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10  |  ფაქტი და კომენტარი
რატომ გადაიქცა ბიძია სემი მონსტრად.

ავტორი: სტივ ფორბსი

14  |  ფაქტი და კომენტარი
ახალი პრეზიდენტის ახალი ფუნქცია.

ავტორი: გუგა სულხანიშვილი

Leaderboard
18  |  უდიდესი ძარცვა

20  |  ფული სპორტში
  

მოსაზრება
22  |  მეფის სიტყვა

როცა საპრეზიდენტო კამპანიის დაძაბული 
სეზონი კონკურენტუნარიან მეტოქეებს 

გვთავაზობს, არსებობს სერიოზული რისკი 
იმისა, რომ მომავალ პრეზიდენტს არ ექნება 

კარგად მომზადებული მისასალმებელი 
სიტყვა. 

ავტორი: უილიამ დანბარი

26  |  ახალი პრეზიდენტი ახალი 
კონსტიტუციით

კონსტიტუციის ახალი მოდელი 
ხელისუფლების შტოებს შორის კონფლიქტის 

წარმოქმნის ბევრ საბაბს იძლევა, მისი 
დაძლევის გზები კი ზოგჯერ მყიფეა, 
ზოგჯერ კი საერთოდ არ არსებობს.

ავტორი: ვახუშტი მენაბდე

forbes

სარჩევი - ოქტომბერი 2013

34 | მთავარი თემა

64 | მეწარმეები

50 | მთავარი თემა

42 | მთავარი თემა
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30  |  საპრეზიდენტო 
არჩევნები 2013
ავტორი: გია ნოდია

მთავარი თემა: 
საპრეზიდენტო 

არჩევნები
34  |  პრეზიდენტობის კანდიდატი 

დავით ბაქრაძე
ავტორები: გუგა სულხანიშვილი, შოთა 

დიღმელაშვილი

42  |  პრეზიდენტობის კანდიდატი 
ნინო ბურჯანაძე

ავტორები: გუგა სულხანიშვილი, შოთა 
დიღმელაშვილი

50  |  გიორგი მარგველაშვილი 
- „ქართული ოცნების“ 

პრეზიდენტობის კანდიდატი
„ქართული ოცნების“ კანდიდატმა, გიორგი 
მარგველაშვილმა, ინტერვიუზე უარი თქვა. 

Forbes Georgia მისგან დამოუკიდებლად 
შეეცადა კამპანიის გაანალიზებას.

ავტორი: გიორგი ცხადაია

სტრატეგიები
54  |  ცოდვილი ქალაქის 
უკანასკნელი მხსნელი

შოუებიდან ატრაქციონის პარკებამდე 
ლას-ვეგასი ყოველთვის პოულობდა გზას 
სცენაზე დასაბრუნებლად. ახალი თეთრი 
რაინდი: მილიონდოლარიანი დი-ჯეები 

მეგაღამის კლუბებს ატრიალებენ. 
ავტორი: რაიან მაკი და ზაკ ო’მელი 

გრინბურგი

ტექნოლოგიები
56  |  დამხმარე პილოტი - დიდი ძმა

მძღოლებს შეუძლიათ უფრო იაფფასიანი 
სადაზღვევო პოლისი შეიძინონ თუ 
სადაზღვევო კომპანიებს უფლებას 

მისცემენ, რომ მონიტორინგი გაუწიონ 
მანქანას. რა მოხდება მაშინ, თუ მიღებულ 

მონაცემებს მძღოლების წინააღმდეგ 
გამოიყენებენ?

ავტორი: ადამ ტანერი

58  |  მომავლის ტექნოლოგიები 
ტელემაუწყებლობაში

2025 წლისათვის გაყიდული 
ტელევიზორების თითქმის ნახევარს UHD 

ხელმისაწვდომობა ექნება და, გლობალური 
მასშტაბით, ოჯახების ერთი მეოთხედი, 

სულ მცირე, ერთი UHD TV-ის 
მფლობელი გახდება.

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა 

forbes

სარჩევი - ოქტომბერი 2013

98 | forbes life

80 | ნოვატორები

84 | ნოვატორები
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60  |  Google-ის პირველი პარტნიორი 
საქართველოში

ინტერნეტსივრცის გიგანტმა საქართველოს 
საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, 

ევროპულ მაუწყებელთა კავშირის (EBU) 
რეკომენდაციის საფუძველზე, პარტნიორობის 

ხელშეკრულება გააფორმა.
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

მეწარმეები
64  |  ინტერნეტის ნარკობარონი

ანონიმურობის მექანიზმების სულ 
უფრო მეტად დახვეწამ შექმნა ონლაინ-

ნარკობაზარი და ყველაფერი, რაც მასთან 
არის დაკავშირებული: კრიმინალური 

გარჩევები, უკანონო იარაღი, თავდასხმები 
კონკურენტებზე... და ფილოსოფოსობის 

მოყვარული მულტიმილიონერი 
ნარკობარონი: საშინელი პირატი რობერტსი.

ავტორი: ენდი გრინბერგი

ინვესტიციები
70  |  აქციები მოქნილია 

აქციები იაფია
ავტორი: ჯიმ ობერვაისი

72  |  რისკიანი დრო რისკიანი 
ვაჭრობისთვის

ავტორი: ა. გერი შილინგი

74  |  ბიზნესგარემოს 
რელიგიური ფონი

სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟს 
საქართველოს ვაჭრობის საერთაშორისო 

პალატის თავმჯდომარის, ფადი ასლის, 
საჯარო განცხადება მოჰყვა. მისი თქმით, 

ისლამოფობიური განწყობა ქვეყანას ძვირი 
დაუჯდება. Forbes Georgia გთავაზობთ 

ინტერვიუს ფადი ასლისთან.
ავტორი: ანზორ ბუთხუზი

ნოვატორები
76  |  „დიდი ძმის" გონება

როგორ აქცია „არანორმალურად" 
თვითგამოცხადებულმა ფილოსოფოსმა 

კომპანია PALANTIR-ი ტერორისტების 
მოთვალთვალე, ყოვლისმხედველ, 

მულტიმილიარდიან მონაცემთა მოპოვების 
მანქანად.

ავტორი: ენდი გრინბერგი 
და რაიან მაკი

84  |  სასწაულმოქმედები
როგორ შექმნეს მეწარმემ, გენიოსმა 

მკვლევარმა და დარგის ლეგენდამ 
საუკუნის ყველაზე „შემოქმედებითი“ ახალი 

მედიკამენტების კომპანია. ერთად მათ 
შესაძლოა, უბრალოდ, შეცვალონ მედიცინა.

ავტორი: მეთიუ ჰერპერი

forbes

სარჩევი - ოქტომბერი 2013

74 | ინვესტიციები

60 | ტექნოლოგიები

60 | leaderboard

98 | forbes life
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forbes

სარჩევი - ოქტომბერი 2013

58 | ტექნოლოგიები

90  |  100 ყველაზე ინოვაციური კომპანია:
გენიალობის გამოვლენის საიდუმლო

კომპანია იტანჯება, როდესაც შეფის ახალი იდეების 
ხორცშესხმა უხდება. გამჭრიახი ლიდერი ქმნის 

ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია, თავად იფიქროს.
ავტორი: ჯეფ დაიერი და ჰელ გრეგერსენი

96  |  ინვესტირება ნოვატორებში
შესაძლოა ვერ მიიღოთ დიდი მოგება სამეცნიერო 

მიღწევიდან. ის შესაძლოა მოგიტანოთ ყავის ჭიქამ.
ავტორი: უილიამ ბოლდუინი

Forbes LiFe
98  |  ღვინის ევანგელისტი გოლფერი

PGA Tour-ის პროფესიონალი გოლფერები უკვე დიდი ხანია 
უშვებენ ღვინოს საკუთარი ეტიკეტებით, მაგრამ ძალიან ცოტა 

მათგანი თუ უყურებს თავის ყურძენს 
ისე სერიოზულად, როგორც ლუკ დონალდი.

ავტორი: რენდელ ლეინი

100  |  აზრები 
აშშ-ის პრეზიდენტთა გამონათქვამები.

ფოტოები ყდაზე: ნინო ბურჯანაძე და დავით ბაქრაძე: 
ლაშა ღუღუნიშვილი, "LIG Studio"

აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტდირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

ვებრედაქტორი
ანი ერისთავი

დამკაბადონებელი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფი
ლაშა ღუღუნიშვილი

ნომერზე მუშაობდა
ნუკი ჭაბუკიანი
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C
ollection Excellence Platine გა იხ ს ნა 2006 წელს და მი ე სალ მე
ბა ახალ მო დელს, რო მე ლიც მომ დი ნა რე ობს ელე გან ტუ რი 
Patrimony Contemporaineს ხა ზი დან. ეს კლა სი კუ რი Haute 
Horlogerie პირ ვე ლად გა მო დის 42 მმი ა ნი დი ა მეტ რით, გა
მოშ ვე ბუ ლია იშ ვი ა თი და შეზღუ დუ ლი რა ო დე ნო ბით  სულ 

150 ცა ლი.
იშ ვი ა თად თუა შე საძ ლე ბე ლი ამ გ ვა რი მკა ფიო ფორ მე ბის თ ვის ასე 

გა მორ ჩე უ ლად შე სა ფე რი სი მა სა ლის პოვ ნა. თა ვი სი აღი ა რე ბუ ლი 
ელე გან ტუ რო ბი თა და Patrimony Contemporaine ხა ზის უბ რა ლო ე ბი სა და 
თავ მ და ბა ლი სტი ლის შე ხა მე ბით პლა ტი ნის მტკი ცე და ძვირ ფას ბუ ნე
ბას თან, Manufacture Vacheron Constantin არაჩ ვე უ ლებ რი ვი მე სა ა თე ო ბის 
კი დევ ერთ ას პექტს ამ ჟ ღავ ნებს. ოს ტა ტო ბის ისე თი ვე სუ ლის კ ვე თე ბით 
შექ მ ნილ მო დელ ში, ამ მო კაშ კა შე „ძვირფასეულობის ყუთს“ და ე ვა ლა, 
რომ სა უცხოო მე ქა ნი კუ რი პა ტი ო სა ნი თვა ლის სახ ლი გამ ხ და რი ყო 
 სწო რედ ასე თი გახ ლავთ ამ სა ა თის ბუ დე, იმ ლე გენ და რულ Calibre 
1120თან ერ თად, რო მე ლიც ბრწყინ ვა ლე რე პუ ტა ცი ის მქო ნე ავ ტო მა
ტუ რი მო მარ თ ვის ულ ტ რათხელ მე ქა ნიზმს წარ მო ად გენს. იგი მთლი ა
ნად ხე ლი თაა და მუ შა ვე ბუ ლი და ნა კე თი ვაშე რონ კონ ს ტან ტი ნის მი ერ. 
მას ასე ვე, პრეს ტი ჟუ ლი ნი შა ნი Geneva აქვს დას მუ ლი.

წი ნათ მხო ლოდ 40 მმი ა ნი დი ა მეტ რის მქო ნე ბუ დით გა მო მა ვა ლი, 
Patrimony Contemporaineის კო ლექ ცი ის ავ ტო მა ტუ რი მო მარ თ ვის მქო ნე 
ეს ულ ტ რათხე ლი მო დე ლი, გა მო ხატ ვის ახალ სფე როს პო უ ლობს და 
იმ გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბულ თა იმე დებს ამარ თ ლებს, რომ ლებ საც სურთ 
მა ჯა ზე ისე თი გან სა კუთ რე ბუ ლი ნა კე თო ბით დატ კ ბ ნენ, რო მე ლიც 
იმავ დ რო უ ლად უდავო ელე გან ტუ რო ბით იქ ნე ბა გა მორ ჩე უ ლი. მი სი 
დახ ვე წი ლი, მკაც რი ხა ზე ბი, კოხ ტა სი ლუ ე ტი, ფარ თო ცი ფერ ბ ლა ტი და 
ეს ახა ლი, 42 მი ლი მეტ რის დი ა მეტ რის მქო ნე ბუ დე, ასე კარ გად რომ 
ეხა მე ბა გამ ჭ ვირ ვა ლე უკა ნა კე დელს, კვლა ვაც ისეთ სა მა რა დი სო 
დი ზა ინს გვთა ვა ზობს, რო მელ მაც მის წი ნა მორ ბე დებს ხან გ რ ძ ლი ვი 
წარ მა ტე ბა მო უ ტა ნა. 

ვა შე რონ კონ ს ტან ტინ თან, პლა ტი ნის ნა კე თო ბა თა ის ტო რია 1820 
წლი დან იწყე ბა. იმ დრო ი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ჟე ნე ვა ში არ სე ბუ ლი სა ა
თე ბის ეს მწარ მო ე ბე ლი ამ ძვირ ფას ლი თონს, ბევრ, ყვე ლა ზე რთულ და 
ორი გი ნა ლურ მო დე ლებ ში იყე ნებს. მა შინ, რო დე საც 18 კა რა ტის სინ ჯის 
მქო ნე ოქ რო მხო ლოდ 75% პლა ტი ნის გან შედ გე ბა, აქ 95%იანი სუფ თა 
პლა ტი ნა მო ნა წი ლე ობს. ვა შე რონ კონ ს ტან ტინ მა, შეზღუ დუ ლი ტი რა ჟის 
მქო ნე Collection Excellence Platine გან სა კუთ რე ბით იმი სათ ვის შექ მ ნა, 
რომ ხა ზი გა უს ვას ლი თო ნის გა მორ ჩე ულ თვი სე ბებს. 

პლა ტი ნა, რო მე ლიც ად რე მხო ლოდ სა მე ფო გვა რის წარ მო მად გენ

ლე ბი სა და მა ჰა რა ჯე ბის თ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი, ამ ჟა მად დახ ვე წი ლი 
გე მოვ ნე ბის მქო ნე კო ლექ ცი ო ნე რე ბი სა და მოყ ვა რუ ლე ბის ჟი ნის 
სა გა ნიც გახ და და, გარ კ ვე უ ლი აზ რით, პრეს ტი ჟის გა მომ ხატ ვე ლა დაც 
გა და იქ ცა, რაც ასე ვე აღი ა რე ბუ ლია კარ გად მომ ზა დე ბულ მცოდ ნე თა 
გა მორ ჩე უ ლი ელი ტის მი ერ. მათ თ ვის ვა შე რონ კონ ს ტან ტი ნის წარ მო ე
ბის სა ა თის ქო ნა Collection Excellence Platineდან ნიშ ნავს, ეკუთ ვ ნოდ ნენ 
მსოფ ლი ოს ერ თ ერთ ყვე ლა ზე ექ ს კ ლუ ზი ურ კლუბს  რომ ლის ახა ლი 
შეზღუ დუ ლი ტი რა ჟით  150 ცა ლი  გა მო სუ ლი Patrimony Contemporaine 
ავ ტო მა ტუ რი მო მარ თ ვით, და მა ტე ბით შანსს იძ ლე ვა ამ კლუბ ში შე სას
ვ ლე ლად. 

რეკლამა

ColleCtioN exCelleNCe PlatiNe
(„კოლექცია exCelleNCe PlatiNe“)

www.vacheron-constantin.com

PatrimoNy CoNtemPoraiNe, 
ავტომატური მომართვით
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რატომ გადაიქცა 
ბიძია სემი მონსტრად

ავ ტო რი: სტივ ფორბსი, Forbes-ის მთავარი რედაქტორი

მომავალწელს,პირ ვე-

ლი მსოფ ლიო ომის დაწყე ბის 

მე-100 და „დიდი დეპ რე სი ის“ 85-ე 

წლის თა ვი ემ თხ ვე ვა. თუ კი რო მის 

იმ პე რი ის და ცე მას არ გა ვით ვა-

ლის წი ნებთ, პირ ვე ლი მსოფ ლიო 

ომი კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში 

შე იძ ლე ბა ყვე ლა ზე დიდ კა ტას ტ-

რო ფად ჩა ით ვა ლოს. 

ომი რომ არა, „დიდი დეპ რე-

სი ა“ არა სო დეს მოხ დე ბო და; 

იმ დ რო ინ დე ლი მსოფ ლიო ეკო ნო-

მი კუ რი კრა ხის შე დე გე ბი ნამ დ ვი ლად სა ზა რე ლი 

იყო. დეპ რე სია რომ არ ყო ფი ლი ყო, არც ნა ცის ტუ-

რი რე ვო ლუ ცია იქ ნე ბო და. ნა ცის ტუ რი რე ვო ლუ ცია 

რომ არა, მე ო რე მსოფ ლიო ომიც არ და იწყე ბო და. 

იმ ორი კა ტას ტ რო ფის თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო-

მი კუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბა საფ რ თხეს უქ მ ნის ჩვენს 

მო მა ვალს. ახ ლა მო გახ სე ნებთ რა ტომ.

პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დროს გა ღე ბულ მა 

შე მაძ რ წუ ნე ბელ მა ადა მი ა ნურ მა მსხვერ პ ლ მა 

შე არ ყია ხალ ხის რწმე ნა იმ თით ქოს და უწყ ვე ტი 

და უზარ მა ზა რი პროგ რე სის – და მის სა ფუძ ველ-

ში არსებული იმ კე თი ლი მი ზე ზე ბის – მი მართ, 

რომ ლი თაც ხა სი ათ დე ბო და გა სუ ლი სა უ კუ ნე, 

რად გა ნაც ხალ ხი სა კუ თარ თავს ეკითხე ბო და, 

თუ რა იყო ამ კონ ფ ლიქ ტის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზი. 

ომ მა და სა ბა მი მის ცა კო მუ ნიზ მის, ფა შიზ მი სა და 

ნა ციზ მის ტო ტა ლი ტა რულ იდე ო ლო გი ებს, რომ-

ლებ მაც კი ნა ღამ და ან გ რი ეს და სავ ლუ რი ცი ვი ლი-

ზა ცი ა. მა თი მომ წამ ლა ვი მემ კ ვიდ რე ო ბა დღე საც 

აგ რ ძე ლებს არ სე ბო ბას ის ლა მურ ექ ს ტ რე მიზ მ ში. 

მის ტოქ სი კურ ნა ხარ შ ში მარ ქ სიზ მი, ნა ციზ მი და 

ნი ჰი ლიზ მი ერ თ მა ნეთ შია არე უ ლი. 

XIX სა უ კუ ნის კე თილ დღე ო ბი სა და მა ტე რი-

ა ლურ სფე რო ში არ სე ბუ ლი უზარ მა ზა რი მიღ-

წე ვე ბის მთა ვა რი მი ზე ზი დი დი ბრი ტა ნე თის 

წარ მა ტე ბა და მა გა ლი თი გახ ლ დათ. ამ ქვე ყა ნას 

ბევ რად უფ რო მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა 

და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის ძლი ე რი 

და ხან გ რ ძ ლი ვი ტრა დი ცია გა აჩ-

ნ და, გან სა კუთ რე ბით კი  –  კერ ძო 

სა კუთ რე ბის მი მართ, ვიდ რე რო-

მე ლი მე სხვა დიდ ერს (ლა-მანშის 

სრუტე ხელს უწყობ და ბრი ტა ნე თის 

იზო ლი რე ბას იმ მუდ მი ვი საფ რ-

თხე ე ბის გან, რომ ლე ბიც კონ ტი-

ნენ ტ ზე მდე ბა რე სა ხელ მ წი ფო ებს 

აიძუ ლებ და უზარ მა ზა რი თან ხე-

ბის გა ღე ბას მუდ მი ვი არ მი ე ბის 

შე სა ნა ხად და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, მათ თ ვის 

და მან გ რე ვე ლი გა და სა ხა დე ბის შე მო ღე ბას). ამის 

შე დე გად, ეს სა მე ფო ინო ვა ცი ე ბის კე რად იქ ცა. 

გა მომ გო ნებ ლე ბი და მე წარ მე ე ბი გა ნუწყ ვეტ-

ლივ ატა რებ დ ნენ ექ ს პე რი მენ ტებს წარ მა ტე ბის 

მო ლო დი ნის მცდე ლო ბა ში, რა მაც ინ დუს ტ რი ულ 

რე ვო ლუ ცი ას მის ცა და სა ბა მი. ორ თ ქ ლის ძრა ვას 

შექ მ ნამ დე რამ დე ნი მე სა უ კუ ნით ად რე ინ გ ლისს 

უკ ვე გა აჩ ნ და ტექ ნო ლო გი უ რი მიღ წე ვე ბი სა ფე იქ-

რო მრეწ ვე ლო ბა ში, გემ თ მ შე ნებ ლო ბა სა და სხვა 

სფე რო ებ ში. ინ გ ლი სე ლი ფერ მე რის სა სოფ ლო 

სა მე ურ ნეო მწარ მო ებ ლუ რო ბა სამ ჯერ აღე მა ტე-

ბო და მი სი ფრან გი კო ლე გი სას. 

1694 წელს, Bank of England-ის (ინგლისის 

ბან კი) და ფუძ ნე ბით დაწყე ბუ ლი, ინ გ ლი სი ამ 

სფე რო შიც წინ წა ვი და ფი ნან სუ რი და წე სე ბუ ლე-

ბე ბის, ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა და პრაქ ტი კის შექ მ ნა ში, 

რა მაც მი სი ეკო ნო მი კუ რი პროგ რე სი გა ნა პი რო-

ბა. ამ გ ვა რად, ლონ დონს XVIII სა უ კუ ნის ძვი რად 

ღი რე ბუ ლი ომე ბი სა და ნა პო ლე ო ნის წი ნა აღ მ დეგ 

ეპი კუ რი ბრძო ლის და ფი ნან სე ბაც შე ეძ ლო, რაც, 

სა ბო ლო ოდ, 1815 წელს მძი მე გა და სა ხა დე ბის 

შე მო ღე ბი სა ან რა ი მე სა ხის ფი ნან სუ რი კრა-

ხის გა რე შე დას რულ და და რა მაც საფ რან გე თის 

რე ვო ლუ ცია გა მო იწ ვი ა. ამის მთა ვა რი მი ზე ზი კი 

1717 წელს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გახ ლ დათ, 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“
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რო მე ლიც გირვანქა სტერლინგის ღი რე ბუ ლე-

ბის ოქ როს თან მი სა და გე ბას მო ი აზ რებ და 

და რა მაც სტერ ლინ გი – გლო ბა ლურ ვა ლუ-

ტად, ხო ლო ლონ დო ნი მსოფ ლი ოს ფი ნან სურ 

ცენ ტ რად გა და აქ ცი ა, რად გან მან კა პი ტა ლის 

გა სა ო ცა რი რა ო დე ნო ბა გად მო აფ რ ქ ვი ა, რაც 

ხელს უწყობ და ეკო ნო მი კურ ზრდას მსოფ-

ლი ოს ყვე ლა კუთხე ში. აშშ-მ ძა ლი ან დი დი 

სარ გე ბე ლი ნა ხა ბრი ტა ნუ ლი კა პი ტა ლის 

გად მო დი ნე ბი დან და თა ვი სუფ ლე ბის, მე წარ-

მე ო ბი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი წარ მა ტე ბის 

მო პო ვე ბის სფე რო ში წინ გა უს წ რო თა ვის 

და მა არ სე ბელს. 

სწო რედ ამ გ ვარ მა არაჩ ვე უ ლებ რივ მა 

წარ მა ტე ბამ გა მო იწ ვია სხვე ბის მი ერ მი სი 

იმი ტი რე ბა. XIX სა უ კუ ნის ბო ლოს სხვა ქვეყ-

ნებ მაც მი ა ბეს თა ვი ან თი ვა ლუ ტა ოქ როს 

და ბრი ტა ნე თის წყა ლო ბით ყვე ლა სათ ვის 

ნა თე ლი გახ და, რომ ამ ოპე რა ცი ის წარ-

მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის მთა ვა რი 

სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბის შეზღუდ ვა, და ბა ლი 

გა და სა ხა დე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და ბი უ ჯე ტის 

ბა ლან სი გახ ლ დათ. ეგ რეთ  წო დე ბუ ლი კლა-

სი კუ რი ოქ როს სტან დარ ტის ერა – XIX სა უ კუ-

ნის 70-იანი წლე ბი დან, ვიდ რე 1914 წლამ დე 

– ხა სი ათ დე ბო და მთავ რო ბის ფი ნან სუ რი 

შორ ს მ ჭ ვ რე ტე ლო ბით, რაც არც მა ნამ დე 

და არც მის შემ დ გომ აღარ გან მე ო რე ბუ ლა. 

იმის და მი უ ხე და ვად, რომ ევ რო პულ სა ხელ მ-

წი ფო ებს დი დი სამ ხედ რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი 

გა აჩ ნ დათ, მათ ზე და ხარ ჯუ ლი ფი ნან სე ბის 

ოდე ნო ბა, ეკო ნო მი კურ პრო დუქ ცი ას თან 

პრო პორ ცი ა ში, წარ მო უდ გენ ლად მცი რე იყო. 

მა გა ლი თად, პირ ველ მსოფ ლიო ომამ დე 

რამ დე ნი მე წლით ად რე გერ მა ნი ას სურ და 

სა კუ თა რი არ მი ის გაზ რ და მი სი კონ კუ რენ ტი 

ქვეყ ნე ბის – საფ რან გე თი სა და რუ სე თის – 

მზარ დი ძა ლე ბის სა პა სუ ხოდ. მა გა ლი თი სათ-

ვის, გერ მა ნი ა ში მიმ დი ნა რე სა ყო ველ თაო 

გაწ ვე ვი სას, მის 

რე გუ ლა რულ ჯარ ში 

მშვი დო ბი ან დროს 

მომ სა ხუ რე ახალ-

გაზ რ დე ბის რა ო დე-

ნო ბის ნა ხე ვა რი უნ-

და შეგ რო ვი ლი ყო, 

თუმ ცა ყო ვე ლი ვე ეს 

მხო ლოდ ქა ღალ დ ზე 

არ სე ბობ და. მაგ რამ 

გერ მა ნი ა, ამ მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, 

თავს ოქ როს სტან დარ ტის მი ერ და წე სე ბუ-

ლი აკ რ ძალ ვე ბის წყა ლო ბით იზღუ დავ და. 

პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის მოთხოვ ნი-

ლე ბებ მა წა ლე კეს ეს ფი ნან სუ რი შეზღუდ-

ვე ბი. ომის შემ დ გომ მოქ მედ პო ლი ტი კო-

სებს ჯერ კი დევ სრუ ლად არ ჰქონ დათ 

და კარ გუ ლი იმ და მათ რო ბე ლი და უზარ მა-

ზა რი ძა ლა უფ ლე ბის გე მო, რო მე ლიც მათ 

ომ მა მის ცა; ამას თან, ისი ნი ვერ ივიწყებ-

დ ნენ, თუ რა ად ვი ლად შე ეძ ლო მთავ რო-

ბას ეროვ ნულ ფი ნან სურ სა შუ ა ლე ბებ ზე 

მო ნო პო ლი ის დამ ყა რე ბა გა და სა ხა დე ბის 

და წე სე ბის, ინ ფ ლა ცი ი სა და კა პი ტა-

ლის კონ ტ რო ლის სა შუ ა ლე ბით. „დიდმა 

დეპ რე სი ამ“ ეს ჯერ კი დევ შე მორ ჩე ნი-

ლი შეზღუდ ვე ბი სრუ ლიად გა ა ნად გუ რა, 

რად გან ჯონ მე ი ნარდ კე ინ ზმა და სხვებ მა 

წარ მა ტე ბით გა ავ რ ცე ლეს მერ კან ტი ლიზ-

მი – შუ ა სა უ კუ ნე ობ რი ვი იდე ო ლო გი ა, 

რომ ლის დრო საც მთავ რო ბე ბი სულ თამ-

ხუ თა ვე ბის როლს ას რუ ლებ დ ნენ ეკო ნო მი-

კუ რი მდგო მა რე ო ბის და რე გუ ლი რე ბი სას, 

ეროვ ნუ ლი სიმ დიდ რის ზრდის სა ხე ლით. 

მერ კან ტი ლიზ მი იყო მარ ცხი – კონ ტ რას-

ტი ისეთ ქვეყ ნებს შო რის, რო გო რე ბიც, 

ერ თი მხრივ, ჰო ლან დი ა, ბრი ტა ნე თი, 

ხო ლო შემ დეგ ახ ლად გა მო ჩე კი ლი აშშ იყ ვ-

ნენ, რომ ლებ მაც მკაც რად გა აკ რი ტი კეს 

ეს მიმ დი ნა რე ო ბა, ხოლო მე ო რე მხრივ 

ისი ნი, რომ ლე ბიც ისევ გა ნაგ რ ძობ დ ნენ 

მის დე მონ ს ტ რი რე ბას. მაგ რამ მოხ და ისე, 

რო გორც ეს ხში რად გვი ნა ხავს სა ში ნე-

ლე ბა თა ფილ მებ ში, რო დე საც ურ ჩხუ ლი 

ისევ ბრუნ დე ბა ჭა ო ბი დან. ნე ო მერ კან ტი-

ლის ტებ მა მაც დუ ნე ბე ლი პი რო ბა და დეს, 

რომ შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და გლო ბა ლუ-

რი ეკო ნო მი კის შე უ ფერ ხე ბე ლი, ბა ლან-

სი რე ბუ ლი და უწყ ვე ტი ზრდა და სრუ ლი 

და საქ მე ბა მეც ნი ე რუ ლად მა ნი პუ ლი რე-

ბა დი სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბი სა და ფუ ლის 

გა მოშ ვე ბით. თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რე ბი არ სე-

ბი თად არას ტა ბი ლუ რი გახ ლ დათ. ისი ნი 

გაფ რ თხი ლე ბას იძ ლე ოდ ნენ და „დიდ 

დეპ რე სი ა ზე“ მი უ თი თებ დ ნენ. ხო ლო ის 

ფაქ ტი, რომ სწო რედ მთავ რო ბე ბის ბრა ლი 

იყო ნე ბის მი ე რი მსხვი ლი ეკო ნო მი კუ რი 

კა ტას ტ რო ფა – „დიდი დეპ რე სი ის“ ჩათ-

ვ ლით – ყუ რადღე ბის მიღ მა რჩე ბო და. ეს 

ახა ლი „ფოკუსების ჩა ტა რე ბის ოს ტა ტე ბი“ 

ამ ბობ დ ნენ, რომ ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე-

ბას სწო რედ ხარ ჯ ვა უწევს სტი მუ ლი რე ბას 

და არა კერ ძო სექ ტო რი დან უკონ ტ რო-

ლოდ აღე ბუ ლი რე სურ სე ბი, რაც ზი ანს 

აყე ნებს რო გორც ინ ვეს ტი ცი ებს, ასე ვე 

ეკო ნო მი კურ ექ ს პან სი ას. პო ლი ტი კო სებს 

მო ე წო ნათ ეს მე სი ჯი. მა თი ინ ს ტინქ ტუ რი 

ცუ დი ჩვე ვა ფუ ლის ამო ღე ბი სა და მი სით 

ხმე ბი სა და ძა ლა უფ ლე ბის ყიდ ვი სა ახ ლა 

მო უ ლოდ ნე ლად ღირ სე ბად, პროგ რე სის 

მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლად იქ ცა. 

აშ შ - ში რვა ათ წ ლე ულ ზე მე ტი ხნის 

გან მავ ლო ბა ში მთავ რო ბის რო ლი გა ნუწყ-

ვეტ ლივ იზ რ დე ბო და. რომ არა რო ნალდ 

რე ი გა ნი, მი სი ეკო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი-

რე ბის პო ლი ტი კა და ასე ვე გო ნივ რუ ლი, 

სა ღი სა გა რეო პო ლი ტი კა, მე ო ცე სა უ კუ ნის 

80-იანი და 90-იანი წლე ბი არ იქ ნე ბო და 

დი დი ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბის ხა ნა 

ან თვა ლის მომ ჭ რე ლი ტექ ნო ლო გი უ რი 

წინ ს ვ ლის ეპო ქა; ის წლე ბი უკ მა რი სო ბი სა 

და სტაგ ნა ცი ის ისე თი სარ კი სე ბუ რი იმი ჯი 

იქ ნე ბო და, რო მე ლიც ამ ჟა მად გვა ნად გუ-

რებს. 

ამე რი კე ლე ბის უმე ტე სო ბას თან და თან 

აღა ტა კებს თა ვაწყ ვე ტი ლი ფე დე რა ლუ რი 

ძა ლა უფ ლე ბა მა შინ, რო დე საც პრი ვი ლე გი-

რე ბუ ლი უმ ცი რე სო ბა მდიდ რ დე ბა. ასე ვე 

ცხა დი ა, რომ ზი ანს გვა ყე ნებს მუდ მი ვად 

ზრდა დი გა და სა ხა დე ბი და მა რე გუ ლი რე-

ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის უსაზღ ვ რო 

ზრდაც, რო მე ლიც ბი უ როკ რა ტებს უპ რე ცე-

დენ ტო ძა ლა უფ ლე ბას აძ ლევს ადა მი ა ნებ-

ზე ზე მოქ მე დე ბის თ ვის. და თუ კი არ სე ბობს 

ფორ მუ ლა და მან გ რე ვე ლი პო ლი ტი კუ რი 

კონ ფ ლიქ ტი სა, რო მე ლიც სულ უფ რო მე-

ტად ზღუ დავს ჩვენს თა ვი სუფ ლე ბას, ეს 

სწო რედ ამ გ ვა რი ფორ მუ ლა ა.  ფ
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ბრძოლის ველი საფრანგეთში 1914 
წელს. პირველი მსოფლიო ომის 

ზარბაზნები დღემდე ქუხან.
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ახალი პრეზიდენტის  
ახალი ფუნქცია

ავ ტო რი: გუგა სულხანიშვილი

27 ოქ ტომ ბერს საპ რე ზი-

დენ ტო არ ჩევ ნე ბი ა. ქვე ყა ნას 

ნო ემ ბერ ში მე ოთხე პრე ზი დენ-

ტი ეყო ლე ბა. და მო უ კი დე ბელ 

სა ქარ თ ვე ლო ში მო სახ ლე ო ბამ 

პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი 1991 

წლის 26 მა ისს აირ ჩი ა. მა ნამ დე 

ზვი ად გამ სა ხურ დია 1990 წლის 

ოქ ტომ ბ რი დან უზე ნა ე სი საბ ჭოს 

თავ მ ჯ დო მა რის მო ვა ლე ო ბებს 

ას რუ ლებ და. მი სი და მი სი პარ-

ტი ის ინი ცი ა ტი ვით 1991 წლის 31 

მარტს მო ეწყო სა ერ თო სა ხალ ხო რე ფე რენ დუ მი, 

სა დაც მო სახ ლე ო ბის 98 პრო ცენ ტ მა სა ქარ თ ვე-

ლოს და მო უ კი დებ ლო ბას მის ცა ხმა. იმა ვე დღეს 

აშ შ -ის 102-ე მოწ ვე ვის კონ გ რეს მა  94-ე სა გან გე-

ბო რე ზო ლუ ცი ით ლე გი ტი მუ რად ცნო რე ფე რენ-

დუ მის შე დე გე ბი. 

და მო უ კი დებ ლო ბა რე ფე რენ დუ მი დან რამ დე-

ნი მე დღე ში, 1991 წლის 9 აპ რილს გა მოცხად და. ეს 

იყო პო ლი ტი კუ რად და ფსი ქო ლო გი უ რად მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი, მაგ რამ დეკ ლა რა ცი უ ლი აქ ტი. შემ დეგ 

იყო აგ ვის ტოს მოს კო ვის პუტ ჩი, ხო ლო რე ა ლუ-

რი და მო უ კი დებ ლო ბა ბე ლო ვეჟ ს კაია პუშ ჩა ში 

მიღებულ საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბას თან ერ თად მო ვი და სა ქარ თ ვე ლო ში.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას პო ლი ტი კურ ოპო ნენ-

ტებ თან ურ თი ერ თო ბა უჭირ და. მგო ნი, სა ერ თოდ, 

ყვე ლას თან უჭირ და ურ თი ერ თო ბა; არ სურ და პო-

ლი ტი კურ ოპო ნენ ტებ თან დი ა ლო გი. მი სი დე ვი ზი 

„საქართველო ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის“ არ შე ე სა ბა-

მე ბო და თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი უ ლი ქვეყ ნის 

ღი რე ბუ ლე ბებს. ამე რი კა სა და და სავ ლეთს მა სო-

ნებ სა და იმ პე რი ა ლის ტებს ეძახ და. არა ნაკ ლებ 

მძაფ რი იყო მი სი რი ტო რი კა რუ სეთ თან მი მარ-

თე ბით. თუმ ცა მოს კო ვის ბრძა ნე ბას, სა ქარ თ ვე-

ლოს და ე შა ლა უკა ნო ნო სა ჯა რი სო ფორ მი რე ბა 

(უკანონო - მოს კო ვის თ ვის, სა უ ბა რია ეროვ ნულ 

გვარ დი ა ზე) გამ სა ხურ დია უმალ და თან ხ მ და. 

მაგ რამ გამ სა ხურ დი ას არ და თან ხ-

მ და ეროვ ნუ ლი გვარ დი ის მთა-

ვარ სარ და ლი თენ გიზ კი ტო ვა ნი. 

მე გობ რო ბა მტრო ბა ში გა და ი ზარ-

და, რაც სა ბე დის წე რო აღ მოჩ ნ და 

გამ სა ხურ დი ას თ ვის. დე კემ ბერ ში 

სა მო ქა ლა ქო ომი და იწყო და 1992 

წლის იან ვარ ში გამ სა ხურ დია ქვეყ-

ნი დან გა იქ ცა.

სა ქარ თ ვე ლოს შემ დე გი პრე ზი-

დენ ტი 1995 წლის ნო ემ ბერ ში ედუ-

არდ შე ვარ დ ნა ძე გახ და. მა ნამ დე 

ის სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს მე თა უ რობ და, რო მე ლიც 

ქვეყ ნის მთა ვა რი მმარ თ ვე ლი ორ გა ნო იყო სა მო-

ქა ლა ქო ომის შემ დეგ. 

შე ვარ დ ნა ძე მე ო რე დაც აირ ჩი ეს პრე ზი დენ-

ტად –  2000 წლის 9 აპ რილს.

შე ვარ დ ნა ძის დროს მოხ და სა ქარ თ ვე ლოს 

და სავ ლუ რი კურ სის დეკ ლა რი რე ბა. მან მო ა ხერ-

ხა იმ სხვა დას ხ ვა შე ი ა რა ღე ბუ ლი ფორ მი რე ბის 

თა რე შის აღ კ ვე თა, რო გო რიც იყო მხედ რი ო ნი, 

სხვა დას ხ ვა გვარ დია თუ უბ ნის საძ მო. შე ვარ დ ნა-

ძის დროს ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი ქარ თულ პარ-

ლა მენ ტა რიზმს, რა მაც პო ლი ტი კუ რი დე ბა ტე ბის 

ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია მო ახ დი ნა. 

მაგ რამ შე ვარ დ ნა ძემ ვერ მო ა ხერ ხა ქვეყ ნის 

ინ ტეგ რი რე ბა. აღა რა ფერს ვამ ბობ ომე ბის შე დე-

გად და კარ გულ აფხა ზეთ სა და სამ ხ რეთ ოსეთ ზე, 

სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი გაჩ ნ და აჭა რა სა და 

სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში. სა მეგ რე ლო შიც კი. ეს რე გი ო-

ნე ბი ღი ად აცხა დებ დ ნენ თა ვი ანთ არა ლო ი ა ლურ 

და მო კი დე ბუ ლე ბას ცენ ტ რის მი მართ.

შე ვარ დ ნა ძემ ასე ვე  ვე რა ფე რი მო უ ხერ ხა 

ტო ტა ლურ კო რუფ ცი ას და სა ხელ მ წი ფო ინ ს-

ტი ტუ ტე ბის უკი დუ რეს სი სუს ტეს. შე ვარ დ ნა ძის 

პრე ზი დენ ტო ბის ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო და-

სავ ლუ რი პო ლი ტი კუ რი წრე ე ბის კუ ლუ ა რებ ში არ-

შემ დ გარ სა ხელ მ წი ფო თა რიცხ ვ ში მო იხ სე ნი ე ბო-

და. სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო სარ ბი ელ ზე 

ფაქტი და კომენტარი - გუგა სულხანიშვილი
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მთავარი რედაქტორის სიტყვა

წო ნა არ გა აჩ ნ და და თუ რა მე იყო პო ზი ტი უ-

რი, ესეც იმა ვე შე ვარ დ ნა ძის მი ერ საბ ჭო თა 

კავ ში რის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რო ბის 

დროს დაგ რო ვი ლი პი რა დი რე ნო მეს ხარ ჯ-

ზე. ესეც დღი თი დღე ორ თ ქ ლ დე ბო და.

შემ დე გი პრე ზი დენ ტი 2004 წლის იან-

ვარ ში მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი გახ და, ვარ დე-

ბის რე ვო ლუ ცი ი დან ორ თვე ში. ის ახ ლაც 

პრე ზი დენ ტია 27 ოქ ტომ ბ რამ დე, მას შემ-

დეგ, რაც 2008 წელს ხელ მე ო რედ აირ ჩი ეს.

სა ა კაშ ვილ მა კო რუფ ცია მი ნი მუ მამ დე 

და იყ ვა ნა, და ბა ლი რან გის ჩი ნოვ ნი კე ბის 

დო ნე ზე სა ერ თო დაც მოს პო. გაძ ლი ერ და 

სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბი და მათ შო რის 

ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა. ეფექ ტი ა ნად ამუ შავ და 

სა ბა ჟო, სა გა და სა ხა დო და პო ლი ცი ა. ქვეყ-

ნის ბი უ ჯე ტი ათ ჯერ და მე ტად გა ი ზარ და. 

სა ქარ თ ვე ლოს ცხრა წლის გან მავ ლო ბა ში 

ჰქონ და სა შუ ა ლოდ 5-6%-იანი ეკო ნო მი-

კუ რი ზრდა. საგ რ ძ ნობ ლად გაძ ლი ერ და 

ქვეყ ნის სა კო მუ ნი კა ციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა. 

გა და იჭ რა აჭა რის, ჯა ვა ხე თი სა და სა მეგ-

რე ლოს დე ზინ ტეგ რა ცი ის პრობ ლე მე ბი. 

სა ა კაშ ვილ მა მო ა ხერ ხა და სა ქარ თ ვე ლო- 

რუ სეთს შო რის არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 

სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე დის კურ სის 

სა გა ნი გა ხა და. სა ა კაშ ვი ლი შე ე ცა და 

კონ ფ ლიქ ტი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის 

ნორ მე ბის ჩარ ჩო ებ ში მო ექ ცი ა. სა ქარ-

თ ვე ლო თა ვი სი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას 

შო რე ულ კონ ტი ნენ ტებ ზეც ცდი ლობ და: 

ლა თი ნურ ამე რი კა სა და ოკე ა ნი ა ში. სა-

ქარ თ ვე ლო პრაქ ტი კუ ლად რუ სე თის გან 

და მო უ კი დე ბე ლი გახ და ეკო ნო მი კურ 

სა კითხებ ში. 

მაგ რამ სა ა კაშ ვი ლის მიდ რე კი ლე ბა,  

ერ თ პი როვ ნუ ლად მი ე ღო გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბე ბი, სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მი უ ღე ბე ლი 

აღ მოჩ ნ და. მის მი ერ ასე გაძ ლი ე რე ბულ 

სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებს  და, გან სა-

კუთ რე ბით, პრო კუ რა ტუ რას, პო ლი ცი ას 

არა თუ სა ზო გა დო ე ბა, მი სი ვე პო ლი ტი კუ-

რი სპექ ტ რი და სა სა მარ თ ლოც კი ვე ღარ 

აბა ლან სებ და. სა ა კაშ ვი ლის ავ ტოკ რა ტი-

უ ლო ბის კენ მიდ რე კი ლი მმარ თ ვე ლო ბის 

სტი ლი და ძა ლო ვა ნი უწყე ბე ბის უპი რო ბო 

დო მი ნი რე ბა აშ კა რა დი სო ნან ს ში მო ვი და 

დეკ ლა რი რე ბულ დე მოკ რა ტი უ ლი და და-

სავ ლუ რი ყა ი დის სა ხელ მ წი ფო მოწყო-

ბას თან. 

ამას და ერ თო ის, რომ სა ა კაშ ვი ლის 

პრე ზი დენ ტო ბის დროს შეც ვ ლი ლი კონ ს-

ტი ტუ ცი ით 2014 წლი დან გა ცი ლე ბით მე ტი 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა პრე მი ერ - მი ნისტრს 

ექ ნე ბა და არა პრე ზი დენტს. და სა ა კაშ-

ვილ მა არც ერ თხელ სა ჯა როდ არ გა ნუ-

მარ ტა სა ზო გა დო ე ბას, რომ ის თა ვი სი 

და უ ძი ნე ბე ლი მტრის, ვლა დი მირ პუ ტი ნის 

მო დე ლის შე მო თა ვა ზე ბას არ აპი რებს. 

ანუ არ აპი რებს პრე ზი დენ ტო ბის ვა დის 

ამო წურ ვის შემ დეგ და ი ჭი როს პრე მი ერ - 

მი ნის ტ რის პოს ტი.

ახა ლი კონ ს ტი ტუ ცი ით ახა ლი პრე- ფ
ო
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ზი დენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სა გა რეო 

წარ მო მად გენ ლო ბი თა და ომის დროს 

მთა ვარ სარ დ ლო ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბა. 

იმე დი ვი ქო ნი ოთ, რომ მე ო რე ფუნ ქ ცი ის 

შეს რუ ლე ბა მო მა ვალ პრე ზი დენტს არ მო-

უ წევს... და არც მის შემ დეგს... და არც იმის 

შემ დეგს!

რა ღა რჩე ბა პრე ზი დენ ტის იურის დიქ-

ცი ა ში? თით ქოს არც არა ფე რი. მაგ რამ 

ასე მარ ტი ვად არ არის საქ მე. წარ მო იდ-

გი ნეთ ამ ბი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რა, 

რო მელ საც მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა 

ენ დო ბა: ის ხომ აირ ჩი ეს ძა ლი ან მა ღა ლი 

ლე გი ტი მუ რო ბის პრინ ცი პით – პირ და პი რი 

სა ხალ ხო არ ჩევ ნე ბით. ის სა ზო გა დო ე ბის 

წარ მო მად გე ნე ლია ქვეყ ნის უმაღ ლეს ეშე-

ლო ნებ ში. მაგ რამ მას პრაქ ტი კუ ლად არა 

აქვს პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი. ეკო ნო მი კუ რი 

ვარ დ ნა? მთავ რო ბის ბრა ლი ა! სო ცი ა ლუ რი 

პრობ ლე მე ბი? ის არა ფერ შუ ა ში ა, მთავ-

რო ბა ვერ მუ შა ობს. და მას აქვს ტრი ბუ ნა: 

ის პრე ზი დენ ტი ა. მთა ვა რია, მო ინ დო მოს 

და შე უძ ლია ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 

ტე ლე ე თე რი დან გა მო უს ვ ლე ლად აკ რი ტი-

კოს მთავ რო ბა, შექ მ ნას სა ზო გა დო ებ რი ვი 

ტენ დენ ცი ე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი, მო მარ-

თოს და მუდ მივ სიფხიზ ლე ში ამ ყო ფოს 

სა ზო გა დო ე ბა, არ მის ცეს მას მო დუ ნე ბის 

სა შუ ა ლე ბა. ოღონდ ეს ყვე ლა ფე რი იმ 

შემ თხ ვე ვა ში, თუ ის, ვინც არ უნ და იყოს 

პრე ზი დენ ტი, ამას მო ინ დო მებს. თუ არ 

მო ინ დო მებს, ცხა დი ა, არც იზამს.

ჩე მი აზ რით, მო მა ვა ლი პრე ზი დენ ტის 

მთა ვა რი ფუნ ქ ცი აც სწო რედ ეს არის –  მი-

სი მეშ ვე ო ბით უნ და აქ ცევ დეს სა ზო გა დო-

ე ბა მთავ რო ბას წნე ხის ქვეშ. რამ დე ნა დაც 

კარ გად არ უნ და მუ შა ობ დეს მთავ რო ბა, 

არ უნ და მოხ დეს წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის 

მსგავ სი გა დაც დე ნე ბი. მინ და ამ პრიზ მი-

დან შევ ხე დოთ პრე ზი დენ ტო ბის კან დი-

და ტებს.

ცე ს კომ, თუ არ მეშ ლე ბა, 12 კან დი და ტი 

და ა რე გის ტ რი რა. ამას არც აქვს მნიშ ვ ნე-

ლო ბა, რამ დე ნი. ნუ მიწყე ნენ კან დი და ტე-

ბი და მა თი მცი რე რიცხო ვა ნი მომ ხ რე ე ბი 

(ალბათ, ის, რა საც ახ ლა ვიტყ ვი, გუ ლის 

სიღ რ მე ში მა თაც კარ გად იცი ან), მაგ რამ 

სე რი ო ზუ ლი პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რა ამ 

კან დი დატ თა შო რის სა მი ა: ბურ ჯა ნა ძე, 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლი და ბაქ რა ძე.

ბურ ჯა ნა ძის თ ვის ეს არ ჩევ ნე ბი პო ლი-

ტი კა ში „ქამ ბე ქის“ სე რი ო ზუ ლი შან სი ა. 

ის ორ ჯერ ას რუ ლებ და სა ქარ თ ვე ლოს 

პრე ზი დენ ტის მო ვა ლე ო ბებს. წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში იყო სა ქარ თ ვე ლოს მე ო რე 

პი რი. მაგ რამ მას მე ტი უნ დო და ყო ველ თ-

ვის. თუნ დაც მას შემ დეგ, რაც პირ ვე ლად 

გახ და ჯერ კი დევ შე ვარ დ ნა ძის დროს 

პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რე. პა ტა რა 

დე ტა ლი ავი ღოთ: რო დე საც ის უცხო ეთ-

ში ვი ზი ტით მი ემ გ ზავ რე ბო და, ითხოვ და, 

რომ მი სი დახ ვედ რის რან გი პირ ვე ლი 

პი რის შე სა ბა მი სი ყო ფი ლი ყო. მი სი 

„ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას თან” გაყ რაც, 

ვფიქ რობ, იმ მი ზე ზით არ მომ ხ და რა, რომ 

ის პარ ტი ის ქმე დე ბებს არ ამარ თ ლებ და 

–  და მე თან ხ მე ბით, ალ ბათ, რომ მას აქვს 

უნა რი, ბევ რი რამ გა ა მარ თ ლოს, თუ საქ მე 

მო ითხოვს. მან და ი ნა ხა, რომ ამ პარ ტი-

ის ფარ გ ლებ ში ის არა სო დეს გახ დე ბა 

პირ ვე ლი. მას ნა ცი ო ნა ლე ბი არ წა რად-

გე ნენ პრე ზი დენ ტად თუ პრე მი ე რად. 

ეს ერ თ -ერ თი ხი ლუ ლი მი ზე ზი იყო მი სი 

„გადახტომის“.

შეძ ლებს თუ არა ბურ ჯა ნა ძე პრე ზი დენ-

ტად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში აკ რი ტი კოს 

მთავ რო ბა და მო მარ თოს სა ზო გა დო ე ბა? 

აუცი ლებ ლად! ის ამ ფუნ ქ ცი ას სი ა მოვ-

ნე ბით იტ ვირ თებს. მას ხომ პირ ვე ლო ბა 

უნ და.

სა ინ ტე რე სო ისა ა, სხვა რა ფა რუ ლი და 

ნა ხევ რად ფა რუ ლი გეგ მე ბი აქვს ბურ ჯა-

ნა ძეს.

მარ გ ვე ლაშ ვილ ზე, რო გორც პო ლი-

ტი კოს ზე, ამ სა მე ულ ში, ალ ბათ, ყვე ლა ზე 

ნაკ ლე ბია ცნო ბი ლი. ის არც ად რე ყო ფი ლა 

პო ლი ტი კო სი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

მუ დამ პო ლი ტი კას თან ახ ლოს ტრი ა ლებ-

და. ამი ტომ, მი სი რე ა ლუ რი ამ ბი ცი ე ბიც 

უც ნო ბი ა. ჩვენ შეგ ვიძ ლია მხო ლოდ დი დი 

ალ ბა თო ბით ვი ვა რა უ დოთ, რომ ის არ 

და იწყებს იმ პარ ტი ის მი ერ და კომ პ-

ლექ ტე ბუ ლი მთავ რო ბის კრი ტი კა სა და 

ოპო ნი რე ბას, რო მელ მაც იგი შვა რო გორც 

პო ლი ტი კო სი და, არ ჩევ ნე ბის მო გე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში, რო გორც პრე ზი დენ ტი. 

ის უფ რო მე ტად ქარ თუ ლი სა ზო გა-

დო ე ბი სა თუ პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რის 

იმ მი მარ თუ ლე ბის წარ მო მად გე ნელს 

წა ა გავს, რომ ლე ბიც თვლი ან –  პრე ზი-

დენ ტიც „ქართული ოც ნე ბის“ იქ ნე ბა, 

ნა ცი ო ნა ლე ბი სა ბო ლო ოდ ამო ი ძირ კ ვე-

ბი ან ხე ლი სუფ ლე ბი დან, მათ სა ბო ტაჟს 

ბო ლო მო ე ღე ბა, სა ზიზღა რი კო ჰა ბი ტა ცია 

დამ თავ რ დე ბა, ჩი ტე ბი აჭიკ ჭიკ დე ბი ან და 

ყვე ლა ნი ბედ ნი ე რად ვიცხოვ რებთ.

ბაქ რა ძეც ხუ თი  წე ლი იყო ქვეყ-

ნის ფორ მა ლუ რად მე ო რე პი რი. დი ახ, 

ფორ მა ლუ რად, რად გან ყვე ლამ კარ გად 

ვი ცით, ვინც იყ ვ ნენ სა ა კაშ ვი ლის დროს 

რე ა ლუ რი მე ო რე და მე სა მე პი რე ბი.  მი უ-

ხე და ვად იმი სა, რომ ბაქ რა ძის ამ ბი ცი ე ბი 

დრო დად რო გა მოკ რ თე ბო და ხოლ მე, 

მას რა ი მე ღო ნის ძი ე ბე ბის თ ვის არ მი უ-

მარ თავს, რომ თა ვი სი “მე ო რე პი რო ბა” 

რე ა ლო ბად ექ ცი ა. იგი პარ ტი ულ კო ნი უნ ქ-

ტუ რას ექ ვემ დე ბა რე ბო და. 

ბაქ რა ძე  მომ ლო დი ნე პო ლი ტი კო სი ა. 

ახ ლაც, ბო ლო ერ თი წე ლი ა, ის გა მო ირ ჩე-

ვა რო გორც ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბაგ რე სი უ ლი 

ნა ცი ო ნა ლი „ქართული ოც ნე ბის“ მი მართ.  

ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ კრი ტი კას 

იშუ რებს მმარ თ ვე ლი გუნ დის მი სა მარ-

თით, მაგ რამ აშ კა რად გან ს ხ ვავ დე ბა იმ 

მე ინ ს ტ რი მუ ლი რის ხ ვის ტო ნა ლო ბის-

გან, რო მელ საც ნა ცი ო ნა ლე ბი „ქართული 

ოც ნე ბის“ მი მართ არ მა ლა ვენ. ბაქ რა ძე 

ასე ვე შე სამ ჩ ნე ვად მეტს სა უბ რობს მა თი 

მმარ თ ვე ლო ბის დროს დაშ ვე ბულ შეც დო-

მებ ზე.

ბაქ რა ძის პრე ზი დენ ტად არ ჩე ვის შემ-

თხ ვე ვა ში სა ინ ტე რე სო სუ რა თი შე იძ ლე ბა 

მი ვი ღოთ: ყვე ლა ზე რბი ლი, უკი დუ რე სად 

პრო და სავ ლუ რი ნა ცი ო ნა ლი პრე ზი დენ ტი 

„ქართული ოც ნე ბის“ მთავ რო ბის დი ფუ-

ზუ რი გუნ დის წი ნა აღ მ დეგ. ბაქ რა ძე, მი სი 

პო ლი ტი კუ რი ყა ი დი დან გა მომ დი ნა რე, 

არამც და არამც არ გა ი ტანს ამ და პი რის-

პი რე ბას ინ ს ტი ტუ ცი ურ ფარ გ ლებს გა რეთ. 

მაგ რამ და პი რის პი რე ბე ბი იქ ნე ბა! და პი-

რის პი რე ბე ბი – ცხა რე და პო ლი ტი კუ რი.  

Forbes Georgia-ს მომ დევ ნო ნო მე რი 

რომ გა მო ვა, უკ ვე გვე ცო დი ნე ბა, ვინ იქ ნე-

ბა სა ქარ თ ვე ლოს მე ოთხე პრე ზი დენ ტი, 

თუ მე ო რე ტუ რი არ და ი ნიშ ნა.

ცხა დი ა, შევ ხე დავთ, ვინ ვის გა აკ რი-

ტი კებს და ვინ ვის არ გა აკ რი ტი კებს. 
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LEADERBOARD $5,2 მილიარდი   
 - 2012 წელს 165 ქვეყანაში გაყიდული Red Bull-ის 

ქილების რაოდენობა, რაც 12,8%-ით მეტია წინა წლის 
მაჩვენებელზე.

ქალაქის 
ობლიგაციები

ლონ დო ნი, 1990  
$933 მი ლი ო ნი  

კუ რი ე რი, რო მელ საც სა ხა ზი ნო 

თა მა სუ ქე ბი და სა დე პო ზი ტო 

სერ ტი ფი კა ტე ბი გა დაჰ ქონ და, 

ქუ ჩა ში და ნის მუ ქა რით გა ძარ-

ც ვეს. მოგ ვი ა ნე ბით და ი ჭი რეს 

ნა ქურ დლის გა დამ ყიდ ვე ლი, 

რო მე ლიც ნა ძარ ც ვის გა დაც მუ-

ლი აგენ ტე ბი სათ ვის მი ყიდ ვას 

ცდი ლობ და. ფუ ლის უდი დე სი 

ნა წი ლი და აბ რუ ნეს. 

Isabella Stewart 
Gardner Museum

ბოს ტო ნი, 1990  
$536 მი  ლი  ო  ნი  

პო ლი ცი ე ლის ფორ მა ში გა დაც-

მულ მა ორ მა უც ნობ მა მა მა კაც მა 

მუ ზე უ მის მცვე ლე ბი გა კო ჭა და 

13 შე დევ რი გა ი ტა ცა. დღეს გა-

მო ძი ე ბის ფე დე რა ლუ რი ბი უ რო 

აცხა დებს, რომ  მძარ ც ვე ლე ბის 

ვი ნა ო ბა დად გე ნი ლი ა, თუმ ცა 

ნა მუ შევ რე ბი ვერ იპო ვეს.

Dar Es Salaam 
Bank

ბაღ და დი, 2007  
$318 მი  ლი  ო  ნი  

კერ ძო ბან კი დან მი სი ვე დაც ვის 

თა ნამ შ რომ ლებ მა ღა მით ნაღ დი 

ფუ ლი გა ი ტა ნეს. ფიქ რო ბენ, რომ 

მი მალ ვა ში მათ ად გი ლობ-

რივ აჯან ყე ბულ თა ჯგუ ფე ბი 

და ეხ მარ ნენ. დამ ნა შა ვე ე ბი ვერ 

და ი ჭი რეს.  

Knightsbridge-ის 
სადეპოზიტო 

სეიფი
ლონ   დო  ნი, 1987  
$197 მი  ლი  ო  ნი  

იტა ლი ელ მა გან გ ს ტერ მა ვა ლე რიო 

ვი ჩე იმ მო ა ხერ ხა ბან კის მომ სა-

ხუ რე პერ სო ნა ლის ყუ რადღე ბის 

მო დუ ნე ბა და ძვირ ფა სე უ ლო ბით 

სავ სე სე ი ფის გა ტა ნა. ის მა შინ და-

ი ჭი რეს, რო დე საც თა ვი სი Ferrari-ს 

წა საყ ვა ნად გა მოჩ ნ და. სას ჯე ლის 

მოხ დის შემ დეგ ის იტალიაში, პო-

ლი ცი ას თან შე ტა კე ბი სას და ი ღუ პა.

British Bank of the 
Middle East
ბე ი რუ თი, 1976  
$144 მი  ლი  ო  ნი  

შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ ზე ხე ლა ღე-

ბუ ლი ავა ზა კე ბი თავს და ეს ხ ნენ 

ბანკს და გა ი ტა ცეს ნაღ დი ფუ ლი, 

ოქ რო და სამ კა უ ლე ბი. ძარ ც ვა 

დღემ დე გა უხ ს ნე ლი ა; ვრცელ-

დე ბო და ხმე ბი, რომ ამ ძარ ც ვა ში 

გა რე უ ლი იყ ვ ნენ პა ლეს ტი ნის 

გა თა ვი სუფ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცია 

(PLO), ფა ლან გის ტე ბი და ბრი ტა ნე-

თის სპეც და ნიშ ნუ ლე ბის რაზ მე ბი. 

ვალერიო 
ვიჩეი

უდიდესი ძარცვა
დანაშაულის ადგილები

როდესაც ივლისის ერთ დღეს ქუდითა და კაშნეთი სახედაფარულმა მამაკაცმა 

კანის სასტუმრო Carlton-იდან $136 მილიონად ღირებული ბრილიანტები და 

სამკაულები გამოიტანა, ბევრმა მიიჩნია, რომ ეს  ყველაზე დიდი  ქურდობა 

იყო კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში. თუმცა უფრო დიდი ქურდობებიც 

მომხდარა. მათ უმეტესობას ერთი საერთო ნიშანი აქვს: მძარცველი შესაძლოა 

იპოვონ,  ნაძარცვი კი – ძალიან იშვიათად. ქვემოთ გთავაზობთ ბოლო ნახევარი 

საუკუნის ყველაზე დიდ ძარცვებს, მოყოლებული 1963 წლიდან, როდესაც მოხდა 

$49-მილიონიანი (ინფლაციის გათვალისწინებით) „მატარებლის დიდი ძარცვა“.

სათამაშოები
ფრთე ბი უზ რუნ ველ ყოფს უარ-

ყო ფით ამ წევ ძა ლას და იძ ლე ვა 

სა მი გან ზო მი ლე ბით მოძ რა-

ო ბის სა შუ ა ლე ბას, წყალ ქ ვე შა 

თვით მ ფ რი ნა ვის მსგავ სად. მი სი 

შემ ქ მ ნე ლი გრე ჰემ ჰო უ კი სი 

ამ ბობს: „ცხვირი ქვე მოთ და ჰე ი, 

მიფ რი ნავთ!“

სა ნა ვე ხრახ ნი იკ ვე ბე ბა ლი თი უ მის 

ელე მენ ტე ბით (როგორც ელექ ტ-

რო ავ ტო მო ბილ ში) და შე უძ ლია 

ნა ვის გა და ად გი ლე ბა 4 კვან ძით, 

რაც შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს არ 

ჩა მორ ჩეს, ვთქვათ, კუ ზი ან ვე შაპს 

ან ვეფხ ვი სებრ ზვი გენს. 

კომ პო ზი ცი უ რი მა სა ლი სა გან 

დამ ზა დე ბუ ლი გარ სი გლუ ვი 

და მსუ ბუ ქი ა, რაც ზრდის 

მა ნევ რი რე ბის სა შუ ა ლე ბა სა 

და აკუ მუ ლა ტო რის მოქ მე-

დე ბის ვა დას.  

წი ნა ინ დი კა ტო რი გან თავ სე ბუ ლია კა ბი ნის 

გა რეთ, რა თა უზ რუნ ველ ყოს ისე თი საკ ვან-

ძო  მო ნა ცე მე ბის მი წო დე ბა, რო გო რი ცაა 

წყლის სიღ რ მე, დახ რი ლო ბა და ხე ლოვ-

ნუ რი ჰო რი ზონ ტი. ამ გ ვა რად გე ცო დი ნე-

ბათ, რა მი მარ თუ ლე ბით მი ცუ რავთ ბნელ 

წყლებ ში. 

აკ რი ლის ორ ილუ მი ნა-

ტორს ზღვის წყლის მსგავ სი 

რეფ რაქ ცი ის ინ დექ სი აქვს, 

რაც იძ ლე ვა ღია კა ბი ნის 

შთა ბეჭ დი ლე ბას  – წყალ ქ-

ვე შა Red Baron-ივით.

400 ფუ ტის სიღ რ მე ზე 

არ სე ბუ ლი უდი დე სი 

ზე წო ლის პი რო ბებ ში, 

კორ პუ სი უსაფ რ თხო და 

კომ ფორ ტუ ლია პი ლო ტი-

სა და მგზავ რე ბი სათ ვის. 

სი ცოცხ ლის უზ რუნ ველ-

ყო ფის სის ტე მა ჟან გ ბადს  

24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში 

აწო დებს.  

წყლის ფრთები
DeeP FLight SuPeR FaLCOn-ი  - რე აქ ტი უ ლი გა მა-

ნად გუ რებ ლი სა და დი დი თეთ რი ზვი გე ნის ნა ზა ვი, 

დელ ფი ნის სი მარ დით დას რი ა ლებს წყალ ქ ვეშ. 

ReD BuLL-ის მი ლი არ დერ მა დიტ რიხ მა ტე შიც მა 

hawkeS OCean teChnOLOgieS-ი და ი ქი რა ვა ამ 

$1,7-მი ლი ო ნი ა ნი სა თა მა შოს შე საქ მ ნე ლად, რა-

თა ფი ჯი ზე მდე ბა რე მი სი მდიდ რუ ლი კუ რორ ტის, 

LauCaLa iSLanD-ის, სტუმ რებს ამ „დიდი თევ ზით“ 

ზღვა ში გა სე ირ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცე მო დათ.
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LEADERBOARD $127,7 მილიონი 
- 2013 წლის ჩოგბურთში დიდი მუზარადის ტურნირის 

მთლიანი საპრიზო ფონდი. აშშ-ის ღია ჩოგბურთის 
ჩემპიონატი: 33,6 მილიონი დოლარი. 

დავიდ აიზენბერგი FLOORED
აიზენ ბერ გ მა მხო ლოდ ხუ თი თვე გა ა ტა რა Bain-ის კონ სულ ტან ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე, ვიდ რე BOnOBOS ნო მე რი პირ ვე ლი თა ნამ შ რო მე ლი 

გახ დე ბო და. BOnOBOS-ი მა მა კა ცე ბის სა მო სის ინ ტერ ნე ტის კო მერ ცი უ ლი სტარ ტა პი ა. ამ ჟა მად 28 წლის აიზენ ბერ გი FLOOReD-ს მარ თავს 

- 16-კა ცი ან ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც ოფი სისა და სახ ლე ბის 3D მო დე ლებს ქმნის. ნი უ -ი ორ კ ში მდე ბა რე კომ პა ნია სკა ნი რე ბას უკე თებს 

ოფი სე ბი სა და სახ ლე ბის ში და სივ რ ცე ებს ლა ზე რული კა მე რე ბით და ციფ რულ იმი ჯებს ქმნის. კერ ძო სა კუთ რე ბის მფლო ბე ლე ბი ამ მომ სა-

ხუ რე ბა ში, ყო ველ კვად რა ტულ ფუტ ზე 3 დო ლა რის ოდე ნო ბის თან ხას უხ დი ან. აიზენ ბერ გ მა გა სულ დე კემ ბერს 1,1 მი ლი ო ნი დო ლა რი მი ი ღო 

LeReR VentuReS-ის, FeLiCiS VentuReS-ის, BROOkLyn BRiDge VentuReS-ისა და სხვე ბის გან. 

მაიკლ მაიერნიკი SPINNAKR თავ და პირ ვე ლად იგი სა თა ვე ში ედ გა giV.tO-ს, პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის კომ პა ნი ას, 

რო მე ლიც არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს ფუ ლის მო ზიდ ვა ში ეხ მა რე ბო და ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით. შემ დეგ კი, 2011 წელს, 29 წლის მა ი ერ ნიკ მა 

თა ვი სი ტა ლან ტი კო მერ ცი ულ სექ ტორ ში მო სინ ჯა. ამის შე დე გია SPinnakR-ი, სტარ ტა პი, რო მე ლიც თვალ ყურს ადევ ნებს ვებ გ ვერ დის ტრა ფიკს 

და ეხ მა რე ბა არაპ რო ფე სი ო ნა ლებს სა კუ თა რი ვებ  გ ვერ დე ბის სხვა დას ხ ვა მნახ ველ ისთვის მი სა და გე ბა ში. მა გა ლი თად, ის მნახ ვე ლე ბი, რომ ლე-

ბიც ამ ვებ გ ვერ დებ ზე სა მუ შა ოს სა ძი ე ბე ლი გვერ დე ბი დან ხვდე ბოდ ნენ, სა მუ შა ო ზე მიწ ვე ვის გან ცხა დე ბებს ხე დავ დ ნენ, და ეს მა შინ, რო დე საც 

სხვებს შე ეძ ლოთ მხო ლოდ ფას დაკ ლე ბის შე მო თა ვა ზე ბის და ნახ ვა. ყო ველ თ ვი უ რი ხელ მო წე რა ამ პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფა ზე 50-დან 

500 დო ლა რამ დე ღირს, მი სი მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე სა ბა მი სად. ივ ნის ში MayeRniCk-მა 1 მი ლი ო ნი დო ლა რი შე აგ რო ვა სა რის კო წა მოწყე ბის 

დასაფინანსებლად anDReeSSen hOROwitz-ის ექ ვ ს კა ცი ა ნი კომ პა ნი ის თ ვის, 500 სტარ ტა პი სა და POint nine CaPitaL-გან. 

ჯემი ვონგ  VAYABLE 
თა ვი სი 32 წლის ასა კის თ ვის ვონ გი უკ ვე 35 ქვე ყა ნა შია ნამ ყო ფი, იგი თა ვი სუფ ლად ლა პა რა კობს ოთხ ენა ზე და ორი წე ლი DaiLy ShOw 

with JOn StewaRt-ის მკვლე ვა რის როლ ში გა ა ტა რა. 2010 წელს მან VayaBLe-ი გახ ს ნა, რო მე ლიც მოგ ზა უ რებს 5000 ად გი ლობ რი ვი გი დის 

მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ტუ რებ თან აკავ ში რებს მთელ მსოფ ლი ო ში. წყნა რი ოკე ა ნის რე გი ონ ში გსურთ არ და დე გე ბის გა ტა რე ბა? სინ ჯეთ კო მუ-

ნა ლუ რი დღე სას წა უ ლი ფი ჯის პრინ ც თან ერ თად. სან-ფრან ცის კო ში მდე ბა რე კომ პა ნია თი თო ე უ ლი გი დის მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 

15% და მთლი ა ნი ტუ რის ტუ ლი პა კე ტის 3% იღებს. ვონ გ მა უკ ვე შე აგ რო ვა 2,1 მი ლი ო ნი დო ლა რი სხვა დას ხ ვა ინ ვეს ტო რის გან, მათ შო რის SV 

angeL-სა და CRunChFunD-განაც. exPeDia-ს ყო ფი ლი გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი ერიკ ბლაჩ ფორ დი გამ გე ო ბის წევ რი ა. 

მოგზაური, ვებმასტერი, მოდელიერი

რა უყვართ მათ

პერსპექტიული პიროვნებები 

ფული სპორტში შეკითხვა 50 მილიარდერს

რამდენი კომპანია დაგიფუძნებიათ? 

— FORBES-ის მსოფლიო მილიარდერთა სიის წევრების 
ანონიმური გამოკითხვის შედეგები.
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როჯერს უყვარს პიცა, სერენა ერთობა Green Day-ით. 
აქვე გაეცნობით, თუ რისი შეძენა შეუძლიათ ჩოგბურთის 
ვარსკვლავებს წინა წელს მიღებული ფულადი 
ანაზღაურებით. 

როჯერ 
ფედერერი  

 $71,5 
მილიონი 

პიცის წვეულება, 

შვეიცარიაში 

მცხოვრები ყველა 

(8 მილიონი) 

ადამიანისთვის.

მარია 
შარაპოვა  

29 მილიონი 
მისი Sugarpova-ს 

ტკბილეულობის 

4 841 402 ჩანთა.

ნოვაკ 
დიოკოვიჩი  

 $26,9 მილიონი 
მთე ლი pule, მსოფ-

ლი ოს ყვე ლა ზე 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი 
ყვე ლი, რომ ლის გა-
კე თე ბაც 203 წლის 

განმავლობაში მხო-
ლოდ ერ თხე ლაა 
შე საძ ლე ბე ლი.

სერენა 
უილიამსი  

 $20,5 
მილიონი 

ბილეთები green 

Day-ის 35 432 

კონცერტზე.

ენდი მიურეი  
 $14,9 მილიონი 

სა თა მა შო ცენ ტ რე-
ბი და ინ ტერ ნე ტი, 

მთე ლი მი სი მშობ-
ლი უ რი ქა ლა ქის თ ვის 
(მოსახ. 7 911) Call of 
Duty (ვიდეოთა მა ში 

„მოვალეობის გრძნო-
ბა“) სა თა მა შოდ 5,08 

წლის გან მავ ლო ბა ში.

2,1%
0

10,6%
1

12,8%
2

8,5%
3-დან 5-მდე

29,8%
5-დან 10-მდე

36,2%
10 და მეტი



ოქტომბერი  2013    FORBES | 21



22 | FORBES      ოქტომბერი  2013        

მე  ფის სიტყ   ვა

აზერ   ბა  ი  ჯა  ნე  ლე  ბი  სათ   ვის – ყვე  ლას   თ   ვის, 

გარ   და გე  ე  ბი  სა, არა, ლე  ვან? და გარ   და 

მუს   ლი  მა  ნე  ბი  სა... და სომ   ხე  ბი  სა... და 

აზერ   ბა  ი  ჯა  ნე  ლე  ბი  სა... მშვე  ნი  ე  რი ჩო  ხა  ა, 

სხვა  თა შო  რის, ლე  ვან.

ჩვენ სა  არ   ჩევ   ნო ბრძო  ლის ქარ   ცეცხ   ლი 

გა  ვი  ა  რეთ, მაგ   რამ ქარ   თ   ველ   მა ხალ   ხ   მა 

უკ   ვე გა  ა  კე  თა სა  კუ  თა  რი არ   ჩე  ვა  ნი და ეს 

არ   ჩე  ვა  ნი და  ნარ   ჩენ ორ კან   დი  დატ   ზე არ 

შე  ჩე  რე  ბუ  ლა. ჩემს სა  სარ   გებ   ლოდ ხმის 

მი  ცე  მის შე  დე  გად ახ   ლა ქვე  ყა  ნას ჰყავს 

– რო  გორც პრე  მი  ერ   მა აღ   ნიშ   ნა ჩე  მი საპ  -

რე  ზი  დენ   ტო კამ   პა  ნი  ის და  საწყის   ში – ნამ  -

დ   ვი  ლად ევ   რო  პუ  ლი ყა  ი  დის პრე  ზი  დენ   ტი. 

და მე, სა  ნამ პრე  ზი  დენ   ტის კა  ბი  ნე  ტი 

მა  ბა  რი  ა, ყო  ველ   დღე ვიბ   რ   ძო  ლებ იმი -

სათ   ვის, რომ ეს შე  ფა  სე  ბა გა  ვა  მარ   თ   ლო: 

რო  გორც ყვე  ლა სხვა ევ   რო  პე  ლი ლი  დე -

რი, მეც სა  ი  დუმ   ლოდ გან   ვიმ   ს   ჭ   ვა  ლე  ბი 

ზიზღით ამე  რი  კე  ლე  ბი  სად   მი, თუმ   ცა ძი -

რი  თა  დად მა  ინც მათ ჭკუ  ა  ზე ვივ   ლი; ამა  ვე 

დროს, მე გპირ   დე  ბით, რომ და  ვათ   ბობ 

ურ   თი  ერ   თო  ბებს კრემ   ლ   თან ყო  ველ   გ   ვა  რი 

ენ   თუ  ზი  აზ   მის გა  რე  შე და არა  ნა  ი  რი რე  ა -

ლუ  რი სარ   გე  ბლის სა  ნაც   ვ   ლოდ; მე გპირ  -

დე  ბით, რომ ვიქ   ნე  ბი უმოქ   მე  დო, რო  ცა 

ეკო  ნო  მი  კა ერ   თი კრი  ზი  სი  დან მე  ო  რე  ში 

გა  და  ეშ   ვე  ბა. 

გპირ   დე  ბით, რომ კე  თილ   სინ   დი  სი  ე -

რად შე  ვას   რუ  ლებ და  კის   რე  ბულ მო  ვა -

გი  ორ   გი მარ   გ   ვე  ლაშ   ვი  ლი
პა  ტივ   ცე  მუ  ლო მე  გობ   რე  ბო, ძვირ   ფა  სო 

ქარ   თ   ვე  ლე  ბო, სა  პა  ტიო სტუმ   რე  ბო, მო  გე -

სალ   მე  ბით!

მე დი  დად და  ვა  ლე  ბუ  ლი ვარ 

(განსაკუთრებით თქვენ   გან, ბა  ტო  ნო 

ბი  ძი  ნა) და ჩემ   თ   ვის უდი  დე  სი პა  ტი  ვი  ა, 

რომ დღეს აქ ვდგა  ვარ, თქვენ წი  ნა  შე, 

რო  გორც ახ   ლად არ   ჩე  უ  ლი პრე  ზი  დენ   ტი.

პირ   ველ რიგ   ში მინ   და ვთქვა, რომ ვე -

სა  უბ   რე ჩემს კონ   კუ  რენ   ტებს და მათ უკ   ვე 

მო  მი  ლო  ცეს ეს ის   ტო  რი  უ  ლი გა  მარ   ჯ   ვე  ბა. 

მე მსურს გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი მად   ლო  ბა 

გა  და  ვუ  ხა  დო ქალ   ბა  ტონ ნი  ნოს, მი  სი თბი -

ლი სიტყ   ვე  ბი  სა და გამ   ხ   ნე  ვე  ბი  სათ   ვის. 

„გიორგი, – მითხ   რა მან, – მინ   და იცო  დე, 

რომ ჩვე  ნი ურ   თი  ერ   თო  ბა ამით არ დას  -

რუ  ლე  ბუ  ლა და მას შემ   დეგ, რაც ბი  ძი  ნა 

პო  ლი  ტი  კუ  რი არე  ნი  დან წა  ვა, მე თქვენ   თ  -

ვის მო  ვიც   ლი“. 

მე ვდგა  ვარ აქ, რო  გორც ყვე  ლა ქარ   თ  -

ვე  ლის პრე  ზი  დენ   ტი, მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, 

თუ რო  მელ პარ   ტი  ას ან რო  მელ საპ   რე -

ზი  დენ   ტო კან   დი  დატს უჭერ   დ   ნენ ისი  ნი 

მხარს – თუ  კი, რა თქმა უნ   და, ეს პარ   ტია 

მა  ინ   ცადამა  ინც ერ   თი  ა  ნი ნა  ცი  ო  ნა  ლუ  რი 

მოძ   რა  ო  ბა არ არის. მე ვდგა  ვარ აქ, რო -

გორც ჩვე  ნი საყ   ვა  რე  ლი ქვეყ   ნის ლი  დე  რი 

– ქრის   ტი  ა  ნე  ბი  სა თუ მუს   ლი  მა  ნე  ბი  სათ  -

ვის, ქარ   თ   ვე  ლე  ბი  სათ   ვის, სომ   ხე  ბი  სა თუ 

ლე  ო  ბებს – ანუ კე  თილ   სინ   დი  სი  ე  რად 

შე  ვას   რუ  ლებ ყვე  ლა  ფერს, რა  საც ბი  ძი  ნა 

ივა  ნიშ   ვი  ლი მეტყ   ვის. გპირ   დე  ბით, რომ 

გა  მო  ვი  ყე  ნებ ამ თა  ნამ   დე  ბო  ბას ქარ   თ   ვე -

ლი ხალ   ხის გა  სა  ერ   თი  ა  ნებ   ლად – ყო  ველ 

შემ   თხ   ვე  ვა  ში ხალ   ხი იმა  ზე მა  ინც შე  თან  -

ხ   მ   დე  ბა, რომ ერ   თი უფე  რუ  ლი სა  ჯა  რო 

მო  ხე  ლე ვარ, რო  მელ   საც პრე  ზი  დენ   ტის 

პოს   ტ   ზე არა  ფე  რი ესაქ   მე  ბა. მე მჯე  რა, 

რომ ჩვენ ერ   თხ   მად შევ   თან   ხ   მ   დე  ბით 

ამა  ზე. 

დი  დი მად   ლო  ბა. ღმერ   თ   მა დაგ   ლო -

ცოთ. 

და  ვით ბაქ   რა  ძე
პა  ტივ   ცე  მუ  ლო მე  გობ   რე  ბო, ძვირ   ფა  სო 

ქარ   თ   ვე  ლე  ბო, ბა  ტო  ნო ყო  ფი  ლო პრე  ზი -

დენ   ტო, მო  გე  სალ   მე  ბით! 

დღეს ის   ტო  რი  უ  ლი დღე  ა. ესაა დღე, 

რო  დე  საც სა  ქარ   თ   ვე  ლო სა  ბო  ლო  ოდ 

გა  მო  ემ   შ   ვი  დო  ბა თით   ქ   მის ერ   თ   წ   ლი  ან 

პრო  რუ  სულ ავ   ტო  რი  ტა  რიზმს, პო  ლი  ტი  კურ 

დევ   ნა  სა და ეკო  ნო  მი  კურ კო  ლაფსს და 

და  უბ   რუნ   და ჩვე  ულ ყო  ფას – რუ  სეთ   თან 

კონ   ფ   ლიქ   ტის, მა  სობ   რი  ვი მოს   მე  ნე  ბი  სა 

და პო  ლი  ტი  კუ  რი დევ   ნის ბუ  ნებ   რივ კურსს. 

ესაა დღე, რო  დე  საც ქარ   თ   ველ   მა ხალ  -

ხ   მა ზურ   გი აქ   ცია ცა  რი  ელ და  პი  რე  ბებ   სა 

და დამ   ს   ხ   ვ   რე  ულ ოც   ნე  ბებს და კი  დევ ერ  -

თხელ და  ად   გა გზას, რო  მე  ლიც სა  ქარ   თ  -

მოსაზრება
უილიამ დანბარი - მიმდინარე მოვლენები

მა  შინ, რო  ცა საპ   რე  ზი  დენ   ტო კამ   პა  ნი  ის და  ძა  ბუ  ლი სე  ზო  ნი კონ   კუ -
რენ   ტუ  ნა  რი  ან მე  ტო  ქე  ებს გვთა  ვა  ზობს, არ   სე  ბობს სე  რი  ო  ზუ  ლი რის   კი 
იმი  სა, რომ მო  მა  ვალ პრე  ზი  დენტს არ ექ   ნე  ბა კარ   გად მომ   ზა  დე  ბუ  ლი 

მი  სა  სალ   მე  ბე  ლი სიტყ   ვა. ამის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით, თავს უფ   ლე  ბა მი  ვე -
ცი შე  მეთხ   ზა სა  მი მთა  ვა  რი კან   დი  და  ტის სა  ჯა  რო გა  მოს   ვ   ლა, რი  თაც, 
ჩე  მი აზ   რით, ამო  ვავ   სებ მათს კამ   პა  ნი  ებ   ში არ   სე  ბულ ნაპ   რა  ლებს და 
ამომ   რ   ჩევ   ლის ყუ  რადღე  ბას მივ   მარ   თავ ფარ   თო სუ  რათ   ზე, ნაც   ვ   ლად 

ვიწ   რო  პარ   ტი  უ  ლი პარტყ-პოლიტიკისა.



ოქტომბერი  2013    FORBES | 23



24 | FORBES      ოქტომბერი  2013        

forbes

მოსაზრება - მიმდინარე მოვლენები

ვე  ლოს აქ   ცევს ახალ სინ   გა  პუ  რად, დუ  ბა  ის 

(და ოდ   ნა  ვ – ეს   ტო  ნე  თის) ელე  მენ   ტე  ბით. 

