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„ᲛლᲮეᲜელების საᲙითᲮავი“ სტრატეᲒიᲣლი ᲒᲖაᲛᲙვლევია, ერთᲒავარი ᲙოᲜᲪეᲞტᲣალᲣრი ᲮიᲓია, 
როᲛელიᲪ აᲙავᲨირებს სოᲪიალᲣრი საᲛართლიაᲜობის ᲛოᲫრაობებᲨი ჩართᲣლ აᲥტივისტებსა Და 
ᲛლᲮეᲜელ ᲞრაᲥტიᲙოსებს. სიტᲧვა “ᲛლᲮეᲜელი” ალბათ ᲣᲪᲮოა ᲛᲙითᲮველთა ᲣᲛრავლესობისთვის, 
თᲣᲛᲪა ეს ᲪᲜება აᲮალი არ არის. სᲣლᲮაᲜ-საბას ᲒაᲜᲛარტებით, “სᲜეᲣლთ ᲛლᲮეᲜელი” ᲛᲙᲣრᲜალს 
აᲦᲜიᲨᲜავს, სიტᲧვა “ლᲮეᲜა” Კი აᲮსᲜილია, როᲒორᲪ ჭირისაᲒაᲜ ᲮსᲜა, ᲛორჩეᲜა Და Შველა 
(ორბელიაᲜი, 1991, Გვ. 425, 491). საᲙითᲮავის ავტორებᲛა არჩევაᲜი აᲛ ტერᲛიᲜᲖე ᲒავაᲙეთეთ 
Და არა სიტᲧვაᲖე “ᲛᲙᲣრᲜალი”, როᲛელიᲪ ᲣᲤრო ᲛეტაᲓ ᲛეᲓიᲪიᲜის Და ᲖრᲣᲜვის ᲓასავლᲣრ 
Და იᲜსტიტᲣᲪიᲣრ ᲞრაᲥტიᲙებთაᲜ ასოᲪირᲓება. “ᲛᲙᲣრᲜალი” ასევე Ძველი ᲥართᲣლია სიტᲧვაა, 
როᲒორᲪ “ᲛლᲮეᲜელი”, თᲣᲛᲪა ის ᲛოᲒვიაᲜებით არაბᲣლი ᲖეᲒავლეᲜით სიტᲧვაᲛ „აᲥიᲛი/ეᲥიᲛი“ 
ჩააᲜაᲪვლა. ᲒაᲓავწᲧვიტეთ healing-ის ეᲥვივალეᲜტაᲓ ᲨიᲜაარსობრივაᲓ Მისი ᲨესატᲧვისი 
“ᲓალᲮეᲜა” ᲒაᲛოვიᲧეᲜოთ Და ისეთი Ძველი ᲥართᲣლი სიტᲧვა ᲓავაᲛᲙვიᲓროთ, როᲛელიᲪ 
ᲣᲤრო ᲛეტაᲓ ალტერᲜატიᲣლ ᲛეთოᲓებთაᲜ ასოᲪირᲓება, რასაᲪ თავისთავაᲓ სიᲛბოლᲣრი Და 
ᲞოლიტიᲙᲣრი ᲛᲜიᲨვᲜელობა აᲥვს. აᲛით, ერთი ᲛᲮრივ, ვᲪᲓილობთ ᲓავᲣბრᲣᲜᲓეთ ᲓალᲮეᲜის 
ტრაᲓიᲪიᲣლ, აᲓᲒილობრივ Ფესვებს, Მეორე ᲛᲮრივ Კი, ვᲪᲓილობთ ᲒაᲛოვიᲧეᲜოთ ᲓეᲙოლოᲜიᲣრი 
ᲞერსᲞეᲥტივა, რაᲪ იᲛᲞერიᲣლი აᲖროვᲜებისᲒაᲜ ᲒათავისᲣᲤლებას ᲒᲣლისᲮᲛობს. 

ᲓᲦეს, ᲒლობალᲣრი ᲞაᲜᲓეᲛიის ᲞირობებᲨი, ᲣᲤრო ᲛეტაᲓ ვიᲓრე ოᲓესᲛე, ვᲒრᲫᲜობთ ᲖრᲣᲜვის 
საᲙითᲮის აᲥტᲣალᲣრობას. ჩვეᲜს ᲒარᲨეᲛო, ᲣᲙვე წელიწაᲓᲜაᲮევარია, აᲓაᲛიაᲜები ავაᲓᲓებიაᲜ, 
იᲦᲣᲞებიაᲜ. ისიᲜი ებრᲫვიაᲜ ᲦრᲛა ᲓეᲞრესიას, ᲨᲤოთვას, ᲨიᲨს Და სევᲓას, როᲛელიᲪ 
ᲓაᲙავᲨირებᲣლია, როᲒორᲪ ვირᲣსის სწრაᲤ Და ᲛოᲛაᲙვᲓიᲜებელ ᲒავრᲪელებასთაᲜ, ისე ᲛასთაᲜ 
ბრᲫოლის ᲮერᲮების სიᲛᲫიᲛესა Და სისასტიᲙესთაᲜ1. ᲒლობალᲣრᲛა ᲞაᲜᲓეᲛიაᲛ ᲣᲙვე ᲛილიოᲜობით 
აᲓაᲛიაᲜს ᲓააᲙარᲒვიᲜა საᲛსაᲮᲣრი Და საᲪᲮოვრებელი აᲓᲒილი, ᲛილიარᲓობით აᲓაᲛიაᲜი ᲒაᲛოᲙეტა 
საᲮლᲨი Და ᲨეᲣᲖᲦᲣᲓა ᲛოᲫრაობის Და ᲨეᲮების თავისᲣᲤლება, ᲛილიოᲜობით აᲓაᲛიაᲜი ᲓააავაᲓა, 
Და ᲣᲙვე ᲮᲣთ ᲛილიოᲜᲖე Მეტი სიᲪოᲪᲮლე Შეიწირა (Worldometer, n.d.). სოᲪიალᲣრ ჯᲒᲣᲤებს, 
როᲛლებიᲪ საᲣᲙᲣᲜეებია ჩაᲒვრასა Და ᲓისᲙრიᲛიᲜაᲪიას ᲒაᲜიᲪᲓიაᲜ, ᲞაᲜᲓეᲛიაᲛ ᲒაᲜსაᲙᲣთრებᲣლი 
ᲓარტᲧᲛა ᲛიაᲧეᲜა. ᲛსოᲤლიოს ᲒარᲨეᲛო, სწორეᲓ ეს ჯᲒᲣᲤები არიაᲜ ᲞაᲜᲓეᲛიის ᲧველაᲖე ᲮᲨირი 

წინასიტყვაობა

1  აქ და მომდევნო პარაგრაფებში თანა-ავტორის მიერ გამოყენებულია მასალა თავისი სტატიიდან “პანდემია და ლესბოსური 
არსებობა: ერთმანეთზე ზრუნვა, როგორც წინააღმდეგობის ფორმა” (გაგოშაშვილი, 2020).
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ᲛსᲮვერᲞლᲜი Და ᲒაᲜიᲪᲓიაᲜ ᲧველაᲖე ᲓიᲓ ეᲙოᲜოᲛიᲙᲣრ, სოᲪიალᲣრ, ᲙᲣლტᲣრᲣლ Ზარალს 
Და რაᲪ Მთავარია, სწორეᲓ Მათი ᲤიᲖიᲙᲣრი Და ᲤსიᲥიᲙᲣრი ჯაᲜᲛრთელობაა ᲧველაᲖე ᲛეტაᲓ 
ᲓაᲖიაᲜებᲣლი. ᲒარᲓა აᲛისა, სწორეᲓ ეს ჯᲒᲣᲤები არიაᲜ ᲞაᲜᲓეᲛიის საწიᲜააᲦᲛᲓეᲒო საᲜᲥᲪიების 
ᲧველაᲖე ᲮᲨირი საᲛიᲖᲜეები - ავტორიტარᲣლი საᲮელᲛწიᲤოები, ᲛსოᲤლიოს სᲮვაᲓასᲮვა ᲙᲣთᲮეᲨი, 
ბოროტაᲓ იᲧეᲜებეᲜ საᲜᲥᲪიებს Მათ ᲛიᲛართ ᲫალაᲓობისა Და ᲓისᲙრიᲛიᲜაᲪიის იᲜსტიტᲣᲪიᲣრი 
ᲤორᲛების ᲒასაᲛᲧარებლაᲓ (AMA, 2020). ᲙოვიᲓ19-ის საწიᲜააᲦᲛᲓეᲒო ვაᲥᲪიᲜის არათაᲜაბარᲛა 
ᲮელᲛისაწვᲓოᲛობაᲛ ᲒააᲦრᲛავა ᲒეოᲞოლიტიᲙᲣრი ᲣთაᲜასწორებები (Allison, 2021).

