
– პირ ველ რიგ ში, მინ და მო გი ლო ცოთ რუს თა
ვე ლის ფონ დის გენერალური დი რექ ტო რო ბა 
და წარ მა ტე ბა გი სურ ვოთ ამ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე
ლო ვან და სა ინ ტე რე სო თა ნამ დე ბო ბა ზე. პრო
ფე სი ით იურისტს და არა ერ თი სა მეც ნი ე რო 
ნაშ რო მის ავ ტორს დღეს ქვეყ ნის ერ თა დერ თი 
სა მეც ნი ე რო ფონ დი გა ბა რი ათ. რა გზა გა მო ი ა
რეთ მეც ნი ე რე ბის მე ნეჯ მენ ტამ დე? 

– იურის ტე ბის ოჯა ხი დან ვარ. აქე დან გა მომ
დი ნა რე, პრო ფე სი ის არ ჩე ვი სას ბევ რი არც მი
ფიქ რი ა, თუმ ცა საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ში 
იურის ტე ბი, ძი რი თა დად, სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

უნი  ვერ   სი  ტეტ   ში და შევ   ძე  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 
პრინ   ციპ   ში პირ   ველს გა  მე  კე  თე  ბი  ნა სა  დოქ   ტო  რო 
დი  სერ   ტა  ცია სა  ერ   თა  შო  რი  სო კერ   ძო სა  მარ   თალ  
ში. შემ   დეგ დავ   ბ   რუნ   დი, დო  ცენ   ტის პო  ზი  ცი  ა  ზე 
დამ   ნიშ   ნეს თბი  ლი  სის სა  ხელ   მ   წი  ფო უნი  ვერ   სი 
ტეტ   ში და პირ   და  პირ ლექ   ცი  ე  ბის კითხ   ვა და  ვიწყე. 
ჩემ   სა და ჩემს სტუ  დენ   ტებს შო  რის სულ რა  ღაც 45 
წე  ლი იყო გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბა და ეს ძა  ლი  ან კო  მი  კუ  რი 
იყო, თუმ   ცა სა  ჭი  რო დის   ტან   ცია მა  შინ   ვე და  ვი  ჭი 
რეთ და ლექ   ტო  რის იმი  ჯი თა  ვი  დან   ვე მო  ვირ   გე. 
პე  და  გო  გი  უ  რი საქ   მი  ა  ნო  ბა და კვლე  ვა გერ   მა  ნი  ი 
დან ჩა  მოს   ვ   ლის შემ   დეგ არ შე  მიწყ   ვე  ტი  ა. ალ   ბათ 
ნა  ხავ   დით, გა  მოქ   ვეყ   ნე  ბუ  ლი მაქვს მო  ნოგ   რა  ფი  ე 
ბიც, წიგ   ნე  ბიც და 30მდე სა  მეც   ნი  ე  რო პუბ   ლი  კა  ცი
 ა. და  ახ   ლო  ე  ბით წე  ლი  წად   ნა  ხე  ვა  რია, აქ   ტი  უ  რად 
ვმუ  შა  ობ ტექ   ნო  ლო  გი  ურ სა  მარ   თალ   ზე – ელექ   ტ  
რო  ნულ კო  მერ   ცი  ა  ზე და ე.წ. „ბლოკჩეინ“ ტექ   ნო 
ლო  გი  ე  ბის სა  მარ   თ   ლებ   რივ რე  გუ  ლა  ცი  ებ   ზე, რო 
მე  ლიც უახ   ლე  სი ტრენ   დია მთელ მსოფ   ლი  ო  ში. 

– ახ სე ნეთ, რომ ლექ ტო რის იმი ჯი თა ვი დან ვე 
მო ირ გეთ და სა ჭი რო დის ტან ცია და ი ჭი რეთ სტუ
დენ ტებ თან. რას გუ ლის ხ მობთ ამ დის ტან ცი ა ში 
და რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი სი არ სე ბო ბა? 

– ძა ლი ან კარ გი კითხ ვა ა. იცით, ევ რო პა ძა ლი ან 
ბევრ რა მეს გვას წავ ლის თუ სწო რად ვის წავ ლით. 

მი მარ თუ ლე ბას ირ ჩევ დ ნენ, მე კი, რო გორც 90
იანი წლე ბის წარ მო მად გე ნელ მა, რა დი კა ლუ
რად სხვა მი მარ თუ ლე ბა ავირ ჩიე – კერ ძო სა
მარ თა ლი ბიზ ნეს  სა მარ თ ლის მი მარ თუ ლე ბით. 
არ ჩე ვა ნი არა სო დეს მი ნა ნი ა, ვფიქ რობ, უკან 
რომ დავ ბ რუნ დე, ალ ბათ იმა ვე გზას გა ვივ ლი დი.