მე გპირ   დე  ბით, რომ ჩვენ ამ ოც   ნე  ბას ნამ  -

დ   ვი  ლად ავის   რუ  ლებთ. 

მე ვდგა  ვარ, აქ, თქვენ წი  ნა  შე, რო -

გორც ყვე  ლა ქარ   თ   ვე  ლის პრე  ზი  დენ   ტი. იმ 

შემ   თხ   ვე  ვა  შიც კი, თუ თქვენ ჩემ   თ   ვის არ 

მო  გი  ცი  ათ ხმა – არ ინერ   ვი  უ  ლოთ, არ გიბ  -

რაზ   დე  ბით. თუმ   ცა მა  ინც იცო  დეთ, რომ 

ვა  ნომ იცის, სად ცხოვ   რობთ.

აღ   სა  ნიშ   ნა  ვი  ა, რომ ჩემ   თ   ვის ეს გა -

მარ   ჯ   ვე  ბა მე  ტი თავ   მ   დაბ   ლო  ბის სა  ბა  ბი  ა. 

მე ძა  ლი  ან კარ   გად ვუწყი, რომ ხე  ლი  სუფ  -

ლე  ბა  ში ყოფ   ნის დროს ჩემ   მა პარ   ტი  ამ 

შეც   დო  მე  ბი და  უშ   ვა. მაგ   რამ ადა  მი  ა  ნი 

იმი  ტომ ხარ გო  ნი  ე  რი არ   სე  ბა, რომ ყო -

ველ   თ   ვის შე  ე  ცა  დო, აღარ გა  ი  მე  ო  რო 

შეც   დო  მა. ჩვენ აღა  რა  სო  დეს მი  ვა  ნი  ჭებთ 

ორ   მაგ მო  ქა  ლა  ქე  ო  ბას მი  ლი  არ   დერს! 

ჩვენ აღა  რა  სო  დეს და  ვუშ   ვებთ, რომ 

სა  ი  დუმ   ლო მი  ყუ  რა  დე  ბი  სა და ვი  დე  ო  ჩა -

ნა  წე  რე  ბის პრაქ   ტი  კა იმ   დე  ნად გავ   რ   ცელ  -

დეს, რომ ჩვენ თვი  თონ   ვე აღ   მოვ   ჩ   ნ   დეთ 

მათ   ზე აღ   ბეჭ   დი  ლი! ჩვენ აღა  რა  სო  დეს 

მო  ვახ   დენთ ოკუ  პან   ტი მონ   ღო  ლო  ი  დი 

ბარ   ბა  რო  სე  ბის (რომლებიც ტყე-   ღ   რე  ში 

დარ   ბოდ   ნენ, რო  დე  საც ჩვენ რუს   თა  ვე  ლი 

გვყავ   და) პრო  ვო  ცი  რე  ბას მა  თი ბე  ლა  დის 

შე  უ  რაცხ   ყო  ფით!

აგ   რეთ   ვე მად   ლი  ე  რე  ბა მინ   და გა  მოვ  -

ხა  ტო ჩე  მი სა  ხე  ლო  ვა  ნი წი  ნა  მორ   ბე  დის, 

მი  ხე  ილ სა  ა  კაშ   ვი  ლის მი  მართ – მად   ლო -

ბა, მი  შა! მად   ლო  ბა, მი  შა, იმი  სათ   ვის, რომ 

შექ   მე  ნი ჩვე  ნი პარ   ტია და აქ   ციე ჩვე  ნი 

ქვე  ყა  ნა სა  ხელ   მ   წი  ფოდ, რო  მელ   საც ჩა -

მოშ   ლა არ ემუქ   რე  ბა. მად   ლო  ბა, მი  შა, იმი -

სათ   ვის, რომ შექ   მე  ნი ის დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი 

ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბი, რო  მელ   თა მეშ   ვე  ო  ბი  თაც 

მი  ვაღ   წი  ეთ დღე  ვან   დელ გა  მარ   ჯ   ვე  ბას. 

მად   ლო  ბა, მი  შა, გა  სუ  ლი ოქ   ტომ   ბ   რის   თ  -

ვის, კი  ნა  ღამ რომ და  ა  პა  ტიმ   რე  ბი  ნე ჩვე  ნი 

თა  ვი, ისე  თი დამ   თ   მო  ბი სა  ჯა  რო გა  მოს   ვ  -

ლა გქონ   და. გა  გეფ   რ   თხი  ლე  ბი  ნეთ მა  ინც!

დღეს უკ   ვე ყვე  ლას   თ   ვის ცხა  დი  ა, რომ 

მი  შა არის ერ   თ   -ერ   თი ყვე  ლა  ზე დი  დი 

სა  ხელ   მ   წი  ფო მოღ   ვა  წე, რო  მე  ლიც კი 

ოდეს   მე უნა  ხავს მსოფ   ლი  ოს და რომ   ლის 

მსგავ   სიც სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ის   ტო  რი  ა  ში 

– ყო  ველ შემ   თხ   ვე  ვა  ში და  ვით აღ   მა  შე -

ნებ   ლის შემ   დეგ – არ ყო  ფი  ლა. სწო  რედ ამ 

ყო  ვე  ლი  ვეს გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით, მე მსურს 

გან   ვაცხა  დო ბა  ტო  ნი მი  ხე  ი  ლის ახა  ლი 

რო  ლის შე  სა  ხებ: იგი გახ   დე  ბა ლა  ზი  კის 

მე  რი – ქა  ლა  ქი  სა, რო  მე  ლიც უნ   და აშენ   დეს 

ანაკ   ლი  ი  სა  გან ათი კი  ლო  მეტ   რით და  შო -

რე  ბულ ხე  ლოვ   ნურ კუნ   ძულ   ზე. ჩვენ დი  დი 

სი  ა  მოვ   ნე  ბით გატყო  ბი  ნებთ, რომ მა  ლე 

იგი იქ გა  და  ვა საცხოვ   რებ   ლად, თუმ   ცა 

ვერ   ტ   მ   ფ   რე  ნე  ბის აეროდ   რომ   სა და საზღ  -

ვაო პორ   ტის მშე  ნებ   ლო  ბას, და  მა  ტე  ბით, 

სულ მცი  რე, ხუ  თი წე  ლი  წა  დი დას   ჭირ   დე  ბა.

და  ბო  ლოს, მე მსურს გა  ვიხ   სე  ნო ჩვე  ნი 

ეროვ   ნუ  ლი გმი  რის, რო  ნალდ რე  ი  გა  ნის 

სიტყ   ვე  ბი: „მოდი, დავ   ცხოთ რუ  სეთს!“

ნი  ნო ბურ   ჯა  ნა  ძე
პა  ტივ   ცე  მუ  ლო მე  გობ   რე  ბო, ძვირ   ფა  სო 

ქარ   თ   ვე  ლე  ბო, ბა  ტო  ნო ლავ   როვ, გა  მარ  -

ჯო  ბა! 

ხე  დავ, მი  შა?! ხომ გე  უბ   ნე  ბო  დი, შევ  -

ძ   ლებ   -   მეთ   ქი? იმე  დი მაქვს, უკ   ვე ბარგს 

ალა  გებ, მის   ტერ, რად   გან სა  ღა  მოს   თ   ვის 

უკ   ვე ნე  ტა  რი ვა  სი  ლის ტა  ძარ   ზე უნ   და კონ  -

წი  ა  ლებ   დე ერ   თი ად   გი  ლით. 

და ჰო, კი  დევ, გუ  ლუბ   რ   ყ   ვი  ლო 

„მეოცნებენო“, თქვე  ნი ღა  ლა  ტის ტოლ   ფა -

სი „კოჰაბიტაციით“, არც თქვენ დამ   ვიწყ  -

ნებიხართ. ყვე  ლა  ნი ცი  ხე  ში წახ   ვალთ იმ 

უდი  დე  სი და  ნა  შა  უ  ლის გა  მო, უფ   რო ად   რე 

რომ ვერ ან არ გა  აც   ნო  ბი  ე  რეთ და გა  მო  ი -

ყე  ნეთ ჩე  მი გე  ნი  ა  ლუ  რო  ბა. 

გა  მომ   დი  ნა  რე იქი  დან, რომ ჩემ   ში 

იოტი  სო  დე  ნა ეჭ   ვ   საც არ იწ   ვევ   და არ   ჩევ  -

ნებ   ში გარ   და  უ  ვა  ლი და ძლე  ვა  მო  სი  ლი 

გა  მარ   ჯ   ვე  ბა, ბო  ლო დღე  ე  ბის გან   მავ   ლო -

ბა  ში მე მო  ლა  პა  რა  კე  ბებს ვა  წარ   მო  ებ   დი 

ბა  ტონ ლავ   როვ   თან და აი, სულ ახ   ლა  ხან, 

ტე  ლე  ფო  ნით ვე  სა  უბ   რე თვით მას – ბა  ტო -

ნი ვლა  დი  მირ პუ  ტი  ნის პი  რად მდი  ვანს! 

მე მინ   და დი  დი სი  ხა  რუ  ლით გამ   ც   ნოთ, 

რომ ჩე  მი ზე  ბუ  ნებ   რი  ვი დიპ   ლო  მა  ტი  უ  რი 

უნარ   -   ჩ   ვე  ვე  ბის დამ   სა  ხუ  რე  ბით ისეთ შე -

თან   ხ   მე  ბას მი  ვაღ   წი  ე, რომ   ლი  თაც ჩვე  ნი 

ყვე  ლა პრობ   ლე  მა მოგ   ვარ   დე  ბა!

დი  ახ, დი  ახ, ისი  ნი ამ   ბობ   დ   ნენ, რომ 

ამის მიღ   წე  ვა შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა, მაგ   რამ, სულ 

მცი  რე სა  ფა  სუ  რის – ევ   რა  ზი  ულ კავ   შირ   ში 

გა  წევ   რი  ა  ნე  ბის, ჩვე  ნი ქვეყ   ნის ტე  რი -

ტო  რი  ა  ზე რუ  სუ  ლი სამ   ხედ   რო ბა  ზე  ბის 

გან   თავ   სე  ბი  სა და ევ   რო  კავ   შირ   სა და ნა -

ტო  ში შეს   ვ   ლა  ზე სა  მუ  და  მოდ უარის თქმის 

– სა  ნაც   ვ   ლოდ, მე მი  ვი  ღე სე  რი  ო  ზუ  ლი 

და  პი  რე  ბა, რომ რუ  სე  თი ჩვენს მი  მართ 

გარ   კ   ვე  უ  ლი დრო  ის მან   ძილ   ზე ტაქ   ტი  ა  ნი 

იქ   ნე  ბა!

დი  ახ, მე მი  ვაღ   წიე ამას – არა მი  შამ 

თა  ვი  სი კავ   ში  რე  ბით ვა  შინ   გ   ტონ   ში, არა 

ბი  ძი  ნამ, თა  ვი  სი წევ   რო  ბით მი  ლი  არ   დერ  -

თა კლუბ   ში, არა  მედ მე! მე მი  ვი  ღე ბა  ტო  ნი 

ლავ   რო  ვის მკა  ფიო გა  რან   ტი  ა, რომ ისი  ნი 

ძა  ლი  ან სე  რი  ო  ზუ  ლად და  ფიქ   რ   დე  ბი  ან 

ჩვენ   თან ცალ   მ   ხ   რი  ვი სა  ვი  ზო რე  ჟი  მის 

გა  უქ   მე  ბის შე  სა  ხებ. მან გან   მიცხა  და, 

რომ პრე  ზი  დენტ პუ  ტინს (იგი ის კა  ცი  ა, 

რო  მელ   თან ურ   თი  ერ   თო  ბაც მე ძა  ლი  ან 

კარ   გად ვი  ცი) მა  ლე მზად ექ   ნე  ბა გეგ   მა, 

თუ რო  გორ უნ   და მოხ   დეს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

რე  ინ   ტეგ   რა  ცია აფხა  ზეთ   სა და სამ   ხ   რეთ 

ოსეთ   თან. მე დი  დი სი  ა  მა  ყით ვა  ა  ნონ  -

სებ ამ ახა  ლი გა  ერ   თი  ა  ნე  ბის სა  ხელს: 

„ტრანსკავკასიური სამ   ხედ   რო ოლ   ქი“. 

მაგ   რამ მე არ მინ   და ჩე  მი მი  მარ   თ   ვა 

ყვე  ლას   თ   ვის ოპ   ტი  მის   ტურ ნო  ტა  ზე და  ვას  -

რუ  ლო. ამ არ   ჩე  ვა  ნის შე  დე  გად ქარ   თ   ველ 

ხალხს ეძ   ლე  ვა შან   სი, იფიქ   როს მო  მა -

ვალ   ზე. გპირ   დე  ბით, რომ ერ   თად ჩვენ 

მი  ვაღ   წევთ ისეთ მო  მა  ვალს, რო  მელ   შიც 

აბ   სო  ლუ  ტუ  რად ყვე  ლა, ვინც რა  ი  მე სა  ხით 

და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი იყო ერ   თი  ან ნა  ცი  ო  ნა -

ლურ მოძ   რა  ო  ბას   თან (მას შემ   დეგ, რაც მე 

მა  თი რი  გე  ბი დავ   ტო  ვე) ცი  ხე  ში იჯ   დე  ბა. 

ეს ის მო  მა  ვა  ლი  ა, რომ   ლი  საც ჩვენ ყვე -

ლას უნ   და გვწამ   დეს. 

დი  დი მად   ლო  ბა, თუმ   ცა კი, სი  ნამ  -

დ   ვი  ლე  ში, თქვენ უნ   და იყოთ ჩემ   და  მი 

მად   ლი  ერ   ნი. 

არ   სე  ბობს სე  რი  ო  ზუ  ლი 
რის   კი იმი  სა, რომ 

მო  მა  ვალ პრე  ზი  დენტს 
არ ექ   ნე  ბა კარ   გად 

მომ   ზა  დე  ბუ  ლი 
მი  სა  სალ   მე  ბე  ლი 

სიტყ   ვა. 



ტელ :  225 04 06

info@ucgroup.ge

www.ucgroup.ge

ექსკლუზიური დისტრიბუტორი 

საქართველოში UCG Georgia
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ახალი პრეზიდენტი  
ახალი კონსტიტუციით

ბელი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს 

მე თა უ რი პირ და პი რი წე სით არ ჩე უ ლი 

პრე ზი დენ ტი ა. მთავ რო ბა, რო გორც 

კო ლე გი უ რი ორ გა ნო, არ არ სე ბობს. 

ხე ლი სუფ ლე ბის შტო ებს ერ თ მა ნეთ ზე 

ზე მოქ მე დე ბის შე და რე ბით ნაკ ლე ბი 

სა შუ ა ლე ბე ბი აქვთ და ზო გა და დაც უფ რო 

დი ფე რენ ცი რე ბულ ნი არი ან. პრე ზი დენ-

ტი ვერ და ითხოვს პარ ლა მენტს, ხო ლო 

საკანონმდებლო ორგანო მთავ რო ბას 

უნ დობ ლო ბას ვერ გა მო უცხა დებს.

მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში აღ მას რუ ლე ბე-

ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ბირთვს მთავ რო ბა 

წარ მო ად გენს, რო მე ლიც კო ლე გი უ რი ორ-

გა ნოა და რომელსაც პრე მი ერ - მი ნის ტ რი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. მას ნდო ბას პარ ლა-

მენ ტი უცხა დებს. პრე ზი დენ ტი არა პირ-

და პი რი გზით აირ ჩე ვა. მი სი ფუნ ქ ცი ე ბი 

ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბა 
და პრე ზი დენ ტის რო ლი
ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბის პრინ ცი პი 

ხე ლი სუფ ლე ბის შტო ებს შო რის ურ თი-

ერ თ შე კა ვე ბა სა და გა წო ნას წო რე ბა ზეა 

დამ ყა რე ბუ ლი. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 

აღ მას რუ ლე ბე ლი ხელისუფლება, პარ ლა-

მენ ტი და სა სა მარ თ ლო განუწყვეტლივ 

ერე ვი ან ერ თ მა ნე თის საქ მი ა ნო ბაში. 

ამით კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მი ცდი ლობს 

თა ვი დან აიცი ლოს ძა ლა უფ ლე ბის ერთ 

წერ ტილ ში კონ ცენ ტ რი რე ბა, მუდ მი ვად 

წა ა ხა ლი სოს ეს სუ ბი ექ ტე ბი ერ თ მა ნე-

თის მი მართ უნ დობ ლო ბის კენ და მათ 

შორის პერმანენტული კონ კუ რენ ცია 

უზრუნველყოს. სწო რედ ეს კონ ფ ლიქ ტი 

წარ მო შობს დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებს. 

თუმ ცა კონ ს ტი ტუ ცია ამ კონ ფ ლიქ ტე ბი-

დან რაც შე იძ ლე ბა მცი რე და ნა კარ გე ბით 

გა მოს ვ ლის მე ქა ნიზ მებს უნ და ით ვა ლის-

წი ნებ დეს. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, 

კონ ფ ლიქ ტი კრი ზი სად იქ ცე ვა. 

ამ რთუ ლი ბა ლან სის მიღ წე ვას სხვა-

დას ხ ვა ქვე ყა ნა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ინ ს ტი ტუ-

ტე ბის ათას გ ვა რი მო დი ფი ცი რე ბით ცდი-

ლობს. რამ დე ნი ფე რიც არის მსოფ ლიო 

პო ლი ტი კურ ატ ლას ზე – კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 

წეს რი გის იმ დე ნი მო დე ლია მსოფ ლი ო ში, 

მაგ რამ ძა ლი ან თუ გან ვა ზო გა დებთ, სამ 

კლა სი კურ ვა რი ანტს მი ვი ღებთ: საპ რე-

ზი დენ ტო რეს პუბ ლი კას, სა პარ ლა მენ ტო 

რეს პუბ ლი კასა და შე რე უ ლი მმარ თ ვე ლო-

ბის მქო ნე რეს პუბ ლი კას. 

პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში აღ მას რუ ლე-

ძი რი თა დად სიმ ბო ლუ რი ა. იგი სა ხელ მ წი-

ფოს მე თა უ რის როლს ას რუ ლებს. მთავ-

რო ბა სა და პარ ლა მენტს უფ რო მე ტად 

შე უძ ლი ათ ერ თ მა ნე თის საქ მი ა ნო ბა ში 

ჩა რე ვა და მისი შემოწმება. პრე ზი დენტს 

უფ ლე ბა აქვს და ითხო ვოს პარ ლა მენ ტი, 

ხო ლო პარ ლა მენტს – უნ დობ ლო ბა გა მო-

უცხა დოს მთავ რო ბას. სა პარ ლა მენ ტო 

რეს პუბ ლი კა უფ რო რთუ ლი მო დე ლი ა, 

ვიდ რე საპ რე ზი დენ ტო.

ზე მოთ აღ წე რი ლი მო დე ლე ბის შე-

ჯე რე ბის მცდე ლო ბაა მე სა მე ტი პი. აქ 

აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა გა და ნა-

წი ლე ბუ ლია პრე ზი დენ ტ სა და მთავ რო ბას 

შო რის. პრე ზი დენ ტი მთავ რო ბი სა და სა-

ხელ მ წი ფოს მე თა უ რი ა, მაგ რამ პა რა ლე-

ლუ რად არ სე ბობს პრე მი ე რის ინ ს ტი ტუ ტი 

და კო ლე გი უ რი მთავ რო ბა. აქაც, ისე ვე ფ
ო
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მოსაზრება
ვახუშტი მენაბდე - მიმდინარე მოვლენები

კონსტიტუციის ახალი მოდელი ხელისუფლების შტოებს შორის კონფლიქტის 
წარმოქმნის ბევრ საბაბს იძლევა, მისი დაძლევის გზები კი ზოგჯერ მყიფეა,  

ზოგჯერ კი საერთოდ არ არსებობს.
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რო გორც წი ნა შემ თხ ვე ვა ში, ხე ლი სუფ-

ლე ბის შტო ე ბი აქ ტი უ რად ერ თ ვე ბი ან 

ერ თ მა ნე თის საქ მი ა ნო ბა ში. პრე ზი დენტს 

უფ ლე ბა აქვს და ითხო ვოს პარ ლა მენ ტი, 

ხო ლო პა რლა მენტს – უნ დობ ლო ბა გა მო-

უცხა დოს მთავ რო ბას. აღ ნიშ ნულ ვა რი-

ანტს ერ თი თა ვი სე ბუ რე ბა ახა სი ა თებს: 

თუ პრე ზი დენ ტი აკონ ტ რო ლებს სა პარ-

ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბას, მა შინ ვი ღებთ 

არა ბუ ნებ რი ვად ძლი ერ ფი გუ რას სა ხელ-

მ წი ფოს მე თა უ რის სა ხით, რაც ზო გი ერთ 

შემ თხ ვე ვა ში სუ პერ საპ რე ზი დენ ტო 

მმარ თ ვე ლო ბა ში გა და იზ რ დე ბა (გააჩნია 

ქვეყ ნის პოლიტიკურ კონ ტექსტს), მაგ რამ 

თუ სა კა ნონმ დებ ლო ორ გა ნო ში მი სი 

მო წი ნა აღ მ დე გე პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბი 

დო მი ნი რე ბენ, მაშინ ქვე ყა ნა, ფაქ ტობ-

რი ვად, სა პარ ლა მენ ტო მმარ თ ვე ლო ბის 

პი რო ბებ ში აგ რ ძე ლებს არ სე ბო ბას.

ჩვენი ქვეყ ნის მო დე ლი არას დ როს არ 

ყო ფი ლა ზედ მი წევ ნით რო მე ლი მე ტი პის 

მმარ თ ვე ლო ბის მო დე ლის შე სა ბა მი სი და 

მუდ მი ვად მათ შო რის მერ ყე ო ბდა. თუმ ცა 

სა მი წლის წინ სა ქარ თ ვე ლომ კონ ს ტი ტუ-

ცი ა ში არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ-

ცი ე ლა, რომლებმაც სრუ ლი ად შეც ვა ლა 

ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბის აქამ დე 

არ სე ბუ ლი მო დე ლი. 

27 ოქ ტომ ბერს საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ-

ნე ბი ჩა ტარ დე ბა. თუ ყვე ლა ფე რი პირ ველ 

ტურ ში გა დაწყ დება, მა შინ ახა ლი პრე ზი-

დენ ტის არ ჩე ვი დან მე სა მე კვი რა დღეს 

მი სი ინა უ გუ რა ცია შედ გე ბა და, ფი ცის 

სიტყ ვე ბის წარ მოთ ქ მის შემ დეგ, 2010 

წლის ცვლი ლე ბე ბი ძა ლა ში შე ვა – ამ ჟა-

მინ დე ლი მთავ რო ბა უფ ლე ბა მო სი ლე ბას 

იხ ს ნის პარ ლა მენ ტის წი ნა შე; ხდე ბა 

ახა ლი მთავ რო ბის ფორ მი რე ბა. ქვე ყა ნას 

ახალ კონ ს ტი ტუ ცი ურ რე ა ლო ბა ში უწევს 

ცხოვ რე ბის დაწყე ბა.

ამ გ ვა რი ცვლი ლე ბე ბის ფონ ზე, მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი ა, რო გო რი ფუნ ქ ცი ე ბით არის 

აღ ჭურ ვი ლი სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი, 

რო გო რია მი სი ად გი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 

და ნა წი ლე ბის სის ტე მა ში და რა ფუნ ქ ცი ის 

შეს რუ ლე ბა მო უ წევს მას. 

ჯერ კი დევ მა შინ, რო დე საც სა ქარ-

თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა კონ ს ტი ტუ ციო 

კო მი სია იქ მ ნე ბო და, მის ამო ცა ნას ხე-

ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბის ახ ლე ბუ რი, 

ეფექ ტიანი სის ტე მის შექ მ ნა წარ მო ად-

გენ და. რო გორც მუ შა ო ბის პრო ცეს მა და 

სა ბო ლოო შე დეგ მა აჩ ვე ნა, პრე ზი დენ ტის 

ფუნ ქ ცი ე ბი არ სე ბი თად შემ ცირ და. და 

ამის ხარ ჯ ზე პრე მი ე რის რო ლი უფ რო 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ და, რა მაც ახა ლი გა-

მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დაგ ვა ყე ნა, მაგ რამ ეს 

სხვა ტექ ს ტის თე მა ა, ისე ვე რო გორც ურ-

თი ერ თო ბა პარ ლა მენ ტ სა და მთავ რო ბას 

შო რის. თუმ ცა აქ იმის თქმა შე იძ ლე ბა, 

რომ პარ ლა მენ ტის რო ლი, პრე ზი დენ ტის 

და სუს ტე ბის პირდაპირპრო პორ ცი უ ლად 

არ გაზ რ დი ლა და ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში 

იგი აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე კი-

დევ უფ რო და მო კი დე ბუ ლი გახ და.

ახალ მო დელ ში ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ტერ მი ნო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბა გან ხორ-

ცი ელ და, რა მაც კონ ს ტი ტუ ცი ის ში ნა არ ს-

ზე არ სე ბი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა. ძველ 

მო დელ ში ეწე რა, რომ „საქართველოს 

პრე ზი დენ ტი წარ მარ თავს და ახორ ცი ე-

ლებს სა ხელ მ წი ფოს სა ში ნაო და სა გა რეო 

პო ლი ტი კას. სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი 

სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ ლე სი წარ მო მად გე-

ნე ლია სა გა რეო ურ თი ერ თო ბებ ში. იგი 

არის სა ქარ თ ვე ლოს სამ ხედ რო ძა ლე ბის 

უმაღ ლე სი მთა ვარ სარ და ლი“.

ახ ლე ბუ რი ფორ მუ ლი რე ბის მი ხედ-

ვით კი სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი არის 

სა ქარ თ ვე ლოს სამ ხედ რო ძა ლე ბის უმაღ-

ლე სი მთა ვარ სარ და ლი. იგი წარ მო ად-

გენს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო ურ თი ერ-

თო ბებ ში. 

ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ამ კონ ს ტი ტუ ცი-

ურ მა ინ ს ტი ტუტ მა და კარ გა ისეთი უმ ნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნე სი ფუნ ქ ცი ა, რო გო რიც არის 

სა ში ნაო და სა გა რეო პო ლი ტი კის წარ-

მარ თ ვა. ამავ დ რო უ ლად იგი აღარ არის 

უმაღ ლე სი წარ მო მად გე ნე ლი სა გა რეო 

ურ თი ერ თო ბებ ში. თუმცა არ შეც ვ ლი ლა 

პრე ზი დენ ტის არ ჩე ვის წე სი – იგი კვლავ 

პირ და პი რი წე სით ირ ჩე ვა.

პრე ზი დენ ტ მა ასე ვე იტ ვირ თა ერ თ გ ვა-

რი არ ბიტ რის ფუნ ქ ცი ა, მაგ რამ იმისთვის, 

რომ გა მო ი რიცხოს მი კერ ძო ე ბა, მას 

აეკ რ ძა ლა პარ ტი უ ლი თა ნამ დე ბო ბის 

და კა ვე ბა. თუმ ცა კენ ჭის ყ რის დროს სა-

მო ქა ლა ქო სექ ტო რი ამას პო ლი ტი კუ რი 

ინტერესებისგან დის ტან ცი რე ბის თ ვის 

არა საკ მა რის მე ქა ნიზ მად მი იჩ ნევ და და 

პრე ზი დენ ტის თ ვის სა ერ თოდ პარ ტი უ ლი 

საქ მი ა ნო ბის აკ რ ძალ ვას მო ითხოვ და. 

რო გორც შე დეგ მა გვაჩ ვე ნა, მმარ თ ვე ლი 

უმ რავ ლე სო ბის მა შინ დელ მა წევ რებ მა ეს 

შე ნიშ ვ ნა არ გა ით ვა ლის წი ნეს.

მთავ რო ბა და პრე ზი დენ ტი
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ხელ მ წი ფოს მე თა უ-

რის მო ნა წი ლე ო ბა მთავ რო ბის და-

კომ პ ლექ ტე ბა ში. პრე ზი დენ ტის რო ლი 

მთავ რო ბის ფორ მი რე ბა ში მეტ წი ლად 

ფორ მა ლუ რია და პრე ზი დენ ტი ვალ-

დე ბუ ლი ა, პრე მი ე რო ბის კან დი და ტად 

წა მო ა ყე ნოს პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნებ ში 

სა უ კე თე სო შე დე გის მქო ნე სა არ ჩევ ნო 

სუ ბი ექ ტის მი ერ მის თ ვის წარ დ გე ნი-

ლი კან დი და ტუ რა. პრე ზი დენ ტის თ ვის 

არ ჩე ვა ნის ერ თა დერ თი შე საძ ლებ ლო ბა 

არის შემ თხ ვე ვა, რო დე საც პარ ლა მენ ტის 

მი ერ ორ გ ზის შე თა ვა ზე ბუ ლი მთავ რო-

ბის ჩაგ დე ბის შემ დეგ, პარ ლა მენ ტის 

სიითი შე მად გენ ლო ბის ორი მე ხუ თე დი 

წა რად გენს პრე მი ე რო ბის კან დი დატს. 

თუ პარ ლა მენ ტის წევ რ თა სხვა დას ხ ვა, 

მაგ რამ რიცხობრივად თა ნა ბა რი შე მად-

გენ ლო ბა ორ  კან დი და ტუ რას წა რად გენს, 

პრე ზი დენ ტი წა მო ა ყე ნებს ერ თ -ერთ 

წარ დ გე ნილ კან დი და ტუ რას. კონ ს ტი ტუ-

ცი ის მი ხედ ვით კი, თუ პარ ლა მენ ტ მა ამის 

შემ დეგ ნდო ბა არ გა მო უცხა და მთავ რო-

ბას, პრე ზი დენ ტი ვალ დე ბუ ლია და ითხო-

ვოს პა რლა მენ ტი. ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 

პრე ზი დენტს შე უძ ლია ისე თი კან დი და ტი 

წა რად გი ნოს პარ ლა მენ ტ ში, რო მელ საც 

მხარ და ჭე რის ნაკ ლე ბი შან სი აქვს და 

ამით მი სი დათხოვ ნის ინ ს პი რი რე ბა მო-

ახ დი ნოს.

მთავ რო ბის ფორ მი რე ბისას პრე ზი-

დენ ტი ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად ამ უკა ნას კ ნე-

ლის თ ვის უნ დობ ლო ბის გა მოცხა დე ბის 
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პრო ცეს ში ერ თ ვე ბა. ახა ლი კონ ს ტი-

ტუ ცი ის მი ხედ ვით, ძვე ლი მთავ რო ბის 

გა და ყე ნე ბა და ახ ლის თ ვის უნ დობ ლო-

ბის გა მოცხა დე ბა ერ თი კენ ჭის ყ რით 

ხდე ბა. რო დე საც ძველ მთავ რო ბას 

პარ ლა მენ ტი უნ დობ ლო ბას უცხა დებს, 

მას უნ და ჰყავდეს ახა ლი კან დი და ტი, 

რო მე ლიც, კენ ჭის ყ რის ინი ცი ა ტორ თა 

იდე ის გან ხორ ცი ლე ბის შემ თხ ვე ვა-

ში, ავტომატურად გახდება პრემიერი. 

პრე ზი დენტს უფ ლე ბა აქვს სწო რედ ამ 

კან დი დატს და ა დოს ვე ტო, რომ ლის გა-

და სა ლა ხად სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს 

სი ი თი შე მად გენ ლო ბის 3/5 სჭირ დე ბა. 

ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა, 

რად გან თუ პარ ლა მენ ტ მა ვე ტო ვერ დაძ-

ლი ა, პრე ზი დენტს უფ ლე ბა აქვს და ითხო-

ვოს პარ ლა მენ ტი. 

პრე ზი დენტს მთავ რო ბას თან მი-

მარ თე ბით ერ თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 

კი დევ რჩე ბა: მას შე უძ ლია მთავ რო ბის 

სხდო მა ზე ცალ კე ულ სა კითხ თა გან ხილ ვა 

მო ითხო ვოს და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს ამ 

გან ხილ ვა ში.

პრე ზი დენ ტის რო ლი სა კა ნონ-
მ დებ ლო პრო ცეს სა და რე ფე-
რენ დუ მის და ნიშ ვ ნა ში
სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს აღარა აქვს 

სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის უფ ლე ბა 

და სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცეს ზე ის მხო-

ლოდ ვე ტოს მეშ ვე ო ბით ახ დენს გავ-

ლე ნას. თუმ ცა ვე ტოს გადალახვისთვის 

სა ჭი რო ხმე ბის რა ო დე ნო ბა მცირ დე ბა. 

ვე ტო გა და ლა ხუ ლად ჩა ით ვ ლე ბა, თუ მას 

მხარს და უ ჭერს პარ ლა მენ ტის სი ი თი შე-

მად გენ ლო ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი; ორ გა ნუ-

ლი კა ნო ნის პრო ექ ტის შემთხვევაში – თუ 

მას მხარს და უ ჭერს პარ ლა მენ ტის სრუ ლი 

შე მად გენ ლო ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი; კონ ს-

ტი ტუ ცი უ რი კა ნო ნის პრო ექ ტის მიღებისას 

– თუ მას მხარს და უ ჭერს პარ ლა მენ ტის 

სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის არა ნაკ ლებ სა მი 

მე ოთხე დისა.

კი დევ ერ თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა რე ფე-

რენ დუ მის და ნიშ ვ ნას შე ე ხე ბა. პრე ზი-

დენტს სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ 

შე უძ ლია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის, 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის, ან არა ნაკ-

ლებ 200 000 ამომ რ ჩევ ლის მოთხოვ ნით 

და ნიშ ნოს რე ფე რენ დუ მი.

კონ ტ რა სიგ ნა ცია
კონ ს ტი ტუ ცი ა ში შე მო დის ახა ლი ინ ს ტი-

ტუ ტი – კონ ტ რა სიგ ნა ცი ა. ეს ნიშ ნავს, რომ 

პრე ზი დენ ტის ზო გი ერ თი აქ ტი მხო ლოდ 

მას შემ დეგ შე დის ძა ლა ში, რაც პრე მი ერ 

- მი ნის ტ რი ხელ მო წე რით და ა დას ტუ რებს 

მის ში ნა არ ს ზე თან ხ მო ბას. პრე ზი დენ ტის 

სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი, რო მე ლიც სა ჭი-

რო ებს კონ ტ რა სიგ ნა ცი ას, ქვეყ ნ დე ბა და 

სა მარ თ ლებ რივ შე დე გებს მხო ლოდ კონ-

ტ რა სიგ ნა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში წარ მო შობს. 

კონ ს ტი ტუ ცი ა ში მო ცე მუ ლია პრე ზი-

დენ ტის ძი რი თა დი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 

ჩა მო ნათ ვა ლი, სა დაც მი თი თე ბუ ლია 

ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, რომლებზეც 

პრე მი ე რის თან ხ მო ბაა სა ჭი რო და 

ისი ნიც, რომლებზეც ასე თი თან ხ მო ბა 

სა ჭი რო არ არის. თუმ ცა კონ ს ტი ტუ ცი ა ში 

გვხვდე ბა კი დევ ერ თი ბუნ დო ვა ნი ჩა ნა-

წე რი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც გარ კ ვე უ ლი 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 

„მთავრობასთან შე თან ხ მე ბით“ უნდა 

მოხდეს. ცხა დია, ეს კონ ტ რა სიგ ნა ცია 

არ არის, ეს არც წი ნას წა რი თან ხ მო ბა ა, 

რად გან ორი ვე შემ თხ ვე ვა ზე პირ და პირ 

არის მი თი თე ბა გა კე თე ბუ ლი. არ არის ნა-

თე ლი, რა ფორ მით აძ ლევს პრე ზი დენტს 

მთავ რო ბა თან ხ მო ბას ამ უფ ლე ბა მო სი-

ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბისთვის და რი თ 

გან ს ხ ვავ დე ბა ეს ორი, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 

(წინასწარი თან ხ მო ბა და კონ ტ რა-

სიგ ნა ცი ა) მე ქა ნიზ მის გან. აღ ნიშ ნუ ლი 

გა უ გებ რო ბა შე საძ ლოა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 

კონ ფ ლიქ ტის სა ფუძ ვე ლი გახ დეს. 

შე ჯა მე ბა
თუ პრე ზი დენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს 

შე ვა ჯა მებთ, მათი რამ დე ნი მე კა ტე გო რი-

ად და ყო ფა შე იძ ლე ბა. 

პრე ზი დენ ტის, რო გორც სა ხელ მ წი-

ფოს მე თა უ რის, ფუნ ქ ცი ე ბი (ძირითადად 

ფორ მა ლუ რი ში ნა არ სის უფ ლე ბა მო სი-

ლე ბე ბი);

პრე ზი დენ ტის, რო გორც სა გა რეო 

ურ თი ერ თო ბებ ში წარ მო მად გენ ლის 

ფუნ ქ ცი ე ბი (ესეც მეტ წი ლად ფორ მა ლუ რი 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა);

პრე ზი დენ ტის, რო გორც ქვეყ ნის 

უმაღ ლე სი მთა ვარ სარ დ ლის ფუნ ქ ცი ე ბი 

(მნიშვნელოვანი მხო ლოდ სა ო მარ ვი თა-

რე ბა ში);

სხვა დას ხ ვა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 

ინ ს ტი ტუ ტის კომ პ ლექ ტა ცი ა ში მო ნა წი-

ლე ო ბა (იუსტიციის უმაღ ლე სი საბ ჭო, 

უშიშ რო ე ბის საბ ჭო, მხე დარ თ მ თავ რე ბის 

და ნიშ ვ ნა, სა კონ ს ტი ტუ ციო და უზე ნა ე სი 

სა სა მარ თ ლო ე ბი, ცეს კო, მა რე გუ ლი რე ბე-

ლი კო მი სი ე ბი, ეროვ ნუ ლი ბან კი და სხვა);

პრე ზი დენტს ასე ვე რჩე ბა სა კონ ს ტი-

ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რო მე ლიც ეფექ ტიანი 

იარა ღია პარ ლა მენ ტი სა და მთავ რო ბის 

მი ერ გა მო ცე მუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის 

გა სა უქ მებ ლად.

ჩვენეული პრე ზი დენ ტის ინ ს ტი ტუ ტის 

მო დე ლი საკ მა ოდ ლა ბი ლუ რი ა. ის სა კუ-

თარ ად გილს კონ ს ტი ტუ ცი ურ სის ტე მა ში 

პოლიტიკურ ძალ თა ბა ლან სის მი ხედ ვით 

პო უ ლობს. თუ სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს 

აკონ ტ რო ლებს პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფი, რო-

მელ საც ქვეყ ნის მე თა უ რი წარ მო ად გენს 

– იგი ჩრდილ ში მდგო მი ფი გუ რა, მე ო რე 

რი გის ლი დე რი ა. არ ც ერ თი რე ა ლუ რი 

ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე პო ლი ტი კო სი არ 

ისურ ვებს პრე ზი დენ ტო ბას მა შინ, რო დე-

საც არ სე ბობს ძა ლი ან ძლი ე რი პრე მი ე-

რის ინ ს ტი ტუ ტი. თუმ ცა იმ შემ თხ ვე ვა ში, 

თუ სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბა და 

პრე ზი დენ ტი სხვა დას ხ ვა გუნ დის წევ რე ბი 

არი ან, ამ უკა ნას კ ნელს საკ მა რის ზე მე ტი 

ბერ კე ტი რჩე ბა იმისთვის, რომ პრობ-

ლე მე ბი შე უქ მ ნას მმარ თ ველ ძა ლას და 

ამავ დ რო უ ლად ქვეყნის კონსტიტუციური 

სისტემა პო ლი ტი კურ კრი ზი სამ დე მი იყ-

ვა ნოს.

რე ა ლუ რად ჩვენ თ ვის ყვე ლა ზე მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა ის არის, რომ ახა ლი 

მო დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის შტო ებს შო რის 

კონ ფ ლიქ ტ ის წარმოქმნის ბევრ სა ბაბს 

იძ ლე ვა, თუმ ცა ზოგ ჯერ მისი დაძლევის 

ძა ლი ან მყი ფე გზებს, ზოგ ჯერ კი ასეთ 

გზებს სა ერ თოდ არ გვთა ვა ზობს. 
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ამი ტომ ამ ეტაპ ზე ჯო ბია სიფ რ თხი ლე 

გა მო ვი ჩი ნოთ: სი ნამ დ ვი ლე ში, ჩვენ უბ-

რა ლოდ არ ვი ცით, რე ა ლუ რად რა როლს 

ითა მა შებს მო მა ვა ლი პრე ზი დენ ტი. ეს 

მის პი როვ ნე ბა ზეც იქ ნე ბა და მო კი დე-

ბუ ლი და პო ლი ტი კურ გა რე მო ზეც. ეს 

უკა ნას კ ნე ლი კი გა მორ ჩე უ ლად გა ურ კ-

ვე ვე ლი ა. 

ამას გა ნა პი რო ბებს პრე მი ერ - მი-

ნის ტ რის და ქვეყ ნის ყვე ლა ზე მდი და-

რი ადა მი ა ნის, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის 

გან ზ რახ ვა, საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის 

შემ დეგ პო ლი ტი კი დან წა ვი დეს. თა ვის-

თა ვად, პრე მი ე რის გა დად გო მა სე რი ო-

ზულ პრობ ლე მას არ უნ და ქმნი დეს, მას 

რომ მყა რი უმ რავ ლე სო ბა უმაგ რებ დეს 

ზურგს: ერთ ლი დერს მე ო რე შეც ვ ლის 

და, ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის დო ნე ზე 

მა ინც, იმა ვე პო ლი ტი კას გა აგ რ ძე ლებს. 

მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლოს სხვა პო ლი ტი კუ-

რი ტრა დი ცია აქვს: აქ მთა ვა რი ლი დე-

თუ კა ნო ნის ლო გი კი დან ამო ვალთ, 

27 ოქ ტომ ბ რის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ-

ნე ბი ყვე ლა ზე ნაკ ლებმნიშ ნე ლო ვა ნი იქ-

ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში. ახა ლი 

პრე ზი დენ ტის ინა უ გუ რა ცი ის მო მენ ტი-

დან ძა ლა ში შე ვა სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი-

ლე ბე ბი, რაც მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას არ-

სე ბი თად შეკ ვეცს. პრე ზი დენტს ძა ლი ან 

მცი რე გავ ლე ნა ექ ნე ბა აღ მას რუ ლე ბე ლი 

ხე ლი სუფ ლე ბის ფორ მი რე ბა ზე: გა დამ-

წყ ვე ტი სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის 

ნე ბა ა, ხო ლო მი სი ლი დე რი – პრე მი ერ 

- მი ნის ტ რი, მთა ვა რი თა ნამ დე ბო ბის 

პი რია ქვე ყა ნა ში. კონ ს ტი ტუ ცი ის ახა ლი 

რე დაქ ცი ის შემ ქ მ ნელ თა ჩა ნა ფიქ რით, 

პრე ზი დენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა უფ რო 

„მთვლემარეა“: სა ნამ სა პარ ლა მენ ტო 

უმ რავ ლე სო ბა მყა რი ა, მი სი რო ლი მცი-

რე ა, მაგ რამ სა ხე ლი სუფ ლე ბო კრი ზი სის 

ვი თა რე ბა ში მას შე უძ ლი ა, არ ბიტ რის 

ფუნ ქ ცია შე ას რუ ლოს. 

თუმ ცა გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, 

რომ სა ქარ თ ვე ლო ში თა ნამ დე ბო ბის 

რე ა ლურ პო ლი ტი კურ წო ნას მხო ლოდ 

ფორ მა ლუ რი წე სე ბი არ გან საზღ ვ რავს. 

ამის სა უ კე თე სო მა გა ლი თია კო ჰა ბი-

ტა ცია პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვილ სა და 

პრე მი ერ - მი ნისტრ ივა ნიშ ვილს შო რის 

2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის 

შემ დეგ. ამ პე რი ოდ ში ძა ლა ში რჩე ბო და 

კონ ს ტი ტუ ცი ის ძვე ლი ვა რი ან ტი, რო მე-

ლიც პრე ზი დენტს ძა ლი ან დიდ ძა ლა უფ-

ლე ბას ანი ჭებ და. მაგ რამ არ ჩევ ნებ ში 

მი სი პარ ტი ის მარ ცხის შემ დეგ მი ხე ილ 

სა ა კაშ ვილ მა არ ჩი ა, ნე ბა ყოფ ლო ბით 

უარი ეთ ქ ვა თა ვი სი უფ ლე ბე ბის უმე ტეს 

ნა წილ ზე, ასე რომ, ფაქ ტობ რი ვად, ის 

ოპო ზი ცი ურ ფი გუ რად იქ ცა და არა სა-

ხელ მ წი ფოს მე თა უ რად. 

რის პერ სო ნა ა, პარ ტია კი მხო ლოდ მი სი 

და ნა მა ტი ა. ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში, ეს ეხე ბა 

რო გორც კო ა ლი ცი ა „ქართულ ოც ნე-

ბას“, ისე მის ბირთვს – იმა ვე სა ხე ლის 

მქო ნე პარ ტი ას. ისი ნი სა პარ ლა მენ ტო 

არ ჩევ ნე ბის წინ გაერთიანდნენ ბი ძი ნა 

ივა ნიშ ვი ლის, მა შინ სრუ ლი ად ახა ლი 

პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რის, გარ შე მო და, 

მათივე აღი ა რე ბით, სა ერ თო პროგ რა მა 

კი არა, წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის გა და ყე ნე-

ბის სურ ვი ლი ამოძრავებდათ. არც ისაა 

სა ი დუმ ლო, რომ კო ა ლი ცი ის წარ მა ტე ბა 

დიდ წი ლად მი სი ლი დე რის, ქარ თუ ლი 

სა ზო მე ბით, უზარ მა ზარ მა ფი ნან სურ მა 

რე სურ სებ მა გა ნა პი რო ბა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ნაკ ლებ სა-

ვა რა უ დო ა, რომ ივა ნიშ ვი ლის გა რე შე 

„ქართული ოც ნე ბა“ (კოალიციაც და პარ-

ტი აც) ქმე დუ ნა რი ან გა ერ თი ა ნე ბე ბად 

დარ ჩ ნენ. ამ კონ ტექ ს ტ ში გან სა კუთ რე-

ბით და მა ინ ტ რი გე ბე ლია ბი ძი ნა ივა ნიშ- ფ
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ვი ლის და ზუს ტე ბე ბი იმის თა ო ბა ზე, რომ 

ის გა დად გო მის შემ დე გაც შე ეც დე ბა გავ-

ლე ნის მოხ დე ნას პო ლი ტი კურ პრო ცეს ზე 

რო გორც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 

მოღ ვა წე, ხო ლო სა ჭი რო ე ბის შემ თხ-

ვე ვა ში არც პო ლი ტი კა ში დაბ რუ ნე ბას 

გა მო რიცხავს.

თუ ასე ა, სა ხელ დობრ რას ნიშ ნავს 

ივა ნიშ ვი ლის პო ლი ტი კი დან წას ვ ლა? 

ობი ექ ტუ რად, მას, რო გორც მმარ თ ვე ლი 

კო ა ლი ცი ის შემ ქ მ ნელ სა და დამ ფი ნან-

სე ბელს, ექ ნე ბა სა ი მი სო ბერ კე ტე ბი, 

რომ ფორ მა ლუ რი პოს ტის გა რე შეც 

სე რი ო ზუ ლი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს მთავ-

რო ბის საქ მი ა ნო ბა ზე. მაგ რამ სა კითხა-

ვი ა, შე ეც დე ბა თუ არა ის ამ ბერ კე ტე ბის 

გა მო ყე ნე ბას, ხო ლო თუ შე ეც დე ბა, 

რამ დე ნად ეფექ ტუ რი იქ ნე ბა მმარ თ ვე-

ლო ბის ასე თი, დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებ ში 

უპ რე ცე დენ ტო ფორ მა? მე ო რე მხრივ, თუ 

ივა ნიშ ვი ლი ნამ დ ვი ლად გან ზე გად გა, 

რამ დე ნად შეძ ლებს მი სი მემ კ ვიდ რე 

(ვისი ვი ნა ო ბაც ჯერ არ ვი ცით) პრე მი-

ერ - მი ნის ტ რის პოს ტ ზე შე ი ნარ ჩუ ნოს ეს 

მე ტად ჭრე ლი გა ერ თი ა ნე ბა და ქვეყ ნის 

ეფექ ტუ რი მარ თ ვა შეძ ლოს? ან, იქ ნებ, 

ბო ლო მო მენ ტ ში ივა ნიშ ვი ლი გა და ი-

ფიქ რებს და, სა კუ თა რი მომ ხ რე ე ბისა 

და თა ნა მებ რ ძო ლე ბის თხოვ ნით, მა ინც 

დარ ჩე ბა პოს ტ ზე? 

ამ შე კითხ ვებ ზე არა ვის აქვს პა სუ ხი, 

რაც ნიშ ნავს, რომ საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ-

ნე ბის შე დე გე ბიც გა დამ წყ ვეტ სიცხა დეს 

ვერ მო ი ტანს. მაგ რამ ისი ნი დიდ წი ლად 

გან საზღ ვ რავს ძალ თა გან ლა გე ბას, რის 

ფონ ზეც შე იძ ლე ბა ახა ლი პო ლი ტი კუ რი 

რე ა ლო ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს. 

ამ კონ ტექ ს ტ ში უნ და ვიმ ს ჯე ლოთ ძი-

რი თად კან დი და ტებ ზე და მათ შან სებ ზე. 

გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი მმარ თ ვე ლი 

კო ა ლი ცი ის კან დი და ტი და, მა შა სა და მე, 

ფა ვო რი ტი ა. მაგ რამ ანა ლი ტი კოს თა უმ-

რავ ლე სო ბა (ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი სად მი 

მა თი გან წყო ბის მი უ ხე და ვად) მას სუსტ 

ფი გუ რად მი იჩ ნევს. მას სა ზო გა დო ე ბა 

ნაკ ლე ბად იც ნობს და არა სო დეს უთა მა-

შია და მო უ კი დე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი რო-

ლი, თუმ ცა გარ კ ვე ულ პე რი ო დებ ში ჯერ 

ზუ რაბ ჟვა ნი ას, შემ დეგ კი ნი ნო ბურ ჯა-

ნა ძის ორ ბი ტა ზე ტრი ა ლებ და. თა ვად კო-

ა ლი ცი ის ლი დერ მა მი სი არ ჩე ვა ნი იმას 

და უ კავ ში რა, რომ სი ა მოვ ნებს ფი ლო სო-

ფი უ რი გა ნათ ლე ბის მქო ნე მარ გ ვე ლაშ-

ვილ თან ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი დის კუ სი ე ბი. 

შე იძ ლე ბა ის ვა რა უ დობს, რომ მარ გ ვე-

ლაშ ვი ლი ვერ შეძ ლებს და მო უ კი დე ბე ლი 

პო ლი ტი კუ რი ცენ ტ რის შექ მ ნას და პრე-

მი ერ - მი ნის ტ რის კონ კუ რენტ ფი გუ რად 

ვერ იქ ცე ვა. ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, 

მას ზე არ ჩე ვა ნის შე ჩე რე ბა ივა ნიშ ვი ლის 

მხრი დან სა კუ თარ ძა ლებ ში დარ წ მუ-

ნე ბუ ლო ბას მა ღალ ხა რისხს აჩ ვე ნებს: 

ვინც არ უნ და წა მო ა ყე ნოს მმარ თ ველ მა 

კო ა ლი ცი ამ, ის გა ი მარ ჯ ვებს. 

ფა ვო რიტს შე და რე ბით სე რი ო ზულ 

კონ კუ რენ ცი ას ორი კან დი და ტი გა უ-

წევს. „გაერთიანებულ ნა ცი ო ნა ლურ 

მოძ რა ო ბას“, ყო ფილ სა ხე ლი სუფ ლე ბო, 

დღეს კი – ძი რი თად ოპო ზი ცი ურ ძა ლას, 

პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი თავ მ ჯ დო მა რე 

და ვით ბაქ რა ძე წარ მო ად გენს. ნა ცი ო-

ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი 

ზე წო ლის ქვე შა ა. უშუ ა ლოდ არ ჩევ ნე ბის 

შემ დეგ კო ა ლი ცი ის ლი დე რე ბი პირ-

დე ბოდ ნენ თავიანთ მომ ხ რე ებს, რომ 

ის მა ლე შეწყ ვეტ და არ სე ბო ბას, თუმ ცა 

შემ დ გომ – შე საძ ლო ა, და სავ ლე თის 

გავ ლე ნით – მა თი რი ტო რი კა შე და რე-

ბით უფ რო შემ რი გებ ლუ რი გახ და, რაც 

„ოცნების“ რა დი კა ლუ რი მომ ხ რე ე ბის 

რის ხ ვას იწ ვევს. „ნაციონალური მოძ რა-

ო ბის“ გა ნად გუ რე ბის ან მარ გი ნა ლი ზა-

ცი ის მცდე ლო ბას ხე ლი სუფ ლე ბის ენა ზე 

„სამართლიანობის აღ დ გე ნა“ ქვი ა, 

რაც ნიშ ნავს, რომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის 

ლი დე რებ მა პა სუ ხი უნ და აგონ და ნა-

შა ულ ზე, რომელიც, „ოცნების“ მომ ხ რე-

თა აზ რით, ჩა ი დი ნეს. „ნაციონალური 

მოძ რა ო ბის“ გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი ვა ნო 

მე რა ბიშ ვი ლი ცი ხე შია და რამ დე ნი მე 

ბრალ დე ბით სა სა მარ თ ლოს ელის, სის-

ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ე ბია გახ ს ნი ლი 

პარ ტი ის ბევრ სხვა წამ ყ ვან ფი გუ რა ზე, 

ხო ლო საპ რე ზი დენ ტო ვა დის დამ თავ-

რე ბის შემ დეგ იმა ვეს ჰპირ დე ბი ან 

პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვილ საც. გარ და ამი სა, 

პარ ტი ის სა ჯა რო ღო ნის ძი ე ბებს ხში რად 

ახ ლავს ძა ლა დო ბა ბრბოს მხრი დან, 

რომ ლის ინი ცი ა ტო რებს უარეს შემ თხ ვე-

ვა ში ას ლა რი ა ნი სას ჯე ლი ელის. 

ამ პი რო ბებ ში, შე და რე ბით მა ღა-

ლი შე დე გი საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ-

ში სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

პარ ტი ის თ ვის იმის საჩ ვე ნებ ლად, რომ 

ის ძლი ერ და ლე გი ტი მურ ოპო ზი ცი ურ 

ძა ლად რჩე ბა ქარ თულ პო ლი ტი კა ში, 

ხო ლო მო მა ვალ ში წამ ყ ვა ნი პო ზი ცი ე ბის 

დაბ რუ ნე ბის შან სე ბიც აქვს. ამ დე ნად, 

არ ჩევ ნებ ში მე ო რე ად გი ლიც პარ ტი ის თ-

ვის წარ მა ტე ბა იქ ნე ბა – რი სი მიღ წე ვაც 

სავ სე ბით რე ა ლუ რი ა. და ვით ბაქ რა ძე 

ამის თ ვის სა უ კე თე სო კან დი და ტი ა: 

ის გან სა კუთ რე ბით გა წო ნას წო რე ბულ 

პო ლი ტი კო სად ით ვ ლე ბა და მი სა ღე ბია 

მათ თ ვი საც, ვი საც მი ხე ილ სა ა კაშ ვი-

ლის ჰი პე რაქ ტი უ რო ბა და რა დი კა ლიზ მი 

აში ნებს. 

სა ზო გა დო ე ბა ში გა ნი ხი ლე ბა ვერ სი ა, რომ 
პრე მი ე რის ნამ დ ვი ლი კან დი და ტი სწო რედ 
ბურ ჯა ნა ძეა და არა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი. ამას 
ხსნის არა მხო ლოდ ქარ თ ვე ლე ბის 
მიდ რე კი ლე ბა კონ ს პი რა ცი ის თე ო რი ე ბის კენ, 
არა მედ ივა ნიშ ვი ლის პა სი უ რო ბა სა არ ჩევ ნო 
პრო ცეს ში და წარ სუ ლი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი.
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მე სა მე და ყვე ლა ზე 

არაპროგნოზირებადი კან დი და ტი 

სა ა კაშ ვი ლის ყო ფი ლი თა ნა მებ რ ძო ლი 

ნი ნო ბურ ჯა ნა ძე ა. ამ პო ლი ტი კოს მა 

რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და: 

ზო მი ე რე ბის გან სა ხი ე რე ბი დან მგზნე-

ბა რე რე ვო ლუ ცი ო ნე რამ დე, პრო და-

სავ ლუ რი კურ სის მყა რი დამ ც ვე ლი დან 

ღი ად პრო რუ სული პო ზი ცი ის მქონე 

პოლიტიკოსამდე. რა ღაც ეტაპ ზე ის 

ჩა მო წე რეს, რო გორც წარ სუ ლის პო-

ლი ტი კო სი; სკან და ლურ მა ვო ი ა ჟებ მა 

რუ სე თის პრე ზი დენტ პუ ტინ თან 2008 

წლის ომის შემ დეგ მას სა ზო გა დო ე ბის 

ყუ რადღე ბა, მაგ რამ არა მხარ და ჭე რა 

და უბ რუ ნა. მი სი ძი რი თა დი და პი რე ბე-

ბი, ერ თი მხრივ, „ნაციონალური მოძ-

რა ო ბის“ სა ბო ლოო გა ნად გუ რე ბა და 

მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის და პა ტიმ რე ბა ა, 

მე ო რე მხრივ კი – ევ რო ატ ლან ტი კურ 

ინ ტეგ რა ცი ა ზე უარის თქმა და რუ სე თის 

მი მართ უფ რო ლო ი ა ლუ რი პო ლი ტი კა: 

ანუ იმ მო ლო დი ნე ბის გა მარ თ ლე ბა, 

რაც ამომ რ ჩე ველ თა ნა წილს „ქართული 

ოც ნე ბის გან“ ჰქონ და, მაგ რამ არ შე უს-

რულ და. 

ბურ ჯა ნა ძის თ ვის არ ჩევ ნე ბი პო ლი-

ტი კა ში რე ა ლუ რი დაბ რუ ნე ბის შან სი ა, 

და, რო გორც ჩანს, მას შე უძ ლია ამ 

ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბა. ყვე ლა ზე იდუ-

მა ლი ფაქ ტო რი მის მი მართ ბი ძი ნა 

ივა ნიშ ვი ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა ა. 

სა ზო გა დო ე ბა ში გა ნი ხი ლე ბა ვერ სი ა, 

რომ პრე მი ე რის ნამ დ ვი ლი კან დი და ტი 

სწო რედ ბურ ჯა ნა ძეა და არა მარ გ ვე-

ლაშ ვი ლი. ამას ხსნის არა მხო ლოდ 

ქარ თ ვე ლე ბის მიდ რე კი ლე ბა კონ ს-

პი რა ცი ის თე ო რი ე ბის კენ, არა მედ 

ივა ნიშ ვი ლის პა სი უ რო ბა სა არ ჩევ ნო 

პრო ცეს ში და წარ სუ ლი გა მო ნათ ქ ვა მე-

ბი, რომ ბურ ჯა ნა ძემ უნ და ჩა ა ნაც ვ ლოს 

„ნაციონალური მოძ რა ო ბა“, რო გორც 

ძი რი თა დი ოპო ზი ცი უ რი ძა ლა. შე საძ-

ლო ა, ეს ვერ სია გა და ჭარ ბე ბუ ლი იყოს, 

მაგ რამ სრუ ლი ად რა ცი ო ნა ლუ რია 

ვი ვა რა უ დოთ, რომ, რა ღაც დო ნემ დე, 

ბურ ჯა ნა ძის გაძ ლი ე რე ბა ივა ნიშ ვი-

ლის ინ ტე რე სებ ში შე დის. მან შე იძ ლე ბა 

შექ მ ნას ე. წ. „ლოიალური ოპო ზი ცი ა“, 

ხე ლი შუწყოს „ნაციონალური მოძ რა ო-

ბის“ მარ გი ნა ლი ზა ცი ას და, ამა ვე დროს, 

„ქართული ოც ნე ბა“ და სავ ლე თის წი ნა შე 

შე და რე ბით უფ რო ზო მი ერ და, ამი ტომ, 

მხარ და სა ჭერ ძა ლად წარ მო ა ჩი ნოს. 

სარ წ მუ ნო წი ნა სა არ ჩევ ნო გა მო-

კითხ ვე ბის არარ სე ბო ბა აძ ნე ლებს 

კან დი და ტე ბის შან სე ბის გათ ვ ლას. მით 

უმე ტეს, შარ შან დელ მა გა მოც დი ლე ბამ 

გვას წავ ლა, რომ ბო ლო მო მენ ტ ში ბევ რი 

რამ შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს. ჯერ ჯე რო-

ბით ჩანს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს საკ მა ოდ 

კონ კუ რენ ტუ ლი არ ჩევ ნე ბი ელის და 

გა მო რიცხუ ლი არ არის, გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 

მე ო რე ტურ ში გა მოვ ლინ დეს. ამ უკა ნას-

კ ნელ მა შე იძ ლე ბა გა დამ წყ ვე ტი რო ლი 

ვერ ითა მა შოს ქვეყ ნის მარ თ ვა ში, მაგ-

რამ არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი სე რი ო ზულ 

გავ ლე ნას მო ახ დენს პო ლი ტი კუ რი პრო-

ცე სის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბა ზე. ფ
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ესაუბრნენ: გუგა სულხანიშვილი 

შოთა დიღმელაშვილი

პრეზიდენტობის კანდიდატი 
დავით ბაქრაძე

ბა ტო ნო და ვით, რო გო რია თქვე ნი მო ლო დი ნი საპ-
რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბით, ხმე ბის რამ-
დე ნი პრო ცენ ტის მი ღე ბას ვა რა უ დობთ?

რთუ ლი არ ჩევ ნე ბი იქ ნე ბა და პრო ცენ ტებ ზე სა უ ბა რი ძა ლი ან 

ნა ად რე ვი ა. მო სახ ლე ო ბის თით ქ მის ნა ხე ვა რი დღეს არ არის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, თუ რო მელ პო ლი ტი კურ ძა ლას აძ ლევს ხმას, 

ამი ტომ ეს კამ პა ნია ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და სწო რედ კამ პა-

ნი ის პრო ცეს ში გა მოჩ ნ დე ბა, სა ით გა და იხ რე ბა მო სახ ლე ო ბის 

ეს ნა წი ლი. იმის მი ხედ ვით, ვის კე ნაც გა და იხ რე ბა ეს ნა წი ლი, მას 

ექ ნე ბა შე სა ბა მი სი შე დე გიც. თუმ ცა, თუ უფ რო ზო გა დად და გლო-

ბა ლუ რად შევ ხე დავთ ამ არ ჩევ ნებს, არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯ ვე ბა არ 

არის მხო ლოდ პრო ცენ ტე ბი და მი მაჩ ნი ა, რომ არ ჩევ ნებ ში გა მარ-

ჯ ვე ბა იქ ნე ბა ისიც, რომ ქვე ყა ნა ში სი ტუ ა ცია შე მობ რუნ დე ბა; რომ 

ქვე ყა ნა და პი რის პი რე ბი დან და და ყო ფი დან, რაც ბო ლო 11 თვე ში 

მოხ და, შე რი გე ბი სა და გამ თ ლი ა ნე ბის კენ წა ვა და, ზო გა დად, 

მობ რუნ დე ბა სი ტუ ა ცი ა, სა დაც ყვე ლა პო ლი ტი კურ პარ ტი ას ექ ნე ბა 

ნორ მა ლუ რად მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბა. ამი ტომ სი ტუ ა ცი ის შეც ვ-

ლა არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე კონ კ რე ტუ ლი ციფ რე ბი, 

რომლებზეც დღეს სა უ ბა რი, უბ რა ლოდ, რთუ ლი ა.

მინ და პრე მი ერ - მი ნის ტ რის ცი ტი რე ბა მო ვახ დი ნო 
და შემ დეგ თქვე ნი კო მენ ტა რი მო ვის მი ნო ამას თან 
და კავ ში რე ბით: „საბედნიეროდ თუ სა უ ბე დუ როდ, მარ-
გ ვე ლაშ ვილს დღეს არ ჰყავს რე ა ლუ რი კონ კუ რენ ტი და 
ის პირ ველ სა ვე ტურ ში დი დი შე დე გით გა ი მარ ჯ ვებს“. 

ვინ გა ი მარ ჯ ვებს და რა შე დე გით, ამას ხალ ხი, ამომ რ ჩე ვე ლი 

გან საზღ ვ რავს და მე ნე ბის მი ე რი ასე თი პროგ ნო ზი ხალ ხის შე უ-

რაცხ ყო ფად მი მაჩ ნი ა.

რო დე საც ციფ რე ბის შე სა ხებ მკითხეთ, მე შეგ ნე ბუ ლად არ 

და გი სა ხე ლეთ არც ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ციფ რი – არა იმი ტომ, რომ 

არ ვი ცი კვლე ვის შე დე გე ბი, ან არ მაქვს სა კუ თა რი პროგ ნო ზი, 

უბ რა ლოდ, მი მაჩ ნი ა, რომ არ ჩევ ნე ბამ დე პო ლი ტი კო სი არ უნ და 

სა უბ რობ დეს იმა ზე, თუ რა იქ ნე ბა. რა იქ ნე ბა, ამას წყვეტს ხალ ხი, 

ამას წყვეტს ამომ რ ჩე ვე ლი და მსგავ სი კა ტე გო რი უ ლი პროგ ნო ზე-

ბის გა კე თე ბა არ ჩევ ნე ბამ დე, ამ ამომ რ ჩევ ლის შე უ რაცხ ყო ფა ა.

მაგ რამ ერთს კი ვიტყ ვი, რომ ნამ დ ვი ლად არ იქ ნე ბა ისე მარ ტი-

ვად, რო გორც ამას პრე მი ერ - მი ნის ტ რი ასე დარ წ მუ ნე ბით ამ ბობს.

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის მმარ თ ვე ლო ბის დროს 
აშ კა რად და ირ ღ ვა ბა ლან სი ძა ლო ვან სტრუქ ტუ რებ სა 
და პო ლი ტი კურ სპექტრს შო რის. ძა ლო ვა ნი მი ნის ტ-
რე ბი გა ნუ ზომ ლად უფ რო დი დი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით 
სარ გებ ლობ დ ნენ, ვიდ რე და ნარ ჩე ნი პო ლი ტი კო სე ბი. 
რა იყო ამის მი ზე ზი? რამ გა მო იწ ვია ეს ტენ დენ ცი ა?

ამ გა და სა ხე დი დან ჩანს, რომ ეს ნამ დ ვი ლად ერ თ -ერ თი პრობ-

ლე მა იყო. გეტყ ვით ამ პრობ ლე მის მი ზეზ საც და ამ პრობ ლე მის 

შე დეგ საც.

მი ზე ზი იყო შემ დე გი: რომ არ მომ ხ და რი ყო თა ვის დრო ზე პო-

ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბის გა დაყ ვა ნა ძა ლო ვან სა მი ნის ტ რო ებ ში, ამ 

სა მი ნის ტ რო ე ბის რე ფორ მა, უბ რა ლოდ, ვერ მოხ დე ბო და – ვერც 

პო ლი ცი ის რე ფორ მა, ვერც არ მი ის რე ფორ მა, ვერც პრო კუ რა ტუ-

რის რე ფორ მა. გვახ სოვს ყვე ლას, რომ ათი წლის წინ ეს სტრუქ ტუ-

რე ბი კო რუმ პი რე ბუ ლი იყო და მათ აბ სო ლუ ტუ რად არ ჰქონ დათ 

ხალ ხის ნდო ბა.

იმის თ ვის, რომ ამ სტრუქ ტუ რე ბის რე ფორ მა მომ ხ და რი ყო, იქ 

უნ და წა სუ ლიყ ვ ნენ პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბი, გუნ დის პო ლი ტი კუ რი 

მძი მე წო ნოს ნე ბი. ეს გარ და უ ვა ლი იყო, მაგ რამ მე ო რე პრობ ლე მა, 

რო მე ლიც ამან გა მო იწ ვი ა, გახ ლ დათ ის, რომ რო გორც კი შენს ლი-

დერს ნიშ ნავ გარ კ ვე უ ლი უწყე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად, იმ უწყე ბა ში 

ავ ტო მა ტუ რად გი სუს ტ დე ბა გა რე კონ ტ რო ლი.

ანუ რო გორც კი შე ნი ლი დე რი მი დის რო მე ლი მე სა მი ნის ტ როს 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლად, ეს ავ ტო მა ტუ რად ნიშ ნავს, რომ პარ ლა მენ ტის 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბა იმ სა მი ნის ტ როს მი მართ სუს ტ დე ბა, გა მომ დი-

ნა რე ამ ლი დე რის ავ ტო რი ტე ტი დან და პო ლი ტი კუ რი წო ნი დან.

საპრეზიდენტო არჩევნები
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ერ თ გ ვა რი დი ლე მა სა ვით შე იქ მ ნა. ანუ, ერ თი მხრივ, რომ არ 

წა სუ ლიყ ვ ნენ ლი დე რე ბი მი ნის ტ რე ბად – ვერ გარ დავ ქ მ ნი დით ძა-

ლო ვან სექ ტორს და ვერ შევ ქ მ ნი დით იმ თა ნა მედ რო ვე პო ლი ცი-

ას, არ მი ას, პრო კუ რა ტუ რას, რო მე ლიც დღეს არის, მაგ რამ, მე ო რე 

მხრივ, სწო რედ იმის გა მო, რომ იქ მოხ ვ დ ნენ პო ლი ტი კუ რი მძი მე-

წო ნოს ნე ბი, შე უძ ლე ბე ლი გახ და სის ტე მის გა რე დან კონ ტ რო ლი. 

რო გორც კი სის ტე მას გა რე დან კონ ტ რო ლი მო აკ ლ და და ჩა ი კე ტა, 

სის ტე მა ში პრობ ლე მე ბი გაჩ ნ და.

ის და ნა შა უ ლე ბი და პრობ ლე მე ბი, რაც ჩვენ ვნა ხეთ, სწო რედ 

ჩა კე ტი ლი სის ტე მის შე დე გი იყო. რო ცა გვე კითხე ბი ან, იყო თუ არა 

პრობ ლე მა სის ტე მუ რი, სის ტე მუ რი ნამ დ ვი ლად არ იყო, რად გან 

არა ვის გან ჰქონ დათ ამ ადა მი ა ნებს და ვა ლე ბა, რომ ადა მი ა ნი 

ეწა მე ბი ნათ ან და ემ ცი რე ბი ნათ. სის ტე მუ რო ბის ელე მენ ტი იყო ის, 

რომ რო გორც კი მო აკ ლ და პო ლი ტი კუ რი კონ ტ რო ლი ძა ლოვ ნებს, 

მა შინ ვე სის ტე მა ჩა ი კე ტა და ჩა კე ტილ სის ტე მა ში წარ მო იქ მ ნა 

და ნა შა უ ლი და სწო რედ ჩა კე ტილ მა სის ტე მამ და ბა და ისე თი ადა-

მი ა ნე ბი, ვინც ამას აკე თებ და. ამი ტომ, ერ თი მხრივ, მი ზე ზი იყო ის, 

რომ გარ და უ ვა ლი იყო მძი მე წო ნოს ნე ბის, ლი დე რე ბის გაშ ვე ბა, 

მაგ რამ შე დე გად ამან მო ი ტა ნა ის, რომ სის ტე მა ჩაგ ვე კე ტა და 

ჩა კე ტილ სის ტე მა ში გაჩ ნ და პრობ ლე მე ბი. ამი ტომ, სა მო მავ ლოდ 

ესეც ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და მწა რე გაკ ვე თი ლი ა, 

რო მე ლიც, ვფიქ რობ, უფ რო კარ გად გა ვა ა ნა ლი ზეთ. ერ თი მხრივ, 

რა თქმა უნ და, ძა ლო ვა ნი სექ ტო რი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია და იქ 

მუდ მი ვად უნ და იყ ვ ნენ ისე თი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც რე ფორ-

მებს წინ წა იყ ვა ნენ, მაგ რამ ამან არ უნ და ჩა კე ტოს სის ტე მა, არ 

უნ და შე ა სუს ტოს სა პარ ლა მენ ტო კონ ტ რო ლი, არ უნ და შე ა სუს ტოს 

სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი კონ ტ რო ლი. შე სუს ტე ბუ ლი კონ ტ რო-

ლი და სის ტე მის ჩა კეტ ვა მა შინ ვე შექ მ ნის ისე თი ვე პრობ ლე მებს, 

რო გო რიც იყო წი ნა წლებ ში, ამი ტომ ეს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი და სე რი ო ზუ ლი გაკ ვე თი ლი ა, რო მე ლიც წი ნა წლე ბი დან 

უნ და გა მო ვი ტა ნოთ.

თქვენ ახ სე ნეთ ცი ხის მოვ ლე ნე ბი და მი უ ხე და ვად 

იმი სა, დად გ მუ ლი და შეკ ვე თი ლი იყო ისი ნი თუ არა, 
სა და ვო არ არის, რომ ძა ლა დო ბას ად გი ლი ჰქონ და 
ცი ხე შიც და მის გა რე თაც. გქონ დათ თუ არა თქვენ, 
რო გორც პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რეს, ამის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია და არ რე ა გი რებ დით, თუ ინ ფორ მა ცია არ 
გქონ დათ ? 

რაც შე ე ხე ბა ცი ხეს, ეს მარ თ ლაც ემო ცი უ რად ძა ლი ან მძი მე 

მო მენ ტი იყო ჩემ თ ვი საც, ყვე ლა ჩე მი თა ნა გუნ დე ლის თ ვი საც. 

ემო ცი უ რი შო კი იყო ამ კად რე ბის ნახ ვა. რო გორც დღეს გა ირ კ ვა, 

ამ კად რე ბის ნა წი ლი მარ თ ლაც სპე ცი ა ლუ რად და ხე ლოვ ნუ რად 

იყო დად გ მუ ლი, თუმ ცა პრობ ლე მა ბევ რად უფ რო სიღ რ მი სე უ ლი 

გახლდათ და პრობ ლე მა იყო არა ის, რომ ვი ღაც ადა მი ან მა იკად-

რა და ასე თი კად რი დად გა, არა მედ პრობ ლე მა იყო ის, რომ ცი ხე-

ში ძა ლა დო ბას მარ თ ლაც ჰქონ და ად გი ლი. რაც შე ე ხე ბა ფაქ ტებ სა 

და ცოდ ნას, ამ სიღ რ მის პრობ ლე მაზე და მათ შო რის, პირ ველ 

რიგ ში, ცი ხე ში სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბა ზე სა უ ბა რი ნამ დ ვი ლად არ 

ყო ფი ლა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის არც ერთ ან გა რიშ ში. მე სა ხალ ხო 

დამ ც ვე ლის ან გა რი შებს მუდ მი ვად ვეც ნო ბო დი.

ამ პრობ ლე მა ზე სა უ ბა რი არ ყო ფი ლა – რო გორც ჩანს, პა ტიმ რე-

ბი ერი დე ბოდ ნენ. უფ რო მეტ საც გეტყ ვით: დღე საც კი, რო დე საც ხე-

ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლის შემ დეგ 11 თვე გა ვი და, ცი ხე ში სექ სუ ა ლუ რი 

ძა ლა დო ბის მუხ ლით არც ერ თი საქ მე არ არის აღ ძ რუ ლი და არც 

ერ თი ადა მი ა ნი არ არის დას ჯი ლი. ანუ არა მხო ლოდ წი ნა წლებ ში, 

დღე საც კი, ამ მუხ ლით პრაქ ტი კუ ლად არა ნა ი რი სა მარ თ ლებ რი-

ვი მოქ მე დე ბა არ არის, ამი ტომ ეს სა კითხი არ იყო არც სა ხალ ხო 

დამ ც ვე ლის ან გა რიშ ში და, შე სა ბა მი სად, ამ თე მა ზე სა უ ბა რიც არ 

იყო. რაც შე ე ხე ბა ძა ლა დო ბას, ანუ ფი ზი კურ შე უ რაცხ ყო ფასა და 

ცე მას, ასე თი არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის ფაქ ტე ბი იყო სა ხალ ხო 

დამ ც ვე ლის ან გა რი შებ ში. ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში, სა დაც სა კითხი 

იყო პრობ ლე მუ რი, რო გორც მახ სოვს, მე, რო გორც პარ ლა მენ ტის 

თავ მ ჯ დო მა რეს, შე მეძ ლო გა მე ცა სპე ცი ა ლუ რი ნე ბარ თ ვა, რომ 

დე პუ ტა ტე ბი ცი ხე ებ ში შე სუ ლიყ ვ ნენ, ენა ხათ პა ტიმ რე ბი, და ლა პა-

რა კე ბოდ ნენ მათ და სი ტუ ა ცია შე ეს წავ ლათ. მე ასე თი 43 ნე ბარ თ-

ვა მაქვს გა ცე მუ ლი.

უბ რა ლოდ, რომ შე ა და როთ, წი ნა ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში 30 

ნე ბარ თ ვა იყო გა ცე მუ ლი ანუ რე ა ლუ რად 30 პრო ცენ ტით უფ რო მე-

ტი ნე ბარ თ ვა მაქვს გა ცე მუ ლი ცი ხე ში შეს ვ ლის, ვიდ რე ეს იყო წი ნა 

პარ ლა მენ ტის დროს. ყო ველ თ ვის, რო დე საც ცნობილი ხდებოდა, 

რომ ვი ღა ცას არა სა თა ნა დოდ მო ეპყ რ ნენ, ან ცე მას ჰქონ და ად გი-

ლი, ან ძა ლა დო ბას, ყო ველ თ ვის ვცდი ლობ დი, რომ შე სუ ლიყ ვ ნენ 

დე პუ ტა ტე ბი. თან ამ 43 ნე ბარ თ ვი დან 29 არის გა ცე მუ ლი პარ ლა-

მენ ტის ოპო ზი ცი ო ნე რი წევ რე ბის თ ვის. ანუ ისინი, ვინც ცი ხე ში 

სი ტუ ა ცი ის სა ნა ხა ვად შე დი ო და, ძირითადად ოპოზიციონერი 

დეპუტატები იყვნენ. ამი ტომ ყო ველ თ ვის, რო ცა იყო ძა ლა დო ბი სა 

ან ცე მის ფაქ ტე ბი და ეს პრობ ლე მა მო დი ო და ჩვე ნამ დე, მე ვა კე-

თებ დი იმას, რაც შე მეძ ლო გა მე კე თე ბი ნა. კერ ძოდ, ეს იყო დე პუ-

ტა ტე ბის ცი ხე ში შეშ ვე ბა, სი ტუ ა ცი ის ად გილ ზე გაც ნო ბა, შემ დეგ ამ 

„ვერ შევძელით 
ის, რომ ბოლომდე 
დაგვეცვა ბიზნესი 

სამართალდამცავი 
ორგანოების 

ჩარევისა და მათი 
კარნახისგან. 
ეს პრობლემა 

ნამდილად იყო“.

საპრეზიდენტო არჩევნები
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ინ ფორ მა ცი ის მი ტა ნა სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის მი ნის ტ რ თან და პრო-

კუ რა ტუ რა ში. მაგ რამ რაც შე ე ხე ბა სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბას, კი დევ 

ერ თხელ გა ვი მე ო რებ, ასე თი ფაქ ტე ბი არც მა შინ იყო ან გა რიშ ში 

და დღე საც, ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მოს ვ ლის 11 თვის თავ ზე, არც 

ერ თი ადა მი ა ნი ამ ფაქ ტის გა მო დას ჯი ლი არ არის და არც ერ თი 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე არ არის აღ ძ რუ ლი. ანუ, რო გორც ჩანს, 

ამ თვალ საზ რი სით, უფ რო მე ტად საქ მე გვქონ და გაზ ვი ა დე ბას-

თან, ვიდ რე რე ა ლო ბას თან. თუმ ცა პრობ ლე მა ისა ა, რომ მარ თ ლაც 

არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბა, ცე მა, ძა ლა დო ბა იყო და ცნო ბი ლიც 

ხდე ბო და. და უკ ვე გითხა რით, რა რე ა გი რე ბას ვახ დენ დი და რი სი 

გა კე თე ბა შე მეძ ლო ამას თან და კავ ში რე ბით.

კა ხა ბენ დუ ქი ძე ბიზ ნეს თან სა ხელ მ წი ფოს და მო კი-
დე ბუ ლე ბის მაქ სი მა ლუ რი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის მომ ხ რე 
იყო. 2009 წელს ის სა ხელ მ წი ფო საქ მი ა ნო ბას ჩა მო-
შორ და. ამის მი ზე ზი ის ხომ არ იყო, რომ სა ხელ მ წი ფომ 
შეც ვა ლა ბიზ ნეს თან ლი ბე რა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
კურ სი. და სა ერ თოდ, რა კო მენ ტარს გა ა კე თებ დით 
თქვე ნი მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში სა ხელ მ წი ფო სა და 
ბიზ ნე სის ურ თი ერ თო ბის თა ო ბა ზე?

ჩვე ნი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ძლი ე რი მხა რე, ვფიქ რობ, იყო ის, 

რომ ჩვენ ვი ყა ვით მკვეთ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მე მარ ჯ ვე ნე 

ორი ენ ტა ცი ის ხე ლი სუფ ლე ბა, რომ ლის მთე ლი ამო ცა ნა თა ვი-

დან ბო ლომ დე იყო ბიზ ნე სი სა და ეკო ნო მი კის თ ვის ხელ შეწყო ბა, 

სა ხელ მ წი ფოს რო ლის მი ნი მი ზა ცია და არა თუ იმის დაშვება, რომ 

სა ხელ მ წი ფოს ხე ლი შე ე შა ლა ეკო ნო მი კის თ ვის, არა მედ პი რი ქით, 

სა ხელ მ წი ფო დახ მა რე ბო და ეკო ნო მი კას. ამი ტომ ეს ფი ლო სო ფია 

და ხა ზი იყო თა ვი დან ბო ლომ დე და იმუ შა ვა, რი სი და მა დას ტუ რე-

ბე ლია ათ ჯერ გაზ რ დი ლი ბი უ ჯე ტი, სამ ჯერ გაზ რ დი ლი მთლი ა ნი 

ში და პრო დუქ ტი (GDP), ქვე ყა ნა ში დაწყე ბუ ლი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი ამ დე ნი პრო ექ ტი... თუმ ცა ბუ ნებ რი ვი ა, რომ გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე 

სა ხელ მ წი ფო ასე ვე დგე ბა არ ჩე ვა ნის წი ნა შე და მან უნ და აიღოს 

გარ კ ვე უ ლი სო ცი ა ლუ რი ტვირ თი. ანუ რაც უნ და მე მარ ჯ ვე ნე იყოს 

ხე ლი სუფ ლე ბა თა ვი სი ბუ ნე ბით, არ სე ბობს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ-

ლი ა ნო ბა, არ სე ბობს ის, რომ ამ ქვე ყა ნა ში ძა ლი ან ბევრ ადა მი ანს 

უჭირს. ამი ტომ გინ და ეს თუ არ გინ და, უნ და აიღო და იტ ვირ თო 

გარ კ ვე უ ლი სო ცი ა ლუ რი ტვირ თი. ეს სო ცი ა ლუ რი ტვირ თი იყო თუნ-

დაც ის დახ მა რე ბის ბა რა თე ბი, თუნ დაც ის ვა უ ჩე რე ბი, სო ცი ა ლუ რი 

დახ მა რე ბე ბი. აუცი ლე ბე ლი იყო, რომ მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მი ნი მა-

ლუ რი დაც ვის კა ლა თა შექ მ ნი ლი ყო, რომ სო ცი ა ლუ რად და უც ველ 

მო სახ ლე ო ბას მი ნი მა ლუ რი შე მო სა ვა ლი მა ინც ჰქო ნო და. ამი ტომ, 

ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში, იყო არ ჩე ვა ნი. ერ თი მხრივ, გა სა გე ბი ა, რომ 

ქვე ყა ნა ში, სა დაც ეკო ნო მი კუ რი სირ თუ ლე ე ბი ა, მო სახ ლე ო ბას 

სჭირ დე ბა თუნ დაც მი ნი მა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი დაც ვა. ჩვენ ამას 

ვა კე თებ დით და, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ მო მა ვალ შიც უნ და გა-

ვა კე თოთ. მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გა რე შე სა ხელ - 

მ წი ფოს პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ბი ლუ რო ბა ვერ შედ გე ბა. 

