
 

 

  



 

 

 

 

დასრულდა ეროვნული ჩემპიონატის 

პირველი ეტაპი. გუნდები ექვსეულებად დაიყვნენ 

და ბრძოლას ახლა უკვე კონკრეტული 

მიზნებისთვის გააგრძელებენ. თუმცა, უმაღლესის 

უკანასკნელმა ტურებმა კიდევ ერთხელ 

დაგვარწმუნა, რომ ჩვენი ფეხბურთი კვლავ 

ძალიან დიდი პრობლემების წინაშეა და რაც 

ყველაზე სამწუხაროა, აღნიშნული პრობლემა, 

პირველ რიგში, ფეხბურთში დასაქმებული 

ხალხისგან მოდის. 

 

უკანასკნელ ტურებში დაფიქსირებულმა 

რამდენიმე შედეგმა გარკვეული ეჭვები გააჩინა 

საზოგადოებაში, რაც ბუნებრივიც არის. 

უბრალოდ გაკვირვებას იწვევს, როდესაც 

საკმაოდ კარგ ფორმაში მყოფი გუნდი კარშიც კი 

ვერ ახერხებს ხეირიანად დარტყმას, როდესაც 

ზოგ შეხვედრებში გოლები ძალიან 

კურიოზულად გადის ან როდესაც უეცრად 

ტოტალიზატორების პროგრამიდან 

კონკრეტული მატჩი უბრალოდ ქრება... 

 

ბევრი იმასაც ამბობს, რომ მთავარი ჭირი 

სწორედ საბუკმეიკერო კანტორებია, რომლებიც 

მსოფლიოს მასშტაბით აქტიურად იღებენ 

ფსონებს საქართველოს ნებისმიერი ლიგის 

მატჩებზე. მაგრამ, მოდით შევთანმხდეთ, რომ 

სურვილის შემთხვევაში, თამაშის ჩაწყობა მათ 

გარეშეც თავისფლად შეიძლება. რაც მთავარია, 

პროფესიონალ ფეხბურთელს ამის სურვილი 

არც უნდა გაუჩნდეს. 

 

მთავარია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ 

დაისაჯოს ის ხალხი, ვინც ამ უმსგავსობას 

აკეთებს და თამაშზე მოსულ ხალხს უბრალოდ 

დასცინის. დასცინის იმ მცირერიცხოვან 

გულშემატკივარს, რომელიც მიუხედავად 

ყველაფრისა, მაინც მოდის არც თუ ისე მაღალი 

დონის ფეხბურთის სანახავად. 

 

მაგრამ, მხოლოდ კონკრეტული 

პიროვნებების დასჯა რომ არ უშველის ამ 

პრობლემას, ესეც ფაქტია. ალბათ, გახსოვთ, 

რამდენიმე წლის წინათ ხუთი ფეხბურთელი 

სწორედ თამაშების ჩაწყობის გამო მოკვეთეს 

ფეხბურთიდან, მაგრამ საერთო სიტუაცია ამით 

არ შეცვლილა. 

 

 

 

იქნებ მოტივაციაშია საქმე? უკვე ამ ეტაპზე 

უმაღლეს ლიგაში რამდენიმე უმოტივაციო 

კლუბია დარჩენილი, რომლებიც სეზონს 

მოვალეობის მოხდის მიზნით ჩაამთავრებენ. 

მაგრამ, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს 

„მოვალეობის მოხდა“ სამართლიანი თამაშის 

პრინციპების დაცვით არ იქნება წარმართული... 

ასეთი გუნდების არსებობა კი, ჩემპიონატის 

სისტემის მორიგი მინუსია, თუმცა ეს კიდევ ერთი 

პრობლემაა, რომელიც ძალიან შორს 

წაგვიყვანს. ეროვნული ჩემპიონატის დაარსების 

დღიდან ხომ ვერ მოიძებნა ის ოპტიმალური 

ფორმატი, რომელიც კარგად მოერგებოდა 

ქართულ რეალობას. 