– რომ არა ეს წი ნა პი რო ბა, რო გორ ფიქ რობთ, 
შე იძ ლე ბო და სხვა პრო ფე სია აგერ ჩი ათ? 

– ალ ბათ ისევ იურის ტო ბას ავირ ჩევ დი, მაგ რამ 
შე იძ ლე ბა ბიზ ნეს ად მი ნის ტ რი რე ბა მა ინც უფ
რო ახ ლოს იყოს ჩემ თან. გულ წ რ ფე ლად რომ 
გითხ რათ, სხვა პრო ფე სი ა ზე არა სო დეს მი ფიქ
რი ა. არც სურ ვი ლი მქო ნი ა.

– რამ დე ნა დაც ვხვდე ბი, თქვენ იმ თა ო ბის წარ
მო მად გე ნე ლი ხართ, რო მელ მაც ერ თ ერ თ მა 
პირ ველ მა მო ა ხერ ხა საზღ ვარ გა რეთ სწავ ლის 
გაგ რ ძე ლე ბა? 

– დი  ახ, ჩე  მი ბავ   შ   ვო  ბა 80იანი წლე  ბის ბო  ლოს 
და 90იან წლებს – სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ის   ტო  რი 
ის ერ   თ   ერთ უმ   ძი  მეს პე  რი  ოდს უკავ   შირ   დე  ბა. 
თუმ   ცა, მე მა  ინც არ ვფიქ   რობ, რომ ჩვენ და  კარ  
გუ  ლი თა  ო  ბა ვართ, რად   გან, მი  უ  ხე  და  ვად ბევ   რი 
სირ   თუ  ლი  სა, მა  ინც მო  ვა  ხერ   ხეთ გა  ნათ   ლე  ბის მი 
ღე  ბა და ზოგ   მა საზღ   ვარ   გა  რე  თაც. მე თა  ვი  დან   ვე 
მიზ   ნად მქონ   და და  სა  ხუ  ლი გერ   მა  ნი  ა  ში სას   წავ  
ლებ   ლად წას   ვ   ლა და ბავ   შ   ვო  ბი  დან ვსწავ   ლობ   დი 
გერ   მა  ნულს. თა  ნაც, სა  მო  ქა  ლა  ქო კო  დექ   სი, ძი რი
თა დად, გერ მა ნუ ლი კო დექ სის მი ხედ ვით  არის 
შექ   მ   ნი  ლი, გერ   მა  ნე  ლი ექ   ს   პერ   ტე  ბის მხარ   და  ჭე 
რი  თა და მა  თი ძა  ლი  ან დი  დი ძა  ლის   ხ   მე  ვით. აქე 
დან გა  მომ   დი  ნა  რე, ჩე  მი თა  ო  ბის დიდ   მა ნა  წილ  
მა, ძი  რი  თა  დად, გე  ზი  გერ   მა  ნი  ის   კენ ავი  ღეთ. მე 
2001 წელს წა  ვე  დი ევ   რო  კავ   ში  რის სტი  პენ   დი  ით, 
დოქ   ტო  რან   ტუ  რის გაც   ვ   ლი  თი პროგ   რა  მით. და 
ახ   ლო  ე  ბით წე  ლი  წად   ნა  ხე  ვა  რი ვი  ყა  ვი ბრე  მე  ნის 

ევ რო პა ში ძა ლი ან სწო რი და მო კი დე ბუ ლე ბაა 
სტუ დენ ტ სა და ლექ ტორს შო რის. მა გა ლი თად, 
ჩე მი დი სერ ტა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი გახ ლ დათ 
ბრე მე ნის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ფოლ კ
მარ გეს ნე რი, რო მე ლიც პა რას კევ სა ღა მოს გა
მო მიგ ზავ ნი და ხოლ მე მე ილს ან ტე ლე ფონ ზე 
და მი რე კავ და და მეტყო და: ზვი ად, ამ სა ღა მოს 
ჩვენ თან გა მო დი, ლუ დი დავ ლი ო თო. დავ ლევ
დით ლუდს, ვი სა უბ რებ დით ძა ლი ან ბევრს, მათ 
შო რის სა მეც ნი ე რო სა კითხებ ზეც, პო ლი ტი კა
ზეც, ჩემს ქვე ყა ნა ზეც, ევ რო პა ზეც, სა ქარ თ ვე ლოს 
სწრაფ ვა ზეც ევ რო პის კენ. მო ვი დო და ორ შა ბა
თი და თით ქოს არ ვიც ნობ დით ერ თ მა ნეთს – ის 
ხდე ბო და პრო ფე სო რი, მე ვხდე ბო დი მი სი დოქ
ტო რან ტი. ამ გ ვა რი ზღვა რის გავ ლე ბა პრინ ცი
პუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და მეც ანა ლო გი უ რად 
ვცდი ლობ ხოლ მე ჩემს სტუ დენ ტებ თან ურ თი ერ
თო ბას. მი მაჩ ნი ა, რომ ზო მი ე რე ბა შია ჭეშ მა რი ტე
ბა და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ამ ნა წილ შიც ზო მი
ე რე ბა გვმარ თებს ყვე ლას.