მე ო რე მხრივ, ჩვენ ვი ყა ვით მე მარ ჯ ვე ნე ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც 

ყვე ლა ფერს აკე თებ და, რომ სა ხელ მ წი ფოს რო ლი და ჩა რე ვა ყო-

ფი ლი ყო მი ნი მა ლუ რი და ეკო ნო მი კას ემუ შა ვა თა ვი სუფ ლად. აი ეს 

იყო ჩვე ნი მიდ გო მა. 
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რაც შე ე ხე ბა კონ კ რე ტუ ლად ბიზ ნესს, ერ თი მხრივ, ჩვენ ძა ლი ან 

ბევ რი გა ვა კე თეთ ბიზ ნე სის თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის, მარ თ ლა მი-

ნი მუ მამ დე და ვიყ ვა ნეთ სა ხელ მ წი ფოს რო ლი, შე ვამ ცი რეთ ყვე ლა-

ნა ი რი ლი ცენ ზია და ნე ბარ თ ვა, გა ვა მარ ტი ვეთ პრო ცე დუ რე ბი, 

დავ წი ეთ გა და სა ხა დე ბი, მოვ ხ სე ნით კო რუფ ცი ის პრობ ლე მა, ანუ 

ძა ლი ან ბევ რი რამ გა ვა კე თეთ ბიზ ნე სი სათ ვის. მე ო რე მხრივ, იყო 

პრობ ლე მე ბიც, რა თქმა უნ და, და მე ამა ზეც ღი ად ვსა უბ რობ. მათ 

შო რის, ვერ შევ ძე ლით ის, რომ ბო ლომ დე დაგ ვეც ვა ბიზ ნე სი სა-

მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ჩა რე ვის ა და მა თი კარ ნა ხის გან. ეს 

პრობ ლე მა ნამ დი ლად იყო. ეს არის ის სა კითხი, რო მელ ზეც ჩვენ 

უნ და ვი ფიქ როთ და მო მა ვალ ში აუცი ლებ ლად გა მო ვას წო როთ. 

მაგ რამ ამ პრობ ლე მას თან ერ თად, ბევ რად უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

იყო ის პო ზი ტი უ რი გა რე მო, რო მე ლიც შევ ქ მე ნით და ამის დას ტუ-

რი იყო ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, რო მელ საც მი ვაღ წი ეთ.

რო დე საც დღეს სა უბ რო ბენ, რომ ეს ეკო ნო მი კუ რი ზრდა იყო 

ხე ლოვ ნუ რი, გეტყ ვით, რომ არ არ სე ბობს ხე ლოვ ნუ რი ზრდა, რო მე-

ლიც შვიდ და რვა წელს გრძელ დე ბა. 

თუ ვინ მემ იცის ხე ლოვ ნუ რი ზრდის რე ცეპ ტი, რო გორ გა ზარ-

დოს ეკო ნო მი კა ხე ლოვ ნუ რად ზე დი ზედ რვა წლის გან მავ ლო-

ბა ში, ღმერ თ მა მო ახ მა როს და გა ზარ დოს, გინ და ხე ლოვ ნუ რი 

და არ ქ ვას და გინ და ბუ ნებ რი ვი. გა ზარ დოს ეკო ნო მი კა რვა წლის 

მან ძილ ზე და იყოს ხე ლოვ ნუ რი თუნ დაც. ამი ტომ, ეს თა ვის თა ვად 

სი სუ ლე ლე ა, რო გორ შე იძ ლე ბა თქმა, რომ ეკო ნო მი კა რვა წე ლი 

ხე ლოვ ნუ რად იზ რ დე ბა. 

რო დე საც გვე უბ ნე ბი ან, რომ ბი უ ჯე ტი გა-

მო ი წუ რა და ახ ლა იმი ტომ ვე ღარ იზ რ დე ბა, 

ჩვენ ჩა ვი ბა რეთ 600-მილიონიანი ბი უ ჯე ტი 

და ჩა ვა ბა რეთ 9-მილიარდიანი ბი უ ჯე ტი. 

თუ ვინ მემ იცის რე ცეპ ტი, 600 მი ლი ო ნი დან 

რო გორ გა მო წუ როს 9 მი ლი არ დი – გა მო წუ-

როს ის ცხრა მი ლი არ დი დან, დაგ ვი ტო ვოს 

20-მილიარდიანი ბი უ ჯე ტი და თა ნახ მა ვარ, 

ხმას აღარ ამო ვი ღებ. ანუ რო გორ შე იძ ლე ბა 

გა მო წუ რო 600 მი ლი ო ნი ისე, რომ მი ი ღო 

9 მი ლი არ დი, რო გორ შე იძ ლე ბა გა მო წუ რო 

ლი მო ნი ისე, რომ მი ი ღო სა ზამ თ რო. პა ტა-

რა დან, რაც არ უნ და გა მო წუ რო, დიდს ვერ 

მი ი ღებ. ეს ელე მენ ტა რუ ლი ლო გი კა ა, ამი-

ტომ ეს ყვე ლა ფე რი, უბ რა ლოდ, დღე ვან დე-

ლი უუნა რო ბის გა მარ თ ლე ბაა და სი მარ თ ლე 

ისაა, რომ მი უ ხე და ვად იმ პრობ ლე მე ბი სა, 

რაც მე ვთქვი და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ვერ მო ვა ხერ ხეთ ბო ლომ დე ბიზ ნე სის დაც ვა 

სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის ჩა რე ვის გან, მა თი 

იზო ლი რე ბა, მა ინც ეკო ნო მი კუ რი გა რე მო 

იყო კარ გი, ეკო ნო მი კა იზ რ დე ბო და, ბიზ ნე სი 

იზ რ დე ბო და. დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში რამ დე-

ნი მე სა მი ნის ტ რო ა, რო მელ თა ბი უ ჯე ტე ბი ჯამ ში აღე მა ტე ბა ათი 

წლის წი ნან დე ლი მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს ბი უ ჯეტს. ზრდა რომ არ 

ყო ფი ლი ყო, დღეს აქამ დე ვერ მო ვი დო დით.

არ გაქვთ იმის ში ში, რომ ბევ რი ამომ რ ჩევ ლის თ ვის 
თქვენ ასო ცი ირ დე ბით იმას თან, რომ თუ თქვენ გა ი-
მარ ჯ ვებთ, დაბ რუნ დე ბა სა ში ნაო პო ლი ტი კის ის მკაც-
რი ხა ზი, რო მელ საც ბევ რი „რეჟიმს“ ეძა ხის: მოს მე ნე ბი, 
და ჭე რე ბი.

არა, ჩე მი გა მარ ჯ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში ასე თი მკაც რი ხა ზი ნამ-

დ ვი ლად არ და ვერ დაბ რუნ დე ბა რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო. ეს 

კითხ ვა ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნის გან გა მი გია და ამ კითხ ვას მე 

შე მიძ ლია მარ ტი ვად ვუ პა სუ ხო.

რო დე საც ურე მი გა დაბ რუნ დე ბა, გზა კარ გად ჩანს. ჩვე ნი ურ მის 

გა დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ ძა ლი ან კარ გად გა მოჩ ნ და გზა, თა ვი სი 

პლუ სე ბი თა და მი ნუ სე ბით. ადა მი ა ნი იმი ტომ ხარ გო ნი ე რი არ სე-

ბა, რომ ყო ველ თ ვის შე ე ცა დო, აღარ გა ი მე ო რო შეც დო მა, შე ე ცა-

დო გა მო ას წო რო მი ნუ სი და შე ე ცა დო სხვა ნა ი რად შე ხე დო იმას, 

რაც შენ ში არ მოს წონთ გარ შე მომ ყო ფებს.

აი ეს ხდე ბა დღეს და რო დე საც მე კითხე ბი ან, რა არის ეს 

რებ რენ დინ გი, რებ რენ დინ გი არ არის არც პარ ტი ის ლო გოს შეც-

ვ ლა, არც ფე რის შეც ვ ლა. ეს არის აზ როვ ნე ბის შეც ვ ლა და დღეს 

პარ ტი ის ძი რი თად გუნ დ ში, იმ ლი დე რებ ში, ვინც არი ან პარ ტი ის 

ლი დე რე ბი, ეს მიდ გო მა არის შეც ვ ლი ლი. 

ჩვენ კარ გად და ვი ნა ხეთ ის პრობ ლე მე ბიც და შეც დო მე ბიც, 

„ადამიანის აზროვნება და 
გონი სწორედ ამაში ჩანს, 

რომ თუ რამე კარგი იყო, ისევ 
შესთავაზოს საზოგადოებას და 
გააგრძელოს და თუ რამე ცუდი 
და პრობლემური იყო, დაუსვას 

წერტილი, თუნდაც მისივე 
პრაგმატული ინტერესიდან 

გამომდინარე. ამიტომ, ძველი 
ფორმით რაც იყო, დასრულდა. 
წარსული დასრულდა, ერთსა 

და იმავე მდინარეში ორჯერ არ 
შედიან“.

საპრეზიდენტო არჩევნები
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კარ გად და ვი ნა ხეთ ის პო ზი ტი ვიც და გა კე თე ბუ ლი საქ მეც და 

ადა მი ა ნის აზ როვ ნე ბა და გო ნი სწო რედ ამა ში ჩანს, რომ თუ რა მე 

კარ გი იყო, ისევ შეს თა ვა ზოს სა ზო გა დო ე ბას და გააგრძელოს და 

თუ რა მე ცუ დი და პრობ ლე მუ რი იყო, და უს ვას წერ ტი ლი, თუნ დაც 

მი სი ვე პრაგ მა ტუ ლი ინ ტე რე სი დან გა მომ დი ნა რე. ამი ტომ, ძვე ლი 

ფორ მით რაც იყო, დას რულ და. წარ სუ ლი დას რულ და, ერ თსა და 

იმა ვე მდი ნა რე ში ორ ჯერ არ შე დი ან და არც ვა პი რებთ, რომ შე ვი-

დეთ და ამი ტომ დღეს ვართ პო ლი ტი კუ რი ძა ლა, რო მე ლიც ყვე ლა-

ფერს უყუ რებს ამ გად მო სა ხე დი დან, სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის 

გად მო სა ხე დი დან, მათ შო რის კარ გი გა მოც დი ლე ბი საც და ცუ დი 

გა მოც დი ლე ბი საც და ისევ ვი მე ო რებ, ადა მი ა ნი იმი ტომ არის გო-

ნი ე რი არ სე ბა, რომ ეცა დოს, კარ გი მე ტი იყოს და ცუ დი შეც ვა ლოს, 

რა თა გარ შე მომ ყო ფე ბის მე ტი მხარ და ჭე რა და იმ სა ხუ როს.

ასე ხდე ბა ცხოვ რე ბა შიც, ასე ხდე ბა პო ლი ტი კა შიც და ასე მოხ-

დე ბა, ბუ ნებ რი ვი ა, დღე საც. რო დე საც მე ვსა უბ რობ წი ნა წლებ ზე, 

რა თქმა უნ და, მე მო მაქვს წი ნა წლე ბი დან ძა ლი ან დი დი გა მოც დი-

ლე ბა, მათ შო რის დი დი პო ზი ტი უ რი გა მოც დი ლე ბა, რო გორ უნ და 

მარ თო ქვე ყა ნა და რო გორ უნ და ააშე ნო სა ხელ მ წი ფო. მო მაქვს 

იმის გა მოც დი ლე ბაც, რა არ უნ და გა ა კე თო და ამ გა და სა ხე დი დან 

ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან კარ გად ჩანს.

მა სობ რივ სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბებ ში თვალს 
ვა დევ ნებთ სხვა დას ხ ვა საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტის 
აქ ტი ვო ბებს. ასე ვე ვხე დავთ ახ ლან დე ლი პრე ზი დენ-
ტის, მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის, აქ ტი ვო ბას. მი სი ასე თი 
აქ ტი უ რო ბა ჩრდილ ქ ვეშ ხომ არ აქ ცევს თქვენს კამ პა-
ნი ას და ხომ არ გა უ ჭირ დე ბა სა ზო გა დო ე ბას, მი სი ამ 
აქ ტი უ რო ბის ფონ ზე, აღ გიქ ვან ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო-
ბის მთა ვარ ფი გუ რად?

მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი არის სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი. რო-

გორც პრე ზი დენტს, მას უფ ლე ბა აქვს, იაქ ტი უ როს და არა მხო ლოდ 

უფ ლე ბა – მი სი მო ვა ლე ო ბაც არის, რომ იაქ ტი უ როს. რაც შე ე ხე ბა 

ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას, ჩვენ გა ვი ა რეთ პრა ი მე რის პრო ცე სი და 

ბევ რი მე კითხე ბო და, რა სა ჭი რო იყო პრა ი მე რი, სა ჭი რო იყო სწო-

რედ ამი ტო მაც, რომ გა მო ჩე ნი ლი ყო, დღეს რა პო ზი ცი ა ზეა პარ ტია 

და ვის უჭერს პარ ტია მხარს. პრა ი მე რი არ იყო მხო ლოდ პი როვ ნე-

ბებს შო რის შე ჯიბ რე ბა, ეს იყო მიდ გო მებს შო რის შე ჯიბ რე ბა.

მე დღეს ვლა პა რა კობ პარ ტი ის სა ხე ლით და ჩე მი კამ პა ნია 

მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სწო რედ სა ზო გა დო ე ბის დამ შ ვი დე ბა სა და 

ერ თი ა ნო ბა ზე და არა რე ვან შიზ მ სა და სა პა სუ ხო ზიზღ ზე. მე ამას 

ყვე ლა გა მოს ვ ლა ში ხაზ გას მით ვამ ბობ და ვი მე ო რებ, რომ მან და-

ტი, რო მე ლიც მე მი ვი ღე პარ ტი ის გან – საქ მე, რო მელ საც მე დღეს 

ვა კე თებ – არ არის არც რე ვან ში, არც შუ რის ძი ე ბა, არც სა მა გი ე-

როს გა დახ და – თუნ დაც იმის თ ვის, რომ დღეს შე იძ ლე ბა ვი ღაც 

უსა მარ თ ლოდ და ი ჭი რეს ან იდევ ნე ბა. ეს არ არის შუ რის ძი ე ბი სა 

და სა მა გი ე როს გა დახ დის კამ პა ნი ა. პი რი ქით, ჩვენ ამას წერ ტი ლი 

უნდა დავუსვათ. ერ თხელ და სა მუ და მოდ ამ ქვე ყა ნა ში წერ ტი-

ლი უნ და და ეს ვას იმას, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბის შემ დეგ 

იწყე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად მო აზ როვ ნე ე ბი სა და წი ნა ხე ლი სუფ ლე-

ბის წარ მო მად გე ნელ თა დევ ნა.

აი ეს არის ჩე მი ფუნ ქ ცია და ჩემს მთა ვარ მო ვა ლე ო ბას ამ 

კამ პა ნი ა ში სწო რედ ამა ში ვხე დავ: რომ პრო ცე სი წა ვიყ ვა ნო არა 

იქით კენ, რომ ისევ ვი ფიქ როთ რე ვან შ ზე, ვი ფიქ როთ იმა ზე, რომ 

ნა ცი ო ნა ლე ბი მობ რუნ დე ბი ან და დას ჯი ან იმათ, ვინც დღეს მათ 

ებ რ ძ ვის. არა ვის არ დავ ს ჯით, ამას ვამ ბობ სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბით. მე ვარ დღეს ის კან დი და ტი და ის ადა მი ა ნი, რო მელ საც 

მხა რი და უ ჭი რა პრა ი მერ ში მთელ მა პარ ტი ამ და მე ვამ ბობ სრუ ლი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბით – არ იქ ნე ბა არც ერ თი მცდე ლო ბა რე ვან შიზ-

მი სა და დას ჯის. პი რი ქით, მე მოვ დი ვარ იმი ტომ, რომ ამ ყვე ლა-

ფერს წერ ტი ლი და ვუს ვა და სა ზო გა დო ე ბა წა ვიყ ვა ნო დამ შ ვი დე-

ბი სა და გამ თ ლი ა ნე ბის კენ. ეს არის ჩე მი კამ პა ნი ის მთა ვა რი ხა ზი 

და მო ტი ვი.

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა და პი რა დად თქვენ სა-
ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბის ძა ლი ან აქ ტი უ რი 
მომ ხ რე ე ბი ხართ. თუ შე იძ ლე ბა, გვითხ არით, სა ქარ თ-
ვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბა თი თო ე ულ კონ კ რე ტულ 
მო ქა ლა ქეს რა სი კე თეს მო უ ტანს? 

მთა ვა რი მო ნა პო ვა რი იქ ნე ბა უსაფ რ თხო ე ბა. ნა ტო ში გა წევ რი-

ა ნე ბა ნიშ ნავს ყვე ლა ზე დიდი სამ ხედ რო- პო ლი ტი კუ რი ალი ან სის 

წევ რო ბას, რომ ლის წევ რიც პრაქ ტი კუ ლად დაზღ ვე უ ლია ისე თი 

პრობ ლე მე ბის გან, რო გო რიც ჩვენ გაგ ვიჩ ნ და 2008 წელს. ომის 

საფ რ თხე და რის კი ამ ქვე ყა ნა ში და ვიწყე ბას მიეცემა, ანუ მთა ვა-

რი პო ზი ტი ვი უსაფ რ თხო ე ბა იქნება. გარ და ამი სა, იქნება სტა ბი-

ლუ რო ბა და სტა ბი ლუ რო ბას მო აქვს ძა ლი ან ბევ რი თა ნამ დე ვი პო-

ზი ტი უ რი ეფექ ტიც – თუნ დაც ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, ანუ ნე ბის მი ე რი 

ინ ვეს ტო რი, რო მე ლიც გა ი გებს, რომ სა ქარ თ ვე ლო გახ და ნა ტოს 

წევ რი, მი ი ღებს სიგ ნალს, რომ სა ქარ თ ვე ლო უკ ვე და ცუ ლია ნე-

ბის მი ე რი უცხო უ რი აგ რე სი ის გან. ეს არის სიგ ნა ლი და ცუ ლო ბი სა 

და სტა ბი ლუ რო ბის. ნე ბის მი ე რი ინ ვეს ტო რი ბევ რად უფ რო დი დი 

ხა ლი სით ჩა მო ვა სა ქარ თ ვე ლო ში, რო მე ლიც ნა ტოს წევ რია და და-

ცუ ლი ა, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლო ში, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ყო ველ წუთს 

მო რი გი რუ სუ ლი აგ რე სი ის მსხვერ პ ლი გახ დეს. და ცუ ლო ბა სა და 

უსაფ რ თხო ე ბას მო აქვს ინ ვეს ტი ცი ე ბიც, მო აქვს ეკო ნო მი კუ რი 

გან ვი თა რე ბაც, მო აქვს სტა ბი ლუ რო ბაც. ამი ტომ, სა ბო ლოო ჯამ ში, 

ნა ტო არ არის მხო ლოდ უსაფ რ თხო ე ბა, ნა ტო არის უსაფ რ თხო ე ბა, 

სტა ბი ლუ რო ბა, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა და ქვეყ ნის წინ ს ვ ლა. 

სწო რედ ამი ტომ ვამ ბობთ, რომ ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბას ჩვენ თ ვის 

ალ ტერ ნა ტი ვა არა აქვს. 

რო გო რია თქვე ნი პო ზი ცია რუ სეთ თან მი მარ თე-
ბით? რო გო რი ურ თი ერ თო ბა უნ და გვქონ დეს რუ სეთ-
თან?

რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას უნ და ვე ცა დოთ, რა 

თქმა უნ და, ეს ბუ ნებ რი ვი ა, მაგ რამ ამ პრო ცესს აქვს ჩარ ჩო ე ბიც, 

შეზღუდ ვე ბიც და ფორ მე ბიც. პირ ვე ლი, რაც არ სე ბობს, არის ის რე-

ა ლო ბა, რო მე ლიც შე იქ მ ნა და ყვე ლას უნ და ეს მო დეს, რომ ჩვე ნი 
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ურ თი ერ თო ბა ვერ გა უმ ჯო ბეს დე ბა, სა ნამ სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო-

რი ა ზე იარ სე ბებს სა მი რუ სუ ლი სა ელ ჩო – თბი ლის ში, სო ხუმ სა და 

ცხინ ვალ ში. ამი ტომ, რო დე საც დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა სა უბ-

რობს, რომ, მო დი, სუფ თა ფურ ც ლი დან და ვიწყოთ ურ თი ერ თო ბა, 

კი – ურ თი ერ თო ბა უნ და და ვიწყოთ, მაგ რამ სუფ თა ფურ ც ლი დან 

ვე რას დ როს ვერ და ვიწყებთ იმი ტომ, რომ ვერ და ვი ვიწყებთ, 

რომ ამ ფურ ცელ ზე არის ორი ქარ თუ ლი რე გი ო ნის ოკუ პა ცი ა, ვერ 

და ვი ვიწყებთ, რომ ამ ფურ ცელ ზე არის 400 ათა სი დევ ნი ლი. ერ თი 

მხრივ კარ გი ა, რა საც ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობს, რომ ბა ზა რი გა იხ-

ს ნას, ფრე ნე ბი იყოს, ვი ზე ბი გა ი ცეს, ადა მი ა ნებ მა იარონ, რა თქმა 

უნ და, ეს კარ გი ა, მაგ რამ ეს არა ნა ი რად არ უნ და იყოს სა პირ წო ნე 

იმი სა, რაც არ სე ბობს ჩვენს ურ თი ერ თო ბა ში.

რუ სეთს უნ და ვე ლა პა რა კოთ, მაგ რამ უნ და ვე ლა პა რა კოთ 

ძა ლი ან პრინ ცი პუ ლად, ძა ლი ან მტკი ცედ. მე წლე ბი გა ვა ტა რე რუ-

სეთ თან მო ლა პა რა კე ბა ში, მე ვი ყა ვი იმ გუნ დის წევ რი, რო მელ-

მაც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო და გა დაწყ ვი ტა რუ სი მე საზღ ვ რე ე ბის 

სა ქარ თ ვე ლო დან გაყ ვა ნა, ვი ყა ვი იმ გუნ დის წევ რი, რო მელ მაც 

მი აღ წია სტამ ბუ ლის 1999 წლის შე თან ხ მე ბას, რომ ლი თაც რუ სუ ლი 

ბა ზე ბი გა ვიდ ნენ სა ქარ თ ვე ლო დან. მე წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 

ვი ყა ვი ჩარ თუ ლი მო ლა პა რა კე ბა ში რუ სებ თან და ვი ცი ერ თი რამ – 

თუ გინ და, მათ გან შე დე გი მი ი ღო, ძა ლი ან მტკი ცე და პრინ ცი პუ ლი 

უნ და იყო. უნ და ელა პა რა კო, მაგ რამ მტკი ცედ და ბო ლომ დე უნ და 

და იც ვა შე ნი პო ზი ცი ა, აი ეს არის რუ სეთ თან სა უბ რის სწო რი ტო ნი 

და ნე ბის მი ე რი სხვა მცდე ლო ბა – სა კუ თარ თავ ზე და ქვე ყა ნა ზე გა-

დაბ რა ლე ბა, მი ნიშ ნე ბე ბი, რომ რა ღა ცის თ ვის მზად ხარ, ეს რა ღაც 

ინ დი კა ცი ე ბი, რომ რა ღა ცას და უთ მობ, ეს ყვე ლა ფე რი ახა ლი სებს 

მტა ცებ ლურ ინ ს ტინქტს, რომ თუ მე ტად მო გაწ ვე ბა – მეტს მი ი ღებს. 

ამი ტომ უნ და ვი ყოთ ძა ლი ან მტკი ცე, უნ და გა ვაგ რ ძე ლოთ ჩვე ნი 

სვლა ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის კენ. 

ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბა რუ სეთ თან მხო ლოდ მა შინ გა ჯან საღ-

დე ბა, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო იქ ნე ბა ევ რო კავ ში რი სა და ნა ტოს 

წევ რი, რო გორც ეს მოხ და ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბი სა და აღ მო სავ ლეთ 

ევ რო პის შემ თხ ვე ვა ში, რად გან რუ სეთ ში არი ან პრაგ მა ტუ ლი ადა-

მი ა ნე ბი, პრაგ მა ტუ ლი პო ლი ტი კო სე ბი. სა ნამ მათ ეს მით სიგ ნა ლი, 

რომ რა ტო მაც არა – ევ რა ზი ულ კავ შირ ში შე იძ ლე ბა შე მო ვი დეთ, 

რა თქმა უნ და, ისი ნი ყვე ლა ნა ი რად ეც დე ბი ან, რომ შეგ ვიყ ვა ნონ 

ევ რა ზი ულ კავ შირ ში. მაგ რამ რო გორც კი ისი ნი და ი ნა ხა ვენ, რომ 

შენ შე უქ ცე ვა დად წახ ვე დი ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში და გახ ვე-

დი მა თი გავ ლე ნის სფე რო დან, ისი ნი ამ რე ა ლო ბა საც მიიღე ბენ, 

იმი ტომ რომ კრემ ლ ში, და მერ წ მუ ნეთ, არ არი ან რე ლი გი უ რი და 

იდე ო ლო გი უ რი ფა ნა ტი კო სე ბი; არი ან პრაგ მა ტუ ლად მო აზ როვ-

ნე ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც ეს მით რე ა ლუ რი გე ო პო ლი ტი კუ რი 

ვი თა რე ბა. რო გორც კი რე ა ლუ რი გე ო პო ლი ტი კით ჩვენ მო ვექ ცე-

ვით მა თი გავ ლე ნის სფე როს გა რეთ, ანუ გავ ხ დე ბით ევ რო პი სა 

და ნა ტოს ნა წი ლი, ისი ნი ამ რე ა ლო ბას მი ი ღე ბენ ზუს ტად ისე, 

რო გორც მი ი ღეს ბალ ტი ის პი რე თი სა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის 

ქვეყ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ეს იქ ნე ბა პი რო ბა ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბე-

ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა. რუ სე თის თვალ ში სა ქარ თ ვე ლო იქ ნე ბა უკ ვე 

მე ზო ბე ლი და არა ტე რი ტო რი ა, რო მე ლიც რა ღაც კავ ში რებ ში უნ და 

შე იყ ვა ნო. უნ და ვი ყოთ ძა ლი ან მტკი ცე, ძა ლი ან თან მიმ დევ რუ-

ლი, უნ და ვე ლა პა რა კოთ რუ სეთს, მაგ რამ ეს ლა პა რა კი არ უნ და 

იყოს ალ ტერ ნა ტი ვა და მიჩ ქ მალ ვა იმ პრობ ლე მე ბი სა, რომ ლე ბიც 

გვაქვს და ეს ლა პა რა კი არ უნ და იყოს ალ ტერ ნა ტი ვა იმი სა, რომ 

მთე ლი სის წ რა ფით ვი მოძ რა ოთ ევ რო კავ ში რის კენ. 

რა არის ამ ჟა მინ დე ლი ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნის ძი რი-
თა დი მი ზე ზე ბი?

მე მგო ნი ა, ორი ძი რი თა დი მი ზე ზი აქვს 

ამას. პირ ვე ლი არის არას ტა ბი ლუ რო ბის გან-

ც და. და პი რის პი რე ბის, არე უ ლო ბის, არას-

ტა ბი ლუ რო ბის გან ც და, რო მე ლიც არ სე ბობს 

სა ზო გა დო ე ბა შიც, ბიზ ნეს შიც, არ სე ბობს ინ ვეს-

ტო რებ შიც. პრაქ ტი კუ ლად 11 თვის გან მავ ლო-

ბა ში ვხე დავთ, რომ ძი რი თა დი ახა ლი ამ ბა ვი 

ქვე ყა ნა ში მუდ მი ვად არის, რომ სადღაც ვი-

ღა ცებ მა იჩხუ ბეს, სადღაც რა ღაც კა მა თი იყო, 

სადღაც ვი ღაც და ი ჭი რეს, სადღაც რა ღაც საქ მე 

აღიძ რა. პრაქ ტი კუ ლად ქვე ყა ნა ში ამ 11 თვის 

გან მავ ლო ბა ში ნე გა ტი უ რი ნი უ სი ბევ რად მე ტი 

იყო, ვიდ რე პო ზი ტი უ რი და ძი რი თა დი ნა წი ლი 

ამ ნე გა ტი უ რი ნი უ სე ბი სა ეხე ბო და ქვე ყა ნა ში 

არ სე ბულ სწო რედ და პი რის პი რე ბას, კონ ფ-

ლიქტს, მო უგ ვა რე ბელ ვი თა რე ბას, არ შემ დ გარ 

კო ჰა ბი ტა ცი ას და ასე შემ დეგ. ეს არის ინ ვეს-

ტო რი სა და ბიზ ნე სის თ ვის მტრუ ლი გა რე მო. 

ბიზ ნესს ყვე ლა ზე მე ტად ეში ნია არას ტა ბი ლუ-

პრეზიდენტობის კანდიდატი
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რო ბის, არე უ ლო ბის, და პი რის პი რე ბის. 

მე ო რე მი ზე ზი, ვფიქ რობ, იყო მთავ რო ბის შე უ თან ხ მე ბე ლი და 

არა კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა. აბ სო ლუ ტუ რად სხვა დას ხ ვა სიგ-

ნალს გზავ ნიდ ნენ მი ნის ტ რე ბი. მა გა ლი თად, იმა ვე შრო მის კო დექ-

ს თან და კავ ში რე ბით, ერ თი მი ნის ტ რი აცხა დებ და, რომ ეს კო დექ-

სი კი დევ უფ რო მე ტად მარ ცხ ნივ უნ და წა ვი დეს მე ტი რე გუ ლი რე ბის 

თვალ საზ რი სით, ხო ლო მე ო რე მი ნის ტ რი აკ რი ტი კებ და, რომ ეს 

რო ზა ლუქ სემ ბურ გის კო დექ სია და ამი ტომ მი უ ღე ბე ლი ა. ასე თი 

გან ს ხ ვა ვე ბე ბი ძა ლი ან ბევრ ეკო ნო მი კურ სა კითხ ში და ფიქ სირ-

და. ამას და უ მა ტეთ ის ხში რი, სრუ ლი ად ქა ო სუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბი, 

რომ ლე ბიც პარ ლა მენ ტ ში შე მოჰ ქონ დათ ცალ კე ულ დე პუ ტა ტებს და 

რომ ლე ბიც აფ რ თხობ და ბიზ ნესს. მა გა ლი თის თ ვის, რამ დენ ჯერ 

იყო სა უ ბა რი კა ზი ნო ე ბის და ხურ ვა ზე? სა ბო ლოო ჯამ ში კა ზი ნო ე ბი 

არ და ი ხუ რა, მაგ რამ კა ზი ნოს ნე ბის მი ე რი მფლო ბე ლის თ ვის ან 

პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რის თ ვის ეს იყო სიგ ნა ლი, რომ მან თან ხა 

აღარ ჩა დოს ამ სფე რო ში. ანუ მთავ რო ბის შე უ თან ხ მე ბე ლი მოქ მე-

დე ბე ბი იყო მე ო რე მი ზე ზი, პირ ვე ლი მი ზე ზი – არას ტა ბი ლუ რო ბა. 

ვფიქ რობ, რომ ეს ორი ძი რი თა დი მი ზე ზი ა, რის გა მოც ეკო ნო მი კა 

უკან წა ვი და.

მი გაჩ ნი ათ თუ არა, რომ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე-
სია ძა ლი ან ხშირ შემ თხ ვე ვა ში სცდე ბა თა ვი სი კომ პე-
ტენ ცი ის ფარ გ ლებს?

ეკ ლე სი ი სა და სა ხელ მ წი ფოს ურ თი ერ თო ბა ძა ლი ან დე ლი კა-

ტუ რი თე მაა და ისეთ სა ხელ მ წი ფო ში, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა, 

რე ლი გი ას აქვს ძა ლი ან ძლი ე რი და აქ ტი უ რი ად გი ლი – ის ტო რი უ-

ლა დაც, პო ლი ტი კუ რა დაც, დღე ვან დელ რე ა ლო ბა შიც. რა თქმა უნ-

და, ორი ვე მხა რე უნ და ეცა დოს, რომ ძა ლი ან ფა ქი ზად იმოქ მე დოს. 

სა ხელ მ წი ფოს უფ ლე ბა და მო ვა ლე ო ბა ა, რომ გვერ დით და უდ გეს 

მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას იმ ფარ გ ლებ ში, რა საც სა კონ ს ტი ტუ-

ციო შე თან ხ მე ბა ით ვა ლის წი ნებს და ყვე ლა ფე რი გა ა კე თოს ქვე ყა-

ნა ში რე ლი გი უ რი თა ვი სუფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის. 

ამა ვე დროს, ეკ ლე სი აც უნ და ეცა დოს, რომ ძა ლი ან ფა ქი ზად 

გა მო ი ყე ნოს ის ძა ლი ან დი დი ავ ტო რი ტე ტი, რო მე ლიც მას აქვს 

სა ზო გა დო ე ბა ში. ეს ის სფე რო ა, სა დაც ორი ვე მხრი დან სა ჭი როა 

სი ფა ქი ზე, სიფ რ თხი ლე. სა ჭი როა იმის გა აზ რე ბა, რომ ყვე ლა ვემ-

სა ხუ რე ბით ქარ თულ სა ხელ მ წი ფოს და არც ერ თ მა მხა რემ თა ვი სი 

ნა ბი ჯით არ უნ და და ა ზი ა ნოს ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო.

ვინ არის თქვე ნი საპ რე ზი დენ ტო კამ პა ნი ის მთა ვა რი 
სპონ სო რი და რა თან ხას შე ად გენს კამ პა ნი ის ბი უ ჯე-
ტი?

ამ კამ პა ნი ის ძი რი თა დი სპონ სო რი არის ხალ ხი. ჩვენ გვაქვს 

შე მო სავ ლე ბის ორი ძი რი თა დი წყა რო: ერ თი გახ ლავთ ის, რაც 

სა ხელ მ წი ფომ გა მო უ ყო კვა ლი ფი ცი ურ პო ლი ტი კურ პარ ტი ე ბს და 

გარ და ამი სა, არ სე ბობს შე მო წი რუ ლე ბე ბი კერ ძო პი რე ბის გან, 

დო ნო რე ბის გან. ეს არის ჩვე ნი და ფი ნან სე ბის ძი რი თა დი წყა რო, 

რო მე ლიც აბ სო ლუ ტუ რად ღია და გამ ჭ ვირ ვა ლე ა. ჩვენ ვა ბა რებთ 

დეკ ლა რა ცი ას, ჩვე ნი კამ პა ნი ის ბი უ ჯე ტი გა და ცე მუ ლია აუდი ტის 

სამ სა ხუ რის თ ვის. ჯერ ჯე რო ბით სა ბო ლოო ბი უ ჯეტ ზე სა უ ბა რი 

რთუ ლი ა, იმი ტომ რომ კამ პა ნი ის ნა ხე ვა რიც არ არის გა სუ ლი. 

თუმ ცა, რო დე საც არ ჩევ ნე ბი დას რულ დე ბა, ჩვენ, კა ნო ნის დაც ვით, 

მთლი ა ნად წარ ვად გენთ ხარ ჯებს და ისი ნი იქ ნე ბა აბ სო ლუ ტუ რად 

გამ ჭ ვირ ვა ლე. 

რა ტომ თვლით, რომ სა ზო გა დო ე ბამ სწო რედ 
თქვენს კან დი და ტუ რას უნ და და უ ჭი როს მხა რი?

მე მი მაჩ ნი ა, რომ დღეს სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა შე ძა ლი ან ბევ რი 

გა მოწ ვე ვაა და ამ გა მოწ ვე ვებ ზე პა სუ ხი მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად 

იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი სწო რედ მო მა ვალ პრე ზი დენ ტ ზე. ეს 

გამოწვევებია: არას ტა ბი ლუ რო ბა, და პი რის პი რე ბა და პო ლა რი ზა-

ცი ა. ახა ლი პრე ზი დენ ტი უნ და იყოს ადა მი ა ნი, რო მელ საც შე უძ ლია 

იყოს მა გა ლი თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბის ადა მი ა ნებ თან ურ-

თი ერ თო ბი სა, ადა მი ა ნე ბის გა ერ თი ა ნე ბი სა, ის არ უნ და იწ ვევ დეს 

აგ რე სი ას და პი რი ქით, უნ და ამ თ ლი ა ნებ დეს სა ზო გა დო ე ბას. 

მე ო რე გა მოწ ვე ვა უკავ შირ დე ბა სა გა რეო პო ლი ტი კას. ახალ 

პრე ზი დენტს უნ და ჰქონ დეს იმის კვა ლი ფი კა ცი ა, რომ სა ქარ თ ვე-

ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი კურ სი დარ ჩეს უც ვ ლე ლი და ქვე ყა ნა 

გახ დეს ევ რო პი სა და ნა ტოს ნა წი ლი.

მე სა მე გა მოწ ვე ვა უკავ შირ დე ბა ქარ თულ ეკო ნო მი კას, რო მე-

ლიც ყვე ლა ოჯახ ზე მოქ მე დებს. ამი ტომ მი მაჩ ნი ა, რომ ახალ პრე-

ზი დენტს უნ და ჰქონ დეს კვა ლი ფი კა ცია და ცოდ ნა ეკო ნო მი კურ 

სა კითხებ ში, თუ რო გორ წა იყ ვა ნოს ქვე ყა ნა წინ. ეს არის ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მე ბი. მაქვს თუ არ მაქვს მე ეს კვა ლი ფი კა ცია 

და რამ დე ნად შე ვე სა ბა მე ბი ამ სა კითხებს, ამას ხალ ხი და ამომ-

რ ჩე ვე ლი გა დაწყ ვეტს. მე ვხე დავ იმას, რა არის სა ჭი რო ქვეყ ნის-

თ ვის. მე ვფიქ რობ, რომ ამ სი ტუ ა ცი ა ში შე მიძ ლია, ჩემს თავ ზე 

ავი ღო ძა ლი ან დი დი ტვირ თი და და მერ წ მუ ნეთ, რომ ამ არ ჩევ-

ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ძა ლი ან დი დი ტვირ თი ა. მე ამას არ ვა კე თებ 

სი ა მოვ ნე ბის თ ვის და არ შე იძ ლე ბა ადა მი ა ნი სი ა მოვ ნე ბის თ ვის 

იყ რი დეს კენჭს პრე ზი დენ ტო ბა ზე. ეს არის ტვირ თი დღე საც და, 

გა მარ ჯ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ათ ჯერ მე ტი ტვირ თი იქ ნე ბა. მე ამ 

ტვირთს ვი ღებ სა კუ თარ თავ ზე იმი ტომ, რომ ვფიქ რობ, მე შე მიძ-

ლია ვემ სა ხუ რო ჩემს ქვე ყა ნასა და ჩემს ხალხს. 

„ნატო არ 
არის მხოლოდ 

უსაფრთხოება, ნატო 
არის უსაფრთხოება, 

სტაბილურობა, 
ეკონომიკური 

განვითარება და 
ქვეყნის წინსვლა“.
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ესაუბრნენ: გუგა სულხანიშვილი

და შოთა დიღმელაშვილი

პრეზიდენტობის კანდიდატი 
ნინო ბურჯანაძე

პირ ვე ლად რო დის ირ წ მუ ნეთ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 
პრე ზი დენ ტო ბა შე გიძ ლი ათ?

არ და გი მა ლავთ და ეს გან ც და პირ ვე ლად მა შინ გა მიჩ ნ და, 

რო დე საც პრე ზი დენ ტის მო ვა ლე ო ბას ვას რუ ლებ დი. 2003 წელს 

ნამ დ ვი ლად გა ვარ თ ვი თა ვი ძა ლი ან მძი მე ამო ცა ნას, რა თა  

მშვი დო ბა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ყო და არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა 

სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბა ში არ გა დაზ რ დი ლი ყო. მაგ რამ, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ვა ხერ ხეთ თა ვი დან აგ ვე ცი ლე ბი ნა 

ძა ლი ან მძი მე მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბა, მე მა ინც მი მაჩ ნ და, 

რომ კი დევ უფ რო მე ტი რამ არის სა ჭი რო პრე ზი დენ ტო ბი სათ-

ვის და 2007 წელ საც  არ მი ვი ღე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, კენ ჭი მე ყა რა 

პრე ზი დენ ტად. მე ძა ლი ან მიკ ვირს ხოლ მე იმ ადა მი ა ნე ბის, 

რომ ლე ბიც თვლი ან, რომ რო გორც კი პო ლი ტი კა ში მოვ ლენ,  

მა შინ ვე პო ლი ტი კო სე ბი არი ან და მზად არი ან ნე ბის მი ე რი თა-

ნამ დე ბო ბის თ ვის, იმი ტომ რომ მე ძა ლი ან კარ გად მეს მის, რომ 

პრე ზი დენ ტო ბა,  რა თქმა უნ და, დი დი პრი ვი ლე გი ა ა, მაგ რამ 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ძა ლი ან დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბაა სა კუ-

თა რი ქვეყ ნის წი ნა შე.

რა მო ლო დი ნი გაქვთ მო მა ვალ არ ჩევ ნებ თან და-
კავ ში რე ბით, ხმე ბის რამ დე ნი პრო ცენ ტის მი ღე ბას 
ვა რა უ დობთ?

დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე მიძ ლია 

ვთქვა, რომ ჩვენ საკ მა ოდ დი დი შან სი გვაქვს გა მარ ჯ ვე ბის. სა-

ვა რა უ დოდ, იქ ნე ბა მე ო რე ტუ რი, რო მელ შიც ერ თი სა ხე ლი სუფ-

ლე ბო კან დი და ტი იქ ნე ბა, იმი ტომ რომ ჩვენ დღეს კლა სი კუ რი 

ორ ხე ლი სუფ ლე ბი ა ნო ბა გვაქვს ქვე ყა ნა ში, რო დე საც ხე ლი სუფ-

ლე ბა შია „ნაციონალური მოძ რა ო ბაც“ და „ქართული ოც ნე ბაც“. 

ვფიქ რობ, მე ო რე ტურ ში ვიქ ნე ბით გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი და 

მე და დღე ვან დე ლი დი ნა მი კი თა და რე ა ლო ბით მე ნამ დ ვი ლად 

მაქვს დი დი უპი რა ტე სო ბით გა მარ ჯ ვე ბის შან სი.

პრე მი ერ - მი ნის ტ რის ცი ტი რე ბა მინ და მო ვახ დი ნო 

და შე კითხ ვაც მის ცი ტა ტა ზე დაყ რ დ ნო ბით და გის-
ვათ: ,,საბედნიეროდ თუ სა უ ბე დუ როდ, მარ გ ვე ლაშ-
ვილს დღეს არ ჰყავს რე ა ლუ რი კონ კუ რენ ტი და ის 
პირ ველ სა ვე ტურ ში დი დი შე დე გით გა ი მარ ჯ ვებს“. რა 
კო მენ ტარს გა ა კე თებ დით?

  მე არ ვე თან ხ მე ბი ბა ტონ პრე მი ერ - მი ნისტრს და შე მიძ ლია 

გითხ რათ, რომ საკ მა ოდ დი დი გა მოც დი ლე ბა მაქვს რო გორც 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში, ისე ოპო ზი ცი ა ში ყოფ ნის და დღეს უკ ვე ისიც 

ძა ლი ან კარ გად ვი ცი, რომ ხში რად ხე ლი სუფ ლე ბის გად მო სა-

ხე დი დან ბევ რი რამ ისე არ ჩანს, რო გორც ეს სი ნამ დ ვი ლე ში 

არის, მით უმე ტეს, თუ  არ გაქვს დი დი გა მოც დი ლე ბა, მათ 

შო რის - ოპო ზი ცი ა ში ყოფ ნის. ვფიქ რობ, რომ პრე მი ერ - მი ნის-

ტ რი ძა ლი ან ცდე ბა, რომ არა ფე რი ვთქვათ იმა ზე, რომ არას-

წო რია მი სი მხრი დან მსგავ სი ტი პის გან ცხა დე ბე ბი, რად გან 

სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის მყა რი დე მოკ რა ტი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბი 

და პრე მი ერ - მი ნის ტ რის მი ერ გა კე თე ბუ ლი ასე თი გან ცხა დე ბა 

ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ შე იძ ლე ბა მი ი ღოს, რო გორც 

დი რექ ტი ვა და დაკ ვე თა, რომ რა დაც უნ და და უჯ დეთ, მარ გ ვე-

ლაშ ვი ლი გა ვი დეს.

პი როვ ნუ ლად მე არა ფე რი სა წი ნა აღ მ დე გო არ მაქვს ბა ტო ნი 

გი ორ გის, პი რი ქით, ჩვენ ვმე გობ რობ დით და ნამ დ ვი ლად პო-

ზი ტი უ რად შე მიძ ლია ის და ვა ხა სი ა თო, მაგ რამ ასე ვე შე მიძ ლია 

გითხ რათ, რომ პრე ზი დენ ტო ბი სათ ვის ძა ლი ან ბევ რი რამ არის 

სა ჭი რო და მხო ლოდ კარ გი ადა მი ა ნო ბა და კე თილ სინ დი სი ე-

რე ბა არ კმა რა.

თქვენ იყა ვით ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი პო ლი ტი კო სი, 
რო მე ლიც აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ ვლა დი მირ პუ-
ტინს შეხ ვ და,  რა მაც დი დი რე ზო ნან სი გა მო იწ ვია და 
თქვენ არა ერ თხელ გა ნაცხა დეთ, რომ ენ დო ბით ვლა-
დი მირ პუ ტინს. რა არის ამ ნდო ბის სა ფუძ ვე ლი და 
თუ კი ეს სა ფუძ ვე ლი და ნდო ბა გა მარ თ ლ და, რო გორ 
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ხე დავთ თქვენ რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ურ თი ერ თო-
ბას ამ ნდო ბის გა მარ თ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში?

რამ დე ნა დაც მე მსმე ნია და ვფიქ რობ, რომ ეს თქვენც გსმე-

ნი ათ, ვლა დი მირ პუ ტინს აქვს რე პუ ტა ცია ადა მი ა ნის, რო მე ლიც 

ან არ იძ ლე ვა და პი რე ბებს, ან თუ მოხ დე ბა შე თან ხ მე ბა და 

პო ზი ცი ა თა შე ჯე რე ბა, შემ დეგ ის ამ პო ზი ცი ებს, რო გორც წე სი, 

იცავს ხოლ მე. მე შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ მქონ და გა მოც დი-

ლე ბა მას თან ურ თი ერ თო ბის გა ცი ლე ბით უფ რო ად რე, ვიდ რე 

2008 წლის აგ ვის ტოს შემ დეგ, თუნ დაც 2003 წელს, რო დე საც მე 

მას პირ ვე ლად შევ ხ ვ დი, ჩვენ გვქონ და ძა ლი ან მძი მე და სე რი-

ო ზუ ლი მო ლა პა რა კე ბე ბი. მე მა შინ პრე ზი დენ ტის მო ვა ლე ო ბას 

ვას რუ ლებ დი. ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო შეხ ვედ რა იყო, საკ მა ოდ 

რთუ ლი, თუმ ცა კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი და შემ დ გომ ში ვხე დავ დი, 

რომ ყვე ლა იმ შე თან ხ მე ბას, რო მელ საც ჩვენ მა შინ მი ვაღ წი-

ეთ, პუ ტი ნი მიჰ ყ ვე ბო და და არ არ ღ ვევ და. გარ და ამი სა, ასე ვე 

ერ თ -ერ თი მა გა ლი თი იყო თუნ დაც 2004 წლის აჭა რის ეგ რეთ 

წო დე ბუ ლი რე ვო ლუ ცი ის მოვ ლე ნე ბი, რო დე საც ვლა დი მირ პუ-

ტი ნი შეგ ვ პირ და, რომ არ ჩა ე რე ო და ნე გა ტი უ რად ამ პრო ცეს ში 

და რომ რუ სუ ლი ბა ზა არ იმოქ მე დებ და, ასე ვთქვათ, სა ქარ თ-

ვე ლოს დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით და სა ქარ თ ვე ლოს 

ინ ტე რე სე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ- მან ეს პი რო ბა აბ სო ლუ ტუ რად 

პირ ნათ ლად შე ას რუ ლა. მე არ მაქვს არც ერ თი მა გა ლი თი პუ-

ტი ნის მხრი დან შე თან ხ მე ბის დარ ღ ვე ვი სა რუ სულ - ქარ თულ ურ-

თი ერ თო ბებ ში. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, მე ასე თი არ ვი ცი, მა შინ 

რო დე საც შე მიძ ლია რამ დე ნი მე მა გა ლი თი 

მო ვიყ ვა ნო სა ა კაშ ვი ლის  მხრი დან არას წო-

რი ნა ბი ჯე ბის და მათ შო რის იმ შე თან ხ მე ბის 

დარ ღ ვე ვის, რო მე ლიც არ სე ბობ და, თუმ ცა 

ახ ლა ამა ზე ბევ რი სა უ ბა რი ნამ დ ვი ლად არ 

მინ და. რაც შე ე ხე ბა იმას, რომ მე აგ ვის ტოს 

ომის შემ დეგ შევ ხ ვ დი ვლა დი მირ პუ ტინს, 

ვნა ნობ, რომ უფ რო ად რე არ შევ ხ ვ დი მას, იმი-

ტომ რომ, რუ სეთ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის 

სხვაგ ვა რი ურ თი ერ თო ბა რომ ყო ფი ლი ყო, 

შე საძ ლო ა, აგ ვის ტოს ომი თა ვი დან აგ ვე ცი-

ლე ბი ნა, და შევ ხ ვ დი სწო რედ იმი ტომ, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო ში აღა რას დ როს გა მე ორ დეს 

ის, რაც მოხ და 2008 წლის აგ ვის ტოს, რომ 

არა სო დეს ქარ თ ვე ლი დე დე ბი არ უშ ვებ დ ნენ 

შვი ლებს წი ნას წარ წა გე ბულ ომ ში და მე და-

ვი ნა ხე, რომ არის სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც გა-

სა გე ბია პუ ტი ნის თ ვის და მას ძა ლი ან კარ გად 

ეს მის, რომ ჩემ თ ვის, რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს 

შვი ლი სათ ვის, ქარ თ ვე ლი პო ლი ტი კო სი სათ-

ვის  და ალ ბათ ყვე ლა პო ლი ტი კო სი სათ ვის 

სა ქარ თ ვე ლო ში, არ სე ბობს წი თე ლი ხა ზი, 

რო გო რიც არის სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ-

ლი მთლი ა ნო ბა, რო გო რიც არის სა ქარ თ ვე ლოს სუ ვე რე ნი ტე ტი, 

რაც ჩვე ნი უზე ნა ე სი ღი რე ბუ ლე ბე ბი ა, იგი ვე ის, რომ სა ქარ-

თ ვე ლო უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს და სავ ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 

პა ტი ვის მ ცე მელ ქვეყ ნად და ასე შემ დეგ. ანუ ამ ადა მი ანს 

ძა ლი ან კარ გად ეს მის ობი ექ ტუ რი რე ა ლო ბა. მე, რა თქმა უნ და, 

არ მაქვს იმის ილუ ზი ა, რომ ვინ მე სა ქარ თ ვე ლოს აჩუ ქებს,  ასე 

ვთქვათ, იმა ვე აფხა ზეთს. ეს არას წო რი ტერ მი ნი ა,  რად გან  იქ 

ხალ ხი ცხოვ რობს, ადა მი ა ნე ბი ცხოვ რო ბენ და ეს არ არის უსუ-

ლო სა გა ნი, რო მე ლიც შიძ ლე ბა გა დას ცე ან გად მოს ცე ვინ მეს, 

მაგ რამ მე დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ იმა ში, რომ რუ სულ - ქარ თულ 

ურ თი ერ თო ბებ ში სწო რი პო ლი ტი კის წარ მარ თ ვის შემ თხ ვე ვა-

ში, თუ რე ა ლუ რად შევ ძ ლებთ, რომ ეს ურ თი ერ თო ბე ბი ავა გოთ 

ერ თ მა ნე თის კა ნო ნი ე რი, მე ამას ხაზს ვუს ვამ, კა ნო ნი ე რი 

ინ ტე რე სე ბის პა ტი ვის ცე მის სა ფუძ ველ ზე, შევ ძ ლებთ გა მო სავ-

ლის პოვ ნას, რო მე ლიც გა მოგ ვიყ ვანს იმ ჩი ხი დან, რო მელ შიც 

აღ მოვ ჩ ნ დით. ამავ დ რო უ ლად, რო დე საც ვლა პა რა კობთ აფხა-

ზე თი სა და ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ოსე თის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა-

ზე, ბუ ნებ რი ვი ა, ძა ლი ან კარ გად მეს მის, რო გორც პო ლი ტი კოსს, 

რომ უპირ ვე ლე სი ამო ცა ნა არის აფხაზ და ოს ხალ ხ თა ნდო ბის 

აღ დ გე ნა, იმ ჩა ტე ხი ლი ხი დე ბის გამ თ ლი ა ნე ბა, რომ ლე ბიც, 

სამ წუ ხა როდ, 2008 წლის აგ ვის ტოს მოვ ლე ნე ბის დროს კი დევ 

უფ რო სე რი ო ზუ ლად ჩატყ და. მე ვი მე დოვ ნებ და ვფიქ რობ, რომ 

არ ვცდე ბი, რო დე საც მაქვს იმე დი, რომ პუ ტი ნი და რუ სე თი ამ 

პო ზი ტი ურ მო ლა პა რა კე ბებს ხელს არ შე უშ ლის, კი დევ ერ თხელ 
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ვი მე ო რებ, სწო რი და ერ თ მა ნე თის კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე აგე ბუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ-

ცი ე ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში.

რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის მო წეს რი გე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლო კვლავ ის წ რაფ ვის ნა ტოს კენ?

გავ ყოთ ეს ორი კითხ ვა. პირ ვე ლი, რაც შე ე ხე ბა ურ თი ერ თო-

ბე ბის მო წეს რი გე ბას, და ლა გე ბას თუ  ნორ მა ლურ კა ლა პოტ ში 

ჩა ყე ნე ბას- ეს ნიშ ნავს იმას, რომ ყვე ლა, თუნ დაც ყვე ლა ზე 

მძი მე და რთუ ლი, სა კითხის მოგ ვა რე ბის დროს, ილა პა რა კე-

ბენ დიპ ლო მა ტე ბი და არა ქვე მე ხე ბი. ეს არის ძა ლი ან მარ ტი ვი 

ფორ მუ ლა, რო მე ლიც ყვე ლა ნორ მა ლუ რი პო ლი ტი კო სი სათ ვის 

უნ და იყოს ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, რა 

თქმა უნ და, უნ და გა კეთ დეს ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა-

ცია იმ პრობ ლე მე ბი სა, რომ ლებ მაც თა ვი მო ი ყა რა რუ სულ - ქარ-

თულ ურ თი ერ თო ბებ ში და ვფიქ რობ, რომ სრულ მას შ ტა ბი ა ნი 

მო ლა პა რა კე ბე ბი უნ და და იწყოს, რომ ლებ შიც ყვე ლა მხა რე 

წარ მო ად გენს თა ვის ხედ ვას ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის 

სა კითხ ზე და უნ და მოხ დეს მა თი შე ჯე რე ბა. პირ ველ ყოვ ლი-

სა, უნ და გა მო ი რიცხოს ნე ბის მი ე რი პრობ ლე მის  ძა ლის მი ე-

რი მე თო დე ბით მოგ ვა რე ბა და ამ ძა ლის მი ერ მე თო დებ ში მე 

ვგუ ლის ხ მობ თუნ დაც სო ფელ დიც თან საზღ ვ რის გად მო წე ვას, 

რო დე საც ცალ მ ხ რი ვად იქ ნა გად მო წე უ ლი ეგ რეთ წო დე ბუ ლი 

საზღ ვა რი სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე  და ყვე ლა სა და ვო სა-

კითხის მოგ ვა რე ბა უნ და და იწყოს ეტა პობ რი ვად.

ნორ მა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი რუ სეთ თან ნიშ ნავს იმას, 

რომ თან და თა ნო ბით აღ დ გე ბა  პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი, ყვე ლა 

პრობ ლე მა გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა მო ლა პა რა კე ბის მა გი დას თან, 

პა რა ლე რუ ლად აღ დ გე ბა სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო-

ბე ბი, გა იხ ს ნე ბა რუ სუ ლი ბა ზა რი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის - არა ისე, 

რო გორც ახ ლა, ფრაგ მენ ტუ ლად, არა მედ ეს უფ რო ფარ თო მას შ-

ტა ბი ან სა ხეს მი ი ღებს.

ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ეს არის პრინ ცი პუ ლად მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი, თქვენ ძა ლი ან კარ გად იცით, რომ მო სა ვა ლი 

ადა მი ა ნებს ხე ებ ზე ულ პე ბათ, ისი ნი მთე ლი წლის გან მავ ლო-

ბა ში შრო მო ბენ და მათ არა აქვთ სა შუ ა ლე ბა, რომ მათ მი ერ 

მო პო ვე ბუ ლი პრო დუქ ცია გა ა სა ღონ, იმი ტომ რომ რუ სუ ლი 

ბა ზა რი დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით პრაქ ტი კუ ლად შე უც ვ ლე-

ლია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის და ბუ ნებ რი ვი ა, რომ რუ სულ - ქარ თუ ლი 

ურ თი ერ თო ბე ბის მო წეს რი გე ბა აუცი ლებ ლად გუ ლის ხ მობს, რო-

გორც მი ნი მუმ, ნე იტ რა ლუ რი, სა სურ ვე ლი ა, პო ზი ტი უ რი რო ლის 

თა მაშს რუ სე თის მხრი დან ქარ თულ -აფხა ზუ რი და ქარ თულ -ო-

სუ რი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ში.

ამავ დ რო უ ლად, რა თქმა უნ და, არც რუ სებს და არც არა ვის 

არ უნ და ჰქონ დეს იმის ილუ ზი ა, რომ  სა ქარ თ ვე ლო დათ მობს 

თა ვის სუ ვე რე ნი ტეტს და არც მგო ნი ა, რომ ვინ მეს ამის ილუ ზია 

აქვს.

ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, მე იმა ვე ვლა დი მირ პუ ტინ თან სა-

უბ რის დროს სუ ლაც არ დამ რ ჩე ნია შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ მას 

აქვს რა ი მე ტი პის ილუ ზია სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბას-

თან და კავ ში რე ბით და არც მგო ნი ა, რომ რო მე ლი მე გო ნი ერ 

პო ლი ტი კოსს, გნე ბავთ რუ სეთ ში, გნე ბავთ სად მე სხვა გან, XXI 

სა ა უ კუ ნე ში არ ეს მო დეს, რას ნიშ ნავს და მო უ კი დე ბე ლი და თა-

ვი სუ ფა ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბის ურ თი ერ თო ბე ბი.

ასე რომ, რთუ ლად, მაგ რამ არის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და 

რამ დე ნა დაც ეს უც ნა უ რად უნ და ჩან დეს, არის ინ ტე რე სე ბის 

თან ხ ვ დე ნაც, მა გა ლი თად, იგი ვე მშვი დო ბა და სტა ბი ლუ რო ბა 

მთლი ა ნად კავ კა სი ის რე გი ონ ში, რაც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

რუ სე თის სა ხელ მ წი ფო სათ ვის, ეს არის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის და ჩვენ ძა ლი ან კარ გად გვეს მის, რომ 

რუ სე თის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ქარ თ ვე ლოს რო ლი კავ კა სი-

ა ში სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის და 

ასე ვე ჩვენ თ ვის არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რუ სე თი იმ თვალ საზ რი-

სით, რომ კავ კა სი ა ში იყოს მშვი დო ბა და არ იყოს, ასე ვთქვათ, 

ფეთ ქე ბად სა ში ში ვი თა რე ბა.

არის ბევ რი სხვა მი მარ თუ ლე ბა, სა დაც ასე ვე შე იძ ლე ბა ჩვე-

ნი ინ ტ რე სე ბის თან ხ ვ დე ნა მოხ დეს.

თქვენ დას ვით მე ო რე სა კითხი, რო დე საც ლა პა რა კობ დით 

ნა ტო სა კენ სწრაფ ვა ზე. სა ქარ თ ვე ლო არის სა ხელ მ წი ფო, რო-

მელ საც აქვს არ ჩე უ ლი ევ რო პუ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი კურ სი, ჩვენ, 

ბუ ნებ რი ვი ა, ჩვენ თავს ვხე დავთ ევ რო პის ნა წი ლად, მაგ რამ 

ჩვენ უნ და ვი ყოთ პრაგ მა ტუ ლი პო ლი ტი კო სე ბი და იმ ფონ ზე, 

რო დე საც ჩვენ, რა თქმა უნ და, გა ვაღ რ მა ვებთ ჩვენს ურ თი ერ-

თო ბებს და სავ ლელ პარ ტ ნი ო რებ თან, ძა ლი ან კარ გად უნ და 

და ვი ნა ხოთ, რა შან სი აქვს დღეს სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში გა წევ-

რი ა ნე ბის.

მე ვფიქ რობ, რომ ნა ტო ში სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბა ზოგ 

შემ თხ ვე ვა ში სპე კუ ლა ცი ის საგ ნად და რა ღაც პრობ ლე მე ბის 

მო უგ ვა რებ ლო ბის გა მარ თ ლე ბად უფ რო იქ ცა, ვიდ რე რა ი მე 

რე ა ლუ რად.

მე ვი ყა ვი და ვარ ის ადა მი ა ნი, რო მელ საც დღე საც მი აჩ ნი ა, 

„მე არ მაქვს არც 
ერთი მაგალითი 
პუტინის მხრიდან 

შეთანხმების 
დარღვევისა 

რუსულ-ქართულ 
ურთიერთობებში. 

ყოველ შემთხვევაში, 
მე ასეთი არ ვიცი“
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რომ სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის იქ ნე ბო და დი დი წარ მა ტე ბა და მიღ-

წე ვა, თუ სა ქარ თ ვე ლო გახ დე ბო და ნა ტოს წევ რი, მაგ რამ დღეს 

ჩვენ ვართ რე ა ლო ბა ში, რო დე საც აი ამ ად გი ლი დან, სა დაც 

ჩვენ ვიმ ყო ფე ბით, თქვენ ძა ლი ან კარ გად იცით, და ახ ლო ე ბით 

20 წუ თის ავ ტო მო ბი ლით სა ვალ გზა ზე რუ სუ ლი სამ ხედ რო ბა ზაა 

გან თავ სე ბუ ლი.

მე დავ ს ვამ კითხ ვას და ჩვენ მა მკითხ ველ მა თა ვად გა დაწყ-

ვი ტოს: აქვს თუ არა სა ქარ თ ვე ლოს შან სი დღეს ან უახ ლო ეს 

პერ ს პექ ტი ვა ში ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბი სა, ვიდ რე რუ სუ ლი ბა ზა 

სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა ლა ქი დან 20 წუ თის გზა ზე დგას.

რა თქმა უნ და, არა, თუმ ცა ეს არ ნიშ ნავს, რომ ჩვენ უნ და გა-

მო ვე თი შოთ ნა ტოს პრო ცე სებს, ნა ტოს თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 

პრო ცე სებს.

თქვენ იცით, რომ ნა ტოს თან ძა ლი ან აქ ტი უ რად თა ვად რუ-

სე თიც თა ნამ შ რომ ლობს, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში უფ რო აქ ტი უ რა დაც 

კი, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლო.  ჩვენ უნ და ვი ყოთ ღრმად ჩარ თუ ლი  

ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სებ ში, ვი თა ნამ შ რომ-

ლოთ ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ვის წ რა ფო დეთ მა თი სტან დარ-

ტე ბის მიღ წე ვას ჩვენს ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ რე ა ლიზ მი დან უნ და 

ამო ვი დეთ: დღეს სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბის შან სი 

არა აქვს, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე დგას რუ სუ ლი 

ჯა რი და ჩე მი ამო ცა ნა კი, პრე ზი დენ ტად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში,  

ნამ დ ვი ლად იქ ნე ბა, რომ რუ სუ ლი ჯა რი სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი-

ტო რი ი დან გა ვი დეს, ჩვენ შევ ძ ლოთ აფხა ზებ სა და ოსებ თან 

სა ერ თო ენის გა მო ნახ ვა, ჩვე ნი ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის 

აღ დ გე ნა და სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც სუ ვე ნე რუ ლი სა ხელ მ წი-

ფოს, გაძ ლი ე რე ბა.

თქვენ იყა ვით ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი პო ლი ტი კო სი, 
რო მელ მაც 7 ნო ემ ბ რის ამ მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე-
ბით კო მენ ტა რი გა ა კე თა და თქვენ გა ნაცხა დეთ, რომ 
ცხოვ რე ბის ნორ მა ლუ რი რე ჟი მის აღ დ გე ნით ქარ-
თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა და ქარ თუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო შედ გა. რა გან ს ხ ვა-
ვე ბას ხე დავთ თქვენ 7 ნო ემ ბ რი სა 
და 26 მა ი სის მოვ ლე ნებს შო რის? 
არ სე ბობს თუ არა თქვე ნი მხრი დან 
სხვა დას ხ ვა ინ ტერ პ რე ტა ცი ის სა-
ფუძ ვე ლი და თუ არ სე ბობს, რა ტომ?

მე ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი მაყ ვედ-

რის ამ სიტყ ვებს, თუმ ცა არა ვინ არ უწევს 

ან გა რიშს იმას, რომ რო დე საც მე ვთქვი, 

რომ სა ხელ მ წი ფო შედ გა, მე არ მით ქ ვამს, 

რომ კარ გი სა ხელ მ წი ფო შედ გა, მაგ რამ 

სა ხელ მ წი ფო, რო მელ საც სა კუ თა რი თა ვის 

დაც ვა შე უძ ლი ა, ნამ დ ვი ლად შე იძ ლე ბა 

ით ქ ვას, რომ შემ დ გა რი სა ხელ მ წი ფო ა. 

7  ნო ემ ბერს რე ა ლუ რად მარ თ ლაც იყო 

ძა ლი ან დი დი სა შიშ რო ე ბა, სხვა თა შო რის, ასე ვე ძა ლი ან ბევ რი 

ჩე მი ოპო ნენ ტი არ იხ სე ნებს იმას, რომ 7 ნო ემ ბერს, სა ბედ ნი-

ე როდ, არ და ღუ პუ ლან ადა მი ა ნე ბი და 7 ნო ემ ბერს ეს იყო, ასე 

ვთქვათ, პო ლი ცი ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ცი ა, რო მე-

ლიც იყო მი ტინ გის დაშ ლი სა კენ მი მარ თუ ლი, მარ თა ლი ა, იყო 

ძა ლი ან მძი მე შემ თხ ვე ვე ბი ძა ლის გა და მე ტე ბი სა, მაგ რამ ეს 

იყო შე და რე ბით ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი და მათ არ მოჰ ყო ლია 

ტრა გი კუ ლი მსხვერ პ ლი.  ამავ დ რო უ ლად ჩე მი პო ლი ტი კუ რი 

ოპო ნენ ტე ბი არას დ როს არ იხ სე ნე ბენ იმას, რაც ალ ბათ თქვე ნი 

მკითხ ვე ლის თ ვი საც უპ რე ცე დენ ტო სი ახ ლე იქ ნე ბა, რო დე-

საც პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რემ, მა სობ რი ვი არე უ ლო ბის 

დროს სტრა ტე გი უ ლი ობი ექ ტის, პარ ლა მენ ტის კა რე ბი გა ვა ღე 

და გა აფ თ რე ბუ ლი ხალ ხი შე მო ვუშ ვი პარ ლა მენ ტის შე ნო ბა ში, 

რომ ისი ნი გა ზი სან და გა ა ვე ბუ ლი სპეც ნა ზე ლე ბის გან მეხ ს ნა 

და ვფიქ რობ, რომ გარ კ ვე უ ლი წვლი ლი ამა ნაც შე ი ტა ნა, რომ 7 

ნო ემ ბერს მსხვერ პ ლი არ იყო. რაც შე ე ხე ბა 26 მა ისს, მე თქვენ 

მო გარ თ მევთ აუცი ლებ ლად იმ ჟურ ნალს, რო მე ლიც ჩვენ 26 

მა ის თან და კავ ში რე ბით გა მო ვუშ ვით. ამ ჟურ ნალ ში არის მოყ-

ვა ნი ლი სქე მა, რო მელ შიც ძა ლი ან ნათ ლად ჩანს, რომ, გან ს ხ-

ვა ვე ბით თუნ დაც 9 აპ რი ლის გან, 1989 წლის 9 აპ რი ლის აქ ცი ის 

დარ ბე ვი სა გან, რო დე საც და ი ღუპ ნენ ადა მი ა ნე ბი რუს თა ველ ზე 

და რო ცა აქ ცია და გეგ მი ლი იყო საბ ჭო თა კავ ში რის სპეც სამ სა-

ხუ რე ბი სა და სპეც და ნიშ ნუ ლე ბის რაზ მე ბის მი ერ, მა შინ ხალხს 

გა სას ვ ლე ლი და გა საქ ცე ვი და უ მა ტეს, ხო ლო 26 მა ისს ადა მი ა-

ნე ბი მო აქ ცი ეს ალ ყა ში, ადა მი ა ნებს არ მის ცეს გაქ ცე ვის სა შუ ა-

ლე ბა, ეს არ იყო აქ ცი ის და სარ ბე ვი ან და საშ ლე ლი ქმე დე ბე ბი, 

ეს იყო სა გან გე ბო და სა მა გა ლი თო დას ჯა აქ ცი ის მო ნა წი ლე-

ე ბი სა, რო დე საც ათა სამ დე ადა მი ა ნი იქ ნა და პა ტიმ რე ბუ ლი, 

რო დე საც ბორ კი ლებ და დე ბულ ადა მი ა ნებს ორი და სა მი კა ცი 

სცემ და, რო დე საც ადა მი ა ნებს, ასე ვთქვათ, სა სიკ ვ დი ლოდ 

იმე ტებ დ ნენ, და მე შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ ჩვენს ეს კორტს, 

რო მე ლიც ნამ დ ვი ლად არ გაქ ცე უ ლა და 

არც პო ლი ცი ე ლი არ მო უკ ლავს, რო გორც 

ამას გვაბ რა ლებ დ ნენ და ამის ოფი ცი ა-

ლუ რი დას კ ვ ნე ბი არ სე ბობს, რომ ეს იყო 

ცი ლის წა მე ბა და შა ვი PR ჩემ წი ნა აღ მ დეგ, 

ეს რო ლეს ნამ დ ვი ლი ტყვი ე ბი, ეს საქ მე 

დღემ დე არ არის, სამ წუ ხა როდ, გა მო ძი ე-

ბუ ლი. ანუ 2007 წლის 7 ნო ემ ბერს სა ხელ მ-

წი ფომ გა მო ი ყე ნა ძა ლა, გა და ჭარ ბე ბუ ლი, 

და მო იქ ცა არას წო რად, ხო ლო რაც შე ე-

ხე ბა 2011 წლის 26 მა ისს, სა ხელ მ წი ფომ 

ჩა ი დი ნა და ნა შა უ ლი სა კუ თა რი ხალ ხის 

წი ნა შე. აი ეს არის გან ს ხ ვა ვე ბა. 

ამ ჟა მინ დე ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ვარ დ ნის მი ზე ზე ბად რას და ა სა ხე-
ლებ დით? 

„რეალიზმიდან 
უნდა 

ამოვიდეთ: 
დღეს 

საქართველოს 
ნატოში 

გაწევრიანების 
შანსი არა 

აქვს“

საპრეზიდენტო არჩევნები
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ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, სწო რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა მე 

ვერ წარ მო მიდ გე ნია რო გორ შე იძ ლე ბა ვარ დ ნის მი ზე ზი იყოს. 

მე მგო ნია და ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში მე ასე ვის წავ ლე, რომ 

თუ ახორ ცი ე ლებ სწორ ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კას, იღებ სწორ 

შე დეგს. ის, რომ დღეს არის ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნა, ის რომ 

მა ის ში იყო ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 0 %, შემ დეგ ივ ნის ში იყო უკ ვე 

მი ნუ სებ ში წა სუ ლი, ივ ლის შიც - ეს, ჩე მი აზ რით, არის ძა ლი ან სე-

რი ო ზუ ლი შეც დო მე ბის შე დე გი, რომ ლე ბიც ალ ბათ დაშ ვე ბუ ლი 

იქ ნა მთავ რო ბის მხრი დან. მე ვში შობ, რომ, ასე თუ გაგ რ ძელ და, 

ქვე ყა ნას შე იძ ლე ბა ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პრობ-

ლე მე ბი შე ექ მ ნას. ასე რომ, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი სა ღე ბი ა.

თქვენ რო გორ ფის კა ლურ პო ლი ტი კას ემ ხ რო ბით 
დღე ვან დე ლი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის?  გვა ინ ტე რე სებს 
თქვე ნი პარ ტი ის იდე ო ლო გი უ რი ვექ ტო რი ეკო ნო მი-
კუ რი თვალ საზ რი სით.

იცით, სა ერ თოდ ჩვე ნი პარ ტია არის მე მარ ჯ ვე ნე- ცენ ტ რის-

ტუ ლი პარ ტი ა. თუმ ცა თქვენ ძა ლი ან კარ გად მო გეხ სე ნე ბათ, 

თქვენ იცით ქარ თუ ლი რე ა ლო ბა და თქვენ იცით ძა ლი ან კარ-

გად, რომ ქვე ყა ნა ში არის უმ ძი მე სი სო ცი ა ლუ რი ვი თა რე ბა და 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ზო გა დად ჩვენ თ ვის უფ რო მი სა ღე ბია 

მე მარ ჯ ვე ნე- ცენ ტ რის ტუ ლი იდე ო ლო გი ა, ჩვენ ვე რა ვი თარ 

შემ თხ ვე ვა ში თვალს ვერ დავ ხუ ჭავთ იმ უმ ძი მეს სო ცი ა ლურ 

პრობ ლე მებ ზე, რომ ლე ბიც ქვე ყა ნა ში არის. იმი ტომ რომ სა ხელ-

მ წი ფო უნ და ზრუ ნავ დეს სა კუ თარ მო სახ ლე ო ბა სა და სა კუ თარ 

მო ქა ლა ქე ებ ზე, ჩე მი მთა ვა რი ამო ცა ნა იქ ნე ბა პრე ზი დენ-

ტის რან გ ში, რომ მე და ვეხ მა რო მთავ რო ბას ეკო ნო მი კუ რი 

პო ლი ტი კის კო რექ ტი რე ბა ში და მე იმე დი მაქვს, რომ ასე თი 

ტი პის თა ნამ შ რომ ლო ბა მთავ რო ბას თან ნამ დ ვი ლად შედ გე ბა, 

იმი ტომ რომ სამ თავ რო ბო პროგ რა მა ში ძა ლი ან ბევ რი არის 

პო ზი ტი უ რი, მაგ რამ არა რე ა ლის ტუ რი. მე ვთვლი, რომ ჩვე ნი 

მო მა ვა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ამო ცა ნა უნ და 

იყოს  რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მ ნა, ჩვენ ხე ლი 

უნ და შე ვუწყოთ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას 

და მაქ სი მა ლუ რი შე ღა ვა თე ბი უნ და მივ ცეთ მცი რე და სა შუ ა ლო 

ბიზ ნესს იმი სათ ვის, რომ ბიზ ნეს მა შეძ ლოს თვით გან ვი თა რე ბა. 

ჩვენ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ ქვე ყა ნა ში შე იქ-

მ ნას სა შუ ა ლო ფე ნა, რა საც არც ერ თი ხე ლი სუ ფა ლი პრაქ ტი-

კუ ლად ბო ლო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, სამ წუ ხა როდ, ხელს 

არ უწყობ და, ალ ბათ, რო გორც მე ახ ლა ვხვდე ბი, პრაგ მა ტუ ლი 

პო ლი ტი კუ რი მო საზ რე ბით, იმი ტომ რომ სა შუ ა ლო ფე ნის მარ თ-

ვა არის გა ცი ლე ბით უფ რო ძნე ლი, ვიდ რე არაფ რის მქო ნე ადა-

მი ა ნე ბის. ჩე მი ამო ცა ნა იქ ნე ბა სწო რედ ის, რომ რაც შე იძ ლე ბა 

შემ ცირ დეს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა, 

ადა მი ა ნებს ჰქონ დეთ ნორ მა ლუ რი დაზღ ვე ვა, სა ყო ველ თაო 

დაზღ ვე ვა არ სე ბობ დეს ქვე ყა ნა ში, ადა მი ა ნებს ჰქონ დეთ ის 

პენ სი ა, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა სა არ სე ბო მი ნი მუმს, ხო ლო 

შრო მი სუ ნა რი ან ადა მი ა ნებს ჰქონ დეთ შე საძ ლებ ლო ბა, რომ  

იმუ შა ონ და შეძ ლონ თა ვი ან თი ოჯა ხე ბის გა მოკ ვე ბა. ასე ვე მე 

ვფიქ რობ, რომ ალ ბათ იმ ადა მი ა ნებ მა, ვი საც  ძა ლი ან მა ღა ლი 

შე მო სავ ლე ბი აქვს, გარ კ ვე ულ წი ლად უფ რო მე ტი თან ხა უნ და 

შე ი ტა ნონ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში. ჩვენ ახ ლა ვფიქ რობთ და 

სა ბო ლო ოდ ვმსჯე ლობთ იმას თან და კავ ში რე ბით, გა და სა ხა-

დე ბი გარ კ ვე ულ წი ლად აიწი ოს თუ არა, მაგ რამ აქაც გო ნივ რუ-

ლი ზღვა რი უნ და იყოს, რა თქმა უნ და, და არა 70% და თუნ დაც 

50 %, მაგ რამ ან წა ხა ლი სე ბა იმ სა წარ მო ე ბი სა, რომ ლე ბიც 

ძა ლი ან დიდ თან ხას საქ ველ მოქ მე დო ან ეკო ნო მი კის გაძ ლი ე-

რე ბა ში შე ი ტა ნენ, ან და ბეგ ვ რა გარ კ ვე უ ლი წე სით, ეს პო ზი ცია 

აუცი ლებ ლად უნ და შე ჯერ დეს და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და იქ ნას 

მი ღე ბე უ ლი, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, ქვე ყა ნა ვერ გან ვი თარ-

დე ბა. შრო მის კო დექ სიც ძა ლი ან ბევრ კითხ ვის ნი შანს ბა დებს 

და ამას თან და კავ ში რე ბი თაც, ვფიქ რობ, ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი 

კონ სულ ტა ცი ე ბი გვექ ნე ბა მთავ რო ბას თან. 

გა და სა ხა დე ბის აწე ვა არ უწყობს ხელს ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბას და ამ მი მარ თე ბით რამ დე ნად მე მარ-
ჯ ვე ნე- ცენ ტ რის ტუ ლია თქვე ნი პო ზი ცი ა?

მე არ ვლა პა რა კობ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ზე, მე ხა ზი 

გა ვუს ვი, რომ ლა პა რა კია იმ გარ კ ვე ულ ზღვარს ზე მოთ შე მო-

სავ ლის მქო ნე სა წარ მო ებ ზე, რომ ლებ საც მა ღა ლი ან ძა ლი ან 

მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბი აქვთ.

რა კო მენ ტარს გა უ კე თებთ პრე მი ე რის გან ცხა დე-
ბას პო ლი ტი კი დან წას ვ ლას თან და კავ ში რე ბით?

იცით რა? ეს პრე მი ე რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბაა და ჩვენ ამას პა-

ტი ვი უნ და ვცეთ, ისე ვე რო გორც ნე ბის მი ე რი და მო უ კი დე ბე ლი 

ადა მი ა ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. მე ვფიქ რობ, რომ მის წას ვ ლას 

ამ ეტაპ ზე მოჰ ყ ვე ბა გარ კ ვე უ ლი სირ თუ ლე ე ბი ქვეყ ნი სათ ვის, 

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ გუნ დი, რო მე ლიც პრე მი ე რის მი ერ 

არის შექ მ ნი ლი და რო მე ლიც არის დღეს ხე ლი სუფ ლე ბა ში, არ 

არის მო ნო ლი თუ რი გუნ დი, ეს გუნ დი შედ გე ბა სრუ ლი ად სხვა-

დას ხ ვა იდე ო ლო გი ის, სრუ ლი ად სხვა დას ხ ვა ფა სე უ ლო ბის, 

სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის მქო ნე კონ კ რე ტუ ლი 

„ვფიქრობ, რომ ალბათ 
იმ ადამიანებმა, 

ვისაც  ძალიან მაღალი 
შემოსავლები აქვს, 
გარკვეულწილად 

უფრო მეტი თანხა უნდა 
შეიტანონ სახელმწიფო 

ბიუჯეტში“
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პო ლი ტი კუ რი დაჯ გუ ფე ბე ბი სა გან და ძა ლი ან დი დი ალ ბა თო-

ბით ეს გუნ დი და იშ ლე ბა პრე მი ე რის პო ლი ტი კი დან წას ვ ლის 

შემ დეგ. ბუ ნებ რი ვი ა, პრე მი ე რი, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ არ 

ფიქ რობს, რომ ის პო ლი ტი კი დან წა ვა, მაგ რამ პო ლი ტი კა ში 

მა ინც დარ ჩე ბა. ანუ თუ ის მარ თ ლა მი დის, მა შინ ეს ნიშ ნავს, 

რომ მას პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე პირ და პი რი ზე გავ ლე ნა აღარ 

ექ ნე ბა, ასეთ შემ თხ ვე ვა ში მი სი გუნ დი ძა ლი ან დი დი ალ ბა თო-

ბით და იშ ლე ბა. 

მი გაჩ ნი ათ თუ არა, რომ სა ქარ თ ვე ლო სე კუ ლა რუ-
ლი სა ხელ მ წი ფო უნ და იყოს?

სა ქარ თ ვე ლო უნ და იყოს სა ხელ მ წი ფო, სა დაც ყვე ლას და 

ყვე ლა ფერს ექ ნე ბა თა ვი სი ად გი ლი. სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის არის 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი, ჩვე ნი 

ტრა დი ცი ე ბი, ჩვე ნი რე ლი გი უ რი შემ წყ ნა რებ ლო ბა, რი თაც ქარ-

თ ვე ლი ხალ ხი და ქარ თ ვე ლი ერი ყო ველ თ ვის ძა ლი ან ამა ყობ-

და და ჩვენ შეგ ვიძ ლია უნი კა ლუ რი მა გა ლი თე ბი მო ვიყ ვა ნოთ 

სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ი დან შემ წყ ნა რებ ლო ბი სა, ამავ დ რო უ-

ლად ჩვენ პა ტი ვი უნ და ვცეთ იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან 

ძლი ე რია ქარ თუ ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის რო ლი, და 

იმ ვი თა რე ბა ში, რო დე საც ეკ ლე სია არ ჩა ე რე ვა სა ხელ მ წი ფოს 

საქ მი ა ნო ბა ში და არ ერე ვა, ეს მი სი უწ მინ დე სო ბის ძა ლი-

ან დი დი დამ სა ხუ რე ბა ა, მე ვფიქ რობ, რომ აქ სა გან გა შო და 

პრობ ლე მუ რი ნამ დ ვი ლად არა ფე რი ა. ეკ ლე სია და სა ხელ მ წი ფო 

გა მიჯ ნუ ლია ერ თ მა ნე თი სა გან სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი-

ით, მაგ რამ ის, რომ ქარ თულ ეკ ლე სი ას აქვს გან სა კუთ რე ბუ ლი 

რო ლი სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში და სა ბა მი დან დღემ დე, ეს 

არც და სა მა ლია და არც, ასე ვთქვათ, ცუ დი, პი რი ქით, მე ვფიქ-

რობ, რომ ეკ ლე სი ას კვლავ შე უძ ლია სა ზო გა დო ე ბა ში, ხალ ხ ში 

გა ნამ ტ კი ცოს ის პო ზი ტი უ რი ფა სე უ ლო ბე ბი, რო გო რიც არის 

ოჯა ხის ფა სე უ ლო ბა, რო გო რიც არის აუცი ლებ ლო ბა იმი სა, რომ 

ახალ გაზ რ და პა ტივს სცემ დეს და უყ ვარ დეს სა კუ თა რი სამ შობ-

ლო, იყოს ტო ლე რან ტუ ლი სხვა რე ლი გი ის წარ მო მად გენ ლე ბის 

მი მართ, იმი ტომ რომ, თა ვის თა ვად მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი 

რწმე ნა ნიშ ნავს იმას, რომ შენ ტო ლე რან ტი უნ და იყო ყვე ლა 

სხვა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლის მი მართ.