თᲣᲛᲪა ისევ აᲛ ᲞაᲜᲓეᲛიის ᲙოᲜტეᲥსტᲨი ᲓავიᲜაᲮეთ Ძალების ᲣᲞრეᲪეᲓეᲜტო ᲛობილიᲖაᲪია Და 
სოლიᲓარობის ᲣᲛაᲦლესი ᲮარისᲮი ჩაᲒრᲣლი Და ᲛარᲒიᲜალიᲖებᲣლი ჯᲒᲣᲤების ᲛᲮრიᲓაᲜ. 
Ქვიარ Და ტრაᲜს აᲓაᲛიაᲜები, Ქალები, ეᲛიᲒრაᲜტები, Შავ Და ᲤერაᲓᲙაᲜიაᲜი აᲓაᲛიაᲜები, ᲛᲣᲨათა 
Კლასის წარᲛოᲛაᲓᲒეᲜლები, ᲒაᲜსაᲙᲣთრებით ᲛობილიᲖებᲣლები ᲨეᲮვᲓᲜეᲜ Და აᲥტიᲣრაᲓ 
ᲓაიწᲧეს როᲒორᲪ ერთᲛაᲜეთᲖე, ისე ვირᲣსისაᲓᲛი ᲙიᲓევ ᲣᲤრო ᲛოწᲧვლაᲓ ჯᲒᲣᲤებᲖე ᲖრᲣᲜვა. 
Მათ წაᲛოიწᲧეს “ᲣრთიერთᲖრᲣᲜვის” ᲙაᲛᲞაᲜიები, როᲛ ᲛოᲮᲣᲪებს, ᲨეᲖᲦᲣᲓᲣლი ᲨესაᲫლებლობის 
ᲛᲥოᲜე Პირებს Და იᲛᲣᲜოᲓაᲥვეითებᲣლ აᲓაᲛიაᲜებს ᲓაეᲮᲛაროᲜ ᲞროᲓᲣᲥტის, ᲛეᲓიᲙაᲛეᲜტების Და 
სერვისების ᲛოᲞოვებაᲨი; ᲛოᲛსაᲮᲣრების იᲜᲓᲣსტრიაᲨი ᲓასაᲥᲛებᲣლ აᲓაᲛიაᲜებს (Მათ Შორის, 
ტრაᲜს სეᲥსᲛᲣᲨაᲙებს), როᲛლებᲛაᲪ ᲨეᲛოსავალი Და საᲪᲮოვრისი ᲓაᲙარᲒეს, ᲨეᲣᲒროვოᲜ ᲤᲣლი; 
თავᲨესაᲤარი ᲛოᲣᲫებᲜოᲜ ᲛიᲣსაᲤარ ᲫაᲦლებსა Და Კატებს; ᲓაᲮᲣრვისᲒაᲜ ᲒაᲓაარჩიᲜოᲜ სათეᲛო 
ᲨეᲙრების სივრᲪეები (ᲒაᲒოᲨაᲨვილი, 2020).
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ლოᲒიᲙᲣრია, როᲛ აᲛ ჯᲒᲣᲤებᲨი ᲞაᲜᲓეᲛიაᲛ ასევე ᲒაᲛოიწვია Ძველი, Მათ Შორის ᲙოლეᲥტიᲣრი, 
ტრავᲛების აᲥტᲣალიᲖაᲪია. საᲥართველოს ᲞირობებᲨი ესაა Პოსტ-საბჭოთა ეᲙოᲜოᲛიᲙᲣრი ᲙრიᲖისი, 
საᲛოᲥალაᲥო Და ეთᲜიᲙᲣრი ოᲛები, ᲙოლოᲜიალიᲖᲛი, იᲜსტიტᲣᲪიᲣრი ᲫალაᲓობისა Და ჩაᲒვრის 
ტრავᲛები, Და სᲮვა. Ქვიარ ᲤეᲛიᲜისტᲣრი თეᲛისთვის ეს ასევეა 17 Მაისის ტრავᲛა (როᲛელსაᲪ 
აᲛ საᲙითᲮავის ერთ-ერთ თავᲨი ᲒაᲜვიᲮილავთ). აᲛ ტრავᲛების ᲣᲛეტესობა ᲙოლეᲥტიᲣრია Და 
ისიᲜი ერთი თაობიᲓაᲜ Მეორეს ᲒაᲓაეᲪეᲛა. ისეთი Მწვავე ᲙრიᲖისები, როᲒორიᲪ ᲒლობალᲣრი 
ᲞაᲜᲓეᲛიაა, იწვევეᲜ იᲜᲓივიᲓებისა Და ჯᲒᲣᲤების რეტრავᲛატიᲖაᲪიას. თაობათაᲨორისი ტრავᲛა, 
ᲪᲜება, როᲛელიᲪ ᲓიᲓი ᲮაᲜია ᲜაᲪᲜობია ᲛლᲮეᲜელებისა Და აᲥტივისტებისთვის, საბოლოოᲓ 
ᲓასავლᲣრᲛა ᲛეᲪᲜიერებაᲛაᲪ აᲦიარა ეᲞიᲒეᲜეტიᲙის ᲤორᲛით (Curry, 2019). ეᲛᲞირიᲣლი Კვლევები 
Და ᲞირველაᲓი ᲒაᲛოᲪᲓილება ᲪᲮაᲓᲧოᲤს, როᲛ ჩაᲒვრა ტრავᲛᲣლი ᲒაᲛოᲪᲓილებაა Და თაობიᲓაᲜ 
თაობებს ᲒაᲓაეᲪეᲛა.

თᲣᲛᲪა, საბეᲓᲜიეროᲓ, წიᲜაᲞრებისᲒაᲜ ასევე ᲒაᲓᲛოᲒვეᲪა ᲣᲓიᲓესი სიბრᲫᲜე - ᲒᲖები აᲛ ტრავᲛებთაᲜ 
ᲒასაᲛᲙლავებლაᲓ. ლᲮეᲜის აᲓᲒილობრივი Და წიᲜაᲞრებისᲒაᲜ ᲛიᲦებᲣლი ᲞრაᲥტიᲙები საჭიროებს 
Კვლევას, აᲦᲓᲒეᲜასა Და სოᲪიალᲣრ თᲣ ᲞოლიტიᲙᲣრ ᲛოᲫრაობებᲨი ჩართვას. ᲓალᲮეᲜას 
ᲣᲓიᲓესი ᲞოლიტიᲙᲣრი ᲛᲜიᲨვᲜელობა აᲥვს ჩაᲒვრისᲒაᲜ ᲒასათავისᲣᲤლებლაᲓ, ის ᲣᲜᲓა ᲛოᲮᲓეს 
ᲛლᲮეᲜელების ᲞოლიტიᲖაᲪიისა Და Მათი ᲛოᲫრაობებᲨი იᲜტეᲒრაᲪიის, ასევე, ᲛოᲫრაობებᲨი 
(Ურთიერთ)ᲖრᲣᲜვისა Და ᲓალᲮეᲜის ᲛᲜიᲨვᲜელობის წიᲜ წაᲛოწევის ᲒᲖით. 

ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲒათავისᲣᲤლების ᲒᲖაᲖე ᲓალᲮეᲜა ᲙოლეᲥტიᲣრი ტრავᲛებისᲒაᲜ ᲒათავისᲣᲤლების 
სტრატეᲒიაა, „ᲛლᲮეᲜელების საᲙითᲮავი“ Კი აᲛ ᲛიᲖᲜისᲙეᲜ ᲒაᲓაᲓᲒᲛᲣლი ერთ-ერთი Პირველი 
Ნაბიჯი. იᲒი საᲒაᲜᲒებოᲓ ᲛოᲛᲖაᲓᲓა სოᲪიალᲣრი საᲛართლიაᲜობის ᲛოᲫრაობებისთვის, აᲓაᲛიაᲜის 
ᲣᲤლებების ᲓაᲛᲪველებისთვის, Ქალთა Და Ქვიარ საᲙითᲮების აᲓვოᲙატებისთვის, ᲞრაᲥტიᲙოსი 
ᲛლᲮეᲜელებისთვის Და ᲤეᲛიᲜისტი აᲥტივისტებისთვის - Ყველასთვის, ვიᲜᲪ სოᲪიალᲣრი 
ტრაᲜსᲤორᲛაᲪიისთვის იბრᲫვის. ეს ის საᲙითᲮებია, როᲛლებᲖეᲪ ᲤიᲥრი Და Მსჯელობა ჩვეᲜ 
ერთᲛაᲜეთთაᲜ ᲛჭიᲓროᲓ ᲒვაᲙავᲨირებს, ᲒვაერთიაᲜებს იᲛისათვის, როᲛ ᲨევᲫლოთ ᲞიროვᲜᲣლი, 
თᲣ ᲙოლეᲥტიᲣრი, ისტორიᲣლი, თᲣ აᲮალი ტᲙივილების ᲓააᲛება Და ᲓალᲮეᲜა.
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დალხენის პრაქტიკები 
საქართველოში: მცირე 
ისტორიულ-კულტურული 
მიმოხილვა

ავალ ზეცას
ვკითხავ დედას
ჩამევიტან ჯორიტერფას
 
ქართული ქალურ-ხალხური შელოცვიდან

ᲣᲫველესი საᲣᲙᲣᲜეებიᲓაᲜ ᲛოᲧოლებᲣლი, Მთელ ᲛსოᲤლიოᲨი Ქალები იᲧვᲜეᲜ ᲛᲙᲣრᲜალი-
ᲛლᲮეᲜელები2.  ისიᲜი აᲒროვებᲓᲜეᲜ Და აᲛᲓიᲓრებᲓᲜეᲜ ᲪოᲓᲜას Და ᲒაᲓასᲪეᲛᲓᲜეᲜ ᲨეᲛᲓეᲒ 
თაობებს. ᲮალᲮᲣრი ᲛეᲓიᲪიᲜა Და ᲛᲙᲣრᲜალობის ტრაᲓიᲪიები Ქალების ᲨეᲥᲛᲜილია, რაᲓᲒაᲜ 
თავიᲓაᲜვე Მათ Მეტი ᲙავᲨირი ᲰᲥოᲜᲓათ ბᲣᲜებასთაᲜ. ასე იᲧო საᲥართველოᲨიᲪ. თითᲥᲛის Ყველა 
სოᲤელᲨი ᲪᲮოვრობᲓა Ქალი, როᲛელიᲪ ᲤლობᲓა საეᲥიᲛო ოსტატობას Და ᲪოᲓᲜას სᲮვაᲓასᲮვა 
საᲛᲙᲣრᲜალო საᲨᲣალების ᲨესაᲮებ. ᲒარᲓა აᲛისა, Მათი ᲣᲛრავლესობა ᲛისᲓევᲓა ასევე 
ᲨელოᲪვის, ავᲒაროᲖების, ᲛაᲒიᲣრი რიტᲣალების Და სᲮვა ᲰოლისტᲣრ საᲛეᲓიᲪიᲜო ᲞრაᲥტიᲙებსაᲪ. 
სᲮვა თᲣ არაᲤერი, საᲥართველო, ᲙოლᲮეთი ᲛსოᲤლიო ისტორიაᲨი Მთავარი ᲛლᲮეᲜელებისა Და 
ჯაᲓოᲥრებიის, ᲛეᲓეას Და Მისი ᲛაᲛიᲓის, ᲙირᲙეს საᲛᲨობლო იᲧო3. 
 
საᲛწᲣᲮაროა, როᲛ ᲓᲦეს ᲥალᲣრ-ᲮალᲮᲣრი ᲛეᲓიᲪიᲜის Და Ქალი ᲛლᲮეᲜელების ᲨესაᲮებ ბევრი 
არაᲤერი ვიᲪით. ისტორიიᲓაᲜ Მათი აᲛოᲨლა ბევრᲛა ᲤაᲥტორᲛა ᲒაᲜაᲞირობა. სᲣლ თავიᲓაᲜ, 
ᲓალᲮეᲜისა Და ᲛᲙᲣრᲜალობის ეს ᲛეთოᲓები ᲥრისტიაᲜობაᲛ ᲒაᲜᲓევᲜა, როᲪა აᲮალᲛა რელიᲒიაᲛ 
ᲧველაᲤერი “წარᲛართᲣლის” ᲒაᲜაᲓᲒᲣრება ᲓაიწᲧო Და საᲛᲙᲣრᲜალო საᲨᲣალებები “ᲥრისტესაᲓᲛი 
ერთᲒᲣლებით Და რწᲛეᲜით” ჩააᲜაᲪვლა, თᲣᲛᲪა ᲓალᲮეᲜის ტრაᲓიᲪიების ᲛთლიაᲜი აᲦᲛოᲤᲮვრა 
ვერ ᲨეᲫლო. აᲛ ტრაᲓიᲪიებᲛა ᲛარᲒიᲜალᲣრაᲓ, ᲮაᲜᲓაᲮაᲜ Კი ტრაᲜსᲤორᲛირებᲣლი საᲮით ᲛაიᲜᲪ 
ᲒაᲜაᲒრᲫეს არსებობა.
 