– ალ ბათ, იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას სამ სა ხუ რებ
რივ ურ თი ერ თო ბებ ზეც, არა?

– გე თან ხ მე ბით, რო გორც უკ ვე ახ სე ნეთ, ერ თი 
თვეა და ახ ლო ე ბით, რაც რუს თა ვე ლის ფონ დის 
გენერალურ დი რექ ტო რად და ვი ნიშ ნე. ძა ლი ან 

რუსთაველისეროვნულისამეცნიერო
ფონდისახალგამოწვევებზემისი
ახალიგენერალურიდირექტორი
ზვიადგაბისონიაგვესაუბრება

საიმიჯო სტატია

ჩვენ თ ვის ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია  
ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი და ინო ვა ცი უ რი 
სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის მხარ და ჭე რა, 
ახალ გაზ რ და მეც ნი ე რე ბის კა რი ე რუ
ლი ზრდის ხელ შეწყო ბა, ასე ვე, ქვეყ
ნი სათ ვის სტრა ტე გი უ ლი პრი ო რი ტე
ტე ბის გან საზღ ვ რა და სა ქარ თ ვე ლოს 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის კვლე
ვე ბის მხარ და ჭე რა. 

ავტორი:ნათიაზანდუკელი

შოთარუსთაველისსაქართველოსეროვნულისამეცნიერო
ფონდისგენერალურიდირექტორი,პროფესორიზვიადგაბისონია

ფოტო:ირაკურმაევა

ფოტო:ირაკურმაევა



კმა ყო ფი ლი და ბედ ნი ე რი ვარ იმით, რომ სწრა
ფად შევ ძე ლით ერ თ მა ნეთ თან ადაპ ტა ცია და ად
ვი ლად შევ თა მაშ დით პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა
ში, ყვე ლამ ჩვენ  ჩ ვე ნი საქ მე ვი ცით. ვი ცით, რომ 
და ვა ლე ბე ბი უნ და სრულ დე ბო დეს მყი სი ე რად და 
სწრა ფად. დღეს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ
ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ როს ძა ლი ან ამ ბი
ცი უ რი გეგ მა აქვს – გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ყვე ლა 
მი მარ თუ ლე ბა ერ თ დ რო უ ლად, სწრა ფად გა ნა ვი
თა როს და გათ ვა ლოს რო გორც მოკ ლე ვა დი ან, 
ისე გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ზე. ამა ში უდი დე
სი რო ლი აკის რია ჩვენს ფონდს; შე სა ბა მი სად, 
ფონ დის ყვე ლა თა ნამ შ რო მელ მა თა ვი სი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბი კონ კ რე ტუ ლად უნ და იცო დეს და 
ძა ლი ან სწრა ფად და ეფექ ტუ რად ას რუ ლებ დეს.

– ძა ლი ან სწრა ფად და ვი კა ვეთ ჩვე ნი ად გი ლე
ბი და შევ თა მაშ დი თო, ამ ბობთ. თვი თონ თქვენ
თ ვის რამ დე ნად სა სურ ვე ლი ან მო სა ლოდ ნე
ლი იყო, რომ ასე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფონ დის 
დი რექ ტო რი გახ დე ბო დით? 

– სი მარ თ ლე გითხ რათ, ჩე მი ცხოვ რე ბის არც 
ერთ ეტაპ ზე არ გან მი ხი ლავს სა ჯა რო სამ სა
ხურ ში მუ შა ო ბა. მთე ლი ჩე მი ცხოვ რე ბის გან
მავ ლო ბა ში აბ სო ლუ ტუ რად თა ვი სუ ფა ლი ვი
ყა ვი კვლე ვებ შიც, პე და გო გი ურ საქ მი ა ნო ბა შიც 

ჩვენ პა ტა რა და ჯერ  ჯე რო ბით არც თუ ისე მდი
და რი ქვე ყა ნა ვართ, ამი ტომ კონ კ რე ტუ ლი მიზ
ნე ბი უნ და და ვი სა ხოთ და ზუს ტი პრი ო რი ტე ტე ბი 
გან ვ საზღ ვ როთ. 

