაკ ლე ბად სა ხი ფა თო ნი არი ან, მაგ რამ მა ინც ხდე ბა 
მა თი შე ფა სე ბა რის კის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად. ძა ლი ან რთუ-
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ლია, ას ევე, უს იმ პტო მო პა ცი ენ ტის გა მოვ ლე ნა საზღვარ ზე. 
ამ ას სპე ცი ალ ური მოწყო ბი ლო ბა სჭირ დე ბა. (დღეს დღე ობ-
ით, „COVID-19”-ის ლა ბო რა ტო რი ული დი აგ ნოს ტი კის ოქ-
როს სტან დარ ტს პო ლი მე რა ზუ ლი ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცი ის (პჯრ) 
მე თო დი წარ მო ად გენს. ამ მე თო დის მგრძნო ბე ლო ბა ძა ლი ან 
მა ღა ლია, ხორ ცი ელ დე ბა მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ ლა ბო რა ტო-
რი ებ ში. „SARS-CoV-2”-ზე პჯრ ტეს ტი რე ბა სა ქარ თვე ლო ში 
ხელ მი საწ ვდო მია. პჯრ მე თო დის გარ და, „COVID-19”-ის ლა-
ბო რა ტო რი ული დი აგ ნოს ტი კა, ას ევე, შე საძ ლე ბე ლია იმ უნ-
ოფ ერ მენ ტუ ლი ან ალ იზ ის და/ან სწრა ფი მარ ტი ვი მე თო დის 
გა მო ყე ნე ბით. ამ უკ ან ას კნე ლი მე თო დე ბის სა შუ ალ ებ ით შე-
საძ ლე ბე ლია გა ნი საზღვროს „SARS-CoV-2”-ის სა წი ნა აღ მდე-
გო IgM და IgG სის ხლში ან „SARS-CoV-2”-ის ან ტი გე ნი ზე მო 
სა სუნ თქი გზე ბი დან აღ ებ ულ ნაცხში.) ამ მე თო დის თვის გა-
მო იყ ენ ება ზე მო სა სუნ თქი გზე ბი დან (ნა ზო ფა რინ გე ალ ური 
და ორ ოფ არ ინ გე ალ ური), ისე ქვე მო სა სუნ თქი გზე ბი დან (ამ-
ოღ ებ ული ნახ ვე ლი, ენ დოტ რა ქე ული ლა ვა ჟი) მი ღე ბუ ლი მა-
სა ლე ბი. 

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

მე დი ის პო ზი ტი ური და ნე გა ტი ური გავ ლე ნა 
„კო ვიდ19”ით გა მოწ ვე ულ რე ალ ობ აში

ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის პი რო ბებ ში სახ ლში გა მო კე ტი ლი 
სა ზო გა დო ებ ის ნა წილს დეპ რე სია და შფოთ ვა დაეუფლა. 
ფსი ქო ლო გე ბი გვირ ჩე ვენ, რომ სა სურ ვე ლია პან დე მი ის შე სა-
ხებ ან ნე გა ტი ური ემ ოცი ებ ის შემ ცველ ნე ბის მი ერ ინ ფორ მა-
ცი ას მო ვუს მი ნოთ დღე ში ერ თხელ ან ორ ჯერ, დღის პირ ველ 
მო ნაკ ვეთ ში. სა ღა მო კი — ძი ლის წი ნა პე რი ოდი — არ უნ და 
დავ ტვირ თოთ უარ ყო ფი თი ემ ოცი ებ ით. სწო რედ ამ პრობ ლე-
მას ეხ მი ან ება მე დი აფ სი ქო ლო გი, თსუ-ის პრო ფე სო რი მა რი-
ამ გერ სა მია, რო მე ლიც ამ რთულ პე რი ოდ ში მე დი ის პო ზი ტი-
ურ და ნე გა ტი ურ გავ ლე ნებს სწავ ლობს.
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გვე სა უბ რე ბა მე დი აფ სი ქო ლო გი, თსუ-ის პროფესორი 
მა რი ამ გერ სა მია

_ რა გავ ლე ნას ახ დენს მე დია სა ზო გა დო ებ აზე ახ ალი კო-
რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული რე ალ ობის ფონ ზე?
_ მე დი ის გავ ლე ნა სა ზო გა დო ებ აზე მე დი ის გა ჩე ნის თა ნა-

ვე თვალ ში სა ცე მი იყო. ყო ვე ლი ახ ალი მე დი უმ ის გა მო ჩე ნას 
თა ვი სი ძლე ვა მო სი ლე ბის ფა ზა ახ ლდა. მა გა ლი თად, რო ცა 
გაჩ ნდა რა დიო, სა ზო გა დო ებ აში იყო ის ეთი გან ცდა და მო-
ლო დი ნი, რომ რა დი ოს შე უძ ლია სას წა ულ ებ ის მოხ დე ნა. ჩვენ 
გვახ სოვს მა გა ლი თე ბი, რო დე საც რა დიო გა და ცე მებ მა მა სი-
ური პა ნი კაც კი გა მო იწ ვია (1938 წელს ორ სონ უილ სის რა-
დიო წარ მოდ გე ნა აშშ-ზე მარ სი ან ელ ებ ის თავ დას ხმა ზე). ხალ-
ხმა მა შინ და იჯ ერა, რომ ეს მარ თლა ხდე ბო და. ტე ლე ვი ზი ის 
გა ჩე ნის თა ნა ვეც იგ ივე გან წყო ბა გაჩ ნდა, რომ ტე ლე ვი ზი ას 
შე უძ ლია სას წა ულ ებ ის მოხ დე ნა. ახ ლა იმ ავ ეს ვამ ბობთ ინ-
ტერ ნეტ თან, სო ცი ალ ურ ქსე ლებ თან მი მარ თე ბი თაც. ეს ტექ-
ნო ლო გი ური ეიფ ორია მა ინც ფრაგ მენ ტუ ლია და ად ამი ანი 
ეჩ ვე ვა მე დიაეფექტებს, შე სა ბა მი სად, უფ რო კრი ტი კუ ლად 
გა ნი ხი ლავს მთ და ზე გავ ლე ნა კლე ბუ ლობს, ტექ ნო ლო გი ებ ის 
გავ ლე ნაც რუ ტი ნუ ლი ხდე ბა. მე დი ის გავ ლე ნა უფ რო მე ტად 
შეს წავ ლი ლია მი სი ნე გა ტი ური ფე ნო მე ნის კუთხით. რამ დე-
ნად შე უძ ლია მას აგ რე სი ის 
და ძა ლა დო ბის გა მოწ ვე ვა? 
რამ დე ნად შე უძ ლია პა ნი კის 
და თეს ვა, რად გან ეს უფ-
რო თვალ ში სა ცე მია. თუმ ცა 
მკვლევ რე ბი ბო ლო დროს 
ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლე ბენ 
იმ აზე, რომ თუ მე დი ას შე უძ-
ლია ან ტი სო ცი ალ ური ქცე-
ვე ბის გა მოწ ვე ვა, მე დი ას, 
ას ევე, შე უძ ლია გა მო იწ ვი ოს 
პრო სო ცი ალ ური ქცე ვე ბიც 
და ეს არ ის ძა ლი ან მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი. ჟურ ნა ლის ტი კათ- mariam gersamiamariam gersamia
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მცოდ ნე ებ მა, მე დი აფ სი ქო ლო გებ მაც მი აქ ცი ეს ყუ რადღე ბა 
და შე თან ხმდნენ იმ აზე, რომ, რა თქმა უნ და, ჟურ ნა ლის ტის 
მთა ვა რი ფუნ ქციაა პრობ ლე მის და ფიქ სი რე ბა და რე ალ ობ-
ის (და არა ფსევ დო რე ალ ობ ის) ას ახ ვა, მაგ რამ, ამ ას თა ნა ვე, 
მან უნ და შე მოგ ვთა ვა ზოს პრობ ლე მი დან გა მო სავ ლის გზაც 
და არ უნ და დაგ ვტო ვოს მარ ტო პრობ ლე მის პი რის პირ. ანუ 
ჟურ ნა ლის ტმა უნ და გვაჩ ვე ნოს ქცე ვის მო დე ლე ბი — რო გორ 
ვი მოქ მე დოთ გარ კვე ული პრობ ლე მის არ სე ბო ბის დროს. ამ 
კუთხით ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა, რაც ხდე ბა, თუნ დაც, ახ ალ 
კო რო ნა ვი რუს თან მი მარ თე ბა ში. გა ვიხ სე ნოთ ის, რომ რო ცა 
გა სულ სა უკ უნ ეში და იწყო სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კვლე ვე-
ბი მე დი ას თან მი მარ თე ბით, ამ კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ სენ-
სა ცი ურ თუ ნე გა ტი ურ ამ ბებს, სა დაც მკვლე ლო ბა ზე, სენ-
სა ცი აზე, სკან და ლებ ზე და კრი მი ნალ ზეა სა უბ არი, უფ რო 
მე ტი მა ყუ რე ბე ლი ჰყავს. ეს მე დი ამ იმ დე ნად გა ით ავ ისა, რომ 
ტოპ-ნი უს ებ ად ირ ჩევს სენ სა ცი აზე ორი ენ ტი რე ბულ ამ ბებს, 
თუნ დაც, ეს ერ თი დღის სენ სა ცია იყ ოს. იგ ივე სურ ვი ლი და 
სხვა რე ალ ობა გაჩ ნდა ახ ლა, რო დე საც საქ მე ეხ ება პან დე-
მი ას, ეს აღ არ არ ის ფრაგ მენ ტუ ლი (ერ თი დღის) გა შუ ქე ბა, 
ანუ უკ ვე მე სა მე კვი რაა, მთე ლი სა ტე ლე ვი ზიო დღის წეს რი-
გი აგ ებ ულია ამ თე მის გა შუ ქე ბა ზე, რო მე ლიც, ცალ სა ხად და 
სამ წუ ხა როდ, უფ რო მე ტად ნე გა ტი ვით არ ის დატ ვირ თუ ლი. 
ეს, გარ კვე ულ წი ლად, გა მოწ ვე ვაა მა ყუ რებ ლის თვი საც და 
ჟურ ნა ლის ტე ბის თვი საც. ჟურ ნა ლის ტებ მა ამ კრი ზი სულ სი-
ტუ აცი აში თით ქოს სწრა ფად გაიარეს ტრე ნინ გი, თუ რო გორ 
უნ და გა აშ უქ ონ ას ეთი ამ ბე ბი. 

გა მოწ ვე ვა ის იცაა, რომ მე დია ყო ველ დღი ურ ამ ბე ბად, რო-
გორც წე სი, აშ უქ ებს პო ლი ტი კას, ეკ ონ ომ იკ ას, სა პარ ლა მენ-
ტო ცხოვ რე ბას, სო ცი ალ ურ თე მა ტი კას, კულ ტუ რას და სა ერ-
თა შო რი სო ამ ბებს... მეც ნი ერ ება მას აინ ტე რე სებს მხო ლოდ 
აღ მო ჩე ნის კუთხით — ვთქვათ, კი ბოს წა მა ლი გა მო იგ ონ ეს, 
კო რო ნა ვი რუ სის ვაქ ცი ნა აღ მო აჩ ინ ეს და ა.შ. — აი, მსგავს თე-
მებს აშ უქ ებ ენ იმ იტ ომ, რომ ის სენ სა ცი ას შე იც ავს (რო გორც 
წე სი, პო ზი ტი ურს). დღეს კი, რე ალ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, აბ-
სო ლუ ტუ რად სხვა პა ტერ ნს და მო ცე მუ ლო ბას ვხე დავთ. ჩვენ 
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ვუ ყუ რებთ ჟურ ნა ლის ტებს (ყვე ლა მათ გა ნი არა, მაგ რამ გა-
მოჩ ნდნენ უკ ვე ას ეთი ჟურ ნა ლის ტე ბი და ეს მი სა სალ მე ბე-
ლია), რომ ლე ბიც სა ფუძ ვლი ან ად ემ ზა დე ბი ან პრო ფე სი ონ ალ-
ებ თან, მეც ნი ერ ებ თან, სპე ცი ალ ის ტებ თან ინ ტერ ვი უს თვის 
და მათ უს ვა მენ, მათ შო რის, ის ეთ კითხვებ საც, რო გო რი ცაა 
— რო გორ მიმ დი ნა რე ობს კვლე ვე ბი? რა ეტ აპ ზე არ ის ვაქ ცი-
ნის შექ მნის პრო ცე სი? რო მე ლი წა მა ლი რა ეტ აპ ზე რო გორ 
მოქ მე დებს და, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ, მა ყუ რებ ლებ-
მაც, არა მარ ტო გა ვი გეთ ახ ალი ტერ მი ნო ლო გია კვლე ვე ბის 
შე სა ხებ და, შე სა ბა მი სად, ავ იმ აღ ლეთ ცნო ბი ერ ება, არ ამ ედ 
ამ ახ ალი ამ ბე ბის რუ ტი ნა შიც ვართ ჩარ თუ ლი. ანუ, ჩვენ სა-
მეც ნი ერო ამ ბებს „დის ქა ვე რის” არ ხი დან კი არ ვგე ბუ ლობთ, 
მიმ დი ნა რე ახ ალ ამ ბებ ში ვეც ნო ბით მიმ დი ნა რე კვლე ვებს და 
ყვე ლას გვსურს, რომ ეს გრძე ლი ამ ბა ვი პო ზი ტი ურ ად დამ-
თავ რდეს. დღე ვან დე ლი მოვ ლე ნე ბის სა მეც ნი ერო კუთხით 
გა შუ ქე ბის ეს ფორ მა (მთე ლი მსოფ ლიო მთე ლი დღე მხო ლოდ 
მეც ნი ერ ებ აზე და მე დი ცი ნა ზე სა უბ რობს), მინ და გითხრათ, 
მსოფ ლიო მე დი ის ის ტო რი აში პირ ვე ლი შემ თხვე ვაა. პო ლი ტი-
კაც და ეკ ონ ომ იკ აც იქ ცა ამ თე მის კონ ტექ სტი. 
_ რას ურ ჩევ დით ჟურ ნა ლის ტებს კრი ზი სე ბის გა შუ ქე ბი-

სას და რას ურ ჩევთ მა ყუ რე ბელს?
_ ჩვენ ვხე დავთ ჟურ ნა ლის ტებს, რომ ლე ბიც დღე საც ის ევ 

სკან დალ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი არი ან, რი თაც, რა თქმა უნ-
და, პა ნი კის და თეს ვა შე იძ ლე ბა მოხ დეს და ეს არ არ ის სწო რი 
მიდ გო მა ას ეთ სი ტუ აცი აში. მე დი ამ უფ რო მე ტი უნ და ისა-
უბ როს იმ აზე, რო გორ უნ და ვი მოქ მე დოთ ჩვენ. სა უბ არია 
იმ აზე, რო გორ მი აწ ოდ ოს მე დი ამ მე ტი ინ ფორ მა ცია ად ამი-
ან ებს, რა თა მათ თა ვი იგ რძნონ და ცუ ლად. მე დი ას დღე საც 
შე უძ ლია გა აგ რძე ლოს ის ევ და ის ევ სკან და ლებ ზე ორი ენ ტი-
რე ბა და მიყ ვეს ძველ პა ტენ ტს (რაც უფ რო სკან და ლუ რია ინ-
ფორ მა ცია, მით უფ რო ყუ რე ბა დია), თუმ ცა, ამ შემ თხვე ვა ში, 
მა ყუ რე ბე ლი მა ინც გა აკ ეთ ებს არ ჩე ვანს თა ვის სა სი კე თოდ. 
„თა ვის სა სი კე თოდ” ნიშ ნავს იმ ას, რომ ად ამი ანი ეძ ებს გა მო-
სა ვალს და მე დი აც უნ და გა და ვი დეს იმ ფა ზა ში, რო ცა ეკ რა-
ნი დან რა ცი ონ ალ ურ ად გვე სა უბ რე ბი ან პან დე მი ის თე მა ზე 
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და გვთა ვა ზო ბენ სწორ მო დე ლებს. სამ წუ ხა როდ, სო ცი ალ ურ 
ქსელ ში და მე დი ით აც ვხე დავთ, რომ „ნახ ვე ბის” და რე იტ ინ-
გე ბის თვის ვრცელ დე ბა ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი (ე.წ. ფე იკ ნი უს-
ები) სენ სა ცი ის ეფ ექ ტით, მა გა ლი თად ვაქ ცი ნის ან წამ ლის 
გა მო გო ნე ბა ზე და ეს ამ ბე ბი ცალ სა ხად დე ზინ ფორ მა ცი ის 
კა ტე გო რი აში ხვდე ბა.

სა ინ ტე რე სოა და ვაკ ვირ დეთ — რო გორ (შე)იც ვლე ბა მა-
ყუ რებ ლის მე დია-არ ჩე ვა ნი და ქცე ვა, რაც რე იტ ინ გებ ზეც 
აის ახ ება. მა ყუ რებ ლის მი მართ მთა ვა რი რჩე ვა არ ის — შე-
ვარ ჩი ოთ სან დო წყა რო ები. ყვე ლაფ რის ტი რა ჟი რე ბა და ყვე-
ლაფ რის მოს მე ნა თუ გა ზი არ ება ფე ის ბუქ ზე შე იძ ლე ბა ძა-
ლი ან ნე გა ტი ურ ად აის ახ ოს თა ვად ად ამი ან ებ ის ფსი ქი კურ 
ჯან მრთე ლო ბა ზე. სჯობს, სკეპ ტი კუ რად და კრი ტი კუ ლად 
შევ ხე დოთ სენ სა ცი ებს და სკან და ლებს, ვიდ რე უპ ირ ობ ოდ 
და ვი ჯე როთ. ას ევე, სა სურ ვე ლია ლი მი ტი რე ბუ ლად მო ვუს-
მი ნოთ, იგ ივე, ახ ალ ამ ბებს, მა გა ლი თად, დი ლას ან სა ღა მოს, 
რა თა მი ვი ღოთ ინ ფორ მა ცია და ის რე კო მე და ცი ები, რაც ვი-
რუს თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი, ოღ ონდ მი ვი ღოთ ეს ინ ფორ-
მა ცია კვა ლი ფი ცი ური ად ამი ან ებ ის გან. ჩვენ შეგ ვიძ ლია არ-
ჩე ვა ნი გა ვა კე თოთ და უფ რო მე ტად ვუ ყუ როთ ის ეთ არ ხებს, 
რომ ლე ბიც უფ რო რა ცი ონ ალ ურ ად უდ გე ბი ან სა კითხს, ჩვენს 
ინ ფორ მი რე ბა ზე ზრუ ნა ვენ და არა ჩვე ნი ემ ოცი ებ ის მა ნი პუ-
ლა ცი ას აგ რძე ლე ბენ. სა ერ თოდ, პო ზი ტი ვის კენ მიდ რე კი ლე-
ბა ად ამი ანს უფ რო მე ტი აქ ვს. ჩვენ ყვე ლას გვინ და, რომ ეს 
ყვე ლა ფე რი მა ლე დას რულ დეს, გაჩ ნდეს მე ტი ინ ფორ მა ცია 
მე ტი გა მო ჯან მრთე ლე ბუ ლის შე სა ხებ, მო ვის მი ნოთ „გა დარ-
ჩე ნის ის ტო რი ები”, ის ტო რი ები — თუ რო გორ ეხ მა რე ბი ან 
ად ამი ან ები ერ თმა ნეთს, არი ან სო ლი და რუ ლე ბი და ფიქ რო-
ბენ და მოქ მე დე ბენ გა დარ ჩე ნის თვის. ამ იტ ომ ჟურ ნა ლის ტე-
ბიც გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგა ნან. არ ჩე ვა ნი აღ არ არ სე ბობს — 
თუ რა გა აშ უქ ონ. „კო რო ნა ვი რუ სის ამ ბის” გარ და არ აფ ერი 
ხდე ბა. ყვე ლა ფე რი ამ ამ ბის გარ შე მოა. არ ჩე ვა ნი არ ის — რო-
გორ გა აშ უქ ონ ეს ამ ბე ბი? ერ თის მხრივ, მათ მა ყუ რებ ლის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა სურთ, მაგ რამ მე ორე მხა რეს დევს ამ ის „ფა სი”, 
რა საც რე იტ ინ გე ბიც გა მო აჩ ენს. სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა ამ აზე 
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დაკ ვირ ვე ბაც. რო გორც არ ას დროს, ისე ჩანს სწო რედ ახ ლა 
სან დო და კვა ლი ფი ცი ური მე დი ის და ჟურ ნა ლის ტის რო ლი. 
_ სად არ ის გა მო სა ვა ლი?
_ მწვა ვე კითხვე ბის დას მა, პრობ ლე მა ზე სა უბ არი ჟურ ნა-

ლის ტის მო ვა ლე ობაა, მაგ რამ, ამ ავე დროს, მთა ვა რი, რაც ამ 
კითხვე ბის უკ ან უნ და იყ ოს, ესაა — მე ტი ინ ფორ მა ცია მი-
ვა წო დოთ სა ზო გა დო ებ ას იმ ის თვის, რომ თავს და ცუ ლად 
გრძნობ დეს. ჩვე ნი თვით მი ზა ნი არ შე იძ ლე ბა იყ ოს ად ამი ანი 
(მათ შო რის რეს პონ დენ ტის) წყო ბი დან გა მოყ ვა ნა და მა ყუ-
რებ ლის ემ ოცი აზე თა მა ში. ჩვენ ყვე ლას გვაქ ვს ემ ოცი ური 
გან წყო ბა ამ თე მებ თან მი მარ თე ბით, ოღ ონდ ტე ლე ვი ზორს 
ვრთავთ იმ იტ ომ, რომ გა ვი გოთ ახ ალი ამ ბა ვი. თუ რეს პონ-
დენ ტი ვერ აკ ონ ტრო ლებს თა ვის ემ ოცი ებს — ეს ცუ დია, 
მაგ რამ ას ევე ცუ დი სა ყუ რე ბე ლია, რო ცა ვხე დავთ, რომ ჟურ-
ნა ლის ტი აჰ ყვა ემ ოცი ებს და პა ნი კა შია. ახ ლა, ჩვენ ყვე ლას 
გვსურს — ვნა ხოთ მო ბი ლი ზე ბუ ლი ად ამი ან ები, რომ ლე ბიც 
გვემ სა ხუ რე ბი ან და გვაწ ვდი ან გა და მოწ მე ბულ ინ ფორ მა ცი-
ას. თუ მე აღ მო ვა ჩენ, რომ ის ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც ჟურ-
ნა ლის ტმა მო მა წო და, სი მარ თლეს არ შე ეს აბ ამ ება, რა თქმა 
უნ და, ის ბრა ზი, რო მე ლიც პან დე მი ით გა მოწ ვე ული სტრე სის 
დროს არ სე ბობს, შე იძ ლე ბა მივ მარ თო ამ ჟურ ნა ლის ტის კენ. 
ეს ბრა ზი შე იძ ლე ბა მივ მარ თო პო ლი ტი კო სის ან ინ სტი ტუ-
ცი ის მი მარ თაც, ამ იტ ომ მა თი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და ტვირ-
თი მე დი აში გა მო ჩე ნი სას დი დია. ჩვენ ყვე ლამ გა მო ვი არ ეთ 
ში შის, რე ალ ობ ის არ მი ღე ბის, უს უს ურ ობ ის გან ცდის ეტ აპი, 
რაც სტრე სის თან მდე ვია. ამ ას თან ბრა ზიც შემ დე გი ეტ აპია 
და ჩვენ შე იძ ლე ბა გავ ბრაზ დეთ ჟურ ნა ლის ტზე, პო ლი ტი კოს-
ზე ან ინ სტი ტუ ცი აზე. ბრა ზის მე რე მო დის მოქ მე დე ბა და მე-
დი ას თან მი მარ თე ბით ეს შე იძ ლე ბა იყ ოს სხვა არ ხზე გა დარ-
თვა; პო ლი ტი კო სებ თან მი მარ თე ბით — ნდო ბის შემ ცი რე ბა. 
ამ იტ ომ პო ლი ტი კო სებ მაც და ჟურ ნა ლის ტებ მაც უნ და იფ-
იქ რონ, პირ ველ რიგ ში, მა ყუ რე ბელ ზე და თა ვის პო ზი ტი ურ 
როლ ზე ამ პრო ცეს ში ჩვენს და სახ მა რებ ლად. 

დაბო ლოს, ჩე მი რჩე ვა იქ ნე ბა — ვუ ყუ როთ მთა ვარ სა ინ-
ფორ მა ციო გა მოშ ვე ბას ან დი ლას, ან სა ღა მოს, რა თა გა ვი-
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გოთ — რა ხდე ბა? ოღ ონდ, ჩვენ თვი თონ ავ არ ჩი ოთ სან დო 
წყა რო ები და გა ვარ ჩი ოთ — რო მე ლი რეს პონ დენ ტია სან დო 
მი სი პრო ფე სი ონ ალ იზ მი დან და პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლო ბის 
ხა რის ხი დან გა მომ დი ნა რე. თუ ვხე დავთ, რომ პა ნი კას იწ ვევს 
მე დია, სჯობს გა მოვ რთოთ ტე ლე ვი ზო რი და უბ რა ლოდ რა-
ცი ონ ალ ურ ად გა ვი აზ როთ — რა ხდე ბა ჩვენს გარ შე მო? ჩვენ, 
ერ თის მხრივ, უნ და მი ვი ღოთ ის რე ალ ობა, რო მე ლიც არ ის 
და გა ვარ ჩი ოთ ის ფსევ დო-რე ალ ობ ის გან (მათ შო რის, შე საძ-
ლოა მე დი ის მი ერ მო წო დე ბუ ლის გან). ჩვენ ეს შეგ ვიძ ლია, 
რად გან ამ რე ალ ობ აში ვცხოვ რობთ და მას ზე ჩვე ნი ქცე ვე-
ბი თაც ვახ დენთ გავ ლე ნას. მე დი აში კი სჯობს ვი ხი ლოთ სა-
სარ გებ ლო ქცე ვის მო დე ლე ბი. ამ ას თან, ში ში ერ თია და სიფ-
რთხი ლე მე ორე, რო მე ლიც შეგ ვიძ ლია ჩვენ გა მო ვი ჩი ნოთ, 
მათ შო რის, ჩვენს ქცე ვებ თან მი მარ თე ბით, რა თა ტე ლე ვი ზი-
ას თან სულ მი ჯაჭ ვუ ლე ბიც არ ვი ყოთ. გვახ სოვ დეს, არ ჩე ვა-
ნი ჩვენს ხელ შია, სა ზო გა დო ებ რივ დღის წეს რიგს ის ევ ჩვენ 
ვქმნით და ეს კარ გია, მათ შო რის, მე დი ის თვი საც!

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

„თეთ რი” და „შა ვი”
კო რო ნა ვი რუ სის პი რო ბებ ში

თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რებ მა, ქარ თუ-
ლი სა ზო გა დო ებ ის თვის უკ ვე კარ გად ნაც ნობ მა და საყ ვა-
რელ მა ექ იმ ებ მა — თენ გიზ ცერ ცვა ძემ და პა ატა იმ ნა ძემ თა-
ვი ან თი მოქ მე დე ბე ბით, პან დე მი ას თან ბრძო ლის ამ ეტ აპ ზე, 
უნ ივ ერ სი ტე ტის იმ იჯს ბევ რი შე მა ტეს. გა მოჩ ნდა სხვა და-
დე ბი თი ტენ დენ ცი ებ იც, რაც გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ „კო ვიდ-
19”-მა და სახ ლში გა მო კეტ ვამ ჩვენს ცხოვ რე ბა ში კარ გიც 
მო იტ ანა. პო ზი ტი ურ ად ფიქ რი და აზ როვ ნე ბა ახ ლა გა მო სა-
ვა ლია ყვე ლა ჩვენ გა ნის თვის, რა თა უარ ყო ფით მა ემ ოცი ებ მა 
არ გვძლი ოს და ში ში სა და პა ნი კის მო რევ ში არ გა და ვეშ ვათ. 
დღე ვან დელ მო ცე მუ ლო ბა ში სწო რედ რომ და დე ბით მხა რე-
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ზე გვე სა უბ რე ბა მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი, რაც ერ-
თგვა რი გამ ხნე ვე ბაა და თა ნად გო მა, რომ მხო ლოდ ცუდ ზე 
არ ვი ფიქ როთ. მაშ ასე, გა ვა ან ალ იზ ოთ ცხოვ რე ბის ახ ალი შე-
მო თა ვა ზე ბე ბი და ახ ალი რუ ტი ნა, რაც გვაძ ლი ერ ებს. 

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი
დი მიტ რი კორ ძაია

_ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სი ის ეთი გა მოწ ვე ვა აღ მოჩ ნდა, რო-
მელ მაც მსოფ ლიო შეც ვა ლა. ჩვენს დრო ში, ასე მსოფ ლიო 
რა მეს შე ეც ვა ლოს, აქ ამ დე, მსგავ სი პრე ცე დენ ტი არ გვქო-
ნია. ეკ ონ ომ იკა გა ჩერ და, სწავ ლის სის ტე მა შე იც ვა ლა, ად-
ამი ან თა ურ თი ერ თო ბე ბი გა და ეწყო. მაგ რამ ყვე ლა ფერ შია 
„თეთ რი” და „შა ვი”. რა ღაც და დე ბი თიც ხომ არ აღ მო აჩ ნდა 
არ სე ბულ მო ცე მუ ლო ბას ჩვე ნი ცხოვ რე ბის წე სი სა და მენ-
ტა ლო ბის თვის? ჩვე ნი სამ შობ ლოს თვის? ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე-
ტის თვის? 

ვფიქ რობ, სა ქარ თვე ლო ში დად გა დრო, რო ცა უნ და გა და-
ვა ფა სოთ არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა და მის გან დამ კვიდ რე ბუ ლი 
ცხოვ რე ბის წე სი. ამ ბო ლო დროს გა თი თო კა ცე ბულ, მო კინ-
კლა ვე სა ზო გა დო ებ ას, ერ სა და ბერს ერ თად მო უწია დად-
გო მა. ეს ცუ დი არ არ ის, თა ნაც ამ ერ თო ბის სა ჭი რო ებ აც 
და გა მო ხა ტუ ლე ბაც მკვეთ რად იზ რდე ბა. ოჯ ახ ის წევ რებს 
„მო უხ დათ” ერ თმა ნეთ თან უფ რო მე ტი და ხან გრძლი ვი ურ-
თი ერ თო ბა. მახ სოვს, ბა ბუ აჩ ემ ის ტი ტე კორ ძაიას შე გო ნე ბა, 
რო მე ლიც, მოგ ვი ან ებ ით, ზუს ტად გა იმე ორა ჩემ მა მას წავ ლე-
ბელ მა, შე სა ნიშ ნავ მა მეც ნი ერ მა და სა მა გა ლი თო მო ქა ლა ქემ, 
პრო ფე სორ მა შალ ვა თო იძ ემ — ოჯ ახ ის თვის აუც ილ ებ ელია 
ერ თად სა დი ლო ბა ან ვახ შმო ბა, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, 
ნა ბიჯ-ნა ბიჯ, ნელ-ნე ლა იკ არ გე ბა ერ თი იმ რა ღაც თა გა ნი, 
რა საც ეფ უძ ნე ბა ოჯ ახ ური ცხოვ რე ბაო. ამ ბო ბენ, ჩი ნეთ ში 
ორ თვი ანი იძ ულ ებ ითი კა რან ტი ნის შემ დეგ გან ქორ წი ნე ბის 
რიცხვმა იმ ატა, რად გან ად ამი ან ებ მა გა მუდ მე ბით ერ თად 
ყოფ ნი სას ერ თმა ნე თის ბევ რი ცუ დი თვი სე ბა „აღ მო აჩ ინ-
ესო”. მე ოპ ტი მის ტუ რად ვარ გან წყო ბი ლი და მგო ნია, რომ 
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სა ქარ თვე ლო ში ეს არ გვე ლის; პი რი ქით, ვი რუ სი ოჯ ახ ებ ის 
ერ თი იდე ის გარ შე მო გა ერ თი ან ებ ას, ერ თმა ნე თის მი მართ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის გაძ ლი ერ ებ ას შე უწყობს ხელს; მი ნი მუმ, 
ამ თვი სე ბე ბის, ოჯ ახ ური სიყ ვა რუ ლის და ერ თო ბის გა მოც-
დას მოგ ვიწყობს, თა ნაც ისე, ყვე ლა გა მო საც დელს მო უნ დეს 
და ეამ აყ ებ ოდ ეს ამ გა მოც დის წარ მა ტე ბით ჩა ბა რე ბა. 

წარ მო იდ გი ნეთ, ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ უნ ივ ერ სი ტეტ საც 
შე მა ტა რა ღაც და დე ბი თი. ბევ რმა გა და ხე და თა ვი სი ცოდ ნის 
ბან კს (პრო ფე სუ რა ზე მაქ ვს ლა პა რა კი), რად გან სა ჭი რო გახ-
და სა ლექ ციო ტექ სტე ბის ელ ექ ტრო ნუ ლი ვერ სი ებ ის და დე ბა 
და გა ზი არ ება. ამ ან გა ნა პი რო ბა სა კუ თარ თავ ზე მუ შა ობ ის 
გაძ ლი ერ ებ ის, გა და სა ცე მი მა სა ლის დახ ვე წის და გამ რა ვალ-
ფე როვ ნე ბის აუც ილ ებ ლო ბა, რაც, ვთვლი, რომ კარ გია. მე-
ორე მხრივ, მოხ და სტუ დენ ტე ბის მო ბი ლი ზე ბა — ის ინი იძ-
ულ ებ ულ ნი გახ დნენ, სწავ ლის თვის სა ჭი რო ელ ექ ტრო ნუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ებ ის სა შუ ალ ებ ებ ის ინ ტენ სი ური გა მო ყე ნე ბის-
თვის მო სამ ზა დებ ლად ეზ რუ ნათ, ახ ალი უნ არ ები გა მო ემ უშ-
ავ ებ ინ ათ. ად მი ნის ტრა ცი ულ რგო ლებ საც დას ჭირ დათ ახ ალ 
გა რე მოს თან ად აპ ტა ცი ის უმ ოკ ლე სი და ეფ ექ ტუ რი გზე ბის 
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მო ძი ება. ეს ყო ვე ლი ვე მო მა ვალ ში ხელს შე უწყობს სას წავ ლო 
პრო ცე სის და, სა ერ თოდ, სა უნ ივ ერ სი ტე ტო ცხოვ რე ბის გაძ-
ლი ერ ებ ას აც და გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა საც.

პრო ფე სუ რის ნა წილს გა მო უჩ ნდა დრო მე ტი სა მეც ნი ერო 
მუ შა ობ ის თვის (და ვა ზუს ტებ, ე.წ. სა ბიბ ლი ოთ ეკო სა მეც-
ნი ერო მუ შა ობ ის თვის, რად გან ცხა დია, სა ვე ლე და ლა ბო-
რა ტო რი ული სა მუ შაოები შეწყვე ტი ლია). დარ გში ახ ალი 
ნაშ რო მე ბის გა საც ნო ბად ან ახ ალი ნაშ რო მის შე საქ მნე ლად 
თით ქოს და მე ტი დრო გაჩ ნდა, თუნ დაც მი მოს ვლის დრო ის 
ეკ ონ ომი ის ხარ ჯზე.

ამ დე ნად, ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პი რო ბებ ში სახ ლში დარ-
ჩე ნის კამ პა ნი ამ უნ ივ ერ სი ტე ტის თვის გარ კვე ული და დე ბი თი 
მო მენ ტე ბი შექ მნა, თუმ ცა, ცხა დია, ეს „და დე ბი თო ბა” დრო-
ში ლი მი ტი რე ბუ ლია. სრულ ფა სო ვა ნი სა უნ ივ ერ სი ტე ტო (და 
სა ერ თოდ, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ერო) ცხოვ რე ბის 
რაც შე იძ ლე ბა მა ლე გა ნახ ლე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამ ოც-
ანაა — პლა ნე ტა რუ ლი ამ ოც ანა. 

ის ფაქ ტი, რომ დღეს მთე ლი ქვეყ ნის მო სახ ლე ობა სა მე-
დი ცი ნო სა ზო გა დო ებ ას იმ ედ ის თვა ლით შეს ცქე რის, მნიშ-
ვნე ლოვ ნად ზრდის თსუ მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის პა სუ ხის-
მგებ ლო ბას, ზრდის მოთხოვ ნებს სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის 
მი მართ. ჩემ თვის ფრი ად სა ამ აყოა, რომ კო რო ნა ვი რუს თან 
ბრძო ლის ავ ან გარ დში ას ეთი შე მარ თე ბით და პრო ფე სი ონ-
ალ იზ მით მდგა რი ექ იმ ები — თენ გიზ ცერ ცვა ძე და პა ატა 
იმ ნა ძე უნ ივ ერ სი ტე ტე ლე ბი არი ან, ჩვე ნი ფა კულ ტე ტის პრო-
ფე სო რე ბი. ის ინი ინ ფექ ცი ურ სნე ულ ებ ათა და კლი ნი კუ რი 
იმ უნ ოლ ოგი ის და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვი სა და ეპ იდ-
ემი ოლ ოგი ის კა თედ რებს ხელ მძღვა ნე ლო ბენ. ყვე ლას თვის 
ცნო ბი ლი ინ ფექ ცი ონ ის ტი — მა რი ნა ენ დე ლა ძეც ჩვენ თან 
მოწ ვე ული ლექ ტო რის სტა ტუ სით კითხუ ლობს ლექ ცი ებს. 
ამ რი გად, იმ ად ამი ან თა შო რის, რო მელ თა გარ შე მოც და-
ირ აზ მა მთე ლი ერი, წამ ყვა ნი პო ზი ცი ები უკ ავი ათ უნ ივ ერ-
სი ტე ტე ლებს, ჩვე ნი ფა კულ ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს. ამ 
ად ამი ან თა წარ მა ტე ბუ ლი მოღ ვა წე ობა ზრდის სა მე დი ცი ნო 
სა ზო გა დო ებ ის მი მართ ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის პა ტი ვის ცე-
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მას, ზრდის უნ ივ ერ სი ტე ტის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის პრეს-
ტიჟს და მი სად მი ნდო ბას. 

ფა კულ ტე ტის საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბით, ფა კულ ტე ტის 
2020 წლის ბი უჯ ეტ იდ ან კო რო ნა ვი რუს თან ბრძო ლის ფონ-
დში გა და ირ იცხა 25 000 ლა რი. ფა კულ ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი-
აში შე მო დის პრო ფე სო რე ბის წე რი ლე ბი, რო მელ თაც სურთ 
კუთ ვნი ლი ხელ ფა სე ბის გა და რიცხვა აღ ნიშ ნულ ფონ დში. ეს 
პრო ფე სორ გი ორ გი გალ და ვას ინ იცი ატ ივა გახ ლდათ, რო-
მელ საც ბევ რმა მის მა კო ლე გამ და უჭ ირა მხა რი. 

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი, რო გორც ყო ველ თვის, საქ ვეყ ნო გა მოწ ვე ვას 
შე მარ თე ბით ხვდე ბა, მათ შო რის, მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტიც, 
რო მე ლიც ყვე ლა თა ვი სი რე სურ სით საქ ვეყ ნო საქ მის მკე თე-
ბელ თა რი გებ შია ჩამ დგა რი.

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

თსუის სტუ დენ ტი, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მძი მე 
პა ცი ენ ტებს უწ ევს სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას

თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის მე-5 კურ სის სტუ დენ-
ტი, აკ ად ემ იკ ოს ფრი დონ თო დუ ას სა ხე ლო ბის სტუ დენ ტთა 
სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ებ ის კლი ნი კუ რი მე დი ცი ნის დე პარ-
ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი ირ აკ ლი მო დე ბა ძე თსსუ პირ ველ 
სა უნ ივ ერ სი ტე ტო კლი ნი კა ში ექ თნის ფუნ ქცი ებს ას რუ ლებს 
და ყვე ლა ზე მძი მე პა ცი ენ ტებს უწ ევს სა მე დი ცი ნო დახ მა რე-
ბას. „ამ ჟა მად ამ სა უნ ივ ერ სი ტე ტო კლი ნი კის კრი ტი კუ ლი 
მე დი ცი ნის დე პარ ტა მენ ტში ვმუ შა ობ. სა ქარ თვე ლო ში ახ ალი 
კო რო ნა ვი რუ სის და ფიქ სი რე ბი დან რამ დე ნი მე დღე ში ჩვე ნი 
კლი ნი კა შე ირ ჩა ამ ინ ფექ ცი ით და ინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ცი ენ-
ტე ბის მი სა ღე ბად და დღემ დე ყვე ლა ზე მძი მე პა ცი ენ ტებს 
ვუ წევთ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას. ჩვენ მა გუნ დმა ამ მოკ ლე 
დრო ში შეძ ლო რამ დე ნი მე სი ცოცხლის გა დარ ჩე ნა და მჯე-
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რა, რომ ამ უხ ილ ავ მტერ თან 
ბრძო ლა ში ჩვენ გა ვი მარ-
ჯვებთ. მე ამ აყ ება, რომ ამ 
გუნ დის წევ რი ვარ და ჩე მი 
მცი რე დი წვლი ლი შე მაქ ვს 
ვი რუს თან ბრძო ლა ში”, — ამ-
ბობს თსუ-ის სტუ დენ ტი ირ-
აკ ლი მო დე ბა ძე.

მა შინ, რო დე საც სა ქარ-
თვე ლო ში ახ ალი კო რო ნა ვი-
რუ სის პირ ვე ლი შემ თხვე ვა 
და ფიქ სირ და, იმ დროს უნ-
ივ ერ სი ტეტ ში სწავ ლა გა ნახ-
ლე ბუ ლი არ იყო და ამ იტ ომ 
ირ აკ ლი საკ მა ოდ რთულ სა-
მუ შაო რე ჟიმს და თან ხმდა. 
მას ყო ველ მე ორე დღეს 24 
სა ათი ანი მუ შა ობა უწ ევ და. 
მას შემ დეგ, რაც თსუ-ში ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის სა შუ ალ ებ-
ით სას წავ ლო პრო ცე სი გა ნახ ლდა, ირ აკ ლიმ სა მუ შაო რე ჟი-
მი სწავ ლის პრო ცესს შე უთ ავ სა და შე და რე ბით მი სი სა მუ შაო 
დღე ებ იც შემ ცირ და — ას ეთი გრა ფი კის თა ობ აზე ირ აკ ლის-
გან ვი გებთ, რო მე ლიც იმ ას აც აღ ნიშ ნავს, რომ დის ტან ცი-
ური სწავ ლე ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი ხა რის ხით მიმ დი ნა რე ობს 
და გა მო ყოფს უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და ფა კულ ტე ტის მზა ობ ას ამ 
მხრივ.

„წი ლად მხვდა — ვყო ფი ლი ყა ვი იმ დი დი ოჯ ახ ის წევ რი, რა-
საც თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი ჰქვია. უნ ივ ერ-
სი ტეტ მა, პირ ველ რიგ ში, მომ ცა მა ღა ლი ხა რის ხის სა უნ ივ-
ერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბა. პირ ვე ლი კურ სი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 
შე საძ ლებ ლო ბა მაქ ვს, მო ნა წი ლე ობა მი ვი ღო სხვა დას ხვა 
სა ხის სა მეც ნი ერო კვლე ვებ ში, რაც ახ ლის ძი ებ ის და კვლე-
ვის სურ ვილს კი დევ უფ რო გმა ტებს. ხუ თი წე ლია თსუ ჩე მი 
ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ და. მან მომ ცა სა კუ თა-
რი თა ვის პოვ ნის, გან ვი თა რე ბის და თვით რე ალ იზ ებ ის სა-

irakli modebaZeirakli modebaZe
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შუ ალ ება”, — ამ ბობს მო მა ვა ლი ექ იმი. იგი თა ვის კა რი ერ ას 
სწო რედ მე დი ცი ნას უკ ავ ში რებს და ავ ლენს დიდ ინ ტე რესს 
კრი ტი კუ ლი მე დი ცი ნის მი მართ, რა შიც, რო გორც ამ ბობს, 
მრა ვალ წლი ანი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბაც გა მო ად გე ბა. 
„ეს დარ გი საკ მა ოდ დიდ ფი ზი კურ და ფსი ქო ლო გი ურ მზა-
ობ ას მო ითხოვს, ამ იტ ომ „კო ვიდ-19”-ის პი რო ბებ ში დღე ვან-
დე ლი გა მოწ ვე ვაც, ვფიქ რობ, ჩემ თვის დიდ გა მოც დი ლე ბად 
იქ ცე ვა”, — აღ ნიშ ნავს ირ აკ ლი.

რო გო რია პი რა დი დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად გა მო ტა ნი ლი დას-
კვნე ბი და რა გა მოც დი ლე ბა დაგ როვ და ახ ალი კო რო ნა ვი რუ-
სით და ავ ად ებ ულ პა ცი ენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბი სას? — ირ აკ-
ლი მო დე ბა ძე კონ კრე ტულ კითხვებ ზე გვპა სუ ხობს:
_ რო გორ გრძნო ბენ თავს „COVID-19”-ით და ინ ფი ცი რე ბუ-

ლი პა ცი ენ ტე ბი?
_ კლი ნი კა ში ყვე ლა პი რო ბაა შექ მნი ლი „COVID-19”-ით და-

ავ ად ებ ული პა ცი ენ ტე ბის მკურ ნა ლო ბის თვის. რე ან იმ აცი ულ 
გან ყო ფი ლე ბა ში პა ცი ენ ტე ბის მდგო მა რე ობა, რა თქმა უნ და, 
მძი მეა, თუმ ცა რამ დე ნი მე გა მარ ჯვე ბას მი ვაღ წი ეთ. ახ ლაც 
ჩარ თუ ლი ვართ ამ ბრძო ლა ში და იმ ედია, ეს ბრძო ლა სი-
ცოცხლის გა მარ ჯვე ბით დას რულ დე ბა.
_ რამ დე ნად რთუ ლი და ავ ად ებაა და რამ დე ნად ხში რია 

გარ თუ ლე ბე ბი შე ნი პი რა დი დაკ ვირ ვე ბით?
_ „COVID-19”-ის გა და ცე მა ხდე ბა წვე თო ვა ნი და კონ ტაქ-

ტუ რი გზით. ინ ფი ცი რე ბულ თა ძი რი თა დი ნა წი ლი ას იმ პტო-
მუ რია და რა იმე კლი ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბა არ გა აჩ ნია. მხო-
ლოდ მცი რე ნა წილს აქ ვს კლი ნი კუ რი მა ნი ფეს ტა ცია. რაც 
შე ეხ ება გარ თუ ლე ბებს, რისკ ჯგუფ ში შე დი ან ქრო ნი კუ ლი 
და ავ ად ებ ებ ის (არ ტე რი ული ჰი პერ ტენ ზია, გუ ლის იშ ემი ური 
და ავ ად ება, შაქ რი ანი დი აბ ეტი, ას თმა, ფილ ტვის ქრო ნი კუ ლი 
ობ სტრუქ ცი ული და ავ ად ება და სხვ.) მქო ნე პი რე ბი. ლე ტა-
ლო ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი სწო რედ ას ეთ პა ცი ენ ტებ ზე მო დის. 
რე ან იმ აცი აში საკ მა ოდ დიდ ხანს შე იძ ლე ბა გა ატ არ ონ პა ცი-
ენ ტებ მა (თვე ზე მე ტიც კი), შე იძ ლე ბა მხო ლოდ 2 კვი რა ან 10 
დღე. რაც შე ეხ ება თე რა პი ას, სა შუ ალ ოდ 2 კვი რაა საკ მა რი სი 
გა მო ჯან მრთე ლე ბის თვის, თუმ ცა, გა აჩ ნია შემ თხვე ვებს. 
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_ რას ითხო ვენ ყვე ლა ზე ხში რად პა ცი ენ ტე ბი თქვენ გან, 
ექ იმ ებ ის გან?
_ ყვე ლა ზე ხში რად პა ცი ენ ტი ექ იმ ის გან თა ნად გო მას 

ითხოვს, მი თუ მე ტეს, ამ ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ცი ენ-
ტე ბი. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ჯერ მსოფ ლი ომ ამ ვი რუ სის 
შე სა ხებ ცო ტა რამ იც ის, ექ იმ მა მა ინც უნ და შეძ ლოს პა ცი-
ენ ტის გამ ხნე ვე ბა და მას ში იმ ედ ის ნა პერ წკლის გაღ ვი ვე ბა, 
რად გან ხში რად სწო რედ იმ ედი ხდე ბა პა ცი ენ ტის და ექ იმ ის 
ბრძო ლის მთა ვა რი იარ აღი. ზო გი ერ თი და ავ ად ებ ული ძა ლი-
ან ემ ოცი ურია და მკურ ნა ლო ბი სას ეს ემ ოცია უშ ლის ხელს. 
ზო გი მშვი დია და გა გე ბით ეკ იდ ება და ავ ად ებ ის სირ თუ-
ლეს. მე, ძი რი თა დად, რე ან იმ აცი აში ვარ, სა დაც მარ თვით 
სუნ თქვა ზე გვყავს პა ცი ენ ტე ბი და ამ იტ ომ მა თი ემ ოცი ური 
მდგო მა რე ობ ის შე ფა სე ბა რთუ ლია. მსმე ნია, რომ რამ დე ნი-
მეს ძა ლი ან ვუყ ვარ ვართ და თე რა პი ული გან ყო ფი ლე ბი დან 
სულ გვკითხუ ლო ბენ. 
_ რა შეგ რძნე ბა და გე უფ ლა, რო ცა სა ქარ თვე ლოს მო სახ-

ლე ობ ამ სა ყო ველ თაო ტა შით გა მო ხა ტა მად ლი ერ ება ექ იმ ებ-
ის ად მი?
_ მად ლი ერ ებ ის აქ ცია მედ პერ სო ნა ლის მი მართ მად ლი ერ-

ებ ის გრძნო ბის გა მო ხა ტუ ლე ბი სა და სა ზო გა დო ებ ის ერ თი-
ან ობ ის სიმ ბო ლოდ იქ ცა. და ვე სეს ხე ბი ცნო ბი ლი ად ამი ან ის 
სიტყვებს: „მად ლი ერ ება მა გიაა, ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე ძლე-
ვა მო სი ლი ენ ერ გია, რო მე ლიც კი შე იძ ლე ბა ად ამი ან მა შე იგ-
რძნოს და რო მელ საც შე უძ ლია შეც ვა ლოს მთე ლი ცხოვ რე ბა, 
თუ მას სა თა ნა დოდ გა მო ვი ყე ნებთ”. სწო რედ ეს ტა ში გახ და, 
გარ კვე ულ წი ლად, სტი მუ ლი იმ ისა, რა მაც ამ რთულ პე რი ოდ-
ში საქ მის კე თე ბა შეგ ვაძ ლე ბი ნა. 

მინ და, მო ვუ წო დო სა ზო გა დო ებ ას, და იც ვას ყვე ლა ის რე კო-
მენ და ცია, რა საც გვთა ვა ზობს ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი-
ზა ცია, რა თა თა ვი დან ავ იც ილ ოთ მდგო მა რე ობ ის გაუარესება. 
და კი დევ, გა ვი მე ორ ებ პრო ფე სორ ლე ვან რა ტი ან ის სიტყვებს: 
„ის ევ მო ვა გა ზაფხუ ლი კორ ვი რუ სის გა რე შე”.

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია
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და მა ლო ბა ნას თა მა ში ვი რუს თან და
ახ ალი გა მო სავ ლის ძი ება

პროგ ნო ზი — მა ლე და ვა მარ ცხებთ ვი რუსს — თურ მე ზედ-
მე ტად ოპ ტი მის ტუ რია, რად გან ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლია 
ეს რე ალ ობა ასე მა ლე დად გეს. რა გვე ლო დე ბა და რის გან ვი-
ცავთ თავს სახ ლში ჩა კეტ ვით? რი სი იმ ედი უნ და გვქონ დეს 
და რე ალ ურ ად რა გა დაგ ვარ ჩენს? — გვე სა უბ რე ბა ვი რუ სო-
ლო გი, თსუ-ის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი ნი ნო გა ჩე ჩი ლა ძე.
_ რა ში მდგო მა რე ობს „კო ვიდ-19” ვი რუ სის უჩ ვე ულ ობა?
_ მი აქ ცევ დით ყუ რადღე ბას, რომ რო დე საც „კო ვიდ-19”-

ზე იწყე ბა ლა პა რა კი, ყო ველ თვის წინ ურ თა ვენ სიტყვას — 
ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცია. ვი რუ სი ნამ დვი ლად 
ახ ალია. კო რო ნა ვი რუ სე ბი კარ გად აღ წე რი ლი და ცნო ბი ლი 
ჯგუ ფია. ის ინი ძუ ძუმ წოვ რებ ში იწ ვე ვენ ზე და სა სუნ თქი 
გზე ბის და ავ ად ებ ებს, თუმ ცა ჩლი ქო სან პი რუტყვში შე იძ ლე-
ბა გა მო იწ ვი ოს ენ ტე რო ინ ფექ ცი ებ იც. ახ ალი ვი რუ სი გან სა-
კუთ რე ბუ ლი არ ის იმ ით, რომ აქ ამ დე ად ამი ან ში ის აღ წე რი ლი 
არ იყო, ად ამი ანი მას არ და უს ნე ბოვ ნე ბია და, მი თუ მე ტეს, 
არ ახ ასი ათ ებ და ად ამი ან-
იდ ან ად ამი ან ზე გა და ცე მა, 
რი სი სა შუ ალ ებ აც შე იძ ინა 
მუ ტა ცი ის მეშ ვე ობ ით. ახ ლა 
გვაქ ვს ის სუ რა თი, რაც გვაქ-
ვს — 2 მი ლი ონ ზე მე ტი ინ ფი-
ცი რე ბუ ლი ად ამი ანი მსოფ-
ლი ოში და გარ დაც ვლი ლე ბის 
საკ მა ოდ დი დი რიცხვი.

მუ ტა ცია ვი რუ სებს ახ-
ასი ათ ებთ, ეს ჩვე ულ ებ რი-
ვი ბი ოლ ოგი ური მოვ ლე ნაა, 
მაგ რამ ახ ალი ვი რუ სი ჯერ 
შეს წავ ლი ლი არ არ ის — არც 
მი სი ქცე ვა, არც მი სი რეპ ლი-
კა ცი ური ციკ ლის თა ვი სე ბუ- nino gaCeCilaZenino gaCeCilaZe
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რე ბე ბი ბო ლომ დე არ ვი ცით. ვი ცით, რომ ის ძა ლი ან კონ ტა-
გი ოზ ურია, ვი ცით მი სი ქცე ვის ტი პი ური სუ რა თი, მაგ რამ არ 
გვაქ ვს მკურ ნა ლო ბის სრულ ყო ფი ლი სქე მა. ჩვენ ვი ცავთ ვი-
რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ის და მი სი გარ თუ ლე ბე ბის მკურ ნა ლო ბის 
და პრო ფი ლაქ ტი კის ზო გად პრო ტო კოლს. თუმ ცა, რო დე საც 
საქ მე ტი პი ური შემ თხვე ვე ბი დან გა დახ რას ეხ ება, აქ ზუს ტად 
ვე ღარ ვხსნით — რა ხდე ბა. იყო შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც ერთ 
სივ რცე ში ყოფ ნი სას ცო ლი და ინ ფი ცირ და და ქმა რი — არა, 
ერ თი ექ იმი ერთ შემ თხვე ვა ში და ინ ფი ცირ და, ხო ლო მე ორე 
ექ იმი, რო მელ მაც მთე ლი დღე გა ატ არა ინ ფი ცი რე ბულ პა ცი-
ენ ტებ თან მა შინ, რო ცა არც იც ოდა — ის ინი „კო ვიდ-19”-ით 
იყ ვნენ თუ არა და ინ ფი ცი რე ბუ ლი, გა დარ ჩა, არ და ინ ფი ცირ-
და. ანუ, ამ ვი რუ სის ყვე ლა ტი პის ქცე ვა წი ნას წარ არ ვი ცით. 
მი სი კონ ტა გი ოზ ურ ობ ის თით ქოს და ცნო ბი ლი ფაქ ტიც კი 
ხან და ხან კითხვებს იწ ვევს.
_ არ ის თუ არა „კო ვიდ 19” სე ზო ნუ რი ვი რუ სი?
_ კო რო ნა ვი რუ სებს, ის ევე, რო გორც ე.წ. „გა ცი ებ ებ ის გა-

მომ წვევ” ვი რუ სებს (ად ენო ვი რუ სი, რეს პი რა ტო რულ-სინ-
ცი ტი ალ ური ვი რუ სი, გრი პის ვი რუ სი და ა.შ.) ახ ასი ათ ებთ 
სე ზო ნუ რი ციკ ლუ რო ბა. ის ინი სექ ტემ ბრის ბო ლოს, ოქ ტომ-
ბრის და საწყი სი დან იწყე ბენ გა აქ ტი ურ ებ ას დე და მი წა ზე და 
გა ზაფხუ ლის ბო ლოს კენ ნელ დე ბა მა თი აქ ტი ვო ბა. შემ დგომ 
მათ ენ აც ვლე ბათ ენ ტე რო ვი რუ სე ბი — კუჭ-ნაწ ლა ვის ინ ფექ-
ცი ებ ის გა მომ წვე ვე ბი. ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი აც 
შე იძ ლე ბო და სე ზო ნურ ვი რუ სად ჩაგ ვეთ ვა ლა, მაგ რამ, რო-
გორც მო გახ სე ნეთ, ახ ლად წარ მოქ მნი ლი კო რო ნა ვი რუ სი 
რო გორ მო იქ ცე ვა, იქ ნე ბა თუ არა ის სე ზონ ზე და მო კი დე ბუ-
ლი, გა მო იწ ვევს თუ არა დათ ბო ბა ან აცი ება მის დე აქ ტი ვა-
ცი ას, ან პი რი ქით, უფ რო გა აქ ტი ურ ებს მას თუ არა — ეს ჯერ 
არ ავ ინ იც ის. ვნა ხეთ, რომ თბილ ქვეყ ნებ შიც, მი უხ ედ ავ ად 
მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რი სა და მი უხ ედ ავ ად მზის სხი ვე ბის ინ-
ტენ სი ვო ბი სა, მა ინც შე ნარ ჩუნ და მი სი აქ ტი ვო ბა. 
_ მოკ ვდე ბა თუ არა ვი რუ სი ოდ ეს მე?
_ ჩვენ შე იძ ლე ბა ვის წავ ლოთ ვი რუ სით გა მოწ ვე ული ინ-

ფექ ცი ური პრო ცე სის მკურ ნა ლო ბა, მო ვახ დი ნოთ ვი რუ სის 
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დე-აქ ტი ვა ცია ორ გა ნიზ მში, შე ვი მუ შა ოთ ვაქ ცი ნა და ავ ცრათ 
მო სახ ლე ობა, მაგ რამ ბუ ნე ბა ში თა ვის თა ვად წარ მოქ მნი ლი 
ვი რუ სი „გარ და იც ვა ლოს” — ას ეთი რამ არ ხდე ბა. ახ ალ ახ ალი 
ვი რუ სე ბის წარ მოქ მნა აბ სო ლუ ტუ რად ჩვე ულ ებ რი ვი ბი ოლ-
ოგი ური პრო ცე სია, ის მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ობს და ას ეთი 
ახ ლად წარ მოქ მნი ლი ვი რუ სე ბი ცირ კუ ლი რე ბენ დე და მი წა-
ზე. თუ ის გვა ინ ტე რე სებს — შე ნელ დე ბა თუ არა ამ ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბა, ანუ გა ივ ლის თუ არა ეს სა ში ნე ლი პან დე მია? 
გი პა სუ ხებთ: — დი ახ, პან დე მია გა და ივ ლის და ეს მოხ დე ბა 
მხო ლოდ და მხო ლოდ იმ ის ხარ ჯზე, რომ ან ჩვენ შე ვი მუ შა-
ვებთ მკურ ნა ლო ბის ეფ ექ ტურ მე ქა ნიზ მს, შევ ქმნით წა მალს, 
რო მე ლიც ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რად შე ებ რძო ლე ბა ამ ვი რუსს, 
ან და ინ ფი ცირ დე ბა ის ეთი რა ოდ ენ ობა დე და მი წის მო სახ ლე-
ობ ის, რომ შე იქ მნე ბა ე.წ. „იმ უნ ური ფე ნა” და შე სა ბა მი სად, 
შე ჩერ დე ბა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა. იმ უნ ური ფე ნა შე იქ მნე ბა 
ან ბუ ნებ რი ვად — მო სახ ლე ობ ის დი დი რა ოდ ენ ობ ის ინ ფი ცი-
რე ბის და ინ ფექ ცი ის გა და ტა ნის, ან ვაქ ცი ნის გა მო გო ნე ბის 
შემ თხვე ვა ში მა სი ური იმ უნ იზ აცი ის შე დე გად. ეს არ ის და ეს, 
რაც შე იძ ლე ბა ვი რუსს მო ვუ ხერ ხოთ. 

გარ და ამ ისა, ამ ჟა მად ის იც ბო ლომ დე გარ კვე ული არ არ-
ის — ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სი რამ დე ნად მყარ იმ უნ იტ ეტს ტო-
ვებს. არ ის ინ ფექ ცი ური და ავ ად ებ ები, რო მელ საც ერ თხელ 
თუ გა და იტ ანს ორ გა ნიზ მი, შემ დეგ მას იმ უნ იტ ეტი ამ და ავ-
ად ებ ის მი მართ მიყ ვე ბა მთე ლი ცხოვ რე ბა. არ ის სხვა ტი პის 
ინ ფექ ცი ური სნე ულ ებ ები, რო მე ლიც ძლი ერ იმ უნ იტ ეტს არ 
ტო ვებს და არ არ სე ბობს გა რან ტია, რომ მე ორ ეჯ ერ, მე სა მე-
ჯერ არ მოხ დე ბა და ინ ფი ცი რე ბა. შე ღა ვა თი ისაა, რომ ხელ-
მე ორ ედ ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვა ში და ავ ად ება შე და რე ბით 
მსუ ბუ ქი ფორ მით წა ვა. ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის შემ თხვე ვა ში 
რო გორ და რა მოხ დე ბა, ჯერ ბო ლომ დე არ ვი ცით. ინ ფექ-
ცი აგ ად ატ ან ილ ავ ად მყო ფებს, რა საკ ვირ ვე ლია, გა მო უმ უშ-
ავ დათ იმ უნ იტ ეტი და დღეს დღე ობ ით არ ის ლა პა რა კი იმ აზე, 
რომ ას ეთი იმ უნ იტ ეტ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ხალ ხის პლაზ მა გა-
მო ვი ყე ნოთ სამ კურ ნა ლოდ. თუმ ცა, ახ ალ ვი რუს თან მი მარ-
თე ბით რამ დე ნად მდგრა დი იქ ნე ბა იმ უნ იტ ეტი, არ ვი ცით. 
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გეტყვით იმ ას აც, რომ ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში ე.წ. იმ უნ ური 
ფე ნის შექ მნა მა ინც იქ ნე ბა აუც ილ ებ ელი — ეს იქ ნე ბა ინ ფექ-
ცი აგ ად ატ ან ილი ხალ ხის ხარ ჯზე თუ ვაქ ცი ნა ცი ის ხარ ჯზე, 
სხვა საქ მეა. 
_ რო მე ლი უფ რო ად რე გვექ ნე ბა თქვე ნი აზ რით, წა მა ლი 

თუ ვაქ ცი ნა?
_ ვაქ ცი ნის შე მუ შა ვე ბის და მე რე მი სი გა მოც დის პრო ცე-

სი ცო ტა უფ რო ხან გრძლი ვია, თუმ ცა წამ ლის შე მუ შა ვე ბას 
და მე რე მის გა მოც და საც ნაკ ლე ბი დრო არ სჭირ დე ბა. ამ-
ჟა მად უკ ვე არ ის ლა პა რა კი რამ დე ნი მე პრე პა რატ ზე, სხვა-
დას ხვა ქვეყ ნე ბი სხვა დას ხვას იყ ენ ებ ენ, შემ დეგ ერ თმა ნეთს 
უზი არ ებ ენ გა მოც დი ლე ბას და, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა წა მა-
ლი მი მარ თუ ლია ვი რუ სუ ლი ციკ ლის შეწყვე ტა ზე. არ ის რამ-
დე ნი მე წა მა ლი, რო მე ლიც ამ ას ახ ერ ხებს სამ-ოთხ დღე ში, 
ზო გი ერ თი წა მა ლი — ერთ კვი რა ში. ვერ გეტყვით რო მე ლი 
და ას წრებს — წა მა ლი თუ ვაქ ცი ნა, მაგ რამ მგო ნია, რომ წა მა-
ლი უფ რო ად რე იქ ნე ბა, ალ ბათ, შე მუ შა ვე ბუ ლი. ვაქ ცი ნას კი 
სადღაც ერთ წლამ დე, მი ნი მუმ, გა მოც და დას ჭირ დე ბა. 
_ და ამ არ ცხა თუ არა ჩი ნეთ მა ვი რუ სი?
_ ძნე ლი სათ ქმე ლია, ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა, თუ ჩი ნეთს 

არ მი უტ რი ალ და ის ევ ეს ვი რუ სი უკ ან. ერ თი რამ არ ის გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი, რო დე საც ვი რუს ზე ვსა უბ რობთ, რაც 
აბ სო ლუ ტუ რად ჩვე ულ ებ რი ვი ბი ოლ ოგი ური პრო ცე სია: ვი-
რუ სი, გა მოვ ლი ლი სხვა დას ხვა „მას პინ ძელ” ორ გა ნიზ მებ ში 
და, მი თუ მე ტეს, თუ ეს „მას პინ ძე ლი” ორ გა ნიზ მე ბი გან სხვავ-
დე ბი ან ერ თმა ნე თის გან ერ ოვ ნე ბით, რა სით და ა.შ., იძ ენს 
ახ ალ-ახ ალ თვი სე ბებს. ეს ეპ იდ ემია ოდ ეს ღაც დამ თავ რდე ბა 
ნამ დვი ლად, მაგ რამ რო დე საც უკ ვე ჩაქ რო ბის სტა დი აში იქ-
ნე ბა (ალ აგ-ალ აგ დარ ჩე ბა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა კუთხე ში 
წვრილ-წვრი ლი კე რე ბი), ალ ბათ, მო იხ სნე ბა კა რან ტი ნი და 
რო გორც კი ხალ ხი კვლავ და იწყებს მოგ ზა ურ ობ ებს ერ თი 
ქვეყ ნი დან მე ორ ეში, დი დი შე საძ ლებ ლო ბაა ინ ფექ ცი ის თა-
ვი დან აფ ეთ ქე ბის სწო რედ ვი რუ სის ამ „გა ნახ ლე ბუ ლი ვერ-
სი ებ ით”. მო გის მე ნი ათ, ალ ბათ, რომ სხვა დას ხვა შტა მი ტრი-
ალ ებს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში. ეს სხვა დას ხვა შტა მე ბი, თან 
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ნა ირ ნა ირ მას პინ ძელ გა მოვ ლი ლი, უკ ან რო ცა და უბ რუნ დე ბა 
მა გა ლი თად ჩი ნეთს, ვნა ხოთ — რო გორ მო იქ ცე ვი ან ის ინი 
და მე რე ვი სა უბ როთ — და ამ არ ცხა თუ არა ჩი ნეთ მა ვი რუ-
სი. ამ ჟა მად ვხე დავთ, რომ სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში ნამ ყოფ მა 
თა ვი ან თმა მო ქა ლა ქე ებ მა უკ ან „ჩა უტ ან ეს” ჩი ნეთს ვი რუ სი 
და კი ნა ღამ ხე ლა ხა ლი ეპ იდ ემია წა მო ვი და. ასე რომ, ვნა ხოთ.
_ სად არ ის გა მო სა ვა ლი?
_ გა მო სავ ლია სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტის დრო ული მიგ-

ნე ბა და ვაქ ცი ნის შექ მნა. ის, რა საც ჩვენ დღეს ვა კე თებთ 
— თვი თი ზო ლა ცია, ნაკ ლე ბი კონ ტაქ ტე ბი და ა.შ., არ ის გავ-
რცე ლე ბის პრე ვენ ცია, რა თა ერ თდრო ულ ად არ და ავ ად დეს 
ძა ლი ან დი დი რა ოდ ენ ობ ის ხალ ხი. ფაქ ტი ურ ად, ჩვენ რა საც 
ვა კე თებთ, არ ის „და მა ლო ბა ნას” თა მა ში ვი რუს თან. ჩვენ, უბ-
რა ლოდ, ვწე ლავთ დროს და ვი მე დოვ ნებთ, რომ რა ღაც დრო-
ის მე რე გვექ ნე ბა მკურ ნა ლო ბის ეფ ექ ტუ რი სქე მა, პრე პა რა-
ტი ან ვაქ ცი ნა. რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია, ჩვენ ვწე ლავთ დროს 
იმ ის ათ ვის, რომ ერ თდრო ულ ად ძა ლი ან დი დი რა ოდ ენ ობ ით 
ად ამი ან ებ ის და ინ ფი ცი რე ბა ავ ირ იდ ოთ თა ვი დან, რომ ჩვენ-
მა ჯან დაც ვის სის ტე მამ ამ ას გა უძ ლოს. ყვე ლას ხომ უნ და 
ჰყავ დეს მკურ ნა ლი ექ იმი — ინ ფექ ცი ონ ის ტი. ღმერ თმა არ 
ქნას, ერ თდრო ულ ად და ინ ფი ცირ დეს იმ დე ნი, რომ პა ცი ენ-
ტის ინ ფექ ცი ური პრო ცე სის მარ თვა ინ ფექ ცი ონ ის ტის მა გივ-
რად მო უხ დეს ოტ ოლ არ ინ გო ლოგს, ოფ თალ მო ლოგს, დერ-
მა ტო ლოგს და ა.შ. ამ იტ ომ, ჩვე ნი დღე ვან დე ლი სტრა ტე გია 
სწო რია, ეს არ ის ერ თა დერ თი სწო რი გა მო სა ვა ლი. 

მიკ რო ბუ ლი სამ ყა რო (ვი რუ სე ბი, ბაქ ტე რი ები, სო კო ები) 
სწრა ფად ცვა ლე ბა დია. ჩვენ, ად ამი ან ები, ას ეთი ტემ პით ამ 
ცვლი ლე ბებს ხში რად ვერ მივ სდევთ. არ ას დროს გვე გო ნოს, 
რომ მხო ლოდ ჩვენ გაგ ვაჩ ნია თავ დაც ვის სის ტე მა იმ უნ იტ-
ეტ ის სა ხით. მიკ რო ბი საკ მა ოდ მოქ ნი ლი და კრე ატი ულია. 
ან ტი ბი ოტ იკო რე ზის ტენ ტო ბის მოვ ლე ნა — ეს არ ის ძა ლი-
ან კარ გი მა გა ლი თი იმ ისა, რო გორ უპ ას უხა ჩვენს დი ად აღ-
მო ჩე ნას — ან ტი ბი ოტ იკს — მიკ რო ბულ მა სამ ყა რომ. თით-
ქმის 100 წე ლია გა სუ ლი იმ დრო იდ ან, რო დე საც პირ ვე ლი 
ან ტი ბი ოტ იკი შე იქ მნა პე ნი ცი ლი ნის სა ხით და გავ რცელ და 
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მსოფ ლი ოში. შემ დეგ შე იქ მნა სხვა ან ტი ბი ოტ იკ ებ იც, ის ინი 
და მუ შავ და ბი ოტ ექ ნო ლო გი ური გზით, და ემ ატა სხვა დას-
ხვა რა დი კა ლე ბი და მი ვი ღეთ ძა ლი ან ძლი ერი პრე პა რა ტე ბი. 
გვე გო ნა, რომ და ვა მარ ცხეთ ბაქ ტე რი ული სამ ყა რო. გა ვი და 
არ ას რუ ლი 100 წე ლი წა დი და შე ვე ჩე ხეთ პრობ ლე მას — ბაქ-
ტე რი ებ ის მდგრა დო ბას ამ ძლი ერი პრე პა რა ტე ბის მი მართ. 
მიკ რო ბულ სამ ყა როს ევ ოლ უცი ური სა ზო მით, ფაქ ტობ რი-
ვად, წა მე ბი დას ჭირ და იმ ის ათ ვის, რომ გა მო ემ უშ ავ ებ ინა 
ძა ლი ან მრა ვალ ფე რო ვა ნი და ძა ლი ან „ჭკვი ანი” მე ქა ნიზ მე ბი 
ან ტი ბი ოტ იკ ებ ის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად. ამ ას მიკ რო ბი ახ ერ-
ხებს იმ იტ ომ, რომ ის გახ ლავთ ცოცხა ლი, გან ვი თა რე ბა დი 
და ად აპ ტი რე ბა დი. ფაქ ტია, რომ დღეს დღე ობ ით ჯან დაც ვის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ლო დი ნი სწო რედ ეს არ ის, რომ, 
სადღაც, 20-25 წლის შემ დეგ ჩვენ შე იძ ლე ბა ან ტი ბი ოტ იკ ები 
სა ერ თოდ ვე ღარ გა მო ვი ყე ნოთ, რად გან ის ინი შე იძ ლე ბა აღ-
არ იყ ვნენ ეფ ექ ტუ რი ბაქ ტე რი ებ ის წი ნა აღ მდეგ. ბი ოტ ექ ნო-
ლო გი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით იმ ედი არ სე-
ბობს, რა საკ ვირ ვე ლია, მი თუ მე ტეს სა ქარ თვე ლო ში, სა დაც 
გვაქ ვს გ. ელი ავ ას სა ხე ლო ბის ბაქ ტე რი ოფ აგი ის, მიკ რო ბი-
ოლ ოგი ისა და ვი რუ სო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტი — ფა გე ბი და 
ფა გო თე რა პია. ანუ, გვაქ ვს ალ ერ ნა ტი ვა ფა გე ბის სა ხით და, 
რა საკ ვირ ვე ლია, არ სე ბობს ბი ოტ ექ ნო ლო გი ის პერ სექ ტი ვაც, 
რომ მთლად ასე უიმ ედ ოდ არ დავ რჩე ბით. თუმ ცა ის ფაქ ტი, 
რომ მიკ რო ბუ ლი სამ ყა რო ბევ რად უფ რო „ხან დაზ მუ ლია” 
ჩვენ ზე, ჩვენ ზე ბევ რი რამ „უნ ახ ავს” და გა ნუც დია დე და მი-
წას თან ერ თად, მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი და გან ვი თა რე ბა დია 
და სავ სეა მო ულ ოდ ნე ლო ბე ბით, მო დუ ნე ბის სა შუ ალ ებ ას 
ნამ დვი ლად არ იძ ლე ვა. 
_ რო გორ აფ ას ებთ სა ქარ თვე ლოს რე აგ ირ ებ ის ხა რის ხს 

„კო ვიდ 19”-თან ბრძო ლის ამ ეტ აპ ზე?
_ ამ ეტ აპ ის თვის გა კეთ და მაქ სი მუ მი, რაც შე საძ ლე ბე ლი 

იყო. არა მხო ლოდ ჩვენს ქვე ყა ნა ში გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცი ით, არ ამ ედ სა ერ თა შო რი სო პრე სი დან და მე დი იდ ან აც 
ცნო ბი ლი გახ და, რომ ძა ლი ან მა ღა ლი შე ფა სე ბა მი იღო სა-
ქარ თვე ლომ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის ღო ნის ძი-
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ებ ებ თან და კავ ში რე ბით სა ერ თა შო რი სო სივ რცი დან. ძა ლი-
ან სწო რი მე ნეჯ მენ ტი აირ ჩია ქვე ყა ნამ, მთავ რო ბამ, ჩვენ მა 
ეპ იდ ემი ოლ ოგ ებ მა და ჩვენ მა სა სა ხე ლო ლუ გა რის ცენ ტრმა. 
ნამ დვი ლად ძა ლი ან სწორ და მო ზო მილ ნა ბი ჯებს დგა მენ.

გა ლაკ ტი ონი და სა ქარ თვე ლო დან სამ ყა როს 
გა დარ ჩე ნის დღე ვან დე ლი მი სია

„მი ვის წრა ფო დით გლო ბა ლი ზა ცი ის კენ და აგ ერ თავს დაგ-
ვატყდა ას ეთი გლო ბა ლუ რი გა ჭირ ვე ბა” — ამ ბობს პრო ფე-
სო რი ინ ესა მე რა ბიშ ვი ლი, რო მე ლიც თვლის, რომ კა ცობ-
რი ობ ას მი სი არ სე ბო ბის მან ძილ ზე ას ეთი შო კის მომ გვრე ლი 
სა შიშ რო ება არ გა ნუც დია. ბა ირ ონ ოლ ოგს და გა ლაკ ტი ონ-
ოლ ოგს ახ ალ გა მოწ ვე ვა ზე თა ვი სე ბუ რად ნა აზ რე ვი პა სუ ხე-
ბი აქ ვს... რუს თვე ლის „ვეფხის ტყა ოს ან ში” და გა ლაკ ტი ონ ის 
შე მოქ მე დე ბა ში ინ ესა მე რა ბიშ ვი ლის მი ერ მო ძი ებ ული სქე-
მე ბი — რო გორ გა დავ რჩეთ ქარ თვე ლე ბი და გა და ვარ ჩი ნოთ 
დე და მი წა, რო მელ საც, გარ კვე ულ წი ლად, ტკი ვი ლი მი ვა ყე-
ნეთ, ეხ მა ურ ება პა სუ ხის მგებ ლო ბის და სო ლი და როს თე მებ-
საც. სწო რედ ამ დე ნა დაა სა გუ ლის ხმო — სახ ლში დარ ჩე ნილ 
გა ლაკ ტი ონ ის პო ეტ ური თარ გმა ნე ბის დი სოს ტატს რო გორ 
ეს ახ ება გამ კლა ვე ბა ახ ალ გა მოც დას თან.

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის პრო ფე სო რი ინ ესა მე რა ბიშ ვი ლი

_ დღე ვან დელ მა ვი თა რე ბამ სა ქარ თვე ლო ში გან სა კუთ რე-
ბით კარ გად წარ მო აჩ ინა ის, რომ ჩვენ სო ლი და რო ბის გა მომ-
ხატ ვე ლი ერი ვართ და რო გორც ვუ ყუ რებთ, ყო ველ მო ქა ლა ქე-
ში პა სუ ხის მგებ ლო ბა ძა ლი ან კარ გად არ ის გაც ნო ბი ერ ებ ული. 
მე პი რა დად რაც შე მე ხე ბა, ვარ სახ ლში და ვცდი ლობ, მი თი-
თე ბი სა მებრ, მი ნი მა ლუ რად გა ვი დე სახ ლი დან — ამ ით უნ-
და გა და ვარ ჩი ნოთ ჩვენ არა მარ ტო სა კუ თა რი თა ვი, არ ამ ედ 
სა ერ თოდ სამ ყა რო, რად გან კა ცობ რი ობ ას მი სი არ სე ბო ბის 
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მან ძილ ზე ას ეთი შო კის მომ-
გვრე ლი სა შიშ რო ება არ გა-
ნუც დია. აი, რომ მი ვის წრა-
ფო დით გლო ბა ლი ზა ცი ის კენ 
და აგ ერ თავს დაგ ვატყდა ას-
ეთი გლო ბა ლუ რი გა ჭირ ვე ბა, 
რო მე ლიც ქვეყ ნი დან ქვე ყა-
ნას გა და ედ ება, რის დაძ ლე ვა-
საც, რა საკ ვირ ვე ლია, მზა ობა 
და დი დი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
სჭირ დე ბა.

