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„დედაუნივერსიტეტის ძნელბედობის ჟამი (2004-2013)“ 
 

ავტორ-შემდგენელი გიორგი გოგოლაშვილი 

 

ავთანდილ არაბულის რედაქციით 

 

შეძენა შეგიძლიათ თსუ წიგნის მაღაზიაში ( I კორპუსი) 

 

 

 

 

 

 

ანოტაცია 

2004 წელს რევოლუციით გზით მოსულმა ხელისუფლებამ საუნივერსიტეტო რეფორმა დაიწყო... 

დაიწყო და დაამთავრა დედაუნივერსიტეტის მშვიდობიანი ცხოვრება... 

ეს არ არის მოგონებათა წიგნი; ეს დედაუნივერსიტეტის ძნელბედობის დროს მოვლენათა 

მიმდინარეობის პარალელურად გამოქვეყნებულ მასალათა კრებულია... ჩვენი თუ სხვისი... 

სამწუხაროდ, XXI საუკუნის დასაწყისში დედაუნივერსიტეტის ირგვლივ განვითარებულ მო-

ვლენათა შეფასება არ მომხდარა – არც პოლიტიკური და არც სამართლებრივი... ჩვენ იმედს არ ვკარ-

გავთ... ამ წიგნის გამოქვეყნების ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის... 

და კიდევ: დე, იცოდეს ისტორიამ!.. 

 

       წინასიტყვა 

ამბობენ, დრო ყველაფრის მკურნალიაო, დროს ტკივილების დაყუჩების უნარიც შესწევსო... 

ტკივილსაც გააჩნია, თურმე. ის ტკივილი, რომელიც რევოლუციის გზით მოსულმა ხელისუფლებამ 

მიაყენა ქართულ საუნივერსიტეტო საზოგადოებას, დრომ ვერ დააყუჩა; პირიქით, გაამძაფრა!.. იმ ტკი-

ვილს მხოლოდ სამართლიანობის აღდგენა მოაშუშებს; დანგრეული უნივერსიტეტის ფეხზე დაყენება 

მოარჩენს... ამ იმედით გადავწყვიტეთ ამ წიგნის შედგენა... 

მრავალს, ვინც დედაუნივერსიტეტს ჭრილობები და ტკივილი მიაყენა, ეს ყოველივე დაავი-

წყდა და მშვიდადაა!.. მეტიც, ანტიგმირმა გმირის მანტია მოისხა (ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში გ. ხუბუა 

ჩიოდა, ნაციონალური ხელისუფლებისაგან რეპრესირებული ვარ, ვიჩაგრებიო...)... იმდროინდელ საუ-

ნივერსიტეტო მოძრაობის თავკაცობაზე ზოგი ისეთი ვინმე აცხადებს პრეტენზიას, იმ წლებში ჩვენს ახ-

ლოს რომ არ გაუვლია... 

ამიტომაც გადავწყვიტეთ ამ მასალის შეკრება და გამოქვეყნება... 

წიგნი ოთხი ნაწილისაგან შედგება. 

პირველ ნაწილში ჩვენს რამდენიმე წერილს წარმოვადგენთ, 2005-2013 წლებში გამოქვეყნე-

ბულს. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხს ვაგებთ... მრავალთაგან მხოლოდ რამდენიმე შევარჩიეთ, არსები-

თი სურათი რომ დაგვეხატა მოვლენათა განვითარებისა. ამ მონაკვეთში ბოლოს იმ წერილების ნუსხაც 
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დავურთეთ, რომელთა შეტანაც ვერ მოხერხდა წიგნში. უნივერსიტეტის ისტორიით დაინტერესებულ 

პირს შეუძლია მოიძიოს... ფაქტები თუ მეორდება, ნუ დაგვძრახავთ: წერილები სხვადასხვა დროს იწე-

რებოდა; ჩვენ პასუხსა 

 თუ რეაქციას ველოდებიდით მავანთაგან, მაგრამ ამაოდ... 

მეორე ნაწილში „საუნივერსიტეტო დარბაზის“ საქმიანობის ამსახველ ძირითად პუბლიკაციებს 

მოვუყარეთ თავი და წარმოვადგინეთ I დანართის სახით... ესეც ისტორიაა... 

მესამე ნაწილში „ბოლონიის პროცესის“ შესახებ იმჟამად გამოქვეყნებულ რამდენიმე ავტორის 

საინტერესო წერილი შევიტანეთ. „ბოლონიის პროცესი“ – მიზეზი თუ საბაბი? (II დანართი); პასუხი 

მკითხველმა გასცეს... 

2006 წლის აგვისტოში ძალიან საინტერესო სასამართლო პროცესი გაიმართა, რომელიც „ხული-

განი პროფესორების“ პროცესის სახით არის ცნობილი... 

სსსსმეოთხე ნაწილში III დანართის სახით ჩვენ მხოლოდ ამ პროცესის ამსახველ დოკუმენტებს 

ვბეჭდავთ... 

და ბოლოს: 2013 წლის თებერვალში სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით მივმართეთ 

ახალ ხელისუფლებას. ამ მიმართვასაც ვაქვეყნებთ აქ (IV დანართი). 

დიახ: დე, იცოდეს ისტორიამ... 

 

 

 