– და თქვენ თ ვის რა არის ეს პრი ო რი ტე ტე ბი?

– ტექ ნო ლო გი ე ბი და ინო ვა ცი ე ბი ჩვენ თ ვის 
პრი ო რი ტე ტუ ლი ა. „ბლოკჩე ინ“ ტექ ნო ლო გი
ე ბის ნა წილ ში სა ქარ თ ვე ლო ერ თ ერ თი წამ
ყ ვა ნი ქვე ყა ნა ა, პა ტა რა ქვეყ ნებს აქვთ შან სი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ნი გახ დ ნენ ამ მი მარ თუ ლე
ბე ბით. მეც ნი ე რე ბის დი დი მი მარ თუ ლე ბე ბი ძა
ლი ან ძვი რადღი რე ბუ ლი ა. მე არ ვამ ბობ იმას, 
რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით ჩვენ და ფი ნან სე ბა უნ
და შევ წყ ვი ტოთ, მაგ რამ პრი ო რი ტე ტი ზა ცია სა
ქარ თ ვე ლოს აუცი ლებ ლად სჭირ დე ბა.

– იქ ნებ და ვა ზუს ტოთ? რუს თა ვე ლის ფონ დი, 
მა გა ლი თად, მხარს უჭერს ისეთ პრო ექ ტებს, 
რომ ლე ბიც ხორ ცი ელ დე ბა იული ხის კვლე ვით 
ცენტრს და თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ
სი ტეტს შო რის და ასე ვე ატო მუ რი კვლე ვე ბის 
ევ რო პულ ორ გა ნი ზა ცი ა ში (CERN). ქარ თ ვე ლი 
მეც ნი ე რე ბის წარ მა ტე ბის ამ ბა ვიც არა ერ თხელ 
გვსმე ნი ა, თუმ ცა, რა თქმა უნ და, ეს კვლევ ბი ძა
ლი ან ძვი რადღი რე ბუ ლი ა...  

– უდავოდ, ფი ზი კა არის ის მი მარ თუ ლე ბა, რომ
ლი თაც სა ქარ თ ვე ლო უნ და ამა ყობ დეს. ამას 
წი ნათ მქონ და შეხ ვედ რა უცხო ელ ექ ს პერ ტებ
თან, მათ რამდენჯერმე ახსენეს – რომელ დიდ 
კვლევით ინსტიტუტშიც უნდა ჩახვიდეთ, აუცი ლებ
ლად დაგ ხ ვ დე ბათ ქარ თ ვე ლი. ალ ბათ ხვდე ბით, 
რო გო რი სი ა მა ყის გან ც და და მე უფ ლა. რა თქმა 
უნ და, ამ მი მარ თუ ლე ბით არა ნა ი რი კითხ ვის ნი
შა ნი არ სე ბობს. მე გაძ ლევთ პი რო ბას, რომ ეს 
პრო ექ ტე ბი აუცი ლებ ლად გაგ რ ძელ დე ბა, მე ტიც, 
ვგეგ მავთ, რომ გა ვა ფარ თო ოთ CERNის პრო ექ
ტებ ში ჩვე ნი ჩარ თუ ლო ბა. სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან
სე ბას თან ერ თად, ვმუ შაობთ დო ნო რე ბის მო ზიდ
ვა ზეც, რაც მეც ნი ე რე ბის კი დევ უფ რო ფარ თოდ 
ხელ შეწყო ბას გახ დის შე საძ ლე ბელს. ისე დაც, ჩვენ 
გვყვავს არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ბი ო ლო გე ბი, ქი მი კო
სე ბი, რო მელ თაც ამას წი ნათ შეხ ვედ რა ზე აღ ფ რ
თო ვა ნე ბუ ლი ვუს მენ დი. მი მაჩ ნი ა, რომ მათ უნ და 
და ვუ ჭი როთ მხა რი. ასე ვე, ხე ლი უნ და შე ვუწყოთ 
ახალ გაზ რ და მეც ნი ე რებს, რომ ხიდ ჩა ტე ხი ლო ბის 
პრობ ლე მა გა და იჭ რას. 