Მეორე ᲓიᲓი ᲓარტᲧᲛა ᲓალᲮეᲜის ᲥალᲣრ-ᲮალᲮᲣრᲛა ᲛეთოᲓებᲛა რᲣსეთის ᲙოლოᲜიალისტᲣრი 
ᲞოლიტიᲙის ᲨეᲓეᲒაᲓ ᲛიიᲦო. რᲣსეთᲛა საᲥართველოს ᲓაᲞᲧრობის Პირველივე ᲓᲦიᲓაᲜ ᲓაიწᲧო 
ᲥართᲣლი ᲮალᲮᲣრი ᲛეᲓიᲪიᲜის Და ᲓალᲮეᲜის ტრაᲓიᲪიების ᲓევᲜა, რაᲪ საბჭოთა ᲞერიოᲓᲨი 
ᲙიᲓევ ᲣᲤრო ᲒაᲫლიერᲓა. აᲓრეᲣლი ბოლᲨევიᲙᲣრი Მთავრობა, ეᲛაᲜსიᲞატორᲣლი ᲞოლიტიᲙის 
საᲮელით, Მთელი Ძალით ᲨეეᲪაᲓა ᲥალᲣრ-ᲮალᲣრი ᲓალᲮეᲜის ტრაᲓიᲪიების სტიᲒᲛატიᲖაᲪიას. 
Მათ ეᲛაᲜსიᲞირებᲣლი Ქალის საწიᲜააᲦᲛᲓეᲒო ᲮატაᲓ წარᲛატებᲣლაᲓ ᲨეᲥᲛᲜეს ᲣᲪოᲓიᲜარი, 
ჩაᲛორჩეᲜილი ᲒლეᲮი Ქალის Ხატი, როᲛელიᲪ ათასᲒვარ ᲛჩᲮიბაობას ეწეოᲓა Და ᲫალიაᲜ საᲨიᲨი 

2  “სნეულთ მლხენელი”, სულხან-საბას განმარტებით, მკურნალს აღნიშნავს
3 თუმცა, მათი სახელები ანტიკურ სამყაროში საზარელ, საშიშ და დაუნდობლის ხატთანაა გაიგივებული და სტიგმატიზებულია, 

როგორც არაცივილიზებულის, ბარბაროსის და უცხოს განსახიერება..
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იᲧო ᲛᲙᲣრᲜალობისა Და ᲓალᲮეᲜის საეჭვო Და ბᲜელი ᲛეთოᲓებით. ᲨეᲓეᲒაᲓ, Ქალი ᲛლᲮეᲜელები 
ᲣᲤრო ᲛასᲨტაბᲣრაᲓ ᲒაᲮᲓᲜეᲜ ᲨიᲨისა Და ᲓაᲪიᲜვის ობიეᲥტები. საᲨიᲨი Და ბᲜელი ᲛლᲮეᲜელი 
Ქალის Ხატი ჯერ ᲙიᲓევ Მე-19 საᲣᲙᲣᲜეᲨი, რᲣსᲣლი ᲙოლოᲜიალისტᲣრი ᲛᲛართველობის Დროს 
ᲒაᲫლიერᲓა. ᲨეᲒვიᲫლია, თᲣᲜᲓაᲪ, იᲛᲓროიᲜᲓელი ᲥართᲣლი ᲙლასიᲙᲣრი ლიტერატᲣრიᲓაᲜ 
ᲛოვიᲧვაᲜოთ ᲛაᲒალითი Და ᲒავიᲮსეᲜოთ ვარᲓᲣა ᲓაᲜიელ ჭოᲜᲥაᲫის “სᲣრაᲛის ᲪიᲮიᲓაᲜ” აᲜ 
ᲛᲙითᲮავი Ქალი ილია ჭავჭავაᲫის “ᲙაᲪია-აᲓაᲛიაᲜიᲓაᲜ”. აᲛ რიᲒს ᲛოᲒვიაᲜებით ᲨეეᲛატა ᲤᲣᲤალა 
ᲒიორᲒი ლეოᲜიᲫის “Ნატვრის ᲮიᲓაᲜ”. ეს საᲮე-Ხატები ᲓᲦესაᲪ ᲫალიაᲜ Ძლიერია ᲥართᲣლ 
ᲙᲣლტᲣრაᲨი Და წარᲛოᲓᲒეᲜებᲨი Და ᲛლᲮეᲜელ ᲥალებთაᲜ ᲫირითაᲓაᲓ “ვარᲓᲣა” აᲜ “ᲤᲣᲤალა” 
ასოᲪირᲓება. Მათ ᲛიᲛართ ᲣᲛრავლესობა ᲓᲦესაᲪ ᲨიᲨს Და ᲣᲜᲓობლობას ᲒაᲜიᲪᲓის, რაᲪ 
ᲛეტწილაᲓ ᲓაᲪიᲜვით Და აᲒᲓებᲣლი ᲓაᲛოᲙიᲓებᲣლებით არის ᲒაᲓაᲤარᲣლი.

 
თᲣᲛᲪა აᲦსაᲜიᲨᲜავია, როᲛ აᲓრეᲣლ საბჭოთა ᲙავᲨირᲨი, 
1930-იაᲜი წლების ᲓასაწᲧისᲨი იᲧო რაᲛᲓეᲜიᲛე 
ᲛᲪᲓელობა Და იᲜიᲪიატივა, როᲛ ᲥართᲣლ ᲮალᲮᲣრ 
ᲛᲙᲣრᲜალობის ᲛეთოᲓებს “ᲮალᲮის რეᲞᲣბლიᲙაᲨი” - 
საბჭოთა საᲥართველოᲨი აᲦიარება Და ᲞოᲞᲣლარობა 
ᲓაებრᲣᲜებიᲜა, თᲣᲛᲪა ᲣᲨეᲓეᲒოᲓ. აᲛ Დროისთვის 
ᲛეიᲜსტრიᲛᲣლი, იᲜსტიტᲣᲪიოᲜალიᲖირებᲣლი Და 
ᲞატრიარᲥალᲣრი ᲛეᲓიᲪიᲜა საᲙᲛაოᲓ ᲫლიერაᲓ 
იᲧო ᲤესვᲛოᲓᲒᲛᲣლი Და რა თᲥᲛა ᲣᲜᲓა, ᲛთლიაᲜაᲓ 
ოᲙᲣᲞირებᲣლი იᲧო ᲙაᲪების Მიერ.  ᲛოᲒვიაᲜებით, 
1980-იაᲜ წლებᲨი ᲥართᲣლი ᲮალᲮᲣრი ᲛეᲓიᲪიᲜის 
ᲞოᲞᲣლარიᲖაᲪიის ᲙიᲓევ ერთ ᲛᲪᲓელობას ᲰᲥოᲜᲓა 
აᲓᲒილი. ᲛაᲒალითაᲓ, ᲛაᲨიᲜ არაერთᲮელ ᲓაიბეჭᲓა 
ᲖაᲖა ᲤაᲜასᲙერტელ-ᲪიᲪიᲨვილის Მე-15 საᲣᲙᲣᲜის 
ᲓროიᲜᲓელი “ᲙარაბაᲓიᲜი” Და Დავით XI-ის Მე-16 
საᲣᲙᲣᲜის ᲓროიᲜᲓელი “იაᲓიᲒარ ᲓაᲣᲓი”, თᲣᲛᲪა 
აᲛ ᲒაᲛოᲪეᲛების ᲞოᲞᲣლარიᲖაᲪია ᲣᲤრო იᲛ Დროის 
ᲛოᲛᲫლავრებᲣლ ᲜაᲪიოᲜალისტᲣრ ᲓისᲙᲣრსს 
ᲣᲜᲓა ᲓავᲣᲙავᲨიროთ, როᲛელიᲪ საᲥართველოს 
ᲣᲜიᲙალᲣრობას ᲣსვაᲛᲓა ᲮაᲖს, Მათ Შორის, საᲮალᲮო 
ᲛეᲓიᲪიᲜაᲨიᲪ. რა თᲥᲛა ᲣᲜᲓა, ᲮალᲮᲣრი ᲛეᲓიᲪიᲜის 
არᲪერთ ᲛაᲨიᲜᲓელ ᲛᲙვლევარს არ ᲒაᲣჩᲜᲓებოᲓა 
აᲖრი, როᲛ, თᲣᲜᲓაᲪ, აᲛ წიᲒᲜებᲨი ᲛოᲒროვებᲣლი 
ᲪოᲓᲜა სიᲜაᲛᲓვილეᲨი Ქალი ᲛᲮლეᲜელების ᲮელᲨი 
იᲧო წარᲛოებᲣლი, რაᲛაᲪ Მერე აᲛ სᲤეროთი 
ᲓაიᲜტერესებᲣლი, წერა-ᲙითᲮვის ᲛᲪოᲓᲜე ᲞრიᲜᲪებისა 
Და ᲛეᲤეების ᲫალაᲣᲤლებრივ ველᲨი ᲛოიᲧარა თავი. 
ᲨესაბაᲛისაᲓ, საᲣᲙᲣᲜეების ᲒაᲜᲛავლობაᲨი ᲓაᲒროვილ 
Ქალი ᲛლᲮეᲜელების ᲪოᲓᲜას ᲓᲦეს აᲛ ᲙაᲪების 
საᲮელებით ვიᲪᲜობთ.  

ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ აᲛ ᲛᲪᲓელობებისა, საბჭოთა 
საᲥართველოᲨი ᲓალᲮეᲜის ᲥალᲣრ-ᲮალᲮᲣრᲛა 
ტრაᲓიᲪიაᲛ ᲛთლიაᲜაᲓ “იატაᲙᲥვეᲨ” ᲒაᲓაიᲜაᲪვლა, 
ოᲦოᲜᲓ, რა თᲥᲛა ᲣᲜᲓა, ᲣᲙვე ᲤრაᲒᲛეᲜტᲣლი, ᲨეᲙვეᲪილი 
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Და ᲒაᲦარიბებᲣლი ᲤორᲛით. Ქალი ᲛლᲮეᲜელები Კვლავ 
ᲓიᲓᲮაᲜს ᲓარჩᲜეᲜ ᲮალᲮისთვის ᲒაᲜᲙᲣრᲜების ერთაᲓერთ 
ᲮელᲛისაწვᲓოᲛ საᲨᲣალებაᲓ, ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ საბჭოთა 
საᲮელᲛწიᲤოს ᲞროᲞაᲒაᲜᲓისტᲣლი ᲛᲪᲓელობებისა. 
ეს ᲞროᲞაᲒაᲜᲓა ᲛოიᲪავᲓა, ასევე, ᲞროᲤესიოᲜალი ᲙაᲪი 
ეᲥიᲛის სᲣრათ-Ხატის ᲨეᲥᲛᲜას, როᲛელიᲪ ᲛიᲧრᲣებᲣლ 
აᲓᲒილას ᲛᲪᲮოვრები ᲛოᲮᲣᲪი ᲞაᲪიეᲜტისა Და Მისი 
ჯაᲜრთელობისთვისაᲪ Კი სრᲣლიაᲓ თავᲒაᲓაᲓებᲣლი 
აᲓაᲛიაᲜია, ᲛაᲒრაᲛ რეალობა სᲮვა იᲧო. სიᲜაᲛᲓვილეᲨი Ქალი 
ᲛლᲮეᲜელები ᲓარჩᲜეᲜ ᲮალᲮის Მთავარ ᲛᲙᲣრᲜალებაᲓ, 
ᲒაᲜსაᲙᲣთრებით Კი არაᲣრბაᲜᲣლ ᲓასაᲮლებებᲨი - ისიᲜი 
იᲧვᲜეᲜ Ქალებისთვის, Ღარიბებისთვის Და სᲮვა ᲛოწᲧვლაᲓი 
ჯᲒᲣᲤებისთვის ᲮელᲛისაწვᲓოᲛი ᲛᲙᲣრᲜალები/
ᲛლᲮეᲜელები, ᲛაᲨიᲜ როᲓესაᲪ ᲙაᲪი ეᲥიᲛები ᲛეტწილაᲓ 
სოᲪიალᲣრ ᲙიბეᲖე ᲓაწიᲜაᲣრებᲣლი ოჯაᲮებიᲓაᲜ 
იᲧვᲜეᲜ, იᲜსტიტᲣᲪიოᲜალიᲖირებᲣლ ᲒაᲜათლებაᲖე 
ᲛიᲣწვᲓებოᲓათ Ხელი Და ᲞრივილეᲒირებᲣლი საბჭოთა 
Კლასის საᲛსაᲮᲣრᲨიᲪ რჩებოᲓᲜეᲜ.
 