 

ფაქტია, რომ პრობლემა ჩვენშია და ის 

ჩვენივე გადასაწყვეტია. დამნაშავის დასჯა და 

მოტივაციის სპორტსმენისთვის საკადრისი 

ფინანსური ანაზღაურებით გაზრდა 

აუცილებელია, მაგრამ მთავარია მენტალურად 

და აზროვნებით მივხვდეთ, რომ ასე შორს ვერ 

გავფრინდებით. მხოლოდ ამ შემთხვევაში 

გვეშველება... 
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          Fanebi.com-ი საქართველოს ფუტსალის ახალგაზრდული ნაკრების ყოფილ მეკარეს, 

ლაშა წამალაშვილს გაესაუბრა. 1989 წელს დაბადებულ ნიჭიერ მოთამაშეს კარიერის 

დასრულება ნაადრევად მოუწია.  
 

— ფეხბურთის თამაში სად დაიწყე?  

— ფეხბურთს 6 წლიდან ვთამაშობდი, 

მაგრამ 15 წლის ასაკში მძიმე ტრავმა მივიღე.  იმ 

დროს „ვიტ ჯორჯიას“ დუბლებში ვიყავი.  

  

— ფუტსალში როგორ აღმოჩნდი? 

— სამწუხაროდ, ტრავმის გამო ერთი წელი 

გამიცდა. ჩემმა მეგობარმა ლაშა ცნობილაძემ 

ფუტსალში მირჩია  ძალების მოსინჯვა, რასაც 

სიამოვნებით დავთანხმდი. 

 

 

   

— რომელ გუნდში ასპარეზობდი?  

— „იბერიაში“ მოვხვდი. მერე კი 

ახალგაზრდულ ნაკრებში, სადაც პეტრე 

თაბუკაშვილმა, ბექა კვიციანმა და კახა 

დევდარიანმა გამზარდეს. ამ ადამიანებისგან 

უდიდეს მხარდაჭერას ვგრძნობდი.  სწორედ მათ 

ჩამინეგრეს ფუტსალის სიყვარული. 

 

— ასეთ ახლაგაზრდულ ასაკში რატომ 

დაანებე სპორტს თავი?  

— სამწუხაროდ, ტრავმების გამო წინ 

ვეღარ წავედი. გულიც კი გამიჩერდა თამაშის 

დროს. ასევე გადაწყვეტილებაში დიდი როლი 

პირადმა ცხოვრებამაც ითამაშა. კარიერა ერთ 

გოგოს გამო დავასრულე.  

 — როგორი სიტუაციაა ახლა ქართულ 

ფუტსალში?  

— სიტუაცია კარგი ნამდივლად არ არის. 

ყველაფერი კახა დევდარიანის გადაყენების 

შემდეგ დაიწყო. დაიშალა ახალგაზრდული, 

ჩემპიონატში გუნდები აღარ იყო.  

 

 

 

— რა არის მთავარი პრობლემა და 

გამოსავალს რაში ხედავ?  

— მთავარი პრობლემა ბავშვების აღზრდა 

და მომავალია თაობაა, რომელიც ახლა არ 

გვყავს. აუცილებლად უნდა აშენდეს ფუტსალის 

სკოლები. იმედია, ყველაფერი დალაგდება და 

ფუტსალი ღირსეულ ადგილს დაიკავებს 

ქართულ სპორტში. 
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ამ რუბრიკის პირველი კარიკატურა ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალურ ეტაპზე „მანჩესტერ 

იუნაიტედსა“ და „ოლიმპიაკოსს“ შორის გამართულ მატჩს ეძღვნება. „წითელი ეშმაკების“ 

თავდამსხმელმა რობინ ვან პერსიმ საჭირო სამი გოლი გაიტანა და დევიდ მოიესის სიცოცხლე 

გადაარჩინა. 

 

 

ომარ მომანის მეორე კარიკატურაც ჩემპიონთა ლიგას ეძღვნება. ლონდონის „ჩელსისა“ და 

„გალათასარაის“ შორის გამართულ მატჩში სამუელ ეტოომ ანგარიში მე-4 წუთზე გახსნა და ამ 

შეხვედრაში დიდიე დროგბას როლი სულაც დაჩრდილა. მოგვიანებით ერთი გოლი გარიკეჰილმაც 

გაიტანა და „პენსიონერებმა“ თურქული გუნდი ორი მატჩის ჯამში ანგარიშით 3:1 დაამარცხეს. 
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ინგლისის პრემიერლიგის 30-ე ტურში „მანჩესტერ იუნაიტედი“ შინ „ლივერპულთან“ ანგარიშით 

0:3 განადგურდა. მატჩის შემდეგ უეინ რუნიმ განაცხადა: „ეს კოშმარია, ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი 

ყველაზე ცუდი დღეა. ძნელია, ამას შეეგუო, თუმცა „ლივერპულს“ პატივი უნდა მივაგოთ, მეტოქემ 

ძალიან კარგად ითამაშა“. 