– რო გორ ფიქ რობთ, სა ჭი როა თუ არა, რომ 
ახალ გაზ რ და მეც ნი ე რებს სა ხელ მ წი ფოს 

და ჩემს ბიზ ნესსაქ მი ა ნო ბა შიც – მგო ნი არ მით
ქ ვამს, რომ მე წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იური დი
ულ პრაქ ტი კას ვე წე ო დი და საკ მა ოდ მა ღა ლა
ნაზღა უ რე ბა დი იურის ტი ვი ყა ვი. გარ წ მუ ნებთ, 
ყვე ლა ფერს გა ვა კე თებ იმი სათ ვის, რომ ფონ
დის საქ მი ა ნო ბი თაც კარ გად გა მიც ნონ.  

– თქვე ნი აზ რით, რო გორ უნ და აისა ხოს მეც ნი ე
რე ბა ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე?  

– იცით, მე მა ინც მგო ნი ა, რომ მეც ნი ე რე ბა უნ და 
იყოს გაზომვადი – კონ კ რე ტულ შე დე გებ ზე უნ და 
იყოს გათ ვ ლი ლი. რო ცა ვამ ბობთ, რომ ფონ
დი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ფი ნან ს დე ბა და 
ჩვენ ბევრს ვმუ შა ობთ იმა ზე, რომ აქ ტი უ რად და
ვიწყოთ სახ ს რე ბის მო ძი ე ბა დო ნო რი ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი დან, რაც ჩემ თ ვის ერ თ ერ თი მთა ვა რი პრი
ო რი ტე ტი ა, ჩვენ თ ვის სულ ერ თი არ არის, სად და 
რო გორ და ი ხარ ჯე ბა ჩე მი და თქვე ნი გა დახ დი ლი 
გა და სა ხა დე ბი დან მი ღე ბუ ლი თან ხე ბი. ვფიქ რობ, 
რომ ჩვენ მაქ სი მა ლუ რად უნ და ვი ყოთ პრაქ ტი
კა ზე ორი ენ ტი რე ბულ ნი. რა თქმა უნ და, მეც ნი ე
რე ბას არ უნ და დავ ცილ დეთ, რა თქმა უნ და, ეს 
იმას არ ნიშ ნავს, რომ თუ მეც ნი ე რე ბა გა ზომ ვა დი 
არ არის, უნ და მი ვა ტო ვოთ და არ და ვა ფი ნან
სოთ, მაგ რამ პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რი სას 
ამას ყო ველ თ ვის ყუ რადღე ბა უნ და მი ვაქ ცი ოთ. 

თა ნად გო მით მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის სა ქარ თ ვე
ლო ში ინ ვეს ტი რე ბის გარ კ ვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე
ბა ჰქონ დეთ?  

– იცით, გერ მა ნი ა ში, სა დაც მე ევ რო კავ ში რის 
გრან ტით ვი ყა ვი, მყავ და კურ სე ლე ბი პოს ტ საბ
ჭო თა სივ რ ცი დან და თი თო ე ულ მათ განს კონ
ტ რაქ ტ ში ედო სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის ვალ
დე ბუ ლე ბა. თა ვი დან ეს პრო ტეს ტის გრძნო ბას 
იწ ვევ და ჩემ ში, მაგ რამ მოგ ვი ა ნე ბით, რო დე საც 
სა ქარ თ ვე ლო ში დავ ბ რუნ დი და ასე თუ ისე ამ 
სა კითხებ ზე ფიქ რ ი მო მი წი ა, მივ ხ ვ დი, რომ ეს 
სუ ლაც არაა ცუ დი – სა ხელ მ წი ფო აკე თებს ინ
ვეს ტი რე ბას გა ნათ ლე ბა ში, რა თა შემ დეგ ეს 
ცოდ ნა მოხ მარ დეს ქვე ყა ნას, შედეგი უნ და 
ჰქონ დეს ქვეყ ნის თ ვის. ვფიქ რობ, არა ფე რია 
ცუ დი იმა ში, თუ სა კონ ტ რაქ ტო ვალ დე ბუ ლე ბა ში 
ჩავ დებთ, რომ ფონ დის მი ერ და ფი ნან სე ბულ მა 
მეც ნი ე რებ მა რა ღაც პე რი ო დის გან მავ ლო ბა
ში სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის იმუ შა ონ და სა ქარ თ ვე
ლოს მო მავ ლის თ ვის  შექ მ ნან რა ი მე. შე იძ ლე ბა 
ცო ტა იმ პე რა ტი უ ლად ჟღერს, მაგ რამ ეს არის 
სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა; ჩვენ ხომ ახალს 
არა ფერს ვქმნით. სხვა თა შო რის, ჩვე ნი ერ
თ ერ თი პრი ო რი ტე ტი უცხო ეთ ში მცხოვ რე ბი 
მეც ნი ე რე ბის და ახ ლო ე ბაა ქარ თ ველ მეც ნი ე
რებ თან. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ნე ბის მი ე რი 
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ქარ თ ვე ლი, რო მელ ქვე ყა ნა შიც უნ და იყოს ის, 
სი ა მოვ ნე ბით დაგ ვეხ მა რე ბა და ჩა ერ თ ვე ბა ერ
თობ ლივ კვლე ვებ ში.  