უნ ივ ერ სტე ტი გა და ვი და 
ონ ლა ინ სწავ ლე ბა ზე. მე უკ ვე გა ვაგ ზავ ნე თით ქმის მთე ლი სე-
მეს ტრის სა კითხა ვი მა სა ლა, ას ევე ჩე მი ვი დეო-ლექ ცი ები. ბა-
ირ ონ ის სკო ლა ში, რო მე ლიც 25 წე ლია ჩე მი ხელ მძღვა ნე ლო-
ბის ქვე შაა, ვცდი ლობთ, არ შევ წყვი ტოთ სწავ ლე ბა და სკო ლა 
ონ ლან რე ჟიმ ზე გა და ვიყ ვა ნეთ. ეს ყო ვე ლი ვე რო გორც კი 
მო ვა წეს რი გე, სა კუ თა რი ბიბ ლი ოთ ეკ ით შე მო ვი ფარ გლე და 
ჩემს აკ ად ემი ურ საქ მი ან ობ ას შე ვუ დე ქი. პირ ვე ლი წიგ ნი, რო-
მე ლიც ხელ ში ავ იღე, გახ ლდათ „ვეფხის ტყა ოს ანი”. ამ დროს, 
და მე თან ხმე ბით, მის ტი კა გაძ ლი ერ ებ ულია და ტექ სტის 
სწო რედ იმ მო ნაკ ვეთს ჩა ვავ ლე თვა ლი, რო მელ მაც პა სუ ხი 
მომ ცა დღე ვან დელ მდგო მა რე ობ აზე. რო დე საც ავ თან დი ლი 
უცხო მოყ მის მო სა ძებ ნად მი ეშ ურ ება, თი ნა თინს შემ დე გი 
სიტყვე ბით ემ შვი დო ბე ბა: „ფა თე რა კი სწო რად მოკ ლავს, ერ-
თი იყ ოს თუნ და ასი, მარ ტო ობა ვე რას მი ზამს, მცავს თუ ცი-
სა ძალ თა და სი”. მე მგო ნი, ამ ით ყვე ლას მოგ ვცა ნი შა ნი და, 
პირ ველ ყოვ ლი სა, მე, რო მე ლიც, ძი რი თა დად, შინ ვარ და ვარ 
მარ ტო, ვცდი ლობ არ გა ვი დე გა რეთ, რომ რა მე ფა თე რაკს არ 
გა და ვე ყა რო. მარ ტო ობა და დღეს შინ ყოფ ნა, დი დი პო ეტ ის 
არ იყ ოს, ვე რა ფერს დაგ ვაკ ლებს, თუ ჩვე ნი რწმე ნა ძლი ერია, 
რად გან ცი სა ძალ თა და სი აუც ილ ებ ლად დაგ ვი ცავს. ეს ჩე მი 
მიგ ნე ბა ჯერ შვი ლებს და ვუგ ზავ ნე, ოჯ ახ ის წევ რებს, მე გობ-
რებს და შემ დეგ ფე ის ბუქ ზეც ავ ტვირ თე შო თას სა ვა რა უდო 
პორ ტრე ტით. ძა ლი ან ბევ რი გა მო მეხ მა ურა და მგო ნია, რომ 
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ას ეთი რა მის ურ თი ერ თგა ზი არ ება გაგ ვა მაგ რებს — ეს ეც სო-
ლი და რო ბაა. 

მინ და გითხრათ, რომ სა ქარ თვე ლო საკ მა ოდ მო წეს რი გე-
ბუ ლი შეხ ვდა ვი რუსს მო სახ ლე ობ ის შეგ ნე ბის თვალ საზ რი-
სით და თა ვად ქვეყ ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბის ქმე დუ ნა რი ან-
ობ ის თვალ საზ რი სით. ჯერ ვერც კი გი ნატ რია იმ აზე — რა 
იქ ნე ბა ვი რუს თან საბ რძოლ ვე ლად სწო რი ფორ მა თუ სტრა-
ტე გია და მთავ რო ბას ეს უკ ვე გა კე თე ბუ ლი აქ ვს. ასე რომ, 
მე, პი რა დად, სა ქარ თვე ლომ ძა ლი ან და მა იმ ედ ებ ელი სუ რა თი 
შე მომ თა ვა ზა და არც მე პა რე ბო და ეჭ ვი, რომ ასე იქ ნე ბო და. 
გა მო ნაკ ლი სე ბი არ ის — ზო გი შოკ შია, ზო გი დაბ ნე ულია და 
ამ იტ ომ არ ის სა ჭი რო კო მენ დან ტის სა ათი, კა რან ტი ნი. ჩვე ნი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა არა მარ ტო დღე ვან დე ლო ბას და ამ სო ცი-
უმს ეხ ება, არ ამ ედ ჩვე ნი ვა ლია მო მა ვა ლი თა ობ ის ად მი დი დი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის გაც ნო ბი ერ ებ აც. გა ნათ ლე ბის სის ტე მა 
მთლი ან ად ონ ლა ინ რე ჟიმ ზე გა და ერ თო, და იწყეს სას წავ ლო 
ტე ლე გა და ცე მე ბი. რა არ ის ეს, თუ არა ზრუნ ვა მო მა ვალ ზე, 
ხომ? ის, რომ შენ ჩა იკ ეტ ები, ამ ით მხო ლოდ სა კუ თარ თავს 
ხომ არ უფ რთხილ დე ბი? შენ არ უნ და იყო ვი რუ სის გა მავ-
რცე ლე ბე ლი. ახ ალ გაზ რდო ბაა გა და სარ ჩე ნი! მი ხა რია და 
აღ სა ნიშ ნი ფაქ ტია, რომ მსოფ ლი ომ შე აფ ასა სა ქარ თვე ლოს 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ ვი თა რე ბა ში და შე დე გე ბი. მთავ რო ბის 
გვერ დით გა მორ ჩე ულ ად აღ სა ნიშ ნა ვია სა მე დი ცი ნო სფე რო, 
რად გან მათ გა რე შე ერი და ბე რი ვე რა ფერს გახ დე ბა. მინ და, 
მად ლო ბა ვუთხრა მე დი კო სე ბის დიდ გუნ დს, მაგ რამ, თქვე ნის 
ნე ბარ თვით გა მო ვარ ჩევ სა მე ულს — ამ ირ ან გამ ყრე ლი ძე, პა-
ატა იმ ნა ძე, თენ გიზ ცერ ცვა ძე, რად გან ვიც ნობ მათ და დი დი 
ხა ნია თვალს ვა დევ ნებ მათ საქ მი ან ობ ას. ვიც ნობ, პირ ველ 
ყოვ ლი სა, იმ იტ ომ, რომ სა მი ვე ჩე მი თა ობ ის წარ მო მად გე ნე-
ლია, იმ თა ობ ისა, რო მელ საც ცო ტა ხნის წინ უთხრეს — გან-
ზე გა დე ქით და გზა ახ ალ გაზ რდებს და უთ მე თო. მე ვი ცი, რომ 
ამ სა მე ულ მა მრა ვა ლი ბრძო ლა და პე რი პე ტია გა და იტ ანა. მე 
და ჩემ მა კო ლე გებ მა ეს უნ ივ ერ სი ტე ტის მა გა ლით ზე გა მოვ-
ცა დეთ. სა ბედ ნი ერ ოდ, ამ გა მორ ჩე ულ მა მე დი კო სებ მა არ 
დათ მეს სა კუ თა რი პრო ფე სი ონ ალ იზ მი, დაგ რო ვი ლი ცოდ ნა 



axali koronavirusi da Tsu176

და გა მოც დი ლე ბა და ის სა მო მავ ლოდ გა და არ ჩი ნეს სა კუ თარ 
თავ ში. აი, აქ კი დევ და მა ტე ბით იკ ვე თე ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
სა კითხი: სა ზო გა დო ებ ის წევ რს პა სუ ხის მგებ ლო ბა გაც ნო ბი-
ერ ებ ული უნ და ჰქონ დეს არა მხო ლოდ ამ სა ზო გა დო ებ ის და, 
გან სა კუთ რე ბით, ახ ალ გაზ რდო ბის წი ნა შე, არ ამ ედ სა კუ თა-
რი თა ვის წი ნა შე (ამ უკ ან ას კნელ ში პრო ფე სი ონ ალ იზ მსა და 
დაგ რო ვილ ცოდ ნას ვგუ ლის ხმობ). თუ ღმერ თმა ნი ჭი მო გა-
მად ლა და ვი თა რე ბამ შენ პრო ფე სი ონ ალ ად ჩა მო გა ყა ლი ბა, 
ვალ დე ბუ ლი ხარ — ეს ყო ვე ლი ვე სამ ყა როს სი კე თით და უბ-
რუ ნო და ისე გა დას ცე მო მა ვალ თა ობ ას. დღეს ჩვენ მა მე დი-
კო სებ მა ეს პა სუ ხის მგებ ლო ბა პირ ნათ ლად შე ას რუ ლეს. ამ 
მოვ ლე ნას, ცო ტა არ იყ ოს, იუმ ორ იც და ამ შვე ნებ და: ეს ხომ 
ის თა ობაა, რო მელ საც დღეს აფ რთხი ლე ბენ — ას აკ ობ რი ვი 
რის კის გა მო ში ნი დან გა რეთ ნუ გა მოხ ვალ თო. არა მხო ლოდ 
ში ნი დან გა რეთ გა მო დი ან, არ ამ ედ თავ და დე ბით იბ რძვი ან 
ფრონ ტის წი ნა ხაზ ზე. მინ და, ახ ალ გაზ რდა თა ობ ას ვუთხრა, 
რომ თა ობ ათა ცვლა კი არა, თა ობ ათა კავ ში რი გვჭირ დე ბა.

მე ოცე სა უკ უნ ის ბო ლოს დავ წე რე წიგ ნი ბა ირ ონ ზე და პო-
ეზი აზე, რა საც შე სა ვა ლი და ვურ თე. დღე ვან დელ მა მდგო-
მა რე ობ ამ გა მახ სე ნა, რომ ას ეთი რამ და მი წე რია: „თუ ას აფ-
ეთ ქებ ლად ყალ ყზე შემ დგარ დე და მი წას გა დარ ჩე ნა უწ ერია, 
მო მა ვალ ში ის აუც ილ ებ ლად და აფ ას ებს ამ გან სა კუთ რე ბულ 
ღი რე ბუ ლე ბებს — ამ აღ ლე ბულს, ზნე ობ რივს და ასე შემ-
დეგ’’. მხო ლოდ იმ წიგ ნის და წე რის დროს კი არა, ყო ველ თვის 
მქონ და ეს გან ცდა. ძა ლი ან გა თა მამ და ად ამი ანი და ჩვენს დე-
და მი წას ვერ მო ვუფ რთხილ დით. დე და მი წა ქარ თვე ლის თვის 
დე დაა, გან სხვა ვე ბით სხვა ენ ებ ის გან (არა მარ ტო დე და სამ-
შობ ლო გვაქ ვს, არ ამ ედ ჩვე ნია დე და მი წაც). მან ჩვენ თი თი 
დაგ ვიქ ნია და რო ცა შევ ძლებთ, პირ ველ რიგ ში, დე და მი წის 
და მე რე ჩვე ნი თა ვის გა დარ ჩე ნას, შემ დეგ, ალ ბათ, ეს ძა ლი-
ან მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი უნ და და ვა ფა სოთ. მა შინ ამ მო ახ-
ლო ებ ულ სა შიშ რო ებ აზე, ალ ბათ, ასე არ ვფიქ რობ დი, რო დე-
საც გა ლაკ ტი ონ ზე ლექ ცი ებს ვკითხუ ლობ დი სა ქარ თვე ლო ში 
და მის საზღვრებს გა რეთ. მე არ შე მეძ ლო ჩე მი სათ ქმე ლი 
არ მეთ ქვა სამ ყა როს თვის და, პირ ველ ყოვ ლი სა, ინ გლი სუ-
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რე ნო ვა ნი წრე ებ ის ათ ვის. გა ლაკ ტი ონი შე ვა და რე მსოფ ლიო 
მო აზ როვ ნე ებს და მათ და მო კი დე ბუ ლე ბას. მათ შე იძ ლე ბა არ 
იცი ან — ვინ არ ის გა ლაკ ტი ონი, მაგ რამ კარ გად იც ნო ბენ მე-
ოცე სა უკ უნ ის გე ნი ოს ებს, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, პო ეზი-
აში ინ გლი სელ-ამ ერ იკ ელი პო ეტი — დი დი ელი ოტი, სალ ვა-
დორ და ლი ხე ლოვ ნე ბა ში, იგ ივე, პი კა სო... მათ იმ ჰარ მო ნი ის 
შექ მნა ვერ შეძ ლეს, რო მე ლიც შექ მნა გა ლაკ ტი ონ მა პა ტა რა 
სა ქარ თვე ლო ში თა ვი სი შე მოქ მე დე ბით, რაც დგას ზნე ობ აზე, 
სი კე თე ზე, რწმე ნა ზე, კე თილ შო ბი ლე ბა ზე, სიყ ვა რულ ზე და 
აუც ილ ებ ლად მშვი დო ბა ზე. გა ლაკ ტი ონი ამ ბობს: „ყვე ლა ფე-
რი შე იძ ლე ბა მოხ დეს... მშვი დო ბის გზა რომ ოდ ეს მე მოკ ვდეს, 
არა, ეს არ შე იძ ლე ბა მოხ დეს!” ამ დროს, ნუ დაგ ვა ვიწყდე ბა, 
რომ ფუ ტუ რიზ მი ომს ქა და გებ და, რა თა ამ ით „გა ეწ მინ დათ” 
კა ცობ რი ობა. ის იც ნუ დაგ ვა ვიწყდე ბა, რომ და და იზ მი, რო-
მე ლიც სა ფუძ ვლად და ედო სი ურე ალ იზ მსა და მრა ვალ სხვა 
მი მარ თუ ლე ბას ხე ლოვ ნე ბა ში, ყვე ლა ზე სნე ულ ფი ლო სო ფი-
ად გა მოცხად და. ამ იტ ომ აც იტყვის ტო მას ელი ოტი, ჩვენ გა-
მო შიგ ნუ ლი ად ამი ან ები ვარ თო. სალ ვა დორ და ლიმ შექ მნა 
არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი მე დი ტა ცი ური წი თე ლი ვარ დი სი ლაჟ ვარ-
დის ფონ ზე რამ დე ნი მე ათე ული წლის დაგ ვი ან ებ ით გა ლაკ-
ტი ონ იდ ან, რო მელ მაც „სი ლაჟ ვარ დე, ანუ ვარ დი სი ლა ში” 
ჯერ კი დევ 1917 წელს გა მო აქ ვეყ ნა. მი უხ ედ ავ ად სალ ვა დორ 
და ლის გე ნი ალ ობ ისა, მან მრა ვალ ტი ლო ზე გა მო შიგ ნა ად-
ამი ანი და ისე მი აწ ოდა კა ცობ რი ობ ას, თან თქვა — ეს თე ტი-
კა მე არ მჭირ დე ბაო, რაც აბ სო ლუ ტუ რად გა მო რიცხუ ლია 
გა ლაკ ტი ონ ის შე მოქ მე დე ბა ში. პი კა სომ თა ვი სი მშვე ნი ერი 
კუ ბე ბით და ან გრია ად ამი ან ის სა ხე (ის იც მიმ დე ვა რი იყო ახ-
ალი თე ორი ებ ის), ამ დროს კი გა ლაკ ტი ონ ის მი ერ შექ მნი ლი 
სამ ყა რო არ ის მხო ლოდ ჰარ მო ნია და ამ ას გა ლაკ ტი ონი შემ-
თხვე ვით აკ ეთ ებს? არა! იგი მი ზან და სა ხუ ლია და იც ის, რომ 
მან სა ქარ თვე ლო დან უნ და გა და არ ჩი ნოს სამ ყა რო. რო გორც 
მო გეხ სე ნე ბათ, მე გა ლაკ ტი ონ ის რჩე ული ლექ სე ბი ვთარ გმნე 
ინ გლი სურ ენ აზე, რაც ორ ჯერ გა მო იცა ლონ დონ ში. ორ ჯერ-
ვე წიგ ნის წარ დგე ნა ლონ დონ ში შედ გა ბრი ტა ნუ ლი აკ ად ემი-
ური და დიპ ლო მა ტი ური წრე ებ ის მო ნა წი ლე ობ ით. სწო რედ 
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მა თი მონ დო მე ბი თა და ძა ლის ხმე ვით გა ლაკ ტი ონ ის პო ეზი ის 
გაც ნო ბა და მას ზე სა უბ არი ევ რო პის საბ ჭო ში გა ვაგ რძე ლე. 
ჩე მი მი ზა ნი იყო, გა ლაკ ტი ონი სწო რად მი მე წო დე ბი ნა ევ რო-
პუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის, უფ რო ზუს ტად რომ ვთქვათ, 
გა მე ბე და და მეთ ქვა მათ თვის, რომ გა ლაკ ტი ონი ერ თა დერ-
თი გა მორ ჩე ული მო აზ როვ ნეა მე ოცე სა უკ უნ ისა, რო მე ლიც 
არ და ემ ორ ჩი ლა ეპ ოქ ის კა ტაკ ლიზ მებს და სა კუ თა რი პო-
ეზი ით ჰარ მო ნი ული სამ ყა რო გა დაგ ვირ ჩი ნა. უფ რო მე ტიც, 
მას სწამს, რომ ეს სამ ყა რო გა და არ ჩენს მსოფ ლი ოს. აი, რას 
ვკითხუ ლობთ მის ერთ-ერთ ლექ სში: „ეკ ლი ან გზა ზე და ეცა 
ბევ რი/მხო ლოდ მე ერ თი გა დავ რჩი მგზავ რი,/რომ გა მო მევ-
ლო ჯე რარ სმე ნი ლი/ქარ ტე ხი ლე ბი ცეცხლთა ფე ნი სა/და მო-
მე ტა ნა სა ქარ თვე ლო ში/სიმ ღე რა ქვეყ ნის გა დარ ჩე ნი სა!” მას 
სა ქარ თვე ლო ში მო აქ ვს სა იმ ედო სიმ ღე რა არა მარ ტო ჩვე ნი 
ქვეყ ნის, არ ამ ედ მსოფ ლი ოს გა და სარ ჩე ნად. 

შე ვი ნარ ჩუ ნოთ კაც თმოყ ვა რე ობა, არ დავ კარ გოთ მოწყა-
ლე ბი სა და სიყ ვა რუ ლის უნ არი, ვა ღი არ ოთ ნი ჭი და მშვე ნი-
ერ ება და, მი თუ მე ტეს, რო დე საც წინ მიგ ვიძ ღვის რწმე ნა, 
აუც ილ ებ ლად გა დავ რჩე ბით. მაგ რამ გა დავ რჩე ბით, თუ კი 
ბევ რად უკ ეთ გა ვუფ რთხილ დე ბით და და ვა ფა სებთ ერ თმა-
ნეთს, ჩვენს სამ შობ ლოს და თა ვად დე და მი წას. 

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

რას სთა ვა ზობს „კო ვიდ19”ის პი რო ბებ ში 
სახ ლში გა მო კე ტილ პა ტა რებს თუ

მოზ რდი ლებს თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი?

რა მოხ დე ბა, თუ კი სა მი გო ჭი სამ რო ბო ტად იქ ცე ვა, რომ-
ლე ბიც კა ცობ რი ობ ის ათ ვის თავ შე საფ რებს აშ ენ ებ ენ, ხო ლო 
მგე ლი ჰა კე რი გახ დე ბა, რო მელ საც რო ბო ტე ბის გან ზრახ-
ვის ჩაშ ლა უნ და? რო გორ შე ვიყ ვანთ თა ნა მედ რო ვე გმი რებს: 
ზომ ბებს, ელ ფებს, მონ სტრებს, რო ბო ტებს, ავ ატ არ ებს და 
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სხვებს ცნო ბილ ზღაპ რებ ში? 
— „კო ვიდ-19”-ის პი რო ბებ ში 
სახ ლში გა მო კე ტილ ჩვენს პა-
ტა რებს ამ ახ ალ გა სარ თობ სა 
და სა აზ როვ ნო „თავ სა ტეხს” 
სთა ვა ზობს თსუ სა ბავ შვო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი.

მოს წავ ლე ებ ში ზო გა დი გა-
ნათ ლე ბის, ფარ თო თვალ სა-
წი ერ ის გან ვი თა რე ბის, მეც-
ნი ერ ებ ის ად მი ინ ტე რე სის 
გაღ ვი ვე ბის მიზ ნით თსუ სა-
ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი არ-
აფ ორ მა ლურ გა ნათ ლე ბას წლე ბია სთა ვა ზობს ქარ თუ ლი სა-
ზო გა დო ებ ის კონ კრე ტულ სეგ მენ ტს (სკო ლის მოს წავ ლე ები, 
აბ იტ ური ენ ტე ბი, სტუ დენ ტე ბი). ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით გა-
მოწ ვე ულ ვი თა რე ბა ში სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტიც გა და ეწყო 
დის ტან ცი ურ საქ მი ან ობ აზე და უკ ვე თვე ზე მე ტია, მოს წავ-
ლე ებს, მას წავ ლებ ლებ სა და მშობ ლებს უზი არ ებს ვი დეოებს, 
სთა ვა ზობს სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბებს და კონ კურ სებს.

თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტეტ მა თსუ-ის ჰუ მა ნი ტა რულ 
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ფი ლო ლო გი ის დოქ ტორ თან, 
პრო ფე სორ ნი ნო პო პი აშ ვილ თან ერ თად შე იმ უშ ავა და ახ-
ორ ცი ელ ებს ლექ ცი ებ ის ციკ ლს — „სა უბ რე ბი ქარ თულ ლი-
ტე რა ტუ რა ზე”, სა დაც გა ნი ხი ლე ბა მრა ვა ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კითხი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რი დან (ქარ თუ ლი ლი ტე რა-
ტუ რის პე რი ოდ იზ აცია; ქარ თუ ლი ნა ცი ონ ალ ური ლი ტე რა-
ტუ რის კა ნო ნი; ქარ თუ ლი ჰა გი ოგ რა ფი ის გან ვი თა რე ბის, 
პრო ზე ლი ტიზ მის, იგ ავ-არ აკ ის, რო გორც ჟან რის, სულ ხან-
სა ბა ორ ბე ლი ან ის „სიბ რძნე სიც რუ ის” საკ ვან ძო სა კითხე ბი; 
პო ეტ ური ენ ისა და პო ეტ ური ლექ სი კის თე მა და სხვ.).

დოქ ტორ ნი ნო პო პი აშ ვი ლის ორ გა ნი ზე ბით, თსუ სა ბავ შვო 
უნ ივ ერ სი ტეტ მა ამ ჯე რად და იწყო კონ კურ სი დაწყე ბი თი კლა-
სის მოს წავ ლე ებ ის თვის. კონ კუ სის სა ხელ წო დე ბაა — „ზღა პა-
რი და მი სი ტრან სფორ მა ცია 21-ე სა უკ უნ ეში”.

marine lomourimarine lomouri
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„მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რა უნ ივ ერ სა ლუ რი ფე ნო მე ნია. 
სხვა დას ხვა დროს და სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი ლი-
ტე რა ტუ რუ ლი ტექ სტე ბი, ზღაპ რე ბი, სა ინ ტე რე სო და მრა-
ვალ მხრი ვი ინ ტერ პრე ტა ცი ის წყა როა დღე საც. რო გო რია 
თა ნა მე რო ვე ზღა პა რი? რა ელ ემ ენ ტებს შე იტ ანს თა ნა მედ-
რო ვე ვირ ტუ ალ ური სივ რცე ზღაპ რის ტრან სფორ მა ცი ის ას? 
— სწო რედ ამ აზე გას ცემს პა სუხს ჩვე ნი კონ კურ სის შე დე გე-
ბი. სკო ლის მოს წავ ლე ებ თან ერ თად ჩვენ შე ვარ ჩი ეთ ოთხი 
ცნო ბი ლი ზღა პა რი: „სა მი გო ჭის ზღა პა რი”, „წი თელ ქუ და”, 
„კომ ბლე” და „ნა ცარ ქე ქია”. კონ კურ სის თვის გა მო ვიწ ვი ეთ 
თბი ლი სის კლა სი კუ რი გიმ ნა ზი ის I (5) კლა სის ხელ მძღვა ნე-
ლი თე ონა მა მუ ჩიშ ვი ლი და თბი ლი სის 133-ე სა ჯა რო სკო ლის 
IV (ე) კლა სის ხელ მძღვა ნე ლი ხა თუ ნა ლო ლო მა ძე, ას ევე, ყვე-
ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მოს წავ ლე. მოს წავ ლე ებ მა უნ და გა-
მოგ ზავ ნონ ნა ხა ტე ბი, კო მიქ სე ბი, ვი დეოები, ამ ბე ბი, სა დაც 
ცნო ბი ლი ზღაპ რე ბის გმი რე ბი თა ნა მედ რო ვე პერ სო ნა ჟე ბი 
არი ან. მოს წავ ლე ებ ის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი ნა მუ შევ რე ბი უნ-
და გად მო იგ ზავ ნოს ელ.ფოს ტა ზე — junior@tsu.ge, რის შემ-
დე გაც გა მოქ ვეყ ნდე ბა სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის facebook-
გვერ დზე. კონ კურ სს უკ ვე გა მო ეხ მა ურ ნენ სა ქარ თვე ლოს 
სა ჯა რო და კერ ძო სკო ლე ბის მოს წავ ლე ები, მა თი პე და გო გე-
ბი და მშობ ლე ბი. ნაშ რო მე ბის მი ღე ბა კვლა ვაც გრძელ დე ბა. 
დე ტა ლუ რად თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის ახ ალი გა მოწ-
ვე ვის შე სა ხებ იხ ილ ეთ ბმულ ზე: https://www.youtube.com/
watch?v=2ZiOobKKm6c — აცხა დებს კონ კურ სის ორ გა ნი ზა-
ტო რი ნი ნო პო პი აშ ვი ლი.

ონ ლა ინ სა გა ზაფხუ ლო სკო ლა

ახ ალი ინ იცი ატ ივ ებ ის და წა მოწყე ბის თო ბა ზე თსუ-ის სა-
ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლი მა რი ნე ლო მო ური 
გვე სა უბ რე ბა: 
_ ახ ალ მა ვი თა რე ბამ ათ ას გვა რი გარ კვე ული პრობ ლე მე ბი 

შეგ ვიქ მნა და, მათ შო რის, კო მუ ნი კა ცი ის პრობ ლე მა. თუმ-
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ცა ჩვენ ად რე ვე და ვი ჭი რეთ თა და რი გი, რად გან ჩვე ნი გეგ-
მა მარ ტის თვის თვის (ამ გეგ მას ჯერ კი დევ ახ ალი წლი დან 
ვა მუ შა ვებ დით) იყო სა გა ზაფხუ ლო სკო ლის მოწყო ბა უფ-
როს კლა სე ლე ბის თვის. ამ მიზ ნით ვამ ზა დებ დით მა სა ლებს, 
გავ წე რეთ გან რი გი ლექ ტო რებ თან ერ თად. ამ წი ნა სა მუ შაო 
პე რი ოდ ში, თე ბერ ვალ ში და იწყო სწო რედ სა უბ არი გლო ბა-
ლურ, სე რი ოზ ულ ეპ იდ ემი ურ მდგო მა რე ობ აზე და მა შინ ვე 
აშ კა რა გახ და, რომ ეს ვი რუ სი სა ქარ თვე ლომ დეც მო აღ წევ-
და. ჩვენ ვი ფიქ რეთ, რომ ას ეთ პი რო ბებ ში არ გვაქ ვს უფ ლე-
ბა მოს წავ ლე ები და ვა ყე ნოთ რის კის ქვეშ და ამ იტ ომ მა შინ ვე 
გა დავ წყვი ტეთ, რომ სა გა ზაფხუ ლო სკო ლის პრო ექ ტი დის-
ტან ცი ურ ფორ მატ ში გან გვე ხორ ცი ელ ებ ინა. 

გარ და ჩვე ნი ძვე ლი არ აფ ორ მა ლუ რი მიზ ნე ბი სა და საქ მი-
ან ობ ის ფორ მა ტი სა, ახ ალ მო ცე მუ ლო ბა ში გა დავ წყვი ტეთ — 
მე ტად მიგ ვექ ცია ყუ რადღე ბა იმ სირ თუ ლე ებ ის ათ ვის, რის 
წი ნა შეც აღ მოჩ ნდნენ მოს წავ ლე ები და მა თი მშობ ლე ბიც, 
რო დე საც სკო ლის მოს წავ ლე ებს დის ტან ცი ურ ად მო უწი ათ 
გაკ ვე თი ლე ბის და სკო ლის პროგ რა მის ათ ვი სე ბა. ჩვენ მივ-
მარ თეთ რამ დე ნი მე ჩვენს მე გო ბარ პრო ფე სორს, ვის თა ნაც 
ვთა ნამ შრომ ლობთ, რომ დაგ ვხმა რე ბოდ ნენ და მოს წავ ლე-
ბი სა და მა თი მშობ ლე ბის თვის რა იმე სა ინ ტე რე სო და მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია მი ეწ ოდ ებ ინ ათ. აუც ილ ებ ლად უნ და 
ვახ სე ნო ჩვე ნი ახ ალ გაზ რდა პრო ფე სო რი ნი ნო პო პი აშ ვი ლი, 
რო მე ლიც აქ ტი ურ ად ჩა ება ამ საქ მე ში და ქარ თუ ლი ლი ტე-
რა ტუ რის თა ნა მედ რო ვე ხედ ვე ბის შე სა ხებ რამ დე ნი მე ძა-
ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლექ ცია-ჩა ნა წე რი გა აკ ეთა, რაც გან-
ვა თავ სეთ ჩვენს ონ ლა ინ ვე ლებ ში. მად ლო ბა მინ და ვუთხრა 
არ ქი ტექ ტორ ზუ რაბ ბაქ რა ძეს, რო მელ მაც მოს წავ ლე ებ ის-
თვის თბი ლი სი, რო გორც ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბის მა გა ლი-
თი, მი მო იხ ილა. ას ევე, სა ინ ტე რე სო ლექ ცი ებს ატ არ ებ ენ გია 
თორ თლა ძე და ლი ტე რა ტუ რის შე სა ხებ ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვი-
ლი. ჩვენ მო მავ ლის თვის კი დევ უფ რო მე ტის გა კე თე ბას ვა-
პი რებთ. ახ ლა, რო დე საც გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრომ თა ვის 
თავ ზე აიღო ტე ლე ვი ზი ით გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბა და ამ ან 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი ხა სი ათი მი იღო, ჩვენც ვეც დე ბით უკ ვე ნა-
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წი ლობ რივ ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ზღვარ ზე შევ თა ვა ზოთ 
მოს წავ ლე ებს რა იმე სა ინ ტე რე სო. მა გა ლი თად, ჩვე ნი თა ნამ-
შრო მე ლი, ქალ ბა ტო ნი ავ ელ ინა და ვი თუ ლი ანი ამ ზა დებს მა-
თე მა ტი კის კონ კურ სს უმ ცროს კლა სე ლე ბის თვის. ეს ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა. 

გარ და ამ ისა, ახ ალ გა მოწ ვე ვებ საც, მა გა ლი თად, მარ ნე ულ-
სა და ბოლ ნის ში სე რი ოზ ული ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური აფ ეთ ქე-
ბის თა ნა ვე, ასე ვუ პა სუ ხეთ — ჩვენ და ვუ კავ შირ დით ქვე მო 
ქარ თლის სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ბი ურ ოს და მა თაც შევ თა ვა-
ზეთ დის ტან ცი ური დახ მა რე ბა. მათ სჭირ დე ბო დათ ფსი ქო-
ლო გის კონ სულ ტა ცი ები. მათ ას ეთი დახ მა რე ბა ჩვენ გა ვუ წი-
ეთ. ახ ლა, ამ ვი თა რე ბა ში, არა მარ ტო მოს წავ ლე ებს და მათ 
მშობ ლებს, სა ერ თოდ ყვე ლას სჭირ დე ბა გარ კვე ული მხარ და-
ჭე რა, რა საც ვცდი ლობთ, რომ გა ვა კე თოთ.

თსუ სა ბავ შო უნ ივ ერ სი ტეტ მა ამ 10 წლის გან მავ ლო ბა-
ში გარ კვე ული ავ ტო რი ტე ტი, გარ კვე ული ცნო ბა დო ბა მო-
იპ ოვა. უკ ვე 10 წე ლია, რაც ვარ სე ბობთ. ჩვენ უკ უკ ავ ში რის 
სა შუ ალ ებ ით ვა ფა სებთ ჩვე ნი საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბას. 
ყო ველ თვის ვგრძნობთ, რომ ჩვენ მი ერ ნათ ქვა მი სიტყვა, შე-
თა ვა ზე ბუ ლი სი უჟ ეტი, გა მოს ვლა, ლექ ცია და ა.შ. პო ულ ობს 
თა ვის მა ყუ რე ბელს თუ მსმე ნელს. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბევ რი 
თვალ საზ რი სით. ყვე ლას აქ ვს სა შუ ალ ება გა მოთ ქვას თა ვი სი 
მო საზ რე ბა, გაგ ვი ზი არ ოს თა ვი სი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ხედ ვა, 
რა საც სი ამ ოვ ნე ბით ვი ღებთ და ამ კონ ტაქ ტით, მით უფ რო 
დღე ვან დელ მო ცე მუ ლო ბა ში, ვაძ ლი ერ ებთ ურ თი ერ თო ბებს.

„დის ტან ცი ური დეს პა ნი”

ახ ალ წა მოწყე ბა ზე და ახ ალ დღის წეს რიგ ზე თსუ სტუ დენ-
ტუ რი სერ ვი სე ბი სა და კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის 
ხელ მძღვა ნე ლი გი ორ გი გრი გო ლაშ ვი ლი გვე სა უბ რე ბა: 
_ კა რი ერ ული გან ვი თა რე ბის მხრივ ჩვენ სტუ დენ ტებს 

ვთა ვა ზობთ ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცი ებს, რო გორც კა რი ერ ის 
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და გეგ მვის კუთხით, ას ევე, 
შრო მის ბა ზარ ზე პი რა დი 
პრო ფე სი ული ორი ენ ტა ცი ის 
მხრივ, რაც ას ევე მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია, რა თა მათ სწო რად 
გა აკ ეთ ონ არ ჩე ვა ნი — რა 
აირ ჩი ონ? რა დროს და სად 
სჯობს სტა ჟი რე ბის გავ ლა? 
რო გორ გან ვი თარ დნენ კა რი-
ერ ულ ად? უკ ვე თით ქმის 70 
სტუ დენ ტზე მეტ მა გაიარა 
ჩვენ თან ონ ლა ინ კონ სულ ტა-
ცია და დის ტან ცი ურ ად აქ-
ტი ურ ად ჩა ვერ თეთ ამ პრო-
ექ ტში.

დღის წეს რიგ ში გვაქ ვს 
სა ხელ მწი ფო სტა ჟი რე ბის 
პროგ რა მა, რაც ით ვა ლის წი ნებ და უნ ივ ერ სი ტეტ ში სტუ-
დენ ტის მოს ვლას და წე რი ლო ბი თი თან ხმო ბის გა კე თე ბას. 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი ურ ოს თან კონ სულ ტა ცი ის შემ დეგ 
მი ვი ღეთ გა დაწყვე ტი ლე ბა, რომ თან ხმო ბის მო პო ვე ბა სტუ-
დენ ტე ბის გან დის ტან ცი ურ ად, ელ ექ ტრო ნუ ლად გაგ ვე კე-
თე ბი ნა. პრო ექ ტში 200-ზე მე ტი სტუ დენ ტია რე გის ტრი რე-
ბუ ლი. საქ მის წარ მო ებ აც მაქ სი მა ლუ რად გა და ვიყ ვა ნეთ 
დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში. სტუ დენ ტს აღ არ მო უწ ევს ად გილ ზე 
ჩვენს თა ნამ შრომ ლებ თან მოს ვლა. სტუ დენ ტურ საცხოვ რებ-
ლებ ში მათ ყვე ლა ნა ირ ად ვუწყობთ ხელს, რომ იქ ცხოვ რე ბა 
მე ტად შე ვუმ სუ ბუ ქოდ.

სამ წუ ხა როდ, არ ის მი მარ თუ ლე ბა, რა საც უშუ ალ ოდ კონ-
ტაქ ტი სჭირ დე ბა და დის ტან ცი ურ ად პრო ცესს ვერ მარ თავ. 
მა გა ლი თად, დამ საქ მებ ლე ბის სტუ დენ ტებ თან შეხ ვედ რა, ამ 
ეტ აპ ზე, გა მო რიცხუ ლია და, შე სა ბა მი სად, და საქ მე ბის ფო-
რუ მის ონ ლა ინ შე თა ვა ზე ბაც სტუ დენ ტე ბის თვის შე უძ ლე ბე-
ლია, მით უფ რო, ჩვენც არ ვი ცით — პოსტ ვი რუ სუ ლი პე-
რი ოდ ის შემ დეგ ჩვე ნი ეკ ონ ომ იკა რო გორ გან ვი თარ დე ბა. 

giorgi grigolaSviligiorgi grigolaSvili
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ალ ბათ, შემ დეგ ში უფ რო აქ ტი ურ ად ვი მუ შა ვებთ ამ მი მარ-
თუ ლე ბით. ახ ლა კი მხო ლოდ რამ დე ნი მე სე რი ოზ ულ დამ-
საქ მე ბელ თან მიმ დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბა ონ ლა ინ სტა ჟი-
რე ბე ბის და ონ ლა ინ ვა კან სი ებ ის შე მო თა ვა ზე ბის კუთხით. 
პირ ველ ეტ აპ ზე ეს ეხ ებ ოდა კომ პი უტ ერ ულ აიტი ტექ ნო ლო-
გი ებს, ას ევე, ინ ოვ აცი ებ ის და ტექ ნო ლო გი ებ ის სა აგ ენ ტოს. 
ამ ის თა ობ აზე ინ ფორ მა ცი ას ჩვენ ვავ რცე ლებთ ყვე ლა იმ ონ-
ლა ინ პლატ ფორ მის სა შუ ალ ებ ით, რაც თსუ-ს ხელ თაა. 

ჩვენ გვაქ ვს ბევ რის თვის უკ ვე კარ გად ცნო ბი ლი პრო ექ-
ტი — „თსუ დეს პა ნი”, რაც გუ ლის ხმობ და არ და დე გე ბის პე-
რი ოდ ში სტუ დენ ტის მი ერ მშობ ლი ურ სკო ლა ში წას ვლას და 
მოს წავ ლე ებ ის (აბ იტ ური ენ ტე ბის) მრა ვალ მხრივ ინ ფორ-
მი რე ბას თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სას წავ-
ლო პროგ რა მე ბის, პრო ექ ტე ბის და ა.შ. ირ გვლივ. შექ მნილ 
სი ტუ აცი აში ეს პრო ექ ტიც დის ტან ცი ურ ად ავ ამ უშ ავ ეთ და 
და ვარ ქვით „დის ტან ცი ური დეს პა ნი”. რას გუ ლის მობს ეს? 
ნე ბის მი ერი ჩვე ნი სტუ დენ ტი, რო მე ლიც არ ის რე გი ონ ში და 
დის ტან ცი ურ ად მო ნა წი ლე ობს თსუ-ის ყვე ლა სა უნ ივ ერ სი-
ტე ტო პრო ცეს ში, მათ ვატ რე ნინ გებთ დის ტან ცი ურ ად. ამ 
პრო ექ ტში უკ ვე ჩა ერ თო 200-ზე მე ტი სტუ დენ ტი. რა არ ის 
ძი რი თა დი მე სი ჯი? აბ იტ ური ენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას, რო მე-
ლიც წელს აბ არ ებს უმ აღ ლეს ში, ნაკ ლე ბი ინ ფორ მა ცია აქ ვს 
უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის, მი სი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბის შე სა-
ხებ წი ნა წლებ თან შე და რე ბით. რა ტომ? იმ იტ ომ, რომ ჩვენ და 
ყვე ლა სხვა უნ ივ ერ სი ტე ტი უნ ივ ერ სი ტე ტის ღია კა რის დღე-
ებს და აბ ტუ რი ენ ტებ თან გაც ნო ბით შეხ ვედ რებს ვიწყებ დით 
თე ბერ ვლის ბო ლოს, მარ ტი დან. შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ იდ ან 
გა მომ დი ნა რე, ღია კა რის დღე ებ ის მოწყო ბა არ გა მოგ ვი ვი-
და არც ერთ უნ ივ ერ სი ტეტს. ბევ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი გა და ვი-
და ღია კა რის დღე ებ ის ონ ლა ინ მოწყო ბა ზე და სწო რედ ამ ის 
გაგ რძე ლე ბაა ეს პრო ექ ტიც. თსუ-ის სტუ დენ ტე ბი და მამ თავ-
რე ბე ლი კლა სის მოს წავ ლე ებს დის ტან ცი ურ ად აწ ვდი ან ამ-
ომ წუ რავ ინ ფორ მა ცი ას უნ ივ ერ სი ტეტ ზე, უნ ივ ერ სი ტე ტის 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე, ას ევე — რო გორ ხდე ბა 
ჩვენ თან სწავ ლა? რო გო რია სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბა? 
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კი დევ ერთ და მა ტე ბით სერ ვისს, რა საც აბ იტ ური ენ ტებს 
ვთა ვა ზობთ, ეს არ ის ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცია. სა ბავ შო უნ ივ-
ერ სი ტე ტის პრო ექ ტე ბის კო ორ დი ნა ტო რი დე მეტ რე მო დე ბა-
ძე აბ იტ ური ენ ტებს კვი რა ში რა მო დე ნი მე დღე სთა ვა ზობს ინ-
დი ვი დუ ალ ურ ჩარ თვას, რა დრო საც უწ ევს კონ სულ ტა ცი ას 
— რო გორ შე ავ სონ უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის, ფა კულ ტე ტე ბის სია? 
რას უნ და მი აქ ცი ონ ყუ რადღე ბა? რა შე იძ ლე ბა იყ ოს პრი ორ-
იტ ეტი? რო მე ლი სა გა ნია ჩა სა ბა რე ბე ლი? და ასე შემ დეგ. ამ 
მხრივ ჩვე ნი კონ ტაქ ტი აბ იტ ური ენ ტებ თან კი დევ უფ რო მე-
ტად ეფ ექ ტუ რი გახ და ონ ლა ინ სივ რცე ში.

გარ და თსუ-ის ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბი სა, ვი ყე ნებთ ჩვენს 
ფე ის ბუქ-გვერ დსაც, სა დაც მი თი თე ბუ ლია ინ ფორ მა ცია ყვე-
ლა იმ სა კონ ტაქ ტო პი რის შე სა ხებ, რო მე ლიც ამ პრო ექ ტშია 
ჩარ თუ ლი. კი დევ ერ თხელ მივ მარ თავ ყვე ლა უნ ივ ერ სი ტე-
ტელს — ბა კა ლავ რი ატ ის, მა გის ტრა ტუ რის თუ დოქ ტუ რან-
ტუ რის სტუ დენ ტს — ამ რთულ მო ცე მუ ლო ბა ში მო ახ ერ ხონ 
თა ვის გარ შე მო მყოფ აბ იტ ური ენ ტებს თუ სკო ლის მოს წავ-
ლე ებს, რო მელ თაც უშუ ალო კონ ტაქ ტე ბი ახ ლა შეზღუ დუ ლი 
აქ ვთ და მარ თლაც აინ ტე რე სებთ — რა ხდე ბა უნ ივ ერ სი ტეტ-
ში, მი აწ ოდ ონ სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია დის ტან ცი ურ ად. 

იმ ედი მაქ ვს, რომ ეს მდგო მა რე ობ აც მა ლე გა ივ ლის და რაც 
კარ გი მი ვი ღეთ ამ დის ტან ცი ური საქ მის წარ მო ებ იდ ან, რო-
გორც კარგ გა მოც დი ლე ბას, დავ ტო ვებთ მო მა ვალ შიც, მათ 
შო რის, სტუ დენ ტებ თან კო მუ ნი კა ცი ის მხრივ. რა მაც კი დევ 
უფ რო მე ტად დაგ ვა ფიქ რა, რომ სა ჭი როა უშუ ალო კონ ტაქ-
ტე ბი, ამ მი მარ თუ ლე ბა საც კი დევ უფ რო ეფ ექ ტურს გავ ხდით 
მო მა ვალ ში. მა გა ლი თად, სა უბ არია სა ერ თო საცხოვ რებ ლე-
ბის — ლი სის და ბა გე ბის საქ მი ან ობ ის სა მე ურ ნეო ნა წილ ზე. 
არ ის სა კითხე ბი, რო დე საც გვჭი დე ბა უშუ ალ ოდ კონ ტაქ ტი, 
თუმ ცა ამ მდგო მა რე ობ ას ჩა ვარ დნა არ მოჰ ყო ლია და ჩვენ 
ვაგ რძე ლებთ საქ მი ან ობ ას.

მოამზადა ნინო კაკულიამ



axali koronavirusi da Tsu186

გა ნათ ლე ბუ ლი სა ზო გა დო ება —
სო ფოს სამ ყა რო პა ტა რა სვა ნეთ ში 

მღე რის, წერს ან არ ჩევს თა ვი სი სოფ ლის პე იზ აჟ ის ლა მაზ 
კად რებს... ჩვენ მო გიყ ვე ბით მეტ სა ხე ლად „პო ეზი აში მო ხე-
ტი ალე” 19 წლის სო ფიო ქუ რას ბე დი ან ზე, რო მე ლიც სვა ნეთ-
ში, სო ფელ ნა ნარ ში ცხოვ რობს და თა ვი სი სო ფე ლი ქვე ყა ნას 
ურ ჩევ ნია. გუ ლი წყდე ბა, რომ ად გი ლობ რი ვი მკვიდ რის გან 
ნელ-ნე ლა იც ლე ბა ნა ნა რი... თბი ლის ში გაქ ცე ულ ებს მა ღა ლი 
ფერ დო ბის წვე რო დან იმ იტ ომ არ უქ ნევს და სამ შვი დო ბებ-
ლად ხელს, რომ თვლის — „ქა ლაქ ში კარ გი გა ნათ ლე ბა უნ და 
მი იღო, მაგ რამ მე რე შენს სახ ლს უნ და და უბ რუნ დე და სა-
დაც, წე სით, ყვე ლა ზე ბედ ნი ერი ხარ, იქ უნ და მო ნა ხო შე ნი 
საქ მე”. რა ღაც უც ნა ურ ად ჟღერს (არა?) თა ნა მედ რო ვე, 19 
წლის პა ტა რა გო გოს გან პა ტა რა სოფ ლი სად მი ას ეთი ერ თგუ-
ლე ბა ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის ეპ ოქ აში... 

გა ნათ ლე ბას ქა ლაქ ში იღ ებს — ახ ლობ ლე ბის რჩე ვით თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ჩა აბ არა და დღემ დე 
ბრა ზობს სა კუ თარ თავ ზე, რომ გრან ტის მო პო ვე ბა ვერ შეძ-
ლო. „უნ ივ ერ სი ტეტ მა ძა ლი ან დი დი გა მოც დი ლე ბა მომ ცა. 
მას წავ ლა, თუ რამ ხე ლა ძა ლის ხმე ვა სჭირ დე ბა ცხოვ რე ბი-
სე ულ სვლებს და რომ თი თოეული სწო რი ნა ბი ჯის გა სა ღე-
ბი გა ნათ ლე ბა შია. მომ ცა ცოდ ნა და სხვა თვა ლით და მა ნა ხა 
სამ ყა რო, რო მე ლიც ჩე მი ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად 
იქ ცა — ეს გა ნათ ლე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის სამ ყა როა”, — მპა-
სუ ხობს სო ფო ჩემს შე კითხვა ზე, რო მე ლიც თა ვის კუთხუ რო-
ბას იმ ით აც უს ვამს ხაზს, რომ მტკი ცეა უნ ივ ერ სი ტე ტი სად მი 
ერ თგუ ლე ბა შიც. „მა ღი ზი ან ებს ნე გა ტი ური და, ამ ავ დრო ულ-
ად, სარ კაზ მუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რა საც ზოგ ჯერ უნ ივ-
ერ სი ტე ტის მი მართ ამ ჟღავ ნე ბენ. ხში რად მა თი არ გუ მენ ტი 
სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლია. ად ამი ან ები, რო მელ თაც ეს ჩვე ვა 
ახ ასი ათ ებთ, ჩემ თვის ყო ველ გვარ თვით შეგ ნე ბას მოკ ლე-
ბულ ნი არი ან”, — ამ ბობს სო ფო. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
სო ფელ ში ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა უჭ ირს, სწავ ლის პრო ცეს ში 
მა ინც აქ ტი ურ ად ჩა ერ თო. თა ვი დან ტექ ნი კუ რი ხარ ვე ზე ბის 
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გა მო გა უჭ ირ და დის ტან ცი ური ურ თი ერ თო ბე ბი საყ ვა რელ 
ლექ ტო რებ თან, მაგ რამ, რო გორც ამ ბობს, სო ცი ალ ური ქსე-
ლის მეშ ვე ობ ით თვალს ად ევ ნებ და უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ 
გან თავ სე ბულ სი ახ ლე ებს, მი თი თე ბებს და ამ ის შე დე გად 
სირ თუ ლეც გა და ლა ხა. სო ფო ქუ რას ბე დი ანი თსუ-ში ჰუ მა ნი-
ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტეტ ზე ფი ლო ლო გი ის მი მარ-
თუ ლე ბით სწავ ლობს და არ გა მო რიცხავს, რომ მას წავ ლებ-
ლო ბა მო უნ დეს. 

სო ფოს დღე ვან დე ლი მო ცე მუ ლო ბა, რაც პან დე მი ას უკ ავ-
შირ დე ბა, ძა ლი ან აღ ელ ვებს. „თუმ ცა მთე ბის კალ თებ ში გაბ-
ნე ული თა ვი სუფ ლე ბის სურ ნე ლი სა ოც არი იმ ედ ით მავ სებს”, 
— მწერს პი რად მი მო წე რა ში პა ტა რა სვა ნი გო გო, რო მელ საც 
„პო ეზი აში მო ხე ტი ალე” ტყუ ილ ად რო დი შე არ ქვა მე გო ბარ-
მა. ის ხომ ლექ სებ საც წერს, რო მელ საც მეც მი ზი არ ებს და 
მე უბ ნე ბა, რომ წე რა და გან სა კუთ რე ბით ძვე ლი სვა ნუ რი ნა-
ნას სიმ ღე რა სი ხა რულს ან იჭ ებს და ამ ატ ებს: „მინ და, სო ფელ-
ში ფოლ კლო რი გა ვაღ ვი ვო. არ სად ის ეთი ბედ ნი ერი არ ვარ, 
რო გორც სა კუ თარ სო ფელ ში. იმ ახ ალ გაზ რდებს, რომ ლე ბიც 
დღეს სახ ლში არი ან ვი რუ სის გა მო გა მო კე ტი ლე ბი, მინ და 
ვუთხრა — გა ატ არ ეთ მე ტი 
დრო ოჯ ახ ის წევ რებ თან, მა-
ში ნაც კი, რო დე საც ეს ვი რუ-
სი ჩა ივ ლის. არ მოს წყდეთ 
არ ას დროს სა კუ თარ მიზ ნებს 
და ამ ოც ან ებს! იბ რძო ლეთ, 
თუნ დაც ამ ბრძო ლას თან ახ-
ლდეს მრა ვა ლი დაბ რკო ლე-
ბა. არ ავ ის და არ აფ რის გა მო 
თქვათ უარი წარ მა ტე ბულ 
მო მა ვალ ზე, რო მელ საც მხო-
ლოდ ცოდ ნით თუ შექ მნით. 
თა ნაც გულ ში ად ამი ან ებ ის 
სიყ ვა რუ ლი უნ და გქონ დეს, 
ისე არ აფ ერი გა მო ვა. სი ძულ-
ვი ლით შეპყრო ბილს ნაკ ლე- sofio qurasbedianisofio qurasbediani
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ბად გა გი მარ თლებს. მოკ ლედ, გჯე რო დეთ უკ ეთ ესი დღის, 
სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის რე ალ იზ ებ ის”, — ას ეთია სო-
ფოს გზავ ნი ლი სვა ნე თი დან, რა საც მხო ლოდ შე ფა სე ბი თი 
კო მენ ტა რი შე გიძ ლია და ურ თო — მე არ ვი ცი ამ სტა ტი-
ის შექ მნი სას რო გორ გა მო იყ ურ ება სო ფო, მაგ რამ ის ვი ცი, 
რომ სი ლა მა ზე არ სად არ ქრე ბა... ის მო დის ძვე ლი დრო იდ ან 
დღემ დე და ამ პა ტა რა გო გო ნა ში გა მო უხ ეთ ქავს პა ტა რა, „მი-
სე ულ სიბ რძნედ”. რო გორც ჩანს, სო ფო აქ ტი ურია, რო გორც 
მო ქა ლა ქე, რო გორც სა ზო გა დო ებ ის წევ რი, რად გან სო ცი ალ-
ურ ქსელ ში გა აქ ტუ ალ ურ ებ ულ ბევრ, მის თვის სა ინ ტე რე სო 
თე მას ეხ მა ურ ება: „დღეს ძა ლი ან აქ ტუ ალ ური გახ და მსჯე-
ლო ბა ამ სა კითხზე და მინ და შე ვე ხო: ვფიქ რობ, სა ხელ მწი-
ფო მაც და ეკ ლე სი ამ აც უნ და იზ რუ ნოს ხალ ხის ჯან მრთე ლო-
ბა სა და კე თილ დღე ობ აზე. უკ ეთ ესი იქ ნე ბო და, ამ პე რი ოდ ში 
ხალ ხს თა ვი შე ეკ ავ ებ ინა ტაძ რებ ში წას ვლის გან, რად გან ამ-
ით თა ვი დან ავ იც ილ ებთ ეპ იდ ემი ურ აფ ეთ ქე ბას. ზო გი ერ თი, 
სამ წუ ხა როდ, ცუ დად აღ იქ ვამს ამ ყო ვე ლი ვეს და მი იჩ ნევს, 
რომ ეს აკ რძალ ვა რწმე ნას უპ ირ ის პირ დე ბა. თუ გუ ლით ვი წა-
მებთ და ვი ლო ცებთ, უფ ალ თან ყო ველ თვის მი ვა ეს ლოც ვა. 
ვი სურ ვებ დი, ყვე ლა სა სუ ლი ერო პირ მა, მო ქა ლა ქემ და სა-
ხელ მწი ფომ ხე ლი შე უწყოს ვი რუ სის შე ჩე რე ბას, რაც მა ღა ლი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის წყა ლო ბი თაა შე საძ-
ლე ბე ლი”, — წერს სო ფო ფე ის ბუქ ში, რა საც აქ ტი ურ ად იყ-
ენ ებს. სიმ ღე რას თან ერ თად სო ფო გა ლობს კი დეც და ის ხმა, 
რო მე ლიც გა ლო ბი სას ყურ ში ეს მის, ხში რად უშ ლის ფიქ რის 
სა ღერ ღელს, რაც შემ დეგ ლექ სებ საც აწ ერ ინ ებს ხოლ მე...

სო ფელს სო ფოს გან

ახ ლა ჩემს სო ფელ ში, ნა ნატრ შა რაგ ზებ ზე,
ის მის სა გა ლობ ლის ხმე ბი.
ნის ლის მეგ ზუ რე ბიც, ალ ბათ, ჩა ნან მთებ ზე,
გლე ხი თი ვას ზი დავს მხრე ბით.
მსუ ყე შე მოდ გო მის ჩვე ულ სიყ ვით ლე ში,
ბა ლახს აძ ოვ ებ ენ ნა ხირს,
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ლექ სებს კითხუ ლო ბენ ყრმე ბი სიფხიზ ლე ში,
უკ ან მიჰ ყვე ბი ან მარ ხილს.
ახ ლა, ჩემს სო ფელ ში ნა ზი ოხ ში ვა რი
საგ ზლად აეკ იდა ტო რებს, 
მაღ ლით ეკ ლე სია, მშვი დად მომ ზი რა ლი,
ცა ზე შა რა ვან დედს ტო ვებს.
ფე რად ჩუ ქურ თმე ბით მორ თულ აივ ნის კენ
გე ზი აუღი ათ მტევ ნებს,
ას ეთ სიმ წი ფე ში გზე ბი და ივ იწყეს,
შვე ბა აგ რძნო ბი ნეს ტევ რებს.
ახ ლა, ჩემს სო ფელ ში მთვა რეც და იბ ადა,
მზის გან მო იპ არა სხი ვი,
რძის ფერ გა ლაქ ტი კის ზურ გზე გა იფ ან ტა,
გვერ დი აუარა ტკი ვილს.
გუ ლი მაგ რძნო ბი ნებს — სევ და მო ვარ დე ბა,
ქუ ჩის გა სა ყარ თან ვდგა ვარ,
უკ ვე მო მეჩ ვია სოფ ლის მო ნატ რე ბა,
ვყვე ბი ბავ შვო ბი დან ზღა პარს.

მო ამ ზა და ნი ნო კა კუ ლი ამ

ვი რუ სე ბი არ ქე ოლ ოგი აში, ქარ თუ ლი
მე დი ცი ნის დო ნე შო რე ულ

წარ სულ ში და ში ში — არ დავ კარ გოთ
არ ქე ოლ ოგ ებ ის ახ ალი თა ობა

„კო ვიდ-19”-ის პან დე მი ამ არ ქე ოლ ოგ ებს, ჯერ ჯე რო ბით, 
ველ ზე მუ შა ობ ის სა შუ ალ ება მო უს პო. ყვე ლას თვის ცნო ბი ლი 
ქარ თვე ლი არ ქე ოლ ოგი ვახ ტანგ ლი ჩე ლი ივ ნი სი დან გეგ მავს 
მო სამ ზა დე ბელ სა მუ შაოებს და ამ ჯე რად ლა ბო რა ტო რი ული 
საქ მით არ ის და კა ვე ბუ ლი. არ ქე ოლ ოგი, რო მელ საც უდ იდ ესი 
სა ვე ლე მუ შა ობ ის გა მოც დი ლე ბა აქ ვს და ფლობს „ჩა მარ ხუ-
ლი სა ქარ თვე ლოს” თა ობ აზე სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ას, არ 



axali koronavirusi da Tsu190

გა მო რიცხავს, რომ ვი რუ სულ ინ ფექ ცი ებს შე ეძ ლოს ვი რუ-
სის დნმ-ის კვა ლის და ტო ვე ბა, მით უფ რო, რომ ამ ას ას ევე 
ცნო ბი ლი არ ქე ოლ ოგ ები ვა რა უდ ობ ენ. რა ზე მიგ ვა ნიშ ნე ბენ 
სა მარ ხე ბი? რა გა მოც დი ლე ბას გვძენს ვი რუს თან საბ რძოლ-
ვე ლად არ ქე ოლ ოგია? მე დი ცი ნის დო ნის რა ხა რის ხზე შე იძ-
ლე ბა სა უბ არი წარ სუ ლის ნაკ ვა ლევ ზე და რა ახ ალი გან საც-
დე ლის დაძ ლე ვის წი ნა შე აღ მოჩ ნდნენ არ ქე ოლ ოგ ები? — ამ 
სა კითხებ ზე გვე სა უბ რე ბა სწო რედ თსუ-ის პრო ფე სო რი ვახ-
ტანგ ლი ჩე ლი. 

შე უძ ლი ათ თუ არა ვი რუ სულ ინ ფექ ცი ებს
ვი რუ სის დნმ-ის კვა ლის და ტო ვე ბა?

_ თქვე ნი პრო ფე სი იდ ან გა მომ დი ნა რე, არ ქე ოლ ოგი ური 
გათხრე ბის და კვლე ვის შე დე გად რო დეს მე თუ გა მოვ ლე ნი-
ლა წარ სულ ში დღე ვან დე ლი პან დე მი ის მსგავ სი ფაქ ტი? რა 
ფაქ ტებ ზე და ვა რა უდ ებ ზე შე იძ ლე ბა ლა პა რა კი?
_ ის ეთ შო რე ულ წარ სულ ში, რო მელ საც მე ვიკ ვლევ (ძვ.წ. 

2-1 ათასწლე ულ ები), სა ქარ თვე ლო ში პან დე მი ის ფაქ ტი არ 
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დას ტურ დე ბა. მაგ რამ აუც ილ ებ ლად უნ და აღ ვნიშ ნო, რომ 
არ ქე ოლ ოგი ური კვლე ვის ობი ექ ტი, რის შე დე გა დაც და ავ ად-
ებ ებ ის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა სა უბ არი, არ ის ად ამი ან ის ძვლო ვა-
ნი ნაშ თე ბი. პრობ ლე მა ის არ ის, რომ სიკ ვდი ლის გა მომ წვე ვი 
მრა ვა ლი სე ნი არ ანა ირ კვალს არ ტო ვებს ძვალ ზე. სა ზო გა-
დოდ, პა ლე ოპ ათ ოლ ოგია (ძვე ლი და ავ ად ებ ებ ის შეს წავ ლა) 
ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო მიმ დი ნა რე ობაა თა ნა მედ-
რო ვე არ ქე ოლ ოგი აში, ის ევე, რო გორც ე.წ. სა სა მარ თლო 
არ ქე ოლ ოგია, რო მე ლიც მკვლე ლო ბის დად გე ნა სა და ინ-
ტერ პრე ტა ცი აში ეხ მა რე ბა არ ქე ოლ ოგ ებს. ამ სა მეც ნი ერო 
მი მარ თუ ლე ბის დახ მა რე ბით შე საძ ლე ბე ლია კო ლექ ტი ურ 
სა მარ ხებ ში ინ დი ვი დე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბაც. ას ეთი კო ლექ-
ტი ური სა მარ ხე ბი აღ მო ჩე ნი ლია კოლ ხეთ ში (ძვ.წ. პირ ვე ლი 
ათ ას წლე ულ ის პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი) და თი თოეულ მათ გან ში 
ასე ულ ობ ით ად ამი ანია (200, 500 და 1000 ინ დი ვი დიც კი!) 
დაკ რძა ლუ ლი. თუმ ცა, დაკ რძალ ვის პრო ცე სი აქ, რო გორც 
ჩანს, ხან გრძლი ვად მიმ დი ნა რე ობ და და, ალ ბათ, ეპ იდ ემი აზე 
ან, მით უფ რო, პან დე მი აზე სა უბ არი არ იქ ნე ბა მარ თე ბუ ლი. 
თუმ ცა, ეს იშ ვი ათი მოვ ლე ნაა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ამ შემ თხვე ვა შიც უნ იკ ალ ური გა-
მოკ ვლე ვე ბის ად გი ლია. 

რაც შე ეხ ება ვი რუ სებს არ ქე ოლ ოგი აში, ის ინი შე იძ ლე ბა 
შე მორ ჩეს რბილ ქსო ვილ ში ის ეთი ფორ მით, რო მე ლიც ამ-
ოც ნო ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა. ცნო ბი ლი არ ქე ოლ ოგ ები კო ლინ 
რენ ფრიუ და პოლ ბა მი თვლი ან, რომ ამ ვი რუ სებს პრობ ლე-
მე ბის შექ მნაც კი შე უძ ლი ათ გა უფ რთხი ლე ბე ლი არ ქე ოლ ოგ-
ის თვის. და ნამ დვი ლე ბით უც ნო ბია, თუ რამ დენ ხანს ძლე ბენ 
მიკ რო ბე ბი პა სი ურ ად მი წა ში. ექ სპერ ტთა უმ ეტ ეს ობა ეჭ-
ვობს, რომ მათ რა იმე საფ რთხის შექ მნა შე უძ ლი ათ ერ თი ან 
ორი სა უკ უნ ის შემ დეგ, თუმ ცა არ სე ბობს მო საზ რე ბე ბი იმ ის 
შე სა ხე ბაც, რომ ჯი ლე ხის სპო რებ მა სი ცოცხლი სუ ნა რი ან-
ობა შე ინ არ ჩუ ნეს ეგ ვიპ ტის პი რა მი დებ ში, ხო ლო ინ ფექ ცი-
ური მიკ რო-ორ გა ნიზ მე ბი, შე საძ ლოა, კვლავ აგ რძე ლე ბენ 
არ სე ბო ბას არ ქტი კა ში და მარ ხულ სხე ულ ებ ში, რომ ლე ბიც 
შე მო ნა ხულ ნი არი ან მრა ვალ წლი ან მზრალ გრუნ ტში. საფ-
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რთხე, რო მე ლიც ჩა ბუ დე ბუ ლია გახ რწნილ ძვალ სა და ქსო-
ვილ ში, შე იძ ლე ბა საკ მა ოდ რე ალ ური იყ ოს, გან სა კუთ რე ბით 
ჩვე ნი იმ უნ ური სის ტე მი სათ ვის, რომ ლის წი ნა აღ მდე გო ბა 
გამ ქრა ლი ან ამ ჟა მად იშ ვი ათი და ავ ად ებ ებ ის მი მართ დაკ ნი-
ნე ბუ ლია. კ. რენ ფრიუ და პ. ბა მი იმ აზ ეც მი უთ ით ებ ენ, რომ 
ვი რუ სულ ინ ფექ ცი ებს შე უძ ლი ათ ვი რუ სის დნმ-ის კვა ლის 
და ტო ვე ბა. ამ იტ ომ ძვე ლი გე ნე ტი კუ რი მა სა ლის ან ალ იზი 
შე იძ ლე ბა დაგ ვეხ მა როს გარ კვე ული და ავ ად ებ ებ ის ის ტო რი-
ის კვა ლის მიგ ნე ბა ში. მა გა ლი თად, ამ ერ იკ ელ მა პა თო ლოგ-
მა არ ტურ აუფ დერ ჰა იდ ემ და მის მა კო ლე გებ მა პე რუს 900 
წლი ანი მუ მი ის ფილ ტვე ბის და ზი ან ებ ებ იდ ან გა მოყ ვეს ტუ-
ბერ კუ ლო ზის ბაქ ტე რი ის დნმ-ის ფრაგ მენ ტე ბი, რი თაც და-
ამ ტკი ცეს, რომ ეს მიკ რო ბი არ იყო შე ტა ნი ლი ამ ერ იკ ის კონ-
ტი ნენ ტებ ზე ევ რო პე ლი კო ლო ნის ტე ბის მი ერ.

ას ევე, იქ, სა დაც რბი ლი ქსო ვი ლე ბი გა დარ ჩე ბა, ჩვე ულ ებ-
რივ, გარ კვე ული სა ხის პა რა ზი ტე ბის პოვ ნაც შე იძ ლე ბა. მა-
გა ლი თად, პა რა ზი ტე ბი თით ქმის ყვე ლა მუ მი აში აღ მოჩ ნდა. 
ეგ ვიპ ტე ლებს ჰყავ დათ პა რა ზი ტე ბი, რომ ლე ბიც იწ ვევ დნენ 
ამ ებ ურ დი ზენ ტე რი ასა და ბილ ჰარ ზი ას და ნაწ ლა ვებ ში ბი-
ნად რობ დნენ. ახ ალ სამ ყა რო ში, კო ლუმ ბამ დელ მუ მი ებს 
ჰქონ დათ შოლ ტი სებ რი და მრგვა ლი ნე მა ტო დუ რი პა რა ზი-
ტუ ლი ჭი ებ ის კვერ ცხე ბი. საფ რან გეთ ში მდე ბა რე არ კი-სურ-
კუ რე ში, ზე და პა ლე ოლ ით ის გა მოქ ვა ბუ ლის და ნა ლე ქებ ში, 
რო მელ თა ას აკი 25 000-30 000 წელს ით ვლის, აღ მო აჩ ინ ეს 
ნაწ ლა ვე ბის პა რა ზი ტუ ლი ჭი ებ ის, ას კა რი დე ბის (Ascarides) 
კვერ ცხე ბის კონ ცენ ტრა ცია. ასე რომ, პა ლეო და ავ ად ებ ათა 
თე მა საკ მა ოდ ვრცე ლია და სა ინ ტე რე სო, რაც ცალ კე სა უბ-
რის თე მაა.

აქ ვე აღ ვნიშ ნავ, რომ ეს და კი დევ არა ერ თი უფ რო სა ინ ტე-
რე სო ინ ფორ მა ცია შე გიძ ლი ათ წა იკ ითხოთ კ. რენ ფრი უსა 
და პ. ბა მის „არ ქე ოლ ოგი ის სა ხელ მძღვა ნე ლო ში”, რო მე ლიც 
ქარ თუ ლად უკ ვე არ ის ნა თარ გმნი და რო მე ლიც და კა ბა დო-
ნე ბუ ლი დევს ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბა ში. იმ-
ედი მაქ ვს, რომ ეს არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი წიგ ნი წელს იხ ილ ავს 
დღის სი ნათ ლეს.
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გრაკ ლი ან ის აღ მო ჩე ნის კვა ლი — წარ სულ ში
ქარ თუ ლი მე დი ცი ნის გან ვი თა რე ბის დო ნე

_ არ ქე ოლ ოგი ური გათხრე ბის შე დე გად რა იმე სა ინ ტე რე-
სო ის ტო რი ული ვა რა უდი, ფაქ ტი თუ არ სე ბობს წარ სულ ში 
ჩვე ნი მე დი ცი ნის გან ვი თა რე ბის სა ფე ხუ რებ ზე?
_ ძველ სა ქარ თვე ლო ში მე დი ცი ნა, რო გორც ჩანს, საკ მა-

ოდ მა ღალ დო ნე ზე იდ გა. კონ კრე ტუ ლად, გრაკ ლი ან გო რა-
ზე და დას ტუ რე ბუ ლია 3 000 წლის წი ნან დე ლი წარ მა ტე ბუ ლი 
ტრე პა ნა ცი ის კვა ლი (ას ეთი მრა ვა ლი ფაქ ტია სა ქარ თვე-
ლო ში ცნო ბი ლი). სა ვა რა უდ ოდ, ძვე ლი დას ტა ქა რე ბი სათ ვის 
ცნო ბი ლი უნ და ყო ფი ლი ყო თა ვის ქა ლის ში და წნე ვის და რე-
გუ ლი რე ბის ხერ ხი. არ ის წარ მა ტე ბუ ლი სტო მა ტო ლო გი ური 
ჩა რე ვის მა გა ლი თე ბიც. სხვა დას ხვა სა ხის და ავ ად ებ ათა შო-
რის ჭარ ბობს ოს ტე ოქ ონ დრო ზი და სიმ სივ ნუ რი და ავ ად ებ-
ები. არ ის პრო ფე სი ული და ავ ად ებ აც. მა ღა ლია ჩვილ თა და-
ღუპ ვის პრო ცენ ტი. გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა ის, რომ 
პირ ველ ტე რა სა ზე გა მოვ ლე ნი ლია 2 300 წლის წი ნან დე ლი 
ემ ბრი ონ ში ვე და ღუ პუ ლი ბავ შვე ბის ნაშ თე ბიც. მა თი და ღუპ-
ვის მი ზე ზე ბის ზუს ტად დად გე ნა რთუ ლია. ვა რა უდ ობ ენ, 
რომ ეს, შე საძ ლოა, გა მოწ ვე ულია თან და ყო ლი ლი და ავ ად-
ებ ებ ით ან ინ ფექ ცი ური პრობ ლე მე ბით, რა მაც რა მო დე ნი მე 
ფეხ მძი მე ქა ლის მუც ლის მოშ ლა გა მო იწ ვია. 

და იწყე ბენ თუ არა გათხრებს ზაფხულ ში?

_ რო გორ შეხ ვდით პი რა დად დღე ვან დელ პან დე მი ას და 
რო გორ აპ ირ ებთ მუ შა ობ ის გაგ რძე ლე ბას, თუ კი დიდ ხანს 
გაგ რძელ და ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გო ღო ნის-
ძი ებ ები?
_ პან დე მი ას ის ევე შევ ხვდი, რო გორც, ალ ბათ, უმ ეტ ეს-

ობა, თუმ ცა რა მო დე ნი მე დი დი სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტი 
გა მი უქ მდა, უფ რო სწო რად, პრო ექ ტე ბი გა და იდო მო მა ვა ლი 
წლი სათ ვის და ეს, ცხა დია, და სა ნა ნია. ისე, ლექ ცი ებს ვა ტა-
რებ დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად. და ნარ ჩე ნი დრო კი ისე 
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გა დის, რომ ვერც ვამ ჩნევ — აუარ ებ ელი ლა ბო რა ტო რი ული 
საქ მე მქონ და გა სა კე თე ბე ლი და არ ვი ცო დი, რო დის გა მო-
მე ძებ ნა დრო. ნა წი ლი და ვას რუ ლე, მაგ რამ ნამ დვი ლად არ 
ვი ცი, ყვე ლა ფერს მო ვას წრებ თუ არა. ისე კი, გუ ლახ დი ლად 
რომ გითხრათ, ცხა დია, ვე ლი სა კენ გა მირ ბის თვა ლი და ერ-
თი სუ ლი მაქ ვს, რო დის გა ვაგ რძლებ გათხრებს. 

გა მოწ ვე ვა — ახ ალ მა თა ობ ამ არ თქვას უარი
სპე ცი ალ ობ აზე

_ რას ნიშ ნავს თქვენ თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა და სო ლი და-
რო ბა დღე ვან დე ლი გა მოწ ვე ვის ფონ ზე? 
_ დღეს ყვე ლა ჩვენ თა გა ნი ერ თნა ირ ად ვართ პა სუ ხის მგე-

ბე ლი ერ თმა ნე თის წი ნა შე, ქვეყ ნის წი ნა შე, ჩვე ნი მო მავ ლის 
წი ნა შე. რო გო რიც არ უნ და იყ ოს ამ მოვ ლე ნის გე ნე ზი სი, ის 
არ სე ბულ სი ტუ აცი ას უკ ვე ვე ღარ შეც ვლის — მთე ლი სამ ყა-
რო ერ თი და იგ ივე ფაქ ტის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა. ცხა დია, ყვე-
ლა ქვე ყა ნა ში მოვ ლე ნე ბი გან სხვა ვე ბუ ლად გან ვი თარ დე ბა, 
მაგ რამ პოს ტვი რუ სულ პე რი ოდ შიც სირ თუ ლე ებ ის ნა წი ლი, 
გარ კვე ული თვალ საზ რი სით, ან ალ ოგი ური იქ ნე ბა. ჩემს თა-
ობ ას ბევ რი რა იმე აქ ვს ნა ნა ხი და ამ იტ ომ, მი მაჩ ნია, რომ 
ჩვენ თვის, ქარ თვე ლე ბის თვის, კვლავ გა დამ წყვე ტი იქ ნე ბა 
კე თილ გო ნი ერ ება, მიმ ტე ვებ ლო ბა, მოთ მი ნე ბა და თა ნად გო-
მის სურ ვი ლი, რი სი აუც ილ ებ ლო ბაც კარ გა ხა ნია ისე თვალ-
ნათ ლივ არ წარ მო ჩე ნი ლა, რო გორც ეს დღეს ხდე ბა. ლო გი კა 
მარ ტი ვია — იმ ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში, რაც სა-
ყო ველ თა ოდ არ ის გარ დუ ვა ლი, ად ვი ლი არ იქ ნე ბა ახ ალ ვი-
თა რე ბას თან შე გუ ება და, ამ იტ ომ, გა დარ ჩე ნის გზა კარ გად 
გათ ვლილ, უდ რტვინ ველ შრო მა ზე და ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ 
თვი სე ბებ ზე გა დის. 

ეს, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ რთუ ლი, მაგ რამ თე მი დან ზო გა-
დი გა დახ ვე ვაა. კონ კრე ტუ ლი რე ალ ობა ჩემ თვის ბევ რად უფ-
რო და სა ფიქ რე ბე ლია: ის ახ ალ გაზ რდე ბი, რომ ლებ საც წლე-
ბის მან ძილ ზე ვზრდი დით, კრი ზი სის პე რი ოდ ში, უს ახ სრო ბის 
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გა მო, იძ ულ ებ ული გახ დე ბი ან მი ატ ოვ ონ რუ დუ ნე ბით შერ-
ჩე ული სპე ცი ალ ობა. ჩვენ, ჰუ მა ნი ტა რე ბი, ის ედ აც დი დი ძა-
ლის ხმე ვით ვი ნარ ჩუ ნებ დით ნი ჭი ერ სტუ დენ ტებს იმ პერ-
სპექ ტი ვით, რომ მო მა ვა ლი გა რან ტი რე ბუ ლი ჰქონ დათ. ეს 
რე ალ ობა იყო, რად გან ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის არ ქე ოლ ოგი-
ის მი მარ თუ ლე ბის ყვე ლა კურ სდამ თავ რე ბულს სამ სა ხუ რი 
აქ ვს. ახ ლა კი, ამ ვი თა რე ბა ში, ჩემ თვის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა 
ეს არ ის — რო გორ და ვუდ გე გვერ დში იმ თა ობ ას, რო მელ-
მაც სულ მოკ ლე ხან ში ქარ თულ არ ქე ოლ ოგი ას მეც ნი ერ ებ ის 
ღირ სე ული გვირ გვი ნი უნ და და ად გას? ჩვენ, სტუ დენ ტებ თან 
ერ თად, გა დავ წყვეტთ ამ პრობ ლე მას... 

