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წინასიტყვაობა

ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი მე წარ მე და მე ცე ნა ტი ენ დ რიუ კარ ნე-
გი ადა მი ა ნის წარ მა ტე ბუ ლი ცხოვ რე ბის სამ ეტაპს გა მო ყოფ და. 
პირ ველ ეტაპ ზე ადა მი ა ნი მაქ სი მა ლუ რად ეუფ ლე ბა ცოდ ნას, 
რო მელ საც ცხოვ რე ბის შემ დეგ ეტა პებ ზე იყე ნებს. მე ო რე ეტაპ-
ზე ის ცდი ლობს მაქ სი მა ლუ რად და აგ რო ვოს ქო ნე ბა. ცხოვ რე-
ბის ბო ლო ეტაპ ზე წარ მა ტე ბუ ლი ადა მი ა ნი ცდი ლობს გას ცეს 
მო ნა გა რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი სხვე ბის სა კე თილ დღე ოდ. 
იაკობ გო გე ბაშ ვი ლის ცხოვ რე ბა მსგავ სი ეტა პე ბის გან შედ გე ბა. 
შე საძ ლოა გან ს ხ ვა ვე ბა კარ ნე გი სე უ ლი ცხოვ რე ბის ფი ლო სო ფი-
ის გან ის იყო, რომ გო გე ბაშ ვი ლი მე ო რე და მე სა მე ეტა პებ ზეც 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ავი თა რებ და სა კუ თარ და სა ზო გა დო ცოდ ნას. 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ისე ვე რო გორც კარ ნე გი, გო გე ბაშ ვი ლი 
ამ კრე ბულ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ე ბი თაც გვეხ მა რე ბა წარ სუ-
ლის და ამავ დ რო უ ლად ჩვე ნი აწ მ ყოს შე მეც ნე ბა ში.
იაკობ გო გე ბაშ ვი ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პი როვ ნე ბაა ქარ თ-

ვე ლი ერის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში. ის ჩვენ ში რა თქმა უნ და 
პირ ველ ყოვ ლი სა ცნო ბი ლი ა, რო გორც ქარ თ ველ თა შო რის წე-
რა კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის ერ თ -ერ თი დამ-
ფუძ ნე ბე ლი და ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს, დე და -ე ნის 
ავ ტო რი. მი სი მოღ ვა წე ო ბა სა ფუძ ვე ლი გახ და არა მარ ტო ზო გა-
დად წიგ ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის, არა მედ პე და გო გი უ რი 
მეც ნი ე რე ბე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში. წი ნამ დე-
ბა რე კრე ბულ ში თქვენ გაქვთ შე საძ ლებ ლო ბა გა ეც ნოთ იაკობ 
გო გე ბაშ ვი ლის მოღ ვა წე ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ას პექ ტებს. ნაკ რებ 
სტა ტი ებ ში ჩანს ის ღი რე ბუ ლე ბე ბი და მიზ ნე ბი, რაც მას ამოძ რა-
ვებ და მრა ვალ წა მოწყე ბა ში. ასე ვე კარ გად ჩანს, თუ რა ად გი-
ლობ რივ, რუ სულ და და სავ ლურ გა მოც დი ლე ბას ეფუძ ნე ბო და ის 
სხვა დას ხ ვა ახა ლი იდე ი სა თუ ინ ს ტ რუ მენ ტის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა 
და და ნერ გ ვი სას. ღი რე ბუ ლე ბე ბი და გა ზი ა რე ბუ ლი გა მოც დი ლე-
ბა გა სა ღე ბია გო გე ბაშ ვი ლის გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბის მი მართ 
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მიდ გო მის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. 
მის სტა ტი ებ ში ში ნა არსს გარ და ასე ვე სა ინ ტე რე სოდ გვეჩ ვე ნე-
ბა ის რი ტო რი კუ ლი ხერ ხე ბი, რო მელ საც ავ ტო რი იყე ნებს მის 
ოპო ნენ ტებ თან პო ლე მი კის დროს. სა ინ ტე რე სოდ ჩანს სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მოქ მე დე ბის ას პა რე ზი მეცხ რა მე ტე- მე ო ცე 
სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე, ბურ ჟუ ა ზი ი სა და არის ტოკ რა ტი ის ერ თობ-
ლი ვი, სო ცი ა ლუ რი სფე როს გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
წა მოწყე ბე ბი.
სტა ტი ე ბი რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან თე მას ეხე ბა. ესე ნი ა:
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა და გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა,
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა,
სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბა და ფი ლან ტ რო პი ა.
გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ გო გე ბაშ ვი ლის ინ ტე რე სი კომ პ ლექ-