არ ფიქ რობთ, რომ მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია 
ხან და ხან თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის საზღ ვ რებს სცილ-
დე ბა და ერე ვა ისეთ სა კითხებ ში, რომ ლე ბიც ცალ სა-
ხად სა ხელ წი ფო სა კითხე ბი ა?

არა, არ ვფიქ რობ. მე რო ცა ვლა პა რა კობ მარ თ ლ მა დი დებ-

საპრეზიდენტო არჩევნები
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ლურ ეკ ლე სი ა ზე, მე უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ვსა უბ რობ მის უწ მინ-

დე სო ბა პატ რი არ ქ ზე. თუ სად მე, რო მე ლი მე მღვდელ მ სა ხურ მა 

რა ი მე ზედ მე ტის უფ ლე ბა მის ცა თა ვის თავს, ეს არ მი მაჩ ნია მე 

ტრა გი კულ მოვ ლე ნად, ამის კო რექ ტი რე ბას ყო ველ თ ვის გა ა კე-

თებს ეკ ლე სი ა. მე კი არ მახ სოვს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს პატ რი არ-

ქი ზედ მე ტად  ჩა რე უ ლი ყო პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში.

თქვე ნი საპ რე ზი დენ ტო კამ პა ნი ის სპონ სო რი ვინ 
არის ?

თქვენ შე გიძ ლი ათ ნა ხოთ – ეს არის ჩვენს ვებ გ ვერ დ ზე 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი. ასე ვე არის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ცენ ტ რა ლუ რი 

სა არ ჩევ ნო კო მი სი ი სა და კონ ტ რო ლის პა ლა ტის ვებ გ ვერ დ ზეც 

– შე მო წი რუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენს პარ ტი ა ში შე მო დის. დღეს 

ჩვე ნი პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლებ მა ცენ ტ რა ლურ სა არ ჩევ ნო 

კო მი სი ა ში წა რად გი ნეს იმ 80 ათა სი ადა მი ა ნის ხელ მო წე რა, 

რომ ლე ბიც მხარს უჭე რენ ჩემს პრე ზი დენ ტო ბას. ჩვენ ვვა რა უ-

დობთ, რომ ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი, ვი საც ამის შე საძ ლებ ლო-

ბა აქვს, საპ რე ზი დენ ტო ფონ დ ში გარ კ ვე ულ შე მო წი რუ ლე ბებს 

შე მო ი ტანს. 

დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში არის უფ რო მარ ტი ვი სი ტუ ა ცი ა, ვიდ რე 

იყო წე ლი წად - ნა ხევ რის წინ, რო დე საც ნე ბის მი ე რი პარ ტი ის-

თ ვის შე მო წი რუ ლე ბა ბიზ ნეს მენს შე იძ ლე ბო და არა მარ ტო სა-

კუ თა რი ბიზ ნე სის ფა სად დას ჯ დო მო და, არა მედ მას შე იძ ლე ბა 

ცი ხე ში ამო ე ყო თა ვი, ამი ტომ ადა მი ა ნებს აღარ ეში ნი ათ და 

ადა მი ა ნე ბი გარ კ ვე ულ წი ლად გვეხ მა რე ბი ან. თუმ ცა ეს არ არის 

იმ რა ო დე ნო ბის თან ხა, რო მე ლიც ჩვენ გარ კ ვე უ ლი ხელ გაშ ლი-

ლო ბის სა ფუძ ველს მოგ ვ ცემს. 

რა ტომ მი გაჩ ნი ათ, რომ სწო რედ თქვენ უნ და მოგ-
ცეთ ამომ რ ჩე ველ მა ხმა არ ჩევ ნებ ზე?

ძა ლი ან ძნე ლი ა, სა ერ თოდ, სა კუ თარ თავ ზე ლა პა რა კი 

ჩემ ნა ი რი ტი პის ადა მი ა ნი სათ ვის და მე ვამ ბობ ხოლ მე, რომ 

ერ თა დერ თი, რის გა მოც არ ჩევ ნე ბი არ მიყ ვარს, არის ის, რომ 

შენ უნ და ილა პა რა კო, რომ შენ ხარ ყვე ლა ზე ჭკვი ა ნი, ყვე ლა ზე 

კარ გი,  სა უ კე თე სო და ამით და არ წ მუ ნო, ასე ვთქვათ, ამომ რ ჩე-

ვე ლი შენს სის წო რე ში. 

იცით რა შია საქ მე? - მე ვთვლი, რომ დღე ვან დე ლი კან დი და-

ტე ბი დან, ვინც დღეს არის და სა ხე ლე ბუ ლი და უკ ვე ვე ღარ და-

სა ხელ დე ბა სხვა კან დი და ტე ბი, მე გა მო მარ ჩევს ძა ლი ან ბევ რი 

რამ. მათ შო რის უზარ მა ზა რი პო ლი ტი კუ რი გა მოც დი ლე ბა, რო-

მე ლიც მე მაქვს და რაც ჩემ თ ვის დღეს ძა ლი ან ფა სე უ ლია - ეს 

პო ლი ტი კუ რი გა მოც დი ლე ბა მო ი ცავს რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბა-

ში ყოფ ნის გა მოც დი ლე ბას, ასე ვე ოპო ზი ცი ა ში ყოფ ნის გა მოც-

დი ლე ბას და მე ვიტყ ვი, რომ არა სო დეს ჩე მი ხე ლი სუფ ლე ბა ში 

ყოფ ნის დროს ოპო ზი ცია აღარ და ი ჩაგ რე ბა და ოპო ზი ცი ის 

უფ ლე ბე ბი შე ლა ხუ ლი არ იქ ნე ბა. მე შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ 

მე მაქვს ძა ლი ან დი დი გა მოც დი ლე ბა რო გორც პო ზი ტი უ რი, 

ასე ვე ნე გა ტი უ რი. ბუ ნებ რი ვი ა, ჩე მი პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ო ბის 

დროს იყო დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი ჩე მი მხრი და ნაც და სხვე ბის 

მხრი და ნაც და მე მაქვს უნა რი, რომ ამ შეც დო მებ ზე - სა კუ თარ 

შეც დო მებ ზეც და სხვის შეც დო მებ ზეც - ხმა მაღ ლა ვი ლა პა რა კო 

და აქე დან დას კ ვ ნე ბი გა მო ვი ტა ნო. მე მაქვს ძა ლი ან სე რი ო-

ზუ ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ტაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ჩემს ქვე ყა ნას 

ნამ დ ვი ლად გა მო ად გე ბა და ეს კონ ტაქ ტე ბი, რა თქმა უნ და, არ 

შე მო ი ფარ გ ლე ბა რო მე ლი მე ერთ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი კონ-

ტაქ ტე ბით. მე მაქვს ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი კონ ტაქ ტე ბი რო გორც 

რუ სეთ ში, ასე ვე აშ შ - ში, რო გორც ევ რო პა ში, ასე ვე ჩვენს მე ზო-

ბელ სა ხელ მ წი ფო ებ ში, იქ ნე ბა ეს უკ რა ი ნა, მოლ დო ვა, ყა ზა ხე-

თი, აზერ ბა ი ჯან ზე და სომ ხეთ ზე რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ და 

თურ ქეთ ზე. ვთვლი, რომ მა შინ, რო დე საც მაქვს, პრაქ ტი კუ ლად, 

პი რა დი ნაც ნო ბო ბა ამ სა ხელ მ წი ფო ე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ-

ლე სო ბის ლი დე რებ თან, ეს ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლად წა ად გე ბა 

ჩე მი ქვეყ ნის თ ვის სა სი კე თოდ გა სა ტა რე ბელ სა გა რეო პო ლი-

ტი კურ კურსს. 

მე შე მიძ ლია აღ ვად გი ნო ის დი ა ლო გი, რო მე ლიც აუცი ლე ბე-

ლია ქარ თ ვე ლებ სა და აფხა ზებს და ქარ თ ვე ლებ სა და ოსებს 

შო რის აღ დ გეს. მე ნამ დ ვი ლად მაქვს იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ 

და ვიწყო ჩა ტე ხი ლი ხი დის აღ დ გე ნა და ამავ დ რო უ ლად, ვთვლი, 

რომ მე ყვე ლა ფერს გა ვა კე თებ იმი სათ ვის, რომ ქვე ყა ნა ში სა-

მარ თ ლი ა ნო ბა აღ დ გეს.

ჩვენ აღარ უნ და და ვუშ ვათ შეც დო მა, რო დე საც ყვე ლა ინ ს ტი-

ტუ ცია იქ ნე ბა თავ მოყ რი ლი ერ თი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის ხელ ში, 

რო დე საც არ იქ ნე ბა და ბა ლან სე ბი სა და ურ თი ერ თ კონ ტ რო ლის 

სის ტე მა. მე ნამ დ ვი ლად ვარ ის ადა მი ა ნი, რო მე ლიც - თუნ დაც 

შეზღუ დუ ლი სა კონ ს ტი ტუ ციო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ-

ში - რა თქმა უნ და, ხალ ხის მხარ და ჭე რი თა და ხალ ხის მა ღა ლი 

ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი, შეძ ლებს იმას, რომ მთავ რო ბა აკონ ტ რო-

ლოს, მთავ რო ბას არ და აშ ვე ბი ნოს შეც დო მა და, ამავ დ რო უ-

ლად, ბუ ნებ რი ვი ა, მეც მზად ვარ მი ვი ღო ნე ბის მი ე რი წი ნა და დე-

ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს იმას, რომ მეც თა ვი დან ავი რი დო 

რა ი მე შეც დო მის დაშ ვე ბა. 

მე ვფიქ რობ, რომ ეს სა უ კე თე სო არ ჩე ვა ნი იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე-

ლოს თ ვის. 

„მე როცა 
ვლაპარაკობ 

მართლმადიდებლურ 
ეკლესიაზე, 

მე უპირველეს 
ყოვლისა ვსაუბრობ 

მის უწმინდესობა 
პატრიარქზე“
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გ
იორგი მარგველაშვილის 

საპრეზიდენტო კამპანიის 

პრესსამსახურის 

უფროსის, შალვა 

რამიშვილის განმარტებით, 

მარგველაშვილთან ინტერვიუ სხვა 

კანდიდატების ტექსტზე ვრცელი 

უნდა ყოფილიყო და ამ გზით სხვა 

კანდიდატებისგან გამორჩეული, რაზეც, 

ბუნებრივია, „ფორბსის“ რედაქცია ვერ 

დათანხმდებოდა. 

ერ თი მხრივ, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლის პო ლი ტი კურ შე ხე დუ-

ლე ბებ ზე მსჯე ლო ბა მის სხვა გა მოს-

ვ ლებ ზე, სტა ტი ებ სა და ინ ტერ ვი უ ებ ზე 

დაყ რ დ ნო ბით მო მი წევს და, მე ო რე 

მხრივ, თა ვად ეს ნა ბი ჯიც სავ სე ბით 

მარ თე ბუ ლად შეგ ვიძ ლია „ქართული 

ოც ნე ბის“ საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტის 

პო ლი ტი კურ პო ზი ცი ად ჩავ თ ვა ლოთ.

ის, რომ მარ გ ვე ლაშ ვილს არ სურს 

ოპო ნენ ტე ბის გვერ დით თა ვი სი ინ ტერ-

ვი უს თა ნა ბარ პი რო ბებ ში გა მოქ ვეყ ნე ბა, 

იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, რომ „ქართულ ოც-

ნე ბას“ უჭირს ოპო ნენ ტებ თან ურ თი ერ-

თო ბა და პირ და პირ ამომ რ ჩევ ლებ თან 

ურ თი ერ თო ბას ამ ჯო ბი ნებს. ეს იმა ზე 

მეტყ ვე ლებს, რომ მარ გ ვე ლაშ ვი ლი სხვა 

ოპო ნენ ტებს ჯერ კი დევ არ მიიჩნევს 

ლე გი ტი მურ და თა ნას წორ მო წი ნა აღ მ-

დე გე ე ბად.

ოპო ნენ ტე ბის პო ლი ტი კუ რი ლე გი-

ტი მუ რო ბის ეჭ ვ ქ ვეშ და ყე ნე ბა იმას 

ნიშ ნავს, რომ „ქართული ოც ნე ბა“ ჯერ 

კი დევ ვერ გა თა ვი სუფ ლ და იმ მე გა ლო-

მა ნი უ რი მიდ რე კი ლე ბე ბი სა გან, რაც, 

რო გორც წე სი, ქარ თ ველ ხე ლი სუ ფა ლთ 

ახა სი ა თებთ. „ნაციონალური მოძ რა ო-

ბის“ წარ მო მად გენ ლე ბი ერ თი პე რი ო დი 

სა ერ თოდ არ თანხმდებოდნენ არა თუ 

პო ლი ტი კურ ოპო ნენ ტებ თან სა დე ბა ტოდ 

დასხდომაზე, არა მედ ოპო ზი ცი უ რად 

გან წყო ბი ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის სა ტე ლე-

ვი ზიო გა და ცე მებ ში მისვლაზეც კი. მათ, 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლის ამ ჟა მინ დე ლი სა არ-

ჩევ ნო შტა ბის მსგავ სად, „ფორმატი არ 

აკ მა ყო ფი ლებ დათ“. ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში 

ოპო ნენ ტი მი იჩ ნე ვა არა მო სახ ლე ო ბის 

გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლის ინ ტე რე სე ბი სა და 

მო საზ რე ბე ბის გა მომ ხატ ვე ლად, არა მედ 

სო ცი ა ლურ დე ვი ა ცი ად, რო მე ლიც ად რე 

თუ გვი ან უნ და გა ნად გურ დეს. 

რაც უნ და იყოს მი ზე ზი, შე დე გად 

გა მო დის, რომ ჯერ კი დევ მხო ლოდ 

ძა ლა სა და ძა ლა დო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი 

პო ლი ტი კა გვაქვს და არა არ გუ მენ ტებ სა 

და იდე ო ლო გი ებ ზე. პო ლი ტი კუ რი ოპო-

ნენ ტე ბის იგ ნო რი რე ბა ან მათ თან თა-

ნა ბარ სა დის კუ სიო რე ჟიმ ში ჩა ყე ნე ბა ზე 

უარის თქმა იმას ნიშ ნავს, რომ მარ გ ვე-

ლაშ ვი ლის თ ვის ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ 

ძა ლით და არა არ გუ მენ ტე ბით შე იძ ლე ბა 

გა დაწყ დეს და მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს, 

ვის რა არ გუ მენ ტი ექ ნე ბა. რა საკ ვირ ვე-

ლი ა, „ქართულ ოც ნე ბას“ დღეს ყვე ლა ზე 

უფ რო ძლი ე რი სა არ ჩევ ნო რე სურ სი აქვს 

ივა ნიშ ვი ლის ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლისა 

და სა ხე ლი სუფ ლე ბო რე სურ სე ბის სა ხით,  

მაგ რამ ამ რე სურ სისა და აბ ს ტ რაქ ტუ ლი 

„ნდობის“ გარ და, თავის ოპონენტებთან 

შედარებით, არა ნა ი რი გა მოკ ვე თი-

ლი იდე ო ლო გი უ რი უპი რა ტე სო ბა არ 

გა აჩ ნია. მარ გ ვე ლაშ ვილ მა არ გუ მენ ტე-

ბის ნაკ ლე ბო ბა თა ვა დაც და ა დას ტუ რა 

„ლიბერალისთვის“ მი ცე მულ ინ ტერ ვი-

უ ში, სა დაც ჟურ ნა ლის ტის კითხ ვა ზე, თუ 

რი თ გან ს ხ ვავ დე ბა მი სი პო ზი ცია ოპო-

ნენ ტე ბის პო ზი ცი ის გან, პასუხობს:

„სიმართლე რომ გითხ რათ, კან დი-

და ტებ ზე რომ მე კითხე ბით, მა შინ ვიწყებ 

მათ თა ო ბა ზე ფიქრს, რე ა ლუ რად კი მათ-

ზე ბევ რად ნაკ ლე ბად ვფიქ რობ... თქვე ნი 

კითხ ვე ბი, გარ კ ვე ულ წი ლად, პო ლი ტო-

ლო გის მი მართ დას მუ ლი კითხ ვე ბი ა, 

ავ ტო რი: გი ორ გი ცხა დაია

გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი – 
„ქართული ოც ნე ბის“ 

პრეზიდენტობის კან დი და ტი
Forbes Georgia-ს ამ ნომერში პრეზიდენტობის კანდიდატებთან 

ინტერვიუ იგეგმებოდა, მაგრამ „ქართული ოცნების“ კანდიდატმა, 
გიორგი მარგველაშვილმა, ინტერვიუზე უარი თქვა. 

საპრეზიდენტო არჩევნები
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რო მე ლიც ამ ეტაპ ზე სრუ ლი ად არ ვარ. მე 

ხომ აღარ ვარ პო ლი ტი კის თე ო რე ტი კო-

სი. ვარ შუა დუ ღილ ში. ასე რომ, სა ერ-

თოდ არ გან ვი ხი ლავ“.

რო დე საც საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტი 

სა კუ თა რი პო ზი ცი ის სის წო რის ახ ს ნას 

მხო ლოდ იმ ფაქ ტით ცდი ლობს, რომ 

მას ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი უჭერს მხარს, 

ვთქვათ, კო ბა და ვი თაშ ვი ლის გან (მასსა 

და მარ გ ვე ლაშ ვილს შო რის არ სე ბულ 

სხვა ო ბებ ზე ქვე მოთ ვი სა უბ რებ) ან ნი ნო 

ბურ ჯა ნა ძის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, თა ვის-

თა ვად პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის ნაკ ლე-

ბო ბა ზე, ან სა ერ თოდ არარ სე ბო ბა ზე 

მი უ თი თებს. 

მარ თა ლი ა, მარ გ ვე ლაშ ვი ლი სა-

კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი პო ზი ცი ე ბის 

ოპო ნენ ტე ბის პო ზი ცი ე ბის გან მკა ფი ოდ 

დი ფე რენ ცი რე ბა ზე უარს ამ ბობს, მაგ რამ 

მის გა მოს ვ ლებ სა და ქცე ვებ ზე დაყ რ დ-

ნო ბით, შეგ ვიძ ლია ვიმ ს ჯე ლოთ, თუ რი თ 

გან ს ხ ვავ დე ბა მი სი პო ზი ცია სხვა კან დი-

და ტე ბის პო ზი ცი ე ბის გან. სხვა ნა ი რად 

რომ ვთქვათ, ამ შემ თხ ვე ვა ში თა ვად 

ვეც დე ბი მი სი სხვა დას ხ ვა მიზეზით 

ცუ დად არ ტი კუ ლი რე ბუ ლი პო ზი ცია ოპო-

ნენ ტე ბის პო ზი ცი ებს შე ვა და რო. 

მარ გ ვე ლაშ ვილს თავ და პირ ვე-

ლად მი აჩ ნ და, რომ „ქართული ოც ნე ბა“ 

რუ სუ ლი პრო ექ ტია და მას თან თა-

ნამ შ რომ ლო ბისგან თავს იკა ვებ და. 

მოგ ვი ა ნე ბით, რო გორც თა ვად ამ ბობს, 

დარ წ მუნ და, რომ ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი 

არ არის რუ სუ ლი პრო ექ ტი და რომ მას 

რუ სე თის სა ხე ლი სუფ ლებ ლო წრე ებ-

თან ურ თი ერ თო ბა არ ჰქონ და. რო გორც 

შემ დ გომ გა ირ კ ვა, „ქართული ოც ნე ბა“ 

მარ თ ლაც არ აპი რებ და პრო და სავ ლურ 

კურ ს ზე უარის თქმას, ბი ძი ნა ივა ნიშ-

ვილს, უბ რა ლოდ, რუ სეთ თან ურ თი ერ-

თო ბე ბის ნორ მა ლი ზე ბა უნ დო და.

ამა ვე დროს, არც „ქართული ოც ნე ბა“ 

და არც მარ გ ვე ლაშ ვი ლი ღი ად პრო-

რუ სუ ლი ძა ლის თ ვის ხე ლის შეშ ლას 

დღემ დე არ ცდი ლო ბენ. „ნაციონალური 

მოძ რა ო ბი სა გან“ გან ს ხ ვა ვე ბით, ისი ნი 

ბურ ჯა ნა ძეს ღი ად არ უპი რის პირ დე ბი-

ან და მას ზე კო მენ ტარ საც არ აკე თე ბენ. 

არა და, ამ დროს, ბურ ჯა ნა ძე თავს წარ-

მო ა ჩენს ღი ად პრო რუ სულ ძა ლად, რო-

მელ საც სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი 

კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის ერ თა დერთ 

გზად რუ სეთ თან და ახ ლო ე ბა მი აჩ ნი ა. 

„ლიბერალთან“ ინ ტერ ვი უ ში თა ვად 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლი, რო ცა ბურ ჯა ნა ძეს თან 

მის და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე ეკითხე ბი ან, 

პა სუ ხობს: „არ და ვიწყებ ბურ ჯა ნა ძის 

გან ხილ ვას. ეს არ არის ჩე მი სტი ლი, რომ 

ახ ლა ბურ ჯა ნა ძე გან ვი ხი ლო. ეს არც ჩე-

მი კამ პა ნი ის ფორ მა ტი ა“. 

„ქართული ოც ნე ბაც“ და მარ გ ვე ლაშ-

ვი ლიც ბურ ჯა ნა ძეს თან და პი რის პი რე-

ბას მხო ლოდ იმი ტომ არ ერი დე ბი ან, 

რომ ღი ად პრო რუ სუ ლი ძა ლის დაგ-

მო ბას ფრთხილობენ (ვინაიდან ამან 

შე იძ ლე ბა ივა ნიშ ვი ლის ამ ბი ცი ა ზე, რომ 

რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბი და ა ლა გოს, 

უარ ყო ფი თად იმოქ მე დოს), არა მედ 

იმი ტო მაც, რომ ბურ ჯა ნა ძემ ლო გი კურ 

და სას რუ ლამ დე მი იყ ვა ნა ივა ნიშ ვი ლის 

მი ერ მთა ვარ სლო გა ნად წა მო წე უ ლი 

„სამართლიანობის აღ დ გე ნის“ თე მა. 

ბურ ჯა ნა ძე იმუქ რე ბა, რომ თუ გა ი მარ ჯ-

ვებს, წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის წევ რებს უფ-

რო მკაც რად და უწყებს დევ ნას, ვიდ რე 

ახ ლან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა. „ქართულ 

ოც ნე ბას“, რო მელ საც „ნაციონალურ 

მოძ რა ო ბას თან“ კო ა ბი ტა ცი ის რე ჟი მი 

აქვს გა მოცხა დე ბუ ლი, თა ვი სი ვე ამომ-

რ ჩევ ლის წი ნა შე ამ გ ვარ არ გუ მენ ტ თან 

და პი რის პი რე ბა გა უ ჭირ დე ბა.

ად რე თუ გვი ან, მარ გ ვე ლაშ ვილს შე-

იძ ლე ბა მა ინც მო უ წი ოს ბურ ჯა ნა ძის პი-

რის პირ დარ ჩე ნა, მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით 

იგი მას თან იდე ო ლო გი ურ სხვა ო ბებ ზე 

ბევრს არ ფიქ რობს. რო გორც მი ნი მუმ, 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლი ხმა მაღ ლა ვერ ბე დავს 

იმის თქმას, თუ რი თ გან ს ხ ვავ დე ბა მი სი 

და „ქართული ოც ნე ბის“ პო ზი ცია ამ სა-

კითხებ თან მი მარ თე ბით ნი ნო ბურ ჯა-

ნა ძის პო ზი ცი ის გან. მი სი ერ თა დერ თი 

„არგუმენტი“ ის არის, რომ მას ბი ძი ნა 

ივა ნიშ ვი ლის მხარ და ჭე რა აქვს, და ნარ-

ჩენ კან დი და ტებს კი არა აქვთ. 

სოციალურ-ე კო ნო მი კურ სა კითხებ ზე 

მარ გ ვე ლაშ ვილს მკა ფიო პო ზი ცია აქვს 

– იგი გა მოკ ვე თი ლი ცენ ტ რის ტი- მე მარ-

ცხე ნე ა. ამით მი სი პო ზი ცია უფ რო მე ტად 

„ნაციონალური მოძ რა ო ბის“ დო მი-

ნან ტურ პო ზი ცი ას ემ თხ ვე ვა (თუმცა, 

რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, „ნაციონალურ 

მოძ რა ო ბა ში“ არ სე ბობს მკვეთ რად 

ლი ბერ ტა რი ა ნუ ლი პო ზი ცი აც, რო მელ-

საც დღეს პარ ლა მენ ტის წევ რი ზუ რაბ 

ჯა ფა რი ძე გა მო ხა ტავს). საპ რე ზი დენ ტო 
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კან დი და ტებს შო რის, შალ ვა ნა თე-

ლაშ ვი ლის გარ და, თა ვად კოალიცია 

„ქართული ოც ნე ბის“ წევრ კო ბა და ვი-

თაშ ვილს გა მოკ ვე თი ლი მე მარ ცხე ნე 

პო ზი ცია უკა ვი ა, მარ გ ვე ლაშ ვი ლის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით. ქვე მოთ ჯერ მარ გ ვე ლაშ-

ვი ლის პო ზი ცი ას და ვა ხა სი ა თებ და შემ-

დეგ მას და ვი თაშ ვილს შე ვა და რებ. 

პირ ვე ლად მარ გ ვე ლაშ ვი ლის 

მი ერ ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-

კური მოწყო ბის თაობაზე მისი ხედ-

ვის შესახებ სა უ ბა რი მა შინ და იწყო, 

რო დე საც მან გა ნათ ლე ბის მი ნის ტ რის 

პოს ტ ზე ყოფ ნი სას სას კო ლო სა ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის მოს წავ ლე ე ბის თ ვის 

უფა სოდ და რი გე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

მი ი ღო. მა შინ ამ ბობ დ ნენ, რომ მარ გ ვე-

ლაშ ვი ლი მე მარ ცხე ნეა და სჯე რა, რომ 

სა ხელ მ წი ფომ მო ქა ლა ქე ე ბის სო ცი ა ლუ-

რი უზ რუნ ველ ყო ფა თა ვის თავ ზე უფ რო 

მე ტი ხა რის ხით უნ და აიღოს. ამ დროს, 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლის პო ზი ცი ას პრო სა ხე-

ლი სუფ ლე ბო პო ლი ტი კუ რი ექ ს პერ ტი 

გია ხუ ხაშ ვი ლიც კი უპი რის პი რდე ბო და. 

ცო ტა ხნის შემ დეგ მარ გ ვე ლაშ ვილ მა 

„ქართული ოც ნე ბის“ მი ერ შე მო თა ვა-

ზე ბულ ცვლი ლე ბებს შრო მის კო დექ ს-

ში „როზა ლუქ სემ ბურ გის ოც ნე ბა“, ანუ 

კო მუ ნის ტუ რი ინი ცი ა ტი ვა უწო და. ამ 

დროს, მარ გ ვე ლაშ ვი ლის გან მკვეთ რად 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ზი ცია და ა ფიქ სი რა 

იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რ მა, თეა წუ ლუ კი ან მა, 

რო მელ მაც შრო მის კო დექ ს ში შე სა ტა ნი 

ცვლი ლე ბე ბი ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად და-

დე ბი თად შე ა ფა სა.

თა ვად მარ გ ვე ლაშ ვი ლი კითხ ვა ზე – 

უფ რო მე ტად მე მარ ცხე ნე ა, თუ მე მარ-

ჯ ვე ნე, პასუხობს, რომ უფ რო მე ტად 

მე მარ ცხე ნე ა. ამა ვე დროს მი აჩ ნი ა, 

რომ ეს სა კითხი კონ ტექ ს ტუ რია და 

„კრიზისის მე ნეჯ მენ ტის“ პი რო ბებ ში 

სხვა დას ხ ვა ნა ი რად შე იძ ლე ბა გა დაწყ-

დეს. ეს პო ზი ცი ა, პრინ ციპ ში, შე იძ ლე ბა 

არ გან ს ხ ვავ დე ბო დეს ბაქ რა ძის ან ბურ-

ჯა ნა ძის პო ზი ცი ე ბის გან და შეგ ვიძ-

ლია და ვა ხა სი ა თოთ, რო გორც ოდ ნავ 

მარ ცხ ნის კენ გა დახ რ დი ლი ცენ ტ რის-

ტუ ლი. მარ თა ლი ა, „ქართული ოც ნე ბის“ 

და ახ ლან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა 

წევ რებს (მაგალითად, იმა ვე წუ ლუ კი ანს) 

ამ სა კითხ ზე გა ცი ლე ბით უფ რო თან მიმ-

დევ რუ ლი პო ზი ცია აქვთ, ვიდ რე მარ გ ვე-

ლაშ ვილს, მაგ რამ, სა ერ თო ჯამ ში, აქაც 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლის პო ზი ცია „ქართული 

ოც ნე ბის“ ოფი ცი ა ლურ პო ზი ცი ას ემ თხ-

ვე ვა. 

ამ სა კითხ ზე „ქართული ოც ნე ბის“ 

ოფი ცი ა ლუ რი პო ზი ცი ის გან გან ხ ვა ვე ბუ-

ლი პო ზი ცია აქვს კო ბა და ვი თაშ ვილს, 

რო მე ლიც და მო უ კი დე ბელ კან დი და ტად 

იყ რის კენჭს. და ვი თაშ ვი ლი მი იჩ ნევს, 

რომ „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” პო ლი ტი კა 

არა საკ მა რი სად მე მარ ცხე ნე ა. პირ-

ვე ლად და ვი თაშ ვი ლის გან ს ხ ვა ვე ბუ-

ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი 

სა კითხე ბის მი მართ მა შინ გა მოჩ ნ და, 

რო დე საც მან ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს 

პო ზი ცია – სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის-

თ ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის გაგ-

რ ძე ლე ბის თა ო ბა ზე – გა აპ რო ტეს ტა და 

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს „წურბელები“ 

უწო და. თუ ოდეს მე მარ გ ვე ლაშ ვილ სა 

და და ვი თაშ ვილს, ან ერ თ დ რო უ ლად 

რამ დე ნი მე საპ რე ზი დენ ტო კან დი დატს 

შო რის დე ბა ტე ბი შედ გე ბა, ეს გან ს ხ ვა-

ვე ბაც აუცი ლებ ლად წი ნა პლან ზე გა მო ვა 

და მარ გ ვე ლაშ ვილს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-

მი კურ თე მებ ზე თა ვი სი პო ზი ცი ის და-

ფიქ სი რე ბაც უფ რო მკვეთ რად მო უ წევს.

კი დევ ერ თი სა კითხი, რო მე ლიც მარ-

გ ვე ლაშ ვი ლის პო ლი ტი კუ რი პრო ფი ლის 

და სა ხა სი ა თებ ლად გა მოგ ვად გე ბა, 

არის მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ჯა რო 

პო ლი ტი კის მი მართ. აქ მარ გ ვე ლაშ-

ვილს ჰქონ და რო გორც ჩა ვარ დ ნე ბი, 

ასე ვე წარ მა ტე ბე ბი. წა რუ მა ტებ ლო ბე-

ბი დან სამს გა მოვ ყოფ დი: აგ რა რუ ლი 

უნი ვერ სი ტე ტის თ ვის ავ ტო რი ზა ცი ის 

შე ჩე რე ბას, გა მომ ცემ ლობებ თან კონ-

ფ ლიქტსა და დვა ლის კონ ცეფ ცი ის 

მი ვიწყე ბას. 

აგ რა რუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის თ ვის 

ავ ტო რი ზა ცი ის გა უქ მე ბა მას შემ დეგ 

მოხ და, რაც გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რომ 

უნი ვერ სი ტე ტის ინ ს პექ ცია ჩა ა ტა რა. 

აღ მოჩ ნ და, რომ უნი ვერ სი ტეტ ში გარ-

კ ვე უ ლი (ძირითადად, ტრი ვი ა ლუ რი) 

დარ ღ ვე ვე ბი არ სე ბობ და. გა ნათ ლე ბის 

სა მი ნის ტ რო და გა ნათ ლე ბის მი ნის ტ რი 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლი თავს იმით იმარ თ ლებ-

დ ნენ, რომ პრო ცე დუ რუ ლად და სა მარ-

თ ლებ რი ვად ყვე ლა ნორ მა წეს რიგ ში 

იყო, მაგ რამ ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მა ინც 

მი ე ნი ჭა პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ-

ლის იარ ლი ყი. მი ზე ზი ის გახ ლ დათ, 

რომ მსგავ სი შე მოქ მე ბა არც ერთ სხვა 

ისეთ ავ ტო რი ზე ბულ უნი ვერ სი ტეტ ში არ 

ჩა ტა რე ბუ ლა, რომ ლებ ზეც დარ ღ ვე ვე ბის ფ
ო
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საპრეზიდენტო არჩევნები
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არ სე ბო ბის ისე თი ვე სა ფუძ ვ ლი ა ნი ეჭ ვი 

შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო, რო გორიც აგ-

რა რუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში.

უნი ვერ სი ტე ტის თ ვის ავ ტო რი ზა ცი ის 

გა უქ მე ბას სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ხმა-

უ რი მოჰ ყ ვა. თა ვი დან მარ გ ვე ლაშ ვი ლი 

დათ მო ბას არ აპი რებ და, მაგ რამ მოგ-

ვი ა ნე ბით – გა ი აზ რა რა, რომ შეც დო მა 

და უშ ვა – გა ნაცხა და, რომ „ბენდუქიძეს 

პო ლი ტი კურ დევ ნი ლად თა ვის წარ-

მო ჩე ნა არ გა მო უ ვა ო“. უნი ვერ სი ტეტს 

ავ ტო რი ზა ცია რამ დე ნი მე კვი რა ში აღუდ-

გი ნეს.

მე ო რე შემ თხ ვე ვა მარ გ ვე ლაშ ვი ლის 

და ვას შე ე ხე ბა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის 

გა მომ ცემ ლებ თან. აქ ყვე ლა ფე რი სა-

მარ თ ლებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის დაც ვით 

მიმ დი ნა რე ობ და, თუმ ცა მარ გ ვე ლაშ-

ვილ მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ძალ ზე სწრა-

ფად მი ი ღო და გა მომ ცემ ლო ბებს სუ ლის 

მო სათ ქ მე ლი დრო და სა შუ ა ლე ბა არ 

მის ცა. რა თქმა უნ და, ნა ბი ჯი პო პუ ლა რუ-

ლი და გა მარ თ ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და, მაგ-

რამ თვი თონ შეს რუ ლე ბა სა ზო გა დო ე ბის 

გარ კ ვე ულ მა ნა წილ მა გა აპ რო ტეს ტა.

მე სა მე და, ჩე მი აზ რით, ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ჩა ვარ დ ნა დვა ლის 

კონ ცეფ ცი ის და ვიწყე ბა იყო. ივა ნიშ-

ვი ლის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი და პი რე ბა 

შე ე ხე ბო და უნი ვერ სი ტე ტე ბის და მო უ კი-

დებ ლო ბი სა და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 

ხა რის ხის ამაღ ლე ბას. და სავ ლეთ ში 

მოღ ვა წე ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი ფი ზი კო-

სის, გია დვა ლის, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით 

შექ მ ნილ კო მი სი ას უნ და შე ე მუ შა ვე ბი ნა 

პრო ექ ტი, რომ ლი თაც მოხ დე ბო და უმაღ-

ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის სა ფუძ ვ ლი-

ა ნი რე ფორ მი რე ბა და უნი ვერ სი ტე ტე ბის 

ავ ტო ნო მი ის უზ რუნ ველ ყო ფა. სამ წუ-

ხა როდ, დვა ლის კონ ცეფ ცი ამ წინ ვერ 

წა ი წია და გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო საც 

მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ნა ბი ჯე ბი 

არ გა და უდ გამს. გია დვა ლის თქმით, 

კონ ცეფ ცია სა მოქ მე დო გეგ მად იმი ტომ 

ვერ გა და იქ ცა, რომ მას სა და ხე ლი სუფ-

ლე ბას შო რის კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა 

იყო. მარ გ ვე ლაშ ვი ლი ამ კო მუ ნი კა ცი ის 

ნაკ ლე ბო ბას დვა ლის საზღ ვარ გა რეთ 

ყოფ ნა სა და კო ა ბი ტა ცი ის რე ჟიმს აბ რა-

ლებს. მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ თა ვად გა-

ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო ამ ინი ცი ა ტი ვას 

მა ინ ც და მა ინც არ ლო ბი რებ და.

მარ თა ლია, ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ 

ჩა ვარ დ ნე ბი გა მოვ ყა ვი, მაგ რამ მარ გ ვე-

ლაშ ვი ლის მი ნის ტ რო ბის დროს გა და იდ-

გა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბიც გა ნათ-

ლე ბის სის ტე მის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლის დროს მოხ და ის, რომ 

ბა კა ლავ რი ა ტის 14 მი მარ თუ ლე ბა (მათ 

შო რის, ზუს ტი და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო 

მეც ნი ე რე ბე ბი, ინ ჟი ნე რია და აგ რო ნო-

მი ა) მთლი ა ნად და ფი ნან ს და სა ხელ მ-

წი ფოს მი ერ. ასე ვე, დოქ ტო რან ტუ რა ში 

სწავ ლა უფა სო გახ და და გა მოს წორ და 

უთა ნას წო რო ბა ად მი ნის ტ რა ცი ის წევ-

რე ბი სა და პრო ფე სო რე ბის ხელ ფა სებს 

შო რის (ადრე ად მი ნის ტ რა ცი ას უფ რო 

მა ღა ლი ხელ ფა სი ჰქონ და). ეს ყვე ლა ფე-

რი – გან სა კუთ რე ბით კი უფა სო პროგ-

რა მე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბი – სა სი ცოცხ ლოდ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ნათ ლე ბის სის ტე-

მის თ ვის.

სა ერ თო ჯამ ში, მარ გ ვე ლაშ ვი ლი აღ-

მოჩ ნ და მი ნის ტ რი, რო მელ მაც მო ა ხერ ხა 

გარ კ ვე უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინი ცი ა ტი-

ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, მაგ რამ ამა ვე 

დროს, რამ დე ნი მე კრი ტი კულ სი ტუ ა-

ცი ა ში, სას წორ ზე და ა ყე ნა თა ვი სი და 

მთლი ა ნად სა ხე ლი სუფ ლე ბო გუნ დის 

რე პუ ტა ცია (განსაკუთრებით, აგ რა რუ-

ლი უნი ვერ სი ტე ტის თ ვის ავ ტო რი ზა ცი ის 

გა უქ მე ბის დროს). 

ყვე ლა ფე რი რომ შე ვა ჯა მოთ, ისეთ 

სუ რათს ვი ღებთ, რომ მარ გ ვე ლაშ ვი ლი 

ნაკ ლებს ფიქ რობს მას სა და ოპო ნენ-

ტებს შო რის არ სე ბულ გან ს ხ ვა ვე ბებ ზე 

და მთა ვარ გათ ვ ლას ივა ნიშ ვი ლის 

პო ლი ტი კურ კა პი ტალ ზე აკე თებს. მი სი 

პო ზი ცი ე ბი რო გორც სა გა რეო პო ლი ტი-

კის სა კითხებ თან, ასე ვე სო ცი ა ლურ და 

ეკო ნო მი კურ სა კითხებ თან მი მარ თე-

ბით ჯერ კი დევ და მუ შა ვე ბის პრო ცეს-

შია და საკ მა რი სად გა მოკ ვე თი ლი არ 

არის (და ამას თვი თო ნაც არ უარ ყოფს). 

ზემოთქმულს თუ და ვუ მა ტებთ იმა საც, 

რომ სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბა ზე მუ შა ო ბის 

დრო საც არას ტა ბი ლურ მი ნის ტ რად წარ-

მო ა ჩი ნა თა ვი, ვი ღებთ პრე ზი დენ ტო ბის 

კან დი დატს, რო მელ საც, ღირ სე ბებ თან 

ერ თად, თან სდევს გა ურ კ ვევ ლო ბა და 

უსი ა მოვ ნო ჩა ვარ დ ნის მუდ მი ვი მო ლო-

დი ნი. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მარ გ ვე-

ლაშ ვი ლი დღეს ისე თი ვე გა ურ კ ვე ვე ლი 

კან დი და ტუ რა ა, რო გო რი გა ურ კ ვე ვე ლიც 

არის დღე ვან დე ლი „ქართული ოც ნე-

ბა“ რო გორც კო ა ლი ცია (და რო გო რი 

გა ურ კ ვე ვე ლიც არის ზო გა დად თა ნა მედ-

რო ვე ქარ თუ ლი პო ლი ტი კა). ამ მხრივ, 

გა საკ ვი რი არც ისა ა, რომ ეგ ზის ტენ ცი-

ა ლურ გა ურ კ ვე ვ ლო ბა ში მყოფ მა ბი ძი ნა 

ივა ნიშ ვილ მა სწო რედ მარ გ ვე ლაშ ვი ლი 

აირ ჩია საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტად და 

არა ვინ მე უფ რო მე ტად გა მოკ ვე თი ლი 

პრე ფე რენ ცი ე ბის მქო ნე პოლიტიკოსი 

(მაგალითად, ვინ მე რეს პუბ ლი კე ლი 

ან კონ სერ ვა ტო რი). შე საძ ლოა ბი ძი ნა 

ივა ნიშ ვი ლის პო ლი ტი კი დან წას ვ ლის 

შემ დეგ ასეთ მა პო ლი ტი კურ მა ფი გუ-

რამ უფ რო მე ტად შეძ ლოს გა ჩე ნი ლი 

პო ლი ტი კუ რი გან ს ხ ვა ვე ბის შერ ბი ლე ბა 

და რა დი კა ლუ რი პო ზი ცი ე ბის გა ნე იტ რა-

ლე ბა. ან პი რი ქით, შე იძ ლე ბა პრორუსულ 

ძალებთან ღიად და მკაფიოდ 

დაპირისპირების საკითხში მისმა 

ინერტულობამ ქვეყ ნის და სავ ლურ სა გა-

რეო ვექ ტორს საფ რ თხე შე უქ მ ნას. 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლი ნაკ ლებს 
ფიქ რობს მას სა და ოპო ნენ-
ტებს შო რის არ სე ბულ გან ს ხ-
ვა ვე ბებ ზე და მთა ვარ გათ ვ-

ლას ივა ნიშ ვი ლის პო ლი ტი კურ 
კა პი ტალ ზე აკე თებს. 
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სტრატეგიები

ამერიკის განახლება

ცოდვილი ქალაქის 
უკანასკნელი
მხსნელი
შოუებიდან ატრაქციონის პარკებამდე ლას-
ვეგასი ყოველთვის პოულობდა გზას სცენაზე 
დასაბრუნებლად. ახალი თეთრი რაინდი: 
მილიონდოლარიანი დი-ჯეები მეგაღამის 
კლუბებს ატრიალებენ. 
ავტორი: რაიან მაკი და ზაკ ო’მელი გრინბურგი

დ
ი ლის 1:30. ლას-ვე გას ში კვი რადღე 

დგე ბა, ნილ მო ფიტს კი ერ თი წვე-

თიც არ ჩას ვ ლია პირ ში. მი სი 3000 

სტუ მა რი, რო მე ლიც Hakkasan-ის 

80 000 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ფარ თო ბის მქო ნე 

ღა მის კლუ ბე ბის კომ პ ლექ ს ში (რომლებსაც მო ფი-

ტი უწევს ზე დამ ხედ ვე ლო ბას) სტრო ბოს კო პუ ლი 

სი ნათ ლის სხი ვებ ზე ირ ხე ვა, კი დევ სხვა ის ტო რი ა ა. 

არ ყით, რედ ბუ ლით და კი დევ ვინ იცის, სხვა რა 

სას მე ლე ბით გაჟ ღენ თი ლე ბი ხტი ან და ტრი ა ლე ბენ 

კალ ვინ ჰა რი სის ბო ლოდ რო ინ დე ლი ელექ ტ რო-

ნუ ლი მუ სი კის ნა რევ ზე. კალ ვინ ჰა რი სი ის დი- ჯეი 

გახ ლავთ, რო მელ მაც გა სულ წელს 46 მი ლი ო ნი 

დო ლა რი მი ი ღო, ანუ უფ რო მე ტი, ვიდ რე დე რეკ 

იეტერ მა და კე ნიე უეს ტ მა ერ თად აღე ბულ მა. 

მო ფი ტის თ ვის 300 000 დო ლა რის გა დახ და, 

რო მელ საც, რო გორც ჩანს, ჰა რი სი ამ ერთ ღა მე ში 

მის გან მი ი ღებს, ნამ დ ვი ლად გა მარ თ ლე ბუ ლი ა. ის 

ისე თი ვე „ერთ სულ ზე მა თე მა ტი კას“ იყე ნებს, რო-

მელ საც ლას-ვე გას ში მო თა მა შე ებ თან და კავ ში რე-

ბით იყე ნე ბენ: სტუმ რე ბი – გარ და რამ დე ნი მე VIP-ისა 

და მიმ ზიდ ვე ლი ახალ გაზ რ და ქალ ბა ტო ნე ბი სა 

– ალ ბათ 50 დო ლარს მხო ლოდ კლუბ ში შე სას ვ ლე-

ლად გა და იხ დი ან, 100 დო ლარს კი – სას მე ლებ ში. 

მო ფიტს სა კუ თა რი მა ღა ლი რან გის მო თა მა შე ე ბიც 

ჰყავს: ერ თი მუ ჭა ასე თი სტუ მა რი 10 000 დო ლარს 

ან უფ რო მეტ საც კი და ტო ვებს კლუ ბის ერ თ -ერთ ყვე-

ლა ზე გა მორ ჩე ულ მა გი და ზე. „კალვინი პრო დუქ ტი ა, 

– ამ ბობს ის, – რო მე ლიც ჩვე ნი ბიზ ნეს მო დე ლის თ ვის 

შე სა ფე რი სი აღ მოჩ ნ და“. 

ეს ფორ მუ ლა უახ ლეს მა ლა მოს წარ მო ად გენს 

„ცოდვილი ქა ლა ქის“ ჭრი ლო ბე ბის მო სა შუ შებ ლად. 

სტუმ რე ბის რა ო დე ნო ბა, რაც ვე გა სის ქო ნე ბის მეტ-

რი კის მთა ვა რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, 5%-ით და ე ცა 2007 

– 2010 წლებ ში. უარესი ის არის, რომ იმა ვე პე რი ოდ-

ში სა თა მა შო ბიზ ნე სის შე მო სა ვა ლი და ე ცა 18%-ით, 

მა შინ რო დე საც ნე ვა დის ერ თ ჯე რა დი ოლი გო პო-

ლია იღ ბ ლის თა მა შებ ზე აგ რ ძე ლებს მის გა ნად გუ-

რე ბას და ლას-ვე გასს კვლავ გა ნახ ლე ბას აიძუ ლებს. 

ბაგ სი სი გალ მა აღი ა რა, რომ ბრწყინ ვა ლე ბასა და 

შო უს შე უძ ლია უდაბ ნოს კა მათ ლე ბის ქა ლა ქი მთა-

ვარ ტენ დენ ცი ად აქ ცი ოს ქვე ყა ნა ში (აზარტულთა-

მა შე ბი ა ნი ბროდ ვე ი). ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში სა ჭი რო 

ხდე ბა მოქ ნი ლო ბა. წი ნა სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბის 

და საწყის ში ლას-ვე გა სი იქ ცა ოჯა ხე ბი სად მი კე-

თილ გან წყო ბილ თე მა ტურ პარ კად (დისნეილენდი 

აზარ ტუ ლი თა მა შე ბით), რა საც მოჰყ ვა კო მერ ცი ულ 

ცენ ტ რად გა დაქ ცე ვაც (როდეო-დრა ი ვი აზარ ტუ ლი 

თა მა შე ბით). მი სი დღე ვან დე ლი მხსნე ლია ღა მის 

კლუ ბე ბი და ელექ ტ რო ნუ ლი სა ცეკ ვაო მუ სი კა, მსოფ-

ლი ოს ზო გი ერთ უმ დიდ რეს ტი ტა ნებ თან ერ თად, 

რომ ლე ბიც მსხვილ ფსონს ჩა მო დი ან „იბიცა აზარ-

ტულ თა მა შებ თან ერ თად“ ფორ მუ ლის თ ვის. 

სტივ უინ მა 100 მი ლი ო ნი დო ლა რი და ხარ ჯა მის 

ეპო ნი მი ურ კა ზი ნო ში სა მე ფო გვირ გ ვი ნის ძვირ ფა-

სი თვა ლი ვით ღა მის კლუ ბის XS-ის გა სახ ს ნე ლად და 

ახ ლა კი დევ სა მი დამ ხ მა რე გა სარ თო ბი და წე სე ბუ-

ლე ბა მუ შა ობს მის ორ კა ზი ნო ში. ისეთ კლუ ბებ ში, 

რო გო რი ცაა Tao შელ დონ ედელ სო ნის Venetian-ში 

და Cosmopolitan-ის Marquee, დღის გა რე კლუ ბე ბიც 

მუ შა ო ბენ იმი სათ ვის, რომ წვე უ ლე ბის გაგ რ ძე ლე-

ბა 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში იყოს შე საძ ლე ბე ლი. 

მა ის ში მი ლი არ დე რებ მა რონ ბარ კ ლიმ და Cirque 

du Soleil-ის გაი ლა ლი ბერ ტემ გახ ს ნეს Light at the 

Mandalay Bay, გა სარ თო ბი ცენ ტ რი, რო მე ლიც 25 მი-

ფოტოზე: 
Hakkasan-ი და სხვა 
„სუპერკლუბები“ გა ნა-
პი რო ბე ბენ ვე გას ში მო-
თა მა შე ე ბის დაბ რუ ნე ბას 
– და ისე თი დი -ჯე ე ბის 
ხელ ში ჩა საგ დე ბად გა-
მარ თულ ომს, რო გო რე-
ბიც კალ ვინ ჰა რი სი და 
ტი ეს ტო არიან.
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ლი ო ნი დო ლა რი დაჯ და. 

მო ფი ტის მთა ვარ მა სპონ სორ მა, აბუ-და ბის 

შე იხ მა მონ სურ ბინ ზა იდ ალ ნა ი ან მა 2008 წელს 

ქა ლაქ მან ჩეს ტე რის სა ფეხ ბურ თო კლუ ბი შე ი-

ძი ნა და 100 მი ლი ონ დო ლარ ზე მე ტი და ა ბან და 

Hakkasan-ში, რო მე ლიც MGM Grand-ში გა იხ ს ნა 

Light at the Mandalay Bay-ზე ერ თი თვით ად რე. ქვეყ-

ნის უდი დე სი, ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ ლი კლუ ბი 

მო ი ცავს და კი დებულ სცე ნას მო ცეკ ვა ვე ე ბის თ ვის, 

იატა კი დან ჭე რამ დე სი დი დის LED-ის ეკ რა ნებსა 

და ორ სარ თუ ლი ან ჩან ჩ ქერს. 

მა შინ რო დე საც კლუბ ში თავ მოყ რი ლი ბრბო 

მთლი ა ნად იმ დენ საც კი არ ხარ ჯავს, რა საც სა თა-

მა შო ავ ტო მა ტე ბის ხში რი სტუმ რე ბი და კა მათ ლე-

ბის მო თა მა შე ე ბი ხარ ჯა ვენ, ელექ ტ რუ ლი მუ სი კის 

სცე ნა, რო გორც ჩანს, გა მარ თ ლე ბუ ლი ცდუ ნე ბა ა. 

წელს ვე გა სი, პირ ვე ლად მი სი ის ტო რი ის მან ძილ-

ზე, სა ვა რა უ დოდ, 40 მი ლი ონ სტუ მარს მი ი ზი დავს 

იმ 115 000-ის ჩათ ვ ლით, რომ ლე ბიც დი -ჯე ის მი ერ 

მარ თულ სამ დღი ან Electric Daisy Carnival-ს და ეს-

წ რ ნენ ივ ნის ში. „ვერ იპო ვით ისეთ გა სარ თობს ან 

ღო ნის ძი ე ბას, კა ზი ნო ში რომ არ ჰქონ დეს ად გი ლი. 

არა მგო ნი ა, ვინ მეს ამ ქა ლაქ ში მარ თ ლა სცოდ ნო-

და, რომ ელექ ტ რუ ლი მუ სი კა ასე გა ა მარ თ ლებ და“, 

– ამ ბობს MGM Grand-ის პრე ზი დენ ტი სკოტ სი ბე ლა.

მო ფიტს სულ რამ დე ნი მე კლუ ბის მმარ თ ვე ლად 

ჰქონ და ნა მუ შე ვა რი ცენ ტ რა ლურ ინ გ ლის ში, სა ნამ 

სა ფეს ტი ვა ლო ბიზ ნეს ში მოხ ვ დე ბო და, რომ ლის 

უდი დე სი ნა წი ლიც Live Nation-მა იყი და 2005 

წელს. იმ დრო ის თ ვის, ვიდ რე 

MGM-ს კლუბ Hakkasan-ის 

გა სახ ს ნე ლად ად გი ლის გა-

ქი რა ვე ბა ში და არ წ მუ ნებ და, 

იგი უკ ვე ლას-ვე გას ში იყო 

გა და სუ ლი და გან საზღ ვ რუ ლი 

წარ მა ტე ბი თაც სარ გებ ლობ-

და. ამ კლუ ბის გახ ს ნამ და აჩ-

ქა რა ტა ლან ტე ბის თ ვის ომის 

გა ჩა ღე ბა, რად გან კლუ ბე ბი 

კარ გად იხ დი ან ისეთ ცდუ ნე-

ბა ში, რაც დამ ტ კი ცე ბუ ლი ა, 

რომ ამარ თ ლებს, რა თა და იც-

ვან სა კუ თა რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი, 

რაც ისე თე ბის წის ქ ვილ ზე 

ას ხამს წყალს, რო გო რი ცაა 

ჰა რი სი, ტი ეს ტო (32 მი ლი ო ნი 

დო ლა რი გა სულ წელს) და 

დე ვიდ გე ტა (30 მი ლი ო ნი). 

კა ზი ნო ე ბი ბუკს უკ რა ვენ ძვი-

რად ღი რე ბულ დი -ჯე ებს მთელ ლას-ვე გას ში ისე თი ვე 

სი ა მოვ ნე ბით, რო გორითაც თა ვის დრო ზე რეკ ლა მას 

უკე თებ დ ნენ Rat Pack-სა და ილუ ზი ო ნის ტებს: ზიგ ფ-

რიდ სა და რო ის. 

 „როდესაც Hakkasan-ი ბა ზარ ზე გა მოჩ ნ და, იგი 

მო უ ლოდ ნე ლად დაგ ვეს ხა თავს და გა ცი ლე ბით 

მე ტი თან ხა შეს თა ვა ზა ჩვენს არ ტის ტებს, ვიდ რე 

ჩვენ ვთა ვა ზობ დით“, – ამ ბობს შონ კრის ტი, რამ-

დე ნი მე Wynn კლუ ბის უფ რო სი პარ ტ ნი ო რი. ნიკ 

„Afrojack“ ვან დე უოლი, დი- ჯე ი, რო მელ საც იოლად 

შე უძ ლია მი ი ღოს ღა მე ში 100 000 დო ლა რი, ამ ბობს, 

რომ Hakkasan-მა მას მის ჩვე უ ლებ რივ ჰო ნო რარ ზე 

ორ ჯერ მე ტი თან ხა შეს თა ვა ზა, მაგ რამ იგი მა ინც 

XS-ში დარ ჩა, რად გან არ სურ და „ყველაფრის თა-

ვი დან დაწყე ბა“ (რა თქმა უნ და, მის მა ჰო ნო რარ მა 

კონკურენტული მა ტე ბა“ გა ნი ცა და იმი სათ ვის, რომ 

კლუბ ში დარ ჩე ნი ლი ყო).

მაშ, სა ნამ დი -ჯე ე ბი სარ გე ბელს იღე ბენ, რო გორ 

გა აქვთ თა ვი ამ ძვი რად ღი რე ბულ სუ პერ კ ლუ ბებს? 

მო ფი ტი, რო მე ლიც ძა ლი ან თავ მ და ბა ლია, რო-

დე საც საქ მე რიცხ ვებს ეხე ბა, ამ ბობს, რომ ისი ნი 

„მნიშვნელოვნად” უს წ რე ბენ წინ ბი უ ჯეტს. FORBES-ის 

შე ფა სე ბით კლუბ მა 100 მი ლი ო ნი დო ლა რი მი ი ღო 

პირ ვე ლი 12 თვის გან მავ ლო ბა ში და ახ ლო ე ბით 

20%-იანი მო გე ბით. ამ ტემ პით Hakkasan-ს ხუ თი წე ლი 

დას ჭირ დე ბა სა კუ თა რი კა პი ტალ და ბან დე ბის ამო სა-

ღე ბად. მა ნამ კი კლუბს შე უძ ლია გა ხუ რე ბუ ლი იყოს 

ერ თ თ ვი ა ნი ბაზ რის გე მო თი. 

მაგ რამ ახა ლი ბუ მი ხალხს კვლავ ვე გას ში აბ-

რუ ნებს – და იმ შემ თხ ვე ვა შიც 

კი, თუ Hakkasan-ი გა ჭირ ვე ბით 

მი აღ წევს ისეთ მდგო მა რე ო ბას, 

რო დე საც არც მო გე ბა ექ ნე ბა, 

მაგ რამ არც წა გე ბა ში იქ ნე ბა, მი-

სი ინ ვეს ტო რე ბი თა ვი ანთ მო გე-

ბას მა ინც ამო ი ღე ბენ ბრენ დის 

გა ფარ თო ე ბით – მათ უკ ვე აქვთ 

კლუ ბე ბის, რეს ტორ ნე ბისა და 

ბუ ტი კი სას ტუმ რო ე ბის გახ ს ნის 

გეგ მა მთელ მსოფ ლი ო ში. 

 „მე ძალ ზე კირ კი ტა ხა სი ა თის 

ადა მი ა ნი ვარ, – ამ ბობს მო ფი ტი 

და ფხიზ ლად სვამს Starbucks-ის 

და ბალ ცხი მი ან ლა ტეს პა ტა რა 

ყლუ პე ბით, რაც მი სი ერ თა დერ-

თი ვე გა სური სი სუს ტე ა. – ან 

მთლი ა ნად ვიღებ მო ნა წი ლე ო-

ბას რა ი მე ში, ან სა ერ თოდ არ 

ვმო ნა წი ლე ობ“. 

ტენდენცია

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

48მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

forbes.com/investing

კომპანია
IndIan-ის  
მო ტო ციკ ლე ტე ბი 
შეტყო ბი ნე ბა მკვდრე-

თით აღ მ დ გა რი საგ ზაო 

კლა სი კის შე სა ხებ 370 000 

მნახ ველს იზი დავს – ეს კი 

ჯან სა ღი სა მომ ხ მა რებ ლო 

ინ ტე რე სის მაჩ ვე ნე ბე ლია 

მწარ მო ე ბე ლი Polaris-თვის 

პი როვ ნე ბა
მა რია შა რა პო ვა
მსოფ ლი ოს ნო მე რი მე სა მე 

ჩო გა ნი კვლავ პლა ნე ტის 

ყვე ლა ზე მა ღა ლა ნაზღა-

უ რე ბა დი მდედ რო ბი თი 

სქე სის ათ ლე ტი ა. ჩოგ ბურ-

თე ლებ მა წარ მა ტე ბით და-

ი კა ვეს 10-დან 7 სა უ კე თე სო 

ად გი ლი.

ინ ს ტ რუ მენ ტი
სა დაზღ ვე ვო 
გაც ვ ლე ბი
რამ დე ნა დაც იმ პულ სუ რი 

ObamaCare-ის წარ დ გე ნა 

ახ ლოვ დე ბა – 1 ოქ ტომ ბ-

რამ დე თით ქ მის არა ფე რი 

რჩე ბა, მკითხ ვე ლე ბი ინ-

ტერ ნეტს შტა ტი დან შტატ ში 

გარ და მა ვა ლი ინ ფორ-

მა ცი ის მო სა პო ვებ ლად 

ეტა ნე ბი ან.

„ქეშის“ ელექ ტ რო ნუ ლი 
მე ფე ე ბი
მსოფლიოშიყველაზემაღალა
ნაზღაურებადიდიჯეებილასვე
გასშიდამისგარეთსაცეკვაო
მუსიკისბუმითმიღებულიჯილდო
ებისმოსავალსიმკიან.

  გა სამ რ ჯე ლო ე ბი 
 DJ ($მლნ)

1. კალ ვინ ჰა რი სი $46
2. ტი ეს ტო 32
3. დე ვიდ გე ტა 30
4. სვი დიშ ჰა უზ მა ფია 25
5.  დედ მაუ5 21

SourceS: Songkick; PollStar; 
agEntS; managERS; pROmOtERS; DJS.
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ტექნოლოგიები

BIG DATA

დამხმარე პილოტი –  
დიდიძმა
მძღოლებს შეუძლიათ უფრო იაფფასიანი სადაზღვევო პოლისი შეიძინონ თუ 
სადაზღვევო კომპანიებს უფლებას მისცემენ, რომ მონიტორინგი გაუწიონ მანქანას. 
რა მოხდება მაშინ, თუ მიღებულ მონაცემებს მძღოლების წინააღმდეგ გამოიყენებენ?

ავტორი: ადამ ტანერი

წ
არ მო იდ გი ნეთ, რომ საკ მა ოდ 

კარ გი მძღო ლი ხართ. სიჩ ქა რეს 

არ აჭარ ბებთ, ყო ველ თ ვის სა ჭი რო 

დის ტან ცი ას ინარ ჩუ ნებთ და იშ ვი ა-

თად გა დი ხართ მან ქა ნით გვი ან ღა მე. თქვენ 

იდე ა ლუ რი კან დი და ტი ხართ ტე ლე მა ტი კუ რი 

მოწყო ბი ლო ბის თ ვის. ისე ვე რო გორც თვით-

მ ფ რი ნა ვის შა ვი ყუ თი, ეს მოწყო ბი ლო ბა 

აგ რო ვებს წა მობ რივ მო ნა ცე მებს ავ ტო მო-

ბი ლის მოქ მე დე ბის შე სა ხებ და სა შუ ა ლე ბას 

აძ ლევს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ას, ფრთხი ლად 

მო სი ა რუ ლე მძღო ლებს უფ რო და ბა ლი ფა სე-

ბი შეს თა ვა ზოს. 

მე ო რე მხრივ, წარ მო იდ გი ნეთ მძღო ლი, 

რო მე ლიც სიჩ ქა რის გა და ჭარ ბე ბის მოყ-

ვა რუ ლი ა. მას უყ ვარს ღამ ღა მო ბით მან ქა-

ნით სი ა რუ ლი, უეც რად და მუხ რუ ჭე ბა და 

მი სი ავ ტო მო ბი ლის ზღვრუ ლი სიჩ ქა რე ე ბის 

მო სინ ჯ ვა. მა საც შე უძ ლია ტე ლე მა ტი კუ რი 

მოწყო ბი ლო ბის და ყე ნე ბა ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 

პა ნელ ზე ისე თი სა დაზღ ვე ვო სა გან, რო გო რი-

ცაა Progressive-ი. აქამ დე აშშ-ის ამ ტე ლე მა-

ტი კურ პი ო ნერს არ და უ ჯა რი მე ბია მძღო ლე ბი 

ამ მოწყო ბი ლო ბის სა შუ ა ლე ბით. მაგ რამ სულ 

მა ლე იგი ამას გა ა კე თებს. 

„მომავალ წელს ალ ბათ ისეთ მო დელ ზე 

გა და ვალთ, რომლის საშუალებითაც უფ რო 

მე ტი კლი ენ ტის თ ვის შევ ძ ლებთ ფას დაკ ლე-

ბის შე თა ვა ზე ბას. ალ ბათ ჩვე ნი კლი ენ ტე ბის 

და ახ ლო ე ბით 80% მი ი ღებს ფას დაკ ლე ბას, 

მაგ რამ შემ დეგ ზო გი ერთს ცო ტა თი მე ტის 

გა დახ და მო უ წევს“, – თქვა დე ვიდ პრატ-

მა, Progressive-ის სა დაზღ ვე ვო სის ტე მა ი
ლ
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„გადაიხადე, რო გორც მარ თავ“-ის გე ნე რა ლურ-

მა მე ნე ჯერ მა. კომ პა ნია და ა წე სებს და მა ტე-

ბით გა და სა ხადს, შე საძ ლო ა, სა დაზღ ვე ვო 

პო ლი სის 10%-ს, თქვა მან. „არა ვინ არა ფე რიც 

რომ არ გა და ი ხა დოს დამატებით, შენ მა ინც 

მო გი წევს გა დახ და ავ ტო მო ბი ლის ცუ დი მარ-

თ ვის თ ვის“, მთლი ა ნო ბა ში, უფ რო მა ღა ლი 

სა დაზღ ვე ვო მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. 

სხვა დას ხ ვა სა ხის კომ პა ნი ე ბი რე გუ ლა რუ-

ლად ცდი ლო ბენ ხელ ში ჩა იგ დონ ინ ფორ მა ცია 

მომ ხ მა რებ ლე ბის შე სა ხებ და შემ დეგ ხში რად 

ყი დი ან მათ შე სა ბა მი სი უფ ლე ბის აღე ბის გა-

რე შე. მომ ხ მა რებ ლე ბი ჩვე უ ლებ რივ არა ფერს 

იღე ბენ სა ნაც ვ ლოდ. ამის გან გან ს ხ ვა ვე ბით 

ტე ლე მა ტი კუ რი დაზღ ვე ვა არ ჩე ვანს სთა ვა-

ზობს კლი ენ ტებს, რო მე ლიც ნამ დ ვილ სარ გე-

ბელს უქა დის მათ. მას შემ დეგ, რაც 1998 წელს 

Progressive-მა (რომელიც არ ყი დის მო ნა ცე-

მებს) და იწყო თა ვი სი პირ ვე ლი სა მო ნი ტო რინ-

გო მოწყო ბი ლო ბე ბის შე თა ვა ზე ბა კლი ენ ტე-

ბის თ ვის, პროგ რა მა 1,8 მი ლი არდ დო ლა რამ დე 

გა ი ზარ და წლი უ რი სა დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნე ბის 

მი ხედ ვით, რაც კომ პა ნი ის შე მო სავ ლე ბის 

10% შე ად გენს. პროგ რა მა გამოცადა 1,4 მი-

ლი ონ მძღოლ ზე მეტ მა და ახა ლი კლი ენ ტე ბის 

მი ახ ლო ე ბით ერ თ მა მე სა მედ მა აირ ჩია იგი. 

იმ კლი ენ ტე ბის და ახ ლო ე ბით ორ მე სა მედს, 

რომ ლებ მაც ეს პროგ რა მა აირ ჩი ეს, ბო ლოს 

ფას დაკ ლე ბა გა უ კეთ დათ, ჩვე უ ლებ რივ 150 დო-

ლა რის ოდე ნო ბით, რაც და ახ ლო ე ბით, პო ლი-

სის ღი რე ბუ ლე ბის 10-15 პრო ცენტს შე ად გენს. 

Allianz Telematics-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო-

რის, ჟაკ ამ სე ლე მის, მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ-

ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, აშშ-ის სხვა სა დაზღ ვე-

ვო კომ პა ნი ებ მა, State Farm-ისა და Allstate-ის 

ჩათ ვ ლით, ტე ლე მა ტი კუ რი დაზღ ვე ვა შე მო ი ღეს 

და ორ მა მი ლი ონ მა ევ რო პელ მა მძღოლ მა 

გა დაწყ ვი ტა ამ გზა ს დასდგომოდა. მი სი კომ-

პა ნი ა ტე ლე მა ტი კურ სა დაზღ ვე ვო პო ლი სებს 

ათ ევ რო პულ ბა ზარ ზე ყი დის. ABI Research-ის 

თა ნახ მად, 2017 წლის თ ვის, მთელ მსოფ ლი ო ში 

ტე ლე მა ტი კუ რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ მყო ფი 

მძღო ლე ბის რიცხ ვი, 2010 წლის მო ნა ცე მე ბით 

არ სე ბუ ლი 1,85 მი ლი ო ნი დან  89 მი ლი ო ნამ დე 

გა იზ რ დე ბა, 

აქამ დე სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს არ 

სურ დათ პირ ვე ლი კლი ენ ტე ბის ჯა რი მე ბით 

და ში ნე ბა, მაგ რამ მა ლე იძუ ლე ბულ ნი გახ-

დე ბი ან ჯა რი მე ბი შე მო ი ღონ იმის თ ვის, რომ 

აღ ჭურ ვი ლო ბის, მომ სა ხუ რე ბისა და ფას დაკ-

ლე ბე ბის სუბ სი დი რე ბა მო ახ დი ნონ უსაფ რ თხო 

მძღო ლე ბის თ ვის. „ცუდ მძღო ლებს რო დის მე 

მა ინც შე ექ მ ნე ბათ მარ თ ვის გა მოს წო რე ბის 

ან გა და სა ხად თან შე გუ ე ბის აუცი ლებ ლო ბა იმ 

რე ა ლუ რი საფ რ თხის გა მო, რო მელ საც თა ვად 

წარ მო ად გე ნენ“, – ამ ბობს ამ სე ლე მი. ცუ დი 

მძღო ლე ბი, რო გორც ჩანს, შეგ ნე ბუ ლად არას-

დ როს აირ ჩე ვენ უმაღ ლეს გა და სა ხადს, მაგ რამ 

ადა მი ა ნე ბი, რო გორც წე სი, ვერ ხვდე ბი ან, თუ 

რო გო რი მძღო ლე ბი არი ან. „ყველა, ვინც კი სა-

კუ თარ თავს კარგ მძღო ლად მიიჩნევს, მარ თ-

ლა კარ გი მძღო ლი რო დი ა“, – თქვა ამ სე ლემ მა. 

ბრი ტა ნუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია Insure the 

Box-ი რის კის გა რე შე მუ შა ობს. მი სი პო ლი სე ბი 

მო ითხო ვს პრო ფე სი ო ნა ლუ რი წე სით და ყე ნე-

ბულ მრიცხ ვე ლებს, რომ ლე ბიც ავ ტო მო ბი ლებ-

ში პო ლი სე ბის მოქ მე დე ბის მთლი ა ნი ვა დის 

მან ძილ ზე რჩე ბა. ეს მრიცხ ვე ლე ბი ათო ბით 

მო ნა ცემს იჭერს, მათ შო რის იმა საც, რო დე საც 

ავ ტო მო ბი ლის გვერ დით სივ რ ცე და კა ვე ბუ ლია 

ან რო დე საც მან ქა ნა მო უ ლოდ ნე ლად შე მოტ რი-

ალ დე ბა. 17-დან 21 წლამ დე ახალ გაზ რ დე ბის თ-

ვის სა შუ ა ლოდ 3600 დო ლა რამ დე და წე სე ბუ ლი 

წლი უ რი გა და სა ხა დე ბით ამ მოწყო ბი ლო ბას 

შე უძ ლია კარგ მძღო ლებს ბრი ტა ნეთ ში 1500 

დო ლა რი და ა ზო გვი ნოს. კომ პა ნი ას 100 000 

მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს. გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო-

რი მა იკ ბროკ მა ნი ამ ბობს, რომ ცუ დი მძღო ლე-

ბი ჩვე უ ლებ რივ ამ გ ვარ სა დაზღ ვე ვო პო ლისს 

არ ყი დუ ლო ბენ. „თუ ვხე დავთ კი დეც, რომ 

ახალ გაზ რ და მა მა კა ცი მძღო ლე ბი ყო ველ გ ვა-

რი სიფ რ თხი ლის დაც ვის გა რე შე მარ თა ვენ 

ავ ტო მო ბილს, არ ვა უქ მებთ პო ლისს, არა მედ 

მათ ერ თ დღი ან უფა სო სწავ ლე ბას ვთა ვა ზობთ 

მარ თ ვის სკო ლა ში, რა თა შე ვაგ ნე ბი ნოთ, რომ 

ავ ტო მო ბი ლი სა ში ში სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე-

ბა ა, რო მელ საც ადა მი ა ნე ბის მოკ ვ ლა შე უძ ლი ა, 

თა ვად მძღო ლის ჩათ ვ ლი თაც კი“. ეს კი, შე იძ-

ლე ბა, ყვე ლა ზე ძლი ერ მოქ მე დი ინ ფორ მა ცია 

აღ მოჩ ნ დეს ყვე ლა სხვა მო ნა ცემ თა შო რის. 

მოწყობილობები

TILE

უბ რა ლოდ მი ა მაგ რეთ ერ თ -ერ-
თი ასე თი ციც ქ ნა პლას ტი კუ რი 
Bluetooth-ით აღ ჭურ ვი ლი 
ოთხ კუთხა მოწყო ბი ლო ბა 
თქვენს ლეპ ტოპს, ტე ლე ფონს, 
ხელ ჩან თას ან კა ტას და იმის 
შან სი, რომ აღარ და კარ გავთ 
თქვენს კუთ ვ ნი ლე ბას (და გო-
ნე ბას) უსაზღ ვ როდ გა იზ რ დე ბა. 
ელე მენ ტე ბი არ ესა ჭი რო ე ბა; 
კომ პა ნია შე გახ სე ნებთ, რომ ის 
უნ და გა მოც ვა ლოთ ერ თი წლის 
შემ დეგ. Tile-ის აპ ლი კა ცია იყე-
ნებს GPS-ს ნივ თის ბო ლო ად-
გილ მ დე ბა რე ო ბის შე სა ნა ხად და 
გატყო ბი ნებთ, რო დის უახ ლოვ-
დე ბით მას (50-დან 150 ფუ ტამ-
დე არე ალ ში). ეს მოწყო ბი ლო ბა 
მუ შა ობს iOS სის ტე მის მქო ნე 
თით ქ მის ყვე ლა მე ქა ნიზ მ თან. 
ერ თი ასე თი მოწყო ბი ლო ბის 
ღი რე ბუ ლე ბა 18,95 დო ლა რი ა.
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ტექნოლოგიები

ციფრული ტელევიზია

მომავლის ტექნოლოგიები 
ტელემაუწყებლობაში
2025 წლისათვის გაყიდული ტელევიზორების თითქმის ნახევარს UHD 
ხელმისაწვდომობა ექნება და, გლობალური მასშტაბით, ოჯახების ერთი 
მეოთხედი, სულ მცირე, ერთი UHD TV-ის მფლობელი გახდება.

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

13-17 სექ ტემ ბერს,  ამ ს ტერ დამ ში, IBC–ის (Inter-

national Broadcasting Convention) ყო ველ წ ლი ურ 

ღო ნის ძი ე ბა ზე გა სარ თო ბი და სა ინ ფორ მა ციო კონ-

ტენ ტის შემ ქ მ ნე ლებ მა, მე ნე ჯე რებ მა და მიმ წო დებ-

ლებ მა მო ი ყა რეს თა ვი. 50 000-ზე მე ტი ადა მი ა ნი 

160–ზე მე ტი ქვეყ ნი დან სექ ტემ ბ რის შუა რიცხ ვებ ში 

ამ ს ტერ დამ ში იმის თ ვის ჩა ვი და, რა თა ღო ნის-

ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში გა მარ თულ კონ ფე რენ ცი ებს 

დას წ რე ბო და და, რაც მთა ვა რი ა, ელექ ტ რო ნუ ლი 

მე დი ის დარ გ ში 1 400-ზე მე ტი წამ ყ ვა ნი კომ პა ნი-

ის მი ერ შე თა ვა ზე ბულ ტექ ნო ლო გი ურ სი ახ ლე ებს 

გას ც ნო ბო და. 

სა ტე ლი ტურ მა ოპე რა ტორ მა, SES-მა ამ ს ტერ დამ-

ში სა ზო გა დო ე ბას გა მო ფე ნა – Shaping the Future 

– შეს თა ვა ზა, რო მე ლიც უკა ნას კ ნე ლი თა ო ბის სა-

ტე ლი ტუ რი და სა მა უწყებ ლო ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და 

სა ტე ლი ტუ რი ოპე რა ტო რის უახ ლე სი სერ ვი სე ბის, 

მათ შო რის SAT>IP–სა და Ultra-

HD სერ ვი სე ბის დე მონ ს ტ რა ცი ას 

მო ი ცავ და. 

SAT>IP იშიფ რე ბა რო გორც 

სა ტე ლი ტუ რი სიგ ნა ლის გავ რ ცე-

ლე ბა ინ ტერ ნეტპრო ტო კო ლის 

მეშ ვე ო ბით (Satellite Signal Distri-

bution via IP) და წარ მო ად გენს 

რე ვო ლუ ცი ურ ტექ ნო ლო გი ას სა-

ტე ლი ტუ რი სიგ ნა ლის ნაკ ლებ და-

ნა ხარ ჯი ა ნი გავ რ ცე ლე ბი სათ ვის 

სახ ლის ან კერ ძო ინ ტერ ნეტპრო-

ტო კო ლის ქსე ლე ბის მეშ ვე ო ბით. 

SAT>IP ეფექ ტიანად გარ დაქ მ ნის 

სა ტე ლე ვი ზიო სიგ ნალს სა ტე-

ლი ტუ რი სტან დარ ტი დან (DVB-S 

ან DVB-S2) ისეთ სტან დარ ტ ზე, 

რო მე ლიც ინ ტერ ნეტ მოწყო ბი ლო ბე ბის თ ვი საა 

შე სა ფე რი სი.  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ SAT>IP შე-

საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, სა ტე ლი ტუ რი ტე ლე ვი ზია 

ხელ მი საწ ვ დო მი იყოს ისეთ მოწყო ბი ლო ბებ ზეც კი, 

რომ ლებ საც არ გა აჩ ნი ათ ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ტე ლი-

ტუ რი რე სი ვე რი. 

სიგ ნა ლის მი წო დე ბის პრო ცე სი შემ დეგ ნა ი რად 

გა მო ი ყუ რე ბა:  სა ტე ლი ტი დან DVB-S/S2 სიგ ნა ლი 

მი ე წო დე ბა SAT-IP სერ ვერს, რო მე ლიც გარ დაქ მ ნის 

მას IP სიგ ნა ლად და შემ დეგ IPTV სიგ ნა ლის სა ხით 

ანა წი ლებს ნე ბის მი ე რი ტი პის ინ ტერ ნეტპრო ტო-

კო ლის ქსელ ზე –  WiFi, ჩვე უ ლებ რივ სა კა ბე ლო ინ-

ტერ ნეტ ზე, ან ოპ ტი კურ–ბოჭ კო ვან ინ ტერ ნეტქსელ ზე 

SAT>IPClient-ებისათვის. იქ, სა დაც SAT>IP ხელ მი-

საწ ვ დო მი ა, ნე ბის მი ე რი IP მოწყო ბი ლო ბა ავ ტო-

მა ტუ რად იღებს სა ტე ლი ტურ სიგ ნალს – პლან შე ტი, 

პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რი, სმარ ტ ფო ნი, ლეპ ტო პი, 
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ტე ლე ვი ზო რე ბი, სა თა მა შო მოწყო ბი ლო ბე ბი, მე-

დიაპლე ე რე ბი და ა.შ. თუმ ცა ბევ რი მოწყო ბი ლო-

ბა სიგ ნა ლის მი სა ღე ბად ხში რად პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის გა ნახ ლე ბას, ან სპე ცი ა ლუ რი 

აპ ლი კა ცი ის  ინ ს ტა ლი რე ბას სა ჭი რო ებს. 

ამ გ ვა რად, SAT>IP–ის მეშ ვე ო ბით, ერთ სივ-

რ ცე ში მყოფ რამ დე ნი მე ადა მი ანს შე უძ ლი ა, 

უყუ როს ტე ლეპ როგ რა მებს სხვა დას ხ ვა მოწყო-

ბი ლო ბით, სხვა დას ხ ვა ეკ რან ზე ყო ველ გ ვა რი 

ძა ლის ხ მე ვის გა რე შე და, რაც მთა ვა რი ა, ერ თ ნა-

ი რად მა ღა ლი ხა რის ხის სიგ ნა ლით, მა შინ რო ცა, 

დღე ი სათ ვის, პირ და პირ ეთერ ში სა ტე ლე ვი ზიო 

კონ ტენ ტის ყუ რე ბა ინ ტერ ნეტ თან მი ერ თე ბუ ლი 

მოწყო ბი ლო ბე ბით უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში და ბა-

ლი ხა რის ხი თაა შე საძ ლე ბე ლი. გარ და ამი სა, უნ-

და აღი ნიშ ნოს, რომ SAT>IP, გარ და გა რე მოწყო-

ბი ლო ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბი სა, მა ყუ რებ ლი სათ ვის 

არა ნა ირ და მა ტე ბით ხარჯს არ გუ ლის ხ მობს. მას 

უფა სოდ მი ე წო დე ბა ის ტე ლე არ ხე ბი და პროგ რა-

მე ბი, რომ ლე ბიც უფა სოდ ვრცელ დე ბა ეთერ ში. 

ის, თუ რამ დე ნი პროგ რა მის ტრან ს მი სიაა 

შე საძ ლე ბე ლი პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში, და მო კი დე-

ბუ ლია IP ქსე ლის სიჩ ქა რე ზე. თუ კი ავი ღებთ ყვე-

ლა ზე მცი რეს (საკაბელო ინ ტერ ნე ტი სათ ვის), 100 

მბიტ/წმ სიჩ ქა რეს, შე საძ ლე ბე ლია, სულ მცი რე, 8 

HD არ ხის ან 25–დან 30–მდე SD არ ხის ერ თ დ რო უ-

ლად მი ღე ბა. 

SES-მა ამ ს ტერ და მის კონ ფე რენ ცი ის ფარ-

გ ლებ ში სა ზო გა დო ე ბას ამ ც ნო, რომ SAT>IP  

მოწყო ბი ლო ბა და პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა 

ბა ზარ ზე უკ ვე არ სე ბობს. ისეთ მა მწარ მო ებ ლებ მა, 

რო გო რიც არი ან – Inverto, Telestar-ი, Schwaiger-ი 

და Grundig Satellite Systems-ი (GSS) უკ ვე წა რად გი-

ნეს პირ ვე ლი პრო ტო ტი პე ბი. ლუქ სემ ბურ გ ში მდე-

ბა რე კომ პა ნი ის SAT>IP სერ ვე რის სერ ტი ფი ცი-

რე ბა SES–მა უკ ვე გა ნა ხორ ცი ე ლა და პრო დუქ ტი 

ხელ მი საწ ვ დო მია Telestar–ის ბრენ დის სა ხე ლით.