 

სწორედ რუნის კოშმარს მიუძღვნა მომანიმ ეს კარიკატურა. 

 

 

 

როგორც მოგეხსენებათ, „არსენალმა“ არსენ ვენგერის თავკაცობით მე-1000 მატჩი ჩაატარა. ეს 

შეხვედრა „მეთოფეებმა“ „ჩელსის“ წინააღმდეგ გამართეს და ანგარიშით 0:6 განადგურდნენ, თუმცა ეს 

კარიკატურა მატჩამდეა დახატული. 
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არიენ რობენმა მიუნხენის „ბაიერნთან“ 

კონტრაქტი 2017 წლის 30 ივნისამდე 

გაახანგრძლივა. 

 

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ თავდამსხმელი 

რობინ ვან პერსი ტრავმის გამო 4-6 კვირას 

გამოტოვებს. შესაბამისად, ის მიუნხენის „ბაიერნთან“ 

გასამართ ორივე შეხვედრაში დააკლდება გუნდს. 

 

სანკტ-პეტერბურგის „ზენიტის“ მთავარი 

მწვრთნელის პოსტზე ანდრე ვილაშ-ბოაში დაინიშნა. 

 

ინგლისისა და დანიის ნაკრებთა შორის 

გამართულ ამხანაგურ მატჩში ჯეკ უილშირმა ტრავმა 

მიიღო და მის გამოჯანმრთელებას დაახლოებით 

რვა კვირაში ელოდნენ, თუმცა შესაძლოა, 

ინგლისელი ნახევარმცველი მოედანს აპრილის შუა 

რიცხვებში დაუბრუნდეს. (Daily Mail) 

 

სერხიო აგუერო „მანჩესტერ იუნაიტედსა“ და 

„მანჩესტერ სიტის“ შორის პრემიერლიგის 28-ე 

ტურის გამოტოვებულ მატჩში ვერ ითამაშებს, 

რომელიც 25 მარტს გაიმართება. 

 

„ბარსელონა“ დანი ალვესთან კონტრაქტის 

გახანგრძლივებას არ აპირებს. ბრაზილიელ 

ფეხბურთელს კატალონიურ კლუბთან 

ხელსეკრულება 2015 წელს ეწურება. (El Mundo 

Deportivo) 

 

„ბარსელონას“ კიპერმა ვიქტორ ვალდესმა 

განაცხადა, რომ მას ინგლისის ჩემპიონატი ძალიან 

იზიდავს, თუმცა ამ დრომდე ვერ ამბობს, თუ სად 

გააგრძელებს კარიერას: „პრემიერლიგა ძალიან 

მხიბლავს, დიდი ხანია თვალყურას ვადევნებ“. (ESPN) 

 

მადრიდის „რეალსა“ და მიუნხენის „ბაიერნს“ 

შორის მარიო მანჯუკიჩის შესაძლო ტრანსფერის 

თაობაზე მოლაპრაკებები მიმდინარეობს. 

გავრცელებული ინფორმაციით, მხარეები 

შეთანხმებასთან ახლოს არიან. (Marca) 

 

დორტმუნდის „ბორუსიამ“ ზაფხულის 

სატრანსფერო პერიოდში შესაძლოა მადრიდის 

„ატლეტიკოს“ მცველი მირანდა დაიმატოს. 

მადრიდელები ფეხბურთელს 15 მილიონ ევროდ 

აფასებენ. (A Bola) 

 

არ არის გამორიცხული, ლონდონის 

„ჩელსისა“ და მადრიდის „ატლეტიკოს“ შორის 

ბარტერული გაცვლა განხორციელდეს. საუბარია 

ფერნანდო ტორესის მადრიდში დაბრუნებასა და 

დიეგო კოსტას „სტემფორდ ბრიჯზე“ გადმოსვლაზე. 