იᲜსტიტᲣᲪიოᲜალიᲖირებᲣლი Და ᲙაᲪებისᲒაᲜ ოᲙᲣᲞირებᲣ- 
ლი ᲛეᲓიᲪიᲜა ᲫალაᲣᲤლებისა Და სოᲪიალᲣრი 
ᲙოᲜტროლის ერთ-ერთ Მთავარ ველაᲓ, ᲫალაᲣᲤლებისა 
Და ᲫალაᲣᲤლებრივი ᲓისᲙᲣრსების ᲛწარᲛოებლაᲓ 
იᲥᲪა, როᲛელიᲪ ᲓისᲙრიᲛიᲜაᲪიᲣლ ᲞოᲖიᲪიაᲨი აᲧეᲜებᲓა 
Ქალებსა Და სᲮვა არაᲓოᲛიᲜაᲜტᲣრ ჯᲒᲣᲤებს. აᲛას ᲓაეᲛატა 
ᲤარᲛაᲪევტᲣლი იᲜᲓᲣსტრია Და Მისი ეᲙოᲜოᲛიᲙᲣრი 
ᲒაᲜᲖოᲛილებებიᲪ.
 
ᲨეᲓეᲒაᲓ, ᲓᲦეს ᲛეიᲜსტრიᲛᲣლ ᲛეᲓიᲪიᲜაᲨი Ქალების აᲓᲒილი თითᲥᲛის არსაᲓაა, თᲣ 
რაᲛᲓეᲜიᲛე ᲒაᲛოᲜაᲙლისს არ ᲛივიᲦებთ ᲛᲮეᲓველობაᲨი. ეს, რა თᲥᲛა ᲣᲜᲓა, არ ეᲮება 
ᲓაბალაᲜაᲖᲦაᲣრებაᲓ საეᲥთᲜო საᲛსაᲮᲣრს. ეᲥთᲜები Კი ეᲥიᲛების ბრᲫაᲜებების ᲨეᲛსრᲣლებლები 
არიაᲜ. იᲜსტიტᲣᲪიოᲜალიᲖირებᲣლᲛა ᲛეᲓიᲪიᲜაᲛ Ქალებს ბებიაᲥალობის საᲣᲙᲣᲜოვაᲜი 
ᲞრაᲥტიᲙაᲪ წაართვა. ᲞატრიარᲥალᲣრი ᲛეᲓიᲪიᲜა ᲛᲨობიარე Ქალს (Და ᲖოᲒაᲓაᲓ, Ქალს) 
ᲛᲮოლოᲓ სᲮეᲣლაᲓ აᲦიᲥვაᲛს, როᲛელიᲪ ᲣᲜᲓა იᲛართოს, ᲛასᲨი ჩარევა ᲣᲜᲓა ᲛოᲮᲓეს, იᲛისᲓა 
ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ ეს საჭიროა თᲣ არა. ᲛᲨობიარობა ისე იᲛართება, როᲒორᲪ ავაᲓᲛᲧოᲤობა Და არა 
ბავᲨვის ᲒაჩეᲜის ბᲣᲜებრივი ᲞროᲪესი, რაᲪ ᲮᲨირ ᲨეᲛთᲮვევაᲨი ᲛᲨობიარე Ქალს ᲓიᲓი ეᲛოᲪიᲣრი 
Და ᲤიᲖიᲙᲣრი სტრესის ᲤასაᲓ, ტრავᲛᲣლ ᲒაᲛოᲪᲓილებაᲓ ᲣჯᲓება. აᲛ Დროს Კი, საᲣᲙᲣᲜეების 
ᲛაᲜᲫილᲖე, ᲛლᲮეᲜელ ბებიაᲥალსა Და ᲛᲨობიარე Ქალს Შორის სᲣლ სᲮვა ᲓიᲜაᲛიᲙა არსებობᲓა. 
ᲛᲨობიარობა, Პირველ რიᲒᲨი, ბᲣᲜებრივი ᲞროᲪესი Და ᲓალᲮეᲜის ერთ-ერთი ᲞრაᲥტიᲙა იᲧო 
Და ის სრᲣლიაᲓ ერთᲛაᲜეთის ᲜᲓობაᲖე, სოლიᲓარობასა Და თაᲜასწორ ᲣრთერთობაᲖე იᲧო 
აᲒებᲣლი. აᲮლა ბებიაᲥალები ისევ Ქალები არიაᲜ, თᲣᲛᲪა ᲛᲨობიარობას ეᲥიᲛი-ᲒიᲜეᲙოლოᲒი (Და 
ᲮᲨირ ᲨეᲛთᲮვევაᲨი, ᲙაᲪი) წარᲛართავს, ბებიᲥალი Კი ᲣბრალოᲓ ᲨეᲛსრᲣლებელია Და სტატᲣსით 
ბევრაᲓ Დაბალ საᲤეᲮᲣრᲖე ᲓᲒას.
 
აᲦსაᲜიᲨᲜავი Და ᲮაᲖᲒასასᲛელია ისიᲪ, როᲛ Ქართველი ᲤეᲛიᲜისტები Და სᲣᲤრაჟისტები, Კატო 
ᲛიᲥელაᲫე Და ᲜიᲜო ტᲧეᲨელაᲨვილი ᲤეᲛიᲜისტᲣრი აᲥტივიᲖᲛის ᲒᲖას ᲖᲣსტაᲓ ბებიაᲥალობის 
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Შესწავლით ᲓააᲓᲒᲜეᲜ. ისიᲜი არ ᲧოᲤილაᲜ ᲞრაᲥტიᲙოსი ბებიაᲥალები, ᲛაᲒრაᲛ ეს ᲒაᲛოᲪᲓილება 
Და ᲛიᲦებᲣლი ᲪოᲓᲜა ᲨეᲛᲓᲒოᲛᲨი Მათ აᲥტვიᲖᲛᲨი ითარᲒᲛᲜა, რაᲪ თავᲓაᲞირველაᲓ Ქალის 
ᲰიᲒიეᲜის, თავის Მოვლის თᲣ სᲮვა საᲙითᲮების ᲨესაᲮებ ᲪოᲓᲜის ᲒავრᲪელებას ეᲛსაᲮᲣრებოᲓა. 
ᲨესაბაᲛისაᲓ, ეს ᲛაᲒალითიᲪ ᲙარᲒაᲓ ასაᲮავს იᲛ ᲙავᲨირებს, როᲛელიᲪ ᲥართᲣლ ᲤეᲛიᲜიᲖᲛსა Და 
ᲥალᲣრ-ᲮალᲮᲣრ ᲓალᲮეᲜის ᲞრაᲥტიᲙას Შორის არსებობს Და როᲛელთაᲜ ᲓაბრᲣᲜების საჭიროება 
ᲓᲦეს ᲣᲙვე ᲫალიაᲜ საᲒრᲫᲜობია.
Მართალია, ᲪივილიᲖაᲪიის საᲮელით ᲓევᲜის ᲨეᲓეᲒაᲓ, Ქალი ᲛლᲮეᲜელების საᲣᲙᲣᲜეობით 
ᲓაᲒროვილი ᲪოᲓᲜა ჩვეᲜთაᲜ ᲛეტწილაᲓ ᲓაიᲙარᲒა, ᲛაᲒრაᲛ ვᲤიᲥრობთ, როᲛ აᲛ ტრაᲓიᲪიის 
ᲛეტᲜაᲙლები აᲦᲓᲒეᲜა Და ᲤესვებთაᲜ ᲓაბრᲣᲜება ᲓᲦევაᲜᲓელ ᲤეᲛიᲜისტᲣრ ᲓᲦის წესრიᲒᲨი 
ᲓᲒას Და აᲛის ᲒაᲙეთება ᲨესაᲫლებელია. ᲓალᲮეᲜის ᲞრაᲥტიᲙა, ისევე როᲒორᲪ ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, 
ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲞრაᲥტიᲙაა, ის ერთᲛაᲜეთისა Და ᲒარეᲛოს ᲖრᲣᲜვას, ბᲣᲜებასთაᲜ ᲰარᲛოᲜიაᲨი ᲧოᲤᲜას 
ეᲛᲧარება. ᲓალᲮეᲜის სᲮვაᲓასᲮვა ᲞრაᲥტიᲙა ᲛოᲒვᲪეᲛს საᲨᲣალებას ჩვეᲜი თავები ᲓავიბრᲣᲜოთ/
აᲦვიᲓᲒიᲜოთ (regain), ᲣᲤრო ᲛრავალᲤეროვაᲜი Და სრᲣლᲧოᲤილი ᲒავᲮაᲓოთ ჩვეᲜი იᲓეᲜტობები, 
ᲒავთავისᲣᲤლᲓეთ ᲙოლეᲥტიᲣრი ტრავᲛისᲒაᲜ, თავისᲣᲤლაᲓ ᲜავიᲒირების Მეტი საᲨᲣალება 
ᲒვᲥოᲜᲓეს ᲞატრიარᲥალᲣრ Და ᲙაᲞიტალისტᲣრ სისტეᲛაᲨი. აᲛისთვის Კი “ᲓეᲓებთაᲜ” “ᲖეᲪაᲨი” 
ასვლა - Ძველი ᲥალᲣრ-ᲮალᲮᲣრი ᲪოᲓᲜა-ᲞრაᲥტიᲙების ᲤესვებთაᲜ ᲓაბრᲣᲜება Და Მათი აᲦᲓᲒეᲜა/
reclaiming ᲒვჭირᲓება, ასევე, “ᲖეᲪიᲓაᲜ” Მეტი “ჯორიტერᲤას” “ჩაᲛოტაᲜა” - ᲥალᲣრ-ᲮალᲮᲣრი 
ᲪოᲓᲜის Მეტი ᲒაᲛოᲧეᲜება ᲪᲮოვრებასა Და აᲥტივიᲖᲛᲨი, რაᲪ, საბოლოო ჯაᲛᲨი, ჩვეᲜი ᲞოლიტიᲙᲣრი 
ეᲛაᲜსიᲞაᲪიის ᲒᲖა Და საᲨᲣალებაა. 
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ვიᲜაიᲓაᲜ ᲛიᲒვაჩᲜია, როᲛ ᲓალᲮეᲜის ᲞრაᲥტიᲙების ᲓაბრᲣᲜება ᲤეᲛიᲜისტᲣრ ᲓᲦის წესრიᲒᲨი 
ᲣᲜᲓა ᲛოვაᲥᲪიოთ, აᲛ თავᲨი ᲛოᲙლეᲓ ᲛიᲛოვიᲮილავთ ᲤეᲛიᲜიᲖᲛის სᲮვაᲓასᲮვა ᲛიᲛᲓიᲜარეობას, 
ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲛოᲫრაობის ᲛოᲙლე ისტორიას საᲥართველოᲨი Და Მთავარ ᲒაᲛოწვევებს, როᲛლის 
წიᲜაᲨეᲪ ᲛოᲫრაობა ᲓᲒას. 