რაც შე ე ხე ბა მე ო რე ინო ვა ცი ურ სერ ვისს, რო-

მე ლიც SES–მა ამ ს ტერ დამ ში წა რად გი ნა, ეს არის 

Ultra-HD. კონ ფე რენ ცი ა ზე ით ქ ვა, რომ HD სტან-

დარ ტი დრო თა გან მავ ლო ბა ში პროგ რე სი რებს, 

რაც იმა ში გა მო ი ხა ტე ბა, რომ 2011 წლი დან დღემ-

დე ამ სტან დარ ტის არ ხე ბი მუდ მი ვად იზ რ დე ბა 

და ნა ვა რა უ დე ვი ა, რომ მო მა ვა ლი ათი წლის გან-

მავ ლო ბა ში მა თი რა ო დე ნო ბა 19%–ით მო ი მა ტებს. 

ამ გათ ვ ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა ტე ლი ტუ რი ოპე-

რა ტო რი ვა რა უ დობს, რომ UHD არ ხე ბის სა ერ თო 

რა ო დე ნო ბა 2025 წლი სათ ვის 1000–ს გა და ა ჭარ-

ბებს, რამ დე ნა დაც ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში 

ძი რი თად სპორ ტულ მოვ ლე ნებს ოპე რა ტო რე ბი 

UHD არ ხე ბით დაინტერესების დონის გა საზ რ დე-

ლად გა მო ი ყე ნე ბენ. 

სტა ტი ის – „ულტრამა ღა ლი დე ფი ნი ცი ა: შემ-

დ გო მი თა ო ბა მა ღალ რე ზო ლუ ცი უ რი კონ ტენ ტი-

სათ ვის“ - თა ნახ მად, 2012 წელს სა ერ თა შო რი სო 

ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბამ (ITU) ორი 

ახა ლი სტან დარ ტის რა ტი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნა 

მა ღა ლი ხა რის ხის უზრუნველსაყოფად – UHD-1–სა 

and UHD-2–ის. ორი ვე სტან დარ ტი დღე ი სათ ვის 

არ სე ბუ ლი 1920x1080-პიქ სე ლი ა ნი Full HD (FHD; 

2K)-ის რე ზო ლუ ცი ის ფორ მა ტის გა ფარ თო ე ბას 

წარ მო ად გენს: UHD-1 ვერ ტი კა ლუ რი და ჰო რი-

ზონ ტა ლუ რი რე ზო ლუ ცი ით 3840x2160 პიქ სე ლი 

და UHD-2 კი დევ უფ რო მე ტი გა ფარ თო ე ბით 

7680x4320 პიქ სე ლამ დე.

2025 წლი სათ ვის გა ყი დუ ლი ტე ლე ვი ზო რე-

ბის თით ქ მის ნა ხე ვარს UHD ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 

ექ ნე ბა და, გლო ბა ლუ რი მას შ ტა ბით, ოჯა ხე ბის 

ერთი მე ოთხედი, სულ მცი რე, ერ თი UHD TV-ის 

მფლობელი გახდება.

დღე ი სათ ვის SES-ი UHD სერ ვი სის ერ თ -ერთ 

გა მოწ ვე ვად მი იჩ ნევს უმაღ ლე სი ხა რის ხის შე-

ნარ ჩუ ნე ბის სა კითხს ყვე ლა იმ ახალ მოწყო ბი-

ლო ბა ზე, რაც ერთ ჩვე უ ლებ რივ ოჯახ ში შე იძ ლე-

ბა შეგ ვ ხ ვ დეს. აქე დან გა მო სა ვა ლი კი მე ო რე, 

ასე ვე ინო ვა ცი ურ სერ ვის ში, SAT>IP-ში მდგო-

მა რე ობს: ის DVB-S/S2 სიგ ნალს IP სიგ ნა ლად 

გარ დაქ მ ნის ისე, რომ გა მო სა ხუ ლე ბა უმაღ ლე სი 

ხა რის ხის რე ზო ლუ ცი ას არ და კარ გავს.  პრობ-

ლე მაც გა დაჭ რი ლი ა. 

რეზოლუცია აბრევიატურა პიქსელები
სტანდარტული რეზოლუცია SD (Standart Definition) 960x540

მაღალი რეზოლუცია HD (High Definition) 1366x768

Full HD FHD 2K 1920x1080

ულტრამაღალი რეზოლუცია UHD (Ultra High Definition) 4K 3840x2160

იმისათვის, რომ ცხადი გახდეს, რა განარჩევს UHd-ს ჩვეულებრივი სტანდარტებისაგან, 
საკმარისია თვალი გადავავლოთ რეზოლუციის არსებულ სტანდარტებს:

სტატისტიკურად:

- ტექ ნი კუ რი სის ტე მე ბი 4k 

uhD–ის გაშ ვე ბი სათ ვის მზად  

2016/2017 წლე ბი სათ ვის იქ ნე ბა 

და რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი ა, 

სერ ვი სი მა სობ რივ კო მერ ცი ულ 

ბა ზარს 2022/2023 წლე ბის თ ვის 

მო ი პო ვებს. 

- 2020 წლი სათ ვის, 213 uhD 

არ ხი იარ სე ბებს, რო მელ საც 140 

მი ლი ო ნი ტე ლე მა ყუ რე ბე ლი 

ეყო ლე ბა თი თო ე ულ ოჯახ ში სულ 

მცი რე ერ თი uhD tV–ითა და 50 

მი ლი ონ ზე მე ტი და ინ ს ტა ლე ბუ-

ლი uhD set-top box–ით (StBs). 
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ტექნოლოგიები

მედია

Google-ის პირველი პარტნიორი 
საქართველოში
ინტერნეტსივრცის გიგანტმა საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, 
ევროპულ მაუწყებელთა კავშირის (EBU) რეკომენდაციის საფუძველზე, 
პარტნიორობის ხელშეკრულება გააფორმა.
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

G oogle-მა სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი პარ-

ტ ნი ო რი შე ი ძი ნა. „საზოგადოებრივი 

მა უწყე ბე ლი უკ ვე დი დი ხა ნია ევ რო პულ 

მა უწყე ბელ თა კავ ში რის წევ რია და სწო-

რედ ამ ორ გა ნი ზა ცი ის რე კო მენ და ცია გახ და გა დამ-

წყ ვე ტი, ჩვე ნი და Google-ს თა ნამ შ რომ ლო ბის თვალ-

საზ რი სით, რად გან მა ნამ დე სა ქარ თ ვე ლოს თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბა Google-სთვის პრი ო რი ტე ტუ ლი არ 

იყო. ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა 

ძა ლი ან ბევრ უპი რა ტე სო ბას აძ ლევს სა ზო გა დო ებ-

რივ მა უწყე ბელს. თა ვად ის ფაქ ტი, რომ მსგავ სი რამ 

მოხ და სა ქარ თ ვე ლო ში და მე დი ა სივ რ ცი დან ვართ 

ერ თა დერ თი, რო მელ მაც ასე თი ხელ შეკ რუ ლე ბა გა-

ა ფორ მა, ვფიქ რობ, უკ ვე დი დი მიღ წე ვა ა“, – ამ ბობს 

სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის სა ზო გა დო ებ რივ 

საქ მე თა სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი თი ნა თინ 

ბერ ძე ნიშ ვი ლი.

Google-თან პარ ტ ნი ო რო ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი 

მა უწყებ ლი სათ ვის ორი რა მის გა მოა სა სარ გებ-

ლო – სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და სა ძი ე ბო 

სის ტე მებ ში უპი რა ტე სო ბის გა მო. რო გორც სა ზო გა-

დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის ვებ გ ვერ დე ბის ტექ ნი კუ რი 

პრო დიუ სე რი ირაკ ლი ჭე იშ ვი ლი ამ ბობს, ეს თა-

ნამ შ რომ ლო ბა არის გა რან ტი, რომ ინ ტერ ნეტსივ- ფ
ო

ტ
ო
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რ ცე ში სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის პრო დუქ ცია 

სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის თვალ საზ რი სით უფ რო 

მე ტად და ცუ ლი იქ ნე ბა. „მას შემ დეგ, რაც Google-მა 

Youtube-ი შე ი ძი ნა, ის ინტერნეტსივრცის აბ სო-

ლუ ტუ რ ლი დე რად იქცა. ჩვე ნი თა ნამ შ რომ ლო ბა 

Google-თან სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს გან ვა თავ სოთ 

ჩვე ნი პრო დუქ ცია და, ჩვე უ ლებ რი ვი მომ ხ მა რებ-

ლის ფორ მა ტის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ის და ცუ ლია 

სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბით. ნე ბის მი ე რ ადა მი ა ნს, რო-

მე ლიც ჩვენს ვი დე ოს გად მო წერს და შე უ თან ხ მებ-

ლად ატ ვირ თავს თა ვის Youtube არ ხ ზე, Google-ი 

თა ვად დას ჯის. სან ქ ცია ამ შემ თხ ვე ვა ში არის 

ვი დე ოს წაშ ლა და თუ ქმე დე ბა გან მე ორ და, მი სი 

არ ხის დაბ ლოკ ვა“, – ამ ბობს ირაკ ლი ჭე იშ ვი ლი.

რაც შე ე ხე ბა პრი ო რი ტე ტუ ლო ბას სა ძი ე ბო 

სის ტე მა ში, თინათინ ბერ ძე ნიშ ვი ლი ამ ბობს, რომ 

პარ ტ ნი ო რო ბის შე დე გად, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა-

უწყებ ლის ნე ბის მი ე რი გა და ცე მა უფ რო ად ვი ლად 

იძებ ნე ბა, ვიდ რე ისე თი კონ ტენ ტი, რო მელ საც 

არა პარ ტ ნი ო რი მა უწყე ბე ლი ან მე დი ა სა შუ ა ლე ბა 

ათავ სებს. 

„ვინაიდან Google-ი თა ნამ შ რომ ლობს ჩვენ თან, 

სა ძი ე ბო სის ტე მა ში ნე ბის მი ე რი სიტყ ვის ჩა წე-

რი სას პრი ო რი ტე ტი ჩვენს გა და ცე მებს ენი ჭე ბა 

- სა ინ ფორ მა ციო იქ ნე ბა თუ სხვა ტი პის. ანუ, ჩვე ნი 

მო ძებ ნა უფ რო ად ვი ლი ა. ძი ე ბის რე ზულ ტა ტებ ში 

ხში რად პირ ვე ლი წყა რო ვართ“, – დას ძენს ირაკ ლი 

ჭე იშ ვი ლი.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ Google-ისა და სა ზო გა-

დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის პარ ტ ნი ო რო ბა არა ნა ირ 

გა და სა ხადს არ გუ ლის ხ მობს, ის უფა სო ა. რო გორც 

თინათინ ბერ ძე ნიშ ვი ლი ამ ბობს, პი რი ქით, სა ზო-

გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი სიმ ბო ლურ შე მო სა ვალ-

საც კი იღებს ამ პარ ტ ნი ო რო ბის შე დე გად.

„ეს ბევ რი არ არის, მაგ რამ მა ინც. Google-ი  

ჩვენს კონ ტენ ტ თან ათავ სებს რეკ ლა მას კონ ტ რაქ-

ტის სა ფუძ ველ ზე და თი თო ე ულ იუზერ ზე, რო მე ლიც 

შე დის და ნა ხუ ლობს ვი დე ოს, გარ კ ვე უ ლი თან ხა 

მო დის. ეს, რა თქმა უნ და სიმ ბო ლუ რი ა, სა უ ბა რია 

რამ დე ნი მე ათას ზე, შე სა ბა მი სად, ამ თან ხას ისევ 

უკან, რეკ ლა მა ში ვატ რი ა ლებთ“, – ამ ბობს თი ნათინ 

ბერ ძე ნიშ ვი ლი.

ამ შემ თხ ვე ვა ში, რეკ ლა მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო-

სა ვა ლია პარ ტ ნი ო რო ბით Google-ის და ინ ტე რე სე-

ბის მი ზე ზიც. ცხა დი ა, ყო ვე ლი გან თავ სე ბუ ლი რეკ-

ლა მი დან შე მო სა ვალს ინ ტერ ნეტ გი გან ტიც იღებს. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლი სათ ვის სარ გე ბე ლი 

უფ რო სხვა ტი პის, არაფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი ა. 

ირაკ ლი ჭე იშ ვი ლი ამ ბობს, რომ პარ ტ ნი ო რო ბის 

შე დე გად, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის სა იტ ზე შე-

მომ ს ვ ლელ თა რა ო დე ნო ბა და ახ ლო ე ბით 30–40%-

ით გა ი ზარ და და მუდ მი ვად ზრდას გა ნაგ რ ძობს. 

„ჩვენს Youtube არ ხ ზე, youtube.com/user/georgian-

pb, გან თავ სე ბუ ლია „პირველი არ ხი სა“ და „მეორე 

არ ხის“, ასე ვე სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს ვი დე ო ე ბი, 

ასე ვე არის თქვი. ჯი-ის პრო ექ ტი, რო მელ თან და კავ-

ში რე ბი თაც დი დი გეგ მე ბი გვაქვს“, – ამ ბობს ირაკ ლი 

ჭე იშ ვი ლი და აქ ვე აღ ნიშ ნავს, რომ Youtube არ ხის 

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ზო-

გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი სა ავ ტო რო მა სა ლის მი წო-

დე ბით ქარ თულ მე დი ა ში პირ ველ ად გილს იკა ვებს. 

„რომ აიღო რამ დე ნი მე ზე პო პუ ლა რუ ლი სა ი ტი, 

რომ ლებ საც ყვე ლა ზე მე ტი ნახ ვე ბი აქვთ სა ქარ თ-

ვე ლო ში, ისი ნი 90-99%-ით მე კობ რე უ ლ ნა წარ მ ზე 

არი ან და მო კი დე ბულ ნი, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ყო ველ-

გ ვა რი ლი ცენ ზი ი სა და თუნ დაც ტე ლე ვი ზი ებ თან 

შე თან ხ მე ბის გა რე შე ავ რ ცე ლე ბენ არა სა ავ ტო რო 

კონ ტენტს. რა ღაც ეტაპ ზე მათ აუცი ლებ ლად შე ექ მ-

ნე ბათ გარ კ ვე უ ლი ტი პის პრობ ლე მა ჩვე ნი ქვეყ ნი სა 

და მსოფ ლიო კა ნონ მ დებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე 

და ჩვენ, ვინც ყო ველ თ ვის ვი ცავ დით სა ავ ტო რო 

უფ ლე ბებს, თა ვის თა ვად ცხა დი ა, მო წი ნა ვე პო ზი ცი-

ა ზე აღ მოვ ჩ ნ დე ბით ჩვე ნი სწო რი მიდ გო მის გა მო“, 

– დას ძენს ირაკ ლი ჭე იშ ვი ლი. 

სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელ ში მი იჩ ნე ვენ, რომ 

ეს ინ ს ტი ტუ ტი უნ და იყოს გარ კ ვე უ ლი სტან დარ ტე-

ბის დამ დ გე ნი და ამი ტო მაც ყო ველ თ ვის ცდი ლო ბენ 

ყვე ლა ფე რი, რი თაც არ ხი სარ გებ ლობს ან რა საც აკე-

თებს, ლი ცენ ზი რე ბუ ლად ხდე ბო დეს. შე სა ბა მი სად, 

სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი ცდი ლობს და ნერ გოს 

ლი ცენ ზი რე ბუ ლო ბის სტან დარ ტი და იმე დი აქვს, 

რომ მას სხვა მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბიც მი ბა ძა ვენ. 

„ადრე თუ გვი ან სა ქარ თ ვე ლო ში უნ და მი ვეჩ ვი-

ოთ ყვე ლაფ რის ლი ცენ ზი რე ბუ ლი გზით მოხ მა რე ბას. 

რო ცა გვე კითხე ბი ან, მა ინც რი თაა გან სა კუთ რე ბუ ლი 

ეს თა ნამ შ რომ ლო ბა Google-თან, ვპა სუ ხობთ, რომ, 

სულ მცი რე, ეს არის ის, რომ ჩვენ ვართ ლი ცენ-

ზი რე ბუ ლი მომ ხ მა რე ბე ლი და, რო გორც მი ნი მუმ, 

სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის თა ნამ შ რო მელ თა 

1000-კაციანი გუნ დი ლი ცენ ზი რე ბუ ლად სარ გებ-

ლობს Google-ის მომ სა ხუ რე ბით“, – ამ ბობს თი ნათინ 

ბერ ძე ნიშ ვი ლი.
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ტექნოლოგიები

ნოუტბუკები

მე ტი HP 
ქართულბაზარზე
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

H P ENVY და HP PAVILION – ეს ნო უტ ბუ კე-

ბის ის ორი ახა ლი ხა ზი ა, რომ ლე ბი თაც 

Hawlett Packard-მა, რო მე ლიც უკ ვე 15 

წე ლი ა, რაც ქარ თულ ბა ზარ ზეა წარ მოდ-

გე ნი ლი, სა კუ თა რი პორ ტ ფე ლი გა ა ფარ თო ვა. სპე ცი ა-

ლუ რად ამ მოვ ლე ნი სად მი მიძღ ვ ნილ ღო ნის ძი ე ბა ზე 

კომ პა ნი ამ სა მი ტი პის ნო უტ ბუ კი წა რად გი ნა: მომ ხ მა-

რე ბელ თა ფარ თო წრე ზე გათ ვ ლი ლი HP PAVILLION-ი, 

გარ თო ბის მოყ ვა რუ ლე ბი სათ ვის შექ მ ნი ლი HP ENVY 

და სპე ცი ა ლუ რად საქ მი ა ნი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის დამ ზა-

დე ბუ ლი HP SPECTRE-ი, რომ ლის ბა ტა რე აც ცხრა სა ათს 

ძლებს მუ შა ო ბის რე ჟიმ ში, ხო ლო თა ვად ნო უტ ბუ კი 

ერთ კი ლოგ რამს იწო ნის. HP ENVY-სა და PAVILION-ის 

ხა ზის ნო უტ ბუ კე ბი ქარ თულ ბა ზარ ზე 600-დან 3000 

ლა რამ დე სა ფა სო კა ტე გო რი ა ში იქ ნე ბა წარ მოდ გე-

ნი ლი სპე ცი ფი კა ცი ე ბი სა და მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით. 

ამას თან, თი თო ე უ ლი ხა ზის ყვე ლა ნო უტ ბუ კი აღ ჭურ-

ვი ლია Beats Audio ხმის სის ტე მით, რო მე ლიც მათ 

ლეპ ტო პე ბი სათ ვის უჩ ვე უ ლოდ მა ღალ აუდი ო შე საძ-

ლებ ლო ბებს ანი ჭებს.

„დიდხანს გან ვი ხი ლავ დით ჩვე ნი ბრენ დ - მა ღა-

ზი ის გახ ს ნის სა კითხს, თუმ ცა სა ბო ლო ოდ მა ინც 

ბრენ დ - ზო ნის გახ ს ნა გა დავ წყ ვი ტეთ ჩვე ნი ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე დი დი პარ ტ ნი ო რის, „ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სის“ 

მა ღა ზი ა ში, თუმ ცა ჩვე ნი პრო დუქ ტე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 

თით ქ მის ყვე ლა სხვა ტექ ნი კის მა ღა ზი ა შიც იქ ნე ბა 

ხელ მი საწ ვ დო მი“, – გა ნაცხა და HP-ის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტ-

მა, ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის მაღაზიათა 

ქსელის გე ნე რა ლურ მა მე ნე ჯერ მა, ახიმ კატ ლერ მა. 

მი სი თქმით, სა ქარ თ ვე ლო ში კომ პა ნია 70-ზე მეტ 

მა ღა ზი ას თან თა ნამ შ რომ ლობს და გა ყიდ ვე ბი სა და 

სერ ვი სე ბის 24-ზე მე ტი პარ ტ ნი ო რი ჰყავს. 

კატ ლე რი მი იჩ ნევს, რომ ქარ თულ ბა ზარს დი დი 

პო ტენ ცი ა ლი აქვს და სწო რედ ამან გა ნა პი რო ბა HP-ის 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა პორ ტ ფე ლის გა ფარ თო ე ბი სა და 

ბრენ დ - ზო ნის გახ ს ნის შე სა ხებ. 

„მართალია, დღე ი სათ ვის სხვა ქვეყ ნებ თან შე და-

რე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში IT მოთხოვ ნა და ბა ლი ა, მაგ რამ 

ჩვენ პო ტენ ცი ალს ვხე დავთ და დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი 

ვართ, რომ მა ლე სა ქარ თ ვე ლო ში უფ რო მეტ ადა მი ანს 

ენ დო მე ბა ლეპ ტო პის, სმარ ტ ფო ნის, ტაბ ლე ტის ყიდ-

ვა. სა მომ ხ მა რებ ლო სექ ტორ ში ჩვენს პრო დუქ ტებ ზე 

მოთხოვ ნის მნიშ ვ ნე ლო ვან ზრდას ვვა რა უ დობთ“, – 

ამ ბობს კატ ლე რი.

მი სი შე ფა სე ბით, სა ერ თო ჯამ ში, ქარ თუ ლი ბა ზა რი 

საკ მა ოდ რთუ ლი ა, თუმ ცა მა ინც ფიქ რობს, რომ ქარ თ-

ვე ლი მომ ხ მა რე ბე ლი ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მი სა ღე-

ბად მზა და ა.

„სწორედ ამი ტომ მი მაჩ ნი ა, რომ ბა ზარს კარ გი 

პო ტენ ცი ა ლი აქვს“, – ამ ბობს ის და დას ძენს, რომ ისეთ 

ქვეყ ნებ ში, რო გო რიც, მაგალითად, სა ქარ თ ვე ლო ა, ჯერ 

კი დევ ძა ლი ან ბევრ ოჯახს აქვს სახ ლის სტა ცი ო ნა-

რუ ლი კომ პი უ ტე რი, თუმ ცა მო მავ ლის პერ ს პექ ტი ვა ში 

ყვე ლა ფე რი მო ბი ლუ რო ბა ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი.

სწო რედ ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ტრენ დე ბის გათ ვა ლის წი-

ნე ბით, HP–ის დღე ი სათ ვის სა მომ ხ მა რებ ლო სექ ტო რი-

სათ ვის გან კუთ ვ ნილ ნო უთტბუ კებ ზე აკე თებს აქ ცენტს. 

მსოფ ლი ო ში პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რე ბის ბა ზა რი 

ძა ლი ან კონ კუ რენ ტუ ლია და, შე სა ბა მი სად, ყვე ლა 

კომ პა ნია ცდილობს, რომ თა ვი სი პრო დუქ ტე ბის ფა სი 

უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს.

„როგორ შე ვამ ცი რებთ ფასს? ეს შე საძ ლე ბე ლი ა, თუ 

მო ვახ დენთ კომ პი უ ტე რე ბის სა წარ მო ე ბის ცენ ტ რა-

ლი ზე ბას, ანუ უფ რო ნაკ ლებ ად გი ლებ ში ვა წარ მო ებთ 

მათ. იმის მა გივ რად, რომ წარ მო ე ბა უამ რავ ქვე ყა ნა ში 

გვქონ დეს, პი რი ქით, ქვეყ ნე ბის ჯგუფს ვა ვიწ როებთ“, – 

გან მარ ტავს კატ ლე რი.

კითხ ვა ზე, რა არის ის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა, რის 

გა მოც ქარ თ ველ მა მომ ხ მა რე ბელ მა HP-ის პრო დუქ-

ცი ას შე იძ ლე ბა მი ა ნი ჭოს უპი რა ტე სო ბა, კატ ლე რი 

ამ ბობს, რომ ეს არის პირ ველ რიგ ში თა ვად ბრენ დი, 

რო მე ლიც გავ ლე ნი ა ნია და სან დო. „მეორე არის ის, 

რომ ჩვენ ყო ველ თ ვის ვფიქ რობთ, რა სჭირ დე ბათ 

ჩვენს მომ ხ მა რებ ლებს და რა ნო ვა ცი ის შე თა ვა ზე ბა 

შეგ ვიძ ლია ჩვენ“. 
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ინტერნეტის 
ნარკობარონი

ანონიმურობის მექანიზმების სულ უფრო მეტად დახვეწამ 
შექმნა ონლაინ-ნარკობაზარი და ყველაფერი, რაც მასთან არის 

დაკავშირებული: კრიმინალური გარჩევები, უკანონო იარაღი, 
თავდასხმები კონკურენტებზე – და ფილოსოფოსობის მოყვარული 

მულტიმილიონერი ნარკობარონი: საშინელი პირატი რობერტსი.

ავტორი: ენდი გრინბერგი 

ილუსტრაცია: დანიელ ჰერცბერგი

სა ში ნე ლი პი რა ტი რო ბერ ტ სი (Dread Pirate Roberts) იმ დე-

ნად ფრთხი ლობს, რომ სწრა ფი ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის 

სერ ვის საც კი არ ენ დო ბა, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ ტე ლე-

ფონ ზე ან სკა იპ ზე. ერ თხელ, ინ ტერ ვი უს წი ნა კე თილ გან წყო ბის 

მო პო ვე ბის რვათ ვი ა ნი მცდე ლო ბი სას, სა ი დუმ ლო შეხ ვედ რა 

შევ თა ვა ზე შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ფარ გ ლებს გა რეთ. „პირადი 

შეხ ვედ რა გა მო რიცხუ ლი ა, – მითხ რა მან. – პი რა დად ჩემს უახ-

ლო ეს მრჩე ვე ლებ საც კი არ ვხვდე ბი“. რო დე საც ვი ნა ო ბი სა და 

ეროვ ნე ბის შე სა ხებ ვკითხე, ისე დაფ რ თხა, რომ სხვა შე კითხ-

ვებ ზეც აღარ მი პა სუ ხა და, მას შემ დეგ, ერ თი თვის გან მავ ლო-

ბა ში კონ ტაქ ტი აღარ გვქო ნი ა. 

ყვე ლა ჩე მი კო მუ ნი კა ცია რო ბერ ტ ს თან ექ ს კ ლუ ზი უ რი 

შეტყო ბი ნე ბე ბის სის ტე მით და ინ ტერ ნეტ ფო რუ მე ბით ხორ ცი-

ელ დე ბა ვებ გ ვერ დ ზე, რო მე ლიც მი სი სა კუთ რე ბაა და თა ვად ვე 

მარ თავს. ვებ გ ვერ დის სა ხე ლია Silk Road-ი („აბრეშუმის გზა“). 

მას ზე წვდო მი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია ანო ნი მუ რო ბის პროგ რა-

მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა Tor-ი, რო მე ლიც შიფ რავს ინ ტერ ნეტ ტ-

რა ფიკს და სამ ჯერ ცვლის მას ათა სო ბით კომ პი უ ტერს შო რის 

მთელ მსოფ ლი ო ში. Tor-ი შე იძ ლე ბა შე ვა და როთ პარ ტი ზა ნუ-

ლი რაზ მის მე თა უ რის ფურ გო ნის სა ბარ გულ ში თვა ლახ ვე ულ 

მგზავ რო ბას, რად გან ის შექ მ ნი ლია იმი სათ ვის, რომ მე და 

ჩე მის თა ნებს სა შუ ა ლე ბა არ მოგ ვ ცეს, გან ვ საზღ ვ როთ Silk 

Road-ის სერ ვე რე ბის ან თა ვად სა ში ნე ლი პი რა ტი რო ბერ ტ სის 

ად გილ სამ ყო ფე ლი. „ჩემზე უმაღ ლე სი სა ხელ მ წი ფო ეშე ლო ნე ბი 

ნა დი რო ბენ, – ამ ბობს რო ბერ ტ სი. – რის კ ზე წას ვ ლა არ შე მიძ-

ლი ა“.

შე საძ ლოა ეს სიტყ ვე ბი პა რა ნო ი დუ ლად მო გეჩ ვე ნოთ, მაგ-

რამ ძლი ერ ნი ამა ქვეყ ნი სა ნი მარ თ ლაც მის დე ვენ მის კვალს. 

ბო ლო ორ წ ლი ნა ხევ რის გან მავ ლო ბა ში SilkRoad-ი გა და იქ ცა 

ინ ტერ ნე ტის ყვე ლა ზე ხალ ხ მ რა ვალ ბაზ რად, სა დაც იყი დე ბა 

ჰე რო ი ნი, მე ტამ ფე ტა მი ნე ბი, კრე კი, კო კა ი ნი, LSD, ექ ს ტა ზი 

და იმ დე ნი ტი პის მა რი ხუ ა ნა, რომ ამ ს ტერ და მის ნე ბის მი ერ 

კა ფეს შე შურ დე ბო და. ნარ კო ტი კებ თან ბრძო ლის სა ა გენ ტო 

არ აკე თებს კო მენ ტარს, ატა რებს თუ არა გა მო ძი ე ბას Silk 

Road-თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ გან ცხა დე ბა ში წერს, რომ 

იცის ამ გვერ დის შე სა ხებ და „ძალიან პრო აქ ტი უ რად მიჰ ყ ვე-

ბა ფეხ და ფეხ“ ციფ რუ ლი იატაკ ქ ვე შე თის „მუდმივად გა ნახ-

ლე ბად ტექ ნო ლო გი ურ მიღ წე ვებს“. სე ნა ტორ მა ჩაკ შუ მერ მა 

მო ითხო ვა Silk Road-ის და ხურ ვა და მას უწო და „ნარკოტიკების 

ინ ტერ ნე ტით გა სა ღე ბის ყვე ლა ზე უტი ფა რი მცდე ლო ბა, რაც კი 

ოდეს მე გვი ნა ხავს“.

ნე ბის მი ერ ადა მი ანს შე უძ ლია ჩა მოტ ვირ თოს და გა უშ ვას 

Tor-ი, გა დაც ვა ლოს რამ დე ნი მე დო ლა რი ან ევ რო ციფ რულ ვა-

ლუ ტა ზე, ბიტ კო ინ ზე, და შე ვი დეს Silk Road-ის ვებ გ ვერ დ ზე ნარ-

კო ტი კე ბის თ ვის, რომ ლებ საც ვა კუ უმ ში შე ფუ თულს ფა რუ ლად 

გა უგ ზავ ნი ან შე სა ბა მის მი სა მარ თ ზე აშ შ -ის სა ფოს ტო სამ-

სა ხუ რის სა შუ ა ლე ბით, პირ და პირ ფე დე რა ლუ რი მთავ რო ბის 

ცხვირ წინ. კარ ნე გი მე ლო უ ნის უნი ვერ სი ტე ტის მკვლე ვა რის, 

ნი კო ლას კრის ტი ა ნის შე ფა სე ბით, eBay-ის ტი პის მომ სა ხუ რე ბა 

2012 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში $1,2-მილიონიან თვი ურ შე მო სა-

ვალს იძ ლე ო და. FORBES-ის თა ნახ მად, მას შემ დეგ ვებ გ ვერ დ-

მა ორ ჯერ გა ზარ და პრო დუქ ცი ის ნუს ხა და ახ ლა მი სი წლი უ რი 

შე მო სავ ლის პო ტენ ცი უ რი მო ნა ცე მე ბი $30-დან $45 მი ლი ო ნამ-

დე მერ ყე ობს. Tor-ის ქსე ლის ერ თ -ერ თ მა ანა ლიზ მა, რო მე ლიც 
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დუბ ლი ნის Trinity College-ის სტუ დენ ტ მა ჩა ა ტა რა, აჩ ვე ნა, რომ 

Silk Road-ს დღე ში და ახ ლო ე ბით 60 000 მნახ ვე ლი ჰყავს, რო-

მელ თა უმე ტე სო ბას სურს იყი დოს ან გა ყი დოს ნარ კო ტი კე ბი 

და სხვა აკ რ ძა ლუ ლი სა ქო ნე ლი, მა გა ლი თად, კონ ტ რა ფაქ ტუ ლი 

სი გა რე ტი ან ყალ ბი დო კუ მენ ტე ბი. Silk Road-ი ყვე ლა გა ყიდ ვი-

დან იღებს სა კო მი სი ოს, რო მე ლიც იწყე ბა 10%-დან და მცირ დე-

ბა უფ რო მსხვი ლი გა რი გე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში. გა მომ დი ნა რე 

იქი დან, რომ Silk Road-ი ამ სა კო მი სი ოს იღებს ბიტ კო ი ნებ ში, 

რო მე ლიც 200-ჯერ აღე მა ტე ბა დო ლარს, ამ ვებ გ ვერ დის გახ ს-

ნის დღი დან (2011 წ.), რო ბერ ტ ს მა და ნე ბის მი ერ მა მის მა მე წი-

ლემ, რო გორც ჩანს, მი ლი ო ნო ბით მო გე ბა ნა ხეს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნარ კო ტი კებ თან ბრძო ლის სამ-

მარ თ ვე ლოს Silk Road-ი მი ზან ში ჰყავს ამო ღე ბუ ლი, ფე დე რა-

ლე ბი კი სულ უფ რო ინ ტენ სი უ რად მიჰ ყ ვე ბი ან Silk Road-ისა და 

ჩრდი ლო ვა ნი ბაზ რის სხვა ვებ გ ვერ დე ბის სა მოქ მე დო არე ა-

ლის, „შავი ინ ტერ ნე ტის“, კვალს, რო ბერ ტ სი მა ინც და თან ხ მ და 

FORBES-თან პირ ველ სა ჯა რო ინ ტერ ვი უ ზე, რაც შემ დე გი მი ზე-

ზით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი: რე ა ლუ რი სამ ყა როს ნარ კო ბიზ ნე სის 

მსგავ სად, ვირ ტუ ა ლუ რი სამ ყა როს ნარ კო მო ვაჭ რე თა შო რი საც 

და იწყო სას ტი კი ომი. კონ კუ რენ ტე ბი, მათ შო რის, ახ ლად შექ-

მ ნი ლი ვებ გ ვერ დი სა ხე ლად Atlantis, რე ა ლუ რი მარ კე ტინ გუ ლი 

ბი უ ჯე ტი თა და გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლით, რო მე ლიც ნაკ-

ლე ბად ზრუ ნავს სა კუ თარ კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა ზე, რო ბერ ტ სის-

კენ მი მარ თულ სა ყო ველ თაო ყუ რადღე ბას იპა რა ვენ. 

„აქამდე ყვე ლა ფერს ვა კე თებ დი იმი სათ ვის, რომ Silk Road-ი 

რაც შე იძ ლე ბა შე უმ ჩ ნე ვე ლი ყო ფი ლი ყო... ხალ ხი ერ თ მა ნე-

თის გან იგებ და მი სი არ სე ბო ბის შე სა ხებ, – ამ ბობს რო ბერ ტ სი, 

– თუმ ცა Silk Road-ი უკ ვე ორ - ნა ხე ვა რი წე ლი ა, რაც არ სე ბობს. 

ჩვენ ბევრ რა მეს გა ვუ ძე ლით და, რო გორც ჩანს, ჩვენ მა მტრებ-

მა უკ ვე იცი ან ჩვენ შე სა ხებ“.

რო ბერტსს პო ლი ტი კუ რი ამო ცა ნე ბიც აქვს: ის სა კუ თარ 

თავს გა ნი ხი ლავს არა მხო ლოდ ქუ ჩის ნარ კო დი ლე რე ბის ხელ-

შემ წყო ბად, არა მედ ასე ვე რა დი კა ლურ ლი ბერ ტა რი ა ნელ რე-

ვო ლუ ცი ო ნე რად, რო მე ლიც ანარ ქი ულ ციფ რულ სივ რ ცე ში ძირს 

უთხ რის გა და სა ხა დე ბით გამ დიდ რე ბუ ლებ სა და სა ხელ მ წი ფო 

მა რე გუ ლი რებ ლებს – ერ თ გ ვა რი ჟუ ლი ან ასან ჟი შპრი ცით. 

„მუდმივად გა ჩუ მე ბუ ლე ბი ვერ ვიქ ნე ბით. ჩვენ გვაქვს მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი შეტყო ბი ნე ბა და დად გა დრო, რო დე საც მსოფ ლი-

ომ უნ და მო ის მი ნოს ის, – ამ ბობს რო ბერ ტ სი. – ის, რა საც ჩვენ 

ვა კე თებთ, არ არის ნარ კო ტი კე ბის გა სა ღე ბა ან ‘ხალხისათვის 

მა თი შე ჩე ჩე ბა’. საქ მე ეხე ბა ჩვე ნი უფ ლე ბე ბი სათ ვის ბრძო-

ლას და მორ ჩი ლე ბა ზე უარის თქმას, რო დე საც ცუ დი არა ფე რი 

გაგ ვი კე თე ბი ა“.

„Silk Road-ი ამ შეტყო ბი ნე ბის ხალ ხი სათ ვის გა და ცე მის მე-

ქა ნიზ მი ა, – მწერს ის ინ ტერ ნე ტის და შიფ რუ ლი სი ცა რი ე ლი დან, 

– ყვე ლა ფე რი და ნარ ჩე ნი მე ო რა დი ა“.

სა ნამ რო ბერ ტ სი ფი ლო სო ფო სობს, მი სი კონ კუ რენ ტე ბი 

საკ მა რის მო ტი ვა ცი ას პო უ ლო ბენ SilkRoad-ის სარ ფი ა ნი ნარ-

კო ვაჭ რო ბის ნა წი ლის ხელ ში ჩა საგ დე ბად. 26 ივ ნისს YouTube-

ზე გა მოჩ ნ და Atlantis-ის სა რეკ ლა მო ვი დე ორ გო ლი, რო მე ლიც 

მოგ ვითხ რობ და კა რი კა ტუ რუ ლი ჰიპ ს ტე რის, „ჩარლის“ ის ტო-

რი ას. იმ ტექ ს ტის თა ნახ მად, რო მე ლიც ის მის კადრს გა რეთ, 

ჯინ გ ლ - მუ სი კის ფონ ზე, ჩარ ლის უყ ვარს „ბალახის გა ბო ლე ბა“. 

ის სა მუ შა ოდ გა და ვი და სხვა ქა ლაქ ში, სა დაც ვერ იშო ვა მა-

რი ხუ ა ნა, სა ნამ არ აღ მო ა ჩი ნა Atlantis-ის „ვირტუალური შა ვი 

ბა ზა რი“, რო მელ ზეც შე უკ ვე თა ‘ბოლი’ და „ისე და ბოლ და, რომ 

ფრა ნი ვით აიჭ რა ზე ცა ში“.

რამ დე ნი მე დღე ში YouTube-მა ეს ვი დეო თა ვი სი ვებ გ ვერ-

დი დან მოხ ს ნა სერ ვი სის პი რო ბე ბის დარ ღ ვე ვის გა მო, მაგ რამ 

ამ პე რი ო დი სათ ვის მას უკ ვე ჰქონ და 100 000 ნახ ვა, რა მაც 

ბიტ კო ინ ზე და ფუძ ნე ბულ ახალ ბა ზარს გზა გა უხ ს ნა სა ზო გა-

დო ებ რი ვი ინ ტერ ნე ტინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა კენ. Atlantis-ის 

სა რეკ ლა მო ვი დე ორ გოლ მა და არ ტყა Silk Road-საც, უწო და რა 

სა კუ თარ თავს „მსოფლიოს სა უ კე თე სო ანო ნი მუ რი ინ ტერ ნეტ-

ნარ კო ბა ზა რი“. მე ო რე დღეს Atlantis-ის ერ თ -ერ თ მა თა ნამ შ-

რო მელ მა, სა ხე ლად „ჰაისენბერგმა“, ჯგუ ფურ ჩეთ ში ჟურ ნა-

ლის ტებ თან გა ნაცხა და, რომ Atlantis-ი და ისე შე ე ფარ დე ბა 

Silk Road-ს, რო გორც „Facebook-ი – Myspace-ს“. სო ცი ა ლუ რი 

ახა ლი ამ ბე ბის ვებ გ ვერდ Reddit-ზე ჩა ტა რე ბუ ლი კითხ ვა- პა სუ-

ხის სე სი ის კო მენ ტა რებ ში, რომ ლე ბიც ახ ლა უკ ვე წაშ ლი ლი ა, 

Atlantis-ის პრე ზი დენ ტ მა, „ვლადიმირმა“,  ჩა მოთ ვა ლა თა ვი სი 

ვებ გ ვერ დის უპი რა ტე სო ბე ბი Silk Road-თან შე და რე ბით. მა გა-

ლი თად, გვერ დის ნაკ ლე ბად გა თიშ ვა ინ ტერ ნე ტი დან და უფ რო 

და ბა ლი გა და სა ხა დე ბი გამ ყიდ ვე ლე ბი სათ ვის. „Silk Road-ს 

უფ რო მე ტი მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს, მაგ რამ ჩვე ნი ვებ გ ვერ დი 

უკე თე სია (პირდაპირ რომ ვთქვათ)“.

მაშ ასე, ბრძო ლა ინ ტერ ნეტ ნარ კო ბაზ რი სათ ვის დაწყე ბუ-

ლი ა.
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საშინელიპირატირობერტსი უყოყ მა ნოდ ასა ხე ლებს 

Silk Road-ის წარ მა ტე ბის ერ თ -ერთ მთა ვარ სეგ მენტს: ბიტ კო-

ი ნის სა ხე ლით ცნო ბილ კრიპ ტოგ რა ფი ულ ციფ რულ ვა ლუ ტას. 

„ნარკოტიკებთან და კავ ში რე ბუ ლი ომი სა ხელ მ წი ფოს ბიტ კო ი-

ნის სა შუ ა ლე ბით მო ვუ გეთ“, – წერს ის. 

ბიტ კო ი ნი, რო მე ლიც ფარ თო მოხ მა რე ბა ში Silk Road-ის შექ-

მ ნის პე რი ოდ ში შე მო ვი და, არ წარ მო ად გენს ფი ნან სუ რი კონ-

ფი დენ ცი ა ლო ბის პა ნა ცე ას, რო გორც ეს ზოგს ჰგო ნია – მი სი 

ტრან საქ ცი ე ბის გა მო აშ კა რა ვე ბა იმა ვე მე ქა ნიზ მე ბი თაა შე საძ-

ლე ბე ლი, რომ ლე ბიც ფუ ლის გა თეთ რე ბის ფაქ ტე ბის გა მო ძი ე-

ბი სას გა მო ი ყე ნე ბა. მაგ რამ დო ლა რის, ევ რო სა და იენის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, მთელ ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში მოძ რა ვი $1 მი ლი არ-

დის ღი რე ბუ ლე ბის ბიტ კო ი ნე ბის სა ი მე დო ო ბას გა ნა პი რო ბებს 

კომ პი უ ტე რუ ლი სიმ ძ ლავ რე, გა ნა წი ლე ბუ ლი ათა სო ბით მომ ხ-

მა რე ბელ ზე, რო მელ თა კომ პი უ ტე რებ ში გაშ ვე ბუ ლი კრიპ ტო ვა-

ლუ ტის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის უკან არც ბან კი დგას და 

არც მთავ რო ბა. ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ ფრთხილ მომ ხ მა რე-

ბელს არა სო დეს მო უ წევს სა კუ თა რი ან გა რი შე ბის მიბ მა თა ვის 

რე ა ლურ იდენ ტო ბა ზე. შე დე გად, ბიტ კო ი ნით და ფი ნან სე ბუ ლი 

სერ ვი სი ღრმად იძი რე ბა შავ ინ ტერ ნეტ ში და Tor-ის მსგავ სი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით შე ნიღ ბუ ლი, გვთა ვა ზობს ყვე ლა-

ფერს, დაწყე ბუ ლი კი ბერ შე ტე ვე ბით, დამ თავ რე ბუ ლი იარა ღით, 

ასა ფეთ ქე ბე ლი ნივ თი ე რე ბე ბი თა თუ მო პა რუ ლი საკ რე დი ტო 

ბა რა თე ბით.

კარ გად აური ეთ თქვე ნი მო ნე ტე ბი ფუ ლის „მრეცხავი“ უამ-

რა ვი სერ ვი სი დან ერ თ -ერ თ ში – Silk Road-ს თა ვის ვებ გ ვერ დ ზე 

ავ ტო მა ტუ რად აქვს ერ თი ასე თი მომ სა ხუ რე ბა ყვე ლა ოპე რა-

ცი ის თ ვის – და მათ თ ვის თვა ლის მი დევ ნე ბა ძა ლი ან რთუ ლი 

იქ ნე ბა. FBI-იდან გა მო ჟო ნი ლი ერ თ -ერ თი ში და ან გა რი შის 

თა ნახ მად, თვი თონ FBI-ც კი ღე ლავს, რომ ბიტ კო ი ნის კომ-

პ ლექ სუ რო ბა და ცენ ტ რა ლუ რი ძა ლა უფ ლე ბის არარ სე ბო ბა 

„სხვადასხვა სა ხის რთულ პრობ ლე მას უქ მ ნის“ კრი მი ნა ლუ რი 

კა პი ტა ლის გა მო ა აშ კა რა ვე ბის საქ მეს. ფაქ ტობ რი ვად, ეს ისე-

ვე მო სა ხერ ხე ბე ლი ა, რო გორც PayPal-ი და თე ო რი უ ლად ისე ვე 

ანო ნი მუ რი, რო გორც ნაღ დი ფუ ლი. 

„საუბარია პო ტენ ცი ურ კო ლო სა ლურ გა და ნაც ვ ლე ბა ზე 

მსოფ ლიო ძა ლა უფ ლე ბის სტრუქ ტუ რა ში, – წერს რო ბერ ტ სი. – 

ახ ლა ადა მი ა ნებს შე უძ ლი ათ აკონ ტ რო ლონ ინ ფორ მა ცი ი სა და 

ფუ ლის ნა კა დი და გა და ნა წი ლე ბა. ნა წილ - ნა წილ ხდე ბა გან ტო-

ლე ბი დან სა ხელ მ წი ფოს ამო ღე ბა და ძა ლა უფ ლე ბის ინ დი ვი დი-

სათ ვის დაბ რუ ნე ბა“. 

რა თქმა უნ და, ამაღ ლე ბუ ლი სიტყ ვე ბი პი როვ ნე ბის თა ვი-

სუფ ლე ბა ზე გა მიზ ნუ ლია გა რეგ ნუ ლი ბრწყინ ვა ლე ბის შე საქ მ-

ნე ლად, რა თა გა ა მარ თ ლოს უკა ნო ნო, სა ში ში და და მო კი დე-

ბუ ლე ბის გა მომ წ ვე ვი ნივ თი ე რე ბე ბით ვაჭ რო ბის მო გე ბი ა ნი 

ბიზ ნე სი. მაგ რამ რო ბერ ტ სი ამ ტ კი ცებს, რომ თუ მის კლი ენ ტებს 

სურთ ჰე რო ი ნი და კრე კი, მათ უნ და ჰქონ დეთ სა შუ ა ლე ბა, 

იყი დონ ეს ნარ კო ტი კე ბი და თა ვად გა უმ კ ლავ დ ნენ შე დე გებს. 

ბიტ კო ინ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სხვა იატაკ ქ ვე შა ვებ გ ვერ დე ბის-

გან გან ს ხ ვა ვე ბით, Silk Road-ი კრძა ლავს ყვე ლა ფერს, გარ და 

იმი სა, რა საც, რო ბერ ტ სის გან საზღ ვ რე ბით, „უმსხვერპლო 

კონ ტ რა ბან და“ ეწო დე ბა. ის არ და უშ ვებს ბავ შ ვ თა პორ ნოგ-

რა ფი ით, მო პა რუ ლი სა ქონ ლით ან იარა ღით ვაჭ რო ბას, თუმ ცა 

ეს უკა ნას კ ნე ლი სა კითხი ბუნ დო ვა ნი ა. ვებ გ ვერ დ მა ჩა ა ტა რა 

იარა ღით ვაჭ რო ბის ექ ს პე რი მენ ტი და შე საძ ლოა კვლავ მი უბ-

რუნ დეს მას, ამ ბობს რო ბერ ტ სი. 

გარ და ბიტ კო ი ნის იატაკ ქ ვე შა ეკო ნო მი კის სა-

ჩო თი რო ეთი კი სა, ვა ლუ ტის მკვეთ რი ცვა ლე ბა დო-

ბა უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან პრაქ ტი კულ პრობ ლე მას 

ქმნის. Silk Road-ი ვებ გ ვერ დ ზე მო ვაჭ რე ებს უფ ლე-

ბას აძ ლევს ბიტ კო ი ნებ ში გა მო ხა ტუ ლი თა ვი ან თი 

ფა სე ბი დო ლარს მი ა ბან. ასე რომ, გრა მი ჰე რო ი ნი 

ვებ გ ვერ დ ზე $200 ღირს, იმის მი უ ხე და ვად, ბიტ-

კო ი ნი 50 ცენ ტად იც ვ ლე ბა ბირ ჟა ზე, რო გორც ეს 

იყო 2011 წლის და საწყის ში, თუ $266-ად – მაქ სი-

მუ მი, რო მე ლიც და ფიქ სირ და 2013 წლის აპ რილ ში (დღეს ის 

და ახ ლო ე ბით $100 ღირს). ვებ გ ვერ დი თა ვის მომ ხ მა რებ ლებს 

სთა ვა ზობს ვა ლუ ტის დაზღ ვე ვის სის ტე მა საც, რო მე ლიც იცავს 

დი ლე რებს ბიტ კო ი ნის ღი რე ბუ ლე ბის რყე ვის გან, სა ნამ მა თი 

სა ქო ნე ლი გზა ში ა. 

ბიტ კო ინ მა იმა ზე მე ტი გა ა კე თა, ვიდ რე თა ნა მედ რო ვე შა ვი 

ინ ტერ ნეტ ბაზ რის თ ვის პი რო ბე ბის შექ მ ნა ა, აცხა დებს რო ბერ ტ-

სი, მან ის და Silk Road-ი ერ თ მა ნეთს შე ახ ვედ რა. რო გორც რო-

ბერ ტ ს მა ინ ტერ ვი უ ში აღი ა რა, რე ა ლუ რად ის არ გახ ლავთ ამ 

ვებ გ ვერ დის შემ ქ მ ნე ლი. Silk Road-ის შექ მ ნას ის მი ა წერს სხვა, 

კი დევ უფ რო გა სა ი დუმ ლო ე ბულ მე წარ მეს, რო მელ თან და კავ-

ში რე ბით სა უ ბარ ზეც უარი გა ნაცხა და. ამ სა ი დუმ ლო პი როვ ნე-

ბის ფსევ დო ნი მიც შე საძ ლოა „საშინელი პი რა ტი რო ბერ ტ სი“ 

იყო, სა ნამ ამ სა ხელს მემ კ ვიდ რეს არ გა დას ცემ და. ახ ლან-

დელ მა რო ბერ ტ ს მა ეს ვებ გ ვერ დი 2011 წლის და საწყის ში, მი სი 

შექ მ ნი დან ცო ტა ხან ში აღ მო ა ჩი ნა. მი სი სიტყ ვე ბით, მან მა-

ლე ვე მი აგ ნო უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მის ხარ ვეზს პროგ რა მულ 

უზ რუნ ველ ყო ფა ში, სა დაც Silk Road-ის ფონ დე ბი ინა ხე ბო და. ამ 

შეც დო მას შე ეძ ლო ჰა კე რის თ ვის ვებ გ ვერ დის ტექ ნი კუ რი უზ-

რუნ ველ ყო ფის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და ბიტ კო ი ნე ბის მო პარ ვის 

„ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ომი 
სახელმწიფოს ბიტკოინის საშუალებით 
მოვუგეთ, – ამბობს რობერტსი. – საუბარია 
კოლოსალურ გადანაცვლებაზე მსოფლიო 
ძალაუფლების სტრუქტურაში“.
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სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა. ნაც ვ ლად იმი სა, რომ თვი თონ გა მო ე ყე ნე-

ბი ნა აღ ნიშ ნუ ლი „ხვრელი“, რო ბერ ტ სი და ეხ მა რა ვებ გ ვერ დის 

შემ ქ მ ნელს სის ტე მის შე კე თე ბა ში, მო ი პო ვა მი სი ნდო ბა და 

ბიზ ნეს ში მი სი აქ ტი უ რი პარ ტ ნი ო რი გახ და. სა ბო ლო ოდ, რო-

გორც ახ ლან დე ლი რო ბერ ტ სი ამ ბობს, მან იყი და Silk Road-ი და 

მას ზე სრუ ლი კონ ტ რო ლი და ამ ყა რა. „ფაქტობრივად, ეს ტა ფე-

ტის ჩემ თ ვის გად მო ცე მა მი სი იდეა იყო, – ამ ბობს რო ბერ ტ სი. 

– სა ნაც ვ ლოდ მან კარ გი კომ პენ სა ცია მი ი ღო“.

2012 წლის თე ბერ ვალ ში Silk Road-ის ფო რუ მებ ზე გა მოჩ ნ და 

შეტყო ბი ნე ბა, რო მე ლიც მომ ხ მა რებ ლებს ამ ც ნობ და, რომ ვებ-

გ ვერ დის ად მი ნის ტ რა ტო რი ამი ე რი დან იწო დე ბო და „საშინელ 

პი რატ რო ბერ ტ სად“. ეს სა ხე ლი ნა სეს ხე ბია გა ბე დუ ლი ნიღ ბი-

ა ნი გმი რის გან ფან ტას ტი კის ჟან რის ფილ მი დან The Princess 

Bride („პრინცესა-პატარძალი“) – აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ის ფილ მ-

ში პი რა ტე ბის ერ თი თა ო ბი დან მე ო რეს გა და ე ცე მა. რო ბერ ტ სი 

მა ლე მო ერ გო თა ვის ალ ტერ ეგოს, და იწყო რა მა ღალ ფარ დო-

ვა ნი მა ნი ფეს ტე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა SilkRoad-ის ლი ბერ ტა რი ა ნუ-

ლი პო ლი ტი კუ რი იდე ა ლე ბის შე სა ხებ და სიყ ვა რუ ლით სავ სე 

გზავ ნი ლე ბის მიძღ ვ ნა თა ვი სი ერ თ გუ ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და 

გა დამ ყიდ ვე ლე ბი სად მი; ის Dread Pirate Roberts Book Club-საც 

(საშინელ პი რატ რო ბეტ სის წიგ ნის კლუ ბი) კი მას პინ ძ ლობ და, 

სა დაც მიჰ ყავ და დის კუ სი ე ბი თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ეკო-

ნო მი კის ავ ს ტ რი უ ლი სკო ლის წარ მო მად გენ ლე ბის შე სა ხებ. 

ვებ გ ვერ დ ზე გა კე თე ბუ ლი კო მენ ტა რე ბი რო ბერტსს უწო დებ-

დ ნენ „გმირს“, „სამუშაო ად გი ლე ბის შემ ქ მ ნელს“, „ჩვენს ჩე 

გე ვა რას“; იყო ასე თი გზავ ნი ლე ბიც: „მისი სა ხე ლი სა მუ და მოდ 

დარ ჩე ბა ის ტო რი ის უდი დეს პი როვ ნე ბა თა შო რის, რო გორც 

სა მარ თ ლი ა ნო ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის მებ რ ძო ლი ჯა-

რის კა ცი სა“.

რო დე საც რო ბერტსს ვკითხე, რო გორ გან საზღ ვ რავ და სა კუ-

თარ როლს SilkRoad-ში – რო გორც გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ-

ლის, თუ რო გორც მფლო ბე ლის, მან მი პა სუ ხა, რომ სა კუ თარ 

თავს გა ნი ხი ლავს „ნდობის ცენ ტ რად“ მყიდ ვე ლებ სა და გამ-

ყიდ ვე ლებს შო რის, რაც მას რთუ ლი ამო ცა ნის წი ნა შე აყე ნებს, 

რად გან ყვე ლა მხა რეს სურს ანო ნი მუ რი დარ ჩეს. Silk Road-მა 

ნელ - ნე ლა ყვე ლა და არ წ მუ ნა, რომ ის არ არის ფალ სი ფი ცი რე-

ბუ ლი ნარ კო ტი კე ბის ტი პუ რი ვებ გ ვერ დი ან კა ნონ დამ ც ველ თა 

ხა ფან გი. მან ბრძნუ ლად გა მო ი ყე ნა ისე თი ნდო ბის მე ქა ნიზ-

მე ბი, რომ ლებ საც eBay-სა და Airbnb-ის მსგავ ს მა კომ პა ნი-

ებ მა გა უ კე თეს პო პუ ლა რი ზა ცი ა, მათ შო რის, გამ ყიდ ველ თა 

რე ი ტინ გე ბი და ეს კ როუ (კონტრაქტი, რო მე ლიც მე სა მე პირ თან 

ინა ხე ბა და გან საზღ ვ რუ ლი პი რო ბის შეს რუ ლე ბის შემ დეგ 

იძენს ძა ლას), რომ ლის თა ნახ მად ვებ გ ვერ დი გამ ყიდ ველს 

ფულს უხ დის მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც მყიდ ვე ლი მი ი ღებს მის 

მი ერ შე ძე ნილ სა ქო ნელს. 

„Silk Road-ი სი ნამ დ ვი ლე ში ნარ კო ტი კებს არ ყი დის. ის 

ყი დის დაზღ ვე ვას და ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ბას, – ამ ბობს კარ-

ნე გი მე ლო ნის უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა 

პრო ფე სო რი ნი კო ლას კრის ტი ნი. – დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა არა 

აქვს, მა ი სუ რებს ყი დი თუ კო კა ინს. ეს ბიზ ნეს მო დე ლი არის 

უსაფ რ თხო ე ბის კო მო დი ტი რე ბა“.

Silk Road-ში შე მო სუ ლი მი ლი ო ნე ბის დი დი ნა წი ლი, რო ბერ-

ტ სის თქმით, კვლავ მის სწრა ფად მზარდ შავ ბა ზარ ში ბან დ დე-

ბა. რო ბერ ტ სი თა ვი დან იცი ლებს შე კითხ ვებს მი სი კუთ ვ ნი ლი 

სიმ დიდ რი სა და ცხოვ რე ბის წე სის შე სა ხებ. ის ამ ბობს, რომ 

ზღუ დავს სა კუ თარ ხარ ჯებს, რა თა ყუ რადღე ბა არ მი იქ ცი ოს, 

თუმ ცა ერ თ -ერ თი ფო რუ მის შეტყო ბი ნე ბა ში აღი ა რა, რომ უყ-

ვარს „მსოფლიოში სა უ კე თე სო სი ა მოვ ნე ბე ბის მი ღე ბა“. ერ თ -

ერ თი ამ გ ვა რი სი ა მოვ ნე ბაა „კანაბისის (მარიხუანას) წე ბო ვა-

ნი კვირ ტე ბის მო წე ვა გრძე ლი სა მუ შაო დღის შემ დეგ“.

„რაც შე ე ხე ბა ჩემს კა პი ტალს, Silk Road-ის, რო გორც ორ გა-

ნი ზა ცი ის, მო მა ვა ლი ღი რე ბუ ლე ბა ჩრდი ლავს ჩემს ლიკ ვი დურ 

აქ ტი ვებს.... მე არ გავ ყი დი მას ათ ნიშ ნა ან, შე საძ ლო ა, თერ თ-

მეტ ნიშ ნა თან ხა ზე და ბალ ფა სად, – ამ ბობს ის და მის ნათ ქ-

ვამ ში პა ტივ მოყ ვა რე ო ბა გა მოს ჭ ვი ვის, – ერ თხე ლაც Forbes-ის 

მი ლი არ დერ თა სი ა ში სა ში ნე ლი პი რატ რო ბერ ტ სის ჩა წე რა 

მო გი წევთ“.

არსებობსკანონი,რო მე ლიც ისე თი ვე მა რა დი უ ლი ა, რო-

გო რიც თვით შა ვი ბაზ რე ბი: უკა ნო ნო ფულს ძა ლა დო ბა სდევს 

თან. ციფ რულ ბა ზარ ზე ეს ძა ლა დო ბა ვირ ტუ ა ლუ რი ა, მაგ რამ 

ფი ნან სუ რად იგი ისე ვე რე ა ლუ რი ა, რო გორც კონ კუ რენ ტის 

საწყო ბის თ ვის ცეცხ ლის მო კი დე ბა. 

აპ რი ლის ბო ლოს Silk Road-ი ერ თი კვი რით ინ ტერ ნე ტი-

დან გა ი თი შა უწყ ვე ტი კი ბერ შე ტე ვე ბის გა მო, რომ ლებ მაც მის 

კონ ფი დენ ცი ა ლურ მო ნა ცე მებს ვე რა ფე რი და აკ ლო, მაგ რამ 

ყვე ლა მი სი სერ ვე რი და ა ზი ა ნა. რო ბერ ტ სის სიტყ ვე ბით, ეს იყო 

Silk Road-ის ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე დახ ვე წი ლი შე ტე ვა. ჰა კე რებ-

მა გა მო ი ყე ნეს Tor-ის სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი მა ნამ დე უც ნო ბი 

ხარ ვე ზე ბი და რამ დენ ჯერ მე შეც ვა ლეს ტაქ ტი კა, რა თა გვერ დი 

აეარათ უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მი სათ ვის.

ეს შე ტე ვა მოხ და რამ დე ნი მე კვი რა ში მას შემ დეგ, რაც 

სცე ნა ზე კონ კუ რენ ტი Atlantis-ი გა მოჩ ნ და. Reddit-ის მომ ხ მა რე-

ბელ თა უმე ტე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ თავ დას ხ მა სწო რედ ამ ბი ცი-

ურ მა ახალ ბე დებ მა უზ რუნ ველ ყ ვეს. იმ ერ თი კვი რის გან მავ-

ლო ბა ში, რო დე საც Silk Road-ი არ მუ შა ობ და, გამ ყიდ ვე ლე ბი და 

მყიდ ვე ლე ბი აქ ტი უ რად გა და დი ოდ ნენ ახალ სივ რ ცე ში.

„ჭორებია და მე ტი არა ფე რი“ – ამ ბობს Atlantis-ის გე ნე რა-

ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ვლა დი მი რი, რო დე საც მას და შიფ რულ 

ჩეთ ში ვე სა უბ რე ბი (რობერტსის მსგავ სად, ვლა დი მი რიც ბევრს 

არა ფერს ამ ბობს სა კუ თარ თავ ზე, გარ და იმი სა, რომ გა მოც დი-

ლე ბა აქვს პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შე მუ შა ვე ბა ში, ცო ტა 

ხანს მა რი ხუ ა ნით ვაჭ რობ და და უყ ვარს ჰა ლუ ცი ნო გე ნე ბი). 

„ეჭვი მე პა რე ბა, რომ ეს შე ტე ვა იყო. უფ რო სა ვა რა უ დოდ მი მაჩ-
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ნი ა, რომ მათ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი ჰქონ დათ“.

რო ბერ ტ სი სა ერ თოდ არ აკე თებს კო მენ ტარს აპ რი ლის შე-

ტე ვე ბის წყა როს თან და კავ ში რე ბით. ის მე უბ ნე ბა, რომ ბედ ნი-

ე რია ინ ტერ ნეტ ნარ კო ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის არ სე ბო ბის გა მო 

იმის მი უ ხე და ვა დაც კი, რომ ივ ნის ში Atlantis-მა ამა ყად გა მო-

აცხა და ბრუნ ვის $500 000-იანი ზღვრის გა და ლახ ვის შე სა ხებ. 

რო ბერ ტ სი მი უ თი თებს, რომ კი დევ ერ თ მა სხვა ვებ გ ვერ დ მა, 

Black Market Reloaded-მა, დი დი ხა ნია Silk Road-ის მო დე ლი 

გა და ი ღო და უფ რო ფარ თო ასორ ტი მენ ტ საც კი სთა ვა ზობს 

მომ ხ მა რე ბელს, უკა ნო ნო იარა ღის ჩათ ვ ლით, მაგ რამ დღემ დე 

ვერ ახერ ხებს შე აგ რო ვოს აუდი ტო რი ა, რო მე ლიც რო ბერ ტ-

სის მომ ხ მა რე ბელ თა რიცხვს ოდ ნავ მა ინც მი უ ახ ლოვ დე ბა. 

„მომწონს ქუს ლებ ზე რომ მა ბი ჯე ბენ ფეხს, – მე უბ ნე ბა რო ბერ ტ-

სი, – ეს მო ტი ვა ცი ას მაძ ლევს“.

თუმ ცა Atlantis-ის სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბის გა მო ჩე-

ნი დან რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ Silk Road-ს ფო რუ მებ ზე 

„წამბაძველებთან“ და კავ ში რე ბით გა კე თე ბულ კო მენ ტარ ში 

რო ბერ ტ სი სა პა სუ ხო ცეცხლს ხსნის: „თუ ვინ მეს გა მო გო-

ნე ბას აიღებ, უმ ნიშ ვ ნე ლოდ შეც ვ ლი მას და შემ დეგ ყვე ლას 

გა მო უცხა დებ, რომ შენ ‘უკეთესი’ ხარ, ჩე მი პა ტი ვის ცე მა შენ 

მი მართ ნუ ლი იქ ნე ბა“, – წერს ის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

მე სი ჯის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი ძი რი თა დად ეხე ბა ბიტ კო ინ სა 

და შე და რე ბით ახალ კრიპ ტო ვა ლუ ტას – ლი ტე კო ინს, მომ ხ მა-

რებ ლებ მა ეს კო მენ ტა რი შე ა ფა სეს, რო გორც არა პირ და პი რი 

მი მარ თ ვა Atlantis-სადმი.

ამა სო ბა ში Silk Road-იც ით ვი სებს Atlantis-ის ზო გი ერთ მარ-

კე ტინ გულ ტაქ ტი კას: პირ ვე ლი სა ჯა რო ინ ტერ ვი უს გარ და, მან 

და ა არ სა ახა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ვებ გ ვერ დი, რო მე ლიც მომ-

სა ხუ რე ბას უწევს მომ ხ მა რე ბელს Silk Road-ზე მო სახ ვედ რად, 

რი თაც მი სი ბიზ ნე სი ნელ - ნე ლა სცილ დე ბა Tor-ის და ხუ რუ ლი 

ქსე ლის საზღ ვ რებს. 

კონ კუ რენ ცი ას რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, რო ბერ ტ ს მა სა ში ში 

დრო შე არ ჩია ვებ გ ვერ დის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში მო საქ ცე-

ვად და შე ჯიბ რე ბა ში ჩა საბ მე ლად, რად გან კა ნონ დამ ც ველ თა 

წრე მის გარ შე მო ნელ - ნე ლა ვიწ როვ დე ბა. ავ ს ტ რა ლი ა სა და 

სამ ხ რეთ კა რო ლი ნა ში და ა პა ტიმ რეს დი ლე რე ბი, რომ ლე ბიც, 

სა ვა რა უ დოდ, Silk Road-ის სა შუ ა ლე ბით ვაჭ რობ დ ნენ, თუმ-

ცა შე საძ ლოა ისი ნი ამას რე ა ლურ სამ ყა რო შიც აკე თებ დ ნენ. 

მა ის ში ბიტ კო ინ - სერ ვი სის, Liberty Reserve-ის, მფლო ბე ლებს 

წა უ ყე ნეს ბრალ დე ბა $6 მი ლი არ დის გა თეთ რე ბა ში. იმა ვე 

თვეს, ბიტ კო ი ნის უმ ს ხ ვი ლეს მა გამ ც ვ ლელ მა ბირ ჟამ, ტო კი ოს 

Mt. Gox-მა, გა ნაცხა და, რომ ის მო ითხოვ და ყვე ლას იდენ-

ტი ფი კა ცი ას, ვინც მო ინ დო მებ და რე ა ლუ რი ფუ ლის გა დაც ვ-

ლას ციფ რულ ზე. ივ ლის ში FBI-მ გა მო ი ყე ნა Tor-ის ერ თ -ერ თი 

სუს ტი წერ ტი ლი იმი სათ ვის, რომ და ე პა ტიმ რე ბი ნა ბავ შ ვ თა 

პორ ნოგ რა ფი ის ვებ გ ვერ დის სა ვა რა უ დო ად მი ნის ტ რა ტო რი 

ირ ლან დი ა ში. და ბო ლოს, შე საძ ლოა რო ბერ ტ სის თ ვის ყვე ლა-

ზე სა ხი ფა თო იყოს ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის სამ მარ თ ვე-

ლო დან მო სუ ლი სიგ ნა ლი, რომ მან აამოქ მე და ერ თობ ლი ვი 

სა დაზ ვერ ვო სის ტე მა ნარ კო ტი კებ თან ბრძო ლის სამ მარ თ-

ვე ლოს თან (DEA) და სხვა სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ თან 

ერ თად. 

ყო ვე ლი ვე ეს აიძუ ლებს რო ბერტსს, უნ დობ ლად მო ე კი დოს 

კო მუ ნი კა ცი ის ნე ბის მი ერ სა შუ ა ლე ბას, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა 

სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა გა ტე ხონ. 2012 წელს, ნარ კო ტი კებ თან 

ბრძო ლის სამ მარ თ ვე ლოს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ოპე რა ცი ი სას 

სა ხელ წო დე ბით „ადამის ბომ ბი“, გა მო ავ ლი ნეს 

და ბრა ლი წა უ ყე ნეს Silk Road-ის მსგავ სი ვებ გ-

ვერ დის, Farmer’s Market-ის ოპე რა ტო რებს. მი უ-

ხე და ვად იმი სა, რომ ეს ოპე რა ტო რე ბი სა კუ თა რი 

დო მე ნის და სა ფა რად Tor-ს იყე ნებ დ ნენ, ისი ნი 

ერ თ მა ნეთს უკავ შირ დე ბოდ ნენ და შიფ რუ ლი 

ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის Hushmail-ის გა მო ყე ნე-

ბით (ამ სერ ვის მა ინ ფორ მა ცია მი ა წო და სა მარ-

თალ დამ ცა ვებს) ან გა რიშ ს წო რე ბა კი ხდე ბო და 

PayPal-ით და არა ბიტ კო ი ნე ბით. Atlantis-ის გე ნე რა ლურ 

აღ მას რუ ლე ბელ თან, ვლა დი მირ თან სა სა უბ როდ მი სი და მი სი 

„მთავარი სა ო პე რა ციო დი რექ ტო რის“ და ჟი ნე ბუ ლი თხოვ-

ნით, და შიფ რუ ლი IM პროგ რა მა Cryptocat-ი გა მო ვი ყე ნეთ. 

მხო ლოდ რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ აღ მო ა ჩი ნეს მას ში ხარ ვე-

ზი, რო მელ მაც შე საძ ლოა სა შუ ა ლე ბა მის ცეს სა მარ თალ დამ-

ცა ვებს გა ეც ნონ მთელ ჩვენს სა უ ბარს. 

სიფ   რ   თხი  ლის ყვე  ლა ზო  მის მი  უ  ხე  და  ვად, რო  ბერ   ტ   სის 

უსაფ   რ   თხო  ე  ბა კითხ   ვის ნიშ   ნის ქვეშ დგას. მაგ   რამ პი  როვ  -

ნე  ბის დად   გე  ნის შემ   თხ   ვე  ვა  ში მო  სა  ლოდ   ნე  ლი სა  მუ  და  მო 

პა  ტიმ   რო  ბის საფ   რ   თხე ვერ აფერ   ხებს მი  სი უკა  ნო  ნო იმ   პე  რი -

ის ზრდის ტემპს. „ჩვენ ვე  ლურ ჯუნ   გ   ლებ   ში ჩაგ   დე  ბუ  ლი პა  ტა  რა 

თეს   ლი ვართ, რო  მელ   მაც ეს   -ეს არის მი  წა ამოჭ   რა, – და  წე  რა 

შარ   შან მან ვებ   გ   ვერ   დის ერ   თ   -ერ   თი ფო  რუმ   ზე – ეს დი  დი და 

სა  ხი  ფა  თო ჯუნ   გ   ლე  ბია უამ   რა  ვი სა  ში  ში ნა  დი  რით, რო  მელ   თა -

გან თი  თო  ე  ულ   მა ევო  ლუ  ცი  ის პრო  ცეს   ში ის   წავ   ლა ბრძო  ლა გა -

დარ   ჩე  ნის   თ   ვის იმ მტრულ გა  რე  მო  ში, რო  მელ   საც ადა  მი  ან   თა 

სა  ზო  გა  დო  ე  ბა ჰქვი  ა. მაგ   რამ გა  რე  მო სწრა  ფად იც   ვ   ლე  ბა და 

ჯუნ   გ   ლებს არა  სო  დეს უნა  ხავს ისე  თი სა  ხე  ო  ბე  ბი, რო  გო  რი  ცაა 

Silk Road-ი“. 

„მე არ გავყიდი მას ათნიშნა ან, შესაძლოა, 
თერთმეტნიშნა თანხაზე დაბალ ფასად.... 
ერთხელაც Forbes-ის მილიარდერთა 
სიაში საშინელი პირატი რობერტსის 
ჩაწერა მოგიწევთ“.
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ინვესტიციები
ჯიმ ობერვაისი – დაბალი კაპიტალიზაციის აქციები 

აქციები მოქნილია
აქციები იაფია 

ზოგიერთიკომპანია სამ ყა როს 

შეც ვ ლით აღ წევს წარ მა ტე ბას, მაგ რამ 

ბევ რად მე ტი ფირ მა ამას ცვა ლე ბა დი 

სამ ყა როს მოთხოვ ნე ბის პროგ ნო ზი რე-

ბით ახერ ხებს. გრძელ ვა დი ა ნი ცვლი ლე-

ბე ბი, მა გა ლი თად, ტექ ნო ლო გი ებ სა და 

სა ხელ მ წი ფო რე გუ ლი რე ბა ში, ბაზ რებ ზე 

გა ურ კ ვევ ლო ბას და არე უ ლო ბას იწ ვევს. 

ეს ზრდის ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს ქმნის. 

იმარ ჯ ვებს ის კომ პა ნი ა, რო მე ლიც ყვე-

ლა ზე სწრა ფად ადაპ ტირ დე ბა, ან ის, 

რო მე ლიც, უბ რა ლოდ, სა ჭი რო დროს 

სა ჭი რო ად გი ლას ხვდე ბა. ასეა თუ ისე, 

გრძელ ვა დი ა ნი ძა ლე ბის მოქ მე დე ბის 

პრინ ცი პის გა აზ რე ბა და გეხ მა რე ბათ 

იმის გარკვევაში, თუ რო მე ლი აქ ცი ე ბი 

მო ი ტანს სარ გე ბელს. ქვე მოთ მოყ ვა ნი-

ლია სა მი გრძელ ვა დი ა ნი ცვლი ლე ბა და 

ზო გი ერ თი და ბა ლი კა პი ტა ლი ზა ცი ის აქ-

ცი ა, რომ ლე ბიც სარ გე ბელს გვპირ დე ბა: 

პირ ვე ლი დი დი ცვლი ლე ბა ხდე ბა 

დრო ე ბი თი პერ სო ნა ლის და ქი რა ვე ბი სა 

და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გა რე დან 

მო ზიდ ვის (აუტსორსინგის) მი მარ თუ ლე-

ბით. ეს არის ჩვე ნი მყი ფე, ნე ლა მზარ დი 

ეკო ნო მი კის შე დე გი. ბევ რი კომ პა ნი ა, 

სა მუ შაო აქ ტი ვო ბის აღ სად გე ნად, 

ნაც ვ ლად შტა ტის გაზ რ დი სა, არ ჩევს 

დრო ე ბი თი პერ სო ნა ლის გა მო ყე ნე ბას, 

რა საც ხში რად „პროექტულ“ სა მუ შა ოს 

უწო დე ბენ. 

ეს კარ გი ახა ლი ამ ბა ვია ისე-

თი ფირ მე ბის თ ვის, რო გო რი ცაა ON 
ASSIGNMENT-ი (ASGN, 32) და BAR-
RETT BUSINESS SERVICES-ი (BBSI, 
70). On Assignment-ი ორი ენ ტი რე ბუ ლია 

მოკ ლე ვა დი ან შრო მით მოწყო ბა ზე 

მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბი-

სათ ვის, ძი რი თა დად სა ინ ფორ მა ციო 

ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და სა მე დი ცი ნო- ბი ო-

ლო გი უ რი მეც ნი ე რე ბე ბის სფე რო ებ ში. 

აქ ცი ე ბი იყი დე ბა ჩემს წი ნას წარ შე ფა-

სე ბა ზე – $1,45-ზე – 21-ჯერ მე ტად, ხო ლო 

შე მო სავ ლე ბი იზ რ დე ბა 20%-ით ერთ 

ჯერ ზე. ბევ რად პა ტა რა კომ პა ნი ა, ვან კუ-

ვერ ში (ვაშინგტონის შტა ტი) და ფუძ ნე ბუ-

ლი Barrett Business Services-ი, ახორ ცი ე-

ლებს აუტსორ სინგს მცი რე ბიზ ნე სე ბის 

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გან ყო ფი-

ლე ბე ბი სათ ვის. აქ ცი ე ბი იყი დე ბა ჩემს 

წი ნას წარ შე ფა სე ბა ზე – $2,80-ზე – 24-ჯერ 

მე ტად, შე მო სავ ლის 35%-იანი ზრდით. 

მე ო რე გრძელ ვა დი ან ცვლი ლე ბას მე 

ვუ წო დებ „სმარტფონების ომს“. სმარ ტ-

ფო ნე ბის ბა ზა რი, 52%-იანი ზრდით და 

მე ო რე კვარ ტალ ში მი წო დე ბუ ლი 238 

მი ლი ო ნი ერ თე უ ლით, კვლავ რჩე ბა მოქ-

ცე ვის ტალ ღად, რო მელ ზეც ბევ რი ნა ვი 

ტივ ტი ვებს. 

IDC-ს თა ნახ მად, ბა ზარ ზე დო მი ნი-

რებს Samsung-ი და Apple-ი, შე სა ბა მი-

სად, 30%-იანი და 13%-იანი წი ლე ბით. 

კონ კუ რენ ცია დი დი ა, მათ შო რის LG-ის, 

Lenovo-სა და ZTE-ს მხრი დან. ყვე ლა 

მათ გა ნი ცდი ლობს და ი სა კუთ როს რაც 

შე იძ ლე ბა მე ტი წი ლი გან ვი თა რე ბად 

ბაზ რებ ზე. გარ და შემ ცი რე ბუ ლი ფა სე-

ბი სა, ტე ლე ფო ნე ბის მწარ მო ებ ლე ბის 

დი ფე რენ ცი რე ბა უნ და მოხ დეს პრე მი უმ - 

მომ სა ხუ რე ბის მი ხედ ვი თაც. 

ორი კომ პა ნი ა, რო მელ თა აქ ცი ე ბიც 

გა მორ ჩე უ ლად მომ წონს, „იარაღის“ 

მიმ წო დებ ლე ბია ამ გა მა ლე ბუ ლი შე ი-

ა რა ღე ბის პი რო ბებ ში. IMMERSION-ი 
(IMMR, 14) მუ შა ობს haptics-ის სა ხე ლით 

ცნო ბი ლი სენ სო რული ტექ ნო ლო გი-

ის შე მუ შა ვე ბა სა და ლი ცენ ზი რე ბა ზე. 

Haptics-ი გა მო ი ყე ნე ბა „ვიბრაციის“ შეგ-

სმარტფონების ბაზარი კვლავ რჩება 
მოქცევის ტალღად, რომელზეც ბევრი ნავი 
ტივტივებს.

ჯიმ ობერვაისი oberweis asset management-ის პრეზიდენტი და the oberweis

report-ის რედაქტორია. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.forbes.com/oberweis.



რ ძ ნე ბის თ ვის თა მა შე ბის კონ სო ლე ბის 

ჯო ის ტი კე ბის თ ვის, აგ რეთ ვე, მა გა ლი-

თად, კლა ვი ა ტუ რის „მექანიკური შეგ-

რ ძ ნე ბის“ იმი ტა ცი ი სათ ვის სენ სო რულ 

ეკ რა ნებ ზე, ვიბ რა ცი ი სა და ზე წო ლის 

გა მო ყე ნე ბით. Immersion-ის აქ ცი ე ბი 

იყი დე ბა ჩემს წი ნას წარ შე ფა სე ბა ზე 

– 60 ცენ ტ ზე – 23-ჯერ მე ტად, წლი უ რი 

შე მო სავ ლის 40%-იანი ზრდით. დი დი 

რის კი: მი სი გა ყიდ ვე ბის და ახ ლო ე ბით 

ნა ხე ვა რი Samsung-ზე მო დის. 

სმარ ტ ფო ნე ბის სფე რო ში ჩე-

მი მე ო რე არ ჩე ვა ნია სა ნი ვე ილ-

ში (კალიფორნია) გან ლა გე ბუ ლი 

INVENSENSE-ი (INVN, 17). ის ქმნის 

გი როს კო პებს მოძ რა ო ბის პრო ცე სო-

რე ბი სათ ვის. გი როს კო პე ბის მეშ ვე-

ო ბით იზო მე ბა ერ თი ან მე ტი ღერ ძის 

გარ შე მო ბრუნ ვის კუთხუ რი სიჩ ქა რე. 

ეს ტექ ნო ლო გია თავ და პირ ვე ლად 

გა მო ი ყე ნე ბო და თა მა შე ბის კონ სო-

ლებ ში, მაგ რამ დღეს დღე ო ბით ფირ მის 

გა ყიდ ვე ბის 80% სმარ ტ ფო ნებ სა და 

პლან შე ტებ ზე მო დის. გარ და იმი სა, რომ 

სა თა მა შო აპ ლი კა ცი ებს რე ა ლო ბად 

აქ ცევს, გი როს კო პი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 

მომ ხ მა რე ბელს, გას ცეს ბრძა ნე ბა ტე ლე-

ფო ნის მოძ რა ო ბის მეშ ვე ო ბით – მა გა-

ლი თად, ზარ ზე პა სუ ხი თი თის გას მით, 

ან ტე ლე ფო ნის გან ბ ლოკ ვა შაბ ლო ნის 

მო ხაზ ვით.

InvenSense-ის აქ ცი ე ბი იყი დე ბა 

ჩემს წი ნას წარ შე ფა სე ბა ზე – 85 ცენ ტ-

ზე – 19-ჯერ მე ტად, 30%-იანი ზრდით. ეს 

კომ პა ნია Samsung-ის კი დევ ერ თი ფა-

ნი ა. შე მო სავ ლე ბის და ახ ლო ე ბით 24% 

მო დის კო რე უ ლი კომ პა ნი ი დან. 

ჩე მი ბო ლო სა ინ ვეს ტი ციო თე მა 

ბრუ ნავს ჯან დაც ვის რე ფორ მის გარ-

შე მო. ADVISORY BOARD-ი (ABCO, 
58) კვლე ვი სა და ანა ლი ზის მო წი ნა ვე 

პრაქ ტი კას სთა ვა ზობს ჯან დაც ვის 4100 

და წე სე ბუ ლე ბას, ისე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

ჩათ ვ ლით, რო გო რი ცაა მე ი ოს კლი ნი კა 

და ჯონს ჰოპ კინ სის ჰოს პი ტა ლი. ბო ლო 

დროს ფირ მამ და იწყო პროგ რა მუ ლი უზ-

რუნ ველ ყო ფის, რო გორც სერ ვი სის პრო-

დუქ ტე ბის, გა ყიდ ვა, რაც ხელს უწყობს 

ეფექ ტი ა ნო ბას, ხა რის ხის ამაღ ლე ბის 

ინი ცი ა ტი ვებსა და შე მო სავ ლე ბის აღ-

რიცხ ვას. შე მო სავ ლე ბი ყო ველ წ ლი უ რად 

20%-ით იზ რ დე ბა, მუდ მი ვი შემ კ ვე თე ბი-

სათ ვის უფ რო მო გე ბი ა ნი პროგ რა მუ ლი 

კომ პ ლექ სე ბის მი ყიდ ვის მეშ ვე ო ბით. ამ 

ცვლი ლე ბის წყა ლო ბით, აბო ნენტ მკვლე-

ვარ თა რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც ამ ჟა მად 

წე ლი წად ში $25 000-ს ით ვ ლის, შე საძ-

ლოა იქ ცეს პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო-

ფის, რო გორც სერ ვი სის მომ ხ მა რე ბელ-

თა $120 000-იან არ მი ად.

ერ თი შე ხედ ვით, Advisory Board-ის 

ფა სი/ მო გე ბის ძვი რად ღი რე ბუ ლი წი-

ნას წა რი კო ე ფი ცი ენ ტი (forward P/E) – 42 

– შე მაც ბუ ნე ბე ლი ა. მაგ რამ გა სათ ვა ლის-

წი ნე ბე ლი ა, რომ პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის კომ პა ნი ა თა აქ ცი ე ბი უფ რო 

მა ღა ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბით იყი დე ბა მა თი 

რე გუ ლა რუ ლი შე მო სავ ლი ა ნო ბის მო დე-

ლის გა მო. 

