
დაგვრჩა ერთადერთი მიზანი 

 

თბილისი. ვ.ი. ლენინის სახელობის “დინამოს” სტადიონი. 21 ივნისი. 

“დინამო” (თბილისი) – “ლოკომოტივი” (მოსკოვი) 2:2 (1:0). 

“დინამო”: გოგია, ხიზანიშვილი, ქორიძე, ხინჩაგაშვილი, მუჯირი, ჩივაძე, მ. 

მაჩაიძე, გ. მაჩაიძე (კოპალეიშვილი, ჩელებაძე), გუცაევი, ყიფიანი, შენგელია. 

“ლოკომოტივი”: სამოხინი, ხუდიევი, კალაიჩევი (ოვჩინიკოვი), კამზულინი, 

სოლოვიოვი (შელესტი), რიახოვსკი, დანილენკო, ილინი, შევჩუკი ავერიანოვი, 

გაზაევი. 

მსაჯი: კ. ვიხროვი (კიევი). 

გოლები გაიტანეს გუცაევმა (მე–5 წ.), ქორიძემ (72–ე წ.), შევჩუკმა (74–ე წ.) და 

გაზაევმა (84–ე). 

 

მსაჯის სასტვენის ხმა. მატჩი გასრულდა. გულშემატკივრის სახეს 

თხუთმეტიოდე წუთის წინ სილაღის დამღა რომ ედო, ვეღარაფერი გახსნის, 

ვეღარაფერი მოალბობს. მატჩი დასრულდა, მოვლენათა უკან დაბრუნება 

შეუძლებელია. სამდურავის, საყვედურის, სიმწრის სიტყვები გზას თხოულობს, 

გამოსავალს ეძებს, მაგრამ რა… საკუთარ გულს თუ შეასკდები. 

არადა, მატჩის უვერტიურა არა და არ იძლეოდა იმის უფლებას, რომ კაცს 

ამგვარად დათალხულ ფინალზე ეფიქრა. “დინამომ” იმ ერთბურთიან პასივს უკვე 

მეხუთე წუთზე მოუღო ბოლო და მერეც. თვით თამაშის მიმდინარეობა 

მაინცდამაინც ბევრ სანერვიულოს არ სტოვებდა. ყოველ შემთხვევაში, პირველი 

ოცდაათი წუთის მანძილზე თბილისელებს რამდენჯერმე შეეძლოთ ანგარიშის 

გაზრდა. 

“ლოკომოტივმა”, ისევე როგორც მოსკოვის მატჩში, თამაში ფრთხილად 

დაიწყო. ხუდიევმა, კალაიჩევმა და კამზულინმა პირველყოვლისა, იმისთვის 

იზრუნეს, რომ დაცვის ცენტრში ყველაფერი რიგზე ყოფილიყო.  შეძლებისდაგვარად 

შეეცადნენ შენგელიას უვნებელყოფასაც. სხვებს საგანგებო მეურვეები არ ჰყოლიათ. 

არ ჰყოლია ყიფიანსაც და ამან მეტი თავისუფლება და უთუოდ მეტი აზრიც შესძინა 

რკინიგზელთა მოქმედებას. თქმა არ უნდა, მოსკოვის მატჩთან შედარებით (იქ 

ხუდიევი გვერდიდან არ მოსცილებია დავითს) თბილისელთა ლიდერს აქტიური 

თამაშისთვის მეტი გასაქანი ჰქონდა. 

ზოგიერთი ხარვეზის მიუხედავად შეხვედრის 74–ე წუთამდე, გარეგნულად 

მაინც, ყველაფერი რიგზე იყო. გუცაევის გოლს კიდევ ერთი მოჰყვა – შენგელიას 

წაქცევისთვის დანიშნული საჯარიმო ძალზე სადად, ოსტატურად გაითამაშეს 

დინამოელებმა (მ. მაჩაიძე, ქორიძე). 

მერე კი… სრულებითაც არ ვაპირებ იმის თქმას, რომ “დინამომ” 

მოთავებულად ჩათვალა საქმე და ეს იქცა ყველაფრის მიზეზად, რასაკვირველია, ორი 

საპასუხო გოლისთვის შეიძლება მეკარეც დაადანაშაულო, საყვედური უთხრა 

მცველებსაც, მთელ კოლექტივსაც, წამით რომ დაივიწყეს სიფრთხილე და ამოდენა 

ნაშრომი წყალში ჩაიყარა, მაგრამ უთხარი – არ უთხარი, საყვედური არაფერს შველის 

– უკვე უტყუარი ფაქტია, რომ ჩვენი გუნდი გამოეთიშა თასისთვის ბრძოლას. 

თბილისის “დინამომ” უდროო დროს წაიფორხილა, მაგრამ არც 

კოლექტივისთვის და არც ფეხბურთის მოყვარულთათვის ყველაფერი არ 

დამთავრებულა. საფიქრალიცა და გასაკეთებელიც ჯერ ბევრია. 



თავს უფლებას მივცემ და ამ, ჩვენთვის ერთობ მარცხიანი სამზერიდან 

მკითხველთან ერთად თვალს გადავავლებ სეზონის დაწყებიდან გამოვლილ გზას. 

რა თქმა უნდა, ხდება როცა გუნდს უმართლებს, ანდა ბედი არ სწყალობს. 