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

სა კა რან ტი ნე პი რო ბებ ში გარ თუ ლე ბუ ლი
ფსი ქი ატ რი ული პრობ ლე მე ბი და

ფსი ქი ატ რის რჩე ვე ბი

ქარ თულ სა ზო გა დო ებ აში ჯერ კი დევ უხ ერ ხულ ტო ნად მი-
აჩ ნი ათ და თავს იკ ავ ებ ენ — სა ჭი რო დროს მი მარ თონ ფსი ქო-
ლო გებს, ფსი ქი ატ რებს რჩე ვის თვის, სამ კურ ნა ლოდ და ა.შ. 
დღეს, რო ცა ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პი რო-
ბებ ში მარ თლაც ბევ რს სჭირ დე ბა, ალ ბათ, ფსი ქო ლო გი ური 
დახ მა რე ბა და ფსი ქი ატ რის რჩე ვე ბი, ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
მივ მარ თეთ ფსი ქი ატ რს, თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის 
პრო ფე სორს, თსუ-ის ვი ცე-რექ ტორს ნი ნო ოკ რი ბე ლაშ ვილს, 
რო მე ლიც აქ ტუ ალ ურ კითხვებ ზე გვპა სუ ხობს.
_ თქვენ ყო ველ თვის სა უბ რობ დით სტიგ მა ზე, რო მე ლიც 

ქარ თულ სა ზო გა დო ებ აშია ფეხ მო კი დე ბუ ლი. რო გორ ფიქ-
რობთ, დაძ ლია სა ზო გა დო ებ ამ სტიგ მა თუ კვლავ ძა ლა შია ეს 
პობ ლე მა?
_ ზო გა დად, სტიგ მა — ეს არ ის ად ამი ან ის მხრი დან მე ორე 

ად ამი ან ის მო რა ლუ რი გან სჯა ის ეთ სა კითხებ ში, რა შიც ის 
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„დამ ნა შა ვე” არ არ ის. პრაქ ტი კუ ლად, რო ცა სტიგ მა ზე ვსა უბ-
რობთ, გან სა კუთ რე ბით მენ ტა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მქო ნე 
პირ თა მი სა მარ თით, ეს სტიგ მა მომ დი ნა რე ობს ში შის გან ან 
და ცინ ვის გან მა თი პრობ ლე მე ბის მი მართ, ამ იტ ომ ად ამი ანი 
ამ თით ქოს და „სირ ცხვი ლის დაღს” გა ურ ბის და ცდი ლობს 
— სა კუ თარ თავ ზე ინ ფორ მა ცია არ გა ავ რცე ლოს, თა ვი შე-
იკ ავ ოს ექ იმ თან ვი ზი ტის გან და, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, გა-
რე სამ ყა როს გან თვი თი ზო ლა ცი ას აც კი მი მარ თავს. ძა ლი ან 
ბევ რი იმ უშ ავა ფსი ქი ატ რთა სა ზო გა დო ებ ამ იმ ის თვის, რომ 
ეს სტიგ მა დაგ ვეძ ლია. ბევ რი იმ უშ ავა სა ზო გა დო ებ ამ აც ამ 
თვალ საზ რი სით. 2020 წელ ში ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ება ბევ-
რად უფ რო გახ სნი ლია, ვიდ რე ეს იყო 20 წლის წინ. დღეს 
უფ რო ბევ რი ად ამი ან ის გან გა იგ ებთ თა მამ გა ნაცხადს იმ ის 
შე სა ხებ, რომ იგი იყო ფსი ქო ლოგ თან, ფსი ქი ატ რთან. ცო ტა 
უჭ ირთ მა ინც ფსი ქი ატ რის ხსე ნე ბა, მაგ რამ, მი უხ ედ ავ ად ამ-
ისა, ჩვენ წინ წა ვე დით და ეს დამ ღა, ეს სირ ცხვი ლის გან ცდა, 
გარ კვე ულ წი ლად, უკ ვე დაძ ლე ულია. თუმ ცა ღა, რო დე საც 
სა უბ არია ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული და ავ ად ებ ის 
კონ ტექ სტში სტიგ მა ზე, მინ და ვთქვა, რომ დი ახ, სტიგ მას თან 
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მი მარ თე ბით რა ღაც პრობ ლე მე ბი უკ ვე სხვა კონ ტექ სტში 
გა აქ ტი ურ და. დღეს უკ ვე სა უბ არია, რომ სტიგ მა ეხ ება არა 
მხო ლოდ მენ ტა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მქო ნე ად ამი ან ებს, არ-
ამ ედ მათ, ვინც „კო ვიდ 19”-ით და ინ ფი ცირ და. ეს მხო ლოდ 
ქარ თუ ლი გა მოც დი ლე ბა არ არ ის. ძა ლი ან ბევ რი ჩვე ნი თა-
ნა მო ქა ლა ქე, რო გორც ეს უცხო ეთ შია, შო რი დან უვ ლის იმ 
ად ამი ან ებს, ვინც კა რან ტინ ში იყ ვნენ ან ვი საც, შე საძ ლოა, 
და ავ ად ება ჰქონ დეს. უფ რო მეტ საც გეტყვით, გარ კვე ული 
სო ცი ალ ური დის ტან ცი რე ბა ის ედ აც ძა ლი ან კარ გია, მაგ-
რამ, ამ შემ თხვე ვა ში, ეჭ ვით უყ ურ ებ ენ მედ-პერ სო ნალ საც. 
ეს გა და სა ლა ხი პრობ ლე მაა. ჩვენ არ ვართ გა მო ნაკ ლი სი სამ-
ყა რო ში. ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, სა დაც აღ მოჩ ნდა „კო ვიდ 19”-ის 
შემ თხვე ვე ბი, კა რან ტინ ში მყო ფი ად ამი ან ები, პა ცი ენ ტე ბი, 
მედ-პერ სო ნა ლი, ის ევე, რო გორც ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო-
ბის მქო ნე პი რე ბი, გარ კვე ულ დის ტან ცი რე ბას გრძნო ბენ 
ოჯ ახ ის წევ რე ბის გა ნაც კი.
_ თქვენ მუ შა ობთ სუ იც იდ ის სა კითხზე... იმ ის თვის, რომ 

თა ვი დან ავ იც ილ ოთ ვი რუ სის პი რო ბებ ში გა მოკ ვე თილ ახ ალ 
ყო ფით თუ სუ ლი ერ პრობ ლე მებ ზე მსგავ სი რე აგ ირ ებ ის ფაქ-
ტე ბი, რა ქმე დე ბა და სტრა ტე გიაა სა ჭი რო?
_ ძა ლი ან რთუ ლი კითხვაა, რად გან სუ იც იდ სა და ეპ იდ ემი-

ებს შო რის კო რე ლა ცი აზე უფ იქ რი ათ ექ სპერ ტებს, მაგ რამ, 
მინ და გითხრათ, რომ კონ კრე ტუ ლი კო რე ლა ცი ის პოვ ნა იმ 
კონ ტექ სტში, რომ ეპ იდ ემი ებ ის დროს მა ტუ ლობს სუ იც იდ ის 
რის კი, ას ეთი რამ, ჯერ ჯე რო ბით, არ არ ის. თუმ ცა ღა, უცხო-
ელი ექ სპერ ტე ბი და, მათ შო რის, ქარ თვე ლი ექ სპერ ტე ბიც 
გა მოთ ქვა მენ აზ რს იმ ის შე სა ხებ, რომ პოს ტე პი დე მი ის პე რი-
ოდ ში, გარ კვე ულ წი ლად, ეკ ონ ომ იკ ურ პრობ ლე მებ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რი სას შე იძ ლე ბა ად ამი ანს 
გა უჩ ნდეს ცუ დი აზ რე ბის მოზღვა ვე ბა. ზო გა დად, ეპ იდ ემი-
ებ ის დროს ად ამი ან ებ ის ხან გრძლი ვი თვი თი ზო ლა ცი ის ას, 
გან სა კუთ რე ბით ის ად ამი ან ები, რომ ლებ საც მა ნამ დეც ჰქონ-
დათ ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის გარ კვე ული პრობ ლე მე ბი 
და, მათ შო რის, სუ იც იდ ური აზ რე ბი, შე საძ ლე ბე ლია ერ თგვა-
რად აღ მოჩ დნენ მოწყვლად ნი სუ იც იდ ური ქმე დე ბის მი მართ. 
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კი დევ ერ თხელ გა ვუს ვამ ხაზს — თუ ჩვენ ჩავ თვლით, რომ 
ეპ იდ ემი ები აღ რმა ვებს მარ ტო ობ ის გან ცდას და დეპ რე სი ულ 
მიდ რე კი ლე ბებს ად ამი ან ებ ში, შე საძ ლე ბე ლია, რომ სუ იც იდ-
ური აქ ტი ვო ბის მცი რე დად მა ტე ბის სუ რა თი მი ვი ღოთ. ეს 
არ ის, უბ რა ლოდ, მო საზ რე ბა და არ ეფ უძ ნე ბა რა იმე სტა ტის-
ტი კურ მო ნა ცე მებს. რით ვუშ ვე ლოთ ამ პრობ ლე მას? უპ ირ-
ვე ლეს ყოვ ლი სა, ცნო ბი ლია, რომ სუ იც იდ ის უკ ან რამ დე ნი მე 
მი ზე ზი დგას. თუ კი ჩვენ ვიტყვით, რომ ესაა მარ ტო ობ ით გა-
მოწ ვე ული გა უცხო ებ ის გან ცდა, იგ ივე, გა რე სამ ყა როს თან, 
სა კუ თარ თავ თან და ასე შემ დეგ, გარ კვე ულ წი ლად, თა ვად 
მო ქა ლა ქე ებ ის ვა ლია ას ეთი პრობ ლე მე ბის მქო ნე ად ამი ან ებ-
ის იდ ენ ტი ფი კა ცია შევ ძლოთ. თუ პა ცი ენ ტებს, რომ ლებ საც 
სუ იც იდ ური აქ ტი ვო ბა აღ ენ იშ ნე ბო დათ და ის ინი იყ ვნენ ამ-
ბო ლა ტო რულ აღ რიცხვა ზე, ალ ბათ, ფსი ქი ატ რი ული სერ ვი-
სე ბის მიმ წო დებ ლებ მა ას ეთი ად ამი ან ები უკ უკ ავ ში რის თვის 
უნ და გა მო იწ ვი ონ და სა ტე ლე ფო ნო კონ ტაქ ტი და ამ ყა რონ 
მათ თან, რა თა თა ვი მარ ტო არ იგ რძნონ. ვინც მარ ტო სუ ლად 
გრძნობს თავს და მსგავ სი პრობ ლე მე ბი აქ ვს, ძა ლი ან დი დი 
დახ მა რე ბა შე უძ ლია გა უწი ოს, იგ ივე, თსუ-ის ფსი ქო ლო გი-
ურ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ფსი ქო ლო გი ური დახ მა რე-
ბის ცენ ტრმა, რო მე ლიც ონ ლა ინ პლატ ფორ მა ზე ფუნ ქცი ონ-
ირ ებს. ცენ ტრი აბ სო ლუ ტუ რად უს ას ყიდ ლოდ ემ სა ხუ რე ბა 
ჩვენს მო ქა ლა ქე ებს, რომ ლებ საც აქ ვთ კითხვე ბი ფსი ქი კურ 
ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბით.

სტრა ტე გია ძა ლი ან ბევ რია! და კი დევ — ძა ლი ან ფრთხი ლად 
უნ და იყ ოს მას მე დია სუ იც იდ ის ფაქ ტე ბის გა შუ ქე ბი სას და, 
გარ კვე ულ წი ლად, სუ იც იდ ის ხელ შემ წყო ბი, გა მომ წვე ვი ფაქ-
ტო რე ბი, რაც მი ბაძ ვის ემ ოცი ას აღ ძრავს, უნ და გა მო ირ იცხოს.
_ სა ყო ველ თაო სა კა რან ტი ნე პი რო ბებ ში რამ დე ნად 

რთულ დე ბა ფსი ქი ატ რი ული პრობ ლე მე ბი? რა სა ხის პრობ-
ლე მებ ზე შე იძ ლე ბა სა უბ არი თქვე ნი მხრი დან?
_ ზო გა დად, რო დე საც იწყე ბა ას ეთი ტი პის დი დი ეპ იდ ემი-

ები, ყვე ლა ზე მე ტად მა ტუ ლობს შფოთ ვი თი დარ ღვე ვე ბის 
მქო ნე ად ამი ან თა რიცხვი. ეს არ ის ის ეთი დარ ღვე ვე ბი, რო-
მე ლიც ძა ლი ან გავს ბუ ნებ რი ვად არ სე ბულ სიმ პტო მა ტი კას 
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ად ამი ან ში, მაგ რამ გა და ჭარ ბე ბუ ლი, მო ცუ ლო ბი თი შფოთ ვე-
ბი არ ღვევს მო ქა ლა ქის ნორ მა ლურ აქ ტი ვო ბას. ჯან მრთე ლი 
შფოთ ვაა, რო დე საც ქუ ჩა ზე გა დას ვლი სას ვნერ ვი ულ ობთ, 
რად გან ჩვენ „უშ იშ არი, ვი თარ ცა უხ ორ ცო” ვერ ვიქ ნე ბით; 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, შე იძ ლე ბა, პირ ვე ლი ვე მან ქა ნის 
ბორ ბლებ ქვეშ აღ მოვ ჩნდეთ. დღე საც, თუ ჩვენ გაცხო ვე ლე-
ბუ ლად ვა დევ ნებთ თვალ ყურს ირ გვლივ მიმ დი ნა რე პრო ცე-
სებს, ვით ვა ლის წი ნებთ სპე ცი ალ ის ტე ბის მი ერ მო წო დე ბულ 
რე კო მენ და ცი ებს — რო გორ და ვიც ვათ თა ვი და გა რე მო გარ-
კვე ული ინ ფექ ცი ებ ის გან, ეს ეც არ ის ჯან მრთე ლი შფოთ ვა. 
მაგ რამ, იმ ად ამი ან ებს, რომ ლებ საც ეპ იდ ემი ის დაწყე ბამ დეც 
ჰქონ დათ ფსი ქი კუ რი დარ ღვე ვა შფოთ ვი თი აშ ლი ლო ბე ბის 
თვალ საზ რი სით, უფ რო გა უმ წვავ დე ბათ ჩვე ული მდგო მა-
რე ობ ებ ის აღ ქმა. შფოთ ვის ახ ალი სა ფუძ ვე ლი რო ცა ჩნდე-
ბა, ის ინი უფ რო ფარ თო მას შტა ბით წარ მო აჩ ენ ენ თა ვი ანთ 
გან ცდებს და სხე ულ ის პა სუ ხი შფოთ ვა ზე უფ რო მწვა ვედ 
წარ მო ჩინ დე ბა. ეს მდგო მა რე ობა მე დი კა მენ ტო ზურ ჩა რე-
ვას მო ითხოვს. რაც შე ეხ ება ყვე ლა ზე რთულ პრობ ლე მას, 
რო მელ საც ვაწყდე ბით ფსი ქი ატ რე ბი, ეს არ ის მძი მე ფსი ქი-
ატ რი ული პა თო ლო გი ებ ის მარ თვა სახ ლის პი რო ბებ ში, ანუ 
დის ტან ცი ური კავ ში რი, რო ცა პა ცი ენ ტი ყო ველ თვი ურ ად არ 
მო დის ჩვე ულ ვი ზიტ ზე. ამ შემ თხვე ვა ში, ძა ლი ან დი დი მნიშ-
ვნე ლო ბა აქ ვს ოჯ ახს და მხარ და ჭე რას (სა უბ არია იმ ოჯ ახ ის 
წევ რებ ზე, რომ ლე ბიც იზ ოლ აცი ის ან კა რან ტი ნის პი რო ბებ-
ში იმ ყო ფე ბი ან ას ეთი ად ამი ან ები გვერ დით). არ აფ რით არ 
შე იძ ლე ბა, ფსი ქი ატ რი ული პრობ ლე მე ბის მქო ნე ად ამი ან ებ-
მა ერთ მშვე ნი ერ დღეს შეწყვი ტონ მე დი კა მენ ტე ბის მი ღე ბა. 
ვი საც უკ ვე დი აგ ნოს ტი რე ბუ ლი აქ ვთ ფსი ქი ატ რი ული პა თო-
ლო გი ები, მინ და ვურ ჩიო, და უკ ავ შირ დნენ მკურ ნალ ექ იმს 
და თუ სა ჭი როა დო ზი რე ბის ცვლი ლე ბა, მკურ ნალ ექ იმს ექ-
ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა — დის ტან ცი ურ ად შეც ვა ლოს მე დი კა-
მენ ტის დო ზი რე ბა. 

მე ორე მო მენ ტია კი დევ, ეპ იდ ემი ებ ის დროს ხში რად რთულ-
დე ბა ე.წ. აკ ვი ატ ებ ულ მდგო მა რე ობ ათა ნევ რო ზი. აკ ვი ატ ებ-
ულ მდგო მა რე ობ ათა ნევ რო ზის დროს პირ ველ ად გილ ზეა 
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ფიქ რე ბი დას ნე ბოვ ნე ბის და და ბინ ძუ რე ბის შე სა ხებ. წარ-
მო იდ გი ნეთ, სო ცი უმ იდ ან მო დის ინ ფორ მა ცია, რომ ას ეთ მა 
ად ამი ან მაც ძა ლი ან ხში რად მი აქ ცი ოს პი რად ჰი გი ენ ას ყუ-
რადღე ბა და ამ დროს იგი ის ედ აც დიდ ყუ რადღე ბას იჩ ენ და 
ჰი გი ენ ის მი მართ. ამ იტ ომ, ქმე დე ბა გა და დის, პრაქ ტი კუ ლად, 
უმ არ თავ რი ტუ ალ ებ ში. ამ შემ თხვე ვა შიც, ას ეთ მა ად ამი ან-
მა აუც ილ ებ ელია კონ სულ ტა ცია მი იღ ოს მკურ ნა ლი ექ იმ ის-
გან, შე საძ ლოა სა ჭი რო გახ დეს მე დი კა მენ ტე ბის დო ზი რე ბის 
ცვლი ლე ბაც. 
_ იმ ის თვის, რომ ზო გი ერ თმა არ „გა რე კოს” სახ ლის პი რო-

ბებ ში და ახ ალი რე ალ ობ ის გან გა მოწ ვე ული პრობ ლე მე ბის 
გა მო, რო გორ უნ და მო ვიქ ცეთ?
_ ძა ლი ან ბევ რი რჩე ვაა ამ მი მარ თუ ლე ბით და კი დევ ერ-

თხელ ვიტყვი, რომ ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად ამი ან ის თვის 
— გარ კვე ული დის ტან ცი რე ბა უზ რუნ ველ ყოს ნე გა ტი ურ ინ-
ფორ მა ცი ას თან მი მარ თე ბით და მარ თოს ის ინ ფორ მა ცი ული 
ნა კა დე ბი, რაც მო დის მე დი იდ ან. რას გუ ლის ხმობს ეს? დღის 
გან მავ ლო ბა ში აირ ჩი ოს მის თვის ყვე ლა ზე სა სურ ვე ლი ორი 
ან სა მი სა ინ ფორ მა ციო წყა რო და დღის გან მავ ლო ბა ში ამ 
მძი მე ინ ფორ მა ცი ას თან ორ ჯერ მე ტად შე ხე ბა არ ჰქონ დეს. 
ეს ეც გა და ივ ლის, ეპ იდ ემი ები რჩე ბა, ომ ებ იც მთავ რდე ბა და, 
სა ბო ლო ოდ, ჩვენ, ად ამი ან ები, უნ და დავ რჩეთ ახ ალი გა მოც-
დი ლე ბით ამ დე და მი წა ზე და გა ვაგ რძე ლოთ ცხოვ რე ბა. მინ-
და, ერთ რა მეს გა ვუს ვა ხა ზი — ად ამი ანი ყვე ლა ზე ნაკ ლე-
ბად შფო თავს მა შინ, რო დე საც დღის წეს რი გი აქ ვს, რო ცა მან 
იცი — დღის გან მავ ლო ბა ში რის მე რე რა უნ და გა აკ ეთ ოს. 
ამ იტ ომ, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია — დღე იყ ოს გა წე რი ლი, 
რო გორც სას კო ლო გრა ფი კი, ისე. არ გა მოგ ვრჩეს რამ დე-
ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო მენ ტი — ესაა პი რად ცხოვ რე ბა ზე, 
პი რად ჰი გი ენ აზე, სახ ლში ყოფ ნის მი უხ ედ ავ ად თა ვის გა ლა-
მა ზე ბა ზე მუდ მი ვად ზრუნ ვა, რად გან ერ თფე როვ ნე ბა მო-
საწყე ნია. ამ იტ ომ, ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია — ყო ვე ლი დღე, 
გარ კვე ულ წი ლად, შე იძ ლე ბა იყ ოს ერ თფე რო ვა ნიც, მაგ რამ, 
ამ ავე დროს, და ტო ვეთ გრა ფიკ ში რა ღაც სა ათ ები, რომ ლის 
დრო საც სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბებს გან ვა ხორ ცი ელ ებთ. მა გა-
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ლი თად, არ და გა ვიწყდეთ მე გობ რებ თან და რეკ ვა; აღ მო ვა-
ჩი ნოთ და გა ვა აქ ტი ურ ოთ რა ღაც ტა ლან ტი ჩვენ ში და ვი პო-
ვოთ ის ეთი რამ, რაც გვა ინ ტე რე სებს. ძა ლი ან ბევრ არ ხზეა 
ფილ მე ბი, გაჩ ნდა ელ ექ ტრო ნულ წიგ ნებ ზე უფ ას ოდ წვდო მის 
შე საძ ლებ ლო ბა. წიგ ნი თუ არ გვა ინ ტე რე სებს, ვუს მი ნოთ 
მუ სი კას. მე მიკ ვირს კი დეც, რო გორ ვცხოვ რობ დით 20, 30 
წლის წინ, რო დე საც ინ ტერ ნეტ-სამ ყა რო არ არ სე ბობ და. ამ 
წყა როს შე უძ ლია მრა ვალ ფე როვ ნე ბის შე მო თა ვა ზე ბა და ამ-
აზე დი დი აქ ცენ ტი უნ და გა ვა კე თოთ.
_ თქვენ რას საქ მი ან ობთ ამ პე რი ოდ ში? სახ ლში დარ ჩე ნამ 

რა და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი ემ ოცი ები წარ მოშ ვა? რო გო-
რია ახ ალი რუ ტი ნა?
_ რამ დე ნა დაც ძა ლი ან ბევრ რჩე ვას ვიძ ლე ვი სხვე ბის მი-

მართ, არ ჩათ ვა ლოთ, რომ სა კუ თარ თავ საც არ ვა ყე ნებ გარ-
კვე ული რუ ტი ნის წი ნა შე. მინ და გითხრათ, რომ ჩე მი კვი რა 
ის ევე არ ის დატ ვირ თუ ლი, რო გორც იყო ად რე, უბ რა ლოდ, 
დის კომ ფორ ტია, გა რეთ რომ ვერ გავ დი ვარ. მი უხ ედ ავ ად ამ-
ისა, და დე ბი თად ვუ ყუ რებ რა ღა ცებს. ერთ-ერ თი და დე ბი თი 
მო მენ ტია დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა (სინ ქრო ნუ ლიც და ას ინ-
ქრო ნუ ლიც). ოთხი სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით ვკითხუ ლობ 
ლექ ცი ებს, თით ქმის ყო ველ დღი ური ურ თი ერ თო ბა მაქ ვს 
სტუ დენ ტებ თან. მათ მა ჯის ცე მა საც ვუ ყუ რებ. ვი ყი დე რამ-
დე ნი მე წიგ ნი, რის თვი საც ჯერ ვერ მო ვი ცა ლე, რად გან ბევ-
რმა სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რამ მი იპყრო ჩე მი ყუ რადღე ბა. 
ვთარ გმნი რა ღაც მა სა ლებ საც, რაც და კავ ში რე ბუ ლია „კო-
ვიდ-19”-თან და ვცდი ლობ, რომ ამ ის შე სა ხებ ჩვენს კო ლე-
გებ საც გა ვუ ზი არო.

დღეს სა უბ არია იმ აზე, რომ ოჯ ახ ში იმ ატა ძა ლა დო ბის 
რის კმა და მინ და გითხრათ, ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე ნე გა ტი ური, 
რაც ხდე ბა დღეს ოჯ ახ ებ ში, იქ, სა დაც არ აჰ არ მო ნი ული იყო 
ცხოვ რე ბა, არ ის კონ ფლიქ ტე ბის მა ტე ბა. კა რან ტი ნის პი რო-
ბებ ში გა იზ არ და ალ კო ჰო ლი სა და ნი კო ტი ნის მოხ მა რე ბა. ეს-
ეც ხელს უწყობს გამ ღი ზი ან ებ ლო ბის მა ტე ბას. 

მთა ვა რი, რაც მაჩ ვე ნა ამ ეპ იდ ემი ამ, ესაა ის, რომ ჩვენ უნ-
და და ვუკ ვირ დეთ, ცო ტა რიტ მი და ვაგ დოთ და უფ რო სწო-
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რად ვიცხოვ როთ. ის ფუ ფუ ნე ბა, რა საც ჰქვია ვარ ჯი ში (ვერ 
ვა ხერ ხებ დი აქ ამ დე), და ვიწყე სახ ლის პი რო ბებ ში. სულ მე-
გო ნა, რომ ამ ის დრო არ მქონ და. თურ მე ამ ის დრო მქო ნია.

სახ ლში დარ ჩე ნა აკ ვი ატ ება არ არ ის, სახ ლში დარ ჩე ნა — 
ეს აუც ილ ებ ლო ბაა. ჩვე ნი სახ ლში გა ტა რე ბუ ლი ერ თი სა ათი, 
ორი კვი რის მე რე, და ახ ლო ებ ით, სა მი-ოთხი ად ამი ან ის კე-
თილ დღე ობ აზე შე იძ ლე ბა აის ახ ოს. ასე რომ, დავ რჩეთ სახ-
ლში, ვი მუ შა ოთ თვით გან ვი თა რე ბა ზე, ვი მუ შა ოთ სა ზო გა-
დო ებ ის გა კე თილ შო ბი ლე ბა ზე და მაქ სი მა ლუ რად შე ვუწყოთ 
ხე ლი — ჩვე ნი ხვა ლინ დე ლი დღე რომ უფ რო კე თი ლი, უფ რო 
წარ მა ტე ბუ ლი და უფ რო უკ ეთ ესი იყ ოს.

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია 

სა ქარ თვე ლოს სი ნამ დვი ლე ში,
ვი რუს თან ბრძო ლის მხრივ, ოპ ტი მიზ მის

სა ფუძ ვე ლი გვაქ ვს

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის
პრო ფე სო რი რუ სუ დან ქარ სე ლა ძე

_ „კო ვიდ-19”-ზე ვი რუ სო ლო გებ მა გვითხრეს, რომ სახ ლში 
დარ ჩე ნა კი დევ დიდ ხანს მოგ ვი წევს, სა ნამ იმ უნ ური ფე ნა არ 
შე იქ მნე ბაო. იქ ნებ გან გვი მარ ტოთ — უმ რავ ლე სო ბის და ინ-
ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვა შია იმ უნ ური ფე ნის გა ჩე ნა მხო ლოდ 
შე საძ ლე ბე ლი თუ არ სე ბობს სხვა გა მო სა ვა ლი ვი რუ სის და-
სა მარ ცხებ ლად?
_ ამ მე ტად რთუ ლი კითხვის პა სუ ხად მო გახ სე ნებთ, რომ 

ბუ ნე ბით ოპ ტი მის ტი ად ამი ანი ვარ, მაგ რამ რე ალ ობ ას ვერ 
მოვ წყდე ბი და ჯერ კი დევ არ ას აკ მა რის, მაგ რამ უკ ვე არ სე-
ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბებს და ვეყ რდნო ბი. გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, 
რომ ეს ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სი დღემ დე შე უც ნო ბა დია, საკ-
მა რი სად არ არ ის შეს წავ ლი ლი და არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კა 
არ იძ ლე ვა პროგ ნო ზი რე ბის სა შუ ალ ებ ას, ვი რუ სო ლო გებს 
და ეპ იდ ემი ოლ ოგ ებს უნ და და ვე თან ხმოთ. რა საკ ვირ ვე ლია, 
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წი ნა წლებ ში აღ წე რი ლი პან დე მი ებ ის მსგავ სი ვი რუ სუ ლი პა-
თო ლო გი ებ ის რეტ როს პექ ტუ ლი ან ალ იზი — მო მა ვალ ში იმ-
უნ ური ფე ნის გა ჩე ნა, ამ ას თა ნა ვე ვი რუ სის აგ რე სი ულ ობ ის 
შემ ცი რე ბა და გო ნივ რულ ვა და ში ვაქ ცი ნის შე მუ შა ვე ბა — 
იძ ლე ვა იმ ის ვა რა უდ ის სა შუ ალ ებ ას, რომ დრო ის რა ღაც მო-
ნაკ ვე თის შემ დეგ ვი რუსს და ვა მარ ცხებთ. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ სა ქარ თვე ლოს სი ნამ დვი ლე ში ოპ ტი მიზ მის სა ფუძ ვე ლი 
გვაქ ვს. ამ ის თქმის უფ ლე ბას მაძ ლევს ად რე ულ სტა დი აზ ევე 
ეპ იდ ემი ის აბ სო ლუ ტუ რად სწო რი და ოპ ერ ატი ული მარ თვა 
ყვე ლა რგოლ ში. ამ დე ნად, თქვენს კითხვას რომ ვუ პა სუ ხო, 
ჯერ-ჯე რო ბით, ამ ვი რუ სის და სა მარ ცხე ბე ლი სხვა რე ალ ური 
გზა არ არ სე ბობს გარ და იმ ისა, რომ, ჯერ-ჯე რო ბით, კი დევ 
„დარ ჩი სახ ლში”!
_ ბავ შვებს და პა ტა რებს რა ტომ ემ არ თე ბათ ნაკ ლე ბად ახ-

ალი კო რო ნა ვი რუ სი — ამ ას აქ ვს თა ვი სი ახ სნა?
_ ამ კითხვა ზე ცალ სა ხა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე-

ბუ ლი პა სუ ხი დღე ის ათ ვის არ არ სე ბობს. მე დი ცი ნა ში ნე ბის-
მი ერ სა კითხზე არ სე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა/ჩა რე ვა ეფ უძ-
ნე ბა სხვა დას ხვა დო ნის მტკი ცე ბუ ლე ბებს (Evidence Based 
Medicine). კერ ძოდ, A-დო ნის მტკი ცე ბუ ლე ბას აქ ვს უმ აღ ლე-
სი სარ წმუ ნო ება და მას გან სა კუთ რე ბუ ლი, შე სა ბა მი სი დი-
ზა ინ ით შეს რუ ლე ბუ ლი, გან საზღვრუ ლი ეტ აპ ებ ის გავ ლა 
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ეს აჭ ირო ება, რომ დას კვნა და იდ ოს. მას შემ დეგ, დო ნე ებ ის 
მი ხედ ვით, მოჰ ყვე ბა B, C და D-დო ნის მტკი ცე ბუ ლე ბა — ეს 
შე ეხ ება ეტი ოლ ოგი ას, პა თო გე ნეზს, პროგ ნოზს თუ მკურ ნა-
ლო ბას. ამ დე ნად, დღეს A და B დო ნის მტკი ცე ბუ ლე ბა, უბ რა-
ლოდ, ვერ გვექ ნე ბა, ვი ნა იდ ან საქ მე გვაქ ვს ახ ალ, ჯერ კი-
დევ შე უც ნობ ვი რუს თან. C-დო ნის მტკი ცე ბუ ლე ბა არ სე ბობს 
ჩი ნე თის და აშშ-ს დაკ ვირ ვე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, მაგ რამ, 
რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნე, მას ვერ გა მო ვი ყე ნებთ მყარ მტკი-
ცე ბუ ლე ბად, თუმ ცა ეს მო ნა ცე მე ბი ძა ლი ან სა ყუ რადღე ბოა. 
ჩე მი, რო გორც კლი ნი ცის ტის და აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის, 
პა სუ ხი დღეს იქ ნე ბა D-დო ნის მტკი ცე ბუ ლე ბა (ექ სპერ ტის 
აზ რი, ემ პი რი ული დაკ ვირ ვე ბის შე დე გი).

თუ რა ტომ აღ ენ იშ ნე ბათ ბავ შვებს და ჩვი ლებს ახ ალი კო-
რო ნა ვი რუ სი შე და რე ბით და ბა ლი სიხ ში რით და რო ცა ემ არ-
თე ბათ, გა ცი ლე ბით მსუ ბუ ქად რა ტომ მიმ დი ნა რე ობს — ამ 
კითხვა ზე პა სუ ხად ზუს ტი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი არ არ სე ბობს. 
სა ვა რა უდ ოდ, ამ ის ერ თ-ერთ მი ზე ზად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 
სა ვალ დე ბუ ლო ვაქ ცი ნა ცია ტუ ბერ კუ ლო ზის და წი თე ლა-წი-
თუ რას სა წი ნა აღ მდე გო. ას ევე, ბავ შვებს შე და რე ბით ჩა მო უყ-
ალ იბ ებ ელი იმ უნ ური სის ტე მა გა აჩ ნი ათ. ამ დე ნად, ჩა მო უყ-
ალ იბ ებ ელი და უმ წი ფა რი იმ უნ ური სის ტე მა უფ რო მსუ ბუ ქად 
რე აგ ირ ებს, ვიდ რე მოზ რდი ლი ად ამი ან ის იმ უნ ური სის ტე მა.

შემ დე გი კითხვაა — ბავ შვებს თუ ემ არ თე ბათ, გა ცი ლე-
ბით მსუ ბუ ქად რა ტომ მიმ დი ნა რე ობს? ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც 
მო ნა ცე მე ბი ჯერ კი დევ მწი რი, მაგ რამ არ სე ბუ ლის სა ფუძ-
ველ ზე იგი ახ სნა დია. კერ ძოდ, ცნო ბი ლია, რომ „COVID-19” 
ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პა თო გე ნე ზუ რი რგო ლია (გან-
სა კუთ რე ბით სა შუ ალო და მძი მე პნევ მო ნი ით მიმ დი ნა რე-
ობ ის ას) ორ გა ნიზ მში არ სე ბუ ლი ACE-2 რე ცეპ ტო რე ბის მი-
მართ. აღ ნიშ ნუ ლი რე ცეპ ტო რე ბი ფილ ტვებ შია და სწო რედ 
ამ რე ცეპ ტო რებს გა აჩ ნი ათ სპე ცი ალ ური მგრძნო ბე ლო ბა 
კო რო ნა ვი რუს ზე. შე სა ბა მი სად, მოზ რდი ლებ ში პნევ მო ნი ით 
გარ თუ ლე ბა და მი სი მძი მე მიმ დი ნა რე ობა უფ რო მკვეთ რია, 
ვი ნა იდ ან, ეს რე ცეპ ტო რე ბი ნაკ ლე ბია ბავ შვებ ში; ამ რე ცეპ-
ტო რე ბის ნაკ ლე ბო ბა გან პი რო ბე ბუ ლია იმ ით აც, რომ ბავ-



axali koronavirusi da Tsu 205

შვებ ში ფილ ტვის ქსო ვი ლიც მო ცუ ლო ბა ში ნაკ ლე ბია; ამ ას-
თა ნა ვე, ბავ შვებს მეტ-ნაკ ლე ბად ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ები 
არ აქ ვთ. ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი გა ნა პი რო ბებს ბავ-
შვებ ში ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის უფ რო მსუ ბუქ მიმ დი ნა რე ობ-
ას. რო გორც აღ ვნიშ ნე, ჯერ -ჯე რო ბით, ბო ლომ დე და დას ტუ-
რე ბუ ლი სხვა რა იმე მტკი ცე ბუ ლე ბა არ არ სე ბობს. 

— იმ უნ იტ ეტი რო გორ გა ვიძ ლი ერ ოთ და ეს თუ არ ის და ინ-
ფი ცი რე ბის გან თა ვის დაც ვა?
_ ამ კითხვა ზე ცალ სა ხა პა სუ ხი ას ეთია: მას ეს აჭ ირო ება 

ინ დი ვი დუ ალ ური მიდ გო მა და არ ანა ირი იმ უნო მო დუ ლა-
ტო რი თუ სტი მუ ლა ტო რი და ინ ფი ცი რე ბის გან ად ამი ანს ვერ 
და იც ავს. ჩე მი, რო გორც პე დი ატ რის და ალ ერ გო ლოგ-იმ უნ-
ოლ ოგ ის, რჩე ვაა — არ ამც და არ ამც არ გა მო იყ ენ ოთ ექ იმ ის 
და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე შე არც ერ თი იმ უნო-მო დუ ლა ტო რი თუ 
იმ უნო-სტი მუ ლა ტო რი. იმ უნ იტ ეტ ის გა საძ ლი ერ ებ ლად რე კო-
მენ დი რე ბუ ლია ჯან სა ღი კვე ბა და სუფ თა ჰა ერ ზე სე ირ ნო ბა.
_ რო გორც მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი, დის-

ტან ცი ური რე ჟი მის პი რო ბებ ში რას საქ მი ან ობთ? რო გო რია 
თქვე ნი რუ ტი ნა?
_ ვერ გეტყვით, რომ თა ვი სუ ფა ლი დრო მაქ ვს. დღის პირ-

ვე ლი ნა ხე ვა რი ყო ველ დღი ურ ად სრუ ლად და კა ვე ბუ ლი ვარ 
სტუ დენ ტებ თან დის ტან ცი ური სწავ ლე ბით — ლექ ცია-სე მი-
ნა რე ბით. კვი რა ში რა მო დე ნი მე სა ათი ვმუ შა ობ, ას ევე, დის-
ტან ცი ურ ად დოქ ტო რან ტებ თან. გარ და ამ ისა, კლი ნი კა ში, 
გარ კვე ული პე რი ოდ ულ ობ ით, ვა ტა რებ ალ ერ გი ული პა ცი ენ-
ტე ბის კონ სულ ტა ცი ას.
_ რო გორც მე დი ცი ნის წარ მო მად გე ნე ლი, რას ეტყვით და-

მა იმ ედ ებ ელს ჩვენს სა ზო გა დო ებ ას?
_ ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა თუ დღის ფრა ზად ვაქ ცევთ:
სა მი რამ, რაც არ უნ და დავ კარ გოთ:

• სიმ შვი დე 
• იმ ედი 
• ღირ სე ბა

გი სურ ვებთ ჯან მრთე ლო ბას და წარ მა ტე ბებს!

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია 



axali koronavirusi da Tsu206

მსოფ ლიო „ეკ ონ ომ იკ ური პან დე მია” და
გა მო სა ვა ლი სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე

„კო ვიდ-19”-ის გლო ბა ლუ რი გავ რცე ლე ბით გა მოწ ვე ულ მა 
საფ რთხე ებ მა მსოფ ლი ოში ფარ თო მას შტა ბი ანი ეკ ონ ომ იკ-
ური კრი ზი სის მო ლო დი ნე ბი გა აჩ ინა. რო გორც ეკ ონ ომ ის ტი, 
თსუ-ის პრო ფე სო რი ლა დო პა პა ვა აცხა დებს, „კო რო ნა ვი რუ-
სი მა ლე „ეკ ონ ომ იკ ურ პან დე მი ად” გარ და იქ მნე ბა. არ ავ ინ იც-
ის, ეს კრი ზი სი რო დემ დე გაგ რძელ დე ბა, რად გან ეკ ონ ომ იკა 
მე დი ცი ნის მძე ვა ლი გახ და”. რა ეკ ონ ომ იკ ური ღო ნის ძი ებ ები 
უნ და გა ტარ დეს? რა ახ ალი სტრა ტე გიაა მო სა ფიქ რე ბე ლი, 
რომ სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ას და მან გრე ვე ლი ზი ანი არ მი-
ად გეს. ამ სა კითხებ ზე თა ვის ხედ ვა სა და მო საზ რე ბებს გვი-
ზი არ ებს თსუ-ის პრო ფე სო რი, ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა-
კულ ტე ტის დე კა ნი, ეკ ონ ომ ის ტი გი ორ გი ღა ღა ნი ძე.
_ რა პრო ცე სე ბი შე იძ ლე ბა გან ვი თარ დეს და სად არ ის გა-

მო სა ვა ლი?
_ საქ მე იმ აში გახ ლავთ, რომ მსოფ ლი ოს არ ჰქო ნია ას ეთი 

გა მოც დი ლე ბა, რო დე საც ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სი და იწყო 
ვი რუ სის პრობ ლე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე. ჩვენ გვქონ და ღო-
რის გრი პის, ქათ მის გრი პის გავ რცე ლე ბის გა მოც დი ლე ბა, 
მაგ რამ ის არ გა დაზ რდი ლა მსგავ სი ტი პის კრი ზი სებ ში. ამ 
შემ თხვე ვა ში კითხვა ასე უნ და დავ სვათ — სად და იწყო კრი-
ზი სი? ეს არ ის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი, რად გან ის და იწყო ჩი-
ნეთ ში და მსოფ ლიო ფაბ რი კად წო დე ბულ მა ჩი ნეთ მა და იწყო 
სა წარ მო ებ ის და ხურ ვა. შემ დეგ, იმ ის ში შით, რომ ვი რუ სი 
არ გავ რცელ დეს და სავ ლეთ ევ რო პა ში, და იწყეს გარ კვე ული 
სა კა რან ტი ნე ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბა, რა მაც, თა ვის მხრივ, შე-
ამ ცი რა მოთხოვ ნა სა მომ ხმა რებ ლო პრო დუქ ცი აზე. იგ ივე 
გან მე ორ და აშშ-ში. მი ვი ღეთ კრი ზი სი, რო მე ლიც წარ მო იშ-
ვა მი წო დე ბის მხრი დან. ად რე კრი ზი სე ბი წარ მო იშ ვე ბო და 
ხოლ მე მოთხოვ ნის მხრი დან, ანუ მოთხოვ ნის სიმ ცი რის გა მო 
მცირ დე ბო და მი წო დე ბა. ახ ლა მი წო დე ბა აღ არ ხდე ბა, რა მაც 
წარ მოშ ვა კრი ზი სი. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ამ ის შეს წავ ლა მოხ-
დე ბა. ახ ლა რა უნ და ვქნათ? ეკ ონ ომ იკ ური მეც ნი ერ ება, სამ-
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წუ ხა როდ, მოკ ლე ბუ ლია ფარ თო მას შტა ბი ანი ექ სპე რი მენ ტე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

2008 წლის კრი ზი სის დროს გა ნი საზღვრა ე.წ. სპე ცი ალ ური 
გა დარ ჩე ნის გეგ მე ბი, რო დე საც სა ხელ მწი ფო ები უზ რუნ ველ-
ყოფ დნენ დი დი რა ოდ ენ ობ ით ფუ ლა დი რე სურ სის აკ უმ ულ-
ირ ებ ას და ამ ფუ ლა დი რე სურ სე ბის მი მარ თვას ეკ ონ ომ იკ ის 
ფი ნან სურ და რე ალ ურ სექ ტო რებ ში. ეს გახ ლავთ ის გა მოც-
დი ლე ბა, რო მე ლიც გვაქ ვს. შემ დეგ იყო 2014 წლის კრი ზი სი. 
ეს კრი ზი სი, ძი რი თა დად, ნავ თობ მომ პო ვე ბელ ქვეყ ნებს შე-
ეხო, რად გან ნავ თობ ზე ფა სე ბის გარ კვე ული ვარ დნა და ფიქ-
სირ და. მა ში ნაც კრი ზი სის გან სა მუხ ტა ვად იგ ივე მე ქა ნიზ მი 
გა მო იყ ენ ეს. დღე საც, რა საც ვუ ყუ რებთ, გა მოც დი ლე ბა მე-
ორ დე ბა. აშშ-ს კონ გრეს მა და ამ ტკი ცა ორ ტრი ლი ონი ანი გეგ-
მა — ეს რა ღაც ას ტრო ნო მი ული ციფ რია. ერთ მოზ რდილ ზე 
1200 დო ლა რი და ბავ შვზე 500 დო ლა რი გა მოყ ვეს პირ და პი-
რი დახ მა რე ბის სა ხით. ეს უპ რე ცე დენ ტო ზო მე ბია, რა საც 
იღ ებ ენ და ამ ღო ნის ძი ებ ებს მი მარ თა ვენ იმ ვარ დნის შე სა ჩე-
რებ ლად, რო მე ლიც მთელს მსოფ ლი ოში და ფიქ სირ დე ბა. 

მარ ტი ვად რომ წარ მო იდ გი ნოთ, მუ შა ობ ის პრინ ცი პი გახ-
ლდათ შემ დე გი: ყვე ლას ჰქონ და აღ ებ ული გარ კვე ული კრე-
დი ტი, ხორ ცი ელ დე ბო და გარ კვე ული პრო დუქ ცი ის მომ სა ხუ-
რე ბის შექ მნა, ეს პრო დუქ ცია, მომ სა ხუ რე ბა „იყ იდ ებ ოდა” და, 
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შე სა ბა მი სად, კრე დი ტი იფ არ ებ ოდა. ეს ყვე ლა ფე რი გა ჩერ და, 
თქვენ აღ არ გაქ ვთ წყა რო, რომ წი ნა კრე დი ტე ბი და ფა როთ. 
ეს მხო ლოდ თქვენს ბან კრო ტო ბას კი არ ნიშ ნავს — ეს ნიშ-
ნავს, რომ ბან კე ბი ვე ღარ იღ ებ ენ კრე დი ტებს. ეს არ გახ ლავთ 
ის სტან დარ ტუ ლი ვი თა რე ბა, რო დე საც ერ თმა სა ბან კო კლი-
ენ ტმა ვერ და ფა რა თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. სა უბ არია უმ-
რავ ლე სო ბა ზე, რო მელ თაც ვერ და ფა რეს სეს ხე ბი. ეს უკ-
ვე კა ტას ტრო ფაა სა ბან კო სექ ტო რი სათ ვის. დღე ვან დე ლი 
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკა შეკ რუ ლია სა ბან კო სექ ტო რის ბა ზა ზე. 
რაც ზე მოთ აღ ვნიშ ნე, იმ ის დაშ ვე ბა, ცხა დია, არ შე იძ ლე ბა 
და, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, შე იმ უშ ავ ეს ეს გეგ მე ბი, რა თა რა-
ღაც ვა დით გა დავ წი ოთ სეს ხის და ფარ ვის პრობ ლე მა, ხო ლო 
რა ღაც პე რი ოდ ის შემ დეგ გა მოჩ ნდე ბა — მო ხერ ხდე ბა თუ 
არა კრე დი ტე ბის და ფარ ვა.

ნავ თო ბის ფა სის ვარ დნა გვაძ ლევს სა ფუძ ველს და ვას-
კვნათ, რომ მი წო დე ბის მხა რე არ ის გა ჩე რე ბუ ლი. ანუ, ძი რი-
თა დი მომ ხმა რებ ლე ბი — რო გო რიც არ ის მსხვი ლი კორ პო-
რა ცი ები, ავი აკ ომ პა ნი ები და ა.შ., მათ აღ არ აქ ვთ მოთხოვ ნა 
შე სა ბა მის პრო დუქ ცი აზე. ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო მენ ტი 
იყო ხოლ მე — რო ცა კრი ზი სი იწყე ბო და მოთხოვ ნის მხრივ, 
ერთ გარ კვე ულ სექ ტორ ში იქ მნე ბო და კრი ზი სი. ახ ლა არ ის 
ყველ გან, ყვე ლა სექ ტორ ში. გა ჩე რე ბუ ლია ავი აკ ომ პა ნი ები, 
ტუ რის ტე ბი აღ არ მოძ რა ობ ენ, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა გა ჩერ და, 
ანუ უპ რე ცე დენ ტო ეკ ონ ომ იკ ურ ვი თა რე ბას თან გვაქ ვს საქ-
მე. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, გარ კვე ული კონ კრე ტუ ლი ზო მე ბი 
უნ და იქ ნას შე მუ შა ვე ბუ ლი. თუ ჩვენ სა ქარ თვე ლო ზე ვსა უბ-
რობთ, ჩვენს მდგო მა რე ობ ას არ თუ ლებს კი დევ ის, რომ ჩვენ 
ძა ლი ან ვართ და მო კი დე ბუ ლი სა გა რეო სექ ტორ ზე. ჩვენ რომ 
რა ღაც ვი მოქ მე დოთ, და მო კი დე ბუ ლია იმ აზე, რომ ჩვენ ძი-
რი თად გა სა ღე ბის ბაზ რებ ზე უნ და იყ ოს კარ გი მდგო მა რე-
ობა. ჩვე ნი ძი რი თა დი გა სა ღე ბის ბაზ რე ბია ჩვე ნი მე ზობ ლე ბი 
— რუ სე თი, თურ ქე თი, სომ ხე თი, აზ ერ ბა იჯ ანი და ევ რო კავ-
ში რი. ძი რი თა დი გა ყიდ ვის ბაზ რე ბი ეს ენია. გარ კვე ული ზო-
მით წარ მოდ გე ნი ლია ჩრდი ლო ამ ერ იკ აც, მაგ რამ ამ ათ თან 
შე და რე ბით ნაკ ლებ როლს თა მა შობს. ყვე ლა ამ ბაზ რებ ზე 
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სა ში ნე ლი კლე ბაა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ამ ბაზ რებ ზე ვი თა-
რე ბის დას ტა ბი ლუ რე ბას უნ და და ვე ლო დოთ და ამ ის შე სა-
ბა მი სად უნ და ვი ფიქ როთ, ვიზ რუ ნოთ შემ დგომ ნა ბი ჯებ ზე.
_ რა სა ხის რე კო მენ და ცი ები გაქ ვთ, რო გორც ეკ ონ ო- 

მ ის ტს?
_ უნ და შე იქ მნას გარ კვე ული გა დარ ჩე ნის გეგ მა: პირ ვე ლი 

— ეს უნ და იყ ოს სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი; მე ორე — სა შუ-
ალო და მცი რე ზო მის სა წარ მო ებ ის ათ ვის ფი ნან სუ რი დახ-
მა რე ბა; ას ევე, კრე დი ტე ბის გა და ვა დე ბა ბიზ ნეს სექ ტორ ში 
და ბან კე ბის თვის დახ მა რე ბა. უნ და ვი ფიქ როთ, აგ რეთ ვე, ინ-
დი ვი დუ ალ ებ ზეც. უამ რავ ჩვენს თა ნა მო ქა ლა ქეს, ად ამი ანს, 
მათ შო რის, მეც მაქ ვს გარ კვე ული საკ რე დი ტო ვალ დე ბუ-
ლე ბა და ვარ და მო კი დე ბუ ლი იმ აზე, რაც შე მო დის თსუ-ში. 
ჩე მი ხელ ფა სი დან ვიხ დი ამ საკ რე დი ტო და ვა ლი ან ებ ას. ასეა 
ჩვე ნი მო სახ ლე ობ ის ძა ლი ან დი დი ნა წი ლი. შე სა ბა მი სად, ვე-
რა ფერ ახ ალ რე კო მენ და ცი ას ვერ შე ვი მუ შა ვებთ. ერ თა დერ-
თი, რაც შე იძ ლე ბა ით ქვას, თვალ ნა თე ლია, რომ პირ ვე ლი და 
ყვე ლა ზე მძი მე დარ ტყმა მი იღო ტუ რიზ ზმა და მას თან და-
კავ ში რე ბულ მა სექ ტო რებ მა — ესაა სას ტუმ რო ები, რეს ტორ-
ნე ბი, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ობი ექ ტე ბი... რა ღაც ნა ირ ად ამ ათ 
მხარ და ჭე რა ზე უნ და ვი ფიქ როთ. თუმ ცა ეს ობი ექ ტე ბი და-
მო კი დე ბუ ლი არი ან ტუ რის ტებ ზე. ტუ რის ტე ბის შე მოს ვლის 
გა რე შე ძა ლი ან რთუ ლი იქ ნე ბა გა მო სავ ლის მო ძებ ნა. 

ერ თი კარ გიც ვთქვათ რა იმე, მხო ლოდ ნე გა ტივ ზე ნუ ვიქ-
ნე ბით ორი ენ ტი რე ბუ ლი. რა აჩ ვე ნა ამ კრი ზის მა? კრი ზის მა 
აჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლო თა ვი სი ჯან დაც ვის სის ტე მით და 
სწრა ფი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უნ არ ით, მა თი აღ სრუ-
ლე ბით გა მორ ჩე ულ მდგო მა რე ობ აშია. სა ქარ თვე ლომ გა ცი-
ლე ბით უფ რო სწრა ფად და ეფ ექ ტი ან ად იმ ოქ მე და, ვიდ რე 
ჩი ნეთ მა, ვიდ რე ძა ლი ან ბევ რმა გა ცი ლე ბით უფ რო გან ვი თა-
რე ბულ მა ქვე ყა ნამ. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ეს უნ და გახ დეს 
ჩვე ნი სა ვი ზი ტო ბა რა თი და ჩვე ნი გარ კვე ული კონ კუ რენ ტუ-
ლი უპ ირ ატ ეს ობა. ჩვენ თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვუთხრათ ჩვენს 
პარ ტნი ორ ებს და სავ ლეთ ევ რო პა ში და აშშ-ში, რომ სა წარ-
მოო სიმ ძლავ რე ები, ჩი ნე თის მა გივ რად, გახ სე ნით სა ქარ-
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თვე ლო ში; აქ ბევ რად უფ რო და ცუ ლად ხართ სა მე დი ცი ნო 
თვალ საზ რი სით (ფი ზი კუ რი და ცუ ლო ბა მე ორე მო მენ ტია); 
აქ სხვა ფაქ ტო რე ბია მნიშ ვნე ლო ვა ნი და, ამ დე ნად, ჩვენ შეგ-
ვი ძლია ძა ლი ან კარ გი ეს ვე ლი შე მოგ თა ვა ზოთ. ოდ ეს ღაც, ეს 
კრი ზი სი რომ დას რულ დე ბა და რო დე საც და იწყე ბენ ფიქ რს 
დი ვერ სი ფი კა ცი აზე, ამ მი მარ თუ ლე ბით აუც ილ ებ ლად ამ-
ოქ მედ დე ბა ევ რო პა, ამ ერ იკა, რად გან, რო გორც აღ მოჩ ნდა, 
ძა ლი ან სა ხი ფა თო ყო ფი ლა მთე ლი მსოფ ლი ოს ათ ვის ის გა-
რე მო ება, რომ ერთ ქვე ყა ნა ში მო იყ არა თა ვი უზ არ მა ზარ-
მა კონ ცენ ტრა ცი ამ სამ რეწ ვე ლო წარ მო ებ ისა. მსოფ ლიო 
ფაბ რი კად წო დე ბულ ჩი ნეთ ში ვი რუ სის პრობ ლე მამ მთე ლი 
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკა პრობ ლე მის წი ნა შე და აყ ენა. ამ იტ ომ, 
რა ღაც გა და ნა წი ლე ბა მოხ დე ბა, რა საკ ვირ ვე ლია. აბ სურ დია 
ვი ფიქ როთ, რომ ყვე ლა ფე რი, რაც ჩი ნეთ შია, სა ქარ თვე ლო ში 
გად მო ნა წილ დე ბა — ჩვენ ამ ის რე სურ სი არ გვაქ ვს. ჩვენ უნ-
და ვი ლა პა რა კოთ ერ თი ან რა მო დე ნი მე დარ გის, რა მო დე ნი მე 
სა წარ მოს აქ გად მო ნა წი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. ასე რომ, 
და მა ტე ბი თი ზო მე ბი იქ ნე ბა გა სა ტა რე ბე ლი და თუ ის ეთ ივე 
ეფ ექ ტი ან ად ვი მოქ მე დებთ ეკ ონ ომ იკ ის მი მარ თუ ლე ბით, რო-
გორც იმ ოქ მე დეს ჯან დაც ვის მეს ვე ურ ებ მა, ამ კრი ზი სის მე-
რე აშ კა რად გა მო ვალთ მო გე ბუ ლე ბი.

სა ქარ თვე ლო ში ყო ველ თვის გა მო ყოფ დნენ სამ სფე როს, 
სა დაც გა მორ ჩე ულ ად კარ გი მდგო მა რე ობა გვქონ და — ეს 
იყო გა ნათ ლე ბა, ჯან დაც ვა, კულ ტუ რა. ამ კა ტას ტრო ფუ ლი 
კრი ზი სის პი რო ბებ ში ამ სა მი ვე ფაქ ტორ მა ერ თად აჩ ვე ნა, 
რომ ყვე ლა ფე რი ყო ფი ლა მარ თა ლი. ჯან დაც ვის სის ტე მა მუ-
შა ობს; გა ნათ ლე ბის სის ტე მამ აჩ ვე ნა ბრწყინ ვა ლე შე საძ ლებ-
ლო ბა შე გუ ებ ის და ად აპ ტი რე ბის; კულ ტუ რა ზე აღ არ ვსა-
უბ რობ. ჩვენ ხში რად ვამ ბობ დით, რომ ყო ფი თი კულ ტუ რა 
გვაკ ლია. რომ გა მოხ ვალთ ქუ ჩა ში და გა იხ ედ ავთ, მგო ნი, არ 
გვაკ ლია — ჩვე ნი თა ნა მო ქა ლა ქე ები ძა ლი ან კარ გად იც ავ ენ 
ამ ყო ფით კულ ტუ რას, უწ ეს ებ ენ თა ვის თავს შეზღუდ ვებს, 
ზედ მე ტი ხალ ხი არ შე დის სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში და დგე ბი-
ან გარ კვე ული დის ტან ცი რე ბით. ამ ის პო პუ ლა რი ზა ცია უნ და 
მოხ დეს! ნა გავ ში რომ ხალ ხი იქ ექ ება, იმ ის ფო ტო ები კი არ 
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უნ და და იდ ოს, უნ და გავ რცელ დეს ამ ახ ალი წეს რი გის ფონ-
ზე ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ებ ის პა სუ ხის მგებ ლი ანი მოქ მე დე ბის ამ-
სახ ვე ლი ფო ტო ები, რა თა სწო რად წარ მო ჩინ დეს ჩვე ნი ქვეყ-
ნის მდგო მა რე ობა და სწო რად მოხ დეს მი სი პო ზი ცი ონ ირ ება.

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

ახ ალ თა ობ ას სურს — სარ კმლის გახ სნი სას 
სა ჭი რო მო მენ ტში სწორ ად გილ ზე აღ მოჩ ნდეს

„ჩვე ნი თა ობა რა ღაც ახ ალი, გარ დამ ტე ხის მომ ტა ნი უნ და 
იყ ოს ქვეყ ნის და მთლი ან ად დე და მი წის მო მა ვალ ში. მსოფ-
ლიო მოხ მა რე ბის გა ნუხ რე ლი ზრდა პლა ნე ტის რე სურ სებს 
კა ტას ტრო ფუ ლად ამ ცი რებს და ახ ლა, რო გორც არ ას დროს, 
აუც ილ ებ ელია, თი თოეულ ჩვენ განს ქონ დეს გა ნათ ლე ბის და 
შეგ ნე ბის ის დო ნე, რო მე ლიც არა მარ ტო ეფ ექ ტი ან ად აზ როვ-
ნე ბას, არ ამ ედ შე საძ ლებ ლო ბე ბის სარ კმლის სწო რად გა მო-
ყე ნე ბა ში დაგ ვეხ მა რე ბა. ეს სარ კმე ლი შე იძ ლე ბა ნე ბის მი ერ 
დღეს გა იხ სნას და აუც ილ ებ ელია _ ამ დროს სწორ ად გი ლას 
ვიმ ყო ფე ბო დეთ. ამ ის ათ ვის სა ჭი როა სა კუ თარ და მე გობ რე-
ბის გა ნათ ლე ბა ზე და შეგ ნე ბა ზე ვი მუ შა ოთ და გრძელ ვა დი-
ან შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბულ თა ობ ად ვიქ ცეთ. ვი აზ როვ ნოთ 
„მდგრა დად”, ვიზ რუ ნოთ სა ზო გა დო ებ აზე და გვქონ დეს მხო-
ლოდ სა კუ თა რი ცოდ ნის იმ ედი!” — ეს გახ ლავთ ახ ალი თა-
ობ ის წარ მო მად გენ ლის, ბე ქა ბაიაშვილის მო წო დე ბა თა ნა-
ტო ლე ბი სად მი. რო გორც ჩანს, თა ობ ები იც ვლე ბი ან, მაგ რამ 
ის ტო რია მე ორ დე ბა და თა ობ ებს ერ თი გო ნი, თვით დამ კვიდ-
რე ბის და გა დარ ჩე ნის ერ თი ინ სტიქ ტი აერ თი ან ებს, მი უხ ედ-
ავ ად ღი რე ბუ ლე ბე ბის მუდ მი ვი გა და ფა სე ბი სა.

ბე ქა ბაიაშვილი თსუ-ის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ-
ტე ტის III კურ სის სტუ დენ ტია, რო მე ლიც თე ლა ვის რაიონის 
სო ფელ ლა ფან ყურ ში ცხოვ რობს, უნ ივ ერ სი ტეტ ში კი რუს თა-
ვი დან და დის. თვლის, რომ უნ ივ ერ სი ტეტ მა ცხოვ რე ბის ახ-
ალი, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეტ აპ ის კა რი გა უღო და მის ცნო ბი ერ ებ-
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აში ბევ რი რამ შეც ვა ლა. „ამ 
სა მი წლის მან ძილ ზე ვხვდე-
ბი და მე გობ რე ბიც აღ ნიშ-
ნა ვენ, რომ უკ ეთ ეს ობ ის კენ 
შე ვიც ვა ლე. ამ ახ ალ ეტ აპ ზე 
მიღ წე ულ მა შე დე გებ მა თავ-
და ჯე რე ბა შემ მა ტა და დაშ-
ვე ბულ მა შეც დო მე ბმა საკ-
მა ოდ დი დი გა მოც დი ლე ბა 
და მი ტო ვა რო გორც პი რად, 
ისე კა რი ერ ულ ცხოვ რე ბა-
ში”, — ამ ბობს მო მა ვა ლი 
ეკ ონ ომ ის ტი. ბე ქას ან ერ ვი-
ულ ებს, რო დე საც უნ ივ ერ-
სი ტე ტის სა ხელს ზოგ ჯერ ლაფ ში სვრი ან მა ვან ნი და სურს, 
ამ გა მა ღი ზი ან ებ ელ კამ პა ნი ას გა მო ეხ მა ურ ოს: „უმ ეტ ეს შემ-
თხვე ვა ში, უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ხე ლის შებღალ ვას სხვა უნ-
ივ ერ სი ტე ტის ფა ნა ტი კო სი სტუ დენ ტე ბი და ლექ ტო რე ბი 
ცდი ლო ბენ. მე, პი რა დად, ძა ლი ან ბევრ პრობ ლე მას ვხე დავ 
სა კუ თარ უნ ივ ერ სი ტეტ ში და იმ ის მა გივ რად, რომ უარ ყო ფი-
თად ვი სა უბ რო, მის მოგ ვა რე ბას ვცდი ლობ, თუნ დაც, და უფ-
არ ავი სა უბ რით. მგო ნია, რომ უნ აკ ლო არ ავ ინ და არ აფ ერია 
და გა მა ღი ზი ან ებ ელია, რო ცა აფ ას ებ ენ იმ ას, რა შიც არ აკ ომ-
პე ტენ ტუ რე ბი არი ან”, — მი აჩ ნია ბე ქას. ამ ეტ აპ ზე ძი რი თად 
დროს სწავ ლას და წე რას უთ მობს. პა რა ლე ლუ რად მდგრა დი 
ეკ ონ ომ იკ ის მი მარ თუ ლე ბით ახ ალი პლატ ფორ მის — sustain-
ability.ge-ის წევ რი გახ და და სტა ტი ებს აქ ვეყ ნებს. აქ ტი ური 
მომ ხმა რე ბე ლია ვი კი პე დი ის, რო მელ ზეც უმ ეტ ეს ად სა ბუ ნე-
ბის მეტყვე ლო მი მარ თუ ლე ბის სტა ტი ებს ტვირ თავ და. ახ ლა 
ამ საქ მეს დიდ დროს ვე ღარ უთ მობს და, ძი რი თა დად, სტა-
ტი ებ ში სხვე ბის შე ტა ნილ ცვლი ლე ბებს ამ ოწ მებს. ან აზღა-
ურ ებ ით, ამ ეტ აპ ზე, არ სად არ მუ შა ობს. მო ხა ლი სე ობ რი ვად 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის, oikos-ის ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად-
გენ ლო ბის oikos Tbilisi-ის წევ რია.
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პან დე მი ის პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბის ახ ალი სტი ლი ბე ქას თვის 
უჩ ვე ულო არ არ ის. „ზო გა დად, ინ ტრო ვერ ტი ად ამი ანი ვარ. 
ამ იტ ომ ჩემ თვის გან სა კუთ რე ბუ ლად არ აფ ერი შეც ვლი ლა და 
დრო ჩვე ულ რიტ მში გა დის”, — ამ ბობს ბე ქა. დის ტან ცი ური 
სწავ ლის პრო ცეს ში ად ვი ლად ჩა ერ თო, მი უხ ედ ავ ად პრობ-
ლე მე ბი სა. მი სი თქმით, პირ ველ ეტ აპ ზე კომ პი უტ ერ ის ეკ რა-
ნი დან კითხვა უჭ ირ და, რა საც ნელ-ნე ლა მი ეჩ ვია. „ხან და ხან 
ინ ტერ ნე ტის პრობ ლე მა მაქ ვს, ხან ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის, მაგ-
რამ სი ტუ აცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობ, რომ ყვე ლა ფე რი 
გა და ლახ ვა დია”, — აცხა დებს მე სა მე კურ სე ლი ეკ ონ ომ ის ტი. 
ბე ქა ბაიაშვილი მე გობ რე ბის ამ ჟა მინ დელ ქცე ვა საც აკ ვირ-
დე ბა და ამ ბობს, რომ ირ გვლივ ყვე ლა მი სი თა ნა ტო ლი სო-
ცი ალ ური ქსე ლე ბით, ინ ტერ ნეტ-თა მა შე ბი თა და კითხვით 
იქ ცევს თავს. 

პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ დღე ვან დელ ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზის-
ზე ბე ქას, რო გორც მო მა ვალ ეკ ონ ომ ის ტს, თა ვი სი მო საზ რე-
ბე ბი აქ ვს და ცდი ლობს — გან მარ ტოს სა კუ თა რი პო ზი ცი ებ-
ის არ სი: „დღე ვან დე ლი დღე გვაჩ ვე ნებს, რომ კა ცობ რი ობ ის 
ცნო ბი ერ ება უახ ლო ეს წლებ ში რა დი კა ლუ რად შე იც ვლე ბა. 
2008 წლის კრი ზი სის შემ დეგ მსგავ სი ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი-
სის წი ნა შე კა ცობ რი ობა არ დამ დგა რა. თუ გა ვიხ სე ნებთ 2008 
წელს, სა ქარ თვე ლოს სა მე წარ მეო სფე როს მო ნა ცე მებ ში მა-
ინც იყო წი ნა წლებ თან შე და რე ბით ზრდა, რად გან, ამ დე ნი 
უარ ყო ფი თი ფაქ ტო რის მი უხ ედ ავ ად, წარ მო ება იმ დო ნე ზე, 
რა დო ნე ზეც ახ ლაა, არ შე ჩე რე ბუ ლა. ამ ეტ აპ ზე, ფაქ ტობ-
რი ვად, შე უძ ლე ბე ლია სი ტუ აცი ის სრუ ლი სუ რა თის და ნახ-
ვა, რად გან სა ჭი როა ჯერ კრი ზი სის ფორ სმა ჟო რუ ლი ეტ აპ ის 
გა და ლახ ვა და შემ დეგ გარ კვე ული პე რი ოდი, რომ სა ერ თო 
შე დე გე ბი შე ჯამ დეს. არ გა მოვ რიცხავ, რომ სი ტუ აცი ის გარ-
თუ ლე ბის და დრო ში გა ხან გრძლი ვე ბის შემ თხვე ვა ში, 2020 
წლის კო რო ნა ვი რუ სის გა მო გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა დეპ რე-
სი ის დო ნემ დეც მი აღ წი ოს. ჩე მი პი რა დი, ყვე ლა ზე ოპ ტი მის-
ტუ რი პროგ ნო ზით, მსოფ ლი ოს მთავ რო ბე ბი არც ისე დი დი 
ხნის წი ნან დე ლი კრი ზი სე ბის გა მოც დი ლე ბით შეძ ლე ბენ სი-
ტუ აცი ის გარ კვე ულ წი ლად მარ თვას და კრი ზი სი, უბ რა ლოდ, 
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მსოფ ლიო კლა სი ფი კა ცი ით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩა ვარ დნის დო-
ნეს დას ჯერ დე ბა”, — აცხა დებს მო მა ვა ლი ეკ ონ ომ ის ტი. 

მი სი ჰო ბია სხვა დას ხვა მო ნე ტე ბის შეგ რო ვე ბა, რა საც ბავ-
შვო ბი დან აკ ეთ ებს. ამ ეტ აპ ზე რამ დე ნი მე ქვეყ ნის 60-მდე მო-
ნე ტა აქ ვს. ამ გა ტა ცე ბას მის თვის და მამ შვი დე ბე ლი ეფ ექ ტი 
აქ ვს. რო გორც ბე ქა ამ ბობს, სტა ტი ებ ის გარ და ლექ სებ საც 
წერს. ლექ სე ბის წე რა 14 წლის ას აკ იდ ან და უწყია. „გა მორ ჩე-
ულ ად ის ლექ სე ბი მიყ ვარს, რო მელ საც ბო ლოს ვწერ... ძვე-
ლე ბი მა ვიწყდე ბა ხოლ მე და ახ ლაც, ცო ტა ხნის წინ, მარ ტის 
და სას რულს დავ წე რე ლექ სი, რო მე ლიც ჩვე ნი კარ ჩა კე ტი ლო-
ბის პე რი ოდ ის ემ ოცი ური გა მოვ ლე ნაა”, — გვიხ სნის ბე ქა და 
გვთა ვა ზობს თა ვის ახ ლად და წე რილ ლექ სს წარ მოდ გე ნის 
შე საქ მნე ლად, ზო გა დად, ად ამი ან ზე, რო მე ლიც ინ ტრო ვერ-
ტია, მაგ რამ უნ ივ ერ სი ტე ტის გა ზეთს დი დი სი ამ ოვ ნე ბით და-
თან ხმდა — გა მოხ მა ურ ებ ოდა. 

მარ ტის სო ნე ტი

მე მარ ტი მქვია, ხვალ სა ღა მოს გარ და ვიც ვლე ბი,
დღეს რომ გაწ ვიმ და, ჩემს და კარ გულ სი გი ჟეს ვგლო ვობ;
აპ რი ლად მო ვალ, სხვა ფიქ რე ბი არ გა მიც ნო ბენ,
იმ ედი არ მკლავს — იას ამ ნად მა ის ში გპო ვებ.
დრო წამ ში გა ვა, სა ათ ები გა ირ ბენს მალ ვით,
სი ხარ ბით, ალ ბათ, მო ვი პა რავ შე ფა რულ მზე რას,
პირ ველ ნა პერ წკალს ვუფ რთხილ დე ბი ჩუ მად და კრძალ ვით, 
ფურ ცლის ხა ლი ჩას შე მო ვაქ სოვ სულ ახ ალ ფე რებს.
თუ შენ ქა რი ვით მო მიყ ვე ბი შო რე ულ ამ ბებს,
მე შე მოდ გო მის ფოთ ლე ბი ვით აგ ყვე ბი ახ ლოს
და თუ კი სახ ლის გა მო მიხ სნი ჩა კე ტილ სარ კმლებს,
გპირ დე ბი, ვი ცი, არ დაგ ტო ვებ ფიქ რებ თან მარ ტოს.
მე მარ ტი მქვია, ხვალ სა ღა მოს გარ და ვიც ვლე ბი,
მა ის ში გპო ვებ, სხვა ფიქ რე ბი არ გა მიც ნო ბენ.

       ~ბ.ბ.~
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მსოფ ლიო პან დე მია და 
ფი ლო სო ფი ური ძი ებ ანი

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის პრო ფე სო რი ლე ვან გი გი ნე იშ ვი ლი

_ მსოფ ლიო პან დე მია — დღე ვან დელ ვი თა რე ბას თუ მო-
უძ ებ ნეთ ფი ლო სო ფი ური ახ სნა ად ამი ან თან მი მარ თე ბის 
კონ ტექ სტში?
_ ორი წლის წინ ვინ მეს რომ ეთ ქვა ჩემ თვის — მო დი დავ-

ნაძ ლევ დეთ, ერთ კვი რა ში დე და მი წის ზურ გზე ერ თი კა ფეც 
არ იქ ნე ბა, სა დაც მე გობ რებ თან ერ თად შეხ ვალ და ეს პრე სოს 
ან ლუდს და ლე ვო — გი ჟად ჩავ თვლი დი, მაგ რამ ეს რე ალ ობა 
მი ვი ღეთ. ანუ მოხ და რა ღაც ის ეთი, რაც არა თუ მე, ჩემ ზე 
უფ რო სი თა ობ ის ხალ ხსაც არ ახ სოვს, ალ ბათ, მე ორე მსოფ-
ლიო ომ ის მე რე. გრძნო ბის დო ნე ზე თით ქოს მთე ლი კა ცობ-
რი ობა რა ღაც ერ თი ტვირ თის მა ტა რე ბე ლი გახ და და მეც, 
ასე თუ ისე, გან ვიც დი ამ ტვირ თს ყვე ლას თან ერ თად. რა ღაც 
იძ ულ ებ ით სო ლი და რო ბა ში ჩა ვარ და მთე ლი დე და მი წა. ბევ-
რი რა მე ამ ვი რუს ზე ცნო ბი ლი არ არ ის, უფ რო სწო რად, ძა-
ლი ან ცო ტაა ცნო ბი ლი, ის იც, ზოგ ჯერ, წი ნაააღმდეგობრივი 
ინ ფორ მა ცია ვრცელ დე ბა და ეს ბუნ დო ვა ნე ბა ქმნის სივ რცეს 
რო გორც პა ნი კის თვის, ისე ნა ად რე ვი დამ შვი დე ბის თვის და 
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ეს ორ ივე უკ იდ ურ ეს ობა სა ხი ფა თოა. სამ წუ ხა როდ, მსოფ-
ლიო მას მე დია ობი ექ ტუ რო ბას ნაკ ლებ ეძ ებს, უფ რო ემ-
ოცი ებ ზე აკ ეთ ებს აქ ცენ ტს და სტა ტის ტი კას ცალ მხრი ვად 
გვაწ ვდის. ცხა დი სტა ტის ტი კუ რი კრი ტე რი უმ ებია სა ჭი რო, 
რომ ზუს ტი სუ რა თი მი ვი ღოთ და ას ეთი სი ზუს ტის გა რე შე 
ჩვე ნი რო გორც ში შე ბი, ისე დამ შვი დე ბე ბი, არ იქ ნე ბა რე ალ-
ობ ის ად ექ ვა ტუ რი. ჩემ მა ერ თმა მე გო ბარ მა, რო მე ლიც ამ-
ჟა მად ბელ გი ის პა ტა რა სა უნ ივ ერ სი ტე ტო ქა ლაქ ლუ ვენ შია, 
მითხრა ახ ლა ხან: „პრე სა წერს, რომ ლუ ვენ ში 300 ად ამი ანი 
და იღ უპა ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის გა მოო. გუ ლი გა მის კდა, 
ეს ინ ფორ მა ცია რომ წა ვი კითხე, არ ადა მოგ ვი ან ებ ით გა ვი-
გე, რომ რად გან ლუ ვენ შია დი დი სა ავ ად მყო ფო, სა დაც მძი მე 
პა ცი ენ ტე ბი ბელ გი იდ ან მი ყავთ, ყვე ლა, ვინც იქ გარ და იც ვა-
ლა, ლუ ვენს მი ათ ვა ლე სო’’. ას ეთი რამ ტო ტა ლუ რად ხდე ბა. 
ორი დღის წინ ჯან მოს ხელ მძღვა ნელ მა და მა პა ნი კე ბე ლი რამ 
თქვა: „არ ვი ცით — ვინც გა ნი კურ ნა, იმ უნ იტ ეტს გა მო იმ უშ-
ავ ებს თუ ამ ვი რუს ზე იმ უნ იტ ეტი არ მუ შავ დე ბაო’’. გა მო დის, 
მი ლი არ დე ბი შე იძ ლე ბა ტყუ ილ ად და იხ არ ჯოს ვაქ ცი ნა ზე, 
ანუ ათე ულ ათ ას ობ ით ად ამი ან მა თა ვი რომ გა და დო და თა-
ვის თავ ზე აც დე ვი ნე ბენ პრე პა რა ტებს, ამ ის თვის ტყუ ილ ად 
ირ ჯე ბი ან?! ან რა ზე და აფ უძ ნა პა ტივ ცე მულ მა ეს დას კვნა? 
— ამ აზე არ აფ ერი უთ ქვამს. ის ევ ას ეთი პლუ რა ლიზ მი აზ რე-
ბის და ამ მას შტა ბის და უდ გე ნე ლი გან მარ ტე ბე ბი არ სე ბულ 
ვი რუს ზე ქმნის სივ რცეს ად ამი ან ებ ის ვნე ბე ბით მა ნი პუ ლა-
ცი ებ ის თვის. დე კარ ტეს და ვე სეს ხე ბი ტერ მი ნებს და ვიტყვი, 
რომ სა დაც არ არ ის რა იმე მოვ ლე ნის „ცხა დი და ნა თე ლი” 
ხედ ვა, იქ სწო რი ფსი ქო ლო გი ური და, ას ევე, ზნე ობ რი ვი პო-
ზი ცი ის და ჭე რა ძნე ლია, თუ შე უძ ლე ბე ლი არა.