SmS Service
რეკლამის ყველაზე 
მოკლე და ეფექტური გზა!
l  კლიენტთა დადასტურებული, ლეგალური ბაზა

l  წვდომა ყველა მობილურ ოპერატორთან

l  SMSები ბრენდის სახელით

l კლიენტთა სეგმენტირებასქესის, ასაკის, თბილისის 
რაიონებისა და საქართველოს რეგიონების მიხედვით

l  სრული სტატისტიკა დისტრიბუციის შედეგების 
შესახებ და შესაბამისი ანგარიშსწორება

l კლიენტთა საკუთარი ბაზის შექმნის შესაძლებლობა

l კლიენტის ინტერფეისი  SMSების დამოუკიდებლად 
დაგზავნის   
შესაძლებლობა.

 Tel.:  + 995570700040 
www.smsreklama.ge
www.mmsgroup.ge; 
http://facebook.com/smsreklama
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ინვესტიციები
ა. გერი შილინგი - ფინანსური სტრატეგია

რისკიანი დრო 
რისკიანი ვაჭრობისთვის

შიზოფრენიულიფასიანი 

ქა ღალ დე ბის ბაზ რე ბი ფე დე რა ლუ რი 

რე ზერ ვის დი ლე მას ასა ხა ვენ. ის ფე დე-

რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის წევ რი 

ბან კე ბის უზარ მა ზარ ჭარბ რე ზერ ვებ ზე 

(მარაგზე) მი სი მიმ დი ნა რე და მა ტე ბე ბის  

შემ ცი რე ბას, სა ბო ლო ოდ აღ მოფხ ვ რა სა 

და, მი სი ხედ ვით, უმუ შევ რო ბის მი უ ღე ბე-

ლი მა ღა ლი დო ნის მქო ნე, ჯერ კვლა ვაც 

ისევ სუს ტი ეკო ნო მი კის მხარ და ჭე რას 

შო რის იხ ლი ჩე ბა. 

ფე დე რა ლუ რი ბი უ ჯე ტის ტრი-

ლი ონ დო ლა რი ა ნი დე ფი ცი ტი სა და 

ვა შინ გ ტონ ში არ სე ბუ ლი გა მო უ ვა ლი 

მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა გა-

და სა ხა დო- სა ბი უ ჯე ტო სტი მუ ლი რე ბის 

სა კითხი ამო ღე ბუ ლია დღის წეს რი გი-

დან, ამი ტო მაც საკ რე დი ტო- ფუ ლა დი 

ლი ბე რა ლი ზა ცია ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი 

ვა რი ან ტი გახ ლავთ.და ფე დე რა ლუ რი 

ფონ დე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე-

ბის უკ ვე ნუ ლის დო ნე ზე არ სე ბო ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, მხო ლოდ ფუ ლა დი 

მა სის გაზ რ და (სავალუტო სტი მუ ლი რე-

ბა) რჩე ბა. 

რო დე საც ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვი 

ფა სი ან ქა ღალ დებს ყი დუ ლობს, მის 

მი ერ გა დახ დი ლი თან ხე ბი ემა ტე ბა სა-

ბან კო რე ზერ ვებს, რომ ლე ბიც შემ დ გომ 

შე იძ ლე ბა სეს ხად გა ი ცეს და გან მე ო რე-

ბი თაც იქ ნას გა სეს ხე ბუ ლი ფრაქ ცი უ ლი 

(ნაწილობრივი) რე ზერ ვე ბის სის ტე მა ში. 

შე დე გად, ჩვე უ ლებ რივ დროს, რე ზერ ვებ-

ში არ სე ბულ თი თო ე ულ ზედ მეტ დო ლარს 

და მა ტე ბით კი დევ $79,50 მო აქვს M2 

ფუ ლად მა სა ში. მაგ რამ იმის გა მო, რომ 

ბან კე ბი თავს არი დე ბენ გა სეს ხე ბას, 

ხო ლო კრე დი ტუ ნა რი ა ნი მსეს ხებ ლე ბი 

თავს იკა ვე ბენ ახა ლი სეს ხე ბის გან, 2008 

წლის აგ ვის ტოს შემ დეგ, რო დე საც  ცენ ტ-

რა ლუ რი ბან კის მას შ ტა ბუ რი ლი ბე რა ლი-

ზა ცია და იწყო, რე ზერ ვებ ში არ სე ბულ მა 

თი თო ე ულ მა ახალ მა დო ლარ მა M2 

მხო ლოდ $1,40-ით გა ზარ და.

ჭარ ბი რე ზერ ვე ბი არ გახ ლავთ მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი, ვიდ რე კერ ძო სექ ტო რის 

და ვა ლი ა ნე ბის დელევერიჯი აგ რ ძე ლებს 

მა სი უ რი სა გა და სა ხა დო- სა ბი უ ჯე ტო 

და ფუ ლად - საკ რე დი ტო სტი მუ ლე ბის 

ჩა ძირ ვას. ეს აჩე რებს რე ა ლუ რი მშპ-ის 

ზრდას 2%-ზე. მაგ რამ, მსხვი ლი ფი ნან-

სუ რი კრი ზი სე ბის შემ დეგ, და ვა ლი ა-

ნე ბის დელევერიჯს  ჩვე უ ლებ რივ ათი 

წე ლი წა დი სჭირ დე ბა, ამი ტომ პრო ცე სი 

და ახ ლო ე ბით მომ დევ ნო ხუთ წე ლი წად-

ში უნ და დას რულ დეს. 

ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვის თავ მ ჯ დო-

მა რემ, ბერ ნან კემ, გა ნაცხა და, რომ მი სი 

შეს ყიდ ვე ბის შემ ცი რე ბა და მო კი დე ბუ-

ლია მზარდ ეკო ნო მი კა სა და შრო მის 

ბა ზარ ზე, ასევე ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვის 

საყ ვა რელ ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ ზე, 

რო მე ლიც წლი დან წლამ დე 1,1%-დან და-

გეგ მილ 2%-მდე იზ რ დე ბა. 

ჯი უ ტი ინ ვეს ტო რე ბი იგ ნო რი რე ბას 

უკე თებ დ ნენ ამ გაფ რ თხი ლე ბებს და 

აჭერ დ ნენ ამოგ დე ბის ღი ლაკს. და ვარ-

და არა მარ ტო აქ ცი ე ბი და სა ხელ მ წი ფო 

ობ ლი გა ცი ე ბი, არა მედ ასე ვე გა ნუ ვი თა-

რე ბე ლი და გან ვი თა რე ბა დი ბაზ რე ბის 

ობ ლი გა ცი ე ბი, მა ღალ დი ვი დენ დი ა ნი 

აქ ცი ე ბი და ყვე ლა ფე რი და ნარ ჩე ნი, რაც 

კი ინ ვეს ტო რებ მა და ი ტა ცეს და ბა ლი ფა-

სე ბის პი რო ბებ ში. 

თით ქ მის მა შინ ვე და იწყო უკან და ხე-

ვა. ახ ლა ეს ყო ვე ლი ვე ისევ რის კ თა ნაა 

და კავ ში რე ბუ ლი. მაგ რამ მყიდ ვე ლი გაფ-

დიდმა შოკმა შესაძლოა აქციების და 
ობლიგაციების მტკივნეული გადაფასება 
გამოიწვიოს.

ა. გერი შილინგი არის a. gary shilling & co.-ს პრეზიდენტი და ავტორი წიგნის „შემცირების ხანა: ინვესტირების სტრატეგიები 

ნელი ზრდის და დეფლაციის ათწლეულისთვის“ (the age of DeleVeraging: inVestment strategies for a DecaDe of slow 

growth anD Deflation. John wiley & sons, 2011). www.forbes.com/shilling.
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რ თხი ლე ბუ ლი ა. ფე დე-

რა ლურ რე ზერვს საკ მაო 

მი ზე ზი ჰქონ და ნერ ვი-

უ ლო ბის თ ვის. ექ ს პორ-

ტი პრობ ლე მა ტუ რი ა, 

უცხო უ რი მყიდ ვე ლე ბის 

ეკო ნო მი კუ რი სი სუს ტის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით. შტა-

ტისა და მუ ნი ცი პა ლუ რი 

სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბი 

კვლავ ვარ დე ბა ბი უ-

ჯე ტის შეზღუდ ვი სა და 

სა პენ სიო ფონ დე ბის 

არა საკ მა რი სი ფი ნან-

სი რე ბის გა მო. ფე დე-

რა ლუ რი მთავ რო ბის 

ხარ ჯებ ში გან ხორ ცი ელ-

და სეკ ვეს ტ რი და შემ-

ცი რე ბე ბი თავ დაც ვის 

სფე რო ში, კა პი ტა ლუ რი 

ხარ ჯე ბი კი შეზღუ დუ-

ლია ჭარ ბი სა წარ მოო 

პო ტენ ცი ა ლით. 

სა ბი ნაო სექ ტორს 

სახ ლე ბის ახა ლი მყიდ-

ვე ლე ბი არ ჰყავს, და 

ამის მა გივ რად მას ში  

იჯა რა დო მი ნი რებს. რე ა ლუ რი ხელ ფა-

სე ბი სა და შე მო სავ ლე ბის ვარ დ ნას თან 

ერ თად ერ თა დერ თი გზა, რომ ლი თაც 

მომ ხ მა რებ ლებს შე უძ ლი ათ ხარ ჯე ბის 

გაზ რ და, გახ ლავთ მა თი ისე დაც და ბა ლი 

და ნა ზო გის ნორ მის შემ ცი რე ბა. 

ფე დე რა ლურ რე ზერვს ორ მ ხ რი ვი მან-

და ტი გა აჩ ნია ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბი სა 

და სრუ ლი და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბი სათ-

ვის, რო მე ლიც, მი სი აზ რით, უმუ შევ რო-

ბის დო ნის 5%-დან 6%-მდე სი დი დის 

ტოლ ფა სი ა, ივ ლის ში არ სე ბუ ლი 7,4% 

ოდე ნო ბის დო ნი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით. 

იგი აცხა დებს, რომ არ გაზ რ დის საპ რო-

ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს, ვიდ რე უმუ შევ რო-

ბის დო ნე 6,5%-ზე დაბ ლა არ და ი წევს. 

რას შე უძ ლია გა ამ რ თე ლოს ინ ვეს ტო-

რე ბის მხრი დან ფე დე რა ლუ რი რე ზერ-

ვი სა და ირ გ ვ ლივ ყველ გან არ სე ბუ ლი 

სა გან გა შო ნიშ ნე ბის მი მართ ნდო ბის 

სრუ ლი და კარ გ ვა? დიდ შოკს, რო მე ლიც 

გა მო იწ ვევს აქ ცი ე ბისა და ობ ლი გა ცი-

ე ბის მტკივ ნე ულ გა და ფა სე ბას. ცო ტა 

ინ ვეს ტო რი თუ იტყ ვის ნე ბა ყოფ ლო ბით 

უარს მიმ ზიდ ველ მზარდ აქ ცი ებ ზე. 

ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვის მი ერ 

„მშვიდი“ შემ ცი რე ბა შე საძ ლოა მო სა-

ლოდ ნე ლი იყოს, მაგ რამ ნაკ ლებ სა ვა-

რა უ დოა შო კის მომ გ ვ რე ლად მკვეთ რი 

შეზღუდ ვა. 

აი რამ დე ნი მე იმ სა ში ნე ლე ბე ბი დან, 

რაც ძალ ზე მა ფიქ რებს: გა უ ა რე სე ბის კენ 

მი მარ თუ ლი სწრა ფი ზრდა ჩი ნეთ ში და 

ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, რო მე ლიც გა მომ-

დი ნა რე ობს პე კი ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბი-

დან, და ი მორ ჩი ლოს სწრა ფად მზარ დი 

ჩრდი ლო ვა ნი სა ბან კო სექ ტო რი. 

ვა ლუ ტის დე ვალ ვა ცი ის რა უნ დ მა 

ასე ვე შე იძ ლე ბა და შო კოს ინ ვეს ტო რე ბი, 

რო დე საც ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

სხვა ქვეყ ნე ბი რე ა გი რე ბენ აბე ნო მი კის 

მი ერ იენის გა უ ფა სუ რე ბა ზე, იაპო ნი ა ში 

ზრდისა და ინ ფ ლა ცი ის აღ დ გე ნის ხელ-

შე საწყო ბად. და აკ ვირ დით სამ ხ რეთ კო-

რე ას. ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი სა უ კე თე სო გზა 

დარ ტყ მის გან პორ ტ ფე ლის და სა ცა ვად 

გახ ლავთ ორი ენ ტი რე ბა სა ხელ მ წი ფო 

ობ ლი გა ცი ე ბი სა და დო ლა რის ზრდა ზე, 

ხო ლო ნედ ლე უ ლი სა და სა ფონ დო აქ ცი ე-

ბის შემ თხ ვე ვა ში კი - მათ კლე ბა ზე. 

აქ ცი ე ბი და უც ვე ლი ა. ფას წარ მოქ მ ნის 

მა რა გის არარ სე ბო ბისა და რე ა ლი ზე ბუ-

ლი პრო დუქ ცი ი დან მი ღე ბუ ლი და ბა ლი 

მო გე ბის პი რო ბებ ში, კორ პო რა ცი ულ შე-

მო სავ ლებს ამოძ რა ვებს ხარ ჯე ბის შემ-

ცი რე ბის მი ერ წარ მოქ მ ნი ლი ცვა ლე ბა დი 

მარ ჟე ბი. ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის კას რის 

ფსკე რი გა მოფხე კი ლი ა. ფრთხი ლად 

იყა ვით იმას თან, რაც შესაძლოა მის 

ქვეშ დაგ ხ ვ დეთ. ფ
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სტრატეგიები

უცხოური ინვესტიცია

ბიზნესგარემოს 
რელიგიური ფონი
სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟს საქართველოს 
ვაჭრობის საერთაშორისო პალატის თავმჯდომარის, 
ფადი ასლის საჯარო განცხადება მოჰყვა. მისი თქმით, 
ისლამოფობიური განწყობა ქვეყანას ძვირი დაუჯდება. 
Forbes Georgia გთავაზობთ ინტერვიუს ფადი ასლისთან.
ავტორი: ანზორ ბუთხუზი

თქვენ გა ნაცხა დეთ, რომ სა ქარ თ-
ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ის ლა მო ფო ბი-
უ რი გან წყო ბა აბ რ კო ლებს ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას. უფ რო 
დე ტა ლუ რად მოგ ვახ სე ნეთ თქვე ნი 
აზ რი ამას თან და კავ ში რე ბით.

სა ქარ თ ვე ლო ში უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი-

ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ის ლა მუ რი 

ქვეყ ნე ბი დან – თურ ქე თი დან, აზერ ბა-

ი ჯა ნი დან, ყა ზა ხე თი დან, არა ბე თის 

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა ა მი რო ე ბი დან ან 

ირა ნი დან მო დის. ამი ტომ ნე ბის მი ე რი 

ის ლა მო ფო ბი უ რი გან წყო ბა სა ქარ თ ვე-

ლო ში სე რი ო ზულ ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს 

იმ ინ ვეს ტო რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე, 

რომ ლე ბიც წარ მო შო ბით ამ ქვეყ ნე ბი დან 

არი ან. 

ინ ვეს ტო რე ბი იქ იწყე ბენ საქ მი ა ნო-

ბას, სა დაც თავს უსაფ რ თხოდ გრძნო ბენ 

და სა დაც მთავ რო ბაც და ხალ ხიც გულ თ-

ბი ლად ხვდე ბა – ორი ვე ძალ ზე მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ა. იმ დროს, რო დე საც სა ქარ თ-

ვე ლოს ჰა ე რი ვით სჭირ დე ბა უცხო უ რი 

ინ ვეს ტი ცი ე ბი, სი ბე ცედ მი მაჩ ნია მა ვან-

თა მი ერ ის ლა მო ფო ბი უ რი გრძნო ბე ბის 

გაღ ვი ვე ბა გარ კ ვე უ ლი პრი ვი ლე გი ე ბის, 

ან ხმე ბის სა ნაც ვ ლოდ. ამ გ ვა რი გან წყო-

ბა საფ რ თხის მა ტა რე ბე ლია ქვეყ ნის 

სა მო ქა ლა ქო მშვი დო ბის თ ვის. 

უნ და იქო ნი ოთ მხედ ვე ლო ბა ში ისიც, 

რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ან ტი ის ლა მუ რი 

გან წყო ბის გაღ ვი ვე ბამ შე იძ ლე ბა გა მო-

იწ ვი ოს სა პა სუ ხო რე აქ ცია ქარ თ ვე ლი 

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ქრის ტი ა ნე ბის მი-

მართ, რომ ლე ბიც მე ზო ბელ მუს ლი მა ნურ 

ქვეყ ნებ ში უმ ცი რე სო ბას წარ მო ად გე ნენ; 

რე ლი გია სუ ლი ე რი იდენ ტო ბაა და არ 

იზღუ დე ბა ქვეყ ნის გე ოგ რა ფი უ ლი საზღ-

ვ რე ბით. ის სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც 

უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად გენს სა კუ თარ 

ქვე ყა ნა ში, შე იძ ლე ბა გან საზღ ვ რულ რე-

გი ონ ში უმ ცი რე სო ბას წარ მო ად გენ დეს. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის რა 
წი ლი მო დის ის ლა მუ რი ქვეყ ნე ბი-
დან?

უცხო უ რი პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

არ სე ბი თი ნა წი ლი ის ლა მურ ქვეყ ნებ ზე 

მო დის და ამი ტო მაც სა ქარ თ ვე ლო ვერ 

მის ცემს თა ვის თავს უფ ლე ბას გა აბ რა-

ზოს, აწყე ნი ნოს ან შე ა ში ნოს ამ ქვეყ-

ნე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ინ ვეს ტო რე ბი. 

მე არ ვფლობ ზუსტ მო ნა ცე მებს, მაგ რამ 

სუ ლაც არ არის აუცი ლე ბე ლი დი დი მეც-

ნი ე რი იყო იმის მი სახ ვედ რად, რომ სა-

ქარ თ ვე ლო ში ჩა დე ბულ უცხო ურ პირ და-

პირ ინ ვეს ტი ცი ებ ში ის ლა მუ რი ქვეყ ნე ბის 

ხვედ რი თი წი ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

ამ ბო ლო პე რი ოდ ში ბევ რი არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია და 
უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი სა უბ რობ და 
სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლი მა ნუ რი მო-
სახ ლე ო ბის ქრის ტი ა ნულ მო სახ-
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ლე ო ბას თან არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში 
ჩა ყე ნე ბა ზე. რამ დე ნად დი დია საფ რ თხე, 
რომ ეს ფაქ ტო რი მნიშ ვ ნე ლო ვან ბა რი-
ე რად იქ ცეს მუს ლი მან ინ ვეს ტო რებ თან 
ურ თი ერ თო ბი სას? 

ამ ჟა მად ის ლა მო ფო ბი უ რი გან წყო ბა სა-

ქარ თ ვე ლო ში აშ კა რად გა მოკ ვე თი ლი არ არის 

და, შე სა ბა მი სად, მი სი ზე გავ ლე ნა მუს ლი მან 

ინ ვეს ტო რებ ზე შეზღუ დუ ლი ა; თუმ ცა, თუ მთავ-

რო ბა მთე ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით არ მი უდ-

გე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში ნათ ლად 

გან საზღ ვ რუ ლი რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის 

უპი რო ბოდ გან ხორ ცი ე ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას 

და ასე ვე, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ის ლა მო ფო ბი უ რი 

გან წყო ბა მე ტად მოზღ ვავ დე ბა, მა შინ ცხა დი ა, 

რომ მუს ლი მა ნი ინ ვეს ტო რე ბი სიფ რ თხი ლით 

მო ე კი დე ბი ან სა ქარ თ ვე ლო ში მოღ ვა წე ო ბის 

პერ ს პექ ტი ვას. 

ისიც გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ ეკო ნო მი-

კუ რი აყ ვა ვე ბა არის უძ ლი ე რე სი არ გუ მენ ტი, 

რო მე ლიც აფხა ზეთ სა და სამ ხ რეთ ოსეთს 

თვი თა ღი ა რე ბულ და მო უ კი დებ ლო ბას და ათ-

მო ბი ნებს და გა მო იწ ვევს მათ რე ინ ტეგ რა ცი ას 

სა ქარ თ ვე ლო ში; ის ლა მო ფო ბი უ რი გან წყო ბის 

დამ კ ვიდ რე ბა არა მარ ტო ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ 

გან ვი თა რე ბას შე ა ფერ ხებს, არა მედ აფხა ზებს 

და მა ტე ბით არ გუ მენტს მის ცემს სა ქარ თ ვე ლო-

ში რე ინ ტეგ რა ცი ა ზე უარის სათ ქ მე ლად. 

მე ლი ბა ნე ლი ქრის ტი ა ნი გახ ლა ვართ, ანუ 

ვარ იმ ქვეყ ნი დან, რო მელ შიც თვრა მე ტი სხვა-

დას ხ ვა რე ლი გი უ რი ჯგუ ფი ცხოვ რობს. ეს ის 

რე გი ო ნი ა, სა დაც მუს ლი მა ნე ბი დო მი ნი რე ბენ. 

მე ქრის ტი ა ნებ სა და მუს ლი მა ნებს შო რის მიმ-

დი ნა რე სა მო ქა ლა ქო ომის ნა წი ლი ვი ყა ვი და 

უამ რა ვი უბე დუ რე ბის გა და ტა ნის შემ დეგ ერ თი 

რამ ვის წავ ლე – იმის თ ვის, რომ შე ვი ნარ ჩუ ნოთ 

ჩვე ნი სა კუ თა რი რწმე ნა და ტრა დი ცი ა, უპირ ვე-

ლეს ყოვ ლი სა, სხვე ბის რწმე ნი სა და ტრა დი-

ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე უნ და ვიზ რუ ნოთ, რა თა 

მათ უსაფ რ თხოდ იგ რ ძ ნონ თა ვი და თავ დაც ვი-

თი პო ზი ცი ის მი ღე ბა არ მო ი სურ ვონ. 

ამ ჟა მად არ სე ბობს თუ არა უკ მა ყო ფი-
ლე ბა მუს ლი მან ინ ვეს ტო რებ ში სა ქარ-
თ ვე ლო ში ბო ლო დროს გან ვი თა რე ბულ 
მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით? 

რამ დე ნა დაც მე ვი ცი – არა, გა მომ დი ნა რე 

იქი დან, რომ მუს ლი მა ნი ინ ვეს ტო რე ბის უმ-

რავ ლე სო ბას სჯე რა – სუ რა თი, რო მე ლიც წელს 

ვი ხი ლეთ, მხო ლოდ 

დრო ე ბი თი მოვ ლე-

ნაა და არა ორ გა ნუ-

ლი. მსურს და გარ წ მუ-

ნოთ, რომ უცხო ე ლი 

ქრის ტი ა ნი ინ ვეს ტო-

რე ბიც ზუს ტად ისე ვე 

გმო ბენ იმ ის ლა მო-

ფო ბი ურ გან წყო ბას, 

რო მელ საც ზო გი ერ-

თე ბი ავ ლე ნენ სა ქარ-

თ ვე ლო ში. 

ფე ის ბუკ ზე თქვენს 
გან ცხა დე ბა ში 
სა ქარ თ ვე ლო ში 
ბო ლო დროს გა აქ ტი უ რე ბუ ლი რე ლი-
გი უ რი დე ბა ტე ბი შე ა ფა სეთ, რო გორც 
„ქრონიკული ის ლა მო ფო ბი უ რი გან წყო-
ბა“. რა ტომ და ა ხა სი ა თეთ მოვ ლე ნა, რო-
გორც „ქრონიკული“? უახ ლო ეს წარ სულ ში 
თქვენ თ ვის შე სამ ჩ ნე ვი იყო რე ლი გი უ რი 
ფო ნის გამ წ ვა ვე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში?

რა თქმა უნ და, ის ლა მო ფო ბი ის საგ რ ძ ნო ბი 

გამ წ ვა ვე ბა მარ თ ლაც შე იმ ჩ ნე ვა ბო ლო თვე ებ-

ში! წელს ახალ ამ ბებ შიც ბევ რ ჯერ მო ვის მი ნეთ 

და გა ზე თებ შიც წა ვი კითხეთ, რომ ქარ თ ველ 

მუს ლი მან მო ქა ლა ქე ებს აუკ რ ძა ლეს ლოც ვა 

ზო გი ერთ სო ფელ ში! მე უკ ვე 15 წე ლი ა, რაც სა-

ქარ თ ვე ლო ში ვცხოვ რობ და ეს პირ ვე ლი წე ლი ა, 

რო დე საც მეს მის მუს ლი მან და ქრის ტი ან მორ წ-

მუ ნე თა შო რის და ძა ბუ ლო ბის შე სა ხებ; მოვ ლე-

ნებს, რომ ლე ბიც რე გუ ლა რუ ლად მე ორ დე ბა, 

ქრო ნი კუ ლი ეწო დე ბა. 

რა გავ ლე ნა აქვს რე ლი გი ურ ფონს ქვეყ-
ნის ბიზ ნეს გა რე მო ზე? 

რე ლი გია სა ერ თოდ არ უნ და ახ დენ დეს გავ-

ლე ნას ბიზ ნეს გა რე მო ზე. ჩე მი პი რა დი მო საზ რე-

ბით – რე ლი გი ა, პო ლი ტი კა და ბიზ ნე სი სრუ ლი ად 

და მო უ კი დე ბე ლი უნ და იყოს ერ თ მა ნე თის გან; 

ეს ერ თა დერ თი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი სტრა-

ტე გია გახ ლავთ თა ნა მედ რო ვე და მდგრა დი 

სა ხელ მ წი ფოს ასა შე ნებ ლად. ეს არის ასე ვე ის, 

რაც მკა ფი ოდ წე რია სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი-

ტუ ცი ა ში, ამი ტო მაც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბაა თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქის 

მი ერ კონ ს ტი ტუ ცი ი სად მი სრუ ლი პა ტი ვის ცე მის 

უზ რუნ ველ ყო ფა. 

 თუ მთავ რო ბა მთე ლი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბით არ მი უდ გე ბა სა ქარ-
თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში ნათ-
ლად გან საზღ ვ რუ ლი რე ლი გი ის 
თა ვი სუფ ლე ბის უპი რო ბოდ გან-
ხორ ცი ე ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, 
მა შინ ცხა დი ა, რომ მუს ლი მა ნი 
ინ ვეს ტო რე ბი სიფ რ თხი ლით 
მო ე კი დე ბი ან სა ქარ თ ვე ლო ში 
მოღ ვა წე ო ბის პერ ს პექ ტი ვას. 
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მ
ას შემ დეგ, რაც და იწყო ხმე ბის გავ-

რ ცე ლე ბა, რომ სტარ ტაპ მა, სა ხელ-

წო დე ბით Palantir-ი, ხე ლი შე უწყო 

ოსა მა ბინ ლა დე ნის ლიკ ვი და ცი ას, 

ალექს კარპს სა კუ თა რი თა ვი სათ ვის დი დი 

დრო აღარ რჩე ბა. 

ივ ლი სის მცხუნ ვა რე დი ლა ა. სი ლი კო ნის 

ვე ლის  კომ პა ნია Palantir-ის მთა ვა რი აღ მას-

რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, 45 წლის გამ ხ და-

რი მა მა კა ცი ხში რი, გა მო ფი ტუ ლი თმით, 

სტენ ფორ დის უნი ვერ სი ტე ტის უზარ მა ზა რი 

სა ტე ლი ტუ რი ან ტე ნის,  Dish-ის, ირ გ ვ ლივ გაშ-

ლილ  ბა ლახიან გო რა კებს მი უყ ვე ბა. ეს მი სი  

მე დი ტი რე ბის საყ ვა რე ლი პრო ცე სი ა, თუმ ცა 

მის სი მარ ტო ვეს არ ღ ვევს ვინ მე „მაიკი“, 

ყო ფი ლი საზღ ვაო ქვეითი, 6,1 ფუ ტის სი მაღ-

ლი სა და 270 ფუნ ტის წო ნის, და კუნ თუ ლი, 

მდუ მა რე ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ყველ გან თან 

ახ ლავს. პა ლო -ალ ტოს გა რე უბ ნის ქუ ჩებ შიც 

კი, Palantir-ის სათავო ოფი სი დან სულ რამ-

დე ნი მე ნა ბიჯ ზე, პი რა დი მცვე ლი ფეხ და ფეხ 

მიჰ ყ ვე ბა მას.

 „ეს შენს ცხოვ რე ბას მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ტვირ თად აწ ვე ბა,– ჩი ვის კარ პი, თუმ ცა მის 

გა მო მეტყ ვე ლე ბას დი დი შა ვი მზის სათ ვა ლე 

ფა რავს. – არაფერია იმა ზე ცუ დი, რო დე საც 

ხელს გიშ ლი ან, ვი ღა ცას თან უბ რა ლო ფლირ-

ტი გა ა ბა“.

უსაფ რ თხო ე ბის ასე თი 24/7 რეჟიმის  მი-

ზა ნი მი სი და იც ვაა, ექსტრემისტებისგან, რო-

მელ თაც სა სიკ ვ დი ლო მუ ქა რა გა მო უგ ზავ ნეს 

და შეთ ქ მუ ლე ბის თე ო რი ე ბის მოყ ვა რულ თა-

გან, რომ ლე ბიც Palantir-ს ილუ მი ნა ტებ თან 

გა რი გე ბა ში ადა ნა შა უ ლე ბენ. ში ზოფ რე ნი კე-

ბი მუდ მი ვად იყ ვ ნენ ჩა საფ რე ბუ ლი კარპის 

ოფის თან. „საკმაოდ ად ვი ლია მო ექ ცე სხვა-

თა ფან ტა ზი ე ბის ცენ ტ რ ში, – ამ ბობს იგი, – თუ 

შე ნი კომ პა ნია ჩარ თუ ლია იმ რე ა ლო ბებ ში, 

რო მელ შიც ჩვენ ახ ლა ვიმ ყო ფე ბით“. 

Palantir-ი ცხოვ რობს თა ვი სი კლი ენ ტე ბის 

რე ა ლო ბით: ესე ნია NSA, FBI და CIA – მი სი 

ად რე უ ლი ინ ვეს ტო რი ვენ ჩუ რუ ლი ფონ დის, 

In-Q-Tel-ის მეშ ვე ო ბით – ასე ვე აშშ-ის კონ ტ რ -

ტე რო რის ტუ ლი და სამ ხედ რო სა ა გენ ტო ე ბი  

სხვა დას ხ ვა აბ რე ვი ა ტუ რით. ბოლო ხუ თი 

წლის გან მავ ლო ბა ში Palantir-ი იმ კომპანიად 

იქცა, რო მელ საც მა სობრივი მო ნა ცე მე ბის 

მო სა ძი ებ ლად აკითხავს  სხვა დას ხ ვა სა-

დაზ ვერ ვო და სა მარ თალ დამ ცა ვი სა ა გენ ტო; 

კომ პა ნი ას აქვს დახ ვე წი ლი პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფა და ჰყავს პროგ რა მის ტე ბი, 

რომ ლე ბიც  კლიენტებისთვის ინ დი ვი დუ ა-

ლურ პროგ რა მებს ქმნი ან. Palantir-ი ინ ფორ-

მა ცი ის უზარ მა ზარ მა სი ვებს ინ ტუ ი ცი უ რად 

გა სა გებ ვი ზუ ა ლურ რუ კე ბად, ჰის ტოგ რა მე-

ბად და დი აგ რა მე ბად აქ ცევს.  მი ე ცით  ე.წ. 

„forward deployed engineers“ -ს რამ დე ნი მე 

დღე, რა თა გა ნა ხორ ცი ე ლოს მომ ხ მა რებ-

ლის ყვე ლა სა ხის მო ნა ცე მის ინ ტეგ რა ცია 

და Palantir-ს შე უძ ლია ისე თი პრობ ლე მე-

ბის მოგ ვა რე ბა, რო გო რი ცაა  ტე რო რიზ მი, 

კა ტას ტრო ფებ ზე რე ა გი რე ბა და ადა მი ან თა 

ტრე ფი კინ გი. 

Palantir-ის მრჩე ველ თა შო რის არი ან 

კონ დო ლი ზა რა ი სი და CIA-ს ყო ფი ლი დი-

რექ ტო რი ჯორჯ ტე ნე ტი, რო მელ მაც ერ თ -

ერთ ინ ტერ ვი უ ში გა ნაცხა და: „ვისურვებდი 

მსგავ სი მძლავ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი გვქო ნო და“ 

9/11 მოვ ლე ნე ბამ დე. CIA-ს ბო ლო ყო ფი ლი 

შე ფი, გე ნე რა ლი დე ვიდ პეტ რა უ სი, Forbes-ს 

შემ დეგ ნა ი რად აღუ წერს Palantir-ს: „უკეთესი 

თაგ ვის ხა ფან გი მა შინ, რო დე საც უკე თე სი 

თაგ ვის ხა ფან გი იყო სა ჭი რო“, კარპს კი 

„ნამდვილ ბრი ლი ანტს“ უწო დებს.

Palantir-ის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის მომ ხ მა რე-

ბელ თა შო რი საა აშშ-ის საზღ ვა ო- სამ ხედ-

რო ფლო ტი, რო მელ მაც ეს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი 

ავ ღა ნეთ ში გა მო ი ყე ნა და ნაღ მუ ლი გზე ბის 

კრი მი ნა ლუ რი ანა ლი ზი სა და ამ ბო ხე ბულ-

თა თავ დას ხ მე ბის პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის. 

შე სა ბა მი სი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

სა შუ ა ლე ბით და ად გი ნეს მექ სი კუ რი ნარ კო-

კარ ტე ლის იმ წევ რე ბის ად გილ მ დე ბა რე ო ბა,  

რო მელ თაც მოკ ლეს აშშ-ის სა ბა ჟოს თა-

ნამ შ რო მე ლი; ასე ვე მი აკ ვ ლი ეს ჰა კე რებს, 

რომ ლებ მაც დალაი-ლამას კომპიუტერში 

სათ ვალ თ ვა ლო პროგ რა მა და ა ყე ნეს. წიგ ნ-

ში The Finish,  რო მელ შიც დე ტა ლუ რა დაა  აღ-

წე რი ლი ოსა მა ბინ ლა დე ნის ლიკ ვი და ცი ა, 

ავ ტო რი მარკ ბო უ დე ნი წერს, რომ Palantir-ის 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა „ნამდვილად 

იმ სა ხუ რებს მის გავ რ ცე ლე ბულ და სა ხე ლე-

ბას Killer App (მკვლელი პროგ რა მა)“.

და ახ ლა Palantir-ი ჯა შუ შე ბი სა და სა ი-

დუმ ლო ოპე რა ცი ე ბის ჩრდი ლო ვა ნი სამ ყა-

რო დან დღის სი ნათ ლე ზე გა მო დის, რა თა 

„შტურმით აიღოს“ კორ პო რა ცი უ ლი ამე რი კა. 

სწო რედ ის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, 

რომ ლის დახ მა რე ბი თაც ერაყ ში ჩა საფ-

რე ბე ბის პროგ ნო ზი რე ბა ხდე ბა, ეხ მა რე ბა 

Palantir-ის მთავარი 
აღმასრულებელი 

ხელმძღვანელი, ალექს კარპი
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ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნი ებს მე დი კა მენ ტ-

თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის გა ა ნა-

ლი ზე ბა ში. 

JP Morgan Chase-ის ყო ფი ლი თა ნამ შ-

რომ ლის თქმით, შე სა ბა მი სი პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის გა მო ყე ნე ბით კომ პა-

ნი ამ ასო ბით მი ლი ო ნი და ზო გა ისე თი 

პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბით, რო გო რი ცაა 

კი ბერ თაღ ლი თო ბა და გა უ ფა სუ რე ბუ ლი 

იპო თე კე ბი. Palantir-ის მომ ხ მა რე ბელს 

ბან კ ში რამ დე ნი მე წამ ში  შე უძ ლია და ი-

ნა ხოს კავ ში რე ბი ნი გე რი ის ინ ტერ ნეტ პ-

რო ტო კოლს, სადღაც ამე რი კა ში მდე ბა რე 

პროქ სი სერ ვერ სა და სახ ლის გი რა ო თი 

გა ცე მუ ლი საკ რე დი ტო ხა ზი დან გან ხორ-

ცი ე ლე ბულ გა დახ დებს შო რის; ასე ვე 

სამ ხედ რო სფე როს მომ ხ მა რებ ლებს შე უძ-

ლი ათ შე ა ჯე რონ სა არ ტი ლე რიო ჭურ ვე ბის 

ფრაგ მენ ტებ ზე არ სე ბუ ლი თი თის ანა ბეჭ-

დე ბი, ად გილ მ დე ბა რე ო ბის მო ნა ცე მე ბი, 

ანო ნი მუ რი ინ ფორ მა ცია და სო ცი ა ლუ რი 

მე დი ა, რა თა მი აკ ვ ლი ონ  ჭურ ვე ბის და მამ-

ზა დებ ლებს ავ ღა ნეთ ში. 

ეს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი Palantir-ის ახალ-

გაზ რ და ჯგუფს და ეხ მა რა კლი ენ ტე ბის 

გადმობირებაში IBM-ის, Booz Allen-ისა და 

Lockheed Martin-ისაგან იმ პრო დუქ ცი ის 

დახ მა რე ბით, რო მე ლიც უფ რო სწრა ფად 

მუ შა ობს, უფ რო ზუსტ შე დე გებს დებს და 

ხში რად ერ თი ინ ს ტა ლა ცი ის შემ თხ ვე-

ვა ში $1 მი ლი ონ ზე ნაკ ლე ბი ჯდე ბა – რაც 

მი სი კონ კუ რენ ტე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი 

ფა სის მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი ა. მი სი კო-

მერ ცი უ ლი კლი ენ ტე ბის ნუს ხა – რო მელ საც  

იგი კი დევ უფ რო მკაც რად ასა ი დუმ ლო ებს, 

ვიდ რე სამ თავ რო ბო მომ ხ მა რებ ლებს 

– მო ი ცავს Bank of America-სა და News 

Corps-ს. კერ ძო სექ ტორ თან გა ფორ მე ბულ 

კონ ტ რაქ ტებ ზე  კომ პა ნი ის შე მო სავ ლე ბის 

60% მო დის. Forbes-ის შე ფა სე ბით, წელს 

კომ პა ნი ის შე მო სა ვა ლი $450 მი ლი ონს 

მი აღ წევს, შარ შან  კი ეს მაჩ ვე ნებ ლი $300 

მი ლი ონ ზე ნაკ ლე ბი იყო. კარ პის გეგ მე-

ბით, 2014 წელს Palantir-ი, გრძელ ვა დი ა ნი 

კონ ტ რაქ ტე ბის წყა ლო ბით, მი ლი არ დი ან 

ნიშ ნულს მი აღ წევს. 2014 შე საძ ლოა გახ დეს 

წე ლი, რო მე ლიც კომ პა ნი ას პირ ველ მო გე-

ბას მო უ ტანს.

მთა ვა რი აზ რი: CIA-ს მი ერ და ფი ნან სე-

ბუ ლი კომ პა ნი ა, მარ თუ ლი ექ ს ცენ ტ რიკ უ-

ლი ფი ლო სო ფო სის მი ერ, იქ ცა ერ თ -ერთ 

ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბულ ტექ ნო ლო გი ურ 

კომ პა ნი ად, რომ ლის ფა სიც $5-დან $8 

მი ლი არ დამ დე მერ ყე ობს. კარპს ეკუთ ვ ნის 

კომ პა ნი ის და ახ ლო ე ბით მე ა თე დი – ოდ ნავ 

ნაკ ლე ბი, ვიდ რე ყვე ლა ზე მსხვილ აქ ცი ო-

ნერს, პი ტერ ტილს, მი ლი არ დერს, რო მელ-

საც წი ლე ბი აქვს PayPal-სა და Facebook-ში 

(სხვა მი ლი არ დერ ინ ვეს ტო რებს შო რის 

არი ან კენ ლან გო ნე და ჰეჯ - ფონ დე ბის გი-

გან ტი სტენ ლი დრუ კენ მი ლე რი). ამ გ ვა რად, 

კარპს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა, გახ დეს 

სი ლი კო ნის ვე ლის ახა ლი მი ლი არ დე რი, 

ტილს კი – გა ა ორ მა გოს სა კუ თა რი ქო ნე ბა, 

თუკი  კომ პა ნია აქ ცი ე ბის სა ჯა რო გან თავ-

სე ბას გადაწყვეტს. ამ სა კითხს, კარ პის 

თქმით, Palantir-ი არ ც თუ დი დი ენ თუ ზი აზ-

მით გა ნი ხი ლავს. 

Palantir-ის უდი დეს პრობ ლე მად 

შე საძ ლოა იქ ცეს მი სი პროგ რა მუ ლი უზ-

რუნ ველ ყო ფის კარ გი მუ შა ო ბა: ის თა ვის 

მომ ხ მა რებ ლებს  ძა ლი ან ბევ რი რა მის 

და ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს. NSA-ის 

სა ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ის გა მამ ჟ ღავ ნებ-

ლის, ედუ არდ სნო უ დე ნის, მი ერ სა ა გენ-

ტოს მხრი დან მა სობრივი თვალ თ ვალ ის 

შესახებ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 

ფონ ზე, კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დამ ც ვე ლე ბი   

Palantir-ის ინ ს ტ რუ მენ ტებს გა ნი ხი ლა ვენ 

სა შიშ იარა ღად მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე-

ბის თვალ საზ რი სით – Google-ის დო ნის 

ინ ჟი ნე რი ა, რო მე ლიც პირ და პირ გა მო ი-

ყე ნე ბა სა ხელ მ წი ფო თვალ თ ვა ლი სათ ვის. 

„დიდი ძმი სა“ და „დიდი მო ნა ცე მე ბის“ 

კომ ბი ნა ცია გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნო 

გახ და მას შემ დეგ, რაც Palantir-ი სი ლი კო-

ნის ვე ლის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე სწრა ფად 

მზარდ სტარ ტა პად იქ ცა. ამ კომ ბი ნა ცი ამ კი 

შე საძ ლოა გა ა ფუ ჭოს პირ ვე ლი სა ზო გა-

დო ებ რი ვი შთა ბეჭ დი ლე ბა და კომ პა ნია 

მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნ დეს კლი ენ ტე ბი სა 

და ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის სწო რედ მა შინ, 

რო დე საც მას ეს უკა ნას კ ნელ ნი ყვე ლა ზე  

მე ტად სჭირ დე ბა. 

„ისინი სა შიშ ბიზ ნეს ში არი ან”, – აცხა-

დებს Electronic Frontier Foundation-ის 

იურის ტი ლი თი ე ნი. ALCU-ს ანა ლი ტი კო სის, 

ჯეი სტენ ლის, აზ რით, Palantir-ის პროგ-

რა მულ მა უზ რუნ ველ ყო ფამ შე საძ ლოა 

გა მო იწ ვი ოს „ჭეშმარიტი ტო ტა ლი ტა რუ ლი 

კოშ მა რი, გა უ წევს რა მასობრივ მო ნი-

ტო რინგს უდა ნა შა უ ლო ამე რი კე ლე ბის 

საქ მი ა ნო ბას“.

კარ პი, სო ცი ა ლუ რი თე ო რი ის დოქ ტო-

რი, არ გა ურ ბის ამ უხერ ხულ კითხ ვებს. ის 

გა ნი ხი ლავს Palantir-ს, რო გორც კომ პა ნი-

ინოვატორები
პალანტირი

„არავინ არაფერს 
აკეთებდა Palantir-

ის მსგავსს“, – ამბობს 
თანადამფუძნებელი 

პიტერ ტილი, რომელსაც 
თავიდანვე სჯეროდა, რომ 

„ის ისეთივე ღირებული 
იქნებოდა, როგორიც 

Facebook-ი”.
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ას, რო მელ საც შე უძ ლია შეც ვა ლოს პი რა დი 

ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბი სა და უსაფ რ-

თხო ე ბის ფუ ჭი თა მა შის წე სე ბი. „მე არ მინ-

და, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ იცო დეს, რო დის 

ვე წე ვი მა რი ხუ ა ნას ან რო დის მაქვს სექ სი“, 

– აღი ა რებს ის. კომ პა ნი ას თან და კავ ში რე-

ბით იგი აცხა დებს: „ჩვენ უნ და ვი პო ვოთ ის 

სივ რ ცე ე ბი, რომ ლებ საც და ვი ცავთ ხე ლი-

სუფ ლე ბი სა გან, რა თა შეგ ვეძ ლოს ვი ყოთ 

უნი კა ლუ რე ბი და სა ინ ტე რე სო ე ბი, და ჩემს 

შემ თხ ვე ვა ში, ცო ტა არა ნორ მა ლუ რე ბიც, 

რო გო რე ბიც გვინ და, რომ ვი ყოთ“.

Palantir-ი ამა ყობს პი რა დი ცხოვ რე ბის 

ხელ შე უ ხებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ტექ ნი-

კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბით, რომ ლე ბიც ბევ რად 

აღე მა ტე ბა მის კლი ენ ტ თა უმ რავ ლე სო ბის 

სა მარ თ ლებ რივ მოთხოვ ნებს, ასე ვე მას 

ჰყავს „პირადი ცხოვ რე ბი სა და სა მო ქა-

ლა ქო უფ ლე ბე ბის ინ ჟინ რე ბი“. მაგ რამ 

სა ბო ლო ოდ სწო რედ კარ პი გან საზღ ვ რავს 

კომ პა ნი ის მი მარ თუ ლე ბას. „ის ჩვე ნი სინ-

დი სი ა“, – აცხა დებს მთა ვა რი ინ ჟი ნე რი არი 

გე შე რი.

თუმ ცა მთა ვა რი კითხ ვა მა ინც ის არის, 

მო ა ხერ ხებს თუ არა ბიზ ნეს რე ა ლო ბა და 

კონ კუ რენ ცია ამ კე თილ შო ბი ლუ რი იდე ე-

ბის გა დაგ ვა რე ბას. რო დე საც საქ მე ეხე ბა 

ბიზ ნეს კონ კუ რენ ტებს, კარ პი სულ უფ რო 

ნაკ ლე ბად გვეჩ ვე ნე ბა Palantir-ის სინ დი-

სად და უფ რო მე ტად – მის ქვეც ნო ბი ე რად.  

თა ვი სი მთა ვა რი მო ტი ვა ცია მან გა მო ხა-

ტა  ივ ლის ში, კომ პა ნი ი სად მი გა კე თე ბულ 

მი მარ თ ვა ში:  „გაანადგურონ ან და ა სა ხიჩ-

რონ“ ისე თი მე ტო ქე ე ბი, რო გო რი ცაა IBM-ი 

და Booz Allen-ი. „ჩემთვის ეს თვით გა დარ-

ჩე ნის ტოლ ფა სი ა, – გა ნაცხა და მან. – უნ და 

და ვას წ როთ ჩვენს კონ კუ რენ ტებს, სა ნამ 

ისი ნი გაგ ვა ნად გუ რე ბენ“.

კ
არპს, რო გორც ჩანს, ძა ლი ან ახა-

ლი სებს იმ მი ზე ზე ბის ჩა მო ნათ-

ვა ლი, რო მელ თა გა მოც იგი არ შე-

ე სა ბა მე ბა თა ვის სა მუ შა ოს. „მას 

არა აქვს ტექ ნი კუ რი ხა რის ხი, მას არა აქვს 

რა ი მე სა ხის კულ ტუ რუ ლი კავ ში რი მთავ-

რო ბას თან ან კო მერ ცი ულ სექ ტორ თან, 

მი სი მშობ ლე ბი ჰი პე ბი არი ან, – ამ ბობს იგი 

და გა უ ჩე რებ ლად სცემს ბოლ თას თა ვის 

ოფის ში, აღ წერს რა სა კუ თარ თავს მე სა მე 

პირ ში, – რო გორ მოხ და, რომ 2005 წლი დან 

ეს ადა მი ა ნი თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი და მთა-

ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რია და ეს 

კომ პა ნია ჯერ კი დევ არ სე ბობს?”

ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი უნ და ვე ძი ოთ  კარ-

პი სა და  პიტერ ტი ლის მრა ვალ წ ლი ან მე-

გობ რო ბა ში, რო მე ლიც სტენ ფორ დის იური-

დი ულ სკო ლა ში და იწყო. ორი ვე Crothers-ის 

უბ რა ლო სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში ცხოვ-

რობ და და სკო ლა ში ყოფ ნის პირ ველ წელს 

ლექ ცი ა თა უმე ტე სო ბა ერ თად უტარ დე ბო-

დათ, მაგ რამ მათ უაღ რე სად და პი რის პი-

რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა 

ჰქონ დათ. რო გორც კარ პი იხ სე ნებს, იგი  

ფი ლა დელ ფი ა ში გა ი ზარ და, მის მშობ ლებს, 

ხე ლო ვან სა და პე დი ატრს, უქ მე დღე ებ ში 

ხში რად მიჰ ყავ დათ შვი ლი მუ შა თა უფ-

ლე ბე ბის და სა ცა ვად და „რეიგანის მი ერ 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბის“ 

გა საპ რო ტეს ტებ ლად. ტილს კი უნი ვერ სი-

ტე ტის ბო ლო კურ ს ზე უკ ვე და არ სე ბუ ლი 

ჰქონ და ღრმად ლი ბერ ტა რი ა ნუ ლი Stanford 

Review. 

„როგორც წე სი, ჩვენ შემ თხ ვე ვით 

გა და ვეყ რე ბო დით ხოლ მე ერ თ მა ნეთს 

და იწყე ბო და... თით ქოს ორი ვე ლუ რი ცხო-

ვე ლი ერთ ბი ლიკ ზე მოხ ვ და ო, – იხ სე ნებს 

კარ პი. – პრინ ციპ ში, მე მომ წონ და მას თან 

შე ჯა ხე ბა“. 

კარ პ მა არ მო ინ დო მა იური დი უ ლი საქ-

მი ა ნო ბის გაგ რ ძე ლე ბა და ფრან კ ფურ ტის 

უნი ვერ სი ტეტს მი ა შუ რა, რა თა ეს წავ ლა 

იურ გენ ჰა ბერ მას თან, XX სა უ კუ ნის ერ თ -

ერთ ყვე ლა ზე გა მო ჩე ნილ ფი ლო სო ფოს-

თან. დოქ ტო რის ხა რის ხის მო პო ვე ბი დან 

მოკ ლე ხან ში მან ბა ბუ ი სა გან მემ კ ვიდ რე-

ო ბა მი ი ღო  და მი სი სა ო ცა რი წარ მა ტე ბით 

და ბან დე ბა და იწყო სტარ ტა პებ სა და აქ ცი-

ებ ში. მი სი თქმით, ზო გი ერ თ მა დი დი ფუ-

ლის პატ რონ მა ინ დი ვიდ მა გა ი გო, რომ „ეს 

ბი ჭი კარ გად აბან დებ და ფულს“ და მი სი 

მომ სა ხუ რე ბის მო ძი ე ბით დაკავდა.  მა თი 

ფუ ლის სა მარ თა ვად მან ლონ დონ ში და-

აარ სა Caedmon Group-ი: კედ მო ნი კარ პის 

მე ო რე სა ხე ლი ა – ისე ვე რო გორც პირ ვე ლი 

ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი პო ე ტი სა.

ამა სო ბა ში კი სი ლი კო ნის ველ ზე ტი ლი 

გახ და თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი PayPal-ისა, 

რო მე ლიც 2002 წლის ოქ ტომ ბერ ში $1.5 

მი ლი არ დად მიჰ ყი და eBay-ს. მან შემ-

დეგ შექ მ ნა ჰეჯ - ფონ დი სა ხელ წო დე ბით 

Clarium Capital-ი, თუმ ცა ახა ლი კომ პა ნი-

ე ბის და ფუძ ნე ბაც გა ნაგ რ ძო: ერ თ -ერ თი 

მოგ ვი ა ნე ბით იქ ცა Palantir-ად, რომ ლის სა-

ხელ წო დე ბაც  ჯ.რ.რ. ტოლ კი ნის „ბეჭდების 

მბრძა ნე ბელ ში“ (Lord of the Rings) 

აღ წე რი ლი Palantíri-ის ქვე ბი დან მომ დი ნა-

რე ობს.  ნა წარ მო ე ბის თა ნახ მად, ეს არის 

სფე რო სებ რი სხე უ ლე ბი, რომ ლე ბიც მის 

მფლო ბელს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ხე დავ დეს 

ძა ლი ან შორს და აგ ნებ დეს მე გობ რებ სა 

და მტრებს. 

9/11 მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ ტილს 

სურ და კომ პა ნია მი ე ყი და ნა ცი ო ნა ლუ-

რი უსაფ რ თხო ე ბის სულ უფ რო მზარ დი 

კომ პ ლექ სი სათ ვის: მი სი კონ ცეფ ცი ის 

მი ხედ ვით, Palantir-ს უნ და გა მო ე ყე ნე ბი ნა 

PayPal-ისათვის შექ მ ნი ლი თაღ ლი თო ბის 

ამომ ც ნო ბი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, 

რა თა შე ე ჩე რე ბი ნა ტე რო რის ტ თა თავ-

დას ხ მე ბი. მაგ რამ თა ვი დან ეს ლი ბერ ტა-

რი ა ნე ლი Palantir-ს აღიქ ვამ და, რო გორც 

ან ტი დოტს – და არა ინსტ რუ მენტს – პი რა დი 

ცხოვ რე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვი სათ ვის 

იმ სა ზო გა დო ე ბა ში, რო მე ლიც უსაფ რ თხო-

ე ბის მარ წუ ხებ ში ექ ცე ო და. „ეს მი სი ა ზე 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი კომ პა ნია იყო, – ამ ბობს 

ტი ლი, რო მელ მაც პი რა დად $40 მი ლი ო ნის 

ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა Palantir-ში და 

დღეს მი სი თავ მ ჯ დო მა რე ა. – მე პრობ ლე მა 

ასე გან ვ საზღ ვ რე: უნ და შეგ ვე სუს ტე ბი ნა 

ტე რო რიზ მი და შეგ ვე ნარ ჩუ ნე ბი ნა სა მო ქა-

ლა ქო უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი“.

2004 წელს ტილ მა შექ მ ნა გუნ დი 

სტენ ფორ დის კურ ს დამ თავ რე ბულ ორ 

პროგ რა მის ტ თან, ჯო ლონ ს დე ილ თან და 

სტე ფან კო ენ თან და PayPal-ის ინ ჟი ნერ ნა-

თან გე თინ გ ს თან ერ თად, რა თა და ე წე რათ 

ახა ლი პროგ რა მის კო დი. თავ და პირ ვე-

ლად ფი ნან სუ რად მათ მთლი ა ნად ტი ლი 

უზ რუნ ველ ყოფ და, ახალ გაზ რ და გუნდს 

ძა ლი ან უჭირ და ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ე ბა 

და პო ტენ ცი ურ მომ ხ მა რე ბელ თა თვალ ში 

სე რი ო ზუ ლად წარ მო ჩე ნა. „როგორ უნ და 

მო ა ხერ ხოთ, რომ მო გის მი ნონ 22 წლის 
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ასაკ ში? – ამ ბობს ლონ ს დე ი ლი, – ჩვენ 

გვჭირ დე ბო და ადა მი ა ნი, რო მელ საც ოდ-

ნავ მე ტი შე ვერ ცხ ლი ლი თმა ექ ნე ბო და“. 

ამ დროს გა მოჩ ნ და კარ პი, რომ ლის 

კრა მე რი სე უ ლი წაბ ლის ფე რი ხვე უ ლი თმა, 

ევ რო პუ ლი კავ ში რე ბი და დოქ ტო რის 

ხა რის ხი კარ გად ნიღ ბავ და მის გა მო უც-

დე ლო ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მას 

არა ვი თა რი ტექ ნი კუ რი გა მოც დი ლე ბა არ 

ჰქონ და, დამ ფუძ ნებ ლე ბი გა ო ცე ბულ ნი იყ ვ-

ნენ მი სი უნა რით სწრა ფად ჩასწ ვ დო მო და 

კომ პ ლექ სუ რი პრობ ლე მე ბის არსს და გა-

და ე თარ გ მ ნა ისი ნი არა ინ ჟინ რე ბი სათ ვის.

ლონ ს დე ილ მა და კო ენ მა სთხო ვეს მას 

გამ ხ და რი ყო მოქ მე დი მთა ვა რი აღ მას რუ-

ლე ბე ლი დი რექ ტო რი და რო დე საც ისი ნი 

ესა უბ რე ბოდ ნენ სხვა კან დი და ტებს მუდ მი-

ვი სა მუ შა ო სათ ვის, ვერ ც ერ თ მა გა ხა მე-

ბულ სა ყე ლო ი ან მა ვა შინ გ ტო ნელ მა „ტიპმა“ 

ან ბიზ ნეს ად მი ნის ტ რი რე ბის მა გის ტ რის 

ხა რის ხის მფლო ბელ მა კა ნდი დატ მა ვერ  

შეძ ლო მა თი მო ხიბ ვ ლა „ისინი გვის ვამ-

დ ნენ კითხ ვებს ნაღ დი ფუ ლის  სა ერ თო  

ბაზ რის ჩვე ნე უ ლი შე ფა სე ბე ბის შე სა ხებ, – 

ამ ბობს კარ პი, არ მა ლავს რა გა ღი ზი ა ნე ბას 

ბიზ ნეს ს კო ლის ლექ სი კის მი მართ. – ჩვენ კი 

ვსა უბ რობ დით მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი კომ პა ნი ის შემ ქ ნის შე სა ხებ“.

კარ პ მა ზო გი ერ თი ევ რო პე ლი ენ ჯელ 

-ინ ვე ს ტო რის გადმობირება მოახერხა, 

ამე რი კელ კა პი ტა ლის ტებს კი კომ პა ნი ის 

მი მართ თით ქოს ალერ გია ჰქონ დათ. 

კარ პი იხ სე ნებს, რომ Sequoia-ს ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლი მა იკლ მო რი ცი მთე ლი შეხ ვედ რის 

გან მავ ლო ბა ში რა ღა ცას ხა ტავ და. Kleiner 

Perkins-ის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა 

კი  Palantir-ის დამ ფუძ ნებ ლებს სა ათ ნა ხევ-

რი ა ნი ლექ ცია წა უ კითხა მა თი კომ პა ნი ის 

უცი ლო ბე ლი მარ ცხის შე სა ხებ. 

Palantir-ი გა და არ ჩი ნა  CIA-ის ვენ ჩუ-

რუ ლი კა პი ტა ლის ფონ დ მა In-Q-Tal-მა, 

რო მე ლიც და თან ხ მ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი-

ნა ორე ტა პი ა ნი  ინ ვეს ტი ცი ა $2 მი ლი ონ ზე 

მე ტი სა ერ თო მო ცუ ლო ბით. „ნათელი იყო, 

რომ ისი ნი უმაღ ლე სი დო ნის ტა ლან ტე ბი 

იყ ვ ნენ, – აცხა დებს In-Q-Tel-ის ყო ფი ლი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ჰარშ პა ტე ლი. – ამ გუნ დ ში  

ყვე ლა ზე  შთამ ბეჭ და ვი იყო მა თი ფო კუ სი-

რე ბა პრობ ლე მა ზე... რო გორ უნ და ესა უბ-

რათ ადა მი ა ნებს მო ნა ცე მებ თან“. 

კომ პა ნი ის მი სია რე ა ლუ რად იმა ზე ბევ-

რად რთუ ლი აღ მოჩ ნ და, ვიდ რე ამას რო-

მე ლი მე დამ ფუძ ნე ბე ლი წარ მო იდ გენ და. 

PayPal-ი იწყებ და იდე ა ლუ რად სტრუქ ტუ რი-

რე ბუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით 

თაღ ლი თო ბის ანა ლი ზი სათ ვის. სა დაზ-

ვერ ვო სფე როს კლი ენ ტებს კი პი რი ქით, 

ჰქონ დათ  ელფოს ტე ბის, ჩა ნა წე რე ბი სა 

და ელექ ტ რო ნუ ლი ცხრი ლე ბის შე უ სა ბა მო 

ნაკ რე ბე ბი.

იმი სათ ვის, რომ Palantir-ს შე ეს რუ ლე-

ბი ნა სა კუ თა რი და პი რე ბე ბი კონ ფი დენ-

ცი ა ლო ბის დაც ვი სა და უსაფ რ თხო ე ბის 

მი მარ თუ ლე ბით, კომ პა ნი ას სჭირ დე ბო და 

ერ თი ან კა ტა ლოგ ში მო ექ ცია მომ ხ მა რე-

ბელ თა მო ნა ცე მე ბი და უზ რუნ ველ ყო, რომ 

მათ ზე წვდო მის სა შუ ა ლე ბა ჰქო ნო დათ 

მხო ლოდ დაშ ვე ბის უფ ლე ბით აღ ჭურ ვილ 

პი რებს. სპე ცი ა ლურ ინ ფორ მა ცი ას თან 

დაშ ვე ბის ეს სის ტე მა გუ ლის ხ მობ და 

კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ნახ ვის 

შე უძ ლებ ლო ბას შე სა ბა მი სი უფ ლე ბის არ- 

 მ ქო ნე პი რე ბი სათ ვის და ასე ვე სენ სი ტი უ-

რი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის არა მარ-

თე ბუ ლად გა მო ყე ნე ბის პრე ვენ ცი ას. 

მაგ რამ Palantir-ის  პი რა დი მო ნა ცე მე-

ბი სა  და უსაფ რ თხო ე ბის დაც ვის მთა ვა-

რი ას პექ ტი უნ და ყო ფი ლი ყო ის, რა საც 

კარ პი, აკა დე მი უ რი ჟარ გო ნე ბი სად მი მი სი 

სიყ ვა რუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, უწო-

დებს „მუდმივ პრო ტო კოლს“. ყვე ლა ფე რი, 

რა საც მომ ხ მა რე ბე ლი აკე თებს Palantir-ის 

სის ტე მა ში, ტო ვებს შე სა ბა მის ნაკ ვა ლევს, 

რომ ლის აუდი ტიც შე საძ ლე ბე ლი ა. არ ც 

ერთ რუს ჯა შუშს, ეჭ ვი ან ქმარს ან ედუ არდ 

სნო უ დენს არ შე უძ ლია ამ ინ ს ტ რუ მენ ტის 

ისე გა მო ყე ნე ბა, რომ თა ვი სი მოქ მე დე ბე-

ბის წა რუშ ლე ლი კვა ლი არ და ტო ვოს. 

2005-დან 2008 წლამ დე CIA იყო 

Palantir-ის ერ თა დერ თი მფარ ვე ლი და 

მომ ხ მა რე ბე ლი, თავ და პირ ვე ლად სწო რედ 

მათ გა მოს ცა დეს და შე ა ფა სეს მი სი პროგ-

რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა. მაგ რამ, ლან გ ლის 

ნე ბარ თ ვით, გავ რ ცელ და ხმე ბი Palantir-ის 

მზარ დი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ   და 

კა ლი ფორ ნი ელ თა მრა ვალ ფე რო ვან მა 

ჯგუფ მა და იწყო ახა ლი გა რი გე ბე ბი სა და 

თა ნამ შ რომ ლე ბის მო ზიდ ვა. ფი ლო სო ფოს 

კარპს სა უ კე თე სო ინ ჟინ რე ბის მოძიებისა 

და მოხიბვლის უნიკალური უნარი 

აღმოაჩნდა.  კო ლე გე ბი იმ დე ნად შემ ც-

ბარ ნი იყ ვ ნენ მი სი ყნოს ვით ტექ ნი კუ რი 

ტა ლან ტე ბი სად მი, რომ ერ თხელ გა მო საც-

დე ლად  გა სა უბ რე ბი სათ ვის ორი და ბა ლი 

დო ნის აპ ლი კან ტი მი უგ ზავ ნეს.  მან ორი ვე 

მა შინ ვე „იყნოსა“. 

Palantir-ის უნი კა ლუ რი კულ ტუ რის ფორ-

მი რე ბას კარ პის მე ამ ბო ხე ნა ტუ რამ მის ცა 

ბიძ გი.  კომ პა ნი ის პა ლო -ალ ტოს სა თავო 

ოფის ში, რო მელ საც ტოლ კინის ჰო ბი ტე ბის 

სამ შობ ლოს პა ტივ სა ცე მად  „the Shire“ ეწო-

დე ბა, არის უზარ მა ზა რი ბურ თის ფორ მის 

საკონფერენციო დარბაზი, მისი სარ თუ-

ლე ბი კი მო ფე ნი ლია Nerf-ის დარ ტ სი თა 

და ძაღ ლის ბეწ ვით (ძაღლებისათვის აქ 

კა რი ყო ველ თ ვის ღი ა ა). კომ პა ნი ის თა-

ნამ შ რომ ლე ბი, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბაც 

ამ ჯო ბი ნებს Palantir-ის სა ფირ მო სა მო სის 

ტა რე ბას, იმ დე ნად დიდ დროს ატა რე ბენ 

სამ სა ხურ ში, რომ ზო გი ერთ მათ განს სა ა-

ბა ზა ნოს ნი ჟა რას თან კბი ლის ჯაგ რი სიც კი 

აქვს და ტო ვე ბუ ლი. 

თა ვად კარ პი კი, რა თქმა უნ და, ექ ს-

ცენ რი კუ ლი Palantir-ის ყვე ლა ზე  ექ ს ცენ ტ-

რი კუ ლი ნა წი ლი ა. მარ ტო ხე ლა, რო მე ლიც 

ამ ბობს, რომ დაღ ვი ნე ბი სა და ოჯა ხის 

შექ მ ნის იდეა სა შინ ლად არ მოს წონს. იგი 

ცნო ბი ლია თა ვი სი შეპყ რო ბი ლო ბით: ის  

რუ ბი კის კუბს სამ წუთ ზე ნაკ ლებ დრო-

ში აწყობს, ყო ველ დღი უ რად ცუ რავს და 

მის დევს ცი გუ ნის მე დი ტა ცი ურ პრაქ ტი კას, 

გა ი ა რა აიკი დო სა და ჯი უ- ჯი ცუს ეტა პე ბიც, 

რომ ლის დრო საც თა ნა დამ ფუძ ნებ ლე ბი  

მას Shire-ის შე სას ვ ლელ ში ელოდ ნენ. მი სი 

ოფი სის უჯ რე ბი სავ სეა ვი ტა მი ნე ბით, 20 

წყვი ლი იდენ ტუ რი სა ცუ რაო სათ ვა ლი თა 

და ხე ლის სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ა ლე ბე-

ბით.  თა ნამ შ რომ ლებს იგი უკავ შირ დე ბა 

ში და ვი დე ო არ ხით, რო მელ საც KarpTube-ი 

ეწო დე ბა და ესა უბ რე ბა ისეთ სა კითხებ ზე, 

რო გო რი ცაა  სი ძუნ წე, ინ ტეგ რი რე ბუ ლო ბა 

და მარ ქ სიზ მი. „Palantir-ზე არ ვფიქ რობ 

მხო ლოდ მა შინ, – ამ ბობს იგი, – რო დე საც 

ცურ ვით, ცი გუ ნით ან სექ სით ვარ და კა ვე-

ინოვატორები
პალანტირი
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ბუ ლი“.

2010 წელს Palantir-ის კლი ენ ტებ მა 

ნი უ -ი ორ კის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტი-

დან კომ პა ნი ას რე კო მენ და ცია გა უ წი ეს JP 

Morgan-თან, რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით მი სი 

პირ ვე ლი კო მერ ცი უ ლი კლი ენ ტი გახ და. 

ინ ჟი ნერ თა გუნ დ მა იქი რა ვა ბი ნა ტრი ბე კას 

რა ი ონ ში, მათ ორ სარ თუ ლი ან სა წო ლებ-

ზე ეძი ნათ და  დღე და ღა მე მუ შა ობ დ ნენ, 

რა თა დახ მა რე ბოდ ნენ ბანკს თაღ ლი-

თო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მის 

გა დაჭ რა ში. მა ლე მათ მი ი ღეს ახა ლი 

და ვა ლე ბა გა მო ევ ლი ნათ „ტოქსიკური“ 

იპო თე კუ რი პორ ტ ფე ლი. დღე ი სათ ვის 

Palantir-ის ნი უ -ი ორ კის ოპე რა ცი ებ მა სრუ-

ლად გა შა ლა ფრთე ბი ბეტ მე ნის სტი ლის  

ოფის ში, რო მე ლიც ცნო ბი ლია Gotham-ის 

სა ხელ წო დე ბით, მა თი მოგე ბი ა ნი ფი ნან-

სუ რი მომ სა ხუ რე ბა მო ი ცავს ყვე ლა ფერს, 

იპო თე კის გა მოს ყიდ ვის პროგ ნო ზი რე ბი თ 

დაწყე ბუ ლი, ჩი ნელ ჰა კე რებ თან ბრძო ლით 

დამ თავ რე ბუ ლი. 

მაგ რამ Palantir-ის სა მომ ხ მა რებ ლო 

ბა ზის ზრდას თან ერ თად ფარ თოვ დე ბო და 

ნაპ რა ლი მის იდე ა ლის ტურ კულ ტუ რა ში. 

2011 წელს გა მოჩ ნ და ელექ ტ რო ნუ ლი წე რი-

ლე ბი, რომ ლებ მაც აჩ ვე ნა, რომ Palantir-ის 

ინ ჟი ნე რი და თან ხ მ და შე მო თა ვა ზე ბა ზე 

მი ე ხე დათ WikiLeaks-ის მუ ქა რე ბი სათ ვის  

Bank of America-ს დო კუ მენ ტე ბის გავ რ ცე-

ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. Palantir-ის თა-

ნამ შ რო მე ლი ამ ელექ ტ რო ნულ წე რი ლებ ში 

დი დი სი ა მოვ ნე ბით თან ხ მ დე ბა ამ ჯგუ ფის 

დო ნო რე ბის მიკ ვ ლე ვი სა და იდენ ტი ფი ცი-

რე ბის, WikiLeakes-ის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ზე 

კი ბერ შე ტე ვე ბის წა მოწყე ბი სა და მი სი 

მხარ დამ ჭე რისადმი მუ ქა რის წი ნა და დე-

ბებ ზე. რო დე საც სკან და ლი ატყ და, კარ პ მა 

ში და გა ნა წე სის დამ რ ღ ვე ვი ინ ჟი ნე რი 

სამ სა ხუ რი დან და ითხო ვა და გა ავ რ ცე ლა  

პი რა დი გან ცხა დე ბა, რო მელ შიც მო ი ბო-

დი შა და  კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა 

კომ პა ნი ის მხარ და ჭე რა „პროგრესული ღი-

რე ბუ ლე ბე ბი სად მი“. ფირ მის ქმე დე ბე ბი სა 

და პო ლი ტი კის შე სა ფა სებ ლად მოწ ვე უ ლი 

იყ ვ ნენ გა რე შე მრჩევ ლე ბი და, გარ კ ვე უ-

ლი დაფიქრების შემ დეგ გა დაწყ და, რომ 

შე საძ ლე ბე ლი იყო გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 

თა ნამ შ რომ ლის სამ სა ხურ ში ხე ლახ ლა 

მი ღე ბა, რაც კომ პა ნი ის კრი ტი კოს თა მხრი-

დან და ცინ ვის სა გა ნი გახ და. 

WikiLeaks-თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ-

ცინ დენ ტის შემ დეგ Palantir-ის პი რა დი 

ინ ფორ მა ცი ი სა და სა მო ქა ლა ქო თა ვი სუფ-

ლე ბე ბის ჯგუფ მა ინ ჟინ რე ბი სათ ვის შექ მ ნა 

ეთი კუ რი ცხე ლი ხა ზი, რო მელ საც ეწო და 

Batphone-ი: ნე ბის მი ერ ინ ჟი ნერს შე უძ-

ლია გა მო ი ყე ნოს იგი, რა თა ანო ნი მუ რად 

შე ატყო ბი ნოს Palantir-ის დი რექ ტო რებს 

ისე თი კლი ენ ტების შე სა ხებ, რომ ლებ თან 

მუ შა ო ბაც, მა თი აზ რით, არა ე თი კუ რი ა. 

მა გა ლი თად, Batphone-ის კო მუ ნი კა ცი-

ის გა მო ყე ნე ბით, კომ პა ნი ამ უარი თქვა 

იმ სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ზე, რო მე ლიც 

ით ვა ლის წი ნებ და facebook-ის სა ჯა რო 

გვერ დებ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 

ანა ლიზს. კარ პ მა ასე ვე გა ნაცხა და, რომ 

კომ პა ნი ამ უარი თქვა თამ ბა ქოს მწარ მო-

ე ბელ ფირ მას თან მუ შა ო ბა ზე და, სა ერ თო 

ჯამ ში, ეთი კუ რი მო საზ რე ბე ბი დან გა მომ-

დი ნა რე, კომ პა ნია სა შუ ა ლოდ უარს ამ ბობს 

შე საძ ლო ბიზ ნეს გა რი გე ბე ბის 20%-ზე (ჯერ 

კი დევ გა სარ კ ვე ვი ა, ასე თი ვე მკაც რი კრი-

ტე რი უ მე ბით მი უდ გე ბა თუ არა შე საძ ლო 

ბიზ ნეს გა რი გე ბებს, თუ Palantir-ი ან გა რიშ-

ვალ დე ბუ ლი გახ დე ბა სა ჯა რო აქ ცი ო ნე-

რე ბის მი მართ და გაჩ ნ დე ბა კვარ ტა ლურ 

შე დე გებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთხოვ ნა).

და მა ინც, ყო ფი ლი თა ნამ შ რომ ლე-

ბის ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, Palantir-ი 

გა ნი ხი ლავს სა უ დის არა ბეთ ში მუ შა ო ბის 

შე საძ ლებ ლო ბებს, მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ თა ნამ შ რომ ლებს რე ა ლუ რი კითხ ვე ბი 

აქვთ ამ სა მე ფო ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 

დარ ღ ვე ვე ბის კუთხით.  და მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ კარ პი ხაზ გას მით სა უბ რობს 

ღი რე ბუ ლე ბებ ზე, რო გორც ჩანს, WikiLeaks-

თან და კავ ში რე ბუ ლი სკან და ლის გა მო 

მოხ დი ლი ბო დი ში მას კარ გად აღარ 

ახ სოვს. ივ ლის ში, რო დე საც მან კომ პა ნი ის 

ინ ჟინ რებს მი მარ თა, მი სი სიტყ ვე ბი უტიფ-

რად ჟღერ და: „ჩვენ არა სო დეს გვქო ნია 

ისე თი სკან და ლი, რო მე ლიც ნამ დ ვი ლად 

ჩვე ნი ბრა ლი იყო“.

2009 წლის 14 ნო ემ ბერს, დღის 

4:07 სა ათ ზე, მა იკლ 

კაც - ლა კა ბე ოკ ლენ დის წყნარ გა რე უ ბან-

ში მდე ბა რე სა კუ თა რი სახ ლის წინ თა ვის 

წი თელ Toyota Prius-ს აჩე რებ და, რო დე საც 

გვერ დით პო ლი ცი ის მან ქა ნამ ჩა უ ა რა.  

სა პატ რუ ლო მან ქა ნა ზე და მონ ტა ჟე ბულ მა 

ნომ რე ბის წამ კითხ ველ მა კა მე რამ ჩუ მად 

და ავ ტო მა ტუ რად გა და ი ღო ამ სცე ნის 

ფო ტო: მი სი მო ნაც რის ფ რო- მო თეთ რო 

ერ თ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლი, გა ხუ ნე ბუ ლი 

გა ზო ნი, ვარ დის ბუჩ ქე ბი და მი სი 5 და 8 

წლის გო გო ნე ბი, რომ ლე ბიც მან ქა ნი დან 

სან-ლეანდროს საზოგადოებრივი აქტივისტი მაიკლ 
კაც-ლაკაბე დაუპირისპირდა პოლიციელებს, 

რომლებიც სანომრე ნიშნების წამკითხველი კამერით 
მძღოლებისათვის გადაღებული მილიონობით ფოტოს 

გასაანალიზებლად Palantir-ს იყენებენ.
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გად მო დი ან. 

ად გი ლობ რი ვი სკო ლის საბ ჭოს წევ-

რ მა, სა ზო გა დო ებ რივ მა აქ ტი ვის ტ მა და 

ბლო გერ მა, ჭა ღა რაწ ვე რი ან მა, გა ბურ ძ-

გ ნილ მა კაც - ლა კა ბემ ეს ფო ტო მხო ლოდ 

ერ თი წლის შემ დეგ იხი ლა: 2010 წელს მან 

შე იტყო სან - ლე ანდროს პო ლი ცი ის დე პარ-

ტა მენ ტის სა ნომ რე ნიშ ნე ბის ავ ტო მა ტუ რი 

წამ კითხ ვე ლე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც 

გან კუთ ვ ნი ლი იყო ქა ლაქ ში მოძ რა ვი თი-

თო ე უ ლი ავ ტო მან ქა ნის გა და სა ღე ბად და 

მა თი გა და ად გი ლე ბის გა სა კონ ტ რო ლებ-

ლად. მან გა მო ითხო ვა სა ჯა რო ინ ფორ მა-

ცია მი სი ორი მან ქა ნი სათ ვის გა და ღე ბუ ლი 

ყვე ლა ფო ტოს შე სა ხებ. ამ მოთხოვ ნის 

სა ფუძ ველ ზე პო ლი ცი ამ მას 112 ფო ტო გა უგ-

ზავ ნა. მის თ ვის ყვე ლა ზე გა მა ღი ზი ა ნე ბე ლი 

სწო რედ ის ფო ტო აღ მოჩ ნ და, რო მელ ზეც 

ზე მოთ ვი სა უბ რეთ  –  სა დაც მი სი ქა ლიშ ვი-

ლე ბიც არი ან აღ ბეჭ დი ლი.

„ვინ იცის, კი დევ რამ დე ნი ადა მი ა ნის 

შვი ლე ბია ასა ხუ ლი ასეთ ფო ტო ებ ზე? – 

კითხუ ლობს იგი. მი სი შეშ ფო თე ბა სცილ-

დე ბა უბ რა ლოდ მშობ ლის მზრუნ ვე ლო ბის 

ფარ გ ლებს. – ამ ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე-

ბით შე გიძ ლი ათ უკან გა და ახ ვი ოთ დრო 

და ნა ხოთ, სად იმ ყო ფე ბო და თი თო ე უ ლი 

ადა მი ა ნი, სად იდ გა მა თი მან ქა ნა: სხვა 

ქა ლის სახ ლ თან, სა მე დი ცი ნო მა რი ხუ ა ნას 

კლი ნი კას თან, ოჯა ხის და გეგ მ ვის ცენ ტ რ-

თან, საპ რო ტეს ტო აქ ცი ას თან თუ სად მე 

სხვა გან“. 

რო დე საც კაც - ლა კა ბე კი დევ უფ რო ჩა-

უღ რ მავ და ამ შემ თხ ვე ვას, აღ მო ა ჩი ნა, რომ 

სან - ლე ან დ როს პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ-

ტის მი ერ სა ნომ რე ნიშ ნე ბის წამ კითხ ვე ლი 

სის ტე მით გა და ღე ბუ ლი მი ლი ო ნო ბით 

ფო ტო გა და ე ცა ჩრდი ლო ეთ კა ლი ფორ ნი-

ის რე გი ო ნა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის ცენტრს 

(NCRIC) – ერ თ -ერთს ფე დე რა ლუ რი მთავ-

რო ბის მი ერ შექ მ ნი ლი იმ 72 უსაფ რ თხო ე-

ბის სამ სა ხუ რი დან, რომ ლე ბიც  9/11 მოვ ლე-

ნის შემ დეგ მოქ მე დე ბენ. სწო რედ აქ ხდე ბა 

ფო ტო ე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა იმ პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც 

სწორედ  სან - ფ რან ცის კოს ყუ რის გა დაღ მა 

მდე ბა რე კომ პა ნი ამ,Palantir-მა შექმნა. 

ბიზ ნეს შე თა ვა ზე ბა ში, რო მე ლიც 

Palantir-მა გა უგ ზავ ნა NCRIC-ს, იგი ეყ რ დ-

ნო ბო და მი სი უკ ვე არ სე ბუ ლი კლი ენ ტე ბის 

რე კო მენ და ცი ებს ლოს -ან ჯე ლე სი სა და 

ნი უ -ი ორ კის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტე-

ბი დან, ამა ყობ და რა, რომ ნი უ -ი ორ კის 

პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენტს და ეხ მა რა  500 

მი ლი ო ნი ფო ტოს გა ა ნა ლი ზე ბა ში სულ რა-

ღაც ხუთ წამ ში. კაც - ლა კა ბე და უ კავ შირ და 

Palantir-ს და გა უ ზი ა რა თა ვი სი შეშ ფო თე ბა 

პი რა დი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბას თან 

და კავ ში რე ბით, სა პა სუ ხოდ კომ პა ნი ამ 

იგი სა თავო ოფის ში სა სა უბ როდ მი იწ ვი ა.  

Shire-ში მი სულს, Palantir-ის თა ნამ შ რომ-

ლებ მა მო უწყვეს ერ თ სა ა თი ა ნი პრე ზენ-

ტა ცია Palantir-ის სა ა მა ყო უსაფ რ თხო ე ბის 

ზო მე ბის შე სა ხებ: ინ ფორ მა ცი ას თან და 

მო ნა ცე მებ თან დაშ ვე ბის კონ ტ რო ლი, მუდ-

მი ვი პრო ტო კო ლე ბი და Batphone-ი. 

კაც - ლა კა ბე სუ ლაც არ იყო მო ხიბ ლუ ლი. 

Palantir-ის პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფას, 

რო გორც იგი მი უ თი თებს, არ გა აჩ ნია 

დრო ი თი საზღ ვ რე ბი – ყვე ლა შეგ რო ვე-

ბუ ლი მო ნა ცე მი მა ნამ დე ინა ხე ბა,  სა ნამ 

იგი არ სე ბობს მომ ხ მა რებ ლის სერ ვე რებ-

ზე. და კომ პა ნი ის აუდი ტის ფუნ ქ ცი ა? „მე 

მიმაჩნია, რომ ეს სა ერ თოდ არა ფერს 

ნიშ ნავს, – ამ ბობს იგი. – პრო ტო კო ლე ბი 

სრუ ლი ა დაც არ არის ქმე დი თი, თუ ვინ მე 

არ აკონ ტ რო ლებს მათ“.

კაც - ლა კა ბეს ის ტო რი ის მოს მე ნი სას, 

კარ პი სწრა ფად იგე რი ებს ბრალ დე ბას: 

Palantir-ის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო-

ფა ადა მი ან თა სი ცოცხ ლის გა დარ ჩე ნას 

ემ სა ხუ რე ბა. „აი ამ პროგ რა მის გა მო ყე ნე-

ბის ნამ დ ვი ლი მა გა ლი თი“, – ამ ბობს იგი 

და გვიყ ვე ბა ის ტო რი ას  „დანჯღრეული 

კა დი ლა კით“ მოძ რავ პე დო ფილ ზე, რო მე-

ლიც ბავ შ ვ ზე თავ დას ხ მი დან ერთ სა ათ ში 

და ა პა ტიმ რეს  სწო რედ ნი უ -ი ორ კის პო-

ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის ავ ტო მან ქა ნებ ზე 

და მონ ტა ჟე ბუ ლი კა მე რე ბის წყა ლო ბით.  

„ნომრების წამ კითხ ვე ლის იმ  მო ნა ცე მე ბის 

დახ მა რე ბით, რო მელ თაც თა ვი მო უ ყა რეს 

ჩვენს ბა ზა ში, მათ შეძ ლეს ამ დამ ნა შა ვის 

ქუ ჩი დან აყ ვა ნა და გა და არ ჩი ნეს ბავ შ ვე-

ბის სი ცოცხ ლე“.