ᲤეᲛიᲜისტᲣრი აᲥტივიᲖᲛის ᲒაᲜსასაᲖᲦვრაᲓ ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია, ᲤართოᲓ ᲛოვᲮაᲖოთ ᲤეᲛიᲜიᲖᲛის 
ᲒაᲜᲛარტება. ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი სოᲪიალᲣრი Და ᲞოლიტიᲙᲣრი ᲛოᲫრაობებისა Და სᲮვაᲓასᲮვა 
იᲓეოლოᲒიის ერთᲒვარი ერთობაა, როᲛლის ᲛიᲖაᲜი ᲞოლიტიᲙᲣრი, ეᲙოᲜოᲛიᲙᲣრი Და სოᲪიალᲣრი 
თაᲜასწორობისა Და თაᲜასწორᲣᲤლებიაᲜობის ᲓაᲛᲙვიᲓრებაა. ᲞატრიარᲥალᲣრ საᲖოᲒაᲓოებაᲨი, 
საᲓაᲪ ᲙაᲪი ᲛიჩᲜეᲣლია ᲣᲞირატესაᲓ, Ხოლო Ყველა ᲓაᲜაჩეᲜი - ᲛეორეᲮარისᲮოვᲜაᲓ, ᲤეᲛიᲜისტებᲛა 
თაᲜასწორᲣᲤლებიაᲜობის ᲛისაᲦწევაᲓ სᲮვაᲓასᲮვა სტრატეᲒია Და ᲒᲖა ᲒაᲛოᲜაᲮეს. აᲛიტოᲛ, 
როᲓესაᲪ ᲤეᲛიᲜიᲖᲛᲖე ვსაᲣბრობთ, ვᲒᲣლისᲮᲛობთ ბევრი ᲤეᲛიᲜიᲖᲛიᲓაᲜ ერთ-ერთს.

ᲛსოᲤლიოᲨი ᲒავრᲪელებᲣლი ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲛიᲛᲓიᲜარეობებია: ლიბერალᲣრი ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, 
რაᲓიᲙალᲣრი ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, სოᲪიალᲣრი ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, ᲤერაᲓᲙაᲜიაᲜთა ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, Ქვიარ 
ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, ᲛარᲥსისტᲣლი ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, აᲜარᲥაᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, იᲜტერსეᲥᲪიᲣლი ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, 
ეᲙოᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, ᲞოსტᲛოᲓერᲜისტᲣლი Და ᲞოსტსტრᲣᲥტᲣრალისტᲣრი ᲤეᲛიᲜიᲖᲛები.

ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ იᲛისა, როᲛ თითოეᲣლი ᲛათᲒაᲜი ᲞატრიარᲥატის წიᲜააᲦᲛᲓეᲒ ილაᲨᲥრებს, Მათი 
ბრᲫოლის ᲛეთოᲓები, სტრატეᲒიები Და ᲛიᲖᲜებიᲪ Კი ᲒაᲜსᲮვავებᲣლია. სწორეᲓ აᲛ ᲒაᲜსᲮვავებების 
ᲓაᲛსაᲮᲣრებაა ᲤეᲛიᲜიᲖᲛის ᲛრავალᲤეროვᲜება. ᲓიᲓი ᲮᲜის ᲛაᲜᲫილᲖე ერთᲛაᲜეთისაᲓᲛი 
ᲙრიტიᲙᲣლᲛა ᲓაᲛოᲙიᲓებᲣლებაᲛ Და აᲜტი-ᲤეᲛიᲜისტᲣრი Ძალების ᲛᲮრიᲓაᲜ ᲛᲣᲓᲛივᲛა წᲜეᲮᲛა 
ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი ერთ-ერთ ᲧველაᲖე თვითᲙრიტიᲙᲣლ Და ᲛᲣᲓᲛივაᲓ ᲒაᲜვითარებაᲓ იᲓეოლოᲒიაᲓ 
აᲥᲪია. 

ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი ᲓასავლᲣრი ისტორიის ᲛიᲮეᲓვით საᲛ ტალᲦაᲓ იᲧოᲤა: Პირველი ტალᲦა Მე-
19 საᲣᲙᲣᲜისა Და Მე-20 საᲣᲙᲣᲜის ᲓასაწᲧისᲨი სᲣᲤრაჟისტᲣლ ᲛოᲫრაობას ეᲛთᲮვევა Და 

ფემინისტური აქტივიზმი 
დღეს და მისი 
მთავარი გამოწვევები
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Ქალებისთვის ᲞოლიტიᲙᲣრი ᲣᲤლებების ᲛოᲞოვებას 
აᲧეᲜებს ᲪეᲜტრᲨი. Მეორე ტალᲦის ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი, 
ე.წ. ᲒაᲜᲛათავისᲣᲤლებელი ᲛოᲫრაობა 1960-
იაᲜ წლებს ეᲛთᲮვევა Და ᲓისᲙრიᲛიᲜაᲪიისა 
Და თაᲜასწორობის საᲙითᲮებᲖე ᲤოᲙᲣსირᲓება. 
ᲛესაᲛე ტალᲦის ᲤეᲛიᲜიᲖᲛის სლოᲒაᲜია “ᲞირაᲓი 
ᲞოლიტიᲙᲣრია”. ᲛესაᲛე ტალᲦა 90-იაᲜ წლებᲨი 
ᲓაიწᲧო Და ᲛაᲜ იᲜᲓივიᲓი Და ᲛრავალᲤეროვᲜება 
ᲓააᲧეᲜა ᲪეᲜტრალᲣრაᲓ. ის წიᲜა ტალᲦის 
ᲤეᲛიᲜიᲖᲛების ᲨეᲪᲓოᲛებᲖე სწავლის ᲛᲪᲓელობაა 
Და ᲣᲞირისᲞირᲓება ᲤეᲛიᲜᲣრობისა Და საᲨᲣალო 
Და ᲛაᲦალი Კლასის თეთრᲙაᲜიაᲜი Ქალების 
ᲒაᲛოᲪᲓილებით აᲛ იᲓეოლოᲒიის ᲨეᲛოᲤარᲒვლას. 
ᲛესაᲛე ტალᲦის ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი ᲛეტაᲓ იᲜტერსეᲥᲪიᲣრი 
Და ᲒლობალᲣრია. 

საᲥართველოᲨი ᲤეᲛიᲜიᲖᲛის ისტორია ᲓასავლᲣრი 
ისტორიის ᲞარალელᲣრაᲓ ვითარᲓებოᲓა, საᲜაᲛ 
საბჭოთა ოᲙᲣᲞაᲪიაᲛ ეს ᲞროᲪესი არ Შეაჩერა Და 
ᲤᲣᲜᲓაᲛეᲜტᲣრაᲓ არ ᲨეᲪვალა. Მე-19 საᲣᲙᲣᲜიᲓაᲜვე 
ᲓასავლეთიᲓაᲜ ᲛიᲦებᲣლი ᲪოᲓᲜა Და იᲜᲤორᲛაᲪია 
ᲒარᲙვეᲣლ ᲒავლეᲜას აᲮᲓეᲜᲓა აᲓᲒილობრივი 
ᲙოᲜტეᲥსტის ᲒაᲜვითარებაᲖე, Ხოლო Მე-20 საᲣᲙᲣᲜეᲨი 
ᲒაᲜვითარებᲣლᲛა ᲛოვლეᲜებᲛა, აᲜტი-ᲓასავლᲣრᲛა 
ᲓისᲙᲣრსᲛა Და აᲥტივიᲖᲛის ᲙლასიᲙᲣრი ᲤორᲛის 
აᲙრᲫალვაᲛ ᲞროᲪესი საᲒრᲫᲜობლაᲓ ᲨეაᲜელა.

1990-იაᲜი წლების საᲥართველოᲨი ᲤეᲛიᲜისტᲣრი 
აᲥტივიᲖᲛი ე.წ. NGO-იᲖაᲪიის ᲞროᲪესითა Და 
ᲓოᲜორების Მიერ ᲒაᲛოᲪᲮაᲓებᲣლი ᲞროეᲥტებით 
ᲓაიწᲧო. აᲛ ᲮᲜის ᲒაᲜᲛავლობაᲨი ᲓასავლᲣრი 
ᲒავლეᲜა ᲣᲤრო ᲛეტაᲓ ᲒაიᲖარᲓა, ᲛაᲒრაᲛ ასევე 
ᲛოᲛᲖაᲓᲓა საᲤᲣᲫველი არსებᲣლი ორᲒაᲜიᲖაᲪიების 
იᲓეოლოᲒიᲣრი ᲛოᲛწიᲤებისთვის. 

საᲥართველოᲨი აᲓᲒილობრივ ᲓოᲜეᲖე 
ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲛობილიᲖება ᲞირველაᲓ 2011 წელს 
ᲤეᲛიᲜისტების ᲓაᲛოᲣᲙიᲓებელᲛა ჯᲒᲣᲤᲛა ᲨეᲫლო. 
ჯᲒᲣᲤი, როᲛელიᲪ ᲓᲦეᲛᲓე არსებობს Და იᲜარჩᲣᲜებს 
ᲨიᲜაარსს (ᲤეᲛიᲜისტᲣრობას, ᲓაᲛოᲣᲙიᲓებლობასა 
Და ჯᲒᲣᲤᲣრობას/ᲙოლეᲥტიᲣრობას), თავიᲓაᲜვე 
რაᲓიᲙალᲣრ ჯᲒᲣᲤაᲓ ᲛოიᲜიᲨᲜა Და ᲒარᲙვეᲣლწილაᲓ 
ᲛეიᲜსტრიᲛᲣლ Ქალთა ᲛოᲫრაობაᲨი ᲛარᲒიᲜალᲣრი 
აᲓᲒილი ᲓაიᲙავა. ᲛოᲒვიაᲜებით, ᲒაᲛოჩᲜᲓᲜეᲜ 
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4 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ სტატია “ფემინიზმი და ქალის 
უფლებები: მოძრაობა ნაპირიდან ცენტრისაკენ”, (გაფრინდაშვილი, 2014); 
ბეტი ფრიდანი, “ფემინიზმის სამი ტალღა” (Drucker, 2018).

სᲮვა აᲥტორებიᲪ: Ქალთა ᲛოᲫრაობაᲓ წოᲓებᲣლი 25 ᲜოეᲛბრის ჯᲒᲣᲤი, ᲨროᲛით ᲣᲤლებებᲖე 
ᲛოᲛᲣᲨავე ჯᲒᲣᲤები, Ქვიარ ჯᲒᲣᲤები, აᲮალᲒაᲖრᲓა ᲛწვაᲜეები Და ᲛეᲛარᲪᲮეᲜეები Და სᲮვ.

ᲥართᲣლი ᲤეᲛიᲜისტᲣრი აᲥტივიᲖᲛი Და ᲛოᲫრაობა ᲒლობალᲣრი ᲛოᲫრაობის Ნაწილია Და 
ᲒარᲙვეᲣლწილაᲓ ასაᲮავს ᲛსᲒავს ᲒაᲛოწვევებს, ᲛაᲒრაᲛ ᲓᲦესᲓᲦეობით ᲨეიᲫლება ითᲥვას, როᲛ 
ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲓისᲙᲣსია ასევე ეᲮება აᲓᲒილობრივ ᲓოᲜეᲖე აᲦᲛოᲪეᲜებᲣლ იᲜიᲪიატივებს, Მათ 
ᲛᲜიᲨვᲜელობას Და ᲛᲮარᲓაჭერის ტაᲥტიᲙებს. 