ერ თი რამ ცხა დია: ას ეთი გლო ბა ლუ რი საფ რთხე და გან გა-
ში, რო გორც ახ ლობ ლე ბის, ისე სა კუ თა რი სი ცოცხლი სა და 
ჯან მრთე ლო ბის თვის, ვფიქ რობ, ად ამი ან ის გო ნე ბას მი აქ-
ცევს ყვე ლა ზე მთა ვა რის კენ ცხოვ რე ბა ში — აც ილ ებს ფიქ რს 
დრო ებ ით და ფუქ სა ვა ტურ ფა სე ულ ობ ებ ზე და მე ტად აფ იქ-
რებს ცხოვ რე ბის საზ რის ზე თუ და ნიშ ნუ ლე ბა ზე. ამ კუთხით 
უბ ედ ურ ებ ებ ისა და გან საც დე ლე ბის წნეხ შიც რა ღაც კარ გი 
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და სა სარ გებ ლოც ხდე ბა ან შე იძ ლე ბა მოხ დეს ად ამი ან ის 
ცხოვ რე ბის სუ ლი ერ-ზნე ობ რივ მხა რე ში. ჩემ შემ თხვე ვა ში ეს 
გარ კვე ული დო ზით ასეა.
_ რა ფი ლო სო ფი ურ აზ როვ ნე ბას ამ ჟღავ ნებს თა ნა მედ რო-

ვე მსოფ ლიო და სა ქარ თვე ლო პან დე მი ის პი რო ბებ ში?
_ ვეც დე ბი, ას ეთ ბუნ დო ვან კითხვას ამ კონ კრე ტუ ლი გა-

და სა ხე დი დან შევ ხე დო: ორი სა პი რის პი რო ფი ლო სო ფი ურ-
ზნე ობ რი ვი მიდ გო მა ვნა ხე პან დე მი ის მი მართ. მსოფ ლი ოში 
ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბამ და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლო მაც 
მკაცრ ზო მებს მი მარ თეს, რა თა ინ ფექ ცია შე აჩ ერ ონ და მარ-
თვა დი გა ხა დონ. არ ის მე ორე პო ზი ცია — შვე დე თის (და შე-
იძ ლე ბა და მა ტე ბით თი თო-ორ ოლა სხვა ქვეყ ნე ბიც მო ვი აზ-
როთ), სა დაც ნაკ ლებ მკაც რი ზო მე ბი მი იღ ეს სო ცი ალ ური 
დის ტან ცი რე ბის გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი დო ზის გათ ვა ლის-
წი ნე ბი თაც და ეს პო ზი ცია შვე დეთ მა და იკ ავა იმ მო ტი ვით, 
რომ თუ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით (რო მე ლიც არ არ ის ძა ლი ან 
აგ რე სი ული) ბევ რი და ინ ფი ცირ დე ბა, სა ზო გა დო ება ე.წ. „ჯო-
გურ იმ უნ იტ ეტს” გა მო იმ უშ ავ ებს და ეკ ონ ომ იკ ის რა დი კა-
ლუ რი და მუხ რუ ჭე ბაც აღ არ გახ დე ბა სა ჭი რო, რაც ძა ლი ან 
სა ვა ლა ლო შე დე გებს იწ ვევს. წა ვი კითხე სტა ტია, რო მე ლიც 
ამ არ თლებ და ამ მიდ გო მას და „დო ზი რე ბულ ფა უს ტურ” მიდ-
გო მა დაც ნათ ლავ და, ანუ გრძელ ვა დი ანი პერ სპექ ტი ვი სა და 
სა მო მავ ლო უკ ეთ ეს ობ ის თვის აწ მყო ში რა ღა ცის მოთ მე ნა, 
რა ღაც მსხვერ პლზე და გარ კვე ულ მო რა ლუ რი ხა სი ათ ის კომ-
პრო მის ზეც წას ვლა, მი უხ ედ ავ ად საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო და, 
ალ ბათ, წო ნი ანი არ გუ მენ ტე ბი სა, გა უმ არ თლე ბე ლი მგო ნია 
(ვგუ ლის ხმობ შვე დე თის მა გა ლითს) და ას კდე ბა ზნე ობ რივ 
იმ პე რა ტივს, რად გან აქ მე ტა ფო რულ მსხვერ პლზე კი არ არ-
ის სა უბ არი, არ ამ ედ კონ კრე ტუ ლი ად ამი ან ებ ის სი ცოცხლე-
ზე. მეს მის, რომ მკაცრ ზო მებს გა ჭირ ვე ბა მოჰ ყვე ბა უამ რა-
ვი ად ამი ან ის თვის, გან სა კუთ რე ბით, მცი რე ბიზ ნე სე ბის თვის, 
მაგ რამ არ ათ ან აზ ომ ად კა ტე გო რი ებ ად მი მაჩ ნია ეს ორი რამ: 
ჯო ბია ცოცხა ლი იყო და გა ჭირ ვე ბუ ლი, ვიდ რე მკვდა რი და 
„გა უჭ ირ ვე ბე ლი”. სხვა სა კითხია, რომ ბა ლან სი და ზღვა რი 
ყველ გა ნაა სა ჭი რო და უს ას რუ ლოდ მკაც რი ზო მე ბი და ეკ ონ-
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ომ იკ ის გა ჩე რე ბა შე უძ ლე ბე ლიც იქ ნე ბა, ზო გა დად, ად ამი ან-
ის სი ცოცხლის თვის. ამ იტ ომ, სა ნამ ვაქ ცი ნას გა მო იგ ონ ებ ენ 
და იმ ედი მაქ ვს, ეს რამ დე ნი მე თვე ში მოხ დე ბა, კა ცობ რი ობ-
ას მო უწ ევს ამ ვი რუს თან მაქ სი მა ლუ რად შე საძ ლე ბე ლი სიფ-
რთხი ლით თა ნაცხოვ რე ბა.

სა ქარ თვე ლო, თა ვი სი მიდ გო მით, დი დად არ გან სხვავ დე-
ბა მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის უმ ეტ ეს ობ ის გან. ძა ლი ან კარ გი, 
რომ ად რე და იჭ ირა თა და რი გი სა ხელ მწი ფომ, ჯან დაც ვის 
სის ტე მამ და თა ვი დან ავ ირ იდ ეთ იტ ალი ის და ეს პა ნე თის კა-
ტას ტრო ფუ ლი სცე ნა რი. სა ქარ თვე ლოს წარ მა ტე ბა ამ მხრივ 
მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით გახ და ცნო ბი ლი. სულ ახ ლა-
ხან ვნა ხე — ავ სტრი ის ჯან დაც ვის მი ნის ტრმაც აღ ნიშ ნა ეს. 
სა გან გე ბო რე ჟი მის დარ ღვე ვე ბი ხდე ბა, რა საც ყო ველ დღე 
აცხა დე ბენ, მაგ რამ ამ ას არ აქ ვს ულ ტრა სა გან გა შო ხა სი ათი, 
რად გან, ძი რი თა დად, მო ქა ლა ქე ები შეგ ნე ბუ ლო ბას საკ მა ოდ 
იჩ ენ ენ. ჩე მი თვა ლით ვუ ყუ რებ, რო გორ იც ავს ჩემს უბ ან ში, 
პე კინ სა თუ დო ლი ძე ზე ხალ ხი წეს რიგს აფ თი აქ ებ ში თუ სა-
სურ სა თო მა ღა ზი ებ ში. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ას ეთ ივე სი ტუ-
აციაა სხვა გა ნაც. იმ ედი მაქ ვს, რომ ეს სა ერ თო ძა ლის ხმე ვა 
ნა ყოფს გა მო იღ ებს და სა ქარ თვე ლო ში კო რო ნა ვი რუ სი მა ლე 
და მარ ცხდე ბა, რო გორც ეს მოხ და, მა გა ლი თად, ახ ალ ზე ლან-
დი აში. არ ვი ცი, ეს პან დე მია და თან მხლე ბი გან გა ში ამ აზე 
ახ დენს თუ არა გავ ლე ნას, მაგ რამ, მგო ნი, სა ზო გა დო ება მო-
ქა ლა ქე ობ რი ვად უფ რო შეგ ნე ბუ ლი და სო ლი და რუ ლი ხდე-
ბა. ნა თე სა ურ-მე გობ რულ დო ნე ზე სო ლი და რო ბა ის ედ აც არ 
გვაკ ლდა, მაგ რამ სა მო ქა ლა ქო შეგ ნე ბის და თი თოეულისგან 
სა კუ თა რი წი ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღ ებ ის მხრივ ბევ რი 
სირ თუ ლე გვაქ ვს კი დევ გა და სა ლა ხი და კარ გი იქ ნე ბა, თუ 
ის ეთი მიდ გო მე ბი, რა საც ახ ლა ცხა დად ვამ ჩნევ, მარ ტო კრი-
ზი სის დას რუ ლე ბამ დე არ გას ტანს. ევ რო პას თან მი ახ ლო ებ-
აც ზუს ტად რომ სა მო ქა ლა ქო თვით შეგ ნე ბის და სო ლი და რო-
ბის გაღ რმა ვე ბით უნ და მოხ დეს.
_ რამ დე ნად გვსჯის უფ ალი? რო გო რია სხვა დას ხვა წრე-

ებ ში გავ რცე ლე ბუ ლი ამ კითხვის ფი ლო სო ფი ური ახ სნა დღე-
ვან დელ მო ცე მუ ლო ბა ში?
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_ მი ნი მუმ წი ნას წარ მეტყვე ლი უნ და იყ ოს კა ცი, რომ ამ 
კითხვას უპ ას უხ ოს. ქრის ტი ან ული სწავ ლე ბის მი ხედ ვით, 
ღვთის ნე ბის გა რე შე ად ამი ანს „ერ თი ღე რი თმაც არ და-
ვარ დე ბა” — ეს ბიბ ლი ური მე ტა ფო რა გუ ლის ხმობს, რომ 
არ ანა ირ შემ თხვე ვი თო ბას არ აქ ვს სამ ყა რო ში პი როვ ნულ 
ღმერ თზე აღ მა ტე ბუ ლი სტა ტუ სი და რომ ღმერ თი ყვე ლა 
შემ თხვე ვი თო ბას მარ თავს თუ იყ ენ ებს ისე, რო გორც სურს. 
ის, თუ რა ტომ უშ ვებს მა შინ ღმერ თი ას ეთ გან საც დე ლებს 
რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ურ, ისე უფ რო მას შტა ბურ დო ნე ზე, 
ინ ტერ პრე ტა ცი ის თვის ძა ლი ან ძნე ლია. შე იძ ლე ბა სა ერ თო 
გან საც დელ მა უფ რო სო ლი და რუ ლი გა ხა დოს კა ცობ რი ობა, 
ნაკ ლებ ეგო ის ტუ რი, ბუ ნე ბის უფ რო გამ ფრთხი ლე ბე ლი, მა-
რა დი ულ სა და წა რუ ვალ ზე უფ რო და ფიქ რე ბუ ლი — არ გა-
მოვ რიცხავ, რომ ამ გვა რი გან საც დე ლის დაშ ვე ბა გან გე ბი სა-
გან, ნა წი ლობ რივ, მა ინც ამ ით აიხ სნე ბო დეს... მაგ რამ ის ევ, 
წი ნას წარ მეტყვე ლი არ ვარ, რომ რა მე კონ კრე ტუ ლი მი ზე ზი 
ვთქვა და თე ოდ იცი ის ურ თუ ლეს და ბო ლომ დე ის ედ აც შე-
უც ნო ბელ სა კითხს ამ მოკ ლე სა უბ არ ში სა თა ნა დოდ შე ვე ხო. 
_ თე მას შევ ცვლი და გკითხავთ — რო გორ ჩა ერ თეთ დის-

ტან ცი ური სწავ ლის პრო ცეს ში?
_ ძა ლი ან ნორ მა ლუ რად. თა ვი დან მე ხა მუ შე ბო და ცო ტა, 

მაგ რამ უკ ვე შე ვეჩ ვიე და და ვა გე მოვ ნე კი დეც. ცხა დია, უშუ-
ალო შეხ ვედ რე ბი სტუ დენ ტებ თან და მოს წავ ლე ებ თან ჯობს, 
მაგ რამ რო ცა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ები გვაძ ლევს სა შუ-
ალ ებ ას — პან დე მი ის დროს არ ჩა ვაგ დოთ სას წავ ლო სე ზო-
ნი, არ აჩ ვე ულ ებ რი ვია. და ეს მა შინ, რო ცა ამ ზაფხულს, პირ-
ვე ლად ჩემს ცხოვ რე ბა ში, ჩე მი საყ ვა რე ლი უიმ ბლდო ნიც არ 
ტარ დე ბა, ტო კი ოს ოლ იმ პი ად აც გა და იდო და მთე ლი მსოფ-
ლიო სპორ ტი გა ჩე რე ბუ ლია.
_ რას საქ მი ან ობთ სახ ლში? რა სა ხის ინ ფორ მა ცი ას ეც ნო-

ბით ან ამ უშ ავ ებთ? ახ ალი დღის წეს რი გი რო გო რია?
_ ამ მხრივ არ მაქ ვს დი დი სირ თუ ლე. ის ედ აც, ძი რი თა დად, 

სახ ლში ვმუ შა ობ დი უნ ივ ერ სი ტე ტის და სკო ლის მე რე. ახ ლა 
მე ტიც კი მაქ ვს თა ვი სუ ფა ლი დრო და ზო გი ერ თი გა და დე-
ბუ ლი წიგ ნის წა კითხვის სა შუ ალ ებ აც მო მე ცა, რაც ძა ლი-
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ან მი ხა რია. არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი იყო ამ ოთხი დღის მან ძილ ზე 
მან ქა ნე ბის გან თით ქმის დაც ლილ თბი ლის ში ვე ლო სი პე დით 
სი არ ული. ცხა დია, ას ეთი ფრაგ მენ ტუ ლი სი ხა რუ ლე ბი არ გა-
და წო ნის ჩემს სი ხა რულს იმ ის თა ობ აზე — გა ვი გო, რომ პან-
დე მია მთელ მსოფ ლი ოში დას რულ და.

ესა უბ რა ნი ნო კა კუ ლია

ყო ფი ლა უფ რო მძი მე პე რი ოდ ებ იც და
გა და უტ ანია უნ ივ ერ სი ტეტს...

გვე სა უბ რე ბა ენ ათ მეც ნი ერი გი ორ გი გო გო ლაშ ვი ლი

_ თუ ყო ფი ლა უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი აში ის ეთი მძი მე 
პე რი ოდი, რო გორც ახ ლაა, ზო გა დად? რო დის იყო და რო გორ 
შეხ ვდა მა შინ უნ ივ ერ სი ტე ტი სირ თუ ლე ებს? 
_ კა რებ ში „კო ვიდ 19” ჩად გა და არ გვიშ ვებს უნ ივ ერ სი-

ტეტ ში. მძი მე ვი თა რე ბაა, მაგ რამ იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რომ 
ეს სა ყო ველ თაო უბ ედ ურ ებაა ჩვენს ქვე ყა ნა სა თუ მთელ 
მსოფ ლი ოში, მდგო მა რე ობ ას ცო ტა ამ სუ ბუ ქებს — გა ვუძ-
ლებთ და ერ თად გა და ვი ტანთ, ღვთის ნე ბით!..

უნ ივ ერ სი ტე ტის სა უკ უნ ოვ ან ის ტო რი ას თუ გა დავ ხე დავთ, 
ჩე მი აზ რით, ყო ფი ლა უფ რო მძი მე პე რი ოდ ებ იც და გა და უტ-
ანია უნ ივ ერ სი ტეტს... გა ვიხ სე ნოთ:

1918 წლის აპ რი ლი იყო. ბა თუმ ში ოს მა ლე ბი შე მო ვიდ ნენ; 
შე იქ მნა საფ რთხე, მტე რი დე და ქა ლაქ შიც შე მო ვი დო და... 
მთავ რო ბამ ახ ლად გახ სნილ უნ ივ ერ სი ტეტს მო უწ ოდა, შე-
ეწყვი ტათ ლექ ცი ებ ის კითხვა, და ეკ ეტ ათ უნ ივ ერ სი ტე ტი... 
ეს ფაქ ტობ რივ ახ ლად ფე ხად გმუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის და ხურ-
ვის ტოლ ფა სი იყო... ხომ წარ მო გიდ გე ნი ათ, უნ ივ ერ სი ტე ტის 
მეს ვე ურ ებ ის ათ ვის რას ნიშ ნავ და ეს! 1918 წლის 3 აპ რილს 
პრო ფე სორ თა საბ ჭო იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას: „უნ ივ ერ-
სი ტე ტი არ და იკ ეტ ოს და ლექ ცი ებ ის კითხვა გაგ რძელ დეს. 
იმ სტუ დენ ტე ბი სა და მსმე ნე ლე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ომ ში 
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წავ ლენ, გა მო ტო ვე ბუ ლი ლექ ცი ები გან მე ორ ებ ულ იქ ნეს... 
სა შიშ რო ებ ის მო ახ ლო ებ ის დროს პრო ფე სო რე ბი უნ ივ ერ სი-
ტე ტის შე ნო ბა ში უნ და დარ ჩნენ და ხე ლი შე უწყონ მის დაც-
ვას”... დად გე ნი ლე ბას ხელს აწ ერ დნენ: პ. მე ლი ქიშ ვი ლი, ი. 
ჯა ვა ხიშ ვი ლი, ე. თა ყა იშ ვი ლი, კ. კე კე ლი ძე, ფ. გო გი ჩა იშ ვი-
ლი, ა. შა ნი ძე, შ. ნუ ცუ ბი ძე, გ. ახ ვლე დი ანი და ი. ყიფ ში ძე... 
და მე თან ხმე ბით, წარ მო სად გე ნა დაც კი ძნე ლია, რას გა ნიც-
დიდ ნენ იმ ჟა მად ეს ერ ის კა ცე ბი... გა დარ ჩა უნ ივ ერ სი ტე ტი!..

უნ ივ ერ სი ტე ტის არ სე ბო ბის პირ ვე ლი ათ წლე ულ ის ბო ლოს 
ბოლ შე ვი კებ მა მი იტ ან ეს იერ იში უნ ივ ერ სი ტეტ ზე. რექ ტო რი 
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლი თე დო ღლონ ტით ჩა ან აც ვლეს (თ. ღლონ-
ტი ხუ თი ოდე წლით ად რე სტუ დენ ტად არ მი იღ ეს გა ნათ ლე-
ბის ცენ ზის უქ ონ ლო ბის გა მო...); 1930 წელს უნ ივ ერ სი ტე ტი 
და ხუ რეს... სა ბედ ნი ერ ოდ, სა მი წლის შემ დეგ ის ევ გა იხ სნა, 
მაგ რამ უნ ივ ერ სი ტეტს ჩა მო აშ ორ ეს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლი, 
გრი გოლ წე რე თე ლი, ვახ ტანგ კო ტე ტიშ ვი ლი, შალ ვა ნუ ცუ-
ბი ძე, სი მონ ყა უხ ჩიშ ვი ლი... მძი მე პი რო ბე ბი შე უქ მნეს აკ აკი 
შა ნი ძეს, გი ორ გი ახ ვლე დი ანს, არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვას, ვარ ლამ 
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თო ფუ რი ას და სხვა მრა ვალს... გა დარ ჩა უნ ივ ერ სი ტე ტი, 
თუმ ცა ამ ვი თა რე ბამ ძა ლი ან მძი მე კვა ლი და ტო ვა...

მე სა მე უმ ძი მე სი ვი თა რე ბა უნ ივ ერ სი ტეტ ში თხუთ მე ტი ოდე 
წლის წი ნათ შე იქ მნა: 2006 წლის ივ ნის-ივ ლის ში ლო მაია-ხუ-
ბუ ას რე ჟიმ მა პო ლი ცია შე მო იყ ვა ნა და ხელ გა დაგ რე ხი ლი 
პრო ფე სო რე ბი უნ ივ ერ სი ტე ტი დან გა მო რე კეს... ორი თვის 
გან მავ ლო ბა ში უნ ივ ერ სი ტე ტი პო ლი ცი ის ალ ყა ში იყო... რო-
გორც ამ ბო ბენ, სა უნ ივ ერ სი ტე ტო ის ტო რი აში მსგავ სი რამ 
1939 წელს მოხ და: კრა კო ვის უნ ივ ერ სი ტე ტი დან ფა შის ტებ მა 
გა მო რე კეს პრო ფე სო რე ბი... ჩვენს უნ ივ ერ სი ტეტ ში ამ ვი თა-
რე ბამ ათ ას ობ ით პრო ფე სო რი შე იწ ირა... 

ღვთის ნე ბით, დე და უნ ივ ერ სი ტეტს მის მა დამ ფუძ ნებ ლებ-
მა ის ეთი მყა რი სა ფუძ ვე ლი შე უქ მნეს, ის ეთი მად ლი და ად ევ-
ნეს, ას ეთი ძნელ ბე დო ბე ბი ვე რა ფერს და აკ ლებს... პრობ ლე-
მე ბი კი იქ მნე ბა...
_ უნ ივ ერ სი ტე ტი ამ ჟა მად პან დე მი ის გა მო დის ტან ცი ურ 

სწავ ლე ბა ზე გა და ვი და. რო გორ ჩა ერ თეთ პრო ცეს ში?
_ დის ტან ცი ური მუ შა ობა შექ მნილ ვი თა რე ბა ში კარ გი 

გა მო სა ვა ლია... ფაქ ტობ რივ, აკ ად ემი ური წე ლი გა დარ ჩა... 
მე ენ ათ მეც ნი ერი ვარ, გრა მა ტი კო სი და, ცხა დია, ჩემ თვის 
სააუდიტორიო მუ შა ობ ას სხვა მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს; სტუ დენ-
ტს თვა ლებ ში რომ უყ ურ ებ, იგ ებს შენს სა უბ არს თუ ვე რა და, 
შე სა ბა მი სად, რომ ცდი ლობ მსჯე ლო ბა შე ატ რი ალო, სხვაგ-
ვა რად ააგო, რომ სა კითხის არ სი უფ რო ნათ ლად და ან ახო, 
ის სხვაა... მაგ რამ, რო გორც გი ჭირ დეს, ისე გილ ხინ დე სო…
_ გა მო თა ვი სუფ ლე ბულ დიდ დროს რას უთ მობთ? რას 

საქ მი ან ობთ? რას კითხუ ლობთ? რა სა ხის ინ ფორ მა ცი ას ეც-
ნო ბით? 
_ გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი დრო... ილი ამ თქვა, საქ მეა მარ-

ტო კა ცის ამ ხა ნა გიო... არ ვიქ ნე ბი ორ იგ ინ ალ ური, თუ ვიტყვი, 
რომ წიგ ნე ბის სამ ყა რო ში მარ ტო ობა ვერ და ჩაგ რავს კაცს... 
ცხა დია, ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ება-მი ღე ბას დი დი დრო მი აქ ვს... 
ყვე ლა ფე რი გვა ინ ტე რე სებს, რაც ამ კო რო ნას ეხ ება... არაა 
იოლი ამ ზღვა მა სა ლა ში გარ კვე ვა... არ ადა სა ჭი როა თვით-
დამ შვი დე ბი სათ ვის, სხვა თა ნუ გე ში სათ ვის... სხვა თა შო რის, 
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ბევ რი სა მეც ნი ერო თუ არ ას ამ ეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა დაგ-
როვ და, რომ ლის არ წა კითხვა ხში რად უხ ერ ხულ მდგო მა რე-
ობ აში გვაგ დებ და... „სახ ლში დარ ჩე ნა” კარ გია ამ მხრივ... 
რას ვა კე თებ? _ დი დი ხა ნია მა ინ ტე რე სებ და კლა სი კოს-
თა პი როვ ნუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი; ბევ რი მა სა ლა დაგ როვ და 
ილი ას, აკ აკ ისა და იაკ ობ ის ურ თი ერ თო ბებ ზე _ ლე გენ და 
თუ სი ნამ დვი ლე, ტყუ ილი თუ მარ თა ლი... თა ვი მო ვუ ყა რე 
და ერთ წიგ ნად ვაქ ციე... ვფიქ რობ, სა ინ ტე რე სო მა სა ლაა... 
წიგ ნი სას ტამ ბოდ მზა დაა, რო გორც იტყვი ან... კარ გა ხა ნია, 
მა გის ტრან ტებ თან ვკითხუ ლობ კურ სს — „ენა და მწე რა ლი”. 
გა სულ წელს გა მო ვე ცი სა მი მო ნაკ ვე თი წიგ ნა კე ბად _ და-
ვით კლდი აშ ვი ლის, მუხ რან მა ჭა ვა რი ან ისა და ანა კა ლან და-
ძის შე სა ხებ... წლის ბო ლოს თვის ვგეგ მავ დი ვა ჟა-ფშა ვე ლას 
შე სა ხებ მე ოთხე მო ნაკ ვე თის დას რუ ლე ბას... რო გორც ჩანს, 
კო რო ნა ვი რუს მა და მაჩ ქა რე ბი ნა ეს წიგ ნი... ერთ თვე ში, ალ-
ბათ, და ვას რუ ლებ... იმ ედია, ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა...
_ რა ლი ტე რა ტუ რის გაც ნო ბას გვირ ჩევ დით სახ ლის პი-

რო ბებ ში?
 რის წა კითხვას ვურ ჩევ დი? _ რომ ვთქვა, „ვეფხის ტყა-

ოს ნის” წა კითხვას-თქო, ხუმ რო ბა ში ჩა მით ვლით? არ ადა, 
სა ხუ მა როდ საქ მე ნამ დვი ლად არ გვაქ ვს: რუს თა ვე ლის სა-
ზო გა დო ებ ამ კვლე ვა ჩა ატ არა — რო გორ ვიც ნობთ „ვეფხის-
ტყა ოს ანს”; მძი მე შე დე გი აჩ ვე ნა ამ კვლე ვამ... ამ იტ ომ ვამ-
ბობ ღი მი ლით — წა იკ ითხეთ „ვეფხის ტყა ოს ანი”; თუ დრო 
მოგ რჩეთ, ილია, აკ აკი და ვა ჟაც მი აყ ოლ ეთ... ნამ დვი ლად 
კარ გია... თუმ ცა ერ თი სამ წუ ხა რო რე ალ ობ აცაა: დღეს 
მკითხველ სა და წიგ ნს შო რის ტე ლე ვი ზია და ინ ტერ ნე ტი 
ჩად გა... არ მი მაჩ ნია ეს სა სი კე თო ფაქ ტად...
_ რა მო გი ტა ნათ და დე ბი თი სახ ლში გა მო კეტ ვამ? ვი რუ-

სის გავ რცე ლე ბას თუ მოყ ვა რა იმე პო ზი ტი ვი?
_ ერ თი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გი შექ მნი ლი ვი თა-

რე ბი სა: სა უბ ედ ურ ოდ ჩვენ და, ამ სა უკ უნ ის და საწყის ში ჩვენ-
ში პრო ფე სი ონ ალ იზ მი და გა მოც დი ლე ბა მას ხრად აიგ დეს... 
დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თი დი დი დამ სა ხუ რე ბა ისაა, 
რომ იგი ამ უჩ ინ არ ბო რო ტე ბას თან ბრძო ლა ში ენ დო ბა, უს-
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მენს და უჯ ერ ებს პრო ფე სი ონ ალ ებს, დი დი გა მოც დი ლე ბის 
მქო ნე ად ამი ან ებს... აი, ეს გაგ ვა მარ ჯვე ბი ნებს! სხვა თა შო-
რის, წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის და მარ ცხე ბა ში პრო ფე სი ონ ალ იზ-
მი სა და გა მოც დი ლე ბი სად მი მათ მა უარ ყო ფით მა და მო კი-
დე ბუ ლე ბა მაც შე იტ ანა წვლი ლი... დი ახ, ერ თი პო ზი ტი ური 
შე დე გი ამ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბი სა ეს ეც არ ის ჩვენ ში... არ იქ-
ნე ბა ურ იგო, თუ ამ გა მოც დი ლე ბას ჩვენს უნ ივ ერ სი ტეტ შიც 
გა ვუ წევთ ან გა რიშს. ვი მე ორ ებ, და დე ბი თი შე დე გე ბი პრო ფე-
სი ონ ალ იზ მი სა და გა მოც დი ლე ბის და ფა სე ბას მო აქ ვს...
_ „კო ვიდ-19”-ის პე რი ოდი და თსუ” — ამ თე მა ზე ვა პი რებთ 

ბრო შუ რის გა მო ცე მას. რამ დე ნად სა ინ ტე რე სო შე იძ ლე ბა აღ-
მოჩ ნდეს ეს პე რი ოდი მო მა ვა ლი თა ობ ის თვის ის ტო რი ულ ად?
_ მე ასე წარ მო მიდ გე ნია: თქვენ მი ერ ჩა ფიქ რე ბულ მა 

ბრო შუ რამ მო მა ვალ თა ობ ებს უნ და და ან ახ ოს ერ თი მთა ვა-
რი რამ: სა უკ უნ ოვ ანი ის ტო რი ის მან ძილ ზე ჩვენს უნ ივ ერ სი-
ტეტს ჰქო ნია ძნელ ბე დო ბის ჟა მი, მაგ რამ სა ერ თო ძა ლის ხმე-
ვას, თავ და დე ბას გა უმ არ ჯვია... ამ გვარ მა გა მო ცე მამ რწმე ნა 
უნ და შე მა ტოს სტუ დენ ტსაც და ლექ ტორ საც... დღე ვან დე ლი 
თავ და დე ბა სახ ვა ლიო მა გა ლი თად უნ და იქ ცეს!...
_ პა სუ ხის მგებ ლო ბა და სო ლი და რო ბა — რო გორ ეხ მა ურ-

ებ ით ამ თე მას ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ რე ალ ობ აში? 
_ სახ ლში გა მო კეტ ვამ ის დაგ ვა ნა ხა, რომ სხვი სი ჭი რიც 

ჩვე ნი ჭი რია; შეგ ვახ სე ნა, (გაგ ვა თა ვი სე ბი ნა) ის აზ რი — სახ-
ლში უნ და დავ რჩეთ არა იმ იტ ომ, რომ ჩვენს თავს გა ვუფ-
რთხილ დეთ, არ ამ ედ მოყ ვას ზე ვი ფიქ როთ, სხვას გა ვუფ-
რთხილ დეთ... დაგ ვა ფიქ რა სა ზო გა დო ებ აზე; მე მგო ნი ად რე 
ასე არ ვფიქ რობ დით სხვა ზე: წარ მო იდ გი ნეთ, არ ვიც ნობთ 
ად ამი ან ებს და მტკივ ნე ულ ად გან ვიც დით ყო ველ ახ ალ და-
ინ ფი ცი რე ბულს, მი თუ მე ტეს, ყო ველ გარ დაც ვლილს... ბედ-
ნი ერ ებ ად მიგ ვაჩ ნია ყო ვე ლი ახ ალი გა მო ჯან მრთე ლე ბუ ლი... 
და არა მხო ლოდ ჩვენს ქვე ყა ნა ში... ად რე არ იყო ასე... გა ჭირ-
ვე ბამ დაგ ვა ფიქ რა ერ თმა ნეთ ზე, შეგ ვაყ ვა რა ერ თმა ნე თი... 
იმ ედია, ჩა ივ ლის ეს კო რო ნა და ეს სიყ ვა რუ ლი შეგ ვრჩე ბა...

ესა უბ რა ნინო კაკულია
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ფსი ქო ლო გე ბის დახ მა რე ბა პან დე მი ის
დამ თავ რე ბის შემ დეგ უფ რო გახ დე ბა სა ჭი რო

გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის პრო ფე სო რი რე ვაზ ჯორ ბე ნა ძე

_ პან დე მი ამ აჩ ვე ნა, რომ გა მოკ ვე თი ლი ფსი ქო ლო გი ური 
პრობ ლე მე ბის ფონ ზე სა ზო გა დო ება თავს იკ ავ ებს _ მო-
ითხო ვოს სა ჭი რო დახ მა რე ბა. რა უნ და გა აკ ეთ ონ ფსი ქო ლო-
გებ მა იმ ის თვის, რომ არ სე ბუ ლი სტიგ მა მო იხ სნას?
_ „კო ვიდ-19”-ის გავ რცე ლე ბამ მთე ლი მსოფ ლიო უჩ ვე-

ულო მდგო მა რე ობ აში ჩა აყ ენა. მთა ვა რი ისაა, რომ ად ამი ანს 
არ შეს წევს ძა ლა, ჯერ ჯე რო ბით მას გა უმ კლავ დეს, თუმ ცა 
ყვე ლა ცდი ლობს და უპ ირ ის პირ დეს უხ ილ ავ მტერს, შეჰ ყუ-
რებს მეც ნი ერ ებს და ელ ის წა მალს, რო მე ლიც კა ცობ რი ობ-
ას გა და არ ჩენს. ძი რი თა დად მე დი კო სე ბი აქ ტი ურ ობ ენ. ას ეთ 
დროს, ერ თი მხ რივ, ად ამი ანი ფიქ რობს ფი ზი კურ გა დარ ჩე-
ნა ზე და სა კუ თა რი სა ბა ზი სო მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი-
ლე ბა ზე, მე ორე მხრივ კი – არ სე ბობს სუ ლი ერ ება, რო მელ-
საც ას ევე აუც ილ ებ ლად უნ და მი აქ ცი ოს ყუ რადღე ბა. 

პან დე მი ამ ად ამი ან თა ცხოვ რე ბი სე ული ჩვე ული რიტ მი 
და არ ღვია და ახ ალ პი რო ბებ ში ჩა აყ ენა, რა საც ემ ატ ება თა-
ნა მოძ მე თა და ახ ლო ბელ თა გარ დაც ვა ლე ბა. ყო ვე ლი ვე ეს 
მოქ მე დებს ჩვენ ზე. ჩვენ, რო გორც რე ზერ ვუ არი, ვი ნა ხავთ 
ამ სა ხის სტრე სო რებს და შეც ვლილ გა რე მო ზე შე გუ ებ ას 
ვცდი ლობთ. ამ ფონ ზე ზო გი ერ თს შე უძ ლია გა უმ კლავ დეს 
ას ეთ მდგო მა რე ობ ას, ზო გი სხვა დას ხვა მე თო დე ბით ცდი-
ლობს თვით დახ მა რე ბას, ზო გიც კი ვერ იკ ავ ებს თავს და 
შფოთ ვის ტყვე ობ აშია. ტრავ მი რე ბულ მდგო მა რე ობ ას მე ტი 
და მე ტი შრე ემ ატ ება. სა ბო ლო ოდ მი ვი ღებთ იმ ას, რომ პან-
დე მი ის მოხ სნის ან ცუ დი სცე ნა რის გან ვი თა რე ბის შემ თხვე-
ვა ში (მი სი გაგ რძე ლე ბის დროს) ად ამი ან თა უმ ეტ ეს ობა მძი მე 
სუ ლი ერი კრი ზი სის მსხვერ პლი გახ დე ბა. ას ეთ სი ტუ აცი აში 
ყვე ლა ზე მოწყვლა დე ბი იქ ნე ბი ან „კო ვიდ-19”-გა და ტა ნი ლი 
პი რე ბი და მა თი ახ ლობ ლე ბი; მე ორე კა ტე გო რი აში შევ ლენ 
ის ად ამი ან ები, რომ ლებ საც ას აკ ოვ ან ად ამი ან ებ თან უწ ევთ 
ყო ველ ღი ური კავ ში რი; მე სა მე კა ტე გო რიაა _ ვი საც ბავ შვე-
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ბი ჰყავს ოჯ ახ ში (ბავ შვთა პრობ ლე მე ბის გა მო ჩე ნა); მე ოთხე 
კა ტე გო რი აში გა ერ თი ან დე ბა ის, ვი საც სი ახ ლო ვეს ჰყავს 
ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის მქო ნე და გან სა კუთ რე ბუ ლი სა-
ჭი რო ებ ის მქო ნე პი რე ბი; მე ხუ თე კა ტე გო რი აში გა ერ თი ან-
დე ბი ან ის ად ამი ან ები, რომ ლებ მაც უჩ ვე ულო სიმ პტო მე ბი 
აღ მო აჩ ინ ეს სა კუ თარ თავ ში; მე ექ ვსე კა ტე გო რი აში შევ ლენ 
ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის მსხვერ პლნი; მეშ ვი დე კა ტე გო რი აში 
კი გა ერ თი ან დე ბი ან ის ინი, ვინც სა კუ თარ პერ სპექ ტი ვას ვერ 
და ინ ახ ავს ცხოვ რე ბა ში და სა სო წარ კვე თა დაეუფლება (შვი-
დი ვე კა ტე გო რი ას შე იძ ლე ბა სხვა ტი პის გარ თუ ლე ბე ბიც და-
ემ ატ ოს). მი მაჩ ნია, რომ მათ და სახ მა რებ ლად ფსი ქო ლო გე ბი, 
ფსი ქი ატ რე ბი, გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ებ ის მქო ნე პი რებ-
თან მო მუ შა ვე ები და სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი იმ უშ ავ ებ ენ. 

სა ქარ თვე ლო ში დღე ის ათ ვის არ სე ბობს სა კონ სულ ტა ციო 
ფირ მე ბი, ორ გა ნი ზა ცი ები და, რამ დე ნა დაც ვი ცი, ბევ რი მათ-
გა ნი უკ ვე წარ მა ტე ბით მუ შა ობს მო სახ ლე ობ ას თან. მი მაჩ-
ნია, რომ მა თი მუ შა ობა დრო ულია, მაგ რამ ძი რი თა დი საქ მე, 
ვფიქ რობ, პან დე მი ის დამ თავ რე ბის შემ დეგ იქ ნე ბა გან სა-

revaz jorbenaZerevaz jorbenaZe
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ხორ ცი ელ ებ ელი. ამ შემ თხვე ვა ში ფსი ქო ლო გი ურ მა და ფსი-
ქი ატ რი ულ მა კონ სულ ტა ცი ებ მა ფარ თო მას შტა ბი უნ და შე-
იძ ინ ოს. კონ სულ ტა ცი ის თვის მზა რე ცეპ ტებს ვერ მი ვი ღებთ, 
მაგ რამ მუ შა ობა აუც ილ ებ ლად კომ პე ტენ ტურ მა ად ამი ან ებ მა 
უნ და წარ მარ თონ. კარ გი იქ ნე ბა, თუ გავ რცელ დე ბა ინ ფორ-
მა ცია, რო მელ შიც აღ წე რი ლი იქ ნე ბა მე თო დე ბი, რო მე ლიც 
თვით რე გუ ლა ცი ას აც შე უწყობს ხელს, რად გან ბევ რია ის-
ეთი ად ამი ანი, რო მელ საც ძა ლუძს გა უმ კლავ დეს სტრე სულ 
სი ტუ აცი ებს. რაც შე ეხ ება სუ ლი ერ ტრავ მი რე ბას, ჩვენ ვერ 
ავ ცდე ბით მას, მაგ რამ დღე ის ათ ვის სა ჭი როა ვის წავ ლოთ 
მას თან გამ კლა ვე ბა.
_ რამ დე ნა დაც ცნო ბი ლი ხდე ბა, იკ ვე თე ბა ოჯ ახ ში და პი-

რის პი რე ბის მა გა ლი თე ბი სახ ლში გა მო კეტ ვის პი რო ბებ ში. 
ვინ და რო გორ უნ და უშ ვე ლოს ამ პრობ ლე მას?
_ ოჯ ახ ში და პი რის პი რე ბე ბი, ძა ლა დო ბა, შექ მნი ლი პი რო-

ბე ბის შემ თხვე ვა ში მა ტუ ლობს, რად გან უმ ეტ ეს ობა ჩა კე ტი-
ლია მცი რე მო ცუ ლო ბის სივ რცე ში. ად ამი ან ის სივ რცობ რი ვი 
ორი ენ ტი რე ბა მო ითხოვს სხვა დას ხვა სივ რცე ებ ში ყოფ ნას, 
რაც ად ამი ან ის ნორ მა ლურ მდგო მა რე ობ ას წარ მო ად გენს. 
შეზღუ დუ ლი სივ რცის პი რო ბებ ში, ად ამი ან ებს შო რის ურ-
თი ერ თო ბა იც ვლე ბა და, უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, ან დაქ ვემ დე-
ბა რე ბუ ლი ხდე ბა, ან იწ ვევს მარ ტო ობ ის გან ცდას. პირ ველ 
შემ თხვე ვა ში, თუ ურ თი ერ თგა გე ბაა, სი ტუ აცია კონ ტრო ლი-
რე ბა დი ხდე ბა და ერ თობ ლი ვად მი ის წრაფ ვი ან პრობ ლე მის 
გა და საჭ რე ლად. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ვინ მე „გან ტე ვე ბის ვა-
ცის” როლ შია, ბუ ნებ რი ვია, მას ზეა მი მარ თუ ლი აგ რე სია. ძა-
ლა დო ბის მსხვერ პლი ჩა კე ტილ სივ რცე შია და ას ეთ შემ თხვე-
ვა ში მას მო ძა ლა დე, რო გორც ხა ფან გში გაბ მულ მსხვერ პლს, 
აღ იქ ვამს. ძა ლა დო ბის ინ ტენ სი ვო ბა ას ეთ შემ თხვე ვა ში მა-
ღა ლია. ოჯ ახ ში და პი რის პი რე ბა ჩვე ული ქმე დე ბა ხდე ბა. ას-
ეთი სი ტუ აცია კა რან ტი ნის პი რო ბებ ში ყვე ლა ზე მძი მეა. აქ 
გა დარ ჩე ნის ერ თა დერთ სა შუ ალ ებ ად უნ და იქ ცეს ის ეთი სა-
ხის დახ მა რე ბა, რო დე საც აგ რე სო რის ჩა მო შო რე ბა მოხ დე ბა 
მსხვერ პლი დან. თუ უმ ძი მე სი სი ტუ აციაა და თუ იზ ოლ აცია 
ვერ ხერ ხდე ბა, ეს უნ და გა კეთ დეს სა კუ თა რი ძა ლე ბით ან 
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სპეც სამ სა ხუ რე ბის სა შუ ალ ებ ით. ერ თია, რომ მსხვერ პლი 
სა ჭი რო ებს დახ მა რე ბას და ამ ის თვის სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბი უნ და მუ შა ობ დნენ. რაც შე ეხ ება 
მარ ტო ობ ის გან ცდას, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ოჯ ახ ური ძა ლა-
დო ბის ფონ ზე გა იშ ალ ოს, წარ მო ად გენს ის ეთ მდგო მა რე ობ-
ას, რო მელ საც, შე საძ ლოა, ვერ გა უძ ლოს ად ამი ან მა. სუ იც-
იდ ის სა შიშ რო ება ას ეთი გან ცდე ბის დროს მო ჭარ ბე ბუ ლად 
არ სე ბობს. ტე ლე ვი ზი ით მე ტი ინ ფორ მა ციაა გა სავ რცე ლე ბე-
ლი, თუ რო გორ უნ და მო იქ ცეს ად ამი ანი, რო ცა ის ძა ლა დო-
ბის მსხვერ პლად გრძნობს თავს.
_ თქვენ რას საქ მი ან ობთ რუ ტი ნის პი რო ბებ ში? 
_ ძი რი თა დად ელ ექ ტრო ნუ ლი ტექ ნი კის სა შუ ალ ებ ით ვაგ-

რძე ლებ მუ შა ობ ას – ვმო ნა წი ლე ობ სხვა დას ხვა შეხ ვედ რა ში, 
ვეს წრე ბი ტრე ნინ გებს, მი მო წე რა მაქ ვს თა ნამ შრომ ლებ თან 
(სხვა დას ხვა მიმ დი ნა რე სა კითხზე) და სტუ დენ ტებ თნ. მთა-
ვა რი ისაა, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლად ვას წავ ლი. და ნარ ჩე ნი პე-
რი ოდი ეთ მო ბა ოჯ ახს. ას ეთი პი რო ბე ბი ძალ ზედ რთუ ლი 
აღ მოჩ ნდა, რად გან ბევრ ახ ალ საქ მე ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
აღ ება მო მი წია, ვიდ რე ჩვე ულ პი რო ბებ ში მქონ და. შრო მის 
გა და ნა წი ლე ბის სი ტუ აცია ნელ-ნე ლა კონ ტრო ლი რე ბა დი 
ხდე ბა. ოჯ ახ ში ვა ხა ლი სებთ ერ თმა ნეთს. მე და ჩე მი მე უღ ლე 
ვცდი ლობთ, დავ ძლი ოთ სხვა დას ხვა სტრე სუ ლი სი ტუ აცია 



axali koronavirusi da Tsu 229

და ბავ შვებს გა და ვა ტა ნი ნოთ შექ მნი ლი პი რო ბე ბით გა მოწ-
ვე ული ღელ ვა. რე ალ ურ ად რუ ტი ნა ძნე ლი გა და სა ტა ნია ჩემ-
თვის, რად გან ექ სტრა ვერ ტი ვარ.
_ რას ნიშ ნავს თქვენ თვის სო ლი და რო ბა და პა სუ ხის მგებ-

ლო ბა ამ რთულ დროს? 
_ და ვიწყებ პა სუ ხის მგებ ლო ბით. პა სუ ხის მგე ბე ლი უნ და 

იყო პი რა დად იმ მოთხოვ ნე ბის მი მართ, რო მე ლიც შე მოგ ვთა-
ვა ზეს ექ იმ ებ მა — და ვიც ვათ სა კუ თა რი თა ვი და ჩვენს ირ-
გვლივ მყოფ ნი. ამ ჟა მად ამ მოთხოვ ნებს ვას რუ ლებ. ვას რუ-
ლებ პა სუ ხის მგებ ლო ბით, მაგ რამ ვხე დავ, რომ ბევ რმა ვერ 
გა აც ნო ბი ერა, თუ რა სა შიშ რო ებაა ჩვენს ირ გვლივ. ის პა სუ-
ხის მგებ ლო ბა, რაც ად რე მქონ და, კვლავ გა მაჩ ნია და ეხ ება 
ჩემს ყვე ლა საქ მი ან ობ ას. სო ლი და რო ბას რაც შე ეხ ება, შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის ფარ გლებ ში ვა ხორ ცი ელ ებ. სო ლი და რუ ლი ვარ 
იმ ად ამი ან ებ ისა, რომ ლებ საც უჭ ირთ, სა ჭი რო ებ ენ დახ მა რე-
ბას და, სა ერ თოდ, იმ ათ მი მართ, ვინც მსგავს სი ტუ აცი აშია. 
ეს ეხ ება არა მარ ტო ჩვე ნი ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს, არ ამ ედ იმ-
ათ აც, ვინც და იჩ აგ რა მთელს მსოფ ლი ოში.
_ „კო ვიდ-19”-ის პე რი ოდი და თსუ" — ას ეთი ბრო შუ რა 

რამ დე ნად სა ინ ტე რე სო შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს მო მა ვა ლი თა-
ობ ის თვის? 
_ სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა. მთა ვა რია კლას ტე რი არ გაჩ ნდეს. 

მას ში ას ახ ული უნ და იყ ოს ყვე ლა თა ნამ შრომ ლის რუ ტი ნა, 
დაწყე ბუ ლი დამ ლა გებ ლი დან, დამ თავ რე ბუ ლი რექ ტო რის 
სა მუ შაო საქ მი ან ობ ებ ის აღ წე რით.

ესა უბ რა მაია ტორაძე
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რას სთა ვა ზობს მოს წავ ლე ებს,
აბ იტ ური ენ ტებს და ზრდას რუ ლებს თსუის 

უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ ტრი
ახ ალ რე ალ ობ აში

კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ მა პან დე მი ამ გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და აყ ენა. სას წავ ლო 
აუდ იტ ორი ასა და საკ ლა სო ოთ ახს მიღ მა დარ ჩე ნი ლი მოს-
წავ ლე ებ ისა და სტუ დენ ტე ბის თვის გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის 
უწყვე ტი პრო ცე სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სის ტე მა დის ტან-
ცი ური სწავ ლე ბის რე ჟიმ ზე გა და ვი და. თუ რო გორ არ თმევს 
თავს თსუ უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ ტრი შექ მნილ მდგო მა-
რე ობ ას, ამ აზე გვე სა უბ რე ბა თსუ უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ-
ტრის ხელ მძღვა ნე ლი გია მა მუ ლაშ ვი ლი: 
_ რო გორ მუ შა ობს ახ ალ რე ალ ობ აში თსუ-ის უწყვე ტი გა-

ნათ ლე ბის ცენ ტრი? 
_ მსოფ ლი ოს ახ ალ მა დღის წეს რიგ მა თსუ-ის უწყვე ტი გა-

ნათ ლე ბის ცენ ტრს ბიძ გი მის ცა მუ შა ობ ის ფორ მა ტი სრუ-
ლად დის ტან ცი ური გა ეხ ადა. სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის 
გა მოცხა დე ბას და ემ თხვა სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც დე ბი-
სათ ვის მო სამ ზა დე ბელ კურ სებ ზე მსურ ველ თა რე გის ტრა-
ცი ის პე რი ოდი და ეს პრო ცე სი მთლი ან ად დის ტან ცი ურ ად 
წარ ვმარ თეთ. ვე ცა დეთ, მსურ ვე ლე ბის თვის რე გის ტრა ცია 
მაქ სი მა ლუ რად გაგ ვე მარ ტი ვე ბი ნა. მა გის ტრან ტებს ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბი ელ ექ ტრო ნუ ლად შე ვავ სე ბი ნეთ და ჩვენ ვე მო ვი-
ძი ეთ რე გის ტრა ცი ის თვის სა ჭი რო დო კუ მენ ტე ბი. ამ ჟა მად ამ 
კურ სებ ზე სწავ ლა უკ ვე დაწყე ბუ ლია. ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლე ბის 
ჩა სა ტა რებ ლად ვი ყე ნებთ სას წავ ლო პლატ ფორ მა Zoom-ს. 
მი სი მეშ ვე ობ ით შე საძ ლებ ლო ბა გვაქ ვს ლა ივ რე ჟიმ ში ვი ყოთ 
ჩარ თუ ლი გაკ ვე თი ლის მსვლე ლო ბა ში, ვი მუ შა ოთ წყვი ლებ ში 
ან ჯგუფ ში, დავ სვათ კითხვე ბი, გვქონ დეს კო მუ ნი კა ცია მოს-
წავ ლე ებ თან და კო ლე გებ თან.

გარ და ამ ისა, დის ტან ცი ურ ად და ვას რუ ლეთ სა გან გე ბო 
მდგო მა რე ბის გა მოცხა დე ბამ დე დაწყე ბუ ლი სა სერ ტი ფი-
კა ტო კურ სე ბი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამ 
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ეტ აპ ზე დის ტან ცი ურ ად უკ ვე ჩა ტა რე ბუ ლია ტრე ნე რე ბის 
ტრე ნინ გი დამ წყებ თათ ვის, მიმ დი ნა რე ობს რე გის ტრა ცია 
მას წავ ლე ბელ თა გა მოც დი სათ ვის მო სამ ზა დე ბელ კურ სზე 
ქარ თულ ენ ასა და ლი ტე რა ტუ რა ში. 

ვემ ზა დე ბით სხვა კურ სე ბის დის ტან ცი ურ ად ჩა სა ტა რებ-
ლა დაც. ჩვენს რე ალ ობ აში დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა ახ ალი 
გა მოწ ვე ვაა, რო გორც მას წავ ლებ ლე ბი სა და ტრე ნე რე ბი სათ-
ვის, ას ევე მსმე ნე ლე ბის თვი საც. ვცდი ლობთ, ჩვენს ტრე ნე-
რებს სა თა ნა დო მხარ და ჭე რა აღ მო ვუ ჩი ნოთ ტექ ნი კურ და 
მე თო დო ლო გი ურ სა კითხებ ში და ჩვე ნი კურ სე ბის ნა წი ლი 
მა ინც გა და ვაწყოთ დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის ფორ მატ ზე, 
სა დაც ამ ის შე საძ ლებ ლო ბას თა ვად კურ სის სპე ცი ფი კა გვაძ-
ლევს. 

ონ ლა ინ გრძელ დე ბა აბ იტ ური ენ ტთა მო სამ ზა დე ბე ლი კურ-
სე ბიც, რომ ლე ბიც, ფაქ ტობ რი ვად, არც შეგ ვი ჩე რე ბია.
_ პან დე მი ის პი რო ბებ ში რო გორ გე სა ხე ბათ, ზო გა დად, გა-

ნათ ლე ბის გა და ცე მის და მი ღე ბის უწყვე ტო ბა? 
_ სა ქარ თვე ლოს ნა ირი ქვეყ ნე ბის გა ნათ ლე ბის სის ტე მის-

თვის ეს ვი თა რე ბა საკ მა ოდ დი დი გა მოწ ვე ვაა, სა დაც დის-

gia mamulaSviligia mamulaSvili
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ტან ცი ური სწავ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით არც თუ დი დი გა-
მოც დი ლე ბა გვაქ ვს. უფ რო მე ტიც, ხში რად ტერ მი ნო ლო გი ის 
დო ნე ზეც კი ერ თმა ნეთ ში ვუ რევთ დის ტან ცი ურ, ელ ექ ტრო-
ნულ, ონ ლა ინ სწავ ლე ბას. ყვე ლაფ რის და სა ლა გებ ლად დრო, 
კარ გად გა აზ რე ბუ ლი კომ პლექ სუ რი, სქე მა ტუ რი, მოქ ნი ლი 
მიდ გო მე ბის შე მუ შა ვე ბაა სა ჭი რო, ას ევე, მას წავ ლე ბელ თა 
გა დამ ზა დე ბა მე თო დო ლო გი ებ ში. ფორ სმა ჟო რულ სი ტუ აცი-
აში აღ მოვ ჩნდით და ახ ლა სწრა ფი რე აგ ირ ებაა ერ თა დერ თი 
გა მო სა ვა ლი. მიდ გო მე ბი შე იძ ლე ბა იყ ოს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი 
სწავ ლე ბის სხვა დას ვა ფორ მის თვის. ას ევე, გან სხვა ვე ბუ ლია 
გა მოწ ვე ვე ბიც. უშუ ალ ოდ ჩვენს ცენ ტრზე თუ ვი სა უბ რებთ, 
აუც ილ ებ ლად უნ და გა მოვ ყოთ სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ის სა მი 
სეგ მენ ტი: მოს წავ ლე ები, აბ იტ ური ენ ტე ბი და ზრდას რუ ლე-
ბი. სა მი ვე მათ გან თან გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი სა და მე-
თო დე ბის შე მუ შა ვე ბაა სა ჭი რო მა თი ას აკ ის, სო ცი ალ ური 
სტა ტუ სის, გე ოგ რა ფი ული ად გილ მდე ბა რე ობ ის და ა.შ. გათ-
ვა ლის წი ნე ბით. 

სკო ლის ას აკ ის მსმე ნე ლებ თან მუ შა ობს ჩვე ნი „სა ბავ შვო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი”. სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ შე თა ვა-
ზე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი უფ ასოა და ამ ვი თა რე ბა ში კარ გი სა-
შუ ალ ებაა მოს წავ ლე ებ ის ათ ვის და მა ტე ბი თი სტი მუ ლის 
მი სა ცე მად, ას ევე, მშობ ლე ბის და სახ მა რებ ლად, რომ შინ გა-
მო კე ტი ლი ბავ შვე ბი სა ინ ტე რე სო აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თონ. 

ად რე ულ ეტ აპ ზე გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის შე დე გად, 
ჩვენ მო ვა ხერ ხეთ და სე მეს ტრის და საწყის ში ვე შევ თა ვა ზეთ 
მოს წავ ლე ებს ის პრო ექ ტე ბი, რომ ლებ ში ჩარ თვის სურ ვილ-
საც ის ინი ჯერ კი დევ თე ბერ ვლის თვე ში აფ იქ სი რებ დნენ. 
პირ ვე ლი, რაც გან ვა ხორ ცი ელ ეთ, იყო „სა გა ზაფხუ ლო სკო-
ლა" უფ როს კლა სელ თათ ვის, მო ვა ხერ ხეთ და სი ტუ აცი ის 
დამ ძი მე ბამ დე ჩავ წე რეთ არა ერ თი ვი დეო ლექ ცია, რო მე ლიც 
ჩვე ნი სო ცი ალ ური მე დი ის სა შუ ალ ებ ით სრუ ლად ხელ მი საწ-
ვდო მი გახ და ნე ბის მი ერი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი სათ ვის. 

საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო აბ იტ ური ენ ტთათ ვის შეგ ვე-
თა ვა ზე ბი ნა დის ტან ცი ური კონ სულ ტა ცია, რომ ლი თაც არა-
ერ თმა მოს წავ ლემ ის არ გებ ლა და დღე საც სარ გებ ლობს. ინ-
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დი ვი დუ ალ ური ჩარ თვით მათ მი იღ ეს ინ ფორ მა ცია ერ თი ანი 
ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის რე გის ტრა ცი ის, თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის, მი სი ფა კულ ტე ტე ბი სა და პროგ რა-
მე ბის, სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის და იმ რე ალ ობ ის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც ელ ით ცხოვ რე ბის შემ დგომ ეტ აპ ზე. ამ შე თა ვა ზე-
ბის ვა დე ბი გა ნუ საზღვრე ლია და ნე ბის მი ერ დროს შე უძ ლია 
და ინ ტე რე სე ბულ მა პირ მა ამ სერ ვი სით ის არ გებ ლოს. 

ჩვენ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ვა ტა რებ დით ყვე ლას თვის კარ-
გად ნაც ნობ პრო ექ ტს — „თსუ დეს პა ნი”. შექ მნილ მა სი ტუ-
აცი ამ მოგ ვცა ინ სპი რა ცია — პრო ექ ტს ფორ მა ტი შე ეც ვა ლა 
და დღეს პროგ რა მა „online Envoy” აქ ტი ურ ფა ზა შია. 200-ზე 
მე ტი მო ხა ლი სე სტუ დენ ტი დეს პა ნი დის ტან ცი ურ ად უზი არ-
ებს აბ იტ ური ენ ტებ სა და უფ როს კლა სე ლებს მათ თვის სა ჭი-
რო და სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ას. 

თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი და ინ ტე რე სე ბუ ლია — ეს 
პე რი ოდი ნე ბის მი ერი კლა სის მოს წავ ლის თვის სა ინ ტე რე სო, 
შე მეც ნე ბი თი, მრა ვალ ფე რო ვა ნი და სი ახ ლე ებ ით სავ სე იყ ოს. 
სწო რედ ამ იტ ომ, ჩვენ და ვიწყეთ სა მი ახ ალი პრო ექ ტი: გა-
მოწ ვე ვა-კონ კურ სი — „ზღაპ რის ტრან სფორ მა ცია”, მა თე მა-
ტი კუ რი კონ კურ სი — „4X4 ამ ოც ანა და კი დევ ცო ტა მე ტი” 
და სტა ტი ებ ის კონ კურ სი — „პლა ნე ტა პან დე მი ის შემ დეგ”.

დაბო ლოს, აუც ილ ებ ლად უნ და აღ ინ იშ ნოს „სა ბავ შვო უნ-
ივ ერ სი ტე ტის” youtobe-გვერ დთან და კავ ში რე ბით, სა დაც აქ-
ტი ურ ად ვტვირ თავთ ყვე ლას თვის სა ინ ტე რე სო და გა მო სა-
დეგ ვი დეოებს — ეს ეხ ება რო გორც აბ იტ ური ენ ტებს (თსუ-ის 
ფა კულ ტე ტე ბის დე ტა ლუ რი მი მო ხილ ვა), ას ევე, ნე ბის მი ერი 
ას აკ ის მოს წავ ლე ებს. ამ გვერ დზე შეხ ვდე ბით რო გორც სა-
უბ რებს ლი ტე რა ტუ რა ზე, აგ რეთ ვე, დის ტან ცი ურ ტე რე ნინგ-
კურ სებ საც.

აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ თსუ-ის სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის ამ პრო ექ ტებ ში ჩარ თუ ლია არა მხო ლოდ დე და ქა ლა ქის 
სკო ლე ბის მოს წავ ლე ები, არ ამ ედ მთე ლი სა ქარ თვე ლოს მო-
ზარ დე ბი. გა მოვ ყოფ დი ქა ლაქ ფო თის სა ჯა რო სკო ლებ თან 
აქ ტი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას, რო მელ საც მე რი ას თან გა ფორ-
მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის თა ნახ მად ვა ხორ ცი ელ ებთ.
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შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ არ სე ბუ ლი სა მო მავ ლო გა მოწ ვე ვე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ყვე ლა ზე მო ტი ვი რე ბუ ლე ბი აბ იტ ური-
ენ ტე ბი და სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც დი სათ ვის მო სამ ზა-
დე ბე ლი კურ სე ბის სტუ დენ ტე ბი არი ან. ეს თა ობა კი საკ მა ოდ 
ად აპ ტი რე ბუ ლია სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ თან.

შე და რე ბით რთუ ლია და კომ პლექ სურ მიდ გო მებს სა ჭი-
რო ებს ზრდას რულ თა სეგ მენ ტი. მათ თვის დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბის ფორ მე ბის შე თა ვა ზე ბი სას გან სა კუთ რე ბულ 
მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს მრა ვა ლი სხვა დას ხვა ას პექ ტის გათ-
ვა ლის წი ნე ბა. ზრდას რულ თა დიდ ნა წილს არ აქ ვს ონ ლა ინ 
სწავ ლე ბის თვის სა ჭი რო ტექ ნი კუ რი უნ არ ები. ბევ რი მათ გა-
ნი შინ, მცი რეწ ლო ვან შვი ლებ თან ერ თად აღ მოჩ ნდა გა მო კე-
ტი ლი და მო ბი ლი ზე ბა უჭ ირთ ამ მი მარ თუ ლე ბით. ბევ რი შე-
იძ ლე ბა ფლობს კი დეც ონ ლა ინ სწავ ლე ბის უნ არ ებს, მაგ რამ 
ოჯ ახ ში არ აქ ვთ საკ მა რი სი ტექ ნი კა, რომ გა ნათ ლე ბის მი ღე-
ბა დის ტან ცი ურ ად შეძ ლონ. ამ იტ ომ, სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე-
ვა ში, ზრდას რულ თათ ვის მაქ სი მა ლუ რად მოქ ნი ლი ონ ლა ინ 
გა რე მოს შექ მნაა აუც ილ ებ ელი შე სა ბა მი სი ინ სტრუქ ცი ებ ისა 
და მხარ და ჭე რის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ცხა დია, ამ სეგ მენ ტში 
იგ ულ ის ხმე ბა მას წავ ლებ ლე ბი, ინ სტრუქ ტო რე ბი და ტრე ნე-
რე ბიც. 

— თსუ-ის უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის ცენ ტრს რა ინ იცი ატ ივ ები 
აქ ვს სა მო მავ ლოდ?

— გარ და იმ ისა, რომ ჩვე ნი კურ სე ბის ნა წილს დის ტან ცი-
ური სწავ ლე ბის ფორ მატ ზე გა და ვაწყობთ და ისე შევ თა ვა-
ზებთ და ინ ტე რე სე ბულ მსმე ნე ლებს, ვგეგ მავთ ახ ალი, აქ ტუ-
ალ ური კურ სე ბის შექ მნა სა და შე თა ვა ზე ბა საც.

ზრდას რულ თათ ვის სხვა დას ხვა თე მა ზე ვამ ზა დებთ მცი რე 
ზო მის, სა გან მა ნათ ლებ ლო ბლო გის ტი პის ჩა ნა წე რე ბის, პრე-
ზენ ტა ცი ებ ის, ვი დეოების სე რი ას, რო მელ თა ნა წი ლი ჩვე ნი 
არ სე ბუ ლი კურ სე ბი და ნაც იქ ნე ბა აღ ებ ული და მათ ზე წვდო-
მა სრუ ლი ად უს ას ყიდ ლო დაა შე საძ ლე ბე ლი.

ესაუბრა თამარ დადიანი
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ეპ იდ ემი ურ და ავ ად ებ ებ თან ქცე ვის წე სე ბი 
ქარ თულ ეთ ნოგ რა ფი ულ პრაქ ტი კა ში

გვე სა უბ რე ბა თსუ ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ
ტე ტის ეთ ნო ლო გი ის სას წავ ლოსა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტის 

ხელ მძღვა ნე ლი, პრო ფე სო რი ქე თე ვან ხუ ციშ ვი ლი

_ ბუ ნებ რი ვია, ყო ველ სა ზო გა დო ებ ას აქ ვს და ავ ად ებ ებ-
თან შე ხე ბის გა მოც დი ლე ბა, შე სა ბა მი სად ყა ლიბ დე ბა შე ხე-
დუ ლე ბე ბი ჯან მრთე ლო ბი სა და ავ ად მყო ფო ბის არ სის, და ავ-
ად ებ ებ ის წარ მო შო ბი სა და მათ გან თა ვის დაც ვის ხერ ხე ბის 
შე სა ხებ. ქარ თულ ეთ ნოგ რა ფი ულ პრაქ ტი კა ში დას ტურ დე ბა 
სხვა დას ხვა და ავ ად ებ ებ ის მოვ ლი სა და პრე ვენ ცი ის მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი პრაქ ტი კა.

და ავ ად ებ ათა სა ხე ები ად ამი ან თა სა ზო გა დო ებ ის ფი ზი-
კურ-ფი ზი ოლ ოგი ური მო ნა ცე მე ბის გარ და და მო კი დე ბუ ლია 
გე ოგ რა ფი ულ გა რე მო ზე, კვე ბის სის ტე მა ზე, კონ კრე ტულ 
სო ცი ალ ურ ჯგუფ ში არ სე ბულ სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ-
თო ბებ ზე და სხვა სო ციო-კულ ტუ რულ მა ხა სი ათ ებ ლებ ზე. 
ამ ას თან, და ავ ად ებ ებ თან გამ კლა ვე ბის ფორ მებს ის იც გან-
საზღვრავს, თუ რო გორ ეს მით ად ამი ან ებს და ავ ად ებ ის არ სი 
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და მი სი გა ჩე ნის მი ზე ზე ბი. უძ ვე ლე სი დრო იდ ან ყა ლიბ დე ბა 
და ავ ად ებ ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ემ პი რი ულ-რა ცი ონ ალ ური 
და მა გი ურ-რე ლი გი ური პრაქ ტი კე ბი. ემ პი რი ულ-რა ცი ონ-
ალ ური მიდ გო მე ბი ყო ფით გა მოც დი ლე ბას, საცხოვ რე ბე ლი 
გა რე მო სა და ად ამი ან ის ფი ზი კუ რი აგ ებ ულ ებ ის ცოდ ნას ემ-
ყა რე ბა. მა გი ურ-რე ლი გი ური პრაქ ტი კა კი გუ ლის ხმობს და-
ავ ად ებ ებ ის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის ტრან სცენ დენ ტურ ახ-
სნას და შე სა ბა მი სი რი ტუ ალ ური პრაქ ტი კის გა მო ყე ნე ბას. 
ქარ თულ სი ნამ დვი ლე ში ორ ივე მიდ გო მა ერ თობ ლი ვად გა მო-
იყ ენ ებ ოდა. 

ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ება უძ ვე ლე სი დრო იდ ან იც ნობს 
მკურ ნა ლო ბის სხვა დას ხვა ხერ ხებს, არ ქე ოლ ოგი ური აღ მო-
ჩე ნე ბიც მოწ მობს სა მე დი ცი ნო ცოდ ნის არ სე ბო ბას (ბრინ-
ჯა ოს ხა ნი დან გვხვდე ბა ტრე პა ნი რე ბუ ლი თა ვის ქა ლე ბი, 
ნა პოვ ნია სა მე დი ცი ნო იარ აღ ები და სხვ.), ამ ას გარ და ცნო-
ბე ბი ხალ ხუ რი სა მე დი ცი ნო ცოდ ნის და პრაქ ტი კის შე სა ხებ 
გვხვდე ბა ფოლ კლორ ში და წე რი ლო ბით წყა რო ებ ში. XI სა-
უკ უნ იდ ან შე მორ ჩე ნი ლია ხელ ნა წე რი სა მე დი ცი ნო წიგ ნე ბი 
— კა რა ბა დი ნე ბი, რომ ლე ბიც დიდ ინ ფორ მა ცი ას მო იც ავს 
რო გორც სამ კურ ნა ლო ხერ ხე ბი სა და სა შუ ალ ებ ებ ის, ას ევე, 
ავ ად მყო ფო ბის არ სის შე სა ხებ. ამ მა სა ლის ეთ ნოგ რა ფი ულ 
მო ნა ცე მებ თან შე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ქარ თვე ლე ბი იც ნობ დნენ და აჯ გუ ფებ დნენ სხვა დას ხვა 
და ავ ად ებ ებს მა თი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის მი ხედ ვით, ას ევე, იც-
ნობ დნენ ამ და ავ ად ებ ებ თან ბრძო ლის მთელ რიგ ხერ ხებს. 
და ავ ად ებ ათა დაჯ გუ ფე ბა უპ ირ ატ ეს ად ხდე ბო და ავ ად მყო-
ფო ბის ფორ მის, და ავ ად ებ ის თვი სე ბე ბი სა და და ზი ან ებ-
ული სხე ულ ის ნა წი ლე ბის სა ხე ლე ბის მი ხედ ვით. იც ნობ დნენ 
გა დამ დებ (კონ ტა გი ოზ ურ), მო არ ულ (ეპ იდ ემი ურ), სა ხად 
(იმ უნ იტ ეტ ის გა მო მუ შა ვე ბის უნ არ ის მქო ნე) და მემ კვიდ-
რე ობ ით და ავ ად ებ ებს. გა ნას ხვა ვებ დნენ და ავ ად ებ ათა გავ-
რცე ლე ბის ფორ მებ საც — „ნა პი რა ლი” (წვე თო ვა ნი), „პი რის 
ორ თქლით” (ჰა ერ-წვე თო ვა ნი) და „ჰა ერ ით” (ჰა ერ ოვ ანი). არ-
სე ბობ და წარ მოდ გე ნე ბი და ავ ად ებ ის გა მომ წვე ვი ცოცხა ლი 
ორ გა ნიზ მე ბის („ჭი ებ ის”) შე სა ხე ბაც. შე სა ბა მი სად ყა ლიბ დე-
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ბო და მკურ ნა ლო ბის ან და ავ ად ებ ის თა ვი დან აც ილ ებ ის მიდ-
გო მე ბი.

ხალ ხუ რი სა მე დი ცი ნო ცოდ ნა და პრაქ ტი კა სა ფუძ ვლი ან-
ად არ ის შეს წავ ლი ლი ქარ თულ ეთ ნო ლო გი აში, კვლე ვე ბი ამ 
მი მარ თუ ლე ბით დღე საც მიმ დი ნა რე ობს. აღ სა ნიშ ნა ვია ქალ-
ბა ტონ ნი ნო მინ და ძის და მი სი მო წა ფე ებ ის წვლი ლი ხალ ხუ-
რი მე დი ცი ნის კვლე ვის საქ მე ში. არ სე ბობს ფუნ და მენ ტუ რი 
ნაშ რო მე ბი და კონ კრე ტუ ლი სა კითხე ბი სად მი მიძ ღვნი ლი 
კვლე ვე ბი, რო მელ თა ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე შეგ ვიძ ლია 
გან ვაცხა დოთ, რომ ბევ რი ტრა დი ცი ული პრაქ ტი კა საკ მა ოდ 
პრაგ მა ტუ ლი სა ფუძ ვლის მქო ნე იყო და დღე საც ეპ იდ ემი ებ-
ისა თუ ცალ კე ული და ავ ად ებ ებ ის პრე ვენ ცია-მკურ ნა ლო ბის 
სტრა ტე გია-ტაქ ტი კის ნა წი ლია.

და ავ ად ებ ებ ის, გან სა კუთ რე ბით ინ ფექ ცი ური და ავ ად ებ-
ებ ის გავ რცე ლე ბის, ეპ იდ ემი ებ ის საფ რთხე ები ყო ველ თვის 
არ სე ბობ და, მი თუ მე ტეს, სხვა დას ხვა ეპ ოქ აში ჰი გი ენ ის არ-
სის გან სხვა ვე ბუ ლად აღ ქმი სა და შე სა ბა მი სი ჩვე ვე ბი სა თუ 
სტე რე ოტ იპ ებ ის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში. გა მო ნაკ ლი სი არც 
სა ქარ თვე ლო იყო. პე რი ოდ ულ ად ვრცელ დე ბო და ეპ იდ ემი-
ები (ის ეთი და ავ ად ებ ებ ისა, რო გო რი ცაა ტი ფი, დე ზინ ტე რია, 
ციმ ბი რის წყლუ ლი, ყვა ვი ლი, ქო ლე რა, შა ვი ჭი რი). დი დი 
მას შტა ბის ეპ იდ ემი ებ ის თა ვი დან აც ილ ებ ის მიზ ნით, პირ-
ველ ყოვ ლი სა, მი მარ თავ დნენ ავ ად მყო ფის იზ ოლ ირ ებ ის წესს 
(იზ ოლ ირ ებ ას ახ დენ დნენ ან სა კუ თარ სახ ლში ვე ან სახ ლის 
გა რეთ). შუა სა უკ უნე ებ ის ქარ თულ სა მე დი ცი ნო ხელ ნა წე-
რებ ში არ ის რე კო მენ და ცი ები, რომ გა დამ დე ბი და ავ ად ებ ის 
მქო ნე ავ ად მყო ფის სი ახ ლო ვეს არ გა ჩერ დნენ; არ და იძ ინ ონ 
იმ ავე ოთ აში, სა დაც მო თავ სე ბუ ლია ავ ად მყო ფი; არ მი იღ ონ 
საკ ვე ბი ავ ად მყოფ თან ერ თად; არც სა ერ თო ჭურ ჭე ლი გა მო-
იყ ენ ონ. იც ოდ ნენ ავ ად მყო ფის სახ ლის ნარ-ეკ ლით მორ თვა 
— ავ ად მყო ფო ბა გა რეთ არ გა ვი დე სო. თუ და ავ ად ება უბ ან ში 
ან სო ფელ ში იყო გავ რცე ლე ბუ ლი, ამ ტე რი ტო რი ას ხნუ ლით 
გა მო ყოფ დნენ, რა თა გამ ვლე ლე ბი მო რი დე ბოდ ნენ. იც ოდ-
ნენ ავ ად მყო ფის გა ხიზ ვნაც. ხევ სუ რეთ ში დას ტურ დე ბა წე სი 
გან სა კუთ რე ბით მძი მე გა დამ დე ბი და ავ ად ებ ის შემ თხვე ვა ში 
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ავ ად მყო ფის თვის სპე ცი ალ ური ქო ხის აგ ებ ისა სოფ ლის გა-
რეთ. იზ ოლ ირ ებ ულ ავ ად მყოფს საკ ვებ სა და სას მელს ისე აწ-
ვდიდ ნენ, რომ ქოხ ში არ შე ვი დოდ ნენ, ხო ლო თუ ავ ად მყო ფი 
ზედ მე ტად იყო და უძ ლუ რე ბუ ლი და დამ ხმა რე სჭირ დე ბო და, 
მა შინ ოჯ ახ ის წევრ ან ნა თე სავ მო ხუცს მი უჩ ენ დნენ მომ ვლე-
ლად. ეპ იდ ემი ებ ის დროს იზ ოლ ირ ებ ის წესს მკაც რად იც ავ-
დნენ, ხო ლო წე სის დამ რღვევს აჯ არ იმ ებ დნენ ან გან სა კუთ-
რე ბულ შემ თვე ვა ში აიძ ულ ებ დნენ სოფ ლი დან წა სუ ლი ყო, 
ხში რად ოჯ ახი ან ად. გავ რცე ლე ბუ ლი იყო გა ხიზ ვნის წე სიც. 
და ავ ად ებ ის გავ რცე ლე ბის თა ნა ვე იც ოდ ნენ სახლ-კა რის და-
ტო ვე ბა და მთე ლი ოჯ ახ ის აყ რა-გა ხიზ ვნა. „ხიზ ვნა”, სულ ხან 
სა ბა ორ ბე ლი ან ის მი ხედ ვით, მტერ თან ერ თად „სენ თა და-
რი დე ბა საც” ნიშ ნავს. და დას ტუ რე ბუ ლია ფაქ ტე ბი, რო დე-
საც მთე ლი სო ფე ლიც აყ რი ლა და გა დახ ვე წი ლა, წი ნან დე ლი 
საცხოვ რე ბე ლი კი გა და უწ ვავთ.

და ავ ად ებ ის გავ რცე ლე ბის აღ საკ ვე თად პრაგ მა ტუ ლი ხერ-
ხე ბის _ იზ ოლ ირ ება/დის ტან ცი რე ბის გარ და სა ქარ თვე ლო ში 
ცნო ბი ლი იყო სხვა წე სე ბიც. პირ ველ ყოვ ლი სა აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ არ სე ბობ და ვა რი ოლ იზ აცი ის — აც რის წე სი სა ხა დე ბის 
თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად. ამ ის თა ობ აზე ინ ფორ მა ცია დას-
ტურ დე ბა უცხო ელ მოგ ზა ურ თა ჩა ნა წე რებ შიც.

ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ ხერ ხებ თან ერ თად და ავ ად ებ ათა პრე-
ვენ ცი ას ემ სა ხუ რე ბო და კვე ბის რა ცი ონ ის ბა ლან სი რე ბა, სო-
ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ნორ მი რე ბა და ხალ ხუ რი ჰი გი ენ ის 
ტრა დი ცი ებ ის დაც ვა. ყუ რადღე ბა ექ ცე ოდა სას მელ წყალს, 
დად გე ნი ლი იყო და ბა ნის წე სე ბი. ბა ნა ობ ის ას იყ ენ ებ დნენ 
ბუ ნებ რივ სა შუ ალ ებ ებს (მი წა, მცე ნა რე ები), ას ევე, ამ სა შუ-
ალ ებ ებ ის გან სპე ცი ალ ურ ად მომ ზა დე ბულ ნა ყე ნებს. ამ ზა-
დებ დნენ, ას ევე, სა პონს ნაც რი სა და ცხო ვე ლუ რი ცხი მე ბის 
შე რე ვით და მას სამ კურ ნა ლო და ნიშ ნუ ლე ბა ჰქონ და. ავ ად-
მყოფ თან ურ თი ერ თო ბი სას იყ ენ ებ დნენ ნი ორ სა და ნი ორ ზე 
დამ ზა დე ბულ წამ ლებს (ნივ რის ბაქ ტე რი ოც იდ ული თვი სე ბე-
ბი დღეს და დას ტუ რე ბუ ლია). ამ პრაგ მა ტულ მიდ გო მებს თან 
ერ თვო და მა გი ურ-რი ტუ ალ ური პრაქ ტი კაც. მა გა ლი თად, ბა-
ტო ნე ბის ეპ იდ ემი ებ ის დროს იც ოდ ნენ საღ მრთო-საკ ვი რა ოს 
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რი ტუ ალ ის შეს რუ ლე ბა რი ტუ ალ ური მსხვერ პლშე წირ ვი თა 
და ლოც ვით. ყო ვე ლი ვე ეს ცხა დად აჩ ვე ნებს, რომ ქარ თვე-
ლებს საკ მა ოდ გან ვი თა რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო პრაქ ტი კა და 
ცოდ ნა ჰქონ დათ და წარ მა ტე ბით იყ ენ ებ დნენ და ავ ად ებ ათა 
მკურ ნა ლო ბი სა და პრე ვენ ცი ის ათ ვის.

ან ტი კუ რი ეპ ოქ ის ეპ იდ ემი ის მწა რე
გა მოც დი ლე ბა ათ ენ ში და „კო ვიდ19”ის

მი თო ლო გი ზე ბის მო ლო დი ნი

ის ტო რია მე ორ დე ბა, ეპ იდ ემი ებ ის სა ხელ წო დე ბე ბი იც ვლე-
ბა, ფაქ ტე ბი შე და რე ბი თია და დღე ვან დე ლო ბას თან პა რა ლე-
ლე ბის გავ ლე ბა ხერ ხდე ბა. ან ტი კურ ეპ ოქ აში გა ჩე ნი ლი მძი მე 
სე ნის გა მო სა ბერ ძნეთს, კლა სი კუ რი ხა ნის ათ ენს დი დი გან-
საც დე ლი და ატყდა თავს და რო გორც ან ტი კუ რი პე რი ოდ ის 
უბ ად ლო მცოდ ნე, მკვლე ვა რი რის მაგ გორ დე ზი ანი ამ ბობს, 
უძ ვე ლე სი პე რი ოდ ის მა გა ლი თის მოყ ვა ნა დას ტუ რია იმ ისა, 
თუ რამ დე ნად მსგავ სი შე იძ ლე ბა იყ ოს ვი თა რე ბა სხვა დას ხვა 
ეპ ოქ აში სას ტი კი ეპ იდ ემი ის გავ რცე ლე ბის დროს. 