სუ რი ა. ის მსჯე ლობს გა ნათ ლე ბის სხვა დას ხ ვა სა ფე ხუ რი სა და 
პრო ფი ლის შე სა ხებ. გარ და დაწყე ბი თი სკო ლე ბი სა, რომ ლე ბიც 
წე რა- კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის მთა ვა რი სა მე-
ურ ვეო სფე რო იყო, გო გე ბაშ ვი ლი სა ხე ლო ბო სწავ ლე ბის და ნერ-
გ ვი სა და გან ვი თა რე ბის და ამავ დ რო უ ლად სა ხალ ხო უნი ვერ სი-
ტე ტე ბის (დღეისთვის აშ შ - ში გავ რ ცე ლე ბულ community college) 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ჭი რო ე ბა ზეც მსჯე ლობს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
მი სი მიდ გო მა ამ მი მარ თუ ლე ბით ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო-
რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლის მხრივ. სა ხე ლო ბო სწავ ლე ბის 
პრობ ლე მებ ზე სა უბ რი სას გო გე ბაშ ვი ლი ლო ჭი ნის სა ხე ლო ბო 
სას წავ ლებ ლის ეფექ ტუ რო ბას აანა ლი ზებს იმის თ ვის, რომ ახა-
ლი სას წავ ლებ ლის (წინამძღვრიანთკარის) და გეგ მ ვა უფ რო 
ეფექ ტუ რი იყოს. სტა ტი ა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა 
სწავ ლე ბის ენის პრობ ლე მას, რო გორც წარ მა ტე ბუ ლი სწავ ლის-
თ ვის არ სე ბულ შე საძ ლო ბა რი ერს. არა ნაკ ლებ სა ყუ რადღე ბოა 
ქარ თუ ლი არის ტოკ რა ტი ის, კერ ძოდ კი თა ვა დი წი ნამ ძღ ვ რიშ-
ვი ლის რო ლის გა აზ რე ბა სას წავ ლებ ლის შექ მ ნი სა და წარ მა ტე-
ბულ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის. 19-ე სა უ კუ ნის გა მოც დი ლე ბა დღეს 
კვლავ აქ ტუ ა ლუ რი ა. ჩვენს თა ნა მედ რო ვე ო ბა შიც მე წარ მე ე ბი 
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ფრთხი ლად იწყე ბენ პრო ფე სი უ ლი სწავ ლე ბის სფე რო ში სას წავ-
ლებ ლე ბის შექ მ ნა სა და მათ მე ურ ვე ო ბას, რა საც სა ბო ლოო ჯამ-
ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეფექ ტი აქვს ამ სას წავ ლებ ლე ბის პრი ო რი-
ტე ტებ სა და მათ კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის და საქ მე ბის შან სებ ზე.
სა ხალ ხო უნი ვერ სი ტე ტე ბის პრო ექ ტ ზე სა უბ რი სას, გო გე ბაშ-

ვი ლი ძი რი თა დად და სავ ლურ გა მოც დი ლე ბას ეყ რ დ ნო ბა. სა-
ხალ ხო უნი ვერ სი ტე ტე ბის იდეა იმ ეპო ქა ში, რო მელ შიც სტა ტია 
და ი წე რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, რად გან სა ქარ თ ვე ლო ში იმ დროს 
შე საძ ლებ ლო ბა არ არ სე ბობ და სკო ლის შემ დეგ გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის თ ვის. ქარ თ ველ ახალ გაზ რ დებს ძი რი თა დად რუ სე თი სა 
და ევ რო პის უმაღ ლე სებ ში უხ დე ბო დათ სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბა, 
რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან ფი ნან სურ ინ ვეს ტი ცი ებს ითხოვ და. მი უ ხე-
და ვად კერ ძო ინი ცი ა ტი ვე ბი სა, რაც ასე ვე ჩანს გო გე ბაშ ვი ლის 
სტა ტი ე ბი დან, რომ ლე ბიც სა ხე ლო ბი თი სტი პენ დი ე ბის შე მო ღე-
ბას ეხე ბა გა ნათ ლე ბის მა სი ფი კა ცი ის თ ვის სა ფუძ ვე ლის შექ მ ნა 
მხო ლოდ ად გი ლობ რივ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს 
შე ეძ ლოთ. სა ხალ ხო უნი ვერ სი ტე ტე ბის აქ ტუ ა ლო ბა დღე საც 
მწვა ვედ დგას იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სკო-
ლა დამ თავ რე ბუ ლე ბის უმე ტე სო ბა დღეს სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბას 
სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ არ ფიქ რობს ან ვერ ახერ ხებს.
გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა ზე სა უბ რი სას გო გე ბაშ ვი ლი ცდი-