ინოვატორები
პალანტირი

უსაფრთხოების სამსახურების ინვესტიციები

ჩრდი ლო ვა ნი წა მოწყე ბე ბი
ამე რი კის სა დაზ ვერ ვო სამ სა ხუ რე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა ტექ ნო ლო გია ჯე იმს ბონ დის მსგავს 

სა ი დუმ ლო ლა ბო რა ტო რი ებ ში არ იქ მ ნე ბა. პი რი ქით, მათ უმე ტე სო ბას ქმნის კო მერ ცი უ ლი სა წარ მო ე-

ბი, რომ ლებ საც ნა წი ლობ რივ აფი ნან სებს in-Q-tal, 14 წლის და მო უ კი დე ბე ლი ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის 

ფონ დი, რო მე ლიც Cia-ს ფრთას წარ მო ად გენს. ეს ფონ დი, რო გორც წე სი, ახალ წა მოწყე ბებ ში $1 მი ლი-

ო ნი დან $3 მი ლი ო ნამ დე აბან დებს. ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის სფე როს მი მომ ხილ ვე ლის, CB insights-ის, 

თა ნახ მად, 2012 წელს ის  20 ახალ წა მოწყე ბა ში მო ნა წი ლე ობ და.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ზო გი ერ თი მი სი წარ მა ტე ბუ ლი წა მოწყე ბა – ავ ტო რი: სა მან ტა შარ ფი.

arcSIgHt, კუ პერ ტი ნო, კა ლი ფორ ნი ა: ქმნის პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფას, რო მე ლიც 

გა მო ი ყე ნე ბა ციფ რუ ლი საფ რ თხე ე ბის მო ნი ტო რინ გი სათ ვის, დაწყე ბუ ლი კომ პ რო მე ტი რე ბუ ლი მო ნა-

ცე მე ბი თ, დამ თავ რე ბუ ლი სის ტე მუ რი ჩა ვარ დ ნე ბით. iQt-მა ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა 2001 წელს. 2008 

წელს კომ პა ნი ამ აქ ცი ე ბი სა ჯა როდ გა ნა თავ სა, 2010 წელს იგი შე ის ყი და hP-მა $1,5 მი ლი არ დად.

KeyHole, მა უნ ტინ - ვი უ, კა ლი ფორ ნი ა: იყე ნებს სა ტე ლი ტებ სა და აერო ფო ტო ებს, რა თა შექ-

მ ნას ინ ტე რაქ ტი უ ლი სამ გან ზო მი ლე ბი ა ნი მო დე ლე ბი მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. iQt-მა ინ ვეს ტი ცია 

გა ნა ხორ ცი ე ლა 2003 წელს, ერ თი წლის შემ დეგ ფირ მა  google-მა შე ი ძი ნა და დღეს ის google earth-ის 

ერ თ -ერ თი მთა ვა რი კომ პო ნენ ტი ა.

SyStemS reSearcH & develoPment, ლას - ვე გა სი, ნე ვა და: მი სი პრო დუქ ცია ეხ მა-

რე ბა კორ პო რა ცი ებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბას „ბუნდოვანი“ კავ ში რე ბის რუ კის შედ გე ნა ში.  შე ი ძი ნა iBM-მა 

2005 წელს. 

PercePtIve PIxel, ნი უ -ი ორ კ - სი ტი: ეს კომ პა ნია 2012 წელს შე ი ძი ნა Microsoft-მა. ფირ მამ  

შე ი მუ შა ვა უზარ მა ზა რი სენ სო რუ ლი ეკ რა ნე ბი, რომ ლე ბიც  ფარ თოდ გახ და ცნო ბი ლი  არ ჩევ ნე ბის შე-

დე გე ბის რუ კე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბით, რი თიც უკან ჩა მო ი ტო ვა Cnn-ი. 

FlUIdIgm, სან - ფ რან ცის კო: შექ მ ნა ტექ ნო ლო გი ა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია 

მარ კე რე ბის სწრა ფი ანა ლი ზი გე ნე ტი კუ რი ნი მუ შე ბის უზარ მა ზა რი მა სი ვი დან. 2011 წელს კომ პა ნი ამ 

აქ ცი ე ბი სა ჯა როდ გა ნა თავ სა  და ახ ლა იყი დე ბა nasdaq-ზე FLDM-ის სა ხე ლით. 
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„თუ ჩვენ, რო გორც დე მოკ რა ტი ულ 

სა ზო გა დო ე ბას, გვჯე რა, რომ სა რე გის ტ რა-

ციო ნომ რებს შე უძ ლია სა ზო გა დო ე ბა ში გა-

მო იწ ვი ოს პრო ტეს ტი მე ოთხე შეს წო რე ბის 

და სა ცა ვად, ჩვე ნი პრო დუქ ტი უზ რუნ ველ-

ყოფს იმას, რომ თქვენ ეს სა ში ში ხა ზი არ 

გა დაკ ვე თოთ“, – ამ ბობს იგი და ამა ტებს, 

რომ უნ და არ სე ბობ დეს გარ კ ვე უ ლი დრო ის 

ლი მი ტი, რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც შე-

საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მსგავს მო ნა ცე მებ ზე 

წვდო მა.  მაგ რამ  სა ნამ კა ნონ მ დებ ლო ბა 

შე იც ვ ლე ბა, Palantir-ი არ სე ბულ სა კა ნონ მ-

დებ ლო ჩარ ჩო ებ ში იმოქ მე დებს. „რეალურ 

სამ ყა რო ში, სა დაც ჩვენ გვიხ დე ბა საქ მი-

ა ნო ბა – რო მე ლიც არა სო დეს არის იდე ა-

ლუ რი –აუცი ლე ბე ლია რა ღაც დათ მო სხვა 

რა ღა ცის სა ნაც ვ ლოდ“. 

და რა მოხ დე ბა, თუ Palantir-ის აუდი ტის 

პრო ტო კო ლე ბი – მი სი მთა ვა რი უსაფ რ-

თხო ე ბის იარა ღი მო ნა ცე მებ ზე არა სან ქ ცი-

რე ბუ ლი წვდო მის წი ნა აღ მ დეგ – უბ რა ლოდ 

იგ ნო რი რე ბუ ლი იქ ნე ბა? კარ პი გვპა სუ-

ხობს, რომ ეს პრო ტო კო ლე ბი გან კუთ ვ ნი-

ლია მე სა მე მხა რი სათ ვის. სა ხელ მ წი ფო 

სამ სა ხუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, იგი გვთა ვა-

ზობს შე იქ მ ნას სა ზე დამ ხედ ვე ლო უწყე ბა, 

რო მე ლიც გა ნა ხორ ცი ე ლებს ყვე ლა სა ხის 

თვალ თ ვა ლი სა და მი ყუ რა დე ბის მო ნი-

ტო რინგს – მაგ რამ ამ ეტაპ ზე მსგავ სი 

ინ ს ტი ტუ ტი მხო ლოდ თე ო რი ა ა. „რაღაც 

ამის მსგავ სი აუცი ლებ ლად იარ სე ბებს 

მო მა ვალ ში, – და ჟი ნე ბით იმე ო რებს კარ პი, 

– სა ზო გა დო ე ბა შექ მ ნის მსგავს ინ ს ტი ტუ-

ტებს, რად გან სხვა ალ ტერ ნა ტი ვა არის ის, 

რომ უფ ლე ბა მივ ცეთ ტე რო რიზმს გაგ რ-

ძელ დეს ან დავ კარ გოთ ჩვე ნი უფ ლე ბე ბი 

და თა ვი სუფ ლე ბა“.

Palantir-ის კრი ტი კო სებს, ბუ ნებ რი ვი ა, 

არ აკ მა ყო ფი ლებთ კარ პის ეს ჰი პო თე ტუ რი 

სა სა მარ თ ლო. Electronic Privacy Information 

Center-ის აქ ტი ვის ტის, ემი სტე ფა ნო ვი ჩის, 

გან ცხა დე ბით, Palantir-ი გუ ლუბ რ ყ ვი ლოა, 

თუ  სჯე რა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა მის მი ერ 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ზე დამ-

ხედ ვე ლო ბას და იწყებს. Electronic Frontier 

Foundation-ის წარ მო მად გე ნე ლი ლი თი ე ნი 

კი, უბ რა ლოდ, მას ხ რად იგ დებს კარ პის 

არ გუ მენტს, რომ თვალ თ ვა ლი სა და მი ყუ-

რა დე ბის სის ტე მებს შე იძ ლე ბა და ე მა ტოს 

კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის გა რან ტი ე ბი.  „იმაზე, 

თუ რას უზამ ტოქ სი კურ ნარ ჩე ნებს, მა ნამ დე 

უნ და იფიქ რო, სა ნამ ატო მურ ელექ ტ რო-

სად გურს ააგებ, – ამ ბობს იგი, – და არა მას 

შემ დეგ, რაც ეს ელექ ტ რო სად გუ რი ფუნ ქ ცი ო-

ნი რე ბას და იწყებს“. 

Palantir-ის ზო გი ერ თი ყო ფი ლი თა ნამ-

შ რო მე ლი ამ ბობს, რომ მა თაც  იგ რ ძ ნეს 

ერ თ გ ვა რი შეშ ფო თე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე-

ბის შე ლახ ვის იმ პო ტენ ცი ალ თან და კავ ში-

რე ბით, რო მელ საც მა თი სა მუ შაო შე ი ცავ და. 

„შენ ქმნი რა ღა ცას, რაც შე საძ ლოა ბო რო ტი 

გან ზ რახ ვით იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი. სრუ ლი 

კოშ მა რი იქ ნე ბო და,  ჯ. ედ გარ ჰუ ვერს რომ  

მსგავ სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ჰქო ნო და მარ ტინ 

ლუ თერ კინ გის წი ნაღ მ დეგ ბრძო ლი სას, – ამ-

ბობს ერ თ -ერ თი ყო ფი ლი ინ ჟი ნე რი. – ერ თი 

რამ, რაც ნამ დ ვი ლად მა წუ ხებ და, იყო ის 

ფაქ ტი, რომ იმას, რის შექ მ ნა შიც მე წვლი ლი 

შემ ქონ და, შე ეძ ლო ხე ლი შე ე შა ლა არა ბუ ლი 

გა ზაფხუ ლის მსგავ სი რე ვო ლუ ცი ე ბი სათ ვის“.

მი უ ხე და ვად Palantir-ის მა ღა ლი პრინ-

ცი პე ბი სა, ამ ბობს სხვა ყო ფი ლი ინ ჟი ნე რი, 

კომ პა ნი ის ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბა და 

პრი ო რი ტე ტე ბი პო ლი ცი ი სა და უსაფ რ თხო-

ე ბის სფე როს კლი ენ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის 

დაკ მა ყო ფი ლე ბა ა: „სამართალდამცავებთან 

კარ გი ურ თი ერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და 

მუდ მი ვი კონ ტ რო ლის ხელ შეწყო ბა მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი გა დახ ვე ვაა კომ პა ნი ის იდე ა ლე-

ბი სა გან“. 

ის ამ ტ კი ცებს, რომ თვით Palantir-ის 

დამ ფუძ ნებ ლებ საც კი  არ ეს მით კარ გად 

„ბეჭდების მბრძა ნებ ლის“ Palantíri-ის ყოვ-

ლის მ ხედ ვე ლი ქვე ბის არ სი. ტოლ კი ნის 

სფე რო ე ბი მათ მფლო ბე ლებს, რო გორც 

წე სი, არ აძ ლე ვენ რე ა ლურ სუ რათს. „Palantíri  

ჭეშ მა რი ტე ბას ამ რუ დებს“ – ამ ბობს იგი. და 

ის, ვინც ამ სფე რო ებ ში იხე დე ბა, ამა ტებს 

იგი, „მხოლოდ იმას ხე დავს, რი სი და ნახ ვაც 

სურს“.

მ
ი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რას ამ ბო-

ბენ კრი ტი კო სე ბი, ნა თე ლი ა, რომ 

ალექს კარ პი ნამ დ ვი ლად აფა სებს 

კონ ფი დენ ცი ა ლო ბას – სა კუ თარს. 

მი სი ოფი სი, რო მელ საც ამ შ ვე ნებს 

Palantir-ის თა ნამ შ რომ ლე ბის მი ერ შექ მ-

ნი ლი მი სი ვე მუ ყა ოს მა კე ტი, ასე ვე Lego-ს  

ცი ხესი მაგ რე ყა ვის მა გი და ზე, გა დაჰ ყუ რებს 

პა ლო -ალ ტოს ალ მას ქუ ჩას, ორ მ ხ რი ვი სარ-

კე ე ბით. თი თო ე უ ლი პა ნე ლი აღ ჭურ ვი ლია 

ხელ საწყო თი, რო მე ლიც წა ა გავს ჰო კე ის 

ბურთს. აკუს ტი კურ გარ დამ ქ მ ნე ლე ბად წო-

დე ბუ ლი ეს გა ჯე ტე ბი  ე.წ. „თეთრი ხმა უ რის“ 

მეშ ვე ო ბით იწ ვევს მი ნის შე უმ ჩ ნე ველ ვიბ რა-

ცი ას, რა თა უზ რუნ ველ ყოს შე ნო ბის შიგ ნით 

მიმ დი ნა რე სა უბ რე ბის დაც ვა მი ყუ რა დე ბის 

სხვა დას ხ ვა ტექ ნი კი სა გან.

კარ პი იხ სე ნებს თა ვის ად რე ულ უზ რუნ-

ველ ცხოვ რე ბას – Palantir-ამდელ წლებს. მან 

თა ვი სი რუ ბი კის კუ ბიც ძირს და დო, რა თა 

უფ რო თა ვი სუფ ლად მო ა ხერ ხოს ჟეს ტი კუ-

ლა ცი ა. „საბანკო ან გა რიშ ზე  $40 000  

მე რიცხე ბო და და არა ვინ  იცო და,  ვინ ვი-

ყა ვი. მე ეს მომ წონ და. მე ეს მომ წონ და. მე, 

უბ რა ლოდ ,ძა ლი ან მომ წონ და ეს, ძა ლი-

ან, – ამ ბობს იგი, ხმას თან და თან უწევს და 

ხე ლებს თავს ზე მოთ იქ ნევს. – მე, უბ რა ლოდ, 

ვსე ირ ნობ დი, მთე ლი ღა მით ვსტუმ რობ დი 

სა ში ნელ ად გი ლებს ბერ ლინ ში. ვე სა უბ-

რე ბო დი ყვე ლას, ვინც ჩემ თან ლა პა რაკს 

მო ი სურ ვებ და, ხან და ხან ვი ღა ცებს სახ ლ შიც 

მივ ყ ვე ბო დი. მე დავ დი ო დი იმ ად გი ლებ-

ში, სა დაც ხალ ხი რა ღა ც ებს აკე თებ და, 

რა ღა ც ებს ეწე ო და.  ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან 

მომ წონ და“.

„ერთ-ერთი, რაც  ყვე ლა ზე  რთუ ლია ჩემ თ-

ვის და  რაც უზარ მა ზარ ტვირ თად მაწ ვე ბა... 

არის ის, რომ  ვკარ გავ შე საძ ლებ ლო ბას 

ვი ყო სრუ ლი ად ანო ნი მუ რი“.

კარ პის პო ზი ცი ა ზე მყო ფი ადა მი ა ნი სათ-

ვის სუ ლაც არ არის მარ ტი ვი იყოს „არა-

ნორმალური“ თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში. 

და რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში არის 

ისე თი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო გო რი ცაა Palantir-ი, 

ყვე ლა სხვა და ნარ ჩე ნი სათ ვი საც ნორ მი დან 

გა დახ რა საკ მა ოდ რთუ ლი იქ ნე ბა. მი უ ხე და-

ვად იმი სა, იარ სე ბებს თუ არა კონ ფი დენ ცი-

ა ლო ბის დაც ვის ზო მე ბი, „სრული ანო ნი-

მუ რო ბა“, რო მე ლიც ასე ენატ რე ბა კარპს, 

შე საძ ლოა XX სა უ კუ ნის ფუ ფუ ნე ბად დარ ჩეს.

კარ პი ხე ლებს დაბ ლა უშ ვებს და მის 

ხმა ში აღარ ის მის ად რინ დე ლი ენ თუ ზი აზ მი: 

„ამას რო გორ მე უნ და გა ვუმ კ ლავ დე“. 
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სასწაულმოქმედები
როგორ შექმნეს მეწარმემ, გენიოსმა მკვლევარმა და 

დარგის ლეგენდამ საუკუნის ყველაზე „შემოქმედებითი“ 
ახალი მედიკამენტების კომპანია. ერთად მათ 

შესაძლოა, უბრალოდ, შეცვალონ მედიცინა.

ნოვატორები

ავტორი: მეთიუ ჰერპერი

ფოტო: დევიდ იელენი, forbes-ისაათვის

დ
ა ლა სის ერ თ -ერთ გა რე უ ბან ში ცხოვ რობს აერო ბი-

კის ინ ს ტ რუქ ტო რი, 40 წელს ოდ ნავ გა და ცი ლე ბუ-

ლი ქალ ბა ტო ნი, რომ ლის ქო ლეს ტე რი ნის დო ნეც 

იმ დე ნად და ბა ლია,  –  ექ ვ ს ჯერ ნაკ ლე ბი ნორ მა ლურ 

ადა მი ან თან შე და რე ბით – რომ, მეც ნი ერ თა აზ რით, მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რო გორ საკ ვებს მი ი ღებს, იგი მა ინც და ცუ ლი იქ ნე ბა გუ ლის 

და ა ვა დე ბე ბი სა გან. გერ მა ნი ის დე და ქა ლაქ ბერ ლი ნის სა ა ვად-

მ ყო ფო ში მი იყ ვა ნეს ბი ჭუ ნა, რო მელ საც სა ოც რად მძლავ რად 

გან ვი თა რე ბუ ლი კუნ თო ვა ნი მა სა ჰქონ და. ოთხი წლის ასაკ ში მას 

შე ეძ ლო გაწ ვ დი ლი ხე ლე ბით 7-ფუტიანი სა ვარ ჯი შო ჰან ტე ლე ბი 

და ე ჭი რა. 

ეს ადა მი ა ნე ბი – გე ნე ტი კუ რი მუ ტან ტე ბი, რომ ლე ბიც X-Man-ის 

პერ სო ნა ჟებს უფ რო ჰგვა ნან – მხო ლოდ ბუ ნე ბის წყა ლო ბით არ 

არი ან ასე თე ბი. ისი ნი მიგ ვიძღ ვე ბი ან ადა მი ან თა ჯან მ რ თე ლო ბის 

მო მავ ლი სა კენ - ასე მიაჩნია ჩვე ნი დრო ის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

ნა ყო ფი ე რ „მედიკამენტების მა ძი ე ბე ლს“ – ჯორჯ იან კო პუ ლო სს, 

ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნია Regeneron Pharmaceuticals-ის 53 წლის 

მთა ვა რი სა მეც ნი ე რო დი რექ ტო რს. ფარ მა ცევ ტულ სამ ყა რო-

ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ახა ლი მოვ ლე ნაა 

მკურ ნა ლო ბის ის ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მე თო დი, რო მე ლიც მან გუ ლის 

მუ ტა ცი ის სა ფუძ ველ ზე შე ი მუ შა ვა. მკურ ნა ლო ბის მე ო რე მე თო დი, 

რო მე ლიც ახალ შო ბი ლის კანს იყე ნებს, შე საძ ლოა და ეხ მა როს სიმ-

სივ ნით და ა ვა დე ბულ იმ ადა მი ა ნებს, რო მელ თა კუნ თო ვა ნი მა საც 

ნელ- ნე ლა ატ რო ფირ დე ბა. ტეს ტი რე ბის პრო ცეს შია იან კო პუ ლო-

სის სხვა მე დი კა მენ ტე ბიც – ას თ მის, რევ მა ტო ი დუ ლი არ თ რი ტი სა 

და სიმ სივ ნის სა წი ნა აღ მ დე გო. ყვე ლა ეს პრე პა რა ტი და ფუძ-

ნე ბუ ლია მი სი გუნ დის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ უნი კა ლურ მე თოდ ზე, 

რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს ადა მი ა ნის დნმ-ის გრძე ლი ზო ლე ბის 

შე ტა ნას თაგ ვე ბის დნმ-ში და შემ დეგ ამ მღრღნე ლე ბის გა მო ყე-

ნე ბას ადა მი ა ნებ ზე გათ ვ ლი ლი მე დი კა მენ ტე ბის დაჩ ქა რე ბუ ლი 

წარ მო ე ბი სათ ვის.

 „აი რა ტომ ერ თ ვე ბი ამ საქ მი ა ნო ბა ში, – ამ ბობს იან კო პუ ლო-

სი. – ფიქრობ, რომ კარ გად გეს მის ბი ო ლო გი ა. ფიქ რობ, რომ გაქვს 

მოვ ლე ნა თა არ ს ში გაკ რ კ ვე ვის კარ გი უნა რი და ფიქ რობ, რომ 

ამით შეძ ლებ და ა ვა დე ბა თა გან კურ ნ ვას“.

ფარ მა ცევ ტულ ბა ზარ ზე უკ ვე შე სუ ლია მის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 

სა მი მე დი კა მენ ტი, რაც სა ო ცა რი მოვ ლე ნაა ამ სფე რო სათ ვის, 

რო მელ შიც, რო გორც წე სი, მკვლე ვა რე ბი მთე ლი ცხოვ რე ბის გან-

მავ ლო ბა ში ერ თი ახა ლი მე დი კა მენ ტის შე მუ შა ვე ბა ზე მუ შა ო ბენ 

და თუ ორის შექ მ ნას მო ა ხერ ხე ბენ, ნამ დ ვილ სუ პერ ვარ ს კ ვ ლა ვე-

ბად ით ვ ლე ბი ან. თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ, სამ წუ ხა როდ, ამ 

სა მი წამ ლი დან ორი კო მერ ცი უ ლი სი ყალ ბე აღ მოჩ ნ და: ერ თ -ერ თი 

– იშ ვი თი გე ნე ტი კუ რი და ა ვა დე ბის, მე ო რე კი – სიმ სივ ნის სა ა წი ნა-

აღ მ დე გო, რო მე ლიც Genentech-ის Avastin-ს წა ა გავ და. მაგ რამ მი სი 

მთა ვა რი წარ მა ტე ბა 2011 წელს მო ვი და, მე დი კა მენტ Eylea-სთან 

ერ თად, რო მე ლიც ზრდას რულ ადა მი ა ნებ ში სიბ რ მა ვის მთა ვარ 

მი ზეზს ებ რ ძ ვის. და მა შინ, რო დე საც უოლ - ს ტ რი ტი დარ წ მუ ნე ბუ ლი 

იყო, რომ ფარ მა ცევ ტულ მა ინ დუს ტ რი ამ ამო წუ რა დი დი გა ყიდ ვე-

ბის მომ ტა ნი პრო დუქ ტე ბი, ამ მე დი კა მენ ტ მა პირ ველ სა ვე წელს 

$838 მი ლი ო ნი მო აგ რო ვა, წელს კი ელი ან, რომ მი სი გა ყიდ ვე ბის 

მაჩ ვე ნე ბე ლი 55%-ით გა იზ რ დე ბა და, სა ვა რა უ დოდ, $1,3 მი ლი არდს 

მი აღ წევს.

თუმ ცა ის, რომ Regeneron-ი მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი წამ ყ ვა ნი 

ინო ვა ცი უ რი კომ პა ნია (მიმდინარე წლის Forbes-ის სი ა ში იგი მე-4 

ად გილს იკა ვებს) გახ და, არა მხო ლოდ მეც ნი ე რე ბის, არა მედ გო-

ნივ რუ ლი ბიზ ნე სის დამ სა ხუ რე ბა ცა ა. იან კო პუ ლო სის წარ მა ტე ბის 

ერ თ -ერ თი მთვა რი მი ზე ზი მი სი ბო სის მხარ და ჭე რა ა. ეს გახ ლავთ 

კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი-

რექ ტო რი ლე ო ნარდ შლა ი ფე რი, 61 წლის მე დი ცინ ისა და ფი ლო-

სო ფი ის დოქ ტო რი. იგი ბი ო ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე როს ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე გამ ჭ რი ა ხი საქ მი ა ნი ადა მი ა ნი ა, რო მე ლიც ორი ათ წ ლე-

უ ლის გან მავ ლო ბა ში იცავ და იან კო პუ ლოსს შე დე გე ბის მომ ლო-

დი ნე ინ ვეს ტო რე ბი სა გან, რო დე საც მცდე ლო ბე ბი წა რუ მა ტებ ლად 

მთავ რ დე ბო და. „ჯორჯი ძა ლი ან ნი ჭი ე რი იყო, – ამ ბობს შლე ი ფე-

რი. – ძალიან ნი ჭი ე რე ბი იყ ვ ნენ მის ირ გ ვ ლივ მყო ფი ადა მი ა ნე ბიც. 

სა კითხი, შევ ძ ლებ დით თუ არა ამის გა კე თე ბას, არა სო დეს დამ-
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დ გა რა. მთა ვა რი კითხ ვა იყო, რო დის შევ ძ ლებ დით ამას ან შევ ძ-

ლებ დით კი საკ მა რი სად დიდ ხანს გაგ ვე ტა ნა თა ვი, რა თა მთა ვა რი 

წარ მა ტე ბი სათ ვის მიგ ვეღ წი ა?“. 

და მათ არა ერთ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ეს. ფარ მა ცევ ტუ ლი სფე-

როს ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, მათ მო ა ხერ ხეს 

ახა ლი ეფექ ტი ა ნი მე დი კა მენ ტე ბის შექ მ ნა მწი რი ბი უ ჯე ტით. მას 

შემ დეგ, რაც FORBES-მა ჩა ა ტა რა ბოლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა-

ში ღია სა აქ ციო კომ პა ნი ე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი და მო წო ნე ბუ ლი 220 

მე დი კა მენ ტის ანა ლი ზი, ნათ ლად გა მოჩ ნ და, რომ იმ კომ პა ნი ებ მა, 

რო მელ თაც სამი ან მე ტი ახა ლი მე დი კა მენ ტი შექ მ ნეს, სა შუ ა ლოდ 

ერ თი მე დი კა მენ ტის კვლე ვა- გან ვი თა რე ბა ზე $4,3 მი ლი არ დი 

და ხარ ჯეს. ფარ მა ცევ ტუ ლი სფე როს „დიდი ბი ჭე ბი“ კი დევ უფ რო 

მეტს ხარ ჯა ვენ: Merck-ი –  $5,5 მი ლი არდს, Pfizer-ი –  $7,8 მი ლი არდს 

და Sanofi-ი, რო მე ლიც Regeneron-ის პარ ტ ნი ო რია ბევრ პრო ექ ტ ში, 

$10 მი ლი არდს. რამ დე ნია Reeneron-ის და ნა ხარ ჯი ერთ მე დი კა-

მენ ტ ზე? მხო ლოდ და მხო ლოდ $736 მი ლი ო ნი. „ის იმა ზე ბევ რად 

წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და, ვიდ რე ოდეს მე წარ მო ვიდ გენ დი“,– ამ-

ბობს ფრედ ალ ტი, ჰარ ვარ დის სა მე დი ცი ნო სკო ლის გე ნე ტი კო სი, 

რო მელ მაც იან კო პუ ლო სის შე სა ხებ პირ ველ მა უთხ რა შლა ი ფერს.

შე სა ბა მი სად, შლა ი ფე რი მი ლი არ დე რის სტა ტუსს უახ ლოვ დე-

ბა. Forbes-ის შე ფა სე ბით, მი სი ქო ნე ბის წმინ და ღი რე ბუ ლე ბა $800 

მი ლი ონს შე ად გენს, უმე ტეს წი ლად Regeneron-ის აქ ცი ე ბით. ამა ვე 

დროს, იან კო პუ ლოს მა ყვე ლა ზე დი დი ფუ ლი გა მო ი მუ შა ვა, ვიდ რე 

ნე ბის მი ერ მა მკვლე ვარ - ბი ო ლოგ მა. შარ შან მან მი ი ღო $82 მი ლი-

ო ნის ღი რე ბუ ლე ბის ანაზღა უ რე ბის პა კე ტი, შემ დ გა რი ძი რი თა დად 

კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბი სა გან, რი თაც გა და ა ჭარ ბა ამე რი კის ყვე ლა 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის შე მო სა ვალს, თუ არ ჩავ თ ვ ლით 

ლა რი ელი სონს. იან კო პუ ლო სის ქო ნე ბის სა ვა რა უ დო წმინ და ღი-

რე ბუ ლე ბა $400 მი ლი ონს შე ად გენს. 

მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ყვე ლა ამ ფი ნან სუ რი და პრო ფე სი უ ლი 

წარ მა ტე ბი სა, იან კო პუ ლოსს ჯერ კი დევ შე საქ მ ნე ლი აქვს მე დი-

კა მენ ტი, რო მე ლიც რე ა ლუ რად შეც ვ ლის მე დი ცი ნას. მი სი ახა ლი 

პრო ექ ტე ბი – გუ ლის პრე პა რა ტი, ას თ მის წა მა ლი – შე საძ ლოა იმ 

რან გის პრო დუქ ტ თა რიცხ ვ ში შე ვი დეს, რო მელ თაც ათა სო ბით 

Regeneron-ის ჯგუფი, 
იანკოპულოსი (მარცხნივ) და 
ლეონარდ შლაიფერი. ბიზნესში 
ერთად გატარებული 25 წლის 
შემდეგ ისინი რაღაც დიდის 
მოლოდინში არიან.
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ნოვატორები
რეჯენერონი

ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის გა დარ ჩე ნა შე უძ ლია და რო მელ თა და სა-

ხე ლე ბაც სა ყო ველ თა ო დაა ცნო ბი ლი. Regeneron-ის ტე რი ტა უ ნის 

(ნიუ-იორკის შტ.) სრუ ლი ად ახალ სა თავო ოფის ში სტუმ რო ბი სას 

იან კო პუ ლოს მა ჩვენ ზე იმ ადა მი ა ნის შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა, 

რო მე ლიც ლა ბო რა ტო რი ა ში ცხოვ რობს. „ვან დე ი კის“ სტი ლის 

და ბალ წვერ ში ჭა ღა რა შე ჰპარ ვი ა, ოქ ს ფორ დის პი ჯა კის ღი ლე-

ბი გახ ს ნი ლი აქვს, პე რან გი კი ქა მარ თან გახ ვ რე ტი ლი ა. ოფის ში 

მდგა რი თეთ რი და ფა აჭ რე ლე ბუ ლია ბა რა თე ბით მი სი ტი ნე ი ჯე რი 

შვი ლე ბი სა გან, რომ ლე ბიც ხში რად სტუმ რო ბენ მას სამ სა ხურ ში.

„ყველაფერი, რა საც ჩვენ 25 წლის გან მავ ლო ბა ში ვა კე თებთ, 

ერ თ მა ნეთ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. ისე არ არის, რომ შუა გზა ზე 

შე ვიც ვა ლეთ მი მარ თუ ლე ბა ან სრუ  ლი ად ახა ლი რამ გა ვა კე თეთ. 

ყვე ლა ფე რი სწო რედ იმ ძველ იდე ებ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, რომ ლე ბიც 

უბ რა ლოდ ახალ სა ფე ხურ ზე აგ ვ ყავს“.

Regeneron-ისფესვები ჩი ნურ რეს ტო რან ში უნ და ვე ძი ოთ. 

1988 წელს, მან ჰე ტე ნის ზე მო ის ტ - სა იდ ში, შლა ი ფერ მა, რო მე ლიც 

მა შინ Weill CornellMedical College-ის ნევ რო ლო გი ის პრო ფე სო რის 

ასის ტენ ტი იყო, ხელ სა ხოც ზე სწრა ფად მო ა წე რა ხე ლი კონ ტ რაქტს 

Merrill Lynch-ის ვენ ჩუ რულ კა პი ტა ლის ტ თან და რეს ტორ ნი დან 

გა მო ვი და უკ ვე $1-მი ლი ო ნი ა ნი და ფი ნან სე ბით, აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბითა და ახა ლი კომ პა ნი ით, რომ ლის 

მთა ვა რი მი ზა ნიც ნერ ვუ ლი სის ტე მის მკურ ნა ლო ბა იყო. შემ დეგ 

მან მრჩევ ლე ბად და ი ქი რა ვა წამ ყ ვა ნი მეც ნი ე რე ბი, მათ გან სა მი 

ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტი, რომ ლე ბიც შემ დეგ Regeneron-ის 

დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში შე ვიდ ნენ.

ერ თ -ერ თ მა მრჩე ველ მა ახ სე ნა შლა ი ფერ თან იან კო პუ ლო სი, 

რო მე ლიც მა შინ კო ლუმ ბი ის უნი ვერ სი ტე ტის 28 წლის პრო ფე სო რი 

იყო, რო გორც „თავისი თა ო ბის ახალ გაზ რ და სუ პერ ვარ ს კ ვ ლა ვი“. 

იან კო პუ ლოს საც ჰქონ და მი ზე ზე ბი, თუ რა ტომ უნ და მო ეს მი ნა 

შლა ი ფე რის ინი ცი ა ტი ვი სათ ვის. მა მა მი სი ბერ ძე ნი იმიგ რან ტი 

იყო, რო მე ლიც ამე რი კა ში იმ იმე დით ჩა მო ვი და, რომ აღად გენ-

და მა მის (რომელიც თურ ქეთ ში ჰყავ დათ დატყ ვე ვე ბუ ლი, სა ნამ 

სა ბერ ძ ნეთ ში გაქ ცე ვას მო ა ხერ ხებ და და იქ ამ ქვეყ ნის ერ თ -ერთ 

პირ ველ თბო ე ლექ ტ რო სად გუ რებს ააგებ და) ქო ნე ბას, რო მე ლიც ამ 

უკა ნას კ ნელ მა ნა ცის ტებ ის მოსვლასთან ერთად და კარ გა. იან კო-

პუ ლო სის მა მას სა შინ ლად არ სი ა მოვ ნებ და, რომ მი სი ბრწყინ ვა-

ლე გო ნე ბის შვილ მა ისე თი კა რი ე რა აირ ჩი ა, რო მე ლიც მხო ლოდ 

აკა დე მი კო სის მწირ ხელ ფას სთა ვა ზობ და. იან კო პუ ლოს მა გრან-

ტე ბის სა ხით მი ი ღო $2 მი ლი ო ნი, რო მე ლიც მის საქ მი ა ნო ბას რვა 

წლის გან მავ ლო ბა ში და ა ფი ნან სებ და, მაგ რამ ამ თან ხი დან მის 

ჯი ბე ში მხო ლოდ $35 000 აღ მოჩ ნ და. ამე რი კა კი, რო გორც მა მამ 

უთხ რა, უფ რო გუ ლუხ ვი უნ და ყო ფი ლი ყო მის მი მართ.

შლა ი ფე რი და იან კო პუ ლო სი თით ქ მის ერ თი უბან ში გა ი ზარ-

დ ნენ, მხო ლოდ ქუ ინ - ბულ ვა რი ჰყოფ დათ, 

მაგ რამ ერ თ მა ნეთს არა სო დეს შეხ ვედ რი-

ან; ორი ვე მათ გა ნი სა კუ თარ დოქ ტო რის 

ხა რისხს ქუ ჩუ რი ცხოვ რე ბით აბა ლან სებ და. 

იან კო პუ ლოს მა შლა ი ფერ თან ერ თად მო ი-

ნა ხუ ლა ის პო ტენ ცი უ რი ლა ბო რა ტო რი ე ბი, 

სა დაც მას მო უხ დე ბო და საქ მი ა ნო ბა, მაგ რამ 

სა მუ შაო კონ ტ რაქ ტ ზე ხე ლის მო წე რი სა გან 

თავს იკა ვებ და. ბო ლოს ნი უ -ი ორ კის ვეს ტჩეს-

ტე რის ოლ ქის ერ თ -ერთ იტა ლი ურ რეს ტო რან-

ში შეხ ვედ რი სას, იან კო პუ ლო სი მა მას თან 

ერ თად გა მოცხად და. „არსებითად, ნაც ვ ლად 

იმი სა, რომ მე და მერ წ მუ ნე ბი ნა ჯორ ჯი, 

ჩემ თან ემუ შა ვა, მა მა მისს სურ და ჩემ თან გა-

სა უბ რე ბა, თით ქოს მე ვე ძებ დი სამ სა ხურს“,– 

იხ სე ნებს შლე ი ფე რი. იტა ლი ურ რეს ტო რან ში 

შემ დ გა რი სა უბ რის შემ დეგ მა მამ  თან ხ მო ბა 

გა ნაცხა და და იან კო პუ ლოს მაც მო ა წე რა ხე-

ლი შე თან ხ მე ბას. 

მაგ რამ იმ რვა მეც ნი ერ მა, რომ ლე ბიც 

თა ვის დრო ზე იან კო პუ ლოს თან კო ლუმ ბი ის 

უნი ვერ სი ტეტ ში მუ შა ო ბას და თან ხ მ დ ნენ, 

უარი გა ნაცხა დეს გაჰ ყო ლოდ ნენ მას ახალ 

სამ სა ხურ ში. იმ დროს კომ პა ნი ა ში მუ შა ო ბის 

დაწყე ბა აკა დე მი ურ კა რი ე რა ზე უარის თქმას 

ნიშ ნავ და. და ისი ნი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში 

1. თაგვის 
ანტისხეულების 
შემქმნელი მთავარი 
გენები ნაცვლდება.

2. თაგ ვი ექ ვემ დე ბა-
რე ბა იმ პრო ტე ი ნის ზე-
მოქ მე დე ბას, რომ ლის 
ბლო კი რე ბაც გვსურს 
და მი სი ორ გა ნიზ მიც 
შე სა ბა მის ან ტის ხე უ-
ლებს გა მო ი მუ შა ვებს.

3. პირ ვე ლი ნა ბი ჯის 
გა მო ამ ან ტის ხე უ-
ლის წი ნა ნა წი ლი 
ადა მი ა ნის იქ ნე ბა, 
ხო ლო უკა ნა ნა წი ლი – 
თაგ ვის. 

4. ეს წი ნა ნა წი ლი გე-
ნე ტი კუ რი ინ ჟი ნე რი ის 
მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე-
ბე ლია კომ ბი ნი რე ბუ-
ლი იყოს ადა მი ა ნურ 
ან ტის ხე ულ ში.

5. 100%-ით ადა მი ა ნუ-
რი ან ტის ხე უ ლის წარ-
მო ე ბა მოხ და ზა ზუ ნას 
კვერ ცხუჯ რედ ში, ის, 
რა საც შე დე გად ვი-
ღებთ, უკ ვე ადა მი ა ნი-
სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი.

მომავლის წამლების ქარხანა
უამრავი წამალი არსებითად ანტისხეულია – ანუ ცილების ბლოკირების 
წამლები, რომლებიც წარმოადგენს ორგანიზმის იარაღს ბაქტერიებისა 
და ვირუსების წინააღმდეგ. აი როგორ ქმნის მათ regeneron-ი.
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მარ ტო არ იყ ვ ნენ. იან კო პუ ლოსს ჰქონ და 10 000 კვად რა ტუ ლი 

ფუ ტის ფარ თის ლა ბო რა ტო რია და ვერ პო უ ლობ და ვე რა ვის, ვინც 

მას თან მუ შა ო ბას მო ინ დო მებ და. მას რამ დე ნი მე თვე დას ჭირ და 

იმი სათ ვის, რომ გა ე ფორ მე ბი ნა პირ ვე ლი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე-

ბა – უმუ შე ვა რი ფი ზი კოს - თე ო რე ტი კო სისა, რო მე ლიც ბი ო ლო გი ით 

იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი – და ორი წე ლი იმი სათ ვის, რომ ჩა მო ე ყა-

ლი ბე ბი ნა თა ვი სი კვლე ვი თი გუნ დის ძი რი თა დი ბირ თ ვი. თუმ ცა 

თა ნამ შ რომ ლე ბის მო ზიდ ვის ამ ნელ მა და სწორმა მიდ გო მამ გა-

ა მარ თ ლა. თავ და პირ ველ კვლე ვით ჯგუფ ში შე მა ვა ლი რამ დე ნი მე 

ადა მი ა ნი იან კო პუ ლო სის ყვე ლა გა მარ ჯ ვე ბის თა ნა მო ზი ა რე იყო 

და თით ქ მის ყვე ლა მათ გა ნი დღემ დე Regeneron-ის შემ ადა გენ-

ლო ბა ში რჩე ბა. „მეთოდები, რომ ლებ საც ვი ყე ნებ დით, მარ თ ლაც 

მო წი ნა ვე და ახა ლი იყო, – ამ ბობს ნე ილ შტა ლი, იან კო პუ ლო სის 

მარ ჯ ვე ნა ხე ლი 1991 წლი დან. – მე დავ რ წ მუნ დი, რომ სა მეც ნი ე რო 

თვალ საზ რი სით აქ უფ რო მეტს გა ვა კე თებ დი, ვიდ რე სად მე სხვა-

გან, მარ ტო ხე ლა ადი უნ კ ტ - პ რო ფე სო რის რან გ ში“. 

თავ და პირ ვე ლად დი დე ბი სა კენ მი მა ვა ლი გზა მარ ტი ვი ჩან-

და. იან კო პუ ლოს მა აღ მო ა ჩი ნა, რომ ზრდის ფაქ ტო რის ცი ლე ბი, 

მთა ვა რი ქი მი უ რი სიგ ნა ლე ბი, რომ ლე ბიც აღ დ გე ნის პრო ცესს 

აძ ლევს ბიძგს, თით ქ მის ერ თი  და  ი გი ვე იყო რო გორც ტვინ ში, ასე-

ვე სხე უ ლის სხვა ნა წი ლებ ში. შე სა ბა მი სად, უნ და მომ ხ და რი ყო ამ 

ცი ლის იზო ლი რე ბა, პა ცი ენ ტის ტვინ ში მი სი მო თავ სე ბა და – ჰო ი, 

სა ოც რე ბავ! – ისი ნი და ეხ მა რე ბოდ ნენ პა ცი ენ ტებს ლუ გე რი გის 

და ა ვა დე ბი სა გან გან კურ ნე ბა ში. შლა ი ფერს უკ ვე წარ მო ედ გი ნა, 

რო გორ ტრი უმფს მი აღ წევ დ ნენ ისი ნი ერ თად, მი ი ღებ დ ნენ მუდ მივ 

აბო ნე მენტს სა პა ტიო ლო ჟა ში Yankee Stadium-ზე - სტა დი ონ ზე, 

სა დაც გე რი გი თა მა შობ და და პა ცი ენ ტ თა ცხოვ რე ბის გარ დაქ მ ნის 

პა რა ლე ლუ რად სა კუ თარ შე მო სა ვალს და ით ვ ლიდ ნენ. ნაც ვ ლად 

ამი სა, პრე პა რატ მა კლი ნი კუ რი გა მოც და ვერ გა ი ა რა.

იმედ გაც რუ ე ბულ მა შლა ი ფერ მა იან კო პუ ლოსს მო უ ლოდ ნე ლი 

წი ნა და დე ბა შეს თა ვა ზა: „რატომ არ მო ვუხ მოთ და სახ მა რებ ლად 

როი ვა გე ლოსს? იქ ნებ მან შეძ ლოს ეს“. 

ეს ძა ლი ან გა ბე დუ ლი იდეა იყო. კომ პა ნია Merck-ის მთა ვა რი 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, ვა გე ლო სი, იმ წამ ლე ბის წყა ლო-

ბით, რო მელ თაც შეც ვა ლეს გუ ლით და ა ვა დე ბულ პა ცი ენ ტ თა 

მკურ ნა ლო ბა და გა მო ა ჯან მ რ თე ლეს ე.წ. „მდინარის სიბ რ მა ვით“ 

და ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი აფ რი კა ში, იყო ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

კარ გად ცნო ბი ლი და პა ტივ სა ცე მი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი 

ფარ მა ცევ ტულ სფე რო ში და იან კო პუ ლო სის კუ მი რი. შე თა ვა ზე ბა 

საკ მა ოდ შემ თხ ვე ვით მოხ და. ვა გე ლო სი Merck-იდან წა მოს ვ-

ლას აპი რებ და კომ პა ნი ის მე ნეჯ მენ ტის რე ორ გა ნი ზა ცი ის გა მო 

და და თან ხ მ და, შეხ ვედ რო და იან კო პუ ლო სის გუნდს, თუ ისი ნი 

შეხ ვედ რის ორ გა ნი ზე ბას და უ ყოვ ნებ ლივ მო ა ხერ ხებ დ ნენ. იან კო-

პუ ლოს მა კომ პა ნი ის სადღე სას წა უ ლო წვე უ ლე ბის შემ დეგ მთე ლი 

ღა მე იმუ შა ვა პრე ზენ ტა ცი ის მო სამ ზა დებ ლად. ამან გა ა მარ თ ლა. 

ვა გე ლოს მა შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ი ნა ხა. ის Regeneron-ის თავ მ ჯ-

დო მა რე გახ და. „მათ არაჩ ვე უ ლებ რი ვი გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ-

ლე ბე ლი და არაჩ ვე უ ლებ რი ვი სა მეც ნი ე რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ჰყავთ 

კომ პა ნი ა ში, – ამ ბობს ვა გა ლო სი. – და იცით რა, სწო რედ ეს არის 

მთა ვა რი ჩვენს სფე რო ში. გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ ახა ლი პრო დუქ ტე ბის გა რე შე აღ მას რუ-

ლე ბელ დი რექ ტო რებს დი დი პრობ ლე მე ბი შე ექ მე ბათ“.

ასედაიწყოვაგელოსისსკოლისპერიოდი. გაკ-

ვე თი ლი პირ ვე ლი: შე ა ჩე რეთ იმ წამ ლებ ზე ფსო ნის ჩა მოს ვ ლა, 

რო მელ თა წარ მა ტე ბა ზე მი ნიშ ნე ბა მა ნამ დე არ გექ ნე ბათ, სა ნამ 

კლი ნი კუ რი ცდე ბი არ დას რულ დე ბა (ამ მიდ გო მამ გა მო რიცხა 

კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბის გაგ რ ძე ლე ბა ნე ი რო მეც ნი ე რე ბის მი-

მარ თუ ლე ბით – და ასე ვე გახ და ერ თ -ერთი მი ზე ზი, რის გა მოც 

სხვა კომ პა ნი ებ მა შე ა ჩე რეს ისე თი და ა ვა დე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო 

მე დი კა მენ ტე ბის შექ მ ნის მცდე ლო ბე ბი, რო გო რი ცაა ალ ც ჰე ი მე რის 

და ა ვა დე ბა). გაკ ვე თი ლი მე ო რე: არ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ მე დი კა-

მენ ტის აღ მო ჩე ნის ად რე ულ პე რი ოდ ზე ფო კუ სი რე ბა და ადა მი ა-

ნებ ზე მა თი გა მოც დის სტა დი ე ბის იგ ნო რი რე ბა. წარ მა ტე ბი სათ ვის 

საკ მა რი სი არ არის, რომ მე დი კა მენ ტის ფორ მუ ლამ პეტ რის ჯამ ზე 

გა ა მარ თ ლოს. შე სა ბა მი სად, Regeneron-მა აქ ცენ ტი გა და ი ტა ნა 

იმ ორი მი ზე ზის შემ ცი რე ბა ზე, რო მელ თა გა მოც ძა ლი ან ხში რად 

მე დი კა მენ ტე ბი ვერ ამარ თ ლე ბენ: ან კარ გად არ არის გა გე ბუ ლი 

მიზ ნობ რი ვი და ა ვა დე ბის ბი ო ლო გი ა, ან წა მა ლი მოქ მე დებს მო უ-

ლოდ ნე ლი მი მარ თუ ლე ბით და იწ ვევს თანამდევ მოვ ლე ნებს.

ჯერ კი დევ წინ იყო სხვა მარ ცხე ბიც: ლუ გე რი გის და ა ვა დე ბის 

მე ო რე წა მა ლი; წო ნის და საკ ლე ბი პრე პა რა ტი. შემ დეგ კი მცდე ლო-

ბი დან, აღ მო ე ჩი ნათ ზრდის ფაქ ტო რე ბი, რო მლებიც მოქ მე დებს 

უჯ რე დებს მიღ მა არ სე ბულ რე ცეპ ტო რებ ზე, გაჩ ნ და ახა ლი ტექ ნო-

ლო გი ა. იმ დროს ად ვი ლი იყო რე ცეპ ტო რე ბის მიგ ნე ბა, მაგ რამ ძა-

ლი ან რთუ ლი იყო ზრდის ფაქ ტო რე ბის აღ მო ჩე ნა. იან კო პუ ლო სის 

პირ ველ მა თა ნამ შ რო მელ მა, ფი ზი კოს მა, იპო ვა მე თო დი, რო გორ 

უნ და გა მო ე ცალ კე ვე ბი ნათ შე სა ბა მი სი ზრდის ფაქ ტო რი რე ცეპ ტო-

რის გა მო ყე ნე ბით. შემ დეგ კი უკ ვე იან კო პუ ლოს მა მი აკ ვ ლი ა, რო-

გორ უნ და გა მო ე ყე ნე ბი ნათ ეს რე ცეპ ტო რე ბი, რო გორც ხა ფან გე ბი, 

რომ ლე ბიც და ი ჭერ დ ნენ და დაბ ლო კავ დ ნენ სის ხ ლ ში არ სე ბულ 

ყვე ლა ზრდის ფაქ ტორს. იან კო პუ ლოს მა ამ მე დი კა მენ ტებს უწო და 

„Traps“ (ხაფანგები). 

პირ ვე ლი Trap-მედიკამენტი, რო მე ლიც თირ კ მ ლის იშ ვი ათ 

და ა ვა დე ბას კურ ნავს, ბა ზარ ზე 2008 წელს გა მოჩ ნ და. გარ და იმი-

სა, რომ ეს პრე პა რა ტი ყო ველ წ ლი უ რი გა ყიდ ვე ბის შე დე გად $20 

მი ლი ო ნის შე მო სა ვალს იძ ლე ვა, მან ასე ვე გა უკ ვა ლა გზა სიმ სივ-

ნის სა წი ნა აღ მ დე გო Zaltrap-ს, რო მელ მაც პირ ველ კვარ ტალ ში $14 

მი ლი ო ნი მო ი ტა ნა და Eylea-ს, ძა ლი ან პო პუ ლა რულ ჰიტს, რო მე-

ლიც ებ რ ძ ვის ასა კობ რივ მა კუ ლა რულ დე გე ნე რა ცი ას. 2011 წლის 

ნო ემ ბერ ში მე დი კა მენ ტის ოფი ცი ა ლუ რი აღი ა რე ბის შემ დეგ მის მა 

წარ მა ტე ბამ Regeneron-ის აქ ცი ე ბის ფა სი 400%-ით გა ზარ და. „მე, 

რა თქმა უნ და, ვე ლო დი, რომ წარ მა ტე ბა მო სა ლოდ ნელ ზე დი დი 

იქ ნე ბო და, მაგ რამ არა ამ დე ნად, – ამ ბობს Jefferies-ის ანა ლი ტი კო-

სი ბი რენ ამი ნი. – ეს ფე ნო მე ნა ლუ რი წარ მა ტე ბა იყო “.

მაგ რამ ზრდის ფაქ ტო რე ბის გა მო ყო ფა და Trap-
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მედიკამენტების შექ მ ნა მხო ლოდ პირ ვე ლი ნა ბი ჯი იყო. იან კო პუ-

ლო სს, თა ვი სი მენ ტო რი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მიაჩნია, რომ ახა ლი 

მე დი კა მენ ტე ბი სა კენ მი მა ვა ლი მთა ვა რი გზა იმ ტექ ნო ლო გი ე ბის 

აღ მო ჩე ნა ა, რომ ლე ბიც წამ ლე ბის შექ მ ნას უფ რო გა ა მარ ტი ვებს. 

ასე ვე, იმის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რომ ეს ახა ლი პრე პა რა ტე ბი 

ზუს ტად მი აღ წევ და მი ზანს, იან კო პუ ლოსს სჭირ დე ბო და უკე თე-

სი მე თო დის მო ძებ ნა ორ გა ნიზ მის მუ შა ო ბის უკეთ გა სა გე ბად და 

შე სა ბა მი სი მიზ ნობ რი ვი მე დი კა მენ ტე ბის შე საქ მ ნე ლად. ანუ მას 

სჭირ დე ბო და არა უბ რა ლოდ უკე თე სი თაგ ვის ხა ფან გი, არა მედ 

უკე თე სი თაგ ვე ბი. 

ლა ბო რა ტო რი ულ თაგ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა 

მარ ტი ვი ა: ისი ნი არ არი ან ადა მი ა ნე ბი და მი უ ხე და ვად შო კის მომ-

გ ვ რე ლი გე ნე ტი კუ რი მსგავ სე ბი სა, მა თი პა წა წი ნა ორ გა ნიზ მი ყო-

ველ თ ვის ისე არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, რო გორც ადა მი ა ნი სა. სა ყო ველ-

თა ოდ ცნო ბი ლი ა, რომ წა მა ლი, რო მე ლიც თაგ ვებ ში სიმ სივ ნუ რი 

წარ მო ნაქ მ ნის შემ ცი რე ბას იწ ვევს, ადა მი ა ნებ ში იმავე შე დე გებს 

ვერ აღ წევს; სის ხ ლის ინ ფექ ცი ე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო უამ რა ვი 

წა მა ლი ჩა ვარ და, რად გან, რო გორც აღ მოჩ ნ და, თაგ ვის იმუ ნუ რი 

სის ტე მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა ჩვე ნი იმუ ნუ რი სის ტე-

მი სა გან. იან კო პუ ლოს მა და მის მა გუნ დ მა შე ი მუ შა ვეს მე თო დი, 

რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია ადა მი ა ნის დნმ-ის 6 მი-

ლი ო ნი სიმ ბო ლოს ერ თ დ რო უ ლად შე ტა ნა თაგ ვის გე ნომ ში. აშშ-ის 

ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ინ ს ტი ტუ ტი Regeneron-ს ფულს უხ დის, 

იყე ნებს რა ამ მე თოდს, რა თა გან საზღ ვ როს 3 500 სხვა დას ხ ვა 

გე ნის ფუნ ქ ცი ე ბი.

თაგ ვებ მა კი დევ უფ რო დიდ შე საძ ლებ ლო ბებს გა უხ ს ნეს გზა. 

ბი ო ტექ ნო ლო გი ე ბის ეპო ქის ბევ რი მე დი კა მენ ტი, მათ შო რის 

Herceptin-ი მკერ დის კი ბო სათ ვის, Rituxan-ი ლიმ ფო მას თ ვის და 

Humira რევ მა ტო ი დუ ლი არ თ რი ტი სათ ვის, არ სე ბი თად ან ტის ხე უ-

ლე ბი ა, გო ნი ე რი ჭურ ვე ბი, რომ ლებ საც იმუ ნუ რი სის ტე მა იყე ნებს 

ბაქ ტე რი ე ბი სა და მიკ რო ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ. ეს წამ ლე ბი ტრა დი-

ცი უ ლად თაგ ვის სხე ულ ში მზად დე ბა და შემ დეგ, თი თო ე უ ლი ამი-

ნომ ჟა ვის დო ნე ზე, ხდე ბა მა თი გარ დაქ მ ნა ისეთ ან ტის ხე უ ლე ბად, 

რო მელ თაც ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მი მი ი ღებს. მაგ რამ იან კო პუ ლო-

სის თაგ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლი გახ და თაგ ვის იმუ ნუ რი 

სის ტე მის ნა წი ლი ადა მი ა ნის გე ნე ბით ჩა ნაც ვ ლე ბუ ლი ყო. ეს კი 

ნიშ ნავს, რომ ან ტის ხე უ ლე ბი თა ვად თაგ ვე ბის ორ გა ნიზ მ ში უფ რო 

სწრა ფად ჩა მო ყა ლიბ დე ბო და და მარ ტი ვი მოქ მე დე ბით გარ და იქ-

მ ნე ბო და მზა პრე პა რა ტად ადა მი ა ნი სათ ვის, რაც რამ დე ნი მე თვის 

და ზოგ ვის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და. 

შე ა ფა სა რა ამ ტექ ნო ლო გი ის პო ტენ ცი ა ლი, კომ პა ნია Sanofi 

2007 წელს და თან ხ მ და Regeneron-ისათვის ყო ველ წ ლი უ რად გა და-

ე ხა და $100 მი ლი ო ნი კვლე ვა- გან ვი თა რე ბის საქ მი ა ნო ბი სათ ვის 

იმ პი რო ბით, რომ ან ტის ხე უ ლე ბის მე დი კა მენ ტე ბის რე ა ლი ზა ცი-

ი დან მი ღე ბუ ლი მო გე ბის 50% მი სი იქ ნე ბო და. პირ ველ ორ წე ლი-

წად ში კლი ნი კუ რი ტეს ტი რე ბის პრო ცეს ში ხუ თი და სა ხე ლე ბის 

პრე პა რა ტი ჩა ერ თო, ამ მო მენ ტი სათ ვის Sanofi-მ ყო ველ წ ლი უ რი 

და ფი ნან სე ბა $160 მი ლი ო ნამ დე გა ზარ და, ასე ვე გა ნაცხა და, რომ 

სა კუ თარ თავ ზე აიღებს კლი ნი კუ რი ტეს ტი რე ბის რე ა ლი ზა ცი ი სა და 

მარ კე ტინ გის ხარ ჯე ბის დიდ ნა წილს. ამ ჟა მად Sanofi-ს თა ნა ბა რი 

უფ ლე ბე ბი აქვს ქო ლეს ტე რი ნის პრე პა რატ ზე, ას თ მის წა მალ სა და 

Regeneron-ის სხვა ექ ს პე რი მენ ტულ წა მოწყე ბებ ზე.

RegeneRon-ს(დაSanofi-ს)იმისათვის, რომ რე ა ლუ რად 

მი ი ღოს სარ გე ბე ლი ამ ახა ლი სის ტე მი დან, სჭირ დე ბა უფ რო მე ტი, 

ვიდ რე უბ რა ლოდ თაგ ვე ბის გე ნე ტი კა: მას სჭირ დე ბა მუ ტან ტე ბი. 

ყვე ლა ზე კარ გი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმი სა, რომ წა მა ლი მიზ ნობ რი ვად 

მუ შა ობს ადა მი ა ნებ ში, არის თაგ ვე ბის მო ნა ცე მე ბი, კომ ბი ნი რე ბუ-

ლი ადა მი ან თა გე ნე ტი კას თან.

რო გორ მუ შა ობს ეს რე ა ლო ბა ში? მა გა ლი თი სათ ვის, ავი ღოთ 

გე ნი სა ხელ წო დე ბით PCSK9, რო მე ლიც პირ ვე ლად გა მოვ ლინ და 

საფ რან გეთ ში, პა ცი ენ ტ ში ქო ლეს ტე რი ნის ძა ლი ან მა ღა ლი დო-

ნით, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ზრდი და მის თ ვის ინ ფარ ქ ტის რისკს 

ახალ გაზ რ და ასაკ ში. რო გორც წე სი, უფ რო ხში რია ისე თი მუ ტა ცი ა, 

რო მე ლიც აზი ა ნებს გენს, ვიდ რე ისე თი, რო მე ლიც არ სე ბი თად 

აუმ ჯო ბე სებს მას. ამ გ ვა რად, UT Southwestern Medical Center-ის 

მკვლე ვა რებ მა გა ა ა ნა ლი ზეს მო ნა ცემ თა უზარ მა ზა რი ბა ზა გუ ლით 

და ა ვა დე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბი სა ქო ლეს ტე რი ნის და ბა ლი დო ნით. მათ 

აღ მო ა ჩი ნეს, რომ PCSK9 გე ნის და ზი ა ნე ბუ ლი ას ლის მქო ნე პა ცი ენ-

ტე ბის ერთ ჯგუფ ს  ჰ ქონ და 2 8 % -ით და ბა ლი ქო ლეს ტე რი ნის დო ნე 

და ინ ფარ ქ ტის გან ვი თა რე ბის 88%-ით ნაკ ლე ბი რის კი. თუმ ცა 

არ სე ბობს რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი, რო მელ თაც ორი PCSK9 გე ნი აქვთ 

და ზი ა ნე ბუ ლი – მათ შო რის აერო ბი კის ინ ს ტ რუქ ტო რი ქო ლეს ტე რი-

ნის უკი დუ რე სად და ბა ლი დო ნით – ყვე ლა მათ გა ნი ჯან მ რ თე ლი ა, 

უბ რა ლოდ, მათ აქვთ და ბა ლი სიმ კ ვ რი ვის ლი პოპ რო ტე ი ნის დო ნე, 

დე ცი ლიტ რ ზე 15 მი ლიგ რა მი, მა შინ  რო ცა ჩვე უ ლებ რი ვი გე ნე ტი-

კის ჯან სა ღი ადა მი ა ნი სათ ვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 100 მი ლიგ რამს 

შე ად გენს. 

ეს უბ რა ლო მა თე მა ტი კა ა: ამ შემ თხ ვე ვა ში გე ნის გა აქ ტი უ რე ბა 

ცუ დი ა, ხო ლო მი სი გა თიშ ვა – კარ გი. და თუ მი სი გა თიშ ვა მარ თ-

ლაც კარ გი ა, მა შინ პრე პა რა ტი, რო მე ლიც ამ გენს დაბ ლო კავს, 

ასე ვე ძა ლი ან კარ გი უნ და იყოს. Regeneron-მა და Sanofi-მ აჯო ბეს 

Amgen-ს კლი ნი კურ გა მოც დებ ში ამ თე ო რი ის დამ ტ კი ცე ბით. 

არი ან კი მზად პა ცი ენ ტე ბი გა ი კე თონ შე სა ბა მი სი ინიექ ცი ა, რა თა 

გა ა კონ ტ რო ლონ ქო ლეს ტე რი ნის მა ღა ლი დო ნე? „ეს დე ბა ტე ბი 

ფარ მა ცევ ტულ სფე რო ში უკ ვე ათ წ ლე უ ლე ბია, გრძელ დე ბა“, - ამ-

ბობს კარ დი ო ლო გი სტი ვენ ნი სე ნი Clevland Clinic-იდან, რო მე-

ლიც Amgen-თან მუ შა ობს. მას მიაჩნია, რომ PCSK9 პრეპარატები 

კარ გი ა, მაგ რამ ნამ დ ვი ლი მე გაჰი ტი მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში 

გახ დე ბა, თუ დამ ტ კიც დე ბა, რომ ისი ნი ინ ფარ ქ ტე ბი სა და ინ სულ-

ტე ბის რისკს იმა ზე მე ტად ამ ცი რებს, ვიდ რე სტა ტი ნე ბი, რო მელ თა 

წარ მო ე ბაც ამ ჟა მად ბევ რად იაფი ჯდე ბა. თუ აღ მოჩ ნ დე ბა რა ი მე 

ხარ ვე ზი, რო გორც ეს იან კო პუ ლო სის ბევ რი მე დი კა მენ ტის შემ-

თხ ვე ვა ში მოხ და, მა შინ ისი ნი შე დი ან სა თა მა შოდ იმ მინ დორ ზე, 

რო მელ ზეც ისე დაც ბევ რი კონ კუ რენ ტი ა: Pfizer-ი, Alnylam-ი და 

Roche - ყვე ლა მათ გა ნი PCSK9 გენ ზე მუ შა ობს.
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იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ იან კო პუ ლო სი წარ მა ტე ბით 

შექ მ ნის კი დევ რამ დე ნი მე ჰიტ-მე დი კა მენტს, მას ეძ-

ლე ვა შან სი შე უ ერ თ დეს მე დი კა მენ ტე ბის იმ ლე გენ და-

რულ მკვლე ვარ თა პან თე ონს, რო მელ თაც 1960-70-იან 

წლებ ში შექ მ ნეს მე დი კა მენ ტე ბის სრუ ლი ად ახა ლი 

კა ტე გო რი ე ბი, მა გა ლი თად, Roche-ს ლეო შტერ ნ ბა ხი, 

რო მელ მაც გა მო ი გო ნა ვა ლი უ მი და ექ ვ სი მსგავ სი 

მე დი კა მენ ტი; აგ რეთ ვე Merck-ის მა უ რის ჰი ლე მა ნი, 

რო მელ მაც 36-ზე მე ტი ვაქ ცი ნა შე ი მუ შა ვა და და ა დუ-

მა ის კო ლე გე ბი, რომ ლე ბიც კითხუ ლობ დ ნენ, რა ზე 

მუ შა ობ და იგი მთე ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში. „ჯორჯ 

იან კო პუ ლო სი სა ო ცა რი მეც ნი ე რი ა, – ამ ბობს ბი ო-

ლო გი და ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტი კო რი გუდ მა ნი. 

– არის თუ არა ეს უმაღ ლე სი დო ნის მო ლე კუ ლა რუ ლი 

ბი ო ლო გი ა, გარ დაქ მ ნი ლი მე დი კა მენ ტად, უკ ვე სხვა 

სა კითხი ა“.

იან კო პუ ლო სის პრე პა რა ტი, რო მე ლიც ეფუძ ნე-

ბა უკი დუ რე სად გან ვი თა რე ბუ ლი კუნ თო ვა ნი მა სის 

მქო ნე ბავშვს, გან ვი თა რე ბის ად რე ულ ეტაპ ზე, ჯერ ჯე-

რო ბით ბა რი ე რებს არ წასწყ დო მი ა; მი სი აზ რით, სხვა 

მსგავ სი ან ტის ხე უ ლე ბი იმი ტომ ჩა ვარ და, რომ ისი ნი 

არ იყო საკ მა რი სად კარ გი. ასე ვე არ სე ბობს რევ მა-

ტი დუ ლი არ თ რი ტის წა მა ლიც. მაგ რამ იან კო პუ ლოსს 

ყვე ლა ზე მე ტად აღელ ვებს ის პრე პა რა ტე ბი, რო-

მელ თაც უნ და უმ კურ ნა ლონ ალერ გი ებ სა და ას თ მას 

– პრობ ლე მებს, რომ ლე ბიც მის ბავ შ ვო ბა ში თით ქ მის 

არ არ სე ბობ და. მა თი მდგო მა რე ო ბა, ვი საც ამ მე დი-

კა მენ ტის სა მიზ ნე გენ ში გარ კ ვე უ ლი მუ ტა ცი ე ბი აქვთ, 

უფ რო და უფ რო მძიმ დე ბა, ადა მი ა ნებ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი 

პირ ვე ლი გა მოც დე ბი კი საკ მა ოდ და მა ი მე დე ბე ლი ა. 

ათ ზე მე ტი წამ ლის კვლე ვის შე დე გე ბი ათ წ ლე უ ლის 

ბო ლო სათ ვის გახ დე ბა ცნო ბი ლი, სხვა სფე რო ე ბი-

სათ ვის ეს ძა ლი ან დი დი დრო ა, ახა ლი პრე პა რა ტე ბის 

კვლე ვი სათ ვის კი საკ მა ოდ მოკ ლე პე რი ო დი. 

იან კო პუ ლო სი კი დევ უფ რო შორს იხე დე ბა. 

ადა მი ა ნის დნმ-ის გა შიფ ვ რის სა მო მავ ლო შე საძ-

ლე ბე ლი გა ი ა ფე ბა და სა ბამს მის ცემს თაგ ვებსა და 

ან ტის ხე უ ლე ბის მოქ მე დე ბის ობი ექ ტებ ზე ჩა ტა რე ბუ-

ლი ექ ს პე რი მენ ტე ბის სრუ ლი ად ახალ ნა კადს. „ჩვენ 

აქ გე ნე ტი კურ ცდებს უკ ვე 25 წლის გან მავ ლო ბა ში 

ვა ტა რებთ; ეს, უბ რა ლოდ, მომ დევ ნო ნა ბი ჯი იქ ნე ბა, – 

ამ ბობს იგი. – ეს უფ რო მძლავ რი მე თო დი ა“. და Traps-

ებიდან ან ტის ხე უ ლებ ზე გა და ნაც ვ ლე ბის მსგავ სად, 

იგი აცხა დებს, რომ მი სი მე დი კა მენ ტე ბის გან ვი თა რე-

ბის მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა „ცვლილებათა 

უფ ს კ რუ ლის პი რას ყოფ ნა“.  კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი გარ ღ ვე ვა მე დი ცი ნა ში? – ეს, უბ რა ლოდ, დრო ის 

სა კითხი ა. 

მეწარმეთა კლინიკა

„ჩვენ ასე გონიერნი, 
უბრალოდ, არ ვართ“
Regeneron-ის გენერალური აღმასრულებელი 
საუბრობს იმაზე, თუ რისი სწავლა შეუძლია 
ყველა სტარტაპს მეცნიერებაზე დაფუძნებული 
ბიზნესისაგან.

თქვე ნი კომ პა ნი ის დი რექ ტორ თა 
საბ ჭოს წევ რ თა უმ რავ ლე სო ბა ძა-
ლი ან მა ღა ლი დო ნის მეც ნი ე რი ა. 
რა ტო მაა ეს ასე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი?
მე მჯე რა, რომ კომ პა ნი ე ბი იხ რ წ ნე ბა, და ისი ნი 

იხ რ წ ნე ბა ზე მო დან ქვე მოთ. ძა ლი ან ხში რად 

მარ თ ვის სა და ვე ე ბი ხელთ უპყ რი ათ კო მერ-

ცი უ ლად მო აზ როვ ნე ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც 

ვერ აფა სე ბენ გრძელ ვა დი ა ნი კვლე ვი თი საქ-

მი ა ნო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას. რო დე საც არ აფა სებ 

რა ღა ცას, შე სა ბა მი სად, მის გან კარგ შე დეგ საც 

ვერ იღებ და სა ბო ლო ოდ უცებ აღ მოჩ ნ დე ბა, 

რომ გრძელ ვა დი ა ნი მი ზა ნი მოკ ლე ვა დი ა ნით 

იც ვ ლე ბა და სა ერ თოდ ვე რა ფერს აღ წევ.

რო გორ შე ი ნარ ჩუ ნეთ თქვე ნი პარ ტ-
ნი ო რე ბი 25 წლის გან მავ ლო ბა ში?
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შეც დო მა, რო მელ საც ადა მი ა ნე ბი უშ ვე ბენ, არის ის, რომ, 

მა თი წარ მოდ გე ნით, შე უძ ლი ათ იყ ვ ნენ არა მხო ლოდ მთა ვა რი სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლი, არა მედ მთა ვა რი ოპე რა ცი უ ლი დი რექ ტო რი, მთა ვა რი სა მეც ნი ე რო დი რექ ტო რი, 

მთა ვა რი სა მე დი ცი ნო დი რექ ტო რი და მთავა რი გა მომ გო ნე ბე ლი. ეს ეგოს გა მო ა, რო დე საც 

ახალ გაზ რ და ადა მი ა ნე ბი ფიქ რო ბენ, რომ ამ ყვე ლაფ რის მარ ტო გა კე თე ბა ძა ლუძთ. ჯორ ჯი, 

ცხა დი ა, გე ნი ა ლუ რი მეც ნი ე რი ა, მე კი მიმაჩნია, რომ საკ მა ოდ კარ გი ყნოს ვა მაქვს სა მე წარ მეო 

თვალ საზ რი სით. მაგ რამ ამავ დ რო უ ლად ჯორ ჯი მე წარ მე ცაა და მეც შე მიძ ლია ვი ყო მეც ნი ე რი. 

ინ ვეს ტო რე ბი ხში რად მო ითხო ვენ, რომ კომ პა ნი ე ბი ერთ სა კითხ ზე იყ-
ვ ნენ ფო კუ სი რე ბუ ლი: ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მე დი კა მენ ტი ან 
ახა ლი ტექ ნო ლო გი ა. თქვენ ამ მიდ გო მას არ ეთან ხ მე ბით.
მო დი, შევ თან ხ მ დეთ, „ფოკუსი“ ჩვენ თ ვის უცენ ზუ რო სიტყ ვის ტოლ ფა სი ა. ძა ლი ან დი დი შეც-

დო მაა ფიქ რი, რომ შე იძ ლე ბა აირ ჩიო ერ თი ძა ლი ან კარ გი სა კითხი, მთე ლი აქ ცენ ტი მას ზე 

გა და ი ტა ნო და ყვე ლა ფერ და ნარ ჩენს, უბ რა ლოდ, იგ ნო რი რე ბა გა უ კე თო. ნუ თუ სა ო ცა რი არ 

იქ ნე ბო და, რომ შეგ ვ ძ ლე ბო და მხო ლოდ ის სა კითხე ბი აგ ვერ ჩი ა, რომ ლე ბიც ჩვენს ბიზ ნესს 

წარ მა ტე ბას მო უ ტან და? რო გორც გა ვი გე, amgen-ის ახალ მა გე ნე რა ლურ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა 

გა ნაცხა და, რომ ისი ნი მხო ლოდ იმა ზე აპი რე ბენ მუ შა ო ბას, რაც წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა. წარ მა ტე-

ბებს ვუ სურ ვებ. ჩვენ ასე თი ჭკვი ა ნე ბი, უბ რა ლოდ, არ ვართ.

თქვენ უბად ლო ხართ საქ მი ან გა რი გე ბებ ში. ერ თხელ Sanofi-ი მა ში ნაც 
კი და ი თან ხ მეთ თქვენ თ ვის ფუ ლი გა და ე ხა და, რო დე საც მე დი კა მენ ტ ზე 
უფ ლე ბე ბი უკან და გიბ რუ ნათ. რა არის თქვე ნი სა ი დუმ ლო?
რო დე საც მო ლა პა რა კე ბებს ვა წარ მო ებთ, არ სე ბი თად ვფიქ რობთ იმა ზე, თუ რა მოხ დე ბა ხუ თი 

და ათი წლის შემ დეგ. უამ რა ვი ადა მი ა ნი დებს გა რი გე ბას და მათ მხო ლოდ ის აინ ტე რე სებთ, რა 

ბე დი ელის მათს აქ ცი ებს ამ კვი რა ში, ან შე საძ ლოა მომ დევ ნო თვე ში; ისი ნი მზად არი ან სა კუ თა-

რი მო მა ვა ლი გა ი ღონ მოკ ლე ვა დი ა ნი წარ მა ტე ბის სა ნაც ვ ლოდ. ჩვენ ასე არა სო დეს ვიქ ცე ვით. 

რა იყო ჩვე ნი სა ი დუმ ლო? ჩვენ მოთ მი ნე ბით ვე ლო დით წარ მა ტე ბას, რად გან ვი ცო დით, რომ 

ბო ლოს და ბო ლოს იმ კომ პა ნი ებს, რო მელ თა ნაც ვმუ შა ობ დით, სჭირ დე ბო დათ ის, რაც ჩვენ 

გვქონ და.
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როგორ ვზომავთ ინოვაციას 
ინო ვა ცი უ რი რე ი ტინ გე ბის უმე ტე სო ბა პო პუ ლა რუ ლო ბის კონ კურ სი ა, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა 

მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბას და რე დაქ ტორ თა კაპ რი ზებს. ჩვე ნი მე თო დი კი და ფუძ ნე ბუ ლია 

ინ ვეს ტორ თა უნარ ზე, ამო იც ნონ კომ პა ნი ე ბი, რო მელ თა გა ნაც ელი ან ინო ვა ცი უ რო ბას ახ ლა და 

მო მა ვალ ში. კომ პა ნი ე ბი კლა სი ფი ცირ დე ბა მა თი ინო ვა ცი უ რი და მა ტე ბი თი პრე მი უ მე ბით: სხვა ო-

ბით მათ სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ა სა და არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი მო მა ვა ლი ფუ ლა დი 

ნა კა დის წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბას შო რის (hOLt/Credit Suisse-ის სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ფორ-

მუ ლის სა ფუძ ველ ზე). მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის ფირ მებს სჭირ დე ბათ შვი დი წლის სა ჯა რო ფი ნან-

სუ რი მო ნა ცე მე ბი და $10-მი ლი არ დი ა ნი სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია (მაგალითად, Facebook-ი 

ტოპ ა თე ულ ში შე ვი დო და, მხო ლოდ 2012 წლის მო ნა ცე მე ბი რომ გა მოგ ვე ყე ნე ბი ნა). 

გარ და ამი სა, და ვა წე სეთ კვლე ვა- გან ვი თა რე ბა ზე და ხარ ჯუ ლი სახ ს რე ბის გარ-

კ ვე უ ლი ზღვა რი, ამი ტომ სი ა ში არ არის ბან კე ბი, აგ რეთ ვე ენერ გე ტი კუ ლი 

და სამ თო- მომ პო ვე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი, რო მელ თა სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბაც 

უფ რო ნედ ლე უ ლის ფას ზეა მიბ მუ ლი, ვიდ რე ინო ვა ცი ა ზე. სე რი ო ზუ ლი 

დათ ქ მა: ჩვე ნი არ ჩე ვა ნი არ უკავ შირ დე ბა ინ ვეს ტო რე ბის შემ დ გომ შე მო-

სავ ლი ა ნო ბას. იმ პი რო ბებ ში, რო ცა აქ ცი ა თა დღე ვან დელ კურ ს ში ჩა დე-

ბუ ლია დი დი ზრდის მო ლო დი ნი, შე საძ ლოა ინ ვეს ტო რე ბის შე მო სა ვა ლი 

და ბა ლიც კი აღ მოჩ ნ დეს, თუკი მოლოდინი არ გამართლდება.

ავტორი: ჯეფ დაიერი და ჰელ გრეგერსენი 

კომპანია იტანჯება, როდესაც შეფის ახალი იდეების 
ხორცშესხმა უხდება. გამჭრიახი ლიდერი ქმნის 

ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია თავად იფიქროს.
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Amazon-ში მუ  შა  ო  ბა ად   ვი  ლი არ არის. მი  სი მე  ნე  ჯე  რე  ბი ისა  ხა -

ვენ რთულ მიზ   ნებს, აკე  თე  ბენ ბი  უ  ჯე  ტის ეკო  ნო  მი  ას და იღე  ბენ 

და  მა  ტე  ბით სა  მუ  შაო სა  ა  თებს. მაგ   რამ მათ   თ   ვის, ვი  საც მოს  -

წონს ახა  ლი იდე  ე  ბის მო  ფიქ   რე  ბა, ეს იშ   ვი  ა  თი და სა  უ  კე  თე  სო 

სა  მუ  შაო გა  რე  მო  ა, რად   გან მის   მა მი  ლი  არ   დერ   მა დამ   ფუძ   ნე  ბელ   მა, ჯეფ 

ბე  ზოს   მა, ეს პრინ   ცი  პი ყვე  ლა თა  ნამ   შ   რო  მელს პრი  ო  რი  ტე  ტად და  უ  სა  ხა და 

ამით თა  ვი  დან აიცი  ლა ის უსი  ა  მოვ   ნე  ბა, რაც თან სდევს დი  ნა  მიკ  უ  რი და 

კრე  ა  ტი  უ  ლი შე  ფის მმარ   თ   ვე  ლო  ბას. 

„მე ხელს ვუწყობ ჩვენს თა  ნამ   შ   რომ   ლებს, შე  ვიდ   ნენ ჩიხ   ში და ექ   ს   პე -

რი  მენ   ტე  ბით ეძე  ბონ გა  მო  სა  ვა  ლი, – ამ   ბობს ბე  ზო  სი. – ჩვენ ვცდი  ლობ   დით 

ისე  თი ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტე  ბის შექ   მ   ნას, რო  მელ   თა სა  შუ  ა  ლე  ბი  თაც შე  ვამ   ცი  რებთ 

ექ   ს   პე  რი  მენ   ტე  ბის ხარ   ჯებს, რა  თა უფ   რო მე  ტის ჩა  ტა  რე  ბა შევ   ძ   ლოთ. 

თუ ექ   ს   პე  რი  მენ   ტე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბას ასი  დან ათა  სამ   დე გაზ   რ   დი, 

ამით მკვეთ   რად ზრდი ინო  ვა  ცი  ა  თა რა  ო  დე  ნო  ბას“. 

1. Salesforce
პროგრამული უზრუნველყოფა, აშშ

ბოლო 12 თვის გაყიდვები ($მლნ) $3,247
3-დან 5 წლამდე შემოსავლების ზრდა (დაახლოებით) 27%
გაყიდვებისთვის განკუთვნილ პროგრამულ უზრუნველყოფაში 
ღრუბლის (ინტერნეტრესურსების) მეშვეობით გამოთვლების 
პიონერი თავის მაღალი შეფასების მქონე აქციებს იყენებს იმ 
დამწყები კომპანიების შესასყიდად, რომლებიც იმავეს აკეთებენ 
მარკეტინგის გუნდებისთვის. ივნისში მთავარმა აღმასრულებელმა 
დირექტორმა, მარკ ბენიოფმა, განახორციელა ამ დღემდე თავისი 
ყველაზე მსხვილი შესყიდვა, გადაიხადა რა $2,5 მილიარდი 
exacttarget-ის შესაძენად. 

2. Alexion Pharmaceuticals
ბიოტექნოლოგია, აშშ

გაყიდვები $1,324
შემოსავლის ზრდა 25% 

სხვა კომ პა ნი ე ბი ბა ძა ვენ alexion-ის მი ერ უიშ ვი ა თეს ავად მ ყო ფო ბებ ზე 
ფო კუ სი რე ბას, მაგ რამ მი სი აქ ცი ე ბი წელს მხო ლოდ 10%-ით გა ი ზარ და, 
წი ნა ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში გა ოთხ მა გე ბის შემ დეგ. ინ ვეს ტო-
რე ბი ში შო ბენ, რომ სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და დამ ზღ ვე ვე ბი 
და იწყე ბენ მი სი $440 000-ის ღი რე ბუ ლე ბის მე დი კა მენ ტ ში – Soliris-ში 
ფუ ლის გა დახ დის თ ვის წი ნა აღ მ დე გო ბის გა წე ვას. და დის 
ხმე ბი Roche-ს მი ერ კომ პა ნი ის შეს ყიდ ვის შე სა ხებ. 
დი დი იმე დი: მე დი კა მენ ტი ბავ შ ვე ბის თ ვის, 
რომ ლე ბიც და ი ბად ნენ ძლი ერ და ზი ა ნე ბუ ლი 
ძვლე ბით. 

3. VMware
პროგრამული უზრუნველყოფა აშშ

გაყიდვები $4,861
შემოსავლის ზრდა 19% 
სი ა ში პირ ვე ლად მოხ ვ და ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ის 
მე ფე, პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის ფო-

კუ სი, რო მე ლიც აკო პი რებს აპ ლი კა ცი-
ებს და მყარ დის კებს მრა ვალ კომ პი-
უ ტერ ზე, რა თა მათ უფ რო სწრა ფად 

და სა ი მე დოდ იმუ შა ონ. ახ ლა ის 
სე რი ო ზუ ლად არის და კა ვე ბუ ლი 

მო ბი ლუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბით.

100 ყველაზე ინოვაციური კომპანია 
მუშაობის მომავალი

გენიალობის 
გამოვლენის 
საიდუმლო

Amazon-ის მთავარი 
დირექტორი ჯეფ 

ბეზოსი ეძებს ახალ 
კადრებს სიჯიუტისა და 

მოქნილობის სწორი 
კომბინაციით. 

INNOVAtION
PREmIum

72,8%

ინოვაციური 
ღირებულება

INNOVAtION
PREmIum

72,3%

ინოვაციური 
ღირებულება

INNOVAtION
PREmIum

63,7%

ინოვაციური 
ღირებულება



ექი მებს იმ ბრალ დე ბე ბის ფონ ზე, თით ქოს intuitive-
ის რო ბო ტე ბი და კავ ში რე ბულ ნი იყ ვ ნენ პა ცი ენ ტე ბის 
გარ დაც ვა ლე ბას თან. 2012 წლის შემ დეგ ინ ვეს ტო რებ მა 
აქ ცი ე ბის ფა სე ბი 20%-ით და აგ დეს. 