მაგრამ თუ საუბარია საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდზე, ყველა ეს გამართლება – არ 

გამართლება ერთიმეორეს აბათილებს და დაგროვებული ქულებისა თუ გათამაშების 

ცხრილში მოპოვებული ადგილის მიხედვით არცთუ ძნელია კოლექტივის  ძალაზე 

წარმოდგენის შექმნა. 

რეალური ვითარება და შესაბამისად, წარმოდგენა კი ასეთია: გუნდი 

გათამაშების ლიდერია. ჩემპიონატის ამ სამთვიან გზაზე თბილისის ”დინამო” 

დანარჩენებზე ძლიერი იყო – იმას ხომ ვერ ვიტყვით, რომ ქულები მართლაც ციდან 

ცვივა! ეს ყველაფერი ერთმა გარემოებამ მათქმევინა: კულისებში, ჩვეულებრივ 

საუბარში და ხანდახან პრესაშიც კი ხან შეფარულად, ხანაც აშკარად გამოითქმის 

აზრი, რომ თბილისელთა ლიდერობა შემთხვევითი მოვლენაა და რაკიღა ამის 

დასაბუთება ცოტა არ იყოს ძნელია, იქვე ამატებენ სიტყვას “დროებითი”. არავინ 

არაფრისგან არ არის დაზღვეული და თუ ისე მოხდა, რომ სეზონის ბოლოსთვის 

ჩვენი გუნდი საპრიზო ადგილის მიღმა აღმოჩნდება, მაშინ აღარც საკამათო იქნება, 

აღარც სალაპარაკო. დღევანდელი ვითარება კი არავითარ “მაგრამის” და „თუსთვის” 

ადგილს არ სტოვებს. მით უმეტეს, რომ თამაშის ხარისხის მიხედვით 

ლიდერობისთვის შესაფერი სხვა გუნდი არ ჩანს, ყველას საკმაოდ მოეძებნება წუნი 

და გინდა, არ გინდა, უნდა დაყაბულდე იმას, ვისაც ფაქტიურადაც და 

სამართლიანადაც მოწინავე პოზიცია უჭირავს. 

ისე ნუ გამიგებენ, თითქოს ჩვენს ფეხბურთელებს გუნდრუკს ვუკმევდე, ანდა 

მათ საერთაშორისო სტანდარტებს ვუთანაბრებდე. ვამბობ და ისიც მხოლოდ იმას, 

რომ საბჭოთა ფეხბურთში თბილისის “დინამო” ჯერჯერობით მაინც საუკეთესოა. 

კარგია ეს თუ ცუდი, თვითონ მკითხველმა განსაჯოს. 

ორიოდე სიტყვაც ბოლო შეხვედრებზე. ივნისში ნათამაშევი 5 მატჩიდან 

“დინამომ” ორი წააგო, ორი ფრედ დაამთავრა და მხოლოდ ერთში გაიმარჯვა.  

შემთხვევითობაზე, უიღბლობაზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ზედმეტია. შეიძლება 

პირდაპირ ითქვას: ამ მონაკვეთში გუნდი საკმაოდ სუსტად თამაშობდა. თუმცა, არა 

ერთხელ და ორჯერ ნათქვამი მიზეზების გამო ეს მოსალოდნელიც იყო – ვერა და ვერ 

მოხერხდა ძირითადი შემადგენლობის თავმოყრა. ძალზე ხშირი იყო ტრავმები, რასაც 

დიღმის ბაზის უვარგისი მინდორიც უწყობდა ხელს. 

ახლა ყველასთვის ნათელია, რომ თბილისელებს ერთადერთი კონკრეტული 

მიზანიღა დარჩათ – ჩემპიონატის ლიდერის პოზიციის შენარჩუნება და განმტკიცება. 

ეს არც ისე იოლია, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ სხვა ყველანაირი შედეგი არ 

დააკმაყოფილებს არც ფეხბურთელებს, არც სპეციალისტებს და რაც მთავარია, 

გაწბილებულს დატოვებს გუნდის ათიათასობით ქომაგს. 

სიტყვამ მოიტანა და ბარემ ესეც ვთქვათ: როცა “დინამოს” შარშანდელ საერთო 

წარმატებებს აღვნუსხავდით, სხვა მონაცემებთან ერთად მუდამ ვიშველიებდით 

მაყურებლის ფაქტორსაც. მაყურებელი გუნდს მართლაც მრავლად ჰყავდა, ყველაზე 

ბევრიც ჰყავდა და ეს სიამაყესთან ერთად იმის რწმენასაც გვიმტკიცებდა, რომ გუნდი 

ნამდვილად კარგად თამაშობდა. 

ახლა საქმე ისე მიდის, რომ ის ძველი ვითარება კეთილ მოგონებადღა 

შეიძლება დაგვრჩეს. 

რა თქმა უნდა, ძალზე იოლია ყველაფერი არგენტინის მსოფლიო ჩემპიონატს 

გადავაბრალოთ. ცუდ ამინდსაც გავუწიოთ ანგარიში, მაგრამ “დინამოს” სტადიონის 



ცარიელმა სკამებმა მაინც ის სეისმოგრაფი მომაგონა, უშეცდომოდ, ზუსტად რომ 

აღუნუსხავს ხოლმე შორეულ, სულ უმნიშვნელო უსიამო ძვრებსაც კი. 

 

ი. ბერიაშვილი. 

“ლელო”, 24 ივნისი, 1978 წ. 
 