(Sun) 

 

ფრანჩესკო ტოტის 2014 წლის მსოფლიოს 

ჩემპიონატზე თამაში სურს: „თუ ჩეზარე პრანდელი 

გამომიძახებს, ამაყი ვიქნები. მოხარული ვიქნებოდი 

იმით, რომ ბრაზილიის მუნდიალი ჩემთვის ბოლო 

მსოფლიოს ჩემპიონატი იქნებოდა“. (Sky Sport Italia) 

 

„რომა“ თავდასხმის ხაზის გაძლიერებას 

აპირებს და ერთ-ერთ ვარიანტად „მანჩესტერ სიტი“ 

ფორვარდ სტევან იოვეტიჩს მოიაზრებს. (Football 

Italia) 

 

მილანის „ინტერის“ ინტერესის სფეროში 

მიუნხენგლადნახის „ბორუსიას“ შვეიცარიელი 

ნახევარმცველი გრანიტ ჯაკა მოხვდა, რომელსაც 

„ნერიაძურიში“ ესტებან კამბიასოს შემცვლელად 

მოიაზრებენ. (La Gazzetta dello Sport) 

 

ტიერი ანრიმ მიუნხენის „ბაიერნის“ თავკაცი 

ხოსეპ გვარდიოლა შეაქო: „დღესდღეობით 

საუკეთესო მწვრთნელად გვარდიოლა ითვლება. 

მას გუნდის ცხოვრების ყველა ასპექტის 

კონტროლირება შეუძლია. ამასთანავე, 

ფეხბურთელები ზეწოლას არ გრძნობენ, პირიქით - 

მშვიდად არიან. გვარდიოლამ წინასწარ იცის, რა 

მოხდება და ამისთვის ემზადება“. (Le 10 Sport) 

 

ინგლისის პრემიერლიგის 31-ე ტურში 

„ჩელსისა“ და „არსენალს“ შორის გამართული 

შეხვედრის მთავარმა მსაჯმა ანდრე მარინერმა 

მოედნიდან ოქსლეიდ-ჩემბერლენის ნაცვლად 

კირან გიბსი გააძევა. მატჩის შემდეგ არბიტრმა 

შეცდომა აღიარა და სინანული გამოთქვა.
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          21 მარტს ბრიტანული ფეხბურთის ერთ-ერთ გამორჩეულ ფიგურას, ბრაიან კლაფს 79 წელი 

შეუსრულდებოდა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით გთავაზობთ მის მიერ განვლილი ცხოვრების 

მიმოხილვას, რომელიც რთულია, ერთ სტატიაში მოიცვა, თუმცა მნიშვნელოვან დეტალებს მაინც 

შევეხებით. 

 

„როცა ჩემი სიკვდილის დრო მოვა, 

ღმერთს ცაში თავისი რბილი სკამის დათმობა 

ჩემთვის მოუწევს“. 

ბრაიან   კლაფი 

 

ბრაიან ჰოვარდ კლაფი 1935 წლის 21 

მარტს ინგლისის ჩრდილო-აღმოსავლეთში 

მდებარე ქალაქ მიდლსბროში დაიბადა. ოჯახში 

რვა შვილიდან მეექვსე იყო. გაჭირვები გამო 

იძულებული გახდა, სწავლა 15 წლის ასაკში 

მიეტოვებინა და მუშაობა დაეწყო. ცოტა ხნის 

შემდეგ ბრაიანი „მიდლსბროს“ აკადემიაში 

მიდის და მალევე ძირითად გუნდში იწყებს 

თამაშს და მშობლიურ კლუბში ფენომენალური 

შედეგიც აქვს – 197 გატანილი გოლი 213 

შეხვედრაში.  „უკვე დავიღალე დაცვის საშინელი 

თამაშით. გოლი გამაქვს, რამდენიმე წუთში 

მოვბრუნდები და ანგარიში გათაბრებული 

მხვდება“, – ამბობდა კლაფი. 1961 წელს ბრაიანი 

„სანდერლენდში“ გადადის, საშუალოდ თითქმის 

ყველა მატჩში გოლი გააქვს (61 მატჩი, 54 გოლი) 

და გუნდის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი 

ფეხბურთელია, ყოველკვირეულად 45-ფუნტიანი 

ხელფასით, თუმცა ერთ დღეს  „ბარისთან“ 

მატჩში მუხლის უმძიმეს ტრავმას იღებს და მისი 

საფეხბურთო კარიერა სრულდება. სამაგიეროდ, 

იწყება ბრიტანული ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-

ერთი ყველაზე ექსცენტრიული და ქარიზმატული 

მწვრთნელი ხანა. 