ლობს ამ სფე როს თან მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლი სა გა მომ-
ცემ ლო საქ მე გა ნა ვი თა როს, რო გორც სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის კუთხით, ისე გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა 
და ხა რის ხის თვალ საზ რი სით. გო გე ბაშ ვი ლის ღვაწ ლი სა ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის გან ვი თა რე ბა ში უფ რო მე ტად არის ცნო ბი ლი. 
ეს, რა თქმა უნ და, უმ თავ რე სად მი სი შექ მ ნი ლი „ბუნების კა რი სა“ 
და „დედაენის“ სა ხი თაა ცნო ბი ლი. ეს ორი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
მრა ვა ლი ათ წ ლე უ ლის მან ძილ ზე დარ ჩა სა ფუძ ვ ლად სა ქარ თ ვე-
ლოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის თ ვის. ამის გარ და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
იმის გა აზ რე ბაც, რომ თა ვი სი თა ნა მედ რო ვე ე ბის მსგავ სად გო გე-
ბაშ ვი ლი ის ტო რი ულ სი უ ჟე ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბით სა ბავ შ ვო მოთხ-
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რო ბებს წერს. სხვა წყა რო ებ თან ერ თად ეს მოთხ რო ბე ბი ქარ-
თუ ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი იდენ ტო ბის თ ვის დრო თა გან მავ ლო ბა ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა. გარ და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ე ბის ში ნა არ სი სა გო გე ბაშ ვი ლი სა გა მომ ცემ ლო ტექ ნო ლო გი ე-
ბის გან ვი თა რე ბა ზეც ზრუ ნავს. ამ კრე ბულ ში შე გიძ ლი ათ ასე ვე 
წა ი კითხოთ მი სი სტა ტი ა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო-
პის შე და რე ბას გა მო ცე მე ბის შრიფ ტებ თან და კავ ში რე ბით ეხე ბა. 
ავ ტო რი ცდი ლობს და ა სა ბუ თოს შრიფ ტის ზო მის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
გა მო ცე მე ბის ფას სა და გა მო ცე მის გავ რ ცე ლე ბას თან კავ შირ ში.
სა ინ ტე რე სო მე ქა ნიზ მის შე მო თა ვა ზე ბაა გო გე ბაშ ვი ლის მი ერ 

მას წავ ლებ ლე ბის სო ცი ა ლურ დაც ვას თან მი მარ თე ბა ში. უპირ ვე-
ლე სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის აღ ნიშ ვ ნა, რომ ის სა ინ ტე რე სო 
ანა ლიზს გვთა ვა ზობს იმის შე სა ხებ, თუ რა რო ლი აქვს მას წავ-
ლე ბელს სო ცი ა ლუ რი სტა ბი ლუ რო ბის საქ მე ში. გო გე ბაშ ვი ლის 
მო საზ რე ბით, იქ, სა დაც მას წავ ლებ ლე ბი ნა ყო ფი ე რად მუ შა ო-
ბენ, ნაკ ლე ბია სო ცი ა ლუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა და სა ხელ მ წი ფო 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბაც ძა ლა დო ბის ზედ მე ტი გა მოვ ლი ნე ბე ბის გა რე შე 
ხდე ბა შე საძ ლე ბე ლი. გა ნათ ლე ბის სო ცი ა ლუ რი რო ლის შე ფა სე-
ბი სას ის თვლის, რომ რაც უფ რო და ბა ლია ხალ ხის სიმ დიდ რე, 
მით უფ რო სჭირ დე ბა მას გა ნათ ლე ბა.
მას წავ ლებ ლე ბის პრო ფე სი ის მხარ და ჭე რას გო გე ბაშ ვი ლი 