რას გვე უბ ნე ბა ის ტო რია „კო ვიდ-19”-ის მსგავ სი პან დე მი-
ებ ის გავ რცე ლე ბის თა ობ აზე, რო მე ლიც ად ამი ან თა აზ როვ-
ნე ბას და ქცე ვას ცვლი და? სა ბერ ძნე თის მა გა ლი თის მი ხედ-
ვით ის ტო რი კოს თუ კი დი დე სის მი ერ სა ინ ტე რე სოდ აღ წე რილ 
ფაქ ტებ ზე და წარ სუ ლი გან საც დე ლის დღე ვან დე ლო ბას თან 
კავ შირ ზე გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის პრო ფე სო რი, აკ ად ემ იკ ოსი 
რის მაგ გორ დე ზი ანი.
_ მო მა ვა ლი თა ობ ის ათ ვის „კო ვიდ-19” დარ ჩე ბა კა ცობ რი-

ობ ის თვის თავს და ტე ხი ლი სა ერ თო გან საც დე ლის, სა კუ თა რი 
გა მოც დი ლე ბით გა და ტა ნი ლი უბ ედ ურ ებ ის ის ეთ ნი მუ შად, 
რო მე ლიც მი თო ლო გი ზე ბას და ექ ვემ დე ბა რე ბა და ად ამი ან-
თა მახ სოვ რო ბა ში ბიბ ლი ური წარ ღვნის მსგავს უბ ედ ურ ებ ას 
და ემ სგავ სე ბა. ად ამი ან თა ამ ჟა მინ დელ და მო მა ვალ თა ობ ებს 
ეს პან დე მია უფ რო მწვა ვედ და აყ ენ ებს არ ჩე ვა ნის წი ნა შე — 
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რა უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია: 
ნა ცი ონ ალ ური თუ ტრან სნა-
ცი ონ ალ ური იდ ენ ტო ბა. ამ 
ეტ აპ ზე სა ერ თო გან საც დელ-
თან ჭი დილ ში ნა ცი ონ ალ ური 
სა ხელ მწი ფო ები ტრან სნა ცი-
ონ ალ ურ კორ პო რა ცი ებ ზე 
ბევ რად უფ რო ეფ ექ ტუ რე ბი 
აღ მოჩ ნდნენ. 

ან ტი კურ ეპ ოქ აში ამ გვა რი 
გან საც დე ლი კლა სი კუ რი ხა-
ნის (ძვ. წელ თაღ რიცხვის მე-5 
სა უკ უნ ის 30-იანი წლებ ში) 
ათ ენ ში გავ რცე ლე ბულ მა ჭირ მა გა და ატ ან ინა სა ბერ ძნეთს, 
რაც ბრწყინ ვა ლედ აღ წე რა ის ტო რი კოს მა თუ კი დი დეს მა თა-
ვი სი ის ტო რი ის მე ორე წიგ ნში. ათ ენ ში გავ რცე ლე ბუ ლი ჭი რის 
ეპ იზ ოდი ტოლს არ უდ ებს სა უკ ეთ ესო რო მა ნე ბის ნა რა ტივს. 
თუ კი დი დე სი წერს: „ამ და ავ ად ებ ის (ჭი რი) რა ობ ას ენა ვერ 
აღ წერს. მან ყვე ლა და ჯაბ ნა. იმ დე ნად მძი მე იყო, ად ამი ან-
ური ბუ ნე ბა ვერ უმ კლავ დე ბო და; მი სი უც ნა ურ ობა იქ იდ ან აც 
ჩან და, რომ არც ლე შის მჭა მე ლი ფრინ ვე ლე ბი და ოთხფე ხე ბი 
ეკ არ ებ ოდ ნენ და უმ არ ხა ვად მი ტო ვე ბულ ცხედ რებს (ას ეთი 
კი ბევ რი იყო), ხო ლო თუ პირს და აკ არ ებ დნენ, იხ ოც ებ ოდ-
ნენ. ყვე ლა ზე მე ტად კი ძაღ ლებ ზე აის ახა სე ნის შე დე გე ბი, 
რად გა ნაც ის ინი ად ამი ან ებ თან ერ თად ცხოვ რობ დნენ. ას ეთი 
გახ ლდათ და ავ ად ებ ის სა ერ თო სა ხე. კერ ძო შემ თხვე ვა თა 
გან მას ხვა ვე ბელ თა ვი სე ბუ რე ბებს სა გან გე ბოდ არ შე ვე ხე. 
ად ამი ან ები იმ ხა ნად სხვა ჩვე ულ ებ რი ვი სე ნით არ ავ ად ობ-
დნენ. თუ მა ინც შე ეყ რე ბო დათ რა იმე, ის იც ჭი რით მთავ რდე-
ბო და. იხ ოც ებ ოდ ნენ მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ნიც და სა-
გულ და გუ ლოდ მოვ ლილ ნიც. შე იძ ლე ბა ით ქვას, ერ თი რა იმე 
წა მა ლიც არ არ სე ბობ და, შვე ბა რომ მი ეცა სნე ულ თათ ვის: 
რაც ერ თს ად გე ბო და, მე ორ ეს ვნებ და. სენს ვერც ძლი ერი 
ორ გა ნიზ მი უმ კლავ დე ბო და და ვერც სუს ტი. არც ცხოვ რე-
ბის პი რო ბებს ჰქონ და მნიშ ვნე ლო ბა. ჭი რი ყვე ლას გა ნურ-

rismag gordezianirismag gordeziani



axali koronavirusi da Tsu 241

ჩევ ლად ემ არ თე ბო და. ყვე ლა ზე შე მაძ რწუ ნე ბე ლი მთელ ამ 
უბ ედ ურ ებ აში სა სო წარ კვე თა იყო, რაც მა შინ ვე ეუფ ლე ბო და 
ად ამი ანს, რო გორც კი თავს შე უძ ლოდ იგ რძნობ და (იმ ედ-
და კარ გულ ნი ბედს მი ენ დო ბოდ ნენ და სენს აღ არ უძ ალი ან-
დე ბოდ ნენ). გარ და ამ ისა, შე მაძ რწუ ნე ბე ლი იყო ის იც, რომ 
მოვ ლი სას სე ნი ერ თი დან მე ორ ეზე გა და დი ოდა და სნე ბა შეყ-
რილ ნი ცა და მათ გან დას ნე ბოვ ნე ბულ ნიც ცხვრე ბი ვით იხ ოც-
ებ ოდ ნენ. სიკ ვდი ლი ან ობ ას ძი რი თა დად სწო რედ ის იწ ვევ და, 
რომ სე ნი გა დამ დე ბი იყო. იმ ას, ვინც სე ნის გა და დე ბის ში შით 
სხვას არ ეკ არ ებ ოდა, მარ ტო ობ აში უწ ევ და სუ ლის და ლე ვა. 
ასე უპ ატ რო ნო ბით ბევ რი ოჯ ახი ამ ოწყდა. მაგ რამ იხ ოც ებ-
ოდ ნენ ის ინ იც, ვი საც სინ დი სი შე აწ უხ ებ და და თავს არ იზ ოგ-
ავ და, რომ მე გო ბა რი მო ენ ახ ულ ებ ინა, მე გო ბა რი, რო მე ლიც 
უკ ვე გარ დაც ვლილ თა გლო ვით გულ დამ ძი მე ბულ და უბ ედ-
ურ ებ ის აგ ან ილ აჯ გაწყვე ტილ ოჯ ახ ის წევ რებს უკ ვე მო ეძ-
ულ ებ ინ ათ. მო მე ტე ბუ ლად თა ნა უგ რძნობ დნენ ავ ად მყო ფებს 
და სულ თმობ რძა ვებს სენ მოხ დილ ნი, რომ ლებ მაც უკ ვე გა-
და იტ ან ეს ეს უბ ედ ურ ება. ის ინი თა მა მად იყ ვნენ, რად გან სე-
ნი მე ორ ედ არ ავ ის შეყ რია და არ ავ ინ მო უკ ლავს. ათ ენ ელ თა 
უბ ედ ურ ებ ას ის იც და ემ ატა, რომ ქა ლაქს მინ დვრე ბი და ნაც 
(სოფ ლე ბი და ნაც) მო აწყდა ხალ ხი, მე ტად რე უცხო ელ ები (ჩა-
მო სახ ლე ბულ ნი). მათ სახლ-კა რი არ გა აჩ ნდათ და ზაფხულ-
ში სა შინ ლად და ხუ თულ ქოხ მა ხებ ში იყ ვნენ შე ხიზ ნულ ნი. 
ერ თი მე ორ ეზე ახ ორ ხლი ლი სულ თმობ რძავ ნი უთ ავ ბო ლოდ 
ეყ არ ნენ და იქ ვე იხ ოც ებ ოდ ნენ, ან კი დევ ქუ ჩებ ში და ჭე ბის 
ირ გვლივ ცოცხალ-მკვდრე ბი და ფორ თხავ დნენ წყურ ვი ლით 
გა ტან ჯულ ნი. გვა მე ბით სავ სე იყო წმინ და ად გი ლე ბიც, სა-
დაც კარ ვე ბი ჰქონ დათ გაშ ლი ლი. ჟა მი ან ობ ით გა ტე ხილ მა და 
გა ნად გუ რე ბულ მა ად ამი ან ებ მა, რომ ლებ მაც აღ არ იც ოდ ნენ 
რა ელ ოდ ებ ოდ ათ, და კარ გეს კრძალ ვა რო გორც ღვთი ური, 
ისე ად ამი ან ური კა ნო ნე ბის წი ნა შე. მიც ვა ლე ბულ თა გა პა ტი-
ოს ნე ბის ად რინ დე ლი ად ათ-წე სე ბი შე ირ ყვნა: ყვე ლა ისე მარ-
ხავ და თა ვის მიც ვა ლე ბულს, რო გორც შე ეძ ლო. გა უთ ავ ებ-
ელი სიკ ვდი ლი ან ობ ის გა მო ბევ რს დაკ რძალ ვის სა შუ ალ ებ აც 
არ ჰქონ და და სა მარ ცხვი ნოდ იქ ცე ოდა: ერ თნი რო გორც კი 
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სხვე ბის თვის გა ჩა ღე ბულ ცეცხლს და იგ ულ ებ დნენ, თა ვი ან-
თი მიც ვა ლე ბუ ლის გვამს დებ დნენ და წვავ დნენ, მე ორ ენი კი 
და იწ ვე ბო და თუ არა სხვი სი მკვდა რი, თა ვი ან თი მიც ვა ლე ბუ-
ლის ცხე დარს (ნეშ თს) ზე მო დან აგ დებ დნენ და გარ ბოდ ნენ. 

მო არ ული სე ნის გა ჩე ნის თა ნა ვე ხალ ხმა სა ხელ მწი ფოს კა-
ნო ნებ ზე სხვა მხრი ვაც აიღო ხე ლი. ად ვი ლად ბე დავ დნენ იმ-
ას, რა საც წი ნათ მალ ვით ჩა დი ოდ ნენ, თა ვაშ ვე ბუ ლო ბის თვის 
რომ არ და ეძ რა ხათ. მათ თვალ წინ ხდე ბო და მდი დარ თა ბე-
დის უკ უღ მა ტრი ალი, რომ ლე ბიც მო ულ ოდ ნე ლად კვდე ბოდ-
ნენ და მა თი ქო ნე ბა უპ ოვ ართ რჩე ბო დათ. ცხოვ რე ბა ცა და 
სიმ დიდ რეც წარ მა ვა ლი ჩან და და ყვე ლას სურ და ხორ ცი ელ 
დატ კბო ბას და წა ფე ბო და. აღ არ ავ ის უნ დო და თა ვის გა წირ ვა 
მშვე ნი ერი მიზ ნე ბის თვის. ვინ უწყო და, რომ მიზ ნე ბის მიღ-
წე ვამ დე სუ ლი არ ამ ოხ დე ბო და. ამ იტ ომ მშვე ნივ რად და სა-
სარ გებ ლოდ ის მი აჩ ნდათ, რაც იმ წამს მი ან იჭ ებ და ტკბო ბას 
ან ის, რაც ამ ტკბო ბის მიღ წე ვა ში და ეხ მა რე ბო და. აღ არც 
ღვთის ში ში ჰქონ დათ და აღ არც ად ამი ან ური კა ნო ნე ბი სა. 
ხე დავ დნენ, რომ გა ნურ ჩევ ლად ყვე ლა ნი იღ უპ ებ ოდ ნენ, ამ-
იტ ომ ღმერ თის პა ტი ვის ცე მა თუ უპ ატ ივ ცე მუ ლო ბა უმ ნიშ-
ვნე ლო რა მედ ეჩ ვე ნე ბო დათ. არ ავ ის ჰქონ და იმ დენ ხანს 
სი ცოცხლის იმ ედი, რომ ჩა დე ნი ლი და ნა შა ულ ის თვის სა მარ-
თალ ში მი ეც ემ ოდა, ვი ნა იდ ან ბედს მათ თვის უფ რო მძი მე 
გა ნა ჩე ნი გა მო ეტ ანა და აღ სას რუ ლის მოს ვლამ დე, ცხა დია, 
სი ცოცხლით ტკბო ბა ეწ ად ათ”. ის ტო რი კოს თუ კი დი დე სის ეს 
ეპ იზ ოდი მი თი თე ბუ ლი მაქ ვს ჩემს წიგ ნში — „ბერ ძნუ ლი ლი-
ტე რა ტუ რა (ელ ინ ური ეპ ოქ ის პო ეზია და პრო ზა)”. 

ეს ეპ იზ ოდი მოგ ვყავს იმ ის დას ტუ რად, თუ რამ დე ნად 
მსგავ სი შე იძ ლე ბა იყ ოს ვი თა რე ბა სხვა დას ხვა ეპ ოქ აში სას-
ტი კი ეპ იდ ემი ის გავ რცე ლე ბის დროს.

მოამზადა ნინო კაკულიამ
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ქე თე ვან ჭკუ ას ელი: პან დე მი ის დროს
შე ღა ვა თის გა წე ვა ყვე ლა ფერ ში შე იძ ლე ბა,

გარ და ცოდ ნი სა

გვე სა უბ რე ბა თსუის ფსი ქო ლო გი ისა და გა ნათ ლე ბის
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი, პე და გო გი კის 

სას წავ ლოსა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლი
ქე თე ვან ჭკუ ას ელი:

_ პან დე მი ის გა მო სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა მთლი ან ად 
გა და ვი და ელ ექ ტრო ნულ სწავ ლე ბა ზე. რო გორ შე აფ ას ებ დით 
ამ პრო ცესს, რა შე გიძ ლი ათ თქვათ თით ქმის ნა ხე ვა რი სე მეს-
ტრის გას ვლის შემ დეგ – რამ დე ნად არ ის დის ტან ცი ური სწავ-
ლე ბა შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი?
_ უნ და გითხრათ, რომ მო ლო დი ნი ბევ რად უარ ესი მქონ-

და და შე დე გი ბევ რად უკ ეთ ესია. რო დე საც პირ ვე ლი ლექ ცია 
ჩა ვა ტა რე ე.წ. ზუ მით, თით ქოს, რა ღაც გა უცხო ებ ის გრძნო ბა 
მქონ და, ვნერ ვი ულ ობ დი, რომ ყვე ლამ ვერ გა იგო, ვერ ავ უხ-
სე ნი ყვე ლა ფე რი, მაგ რამ ახ ლა სტუ დენ ტე ბიც შე ეჩ ვივ ნენ და 
ჩვენც შე ვეჩ ვით ამ სი ტუ აცი ას. კე თი ლი ნე ბის შემ თხვე ვა ში, 
თუ სტუ დენ ტი შე მო ვა ონ ლა ინ ლექ ცი აზე, რა თქმა უნ და, 
სწავ ლე ბა შე დე გი ანი არ ის, იმ აზე მე ტად შე დე გი ანია, ვიდ-
რე გვე გო ნა. ჩვე ულ ებ რი ვი სწავ ლის დრო საც, თუ სტუ დენ ტს 
უნ და, ყვე ლა ფერს აკ ეთ ებს და ზუ მი თაც ასეა, თუ უნ და მოს-
მე ნა, შე მო ვა, მო ის მენს და ის წავ ლის.

შორს ვარ იმ აზ რის გან, რომ ეს მე თო დი უნ აკ ლოა. მას, რა 
თქმა უნ და, ახ ლავს ერ თგვა რი უხ ერ ხუ ლო ბაც _ პირ ველ 
რიგ ში ის, რომ სხვაა, რო ცა აუდ იტ ორი ას უშუ ალ ოდ ესა უბ-
რე ბი და უხ სნი და სხვა _ რო ცა არ გაქ ვს ცოცხა ლი კო მუ ნი-
კა ცია. ეს უხ ერ ხუ ლო ბა ნა წი ლობ რივ იფ არ ება, თუ ლექ ცი ის 
დროს ყვე ლას ჩარ თუ ლი აქ ვს თვა ლი/კა მე რა, რომ აქ ტი ვო-
ბა ში ჩა ერ თოს. ხში რად კი ამ ას ყვე ლა ვერ ახ ერ ხებს, რად გან 
ყვე ლა ფე რი და მო კი დე ბუ ლია ინ ტერ ნეტ ზე და იმ ტექ ნი კა-
ზე, რო მელ საც სტუ დენ ტი იყ ენ ებს. მე ორე მხრივ, ლექ ტო-
რიც გარ კვე ულ უხ ერ ხუ ლო ბას გა ნიც დის, რად გან, რო დე საც 
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აუდ იტ ორი ას ესა უბ რე ბი, ლექ ცია სრულ ყო ფი ლად მიმ დი ნა-
რე ობს, აქ კი, თუ ვერ გრძნობ — რო გორ მოგ ყვე ბა მსმე ნე ლი 
და ვერ ხე დავ — ვის ესა უბ რე ბი, გარ კვე ული სირ თუ ლე იქ-
მნე ბა. სა ბედ ნი ერ ოდ, ნე ბის მი ერი ლექ ცი ის დროს არ ის 4-5 
სტუ დენ ტი, რო მე ლიც მუდ მი ვად არ ის ჩარ თუ ლი და ეს იძ ლე-
ვა გარ კვე ულ სტი მულს.
_ რო გორ ტარ დე ბა ლექ ცი ები და აქ ვს თუ არა ონ ლა ინ 

სწავ ლე ბას თა ვი სი და დე ბი თი მხა რე?
_ რა თქმა უნ და, აქ ვს. ლექ ცია ჩვე ულ ებ რი ვად ტარ დე ბა, 

თა ვი სი შე სავ ლით და ძი რი თა დი ნა წი ლით. პროგ რა მა ში, რო-
მელ საც ვი ყე ნებთ (zoom) შეგ ვიძ ლია ჩავ რთოთ სლა იდ ები და 
სხვა მა სა ლა. ონ ლა ინ სწავ ლე ბამ და მა ნა ხა, რომ ბეჭ დუ რი სა-
ლექ ციო მა სა ლის მი წო დე ბა ძა ლი ან კარ გია და სწო რი ცაა. 

მცი რე ოდ ენი სირ თუ ლე ახ ლავს მუდ ლში და ვა ლე ბე ბის ატ-
ვირ თვას. ზო გა დად, სირ თუ ლეა და ვა ლე ბე ბი, რად გან, იგ ივე 
ტექ ნო ლო გი ური რე სურ სის გა მო შენ ვერ აძ ლევ, მა გა ლი-
თად, 10- გვერ დი ან და ვა ლე ბას, რად გან ზო გი სტუ დენ ტი ტე-
ლე ფონ ში წერს და ვცდი ლობთ, რომ არ მივ ცეთ ის ეთი და-
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ვა ლე ბა, რო მე ლიც დი დი ტექ სტის აკ რე ფას სა ჭი რო ებს. ჯერ 
არ ჩაგ ვი ტა რე ბია შუ ალ ედ ური. ვფიქ რობ, რო გორ ჩა ვა ტა რო. 

რა თქმა უნ და, ეს პრო ცე სი არ ანა ირ ად არ შე ედ რე ბა 
ცოცხალ პრო ცესს – არც ერ თი პა რა მეტ რით, მაგ რამ სას წავ-
ლო პრო ცე სი ჩა იშ ალაო — ამ ას ვე რაფ რით ვიტყვით. ყვე ლა 
მას წავ ლე ბე ლი მო ბი ლი ზე ბუ ლია და ვერც ერ თი სტუ დენ ტი 
ვერ და იჩ ივ ლებს, რომ ლექ ცია არ ჩა უტ არ და ან ნაკ ლე ბი ხა-
რის ხით ჩა უტ არ და. პრო ცე სი არ ანა ირ ად არ არ ის ჩაშ ლი ლი. 
უბ რა ლოდ, სა სურ ვე ლია, რომ უშუ ალო კონ ტაქ ტი გვქონ დეს. 
_ ხში რად იყო სა უბ არი იმ აზე, რომ ლექ ტორ თა ნა წი ლი 

ვერ შეძ ლებ და ონ ლა ინ სწავ ლე ბას არ ას აკ მა რი სი კომ პი უტ-
ერ ული უნ არ–ჩვე ვე ბის გა მო. რო გორ შე აფ ას ებ დით სწავ ლე-
ბის ამ ფორ მას – შეძ ლეს თუ არა ლექ ტო რებ მა დაბ რკო ლე-
ბე ბის გა და ლახ ვა? 
_ თუ ვინ მეს უნ და გას ჭირ ვე ბო და, ჩე მი ას აკ იდ ან გა მომ-

დი ნა რე, მე უნ და გამ ჭირ ვე ბო და. თუმ ცა, ეს ის ეთი მარ ტი-
ვი პროგ რა მაა, პრობ ლე მა არ ავ ის შექ მნია. პი რი ქით, კარ გი 
სა შუ ალ ებაა, რომ შენს ლექ ცი ას იწ ერ. ეს დი დი შე ღა ვა თია 
ლექ ტო რის თვის, რად გან მე რე უს მენ და ხვდე ბი — რა ხარ ვე-
ზე ბი გქონ და. ამ ას გარ და, თუ ამ ლექ ცი ებს ჩა იწ ერ, ეს ნიშ-
ნავს, რომ უნ ივ ერ სი ტეტს აქ ვს რე სურ სი, ანუ აწყო ბი ლი აქ ვს 
კურ სი თა ვი სი მა სა ლე ბით, სლა იდ ებ ით, გახ მო ვა ნე ბუ ლი და 
ვი ზუ ალ ური მა სა ლე ბით. ეს თუ თა ვი დან ბო ლომ დე კარ გად 
წა იყ ვა ნე, ჩათ ვა ლე, რომ კურ სი გა მარ თუ ლია და შემ დეგ უნ-
ივ ერ სი ტე ტი ამ ას გა მო იყ ენ ებს. ეჭ ვი მე პა რე ბა, რომ წელს 
ვინ მემ შეძ ლოს ონ ლა ინ კურ სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რად გან, 
რო დე საც და ვიწყეთ, არე ულ ები ვი ყა ვით, მაგ რამ მო მა ვალ 
წელს ამ ის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა. 
_ რო გორ ფიქ რობთ, რა ფორ მით უნ და ჩა ტარ დეს გა მოც-

დე ბი?
_ ჩვენ გა მოგ ვიგ ზავ ნეს შე ფა სე ბის პრინ ცი პე ბი. ეს ერ-

თგვა რი ექ სპე რი მენ ტია. ყვე ლას გვე გო ნა, რომ ივ ნის ში გა-
მო ვი დო დით უნ ივ ერ სი ტეტ ში და ზე პირ გა მოც დას მა ინც 
ჩა ვა ტა რებ დით, მაგ რამ აღ მოჩ ნდა, რომ ეს არ ხერ ხდე ბა. ამ-
იტ ომ, ჯერ კი დევ ვფიქ რობ სა გა მოც დო ფორ მატ ზე. ზე პირ 
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გა მოც დას ნამ დვი ლად ჩა ვა ტა რებ ზუმ–ის დახ მა რე ბით, მაგ-
რამ მა ფიქ რებს წე რი თი გა მოც და, რად გან იქ აც 20 ქუ ლა უნ-
და მოგ როვ დეს. ტექ სტის ატ ვირ თვა მუდ ლზე ცო ტა თი რთუ-
ლია, მაგ რამ ეს ეც დაძ ლე ვა დია. სა გა მოც დო პე რი ოდ ამ დე 
დრო არ ის. ვფიქ რობ, მა ნამ დე ეს პრობ ლე მაც გა და იჭ რე ბა.

აქ ვე იმ ას აც და ვა მა ტებ, რომ ლექ ტო რის შრო მა გა ორ მაგ-
და. ონ ლა ინ სწავ ლე ბას ძა ლი ან დი დი დრო მი აქ ვს. ლექ ცი ის 
მომ ზა დე ბა სხვა დას ხვა ფორ მატ ში, და ვა ლე ბე ბის შექ მნა, მი-
სი ატ ვირ თვა და გას წო რე ბა უზ არ მა ზარ ენ ერ გი ას მო ითხოვს 
და, ფაქ ტობ რი ვად, კომ პი უტ ერს მი ვე ჯაჭ ვეთ. ეს პრო ცე სი 
არც სტუ დენ ტის თვი საა იოლი – მის თვი საც ახ ალი ამ ბა ვია. 
ამ ას თან ერ თად, და ვა ლე ბის გას წო რე ბაც სხვაგ ვა რად ხდე ბა 
– უნ და აუხ სნა და და უს აბ უთო სტუ დენ ტს, რა ქუ ლა რა ტომ 
და იწ ერა. ეს ყვე ლა ფე რი არაა ად ვი ლი, მაგ რამ პე და გო გი კა 
არ ის ზუს ტად ის, თუ რო გორ მი უდ გე ბი სწავ ლის პრო ცესს, 
რო გორ შე ად გენ და ვა ლე ბებს, რო გორ და აწ ერ ინ ებ თე მას, 
რო გორ გაააქტიურებ სტუ დენ ტს. ამ ას სჭირ დე ბა პე და გო გი-
ური მიდ გო მე ბი და ვფიქ რობ, ამ ას აც დავ ძლევთ.

და სა ნა ნი რჩე ბა ის, რომ სე მეს ტრი ისე სრულ დე ბა, სტუ-
დენ ტი არ გიც ნობს. მას წავ ლებ ლო ბის ხიბ ლი კი ისაა, რომ 
შენ კო მუ ნი კა ცია გაქ ვს ცოცხალ აუდ იტ ორი ას თან. აღ-
მზრდე ლო ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს: რო გორ მიხ ვალ, რო გორ 
მი ეს ალ მე ბი. შე ნი გავ ლე ნე ბი შემ დგომ მათ გა და აქ ვთ და იმ-
ათი – შენ გად მო გაქ ვს. ცნო ბი ლია, რომ, რო ცა ვას წავ ლით, 
თა ვა დაც ვსწავ ლობთ. ეს პრო ცე სია, სამ წუ ხა როდ, შე სუს ტე-
ბუ ლი. 
_ სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის პრო ექ ტს – „ტე ლეს კო-

ლას” თუ ეც ნო ბით და რა შე ფა სე ბას მის ცემთ სწავ ლე ბის ამ-
გვარ ფორ მას?
_ „ტე ლეს კო ლა” რომ ჩა ირ თო, და ვინ ტე რეს დი და თით-

ქმის ყვე ლა საგ ნის გაკ ვე თილს ვუ ყუ რე. არ აფ ერი მეთ ქმის, 
მას წავ ლებ ლე ბი ნამ დვი ლად კარ გად არი ან შერ ჩე ული და 
უმ რავ ლე სო ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი დო ნი საა. ჩანს, რომ ის ინ იც 
პა სუ ხის მგებ ლო ბით უდ გე ბი ან საქ მეს. არ ის ერ თი ძა ლი ან 
თვალ ში სა ცე მი ხარ ვე ზი – დრო: 15 წუ თი. ძა ლი ან თა ნა ვუგ-
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რძნობ იმ მას წავ ლებ ლებს, ვი საც 15 წუთ ში უწ ევს ახ ალი თე-
მის ახ სნა. ეს არ არ ის მარ ტი ვი და მიკ ვირს, რო გორ ახ ერ ხე-
ბენ. დრო რომ იყ ოს გა ნა წი ლე ბუ ლი ას აკ ობ რი ვი პრინ ცი პით, 
ვთქვათ, დაწყე ბით კლა სებ ში 15-20 წუ თი, ხო ლო მა ღალ 
კლა სებ სი 30-40 წუ თი, სწავ ლე ბა, რა თქმა უნ და, უფ რო გა-
მარ თუ ლი იქ ნე ბო და. 

„ტე ლეს კო ლას” მე სულ გა ვაგ რძე ლებ დი, რად გან ეს არ ის 
მა სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა. ძა ლი ან რთუ ლია, სკო-
ლას მოს თხო ვო ის ხა რის ხი, რო გო რიც სა ჭი როა. ეს ძვი რია. 
ევ რო პის ქვეყ ნებ ში ბევ რს აქ ვს სა ში ნაო სკო ლა, არ სე ბობს 
მა სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის სხვა დას ხვა მე თო დი, მაგ რამ ტე-
ლეს კო ლა, მათ შო რის, ყვე ლა ზე კარ გია. ეს კომ პლექ სუ რი 
პრო ცე სია და გა რე მო დან რაც უფ რო მეტ ინ ფორ მა ცი ას მი-
იღ ებ, მით მე ტად იღ ებ შე დეგს.
_ დაბო ლოს, მო ახ ლოვ და ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე-

ბი. ფიქ რობთ თუ არა, რომ წელს აბ იტ ური ენ ტებს გარ კვე-
ული შე ღა ვა თე ბი უნ და გა ეწი ოთ?
_ ვფიქ რობ, შე ღა ვა თის გა წე ვა ყვე ლა ფერ ში შე იძ ლე ბა, 

გარ და ცოდ ნი სა. თუ გა მოც დე ბი ჩა ტარ დე ბა, შე ღა ვა თი აქ 
სრუ ლი ად უად გი ლოა. რა თქმა უნ და, აბ იტ ური ენ ტებს ახ ლა 
უჭ ირთ, თუმ ცა ბევ რი აღ მოჩ ნდა უკ ეთ ეს მდგო მა რე ობ აშ იც 
– დრო არ ეხ არ ჯე ბა და ონ ლა ინ სწავ ლობს. მე მყავს ნაც-
ნო ბე ბი, რომ ლებ საც აქ ვთ რე პე ტი ტო რო ბის პრაქ ტი კა და 
მათ თან ჩვე ულ ებ რი ვად მი დის სწავ ლის პრო ცე სი, ხან და ხან 
და ვა ლე ბებ საც ერ თად აკ ეთ ებ ენ ჩარ თვის დროს. ამ დე ნად, 
მე ცა დი ნე ობა შე საძ ლე ბე ლია და ახ ლა მე ტი დრო ცაა ამ ის-
თვის, თუმ ცა აქ აც არ ის ერ თი წი ნა აღ მდე გო ბა – თუ ოჯ ახ ში 
ოთხი წევ რია და ყვე ლას სჭირ დე ბა კომ პი უტ ერი, მათ ხე ლი 
ეშ ლე ბათ სწავ ლა შიც და მუ შა ობ აშ იც. ეს პრობ ლე მა მარ ტო 
ჩვენ თან არ დგას, ყვე ლა ქვე ყა ნა შია. ამ იტ ომ, ვფიქ რობ, გა-
მოც დე ბი შე იძ ლე ბა გა და იტ ან ონ და სხვა დროს ჩა ატ არ ონ, 
მაგ რამ არ ამც და არ ამც არ ვარ მომ ხრე, ცოდ ნის თვალ საზ-
რი სით, შე ღა ვა თის გა წე ვი სა.

ესაუბრა მაია ტორაძე
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ფსი ქო ლო გის კონ სულ ტა ცია —
რო გორ და ვუ გეგ მოთ ცხოვ რე ბა სახ ლში

გა მო კე ტილ ბავ შვებს

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 30 მარ ტი დან 
პირ ვე ლა დი ფსი ქო ლო გი ური დახ მა რე ბის ცხე ლი ხა ზი მოქ მე-
დებს. თუმ ცა, მო ქა ლა ქე ებ ის მხრი დან მი მარ თვი ან ობა დი დი 
არ არ ის. მი მარ თვი ან ობ ის გაზ რდას ფსი ქო ლო გე ბი პან დე მი-
ის შემ დეგ ელ ოდ ები ან. მა ნამ დე კი პრო ფე სო რი თა მარ გა-
გო ში ძე სა ზო გა დო ებ ას რა დი კა ლუ რად შეც ვლილ ცხოვ რე ბის 
წეს თან გა სამ კლა ვებ ლად რე კო მენ და ცი ებს სთა ვა ზობს. 

პირ ვე ლა დი ფსი ქო ლო გი ური დახ მა რე ბის ცხე ლი ხა ზი ფსი-
ქო ლო გი ისა და გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის 
ფსი ქო ლო გი ური კონ სულ ტა ცი ისა და ტრე ნინ გის ცენ ტრის 
ფარ გლებ ში ფა კულ ტე ტის დე კა ნის, პრო ფე სორ თა მარ გა-
გო ში ძის ინ იცი ატ ივ ით შე იქ მნა. მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა 16 
წელს ზე მოთ მო ქა ლა ქე ებს პროგ რა მა Skype-ის მეშ ვე ობ ით 
TSU-CENTER-თან და კავ ში რე ბი სას შე უძ ლი ათ. პირ ვე ლად 
ფსი ქო ლო გი ურ დახ მა რე ბას თსუ-ის ფსი ქო ლო გი ისა და გა-
ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბუ-
ლი პრაქ ტი კო სი ფსი ქო ლო გე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ.

„ფსი ქო ლო გი ური კონ სულ ტა ცი ისა და ტრე ნინ გის ცენ ტრის 
ცხელ ხაზ ზე 12 ფსი ქო ლო გი მო რი გე ობს 10:00-დან 18:00 სა-
ათ ამ დე. და კავ ში რე ბა სკა იპ ით ხორ ცი ელ დე ბა. ამ პე რი ოდ-
ში მო მარ თვი ან ობა არ არ ის დი დი. კვი რა ში 10 პირ ზე მე ტი 
არ გვი კავ შირ დე ბა. ჩვე ნი ცხე ლი ხა ზის წარ მო მად გენ ლებ მა 
მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს წი თე ლი ჯვრის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 
ონ ლა ინ შეხ ვედ რა ში, სა დაც მსგავ სი პირ ვე ლა დი ფსი ქო ლო-
გი ური დახ მა რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ ჩართულნი. 
სა ინ ტე რე სოა, რომ დი დი მი მარ თვი ან ობა არ სად არ არ ის. 
ეს შე იძ ლე ბა იმ ის გა მოა, რომ მო ქა ლა ქე ები არ ას ათ ან ად ოდ 
არი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლი მსგავ სი უფ ასო სერ ვი სე ბის შე სა ხებ 
და არაა საკ მა რი სი რეკ ლა მა და ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე-
ბა. ას ევე, შე საძ ლოა თვი თი ზო ლა ცი ის და ძლი ერ შეც ვლი ლი 
ცხოვ რე ბის წე სის პი რო ბებ ში ად ამი ან ები თვი თონ ცდი ლო-
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ბენ ძა ლე ბის მოკ რე ბას და სტრეს თან გამ კლა ვე ბას, ის ინი 
უჩ ვე ულო სი ტუ აცი ას თან შე გუ ებ ის პრაქ ტი კულ პრო ცეს ში 
არი ან. ვფიქ რობ, რომ პან დე მი ის გა დავ ლის შემ დეგ მო მარ-
თვი ან ობა მკვეთ რად გა იზ რდე ბა, რად გან შემ დეგ პე რი ოდ ში 
სულ სხვა საზ რუ ნა ვი იქ ნე ბა, ად ამი ან ებს სტრე სის გა და ტა-
ნის შემ დგომ უფ რო აწ უხ ებთ სხვა დას ხვა ფსი ქო ლო გი ური 
პრობ ლე მე ბი”, — აღ ნიშ ნავს თა მარ გა გო ში ძე.

მა ნამ დე კი, პან დე მი ის პი რო ბებ ში, რა დი კა ლუ რად შეც-
ვლილ ცხოვ რე ბის წეს თან გა სამ კლა ვებ ლად თა მარ გა გო ში-
ძე სა ზო გა დო ებ ას რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვან რე კო მენ და ცი-
ას აწ ვდის, მათ შო რის, დღის გან რი გის შედ გე ნი სა და მი სი 
დაც ვის აუც ილ ებ ლო ბა ზე მი უთ ით ებს.

„რაც შე ეხ ება ოჯ ახ ებს, რომ ლე ბიც თვი თი ზო ლა ცი აში არი-
ან, ნამ დვი ლად არ არ ის ად ვი ლი ერთ სივ რცე ში გქონ დეს სამ-
სა ხუ რი, სკო ლა, სა ბავ შვო ბა ღი და სახ ლი. ყვე ლა სახ ლშია, 
ზოგ ჯერ არ ყოფ ნით ად გი ლი, კომ პი უტ ერი. ად ამი ან ებს ხში-
რად პი რა დი სივ რცე აღ არ აქ ვთ, ბავ შვე ბი გა რეთ ვერ თა მა-
შო ბენ და კი დევ უფ რო მი ეჯ აჭ ვნენ კომ პი უტ ერს. ხში რად ად-
ამი ან ები ღი ზი ან დე ბი ან და ბრაზ დე ბი ან ამ მდგო მა რე ობ აში, 
რაც ბუ ნებ რი ვია, რო დე საც მო ულ ოდ ნე ლად მკვეთ რად გეც-
ვლე ბა ცხოვ რე ბის წე სი. ხში რად ად ამი ან ები სა კუ თარ თავ-

Tamar gagoSiZeTamar gagoSiZe
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საც კი გა ურ ბი ან, არ ათუ ოჯ ახ ის წევ რებს, ახ ლა კი ყვე ლას 
ერ თად უწ ევს ყოფ ნა. ამ პი რო ბებ ში ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა ბი ჯია დღის და სივ რცის და გეგ მვა, არ აქ ვს მნიშ ვნე ლო ბა 
რო გო რი სი დი დი საა სივ რცე. ბავ შვე ბის თვის ძა ლი ან მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია დღის გეგ მა და გან რი გი, მათ წი ნას წარ იცი ან 
— რა რის შემ დეგ უნ და გა აკ ეთ ონ. გან რი გის დაც ვა ბევ რად 
აად ვი ლებს ოჯ ახ ში კო მუ ნი კა ცი ას და ზო გავს ენ ერ გი ას, ნაკ-
ლე ბი გა უგ ებ რო ბა და გა ღი ზი ან ებაა, რად გან ყვე ლას თვის 
მო სა ლოდ ნე ლი და პროგ ნო ზი რე ბა დი ქმე დე ბე ბი ხდე ბა სახ-
ლში. ბავ შვებ მა იცი ან — ვი სი ჯე რია კომ პი უტ ერ ზე, რამ დე-
ნი ხა ნი უნ და ით ამ აშ ონ, რო დის მი ეხ მა რონ დე დას, ყვე ლას 
უნ და ჰქონ დეს თა ვი სი მცი რე პა სუ ხის მგებ ლო ბა სახ ლის 
საქ მე ში, თვით მოვ ლა ში, მცი რეწ ლო ვან, 3 წლის ბავ შვებ საც 
კი. სრულ ფა სო ვა ნი ძი ლი სტრე სის პი რო ბებ ში ძა ლი ან მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია და დღის მყა რი გან რი გი ხელს უწყობს დრო ული 
და ძი ნე ბა-გაღ ვი ძე ბის რე ჟიმს. გა მო ყა ვით სახ ლში პი რო ბი თი 
სივ რცე ები: „სამ სა ხუ რი”, „სკო ლა”, „სა თა მა შო მო ედ ანი”... 
თუნ დაც, ერთ ოთ ახ ში უნ და არ სე ბობ დეს პი რო ბი თი ად გი-
ლი, სა დაც დე და მუ შა ობს და ად გი ლი, სა დაც ბავ შვი თა მა-
შობს. რად გან ბავ შვე ბი ვერ ხარ ჯა ვენ ენ ერ გი ას სახ ლში 
ყოფ ნის გა მო და უფ რო სე ბიც უძ რა ვად არი ან, ძა ლი ან სა სარ-
გებ ლოა ერ თობ ლი ვი ვარ ჯი შის, ფი ზი კუ რი თა მა შის დრო-
ის გან საზღვრა. ამ დროს ძნე ლია იფ იქ როთ მო წეს რი გე ბულ 
ოთ ახ ზე და ამ იტ ომ ჯობს — არ იფ იქ როთ; ჯობს სი ხა რუ ლით 
ივ არ ჯი შოთ, იც ეკ ვოთ, ით ამ აშ ოთ რა იმე ფი ზი კუ რი თა მა-
ში, რის შე საძ ლებ ლო ბა საც საცხოვ რე ბე ლი სივ რცე იძ ლე ვა. 
ას ეთი ვარ ჯი შის შემ დეგ კი, რო გორც წე სი, ყვე ლამ ერ თად 
უნ და მი ალ აგ ოს სახ ლი. ას ეთი მოძ რა ვი თა მა ში თუ ვარ ჯი ში 
ძა ლი ან სა სარ გებ ლოა უფ რო სე ბის თვი საც და ბავ შვე ბის თვი-
საც, იხ არ ჯე ბა ენ ერ გია, მა ტუ ლობს ტო ნუ სი, ივ სე ბი ან და-
დე ბი თი ემ ოცი ებ ით. ჩვენ ფი ზი კურ იზ ოლ აცი აში ვართ, რაც 
არ ნიშ ნავს სო ცი ალ ურ იზ ოლ აცი ას. ეს გუ ლის ხმობს ოჯ ახ-
ის წევ რებ თან კო მუ ნი კა ცი ას, რა საც ხში რად გა დაჩ ვე ული 
ვართ, ანუ იმ ით და ინ ტე რე სე ბას — რას გრძნო ბენ და რას 
ფიქ რო ბენ ის ინი. აუც ილ ებ ელია დის ტან ცი ური სა შუ ალ ებ-
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ებ ით რო გორც მოზ რდი ლე ბის, ისე ბავ შვე ბის კო მუ ნი კა ცია 
მე გობ რებ თან და ახ ლობ ლებ თან”, — აცხა დებს ფსი ქო ლო გი.

პან დე მია, იზ ოლ აცია, ჩა კე ტილ სივ რცე ში ყოფ ნა — ამ და-
მამ ძი მე ბე ლი გა რე მო ებ ებ ის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად ფსი ქო ლო გი 
მშობ ლებს პან დე მი ის შე სა ხებ გავ რცე ლე ბუ ლი ახ ალი ინ-
ფორ მა ცი ის ზო მი ერ მოს მე ნას და ბავ შვებ თან სწორ კო მუ ნი-
კა ცი ას ურ ჩევს.

„ძა ლი ან დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს მე დი ას აშუ ალ ებ ებ ის 
შეზღუდ ვას. არაა სა ჭი რო მუდ მი ვად კო რო ნა ვი რუს ზე ინ-
ფორ მა ცი ის და დე ბა ტე ბის მოს მე ნა. საკ მა რი სია დღე ში ერ-
თხელ მშრა ლი ინ ფორ მა ცი ის გა გე ბა. ბავ შვებს მარ ტი ვად და 
გა სა გე ბი ენ ით აუხ სე ნით — რა ტო მაა მნიშ ვნე ლო ვა ნი იზ ოლ-
აცია და პი რა დი ჰი გი ენა, გან სა კუთ რე ბით ხე ლე ბის და ბა ნა. 
არაა სა ჭი რო ბავ შვებ მა დე ტა ლებ ში იც ოდ ნენ კო რო ნა ვი-
რუ სით გა მოწ ვე ული მძი მე ფაქ ტე ბი, სრუ ლი ად საკ მა რი სია 
მათ გა იგ ონ — რა ტომ ვიქ ცე ვით ასე და რა ტომ შეგ ვეც ვა ლა 
ცხოვ რე ბის წე სი, რა ტომ ვერ გავ ლენ სა თა მა შოდ. ამ დროს 
მა თი და ში ნე ბა ცუ დი სტრა ტე გიაა და ბავ შვე ბი კი დევ უფ რო 
გა ღი ზი ან ებ ული და შე ში ნე ბუ ლი ხდე ბი ან. 

მშობ ლე ბი თვლი ან, რომ დღის წეს რი გის და წე სე ბა, სახ ლში 
სივ რცე ებ ის გა მო ყო ფა და წე სე ბის შე მო ღე ბა ძა ლი ან რთუ-
ლი და მი უღ წე ვე ლია. ასე ნამ დვი ლად არ არ ის, თუ ბავ შვებ-
თან ერ თად მო ვამ ზა დებთ ამ წე სებს და გარ კვე ული იქ ნე ბა 
მოქ მე დე ბის დროც და ად გი ლიც, თან წა ვა ხა ლი სებთ ამ წე სე-
ბის დაც ვის კენ. სა ერ თოდ, ბავ შვე ბი, ხშირ შემ თხვე ვა ში, თვი-
თონ ვე ცდი ლო ბენ და იც ვან და მიყ ვნენ ამ წე სებს. 

გა მო ყა ვით მცი რე დრო, სულ ნა ხე ვა რი სა ათი ერ თობ ლი-
ვი სა მა გი დო თა მა შის თვის, რაც ბავ შვე ბის თვის სი ხა რუ ლის 
და უს აფ რთხო ებ ის გან ცდის მომ გვრე ლია. ამ ავე დროს, ბავ-
შვებ მა უნ და იც ოდ ნენ, რომ სახ ლში მხო ლოდ მათ თან ვერ 
ით ამ აშ ებთ და ამ აში გეხ მა რე ბათ თან მიმ დევ რუ ლი, ყვე ლა-
სათ ვის გა სა გე ბი დღის წეს რი გი”, — აღ ნიშ ნავს პრო ფე სო რი 
თა მარ გა გო ში ძე.

მოამზადა ნატო ობოლაძემ
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რო გორ აგ რძე ლე ბენ სწავ ლას
პან დე მი ამ დე გაც ვლი თი პროგ რა მით 
საზღვარ გა რეთ წა სუ ლი სტუ დენ ტე ბი

„covid-19”-ის გავ რცე ლე ბის გლო ბა ლურ მა საფ რთხემ 
მსოფ ლი ოში დღის წეს რი გი შეც ვა ლა, მათ შო რის, სტუ დენ ტე-
ბის თვი საც რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ას ევე, მის ფარ გლებს 
გა რეთ. საზღვარ გა რეთ სას წავ ლებ ლად წა სუ ლი ქარ თვე-
ლი სტუ დენ ტე ბის ნა წი ლი ქვე ყა ნა ში დაბ რუნ და, ნა წი ლი კი 
საზღვარ გა რეთ დარ ჩა. ქარ თველ სტუ დენ ტებს, რომ ლე ბიც 
უცხო ეთ ში დარ ჩნენ და დახ მა რე ბა ეს აჭ ირო ებ ათ, შე უძ ლი ათ 
მი მარ თონ „დი ას პო რე ბის ალი ან სს სა ქარ თვე ლოს თვის”. 

პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის შემ დეგ თუ რა ბე დი ეწი ათ თსუ-
ის სტუ დენ ტებს, რომ ლე ბიც გაც ვლი თი პროგ რა მით იმ ყო ფე-
ბოდ ნენ საზღვარ გა რეთ, ამ ის შე სა ხებ გვე სა უბ რე ბა თსუ-ის 
სა გა რეო ურ თი ერ თო ბის დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი 
თეა გერ გე და ვა. 
_ ამ ახ ალ რე ალ ობ აში რა არ ჩე ვა ნი გა აკ ეთ ეს ქარ თველ მა 

სტუ დენ ტებ მა, რომ ლე ბიც გაც ვლი თი სას წავ ლო პროგ რა მე-
ბით საზღვარ გა რე თის უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ? 
_ ქარ თვე ლი სტუ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა დარ ჩა 

საზღვარ გა რეთ და მო ბი ლო ბას აგ რძე ლებს ად გილ სამ ყო-
ფელ უნ ივ ერ სი ტეტ ში. მცი რე ნა წი ლი კი, რო მე ლიც მარ ტის 
გან მავ ლო ბა ში დაბ რუნ და სა ქარ თვე ლო ში, სწავ ლას თსუ-ში 
აგ რძე ლებს ან მიმ ღებ უცხო ურ უნ ივ ერ სი ტეტ ში გა დის სას-
წავ ლო პროგ რა მას ელ ექ ტრო ნუ ლად.
_ რა კო მუ ნი კა ცია გაქ ვთ გაც ვლით პროგ რა მა ში მო ნა წი-

ლე სტუ დენ ტებ თან, რომ ლე ბიც არ ან ვერ ჩა მო ვიდ ნენ სა-
ქარ თვე ლო ში, რა პრობ ლე მე ბის წი ნა შე დად გნენ ის ინი და 
რო გორ ეხ მა რე ბა თსუ ას ეთ სტუ დენ ტებს?
_ თსუ-ის ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო გაც ვლი თი სტუ დენ ტი, 

რო მე ლიც მიმ დი ნა რე სე მეს ტრში უნ და ჩა მო სუ ლი ყო თბი-
ლის ში, ჩა მო ვი და პან დე მი ის გა მოცხა დე ბამ დე.
_ რო გორ ფიქ რობთ, პან დე მი ის გა მო ხომ არ არ ის მო სა-

ლოდ ნე ლი საზღვარ გა რეთ სწავ ლის მსურ ველ თა რიცხვი 
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შემ ცირ დეს?
_ ჩე მი აზ რით, პან დე მია 

არ იქ ონი ებს მნიშ ვნე ლო ვან 
გავ ლე ნას ჩვე ნი სტუ დენ ტე-
ბის მო ტი ვა ცი აზე ის წავ ლონ 
საზღვარ გა რეთ გაც ვლი თი 
პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში. 
2020-2021 სას წავ ლო წლის 
შე მოდ გო მის სე მეს ტრის მო-
ბი ლო ბე ბის თვის კონ კურ სი 
უკ ვე გა მოცხა დე ბუ ლია სწავ-
ლე ბის სა მი ვე სა ფე ხურ ზე 
მყო ფი სტუ დენ ტე ბის თვის 
და აპ ლი კან ტთა მხრი დან აქ-
ტი ურ ობა მა ღა ლია.
_ ახ ალ რე ალ ობ აში რო გორ მუ შა ობთ და რა გა მოწ ვე ვე ბის 

წი ნა შე და დე ქით?
_ მივ ყვე ბით მთავ რო ბის რე გუ ლა ცი ებ სა და უნ ივ ერ სი-

ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ ცვლი-
ლე ბებს; სტუ დენ ტებ თან, ის ევე რო გორც თსუ-ის სხვა დას-
ხვა რგოლ თან და დე პარ ტა მენ ტის შიგ ნით თა ნამ შრომ ლებს 
შო რის კო მუ ნი კა ცი ის თვის ვი ყე ნებთ ჩვენს ხელთ არ სე ბულ 
ელ ექ ტრო ნულ სა შუ ალ ებ ებს. მა გა ლი თად, 2020 წლის 27 აპ-
რილს გაც ვლი თი პროგ რა მე ბის სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რა 
გავ მარ თეთ Facebook Live-ის მეშ ვე ობ ით; შეხ ვედ რა ერთ 
სა ათ ზე მეტ ხანს გაგ რძელ და, 100-ზე მე ტი შე კითხვა და ის-
ვა პო ტენ ცი ური აპ ლი კან ტე ბის მხრი დან და Live-ის მა ყუ რე-
ბელ თა რა ოდ ენ ობ ამ 2700-ს გა და აჭ არ ბა.

ესა უბ რა თა მარ და დი ანი

Tea gergedavaTea gergedava
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ახ ალ რე ალ ობ აში წარ მოდ გე ნი ლი
მცი რე სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბი დან

5 პრო ექ ტი და ფი ნან სდა

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი 
პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის გან მსაზღვრელ მა საბ ჭომ გა-
მარ ჯვე ბუ ლე ბი გა მო ავ ლი ნა. წარ მოდ გე ნი ლი სა მეც ნი ერო 
და კულ ტუ რულ/სპორ ტუ ლი/სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე-
ბი დან 5 პრო ექ ტი და ფი ნან სდე ბა: „ლი ტე რა ტუ რულ-ან ალ-
იტ იკ ური ესე ებ ის კონ კურ სი — „პიგ მა ლი ონი”; „უხ უც ეს თა 
გა ერ თი ან ებ ები პან კის ში, რო გორც მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო-
ბის არ აფ ორ მა ლუ რი-ტრა დი ცი ული მე ქა ნიზ მე ბი”; „ღვიძ ლის 
ექ სპე რი მენ ტუ ლი ექ სპლან ტა ცი ის პი რო ბებ ში ორ გა ნიზ მში 
აჰ ეპ ატ ური ფა ზით გა მოწ ვე ული დარ ღვე ვე ბის გან დაც ვა 
ცხო ვე ლებ ში ბი კა ვა ლუ რი სწრა ფი შუნ ტით”; „ვარ ძი ის ახ ალ-
გაზ რდა არ ქე ოლ ოგ თა მე-12 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია” 
და „სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცია-Act for sus-
tainability”. პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის სა კითხის გან სა ხილ-
ვე ლად საბ ჭო წე ლი წად ში 3-ჯერ იკ რი ბე ბა.

„სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბის კონ კურ სის მე ორე ეტ აპი 15 
აპ რილს დას რულ და და უკ ვე გა მოქ ვეყ ნდა გა მარ ჯვე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბი. პრო ექ ტე ბის რა ოდ ენ ობა მცი რე იყო, წარ მოდ-
გე ნი ლი იყო სულ 8 პრო ექ ტი და და ფი ნან სდა 5 პრო ექ ტი. 
ალ ბათ იმ იტ ომ, რომ სა გან გე ბო ვი თა რე ბაა და ახ ალი კო რო-
ნა ვი რუ სით და ინ ფი ცი რე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მცი რე იყო 
სტუ დენ ტე ბის აქ ტი ურ ობა. ყვე ლა და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტი 
მა ღალ დო ნე ზე იყო შეს რუ ლე ბუ ლი, რაც ძა ლი ან სა სი ამ ოვ-
ნოა. ძი რი თა დად იყო სა მეც ნი ერო და სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პრო ექ ტე ბი. გარ და ამ ისა, ჩანს, რომ სა გან გე ბო მდგო მა რე-
ობ ის დას რუ ლე ბის შემ დე გაც იქ ნე ბა გარ კვე ული შეზღუდ ვე-
ბი, რის გა მოც რთუ ლია წი ნას წარ და გეგ მო პრო ექ ტის სა მუ-
შაოები, რა საც ზოგ ჯერ ბევ რი ად ამი ან ის შეკ რე ბა, აქ ტი ური 
კო მუ ნი კა ცია, დიდ მან ძი ლებ ზე გა და ად გი ლე ბა სჭირ დე ბა. 
ალ ბათ, ამ იტ ომ შე იკ ავ ეს თა ვი სტუ დენ ტებ მა. შემ დე გი ეტ-
აპი შე მოდ გო მა ზე გვექ ნე ბა, 1 ოქ ტომ ბრამ დე იქ ნე ბა პრო-
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ექ ტე ბის მი ღე ბა”, — გა ნაცხა და სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბის 
და ფი ნან სე ბის გან მსაზღვრე ლი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ, 
პრო ფე სორ მა თა მარ გა გო ში ძემ.

ახ ალი ვი რუ სის გა მოც დი ლე ბა და ას უს ტებს 
თუ გა აძ ლი ერ ებს ამ ერ იკ ას მო მა ვალ ში?

„ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო რი აში ყვე ლა ზე სა ში ნე ლი თავ დას ხმა 
გან ვი ცა დეთ. მარ თლაც ყვე ლა ზე სა ში ნე ლი თავ დას ხმაა. 
გა ცი ლე ბით უარ ესია, ვიდ რე პერლ-ჰარ ბორ ზე თავ დას ხმა. 
გა ცი ლე ბით უარ ესია, ვიდ რე მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ცენ ტრზე 
თავ დას ხმა”, — ასე შე აფ ასა აშშ-ის პრე ზი დენ ტმა დო ნალდ 
ტრამ პმა აშშ-ში კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა. რო გორც 
პრე ზი დენ ტი ამ ბობს, აშშ შე ეც დე ბა შე ის წავ ლოს — თუ რო-
გორ გავ რცელ და ვი რუ სი და ეჭ ვქვეშ აყ ენ ებს ჩი ნე თის მი ერ 
იმ პო ზი ცი ებ ის უარ ყო ფას, რომ შე იძ ლე ბა ჩი ნეთ მა შეც დო მა 
და უშ ვა, რის შე დე გა დაც ვი რუ სი „შეც დო მით” გავ რცელ და. 
ის პე კინ სა და ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას მთე ლი 
და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოს შეც დო მა ში შეყ ვა ნა ში ად ან აშა ულ ებს.

ამ ერ იკ ის პო ზი ცი ას იზი არ ებს ავ სტრა ლი ის პრე მი ერ-მი-
ნის ტრიც სკოტ მო რი სო ნი და აცხა დებს, რომ მსოფ ლი ომ 
ზუს ტად უნ და იც ოდ ეს — რა მოხ და, რა თა მსგავ სი რამ, 
რა საც უდ იდ ესი ად ამი ან ური და ნა კარ გი და ეკ ონ ომ იკ ური 
პრობ ლე მე ბი მოჰ ყვე ბა, აღ არ ას დროს გან მე ორ დეს.

ოფ იცი ალ ური პე კი ნი ამ გვარ გა მო ძი ებ ას ჩი ნე თის წი ნა აღ-
მდეგ ამ ერ იკ ის მი ერ მარ თუ ლი პრო პა გან დის ნა წი ლად მი იჩ-
ნევს. კრი ტი კო სე ბი კი აცხა დე ბენ, რომ თეთ რი სახ ლი ცდი-
ლობს ყუ რადღე ბა ჩი ნეთ ზე გა და იტ ან ოს და ამ ით ის კრი ტი კა 
გა და ფა როს, რომ პრე ზი დენტ დო ნალდ ტრამ პის ად მი ნის-
ტრა ცია პან დე მი ას სა თა ნა დოდ ვერ გა უმ კლავ და. 

სა ინ ტე რე სოა, ამ თე მებ ზე რას ფიქ რობს თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა-
კულ ტე ტის ამ ერ იკ ის შეს წავ ლის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი, 
პრო ფე სო რი ვა სილ კა ჭა რა ვა. 
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_ შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში კო რო ნა ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბის 
შემ თხვე ვე ბი ერთ მი ლი ონს გა დაც და, ქვე ყა ნა ში თვე ნა ხე-
ვარ ზე მე ტია, რაც სა გან გე ბო მდგო მა რე ობა მოქ მე დებს... 
რო გორ მოგ წონთ ამ ერ იკ ის დღე ვან დე ლი პო ზი ცი ები და 
ბრძო ლის სტრა ტე გია ვი რუს თან?

— ძნე ლი სათ ქმე ლია. რო გორც ვხე და ვათ მსხვერ პლი საკ-
მა ოდ სო ლი დუ რია (7 მა ის ის თვის გარ დაც ვლი ლია 74 000 
ად ამი ანი) გან სა კუთ რე ბით ნიუ-იორ კის მსგავს დიდ მე გა პო-
ლი სებ ში, სა დაც ხალ ხი მჭიდ რო დაა და სახ ლე ბუ ლი. თუმ ცა, 
ის იც ცნო ბი ლია, რომ ამ ერ იკ ელ თა დი დი ნა წი ლი სა კუ თარ 
სახ ლებ ში ცხოვ რობს, რომ ლე ბიც ერ თმა ნე თის გან საკ მა ოდ 
და შო რე ბუ ლია, მაგ რამ სა ყიდ ლებ ზე სი არ ული ხომ ყვე ლას 
უწ ევს... 

ამ ერ იკ ის გან, რო გორც მსოფ ლი ოს ლი დე რი სა ხელ მწი ფოს-
გან, ვი რუს თან ბრძო ლის უფ რო ეფ ექ ტი ან ნა ბი ჯებს ვე ლო-
დით, მაგ რამ ამ უზ არ მა ზარ ქვე ყა ნა ში — საკ მა ოდ გან სხვა-
ვე ბუ ლი შტა ტე ბი თა და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის დო ნით, 
სა დაც მი ლი ონ ობ ით ხალ ხი ცხოვ რობს, ალ ბათ, არ იყო ად ვი-
ლი ერ თი ანი და სის ტე მუ რი ზო მე ბის მი ღე ბა და გა ტა რე ბა. 
მსოფ ლი ოს სხვა, ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ და გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ საც უმ ძი მე სი შე დე გე ბი ჰქონ დათ. მაგ რამ იყო გა მო-
ნაკ ლი სიც, იგ ივე გერ მა ნი ის და სა ქარ თვე ლოს სა ხით, მა შინ, 

vasil kaWaravavasil kaWarava
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რო ცა ჩვე ნი ქვეყ ნის ჯან დაც ვის სის ტე მის შე საძ ლებ ლო ბა ნი, 
სამ წუ ხა როდ, მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა იგ ივე გერ მა ნი ის 
ჯან დაც ვის სის ტე მის შე საძ ლებ ლო ბებს. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წარ მა ტე ბა ქარ თვე ლი ექ იმ ებ ის დამ სა ხუ რე ბაა, რის თვი საც 
მათ დიდ მად ლო ბას ვუხ დი! 
_ რო გორ ფიქ რობთ, ამ პან დე მი ის ფონ ზე ხომ არ ჩა მო იშ-

ლე ბა ამ ერ იკ ის ძლე ვა მო სი ლე ბის მი თი... ყვე ლა ზე მძი მე სცე-
ნა რის მი ხედ ვით, აშშ-ში კო რო ნა ვი რუ სის შე დე გად შე იძ ლე ბა 
მი ლი ონ ზე მე ტი ად ამი ანი გარ და იც ვა ლოს. შეძ ლებს თუ არა 
ამ ერ იკ ის მო ქმე დი პრე ზი დენ ტი მო სახ ლე ობ ის დარ წმუ ნე-
ბას, რომ კო რო ნა ვი რუ სი ვერ შეც ვლის ამ ერ იკ ის მო მა ვალს?! 
_ ჯერ -ჯე რო ბით სა უბ რო ბენ მხო ლოდ 100 000-მდე გარ-

დაც ვლილ ზე... სამ წუ ხა როდ, ამ ერ იკა ნელ-ნე ლა მი დის ამ 
მაჩ ვე ნებ ლის კენ, მა გ რამ მი ლი ონი გარ დაც ვლი ლი, იმ ედია, 
ნამ დვი ლად არ იქ ნე ბა. თუმ ცა პან დე მი ას თან ბრძო ლა ში ამ-
ერ იკა, ამ ეტ აპ ზე, რა იმე გან სა კუთ რე ბულ წარ მა ტე ბებს ვერ 
აღ წევს, მაგ რამ აშშ-ის პრე ზი დენ ტი დო ნალდ ტრამ პი რომ 
ცდი ლობს და არ ავ ით არ სა ხელ მწი ფო ხარ ჯებს არ ერ იდ ება, 
ის იც ფაქ ტია... რაც დე მოკ რა ტე ბის მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად-
მა წარ მო მად გე ნელ თა პა ლა ტამ მო ითხო ვა ვი რუს თან საბ-
რძოლ ვე ლად, ტრამ პმა იმ აზე მე ტი გა იღო. ამ ერ იკ ამ 1950 
წლის ფე დე რა ლუ რი კა ნო ნიც კი აამ ოქ მე და, რო მე ლიც კო რე-
ის ომ ის სა პა სუ ხოდ შე მუ შავ და, რო გორც სა მო ქა ლა ქო თავ-
დაც ვი სა და სა ომ არი მო ბი ლი ზა ცი ის ვრცე ლი ძა ლის ხმე ვის 
ნა წი ლი ცი ვი ომ ის პი რო ბებ ში. კა ნო ნი ამ ერ იკ ულ ბიზ ნესს 
ავ ალ დე ბუ ლებს — სა ხელ მწი ფოს თვის სა ჭი რო პრო დუქ ცი ის 
მომ ზა დე ბას, რო მე ლიც ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბას სა მე დი ცი-
ნო ნიღ ბე ბის, სა სუნ თქი აპ არ ატ ებ ის და სხვა სა მე დი ცი ნო ინ-
ვენ ტა რის წარ მო ებ ის დაჩ ქა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს.

„ჩვენ ვა პი რებთ და ვა მარ ცხოთ უხ ილ ავი მტე რი”, — გა-
ნაცხა და ტრამ პმა და აღ ნიშ ნა, რომ გან ვი თა რე ბულ მა კრი-
ზის მა იგი, ფაქ ტობ რი ვად, „სა ომ არი პე რი ოდ ის პრე ზი დენ-
ტად” აქ ცია.

აქ ვე უნ და აღ ვნიშ ნოთ ის ფაქ ტიც, რომ ამ ერ იკ ის შე ერ თე-
ბუ ლი შტა ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ უკ ვე და იწყო შეზღუდ ვე ბის 
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მოხ სნა. ალ ბათ, აქ ვთ კი დეც ამ ის სა ფუძ ვე ლი. ის, რომ პან-
დე მი ის შე დე გად ამ ერ იკ ის ძლე ვა მო სი ლე ბა და ეკ ონ ომ იკა 
ჩა მო იშ ლე ბა, ნაკ ლე ბად სა ვა რა უდოა. ამ ერ იკა კვლავ ამ ერ-
იკ ად დარ ჩე ბა! თუმ ცა, რა საკ ვირ ვე ლია, პრე ზი დენტ ტრამ-
პს, რო მელ საც სულ რამ დე ნი მე თვის წინ თით ქმის აბ სო ლუ-
ტუ რად გა რან ტი რე ბუ ლი ჰქონ და საპ რე ზი დენ ტო რბო ლა ში 
გა მარ ჯვე ბა, ეპ იდ ემი ამ სე რი ოზ ული პრობ ლე მე ბი შე უქ მნა. 
ახ ლა აშშ-ის ყო ფი ლი ვი ცე-პრე ზი დენ ტი ჯო ბა იდ ენი უს-
წრებს პო პუ ლა რო ბით, რო მე ლიც ამ პე რი ოდ ში ძი რი თა დად 
ჩუ მა დაა, რად გან მის საქ მეს ვი რუ სი აკ ეთ ებს, რო მე ლიც 
სპობს სა მუ შაო ად გი ლებს. ამ ერ იკ აში უკ ვე 26 მი ლი ონ ამ დე 
ად ამი ან მა და კარ გა სა მუ შაო ად გი ლი, მა შინ, რო დე საც სულ 
რამ დე ნი მე თვის წინ ამ ერ იკ ას ის ტო რი აში ყვე ლა ზე და ბა ლი 
უმ უშ ევ რე ბის დო ნე ჰქონ და. ბუ ნებ რი ვია, ეს პან დე მი ის ბრა-
ლია, მაგ რამ მა ვა ნი ქვეყ ნის პირ ველ პირ საც და აბ რა ლებს, 
მი თუ მე ტეს, ამ ით ის არ გებ ლებს ტრამ პის მო ძუ ლე მე დია. 
პრე ზი დენ ტის ზოგ ჯე რაც ზედ მე ტად ემ ოცი ური გა მოს ვლე-
ბიც არ აღ მოჩ ნდა მის თვის სა სარ გებ ლო. თუმ ცა ვნა ხოთ, თუ 
ვი თა რე ბა გა მოს წორ დე ბა, ნო ემ ბრის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ-
ნე ბის თვის ტრამ პი და კარ გულ პო ზი ცი ებს და იბ რუ ნებს. მით 
უმ ეტ ეს, რომ დღე საც იგი პო პუ ლა რო ბით კვლავ უს წრებს 
დე მოკ რა ტე ბის მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად კონ გრესს, უფ რო 
სწო რად, მის წარ მო მად გე ნელ თა პა ლა ტას.

პან დე მი ის, ის ევე, რო გორც ბევ რი სხვა მძი მე კრი ზი სის 
შემ დეგ, ამ ერ იკა კი დევ უფ რო ძლი ერი და გავ ლე ნი ანი გახ-
დე ბა, რად გან ამ ერ იკ ელ ებ მა კარ გად იცი ან წარ სუ ლის გაკ-
ვე თი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა და მის სა ფუძ ველ ზე ქვეყ ნის 
გაძ ლი ერ ება. აშშ-ის კონ კუ რენ ტე ბი კი, რუ სე თი სა და ჩი ნე-
თის სა ხით, სა ვა რა უდ ოდ, უფ რო და სუს ტდე ბი ან, გან სა კუთ-
რე ბით ეკ ონ ომ იკ ის სფე რო ში.
_ რამ დე ნად რე ალ ურია ამ ერ იკ ის ჩი ნეთ თან მწვა ვე და პი-

რის პი რე ბის პროგ ნო ზი პან დე მი ის გა მო?
_ რა საკ ვირ ვე ლია, ტრამ პი და მი სი სა ხელ მწი ფო მდი ვა ნი 

მა იკ პომ პეო ცდი ლო ბენ ამ პან დე მი ის დაწყე ბა ჩი ნეთს და აბ-
რა ლონ და, ალ ბათ, არც თუ უს აფ უძ ვლოდ. ჩი ნეთს მარ თლაც 
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მო უწ ევს პა სუ ხის გებ ლო ბის ნა წი ლის მა ინც აღ ება სა კუ თარ 
თავ ზე.

არ მგო ნია, ამ ორ ქვე ყა ნას შო რის რა იმე სე რი ოზ ული და 
ფუნ და მენ ტუ რი და პი რის პი რე ბა გან ვი თარ დეს — ეს უფ რო 
პრო პა გან დის ტუ ლი ომია. თუმ ცა, თუ ამ ერ იკ ამ ამ ომ ში გა იმ-
არ ჯვა, დიდ მო გე ბა საც ნა ხავს. მაგ რამ ფუნ და მენ ტუ რი და, 
მით უმ ეტ ეს, სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტი, ვფიქ რობ, რომ არაა 
მო სა ლოდ ნე ლი. ეკ ონ ომ იკ ურ ად ძა ლი ან გა და ჯაჭ ვულ ნი არი-
ან ერ თმა ნეთ ზე და ეს არც ერ თი მხა რის თვის არ მო იტ ანს 
სი კე თეს. თუმ ცა, რა საკ ვირ ვე ლია, ამ ერ იკ ის მსხვი ლი კომ-
პა ნი ებ ის ჩი ნე თის ბაზ რი დან გას ვლა, რა თა შემ ცირ დეს ამ-
ერ იკ ული ბიზ ნე სის ჩი ნურ სა წარ მო ებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა, 
პრობ ლე მა იქ ნე ბა ჩი ნე თის თვის. მაგ რამ, აქ ვე ის იც უნ და აღ-
ვნიშ ნოთ, რომ ჩი ნეთს უკ ვე ის ეთი კო ლო სა ლუ რი ფი ნან სუ-
რი რე ზერ ვე ბი აქ ვს დაგ რო ვი ლი, რომ ინ ვეს ტი ცი ებ ის პრობ-
ლე მა ნაკ ლე ბად ექ ნე ბა. ტექ ნო ლო გი ებ იც საკ მა ოდ მი ით ვი სა 
უკ ვე და სა კუ თარ საც წარ მა ტე ბუ ლად ამ უშ ავ ებს. 
_თქვე ნი აზ რით, რო გორ შე იც ვლე ბა მსოფ ლიო კო რო ნა-

ვი რუ სის შემ დეგ?
_ ამ აზე სრულ ფა სოვ ნად რომ გი პა სუ ხოთ, ალ ბათ, ნო ბე-

ლის პრე მი ას აც მი ვი ღებ... ცნო ბილ მა ფრან გმა მწე რალ მა 
უელ ბეკ მა თქვა ახ ლა ხანს: „მსოფ ლიო, ალ ბათ, ის ეთ ივე იქ ნე-
ბა, მაგ რამ ცო ტა უფ რო ცუ დი”. ნუ, ძნე ლია გა მო ჩე ნილ მწე-
რალს ეკ ამ ათო, მაგ რამ მგო ნია, რომ მსოფ ლიო გა ცი ლე ბით 
უკ ეთ ესი გახ დე ბა! ამ პან დე მი ამ ბევ რი რამ გვას წავ ლა, უფ რო 
ორ გა ნი ზე ბულ ნი და რა ცი ონ ალ ურ ები გაგ ვხა და. მრა ვა ლი 
ახ ალი, დის ტან ცი ური მარ თვის ტექ ნო ლო გი ები შე მოგ ვთა ვა-
ზა, რო მე ლიც სრუ ლი ად ახ ალ შე საძ ლებ ლო ბებს გაგ ვიხ სნის. 
ასე რომ, მე უფ რო ოპ ტი მის ტუ რად ვარ გან წყო ბი ლი. მთა ვა-
რია, ვი რუ სის სამ კურ ნა ლო წა მა ლი და პრე ვენ ცი ის სა შუ ალ-
ება შევ ქმნათ დრო ზე და ყვე ლა ფე რი კარ გად და გა ცი ლე ბით 
უკ ეთ იქ ნე ბა! თუმ ცა, იმ და ღუ პულ ად ამი ან ებს, ბუ ნებ რი ვია, 
ვე რა ვინ დაგ ვიბ რუ ნებს...

ესაუბრა თამარ დადიანი
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პა რი ზის პას ტე რის ინ სტი ტუ ტის მთე ლი
პო ტენ ცი ალი მი მარ თუ ლია „კო ვიდ19”თან 

საბ რძო ლო არ სე ნა ლის შექ მნა ზე

გვე სა უბ რე ბა პას ტე რის ინ სტი ტუ ტის (პა რი ზი, საფ რან
გე თი) პრო ფე სო რი, ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი მეც ნი ერი, ბი ოლ
ოგი ის მე ცი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, ვი რუ სო ლო გი და აკ ად ემია 

ევ რო პე ას თბი ლი სის რე გი ონ ული ცენ ტრის დი რექ ტო რი 
და ვით ფრან გიშ ვი ლი

_ პა რი ზის პას ტე რის ინ სტი ტუ ტი ცნო ბი ლია, რო გორც 
მსოფ ლი ოს ერთ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა მე დი ცი ნო მიკ-
რო ბი ოლ ოგი ის ცენ ტრი. სა ინ ტე რე სოა ინ სტი ტუ ტის ჩარ თუ-
ლო ბის ხა რის ხი დღე ვან დელ პან დე მი ას თან ბრძო ლა ში...
_ მარ თა ლი ბრძან დე ბით, ჩვე ნი ინ სტი ტუ ტი უკ ვე 130 წე-

ლია ინ ფექ ცი ურ და ავ ად ებ ებ თან ბრძო ლის წი ნა ხაზ ზეა. ამ 
ბრძო ლას და სა ბა მი მის ცა ლუი პას ტე რის მი ერ ვაქ ცი ნის – 
და სუს ტე ბუ ლი ვი რუ სის — გა მო ყე ნე ბამ ცო ფით დას ნე ულ-
ებ ული პა ცი ენ ტე ბის მკურ ნა ლო ბა ში. ვაქ ცი ნა ცია წლე ბის 
მან ძილ ზე ვი რუ სებ თან ბრძო ლის ყვე ლა ზე მძლავ რი იარ აღია 
და პას ტე რის ინ ტი ტუტს ახ ალი ვაქ ცი ნე ბის შექ მნის მრა ვალ-
წლი ანი გა მოც დი ლე ბა აქ ვს. რა თქმა უნ და, ახ ალი კო რო ნა ვი-
რუ სის გა მო ჩე ნის დღი დან ინ სტი ტუ ტის მთე ლი პო ტენ ცი ალი 
მი მარ თუ ლია მას თან საბ რძო ლო არ სე ნა ლის შექ მნა ზე — იქ-
ნე ბა ეს ვაქ ცი ნა, წა მა ლი თუ სწრა ფი ტეს ტი. ის ტო რი ული 
გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პას ტე რის ინ სტი ტუ ტი 
სე რი ოზ ული რწმუ ნე ბუ ლო ბე ბის გა რე შე, სა ნამ უტყუ არ შე-
დე გებს არ მი იღ ებს, ხმა მა ღალ გან ცხა დე ბებს წარ მა ტე ბის 
შე სა ხებ არ აკ ეთ ებს. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, დი დი დრო გა-
ვა, სა ნამ პრე ვენ ცი ული ვაქ ცი ნა შე იქ მნე ბა და ავ ად მყო ფე-
ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ დე ბა. მა ნამ დე, ალ ბათ, მე დი კა-
მენ ტო ზუ რი მკურ ნა ლო ბის სა შუ ალ ებ ები გა მო ინ ახ ება. 
_ რო გორც ვი რუ სე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის და მა თი ევ-

ოლ უცი ის ექ სპერ ტმა, რა შე გიძ ლი ათ გვითხრათ ახ ალი კო-
რო ნა ვი რუ სის წარ მო შო ბის შე სა ხებ?



axali koronavirusi da Tsu 261

_ არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ახ ალი კო რო ნა ვი-
რუ სის „SARS-CoV2”-ის შეღ წე ვა ად ამი ან ებ ის პო პუ ლა ცი აში 
მოხ და ერ თჯე რა დად და უდ გე ნე ლი ძუ ძუმ წოვ რი დან და ამ-
ას ად ამი ან ებს შო რის ჯაჭ ვუ რი გავ რცე ლე ბა მოჰ ყვა. ას ეთი 
შემ თხვე ვე ბი – ვი რუ სუ ლი ზო ონ ოზი — ბუ ნე ბა ში ცნო ბი ლია, 
თუმ ცა მა თი გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი სრუ ლი ად გა უგ ებ არია და 
მის ტი ურ სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა. შე იძ ლე ბა მხო ლოდ ვი ვა-
რა უდ ოთ, რომ ეს პრო ცე სი — ვი რუ სებ სა და მათ მას პინ ძელ 
ორ გა ნიზ მებს შო რის წო ნას წო რო ბის დარ ღვე ვა, გლო ბა ლურ 
ეკ ოლ ოგი ურ ცვლი ლე ბებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. ასე 
რომ, დღე ვან დე ლი კა ტას ტრო ფის ერ თი მი ზე ზი ბუ ნე ბას თან 
ჩვე ნი უპ ას უხ ის მგებ ლო და მო კი დე ბუ ლე ბაც არ ის.

მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ებ ამ, რამ დე-
ნი მე ოდი ოზ ური მეც ნი ერ ის გა მოკ ლე ბით, ერ თხმად უარ ყო 
ახ ალი ვი რუ სის ხე ლოვ ნუ რად შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბა. ბევ-
რია არ გუ მენ ტი შეთ ქმუ ლე ბის თე ორი ის წი ნა აღ გმდეგ და 
მათ გა ხილ ვას არ შე ვუდ გე ბი.
_ თქვენ ბრძან დე ბით სა ქარ თვე ლოს მიკ რო ბი ოლ ოგ თა ას-

ოცი აცი ის პრე ზი დენ ტი. სა ინ ტე რე სოა, რო გორ აფ ას ებთ სა-
ქარ თვე ლოს რე აგ ირ ებ ის ხა რის ხს დღე ვან დე ლი პან დე მი ის 
პი რო ბებ ში? 

daviT frangiSvilidaviT frangiSvili
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_ ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური ვი თა რე ბის შე ფა სე ბის თვის სრუ-
ლი ად საკ მა რი სია გა და იხ ედ ოს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე-
ბი, რო მელ თა მი ხედ ვით კო რო ნა ვი რუს თან ბრძო ლა ში სა-
ქარ თვე ლო ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლია ევ რო პულ 
ქვეყ ნებს შო რის. ეს წარ მა ტე ბა შემ თხვე ვი თი არ არ ის და 
მას ის ტო რი ული კავ ში რი აქ ვს ჩვენს უნ ივ ერ სი ტეტ თა ნაც. 
1919 წელს უნ ივ ერ სი ტეტ მა გა დაწყვი ტა ჩა მო ეყ ალ იბ ებ ინა 
მიკ რო ბი ოლ ოგი ის და ზო გა დი ჰი გი ენ ის კა თედ რე ბი და ამ 
საქ მის თვის მო იწ ვია ხარ კოვ ში მოღ ვა წე გა მო ჩე ნი ლი მიკ-
რო ბი ოლ ოგი სი მონ ამ ირ ეჯ იბი. ახ ალ გაზ რდა პრო ფე სო რი 
თავ და უზ ოგ ავ ად შე უდ გა ჩვენ ში გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვის 
ახ ალი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბას, რაც ნათ ლად ას ახ-
ულია მიკ რო ბი ოლ ოგი ის კა თედ რის ან გა რიშ ში 1921 წელს 
გა წე ული სა მუ შა ოს შე სა ხებ. ამ დო კუ მენ ტს შემ თხვე ვით წა-
ვაწყდი სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო არ ქივ ში და ვი სურ ვებ დი, 
რომ და იბ ეჭ დოს უნ ივ ერ სი ტე ტის გა ზეთ ში, რო გორც პრო-
ფე სი ული თავ და დე ბის და კო ლე გი ალ ობ ის სა ნი მუ შო მა გა-
ლი თი. სი მონ ამ ირ ეჯ იბ მა ჯერ კი დევ ერ თი სა უკ უნ ის წინ სა-
ფუძ ვე ლი ჩა უყ არა სა ქარ თვე ლო ში ვაქ ცი ნე ბი სა და შრა ტე ბის 
წარ მო ებ ას, წყალ სა დე ნე ბის სა ნი ტა რი ის და თვით გაწ მენ დის 
სა კითხე ბის შეს წავ ლას, სა მუ შაო ად გი ლებ ზე სან ჰი გი ენ ური 
პი რო ბე ბის დაც ვას. ასე რომ, ქარ თვე ლი ეპ იდ ემი ოლ ოგ ებ ის 
და ინ ფექ ცი ონ ის ტე ბის დღე ვან დე ლი წარ მა ტე ბა დიდ ტრა-
დი ცი აზე არ ის დამ ყა რე ბუ ლი, რო მე ლიც სა უკ უნ ის მან ძილ ზე 
მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბის დო ნე ზე რჩე ბო და. ვსარ გებ ლობ 
შემ თხვე ვით და დიდ მად ლო ბას და პა ტი ვის ცე მას ვუცხა დებ 
ქარ თველ ექ იმ ებს და ყვე ლა იმ პირს, ვინც თავ და უზ ოგ ავ ად 
ებ რძვის კო რო ნა ვი რუ სის ეპ იდ ემი ას.
_ რას ფიქ რობთ, რა გაკ ვე თი ლი შე იძ ლე ბა მი იღ ოს კა ცობ-

რი ობ ამ მიმ დი ნა რე პან დე მი იდ ან და რა შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა 
მო იტ ან ოს მი ღე ბულ მა გა მოც დი ლე ბამ?
_ ჩვენ ჯერ კი დევ „COVID-19” პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის 

პე რი ოდ ში ვართ და სრუ ლად ვერ შე ვა ფა სებთ ვერც ად ამი-
ან ური მსხვერ პლის მას შტაბს და ვერც პან დე მი ის ეკ ონ ომ-
იკ ურ და სო ცი ალ ურ შე დე გებს. ერ თი გაკ ვე თი ლი, რაც უკ ვე 
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მი ვი ღეთ, ის არ ის, რომ ბევ რად უფ რო ფა ქი ზად უნ და მო-
ვექ ცეთ ბუ ნე ბას, რად გან ცვლა დი ეკ ოლ ოგი ური პი რო ბე ბი, 
ბუ ნებ რი ვი ბა ლან სის დარ ღვე ვა დი დი ალ ბა თო ბით ბიძ გს აძ-
ლევს სა ხე ობ ათ აშ ორ ისო ვი რუ სულ ინ ფექ ცი ებს და ახ ალი 
ვი რუ სე ბის გავ რცე ლე ბას ად ამი ან ის პო პუ ლა ცი აში. ის იც 
ცხა დად გა მოჩ ნდა, რომ აუც ილ ებ ელია შე იქ მნას ჯან დაც ვის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ის ეთი სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც მი-
სი სა ხე ლის ღირ სი იქ ნე ბა და რომ არ შე იძ ლე ბა ვე ლო დოთ 
პან დე მი ას თან ბრძო ლის მარ თვას მსოფ ლიო მას შტა ბით იმ 
ორ გა ნი ზა ცი ის გან, რომ ლის და ფი ნან სე ბა ბევ რად არ აღ ემ-
ატ ება დი დი ევ რო პუ ლი სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სა ავ ად მყო ფოს ბი-
უჯ ეტს. აშ კა რაა, რომ ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა ში მწი რი ინ ვეს-
ტი ცი ის თვის სა ზო გა დო ებ ას ძა ლი ან მა ღა ლი ფა სის გა დახ და 
უხ დე ბა: მო ქა ლა ქე ებ ის სი ცოცხლის და სა ცა ვად სა ზო გა დო-
ებ რივ ჯან დაც ვა სა და პრე ვენ ცი ულ მე დი ცი ნა ში არ ან აკ ლე-
ბი, თუ არა უფ რო მე ტი, თან ხე ბია ჩა სა დე ბი, ვიდ რე სამ ხედ-
რო თავ დაც ვის ბი უჯ ეტ ში. 

და ბო ლოს, მინ და გა ვუს ვა ხა ზი, რომ მიმ დი ნა რე პან დე მი-
ას თან ბრძო ლა ში თი თოეული ად ამი ან ის სი ცოცხლე ყვე ლა-
ზე მა ღალ ფა სე ულ ობ ად წარ მო ჩინ და. ვფიქ რობ, ის ტო რი-
ული მოვ ლე ნის მოწ მე ნი ვართ და კა ცობ რი ობ ის ის ტო რი აში 
პირ ვე ლად ხდე ბა, რომ ყვე ლა სა ხელ მწი ფო სო ლი და რუ ლად, 
სრუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური კა ტას ტრო ფის ხარ ჯზე, პო ლი ტი კუ რი 
დი ვი დენ დე ბის მო უპ ოვ ებ ლად, თი თოეული მო ქა ლა ქის სი-
ცოცხლეს აბ სო ლუ ტურ პრი ორ იტ ეტს ან იჭ ებს. დი დი იმ ედი 
მაქ ვს, რომ ას ეთი „ალ ტრუ იზ მის” რა ღაც ნა წი ლი მო მა ვალ-
შიც დარ ჩე ბა და მა ტე რი ალ ური ფა სე ულ ობ ებ ის თვის გა და-
მე ტე ბუ ლად მნიშ ვნე ლო ბის მი ნი ჭე ბის ეპ ოქა დი დი ხა ნი აღ არ 
დაბ რუნ დე ბა.

ესაუბრა ნინო კაკულია
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თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ექ ტი — 
„ზღაპ რის ტრან სფორ მა ცია”

ახ ალ გმი რებს გვაც ნობს

თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის ახ ალ პრო ექ ტს — „ზღაპ-
რის ტრან სფორ მა ცია” თით ქმის მთე ლი სა ქარ თვე ლოს სა-
ჯა რო სკო ლე ბის დაწყე ბი თი კლა სე ბის მოს წავ ლე ები გა მო-
ეხ მა ურ ნენ. პრო ექ ტი ორი კვი რის წინ თბი ლი სის კლა სი კურ 
გიმ ნა ზი ას თან და თბი ლი სის 133-ე სა ჯა რო სკო ლას თან თა-
ნამ შრომ ლო ბით და იწყო. შე დე გად, ამ დრო ის თვის, უკ ვე ორი 
ქარ თუ ლი და ორი უცხო ური ზღაპ რის არა ერ თი თა ნა მედ-
რო ვე ინ ტერ პრე ტა ცია არ სე ბობს, ავ ტო რე ბი კი I, II, III და IV 
კლა სის მოს წავ ლე ები არი ან. ინ ტერ პრე ტა ცი ები წე რი ლო ბი-
თი, ჩა ნა ხა ტე ბის, კო მიქ სე ბი სა თუ ვი დეოების სა ხით თსუ სა-
ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის facebook-გვერ დზე პერ მა ნენ ტუ ლად 
იტ ვირ თე ბა.

„თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მიზ ნე აუდ იტ ორია უმ-
ეტ ეს ად უფ რო სი კლა სის მოს წავ ლე ები არი ან. თუმ ცა, ამ ჯე-
რად, დაწყე ბი თი კლა სე ბის მოს წავ ლე ები გა მო ვიწ ვი ეთ, რად-
გან მათ პან დე მი ის გა მო, ფი ზი კუ რი იზ ოლ აცი ის პი რო ბებ ში, 
სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თვის ნაკ ლე ბი სა შუ ალ ება აქ ვთ. 
ბავ შვებს ოთხი ზღაპ რის თა ნა მედ რო ვე ინ ტერ პრე ტა ცი ის გა-
მო გო ნე ბა შევ თა ვა ზეთ, ეს ენია: „სა მი გო ჭი”, „წი თელ ქუ და”, 
„კომ ბლე” და „ნა ცარ ქე ქია”. 
მათ უნ და მო ეთხროთ, რო-
გო რე ბი იქ ნე ბოდ ნენ ამ ზღაპ-
რის გმი რე ბი XXI სა უკ უნ ეში. 
თავ და პირ ვე ლად თბი ლი სის 
პირ ვე ლი კლა სი კუ რი გიმ-
ნა ზი ის პე და გოგ თან თე ონა 
მა მუ ჩიშ ვილ თან, თბი ლი სის 
133-ე სა ჯა რო სკო ლის პე და-
გოგ თან ხა თუ ნა ლო ლო მა-
ძეს თან და ფო თის 1-ელ და 
მე-12 სა ჯა რო სკო ლებ თან nino popiaSvilinino popiaSvili
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და ვიწყეთ თა ნამ შრომ ლო ბა. 
ამ დრო ის თვის უკ ვე ძა ლი-
ან ბევ რი სკო ლის მოს წავ ლე 
გა მოგ ვეხ მა ურა და ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სო მა სა ლე ბი მი-
ვი ღეთ. მა გა ლი თად, გვაქ ვს 
ვი დეოები, სა დაც ბავ შვე ბი 
თა ვად თა მა შო ბენ ზღაპ რის 
გმი რე ბის რო ლებს ან გვიყ-
ვე ბი ან ზღაპ რის ინ ტერ პრე-
ტი რე ბულ ვერ სი ას; გვაქ ვს 
კო მიქ სე ბი, ჩა ნა ხა ტე ბი; ზო-
გან სა მი გო ჭი სა მი რო ბო-
ტია, მგე ლი კი ჰა კე რი და 
რო ბო ტე ბის თვის კო დე ბის 
წარ თმე ვას ცდი ლობს; წი-
თელ ქუ და ექ იმია და მგელს 
„СOVID-19”-ის გან კურ ნავს; 
კომ ბლე გა მომ ძი ებ ლად მოგ ვევ ლი ნა, რო მე ლიც და კარ გულ 
მე გობ რებს ეძ ებს; ნა ცარ ქე ქია ინ ტერ ნეტ ქე ქიაა და ა.შ. სი-
კე თე ბო ლოს ყველ გან იმ არ ჯვებს, შე სა ბა მი სად, ზღაპ რის 
მთა ვა რი მო რა ლი და ცუ ლია. ჩვენს ფა ცე ბო ოკ-გვერ დზე არ 
აგ ვიტ ვირ თავს ის ვი დეოები, სა დაც უფ რო სე ბიც ჩა ნან, რად-
გან მთა ვა რი მოთხოვ ნა გახ ლდათ, რომ ას ახ ული ყო ფი ლი ყო 
ბავ შვე ბის და მო უკ იდ ებ ელი აქ ტი ვო ბე ბი. 

სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის დი რექ ცი ას თან, ქალ ბა ტონ მა-
რი ნე ლო მო ურ თან და დე მეტ რე მო დე ბა ძეს თან ერ თად გა დავ-
წყვი ტეთ, რომ 1 ივ ნისს სა უკ ეთ ესო ათე ულს გა მო ვავ ლენთ, 
რომ ლებ საც თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის გან 
სა ჩუქ რე ბი გა და ეც ემ ათ”, — გა ნაცხა და ფი ლო ლო გი ის მეც-
ნი ერ ებ ათა დოქ ტორ მა, თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის ჰუ-
მა ნი ტა რუ ლი მი მარ თუ ლე ბის კო ორ დი ნა ტორ მა ნი ნო პო პი-
აშ ვილ მა.

თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტი მომ დევ ნო ეტ აპ ზე ახ-
ალ პრო ექ ტს — „შექ მე ნი შე ნი იგ ავ-არ აკი” V-VIII კლა სე ბის 
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მოს წავ ლე ებ ის თვის და იწყებს. კონ კურ სის დაწყე ბის თა რი-
ღი მოს წავ ლე ებს თსუ სა ბავ შვო უნ ივ ერ სი ტე ტის facebook- 
გვერ დის სა შუ ალ ებ ით ეც ნო ბე ბათ.

მოამზადა ნატო ობოლაძემ

გლო ბა ლი ზა ცია და პან დე მი ის
ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი

თსუის პა ატა გუ გუშ ვი ლის სახ ელ ობ ის ეკ ონ ომ იკ ის
ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რის, ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა 

დოქ ტო რის, პრო ფე სორ რა მაზ აბ ეს აძ ის
ექ სპერ ტუ ლი ხედ ვა და რჩე ვე ბი

პან დე მი ის ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი წარ მო იშ ვე ბა მსოფ-
ლი ოში ინ ფექ ცი ურ და ავ ად ებ ათა მა სი ური გავ რცე ლე ბის 
დროს მთავ რო ბე ბის მი ერ ად ამი ან თა უს აფ რთხო ებ ის მიზ ნით 
გა ტა რე ბულ აკ რძალ ვით ღო ნის ძი ებ ათა გან ხორ ცი ელ ებ ის 
გა მო. სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ათა შეზღუდ ვე ბი ეკ ონ ომ იკ აში 
იწ ვევს სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის შეზღუდ ვას, სა წარ მო თა ფუნ-
ქცი ონ ირ ებ ის ნა წი ლობ რივ ან სრულ შეწყვე ტას, რო მელ საც 
მოს დევს ეკ ონ ომ იკ ური ვარ დნა, სა ზო გა დო ებ ის დი დი ნა წი-
ლის კე თილ დღე ობ ისა და კომ ფორ ტის გაუარესება. პან დე მია 
უარ ყო ფი თი ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნაა და შე იძ ლე ბა გლო ბა ლურ 
ბუ ნებ რივ კა ტას ტრო ფებს შე ვა და როთ. ეკ ონ ომ იკ აზე პან დე-
მი ის გავ ლე ნას ეკ ონ ომ იკ ის პან დე მი ური შო კი შე იძ ლე ბა ვუ-
წო დოთ. პან დე მია ეკ ონ ომ იკ აზე უშუ ალ ოდ არ მოქ მე დებს. 
მი სი ეკ ონ ომ იკ აზე უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა შეწყდე ბა მა შინ ვე, 
რო დე საც იგი გავ ლე ნას ვერ მო ახ დენს ად ამი ან ის ჯან მრთე-
ლო ბა სა და სი ცოცხლე ზე. ამ იტ ომ პან დე მი ური ეკ ონ ომ იკ-
ური შო კის მთლი ან ად მოხ სნა და მო კი დე ბუ ლია ვი რუ სის 
მოქ მე დე ბის ხა სი ათ ზე (ეპ იდ ემია ჩაცხრე ბა თა ვი სით თუ არა) 
ან მე დი ცი ნა ზე (გა მო გო ნე ბუ ლი იქ ნე ბა თუ არა ვაქ ცი ნა, ან 
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წა მა ლი ვი რუ სის წი ნა აღ მდეგ). შე საძ ლე ბე ლია ით ქვას, რომ 
დღე ვან დე ლი ეკ ონ ომ იკა მე დი ცი ნის მძე ვა ლია (ვ. პა პა ვა, ვ. 
ჭა რაია, ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სი და სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ-
ის ზო გი ერ თი გა მოწ ვე ვა), მაგ რამ მე დი კო სებს ამ აში ბრა ლი 
არ მი უძ ღვით, ვი ნა იდ ან ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის შეს წავ ლას, 
წამ ლის ან ვაქ ცი ნის მიგ ნე ბას დრო სჭირ დე ბა. პი რი ქით, სწო-
რედ მე დი კოს თა რე კო მენ და ცი ებ ის სა ფუძ ველ ზე ხერ ხდე ბა 
პან დე მი ის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის შემ ცი რე ბა, ად ამი ან თა 
სი ცოცხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის გა დარ ჩე ნა.

დღე ვან დე ლი პან დე მი ური შო კის თა ვი სე ბუ რე ბა არ ის ის, 
რომ უარ ყო ფი თი ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბი გა მოწ ვე ულია 
მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი დიდ მას შტა ბი ანი შეზღუდ ვე-
ბით ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის თით ქმის ყვე ლა სფე რო ში. 
ეკ ონ ომ იკ ური შო კე ბის დროს ყუ რადღე ბა მახ ვილ დე ბა მა თი 
გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის დად გე ნა სა და მათ აღ მოფხვრა ზე. 
პან დე მი ური შო კის მი ზე ზი სა ხე ზეა და მთავ რო ბე ბის მი ერ 
მარ თუ ლია. მთავ რო ბას შე უძ ლია გა ზარ დოს ან შე ამ ცი როს 
შო კის მოქ მე დე ბა, აკ რძალ ვე ბის გაზ რდი სა და შემ ცი რე ბის 
ან ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის გზით. 
ეს შო კი გა მოწ ვე ულია არა ეკ ონ ომ იკ ის რო მე ლი მე სფე რო-
ში წარ მოქ მნი ლი კრი ზი სის შე დე გად, არ ამ ედ მას აქ ვს სის-
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ტე მუ რი ხა სი ათი, ვი ნა იდ ან, აკ რძალ ვე ბის გა მო მეტ ნაკ ლე ბი 
სი დი დით ზა რალ დე ბა ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა სფე რო. ეკ ონ ომ იკ-
ის და ნა კარ გე ბი დი დია, ვი ნა იდ ან დღე ვან დე ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
მას შტა ბე ბი უზ არ მა ზა რია და სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ური 
ურ თი ერ თო ბე ბი ძალ ზე მჭიდ რო. დღეს უკ ვე სა ხე ზეა გლო-
ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური რე ცე სია: უმ უშ ევ რო ბის ზრდა, მცი რე 
და სა შუ ალო ბიზ ნე სე ბის გა კოტ რე ბა, ტუ რიზ მი სა და ავი აცი-
ის სექ ტო რის ჩა მოშ ლა, ნავ თობ ზე ფა სე ბის კა ტას ტრო ფუ ლი 
ვარ დნა, რე კორ დუ ლი ვარ დნა სა ფონ დო ბა ზარ ზე და ა.შ.

რა საკ ვირ ვე ლია, პან დე მი ური შო კის მარ თვა გან სხვავ დე ბა 
ეკ ონ ომ იკ ურ ის აგ ან. მი სი მოხ ნა და მო კი დე ბუ ლია არა მთავ-
რო ბის მი ერ გა ტა რე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ ღო ნის ძი ებ ებ ზე, არ-
ამ ედ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის ვა დებ ზე, მას შტა ბებ სა და აგ-
რე სი ულ ობ აზე. ას ევე, მა გა ლი თად, თუ ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 
დროს, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა და სარ ჩე ნი იყო მსხვი ლი ბან-
კე ბი, დღეს, უმ თავ რე სად, გა და სარ ჩე ნია მიკ რო, მცი რე და 
სა შუ ალო სი დი დის სა წარ მო ები: მცი რე მა ღა ზი ები, სას ტუმ-
რო ები, რეს ტორ ნე ბი, სწრა ფი კვე ბა, სი ლა მა ზის სა ლო ნე ბი, 
ატ ელი ები, ბა რე ბი, კა ფე ები, ტუ რის ტუ ლი კომ პა ნი ები და ა. 
შ. თით ქმის შე მო სავ ლე ბის გა რე შე დარ ჩნენ თვით და საქ მე ბუ-
ლე ბი, შე მოქ მე დე ბი თი და ბევ რი სხვა სფე როს წარ მო მად გენ-
ლე ბი. პან დე მი ის დროს იზ რდე ბა ეკ ონ ომ იკ ის იმ სფე რო ებ ის 
მნიშ ვნე ლო ბა და მას შტა ბე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ალ ოდ არი ან 
და კავ ში რე ბულ ნი ად ამი ან თა სი ცოცხლე სა და ჯან მრთე ლო-
ბას თან (სურ სა თით უზ უნ ველ ყო ფა, მე დი ცი ნა, სა აფ თი აქო 
სის ტე მა, სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბი, ონ ლა ინ ვაჭ რო ბა, ონ ლა-
ინ სწავ ლე ბა, დის ტან ცი ური სამ სა ხუ რი და სხვ.). პან დე მი ამ 
გვიჩ ვე ნა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც სა მე-
დი ცი ნო სის ტე მის, ისე სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გან ვი თა რე ბა, 
პირ ვე ლის, რო გორც სი ცოცხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის, ხო-
ლო მე ორ ის, რო გორც სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფის სფე რო. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეკ ონ ომ იკ ური რე ცე სია გა მოწ ვე-
ულია პან დე მი ით, დღე ის ათ ვის უკ ვე ჩა მო ყა ლიბ და წმინ და 
ეკ ონ ომ იკ ური ხა სი ათ ის ნე გა ტი ური პრო ცე სე ბი (უმ უშ ევ რო-
ბა, სი ღა რი ბის ზრდა, ინ ფლა ცია, ვა ლუ ტის გა უფ ას ურ ება, 
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ერ ოვ ნუ ლი ად ამი ან ისე ული კა პი ტა ლის, და ნა ზო გე ბის, ში გა 
და უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის, საზღვარ გა რე თი დან ფუ ლა-
დი გზავ ნი ლე ბის შემ ცი რე ბა და სხვ.), რო მე ლიც ვრცელ დე-
ბა მთელ ეკ ონ ომ იკ აზე და შე საძ ლე ბე ლია, პან დე მი ური შო კი 
ღრმა ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზის ში გა და იზ არ დოს, რომ ლის დაძ-
ლე ვა პან დე მი ის მოხ სნის შემ დე გაც ბევრ სირ თუ ლე ებ თან 
იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი. მდგო მა რე ობ ას არ თუ ლებს ის, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი შო კი გლო ბა ლუ რი ხა სი ათ ისაა.

თა ნა მედ რო ვე პან დე მი ის პი რო ბებ ში მთავ რო ბას უწ ევს ოქ-
როს შუ ალ ედ ის მო ძებ ნა ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბას, მის სი-
ცოცხლე სა და ეკ ონ ომ იკ ურ ვარ დნას შო რის, თუმ ცა პირ ვე ლი 
უმ თავ რე სია. ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა სა და სი ცოცხლეს, 
რო გორც უმ აღ ლეს ღი რე ბუ ლე ბას, რა საკ ვირ ვე ლია, უპ ირ ატ-
ეს ობა უნ და მი ენ იჭ ოს, მაგ რამ უკ იდ ურ ესი გა დახ რა რო გორც 
ერთ, ისე მე ორე მხა რეს, გა მო იწ ვევს რო გორც ად ამი ან თა, ისე 
ეკ ონ ომ იკ ის ძლი ერ და ზა რა ლე ბას. მა გა ლი თად, თუ მთავ რო-
ბა უგ ულ ებ ელ ყოფს ად ამი ან თა უს აფ რთხო ებ ას და თვით დი-
ნე ბა ზე მი უშ ვებს პრო ცე სებს, კა ტას ტრო ფუ ლად გა იზ რდე ბა 
და ავ ად ებ ულ თა და გარ დაც ვლილ თა რა ოდ ენ ობა, რაც ას ევე 
კა ტას ტრო ფულ გავ ლე ნას მო ახ დენს ეკ ონ ომ იკ აზე ერ ოვ-
ნუ ლი ად ამი ან ისე ული კა პი ტა ლის შემ ცი რე ბი სა და და ავ ად-
ებ ულ თა მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის დი დი მას შტა ბე ბის გა მო. 
თუ მთავ რო ბა ძლი ერ შეზღუ დავს ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ ას, 
მო იშ ლე ბა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მა, გა იზ რდე ბა უმ უშ ევ რო ბა, 
შემ ცირ დე ბა შე მო სავ ლე ბი, და იწყე ბა შიმ ში ლი, და იძ აბ ება 
სო ცი ალ ური გა რე მო და ამ ით შე საძ ლე ბე ლია გა იზ არ დოს 
სიკ ვდი ლი ან ობა, რომ არ აფ ერი ვთქვათ კე თილ დღე ობ ის 
გაუარესებაზე. მა შა სა და მე, მთავ რო ბა იძ ულ ებ ულია წა ვი დეს 
გარ კვე ულ დათ მო ბა ზე რო გორც ად ამი ან თა უს აფ რთხო ებ ის, 
ისე ეკ ონ ომ იკ ის სა წი ნა აღ მდე გოდ და ამ ით მი იღ ოს პან დე მი-
იდ ან თა ვის დაღ წე ვის ყვე ლა ზე უკ ეთ ესი შე დე გი. 

გლო ბა ლი ზა ცი ას არა ერ თი და დე ბი თი მხა რე აქ ვს, მაგ რამ 
მას აქ ვს ას ევე ნე გა ტი ური მხა რეც. მა გა ლი თად, რო მე ლი მე 
ქვე ყა ნა ში წარ მო შო ბი ლი უარ ყო ფი თი პრო ცე სი შე საძ ლე ბე-
ლია მთელ მსოფ ლი ოში სწრა ფად გავ რცელ დეს. დღეს სწო რედ 
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ჩი ნეთ ში წარ მო შო ბი ლი ეპ იდ ემი ის მსოფ ლი ოში გავ რცე ლე ბას 
აქ ვს ად გი ლი. ად ამი ან თა მსხვერ პლი იმ დე ნად დი დია და საფ-
რთხე იმ დე ნად სა ში ში, რომ იგი პან დე მი ად გა მოცხად და. 

პან დე მია გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მაა, მაგ რამ იგი არ არ ის 
უშუ ალ ოდ გლო ბა ლი ზა ცი ის შე დე გი. იგი აჩ ქა რებს ინ ფექ-
ცი ის გავ რცე ლე ბას, მაგ რამ პან დე მია, უფ რო მე ტად, თვით 
ინ ფექ ცის თა ვი სე ბუ რე ბაა. იგი მსოფ ლი ოში ვრცელ დე ბო და 
მა ში ნაც, რო დე საც არ ათუ გლო ბა ლი ზა ცი ის, არ ამ ედ სა ერ-
თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის დო ნეც კი უმ-
ნიშ ვნე ლო იყო. მა გა ლი თად, „შა ვი ჭი რის” (ჟა მის), „შა ვი სიკ-
ვდი ლის”, „ქო ლე რის”, „ეს პა ნუ რი გრი პის” და სხვ პამ დე მი ები, 
რო მელ თაც ად ამი ან თა დი დი მსხვერ პლი და ღრმა ეკ ონ ომ-
იკ ური კრი ზი სე ბი მოჰ ყვა. გლო ბა ლი ზა ცი ის გაღ რმა ვე ბას-
თან ერ თად, მე დი ცი ნის გან ვი თა რე ბის შე დე გად, პან დე მი ათა 
უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი მცირ დე ბა. ამ აზე მეტყვე ლებს „ღო რის 
გრი პის”, „ატ იპ ური” და „ფრინ ვე ლის გრი პის” პან დე მი ები. 

დღე ვან დე ლი პან დე მი ის დრო საც ად ამი ან თა და ავ ად ებ ის 
მას შტა ბე ბი და მსხვერ პლი ჯერ ჯე რო ბით მცი რეა (თუმ ცა 
ერ თი ად ამი ან ის და კარ გვაც კი ტრა გე დიაა), თუმ ცა კო რო ნა-
ვი რუ სი უფ რო სწრა ფად ვრცელ დე ბა და თუ სას წრა ფო ზო-
მე ბი არ იქ ნე ბო და მი ღე ბუ ლი, შე საძ ლე ბე ლია ად ამი ან ური 
მსხვერ პლი უფ რო დი დი ყო ფი ლი ყო. ას ევე, აღ სა ნიშ ნა ვია 
ის, რომ კო რო ნა ვი რუსს შე და რე ბით ნაკ ლე ბი აგ რე სი ულ ობა 
ახ ასი ათ ებს. ას ევე, მიღ წე ვე ბი მე დი ცი ნა ში და მსოფ ლი ოში 
ჯან დაც ვის სის ტე მა თა გან ვი თა რე ბის დო ნე და ავ ად ებ ულ-
თა გან კურ ნე ბის გა ცი ლე ბით მეტ შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა, 
ვიდ რე წარ სულ ში (გან სა კუთ რე ბით შა ვი ჭი რის, ქო ლე რი სა 
და სპი დის დროს). 

მი უხ ედ ავ ად პან დე მი ებ ის მდი და რი გა მოც დი ლე ბი სა, მსოფ-
ლიო მა ინც ძალ ზე მო უმ ზა დე ბე ლი შეხ ვდა კო რო ნა ვი რუ სის 
პან დე მი ას არა სა მე დი ცი ნო, არ ამ ედ მის წი ნა აღ მდეგ გლო ბა-
ლუ რი ბრძო ლის თვალ საზ რი სით. ბი ოლ ოგი ური კა ტას ტრო-
ფის საფ რთხის და საძ ლე ვად 85 ტრი ლი ონი ანი მშპ-ს მქო ნე 
მსოფ ლი ომ სა ჭი რო სახ სრე ბი ვერ გა მო ნა ხა (ნ. ჭი თა ნა ვა, 
გან საც დელ მა გა აზ რე ბუ ლი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა უნ და შეგ-
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ვაძ ლე ბი ნოს. 2020). ეს გა მოწ ვე ულია იმ ით, რომ ეკ ონ ომ იკ ის 
გლო ბა ლი ზა ცი ის დო ნე წინ უს წრებს პო ლი ტი კუ რი გლო ბა-
ლი ზა ცი ის დო ნეს. პო ლი ტი კუ რი მზა ობ ის შემ თხვე ვა ში, ეკ-
ონ ომ იკ ური გლო ბა ლი ზა ცი ის დო ნე დღე ის ათ ვის სა შუ ალ-
ებ ას იძ ლე ვა — ას ეთი სა ხის ინ ფექ ცი ებ ის დროს მსოფ ლი ომ 
იმ ოქ მე დოს მყი სი ერ ად; სა ერ თო ძა ლე ბით წარ მო შო ბის კე რა-
ში ვე მოს პოს იგი ან ძლი ერ შეზღუ დოს მი სი გავ რცე ლე ბის 
არი ალი და მას შტა ბე ბი; არ და უშ ვას ეპ იდ ემი ის პან დე მი ად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა. დღე ვან დე ლი ვი თა რე ბა კი გვიჩ ვე ნებს, რომ 
ცალ კე ული ქვეყ ნე ბი იყ ვნენ მა ყუ რებ ლთა როლ ში ან და მო-
უკ იდ ებ ლად მოქ მე დებ დნენ. არ ადა, პან დე მი ის აღ მოფხვრა 
შე უძ ლე ბე ლია ძა ლე ბის გა ერ თი ან ებ ის გა რე შე. თუ ინ ფექ ცი-
ის კე რა რო მე ლი მე ქვე ყა ნა ში დარ ჩე ბა, არ სე ბობს მი სი თა ვი-
დან გავ რცე ლე ბის სა შიშ რო ება სხვა ქვეყ ნებ ში. 

ქვეყ ნე ბის დღე ვან დელ მა თვი თი ზო ლა ცი ამ გა აჩ ინა გარ კვე-
ული ან ტიგ ლო ბა ლის ტუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი, არ ადა, აუც ილ ებ-
ელია პი რი ქით მოქ მე დე ბა. სა ჭი როა შე იქ მნას სა ერ თა შო რი-
სო ორ გა ნი ზა ცია ყვე ლა ქვეყ ნის მო ნა წი ლე ობ ით (ჯან დაც ვის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად), რო მე ლიც მო ახ დენს 
სწრაფ რე აგ ირ ებ ას ეპ იდ ემი ებ ზე, გა ნა ხორ ცი ელ ებს შე სა ბა-
მის ღო ნის ძი ებ ებს მსოფ ლიო მას შტა ბით და ხელს შე უშ ლის 
მის გავ რცე ლე ბას სხვა ქვეყ ნებ ში. ამ ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
უნ და არ სე ბობ დეს შე სა ბა მი სი ფონ დიც. მსოფ ლიო მზად უნ-
და იყ ოს ახ ალი ინ ფექ ცი ებ ის აგ ან თავ და სა ცა ვად.

არ სე ბობს მო საზ რე ბე ბი, რომ კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის 
შემ დეგ შემ ცირ დე ბა გლო ბა ლი ზა ცი ის დო ნე, ქვეყ ნე ბი აირ-
ჩე ვენ პრო ტექ ცი ონ ის ტულ პო ლი ტი კას, თვით კმა რო ბის პო-
ლი ტი კას, რაც შე უძ ლებ ლად მიგ ვაჩ ნია, ვი ნა იდ ან ეს შე ამ ცი-
რებს გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბის (ად ამი ან თა სი ცოცხლი სა 
და ჯან მრთე ლო ბის, სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის, ომ ისა და მშვი დო-
ბის, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ამ ოწ ურ ვის, სა სურ სა თო, კლი-
მა ტის ცვლი ლე ბის, ეკ ოლ ოგი ური, კოს მო სი სა და ოკე ანე ებ ის 
ათ ვი სე ბის პრობ ლე მა და სხვა) გა დაჭ რის შე საძ ლებ ლო ბებს, 
ყვე ლა ქვე ყა ნა ში ეკ ონ ომ იკ ის შეკ ვე ცას, შე მო სავ ლე ბის შემ-
ცი რე ბას, და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას სა მეც ნი ერო კვლე ვებ-
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ზე, ინ ოვ აცი ებ ზე და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, შე აფ ერ ხებს ეკ-
ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას მთელ მსოფ ლი ოში. რაც შე ეხ ება 
ექ სპორ ტის ზრდი სა და იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა დი დარ გე ბის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას, ეს დღე საც დღის წეს რიგ შია.

გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი ობი ექ ტუ რი რე ალ ობაა და ის 
აუც ილ ებ ლად გაგ რძელ დე ბა, მაგ რამ კო რექ ტი ვე ბის შე ტა ნა 
მას ში აუც ილ ებ ელია. სა ჭი როა ჯან დაც ვის გაძ ლი ერ ება, მი სი 
ორ გა ნი ზა ცი ის ახ ალი ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა. 
ას ევე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს სა ვა ლუ-
ტო კურ სის პრობ ლე მას, უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ვა ლუ ტო 
კურ სის სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლი რე ბა, ვი ნა იდ ან ცალ კე ული 
ქვეყ ნი სათ ვის სტა ბი ლუ რი სა ვა ლუ ტო კურ სის შე ნარ ჩუ ნე-
ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლია, მას ზე მოქ მე დი სა ერ თა შო რი სო, 
ბევრ შემ თხვე ვა ში, სუ ბი ექ ტუ რი და სტი ქი ური ფაქ ტო რის 
გა მო. სა ვა ლუ ტო კურ სი გა მო ხა ტავს სა ქონ ლი სა და მომ სა-
ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო ფასს, მაგ რამ იგი დგინ დე ბა არა 
მხო ლოდ სა სა ქონ ლო (რო გორც ეს ხდე ბა ქვეყ ნის შიგ ნით), 
არ ამ ედ სა ვა ლუ ტო ბაზ რებ ზეც, ამ იტ ომ მას ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს სპე კუ ლა ცი ური მოქ მე დე ბე ბი, სა ფი ნან სო ბუშ ტე ბი, 
დემ პინ გი, მთავ რო ბა თა არა ეკ ონ ომ იკ ური ჩა რე ვე ბი და სხვა, 
რო მელ თა მოქ მე დე ბა არ ეფ უძ ნე ბა კა ნო ნი ერ საქ მი ან ობ ას. 
არ ადა, თი თოეული ას ეთი ნე გა ტი ური პრო ცე სი ცალ კე ული 
ქვეყ ნი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლია ტრა გე დი ად იქ ცეს. 

თა ნა მედ რო ვე პან დე მი ის პი რო ბებ ში მო სა ლოდ ნე ლია მოვ-
ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის ორი სცე ნა რი – მოკ ლე ვა დი ანი და 
გრძელ ვა დი ანი. პირ ვე ლი სცე ნა რის შემ თხვე ვა ში ეპ იდ ემია 
თა ვის თა ვად ჩაცხრე ბა მთელ მსოფ ლი ოში ან გა მო გო ნე ბუ ლი 
იქ ნე ბა ვაქ ცი ნა და და ავ ად ებ ის სამ კურ ნა ლო წა მა ლი. პირ-
ველ შემ თხვე ვა ში ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
მოკ ლე დრო ში, ვი ნა იდ ან სა ხელ მწი ფო და კერ ძო და ნა ზო გე-
ბი, სა მუ შაო ად გი ლე ბი და ად ამი ან ისე ული კა პი ტა ლი ძი რი-
თა დად შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა. მე ორე შემ თხვე ვა ში აუც-
ილ ებ ელი გახ დე ბა ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის გაძ ლი ერ ება 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში რო გორც 
სა ხელ მწი ფო, ისე კერ ძო და ნა ზო გე ბი ამო იწ ურ ება, სა მუ შაო 
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ად გი ლე ბი და ად ამი ან ისე ული კა პი ტა ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლი გა ჩა ნაგ დე ბა, და ის ად გუ რებს სი ღა რი ბე, შიმ ში ლი და 
ა.შ. ას ეთ შემ თხვე ვა ში სა ჭი რო გახ დე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
ად გი ლობ რი ვი და გა რე დან მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის მი მარ თვა 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის აღ სად გე ნად. სა ხელ მწი ფომ და კერ ძო 
სექ ტორ მა და ნა ხარ ჯე ბი უნ და გას წი ონ ად ამი ან თა და ინ ფი-
ცი რე ბის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად, ძი რი თა დად, შე სა ბა მი სი 
ტექ ნი კუ რი სა შუ ალ ებ ებ ის (სა მუ შაო ძა ლის ეკ იპ ირ ება, ავ-
ტო მა ტი ზა ცი ის ამ აღ ლე ბა, რო ბო ტი ზა ცია, დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბა და საქ მი ან ობა, და საქ მე ბულ თა ტრას პორ ტი რე ბა, 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის დე ზინ ფექ ცია და ა.შ.) გა მო ყე ნე ბი სათ-
ვის, ისე, რო გორც ეს ხდე ბა გა რე გა ნი ეფ ეტ ებ ის (ეკ ოლ ოგი-
ურ ად სუფ თა ტექ ნო ლო გი ები) აღ მო საფხვრე ლად. ას ევე, გა-
იზ რდე ბა სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯე ბი და ავ ად ებ ულ თა 
სამ კურ ნა ლოდ. იმ ედია, ამ სცე ნა რით მოვ ლე ნე ბი არ გან ვი-
თარ დე ბა. 

პან დე მი ის დროს სა ხელ მწი ფოს რო ლი აქ ტი ურ დე ბა. სწო-
რედ მის ხელ ში გა და დის რო გორც ად ამი ან თა უს აფ რთხო ებ-
ის, ისე ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბის ძი რი თა დი 
ბერ კე ტე ბი. სა ხელ მწი ფოს გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა პან-
დე მი ას თან ბრძო ლა და მი სი შე დე გე ბის აღ მოფხვრა ეკ ონ ომ-
იკ ასა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ნე ბის მი ერ სფე რო ში. 
ას ეთ ექ სტრე მა ლურ პი რო ბებ ში თით ქოს უფ რო ეფ ექ ტი ანია 
სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის არ სე ბო ბა. მა გა ლი თად, სა ხელ მწი-
ფოს სა კუთ რე ბის პი რო ბებ ში უფ რო ოპ ერ ატი ულ ად და შე-
ფერ ხე ბე ბის გა რე შე გან ხორ ცი ელ დე ბა ჯან დაც ვის ღო ნის ძი-
ებ ები, სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ში და საქ მე ბუ ლე ბი უხ ელ ფა სოდ 
არ დარ ჩე ბი ან, შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბი, 
უფ რო სწრა ფად მო ხერ ხდე ბა პან დე მი ის პი რო ბებ ში ეკ ონ ომ-
იკ ური საქ მი ან ობ ის გაგ რძე ლე ბი სათ ვის მომ ზა დე ბა და სხვ. 
ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია მო მა ვალ ში, სა ხელ მწი-
ფო სა კუთ რე ბის ხვედ რი თი წი ლის გაზ რდის მი მარ თუ ლე-
ბით, მაგ რამ არ სე ბულ სა წარ მო თა ნა ცი ონ ალ იზ აცია მი უღ-
ებ ელია, ვი ნა იდ ან მოხ დე ბა სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის მოშ ლა 
და წარ მო იშ ვე ბა სო ცი ალ ური და ძა ბუ ლო ბა.



axali koronavirusi da Tsu274

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ასა და მის ეკ ონ ომ იკ ურ შე დე გებ-
თან და კავ ში რე ბით ჩვენ ერ თმა ნე თი სა გან უნ და გავ მიჯ ნოთ 
პან დე მი ას თან ბრძო ლი სა და პოს ტპან დე მი ურ პე რი ოდ ში გა-
სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები (ე. მექ ვა ბიშ ვი ლი, ინ ტერ ვიუ გა-
ზეთ ში „თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტი”). საკ მა ოდ ხან გრძლი ვი 
პან დე მი ური შო კი თან და თან ემ სგავ სე ბა წმინ და ეკ ონ ომ იკ ურ 
კრი ზისს და პან დე მი ის დამ თავ რე ბის შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლია 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს ის ეთი ინ სტრუ მენ ტე ბი კრი ზი სი დან 
გა მოს ვლი სა, რო გო რიც გა მო იყ ენ ებ ოდა დი დი დეპ რე სი ის, 
მე ორე მსოფ ლიო ომ ისა და საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შე-
დე გად გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური ვარ დნი სა და 2009-2010 
წლე ბის მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბის დაძ ლე ვის დროს, 
რო მე ლიც მო იც ავს ფის კა ლურ, მო ნე ტა რულ, ინ სტი ტუ ცი ურ 
და სხვა ინ სტრუ მენ ტთა ერ თობ ლი ობ ას, რომ ლე ბიც იწ ვე ვენ 
წარ მო ებ ის სტი მუ ლი რე ბას, უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბას და 
სა ბო ლო ოდ მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლი ზა ცი ის მიღ წე ვას. 
მოკ ლე ვა დი ანი პან დე მი ური ეკ ონ ომ იკ ური შო კი დან გა მოს-
ვლას კი გა ცი ლე ბით მცი რე დრო და და ნა ხარ ჯე ბი დას ჭირ-
დე ბა და ბევრ შემ თხვე ვა ში კერ ძო სექ ტო რი, ძი რი თა დად, 
თა ვის თა ვად აღ იდ გენს პან დე მი ამ დე არ სე ბულ მდგო მა რე-
ობ ას, თუმ ცა სა ხელ მწი ფოს აქ ტი ური დახ მა რე ბაც აუც ილ ებ-
ელი იქ ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით იმ სფე რო ებ ის ად მი, რომ ლებ-
მაც დი დი და ნაკ ლი სი გა ნი ცა დეს.

უნ და ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ში, ძი რი თა დად, დრო ულ-
ად მო ხერ ხდა სა თა ნა დო ზო მე ბის გან ხორ ცი ელ ება ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ, რის შე დე გა დაც შე ნელ და ინ ფექ-
ცი ის გავ რცე ლე ბის პრო ცე სი და მიღ წე ულ იქ ნა სხვა ქვეყ-
ნებ თან შე და რე ბით ად ამი ან თა მსვერ პლის ძალ ზე და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, შე ნარ ჩუნ და ად ამი ან ის სა არ სე ბო პი რო ბე ბი სა 
და ქვეყ ნის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის სა ჭი რო ეკ ონ ომ იკ ური 
საქ მი ან ობ ის გარ კვე ული დო ნე. სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე-
ბე ბის მო ბი ლი ზე ბი სა და სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯზე 
ხერ ხდე ბა დახ მა რე ბე ბის გა წე ვა რო გორც მო სახ ლე ობ ის, ისე 
ბიზ ნე სი სათ ვის. თუმ ცა, ალ ბათ, სა ჭი როა დახ მა რე ბის გავ-
რცე ლე ბა იმ თვით და საქ მე ბუ ლებ ზეც, რომ ლე ბიც არ იყ ვნენ 
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და რე გის ტრი რე ბულ ნი, არ შე უძ ლი ათ შე სა ბა მი სი და მა დას-
ტუ რე ბე ლი სა ბუ თე ბის წარ მოდ გე ნა, მაგ რამ მძი მე ეკ ონ ომ-
იკ ურ პი რო ბებ ში იმ ყო ფე ბი ან.

უკ ვე მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე (მა გა-
ლი თად, და ავ ად ებ ულ თა გან კურ ნე ბის მა ღა ლი შან სი, ეპ-
იდ ემი ის მას შტა ბე ბის შემ ცი რე ბა, ჩვე ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 
მო სახ ლე ობ აში ვი რუ სი სა გან თავ და სა ცა ვად, სო ცი ალ ური 
დის ტან ცი რე ბა, ონ ლა ინ საქ მი ან ობა და სხვ.), აუც ილ ებ ელია 
მკაც რი შეზღუდ ვე ბის მოხ სნა, რომ არ მი ვი დეთ ეკ ონ ომ იკ ურ 
კო ლაფ სამ დე და სო ცი ალ ური და ძა ბუ ლო ბის უკ იდ ურ ეს გამ-
წვა ვე ბამ დე. კარ გია, რომ სა ქარ თვე ლო ში ეს პრო ცე სი უკ ვე 
და იწყო. შე სა ბა მი სი ვაქ ცი ნის ან წამ ლის აღ მო ჩე ნამ დე ქვე-
ყა ნამ უნ და მო ახ ერ ხოს პან დე მი ის (ეპ იდ ემი ის) პი რო ბებ ში 
ცხოვ რე ბა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია არა მხო ლოდ ში და პრობ-
ლე მე ბი, არ ამ ედ სხვა ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობა, 
რა თა ინ ფექ ცი ის ხე ლა ხა ლი გავ რცე ლე ბა არ მოხ დეს.

მო მა ვალ ში, რო გორც მთელ მსოფ ლი ოში, ისე სა ქარ თვე-
ლო ში, კო რო ნა ვი რუ სუ ლი პან დე მი ის გა მოც დი ლე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, ყუ რადღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს მე დი ცი ნის, 
ბი ოტ ექ ნო ლო გი ებ ისა და ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის, სოფ ლის 
ეკ ონ ომ იკ ის, ციფ რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ისა და ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე-
ლექ ტის გან ვი თა რე ბა ზე. ფარ თოდ უნ და და ინ ერ გოს ონ ლა ინ 
სწავ ლე ბა, ონ ლა ინ ვაჭ რო ბა და დის ტან ცი ური საქ მი ან ობა, 
რაც, გარ და ად ამი ან თა უს აფ რთხო ებ ისა, გა მო იწ ვევს რე-
სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ეკ ონ ომი ასა და დრო ის და ნა ზოგს. 

თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე ად ამი ან თა კე თილ დღე ობ ის ამ აღ ლე-
ბა სულ უფ რო და უფ რო და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა პროგ რე სულ 
თვი სებ რივ ცვლი ლე ბებ ზე ეკ ონ ომ იკ აში (ეკ ონ ომ იკ ურ გან-
ვი თა რე ბა ზე). ამ დე ნად, მო მა ვალ ში სა ქარ თვე ლო ში გე ნე რა-
ლუ რი მი მარ თუ ლე ბა უნ და გახ დეს ეკ ონ ომ იკ ის ინ ოვ აცი ური 
გან ვი თა რე ბა. ქვეყ ნის ინ ოვ აცი ურ მა სის ტე მამ უნ და შეძ ლოს 
ინ ოვ აცი ებ ის გე ნე რი რე ბა ან იმ პორ ტი. თავ და პირ ვე ლად უპ-
ირ ატ ეს ობა უნ და მი ენ იჭ ოს ინ ოვ აცი ებ ის იმ პორ ტს, ხო ლო 
შემ დეგ სა კუ თარ კვლე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ოვ აცი ებ ის 
გან ხორ ცი ელ ებ ას (თუ გვინ და ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან-
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ობა ამ აღ ლდეს). ამ პრო ცეს ში პრი ორ იტ ეტი უნ და მი ენ იჭ ოს 
მეც ნი ერ ებ ას, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი-
თა რე ბის პრო ცესს სა ფუძ ვე ლი გა მო ეც ლე ბა და შე დე გი ვერ 
მი იღ წე ვა. სწო რედ ინ ოვ აცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის შე დე გად, 
კა ცობ რი ობ ის ერ თი ანი მოქ მე დე ბით, შე იძ ლე ბა გა და იჭ რას 
დღე ის ათ ვის მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი სა სი ცოცხლოდ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბი, მათ შო რის, ის გლო-
ბა ლუ რი პრობ ლე მაც, რო მელ საც პან დე მია ჰქვია.

კვლე ვა ში ას ახ ული დის ტან ცი ური
სწავ ლის შე დე გე ბი თსუში

სტა ტია მო ამ ზა და ნი ნო კა კუ ლი ამ

წლე ვან დე ლი წე ლი აკ ად ემი ურ ად წლად არ გა მოცხად და. 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მამ მა ლე ვე აუღო ალ ღო „კო ვიდ-19” ვი-
რუ სით გა მოწ ვე ულ რე ალ ობ აში დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე 
გა დას ვლის პრო ცესს. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტიც მო ბი ლი ზე ბუ ლად გა და ერ თო დის ტან ცი ური სწავ ლის 
რე ჟიმ ზე, რაც თსუ-ის ყვე ლა ფა კულ ტეტ მა წარ მა ტე ბით 
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დაძ ლია. ხარ ვე ზებ სა და გარ კვე ული სა ხის პრობ ლე მებ ზე, რა 
თქმა უნ და, იყო სა უბ არი, მაგ რამ სწავ ლე ბა/სწავ ლის პრო ცე-
სი შედ გა. 

კონ კრე ტუ ლად, თუ რო გორ წა რი მარ თა სწავ ლე ბის პრო ცე-
სი დის ტან ცი ურ ად, ამ ის თა ობ აზე გა ზეთ „თბი ლი სის უნ ივ ერ-
სი ტე ტის” რე დაქ ცი ამ კვლე ვა ჩა ატ არა. გა მო იკ ითხა თსუ-ის 
ყვე ლა ფა კულ ტე ტის ბა კა ლავ რი ატ ის, მა გის ტრა ტუ რი სა და 
დოქ ტო რან ტუ რის სა ფე ხუ რე ბის 540 სტუ დენ ტი, რო მელ თაც 
ფოს ტა ზე გაგ ზავ ნი ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი ან კე ტა შე ავ სეს. ელ-
ექ ტრო ნუ ლი ან კე ტა თით ქმის ყვე ლა სტუ დენ ტს და ეგ ზავ ნა, 
მაგ რამ მათ გან მხო ლოდ 540 სტუ დენ ტმა (ბა კა ლავ რი ატი, მა-
გის ტრა ტუ რა, დოქ ტო რან ტუ რა) გვი პა სუ ხა კითხვა ზე — რო-
გორ აგ რძე ლებ სწავ ლას დის ტან ცი ურ ად (ჩა ერ თე პრო ცეს ში 
უპ რობ ლე მოდ თუ გა გი ჭირ და პრო ცეს ში ჩარ თვა)?

კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, გა მო კითხუ ლი 540 სტუ-
დენ ტი დან 374 (69 %) სტუ დენ ტი ამ ბობს, რომ პრო ცეს ში ჩა-
ერ თო უპ რობ ლე მოდ, 127 (24 %) სტუ დენ ტი აცხა დებს, რომ 
გა უჭ ირ და პრო ცეს ში ჩარ თვა, 23 (4 %) სტუ დენ ტი ამ ბობს, 
რომ ჩა ერ თო დის ტან ცი ური სწავ ლის პრო ცეს ში, მაგ რამ იყო 
ხარ ვე ზე ბი და მხო ლოდ 3 (1 %) სტუ დენ ტი აცხა დებს, რომ 
სა ერ თოდ ვერ გა და ეწყო ახ ალ რე ჟიმ ზე. გა მო კითხულ თა გან 
13-მა (2 %) სტუ დენ ტმა თა ვი შე იკ ავა პა სუ ხის გა ცე მის გან.
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კვლე ვის შე დე გე ბი ფა კულ ტე ტე ბის მი ხედ ვით

ან კე ტუ რი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის შემ დეგ კვლე ვის შე-
დე გე ბი თსუ-ის ფა კულ ტე ტე ბის მი ხედ ვი თაც გრა ფი კუ ლად 
ავ სა ხეთ. ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი დან გა მო-
კითხვა ში მო ნა წი ლე ობა მი იღო 110-მა სტუ დენ ტმა, რო მელ-
თა გან 74 (69 %) აცხა დებს, რომ დის ტან ცი ური სწავ ლის 
პრო ცეს ში ჩა ერ თო უპ რობ ლე მოდ, 30 (28 %) ამ ბობს, რომ 
გა უჭ ირ და პრო ცეს ში ჩარ თვა, 3 (3 %) კი მი უთ ით ებს ხარ ვე-
ზებ ზე პრო ცეს ში ჩარ თვი სას (3 სტუ დენ ტმა თა ვი შე იკ ავა პა-
სუ ხის გა ცე მის გან). 

მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტი დან გა მო კითხვას გა მო ეხ მა ურა 
მხო ლოდ 5 სტუ დენ ტი, რო მელ თა გან 5-ივე სტუ დენ ტმა აღ-
ნიშ ნა, რომ პრო ცეს ში ჩა ერ თო უპ რობ ლე მოდ. 

ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი დან გა მო იკ-
ითხა 116 სტუ დენ ტი, რო მელ თა გან 78 სტუ დენ ტმა (69 %) გა-
ნაცხა და, რომ ჩა ერ თო პრო ცეს ში უპ რობ ლე მოდ, 26 (23 %) 
სტუ დენ ტმა თქვა, რომ გა უჭ ირ და პრო ცეს ში ჩარ თვა, 8 (7 %) 
სტუ დენ ტი ამ ბობს, რომ ჩა ერ თო პრო ცე სებ ში, მაგ რამ იყო 
ხარ ვე ზე ბი და მხო ლოდ 1(1 %) სტუ დენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ 
ვერ ჩა ერ თო პრო ცეს ში (3 სტუ დენ ტმა თა ვი შე იკ ავა პა სუ ხის 
გა ცე მის გან).

ფსი ქო ლო გი ისა და გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ-
ტეტ ზე გა მო იკ ითხა 46 სტუ დენ ტი. აქ ედ ან 35 (76 %) სტუ-
დენ ტმა გვი პა სუ ხა, რომ დის ტან ცი ური სწავ ლის პრო ცეს ში 
ჩა ერ თო უპ რობ ლე მოდ, ხო ლო 11 (24 %) სტუ დენ ტმა აღ ნიშ-
ნა, რომ გა უჭ ირ და პრო ცეს ში ჩარ თვა.

იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი დან ელ ექ ტრო ნუ ლი ან კე ტა შე ავ-
სო 76 სტუ დენ ტმა. აქ ედ ან 48 (64,9 %) სტუ დენ ტი აცხა დებს, 
რომ დის ტან ცი ური სწავ ლის პრო ცეს ში ჩა ერ თო უპ რობ ლე-
მოდ, 21 (28,4 %) სტუ დენ ტი ამ ბობს, რომ გა უჭ ირ და პრო-
ცეს ში ჩარ თვა, 4 (5,4 %) სტუ დენ ტის თქმით, და ფიქ სირ და 
ხარ ვე ზე ბი პრო ცეს ში ჩარ თვი სას და მხო ლოდ 1 (1,3 %) სტუ-
დენ ტი ვერ ჩა ერ თო პრო ცეს ში (2 სტუ დენ ტმა თა ვი შე იკ ავა 
პა სუ ხის გა ცე მის გან).
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სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ 
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტეტ-
ზე გა მო კითხვა ში მო ნა წი ლე-
ობა მი იღო 100 სტუ დენ ტმა. 
აქ ედ ან 76 (77 %) სტუ დენ ტი 
ამ ბობს, რომ დის ტან ცი ური 
სწავ ლის პრო ცეს ში ჩა ერ-
თო უპ რობ ლე მოდ, 17 (17 %) 
სტუ დენ ტი აცხა დებს, რომ 
გა უჭ ირ და პრო ცეს ში ჩარ-
თვა, 5 (5 %) სტუ დენ ტი მი-
უთ ით ებს ხარ ვე ზებ ზე პრო-
ცეს ში ჩარ თვის დროს და 
მხო ლოდ 1 (1 %) სტუ დენ ტი 
ამ ბობს, რომ ვერ ჩა ერ თო პრო ცეს ში (1 სტუ დენ ტმა თა ვი შე-
იკ ავა პა სუ ხის გა ცე მის გან).

ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ-
ტე ტი დან ჩვენს კითხვარს უპ ას უხა 89 სტუ დენ ტმა. აქ ედ ან 
61 (71,8 %) სტუ დენ ტმა თქვა, რომ დის ტან ცი ური სწავ ლის 
პრო ცეს ში ჩა ერ თო უპ რობ ლე მოდ, 21 (24,7 %) სტუ დენ ტმა 
გა ნაცხა და, რომ გა უჭ ირ და პრო ცეს ში ჩარ თვა, 3 (3,5 %) 
სტუ დენ ტი კი ამ ბობს, რომ ჩა ერ თო პრო ცეს ში, მაგ რამ და-
ფიქ სირ და ხარ ვე ზე ბი ( 4 სტუ დენ ტმა თა ვი შე იკ ავა პა სუ ხის 
გა ცე მის გან).

მთელ ამ პრო ცეს ში (ვებ-გვერ დზე ელ ექ ტრო ნუ ლი ან კე ტის 
და ფორ მა ტე ბა, Excel-სა და SPSS-ში მო ნა ცე მე ბის და მუ შა-
ვე ბა და ას ევე კვლე ვის შე დე გე ბის გრა ფი კუ ლად ას ახ ვა) რე-
დაქ ცი ას უშ ურ ვე ლი დახ მა რე ბა გა უწია თსუ-ის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ასა და ბიზ ნეს ში ინ-
ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის კა თედ რის ას ოც ირ ებ ულ მა 
პრო ფე სორ მა, ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ურ მა დოქ ტორ მა, მეც ნი-
ერ ებ ის, ინ ჟი ნე რინ გი სა და ტექ ნო ლო გი ებ ის მსოფ ლიო აკ ად-
ემი ის სა მეც ნი ერო და სა რე დაქ ციო კო მი ტე ტი სა და ბიზ ნე სის 
სის ტე მე ბის ლა ბო რა ტო რი ის სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო 
ბორ დის წევ რმა რუ სუ დან სე თუ რი ძემ.

rusudan seTuriZEerusudan seTuriZEe
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კვლე ვა ში ას ახ ული გან წყო ბე ბი

გა მო კითხულ რეს პონ დენ ტთა გან ზო გი ერ თმა სტუ დენ ტმა 
თა ვის პა სუხს ახ სნა-გან მარ ტე ბე ბიც და ურ თო, სა დაც ჩანს 
მა თი ემ ოცი ური და მო კი დე ბუ ლე ბა დის ტან ცი ური სწავ ლის 
რე ჟიმ ზე გა დარ თვას თან და კავ ში რე ბით. ჩვენ სა ინ ტე რე სოდ 
ჩავ თვა ლეთ სტუ დენ ტუ რი გან წყო ბე ბის ას ახ ვა ჩვე ნი კვლე-
ვის ან ალ იტ იკ ურ ნა წილ ში. წარ მო გიდ გენთ სტუ დენ ტთა არა-
ერ თგვა რო ვან შე ფა სე ბებს პრო ცეს თან მი მარ თე ბით: 

• ბუ ნებ რი ვია, რომ თა ვი დან სრუ ლი ად გა ურ კვევ ლო ბა ში 
ვი ყა ვი, მაგ რამ სა ბო ლო ოდ ჩა ვერ თე პრო ცეს ში ლექ ტო-
რებ თან კონ ტაქ ტი თა და მა სა ლა ზე წვდო მით. სა ბო ლო ოდ, 
ვსწვა ლობ მათ მი ერ მო ცე მულ და ვა ლე ბებს, იმ ის მი უხ ედ-
ავ ად, რომ რთუ ლია მა თი ნახ ვი სა და მოს მე ნის გა რე შე აღ-
ვიქ ვა მა სა ლა „ონ ლა ინ” სწავ ლე ბით.

• დის ტან ცი ური სწავ ლის პრო ცეს ში ძა ლი ან კარ გად და 
მო ხერ ხე ბუ ლად ჩა ვერ თე. სოფ ლის მთებ ში ყოფ ნის მი-
უხ ედ ავ ად, აქ ტი ურ ად ვი ღებ გა ნათ ლე ბას და ვა მე ცა დი-
ნებ ქვეყ ნის სხვა დას ხვა კუთხე ში მყოფ ჩემს მოს წავ ლე-
ებს, პა რა ლე ლუ რად ხე ლი მოვ კი დე სოფ ლის მე ურ ნე ობ ას, 
ვტკბე ბი ბუ ნე ბით და იდე ალ ური გა რე მო მაქ ვს მე ცა დი ნე-
ობ ისა და კითხვი სათ ვის.

• სი მარ თლე გითხრათ, თა ვი დან ვე სკეპ ტი კუ რად ვი ყა ვი 
გან წყო ბი ლი და არ მე გო ნა — თუ გა მო მი ვი დო და რა იმე, 
მაგ რამ რომ და ვი ნა ხე ლექ ტო რე ბი სა და სე მი ნა რის ტე ბის 
მო ტი ვა ცია და ჩარ თუ ლო ბა, მეც გად მო მე დო და დღეს აქ-
ტი ურ ად ვმო ნა წი ლე ობ ონ ლა ინ სწავ ლე ბის პრო ცეს ში. მინ-
და გითხრათ, რომ მე ტად კომ ფორ ტუ ლია, ვიდ რე მე გო ნა.

• აქ ტი ურ ად ჩა ვერ თე პრო ცეს ში, მაგ რამ არ სე ბობს მა ინც 
რა ღაც მუდ მი ვი დაბ ნე ულ ობ ის შეგ რძნე ბაც და და ძა ბუ-
ლო ბაც, რომ შემ თხვე ვით რა იმე არ გა მომ რჩეს, პა ტა რა 
ნიუანსმა ხე ლი არ შე მი შა ლოს და გეგ მილ აქ ტი ვო ბა ში. შე-
იძ ლე ბა ით ქვას, კომ ფორ ტუ ლი და მო სა ხერ ხე ბე ლიც არ ის 
რა ღაც მხრივ.
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• პრო ცეს ში უპ რობ ლე მოდ ჩა ვერ თე. დის ტან ცი ურ სწავ-
ლე ბა ზე გა დას ვლის თა ნა ვე ლექ ტო რებ მა სა ოც რად დი დი 
მონ დო მე ბა და ოპ ერ ატი ულ ობა გა მო იჩ ინ ეს. მა ლე ვე დაგ-
ვი კავ შირ დნენ და სწავ ლის დაწყე ბა დათ ქმულ დროს მო-
ახ ერ ხეს. დღე საც აქ ტი ურ ად გვი ტარ დე ბა ლექ ცია-სე მი-
ნა რე ბი და თა მა მად ვართ ჩარ თულ ნი სტუ დენ ტე ბი.

• გა მი ჭირ და და მირ ჩევ ნია, რომ წე ლი აკ ად ემი ურ ად გა-
მოცხად დეს, თუ კი დევ გა და იდ ება სწავ ლა შექ მნი ლი სი-
ტუ აცი ის გა მო.

• მა ინც ვიტყვი, რომ გა მი ჭირ და, რად გან ჩემ თვის ად ამი ან-
ურ ურ თი ერ თო ბებს ვე რას დროს ჩა ან აც ვლებს ვირ ტუ ალ-
ური ურ თი ერ თო ბე ბი. რთუ ლია, რო ცა კარ გად ვერ ხე დავ 
ად ამი ან ის თვა ლებს, რაც კო მუ ნი კა ცი ის წარ მარ თვის-
თვის აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა, ას ევე არ შე გიძ ლია იგ რძნო 
მი სი ენ ერ გე ტი კა, რო მე ლიც პი რა დად ჩემ თვის ას ევე აუც-
ილ ებ ელია კარ გი კო მუ ნი კა ცი ის არ სე ბო ბის თვის. თუმ ცა 
უნ და ვე ცა დოთ და არ სე ბულ ვი თა რე ბას მო ვერ გოთ. 

• მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის ფონ ზე დის ტან ცი ურ სწავ ლე-
ბა ზე გა დას ვლა დრო ული, სა სარ გებ ლო და გო ნივ რუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბაა. თუმ ცა ღა, ამ აზ რთან შეხ ვედ რა თა-
ვი სე ბუ რად მა ინც მო ულ ოდ ნე ლი იყო ჩემ თვის, მაგ რამ 
უმ ოკ ლეს ხა ნებ ში, პირ ვე ლი ვე კვი რა ში, მე თავს სრულ 
მზად ყოფ ნა ში ვგრძნობ დი, ნელ-ნე ლა კი იმ დე ნად გა ვი თა-
ვი სე, თით ქოს, ონ ლა ინ სწავ ლე ბას აქ ამ დეც მივ სდევ დით 
და ახ ალი არ აფ ერი ყო ფი ლა. ამ აში კი Zoom-ის დახ ვე წილ-
მა პროგ რა მამ და ლექ ტო რე ბის ოპ ერ ატი ულ ობ ამ ძა ლი ან 
შე მიწყო ხე ლი. ახ ლა ლექ ცი ებ ის მსვლე ლო ბა ში გა ცი ლე-
ბით მე ტი სტუ დენ ტია ჩარ თუ ლი. მომ წონს ას ეთი გან წყო-
ბა და მეტ სტი მულს მაძ ლევს.

• პრო ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად აქ ტი ურ ად ვარ ჩარ თუ ლი. ბევ-
რი ხარ ვე ზია და რთუ ლია ლექ ტო რებ თან ახ ლო კო მუ ნი-
კა ცი ის გა რე შე ყვე ლაფ რის გა აზ რე ბა, მაგ რამ ვცდი ლობ.

• ჯერ ვერ ჩა ვერ თე და ძა ლი ან უინ ტე რე სოდ და მო უხ ერ-
ხებ ლად მეჩ ვე ნე ბა ეს ყვე ლა ფე რი.

• რა თქმა უნ და, მარ ტი ვი არ არ ის ვირ ტუ ალ ური ურ თი-
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ერ თო ბა ლექ ტო რებ თან, ყო ველ თვის ცოცხალ კავ შირს 
ვა ნი ჭებ უპ ირ ატ ეს ობ ას, თუმ ცა ეს ახ ალი გა მოწ ვე ვაა და 
მი უხ ედ ავ ად პა ტა რა შე ფერ ხე ბე ბი სა, ყვე ლა ფე რი მა ინც 
კარ გად მი დის.

• რთუ ლია და მო ტი ვა ცი ას აც აგ დებს, თუმ ცა ვცდი ლობ, 
რომ პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ დავ კარ გო.

• სწავ ლის დის ტან ცი ურ პსრო ცეს ში ჩარ თვა ჩემ თვის არ 
აღ მოჩ ნდა რთუ ლი, თუმ ცა ამ ყვე ლა ფერ მა მა ინც გა მო იწ-
ვია ჩემ ში დაბ ნე ულ ობა, რად გან აქ ამ დე არ ას დროს მქო-
ნია ას ეთი შემ თხვე ვა. გარ და ამ ისა, ხში რად ინ ტერ ნე ტის 
პრობ ლე მაა, რად გან ახ ლა ხალ ხი ინ ტენ სი ურ ად მო იხ მარს 
მას. ამ ას ის იც ემ ატ ება, რომ იზ ოლ ირ ებ ის გა მო ვერ ვა-
ხერ ხებ მე გობ რებ თან თუ თა ნა კურ სე ლებ თან შეხ ვედ რას 
და ერ თმა ნეთ ში იდე ებ ის გა ზი არ ებ ას, სირ თუ ლე ებ ის ერ-
თად გა და ლახ ვას, რაც, და მე თან ხმე ბით, დის ტან ცი ურ ად 
ძა ლი ან ძნე ლია.

• უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და ლექ ცი ებ სა და სე მი ნა რებ ზე უნ ივ-
ერ სი ტეტ ში დას წრე ბა და ლექ ტო რებ თან პირ და პირ კო-
მუ ნი კა ცია, თუმ ცა დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით დროს არ ვკარ გავთ. პრობ ლე მე ბის გა რე შე 
მიმ დი ნა რე ობს დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა, სა ინ ტე რე სოც 
კია ამ ფორ მა ტით კო მუ ნი კა ცია. თუმ ცა, მა ინც იმ ედს ვი-
ტო ვებ, რომ მა ლე შევ ხვდე ბით აუდ იტ ორი ებ ში.

• ძა ლი ან რთუ ლია დის ტან ცი ური სწავ ლა პი რა დად ჩემ-
თვის. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ კარ გი ინ ტერ ნე ტი მაქ ვს, 
პროგ რა მა ძა ლი ან ჭე დავს, ბევ რი ხარ ვე ზი აქ ვს და გვი-
ჭირს სტუ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას. ფაქ ტობ რი ვად შე მიძ-
ლია ვთქვა, რომ ჯერ ჯე რო ბით ვერ ჩა ვერ თე პრო ცეს ში.

• უპ რობ ლე მოდ ჩა ვერ თე დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პრო-
ცეს ში, ერ თა დერ თი დის კომ ფორ ტი ის არ ის, რომ მუ შა ობა 
მი წევს ეკ რან თან და არა ფურ ცელ თან, თუმ ცა და უძ ლე ვე-
ლი არ არ ის. ლექ ცი ებ ის დის ტან ცი ურ ად ჩა ტა რე ბა, გარ-
კვე ულ წი ლად, კომ ფორ ტუ ლიც კი აღ მოჩ ნდა.

• ჩა ვერ თე უპ რობ ლე მოდ, ჩემ ზე მე ტი პრობ ლე მა ლექ ტო-
რებს ჰქონ დათ, მაგ რამ მთა ვა რი მო რა ლია და ონ ლა ინ 
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გაკ ვე თი ლე ბით ვე რაფ რის სწავ ლას შევ ძლებ სა ფუძ ვლი-
ან ად.

• ჩარ თვით მარ ტი ვად ჩა ვერ თე, მაგ რამ პრო ცე სი არ არ ის 
ნა ყო ფი ერი და გა მარ თუ ლი.

• ჩემ და გა საკ ვი რად, უპ რობ ლე მოდ ჩა ვერ თე ონ ლა ინ 
სწვლე ბის პრო ცეს ში. იქ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რომ სო ფელ-
ში ვარ და აქ სუს ტი ინ ტერ ნეტ-კავ ში რია, მე ში ნო და, მაგ-
რამ, ჯერ -ჯე რო ბით, ყვე ლა ფე რი კარ გად მი დის, ყვე ლა 
საგ ნის ლექ ცია-სე მი ნარს და ვეს წა რი უკ ვე.

• ცო ტა მი ჭირს, რად გან ზოგ ჯერ მა ვიწყდე ბა, რომ გა საგ-
ზავ ნი მაქ ვს და ვა ლე ბე ბი და მაქ ვს სა მუ შაო კონ კრე ტულ 
საგ ნებ ში, მაგ რამ იმ ას აც ვი აზ რებ, რაც ხდე ბა ქვე ყა ნა ში 
და ყვე ლა ნა ირ ად ვუ ჭერ მხარს დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას. 
მეც გან რი გი გა ვა კე თე და ვფიქ რობ, უფ რო სტა ბი ლუ რად 
ვი მე ცა დი ნებ და რუ ტი ნად ვაქ ცევ ამ ყვე ლა ფერს. ამ ას თა-
ნა ვე, სმე ნა დაქ ვე ით ებ ული ვარ და ზუმ ში გა გო ნე ბა ჩემ-
თვის გა მოწ ვე ვაა, მაგ რამ მოს მე ნას მა ინც ვა ხერ ხებ.

ეკა ენ უქ იძე: სას წავ ლო პრო ცე სი
გა მარ თუ ლად მიმ დი ნა რე ობს

უმ რავ ლე სო ბას სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თვი სას პრობ-
ლე მე ბი არ შექ მნია — ამ ბობს თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტე ტის სას წავ ლო პრო ცე სის მარ თვის დე პარ ტა მენ ტის 
უფ რო სის მო ვა ლე ობ ის შემ სრუ ლე ბე ლი ეკა ენ უქ იძე. „ფა-
კულ ტე ტებ მა შე იმ უშ ავ ეს და აკ ად ემი ურ მა საბ ჭომ და ად-
გი ნა ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის წე სი. ყვე ლა ფა კულ ტეტ მა 
შე იტ ანა ცვლი ლე ბე ბი სტუ დენ ტის შე ფა სე ბის სის ტე მა ში. 
ძი რი თა დად, სწავ ლე ბა ხორ ცი ელ დე ბა პროგ რა მა Zoom-ის 
მეშ ვე ობ ით. ლექ ცი ები ტარ დე ბა შე უფ ერ ხებ ლად. სტუ დენ-
ტე ბის გან მაქ ვს ინ ფორ მა ცია, რომ უმ რავ ლე სო ბას სას წავ-
ლო პრო ცეს ში ჩარ თვი სას პრობ ლე მე ბი არ შექ მნია. თუმ ცა, 
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იყო რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა, რო დე საც სტუ დენ ტი სო ფელ ში 
იყო წა სუ ლი და ინ ტერ ნე ტის არ ას აკ მა რი სი სიხ ში რის გა მო 
ლექ ცი აზე დას წრე ბას ვერ ახ ერ ხებ და. მსგავ სი ტექ ნი კუ რი 
ხა სი ათ ის ხარ ვე ზი და ფიქ სირ და, თუმ ცა, სხვა მხრივ სას წავ-
ლო პრო ცე სი გა მარ თუ ლად მიმ დი ნა რე ობს. შე ფა სე ბის წეს-
ში თი თოეულმა ფა კულ ტეტ მა, დარ გობ რი ვი სპე ცი ფი კი დან 
გა მომ დი ნა რე, შე იტ ანა ცვლი ლე ბე ბი (ფა კულ ტე ტე ბის დე კა-
ნე ბი უფ რო დაწ ვრი ლე ბით გას ცე მენ ამ კითხვას პა სუხს). ფი-
ნა ლურ გა მოც დებ თან და კავ ში რე ბით გა დაწყვე ტი ლე ბა ჯერ 
არ მი ღე ბუ ლა. ეს და მო კი დე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში ეპ იდ ემი ოლ-
ოგი ურ სი ტუ აცი აზე. თსუ-ში არ ის რი გი სა კითხე ბი სა, რა ზეც 
გა დაწყვე ტი ლე ბა ეტ აპ ობ რი ვად მი იღ ება”, — გა ნაცხა და ეკა 
ენ უქ იძ ემ.

* * *
_ რო გორ მუ შა ობს სას წავ ლო პრო ცე სის მარ თვის დე პარ-

ტა მენ ტი დის ტან ცი ურ ად?
_ დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში ჩვე ულ ებ რი ვად ვმუ შა ობთ. მას 

შემ დეგ, რაც თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ელ ექ-
ტრო ნუ ლი საქ მის წარ მო ება და ფუძ ნდა, გან ცხა დე ბე ბი კან-
ცე ლა რი ის ელ-ფოს ტა ზე მი იღ ება/ტარ დე ბა, შემ დეგ შე მო დის 
ჩვენ თან და თა ნამ შრომ ლებს შო რის ნა წილ დე ბა. მუ შა ობ ის ას 
არ ანა ირი შე ფერ ხე ბა არ გვაქ ვს. რო დე საც სტუ დენ ტს სჭირ-
დე ბა ცნო ბის და მოწ მე ბა ცოცხა ლი ხელ მო წე რით (ეს იმ შემ-
თხვე ვა ში, თუ საზღვარ გა რეთ სჭირ დე ბა წარ სად გე ნად და 
ეპ იდ ემი ის პე რი ოდ ში ას ეთი რამ დე ნი მე ათე ული შემ თხვე ვა 
გვქონ და), მივ დი ვარ უნ ივ ერ სი ტეტ ში და ცნო ბას ხელს ვა-
წერ. ჩვე ნი დე პარ ტა მენ ტის დე ბუ ლე ბით გან საზღვრულ ყვე-
ლა ფუნ ქცი ას შე უფ ერ ხებ ლად ვა ხორ ცი ელ ებთ.

ესაუბრა ნატო ობოლაძე
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დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის შე დე გე ბი
ბო ლოს გა მოჩ ნდე ბა

გვე სა უბ რე ბა თსუის ემ ერ იტ უსი პრო ფე სო რი, ფი ლო ლო
გი ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი და მა ნა მე ლი ქიშ ვი ლი

_ რო გორ ფიქ რობთ, დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა და სუ ლი 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა რამ დე ნად არ ის შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი და რო გორ შე აფ ას ებ დით სწავ ლე ბის ხა რის ხს? 
_ ნათ ქვა მია, „ზო გი ჭი რი მარ გე ბე ლიაო”. კა რან ტი ნის 

აუც ილ ებ ლო ბამ გვაჩ ვე ნა საკ მა ოდ ფარ თო შე საძ ლებ ლო-
ბა ნი დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის სფე რო ში. რა თქმა უნ და, ეს 
ვერ შეც ვლის სა უნ ივ ერ სი ტე ტო თუ სას კო ლო სივ რცე სა და 
უშუ ალო ურ თი ერ თო ბას აუდ იტ ორი აში, მაგ რამ არა მხო-
ლოდ ექ სტრე მა ლუ რი სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, არ ამ ედ ჩვე-
ულ ებ რი ვაც ძა ლი ან კარ გი სა შუ ალ ებაა მსმე ნე ლე ბის ფარ თო 
აუდ იტ ორი ას თან კო მუ ნი კა ცი ის ათ ვის.