 

ბრაიან კლაფი 30 წლის იყო, როდესაც 

თავისი პირველი კლუბი „ჰარტლპული“ ჩაიბარა. 

ამ მოკრძალებულ კლუბში ბრაიანს 

განსაკუთრებული შედეგებისათვის არ 

მიუღწევია, თუმცა გაიცნო პიროვნება, 

რომელთანაც მისი ცხოვრება და წარმატებები 

დიდწილად არის დაკავშირებული – პიტერ 

ტეილორი. პიტი კლაფის განუყრელი მეგობარი 

და ასისტენტი იყო, მასთან ერთად „დერბიში“, 

„ნოტინგემსა“ და „ბრაიტონში“ იმუშავა და ყველა 

წარმატებას ამ დუეტმა ერთად მიაღწია. „მე 

ვიტრინა ვარ, პიტი კი – საქონელი“, – ასე 

აღწერდა კლაფი მისი და ტეილორის 

ურთიერთობას. ტეილორის მთავარი ფუნქცია 

სკაუტინგი იყო – ის უნდა დაკვირვებოდა 

ფეხბურთელებს, შემდეგ დაეთანხმებინა და 

მიეყვანა ბრაიანის კლუბში, დანარჩენს კი კლაფი 

თავად მიხედავდა. „დისციპლინა, ვარჯიშები, 

ფეხბურთელებთან ურთიერთობა – ეს ჩემთვის 

პრობლემას არ წარმოადგენს. თუ რაიმე სახის 

პრობლემა შეგვექმნება, დავსხდებით, 20 წუთს 

დავილაპარაკებთ და ფეხბურთელი მიხვდება, 

რომ მე მართალი ვარ“, – ამბობდა კლაფი. 

 

„ვიქტორია პარკზე“ ერთწლიანი მუშაობის 

შემდეგ კლაფი-ტეილორის ტანდემმა ბრიტანეთი 

პირველად 1972 წელს აალაპარაკა, როდესაც 

„დერბი ქაუნთისთან“ ერთად მათ ინგლისის 

ჩემპიონატი მოიგეს. მარტივად რომ ვთქვათ, 

„დერბის“ იმდროინდელი აღმავლობა სწორედ 

კლაფისა და ტეილორის დამსახურებაა, რადგან 

აუტსაიდერი გუნდი მათ ჩემპიონად აქციეს. ასეთი 

მუშაობის გამო ბრაიანს არ ეგონა, თუ მას 

ოდესმე „დერბიდან“ გაუშვებდნენ. ის უჟმური 

კაცი იყო, ჰქონდა საკუთარი პრინციპები, 

რომელსაც არასოდეს გადაუხვევდა, 

კომპრომისზე წასვლა არასოდეს უყვარდა და 

ამის გამო ბევრი კონფლიქტიც ჰქონია. ერთ-

ერთი ასეთი კონფლიქტი კი მას „დერბის“ 

პრეზიდენტთან მოუვიდა, რასაც ჩემოდნების 

ჩალაგება და უმუშევრობა მოჰყვა. 
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უმუშევარ კლაფსა და მის ასისტენტ პიტ 

ტეილორს უამრავი შეთავაზება მისდით. ერთ-

ერთი წინადადება „ბრაიტონ ენდ ჰოუვ 

ალბიონისაა“ – მეორე დივიზიონში მყოფი 

მოკრძალებული გუნდის, რომელსაც 

შეძლებული მფლობელები ჰყავს და 

სერიოზული გეგმებიც აქვს. კლაფს ლა-

მანშისპირელთა ვარიანტი დიდად არ 

ხიბლავდა, თუმცა ამ შემთხვევაში, დიდი როლი 

ტეილორის სურვილმა ითამაშა და ბრაიანი 

„ბრაიტონს“ უდგება სათავეში. მისი 

ხელმძღვანელობით კლუბმა უღიმღამოდ 

ითამაშა, 32 თამაშიდან მხოლოდ 12 მოიგო და 

მე-19 ადგილზე იმყოფებოდა, ამ დროს კლაფს 

„ლიდსიდან“ დაურეკეს. 