საᲥართველოᲨი აᲥტივიᲖᲛის წიᲜაᲨე ᲛᲓᲒარი ᲒაᲛოწვევები ᲨეიᲫლება ᲓავᲧოთ ორ ᲜაწილაᲓ:

ᲨᲘდᲐ გᲐმᲝწᲕᲔᲕᲔბᲘ: 
აᲛ ᲙატეᲒორიაᲨი ეᲥᲪევა ᲛოᲫრაობაᲨი არსებᲣლი იᲓეოლოᲒიᲣრი ᲒაᲜსვლები Და ᲙოᲜᲤლიᲥტები, 
ᲣსაᲤრთᲮოებისა Და ᲓაᲪᲣლობის ᲨეᲒრᲫᲜების ᲜაᲙლებობა, ᲛოᲫრაობის რაᲛᲓეᲜიᲛე აᲓაᲛიაᲜის 
საᲮეᲛᲓე ᲓაᲧვაᲜა, აᲮალᲒაᲖრᲓა ᲤეᲛიᲜისტების იᲜიᲪიატივებისთვის არასაᲙᲛარისი სივრᲪე Და 
ᲛᲮარᲓაჭერა.

გᲐᲠᲔ გᲐმᲝწᲕᲔᲕᲔბᲘ:
ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲛოᲫრაობის წევრები ᲮᲨირაᲓ ᲮᲓებიაᲜ სᲮვაᲓასᲮვა ტიᲞის თავᲓასᲮᲛის საᲛიᲖᲜეები 
(ᲤიᲖიᲙᲣრი, ვერბალᲣრი, ეᲛოᲪიᲣრი), ეჭვᲥვეᲨ ᲓᲒება Ქალი ᲣᲤლებაᲓაᲛᲪველების, ᲤეᲛიᲜისტი 
Და Ქვიარ აᲥტივისტების საᲜᲓოობა Და ᲞროᲤესიოᲜალიᲖᲛი, ᲫლიერᲓება სიᲫᲣლვილით 
ᲛოტივირებᲣლი ᲓაᲜაᲨაᲣლები Და აᲜტი-ᲒეᲜᲓერᲣლი ᲛოᲫრაობები, ᲛოᲫრაობას არ ᲒააჩᲜია 
საᲙᲛარისი რესᲣრსები (ᲤიᲜაᲜსᲣრი, აᲓაᲛიაᲜᲣრი, ᲣᲜარები Და სᲮვ.), აᲓᲒილობრივ ᲙოᲜტეᲥსტᲨი 
ᲫალიაᲜ ᲫლიერაᲓაა ᲤესვᲒაᲓᲒᲛᲣლი რელიᲒიᲣრი სეᲜტიᲛეᲜტები Და ᲛაჩოისტᲣრი ᲙᲣლტᲣრა.

აᲛ ᲧველაᲤრის ᲒათვალისწიᲜებით ᲤეᲛიᲜისტ აᲥტივისტებს ᲧველᲒაᲜ თავᲓაᲪვით ᲞოᲖიᲪიაᲨი 
ᲧოᲤᲜა Და საბრᲫოლო ᲛᲖაᲓᲧოᲤᲜაᲨი ᲪᲮოვრება Უწევთ Და აᲓვილაᲓ ᲛიᲓიაᲜ ᲒაᲓაწვის ᲖᲦვარᲖე. 
აᲛ ᲒაᲛოწვევის ᲓასაᲫლევაᲓ ᲓᲦესᲓᲦეობით ᲛოᲫრაობას ᲞასᲣᲮი არ აᲥვს, არსებობს ᲛᲮოლოᲓ 
ᲤრაᲒᲛეᲜტᲣლი, ორᲒაᲜიᲖაᲪიების Კეთილ ᲜებაᲖე ᲓაᲤᲣᲫᲜებᲣლი იᲜიᲪიატივები, რაᲪ ᲪᲮაᲓია, 
ვერ ᲞასᲣᲮობს ᲛოᲫრაობის საჭიროებებს4.
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ფემინისტური კოლექტივები და 
გადაკვეთა სხვა მოძრაობებთან 

ᲙოლეᲥტივი - აᲓაᲛიაᲜთა ჯᲒᲣᲤი, როᲛლებიᲪ ᲒაერთიაᲜებᲣლი არიაᲜ საერთო საᲥᲛიაᲜობით, 
საერთო ᲛიᲖᲜებით, იᲜტერესებით (ჭაბაᲨვილი, 1989).

ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲙოლეᲥტივი არის ᲙოლეᲥტივი, როᲛელიᲪ ᲫალაᲣᲤლებრივი სტრᲣᲥტᲣრების 
ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ ᲛაიᲜᲪ ერთობლივაᲓ ᲤᲣᲜᲥᲪიოᲜირებს Და ᲛოᲥᲛეᲓებს. აᲛᲒვარ ᲙოლეᲥტივᲨი არავის 
ᲮᲛა არ არის სᲮვაᲖე ᲛაᲦალი აᲜ ᲣᲤრო ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜი, ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ აᲛ ᲙოლეᲥტივის წევრის 
[სოᲪიალᲣრი]5 სტატᲣსისა. ᲛსᲒავსი ᲙოლეᲥტივის აᲛოსავალი არის ის, როᲛ ᲜებისᲛიერი ტიᲞის 
იერარᲥია ᲓაᲛაᲜᲒრეველი Და ᲒაᲛრიᲧველია. ის ეᲤᲣᲫᲜება ᲒაᲖიარებᲣლ ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობასა Და 
ᲙოᲛᲣᲜის იᲜტერესს (Muhlenberg College, 2018).
 
იᲛის ᲒათვალისწიᲜებით, როᲛ ᲤეᲛიᲜიᲖᲛი ერთი ᲣᲜივერსალᲣრი თეორია არ არის, არაᲛეᲓ, 
თეორიების Მთელი ᲙრებᲣლისᲒაᲜ ᲨეᲓᲒება, ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲙოლეᲥტივიᲪ ᲣᲜᲓა იტევᲓეს აᲛ 
ᲛრავალᲤეროვᲜებას Და იᲜტერსეᲥᲪიᲣრობას, რათა ᲛაᲥსიᲛალᲣრაᲓ აᲛოᲛწᲣრავაᲓ ᲓაᲤაროს 
სᲮვაᲓასᲮვა ᲒაᲛოᲪᲓილება. ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲙოლეᲥტივისთვის აᲣᲪილებელია, იᲜტერსეᲥᲪიᲣლი 
ᲛიᲓᲒოᲛის ᲒაᲖიარება Და ᲨესაბაᲛისაᲓ, ეთᲜიᲙᲣრობის, სᲥესის, ᲒეᲜᲓერის, Კლასის, რელიᲒიᲣრი 
ᲛიᲙᲣთვᲜებᲣლობის, სეᲥსᲣალობის, ᲨესაᲫლებლობის, რასისა Და სᲮვა იᲓეᲜტობის ᲒაᲜᲛსაᲖᲦვრელი 
ᲜიᲨᲜის ᲓაᲜაᲮვა, რაᲪ ᲨეიᲫლება ᲒაᲜსᲮვავებᲣლ ჩაᲒვრის ᲒაᲛოᲪᲓილებას წარᲛოაᲓᲒეᲜᲓეს. Მათ 
Შორის ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია იᲜტერსეᲥᲪიᲣლობის Ძიება თეორიᲣლაᲓ Და ᲞრაᲥტიᲙᲣლაᲓ ისეთ 
„ᲓაᲪილებᲣლ“ ჯᲒᲣᲤთაᲜაᲪ, როᲒორიᲪ ᲨᲨᲛ Პირები არიაᲜ, როᲛელთაᲪ, ᲛაᲒალითაᲓ, ᲖრᲣᲜვის 
ᲙოᲜᲪეᲤᲪიაᲖე ᲙარᲓიᲜალᲣრაᲓ ᲒაᲜსᲮვავებᲣლი ᲓაᲛოᲙიᲓებᲣლება აᲥვთ (ᲥეთევაᲜ ᲮოᲛერიᲙი). 
 
აᲛᲒვარაᲓ, საჭიროა „ᲒვᲥოᲜᲓეს ᲞოლიტიᲙა, როᲛელიᲪ არა სᲮვების ეᲥსᲙლᲣᲖიას, არაᲛეᲓ 
ᲒაᲓაᲙვეთის წერტილების ᲞოვᲜას ᲓაეთᲛობა - რა ᲒვᲦლის, რა ᲒვიᲪრᲣებს იᲛეᲓს, რას აᲥვს აᲖრი Და 
რას - არა, საᲓ ᲨეᲒვეᲨალა, საᲓ ᲒაᲛოᲒვივიᲓა. ᲣᲜᲓა ᲒავიაᲖროთ, როᲛ რაᲪ Ყველას ᲒვაერთიაᲜებს 
არის ის, როᲛ ეს “საᲛსაᲮᲣრი” არასოᲓეს Გვტოვებს Და აᲛას აᲥვს ᲨეᲓეᲒები ჩვეᲜᲖე, ჩვეᲜს საᲥᲛეᲖე 
Და ᲨესაბაᲛისაᲓ, სᲮვებᲖე. ᲛიᲓᲒოᲛა, როᲛელიᲪ სარᲒებელს ᲛოᲒვიტაᲜს, ᲛᲮოლოᲓ სᲮვების 
ᲒაᲙეთებᲣლი საᲥᲛეების ᲙრიტიᲙაᲖე ვერ Გავა, არაᲛეᲓ ᲛოსᲛეᲜაᲖე, ᲒაᲖიარებაᲖე, არაᲤორᲛალᲣრ 
საᲣბრებᲖე. სოლიᲓარობა, აᲛ ᲨეᲛთᲮვევაᲨი, ᲛაიᲜᲪᲓაᲛაიᲜᲪ არ ᲒᲣლისᲮᲛობს, როᲛ Მე ᲨეᲜსავით 
ვᲮეᲓავ, არაᲛეᲓ იᲛას, როᲛ არ ᲒეთაᲜᲮᲛები, ᲛაᲒრაᲛ ჩეᲛი Ძალაა, როᲛ ᲒიᲪᲜობᲓე Და Პატივს ᲒᲪეᲛᲓე“ 
(ᲛარიაᲛ ჭაᲜჭალეიᲨვილი).

5 იგულისხმება ადამიანის ეკონომიკური კლასი, რასა, ასაკი, გენდერი და სხვა სოციალური ნიშანი.
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კოლექტიური ტრავმა და 
მოძრაობები საქართველოს 
კონტექსტში

აᲛ ᲜაწილᲨი ᲛიᲛოᲮილᲣლია საᲥართველოᲨი ᲓᲦეს არსებᲣლი Ქვიარ, Ქალთა Და ᲤეᲛიᲜისტᲣრი 
ᲛოᲫრაობები ᲙოლეᲥტიᲣრი ტრავᲛის ჭრილᲨი. ასევე, ᲒააᲜალიᲖებᲣლია, თᲣ რა ᲒავლეᲜა 
ᲛოაᲮᲓიᲜეს ᲛოᲫრაობებᲖე ᲛᲫიᲛე ᲙოლეᲥტიᲣრᲛა ᲒაᲛოᲪᲓილებებᲛა Და 17 Მაისების ᲛაᲒალითᲖეა 
ᲒააᲖრებᲣლი, თᲣ რაᲛᲓეᲜაᲓ წარᲛართავს ეს ᲒაᲛოᲪᲓილებები ბრᲫოლის იᲛ ᲒᲖებს, როᲛლებსაᲪ 
ვირჩევთ. 