ვფიქ რობ, რომ თსუ-ში, კერ ძოდ კი, ქარ თუ ლი ენ ის ინ სტი-
ტუტ ში ეს სი ახ ლე საკ მა ოდ სწრა ფად და ინ ერ გა და სწავ ლე-
ბის პრო ცე სი კარ გა დაა ორ გა ნი ზე ბუ ლი. ლექ ცია-სე მი ნა რე ბი 
შე უფ ერ ხებ ლად მიმ დი ნა რე ობს და სა ხა ლი სო ცაა.

damana meliqiSvilidamana meliqiSvili
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რაც შე ეხ ება შე დე გებს, ეს ბო ლოს გა მოჩ ნდე ბა (რო გორც 
იტყვი ან, „წი წი ლებს შე მოდ გო მა ზე ით ვლი ანო”). მცი რე რა-
ოდ ენ ობ ის ჯგუ ფებ ში კარ გი შე დე გე ბია მო სა ლოდ ნე ლი, რა-
საც ვერ ვიტყვი დი დი რა ოდ ენ ობ ის ჯგუ ფებ ზე. 
_ თუ ეც ნო ბით სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის სა გან მა-

ნათ ლებ ლო პრო ექ ტს – „ტე ლეს კო ლა”? რამ დე ნა დაა ეფ ექ-
ტუ რი მა სობ რი ვი სწავ ლე ბის ეს ფორ მა და რო გორ შე აფ ას-
ებ დით მას?
_ რაც შე ეხ ება სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის სა გან მა-

ნათ ლებ ლო ტე ლეპ რო ექ ტს, მე თვალს ვა დევ ნებ მას და უნ-
და გითხრათ, რომ შე სა ნიშ ნა ვი პრო ექ ტია (გან სა კუთ რე ბით 
დაწყე ბი თი კლა სე ბი სა და მე ტად სა ჭი რო — არ აქ არ თუ ლე ნო-
ვა ნი მოს წავ ლე ებ ის თვის). უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ საკ ვირ ვე-
ლად სწრა ფად და ხა რის ხი ან ად (თვალ სა ჩი ნო ებ ებ ით და სხვ.) 
მო ახ ერ ხეს ორ გა ნი ზა ტო რებ მა თუ პე და გო გებ მა გაკ ვე თი-
ლე ბის და გეგ მვა და წარ მარ თვა.
_ თა ვად რო გორ ჩა ერ თეთ დის ტან ცი ური სწავ ლის პრო-

ცეს ში?
_ ამ ეტ აპ ზე პა ტა რა ჯგუ ფი მყავს. მეც და ჩე მი სტუ დენ-

ტე ბიც მონ დო მე ბით და წარ მა ტე ბით ჩა ვერ თეთ ამ პრო- 
 ცეს ში.
_ რო გო რია თქვე ნი დღის წეს რი გი – ახ ერ ხებთ თუ არა, 

დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პა რა ლე ლუ რად, სა მეც ნი ერო მუ-
შა ობ ას აც?

ამ სე მეს ტრში დი დი დატ ვირ თვა არ მაქ ვს და შე სა ნიშ ნა ვად 
ვა თავ სებ ლექ ცი ებს მეც ნი ერ ულ მუ შა ობ ას თან (მით უფ რო, 
რომ სა სი არ ულო არ მაქ ვს და ჩემს დიდ ოჯ ახ თან ერ თად (20 
კა ცი ანი „კლას ტე რი”) მშვე ნი ერ დროს ვა ტა რებ თი ან ეთ ის 
ჯან მრთელ ჰა ერ ზე (აპ რილ ში ორ ჯერ დი დი თოვ ლიც კი მო-
ვი და და ბავ შვებ მა დი დად იხ ალ ის ეს).
_ რო გორ შე აფ ას ებთ სა ზო გა დო ებ ის პა სუ ხის მგებ ლო ბი-

სა და სო ლი და რო ბის დო ნეს დღე ვან დელ პი რო ბებ ში, რო ცა 
სწო რედ ამ აზეა და მო კი დე ბუ ლი — რამ დე ნად ჩქა რა და ვუბ-
რუნ დე ბით ცხოვ რე ბის ჩვე ულ რიტ მს?
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_ პირ ველ რიგ ში, მინ და დი დი აღ ფრთო ვა ნე ბა და პა ტი-
ვის ცე მა გა მოვ ხა ტო ჩვე ნი ქარ თვე ლი ექ იმ ებ ის მი მართ, 
რომ ლებ მაც თა ვი ან თი არ აჩ ვე ულ ებ რი ვად მა ღა ლი დო ნის 
პრო ფე სი ონ ალ იზ მით, თავ და დე ბით, მო ქა ლა ქე ობ რი ვი შეგ-
ნე ბი თა და ჰუ მა ნიზ მით დი დი სიყ ვა რუ ლი და პა ტი ვის ცე მა 
და იმ სა ხუ რეს ერ ში. ხო ლო თვი თონ ერ მა კი, რამ დე ნა დაც ეს 
ქარ თველ სა ზო გა დო ებ ას ძა ლუძს, ჯერ ჯე რო ბით გა უძ ლო 
მის თვის ეს ოდ ენ უჩ ვე ულო „თვი თი ზო ლა ცი ის” რე ჟიმს და 
ცდი ლობს — ან გა რი ში გა უწი ოს სა ხელ მწი ფოს მი ერ და წე სე-
ბულ სა მარ თლი ან მოთხოვ ნებ სა და გო ნივ რულ რჩე ვა-რე კო-
მენ და ცი ებს.

იმ ედი მაქ ვს, რომ ეს პა ტა რა გან საც დე ლი დაგ ვეხ მა რე ბა 
და, ღვთის შე წევ ნი თა და ჩვე ნი ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით, 
მა ლე და ვუბ რუნ დე ბით ცხოვ რე ბის ჩვე ულ რიტ მს.

ესაუბრა ნინო კაკულია

ას ეთ პი რო ბებ შიც შე საძ ლე ბე ლი
ყო ფი ლა აქ ტი ურ ობა

გვე სა უბ რე ბა თსუის სე ნა ტის თავ მჯდო მა რე,
მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი 

ვლა დი მერ (მა მუ კა) მარ გვე ლაშ ვი ლი

_ რო გორც ეს პან დე მია, მსგავ სი სა შიშ რო ება რომ არ დაგ-
ვატყდეს მო მა ვალ ში თავ ზე ან ტი ბი ოტ იკ ებ ის „გა ფუ ჭე ბის” 
მხრივ — მო ერი ოს ბაქ ტე რი ებს, რა ღო ნის ძი ებ ები ტარ დე ბა? 
გრძელ დე ბა თუ არა ამ მხრივ გა მო სავ ლის ძი ებ ის პრო ცე სი?
_ მე მხო ლოდ ჩე მი სფე რო დან გა მომ დი ნა რე გი პა სუ ხებთ 

ამ შე კითხვა ზე. სტო მა ტო ლო გი ური სა ზო გა დო ებ ის თვის 
ცნო ბი ლია, რომ 2019 წლის სექ ტემ ბერ ში სტო მა ტო ლოგ-
თა მსოფ ლიო ფე დე რა ცი ის 106-ე კონ გრეს ზე წი ლად მხვდა 
პა ტი ვი, წარ მედ გი ნა სა ერ თა შო რი სო კვლე ვის შე დე გე ბის 
ან ალ იზი სტო მა ტო ლო გი ურ პრაქ ტი კა ში ან ტი ბი ოტ იკ ებ ის 
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რა ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა 
ჩა ტარ და 4 ქვე ყა ნა ში: ალ ბა ნე თი, სა ქარ თვე ლო, მა რო კო და 
თურ ქე თი. კვლე ვამ აჩ ვე ნა ამ ქვეყ ნე ბის სტო მა ტო ლოგ თა 
მა ღა ლი ცოდ ნა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა ან ტი ბი ოტ იკ ებ ის რა-
ცი ონ ალ ურ გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით თა ვი ანთ პა ცი-
ენ ტებ ში. თუმ ცა, გა მო იკ ვე თა მე ტი ინ ფორ მა ცი ის და გზამ-
კვლე ვე ბის სა ჭი რო ებ ის აუც ილ ებ ლო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით. 
აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი უახ ლო ეს მო მა ვალ ში სა მეც-
ნი ერო სტა ტი ის სა ხით გა მოქ ვეყ ნდე ბა მა ღალ რე იტ ინ გულ 
ჟურ ნალ ში — „International Journal Of Atimicrobial Agents”.
_ არ სე ბულ რე ალ ობ აში რო გორ მუ შა ობთ სტო მა ტო ლო-

გე ბი?
_ მე, რო გორც პრაქ ტი კო სი სტო მა ტო ლო გი და პე და გო გი 

თით ქმის 4 ათე ული წლის გა მოც დი ლე ბით, ხაზ გას მით აღ-
ვნიშ ნავ ქარ თვე ლი სტო მა ტო ლო გე ბის მა ღალ მო ქა ლა ქე ობ-
რივ და პრო ფე სი ონ ალ ურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას „კო ვიდ-19”-ის 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში. სტო მა ტო ლო გი ურ მა კლი ნი კებ მა 
შეწყვი ტეს გეგ მი ური პა ცი ენ ტე ბის მი ღე ბა და გა და ვიდ ნენ 
მხო ლოდ გა და უდ ებ ელი დახ მა რე ბის გა წე ვა ზე უს აფ რთხო-
ებ ის სპე ცი ალ ური ნორ მე ბის დაც ვით. სტო მა ტო ლო გე ბი 
მკაც რად იც ავ ენ და მო მა ვალ შიც და იც ავ ენ სტო მა ტო ლოგ თა 

vladimer margvelaSvilivladimer margvelaSvili
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მსოფ ლიო ფე დე რა ცი ის (FDI) სპე ცი ალ ურ რე კო მენ და ცი ებს 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში სტო მა ტო ლო გი ურ მომ სა ხუ რე ბას თან 
და კავ ში რე ბით. ამ ის ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა, რომ არც ერთ 
სტო მა ტო ლო გი ურ კლი ნი კა ში მედ პერ სო ნა ლის ან პა ცი ენ-
ტის „კო ვიდ-19”-ით და ინ ფი ცი რე ბის ფაქ ტი არ არ ის და ფიქ-
სი რე ბუ ლი.
_ რო გორ მოგ წონთ პან დე მი ის პი რო ბებ ში ბრძო ლის სტრა-

ტე გია ჩვე ნი მე დი ცი ნის მუ შა კე ბის მხრი დან?
_ თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ქარ თვე ლი მე დი ცი ნის 

მუ შა კე ბი ფრონ ტის წი ნა ხაზ ზე სრუ ლი თავ და დე ბით იბ რძვი-
ან და ამ ტკი ცე ბენ თა ვი ანთ უმ აღ ლეს პრო ფე სი ონ ალ იზ მს. 
მა თი თავ და უზ ოგ ავი შრო მის შე დე გე ბი სრუ ლი ად აშ კა რაა: 
სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოს იმ მო წი ნა ვე ქვეყ ნე ბის რიცხვშია, 
რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით ებ რძვი ან და უმ კლავ დე ბი ან პან დე-
მი ას. ალ ბათ, შორს არ არ ის ის დრო, რო დე საც ჩვენ ყვე ლა 
ერ თად სი ხა რუ ლით მი ვუ ლო ცავთ ერ თმა ნეთს სა ში ნელ პან-
დე მი აზე გა მარ ჯვე ბას!

მინ და, ვი სარ გებ ლო შემ თხვე ვით და დი დი მად ლო ბა გა და-
ვუ ხა დო ყვე ლა იმ მე დი ცი ნის მუ შაკს, რო მელ თა შო რის ჩე მი 
ბევ რი მე გო ბა რი ცაა, რომ ლე ბიც თავ გან წი რუ ლად იბ რძვი ან 
ჩვე ნი მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხლი სათ ვის! 
აქ ვე უპ რი ანია გა ვიხ სე ნოთ სტო მა ტო ლოგ თა მსოფ ლიო ფე-
დე რა ცი ის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი დე ვი ზი: „არ არ სე ბობს ჯან-
მრთე ლო ბა პი რის ღრუს ჯან მრთე ლო ბის გა რე შე!”
_ რო გორ გე სა ხე ბათ თსუ-ის სე ნა ტის მუ შა ობა და რას 

საქ მი ან ობს სე ნა ტი ამ ჟა მად? 
_ სე ნა ტი, ის ევე, რო გორც მთე ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი, აგ რძე-

ლებს აქ ტი ურ მუ შა ობ ას პან დე მი ის პი რო ბე ბის მი უხ ედ ავ ად. 
მარ ტის ბო ლოს ჩვენ ჩა ვა ტა რეთ ონ ლა ინ სხდო მა, რო მელ-
შიც სე ნა ტის თით ქმის ყვე ლა წევ რმა მი იღო აქ ტი ური მო ნა-
წი ლე ობა. მა ღა ლი იყო სე ნა ტის წევ რთა ჩარ თუ ლო ბა დღის 
წეს რი გით გან საზღვრუ ლი სა კითხე ბის გან ხილ ვა ში. ონ ლა ინ 
სხდო მა ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
და აუც ილ ებ ელი იყო ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტი სათ ვის. ამ ჟა მად 
სე ნა ტის სამ დივ ნო ში შე მო სუ ლია რამ დე ნი მე სა კითხი, რომ-
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ლებ ზეც ჩვენ ვმუ შა ობთ და ვი მე დოვ ნებთ — ქვე ყა ნა ში სა-
გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის გა უქ მე ბის შემ დეგ ცხოვ რე ბის და 
მუ შა ობ ის ჩვე ულ, აქ ტი ურ რე ჟიმს და ვუბ რუნ დე ბით.
_ რას საქ მი ან ობთ სახ ლში — ახ ალი დღის წეს რი გი რო გო რია?
_ ჩემ თვის, რო გორც ყვე ლა ჩე მი კო ლე გის თვის, სახ ლში 

„ჯდო მა” მე ტად უჩ ვე ულოა. ჩვენ მიჩ ვე ული ვართ აქ ტი ურ 
ცხოვ რე ბას და მუ შა ობ ას. თუმ ცა, რო გორც აღ მოჩ ნდა, ას ეთ 
პი რო ბებ შიც შე საძ ლე ბე ლი ყო ფი ლა აქ ტი ურ ობა. 

23 მარ ტი დან და ვიწყე ლექ ცი ებ ის კითხვა Zoom-ის მეშ ვე-
ობ ით, რა შიც დი დი დახ მა რე ბა გაგ ვი წია თსუ-ის ად მი ნის-
ტრა ცი ამ და მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის დე კა ნატ მა. ყვე ლას 
გულ წრფე ლი მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო თავ და დე ბი სა და 
გა წე ული შრო მი სათ ვის!

მინ და, აღ ვნიშ ნო ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბის დი დი აქ ტი ურ ობა და 
მა ღა ლი ჩარ თუ ლო ბა ონ ლა ინ ლექ ცი ებ სა და სე მი ნა რულ მე-
ცა დი ნე ობ ებ ში. მა თი და ჩვე ნი პე და გო გე ბის მონ დო მე ბის და 
პრო ფე სი ონ ალ იზ მის დამ სა ხუ რე ბა იყო ის შე დე გე ბი, რო მე-
ლიც სტუ დენ ტებ მა აჩ ვე ნეს გა მოც დებ ზე. 

პი რა დად მე შე საძ ლებ ლო ბა მო მე ცა აქ ტი ურ ად ჩავ რთუ ლი-
ყა ვი სა ერ თა შო რი სო ვე ბი ნა რებ ში, რომ ლებ საც ატ არ ებ დნენ 
ის ეთი პრეს ტი ჟუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ები, რო გო რი ცაა ამ ერ იკ ის 
და ევ რო პის ეს თე ტი ური სტო მა ტო ლო გი ის აკ ად ემი ები, სტო-
მა ტო ლოგ თა მსოფ ლიო ფე დე რა ცია და სხვ. ას ევე, ძა ლი ან აქ-
ტი ურ ობ ენ ჩვე ნი, ქარ თუ ლი პრო ფე სი ული სტო მა ტო ლო გი ური 
ორ გა ნი ზა ცი ები, რომ ლე ბიც ატ არ ებ ენ უფ ასო, მე ტად სა ინ ტე-
რე სო ვე ბი ნა რებს. ამ კუთხით ძა ლი ან აქ ტი ურ ობს სა ერ თა-
შო რი სო სტო მა ტო ლო გი ური გა ნათ ლე ბის აკ ად ემია — IDEA, 
რომ ლის ეთ ერ ში 30-მდე მე ტად სა ინ ტე რე სო სა გან მა ნათ ლებ-
ლო ლექ ცია ჩა ტარ და 6000-მდე მსმე ნე ლის თვის. ლექ ტო რე-
ბად მიწ ვე ულ ები იყ ვნენ რო გორც უცხო ელი, ას ევე ქარ თვე ლი 
ცნო ბი ლი პრო ფე სო რე ბი და პრაქ ტი კო სი ექ იმ ები. მე დი ცი ნის 
ფა კულ ტე ტის ინ იცი ატ ივ ით სტო მა ტო ლო გი ური მი მარ თუ ლე-
ბის სტუ დენ ტე ბის თვის ჩა ტარ და უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო და 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლექ ცია, რო მელ საც უძ ღვე ბო და ჩვე ნი უნ ივ-
ერ სი ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბუ ლი, მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ ათა 
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დოქ ტო რი (იტ ალია), ბოს ტო ნის (აშშ) ტაფ ტის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ას ის ტენტ პრო ფე სო რი მა რი ამ მარ გვე ლაშ ვი ლი. 

ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს იმ პლან ტო ლოგ თა ას ოცი აცი ას თან 
(რო მე ლიც სტო მა ტო ლოგ თა მსოფ ლიო ფე დე რა ცი ის წევ რია) 
და სა ერ თა შო რი სო სტო მა ტო ლო გი ური გა ნათ ლე ბის აკ ად-
ემი ას თან ერ თად ვამ ზა დებთ სა ერ თა შო რი სო ვებ კონ ფე-
რენ ცი ას, რო მელ შიც სპი კე რე ბად მოწ ვე ულ ნი არი ან პრო ფე-
სო რე ბი აშშ-დან, ის რა ელ იდ ან და უკ რა ინ იდ ან, მათ შო რის, 
სტო მა ტო ლოგ თა მსოფ ლიო ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენ ტი, დოქ-
ტო რი გერ ჰარდ სი იბ ერ გე რი.

სახ ლში ყოფ ნის პე რი ოდს აქ ტი ურ ად ვი ყე ნებ სტუ დენ ტე-
ბის თვის ახ ალ სა ხელ მძღვა ნე ლო ზე სა მუ შა ოდ. ას ევე, პა რა-
ლე ლუ რად, ჩემ მა ერთ-ერ თმა დოქ ტო რან ტმა და ას რუ ლა სა-
დოქ ტო რო პროგ რა მა და ვამ ზა დებ სა ჯა რო დაც ვი სათ ვის. 
ვემ ზა დე ბი ახ ალი დოქ ტო რან ტე ბის მი სა ღე ბად, რის თვი საც 
ახ ალი პრო ექ ტე ბის წარ დგე ნას ვგეგ მავ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში.

ასე რომ, ვცდი ლობ დრო უქ მად არ და იკ არ გოს და მაქ სი-
მა ლუ რად ინ ტენ სი ურ ად გა მო ვი ყე ნო მი ღე ბუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი. 

ესაუბრა ნინო კაკულია

და იგ ეგ მა ონ ლა ინ ტრე ნინ გე ბი აკ ად ემი ური 
პერ სო ნა ლის თვის დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის 
პრო ცეს ში წა მოჭ რილ აქ ტუ ალ ურ თე მებ ზე

გვე სა უბ რე ბა თსუის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის
სამ სა ხუ რის უფ რო სი ირ მა გრძე ლი ძე

_ რო გორ მიმ დი ნა რე ობს თსუ–ში დის ტან ცი ური სწავ ლის 
პრო ცე სი?
_ ტექ ნო ლო გი ებ ის ცვლი ლე ბა სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა-

რე ბას აჩ ქა რებს, თუმ ცა დღეს სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე ში 
ცვლი ლე ბე ბი მო იტ ანა არა მხო ლოდ გა ნახ ლე ბულ მა ტექ ნო-
ლო გი ებ მა, არ ამ ედ სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბულ მა რე ალ ობ ამ, 
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რო მელ მაც ახ ალი ამ ოც ან ები და სა ხა უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ-
ლე ბის წი ნა შე. იმ თე მებ მა, რაც ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის 
სამ სა ხუ რის ყო ველ დღი ურ ობაა, ის ევე გა ნი ცა და ად აპ ტი რე-
ბა, რო გორც სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის ყვე ლა სხვა ამ ოც-
ან ამ და პრობ ლე მამ.

სა გან გე ბო ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში უნ ივ ერ სი ტე ტის ად-
მი ნის ტრა ცი ამ შე იმ უშ ავა და ორ გა ნი ზე ბა გა უწია არა ერთ 
ღო ნის ძი ებ ას რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბით, 
კერ ძოდ: სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის, სა ინ ფორ მა ციო-
კო მუ ნი კა ცი ური, სას წავ ლო პრო ცე სე ბის მარ თვის, ხა რის ხის 
უზ რუნ ველ ყო ფის, ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ისა და სტუ დენ-
ტთა მხარ და ჭე რის კუთხით. მომ ზად და სა ხელ მძღვა ნე ლო 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის თე მებ ზე, სა დაც გან მარ ტე ბუ ლი 
იყო ყვე ლა ის ტერ მი ნი, ცნე ბა თუ ინ სტრუ მენ ტი, რაც არ-
სე ბი თია ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცე სის ხა რის ხი ანი 
წარ მარ თვი სათ ვის. სა ხელ მძღვა ნე ლო დო კუ მენ ტებ ში წარ-
მოდ გე ნი ლი მა სა ლე ბი შე მუ შავ და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი-
ლე ბებ სა და სა ხელ მძღვა ნე ლო დო კუ მენ ტებ ზე, მათ შო რის, 
ევ რო პის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა აგ ენ ტო ებ ის ას ოცი აცი ის (ENQA) მი ერ 2018 წელს შე მუ შა-
ვე ბუ ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის ში და ხა რის ხის უზ რუნ-
ველ ყო ფის სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პებ ზე დაყ რდნო ბით. 

ორ კვი რი ანი არ და დე გე ბის გან მავ ლო ბა ში და მუ შავ და და 
შე იქ მნა ყვე ლა იმ ელ ექ ტრო ნუ ლი პორ ტა ლი სა თუ პლატ-
ფორ მის ტუ ტო რი ალი, რო მე ლიც რე კო მენ დე ბუ ლი იყო 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის ად მი ნის ტრი რე ბის სა უნ ივ ერ-
სი ტე ტო წე სის თა ნახ მად. ზე მოხ სე ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტი დამ-
ტკიც და 2020 წლის 25 მარ ტს (რექ ტო რის ბრძ. N67/01-01). 
მო სამ ზა დე ბელ პე რი ოდ ში გა მოვ ლინ და სას წავ ლო პრო ცე-
სის მარ თვის დარ გობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და შე მუ შავ და 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის კონ ცეფ ცი ები, რომ ლე ბიც გა ნი-
ხი ლა და და ამ ტკი ცა უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ურ მა საბ ჭომ 
(დად გე ნი ლე ბა N31/2020, 06.04.2020), რო გორც ერ თგვა რი 
სა მოქ მე დო დო კუ მენ ტი სას წავ ლო პრო ცე სის დის ტან ცი ურ-
ად წარ მარ თვი სათ ვის.
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სა გა ზაფხუ ლო სე მეს ტრის და საწყი სის თვის სას წავ ლო 
პრო ცეს ში გა აქ ტი ურ და სა მი ვე სას წავ ლო სა ფე ხუ რის 2 770 
სას წავ ლო კურ სი 17 952 მსმე ნე ლით. სა ტეს ტო რე ჟიმ ში 16 
მარ ტი დან სას წავ ლო პრო ცე სი და იწყო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ-
ონ ომ იკ ის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა ში სინ ქრო ნუ ლი კო მუ ნი კა-
ცი ის ფორ მით, ხო ლო ერ თი კვი რის შემ დეგ, 23 მარ ტი დან, 
თავ და პირ ვე ლად ას ინ ქრო ნუ ლად, შემ დგომ ში კი სინ ქრო ნუ-
ლად სწავ ლის პრო ცესს შეუერთდა შვი დი ვე ფა კულ ტე ტი. 
ძი რი თა დად, სას წავ ლო პრო ცეს ში გა აქ ტი ურ ებ ულია ას ინ-
ქრო ნუ ლი სწავ ლე ბი სათ ვის ელ ექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მა 
Zoom. რაც შე ეხ ება მე დი ცი ნის ფა კულ ტეტს, სა დაც დარ გის 
სპე ცი ფი კა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თულ პირ თა გან, გარ-
კვე ულ წი ლად, გან სხვა ვე ბულ მიდ გო მას მო ითხოვს, შე ჯერ-
დნენ, რომ სას წავ ლო პრო ცე სი გა მარ თუ ლი ყო ელ ექ ტრო ნუ-
ლი პლატ ფორ მე ბის Class room და Meet დახ მა რე ბით.

სა ფა კულ ტე ტო შუ ალ ედ ური ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით, გა-
ზაფხულ ზე გა მოცხა დე ბუ ლი სას წავ ლო კურ სე ბის უმ რავ ლე-
სო ბა მიმ დი ნა რე ობს სინ ქრო ნულ სა კო მუ ნი კა ციო რე ჟიმ ში, 
ხო ლო ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა, ის ევე, 
რო გორც მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტე ბე ზე, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ თა მი ერ მი ღე ბუ ლია გა-
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დაწყვე ტი ლე ბა, რომ ლა ბო რა ტო რი ული, პრაქ ტი კუ ლი და 
კლი ნი კუ რი კურ სე ბის გარ კვე ული კომ პო ნენ ტე ბი გან ხორ-
ცი ელ დეს სას წავ ლო პრო ცე სის სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სივ რცე ში 
გა და ტა ნის შემ დგომ. წი ნამ დე ბა რე გა დაწყვე ტი ლე ბას წინ 
უძ ღო და დარ გის სპე ცი ალ ის ტე ბის მი ერ სა გან გე ბო გეგ მის 
შე მუ შა ვე ბა.

სა ფა კულ ტე ტო სას წავ ლო პრო ცე სე ბის მარ თვის დე პარ-
ტა მენ ტი სა და ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის მარ თვის ჯგუ ფის 
მი ერ, სას წავ ლო პრო ცე სე ბის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე, ნა წი-
ლობ რივ დას რუ ლე ბუ ლია ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა. ცალ კე-
ული სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის წამ ყვა ნი პე და გო გე ბის მი ერ 
ყვე ლა ფა კულ ტეტ ზე შე მუ შავ და, აგ რეთ ვე, ინ დი ვი დუ ალ-
ური ინ ტენ სი ური სას წავ ლო კურ სე ბი იმ სტუ დენ ტთათ ვის, 
რო მელ თაც დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პრო ცეს ში შე ფერ ხე-
ბა და უფ იქ სირ დათ ტექ ნო ლო გი ური და ტექ ნი კუ რი შე ფერ-
ხე ბის გა მო, რაც სტუ დენ ტთა სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის 35%-ს 
წარ მო ად გენს. შუ ალ ედ ური ან გა რი შე ბი დან გა ირ კვა, რომ 
სას წავ ლო პრო ცე სის ფრაგ მენ ტუ ლი ხარ ვე ზე ბის შემ თხვე-
ვა ში, კურ სის პე და გო გი ინ დი ვი დუ ალ ური კონ სულ ტა ცი ებ ის 
ფარ გლებ ში ატ არ ებს და მა ტე ბით ონ ლა ინ შეხ ვედ რას სტუ-
დენ ტთან (თუ ხარ ვე ზი გა მოწ ვე ულია ქსე ლუ რი ჩარ თვის 
პრობ ლე მით).

სას წავ ლო პრო ცე სის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფა ზაა შე-
ფა სე ბის პრო ცე სი, რომ ლის მარ თე ბულ გან საზღვრა ზე უშუ-
ალ ოდაა და მო კი დე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მით 
და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა. რთუ ლია შე ფა სე ბის სის ტე მის 
ცალ სა ხა გან საზღვრა ის ეთი მრა ვალ დარ გო ვა ნი და რთუ ლი 
ინ სტი ტუ ცი ის ათ ვის, რო გო რი ცაა თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი. თუმ ცა, უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და ფა კულ ტე-
ტე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რე ბის აქ ტი ური 
კონ სულ ტა ცი ებ ისა და რე კო მენ და ცი ებ ის მი ხედ ვით, ფა კულ-
ტე ტე ბის ად მი ნის ტრა ცი ამ უმ ოკ ლეს ვა დებ ში, არ სე ბუ ლი სი-
ტუ აცი ის ზუს ტად გა და ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე და დარ გე ბის 
სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე ფა სე ბის რამ დე ნი მე ვერ-
სია გა ნი ხი ლა.
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ამ ეტ აპ ზე სას წავ ლო პრო ცე სის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან 
გა მოწ ვე ვად გა ნი ხი ლე ბა სა გა მოც დო პრო ცე სე ბის ფორ მი-
რე ბა, შე ფა სე ბის სის ტე მის გან საზღვრა ფა კულ ტე ტე ბის 
სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე და სა თა ნა დო ფორ მი რე ბა. წი-
ნამ დე ბა რე თე მის გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე ობს ყვე ლა სას წავ ლო 
ერ თე ულ ის ად მი ნის ტრა ცი ის აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბით. 
_ ელ ექ ტრო ნულ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის პრო ცეს ში ხომ 

არ იკ ვე თე ბა პრობ ლე მე ბი და რა სა ხის პრობ ლე მე ბია?
_ დის ტან ცი ური სწავ ლის დაწყე ბი დან მა ლე, 4 აპ რილს, 

და იყო და 6 დღის გან მავ ლო ბა ში სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სივ რცე-
ში მიმ დი ნა რე ობ და სტუ დენ ტთა, აკ ად ემი ური და ად მი ნის-
ტრა ცი ული პერ სო ნა ლის გა მო კითხვა. 

სტუ დენ ტთა ონ ლა ინ კითხვა რი გან თავ სდა ელ ექ ტრო ნუ ლი 
მარ თვის სის ტე მა ში (LMS), რო მელ ზეც წვდო მა ჰქონ და სას-
წავ ლო კურ სზე რე გის ტრი რე ბულ ყვე ლა სტუ დენ ტს. გა მო პა-
სუ ხე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და სა ბა კა-
ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში (სულ 
2 488 სტუ დენ ტმა უპ ას უხა). 

გა მო კითხვე ბის შე დე გად შე ჯერ და ელ ექ ტრო ნუ ლი სას წავ-
ლო პრო ცე სის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე, ეფ ექ-
ტუ რო ბა და ხა რის ხი, დას წრე ბა, ლექ ტორ თა მი ერ სას წავ ლო 
პრო ცე სის ეფ ექ ტუ რად წარ მარ თვის დო ნე. გა მო კითხვებ მა 
აჩ ვე ნა, რომ სტუ დენ ტთა ჩარ თუ ლო ბა სას წავ ლო პრო ცეს-
ში, მო ცე მუ ლი პე რი ოდ ის თვის, საკ მა ოდ მა ღა ლია. სტუ დენ-
ტე ბის მხრი დან ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის უპ ირ ატ ეს-
ობა და სა ხელ და ას ევე ინ დი ვი დუ ალ ური კონ სულ ტა ცი ებ ის 
წარ მარ თვის პრო ცეს ში. მა თი მო საზ რე ბით, არა ეფ ექ ტუ რია 
შე ფა სე ბა დას წრე ბა ში და მნიშ ვნე ლო ვა ნია, თუ ეს წი ლი გა-
და ვი დო და სას წავ ლო პრო ცეს ში სტუ დენ ტის აქ ტი ვო ბის შე-
ფა სე ბის წილ ში.

აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის გა მო კითხვებ მა აჩ ვე ნა, რომ დის-
ტან ცი ური სწავ ლე ბის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და სტუ დენ ტე ბის 
აქ ტი ვო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და მო ტი ვა ცია სას წავ ლო 
პრო ცე სის მი მართ. მი უხ ედ ავ ად უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ური 
პერ სო ნა ლის დი დი ნა წი ლის აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბი სა მიმ დი-
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ნა რე ად აპ ტა ცი ის პრო ცეს ში და მათ თდა მი უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან გა მოჩ ნე ლი დი დი მხარ და ჭე რი სა, 
აკ ად ემი ურ მა პერ სო ნალ მა გა მოთ ქვა მზა ობა, თა ნა მედ რო-
ვე ელ ექ ტრო ნულ პლატ ფორ მებ ზე მუ შა ობ ის ათ ვის და მა ტე-
ბი თი უნ არ-ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბის მიზ ნით, ტრე ნინ გებ ში 
მო ნა წი ლე ობ აზე. მათ ას ევე ხა ზი გა უს ვეს მო მა ვალ ში სას-
წავ ლო ლი ტე რა ტუ რის გა ციფ რუ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბას. მათ 
მი ერ, ას ევე, კარგ პრაქ ტი კად და სა ხელ და ელ ექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მე ბის სა შუ ალ ებ ით ინ დი ვი დუ ალ ური კონ სულ ტა-
ცი ებ ის ჩა ტა რე ბა, რაც შე იძ ლე ბა დამ კვიდ რდეს სას წავ ლო 
პრო ცე სის აუდ იტ ორი ებ ში გა და ტა ნის შემ დგო მაც.

რო გორც სტუ დენ ტე ბის, ისე აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის 
თვალ თა ხედ ვით, შე ფა სე ბუ ლი დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის 
გა სა უმ ჯო ბე სე ბელ მხა რედ უნ და და სა ხელ დეს სას წავ ლო 
პრო ცეს ში ტექ ნო ლო გი ებ სა და ელ ექ ტრო ნულ მოწყო ბი ლო-
ბებ ზე და ბა ლი წვდო მა. ორ ივე მხა რე, რიგ შემ თხვე ვებ ში (და 
ეს მეტ წი ლად ეხ ება ლა ბო რა ტო რი ულ, პრაქ ტი კულ და კლი-
ნი კუ რი ტი პის სას წავ ლო კურ სებს), ძი რი თა დად მა ინც, უპ-
ირ ატ ეს ობ ას ან იჭ ებს ინ ტე რაქ ცი ას სას წავ ლო პრო ცეს ში, 
ვი ნა იდ ან ას ეთ შემ თხვე ვა ში გა ცი ლე ბით მა ღა ლია უკ უგ ებ ის 
კავ ში რი, რაც კი დევ უფ რო მაღ ლა სწევს სწავ ლის შე დე გე ბის 
მაჩ ვე ნე ბელს.

ის, რომ, მსგავ სი გა მო კითხვე ბის ან ალ იზ ის შემ დგომ, ხა-
რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი აქ ტი ვო ბებს ხში რად 
გეგ მავს, დის ტან ცი ური აკ ად ემი ური კო მუ ნი კა ცი ის შემ თხვე-
ვა შიც არ კარ გავს თა ვის მნიშ ვნე ლო ბას. ჩვენ თვის აკ ად ემი-
ური პერ სო ნა ლის გა მო კითხვა იყო ბიძ გი იმ ის ათ ვის, რომ 
გა ზაფხუ ლის სე მეს ტრში გვე წარ მო ებ ინა აქ ტი ური მო ლა პა-
რა კე ბა ჩვენს კო ლე გებ თან, უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის გა მოც-
დილ უცხო ელ და ქარ თველ ექ სპერ ტებ თან და დაგ ვე გეგ მა 
აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის პრო ფე სი ული გან ვი თა რე ბის არა-
ერ თი მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ება. 

7 მა ის იდ ან თვის ბო ლომ დე უნ ივ ერ სტე ტის ხა რის ხის 
უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხურს და გეგ მი ლი აქ ვს (17) თე მა-
ტუ რი ონ ლა ინ ტრე ნინ გი აკ ად ემი ურ პერ სო ნალ თან დის-
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ტან ცი ური სწავ ლე ბის პრო ცეს ში წა მოჭ რილ აქ ტუ ალ ურ 
თე მებ სა და სა კითხებ ზე, მათ შო რი საა: დავალების შექმნა 
MOODLE-ის პლატფორმაზე, ტესტების შექმნა MOODLE-
ის პლატფორმაზე, ტესტის შექმნის მეთოდოლოგია, 
სტუდენტთა შეფასების მეთოდები, შეფასების რუბრიკების 
შექმნა საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების 
ჩამოყალიბება და შეფასება თვითშეფასების ანგარიშის 
მომზადება (სულ 17 ტრე ნინ გი, მათ გან 13 ტრე ნინ გს ჩა ატ-
არ ებს ქარ თვე ლი, ხო ლო 4 შეხ ვედ რას — 2 უცხო ელი ტრე ნე-
რი). შეხ ვედ რებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა შუ ალ ოდ 800-მდე 
პი რის გა დამ ზა დე ბა. 

გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ წი ნამ დე ბა რე თე მე ბი მომ დი ნა-
რე ობს სა კუთ რივ აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის ინ ტე რე სე ბი დან, 
უკ ვე დღეს, ფაქ ტობ რი ვად, ცალ კე ული ვე ბი ნა რე ბის ჯგუ ფე-
ბი შევ სე ბუ ლია და ვფიქ რობთ, შემ დეგ თვე ში, ინ ტე რე სე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, გა მე ორ დეს ყვე ლა ზე აქ ტუ ალ ური თე მა 
და სა კითხე ბი იმ პირ თათ ვის, ვინც ვერ მო ას წრო პირ ველ ნა-
კად ში ტრე ნინ გზე და რე გის ტრი რე ბა.
_ რას საქ მი ან ობთ ახ ალი რუ ტი ნის პი რო ბებ ში? 
_ ჩვე ნი სამ სა ხუ რი, თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის თე მა ტი კის 

ფარ გლებ ში, სა გან გე ბო ვი თა რე ბის დად გო მის თა ნა ვე აქ ტი-
ურ ად იყო ჩარ თუ ლი ახ ალ აქ ტი ვო ბებ ში. ამ ას გარ და, რიგ 
შემ თხვე ვა ში გვი წევ და ცალ კე ული სა კითხე ბი სა და თე მე ბის 
კო ორ დი ნი რე ბა სრუ ლი ად სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სა ზო გა დო ებ ის 
აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბი თა და მხარ და ჭე რით. ჩვენ მუდ მი ვად 
ვცდი ლობ დით, არ ამ ოვ ვარ დნი ლი ყა ვით სა ერ თო დღის წეს-
რი გი დან და, შე სა ბა მი სად, ერ თი დღი თაც არ შეგ ვიწყვე ტია 
იმ ძი რი თა დი სა კითხე ბის და თე მე ბის გან ხილ ვა, რაც ჩვე ნი 
სფე როს მუდ მი ვი ყო ველ დღი ურ ობაა. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე მუდ მი ვი ცვლი ლე ბე ბის რე ჟიმ-
შია, ვი ნა იდ ან თა ვად გა ნათ ლე ბაა ის სფე რო, რომ ლის გან-
ვი თა რე ბა შე უს ვე ნებ ლივ მიმ დი ნა რე ობს. ჩვენს ყო ველ დღი-
ურ ობ აში თუნ დაც წა მი ერი მო დუ ნე ბა ნიშ ნავს გან ვი თა რე ბის 
პრო ცე სის წყვე ტას. შე სა ბა მი სად, დის ტან ცი ური კო მუ ნი კა-



axali koronavirusi da Tsu298

ცი ის პრო ცეს ში უკ ან ას კნე ლი ორი თვის მან ძილ ზე ჩვე ნი სამ-
სა ხუ რის მი ერ:

შეს წავ ლილ იქ ნა ჩვე ნი ევ რო პე ლი პარ ტნი ორი უნ ივ ერ სი-
ტე ტე ბის გა მოც დი ლე ბა, არა ერ თი სა ერ თა შო რი სო დო კუ მენ-
ტი და ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის თე მებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი რე გუ ლა ცია და შე მუ შავ და: 

• ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის რე გუ ლა ცი ები;
• ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის სა ფა კულ ტე ტო კონ ცეფ ცი-

ები (შე მუ შა ვე ბის პრო ცესს კო ორ დი ნა ცი ას უწ ევ და უნ ივ-
ერ სი ტე ტის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი);

• ტუ ტო რი ალ ები და გზამ კვლე ვე ბი;
და იგ ეგ მა და გან ხორ ცი ელ და სტუ დენ ტე ბის, აკ ად ემი ური 

და ად მი ნის ტრა ცი ული პერ სო ნა ლის პირ ვე ლი ეტ აპ ის გა მო-
კითხვე ბი, რომ ლთა ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე გა ნი საზღვრა 
ახ ალი ამ ოც ან ები;

გა ნი საზღვრა და ტრე ნინ გე ბის ციკ ლის სა ხით შე თა ვა ზე-
ბულ იქ ნა პრო ფე სი ული გან ვი თა რე ბის მხარ დამ ჭე რი ღო-
ნის ძი ებ ები (პირ ვე ლი ციკ ლი მო იც ავს 17 ტრე ნინ გს მა ის ის 
თვე ში);

მიმ დი ნა რე ობს აქ ტი ური კო მუ ნი კა ცია სა ერ თა შო რი სო 
ფონ დებ თან და სა ზო გა დო ებ ებ თან, კერ ძოდ:

• თბი ლი სის ფრან კო ფო ნი ის სა აგ ენ ტოს სა უნ ივ ერ სი ტე ტო 
ბი ურ ოს თან (Agence universitaire de la Francophonie — 
AUF) მიზ ნობ რი ვად შერ ჩე ული საგ ნმა ნათ ლებ ლო პროგ-
რა მე ბის შე ფა სე ბის და ინ სტი ტუ ცი ური გან ვი თა რე ბის 
ცალ კე ული თე მე ბის მხარ და ჭე რის მიზ ნით;

• გერ მა ნი ის აკ ად ემი ური გაც ვლის სამ სა ხუ რის (Deutsche 
Akademische Austauschdienst — DAAD) თბი ლი სის ბი ურ-
ოს თან პერ სო ნა ლის პრო ფე სი ული გან ვი თა რე ბის მხარ-
და სა ჭე რად;

• ფოლ კსვა გე ნის (VolkswagenStiftung) ფონ დთან პერ სო ნა-
ლის პრო ფე სი ული გან ვი თა რე ბის მხარ და სა ჭე რად;

• ბრი ტა ნე თის საბ ჭოს თან (British Council) სა ერ თა შო რი-
სო პრო ექ ტის „უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა და საქ მე ბის თვის” 
ფარ გლებ ში;
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• გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო-
გა დო ებ ას თან (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit — GIZ) ერ თობ ლი ვი სა მა გის ტრო სა გან-
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით.

სულ უფ რო ინ ტენ სი ურია თა ნამ შრომ ლო ბა ევ რო პუ ლი 
უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ას ოცი აცი ას თან, რომ ლის თე მა ტუ რი 
ჯგუ ფის — შრო მის ბაზ რი სა და და საქ მე ბა დო ბის უნ არ ებ ის 
მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა (EUA Thematic Peer Group 
— Meeting Skills and Employability Demands) — მუ შა ობ აში 
აქ ტი ურ ად ვი ღებთ მო ნა წი ლე ობ ას. უნ ივ ერ სი ტე ტის წარ მო-
მად გენ ლებ მა მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს სამ სა მუ შაო შეხ ვედ რა-
ში. თე მა ტუ რი ჯგუ ფის მუ შა ობა გაგ რძელ დე ბა 2020 წლის 
ოქ ტომ ბრამ დე. წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ჩარ თუ ლო ბა, ას ევე, ევ რო პუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ას ოცი-
აცი ის მრგვა ლი მა გი დის მუ შა ობ აში, კერ ძოდ, სტუ დენ ტე ბის 
მე წარ მე ობა: სწავ ლა ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის თვის (Student 
Entrepreneurship: Learning for Impact), რომ ლის შეხ ვედ რა 
2020 წლის ივ ნის ში იგ ეგ მე ბა;

დას რულ და მუ შა ობა სტრა ტე გი ის მო ნი ტო რინ გის დო კუ-
მენ ტზე, რო მე ლიც გან ხი ლულ იქ ნა უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად-
ემი ური საბ ჭოს სხდო მა ზე;

მიმ დი ნა რე ობს უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ერ თა შო რი სო რან ჟი რე-
ბებ ში მო ნა წი ლე ობ ის ან ალ იზი სტრა ტე გი აში ცვლი ლე ბე ბის 
შე ტა ნის მიზ ნით;

დას რულ და მუ შა ობა და შე მუ შავ და ინ სტი ტუ ცი ური ეფ ექ-
ტი ან ობ ის სის ტე მა და ინ დი კა ტო რე ბი, რო მე ლიც სა ფუძ ვლად 
და ედ ება შემ დგომ ში სის ტე მის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო-
ფის შექ მნას, რა ზეც ამ ეტ აპ ზე ხორ ცი ელ დე ბა მო სამ ზა დე ბე-
ლი სა მუ შაოები;

ინ ტენ სი ურ ად ხორ ცი ელ დე ბა და გეგ მი ლი სა მუ შაოები აკ-
ად ემი ური კე თილ სინ დი სი ერ ებ ის (INTEGRITY) პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში გა წე რი ლი პრო ექ ტის დას კვით ფა ზა ში: 

• შე მუ შავ და აკ ად ემი ური კე თილ სინ დი სი ერ ებ ის პო ლი ტი-
კის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გა და ეც-
ემა აკ ად ემი ურ საბ ჭოს გან სა ხილ ვე ლად;
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• ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პორ ტალ ზე გან თავ სდა პლა-
გი ატ ის პრე ვენ ცი ის სა რეკ ლა მო რგო ლი; 

• სა ფა კულ ტე ტო აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის მი ერ მზად დე-
ბა ვი დე ორ გო ლე ბი;

• და იგ ეგ მა და მა ტე ბი თი ტრე ნინ გე ბი სხვა დას ხვა სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მის სტუ დენ ტე ბი სათ ვის;

15 აპ რილს მოწ ვე ულ იქ ნა ხა რის ხის თე მა ტუ რი ჯგუ ფის 
(და ფუძ ნე ბუ ლი რექ ტორ თა კონ ფე რენ ცი ის მი ერ) მე სა მე 
შეხ ვედ რა დის ტა ცი ური სწავ ლე ბის თე მე ბის გან სა ხილ ვე-
ლად. მსჯე ლო ბა გა იმ არ თა შე ფა სე ბის სის ტე მის ტრან სფორ-
მი რე ბის თე მებ ზე, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფა ზაა ხა რის ხი ანი და 
გა მარ თუ ლი სას წავ ლო პრო ცე სის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბი-
სათ ვის. ამ დე ნად, წი ნამ დე ბა რე თე მე ზე მსჯე ლო ბა გას ცდა 
სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სივ რცეს და დე ბა ტე ბი გა და ვი ტა ნეთ ხა-
რის ხის თე მა ტუ რი ჯგუ ფის დის ტან ცი ური შეხ ვედ რის დღის 
წეს რიგ ში, სა დაც მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებ და 40 სა ხელ მწი ფო 
და კერ ძო უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის 
48 წარ მო მად გე ნე ლი; მა ის ის თვის მე ორე ნა ხე ვარ ში და-
გეგ მი ლია ხა რის ხის თე მა ტუ რი ჯგუ ფის მე ოთხე შეხ ვედ რა, 
რომ ლის მუ შა ობ აში მო ნა წი ლე ობ ას მი იღ ებს ეს ტო ნე თის ხა-
რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სა აგ ენ ტოს წარ მო მად გე ნე ლი და 
რუ მი ნე ლი ექ სპერ ტი, სა დაც გა ნი ხი ლე ბა კლას ტე რუ ლი აკ-
რე დი ტა ცი ის სა კითხე ბი;

გეგ მი ურ ად წა რი მარ თა მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის ორი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის (სა მა გის ტრო „სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ჯან დაც ვა” და სა დოქ ტო რო „სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა 
და ეპ იდ ემი ოლ ოგია” სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი) და-
გეგ მი ლი რე აკ რე დი ტა ცი ისა და ერ თი დოქ ტო რან ტუ რის სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის („ფი ლო ლო გია”) მო ნი ტო რინ-
გის პრო ცე სი;

გეგ მი ურ სა აკ რე დი ტა ციო მომ ზა დე ბას გა დის 50-მდე სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა, ეტ აპ ობ რი ვად და იგ ეგ მა წი ნამ-
დე ბა რე პრო ცე სის ცალ კე ული ფა ზე ბი;

მიმ დი ნა რე ობს სა მუ შაოები უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ის 
სა ერ თა შო რი სო სკო ლის (ISET) სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა-
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მე ბის სა ერ თა შო რი სო სა აგ ენ ტო ში სა აკ რე დი ტა ცი ოდ წარ-
სად გე ნად;

შე ივ სო, გა ნახ ლდა და ახ ალი თე მე ბით, გან ხორ ცი ელ ებ ული 
არა ერ თი აქ ტი ვო ბით გამ რა ვალ ფე როვ ნდა ხა რის ხის სამ სა-
ხუ რის ვებ-გვერ დი სა უნ ივ ერ სი ტე ტო ელ ექ ტრო ნულ სივ-
რცე ში. მიმ დი ნა რე ობს ინ ტენ სი ური მუ შა ობა ვებ-გვერ დის 
ინ გლი სურ თარ გმან ზე;
_ რო გორ ფიქ რობთ, რო გო რი მი ღე ბა ექ ნე ბა უნ ივ ერ სი-

ტეტს ახ ალი სას წავ ლო წლი დან — თქვე ნი პროგ ნო ზი და არ-
გუ მენ ტი..
_ უნ ივ ერ სი ტეტ ში ახ ალი სტუ დენ ტუ რი ნა კა დის მი ღე ბას-

თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის პროგ ნო ზი რე ბის შე დე გად 
ჯერ კი დევ გა სულ სე მეს ტრში უნ ივ ერ სი ტე ტის ად მი ნის-
ტრა ცი ამ მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა, რომ სსიპ-გა ნათ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის ერ ოვ ნულ ცენ ტრში წა რედ გი ნა სტუ დენ ტთა 
კონ ტინ გენ ტის გაზ რდის გა ნაცხა დი, რომ ლის მი ხედ ვით და-
გეგ მი ლია სტუ დენ ტთა ზღვრუ ლი რა ოდ ენ ობ ის ზრდა 4 920 
ერ თე ულ ით, რაც და დას ტურ და 2020 წლის 14 თე ბერ ვლის 
ავ ტო რი ზა ცი ის საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბით. 

2020-2021 სას წავ ლო წელს უნ ივ ერ სი ტე ტი გეგ მავს მი იღ ოს 
სა ბა კა ლავ რო სა ფე ხურ ზე 5 712 სტუ დენ ტი. გა ნათ ლე ბის სა-
ინ ფორ მა ციო მარ თვის სის ტე მე ბის ბა ზა ში პირ ვე ლა დი არ ჩე-
ვა ნის ფარ გლებ ში სა ერ თო ვა კან ტურ ად გილ ზე ფარ გლებ ში 
და რე გის ტრი რე ბუ ლია 10 000-მდე აბ იტ ური ენ ტი. ას ევე, ვით-
ვა ლის წი ნებთ რა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის მრა ვალ-
ფე რო ვან არ ჩე ვანს სა მა გის ტრო და სა დოქ ტო რო სა ფე ხურ ზე, 
ას ევე ახ ალ უცხო ენ ოვ ან, სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბა-
ზე და ფუძ ნე ბულ აკ რე დი ტე ბულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ-
რა მებს, სას წავ ლო წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე და გეგ-
მილ თუ რიგ გა რე შე მო ბი ლო ბას, გვაქ ვს მო ლო დი ნი, რომ 
წელს უნ ივ ერ სი ტეტ მა უნ და მი ღოს სტუ დენ ტთა წი ნას წარ 
გან საზღვრუ ლი რა ოდ ენ ობა. 

მო ამ ზა და მაია ტო რა ძემ
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რო გორ და ტან ჯა მა რო მა ყაშ ვი ლი
„ის პან კა”დ წო დე ბულ მა სატ კი ვარ მა

გვე სა უბ რე ბა თსუის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი,
ის ტო რი კო სი დი მიტ რი შვე ლი ძე

_ თუ გა იხ სე ნებთ რა იმე ის ტო რი ულ კარგ ფაქ ტს — პა-
სუ ხის მგებ ლო ბის და სო ლი და რო ბის ფაქ ტზეა სა უბ არი ას ეთ 
მძი მე პე რი ოდ ებ ში (ომი, პან დე მია)...
_ მე, რო გორც ის ტო რი კო სი, პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომ ის 

ბო ლო წელს გავ რცე ლე ბულ ხო ლე რას გა ვიხ სე ნებ, რო მე-
ლიც „ის პან კას” სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი. მან 50 მი ლი ონ ამ დე 
ად ამი ან ის სი ცოცხლე შე იწ ირა. მა შინ შე მო იღ ეს პირ ვე ლად, 
სხვა თა შო რის, პირ ბა დე ებ ის ხმა რე ბა. ცხა დია, „ის პან კამ” 
სა ქარ თვე ლო შიც შე მო აღ წია. მა რო მა ყაშ ვი ლი წერ და თა ვის 
დღი ურ ში: 1918 წლის 30 ენ კე ნის თვეს — „ქე თოს თან წა ვე დი 
და ავ ად და მიხ ვდა. მა საც შეხ ვდა ახ ალ მო დუ რი ავ ად მყო ფო-
ბა — „ის პან კა”. (ეს ჯერ ნა ხევ რად იუმ ორი). რამ დე ნი მე დღის 
შემ დეგ შე ეც ვა ლა დღი ური ავ ტორს და ოქ ტომ ბრის 9-ში წერ-
და: „დღეს მე სა მე დღეა, რაც ავ დე ქი. 3 კვი რა ლო გინ ში ვი წე-
ქი. ამ ახ ალ მა ავ ად მყო ფო ბამ ჩემ ზე დაც სინ ჯა თა ვი სი ძა ლა. 
ერ თხელ 10 დღე ვი წე ქი, მოვ რჩი, ავ დე ქი. მე ორ ედ კი დევ გავ-
ცივ დი და უფ რო სა ში ნე ლი რამ და მე მარ თა. მთელ ჩემს სხე-
ულს დაუარა ამ „ის პან კად” წო დე ბულ მა სატ კი ვარ მა. სიცხე 
დი დი მქონ და, 40 გრა დუს ზე მე ტი. ძა ლი ან და ძა ლი ან და ვი-
ტან ჯე. ორი დღე სულ გა უნ ძრევ ლად ვი წე ქი, რად გა ნაც ყვე-
ლა ძვლე ბი მტკი ოდა. ეპ იდ ემიაა თბი ლის ში. ერ თი სახ ლი არ 
არ ის, რომ ავ ად მყო ფი არ იყ ოს იქ. თუ გა ცივ და ად ამი ანი და 
ფილ ტვე ბის ან თე ბა ზე გა და ვი დეს, ძა ლი ან ძნე ლია. ამ მოკ-
ლე ხან ში ძა ლი ან ბევ რი მოკ ვდა. გაფ რთხი ლე ბა უნ და. ჩვენ-
თან: მე, დე და და კა ტუ ნა ვი წე ქით. დე და კა ცი არა გვყავ და. 
მა მა სამ სა ხურ ში არ და დი ოდა და გვივ ლი და. სა დილ საც ის 
აკ ეთ ებ და, მაგ რამ ვაი იმ სა დილს, სუ ფის მა გივ რათ რა ღაც 
ფა ფას აკ ეთ ებ და”. მი უხ ედ ავ ად უზ არ მა ზა რი მსხვერ პლი სა, 
ვერ ვიტყვით, რომ ქვეყ ნებ მა ან კა ცობ რი ობ ამ გა და ტა ნი ლი 
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სა ში ნე ლე ბი სა გან რა იმე დას კვნა გა აკ ეთა სა მო მავ ლოდ ან 
მო რი გი ომ ის, ან მო რი გი სა ხა დის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად, 
ან კი დევ იმ ის ათ ვის, რომ ად ამი ან ები, ხალ ხე ბი თუ სა ხელ-
მწი ფო ები უფ რო ჰუ მა ნუ რე ბი და შემ წყნა რებ ლე ბი გამ ხდა-
რიყ ვნენ. მე ორე მსოფ ლიო ომი ამ ის თქმის სა შუ ალ ებ ას არ 
გვაძ ლევს. ერ თი სიტყვით, დღე ვან დე ლი მსოფ ლიო, წი ნა სა-
უკ უნ ის და საწყის თან შე და რე ბით, უკ ეთ ესი არ გამ ხდა რა, მი-
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ შექ მნი ლია და ფუნ ქცი ონ ირ ებს ათ ას-
გვა რი ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის, ქალ თა უფ ლე ბე ბის, ერ ოვ ნულ 
უმ ცი რე სო ბა თა და სხვა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ები. დღეს 
არ ან აკ ლე ბად მძვინ ვა რებს ან ძლი ერია ხალ ხთა, რე ლი გი ათა 
თუ რა სა თა შო რის შე უწყნა რებ ლო ბა და რაც მთა ვა რია — ინ-
ტე რეს თა წი ნა აღ მდე გო ბა. თუ რა იმე სა ხის სო ლი და რო ბა ან 
შემ წყნა რებ ლო ბა არ სე ბობს, ის ზე და პი რუ ლი ან მოჩ ვე ნე ბი-
თია და მას, კი დევ კარ გი, რომ კა ნონ მდებ ლო ბე ბი აწ ეს რი-
გებს, მეტ ნაკ ლე ბად.
_ რო გორ შე აფ ას ებ დით დღე ვან დელ ვი თა რე ბას — რა ან-

ალ იზი, ფაქ ტე ბი, მოვ ლე ნე ბი შე ვა ის ტო რი აში და რამ დე ნად 
სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა ეს პე რი ოდი მო მა ვა ლი ის ტო რი კო სე ბის-
თვის?

dimitri SveliZEedimitri SveliZEe
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_ სა ეკ ლე სიო პი რე ბი და წრე ები ახ ლან დელ პან დე მი ას 
კონ კრე ტუ ლად აფ ას ებ ენ: კა ცობ რი ობ ის არ აზ ნე ობ რივ მა 
ცხოვ რე ბამ გა მო იწ ვია გან გე ბის რის ხვა და ად ამი ან ებს მო-
უვ ლი ნა პან დე მია, რა თა ის ინი გონს მო ეგ ონ და და უბ რუნ-
დნენ რწმე ნას. სხვა შე ფა სე ბე ბი ჩვე ულ ებ რი ვად გან სხვავ-
დე ბა ერ თმა ნე თის გან და ხში რად წი ნა აღ მდე გობ რი ვია. 
ის ტო რი კო სე ბის თვის, პო ლი ტო ლო გე ბის თვის, სა ზო გა დო-
ებ რივ მეც ნი ერ ებ ათა წარ მო მად გენ ლე ბის თვის პან დე მია იმ-
ითაა სა ინ ტე რე სო, რომ „კო ვიდ-19”, მი სი გავ რცე ლე ბა, მას-
შტა ბე ბი და გავ ლე ნა კა ცობ რი ობ აზე ყვე ლა ად რე არ სე ბუ ლი 
პამ დე მია-ეპ იდ ემი ის აგ ან გან სხვავ დე ბა. სხვა ეპ იდ ემი ებს, 
ძი რი თა დად, ჯან მრთე ლო ბის სის ტე მით სფე რო ში აქ ცევ-
დნენ და თუ შე იძ ლე ბა ით ქვას — გაგ რძე ლე ბა არ ჰქონ დათ. 
კო ვიდს აქ ვს გაგ რძე ლე ბა დი პერ სპექ ტი ვა და მან შე საძ ლოა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს სა ზო გა დო ებ აზე, მსოფ-
ლი ოზე, კა ცობ რი ობ ის შემ დგომ ბედ ზე. ამ იტ ომ ამ გვა რი 
გლო ბა ლუ რი პერ სპექ ტი ვა (ის ტო რი კო სე ბის, პო ლი ტო ლო-
გე ბის, ფსი ქო ლო გე ბის და ა.შ.) ბევ რი მეც ნი ერ ის ყუ რადღე-
ბის, ინ ტე რე სის, კვლე ვის მიღ მა ვერ დარ ჩე ბა. რით არ ის სა-
ინ ტე რე სო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი „კო ვიდ-19”-ის რე ალ ობა და 
რა ში მდგო მა რე ობს მი სი ხვა ლინ დე ლი მნიშ ვნე ლო ბა? უფ რო 
სწო რად, რო გორ გვეს მის ეს ყვე ლა ფე რი ჩვენ? კო ვიდს აქ-
ვს, უფ რო სწო რად, კო ვი დის შე დე გებს შე საძ ლოა ჰქონ დეს 
ორ გვა რი მო მა ვა ლი: პირ ვე ლია მოკ ლე ვა დი ანი და მე ორე — 
ხან გრძლი ვი. მოკ ლე ვა დი ანი პე რი ოდი გაგ რძელ დე ბა, ალ-
ბათ, უახ ლო ესი 1-2 წლის მან ძილ ზე. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში 
გაგ რძელ დე ბა ის წე სე ბი, რაც ხე ლი სუფ ლე ბებ მა სხვა დას ხვა 
აკ რძალ ვე ბის სა ხით შე მო იღ ეს კა რან ტი ნის პი რო ბებ ში: პირ-
ბა დე ებ ის ხმა რე ბა, სო ცი ალ ური დის ტან ცი ის დაც ვა ხალ-
ხმრა ვალ ად გი ლებ ში და ა.შ. დის ტან ცი რე ბა გავ რცელ დე ბა 
არა მარ ტო ცალ კე ულ ად ამი ან თა რე ალ ობ აში, არ ამ ედ ის 
გავ რცელ დე ბა სა ხელ მწი ფო თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებ ზეც 
— შემ ცირ დე ბა სა ერ თა შო რი სო მი მოს ვლე ბი, სე რი ოზ ულ ად 
და იკ ლებს ად ამი ან თა მი მოს ვლა მსოფ ლი ოში და ტუ რიზ მი 
მი ნი მუ მამ დე და ვა. ეს მოხ დე ბა გან სა კუთ რე ბით შორს მყოფ 
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ქვეყ ნებს შო რის და შე და რე ბით ნაკ ლე ბი მას შტა ბი სა იქ ნე-
ბა მე ზო ბელ ქვეყ ნებს შო რის. რა თქმა უნ და, ეს ყვე ლა ფე რი 
და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა პან დე მი ური შე ტე ვე ბის გა მე ორ ებ ის 
შე საძ ლებ ლო ბა ზე. და იკ ლებს ქვეყ ნებს შო რის სა ქო ნელ გაც-
ვლა, ვაჭ რო ბა, ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბი. შე სა ბა მი სად, 
გა ნუ ვი თა რე ბე ლი ქვეყ ნე ბი იძ ულ ებ ულ ნი იქ ნე ბი ან სა კუ თა-
რი ეკ ონ ომ იკ ებ ის შექ მნა ზე იზ რუ ნონ, ვი საც რა და რო გორ 
შე უძ ლია. ჩვე ნის თა ნა სა მათხოვ როდ ხელ გაწ ვდი ლი ქვეყ ნე-
ბის თვის ეს დრო ან სა ბო ლო ოდ დამ ღუპ ველ-და მან გრე ვე ლი 
იქ ნე ბა, ან პი რი ქით, სა კუ თა რი სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის, მრეწ-
ვე ლო ბის აღ დგე ნის და გან ვი თა რე ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი. 
შე საძ ლოა რი გი ქვეყ ნე ბი და უბ რუნ დნენ პრო ტექ ცი ონ იზ მის 
ძველ პო ლი ტი კას, რა თა სულ ცო ტა, უცხო ეთ იდ ან შე მო სულ 
სა ქო ნელს თა ვი აარ იდ ონ (მაგ., ჩი ნე თი დან, რო გორც არ ას ან-
დო პარ ტნი ორ იდ ან). რა ღაც ამ ის მაგ ვა რი პრო ცე სე ბი იქ ნე ბა 
ერთ ხანს, სა ნამ სა ბო ლო ოდ არ ამო იძ ირ კვე ბა პან დე მი ის სა-
შიშ რო ება. მო მა ვალ ში სა გულ ვე ბე ლია ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ-
ლე ბის და, სა ერ თოდ, ურ თი ერ თო ბე ბის მას შტა ბე ბის ბევ რად 
გა ფარ თო ება; უნ და გან ვი თარ დეს, და იხ ვე წოს შე სა ბა მი სი 
ტექ ნო ლო გი ები; მის ხარ ჯზე შემ ცირ დეს სა მეც ნი ერო თუ 
სხვა მიზ ნის მივ ლი ნე ბე ბი და ა.შ. უახ ლო ესი მო მა ვა ლი წლე-
ბი შე ამ ცი რებს გლო ბა ლურ პრო ცე სებს და ძი რი თა დი ორი-
ენ ტა ცია გა კეთ დე ბა ლო კა ლუ რი და რე გი ონ ალ ური პრო ცე-
სე ბის ტენ დენ ცი ით, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
რე ალი ებ ით. 

პან დე მია იდე ოლ ოგი ებ ზე და სა ზო გა დო ებ რივ-პო ლი ტი-
კურ მსოფ ლმხედ ვე ლობ რივ სის ტე მებ ზეც აის ახ ება ალ ბათ. 
ლი ბე რა ლიზ მის პო ზი ცი ები და სუს ტდე ბა და გა იზ რდე ბა ნა-
ცი ონ ალ იზ მის, გან სა კუთ რე ბით — პა ტა რა, მცი რე რიცხო-
ვა ნი ერ ებ ის თავ დაც ვი თი ნა ცი ონ ალ იზ მის გავ ლე ნა და 
შე სა ბა მი სი გან წყო ბე ბი. სხვა არა ერთ მო სა ლოდ ნელ ტენ დენ-
ცი აზ ეც შე იძ ლე ბა მსგავ სი მო სა ლოდ ნე ლო ბე ბის აღ ნიშ ვნა 
და და ახ ლო ებ ითი პროგ ნო ზი რე ბა. რაც შე ეხ ება გრძელ ვა დი-
ან ორი ენ ტა ცი ებს, ალ ბათ, უფ რო მო სა ლოდ ნე ლია, რომ პან-
დე მი ური საფ რთხე ებ ის გა დავ ლის შემ დეგ მსოფ ლიო კვლავ 
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და უბ რუნ დე ბა ძველ ტენ დენ ცი ებს და რიტ მს; ყვე ლა ფე რი 
ძვე ლე ბუ რად გაგ რძელ დე ბა. ის, თუ რა მოხ დე ბა მო მა ვალ ში, 
ამ ის შე სა ხებ დი დი ფან ტას ტი კუ რი ლი ტე რა ტუ რა არ სე ბობს: 
რეი ბრედ ბე რის, არ ტურ კლარ კის, აიეკ აზ იმ ოვ ის, ჰა რი სო-
ნის, სტა ნის ლავ ლე მის და სხვა... არ ის უამ რა ვი ფილ მიც და, 
ალ ბათ, ბევ რი რამ მარ თლაც ისე იქ ნე ბა, რა საც ის ინი წე რენ 
და წარ მო იდ გე ნენ. შე იძ ლე ბა არც ისე ოპ ტი მის ტუ რად გა მო-
იყ ურ ებ ოდ ეს, მაგ რამ მეჩ ვე ნე ბა, რომ კა ცობ რი ობა ვე ღარ 
მარ თავს თავს; ის სტი ქი ურ ად ვი თარ დე ბა — ტექ ნი კის გან-
ვი თა რე ბის კვალ დაკ ვალ. 
_ „კო ვიდ-19”-ის პე რი ოდი და თსუ — ას ეთი წიგ ნი, რო მელ-

საც ვა კე თებთ, რამ დე ნად სა ინ ტე რე სო შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს 
მო მა ვა ლი თა ობ ის თვის ის ტო რი ულ ად?
_ ერ თმა ძველ მა მო აზ როვ ნემ, რომ ლის გვარს ვერ ვიხ სე-

ნებ, თქვა — კარ გი იქ ნე ბა, თუ ვულ კა ნებს მი სი ამ ოფ რქვე-
ვის პრო ცეს ში შე ის წავ ლი ანო. რა თქმა უნ და, ას ეთი წიგ ნის 
შექ მნა ნამ დვი ლად სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, რად გან მას ში აღ წე-
რი ლი იქ ნე ბა: და მო კი დე ბუ ლე ბა, გან ცდა, ქცე ვა, დას კვნე ბი, 
აღ ქმა, ცვა ლე ბა დი რე ალ ობა და სრუ ლი ად ახ ალი გა მოწ ვე-
ვე ბი იმ ად ამი ან ებ ისა, რომ ლებ საც პან დე მი ის პი რო ბებ ში 
მო უხ დათ და დღე საც უხ დე ბათ თა ნაცხოვ რე ბა. ას ეთი წიგ-
ნი იქ ნე ბა და შე ას რუ ლებს ის ტო რი ული წყა როს, თა ვი სე ბუ-
რი დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლის მნიშ ვნე ლო ბას სა მო მავ ლოდ. ამ 
შემ თხვე ვა ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დე ბა უნ ივ ერ სი ტე ტის გა-
რე მო ზე, სწავ ლე ბის შეც ვლილ პი რო ბებ ზე, მის მო მა ვალ ზე. 
ას ეთია კითხვა რის მიდ გო მა და ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი თა ვი სე ბუ რი სარ კეა, 
რო მე ლიც ირ ეკ ლავს მთე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ალ ობ-
ას ჩვენს ქვე ყა ნა ში.
_ რო გორ ჩა ერ თეთ დის ტან ცი ური სწავ ლის პრო ცეს ში?
_ ის ეთი გან სა კუთ რე ბუ ლი არ აფ ერი მომ ხდა რა. დამ ჭირ-

და ჩე მი ვა ჟიშ ვი ლე ბის კონ სულ ტა ცი ები და ამ ით ამო იწ ურა 
ხელ შემ შლე ლი პრობ ლე მე ბი. ამ გვა რი მუ შა ობ ის მთა ვა რი თა-
ვი სე ბუ რე ბა ისაა, რომ მთლი ან ად ხარ და მო კი დე ბუ ლი ტექ-
ნი კა ზე.
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_ რას საქ მი ან ობთ სახ ლში — ახ ალი დღის წეს რი გი რო-
გო რია? 
_ პა ატა ნაც ვლიშ ვი ლი მე უბ ნე ბო და — სახ ლში ყოფ ნის 

დროს, ახ ლა აღ მო ვა ჩი ნე, თურ მე რამ დე ნი საქ მე მქო ნია გა-
სა კე თე ბე ლიო. ჰუ მა ნი ტა რუ ლი საქ მი ან ობ ის კა ცი მეტ დროს 
ატ არ ებს სახ ლში, მა გი დას თან, კომ პი უტ ერ თან კითხვი სა და 
წე რის პრო ცეს ში. პან დე მი ამ გვა იძ ულა, რომ სახ ლში ვმჯდა-
რი ყა ვით და მე ტი დრო გაგ ვე ტა რე ბი ნა სა კითხა ვად და სა წე-
რად. სულ ეს იყო და არ ის.

ესაუბრა ნინო კაკულია

ჩვენს უცხო ენ ოვ ან თა ნა მო ქა ლა ქე ებს ჯერ 
კი დევ აქ ვთ სა ხელ მწი ფო ენ ის 

სა თა ნა დო დო ნე ზე ფლო ბის პრობ ლე მა

რო გორ უმ კლავ დე ბა ახ ალ რე ალ ობ აში თბი ლი სის სა ხელ
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი უცხო ენ ოვ ანი სტუ დენ ტე ბის სწავ ლე
ბის პრო ცე სის უწყვე ტო ბის სა კითხს? — ამ ის შე სა ხებ გვე სა
უბ რე ბა თსუ „ქარ თულ ენ აში მომ ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მის” ხელ მძღვა ნე ლი, ჰყმა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა 
ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი კა ხა გა ბუ ნია

_ რო გორ მიმ დი ნა რე ობს არ აქ არ თუ ლე ნო ვა ნი სტუ დენ ტე-
ბის სწავ ლე ბის პრო ცე სი და რა ინ ფორ მა ცი ას მოგ ვაწ ვდით 
ამ ას თან და კავ ში რე ბით? 
_ არ აქ არ თუ ლე ნო ვა ნი სტუ დენ ტე ბის ქარ თულ ენ აში 

მო სამ ზა დებ ლად ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის უნ ივ ერ სი ტეტ ში 2 
პროგ რა მა ფუნ ქცი ონ ირ ებს: ერ თი მხრივ, სა ქარ თვე ლო ში 
სას წავ ლებ ლად ჩა მო სულ უცხო ელ სტუ დენ ტებს ემ სა ხუ რე-
ბა „ენ ებ ის ცენ ტრი”; მე ორე მხრივ, უკ ვე მე ათე წე ლია, სა-
ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბის თვის ამ ოქ მედ და „ქარ თულ ენ აში მომ ზა დე ბის 
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სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა”, რო მე ლიც მხო ლოდ სა ქარ-
თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს (აზ ერ ბა იჯ ან ელ, სო მეხ, ოს და აფხაზ 
სტუ დენ ტებს) იღ ებს და ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მა თი 
ენ ობ რი ვი კომ პე ტენ ცი ებ ის ამ აღ ლე ბა-გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მუ-
შა ობს. ამ ორ პროგ რა მას მი ღე ბის წე სიც რა დი კა ლუ რად 
გან სხვა ვე ბუ ლი აქ ვს: „ქარ თულ ენ აში მომ ზა დე ბის სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ში” ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი-
სას ზო გად უნ არ ებ ში მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ებ ის და დას-
ტუ რე ბის შე დე გად იღ ებ ენ; სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლე ბას 
იღ ებს, სა შე ღა ვა თო პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში, ამ ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში არ აქ არ თუ ლე ნო ვა ნი სტუ დენ ტე ბის ენ ობ რი-
ვი კომ პე ტენ ცი ები გა ნა ვი თა როს, აამ აღ ლოს იმ დო ნემ დე, 
რომ მათ შეძ ლონ სა ხელ მწი ფო ენ აზე (ქარ თულ ენ აზე) სა ბა-
კა ლავ რო პროგ რა მებ ზე სწავ ლის გაგ რძე ლე ბა: ლექ ცი ებ ის 
მოს მე ნა, სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბის ფორ მი რე ბა, და ვა ლე ბე-
ბის შეს რუ ლე ბა და ა.შ. სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლია უცხო ელ 
სტუ დენ ტთა მი ღე ბის წე სი და სწავ ლე ბის ფორ მა ტი. უცხო-
ელ სტუ დენ ტთა სწავ ლა-სწავ ლე ბის პრო ცესს სა შე ღა ვა თო 

kaxa gabuniakaxa gabunia



axali koronavirusi da Tsu 309

სის ტე მას თან არ ანა ირი შე ხე ბა არ აქ ვს და ამ ორი პროგ რა-
მის მიზ ნე ბი სა და და ნიშ ნუ ლე ბის გა იგ ივ ება არ შე იძ ლე ბა...

მე ვხელ მძღვა ნე ლობ „ქარ თულ ენ აში მომ ზა დე ბის სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მას” და ამ პროგ რა მის შე სა ხებ შე მიძ ლია 
კომ პე ტენ ტუ რი პა სუ ხე ბის გა ცე მა... რა საკ ვირ ვე ლია, ერ თი 
სა გა ზე თო ინ ტერ ვი უს ფარ გლებ ში შე უძ ლე ბე ლია არ სე ბულ 
მიღ წე ვებ სა და პრობ ლე მებ ზე სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მა ცია 
მი ვა წო დოთ მკითხველს, თუმ ცა, ვეც დე ბი, ორი ოდე სიტყვით 
ამ პროგ რა მის მნიშ ვნე ლო ბას გა ვუს ვა ხა ზი.

მო ვიხ მობ სტა ტის ტი კას: 2005-დან 2010 წლამ დე სა ქარ-
თვე ლოს უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ჩა აბ არა მხო ლოდ 100-
მდე (!) არ აქ არ თუ ლე ნო ვან მა აბ იტ ური ენ ტმა. 2010 წელს — 
რო დე საც პირ ვე ლად გა მოცხად და სა შე ღა ვა თე პი რო ბე ბით 
არ აქ არ თუ ლე ნო ვან სტუ დენ ტთა მი ღე ბა _ 310-მა აბ იტ ური-
ენ ტმა გა და ლა ხა ბა რი ერი და მო ეწყო სა სურ ველ უნ ივ ერ სი-
ტეტ ში. დღეს დღე ობ ით არ აქ არ თუ ლე ნო ვან აბ იტ ური ენ ტთა 
რა ოდ ენ ობა გა ხუთ მა გე ბუ ლია და 1500-მდე სო მე ხი, აზ ერ ბა-
იჯ ან ელი, აფხა ზი და ოსი სტუ დენ ტი იღ ებს სა ქარ თვე ლოს 18 
უმ აღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში (18 სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
ფუნ ქცი ონ ირ ებს ქარ თულ ენ აში მომ ზა დე ბის სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მა) გა ნათ ლე ბას!

აქ ვე სი ამ აყ ით მინ და გა უწყოთ, რომ თსუ უპ ირ ობო ლი-
დე რია ამ სტუ დენ ტთა არ ჩე ვა ნის მი ხედ ვით: ჩამ ბა რე ბელ თა 
სრუ ლი რა ოდ ენ ობ იდ ან 50 პრო ცენ ტზე მე ტი არ აქ არ თუ ლე-
ნო ვა ნი სტუ დენ ტი პირ ველ არ ჩე ვანს აკ ეთ ებს სწო რედ ჩვენს 
უნ ივ ერ სი ტეტ ზე!