 

 

 

იმ პერიოდის „ლიდს იუნაიტედი“ მრისხანე 

ძალა იყო, რომელიც არამარტო ინგლისს, 

არამედ მთელს ევროპას აზანზარებდა. 

იორკშირულ კლუბს სათავეში ლეგენდარული 

დონ რევი ედგა. მისი ხელმძღვანელობით 

„ლიდსმა“ არაერთხელ დაისაკუთრა  ინგლისის 

ჩემპიონატი, ინგლისის ასოციაციის თასი, მოიგო  

ევროპის თასების მფლობელთა თასი და სხვა 

მნიშვნელოვანი ტურნირები. „ლიდსში“ რევი 

უყვარდათ და აფასებდნენ. ამიტომ მოწმენდილ 

ცაზე მეხის გავარდნას ჰგავდა დონის განცხადება 

კლუბიდან წასვლის შესახებ. 

 

1973 წლის ოქტომბერში ინგლისის 

ნაკრებმა შინ გადამწყვეტი შეხვედრა 

მოულოდნელად ფრედ ითამაშა პოლონეთის 

ნაკრებთან. „სამი ლომის“ იმდროინდელ თავკაც 

სერ ალფ რემსის კრიტიკის ქარცეცხლი დაატყდა 

თავს. რემსი გავლენიანი და ავტორიტეტული 

კაცი იყო, მისი ხელმძღვანელობით მოიგო 

ინგლისის ნაკრებმა ერთადერთი მსოფლიო 

ჩემპიონატი 1966 წელს, ამიტომ მისი გაშვება 

იოლი საქმე არ იყო. თუმცა 1974 წლის 20 

აპრილს მას FA-ს შტაბ-ბინაში იბარებენ და 

ეუბნებიან, რომ ინგლისის ნაკრები ახალ სისხლს 

საჭიროებს. დროებით მწვრთნელად ჯო 

მერსერი დაინიშნა, რომლის დარიგებულმა 

ნაკრებმაც ჩინებულად ითამაშა, ექვსი თამაშიდან 

სამი მოიგო და სამი ფრედ დაასრულა, რის 

შემდეგაც პრესაში მერსერის ნაკრებში 

დარჩენაზე ალაპარაკდნენ. ჯო ამასთან 

დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებდა, თუმცა 

ინგლისელთა მწვრთნელობის დიდი სურვილი 

არც ეტყობოდა. იმ დროს ის უკვე 60 წლის იყო 

და დაძაბული სამწვრთნელო კარიერის გაცვლა 

მშვიდ ცხოვრებაზე უნდოდა. ასეთ პირობებს კი 

მერსერს „ქოვენთრი სიტი“ სთავაზობდა, 

რომელიც მას კლუბის დირექტორობას 

უპირებდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, მერსერმა 

უარი თქვა და FA-მ ახალი კანდიდატების ძებნა 

დაიწყო. იყო მოლაპარაკებები ბევრ პატივსაცემ 

და კვალიფიცირებულ მწვრთნელთან – მათ 

შორის გორდონ ჯაგოსთან, გორდონ მილნთან 

და ჯიმი ბლუმფილდთან, თუმცა ფედერაციის 

ჩინოვნიკებმა დიდად არც ერთი კანდიდატურა 

არ მოიწონეს და ისინი ნაკლებად 

ავტორიტეტულ პიროვნებებად მიიჩნიეს. 

სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა ლონდონის 

„ვესტ ჰემიდან“ რონ გრინვუდის წამოსვლა, 

რომელმაც სამწვრთნელო სკამი „ჩაქუჩებში“ ჯონ 

ლაიალს გადაულოცა. გრინვუდს ნაკრების 

ჩაბარება კი უნდოდა, თუმცა სიამაყემ თავისი 

გაიტანა და ასოციაციის შეფებს თავად არ 

დაუკავშირდა. წინადადება არც მეორე მხრიდან 
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ყოფილა. გადის რამდენიმე დღე და FA-ს 

გენერალური მდივნის, ტედ კროკერის კაბინეტში 

ზარი გაისმის. ხაზზე დონ რევია, რომელმაც 

გრინვუდისგან განსხვავებით თავად გამოიჩინა 

ინიციატივა და ფედერაციას დაუკავშირდა. 