ᲙოლეᲥტიᲣრ ტრავᲛას ᲣწოᲓებეᲜ აᲓაᲛიაᲜების ᲤსიᲥოლოᲒიᲣრ რეაᲥᲪიას ᲛოვლეᲜაᲖე, როᲛელიᲪ 
ᲒავლეᲜას აᲮᲓეᲜს აᲜ ᲣᲙვე ᲛოაᲮᲓიᲜა Მთელს საᲖოᲒაᲓოებაᲖე. ᲙოლეᲥტიᲣრი ტრავᲛა ᲨესაᲫლოა 
წარᲛოაᲓᲒეᲜᲓეს არა ᲛᲮოლოᲓ ისტორიᲣლ ᲤაᲥტს აᲜ ᲛოვლეᲜას, არაᲛეᲓ ᲙოლეᲥტიᲣრ 
ᲛეᲮსიერებას იᲛაᲖე, თᲣ ᲙოᲜᲙრეტᲣლი აᲓაᲛიაᲜების ჯᲒᲣᲤს რა „ᲪᲣᲓი რაᲛ“ ᲨეეᲛთᲮვა. ასეთი 
ᲛოვლეᲜა ᲨესაᲫლოა იᲧოს ოᲛი, აᲜ სᲮვა ᲛატრავᲛირებელი ᲛოვლეᲜა, როᲛელიᲪ ᲒავლეᲜას 
აᲮᲓეᲜს როᲒორᲪ საᲖოᲒაᲓოების ᲙოᲜᲙრეტᲣლ ჯᲒᲣᲤებᲖე, ისე ᲛთლიაᲜაᲓ საᲖოᲒაᲓოებაᲖე. აᲛ 
ᲒაᲜᲛარტებით, საᲥართველოᲛ, როᲒორᲪ ᲥვეᲧაᲜაᲛ Და საᲖოᲒაᲓოებაᲛ საᲙᲛაოᲓ ᲛᲫიᲛე ᲞერიოᲓები 
Გაიარა. ᲒაᲜსაᲙᲣთრებით ბოლო 30 წლის ᲒაᲜᲛავლობაᲨი. საბჭოთა სისტეᲛის ᲙოლაᲤსი, როᲛელსაᲪ 
ᲛოᲰᲧვა ᲧველაᲜაირი ᲨიᲓა Და Გარე სისტეᲛების ჩაᲛოᲨლა, საᲛოᲥალაᲥო ოᲛი Და აᲤᲮაᲖეთისა 
Და საᲛაჩაბლოს საᲛᲮეᲓრო ᲙოᲜᲤლიᲥტები, ᲨიᲛᲨილობა Და სᲮვა - ᲒაᲓარჩეᲜისთვის ბრᲫოლაᲛ 
საᲖოᲒაᲓოებას ᲣᲛᲫიᲛესი ᲓაᲦი Დაასვა.

თᲣᲙი ᲛოვლეᲜებს ᲒაᲓავᲮეᲓავთ, ᲓავიᲜაᲮავთ, როᲛ Მათ ᲣᲛეტესაᲓ აᲮალი ᲜაᲪიოᲜალისტᲣრი 
ᲛოᲫრაობებისა Და ᲓისᲙᲣრსების აᲦᲛოᲪეᲜება ᲛოᲰᲧვა, როᲛლებიᲪ ᲓᲦესაᲪ საᲙᲛაოᲓ Ძლიერია Და 
წიᲜააᲦᲛᲓეᲒობაᲨი ᲛოᲓის ᲤეᲛიᲜისტᲣრ ᲓᲦის წესრიᲒთაᲜ. 

ლოᲙალᲣრ ᲓოᲜეᲖე Ქალთა Და ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲛოᲫრაობების აᲦᲛოᲪეᲜება ᲫირითაᲓაᲓ 
ᲓაᲙავᲨირებᲣლია არასაᲛთავრობო სეᲥტორის ᲒაᲜვითარებასთაᲜ, თᲣᲛᲪა ასევე ᲨეიᲜიᲨᲜება 
ᲓაᲛოᲣᲙიᲓებელი ᲙოლეᲥტივების (ᲛაᲒ: ᲤეᲛიᲜისტების ᲓაᲛოᲣᲙიᲓებელი ჯᲒᲣᲤი, ᲞარტიᲖაᲜი 
ᲒოᲒოᲜები Და სᲮვ.) საᲥᲛიაᲜობაᲪ, როᲛლებიᲪ ᲛოᲮალისეობრივ საწᲧისებᲖე ᲓᲒაᲜაᲜ Და არ არიაᲜ 
ᲓაᲛოᲙიᲓებᲣლᲜი ᲓოᲜორების რესᲣრსებსა Და ᲞოლიტიᲙაᲖე. 

ლᲒბტ ᲛოᲫრაობაᲪ, ᲛსᲒავსაᲓ Ქალთა ᲛოᲫრაობებისა, საᲥართველოᲨი არასაᲛთავრობო სეᲥტორის 
ᲙვალᲓაᲙვალ ᲒაჩᲜᲓა 2000-იაᲜ წლებᲨი. Პირველი ლᲒბტ ორᲒაᲜიᲖაᲪია „იᲜᲙლᲣᲖივი“ 2006 წელს 
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5   იგულისხმება ადამიანის ეკონომიკური კლასი, რასა, ასაკი, გენდერი და სხვა სოციალური ნიშანი.

ᲓაარსᲓა Და ᲫირითაᲓაᲓ ორიეᲜტირებᲣლი იᲧო სერვისების ᲒაᲪეᲛაᲖე, თეᲛის ჩაᲛოᲧალიბებაᲖე, 
Და თეᲛის ლᲒბტ ᲣᲤლებებᲨი ᲒათვითᲪᲜობიერებაᲖე. ᲛასთაᲜ ᲛჭირᲓროᲓ თაᲜაᲛᲨროᲛლობᲓა 
Და ᲨეᲛᲓᲒოᲛ წლებᲨი ᲣᲙვე ᲓაᲛოᲣᲙიᲓებლაᲓ ᲛᲣᲨაობᲓა 2000 წელს ᲓაარსებᲣლი „Ქალთა 
იᲜიᲪიატივების ᲛᲮარᲓაᲛჭერი ჯᲒᲣᲤი“, როᲛლის “Ქალთა ᲣᲤლებების” ᲞროᲒრაᲛაᲪ ეᲥსᲙლᲣᲖიᲣრაᲓ 
ლესბოსელი, ბისეᲥსᲣალი Ქალებისა Და ტრაᲜსᲒეᲜᲓერი აᲓაᲛიაᲜების ᲒაᲫლიერებაᲖე იᲧო 
ორიეᲜტირებᲣლი.  თᲣᲙი ორᲒაᲜიᲖაᲪიების თავᲓაᲞირველი საᲥᲛიაᲜობა თეᲛის წევრების 
ᲨეᲛოᲙრება, ᲣსაᲤრთᲮო სივრᲪეების ᲨეᲥᲛᲜა Და თეᲛის ᲒაᲫლიერება იᲧო, ᲨეᲛᲓᲒოᲛᲨი 
ორᲒაᲜიᲖაᲪიებᲛა საᲖოᲒაᲓოებაᲨი ᲮილვაᲓობაᲖე ᲖრᲣᲜვა ᲓაიწᲧეს, რაᲪ Გარე სივრᲪეებᲨი 
სᲮვაᲓასᲮვა, ᲛᲪირე ᲞერᲤორᲛაᲜსების თᲣ Მსვლელობების ᲛოწᲧობაᲨი ᲒაᲛოიᲮატებოᲓა, ᲨეᲛᲓᲒოᲛ 
Კი, 17 Მაისს Მსვლელობების ᲛᲪᲓელობებᲨი. 

17 Მაისი  ᲰოᲛოᲤობიისა Და ტრაᲜსᲤობიის წიᲜააᲦᲛᲓეᲒ ბრᲫოლის ᲓᲦეა, როᲛელსაᲪ საერთაᲨ-ო 
რისო ᲛᲜიᲨვᲜელობა აᲥვს. თᲣᲛᲪა აᲛ ᲓᲦეს თავისი ისტორიᲣლი წარსᲣლი Და ᲓატვირთვაᲪ ᲒააჩᲜია 
Და ᲓასავლეთᲨი Ქვიარ ᲛოᲫრაობის ბრᲫოლას ᲣᲙავᲨირᲓება. 

იᲥიᲓაᲜ ᲒაᲛოᲛᲓიᲜარე, როᲛ საᲥართველო სწორებას სწორეᲓ ᲓასავლეთᲖე აᲙეთებ(Და)ს, აᲛ ᲓᲦის 
აᲦᲜიᲨვᲜის ᲛᲪᲓელობაᲪ ᲓასავლᲣრი ᲤასეᲣლობებისᲙეᲜ სვლაᲓ აᲦიᲥᲛებოᲓა.
საᲥართველოᲨი ლᲒბტ ᲛოᲫრაობაᲖე ᲧველაᲖე ᲛეტაᲓ 2013 წლის Და 2018 წლის 17-Მა ᲛაისებᲛა 
ᲛოაᲮᲓიᲜეს ᲒავლეᲜა რაᲛᲓეᲜიᲛე ᲛიᲖეᲖის ᲒაᲛო:

1. 2013 წლის 17 Მაისს ლᲒბტ ორᲒაᲜიᲖაᲪიებᲛა ᲦიაᲓ ᲓააᲜოᲜსებᲣლი აᲥᲪიის ჩატარება 
ᲒაᲓაწᲧვიტეს, რაᲪ ასეთი ᲛასᲨტაბების საჯაროობის Პირველი ᲛᲪᲓელობა იᲧო. 

2. 17 Მაისის აᲥᲪიის საᲞასᲣᲮოᲓ ᲙოᲜსერვატორᲣლᲛა ჯᲒᲣᲤებᲛა Და ეᲙლესიაᲛ რაᲛᲓეᲜიᲛე ათასი 
აᲓაᲛიაᲜის ᲛობილიᲖება ᲛოაᲮᲓიᲜა Და ᲞარლაᲛეᲜტის ᲛიᲛᲓებარე ტერიტორია ᲓაიᲙავა. 
ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ Შსს-ს ᲛᲮრიᲓაᲜ ᲓაᲪვის ᲒარაᲜტიების ᲛიᲦებისა, ᲞარლაᲛეᲜტის წიᲜ ეᲙლესიის 
აᲒრესიᲣლაᲓ ᲒაᲜწᲧობილᲛა ჯᲒᲣᲤებᲛა ლᲒბტ აᲥᲪია Დაარბიეს. ᲞოლიᲪიაᲛ არ ᲨეასრᲣლა 
ᲛასᲖე ᲓაᲙისრებᲣლი ვალᲓებᲣლება Და ᲫალაᲓობისᲒაᲜ არ ᲓაიᲪვა აᲥᲪიის ᲛოᲜაწილეები. 
აᲦᲜიᲨᲜᲣლᲛა ᲤაᲥტᲛა, ᲤაᲥტობრივაᲓ, ᲛწვაᲜე ᲨᲣᲥი აᲣᲜთო ლᲒბტ აᲓაᲛიაᲜებისა Და 
არაᲙოᲜᲤორᲛᲣლი ᲒარეᲒᲜობის ᲛᲥოᲜე აᲓაᲛიაᲜების ᲛიᲛართ ᲫალაᲓობას ᲨეᲛᲓᲒოᲛ ᲓᲦეებᲨიᲪ. 