რაც შე ეხ ება სწავ ლე ბის ხა რის ხს... მო დით, შევ თან ხმდეთ, 
რომ გან ვლი ლი 10 წლის გან მავ ლო ბა ში შეც დო მაც ბევ რი 
დაგ ვიშ ვია, მრა ვა ლი ხარ ვე ზიც გვქო ნია, მაგ რამ მთე ლი ამ 
ხნის გან მავ ლო ბა ში თსუ-ის ად მი ნის ტრა ცი ის მხარ და ჭე რით 
აქ ტი ურ ად ვმუ შა ობთ ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით პროგ რე სის მი-
საღ წე ვად: ეს ეხ ება სას წავ ლო კურ სის ში ნა არ სსაც და მა ტე-
რი ალ ურ-ტექ ნი კურ მხა რე საც. აღ ვნიშ ნავ, რომ 2019 წლის 
დე კემ ბერ ში პროგ რა მამ გაიარა ხე ლა ხა ლი აკ რე დი ტა ცია 
და, პრაქ ტი კუ ლად, უპ რე ცე დენ ტო ფაქ ტი და ფიქ სირ და ხა-
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რის ხის გან ვი თა რე ბის ერ ოვ ნულ ცენ ტრში: პროგ რა მამ ისე 
მი იღო აკ რე დი ტა ცია, კო მი სი ას ერ თი რე კო მენ და ცი აც კი არ 
ჰქო ნია! 
_ რამ დე ნად ეფ ექ ტუ რად ჩა ერ თეთ დის ტან ცი ური სწავ-

ლე ბის პრო ცეს ში? 
_ პი რა დად მე, ჯერ კი დევ 2007 წლი დან, შე ხე ბა მქონ და 

დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას თან — კერ ძოდ, აქ ტი ურ ად ვლო-
ბი რებ დი (მა შინ თა ვად ვმუ შა ობ დი გა ნათ ლე ბის სა მი ნის-
ტრო ში) სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მელ საც სურ და 
სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში დის ტან ცი ური სწავ-
ლე ბის პი ლო ტი რე ბა/და ნერ გვა... სამ წუ ხა როდ, მა შინ ეს ვერ 
მო ხერ ხდა. თუ კი შე იძ ლე ბა კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის და-
დე ბით შე დე გებ ზე ვი სა უბ როთ (ეს ხუმ რო ბით, რა საკ ვირ ვე-
ლია!) — ესაა სწავ ლე ბის ახ ალი ფორ მე ბის, სტრა ტე გი ებ ის, 
თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის და უფ ლე ბის სი კე თე... დი ახ, 
ასე ულ ობ ით და ათ ასე ულ ობ ით მას წავ ლე ბე ლი, ლექ ტო რი, 
პრო ფე სო რი პირ ვე ლად გა ესა უბ რა დის ტან ცი ურ ად თა ვის 
მოს წავ ლეს, სტუ დენ ტს... ეს აუც ილ ებ ელი კომ პო ნენ ტია თა-
ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბი სა... თუმ ცა, ნუ მო ვიტყუ ებთ თავს: 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა სრუ ლად ვერ ჩა ან აც ვლებს კონ-
ტაქ ტურ (ტრა დი ცი ულ) სწავ ლე ბას! ჩვენ უნ და ვი პო ვოთ, მო-
ვი ძი ოთ „ოქ როს შუ ალ ედი” — არც უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
ხიბ ლში გა დავ ცვივ დეთ და არც ტრა დი ცი ული მიდ გო მე ბის 
გა ნუ მე ორ ებ ლო ბა ვირ წმუ ნოთ, უნ და შე ვე ცა დოთ — ყვე ლა 
მიდ გო მი დან მი ვი ღოთ და გან ვა ვი თა როთ კარ გი, ეფ ექ ტუ რი, 
შე დე გი ანი... არ არ ის ეს გა და უჭ რე ლი ამ ოც ანა და გო ნი ერი 
თა ვი აუც ილ ებ ლად იპ ოვ ის გა მო სა ვალს...
_ თქვე ნი აზ რით, რამ დე ნად უზ რუნ ველ ყო სა ხელ მწი ფომ 

პან დე მი ის პი რო ბებ ში არ აქ არ თუ ლე ნო ვა ნი მო სახ ლე ობ ის 
ინ ფორ მი რე ბა?
_ სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე „კო ვიდ-19”-ის პან დე მი ამ მარ თლაც 

უდ იდ ესი გა მოწ ვე ვე ბი და აყ ენა და ეს შე ეხო ყვე ლა სფე როს... 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მამ გან სა კუთ რე ბით მძი მე დარ ტყმა მი-
იღო: სრუ ლი ად უჩ ვე ულო ფორ მატ ში (უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის თე მას ნამ დვი ლად არ ექ ცე ოდა სა-
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თა ნა დო ყუ რადღე ბა წი ნა წლებ ში) სწავ ლა-სწავ ლე ბის პრო-
ცეს ზე გა დას ვლამ, შე იძ ლე ბა ით ქვას, კითხვის ნიშ ნის ქვე შაც 
კი და აყ ენა მიმ დი ნა რე სე მეს ტრის აკ ად ემი ურ სე მეს ტრად 
გა მოცხა დე ბა-არ გა მოცხა დე ბის სა კითხი... ამ გა მოწ ვე ვას 
მეტ-ნაკ ლე ბად გა ეცა პა სუ ხი... იდე ალ ურ ის გან, რა საკ ვირ ვე-
ლია, შორს დგას, მაგ რამ ის, რაც მო ახ ერ ხეს ლექ ტო რებ მა, 
უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და სკო-
ლე ბის ად მი ნის ტრა ცი ებ მა — გმი რო ბის ტოლ ფა სია! თუმ ცა, 
ბუ ნებ რი ვია, საწყის ეტ აპ ზე, გა ურ კვევ ლო ბა ში მყოფ მა სის-
ტე მამ გარ კვე ული შეც დო მე ბი და უშ ვა. თქვენ სწო რად დას-
ვით კითხვა: სა ხელ მწი ფომ პირ ველ ეტ აპ ზე და აგ ვი ანა. თუმ-
ცა, ხაზს ვუს ვამ — ეს ნამ დვი ლად ობი ექ ტუ რი მი ზე ზით იყო 
გა მოწ ვე ული და ყვე ლა ღო ნე იხ მა რა დაშ ვე ბუ ლი ხარ ვე ზის 
გა მო სას წო რებ ლად. ჩვენ უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ ის ევ და ის-
ევ ამ ოტ ივ ტივ და ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში გა და უჭ რე-
ლი პრობ ლე მა: ჩვენს უცხო ენ ოვ ან თა ნა მო ქა ლა ქე ებს ჯერ 
კი დევ აქ ვთ სა ხელ მწი ფო ენ ის სა თა ნა დო დო ნე ზე ფლო ბის 
პრობ ლე მა... სამ წუ ხა როდ, ეს პრობ ლე მა კი დევ არა ერ თხელ 
იჩ ენს თავს, თუ კი სა ხელ მწი ფო რა დი კა ლურ რე ფორ მებს არ 
მი მარ თავს და ამ მტკივ ნე ული სა კითხის გა და საჭ რე ლად სე-
რი ოზ ულ ნა ბი ჯებს არ გა დად გამს... 
_ რო გორ მოგ წონთ სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის პრო-

ექ ტი — „ტე ლე-სკო ლა”? 
_ ბა ტონ ვა სილ მაღ ლა ფე რი ძეს სტუ დენ ტო ბი დან ვიც ნობ 

და ყო ველ თვის პა ტივს ვცემ დი მის უნ არს — ერ თი შე ხედ-
ვით, გა მო უვ ალ სი ტუ აცი აში გა მო ძებ ნოს გა მო სა ვა ლი. „ტე-
ლე-სკო ლის” პრო ექ ტი არ სე ბულ სი ტუ აცი აში უძ ლი ერ ესი 
სვლა იყო... რა საკ ვირ ვე ლია, მრა ვა ლი რამ და სახ ვე წია, გა მი-
გია კრი ტი კაც ამა თუ იმ კონ კრე ტუ ლი გაკ ვე თი ლის თუ პე-
და გო გის მი მართ, მაგ რამ ვე რა ვინ უარ ყოფს ფაქ ტს: ეს არ ის 
უნ იკ ალ ური იდეა, რომ ლის ხორ ცშეს ხმას და სრულ ყო ფას, 
დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ნა ბიჯ-ნა ბიჯ გა ნა ხორ ცი ელ ებს სა გან-
მა ნათ ლებ ლო არ ხის მე ნეჯ მენ ტი... ერ თია ოღ ონდ — კარ გად 
დაწყე ბულ საქ მეს კარ გი გაგ რძე ლე ბაც სჭირ დე ბა... ეს არ 
უნ და დარ ჩეს მხო ლოდ, ასე ვთქვათ, „პან დე მი ურ პრო ექ ტად” 
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და თა ვი სი ად გი ლი უნ და და იმ კვიდ როს სა ქარ თვე ლოს სა გან-
მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში.
_ რას საქ მი ან ობთ სახ ლში, რო გო რია თქვე ნი ახ ალი დღის 

წეს რი გი?
_ არ ვიქ ნე ბი, ალ ბათ, ორ იგ ინ ალ ური, თუ კი ვიტყვი, რომ 

ძა ლი ან დამ ღლე ლია ერ თფე როვ ნე ბა... ის იც მინ და გითხრათ, 
რომ პი რა დად მე გა მი ორ მაგ და სა მუ შაო... ელ ექ ტრო ნულ 
სწავ ლე ბას თა ვი სი სირ თუ ლე ები აქ ვს. დი დი დრო მი აქ ვს და-
ვა ლე ბე ბის ატ ვირ თვას, სტუ დენ ტთა მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი 
ნაშ რო მე ბის ჩა მოტ ვირ თვას, მათ გას წო რე ბას, სა ლექ ციო მა-
სა ლის ელ ექ ტრო ნუ ლად მომ ზა დე ბას და ა.შ. ერ თი კია: დრო 
სას წა ული სის წრა ფით გარ ბის! კარ გია ეს თუ ცუ დი — გან სა-
ჯოს ჩვე ნი გა ზე თის მკითხველ მა... 

ესაუბრა თამარ დადიანი

არა ორ გა ნი ზე ბუ ლი ერი ვე რას დროს
შექ მნის სა ხელ მწი ფოს, კულ ტუ რას,

თა ვის ლო კა ლურ ცი ვი ლი ზა ცი ას

გვე სა უბ რე ბა თსუის ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა
კულ ტე ტის პრო ფე სო რი, ის ტო რი ის დოქ ტო რი ჯა ბა სა მუ შია

_ რო გო რია თბი ლი სი პან დე მი ის პი რო ბებ ში — ის ტო რი ას 
რო გო რი დარ ჩე ბა სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლა ქი?
_ კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ სა ზო გა დო ებ ას აჩ ვე ნა, 

რა მძი მეა პან დე მი ას თან ბრძო ლა. ძლი ერ, სუ პერ სა ხელ-
მწი ფო ებს უჭ ირთ ამ პრობ ლე მას თან გამ კლა ვე ბა. მთა ვა რი 
ამ მო მენ ტში თვი თორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა და რე კო მენ და ცი ებ ის 
დაც ვაა. რა თქმა უნ და, ძნე ლი სა ნა ხა ვია და ცა რი ელ ებ ული 
ქუ ჩე ბი, გა ჩე რე ბუ ლი აქ ტი ური სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მი ან-
ობა, მაგ რამ ას ეთ კრი ტი კულ ვი თა რე ბა ში ერთ-ერ თი დაც ვის 
სა შუ ალ ება სწო რედ სო ცი ალ ური დის ტან ციაა. რამ დე ნა დაც 
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არ უნ და გა გიკ ვირ დეთ, იგ ივე მოთხოვ ნე ბი იყო პან დე მი ებ ის 
დროს სა უკ უნე ებ ის წი ნაც. 

1346-1348 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში შა ვი ჭი რის ეპ იდ ემია 
მძვინ ვა რებ და. ჩვე ნი ქვე ყა ნა, მარ თლაც, პან დე მი ის ცენ-
ტრში აღ მოჩ ნდა. მა ში ნაც სწო რედ სა ზო გა დო ებ ის ორ გა ნი-
ზე ბუ ლო ბით მო ხერ ხდა მსხვერ პლი მი ნი მუ მი ყო ფი ლი ყო. 
სვა ნეთ ში სე ტის, ლა ღა მი სა და ლა ჰი ლის თე მე ბის თვის შედ-
გე ნი ლი სა ბუ თე ბი დან იკ ვე თე ბა, რომ ჟა მი ან ობა ჩრდი ლო ეთ 
კავ კა სი იდ ან შე მო სუ ლა. თემს ერ თო ბით გა და უწყვე ტია, რომ 
მკაც რი ღო ნის ძი ებ ის თვის მი ემ არ თა და ჩრდი ლო კავ კა სი აში 
გა დას ვლა ან იქ იდ ან გად მოს ვლა აეკ რძა ლა. დამ რღვე ვის-
თვის ჯა რი მას აწ ეს ებ დნენ 200 თეთ რის ოდ ენ ობ ით. 

თვი თი ზო ლა ცია – თა ნა მედ რო ვე ტერ მი ნი კი არ ის, მაგ რამ 
ში ნა არ სობ რი ვად რა საც ვგუ ლის ხმობთ, იგ ივ ეს აკ ეთ ებ დნენ 
შუა სა უკ უნე ებ შიც. მა გა ლი თად, გა ვიხ სე ნოთ „დე კა მე რო ნი,” 
რო მე ლიც 1350-1353 წწ. იწ ერ ებ ოდა, სწო რედ მა შინ, რო ცა 
იტ ალი ასა და, ზო გა დად, ევ რო პა ში მძვინ ვა რებ და „შა ვი სიკ-
ვდი ლი”. ბო კა ჩოს გმი რე ბი ფლო რენ ცი იდ ან გარ ბი ან შა ვი ჭი-
რის გა მო და ქა ლაქ გა რეთ ვი ლა ში ემ ალ ები ან მო მაკ ვდი ნე-
ბელ სენს. რე ალ ურ ად ეს არ ის თვი თი ზო ლა ცია. 

jaba samuSiajaba samuSia
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XIX სა უკ უნ ის და საწყის ში თბი ლის ში ას ევე გავ რცე ლე ბუ-
ლი იყო „შა ვი ჭი რის” ეპ იდ ემია. მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის 
სწო რი მოქ მე დე ბის წყა ლო ბით მო ხერ ხდა სხვა დას ხვა კე-
რე ბის სწრა ფი ჩაქ რო ბა. ეს პა ტა რა ის ტო რი ული ექ სკურ სი 
იმ იტ ომ მო ვი ტა ნეთ, რომ ვაჩ ვე ნოთ, რო დე საც მო სახ ლე ობა 
გა გე ბით ეკ იდ ება შეზღუდ ვებს, ფიქ რობს სა კუ თარ და სხვა-
თა ჯან მრთე ლო ბა ზე, პან დე მია ად ვი ლი და სა მარ ცხე ბე ლია. 
ბევ რი სა ქარ თვე ლო შიც და მის გა რე თაც ქი ლი კობ და ჩვე ნი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი ღე ბულ ცალ კე ულ გა დაწყვე ტი ლე-
ბა ზე, მაგ რამ შე დეგ მა აჩ ვე ნა, რომ ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ება 
გა უმ კლავ და ამ გა მოწ ვე ვას. 
_ დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან, რამ დე ნად გა ით ავ ისა 

ქარ თულ მა სა ზო გა დო ებ ამ სო ლი და რო ბის და პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა?
_ ბევ რს ეგ ონა, რომ დღე ვან დელ ქარ თვე ლო ბას კრი-

ტი კულ სი ტუ აცი აში ზე რე ლე და მო კი დე ბუ ლე ბა ექ ნე ბო და 
პრობ ლე მი სად მი, მაგ რამ აღ მოჩ ნდა, რომ ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა, 
სო ლი და რო ბა, კა ნო ნი სა და დად გე ნი ლი წე სე ბის დაც ვა, სხვა 
და წი ნა ურ ებ ული ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, ჩვენც შეგ ვიძ ლია. 
სულ მახ სენ დე ბა მთა ში და ცუ ლი ერ თი გად მო ცე მა. შა ტი ლი-
დან 4 კი ლო მეტ რში მდ. არ დო თი სა და არ გუ ნის შე სარ თავ-
თან, მა ღალ კლდე ზე მდე ბა რე ობს მკვდა რი ქა ლა ქი – ან ატ-
ორი. ძვე ლი თქმუ ლე ბით, რო დე საც პი რი ქი თა ხევ სუ რეთ ში 
მძვინ ვა რებ და ეპ იდ ემია, გარ დაც ვლილ თათ ვის სა გან გე ბოდ 
აუგი ათ აკ ლდა მე ბი. გად მო ცე მით, ან ატ ორ ის აკ ლდა მე ბის 
სი ახ ლო ვეს ცალ კე იყო ნა გე ბო ბა, სა დაც შა ვი ჭი რის გან და-
ავ ად ებ ულ ნი თა ვი სი ფე ხით მი დი ოდ ნენ, ჯან მრთელ მო სახ-
ლე ობ ას რომ გან რი დე ბოდ ნენ. ეს სა ზო გა დო ებ რი ვი პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის მა გა ლი თია.

რო გორც ვხე დავთ, ის, რაც დღეს ხდე ბა, მა ღა ლი თვით შეგ-
ნე ბის გა მოვ ლე ნაა და ამ ყვე ლაფ რის ფეს ვე ბი ჩვენს ის ტო-
რი აშია. არა ორ გა ნი ზე ბუ ლი ერი ვე რას დროს შექ მნის სა ხელ-
მწი ფოს, კულ ტუ რას, სო ცი ალ ურ სის ტე მას – მოკ ლედ, თა ვის 
ლო კა ლურ ცი ვი ლი ზა ცი ას. ჩვენ კი ეს ყო ვე ლი ვე ათ ას წლე-
ულ ის წინ ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ. XIX-XX სა უკ უნე ებ ში სა ხელ მწი-
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ფო ებ რი ობ ის და კარ გვამ შეგ ვიც ვა ლა წე სი და ნი რი, დღეს კი 
ქარ თვე ლო ბა თა ვის ძველ სა ხეს იბ რუ ნებს — მა ღა ლი სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი კულ ტუ რის ერ ის ას.
_ სა მეც ნი ერო ფონ დში რო გორ საქ მი ან ობთ ამ ახ ალ რე-

ალ ობ აში? რა პრი ორ იტ ეტ ები იკ ვე თე ბა?
_ რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დი ჩვე ული 

რე ჟი მით აგ რძე ლებს საქ მი ან ობ ას. თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო-
გი ები გვაძ ლევს იმ ის სა შუ ალ ებ ას, რომ ინ ტერ ნე ტის, სო ცი-
ალ ური ქსე ლის მეშ ვე ობ ით, დის ტან ცი ურ ად ვა წარ მო ოთ საქ-
მი ან ობა. მარ ტო მა ის ში ფონ დმა გა ნა ხორ ცი ელა ათ ზე მე ტი 
ღო ნის ძი ება, რო მე ლიც მეც ნი ერ ებ ის პო პუ ლა რი ზა ცი ას ემ-
სა ხუ რე ბო და. მათ შო რის ორი იყო სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ-
ცია. რა თქმა უნ და, პან დე მი ით გა მოწ ვე ული რე ლო ბა გვა-
იძ ულ ებს გეგ მე ბის კო რექ ტი რე ბას, მაგ რამ ეს დრო ებ ითია. 
ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი თე მა, რო მე ლიც დღე ვან დე ლო-
ბის გა მო ძა ხი ლია და დიდ ყუ რადღე ბას ითხოვს, არ ის ის, თუ 
რა გა მოწ ვე ვის წი ნა შე აღ მოჩ ნდე ბა სა ზო გა დო ება პოს ტპან-
დე მი ურ პე რი ოდ ში. სა მეც ნი ერო მრგვა ლი მა გი და, რო მე ლიც 
რუს თა ვე ლის ფონ დმა ჩა ატ არა, მიზ ნად ის ახ ავ და სხვა დას ხვა 
სა მეც ნი ერო დარ გის (მე დი კო სე ბის, ბი ოლ ოგ ებ ის, იურ ის ტე-
ბის, ეკ ონ ომ ის ტე ბის, სო ცი ოლ ოგ ებ ის, ფსი ქო ლო გე ბის, პე-
და გო გი კის, მე დი ის და სხვა) სპე ცი ალ ის ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით 
იმ ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის და თე მე ბის გან საზღვრას, 
რო მელ ზეც სა ჭი როა დრო ულ ად და ვიწყოთ მუ შა ობა, რა თა 
ჩვენ მა სა ზო გა დო ებ ამ მოკ ლე დრო ში დაძ ლი ოს პოს ტპან დე-
მი ური სირ თუ ლე ები.
_ რას საქ მი ან ობთ სახ ლში — თქვე ნი ახ ალი დღის წეს რი გი 

რო გო რია?
_ ყვე ლა ფერს აქ ვს თა ვი სი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა-

რე. ამ იძ ულ ებ ით მა შეზღუდ ვებ მა ბევ რი დრო გა აჩ ინა სა მეც-
ნი ერო პრო ექ ტე ბის თვის. თქვენ იც ით, რომ და ვით III დი დი 
კუ რა პა ლა ტის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლო ში ცალ კე მო ნოგ რა ფია 
არ არ სე ბობ და. ორ თვი ანი „კა რან ტი ნის” პე რი ოდ ში შევ ძე ლი 
და მეს რუ ლე ბი ნა წიგ ნი და ვით კუ რა პა ლატ ზე. ვნა ხოთ, რო-
გორ მი იღ ებს მკითხვე ლი ახ ალ გა მო ცე მას. არ ის რამ დე ნი მე 
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სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი, რო მელ ზეც ფიქ რის დრო ნამ დვი ლად 
გვქონ და „სახ ლში ყოფ ნის” პე რი ოდ ში. სა ვა რა უდ ოდ, ახ ლო 
მო მა ვალ ში ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ება მი იღ ებს კი დევ ერთ, ახ-
ალ მას შტა ბურ პრო ექ ტს. 

ესაუბრა მაია ტორაძე

თსუის კან ცლე რის პა სუ ხე ბი
აქ ტუ ალ ურ კითხვებ ზე

რო გო რია თსუ-ის და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რის „СOVID-19”-
ით ინ ფი ცი რე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლის მდგო მა რე ობა? რო გორ 
ჩა ტარ დე ბა ფი ნა ლუ რი გა მოც დე ბი? რა ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ-
ლი, ად მი ნის ტრა ცი ული სი ახ ლე ებია? — კითხვებს თსუ-ის 
კან ცლე რი ლა შა სა ღი ნა ძე პა სუ ხობს.
_ უნ ივ ერ სი ტე ტის სივ რცე ში და ფიქ სი რე ბუ ლი კო რო ნა ვი-

რუ სის ერ თი შემ თხვე ვის გა მო რა შე იც ვა ლა და უს აფ რთხო-
ებ ის რა და მა ტე ბი თი ზო მე ბი გა ტარ და?
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_ სამ წუ ხა როდ, ჩვე ნი და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რის თა ნამ-
შრო მელს და უდ ას ტურ და „СOVID-19” ინ ფექ ცია. მი სი მდგო-
მა რე ობა გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია, რაც ძა ლი ან გვა ხა რებს. რაც 
შე ეხ ება კონ ტაქ ტში მყოფ პი რებს, ის ინი გა და ვიდ ნენ თვი-
თი ზო ლა ცი აში, ჩა უტ არ დათ PCR ტეს ტი რე ბა და ყვე ლა შე-
დე გი უარ ყო ფი თია. შე სა ბა მი სად, გავ რცე ლე ბის ალ ბა თო ბა 
აღ არ არ სე ბობს. სა გუ ლის ხმოა ის იც, რომ და ინ ფი ცი რე ბის 
წყა რო თსუ არ ყო ფი ლა. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტეტ ში უს აფ რთხო ებ ის ყვე ლა ზო მა და ცუ ლია: გაკ რუ ლია 
შე სა ბა მი სი მა ნიშ ნებ ლე ბი, ყვე ლა აკ ად ემი ური კორ პუ სის 
შე სას ვლელ ში მიმ დი ნა რე ობს თერ მოს კრი ნინ გი, და მონ ტა-
ჟე ბუ ლია დე ზო ბა რი ერ ები და სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რის თვის 
გან კუთ ვნი ლი დის პან სე რე ბი, შე სა ბა მი სად, შე ნო ბა ში შეს-
ვლი სას ხე ლე ბის და მუ შა ვე ბა შე საძ ლებ ლია, სა ვალ დე ბუ ლოა 
პირ ბა დის ტა რე ბა. უკ ვე 2 თვე ზე მე ტია, რაც თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რის თა-
ნამ შრომ ლე ბი შე სა ბა მი სი ხსნა რის გა მო ყე ნე ბით ამ უშ ავ ებ ენ 
ზე და პი რებს, აღ ჭურ ვილ ნი არი ან ხელ თათ მა ნე ბი თა და პირ-
ბა დე ებ ით. თსუ-ში „СOVID-19” ინ ფექ ცი ის და ფიქ სი რე ბის 

laSa saRinaZelaSa saRinaZe
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შემ დეგ მაღლივი კორ პუ სის შე ნო ბა ში სრუ ლი სა დე ზინ ფექ-
ციო სა მუ შაოები და მა ტე ბით ჩა ტარ და.
_ რო გორ წა რი მარ თე ბა ფი ნა ლუ რი სა გა მოც დო პრო ცე სი?
_ მი ვი ღეთ გა დაწყვე ტი ლე ბა, რომ გა მოც დე ბი დის ტან ცი-

ურ ად ჩა ტარ დეს. შე საძ ლოა, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტეტ ში, შე სა ბა მი სი ფა კულ ტე ტის გა დაწყვე ტი ლე ბით, 
რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბა ზე სტუ დენ ტე ბის მოს ვლა სა ჭი რო 
გახ დეს, თუმ ცა ვცდი ლობთ, რომ ამ ის სა ჭი რო ება არ დად-
გეს. აღ ნიშ ნულ შემ თხვე ვა ში, შე სა ბა მი სი გა მოც დე ბი ყვე ლა 
რე კო მენ და ცი ის დაც ვით ჩა ტარ დე ბა. ვით ვა ლის წი ნებთ იმ 
სტუ დენ ტე ბის ინ ტე რე სებ საც, ვი საც დის ტან ცი ურ ად ჩა ბა-
რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ აქ ვს ინ ტერ ნე ტი სა თუ კომ პი უტ-
ერ ული ტექ ნი კის არ ქო ნის გა მო.
_   რა სი ახ ლე ებია თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 

ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი და ად მი ნის ტრა ცი ული თვალ საზ რი-
სით?
_ თსუ-ის მე ორე კორ პუ სის სრუ ლი რე აბ ილ იტ აცია გრძელ-

დე ბა, პან დე მი ის მი უხ ედ ავ ად პრო ცე სი არც ერ თი დღე არ 
შე ჩე რე ბუ ლა. უდ იდ ესი ალ ბა თო ბით, იურ იდი ული ფა კულ ტე-
ტის სტუ დენ ტე ბი სექ ტემ ბრი დან სწავ ლას ის ევ მე ორე კორ-
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პუს ში გა აგ რძე ლე ბენ. ას ევე, გა რე მონ ტდა X (მაღ ლი ვი) კორ-
პუ სის სა მი სარ თუ ლი, ხო ლო რე აბ ილ იტ ირ ებ ულ ფოიეში, 
სა ქარ თვე ლოს ბან კის მხარ და ჭე რით, სტუ დენ ტუ რი სივ რცის 
მოწყო ბა მიმ დი ნა რე ობს. უახ ლო ეს პე რი ოდ ში XI კორ პუ სის 
რი გი სა რე აბ ილ იტ აციო სა მუ შა ობი და იწყე ბა: გა რე მონ ტდე-
ბა ფოიე, აუდ იტ ორი ები, იგ ეგ მე ბა ლიფ ტე ბის მონ ტა ჟიც.

სექ ტემ ბრი დან და გეგ მი ლია ად მი ნის ტრა ცი ულ-ტექ ნი კუ რი 
პერ სო ნა ლის ან აზღა ურ ებ ის მო წეს რი გე ბა და იმ ედს ვი ქო ნი-
ებ, არ ანა ირი დაბ რკო ლე ბა არ შეგ ვექ მნე ბა.
_ აღ დგე ბა თუ არა სექ ტემ ბრი დან სწავლა აუდიტორიებში?
_ მო ლო დი ნი გვაქ ვს, რომ აღ დგე ბა. ამ ეტ აპ ზე ქვე ყა ნა ში 

არ სე ბუ ლი ეპ იდ სი ტუ აცია ამ ის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ვი-
მე დოვ ნებ, ყვე ლა გა ვი თა ვი სებთ და შე ვას რუ ლებთ შე სა ბა მი-
სი უწყე ბე ბის მი ერ გა ცე მულ რე კო მენ და ცი ებს და ეპ იდ ემი-
ოლ ოგი ური სი ტუ აცია არ გაუარესდება.

მაია ჩიღ ვი ნა ძე: უმ ჯო ბე სია გა მოც დე ბი
სა გა მოც დო სივ რცე ებ ში

ელ ექ ტრო ნუ ლად ჩა ტარ დეს

მო ახ ლოვ და ფი ნა ლუ რი გა მოც დე ბის დრო. ამ დროს უნ ივ-
ერ სი ტეტ ში უკ ვე სა გა მოც დო ცი ებ-ცხე ლე ბა იწყე ბო და, თსუ-
ის სა გა მოც დო ცენ ტრი სა ორ გა ნი ზა ციო საქ მე ებ ით იყო და-
კა ვე ბუ ლი, სტუ დენ ტე ბი კი უნ ივ ერ სი ტე ტის ბიბ ლი ოთ ეკ ის 
დარ ბა ზებ ში იკ ავ ებ დნენ ად გილს გა მოც დის ჩა სა ბა რებ ლად. 

წელს პან დე მი ამ ყვე ლა ფე რი შეც ვა ლა. ონ ლა ინ სწავ ლე-
ბის რთუ ლი ეტ აპ ის წარ მა ტე ბით გავ ლის შემ დეგ თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ მა კი დევ ერთ გა მოწ ვე ვას უნ და 
უპ ას უხ ოს — იმ ის თვის, რომ სე მეს ტრი ნა ყო ფი ერ ად დას-
რულ დეს და დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის შე დე გე ბი თვალ სა ჩი-
ნო იყ ოს, სე მეს ტრის შე მაჯა მე ბე ლი გა მოც დე ბი და სა ბა კა-
ლავ რო თუ სა მა გის ტრო ნაშ რო მე ბის დაც ვე ბი დის ტან ცი ურ 
ფორ მატ ში უნ და ჩა ტარ დეს, რაც ად ვი ლი არაა. ამ ეტ აპ ზე, 
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ფა კულ ტე ტე ბის და საგ ნე ბის სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, შედ გა შე მა ჯა მე ბე ლი ტეს ტე ბი და სა გა მოც დო ბი ლე-
თე ბი ზე პი რი გა მოც დის თვის, შე მუ შავ და სე მეს ტრუ ლი და 
სა ბა კა ლავ რო თუ სა მა გის ტრო ნაშ რო მის შე ფა სე ბის კრი ტე-
რი უმ ები. სულ ცო ტა ხან ში უჩ ვე ულო სე მეს ტრი დას რულ დე-
ბა და შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა შე ჯამ დეს — რამ დე ნად წარ მა ტე-
ბით გა არ თვა თა ვი დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას სტუ დენ ტმა და 
პრო ფე სორ მა.

ამ პი რო ბებ ში გან სხვა ვე ბულ რე ჟიმ ში მო უწია მუ შა ობა 
თსუ-ის სა გა მოც დო ცენ ტრს. რა საქ მი ან ობ ას ეწ ევა იგი და 
რო გორ ჩა ერ თო სა უნ ივ ერ სი ტე ტო ცხოვ რე ბა ში? — გვე სა-
უბ რე ბა ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი მაია ჩიღ ვი ნა ძე:

— რა დატ ვირ თვით მუ შა ობ და სა გა მოც დო ცენ ტრი ონ ლა-
ინ სწავ ლე ბის პი რო ბებ ში?

— სა გა მოც დო ცენ ტრი ამ ეტ აპ ზე სრუ ლი დატ ვირ თვით 
ვერ მუ შა ობს, თა ნამ შრომ ლე ბის ძი რი თა დი ვალ დე ბუ ლე ბაა 
_ შე მო სულ შე კითხვებ ზე წე რი ლო ბი თი პა სუ ხე ბი გას ცენ 
სტუ დენ ტებს და იმ უშა ონ წი ნა სე მეს ტრში ჩა ტა რე ბუ ლი ფი-
ნა ლუ რი გა მოც დე ბის სტა ტის ტი კა ზე.



axali koronavirusi da Tsu 321

— რა ფორ მით ტარ დე ბა უნ ივ ერ სი ტეტ ში სე მეს ტრუ ლი გა-
მოც დე ბი და რა ფუნ ქცი ები აკ ის რია ამ ეტ აპ ზე სა გა მოც დო 
ცენ ტრს?

— სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და აქ ტი ური 
მო ლა პა რა კე ბა პრო რექ ტორ თან, ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ-
მძღვა ნელ თან და აიტი დე პარ ტა მენტ თან, რომ გა მოც დე-
ბი ჩაგ ვე ტა რე ბი ნა დის ტან ცი ურ ად, Moodle-ის პროგ რა მის 
გა მო ყე ნე ბით. ამ პროგ რა მის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში, 
სა გა მოც დო ცენ ტრი შეძ ლებ და აქ ტი ურ ად ჩარ თუ ლი ყო ძი-
რი თა დი გა მოც დე ბის პრო ცეს ში და დახ მა რე ბა გა ეწია ფა-
კულ ტე ტე ბი სათ ვის, მაგ რამ ფა კულ ტე ტებ თან გავ ლი ლი 
კონ სულ ტა ცი ის შემ დეგ მათ ერ თხმად მი იღ ეს გა დაწყვე ტი-
ლე ბა, რომ ამ ეტ აპ ზე გა მოც დე ბი ჩა ტარ დეს დის ტან ცი ურ-
ად, პე და გო გე ბის მი ერ შუ ალ ედ ური გა მოც დე ბის დროს უკ ვე 
გა მოც დი ლი პროგ რა მე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

— რო გორ ფიქ რობთ, რამ დე ნად ობი ექ ტუ რი და, ცოდ ნის 
შე ფა სე ბის მხრივ, ყოვ ლის მომ ცვე ლი იქ ნე ბა დის ტან ცი ურ ად 
ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოც დე ბი?

— სა ვა რა უდ ოდ, დის ტან ცი ური გა მოც დე ბის ჩა ტა რე ბი სას 
სა თა ნა დო ხა რის ხი ვერ იქ ნე ბა მიღ წე ული, მაგ რამ დღე ვან-
დე ლი სი ტუ აცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, მთა ვა რი ამ ოც ანაა თა-
ვი დან ავ იც ილ ოთ აკ ად ემი ური სე მეს ტრის ჩა ვარ დნა და, რა 
თქმა უნ და, ამ ეტ აპ ზე, უმ ჯო ბე სია ამ პი რო ბებს დავ თან-
ხმდეთ. გა მოც დე ბის დამ თავ რე ბის შემ დეგ სტა ტის ტი კა ზე 
იმ უშ ავ ებს სა გა მოც დო ცენ ტრი. სტა ტის ტი კა კი უფ რო ნა-
თელ სუ რათს გვიჩ ვე ნებს.

— თქვე ნი აზ რით, სწავ ლე ბის და გა მოც დე ბის ჩა ტა რე ბის 
ამ ფორ მი დან რა შე იძ ლე ბა, რო გორც გა მოც დი ლე ბა, გად მო-
ტა ნილ იქ ნეს სააუდიტორიო მე ცა დი ნე ობ ის და სწავ ლე ბის 
პი რო ბებ ში?

— სა გა მოც დო ცენ ტრს მი აჩ ნია, რომ მო მა ვალ ში გა მოც-
დე ბის ჩა ტა რე ბა უმ ჯო ბე სია სა გა მოც დო სივ რცე ებ ში ელ-
ექ ტრო ნუ ლად, კომ პი უტ ერ ული ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბით 
(ბუ ნებ რი ვია, თუ სა ამ ის ოდ იქ ნე ბა შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი/
ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რა). რაც შე ეხ ება ონ ლა ინ მე ცა დი ნე-
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ობ ის და გა მოც დე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ას, ვფიქ რობ, პრო ფე სორ-
მას წავ ლებ ლე ბი, გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე აჯ ამ-
ებ ენ — რამ დე ნად შე დე გი ან ად წა რი მარ თა და დას რულ და 
სე მეს ტრი.

მო ამ ზა და მაია ტო რა ძემ

ახ ალი გა რე მო ება უნ ივ ერ სი ტეტ ში და
პან დე მი ის კვა ლი

ახ ალი სას წავ ლო წე ლი 14 სექ ტემ ბერს უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
დისტანციური სწავლის ფორ მა ტით და იწყე ბა. სასწავლო 
პროცესი 1 ოქტომბრიდან, სავარაუდოდ, ჩვეულ რეჟიმში 
_ აუდიტორიებში განახლდება, თუმცა ყველაფერი 
დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე 
ქვეყანაში.

რა წე სე ბის დაც ვაა სა ჭი რო პან დე მი ის პი რო ბებ ში?
რა სი ახ ლე დახ ვდე ბათ სტუ დენ ტებს უნ ივ ერ სი ტეტ ში?
რა ახ ალ შე ღა ვა თებს აწ ეს ებს ად მი ნის ტრა ცია?
რა პი რო ბა შე ას რუ ლა უნ ივ ერ სი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ 
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და რო გო რია ახ ალი გა რე მო და წე სე ბუ ლე ბა ში, სა დაც პან დე-
მი ამ თა ვი სი კვა ლი და ტო ვა?

კითხვებს გა ზეთ „თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის” სტუ მა რი — 
თსუ-ის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი ლა შა სა ღი ნა ძე პა-
სუ ხობს, რო მე ლიც აცხა დებს, რომ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი მზა დაა — ახ ალი სას წავ ლო წე ლი ღირ სე ულ-
ად და იწყოს, მი უხ ედ ავ ად პან დე მი ით გა მოწ ვე ული სირ თუ-
ლე ებ ისა. 

გვე სა უბ რე ბა ლა შა სა ღი ნა ძე

_ რა სი ახ ლე ებ ით ხვდე ბა თსუ ახ ალ სას წავ ლო წელს? რო-
გორ და იწყე ბა სწავ ლა? რა წე სე ბის დაც ვაა გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი პან დე მი ის პი რო ბებ ში?
_ პირ ველ რიგ ში, აღ სა ნიშ ნა ვია ის სი ახ ლე, რომ წელს 

5082 პირ ველ კურ სე ლი გახ და თსუ-ის სტუ დენ ტი. ამ კუთხით 
პირ ვე ლე ბი ვართ სა ქარ თვე ლო ში. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის იც, 
რომ გრან ტის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის 35 პრო ცენ ტი მოხ ვდა 
თსუ-ში. შე და რე ბის თვის ვიტყვი, რომ მე ორე ად გილ ზე მყოფ 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 9 პრო ცენ ტია, ანუ 
ყო ვე ლი მე სა მე სტუ დენ ტი და ცო ტა უფ რო მე ტიც კი გრან-
ტის მქო ნე სტუ დენ ტი გვყავს. ეს ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი და 
სა სი ხა რუ ლო სი ახ ლეა.

გარ და ამ ისა, სა სი ხა რუ ლო ინ ფორ მა ციაა ის იც, რომ თსუ-
ის ორ მა პროგ რა მამ — ელ ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი-
ნე რია და კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ებ ები — სა ერ თა შო რი სო 
აღი არ ება მო იპ ოვა. ABET-ის მი ერ მო ნი ჭე ბუ ლი აკ რე დი ტა ცი-
ით თსუ-ის კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი მი იღ ებ ენ სა ერ თა შო რი სო 
აღი არ ებ ის მქო ნე დიპ ლომს, რო მე ლიც კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი 
იქ ნე ბა მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში. გარ და მო მა ვა ლი 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი სა, თსუ კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ებ-
ის პროგ რა მის 2017, 2018, 2019 და 2020 წლის, ხო ლო ელ-
ექ ტრუ ლი და ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ჟი ნე რი ის პროგ რა მის 2018, 
2019, 2020 წლის კურ სდამ თავ რე ბულ თა დიპ ლო მე ბიც სა ერ-
თა შო რი სო აღი არ ებ ის მქო ნეა.
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ას ევე, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ რე აბ ილ იტ ირ ებ ული 
მე ორე კორ პუ სის ნა ხე ვა რი ფლი გე ლის რე მონ ტს 15 სექ-
ტემ რის თვის და ვას რუ ლებთ, რის შემ დგო მაც დაგ ვჭირ დე-
ბა გარ კვე ული დრო აუდ იტ ორი ებ ის ავ ეჯ ით, მერ ხე ბი თა და 
მა გი დე ბით მო საწყო ბად. ოქ ტომ ბრის და საწყი სი დან ჩვენ 
შევ ძლებთ, რომ მე ორე კორ პუს ში მი ვი ღოთ რო გორც იურ-
იდი ული ფა კულ ტე ტის, ისე იმ ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტე ბიც, 
რო მელ თაც მე ორე კორ პუს ში ჰქონ დათ სას წავ ლო მე ცა დი-
ნე ობ ები. ეს ძა ლი ან სა სი ხა რუ ლო ინ ფორ მა ციაა რო გორც 
სტუ დენ ტე ბის თვის, ისე პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლე ბის თვის 
და ად მი ნის ტრა ცი ის თვი საც. აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაოები უფ რო 
ად რე რომ არ დას რულ და, ამ აზე გავ ლე ნა პან დე მი ურ მა პრო-
ცე სებ მა, გარ კვე ულ წი ლად, იქ ონია. რა შე დე გიც გვაქ ვს ამ 
ეტ აპ ზე, დიდ მიღ წე ვად შე იძ ლე ბა ჩავ თვა ლოთ. სამ შე ნებ ლო 
კომ პა ნი ამ აც ყვე ლა ფე რი გა აკ ეთა იმ ის ათ ვის, რომ დრო ულ-
ად დამ თავ რე ბუ ლი ყო სა რე აბ ილ იტ აციო სა მუ შაოები. გა სათ-
ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ებ აც, რომ ეს კორ პუ სი 25 000 
კვ.მ. ფარ თო ბი საა, არ ის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ-
ლი, რომ ლის რე მონ ტსაც, შე სა ბა მი სად, სპე ცი ფი ური სა მუ-
შაოები დას ჭირ და. 

სწავ ლას 14 სექ ტემ ბერს ვიწყებთ დისტანციურ ფორმატში. 
1 ოქტომბრიდან გარკვეული ლექციების ნაწილი და, ასევე, 
სემინარები აუდიტორიებში ჩატარდება. რა თქმა უნ და, ცალ-
კე ული ფა კულ ტე ტე ბი შე ად გე ნენ თა ვის გრა ფიკს, მაგ რამ, 
ალ ბათ, ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა ზე პრინ ცი პი და პრო პორ ცია 
ერ თი იქ ნე ბა. მთავარია პირ ნათ ლად შე ვას რუ ლოთ ჯან დაც-
ვის სა მი ნის ტროს რე კო მენ და ცი ები, რაც გუ ლის ხმობს სტუ-
დენ ტებს შო რის გარ კვე ული დის ტან ცი ის დაც ვას, ანუ დიდ 
კონ ტი გენ ტი ანი სტუ დენ ტე ბის გან და კომ პლექ ტე ბულ ჯგუ-
ფებს ლექ ცი ები აუდ იტ ორი ებ ში ვერ ჩა უტ არ დე ბათ. 100, 
200, 300 სტუ დენ ტის გან შემ დგა რი ჯგუ ფე ბი ლექ ცი ებს დის-
ტან ცი ურ ფორ მატ ში მო ის მე ნენ. გა დავ წყვი ტეთ, რომ სა გა-
მოც დო პრო ცე სი ჩვე ულ ებ რივ რე ჟიმ ში გაგ რძელ დეს და არა 
დის ტან ცი ურ ად. შემ დგომ უკ ვე ყვე ლა ფე რი და მო კი დე ბუ ლი 
იქ ნე ბა ეპ იდ ემი ოლ ოგი ურ სი ტუ აცი აზე და იმ რე კო მენ და-
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ცი ებ ზე, რო მელ საც ჯან დაც ვის სტრუქ ტუ რე ბი გას ცე მენ. 
ჩვენ თან ყვე ლა სტუ დენ ტის უს აფ რთხო ება მაქ სი მა ლუ რად 
იქ ნე ბა და ცუ ლი (თერ მოს კრი ნინ გის გან ხორ ცი ელ ებ იდ ან 
დაწყე ბუ ლი სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბით დამ თავ რე ბუ ლი). ამ ყვე ლა ფერს ჩვენ უზ რუნ-
ველ ვყოფთ. ყვე ლა მერ ხზე ე.წ. სტი კე რე ბი იქ ნე ბა დაკ რუ ლი 
და მოვ ნიშ ნავთ იმ ად გი ლებს, სა დაც სტუ დენ ტებს გან თავ სე-
ბა შე ეძ ლე ბათ, რა თა შე სა ბა მი სი დის ტან ცია იქ ნეს და ცუ ლი.

სი ახ ლეა ის იც, რომ მაღ ლი ვი კორ პუ სის სა მი სარ თუ ლი 
(მე ათე, მე თერ თმე ტე და მე თორ მე ტე) სრუ ლად რე აბ ილ იტ-
ირ ებ ულია. მო მა ვა ლი წლის თვის რე აბ ილ იტ აცი ის პრო ცესს 
შემ დეგ სარ თუ ლებ ზეც გა ვაგ რძე ლებთ. ძა ლი ან სა სი ხა რუ-
ლო ფაქ ტია ის, რომ მაღ ლი ვი კორ პუ სის ფოიეში, სა ქარ თვე-
ლოს ბან კთან თა ნამ შრომ ლო ბით, ჩვენ შევ ძე ლით და ბრწყინ-
ვა ლე სტუ დენ ტუ რი სივ რცე მო ვაწყვეთ, სა დაც ნე ბის მი ერ 
სტუ დენ ტს თუ აკ ად ემი ურ პერ სო ნალს შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს 
ლექ ცი ებს შო რის შეს ვე ნე ბის დროს ან სა გა მოც დო პრო ცე-
სის თვის მომ ზა დე ბის პე რი ოდ ში და ის ვე ნოს მყუდ რო გა რე-
მო ში. სტუ დენ ტუ რი სივ რცე ებ ის კე თილ მოწყო ბის პრო ცესს 
ყვე ლა კორ პუს ში გა ვაგ რძე ლებთ. ჩვე ნი პი რო ბაა — 2021 
წლის ბო ლომ დე ყვე ლა სას წავ ლო კორ პუს ში თა ნა მედ რო ვე 
ტი პის სტუ დენ ტუ რი სივ რცე ები გაჩ ნდეს.
_ სტუ დენ ტე ბი ხში რად ითხო ვენ კვე ბის ობი ექ ტე ბის ფუნ-

ქცი ონ ირ ებ ას სას წავ ლო კორ პუ სებ ში ან მიმ დე ბა რე ტე რი-
ტო რი აზე. ამ მხრივ რა ვი თა რე ბაა?
_ ამ პე რი ოდ ში კვე ბის ობი ექ ტე ბის თე მა ცო ტა პრობ ლე-

მუ რია. იც ით, რომ პირ ვე ლი კორ პუ სის ეზ ოში ფუნ ქცი ონ ირ-
ებს და პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს ჩა ის სახ ლი. პან დე მი ის 
დრო ჩა ის სახ ლის გა რე სივ რცეც მო ეწყო. რაც შე ეხ ება კვე-
ბის ობი ექ ტებს მაღ ლივ კორ პუს სა და ბი ოლ ოგ ებ ის კორ პუს-
ში, კვე ბის ეს ობი ექ ტე ბი დე კემ ბერ-იან ვრის თვე ებ ში გავ ხსე-
ნით, შემ დგომ და ემ თხვა არ და დე გე ბის პე რი ოდი და სწავ ლის 
დაწყე ბის დრო რომ მო ვი და, პან დე მი ის გა მო უკ ვე ყვე ლა ფე-
რი და იკ ეტა. იმ კომ პა ნი ას, რო მე ლიც გვემ სა ხუ რე ბო და, გარ-
კვე ული პრობ ლე მე ბი შე ექ მნა, თუმ ცა ჩვენ ვცდი ლობთ, რომ 
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ახ ალი სას წავ ლო წლი დან კვე ბის ობი ექ ტებ მაც იფ უნ ქცი ონ-
ირ ოს იმ რე კო მენ და ცი ებ ის დაც ვით, რაც არ სე ბობს ქვე ყა ნა-
ში. და ნარ ჩენ კორ პუ სებ შიც გარ კვე ული ტი პის სა მუ შაოებს 
ვა ხორ ცი ელ ებთ. ახ ლაც გვაქ ვს გარ კვე ული ტენ დე რე ბი, რა-
ზეც მო მა ვალ ში უფ რო ვრცლად მო გახ სე ნებთ.
_ სწავ ლის გა და სა ხა დის ეტ აპ ობ რი ვი გა დახ დის რა სქე მას 

სთა ვა ზობთ სტუ დენ ტებს? 
_ შე ღა ვა თი ანი პი რო ბე ბი სწავ ლის გა და სა ხა დის და ფარ-

ვის კუთხით ჩვენ თან აქ ამ დეც მოქ მე დებ და. პან დე მი ური 
პრო ცე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ კი დევ უფ რო გა ვა ფარ-
თო ვეთ ეს არე ალი. მოქ მე დებს სა შე ღა ვა თო პე რი ოდი ყვე ლა 
სტუ დენ ტი სათ ვის. ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სია პირ ველ სე-
მეს ტრე ლი, რო მელ საც უწ ევს სე მეს ტრის სა ფა სუ რის გა-
დახ და, და ნარ ჩენ შემ თხვე ვა ში ნე ბის მი ერ სე მეს ტრელ სტუ-
დენ ტს შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს მოგ ვმარ თოს გან ცხა დე ბით და 
სწავ ლის თვის გა და სახ დე ლი თან ხის და ფარ ვის გრა ფიკს ისე 
შე ვუდ გენთ, რო გორც მას სურს. უნ და აღ ვნიშ ნო ის იც, რომ 
ჩვენ ბი უჯ ეტ იდ ან, წლი ურ ად, 600 000 ლა რი გვაქ ვს გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი წარ ჩი ნე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის სა-
ფა სუ რის და ფი ნან სე ბის კუთხით, ანუ წარ ჩი ნე ბულ მოქ მედ 
სტუ დენ ტებს ვუ ფა რავთ სწავ ლის სა ფა სურს. ის იც მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია, რომ ბი უჯ ეტ ში მი ლი ონ ზე მე ტი გვაქ ვს გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი სტი პენ დი ებ ის თვის წარ ჩი ნე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის 
და სა ფი ნან სებ ლად. ას ევე, გვაქ ვს სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტე ბი, 
რომ ლის ბი უჯ ეტი 800 000 ლა რამ დეა. ნე ბის მი ერი სა ფე ხუ-
რის სტუ დენ ტს თუ სტუ დენ ტურ ჯგუფს შე უძ ლია შე მო იტ ან-
ოს პრო ექ ტი და მი იღ ოს და ფი ნან სე ბა. სა ერ თო საცხოვ რებ-
ლებ შიც გა და სა ხა დებ ზე სა შე ღა ვა თო გრა ფი კი და ვა წე სეთ. 
პან დე მი ის დაწყე ბის თა ნა ვე სა ერ თო საცხოვ რებ ლის მკვიდრ 
გარ კვე ულ კა ტე გო რი ას (ვინც სამ სა ხუ რი და კარ გა, სო ცი ალ-
ურ ად და უც ვე ლებს, ობ ლებს და ასე შემ დეგ) მა ის ის თვი დან 
სექ ტემ ბრამ დე გა და სა ხა დი სა ერ თოდ მო ვუხ სე ნით, ზოგს კი 
შე ვუმ ცი რეთ, მათ მხო ლოდ 30%-ის გა დახ და უწ ევთ. ეს სა შე-
ღა ვა თო პე რი ოდი სექ ტემ ბრი და ნაც გაგ რძელ დე ბა, რად გან 



axali koronavirusi da Tsu 327

ვხე დავთ, რომ სტუ დენ ტებს გარ კვე ული პრობ ლე მე ბი ჯერ 
კი დევ აქ ვთ.
_ ემ ატ ება თუ არა ხელ ფა სი ად მი ნის ტრა ცი ულ პერ სო-

ნალს, რო გორც ეს იყო და ან ონ სე ბუ ლი?
_ იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ „კო ვიდ-19”-მა გარ კვე ული სირ-

თუ ლე ები მო იტ ანა და ეს ყვე ლა ფე რი აის ახა უნ ივ ერ სი ტეტ-
ზეც (სტუ დენ ტე ბის გარ კვე ულ ნა წილს სწავ ლის სა ფა სუ რის 
გა დახ დის პრობ ლე მა შე ექ მნა, რა მაც უნ ივ ერ სი ტე ტის შე მო-
სავ ლე ბი შე ამ ცი რა), ჩვენ ჩვენს და პი რე ბას მა ინც ვას რუ ლეთ 
და სექ ტემ ბრის თვი დან ად მი ნის ტრა ცი ულ-ტექ ნი კურ პერ-
სო ნალს გარ კვე ული ოდ ენ ობ ით ან აზღა ურ ებ ას ვუზ რდით. 
ჩვენ ვა ფარ თო ვებთ სპე ცი ალ ის ტე ბის კა ტე გო რი ებ ის ჩა მო-
ნათ ვალს კა რი ერ ული ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მო მა-
ვალ შიც, ნე ბის მი ერი შე საძ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვის თა ნა ვე, 
რო გორც ად მი ნის ტრა ცი ულ, ას ევე აკ ად ემი ურ პერ სო ნალს 
გა ვუ უმ ჯო ბე სებთ პი რო ბებს.
_ შე მუ შავ და თუ არა ად მი ნის ტრა ცი ული პერ სო ნა ლის-

თვის ახ ალი სა მუ შაო გრა ფი კი პან დე მი ის პი რო ბებ ში? 
_ ჩვენ ვმოქ მე დებ დით სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე-

ნი ლე ბით, რომ ლის მი ხედ ვი თაც უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მოქ მე დებ და დის ტან ცი ური მუ შა-
ობ ის რე ჟი მი. ეს დად გე ნი ლე ბა მოქ მე დებს 2019-2020 წლის 
სას წავ ლო წლის ბო ლომ დე, ჩვენს შემ თხვე ვა ში 14 სექ ტემ-
ბრამ დე. 14 სექ ტემ ბრი დან რე ჟი მი შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს. 
ჩვენ ვე ლო დე ბით ახ ალ და მა ტე ბით რე კო მენ და ცი ებს, თუმ-
ცა ხაზ გა სას მე ლია, რომ 14 სექ ტემ ბრი დან, რო ცა უკ ვე სწავ-
ლას ვიწყებთ, ად მი ნის ტრა ცი ული პერ სო ნა ლის გარ კვე ული 
რა ოდ ენ ობა უნ ივ ერ სი ტეტ ში, რა თქმა უნ და, ფი ზი კუ რად 
იქ ნე ბა, რად გან სტუ დენ ტე ბიც და პრო ფე სო რე ბიც ივ ლი ან. 
თუმ ცა, შე ვეც დე ბით, გარ კვე ული მო რი გე ობა და ვა წე სოთ — 
ზოგს დის ტან ცი ურ ად მო უწ ევს მუ შა ობა, ზო გი კი დად გე ნილ 
დღე ებ ში ჩვე ულ ებ რი ვად ივ ლის სამ სა ხურ ში.

15.09.2020
მოამზადა ნინო კაკულიამ
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კულტურული და სპორტული
წარმატებები პანდემიის პირობებში

პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა ახ ალ მა რე ალ ობ ამ კულ ტუ რი-
სა და სპორ ტის გან ვი თა რე ბა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და აყ ენა, 
რად გან მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნამ სხვა დას ხვა ტი პის 
შეზღუდ ვა და აწ ესა ად ამი ან თა თავ ყრი ლო ბე ბის აღ საკ ვე თად. 
ამ ფაქ ტმა მე ტად და აზ არ ალა სხვა დას ხვა სფე რო და, მათ 
შო რის, ხე ლი შე უშ ალა კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ღო ნის-
ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას. ბევ რმა პრო ფე სი ონ ალ ურ მა და 
სა მოყ ვა რუ ლო ლი გამ ყვე ლა კონ ტი ნენ ტსა და სპორ ტულ მი-
მარ თუ ლე ბა ში გა და დო ან შე აჩ ერა სე ზო ნე ბი, რა თა თა ვი დან 
აეც ილ ებ ინა დი დი რა ოდ ენ ობ ით ხალ ხის შეკ რე ბა. ას ეთ დროს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გახ და სპორ ტი სა და კულ ტუ რის სექ ტორ-
ზე პან დე მი ის უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტის გავ ლე ნის შემ ცი რე ბა. 

შექ მნილ მა სი ტუ აცი ამ, რა თქმა უნ და, გავ ლე ნა იქ ონია უნ-
ივ ერ სი ტე ტებ ში სტუ დენ ტე ბის სპორ ტულ და კულ ტუ რულ 
ცხოვ რე ბა ზეც. 

თუ რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და აყ ენა პან დე მი ამ თსუ-ის 
კულ ტუ რი სა და სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტის საქ მი ან ობა, ამ-
ის შე სა ხებ გვე სა უბ რე ბა დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი  
ირ აკ ლი ხარ ჯა ვა ნი ძე.

— ბა ტო ნო ირ აკ ლი, რა კვა ლი და ატყო თსუ-ის კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტის საქ მი ან ობ ას პან დე მი ამ? 

— კულ ტუ რი სა და სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტი, პან დე მი ის პე-
რი ოდ ში, რე გუ ლა ცი ის ნორ მე ბის დაც ვით ახ ორ ცი ელ ებ და 
თა ვის საქ მი ან ობ ას. თუმ ცა, ვი რუ სით და ინ ფი ცი რე ბის შემ-
თხვე ვე ბის მა ტე ბამ, გარ კვე ული თვალ საზ რი სით, ჩვე ნი საქ-
მი ან ობ ის შე ფერ ხე ბა გა ნა პი რო ბა. კერ ძოდ, გა უქ მდა კულ-
ტუ რის დე პარ ტა მენ ტში და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ებ ები, გა და იდო 
სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რე ბე ბი, ვარ ჯი შე ბი და ა.შ. 

— რო გორ გაგ რძელ და ამ პე რი ოდ ში თსუ-ის სპორ ტულ-
კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბა, რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და დე ქით? 

— მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა, რაც კულ ტუ რი სა და სპორ ტის დე-
პარ ტა მენ ტს ჰქონ და, გახ ლდათ და გეგ მი ლი ღო ნი ძი ებ ებ ის 



axali koronavirusi da Tsu 329

გა უქ მე ბა. სპორ ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბის მხრივ გა და იდო და-
გეგ მი ლი თა მა შე ბი და შე ჯიბ რე ბე ბი. პან დე მი ის გა მო შეწყდა 
სტუ დენ ტე ბის მი ღე ბა თსუ-ის სპორ ტულ და შე მოქ მე დე ბით 
ჯგუ ფებ ში (სტუ დენ ტუ რი თე ატ რი „სხვე ნი“, თსუ-ის სტუ-
დენ ტუ რი „კა პე ლა“ და ა.შ.).

— პან დე მი ის ფონ ზე გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის მი უხ-
ედ ავ ად, რა წარ მა ტე ბებს მი აღ წი ეთ სპორ ტი სა და კულ ტუ-
რის მი მარ თუ ლე ბით?

— თსუ-ის სპორ ტი სა და კულ ტუ რის გან ყო ფი ლე ბა ცდი-
ლობ და აქ ტი ურ ად გა ნე ხორ ცი ელ ებ ინა მი სი საქ მი ან ობა 
პან დე მი ის ფონ ზე. კერ ძოდ, ამ პე რი ოდ ში გარ კვე ულ წარ-
მა ტე ბებს მი ვაღ წი ეთ: თსუ-ის ფუტ სა ლის გუნ დმა მო იპ ოვა 
გა მარ ჯვე ბა ფუტ სა ლის უმ აღ ლეს ლი გა ში, რის შე დე გა დაც 
გა ვი და ევ რო პის ჩემ პი ონ თა ლი გა ზე. კულ ტუ რის დე პარ ტა-
მენ ტიც აქ ტი ურ ად იყო ჩარ თუ ლი თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის პო პუ ლა რი ზა ცი ის საქ მე ში. თსუ-ის სტუ-
დენ ტუ რი „კა პე ლა“ და ვაჟ თა ვო კა ლუ რი ან სამ ბლი „უნ ივ ერ-
სი ტე ტი“ ხში რად იყო მიწ ვე ული სხვა დას ხვა ტე ლე ვი ზი ებ ში. 

— სა მო მავ ლოდ რა ღო ნის ძი ებ ებს გეგ მავთ? 

irakli xarjavaniZeirakli xarjavaniZe



axali koronavirusi da Tsu330

— თსუ-ის კულ ტუ რი სა და სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტის საქ-
მი ან ობა ორი ენ ტი რე ბუ ლია სტუ დენ ტე ბის მრა ვალ ფე რო ვა-
ნი სპორ ტულ-კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბის გან ვი თა რე ბის მი-
მარ თუ ლე ბით. და გეგ მი ლი გვაქ ვს სხვა დას ხვა კულ ტუ რუ ლი 
ღო ნი ძი ებ ებ ის გა ხორ ცი ელ ება: ახ ალი სპექ ტაკ ლის დად გმა, 
ჩვე ნი უნ იკ ალ ური გუნ დე ბის მო ნა წი ლე ობ ით კონ ცერ ტე ბის 
გა მარ თვა და სხვა. უახ ლო ეს მო მა ვალ ში იგ ეგ მე ბა სტუ დენ-
ტე ბის მი ღე ბა კა ლათ ბურ თის, ფრენ ბურ თის, ფუტ სა ლის 
გუნ დებ სა თუ შე მოქ მე დე ბით სექ ცი ებ ში: ფოლ კლო რუ ლი 
ცეკ ვე ბის ან სამ ბლი „უნ ივ ერ სი ტე ტი“, „თსუ გორ დე ლა“, უნ-
ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი კა პე ლა თუ სხვა... 

ას ევე, აღ სა ნიშ ნია ის, რომ უნ ივ ერ სი ტე ტის სპორ ტუ ლი 
კლუ ბე ბი აქ ტი ურ ად ემ ზა დე ბი ან სხვა დას ხვა ჩემ პი ონ ატ-
ზე წარ მა ტე ბით ას პა რე ზო ბი სათ ვის. თსუ-ის კა ლათ ბურ თის 
კლუ ბი ემ ზა დე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ლათ ბურ თის სუ პერ ლი გი-
სათ ვის. გუნ დი ძლი ერ დე ბა ლე გი ონ ერი მო თა მა შე ებ ით და 
გეგ მავს ამ ბი ცი ური და ფი ზი კუ რად ძლი ერი თა მა შის ჩვე-
ნე ბას. ხაზ გას მით აღ ვნიშ ნავთ ფუტ სა ლის გუნ დის უდ იდ ეს 
წარ მა ტე ბას, რაც გა მო იხ ატ ება ევ რო პის ფუტ სა ლის ჩემ პი-
ონ თა ლი გა ზე ას პა რე ზო ბა ში, რო მე ლიც, სამ წუ ხა როდ, შე-
ფერ ხე ბუ ლია მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი ეპ იდ ვი თა რე ბის გა მო. 
თუმ ცა, ჩემ პი ონ ატ ის გა ნახ ლე ბის თა ნა ვე გუნ დი სრუ ლად ჩა-
ერ თვე ბა შე ჯიბ რე ბა ში და და იც ავს არა მარ ტო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის, არ ამ ედ მთლი ან ად ქვეყ ნის სა ხელს. 

მი უხ ედ ავ ად ყვე ლაფ რი სა, ძი რი თა დად, მა ინც და მო კი დე-
ბუ ლი ვართ ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ კო ვიდ სი ტუ აცი ის გა მოს წო-
რე ბა ზე, რად გან ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ ქმე დე ბებს სჭირ დე ბა 
გარ კვე ული სივ რცე, კონ კრე ტუ ლი მოქ მე დე ბის არე ალი თუ 
თა ვი სუფ ლე ბა, რის სა შუ ლე ბა საც ეპ იდ ვი თა რე ბა, ამ ეტ აპ ზე, 
არ იძ ლე ვა. ვი მე დოვ ნებთ, რომ ახ ლო მო მა ვალ ში გა მოს წორ-
დე ბა არ სე ბუ ლი სი ტუ აცია და შევ ძლებთ — სტუ დენ ტებს 
ის ევ მი ვა წო დოთ ხა რის ხი ანი პრო დუქ ტი კულ ტუ რუ ლი დას-
ვე ნე ბის, გან ვი თა რე ბის თუ სპორ ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის სა ხით.

მოამზადა თამარ დადიანმა
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უნ ივ ერ სი ტე ტე ლი თენ გიზ ცერ ცვა ძე
და პა ატა იმ ნა ძე 2020–ის სა პა ტიო

თბი ლი სე ლე ბად და სა ხელ დნენ
უნ ივ ერ სი ტე ტე ლე ბის ახ ალი წო დე ბა — სა პა ტიო თბი ლი-

სე ლო ბა — წელს თსუ-ის მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის ორ ცნო-
ბილ პრო ფე სორს ერ გო. მსოფ ლიო პან დე მი ის პი რო ბებ ში 
სა ქარ თვე ლო ში მავ ნე სენ თან გამ კლა ვე ბის ორ ივე სტრა ტე-
გი — ინ ფექ ცი ური პა თო ლო გი ის, შიდ სი სა და კლი ნი კუ რი 
იმ უნ ოლ ოგი ის ცენ ტრის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი თენ გიზ 
ცერ ცვა ძე და და ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ჯან მრთე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის გე ნე რა ლუ რი დი-
რექ ტო რის მო ად გი ლე (მეც ნი ერ ებ ის დარ გში) პა ატა იმ ნა ძე 
„თბი ლი სო ბის“ დღე სას წა ულ ზე, კლა სი კოს მწე რალ გუ რამ 
დო ჩა ნაშ ვილ თან და პან დე მი ას თან ბრძო ლა ში გა მორ ჩე ულ 
შვიდ ექ იმ თან ერ თად, სა პა ტიო თბი ლი სე ლე ბად და სა ხელ-
დნენ. სა კუ თა რი პრო ფე სო რე ბის ეს ოდ ენ და ფა სე ბა, რომ ლე-
ბიც გა მო არ ჩი ეს თა ვი ან თი და მო კი დე ბუ ლე ბით საქ მი სა და 
სა ზო გა დო ებ ის ად მი, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის თვი საც მე ტად სა ამ აყოა. 

რა გან ცდაა, რო ცა დე და ქა ლა ქის სა პა ტიო წევ რი ხდე ბი? 
რამ დე ნად გა თა ვი სე ბუ ლი აქ ვთ, რომ ყვე ლა ახ ალი წო დე ბის 
მი ნი ჭე ბა არა მხო ლოდ პი როვ ნე ბის ბი ოგ რა ფი ის გამ დიდ რე-

Tengiz cercvaZeTengiz cercvaZe
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ბაა, არ ამ ედ იმ და წე სე ბუ ლე ბი საც, რო მელ საც წარ მო ად გენ? 
რა და მო კი დე ბუ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან თბი ლი სის სა ხელ მწი-
ფო უნ ივ ერ სი ტე  ტის, რო გორც ქარ თუ ლი იდე ისა და თბი ლი-
სის სიმ ბო ლო სად მი, თა ვად გვე სა უბ რე ბი ან:

თენ გიზ ცერ ცვა ძე: უნ ივ ერ სი ტე ტე ლო ბა
გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სია

— თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის თვი საც დი დი 
პა ტი ვია, რომ მი სი პრო ფე სო რე ბი სა პა ტიო თბი ლი სე ლე ბად 
აირ ჩი ეს. რა გან ცდაა თბი ლი სე ლო ბა და უნ ივ ერ სი ტე ტე ლო-
ბა ერ თად? 

— თბი ლი სე ლო ბას სუ ლაც არ გა ნი ჭებს მხო ლოდ ის ფაქ ტი, 
რომ შენ თბი ლის ში და ი ბა დე. ეს, უბ რა ლოდ, ცხოვ რე ბის წე სია 
და, ამა ვე დროს, დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და მო ვა ლე ო ბაა.

ძნე ლია, ერ თი ან რამ დე ნი მე წი ნა და დე ბით ზუს ტად გან-
ვსაზღვრო — რას ნიშ ნავს ჩემ თვის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი. ეს არ ის დი დი ოჯ ახი. ჩე მი ცხოვ რე ბის დი დი 
ნა წი ლი ამ უნ ივ ერ სი ტეტ თან ას ოც ირ დე ბა, სა უკ ეთ ესო მე-
გობ რე ბით და უახ ლო ესი ად ამი ან ებ ით. უნ ივ ერ სი ტე ტე ლო-
ბა — ეს არ ის გან სა კუ რე ბუ ლი სტა ტუ სი, რო მე ლიც მთე ლი 
ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე გაგ ყვე ბა ად ამი ანს. იგი დი დი პა ტი ვია, 
სა დაც უნ და იყო და რა საც უნ და აკ ეთ ებ დე. არ ას ოდ ეს დავ-
ტო ვებ უნ ივ ერ სი ტეტს, რად გან აქ შე ვიგ რძე ნი იმ დი დი ად ამი-
ან ებ ის სუ ლი, რომ ლე ბიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აშ ენ ებ დნენ 
უნ ივ ერ სი ტეტს. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
მუ შა ობა დიდ პრეს ტიჟ თან ერ თად, უდ იდ ესი პა სუ ხის მგებ-
ლო ბა ცაა. უნ ივ ერ სი ტე ტი ქარ თვე ლი ერ ის თვის, ტრა დი ცი-
ულ ად, ცოდ ნის ტა ძა რი იყო, აქ მუ შა ობ დნენ ლე გენ და რუ ლი 
ად ამი ან ები, რო მელ თა ღვაწ ლი ფას და უდ ებ ელია. მინ და, რომ 
ჩვენს შემ დე გაც ას ეთ ად დარ ჩეს და შთა მო მავ ლო ბამ სა თა ნა-
დოდ შე აფ ას ოს ჩვე ნი მოღ ვა წე ობა. 

— რო გორ შე აფ ას ებ დით უნ ივ ერ სი ტე ტის დღე ვან დე ლო-
ბას? თქვე ნი აზ რით, რო გორ გა არ თვა მან თა ვი თა ნა მედ რო-
ვე მოთხოვ ნებს და პან დე მი ის პი რო ბებ ში ონ ლა ინ სწავ ლე ბა-
ზე გა დას ვლის პრო ცესს?
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— ბო ლო წლებ ში უნ ივ ერ სი ტეტ ში ნამ დვი ლად შე იმ ჩნე ვა 
პო ზი ტი ური ძვრე ბი და ტენ დენ ცი ები ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. 
ვფიქ რობ, უნ ივ ერ სი ტე ტი სწო რი მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ-
დე ბა და უფ რო ხელ შე სა ხე ბი შე დე გის მიღ წე ვას მე ტი დრო 
სჭირ დე ბა. უნ ივ ერ სი ტე ტი უზ რუნ ველ ყოფს გან სხვა ვე ბუ ლი 
სა ჭი რო ებ ებ ის სტუ დენ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და უწყვე ტი 
გა ნათ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს.

დღეს პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლებს გვი წევს ფიქ რი იმ აზე, 
თუ რო გორ ვიცხოვ როთ პან დე მი ის პი რო ბებ ში, რო გორ წარ-
ვმარ თოთ სას წავ ლო პრო ცე სი და სა მეც ნი ერო კვლე ვე ბი. 
ყვე ლა გა ერ თი ან ებ ული ვართ და ვცდი ლობთ, ერ თად დავ-
ძლი ოთ პან დე მი ით გა მოწ ვე ული სირ თუ ლე ები. ვფიქ რობ, 
ონ ლა ინ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლით უნ ივ ერ სი ტეტ ში მიმ დი ნა-
რე სას წავ ლო პრო ცე სის ხა რის ხი არ დაქ ვე ით ებ ულა, თუმ ცა 
იმ მი მარ თუ ლე ბებ ში, რომ ლე ბიც მო ითხოვს სტუ დენ ტე ბის 
მო ნა წი ლე ობ ას პრაქ ტი კულ საქ მი ან ობ ებ ში, იქ მნე ბა გარ კვე-
ული უხ ერ ხუ ლო ბე ბი. ჩვენ, პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლე ბი კი 
ყვე ლა ფერს ვა კე თებთ სტუ დენ ტე ბის თვის სა ჭი რო გა ნათ ლე-
ბის მი ცე მის თვალ საზ რი სით. 

— რას უს ურ ვებთ უნ ივ ერ სი ტეტს?
— თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი უმ აღ ლეს გა-

ნათ ლე ბა ში არ ის ლი დე რი სა ქარ თვე ლო ში და დარ წმუ ნე ბუ-

paata imnaZepaata imnaZe
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ლი ვარ, მო მა ვალ ში კვლა ვაც გა აძ ლი ერ ებს თა ვის ლი დე რულ 
პო ზი ცი ას, რო გორც გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვის სა ერ თა შო რი-
სოდ აღი არ ებ ული კე რა ქვე ყა ნა სა და რე გი ონ ში. გა ნათ ლე ბა, 
ზო გა დად, არ ის ერ ის წინ სვლი სა და გან ვი თა რე ბის უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი პი რო ბა და ჩვე ნი მო ვა ლე ობაა, შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ფარ გლებ ში, ხე ლი შე ვუწყოთ და სრულ ვყოთ ეს პრო ცე სი.

მინ და, ჩვე ნი დე და-უნ ივ ერ სი ტე ტი იყ ოს ყვე ლა ზე წარ მა ტე-
ბუ ლი და მსურს, იგი გახ დეს ერთ-ერ თი რე იტ ინ გუ ლი ევ რო-
პა ში. ვფიქ რობ, უნ ივ ერ სი ტეტს აქ ვს სა ამ ისო რე სურ სი. 

პა ატა იმ ნა ძე: ჩემ თვის უნ ივ ერ სი ტე ტე ლო ბა
ყვე ლა ზე სა პა ტიო წო დე ბაა

— თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი სა ქარ თვე ლოს 
და თბი ლი სის სიმ ბო ლოა. რა არ ის ის თქვენ თვის? რა გან ცდა 
გე უფ ლე ბათ იმ ის გა მო, რომ უნ ივ ერ სი ტე ტე ლი ბრძან დე ბით?

— ჩემ თვის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტია, პირ-
ველ რიგ ში, უნ ივ ერ სი ტე ტი. ყვე ლა სხვა უნ ივ ერ სი ტე ტი კი, 
მათ შო რის ის იც, რო მე ლიც მე და ვამ თავ რე — სა მე დი ცი ნო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი, სრუ ლი სა ხელ წო დე ბით უნ და მო იხ სე ნიო 
ხოლ მე. უნ ივ ერ სი ტე ტე ლო ბა კი ყვე ლა ზე სა პა ტიო წო დე ბაა.

— რო გორ შე აფ ას ებ დით უნ ივ ერ სი ტე ტის დღე ვან დე ლო-
ბას? თქვე ნი აზ რით, რო გორ გა არ თვა მან თა ვი თა ნა მედ რო-
ვე მოთხოვ ნებს და პან დე მი ის პი რო ბებ ში ონ ლა ინ სწავ ლე ბა-
ზე გა დას ვლის პრო ცესს?

— მი ხა რია, რომ სა ერ თა შო რი სო რე იტ ინ გებ ში უნ ივ ერ სი ტე-
ტი ყო ველ წლი ურ ად იუმ ჯო ბე სებს ად გილს. იმ ედი მაქ ვს, მო-
ვეს წრე ბი რე იტ ინ გებ ში მის პირ ველ ასე ულ ში და სა ხე ლე ბა საც. 
ონ ლა ინ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლა სა მე დი ცი ნო დარ გში ად ვი ლი 
არ არ ის, მაგ რამ, ვფიქ რობ, ყვე ლა სირ თუ ლეს დავ ძლევთ.

— რას უს ურ ვებთ უნ ივ ერ სი ტეტს?
— რე იტ ინ გებ ში ყო ველ წლი ურ წინ სვლას, სა მეც ნი ერო 

კვლე ვე ბის კი დევ უფ რო გან ვი თა რე ბას და სტუ დენ ტე ბის 
უფ რო მეტ ჩარ თუ ლო ბას მეც ნი ერ ებ აში.

მო ამ ზა და მაია ტო რა ძემ
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მო ვა დრო და გაგ ვიხ სე ნებთ

კრებული, რო მელ ზეც უნ ივ ერ სი ტე ტის გა ზე თის რე დაქ ცი-
ამ იმ უშ ავა, იმ პე რი ოდ ის ის ტო რი ას ას ახ ავს, რო დე საც სა-
ქარ თვე ლო ში ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სია („კო ვიდ-19”) გავ რცე-
ლე ბუ ლი. 

დღე ის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში კო რო ნა ვი რუ სის 28 
431 შემ თხვე ვაა და დას ტუ რე ბუ ლი, გა მო ჯან მრთე ლე ბუ ლია 
10 767 ად ამი ანი, გარ დაც ლი ლია 201 პა ცი ენ ტი. უმაღლეს 
სასწავლებლებში სწავლა კვლავ დისტანციურ ფორმატში 
მიმდინარეობს.

ამ ვი თა რე ბა ში ჩვე ნი კრებულის გა მო ცე მა, ვფიქ რობ, სა ინ-
ტე რე სო იქ ნე ბა მო მავ ლის ად ამი ან ებ ის თვის, ვინც წარ სულს 
ჩაჰ კირ კი ტებს და მსოფ ლიო პან დე მი ის ას სა ქარ თვე ლოს და, 
მათ შო რის, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ას, სა ინ ტე რე სო ამ ბებს, 
პო ზი ცი ებს მო იკ ითხავს. ის ევე, რო გორც ჩვენს კრებულშია 
სა უბ არი სა უკ უნ ის წინ გავ რცე ლე ბულ „ის პან კა სა” და „შავ 
ჭირ ზე”, რო მელ სნე ულ ებ ებ თა ნაც და კავ ში რე ბუ ლია ის ტო-
რი ული ამ ბე ბი, ასე გა იხ სე ნე ბენ მო მა ვალ შიც ამ პე რი ოდს, ამ 



axali koronavirusi da Tsu336

დრო ის ად ამი ან ებს და მათ ემოციებს, დამოკიდებულებებს, 
მსჯე ლო ბებს... ამ მი ზანს უკ ავ შირ დე ბა სწო რედ ჩვე ნი 
კრებულის გა მო ცე მის იდე აც...

ჩვენ გე სა უბ რე ბით ალ ბათ უკ ვე წარ სუ ლი დან... წინ ამ სე-
ნის დაძ ლე ვის იმ ედია — ვე ლო დე ბით ვაქ ცი ნის შექ მნას და 
ვი რუ სის და მარ ცხე ბას.

„იარ ეთ ჩვენ თან ერ თად!” — ეს უნ ივ ერ სი ტე ტის მთა ვა რი 
მე სი ჯია და მჯე რა, რომ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტი სა უკ უნე ებს გა უძ ლებს და კვლა ვაც გა იმ დიდ რებს თა-
ვის ის ტო რი ას...

ნი ნო კა კუ ლია
თსუ გა ზეთ „თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის” რე დაქ ტო რი

25 ოქ ტომ ბე რი, 2020 წე ლი
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