„ძალიან მინდა ეს სამუშაო“, – უთხრა რევიმ 

კროკერს. ასოციაციაში მცირე თათბირი 

გაიმართა და რევის კანდიდატურაზე ყველანი 

ერთხმად შეჯერდნენ. აბა, ვინ არ მოინდომებდა 

ასეთ ავტორიტეტულსა და გამოცდილ 

მწვრთნელს, რომლის „ლიდსის“ სახელიც 

მთელს ევროპაში ქუხდა. 4 ივლისს დონ რევი 

ოფიციალურად უდგება სათავეში ინგლისის 

ნაკრებს. 

 

 

 

უმწვრთნელოდ დარჩენილი „ლიდსი“ 

ვაკანტურ პოსტზე კანდიდატების ძებნას იწყებს. 

კლუბის ხელმძღვანელობას დიდხანს ვერ 

გადაეწყვიტა, თუ ვინ შეძლებდა რევის 

ღირსეულად შეცვლას და როდესაც 

მოულოდნელად არჩევანი ბრაიან კლაფზე 

შეჩერდა, ეს ყველასათვის შოკი იყო. საქმე 

იმაშია, რომ კლაფს „ლიდსის“ ფეხბურთელებიც 

და გულშემატკივრებიც ნომერ პირველ მტრად 

მიიჩნევდნენ. ის არასოდეს ერიდებოდა რევის და 

მისი გუნდის კრიტიკას – „ლიდსის“ თამაშის 

სტილს ბრაიანი ბინძურს უწოდებდა, ხოლო 

ფეხბურთელებს კი სიმულანტებად და 

შარლატანებად მოიხსენიებდა. ასეა თუ ისე, 1974 

წლის 20 ივლისს კლაფი 5-წლიან კონტრაქტს 

აფორმებს „ლიდსთან“, თუმცა იორკშირულ 

კლუბში მას თავისი მარჯვენა ხელი, პიტერ 

ტეილორი არ მიჰყვება, რომელთანაც ბრაიანს 

კონფლიქტი მოუვიდა და მათი გზები გაიყარა. 

კონტრაქტის გაფორმებისთანავე ბრაიანი 

ოჯახთან ერთად დასასვენებლად მალიორკაზე 

მიემგზავრება. ამ დროს „ლიდსი“ ახალი 

სეზონისათვის ემზადებოდა, თუმცა კლაფის 

მოულოდნელი შვებულების გამო 

ფეხბურთელებს მზადება მწვრთნელის გარეშე 

უწევდათ. „ლიდსში“ ჰქონდათ ტრადიცია, 

როდესაც სეზონის დაწყებამდე ერთ-ერთ დღეს 

ფეხბურთელები, მწვრთნელები და კლუბში 

მომუშავე სხვა პიროვნებები ოჯახებთან ერთად 

პიკნიკს აწყობდნენ. კლუბში ამ დღეს საოჯახო 

დღედ მოიხსენიებდნენ. როდესაც საოჯახო 

დღეზე დასწრება კლაფს შესთავაზეს, ბრაიანს 

გაეცინა და უპასუხა, ჩემი ოჯახი უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე ეს სულელური 

დღესასწაულიო. „ლიდსში“ კლაფი იქამდეც 

ეზიზღებოდათ, თუმცა ამით მან თავი ყველას 

უფრო შეაძულა. პირველი ნაბიჯი იმ 

ფეხბურთელებმა გადადგეს, რომლებსაც გუნდში 

ყველაზე დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ. კერძოდ, 

კლაფს აუჯანყდნენ გუნდის კაპიტანი ბილი 

ბრემნერი, ჯონი ჯილსი და ნორმან ჰანტერი. 

ფეხბურთელებს სძულდათ ბრაიანი. ზუსტად 

ამიტომ იყო, რომ მისი ხელმძღვანელობით 7 

ჩატარებული შეხვედრიდან „ლიდსმა“ 1 მოიგო, 3 

ფრედ დაასრულა და 3 წააგო. ასეთი სტარტი 

კლაფს არავინ აპატია და 1974 წლის 12 

სექტემბერს ის გაათავისუფლეს. ბრაიანმა 

„ლიდსში“ სულ 44 დღე იმუშავა. ეს პერიოდი მის 

ბიოგრაფიაში „წყეულ იუნაიტედად“ არის 

ცნობილი და 2009 წელს ამავე სახელწოდების 

ფილმიც გამოვიდა, რომელიც ბრაიან კლაფის 

ბიოგრაფიას ეძღვნება. მის როლს ჩინებულად 

ასრულებს ბრიტანელი მსახიობი მაიკლ შინი. 