სა გა მომ ცემ ლო საქ მეს უკავ ში რებს. მი სი აზ რით, შე საძ ლოა 
სა სარ გებ ლო იყოს, რომ წიგ ნე ბის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი შე-
მო სავ ლის გარ კ ვე უ ლი წი ლი მას წავ ლებ ლე ბის წა ხა ლი სე ბა ზე 
იხარ ჯე ბო დეს. და ბეგ ვ რის შე დე გად უნ და შე იქ მ ნას სპე ცი ა ლუ რი 
ფონ დი, რო მე ლიც სა უ კე თე სო მას წავ ლებ ლებს ფუ ლა დი ჯილ-
დო ე ბით წა ა ხა ლი სებს. ამ მიდ გო მის ორი გი ნა ლუ რი და სა ბუ თე ბა 
იმი თაც ხდე ბა, რომ მას წავ ლებ ლე ბის დამ სა ხუ რე ბად უნ და ჩა-
ით ვა ლოს ის, რომ წიგ ნის მკითხ ვე ლე ბის რი გე ბი იზ რ დე ბა. შე-
სა ბა მი სად გა მომ ცემ ლო ბე ბიც თა ვის მხრივ და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი 
უნ და იყ ვ ნენ სწავ ლე ბის ხა რის ხის გაზ რ და ში მას წავ ლებ ლე ბის 
მო ტი ვა ცი ის სტი მუ ლი რე ბის გზით. სა ინ ტე რე სო ა, რომ გარ და სა-
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ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის და ბეგ ვ რი სა გო გე ბაშ ვი ლი თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბის სახ ს რე ბის მო ზიდ ვის ღო ნის ძი ე ბებ საც გვთა ვა-
ზობს. ის გა სარ თო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა მარ თ ვას გვთა ვა ზობს, 
რომ ლის შე მო სავ ლე ბი ასე ვე გა ნათ ლე ბას და, კერ ძოდ კი, მას-
წავ ლებ ლე ბის ხელ ფა სე ბის გაზ რ დას მოხ მარ დე ბა.
წარ მო ე ბი სა და გა ნათ ლე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა დღე საც აქ-

ტუ ა ლუ რია მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. ცალ კე უ ლი ფი ლან-
ტ რო პე ბის გარ და, წარ მო ე ბე ბი სულ უფ რო ხში რად ცდი ლო ბენ 
გა ნათ ლე ბის სფე როს მარ თ ვა ში სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის ინ ვეს-
ტი რე ბას. ამ ინ ვეს ტი ცი ებს, ისე ვე რო გორც გო გე ბაშ ვი ლის სტა ტი-
ებ შია აღ ნიშ ნუ ლი, დი ვი დენ დე ბი მო აქვს რო გორც კონ კ რე ტუ ლი 
ინ დი ვი დე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც გა ნათ ლე ბის სფე რო ში არი ან 
ჩარ თუ ლე ბი, ისე მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის. ბიზ ნე სი სა და სა-
ზო გა დო ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა არ არის ცალ მ ხ რი ვი პრო ცე სი 
და მხო ლოდ ბიზ ნე სის მხრი დან აქ ტი უ რო ბას არ გუ ლის ხ მობს. 
ამის თვალ ნათ ლი ვი მა გა ლი თია გო გე ბაშ ვი ლის ჩარ თუ ლო ბა 
ბან კის მარ თ ვა ში. ამ კრე ბულ ში და ბეჭ დი ლი სტა ტია სა მე ურ ნეო 
ბან კის მმარ თ ვე ლის არ ჩევ ნებ სა და გო გე ბაშ ვი ლის და მო კი დე-
ბუ ლე ბას აღ წერს. გო გე ბაშ ვი ლი ჩვე უ ლებ რივ პრაგ მა ტუ ლო ბით 
მსჯე ლობს იმის შე სა ხებ, თუ რო გო რი უნ და იყოს მო მა ვა ლი 
მმარ თ ვე ლი და რამ დე ნად უნ და იყოს არ ჩე ვა ნი გან პი რო ბე ბუ ლი 
კან დი და ტის გა მოც დი ლე ბით, პროგ რე სუ ლო ბი თა და სა ზო გა დო 
საქ მი სად მი ინ ტე რე სით.

ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის და ნერ გ ვის საქ მე ში გო გე ბაშ ვი ლი სა ინ-
ტე რე სო გაკ ვე თი ლებს გვთა ვა ზობს. წე რა- კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე-
ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის ის ტო რი ის შე სა ხებ სტა ტი ა ში კარ გად ჩანს 
ის, რომ ავ ტო რი დიდ ნე ბის ყო ფას და მოთ მი ნე ბას იჩენს სხვა თა-
ნა მო აზ რე ებ თან ერ თად გრძელ ვა დი ა ნი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. 
მიზ ნე ბის მიღ წე ვის მი სე უ ლი მიდ გო მა ბიზ ნე სი სა და სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პო ლი ტი კის თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის რე-
კო მენ და ცი ებს გვა გო ნებს: შე ე ცა დე, არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა 
მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნო შენს სა სარ გებ ლოდ; შე ე ცა დე, რომ 



10

გრძელ ვა დი ა ნი გეგ მა და ყო მცი რე და რე ა ლის ტურ ამო ცა ნე ბად; 
შე ე ცა დე, რომ მაქ სი მა ლუ რად გა ა ფარ თო ვო მომ ხ რე ე ბი სა და 
ჩარ თუ ლი პი რე ბის წრე. სირ თუ ლე ებს არა მხო ლოდ იმ პე რი ის 
პო ლი ტი კა ქმნი და, არა მედ კონ კუ რენ ტი იდე ე ბის მა ტა რე ბე ლი 
ადა მი ა ნე ბის მცდე ლო ბე ბი წე რა- კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი 
სა ზო გა დო ე ბის მსგავ სი მოძ რა ო ბე ბის და არ სე ბის, სა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო ე ბი სა და ალ ტერ ნა ტი უ ლი პე და გო გი უ რი მიდ გო მე ბის 
შე მუ შა ვე ბის კუთხით. გო გე ბაშ ვი ლის სტა ტი ე ბი დან ჩანს მსგავ სი 
ინი ცი ა ტი ვე ბის მი მართ ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, მაგ რამ 
ამავ დ რო უ ლად სა ერ თო მიზ ნის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე-
რე სის გაღ ვი ძე ბი სა და არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი კრი ტი კის სა ფუძ ველ-
ზე დარ წ მუ ნე ბის მუდ მი ვი მცდე ლო ბა. სწო რედ ამ გზით გახ და 
შე საძ ლე ბე ლი გო გე ბაშ ვი ლი სა და მი სი თა ნა მო აზ რე ე ბის თ ვის 
რუ სე თის იმ პე რი ა ში ქარ თულ ენა ზე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბის გა ჩე ნა, სკო ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, მა თი სა ზო გა-
დო ებ რივ საწყი სებ ზე ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის მხარ და ჭე რა, სას წავ ლო 
მა სა ლე ბის შე მუ შა ვე ბა და, რაც მთა ვა რი ა, ხე ლი სუფ ლე ბა სა და 
სა ზო გა დო ე ბა ში ამ იდე ე ბის მი მართ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მიმ ღებ ლო-
ბის მო პო ვე ბა. ამ გზის გავ ლას გო გე ბაშ ვი ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს უთ მობს. გან სა კუთ რე ბით და სა ფა სე ბე-
ლია მი სი ან დერ ძი, რო მე ლიც სა ფუძ ველს უყ რის მი სი ცხოვ რე-
ბის შემ დ გომ მის მი ერ დაწყე ბუ ლი საქ მის გაგ რ ძე ლე ბას.
კრე ბულ ში და ბეჭ დი ლი გო გე ბაშ ვი ლის ან დერ ძი მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი წყა როა არა მხო ლოდ მი სი პრი ო რი ტე ტე ბის შეს წავ-
ლის თ ვის, არა მედ ზო გა დად სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის თ-
ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტის, ინი ცი ა ტი ვე ბის მდგრა დო ბი სა 
და მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე სას წავ ლად. ერ თი 