– დო ნო რე ბი ახ სე ნეთ, კერ ძო სექ ტო რი იგუ
ლის ხ მეთ თუ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი? 

– ორი ვე. ისე თი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი, რო გო რე ბი ცა ა, მა გა ლი თად, ევ რო კავ ში რი 
და მსოფ ლიო ბან კი. ამ მი მარ თუ ლე ბით ძა ლი ან 
გვჭირ დე ბა გა აქ ტი უ რე ბა, ჩვენ ცო ტა მო ვი სუს
ტებთ სახ ს რე ბის მო ძი ე ბა ში – ე.წ. fundraisingი. 
ფონ დის სა ერ თა შო რი სო სა კონ სულ ტა ციო საბ
ჭოს წევ რებს ვთხო ვე ამ მი მარ თუ ლე ბით დახ
მა რე ბა –  მინ და ავიყ ვა ნოთ კონ სულ ტან ტე ბი, 
რომ ლე ბიც რაც შე იძ ლე ბა მოკ ლე პე რი ოდ ში ას
წავ ლი ან fundraisingს ჩვენს რამ დე ნი მე თა ნამ შ
რო მელს, და ნარ ჩენს კი გა მოც დი ლე ბა მო ი ტანს. 
რაც შე ე ხე ბა მე ო რე მი მარ თუ ლე ბას, რო მე ლიც 
კი დევ უფ რო ასათ ვი სე ბე ლი ა, გახ ლავთ კერ ძო 
სექ ტო რი. მე, მო გეხ სე ნე ბათ, კერ ძო სექ ტო რი
დან ვარ და შე მიძ ლია და გარ წ მუ ნოთ, მი უ ხე და
ვად იმი სა, რომ ქარ თუ ლი ბიზ ნე სი არც ასე თი 
მას შ ტა ბუ რი ა, არის კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტე ბი, 
რომ ლებ შიც ის სი ა მოვ ნე ბით დაგ ვეხ მა რე ბა და 
მხარს დაგ ვი ჭერს. მა გა ლი თად, ავი ღოთ მეც ნი ე
რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა. პირ და პი რი გა გე ბით ეს 

მი ვეხ მა როთ და გა ვერ თი ან დეთ, რომ ქარ თუ ლი 
მეც ნი ე რე ბა უფ რო შორს გა ვი ტა ნოთ.

– თა ვად რამ დენ უნი ვერ სი ტეტ ში კითხუ ლობთ 
ლექ ცი ებს? 

– ხში რად ვხუმ რობ ხოლ მე – მე მ გო ნი, უნი ვერ
სი ტე ტი აღარ არის დარ ჩე ნი ლი, სა დაც ლექ ცი
ე ბი არ წა მი კითხავ ს მეთქი.

– ფონ დის დი რექ ტო რო ბა თქვენს საყ ვა რელ 
საქ მი ა ნო ბა ში ხელს არ შე გიშ ლით?

– ლექ ტო რო ბა ჩე მი ცხოვ რე ბის ნა წი ლი ა. ლექ ტო
რი ვერ გახ დე ბი, ის ან ხარ მო წო დე ბით, ან – არ 
ხარ. შე სა ბა მი სად, კითხ ვა ზე პა სუ ხი ასე თი ა: მი უ
ხე და ვად ჩე მი დღე ვან დე ლი უმ ძი მე სი გრა ფი კი სა 
(დაახლოებით 1214 სა ა თი ვმუ შა ობ ყო ველ დღე), 
ლექ ტო რო ბას თავს არ და ვა ნე ბებ – ლექ ცი ე ბი შა
ბათს გა და ვი ტა ნე და, პრაქ ტი კუ ლად, დი ლი დან 
სა ღა მომ დე უნი ვერ სი ტეტ ში ვარ. რა ტომ? იმი ტომ, 
რომ არ შე მიძ ლია ჩე მი სტუ დენ ტე ბის ღა ლა ტი. 