 

 

 

„ლიდსიდან“ წამოსვლის შემდეგ კლაფი 

მცირე პაუზას იღებს და სათავეში უდგება 

„ნოტინგემ ფორესტს“, რომელიც მისი ბოლო 

კლუბი აღმოჩნდება. „ნოტინგემში“ ბრაიანს 

კვლავ უბრუნდება პიტ ტეილორი, რომელიც 
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ტოვებს „ბრაიტონს“ და კლაფის ასისტენტი 

ხდება. კლაფი-ტეილორის ტანდემმა ყველაზე 

წარმატებული სამუშაო სწორედ „მეტყევეებში“ 

გასწიეს – „ნოტინგემი“ პირველ სეზონში ჯერ 

გავარდნას გადაურჩა, შემდეგ სეზონში კი 

პირველ დივიზიონში აღზევდა. უმაღლესი 

დივიზიონი „ფორესტმა“ სადებიუტო სეზონშივე 

მოიგო. ამის შემდეგ იყო წარმატებები 

ევროარენაზეც – კლუბმა ორჯერ მოიგო 

ჩემპიონთა თასი, დაისაკუთრა უეფას სუპერთასი, 

ინგლისის თასი. 1993 წელს კლაფი „ნოტინგემს“ 

ტოვებს. 

 

ფეხბურთიდან წასვლის შემდეგ ბრაიანმა 

ცხოვრება წყნარ რეჟიმში გაატარა. მას თავისი 

სვეტი ჰქონდა ჟურნალ Four Four Two-ში, სადაც 

სტატიებს სიკვდილის ბოლო დღეებამდე 

აქვეყნებდა. ბრაიანმა თავი სმასაც დაანება, 

თუმცა ალკოჰოლის მრავალწლიანმა მიღებამ 

მის ჯანმრთელობას დაღი დაასვა და 2003 წელს 

ღვიძლის ოპერაცია გაუკეთეს, რომლის 

შემდეგაც კლაფმა თითქმის ერთი წელიწადიღა 

გაძლო. 

 

 

 

„როდესაც მოვა ჩემი სიკვდილის დრო, 

ღმერთს ცაში თავისი რბილი სკამის დათმობა 

ჩემთვის მოუწევს“, – ამბობდა ბრაიანი. მისი 

სიკვდილის საათმა 2004 წლის 20 სექტემბერს 

ჩამოჰკრა. ცოტა ხანი იყო გასული მას შემდეგ, 

რაც არსენ ვენგერის დაუმარცხებელმა 

„არსენალმა“ კლაფის „ფორესტის“ რეკორდი 

დაამხო დაუმარცხებლად ჩატარებული მატჩების 

რაოდენობით. „ვფიქრობდით, რომ ის უკვდავი 

იყო. ვერ წარმოგვედგინა, რომ ბრაიანი 

გვერდით აღარ გვეყოლებოდა“, – იხსენებდნენ 

კლაფის მეგობრები და კოლეგები. 

 

 

 

„ჩემთვის დიდი პატივია, რომ თქვენ 

გიცნობთ“, – უთხრა BBC-ის კომენტატორმა 

კლაფს, როდესაც „ნოტინგემის“ საშინაო მატჩს 

ის უკანასკნელად ესწრებოდა. დიახ, ბრაიანი არ 

იყო იდეალური პიროვნება. მას რთული ხასიათი 

ჰქონდა და მაშინაც კი, როდესაც მტყუანი იყო, 

შეეძლო თავისი სიმართლე დაემტკიცებინა. ის 

იყო ადამიანი, რომელიც საფეხბურთო 

ისტორიას ჰქმნის. იმედია, იქ, ზემოთაც არსებობს 

საფეხბურთო მოედანი, რადგან ბრაიანი იყო 

ადამიანი, რომელიც ფეხბურთისათვის 

ცხოვრობდა. 

 

 

2014  წლის  23  მარტი   თბილისი, საქართველო   

(Fanebi.Com) 

    ჟურნალი Fanebi.com 

 

რედაქტორი:   ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:   ლევან ხარაზოვი,  სანდრო 

ცხვარაძე,  ბექა დოგრაშვილი 
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