მხრივ, გო გე ბაშ ვილს აქვს სა კუ თა რი ნა თე სა ვე ბის მხარ და ჭე რის 
გა მოკ ვე თი ლი ინ ტე რე სი, მაგ რამ ამ ინ ტე რეს საც სა კუ თარ ძი რი-
თად საქ მეს უკავ ში რებს. ისე ვე, რო გორც სა ზო გა დო საქ მის თ ვის 
შე წი რუ ლი სახ ს რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ნა თე სა ვე ბის თ ვის გან კუთ-
ვ ნი ლი ფი ნან სე ბის ნა წი ლიც სწო რედ მათ გა ნათ ლე ბას უნ და 
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მოხ მარ დეს. რაც შე ე ხე ბა სა ზო გა დო საქ მის თ ვის გა და დე ბულ 
ქო ნე ბა სა და ფი ნან სებს, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ გო გე ბაშ ვი ლი 
ამ სახ ს რე ბის გრძელ ვა დი ან და მი ზან მი მარ თულ ინ ვეს ტი რე ბა ზე 
სა უბ რობს. ის, ერ თი მხრივ, გან საზღ ვ რავს ფონ დის მი ნი მა ლურ 
მო ცუ ლო ბას და, მე ო რე მხრივ, ად გენს ამ ფონ დის დი ვი დენ დე-
ბის გა მო ყე ნე ბის წე სებს ნი ჭი ე რი მოს წავ ლე ე ბი სა და მონ დო მე-
ბუ ლი მას წავ ლებ ლე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. სახ ს რე ბის გან კარ-
გ ვის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა ასე ვე ან დერ ძის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ა. 
მი სი მიდ გო მა ძა ლი ან ჰგავს ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 
გავ რ ცე ლე ბულ ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ფონ დე ბის (endowment) მიდ გო-
მას. ამე რი კის კერ ძო უნი ვერ სი ტე ტე ბი სა და სკო ლე ბის უმე ტე სო-
ბას აქვს ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ფონ დე ბი, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
ივ სე ბა გა ნათ ლე ბის წინ ს ვ ლით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
შე მო წი რუ ლო ბე ბით. ისე ვე, რო გორც გო გე ბაშ ვი ლის ან დერ ძ ში, 
ამე რი კე ლი შე მომ წირ ვე ლე ბიც მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რა ვენ ხოლ-
მე სა კუ თა რი შე მო წი რუ ლო ბის გა მო ყე ნე ბი სა და გამ რავ ლე ბის 
გზებს. ამ გ ვა რი შე მო წი რუ ლო ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა რომ წარ მო-
ვიდ გი ნოთ, შე საძ ლოა მა თი მო ცუ ლო ბის ცოდ ნა დაგ ვეხ მა როს. 
ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ფი ლან ტ რო პე ბის მი ერ სა ერ თო 
ჯამ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა ხის საქ ველ მოქ მე დო 
საქ მი ა ნო ბა (არა მხო ლოდ გა ნათ ლე ბა ში) ბო ლო ათ წ ლე უ ლებ ში 
აშ შ -ის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 1.7-2.4% შო რის მერ ყე ობ და. 
თვალ სა ჩი ნო ე ბის თ ვის, 2007 წელს ეს თან ხა და ახ ლო ე ბით სა-
მა სი მი ლი არ დი ამე რი კუ ლი დო ლა რი იყო. რაც შე ე ხე ბა გა ნათ-
ლე ბის სფე როს თ ვის გა ღე ბულ შე მო წი რუ ლო ბებს ეს ათო ბით 
და, გან სა კუთ რე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, ასო ბით მი ლი ო ნი დო ლა რის 
მო ცუ ლო ბის ერ თ ჯე რად შე მო წი რუ ლო ბებს ეფუძ ნე ბა. თუმ ცა აქ-
ვე უნ და ით ქ ვას, რომ ისე ვე რო გორც გო გე ბაშ ვი ლი, რო მე ლიც 
აკა კი წე რეთ ლის და სახ მა რებ ლად თუ საზღ ვარ გა რეთ მყო ფი 
სტუ დენ ტე ბის მხარ და სა ჭე რად გა მო ყოფ და რე გუ ლა რუ ლად 
დახ მა რე ბებს, ასე და სავ ლეთ შიც ხში რია კერ ძო პი რე ბის მცი რე 
რე გუ ლა რუ ლი შე მო წი რუ ლო ბე ბი სხვა დას ხ ვა სა გან მა ნათ ლებ-