9. Rakuten
საცალო ვაჭრობა, იაპონია

გაყიდვები $5,571
შემოსავლის ზრდა 37% 
Rakuten-ი კონ კუ რენ ცი ას 
უწევს amazon-ს იაპო ნი-
ის ში და ბა ზარ ზე, მაგ რამ ის 
აგ რეთ ვე იბ რ ძ ვის amazon-ის 
ტე რი ტო რი ა ზე, აძ ლი ე რებს 
რა თა ვის პო ზი ცი ებს Rakuten.
com-ის (ყოფილი Buy.com) 
მეშ ვე ო ბით აშ შ - ში გან ხორ-
ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ში. მი-
სი კა ნა და ში შექ მ ნი ლი ელექ-
ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის წამ კითხ ვე ლი kobo ლი დე რობს 
რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ პრო დუქ ტი ჯერ არ არის 
მოგე ბი ა ნი წიგ ნე ბის მა ღა ზია Borders-თან მი სი პარ ტ ნი-
ო რო ბის შეწყ ვე ტით გა მოწ ვე უ ლი შე ფერ ხე ბის გა მო. 

10. Natura Cosmeticos
პირადი ჰიგიენა, ბრაზილია

გაყიდვები $3,206
შემოსავლის ზრდა 15%
1969 წელს მილიარდერ ანტონიო 
ლუის სეაბრას მიერ დაარსებული 
natura არის ბრაზილიის უმსხვილესი 
კოსმეტიკური კომპანია და ის იყო 
პირ ვე ლი ქვე ყა ნა ში, რო მელ მაც ეკო-
ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტე ბი 
თა ვი სი ნო მენ კ ლა ტუ რის ცენ ტ რ ში მო-
აქ ცი ა. მი სი შე მო სავ ლის და ახ ლო ე ბით 
40% ახა ლი პრო დუქ ტე ბი დან მო დის. მი სი კვლე ვი თი 

გან ყო ფი ლე ბა მთელ მსოფ ლი ო ში 
აქ ტი უ რად ეძებს ახალ ინ გ რე დი-

ენ ტებს და თა ნამ შ რომ ლობს 
უნი ვერ სი ტე ტე ბის ისეთ 

მკვლე ვა რებ თან, რომ-
ლე ბის გა ნაც მათ რა ი მეს 

სწავ ლა უფა სოდ შე უძ-
ლი ათ. მან მო ი პო ვა 
მა ღა ლი შე ფა სე ბა 

თა ვის რეკ ლა მებ-
ში სუ პერ მო დე-
ლე ბის მა გივ რად 
ჩვე უ ლებ რი ვი 
ქა ლე ბის გა და-
ღე ბის თ ვის. 

ტოპ 100

4. Regeneron 
Pharmaceuticals
ბიოტექნოლოგია, აშშ

გაყიდვები $1,740
შემოსავლის ზრდა 29% 

უოლ სტრი ტი 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, 
რომ ფარ მა ცევ-
ტულ ინ დუს ტ რი ას 
გა მო ე ლია ბლოკ-
ბას ტე რე ბი, მაგ რამ 
Regeneron-მა იპო ვა 
გზა მათ შე საქ მ ნე-
ლად შეზღუ დუ ლი 
ბი უ ჯე ტის მეშ ვე ო-

ბით. მის მა მოზ რ დილ თა სიბ რ მა ვის სა წი ნა აღ მ დე გო 
პრე პა რატ მა, eylea-მ, თა ვი სი პირ ვე ლი სრუ ლი წლის 
გან მავ ლო ბა ში $850 მი ლი ო ნი გა მო ი მუ შა ვა, ხო ლო 
წელს მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ გა ყიდ ვე ბი 50%-ით გა იზ-
რ დე ბა $1,3 მი ლი არ დამ დე. მი სი კვლე ვისა და გან ვი-
თა რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ერთ მე დი კა მენ ტ ზე შე ად გენს 
მხო ლოდ $736 მი ლი ონს, Pfizer-ის $7 მი ლი არ დი სა გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით. 

5. ARM Holdings
ნახევრადგამტარები, 
გაერთიანებული სამეფო

გაყიდვები $1,020
შემოსავლის ზრდა 27% 

aRM-მა შექ მ ნა ისე თი მოგე ბი ა ნი პრო ექ ტი და ბა-
ლი სიმ ძ ლავ რის მიკ როპ რო ცე სო რე ბის თ ვის, რომ მი სი 
სქე მე ბი ახ ლა მსოფ ლი ოს სმარ ტ ფო ნე ბის 90%-შია. მის 
მი ერ კვლე ვასა და გან ვი თა რე ბა ზე და ხარ ჯულ თი თო-
ე ულ დო ლარ ზე კომ პა ნია იღებს სუფ თა შე მო სა ვალს 
გა და სა ხა დე ბის გა დახ დამ დე $2-ის ოდე ნო ბით.    

6. Baidu
ინტერნეტმომსახურება, ჩინეთი

გაყიდვები  $4,182
შემოსავლის ზრდა 25%
ჩი ნე თის უდი დე სი სა ინ ფორ მა ცი ო- სა ძი ე ბო სის ტე მა 
(67%-იანი წი ლი) კი დევ უფ რო მე ტად მო ბი ლურ ბა-
ზარ ზე დო მი ნი რებს (85%), მაგ რამ მის და მა არ სე ბელს, 
რო ბინ ლის, კი დევ უფ რო შორს უნ და წას ვ ლა. ივ ლის-
ში მან გა ნა ხორ ცი ე ლა ამ დრომ დე თა ვი სი ყვე ლა ზე 
მსხვი ლი შეს ყიდ ვა, შე ი ძი ნა რა $1,9 მი ლი არ დად 91 
wireless-ი, აპ ლი კა ცი ე ბის აქ ტი უ რად მო მუ შა ვე მა ღა-
ზი ა, რო მე ლიც ერ თი წლის წინ $115 მი ლი ო ნად იყო 
შე ფა სე ბუ ლი.  

alexion-ის 
ახალი ოფისები 
კონექტიკუტის 
ქალაქ ნიუ-
ჰეივენში.

„ჩვენ მივიღებთ ინოვაციას 
ნებისმიერი სახით, 

რომლითაც თქვენ მას 
გადმოგვცემთ“: Salesforce-

ის დამაარსებელი და 
მთავარი აღმასრულებელი 

დირექტორი მარკ ბენიოფი. 

INNOVAtION
PREmIum

63,1%

ინოვაციური 
ღირებულება

INNOVAtION
PREmIum

61,2%

ინოვაციური 
ღირებულება

INNOVAtION
PREmIum

60,2%

ინოვაციური 
ღირებულება

INNOVAtION
PREmIum

50,7%

ინოვაციური 
ღირებულება

INNOVAtION
PREmIum

48,5%

ინოვაციური 
ღირებულება

INNOVAtION
PREmIum

60,6%

ინოვაციური 
ღირებულება

INNOVAtION
PREmIum

53,9%

ინოვაციური 
ღირებულება

7. Amazon
საცალო ვაჭრობა, აშშ

გაყიდვები $66,848
შემოსავლის ზრდა 35% 
და მა არ სე ბე ლი ჯეფ ბე ზო სი იღებს თა ნამ შ რომ ლებს, 
მაგ რამ ეძებს მხო ლოდ ინო ვა ცი უ რად მო აზ როვ ნე 
ადა მი ა ნებს. „მათი ინო ვა ცია შე იძ ლე ბა მცი რემას-
შ ტა ბი ა ნი იყოს – მა გა ლი თად, პრო დუქ ტის ახა ლი 
თვი სე ბა ან პრო ცე სი, რო მე ლიც აუმ ჯო ბე სებს კლი-
ენ ტ თა მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს – მაგ რამ მე მინ და 
ვი ცო დე, რომ ისი ნი სი ახ ლის შე მო ტა ნას ეც დე ბი ან“, 
– ეუბ ნე ბა ბე ზო სი Forbes-ს.  

8. Intuitive Surgical
სამედიცინო აპარატურა, აშშ

გაყიდვები $2,337
შემოსავლის ზრდა15% 
მი სი რო ბო ტი ზე ბუ ლი ქი რურ გი უ ლი 
სის ტე მა da Vinci ქი რურ გის ხე ლის 
მოძ რა ო ბებს აქ ცევს უფ რო ზუსტ 
მა ნევ რე ბად ადა მი ა ნის სხე უ ლის 
შიგ ნით. კომ პა ნია ჩა მო ვი და 
გა სუ ლი წლის #3 პო ზი ცი ი დან, 
რად გან აშ შ -ის ბა ზა რი კრი ზისს 
გა ნიც დის, ხო ლო სა ა ვად მ ყო-
ფო ე ბი ამ ცი რე ბენ და ნა ხარჯს 
ძვი რად ღი რე ბულ ახალ აპა-
რა ტუ რა ზე. კონ ტ რო ლისა და 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი 
ასე ვე თვალ ყურს ადევ ნე ბენ  
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 11 Henan SHuangHui 
inveStment & Development 48.0%
სურსათი  / Cn

 12 ColoplaSt 46.5
სამედიცინო აპარატურა / De

 13 Cerner 45.9
ჯანდაცვა / uS

 14 uniCHarm 43.5
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / Ja

 15 eStee lauDer CoS 41.4
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / uS

 16 Jeronimo martinS 41.3
სურსათის საცალო ვაჭრობა / po

 17 FmC teCHnologieS 40.8
ნავთობი და გაზი / uS

 18 tenCent HolDingS 40.7
გამოთვლითი მომსახურება / Cn

 19 StarbuCkS 40.6
რესტორნები / uS

 20 pernoD riCarD 40.5
სასმელები / Fr

 21 beam 40.0
სასმელები / uS

 22 perrigo 39.9
ფარმაცევტიკა / uS

 23 eSSilor international 39.3
სამედიცინო აპარატურა / Fr

 24 beierSDorF 38.3
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / ge

 25 griFolS 38.2
ფარმაცევტიკა / Sp

 26 FanuC 37.9
სამრეწველო დანადგარები / Ja

 27 Diageo 37.5
სასმელები / uk

 28 HerSHey 36.2
სურსათი  / uS

 29 Danone 35.6
სურსათი / Fr

 30 proCter & gamble 35.5
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / uS

 31 DaSSault SyStemeS 35.5
პროგრამული უზრუნველყოფა  / Fr

 32 Colgate-palmolive 35.3
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / uS

 33 eColab 34.6
ქიმიური პროდუქტები / uS

 34 monSanto 34.3
ქიმიური პროდუქტები / uS

 35 reCkitt benCkiSer grp 34.1
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / uk

 36 keyenCe 33.9
ელექტრონიკა / Ja

 37 kone 33.1
საინჟინრო მომსახურება / Fi

ტოპ

100

Henan Shuanghui
გაყიდვები ($მილ.) $6,410
3-დან 5 წლამდე შემოსავლის ზრდა (დაახლოებით) 97%
ვინ თქვა, რომ სა საკ ლა ო ებ ზე ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვა შე უძ ლე ბე-
ლი ა? ჩი ნეთ ში ღო რისა და სხვა ხორ ცის უმ ს ხ ვი ლე სი მწარ მო ე ბე ლი 
იყე ნებს პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის დარ გ ში მი სი ფი ლი ა ლის 
მი ერ შე მუ შა ვე ბულ კონ ტ რო ლის ხა რის ხის მძლავრ სის ტე მას, რა თა 
თვალ ყუ რი ადევ ნოს სა წარ მო ებ ში 15 მი ლი ო ნი ღო რის მდგო მა რე ო-
ბას მთე ლი ჩი ნე თის მას შ ტა ბით. მა ი სის ბო ლოს კომ პა ნი ამ სენ სა ცია 
მო ახ დი ნა, რო დე საც $4,7 მი ლი არ დად შე ი ძი ნა შაშ ხის მე ფე – აშშ-ის 
კომ პა ნია Smithfield Foods-ი. Shuanghui-მ შე ის წავ ლა Oscar Mayer-ის 
მარ კე ტინ გუ ლი სცე ნა რი და და ა მა ტა მას აზი უ რი თა ვი სე ბუ რე ბა. 
ის და ხარ ჯავს $1,6 მი ლი ონს Shuanghui Forest-ის – 200-სერიიანი 
ტე ლე მულ ტ სე რი ა ლის თა ნაპ რო დი უ სი რე ბა ზე, სა დაც ნაჩ ვე ნე ბი 
იქ ნე ბა მი სი სა ფირ მო ჰოტ-დო გე ბის მი ხედ ვით მო დე ლი რე ბუ ლი 
ათი პერ სო ნა ჟი. 

unicharm
გაყიდვები $5,981
შემოსავლის ზრდა 9%
იაპო ნი ის 
სა მომ ხ-
მა რებ ლო 
სა ქონ ლის 
გი გან ტი 
პირ ვე-
ლად მოხ ვ და სი ა ში მას შემ დეგ, 
რაც მო ხერ ხე ბუ ლად გა მო ი ყე ნა 
ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე დე მოგ-
რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი. მან 
გა და ა კე თა თა ვი სი მა ღა ზი ე ბი 
და სა წარ მოო ასორ ტი მენ ტი სა-
ზო გა დო ე ბის მოხუცებულ წევ-
რებ ზე გათ ვ ლით. მოზ რ დილ თა 
სა ფე ნე ბის გა ყიდ ვე ბი აჭარ ბებ-
და სა ბავ შ ვო სა ფე ნე ბის გა ყიდ-
ვებს ყო ველ წელს, 2011 წლი დან 
დაწყე ბუ ლი. კომ პა ნი ა ში მკაც რი 
რე ჟი მი ა: თა ნამ შ რომ ლე ბი ყო-
ველ კ ვი რე უ ლად გა დი ან რე გის-
ტ რა ცი ას და აბა რე ბენ ან გა რიშს 
თა ვი სი საქ მე ე ბის ვი თა რე ბის 
შე სა ხებ. 

Pernod Ricard 
გაყიდვები $10,940
შემოსავლის ზრდა 10%
ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე-
ბის ფრან გუ ლი კონ გ ლო-
მერ ტი (absolut,-ი Chivas-ი, 
Beefeater-ი), რომ ლის ის-
ტო რი აც 208 წლის წინ იღებს 
სა თა ვეს, 
აგ რ ძე ლებს 
კლა სი კის 
გა და ხედ ვას. 
წელს Pernod-მ 
გა მო უშ ვა 1805 
ბოთ ლი აბ სენ-
ტი მო დუ რი 
ბრენ დით 
Maison kitsuné, 
აშშ-ს მი ერ 
1912-დან 2007 
წლამ დე ამ 
ძლი ე რი, მწვა-
ნე აბ ზინ დის 
ლი ქი ო რის აკ-
რ ძალ ვის აღ-
სა ნიშ ნა ვად. 

Fanuc
გაყიდვები $5,376
შემოსავლის ზრდა 4%
Fanuc-ის ყვი თე ლი რო ბო ტე ბი (როგორიცა M-2000ia) საკ მა ოდ ძლი ე-
რე ბი არი ან იმის თ ვის, რომ გაწ მინ დონ და ას წი ონ 2550 ფუნ ტის წო ნის 
მა ტა რებ ლის ბორ ბა ლი თა ვის „თავს“ ზე ვით, და საკ მა ოდ ზუს ტე ბი 

არი ან სა ი მი სოდ, რომ ელ-
ვის სის წ რა ფით ჩას ვან aaa 
ზო მის ბა ტა რე ე ბი თა ვის 
პლას ტ მა სის შუ ა სა დებ ში. 
ზო გი ერთ რო ბოტს ისე თი 
მძლავ რი სენ სო რე ბი გა-
აჩ ნი ა, რომ მათ შე უძ ლი ათ 
სხვა დას ხ ვა ფორ მას, ფე რსა 
და წნე ვა ში მცი რე გან ს ხ ვა-
ვე ბე ბის გარ ჩე ვა. 2016 წელს 
იაპო ნუ რი კომ პა ნია 60 
წლის ხდე ბა.

ავსტრალია  au; ბელგია  be; 
ბრაზილია br; კანადა Ca; ჩინეთი Cn; 
დანია De; ფინეთი Fi; საფრანგეთი 
Fr; გერმანია ge; ინდოეთი 
in; ირლანდია ir; იაპონია Ja; 
ლუქსემბურგი lu; ნიდერლანდი

ne; პორტუგალია po; ესპანეთი Sp; 
შვედეთი SW; შვეიცარია SZ; ტაივანი 
ta; გაერთიანებული სამეფო uk; 
შეერთებული შტატები uS

რეიტინგი კომპანია       ინოვაციური
დარგი / ქვეყანა          ღირებულება

100 ყველაზე ინოვაციური კომპანია 
მუშაობის მომავალი

ბო  ლო ათ   წ   ლე  უ  ლის გან   მავ   ლო  ბა -

ში ბიზ   ნეს   ლი  დე  რებ   თან მუ  შა  ო  ბი  სას 

სა  ინ   ტე  რე  სო სქე  მა აღ   მო  ვა  ჩი  ნეთ: 

სა  შუ  ა  ლოდ კრე  ა  ტი  ულ ლი  დე  რებს 

შე  უძ   ლი  ათ კომ   პა  ნი  ის ინო  ვა  ცი  უ  რი 

პო  ტენ   ცი  ა  ლის გაზ   რ   და, მაგ   რამ მე  ტის  -

მე  ტად გე  ნი  ა  ლუ  რი ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლი 

შე  საძ   ლოა სა  ხი  ფა  თო აღ   მოჩ   ნ   დეს 

ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის   თ   ვის, რად   გან ხში -

რად ის სხვა  თა უნა  რებ   სა და იდე  ებს 

თრგუ  ნავს. 

ჩვენ მი ერ გა კე თე ბუ ლი 1000-ზე 

მე ტი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით, მსოფ-

ლი ოს ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი ლი დე-

რე ბის (მათი უნა რე ბის სხვა თა მი ერ 

შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე) 10%- 15% 

თავს არ იწუ ხებს იმით, რომ წა ა ხა-

ლი სოს გარ შე მომ ყოფ თა ინო ვა ცი-

ე ბი. ხში რად ამ ლი დე რე ბის აზ რით, 

მა თი იდე ე ბი იმ დე ნად ჯო ბია მა თი 

კო ლე გე ბი სას, რომ ზედ მე ტად თვლი-

ან გარ შე მო ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნე ბის 

შე მოკ რე ბას. ბევრ მათ განს ასე ვე არ 

ჰყოფ ნის მოთ მი ნე ბა, მის ცეს სხვებს 

შან სი გა ნა ვი თა რონ და წარ მო ა ჩი-

ნონ სა კუ თა რი იდე ე ბი, ამი ტომ მარ ტო 

მუ შა ო ბენ. ეს შე საძ ლოა კარ გიც იყოს 

მოკ ლე პე რი ოდ ში, მაგ რამ დამ ღუპ-

ვე ლია გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა-

ში. თა ნამ შ რომ ლე ბი აღარ იგო ნე ბენ 

ახალ იდე ებს; მა თი კრე ა ტი უ ლი კუნ-

თე ბი ატ რო ფირ დე ბა. ამან შე საძ ლოა 

კომ პა ნი ის მუ შა ო ბას სე რი ო ზუ ლი 

საფ რ თხე შე უქ მ ნას იმ შემ თხ ვე ვა ში, 

თუ ძა ლი ან ინო ვა ცი უ რი ლი დე რი მას 

და ტო ვებს, გან სა კუთ რე ბით, თუ ის 

ცნო ბი ლი პი როვ ნე ბა ა. 

Apple-ის ახა ლი იდე ე ბის გე ნე რი-

რე ბის უნარ თან და კავ ში რე ბით ინ-

ვეს ტო რებ მა ღელ ვა ჯერ კი დევ სტივ 

ჯობ სის გარ დაც ვა ლე ბამ დე (2011 წ. 

ოქ ტომ ბე რი) და იწყეს. ბო ლო ორი 

წლის გან მავ ლო ბა ში Apple-ის ინო ვა-

ცი უ რი პრე მი უ მი (სხვაობა სა ბაზ რო 

კა პი ტა ლი ზა ცი ა სა და არ სე ბუ ლი პრო-

დუქ ტე ბი დან და მომ სა ხუ რე ბი დან მი-

ღე ბუ ლი მო მა ვა ლი ფუ ლა დი ნა კა დის 

წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბას შო-



რეიტინგი კომპანია       ინოვაციური
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 38 yaHoo Japan 32.8%
გამოთვლითი მომსახურება / Ja

 39 brF-braSil FooDS 32.8
სურსათი / br

 40 tata ConSultanCy  
ServiCeS 32.6
გამოთვლითი მომსახურება / in

 41 yum! branDS 31.7
რესტორნები / uS

 42 teraData 31.5
გამოთვლითი მომსახურება / uS

 43 praxair 31.4
ქიმიური პროდუქტები / uS

 44 CSl 31.1
ბიოტექნოლოგია / au

 45 anHeuSer-buSCH inbev 31.1
სასმელები / be

 46 kWeiCHoW moutai 30.9
სასმელები / Cn

 47 google 30.9
გამოთვლითი მომსახურება / uS

 48 l’oreal 30.8
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / Fr

 49 SHerWin-WilliamS 30.8
საყოფაცხოვრებო საქონლის საცალო 

ვაჭრობა / uS

 50 Citrix SyStemS 30.7
პროგრამული უზრუნველყოფა  / uS

 51 SmitH & nepHeW 29.8
სამედიცინო აპარატურა / uk

 52 monDeleZ  
international 29.8
პროგრამული უზრუნველყოფა / uS

 53 inFoSyS 29.1
გამოთვლითი მომსახურება / in

 54 kellogg 29.0
სურსათი / uS

 55 ultrapar  
partiCipaCoeS 28.9
ქიმიური პროდუქტები / br

 56 intuit 27.9
პროგრამული უზრუნველყოფა  / uS

 57 teCHnip 27.3
ნავთობი და გაზი / Fr

 58 pepSiCo 27.1
სასმელები / uS

 59 SCHlumberger 26.3
ნავთობი და გაზი / ne

 60 FreSeniuS  
meDiCal Care 26.1
ჯანდაცვა / ge

 61 SmC Corp 26.0
სამრეწველო დანადგარები / Ja

 62 valeant  
pHarmaCeutiCalS intl 25.8
ფარმაცევტიკა / Ca

 63 unilever nv 25.8
სურსათი / ne

 64 CHina oilFielD  
ServiCeS 25.4
ნავთობი და გაზი / Cn

 65 automatiC Data  
proCeSSing 25.3
ბიზნესმომსახურება / uS

 66 CarlSberg 25.1
სასმელები / De

 67 CoviDien 24.9
სამედიცინო აპარატურა / ir

 68 baJaJ auto 24.0
მოტოციკლები / in
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Yahoo Japan
გაყიდვები $4,119
შემოსავლის ზრდა 11%
ყვე ლა ზე მე ტი მომ ხ მა რებ ლე-
ბის მქო ნე ვებ სა ი ტი იაპო ნი ა ში 
პირ ვე ლად მოხ ვ და სი ა ში, 
ხო ლო მი სი ნა წი ლობ რი ვი 
მფლო ბე ლი yahoo – ვერ მოხ-
ვ და. 2012 სა ბი უ ჯე ტო წელს სა-
რეკ ლა მო გა ყიდ ვე ბი 15%-ით 
გა ი ზარ და რეკ ლა მე ბის ახა ლი 
თა მა მი ფორ მა ტის წყა ლო ბით. 
კომ პა ნია ახ ლა თა ნამ შ რომ-
ლებს ნე ბას რთავს, აიღონ 
აუნაზღა უ რე ბე ლი შვე ბუ ლე ბა 
ერთ წლამ დე. ეს საკ მა ოდ 
გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრი ვი ლე გიაა 
აშ შ - სა და ევ რო პა ში, მაგ რამ 
ძალ ზე იშ ვი ა თი - იაპო ნი ა ში. 

Google
გაყიდვები ($მლნ) $56,594
3-დან 5 წლამდე შემოსავლის ზრდა (დაახლოებით) 17%
google-მა 23 ად გი ლით ჩა მო ი წი ა, მაგ რამ საკ მა რი სი ფუ ლა დი სახ ს-
რე ბის პი რო ბებ ში ის ენ თუ ზი აზ მით გა ნაგ რ ძობს ექ ს პე რი მენ ტი რე ბას. 
თვით მარ თ ვა დი ავ ტო მო ბი ლე ბი და მი ნი ა ტუ რუ ლი კომ პი უ ტე რე ბი 
სენ სა ცი ას ქმნი ან, მაგ რამ მი სი უშუ ა ლოდ მომ დევ ნო დი დი ბუ მი ნაკ-
ლე ბად თვალ ში სა ცე მი და სა ვა რა უ დოდ უფ რო მოგე ბი ა ნი ა: ილუს ტ-
რა ცი უ ლი და ვი დე ო რეკ ლა მე ბი, რომ ლე ბიც გა მიზ ნუ ლია სა ტე ლე ვი ზიო 
სა რეკ ლა მო ბი უ ჯე ტე ბი დან მი ლი არ დო ბით დო ლა რის წა სარ თ მე ვად. 

mondelez
გაყიდვები $35,160
შემოსავლის ზრდა 12%
სა უზ მე-
უ ლის 
მსოფ ლი-
ოს უმ ს ხ-
ვი ლეს მა 
მწარ მო-
ე ბელ მა 
(Oreo, Ritz, nilla, toblerone, 
Cadbury) თა ვი სი 2012 წლის 
შე მო სავ ლის 13% ახა ლი 
პრო დუქ ტე ბი დან მი ი ღო. 
ერ თ -ერ თი ახა ლი იდე ა, სა უზ-
მის ბის კ ვი ტი belVita (belVita 
Breakfast Biscuit) გვპირ დე ბა 
ენერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფას 
ოთხი სა ა თის გან მავ ლო ბა ში, 
ნახ შირ წყ ლე ბის ნელ - ნე ლა 
გა მო თა ვი სუფ ლე ბის გზით. 
გა სულ წელს belVita-ს შე მო-
სა ვა ლი 50%-ით გა ი ზარ და, და 
გა ოთხ მაგ და 2008 წელს მი სი 
პირ ვე ლი გა მოშ ვე ბის შემ დეგ.

China Oilfield Services
გაყიდვები $3,503
შემოსავლის ზრდა 12%
ჩი ნე თის ერ თ -ერ თი ეროვ ნუ ლი სა ნავ თო ბო კომ პა ნი ის ფი ლი ალ მა 
წარ მა ტე ბით დაძ ლია რი გი ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მე ბი ბო ხა ის ზღვა ში 
მძი მე ნავ თო ბის მო პო ვე ბისა და სამ ხ რეთ ჩი ნე თის ზღვა ში წყალ ღ-
რ მა ძი ე ბის წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბით. ივ ლის ში კომ პა ნი ამ მო-
ახ დი ნა ორი ახა ლი აღ მო ჩე ნა ბო ხა ი ში, ჭა ბურ ღი ლის წარ მა დო ბით 
დღე ში 3460 ბა რე ლის ოდე ნო ბით სა ტეს ტო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა-
ში. 2012 წელს წმინდა შე მო სა ვალ მა $745 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. 

რის) 50%-დან 22%-მდე და ე ცა. წელს 

ჩვენს სი ა ში კომ პა ნია მე-5 ად გი ლი-

დან 79-მდე ჩა მოქ ვე ით და. შე საძ ლოა 

Apple-ი ჯობ სის გა რე შეც აგ რ ძე ლებს 

თა მა შის წე სე ბის შეც ვ ლას, მაგ რამ 

ინ ვეს ტო რებ მა თა ვის არი დე ბა არ-

ჩი ეს.

იგი ვე სცე ნა რი გა თა მაშ და 

Starbucks-ში. 2000 წელს მის მა გე-

ნე რა ლურ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა, 

ჰო ვარდ შულ ც მა, ეს პოს ტი და ტო-

ვა. მომ დევ ნო წლის გან მავ ლო ბა ში 

კომ პა ნი ის ინო ვა ცი უ რი პრე მი უ მი 

ნორ მა ლურ 45%-იან დო ნე ზე რჩე ბო-

და, მაგ რამ რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ 

11%-მდე და ე ცა. 2008 წელს შულ ცის 

დაბ რუ ნე ბამ ყა ვის ქსე ლის შე მოქ მე-

დე ბი თი დი დე ბა აღად გი ნა და დღეს 

მი სი ინო ვა ცი უ რი პრე მი უ მი მყა რად 

დგას 41%-ზე, რის გა მოც ის სი ის ტოპ -

ო ცე ულ ში მოხ ვ და. შულ ცის კომ პა ნი ა-

ში ყოფ ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ვეს-

ტო რე ბის იმე დე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც 

Starbucks-ის ინო ვა ცი ე ბი სა და ზრდის 

უნარ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი.

უფ რო წინ და ხე დულ მა ლი დე რებ მა 

იცი ან, რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

შე მოქ მე დე ბი თი უნა რე ბის გან ვი თა-

რე ბა სხვა ადა მი ა ნებ ში. Salesforce-ის 

დამ ფუძ ნე ბელ მა, მარკ ბე ნი ოფ მა, 

ჩვენ თან ბო ლო სა უბ რი სას გა ნაცხა-

და: „მე ყვე ლაფ რის გა კე თე ბა არ შე-

მიძ ლი ა. მე არ მაქვს ყვე ლა იდე ა. ეს 

არ არის ჩე მი სა მუ შა ო. ჩე მი სა მუ შაოა 

ინო ვა ცი ის კულ ტუ რის გა მო მუ შა ვე-

ბა. ჩვენ ამის და ნერ გ ვას ვცდი ლობთ. 

ჩვენ ამას ხელს ვუწყობთ. ჩვენ ამას 

ვა ფა სებთ. ჩვენ ამას ვამ ჩ ნევთ. ჩვენ 

ამას ვა ნაზღა უ რებთ. ჩვენ ამას მო-

ვითხოვთ“. სხვა თა შო რის, ზე დი-

ზედ სა მი წე ლია Salesforce-ი პირ ველ 

ად გილ ზეა ინო ვა ცი ურ კომ პა ნი ა თა 

სი ა ში. 

ბო ლო პე რი ოდ ში ბე ნი ო ფი და-

კა ვე ბუ ლი იყო ნო ვა ტორ თა და ქი რა-

ვე ბით და ასე ვე მა თი მომ ზა დე ბით 

კომ პა ნი ის შიგ ნით. 2011 წლი დან 

მან თით ქ მის $4 მი ლი არ დი და ხარ-

ჯა პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 
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 69 tyCo international 23.9%
კონგლომერატი / SZ

 70 novo norDiSk 23.4
ფარმაცევტიკა / De

 71 JoHnSon ControlS 23.0
ავტო ნაწილები / uS

 72 Sap 22.7
პროგრამული უზრუნველყოფა  / ge

 73 ampHenol 22.6
ელექტრონიკა / uS

 74 SanDvik 22.6
სამრეწველო დანადგარები / SW

 75 lvmH moet HenneSSy  
louiS vuitton 22.6
ტანსაცმელი/აქსესუარები / Fr

 76 roper inDuStrieS 22.4
სამრეწველო დანადგარები / uS

 77 aSml HolDing 22.3
ნახევარგამტარები  / ne

 78 aSSa abloy 22.3
ლითონები / SW

 79 apple 22.3
აპარატული უზრუნველყოფა/

პროგრამული უზრუნველყოფა / uS

 80 air proDuCtS  
& CHemiCalS 22.2
ქიმიური პროდუქცია / uS

 81 tenariS 22.2
ლითონები / lu

 82 preCiSion CaStpartS 21.8
ლითონები / uS

 83 roCkWell automation 21.3
სამრეწველო დანადგარები / uS

 84 nintenDo 21.1
პროგრამული უზრუნველყოფა / Ja

 85 Cameron intl 21.1
ნავთობი და გაზი / uS

 86 SeCom 20.9
ბიზნესმომსახურება / Ja

 87 SCHinDler HolDing 20.8
სამრეწველო დანადგარები / SZ

 88 Campbell Soup 20.6
სურსათი / uS

 89 kubota 19.9
სამრეწველო დანადგარები / Ja

 90 mylan 19.8
ფარმაცევტიკა / uS

 91 bg group 19.8
ნავთობი და გაზი / uk

 92 aDiDaS 19.6
ტანსაცმელი/აქსესუარები / ge

 93 Henkel 19.6
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / ge

 94 atlaS CopCo 19.6
სამრეწველო დანადგარები / SW

 95 Syngenta 19.5
ქიმიური პროდუქცია / SZ

 96 pentair 19.3
სამრეწველო დანადგარები / SZ

 97 kao 19.2
საოჯახო/პირადი ჰიგიენის საგნები / Ja

 98 FiDelity national  
inFormation ServiCeS 19.1
პროგრამული უზრუნველყოფა / uS

 99 meDiatek 18.6
ნახევარგამტარები / ta

 100  Daikin inDuStrieS 18.6
სამშენებლო მასალები / Ja

100 ყველაზე ინოვაციური კომპანია 
მუშაობის მომავალი

ტოპ

100

Apple
გაყიდვები ($მლნ) $169,404
3-დან 5 წლამდე შემოსავლის ზრდა (დაახლოებით) 12%
გაქვთ რა ი მე პრე ტენ ზია apple-ის ახა ლი აიფო ნის, აიპა დის ან Mac-ის 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის გა მოს ვ ლას თან და კავ ში რე ბით? 
კრეგ ფე დე რი გი თქვე ნი ადა მი ა ნი ა. ამო მა ვალ მა ვარ ს კ ვ ლავ მა 
სა ყო ველ თაო ყუ რადღე ბა მი იქ ცია apple-ის დე ვე ლო პე რე ბის ფეს-
ტი ვალ ზე ივ ნის ში, გა ა ტა რა რა მე ტი დრო სცე ნა ზე, ვიდ რე მთა ვარ მა 
აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა ტიმ კუკ მაც კი. მან მი ი ღო არაერთი 
აპ ლო დის მენ ტი მრა ვა ლი საზ რი ა ნი კო მენ ტა რის თ ვის, რო დე საც აღ-
ნიშ ნა, რომ apple-მა გა და ა კე თა პო კე რის მა გი და თა ვის აპ ლი კა ცი ა  
game Center-ში, რად გან „მთლიანად გაგ ვი თავ და მწვა ნე ფე რი და 
ხე“. ფე დე რი გი იყო სტივ ჯობ სის გუნ დის წევ რი next-იდან, რო მე ლიც 
apple-მა 1996 წელს შე ის ყი და. იგი ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში დარ ჩა, 
მაგ რამ ის კვლავ გად მო ი ბი რეს 2009 წელს. გა სულ წელს კუკ მა ის 
უმაღ ლე სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის გუნ დ ში შე იყ ვა ნა. 

Secom
გაყიდვები $9,094
შემოსავლის ზრდა 10%
უსაფ რ-
თხო ე ბის 
მომ სა-
ხუ რე ბის 
ფირ მა 
ტო კი ო დან წელს დაბ რუნ და 
ინო ვა ტო რე ბის სი ა ში მას შემ-
დეგ, რაც 2012 წელს სი ი დან 
ამო ვარ და. ის ახორ ცი ე ლებს 
სახ ლე ბისა და სა მუ შაო ად გი-
ლე ბის კონ ტ როლს სულ უფ რო 
მე ტად მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
აპა რა ტუ რის მეშ ვე ო ბით. ახალ 
ავ ტო მა ტურ აპა რატს შე უძ-
ლია თვალ ყუ რი ადევ ნოს და 
და ა ფიქ სი როს დამ რ ღ ვე ვე ბი 
არა სან ქ ცი რე ბუ ლი შე მოჭ-
რის დროს. მის მა ჯან დაც ვის 
გან ყო ფი ლე ბამ შე ი მუ შა ვა 
რო ბო ტე ბი, რომ ლებ საც შე უძ-
ლი ათ აჭა მონ პა რაპ ლე გი ით 
და ა ვა დე ბუ ლებს. 

Adidas
გაყიდვები $18,986
შემოსავლის ზრდა 19%
მის ინო ვა ცი ე ბის გუნდს ჰყავს 80 ინ ჟი ნე რი ორე გო ნის ქა ლაქ 
პორ ტ ლენ დ სა და გერ მა ნი ა ში, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ პროგ რე სულ 
იდე ებ ზე. მან გა მო უშ ვა რამდენიმე უკა ნას კ ნე ლი ბურ თი მსოფ ლიო 
თა სის თ ვის, სპორ ტუ ლი კონ ტ რო ლის ხელ საწყო miCoach-ი, და ორი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ახა ლი სპორ ტუ ლი ფეხ საც მე ლი: energy Boost-ი და 
Springblade-ი. ამ უკა ნას კ ნე ლის ძი რე ბის უპო რო ლო ნო გან ცალ კე ვე-
ბუ ლი წვე ტე ბის შე მუ შა ვე ბას შვი დი წე ლი დას ჭირ და – ყვე ლა ფე რი ეს 
კომ პა ნი ის სურ ვი ლის გა მო, მო ი პო ვოს nike-ის გავ ლე ნა ამე რი კა ში. 

Campbell Soup
გაყიდვები $8,376
შემოსავლის ზრდა 6%
ახალ მა მთა ვარ მა აღ მას-
რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა 
დე ნის მო რი სონ მა გა ა ნა წი ლა 
თა ნამ შ რომ ლე ბი ისეთ ჰიპ ს ტე-
რულ ცენ ტ რებ ში, რო გო რი ცაა 
ტე ხა სის ოს ტი ნი და ორე გო ნის 
პორ ტ ლენ დი, რა თა გა ერ კ ვი ა, 
თუ რა სურს ორი ა თა სი ა ნე-
ლე ბის თა ო ბას. გა სულ წელს 
Campbell-მა 50-ზე მე ტი ახა ლი 
პრო დუქ ტი გა მო უშ ვა, 32 სუ პის 
ჩათ ვ ლით, 2010 და 2011 წლებ ში 
მხო ლოდ 3-ისგან გან ს ხ ვა ვე-
ბით. აქ ცი ე ბი წელს 36%-ით 
გა ი ზარ და. 

ყველა ციფრი მოცემულია აშშ დოლარებში.
წყაროები: HOLt, CREDit SuiSSE-ის განყოფილება, innOvatOR’S Dna LLC-სთან 
თანამშრომლობაში; FaCtS Et EStimatES, tHOmSOn REutERS FunDamEntaLS და 
WORLDSCOpE, FaCtSEt RESEaRCH SyStEmS-ის მეშვეობით; BLOOmBERg.

რეიტინგი კომპანია       ინოვაციური
დარგი / ქვეყანა          ღირებულება

ჯეფ და ი ე რი ბრი გემ -ი ან გის უნი ვერ სი ტე ტის 
სტრა ტე გი ის პრო ფე სო რი ა, ჰელ გრე გერ სე ნი 
კი ინო ვა ცი ი სა და ლი დე რო ბის პრო ფე სო რი 
inSeaD-ში. ისი ნი არი ან თა ნა ავ ტო რე ბი წიგ-
ნი სა „ნოვატორის დნმ“ (the innovator’s Dna).

შე და რე ბით მცი რე კომ პა ნი ე ბის შე-

სას ყი დად. „მე მზად ვარ შე ვი ძი ნო 

კომ პა ნი ა, რო მელ საც შე საძ ლოა არ 

ჰქონ დეს დი დი შე მო სა ვა ლი, მაგ რამ 

აქვს მრა ვა ლი ინო ვა ცი ა, – ამ ბობს ის.  

– ჩვენ მი ვი ღებთ ნე ბის მი ერ ინო ვა ცი-

ას, რომ ელ საც შე მოგ ვ თა ვა ზე ბენ... მე 

არ მა ღელ ვებს, ეს ჩე მი იდე ა ა, თა ნამ-

შ რომ ლის, კონ კუ რენ ტის, პარ ტ ნი ო-

რის თუ ვინ მე სხვი სა“. 

ამ ჟა მად ბე ნი ო ფი დრო ის დიდ 

ნა წილს მომ ხ მა რებ ლებ თან ატა რებს 

და ახა ლი სებს თა ვის გუნდს, იგი ვე 

გა ა კე თოს, რა თა მი ი ღოს ახა ლი იდე-

ე ბი GE-ს, Bank of America-ს, Toyota-სა 

და Philips-ის მსგავ სი კომ პა ნი ე ბი-

დან. თუმ ცა ის აღი ა რებს, რომ ამ 

უნა რის სხვა ადა მი ა ნებ ში გაძ ლი-

ე რე ბა მი სი კომ პა ნი ა ში ყოფ ნის 

პი რო ბებ ში რთუ ლია და მის მი ერ 

დრო თა გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვი ლი 

„ინოვაციური კა პი ტა ლის“ სხვის თ ვის 

გა და ცე მა არ შე იძ ლე ბა. იმ ადა მი-

ან მა, ვინც სა ბო ლო ოდ მის ად გილს 

და ი კა ვებს, თა ვად უნ და მო ი პო ვოს 

სა კუ თა რი კა პი ტა ლი. 

ჯეფ ბე ზოს მა გვითხ რა, რომ, მი-

სი აზ რით, Amazon-ი ხან გ რ ძ ლი ვად 

დარ ჩე ბა ნო ვა ტორ კომ პა ნი ად, რად-

გან მან ის ყვე ლას სა მუ შა ოს ნა წი-

ლად აქ ცი ა. ბევ რი მსხვი ლი კომ პა ნია 

ნიშ ნავს მთა ვარ ინო ვა ცი ურ დი რექ-

ტორს, Amazon-მა კი ეს შეგ ნე ბუ ლად 

არ გა ა კე თა. ბე ზოსს არ უნ და, რომ 

ეს ფუნ ქ ცია რო მე ლი მე კონ კ რე ტულ 

ადა მი ან ზე იყოს დე ლე გი რე ბუ ლი. ბე-

ზო სი, რო მელ მაც ბევ რი რამ გა ა კე თა 

ინო ვა ცი უ რი კულ ტუ რის გა მო სა მუ-

შა ვებ ლად, გან სა კუთ რე ბით გა მოჰ-

ყოფს სამ, მი სი აზ რით, ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვან ას პექტს: 

პირ ვე ლი: ის გარ შე მო იკ რებს 

ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც შე მოქ მე დე-
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ბი თი მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა აქვთ. 

სა მუ შა ოს მსურ ველ ნე ბის მი ერ კან დი-

დატს ის სთხოვს და ა სა ხე ლოს რა ი მე, 

რაც მან გა მო ი გო ნა: „მათი ინო ვა ცია 

შე საძ ლოა მცი რე მას შ ტა ბი ა ნი იყოს 

– მა გა ლი თად, პრო დუქ ტის ახა ლი 

თვი სე ბა ან პრო ცე სი, რო მე ლიც აუმ-

ჯო ბე სებს კლი ენ ტ თა მომ სა ხუ რე ბის 

ხა რისხს – მაგ რამ მე მინ და ვი ცო დე, 

რომ ისი ნი სი ახ ლის შე მო ტა ნას ეც დე-

ბი ან“. ის აგ რეთ ვე ეძებს სი ჯი უ ტი სა და 

მოქ ნი ლო ბის კომ ბი ნა ცი ას. „ეს ორი 

თვი სე ბა თით ქოს ერ თ მა ნეთს ეწი ნა-

აღ მ დე გე ბა, მაგ რამ მე მიმაჩნია, რომ 

ეს ასე არ არის, – გვითხ რა ბე ზოს მა. – 

მე მჭირ დე ბა ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 

ჯი უ ტე ბი არი ან რა ი მე ახ ლი სა და ფა-

სე უ ლის შექ მ ნის მა თე ულ ხედ ვას თან 

და კავ ში რე ბით. მე მინ და, რომ ისი ნი 

შე უ პო ვარ ნი იყ ვ ნენ სა კუ თა რი იდე ის 

გა ტა ნი სას, მაგ რამ ძა ლი ან, ძა ლი ან მოქ-

ნი ლე ბი – მი სი ხორ ც შეს ხ მი სას“. 

მე ო რე: ბე ზოს მა გა ნა ხორ ცი ე ლა ახა-

ლი პრო დუქ ცი ის ან მომ სა ხუ რე ბის გა მო-

გო ნე ბის პრო ცე სის რა დი კა ლუ რი დე ცენ-

ტ რა ლი ზა ცი ა, რა თა თა ნამ შ რომ ლებ მა 

იგ რ ძ ნონ, რომ მათ გან ამას ელი ან. თა-

ნამ შ რო მელ თა უმე ტე სო ბა მუ შა ობს ინო-

ვა ცი ურ ამო ცა ნებ ზე Amazon-ის ცნო ბი ლი 

„ორპიციანი გუნ დე ბის“ (გუნდი, რო მე ლიც 

საკ მა რი სად პა ტა რაა იმის თ ვის, რომ 

ორი პი ცა ეყოს) ფარ გ ლებ ში. „თითოეულ 

ჯგუფს ჰყავს სა კუ თა რი პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის ინ ჟინ რე ბი, სა კუ თა რი 

ბიზ ნეს მე ნე ბი, სა კუ თა რი დი ზა ი ნე რე ბი 

და ასე შემ დეგ, – გან მარ ტა მან. – ვფიქ-

რობ, ასე თი სა ხის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინო ვა ცი ის თ ვის, რად-

გან ასე უფ რო ახ ლოს ხარ შე ნი მო მა ვა-

ლი იდე ის მარ თ ვის ბერ კეტ თან“. 

მე სა მე: ბე ზო სი ას წავ ლის ამ 

გუნ დებს ექ ს პე რი მენ ტი რე ბას ინო-

ვა ცი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში. 

„ექსპერიმენტები ინო ვა ცი ის გა სა ღე-

ბი ა, რად გან ისი ნი იშ ვი ა თად იძ ლე-

ვა მო სა ლოდ ნელ შე დე გებს და ამით 

ბევრს სწავ ლობ“, – გვე უბ ნე ბა ის. 

ბიზ ნეს ლი დე რებ მა არა სო დეს 

იცი ან, რამ დე ნად ძლი ე რი დარ ჩე ბა 

მა თი კომ პა ნია ბა ზარ ზე ახა ლი იდე ე-

ბის გა ტა ნის კუთხით მას შემ დეგ, რაც 

ისი ნი მას და ტო ვე ბენ. ეს ყვე ლა ზე 

სა ხი ფა თო ზო ნაა – არ იცო დე, რა არ 

იცი, სა ნამ ეს არ მოხ დე ბა. მა ნამ დე კი 

მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე კარ გად აწყო-

ბი ლი კომ პა ნი ე ბი, Salesforce-ისა და 

Amazon-ის ჩათ ვ ლით, გა ნაგ რ ძო ბენ 

თა ვი ან თი დაკ ვირ ვე ბის, ექ ს პე რი მენ-

ტი რე ბი სა და სტა ტუს  კ ვოს კვლე ვის 

უნა რე ბის დახ ვე წას. 
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თ
უ გსურთ ფუ ლი იშოვ ოთ 

ინო ვა ცი ურ კომ პა ნი ე ბის 

სა შუ ა ლე ბით, ნუ და უწყებთ 

ძებ ნას რო ბო ტებ სა და 

სა რა კე ტო ხო მალ დებს. ნაც ვ ლად ამი სა, 

მო ი ძი ეთ ახა ლი ბიზ ნეს მე თო დე ბი – გვირ-

ჩე ვენ უილი ამ მარ ტინ დე ილ  უმ ც რო სი და 

რო ბერტ მიტ ჩე ლი, სა ფონ დო მე ნე ჯე რე ბი, 

რომ ლებ მაც 2002 წელს შექ მ ნეს ფონ-

დი ConestogaSmall Cap-ი. ისი ნი ეძე ბენ 

შე მოქ მე დე ბით კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც 

მე ტის მე ტად პა ტა რე ბი არი ან იმის თ ვის, 

რომ ნო ვა ტორ თა ასე ულ ში შე დი ოდ ნენ, 

მაგ რამ ისე თ ზრდას აჩ ვე ნე ბენ, რომ 

ოდეს ღაც შე საძ ლოა ამ სი ა ში მოხ ვ დ ნენ. 

Conestoga-ს პორ ტ ფელ ში შე დის კომ-

პა ნი ა, რო მელ საც აქვს მცი რე სა წარ მოო 

დე ტა ლე ბის მი წო დე ბის დაჩ ქა რე ბის 

მე თო დი; კომ პა ნი ა, რო მე ლიც ფლობს 

კო მერ ცი უ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის აუცი ლე ბელ 

მო ნა ცემ თა ბა ზას და კომ პა ნი ა, რო მე-

ლიც ყი დის ალ გო რით მებს, რო მელ თა 

მეშ ვე ო ბი თაც სას ტუმ რო ე ბი ან გა რი შო ბენ 

ტა რი ფებს. შე გიძ ლი ათ უწო დოთ ამას 

მარ ტი ვი ტექ ნო ლო გია – სივ რ ცე, სა დაც 

გა მომ გო ნებ ლო ბა კვეთს სა ყო ფაცხოვ რე-

ბო სა წარ მოო ხაზს. 

სა ყო ფაცხოვ რე ბო სფე რომ საკ მა ოდ 

კარ გი შე დე გე ბი მო უ ტა ნა Conestoga-ს. 

გა სუ ლი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში 

$500-მი ლი ო ნი ან მა ფონ დ მა 11,4% წლი-

უ რი მო გე ბა მი ი ღო, გა უს წ რო რა S&P 500 

ინ დექსს 3,5 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტით. 

რა თქმა უნ და, შე საძ ლე ბე ლია დი დი 

მო გე ბის მი ღე ბა მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 

სფე რო ში – თუ, ვთქვათ, გე ნე ტი კო სე ბი, 

რომ ლებ ზეც ფსო ნი და დეთ, სუ პერ წარ-

მა ტე ბულ მე დი კა მენტს გა მო ი გო ნე ბენ. 

მაგ რამ თქვენ ვერ ნა ხავთ ფარ მა ცევ ტულ 

სტარ ტა პებს იმ 50 კომ პა ნი ას შო რის, 

რომ ლებ შიც Conestoga-ს ფუ ლი აქვს ჩა დე-

ბუ ლი. მიტ ჩე ლის თა ნახ მად, „ეს ორ მა გი 

რის კი ა“ – ეს არის ზრდი ლო ბი ა ნი ფორ-

მით ნათ ქ ვა მი, რომ ფონ დი არ და დებს 

ფულს საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი სა და მე დი-

კა მენ ტე ბის კონ ტ რო ლის სამ მარ თ ვე ლოს 

(FDA) რუ ლე ტის ბორ ბალ ზე. 

მარ ტინ დე ი ლი და მიტ ჩე ლი არც ისეთ 

წა მოწყე ბა ზე დე ბენ ფსონს, რო მელ საც 

შე მო სა ვა ლი ჯერ არ მო აქვს. მარ ტინ დე-

ი ლი სი ნა ნუ ლით აღ ნიშ ნავს, რომ მათ 

უარი თქვეს წაგე ბი ან Tesla Motors-ზე, რის 

გა მოც ხე ლი დან გა უშ ვეს ამ კომ პა ნი ის 

აქ ცი ე ბის შთამ ბეჭ და ვი ზრდის გა მო ყე ნე-

ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ისი ნი უპი რა ტე სო ბას 

ანი ჭე ბენ ისეთ ბიზ ნესს, რო მე ლიც თა ვის 

ინო ვა ცი ას არ სე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი დან 

მი ღე ბუ ლი მო გე ბით აფი ნან სებს. 

Proto Labs-ი, სა წარ მოო დე ტა ლე ბის 

მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ა, ამ მოთხოვ ნას 

აკ მა ყო ფი ლებს. მი სი მომ ხ მა რებ ლე ბი 

არი ან მცი რე მწარ მო ებ ლე ბი, რომ ლე ბიც 

უკ ვე თენ ლი თო ნი სა და პლას ტ მა სის ნა წი-

ლებს სხვა დას ხ ვა ხელ საწყო სათ ვის. მათ 

სურთ სა მუ შაო ნა ხა ზის მომ ზა დე ბი დან 

რამ დე ნი მე დღე ში მი ი ღონ დას რუ ლე ბუ ლი 

დე ტა ლე ბი, Proto-ს კი აქვს პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფა და აპა რა ტუ რა, რომ ლის 

მეშ ვე ო ბი თაც ის ამას თით ქ მის ავ ტო მა-

ტუ რად აკე თებს. აქ კვლე ვა- გან ვი თა რე ბა 

(R&D) არ ნიშ ნავს მო წი ნა ვე მეც ნი ე რე ბას. 

ის ნიშ ნავს თერ მოპ ლას ტუ რი ელას ტო-

მე რე ბი დან მა ღა ლი სიმ კ ვ რი ვის პო ლი ე-

თი ლენ ზე გა დას ვ ლას. ბო ლო ორი წლის 

გან მავ ლო ბა ში კომ პა ნი ის გა ყიდ ვე ბი 

გა ორ მაგ და. 

Conestoga-ს ყვე ლა ზე დი დი კა პი ტალ და-

ბან დე ბა აქვს CoStar Group-ში, რო მე ლიც 

ფლობს მო ნა ცემ თა დიდ ბა ზას ბრო კე რე-

ბის, დამ ქი რა ვებ ლე ბი სა და მშე ნებ ლე ბის-

თ ვის სა ინ ტე რე სო კო მერ ცი უ ლი შე ნო ბე-

ბის შე სა ხებ. CoStar-ი ხარ ჯავს ბევრ ფულს 

მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა ზე – თუნ დაც პარ-

კი რე ბის ად გი ლე ბის ჩათ ვ ლით – და ასე ვე 

ბევრ ფულს პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

და წე რა ზე ამ მო ნა ცე მებ ში გა სარ კ ვე ვად. 

კომ პა ნია Pros Holdings-ი ამ ზა დებს 

ფას წარ მოქ მ ნის ინო ვა ცი ურ ფორ მუ ლებს. 

ჩვე უ ლებ რივ, ფა სე ბის ცვა ლე ბა დო ბა 

აიძუ ლებ და ავი ა ხა ზებს ან სას ტუმ რო ებს 

რე ზერ ვი, რომ ლის ვა დაც იწუ რე ბო და, გა ე-

სა ღე ბი ნათ ფას დაკ ლე ბა ზე მო ნა დი რე ებ ზე 

ისე, რომ არ და ერ ღ ვიათ ფა სე ბი, რომ ლებ-

შესაძლოა ვერ 
მიიღოთ დიდი 

მოგება სამეცნიერო 
მიღწევიდან. ის 

შესაძლოა მოგიტანოთ 
ყავის ჭიქამ.

ინვესტირება 
ნოვატორებში

ავტორი: უილიამ ბოლდუინი
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საც მუდ მი ვი კლი ენ ტე ბი სა გან იღებ დნენ. 

Pros Holdings-მა ტუ რის ტულ ბიზ ნეს ში 

შეს წავ ლი ლი ტექ ნი კუ რი მე თო დე ბი ახალ 

სივ რ ცე ში გა და ი ტა ნა. მის ვებ გ ვერ დ ზე 

ჩა მოთ ვ ლი ლია ისე თი კლი ენ ტე ბი, რო-

გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ჰა ე რის კონ დი ცი-

რე ბის და ნად გა რე ბის მწარ მო ე ბე ლი და 

სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის დის ტ რი ბუ-

ტო რი, და ამა ყობს იმით, რომ და ეხ მა რა 

მათ თა ვი დან აერი დე ბი ნათ მე ტის მე ტად 

ხელ გაშ ლი ლი ფას დაკ ლე ბე ბი. 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და კავ ში რე ბუ ლია 

ინო ვა ცი ებ თან, მაგ რამ მა თი მხო ლოდ 

მცი რე ნა წი ლია ისე თი გრან დი ო ზუ ლი, 

რო გო რი ცაა ნა თუ რის გა მო გო ნე ბა ან 

აერო კოს მო სუ რი მრეწ ვე ლო ბის შექ მ ნა. 

და ნარ ჩე ნი ისე თი ვე პრო ზა უ ლი ა, რო-

გორიც სამ რეწ ვე ლო დე ტა ლე ბის სწრა-

ფად მი წო დე ბა ან ფა სე ბის ოს ტა ტუ რად 

მო მა ტე ბა. 

ავი ღოთ თუნ დაც ყა ვის ჭი ქე ბის გა-

ყიდ ვის მარ ტი ვი ბიზ ნე სი. ნო ვა ტორ მა 

მო ი ფიქ რა „ყავის“ გა და თარ გ მ ნა იტა ლი-

უ რად და ფა სის გა ორ მა გე ბა. ამ ჭკვი ა-

ნუ რი იდე ის ღი რე ბუ ლე ბა $50 მი ლი არ დი 

აღ მოჩ ნ და, თუ ვიმ ს ჯე ლებთ Starbucks-ის 

სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის მე ტო ბით მის მა-

ტე რი ა ლურ აქ ტი ვებ თან შე და რე ბით.

მარ ტინ დე ილსა და მიტ ჩელს აქვთ 

მზარ დი აქ ცი ე ბის სა სურ ვე ლი ატ რი ბუ-

ტე ბის სა კონ ტ რო ლო სი ა: მე ნე ჯე რე ბის 

კუთ ვ ნი ლი 10% ან მე ტი; კა პი ტა ლის 

რენ ტა ბე ლო ბა, სულ მცი რე, 15%; და ვა ლი-

ა ნე ბის ოდე ნო ბა სა აქ ციო კა პი ტა ლის ორ 

მე სა მედ ზე ნაკ ლე ბი და ბიზ ნეს მი მარ თუ-

ლე ბა, რო მელ საც ახალ ბე დე ბი ად ვი ლად 

ვერ და ა კო პი რე ბენ. 

მაგ რამ ყვე ლა ინ ვეს ტორს უნ და 

კარ გი ბიზ ნე სი კარ გი სა ბა ლან სო ან გა-

რი შით, ამი ტომ წილ ში შე სას ვ ლე ლად 

მე ტი უნ და გა და ი ხა დოთ. გა ყიდ ვე ბის ან 

სა ო პე რა ციო ფუ ლა დი ნა კა დის კუთხით, 

Conestoga-ს კომ პა ნი ე ბი ერ თობ ლი-

ვად შე ფა სე ბუ ლია Russell 2000 ზრდის 

ინ დექ სის ორ მაგ ოდე ნო ბა ზე ძვი რად 

(ეს სტა ტის ტი კა ეკუთ ვ ნის Morningstar-ს, 

CoStar-ის მსგავს მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის 

კომ პა ნი ას და Conestoga-ს ერ თ -ერთ კა-

პი ტალ და ბან დე ბას). 

თუმ ცა არ სე ბობს რის კე ბიც. რა მოხ-

დე ბა, თუ Amazon-ი ინ ტერ ნეტ შეკ ვე თე ბის 

ისეთ სის ტე მა ზე გა და ვა, რო გო რიც Proto 

Labs-ს აქვს? რა მოხ დე ბა, თუ Google და ა-

კო პი რებს CoStar-ის შე ნო ბე ბის ფო ტო ე-

ბის კო ლექ ცი ას? 

მზარ დი კომ პა ნი ე ბი ქვე მო და ნაც 

გა ნიც დი ან დარ ტყ მებს. Conestoga-ს 

ერ თ -ერ თი ფა ვო რი ტია Simpson 

Manufacturing-ი, ნო ვა ტო რი კარ კა სუ ლი 

შე ნო ბე ბის თ ვის სა მაგ რე ბის წარ მო ე-

ბის ბიზ ნეს ში. ეს არის სა მაგ რი ზო ლე ბი, 

რომ ლე ბიც ამ ცი რებს სა მუ შაო ძა ლის ხარ-

ჯებსა და შე ნო ბის დაშ ლის რისკს. 

Simpson-ი ამა ყობს თა ვი სი კვლე ვი თი 

ლა ბო რა ტო რი ე ბით, რომ ლე ბიც მო ი ცავს 

მი წის ძ ვ რის სი მუ ლა ტორს. მაგ რამ ლი თო-

ნის სა მაგ რი კვლა ვაც მხო ლოდ ლი თო ნის 

სა მაგ რად რჩე ბა. Simpson-მა და კარ გა 

თა ვი სი ბიზ ნე სი Lowe-ის ლი თო ნის ნა-

კე თო ბა თა სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ქსელ ში, 

რო დე საც უორენ ბა ფე ტის Berkshire 

Hathaway-ს ფი ლი ა ლი შე მო იჭ რა თა ვი სი 

ფას დაკ ლე ბე ბით. 

მოკ ლედ რომ ვთქვათ, რო დე საც ყი დუ-

ლობ მზარდ კომ პა ნი ას, მას ზე დიდ იმედს 

ამ ყა რებ, მაგ რამ ასე ვე დი დია იმედ გაც-

რუ ე ბის რის კიც. ცხრილ ში მოყ ვა ნი ლია 

რამ დე ნი მე პერ ს პექ ტი უ ლი კომ პა ნია 

Conestoga-ს პორ ტ ფე ლი დან. და დე ბი თი 

მო მენ ტი: ისი ნი დიდ თან ხებს ხარ ჯა ვენ 

კვლე ვა- გან ვი თა რე ბა ზე. უარ ყო ფი თი მო-

მენ ტი: ისი ნი შე ფა სე ბუ ლია ფა სი/ მო გე ბის 

მო მა ტე ბუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბით – ყო ველ 

შემ თხ ვე ვა ში, საკ მა რი სად მო მა ტე ბუ ლი 

იმის თ ვის, რომ და აფ რ თხოს ღი რე ბუ ლე-

ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ისე თი ინ ვეს ტო რი, 

რო გო რი ცაა ბა ფე ტი. 

მცირე კომპანიები დიდი იდეებით 
ConeSToGA-ს პორტფელის ეს კომპანიები დიდ დაბანდებებს აკეთებენ თავიანთ მომავალში

ProS HoldIngS / ფასების ოპტიმიზაციის ალგორითმები $31 $132 21,8% 176 36 8,8 12%

medIdata SolUtIonS / პროგრამული უზრუნველყოფა კლინიკური 
ცდებისთვის

87 246 18,2 106 68 14,4 26

BlacKBaUd / პროგრამული უზრუნველყოფა შეწირულების 
შეგროვებისთვის

35 484 14,1 102 16 10,3 10

coStar groUP / მონაცემები უძრავი ქონების შესახებ 162 409 9,7 263 47 5,4 11

HealtHStream / სამედიცინო მომზადება ინტერნეტით 34 116 8,5 115 38 6,6 18

StamPS.com / ციფრული შტამპები 40 123 8,2 20 21 9,0 6

mornIngStar / მონაცემები ფასიანი ქაღალდების შესახებ 78 676 7,8 31 21 5,0 9

aBaxIS / სისხლის ანალიზის პორტატიული სისტემები 41 187 7,4 33 31 5,0 13

alIgn tecHnology / სტომატოლოგიური აღჭურვილობა 44 597 7,4 Nm 23 6,7 15

Proto laBS / დეტალების საცდელი ნიმუშები 63 143 7,3 52 35 8,8 30

merIdIan BIoScIence / სამედიცინო დიაგნოსტიკის კომპლექტები 24 183 5,9 27 21 6.7 6

tyler tecHnologIeS / პროგრამული უზრუნველყოფა 
მთავრობებისთვის

75 388 5,4 67 38 13,2 9

SImPSon manUFactUrIng / ქარიშხლის საწინააღმდეგო 
სამაგრები, კოჭის საყრდენი სამაგრები

32 667 5.3 37 32 2.0 -5

ზრდის ინდექსი rUSSell 2000 24 20 4,2

კომპანია/ ბიზნესი
ახალი 
ფასი

გაყიდვები1

($მილ)

გა ყიდ-
ვე ბის 
ზრდა3

შე მო სა-
ვალ თან

ნაღდი 
ფულის 

ნაკადთან2

კა პი ტა ლის 
ღუ რე ბუ-

ლე ბას თან

კვლევა-
განვითარება/

გაყიდვები

ფასის მიმართება

ფასები მოცემულია 7 აგვისტოსთვის. 1 ბოლო 12 თვე. 2საწარმოო საქმიანობიდან. 35 წლის განმავლობაში, საშუალო წლიური. წყაროები: intERaCtivE Data anD tHOmSOn REutERS FunDamEntaLS via FaCtSEt RESEaRCH SyStEmS; 
mORningStaR; BLOOmBERg.
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FORBES LIFE
ჰობი

ღვინის 
ევანგელისტი 
გოლფერი
PGA Tour-ის პროფესიონალი 
გოლფერები უკვე დიდი ხანია 
უშვებენ ღვინოს საკუთარი 
ეტიკეტებით, მაგრამ 
ძალიან ცოტა მათგანი თუ 
უყურებს თავის ყურძენს ისე 
სერიოზულად, როგორც ლუკ 
დონალდი.

ავტორი: : რენდელ ლეინი

ც
ო ტა ხნის წინ FedEx-მა ორი უზარ მა ზა რი ყუ თი 

მი ი ტა ნა PGATour-ის (პროფესიული გოლ ფ - ტუ-

რე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ორ გა ნი ზა ტო რი) ვარ ს კ ვ-

ლა ვის, ლუკ დო ნალ დის ჩი კა გოს გა რე უ ბან ში 

მდე ბა რე სახ ლ ში, რო მე ლიც სა მე ზობ ლო ში გი გან ტუ რი 

ზო მე ბით გა მო ირ ჩე ვა. ყუ თებ ში იდო 200 ფუნ ტი გა ყი-

ნუ ლი მი ა ძა კის სა ქონ ლის ხორ ცი - იაპო ნი ა ში ახ ლა ხან 

მო გე ბუ ლი ტუ რის ჯილ დო. დო ნალ დი ყუ თის ერ თი მხა-

რეს სწევს და იმით შე ში ნე ბუ ლი, რომ წე ლი არ იტ კი ნოს, 

რა მაც შე საძ ლოა ხე ლი შე უ შა ლოს გოლ ფის თა მაშ ში 

(PGA Tour-ში მას $30 მი ლი ო ნი დო ლა რი აქვს მო გე ბუ-

ლი), სას წ რა ფოდ ვე ჭი დე ბი ყუთს მე ო რე მხრი დან. ყუთს 

სახ ლის კენ მი ვათ რევთ და შეგ ვაქვს ავ ტო ფა რეხ ში, 

სა დაც დი დე ბულ, მარ მა რი ლო სა ვით სრი ა ლა ხორცს, 

რომ ლის ერ თი ფუნ ტიც $250 დო ლა რი ღირს, ელო დე ბა 

ახა ლი ბი ნა – ხორ ცის მა ცი ვა რი, რო მე ლიც დო ნალ დ მა 

სპე ცი ა ლუ რად შე უკ ვე თა. 

თუ ლუკ დო ნალ დის ბი ოგ რა ფია არ იცით, გა მო-

დის, ის არ ყო ფი ლა თქვე ნი საყ ვა რე ლი გოლ ფე რი. ის 

ხე ლოვ ნე ბას ჩრდი ლო- და სავ ლე თის უნი ვერ სი ტეტ ში 

ეუფ ლე ბო და, სა დაც შეხ ვ და თა ვის მე უღ ლეს, და ი ანს. ის 

ძი რი თა დად ჩი კა გოს გა რე უ ბან ში ცხოვ რობს, გან ს ხ-

ვა ვე ბით ბევ რი სა გან, რომ ლე ბიც ამე რი კის მზი ა ნი სა-

კუ რორ ტო ზო ლის კო მუ ნის რი გებს ავ სე ბენ. დო ნალ დი 

ინ გ ლის ში იზ რ დე ბო და, სა დაც უყუ რებ და, რო გორ წრუ-

პავ დ ნენ მი სი მშობ ლე ბი ბორ დოს. მა მა მი სი ად გი ლობ-

რივ ღვი ნოს მოყ ვა რულ თა სა ზო გა დო ე ბის მთა ვა რი 

საყ რ დე ნი გახ ლ დათ. 

დო ნალ დი მა მას და ემ ს გავ სა სა უ კე თე სო ღვი ნის 

სიყ ვა რულ ში, რო მე ლიც მას სრულ ერ თ გუ ლე ბა ში გა და-

ე ზარ და. მი სი სა კუ თა რი ეტი კე ტი Luke DonaldCollection 

(ლუკ დო ნალ დის კო ლექ ცი ა) და ეკ ვ რე ბა 72 000 ბოთლს, 

რომ ლებ შიც ჩა მოის ხ მე ბა კა ლი ფორ ნი ული შარ დო ნე, 

ვი ო ნიე და, მშობ ლე ბის პა ტივ სა ცე მად, ბორ დოს სტი ლის 

წი თელი  ღ ვი ნო, რო მე ლიც კლა სი კუ რი ბრი ტა ნუ ლი ტი პის 

შინდის ფე რი ა. 

გოლ ფ სა და ღვი ნო ზე და ქორ წი ნე ბუ ლი დო ნალ დი, რო-

მელ მაც შარ შან მსოფ ლი ო ში ნო მე რი პირ ვე ლი გოლ ფე-

რის ტი ტუ ლი მო ი პო ვა, სას მე ლის მწარ მო ე ბელ გოლ ფერ-

თა რი გებს უერ თ დე ბა. ავ ს ტ რა ლი ელ მა გრეგ ნორ მან მა, 

რა ღა თქმა უნ და, დი დი წვლი ლი შე ი ტა ნა ღვი ნის რუ კა ზე 

თა ვი სი ქვეყ ნის ყურ ძ ნის და ტა ნის საქ მე ში. აფ რი კე-

ლებს ერ ნი ელსსა და დე ვიდ ფროსტს ასე ვე აქვთ ღვი ნის 

ეტი კე ტე ბი თა ვი ან თი სამ შობ ლო დან. ისე თი ბრენ დუ ლი 

სა ხე ლე ბი, რო გო რე ბი ცაა ჯეკ ნიკ ლა უ სი და არ ნოლდ პალ-

მე რი, გა ნი ხი ლა ვენ თა ვი ან ღვი ნო ებს, რო გორც და მა ტე-

ბით პრო დუქტს. ამ ბიზ ნეს ში გოლ ფის კო მენ ტა ტო რე ბიც 

კი ებ მე ბი ან: ჯიმ ნან ტ ს მა თა ვის კა ლი ფორ ნი ულ ღვი ნოს 

მის თ ვის ბუ ნებ რი ვი სა ხე ლი შე არ ქ ვა – Calling. 

სხვა ცნო ბი ლი სა ხე ე ბის მსგავ სად, დო ნალ დ მაც 

კარ გად აით ვი სა ბიზ ნე სის სხვე ბის ფუ ლით კე თე ბის 

პრაქ ტი კა. Terlato Wines-ი, დახ ვე წი ლი ღვი ნო ე ბის უმ ს ხ-

ვი ლე სი მიმ წო დე ბე ლი ამე რი კა ში, დებს ფულს, დო ნალ დი 

კი თა ვის რო ი ა ლი ტის იღებს. „რისკი საკ მა ოდ და ბა ლი ა“,– 

მოედანზე და 
მოედანს მიღმა: 
მეღვინედ ქცეული
PGA Tour-ის 
ვარსკვლავი ლუკ 
დონალდი თავისი 
სახლის ღვინის 
სარდაფში, ჩიკაგოს 
გარეუბანში.
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აღი ა რებს ის. 

სწო რედ ამ სფე რო ში წარ მო ა ჩენს თავს 

დო ნალ დი მრა ვალ მ ხ რი ვად: ის პრაქ ტი კუ ლად 

ერ თ ვე ბა პრო ცე სის ყო ველ ეტაპ ში. მან მო ნა წი ლე-

ო ბა მი ი ღო თა ნა მედ რო ვე, მო დუ ლუ რი ეტი კე ტის 

შექ მ ნა ში, რო მელ საც ამ შ ვე ნებს მი სი ეფექ ტუ რი 

ხელ მო წე რა. ის მო ნა წი ლე ობ და ყურ ძ ნის შე ძე ნა ში 

და სპე ცი ა ლის ტებს წვე ნის შე ზა ვე ბა შიც კი ეხ მა რე-

ბო და. „მინდოდა, ჩე მი სა კუ თა რი სტი ლის ღვი ნო 

მი მე ღო – თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი“, – ამ ბობს ის. 

რა თქმა უნ და, უმაღ ლე სი ხა რის ხის ყურ ძ ნი სა-

გან თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი ღვი ნის მი ღე ბა დიდ 

ხარ ჯებს მო ითხოვს. დო ნალ დის ღვი ნის სა ცა ლო 

გა ყიდ ვე ბის ფა სი $30-$50 შო რის მერ ყე ობს, რა-

საც პა რა დოქ სამ დე მივ ყა ვართ: ის, ვინც ღვი ნოს 

ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე ბის სა ხე ლის გა მო ყი დუ ლობს, 

ერთ ბოთ ლ ში $50-ს არ იხ დის, ხო ლო ის, ვინც $50-ს 

იხ დის ბოთ ლ ში, არ ყი დუ ლობს ღვი ნოს ცნო ბი ლი 

სა ხე ლი დან გა მომ დი ნა რე. „ისე უნ და გაგ ვე ტა ნა 

პრო დუქ ტი ბა ზარ ზე, რომ ადა მი ა ნე ბის თა ვე ბი 

მის კენ მოგ ვებ რუ ნე ბი ნა“, – ამ ბობს დო ნალ დი. 

თა ვის მობ რუ ნე ბა ზე რა მო გახ სე ნოთ, მაგ რამ მი სი 

შარ დო ნე, ცხა დი ა, ფარ თო ღი მილს იწ ვევს, ისე ვე 

რო გორც ცოცხა ლი, შუშ ხუ ნა ბურ გუნ დიუ ლი.

ღვი ნის სფე რო ში დო ნალ დის ნამ დ ვი ლი გა ნათ-

ლე ბა და იწყო კო ლე ჯის წლებ ში, გოლ ფის მო ე დან-

ზე, სა დაც მას და ბილ ტერ ლა ტოს, Terlato-ს მე ო რე 

თა ო ბის გე ნე რა ლურ აღ მას რუ ლე ბელს, ერ თი 

მწვრთნე ლი ჰყავ დათ. „მე გოლ ფით ვი ყა ვი გა ტა-

ცე ბუ ლი, – ამ ბობს ტერ ლა ტო, რომ ლის, რო გორც 

გოლ ფე რის, პო ტენ ცი ა ლი ექ ვ სი ჰენ დი კა პი ა. – ის 

კი – საჭ მ ლი თა და ღვი ნით“. მათ და იწყეს ერ თ მა ნე-

თის თ ვის შე სა ბა მი სი რჩე ვა- და რი გე ბე ბის მი ცე მა, 

ხო ლო რო დე საც დო ნალ დი გოლ ფის პრო ფე სი ო ნა-

ლი გახ და და დი დი შე მო სა ვა ლი გა უჩ ნ და, სთხო ვა 

ტერ ლა ტოს, დახ მა რე ბო და ღვი ნის სა კუ თა რი 

კო ლექ ცი ის შექ მ ნა ში. 

დო ნალ დის კო ლექ ცია 800 ბოთ ლამ დე გა ი ზარ-

და, ისი ნი ინა ხე ბა ხორ ცის მა ცივ რის ქვეშ მდე ბა რე, 

შე მი ნუ ლი თა რო ე ბი თა და კლი მატ კონ ტ რო ლით 

აღ ჭურ ვილ სარ დაფ ში, რო მე ლიც დო ნალ დ მა 

ლი თო ნის იატა კი თა და სპე ცი ა ლუ რად და მუ შა ვე-

ბუ ლი ხით მო ა პირ კე თე ბი ნა. ის იკე ტე ბა პა რო ლით 

კო დი რე ბუ ლი კლა ვი ა ტუ რით. რო დე საც სარ დაფ ში 

ხვდე ბი, ხე დავ, რომ თა რო ე ბის შე მად გენ ლო ბა 

იც ვ ლე ბა სა ა თის ის რის მი მარ თუ ლე ბით: მარ-

ცხე ნა შო რე ულ კუთხე ში ინა ხე ბა შამ პა ნუ რე ბი, 

მათ შო რის, ძვე ლი DomPerignon-ი და Bollinger 

-ი (დახვეწილი „შინაურული ჩა მოს ხ მა“); შემ დეგ 

მო დის თეთ რი ღვი ნო ე ბი, რომ ლებ საც მოჰ ყ ვე ბა წი-

თე ლი, დაწყე ბუ ლი მსუ ბუ ქი თ, დამ თავ რე ბუ ლი მძი მე 

ღვი ნის სა ხე ო ბე ბით. რა ხდე ბა შო რე ულ მარ ჯ ვე ნა 

კუთხე ში? „ეს ხელ შე უ ხე ბე ლი ად გი ლია და ჩემს მე უღ-

ლეს ეკუთ ვ ნის“.

დი ახ, მას აქვს უამ რა ვი ძვირ ფა სი წი თე ლი ღვი ნო 

დაწყე ბუ ლი Insignia-თი, დამ თავ რე ბუ ლი Opus One-

ითა და მი სი საყ ვა რე ლი 1985 წლის Lynch Bage-ით. 

თუმ ცა, რო გორც ღვი ნის ყვე ლა ჭეშ მა რიტ თაყ ვა ნის-

მ ცე მელს, მა საც აქვს რჩე უ ლი ბოთ ლე ბი თა ვი ან თი 

წი ნა ის ტო რი ით: Vega Sicilia Unico ეს პა ნე თის რი ბე-

რა- დელ - დუ ე რო დან სერ ხიო გარ სი ამ აჩუ ქა ქორ-

წილ ში; შა ვი პი ნო სა გან დამ ზა დე ბუ ლი ერ თი ბოთ ლი 

George-ი სო ნო მა დან ჩი კა გოს გოლ ფის „მაფიის“ 

კი დევ ერ თ მა წევ რ მა, მა იკლ ჯორ დან მა, მი არ თ ვა 

პა ტი ვის ცე მის ნიშ ნად. სპე ცი ა ლურ თა რო ზე მო თავ სე-

ბულ pata negra-ს ლორ საც კი სა ინ ტე რე სო წარ მო მავ-

ლო ბა აქვს: შარ შან ის სა ჩუქ რად მი არ თ ვა European 

Ryder Cup-ის (ევროპული რა ი დე რის თა სი) კა პი ტან მა 

ხო სე მა რია ოლა სა ბალ მა. დო ნალდს მი სი ეგოს თ ვის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქო ნე ბა „Costco-ში რამ დე ნი მე კარ გი 

გა რი გე ბის შე დე გად მო პო ვე ბულ სა ქო ნელ თან“ აურე-

ვი ა. მათ შო რი საა 1999 FaustinoRioja, რო მე ლიც ჩე მი 

მა ცივ რის თა რო საც ამ შ ვე ნებს. 

2007 წლის თ ვის დო ნალ დ მა საკ მა რი სი ნო უ- ჰაუ 

და მი ზან და სა ხუ ლო ბა გა მო ამ ჟ ღავ ნა – და საკ მა-

რი სი სა ხე ლი მო ი პო ვა ამ კუთხით – იმი სათ ვის, 

რომ და ერ წ მუ ნე ბი ნა ტერ ლა ტო მსვლე ლო ბა მი ე ცა 

ეტი კე ტის გა მოშ ვე ბის საქ მის თ ვის. პირ ვე ლი ბოთ ლი 

თა რო ებ ზე ხუ თი წლის წინ გა მოჩ ნ და და მას შემ დეგ 

რამ დე ნი მე მი ლი ო ნი დო ლა რის პრო დუქ ცია გა ი ყი და. 

რო დე საც დო ნალ დ თან ერ თად ლანჩს მი ვირ თ მევ დი, 

მის სა უ ბარ ში გურ მა ნის პრე ტენ ზი უ ლო ბის ნიშ ნე ბი 

და ვი ჭი რე („რაპინი – იგი ვე ბრო კო ლი – სიმ კ ვეთ რეს 

არ ბი ლებს“, – აღ ნიშ ნავს ის და ბატ კ ნის ხორცს თა ვი-

სი სა ხე ლო ბის წი თელ ღვი ნოს აყო ლებს).

დო ნალდს ჩა ფიქ რე ბუ ლი აქვს სა კუ თა რი ღვი ნის 

ჰოლ დინ გის გა ფარ თო ე ბა PGA Tour-დან წას ვ ლის 

შემ დეგ („თუმცა შე გიძ ლია 60-წლამდეც ითა მა შო“, 

–აღ ნიშ ნავს 35 წლის გოლ ფე რი). მას შე უძ ლია იყი დოს 

ნა პას ვე ნა ხე ბის ნა წი ლი, სა ი და ნაც სა კუ თა რი ყურ ძე-

ნი ექ ნე ბა. მა ნამ დე კი კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია ზამ თ რის 

სახ ლ ზე, რო მელ საც იუპი ტერ ში (ფლორიდა) აშე ნებს. 

ღვი ნო ამ სახ ლის მთა ვა რი ელე მენ ტი იქ ნე ბა, შუ შე-

ბი ა ნი სა დე გუს ტა ციო ოთა ხი თა და სა სა დი ლო მა გი-

დით. და ვი ნა ი დან არა ვინ იცის, რო დის გა მოჩ ნ დე ბა 

სერ ხიო გარ სია სა ჩუქ რე ბით, ამ ჯე რად მას ჩა ფიქ რე-

ბუ ლი აქვს გა ა კე თოს უფ რო ფარ თო ღვი ნის სარ და-

ფი, რო მელ შიც 1000 ბოთ ლი და ე ტე ვა.  

ტენდენცია

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

48მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

forbes.com/business

პერსონა
„ჯონი ფეხბურთი“ 
მანზიელი
ბო ლოს და ბო ლოს, აიძუ-

ლებს თუ ვე რა სა ვა რა უ დო 

ავ ტოგ რა ფე ბის გამ ყიდ-

ვე ლის ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი 

ძა ლა nCaa-ს („ეროვნული 

სა უ ნი ვერ სი ტე ტო ათ-

ლე ტი კუ რი ასო ცი ა ცი ა“), 

და უ პი რის პირ დეს სა კუ თარ 

ფა რი სევ ლურ ეკო ნო მი კას? 

იდეა
სამარცხვინო 
სპამერები
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის 

ან ტის პა მის აპ ლი კა ცია 

PrivacyStar-ი გა მო ა აშ კა რა-

ვებს და თა ვის ვებ გ ვერ დ ზე 

გა მო აქ ვეყ ნებს ყვე ლა ზე 

დი დი დამ ნა შა ვე ე ბის სა-

ხე ლებს.

კომპანია
gm
ფარ თოდ რეკ ლა მი რე-

ბულ Volt-ს ფა სი აკ ლ დე ბა, 

რად გან gM-ი ემ ზა დე ბა 

„კა დი ლა კის“ პრე ზენ ტა ცი-

ის თ ვის. იქ ნებ ელექ ტ რო-

ნუ ლი ბა ზა რი ყო ველ თ ვის 

ელი ტუ რი იყო?
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ხანდახან ვფიქრობ, 
როგორი იქნებოდა ათი 

მცნება, მოსეს კონგრესისთვის 
რომ გაეტანა იგი 
დასამტკიცებლად.

ამ სამყაროში ვერაფერი შეედრება სიჯიუტეს: 
ვერც ნიჭი, რადგან ნიჭიერი და წარუმატებელი 
ადამიანი ყველაზე გავრცელებული მოვლენაა; ვერც 
გენიალობა, რადგან გენიოსების უმრავლესობა 
არაღიარებულია; ვერც განათლება, რადგან 
მსოფლიო სავსეა განათლებული სულელებით. 
მხოლოდ სიჯიუტესა და მიზანდასახულობას 
გააჩნია ყოვლისშემძლე პოტენციალი. 

საარჩევნო ხმა შაშხანასავით არის; 
მისი სარგებლიანობა განისაზღვრება 
მოსარგებლის ხასიათით.

შეუნდეთ მტრებს, 
მაგრამ არასოდეს 
დაივიწყოთ მათი 
სახელები. 

ომისთვის 
მზადება მშვიდობის 
შენარჩუნების 
საუკეთესო გზაა.

თავისუფლების ხე დროდადრო 
პატრიოტებისა და ტირანების სისხლით უნდა 
მოირწყას.

სჯობს გაჩუმდე და ყველამ 
იფიქროს, რომ სულელი ხარ, 
ვიდრე ხმა ამოიღო და ყველა 
ეჭვი გააქარწყლო. 

ამერიკის პრეზიდენტების გამონათქვამები

აზრები

- კელვინ კულიჯი

- ჯორჯ ვაშინგტონი- აბრაამ ლინკოლნი - ჯონ კენედი

- ტომას ჯეფერსონი

- თეოდორ რუზველტი

− რონალდ რეიგანი