– და რას იღებთ თქვენ ამით?    

– ძა ლი ან ბევრ რა მეს. პირ ველ რიგ ში, ცოდ ნას. 
ახა ლი თა ო ბა ზუს ტად გვე უბ ნე ბა, რა მი მარ
თუ ლე ბით უნ და წა ვი დეთ, რა მი მარ თუ ლე ბით 
სჭირ დე ბა დახ მა რე ბა. დავ ცილ დე ბით თუ არა 
მათ, ჩვენ ვიქ ნე ბით ცალ კე, ახა ლი თა ო ბა წა ვა 
ცალ კე და ვე ღა რა ფე რი გან ვი თარ დე ბა. 

– ბა რემ ისიც მითხა რით, თქვე ნი ოჯა ხი რო გორ 
ზა რალ დე ბა ამა სო ბა ში. 

– ჩე მი ოჯა ხი, პრინ ციპ ში, შე გუ ე ბუ ლია ჩემს რე
ჟიმს, მთე ლი ჩე მი ცხოვ რე ბა ძა ლი ან დი დი დო
ზით და დატვირთვით ვმუ შ აობ, თუმ ცა თა ვი სუ
ფა ლი დრო, რო მე ლიც მაქვს (თუ ასე თი მაქვს, 
რა თქმა უნ და), მთლი ა ნად ოჯახს ეკუთ ვ ნის. 

არ არის კვლე ვა, მაგ რამ ჩვენ გვინ და, რომ მეც
ნი ე რე ბა პო პუ ლა რუ ლი გახ დეს და ის და იწყოს 
ბავ შ ვო ბი დან, რად გან მო ტი ვა ცია ბავ შ ვო ბა ში 
ჩნდე ბა. 

– პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში რას გუ ლის ხ მობთ? რა აქ
ტი ვო ბებს გეგ მავთ ამ მი მარ თუ ლე ბით?

– მეც ნი ე რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცია, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ფონ დის პრი ო რი ტე ტი ა, ვფიქ რობ, 
ჩვე ნი სუს ტი მხა რე ა. წლე ბის მან ძილ ზე არაერ თი 
ძა ლი ან კარ გი და სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი გან ხორ
ცი ელ და, რო მე ლიც, სამ წუ ხა როდ, პო პუ ლა რუ
ლი ვერ გახ და, რად გან ვერ მი ვი ტა ნეთ კონ კ რე
ტულ ადა მი ა ნე ბამ დე. ჩვენ უახ ლო ეს მო მავ ლა ში 
და ვიწყებთ პო პუ ლა რი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით 
აქ ტი უ რი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მას – პრე ზენ ტა ცი ებს 
უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, რომ ვე სა უბ როთ 
ყვე ლა თა ო ბას. ვეც დე ბით ვაჩ ვე ნოთ, რომ მეც
ნი ე რე ბა არ არის მხო ლოდ მეც ნი ე რე ბის თ ვის 
და არც მხო ლოდ რჩე ულ თათ ვი სა ა; ჩვე უ ლებ რივ 
ადა მი ა ნებს შე უძ ლი ათ ძა ლი ან დი დი მეც ნი ე რე ბი 
გახ დ ნენ და მსოფ ლიო ის ტო რი ა ში ამის არა ერ
თი მა გა ლი თი არ სე ბობს. ჩვენ  ვა პი რებთ გა მო
ვაცხა დოთ სპე ცი ა ლუ რი საგ რან ტო პროგ რა მე ბი; 
მათი სა შუ ა ლე ბი თ და ვა ფი ნან სებთ მეც ნი ე რებს, 
რომ მათ თა ვის სფე რო ში წა ი კითხონ სა ჯა რო 
ლექ ცი ე ბი, რო მელ თა ჩა ნა წერს, მა გა ლი თად, 
youtubeზე ავ ტ ვირ თავთ და ხელ მი საწ ვ დომს გავ
ხ დით კი დევ უფ რო ფარ თო აუდი ტო რი ის თ ვის. 
სა ი დუმ ლო საც გეტყ ვით, უკ ვე თან ხ მო ბაც მაქვს 
მი ღე ბუ ლი რამ დე ნი მე ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი და 
უცხო ე ლი მეც ნი ე რის გან, რომ დაგ ვეხ მა რე ბი ან 
ამ მი მარ თუ ლე ბით.  

– პე და გო გე ბის თ ვის თუ ფიქ რობთ, რომ შე იძ
ლე ბა მო აწყოთ ცნო ბილ მეც ნი ე რებ თან შეხ
ვედ რა გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით? 

– რა თქმა უნ და, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დღეს 
ერ თ მა ნეთ თან სა უ ბა რი ა. მეც ნი ე რე ბა უმაღ ლეს 
გა ნათ ლე ბას თა ნაა გა დაბ მუ ლი, უმაღ ლე სი გა
ნათ ლე ბა – ზო გად გა ნათ ლე ბას თან და ა.შ. ეს 
ჯაჭ ვი თუ არ ავაწყ ვეთ, მხო ლოდ ფუნ და მენ ტუ რი 
კვლე ვე ბის და ფი ნან სე ბით მი ზანს ვერ მი ვაღ წევთ. 
გა ნათ ლე ბის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა უნ და ესა უბ
როს ერ თ მა ნეთს. თქვე ნი ჟურ ნა ლის პრე ზენ ტა ცი
ა ზე ჩვე ნი თა ნა მედ რო ვე ო ბის ერ თ ერთ უმ ნიშ ვ ნე
ლო ვა ნეს და უძ ლი ე რეს მეც ნი ერს, ბა ტონ და ვით 
ლორ თ ქი ფა ნი ძეს ვე სა უბ რე და სწო რედ ამას 
ვამ ბობ დით – ჩვე ნი მთა ვა რი ამო ცა ნა ა, რომ მეც
ნი ე რე ბი ერ თ მა ნეთს ვე ლა პა რა კოთ, ერ თ მა ნეთს 

ამი ტომ, რა თქმა უნ და, გა გე ბით ეკი დე ბი ან ჩემს 
რე ჟიმს. იცი ან, რომ იმ საქ მეს ვა კე თებ, რო მე
ლიც მარ თ ლა სჭირ დე ბა ჩემს ქვე ყა ნას, მჭირ
დე ბა მე და, შე სა ბა მი სად, ჩემს შვი ლებს.  

– თქვე ნი შვი ლე ბი რა მო დე ნე ბი არი ან?

– ნი კო ლო ზი 12 წლი სა ა, სა ბა – ცხრის. 

– რო გორ ფიქ რობთ, ისი ნიც თქვენს კვალს 
და ად გე ბი ან?

– არ ვი ცი. დარ წ მუ ნე ბით ვერ ვიტყ ვი, იურის ტე ბი 
გა მოვ ლენ  მეთ ქი, თუმ ცა, შე იძ ლე ბა ასეც იყოს. 
ჯერ ჯე რო ბით ხან იურის ტე ბი „არიან“, ხან არ ქე
ო ლო გე ბი, ხან გე ო ლო გე ბი და ხა ნაც ქი მი კო სე
ბი. მე ნამ დ ვი ლად არ ვა პი რებ მა თი პრო ფე სი ის 
არ ჩე ვა ში ჩა ვე რი ო, ვფიქ რობ, ადა მი ან მა ის უნ და 
აკე თოს, რაც უყ ვარს, მთა ვა რი ა, რა საც აირ ჩევს, 
იმ საქ მის პრო ფე სი ო ნა ლი გახ დეს. 

– ჩვენ, მშობ ლებ მა რა უნ და ვქნათ ამი სათ ვის?

– ხე ლი უნ და შე ვუწყოთ გა ნათ ლე ბა ში, რადგან 
გა ნათ ლე ბაა პრი ო რი ტე ტი. ამას წი ნათ მი ნის ტ
რის ინ ტერ ვიუ წა ვი კითხე და ძა ლი ან მო მე წო ნა 
მი სი ფრა ზა, რომ გა ნათ ლე ბა არის თა ვი სუფ
ლე ბა. მე მინ და, რომ ჩვე ნი შვი ლე ბი იყ ვ ნენ 
თა ვი სუფ ლე ბი, ამი სათ ვის ჩვენ ვალ დე ბულ ნი 
ვართ, მივ ცეთ მათ გა ნათ ლე ბა.

ფონ დი სათ ვის კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია სა ერ თა შო რი სო კვლე ვით 
პრო ექ ტებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი
ერ თა მო ნა წი ლე ო ბის მაქ სი მა ლუ რი 
ხელ შეწყო ბა,  მეც ნი ე რე ბის და ფი ნან
სე ბის დი ვერ სი ფი ცი რე ბა და ფი ნან სე
ბის სქე მებ ში კერ ძო სექ ტო რის ჩარ
თ ვი სა და სა ერ თა შო რი სო ფონ დე ბის 
მო ზიდ ვის გზით. 
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