3. ᲒაᲓატაᲜილᲛა ᲫალაᲓობაᲛ ტრავᲛᲣლი ᲒაᲛოᲪᲓილება ᲓაᲣტოვა ᲛთლიაᲜაᲓ ᲛოᲫრაობას. 
საᲮელᲛწიᲤოს ᲛᲮრიᲓაᲜ ᲣᲒᲣლებელᲧოᲤაᲛ Და ᲫალაᲓობაᲖე თვალის ᲓაᲮᲣჭვაᲛ 
ᲤაᲥტობრივაᲓ, ᲛთლიაᲜი წიᲜააᲦᲛᲓეᲒობის ᲙოᲜᲪეᲜტრირება ᲛოაᲮᲓიᲜა აᲛ ᲓᲦეᲖე Და წლიᲓაᲜ 
წლაᲛᲓე აᲥტივისტები ᲪᲓილობᲓᲜეᲜ აᲛ „წართᲛეᲣლი ᲓᲦის“ საᲮელᲛწიᲤოსᲒაᲜ ᲒაᲛოᲒლეჯას. 

ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ იᲛისა, როᲛ 2017 წლის 17 Მაისს აᲥტივისტებᲛა ᲨეᲫლეს სიტᲧვისა Და ᲒაᲛოᲮატვის 
ᲣᲤლებით სარᲒებლობა Და ᲙაᲜᲪელარიასთაᲜ აᲥᲪიის ᲒაᲛართვა, ეს ვერ ჩაითვლება 
ᲒაᲓატაᲜილი ტრავᲛის ᲙოᲛᲞეᲜსაᲪიაᲓ, რაᲓᲒაᲜ საᲮელᲛწიᲤოს ᲓოᲜეᲖე ჯერ არᲪერთᲮელ 
ᲛოᲛᲮᲓარა ლᲒბტ ᲣᲤლებების ᲦიაᲓ აᲦიარება, Ხოლო სასიᲙეთო საᲙაᲜოᲜᲛᲓებლო Ცვლილებები 
(აᲜტიᲓისᲙრიᲛიᲜაᲪიᲣლი ᲙაᲜოᲜი) ᲛᲮოლოᲓ ევროᲙავᲨირთაᲜ ასოᲪირების ᲮელᲨეᲙრᲣლებით არის 
ᲒაᲜᲞირობებᲣლი Და საᲙᲛაოᲓ ᲛᲧიᲤეა.



2018 წლის 17 Მაისი ალბათ Მეორე, ᲧველაᲖე ᲒარᲓაᲛტეᲮი ᲛოვლეᲜა იᲧო ᲛოᲫრაობის ისტორიაᲨი. 
ᲛთავრობაᲛ, ისევე როᲒორᲪ წიᲜა წელს, აᲥტივისტებს ᲙაᲜᲪელარიის ᲛიᲛᲓებარე ტეროტორია 
ᲨესთავაᲖა აᲥᲪიის ჩატარების აᲓᲒილაᲓ. 16 Მაისს ᲣაᲛრავი ᲓისᲙᲣსიისა Და ᲛიᲛᲓიᲜარე ᲛოვლეᲜების 
ᲨეᲤასების ᲨეᲛᲓᲒოᲛ აᲥტივისტებᲛა აბსოლᲣტᲣრი ᲣᲛრავლესობით ᲛიიᲦეს ᲒაᲓაწᲧვეტილება 
როᲛ 17 Მაისს ᲙაᲜᲪელარიასთაᲜ არ ᲒავიᲓოᲓᲜეᲜ. აᲛას რაᲛᲓეᲜიᲛე ᲛიᲖეᲖი ᲰᲥოᲜᲓა:

1. ᲣსაᲤრთᲮოება: ᲤაᲨისტᲣრᲛა ჯᲒᲣᲤებᲛა ᲓაიწᲧეს ᲛობილიᲖება Და ისᲛოᲓა Ღია ᲛᲣᲥარებიᲪ 
Დარბევის ᲨესაᲮებ. ასევე ეᲙლესიაᲛაᲪ ᲥალაᲥის Მთავარ ᲛოეᲓაᲜᲖე ᲓაიწᲧო Მრევლის 
ᲛობილიᲖება „ოჯაᲮის სიწᲛიᲜᲓის ᲓᲦის“ აᲦსაᲜიᲨᲜაᲓ. ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ იᲛისა, როᲛ Შსს ᲦიაᲓ 
ᲞირᲓებოᲓა აᲥტივისტებს ᲓაᲪვას, ისევ არ არსებობᲓა არაᲜაირი ᲒარაᲜტია იᲛისა, როᲛ 2013 
წელი არ ᲒაᲜᲛეორᲓებოᲓა. ასევე, ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜი ᲤაᲥტორი იᲧო იᲛ ᲫალაᲓობის თავიᲓაᲜ 
აᲪილება, როᲛელიᲪ როᲒორᲪ წესი, ᲛოᲰᲧვება ᲮოლᲛე 17 Მაისს, ᲨეᲛᲓᲒოᲛ ᲓᲦეებᲨი, ᲥალაᲥის 
ᲥᲣჩებᲨი. 

2. აᲥტივისტებᲖე ᲒაᲜსაᲙᲣთრებᲣლი წᲜეᲮი ᲛოᲓიოᲓა ე.წ. ლიბერალᲣრი ჯᲒᲣᲤებიᲓაᲜ, 
როᲛელებსაᲪ ᲨეაᲓᲒეᲜᲓᲜეᲜ სᲮვაᲓასᲮვა ოᲞოᲖიᲪიᲣრი Პარტიების წარᲛოᲛაᲓᲒეᲜლები Და 
ᲛათთაᲜ აᲤილირებᲣლი Პირები, როᲛლებსაᲪ   სᲣრᲓათ  აᲥᲪიაᲖე ᲦიაᲓ Დასწრება Და სᲮვებსაᲪ 
ᲛოᲣწოᲓებᲓᲜეᲜ აᲛისᲙეᲜ. აᲛ ჯᲒᲣᲤების ᲛᲮრიᲓაᲜ 17 Მაისის თაობაᲖე ასეთი აᲥტიᲣრობა 
სიᲜაᲛᲓვილეᲨი არᲪ ისე ᲒასაᲙვირია. ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ იᲛისა, როᲛ აᲛ აᲓაᲛიაᲜებიᲓაᲜ ბევრი 
ᲒაᲓაწᲧვეტილების ᲛიᲛᲦებ ᲞოᲖიᲪიებᲖეᲪ ᲧოᲤილაᲜ, ᲛათᲒაᲜ არᲪერთი Ცვლილება Ქვიარ 
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აᲓაᲛიაᲜების სასიᲙეთოᲓ აᲜ თᲣᲜᲓაᲪ Ღია ᲛᲮარᲓაჭერა ᲞარლაᲛეᲜტის ტრიბᲣᲜიᲓაᲜ არავის 
აᲮსოვს, ერთი Მარტივი ᲛიᲖეᲖის ᲒაᲛო - ასეთი რაᲛ ᲣბრალოᲓ არ ᲛოᲛᲮᲓარა Და ვერᲪ ᲛოᲮᲓებოᲓა. 
ვერ ᲛოᲮᲓებოᲓა იᲛიტოᲛ, როᲛ ᲓᲦეს არსებᲣლი Ყველა Პარტია თᲣ ᲞოლიტიᲙᲣრი ჯᲒᲣᲤი 
აᲜტისოᲪიალᲣრი Და ლიბერტარიაᲜᲣლი ᲮეᲓვებით ᲒაᲛოირჩევა. ეს Კი იᲛას ᲜიᲨᲜავს, როᲛ Მათი 
ᲞოლიტიᲙᲣრი ᲓᲦის წესრიᲒი ᲒᲣლისᲮᲛობს, ერთი Ხელით სიტᲧვისა Და ᲒაᲛოᲮატვის თავისᲣᲤლების 
„ᲓაᲪვას“ Და Მეორე Ხელით Კი აბსოლᲣტᲣრაᲓ ᲧველაᲜაირი ᲙეთილᲓᲦეობის ᲒარაᲜტიების 
წიᲜააᲦᲛᲓეᲒ ბრᲫოლას, რაᲪ არა ᲛᲮოლოᲓ Ქვიარ თეᲛს, არაᲛეᲓ ᲛთლიაᲜ საᲖოᲒაᲓოებას აᲧეᲜებს 
ᲖიაᲜს. ᲒაᲦარიბებᲣლი ᲞოლიტიᲙᲣრი ᲞროᲒრაᲛების ᲛᲥოᲜე ჯᲒᲣᲤებისთვის 17 Მაისის ᲒაᲛოᲧეᲜება 
Და აᲛით საᲙᲣთარი თავის Პრო-ᲓასავლᲣრაᲓ ᲛოᲜიᲨვᲜა ᲮელსაᲧრელი იᲧო. ᲮელისᲣᲤლებისთვის 
Კი ᲣᲤრო Მარტივი იᲧო ერთ-საათიაᲜი აᲥᲪიის ᲣსაᲤრთᲮოების ᲣᲖრᲣᲜველᲧოᲤა, ვიᲓრე რეალᲣრი 
სასიᲙეთო სისტეᲛᲣრი Ცვლილებების Გატარება. ᲨესაბაᲛისაᲓ, 17 Მაისის აᲥᲪიის ჩატარება 
ᲮელსაᲧრელი იᲧო Ყველასთვის, თვითოᲜ Ქვიარ თეᲛის ᲒარᲓა. 

აᲛᲓეᲜაᲓ, ᲨეიᲫლება ითᲥვას, როᲛ 2018 წლის 17 Მაისს აᲥტივისტების ᲛᲮრიᲓაᲜ აᲥᲪიის ᲒაᲣᲥᲛება 
იᲧო ᲞოლიტიᲙᲣრი აᲥტი, როᲛელიᲪ Უარს აᲪᲮაᲓებᲓა ᲮელისᲣᲤლების, ოᲞოᲖიᲪიᲣრი Პარტიების, Და 
ᲓოᲛიᲜაᲜტᲣრი ჯᲒᲣᲤების ᲤარსᲨი ᲛოᲜაწილეობაᲖე. 17 Მაისი, როᲒორᲪ ტრავᲛᲣლი ᲒაᲛოᲪᲓილება, 

ᲛთლიაᲜაᲓ თეᲛისთვისაა ᲒაᲜᲛაᲞირობებელი 
ᲛოვლეᲜა, როᲛელსაᲪ წლიᲓაᲜ წლაᲛᲓე ველით, 
როᲛ ᲓაᲒვიბრᲣᲜებეᲜ. ის რაᲦაᲪით ᲓაᲙარᲒᲣლ 
ტერიტორიას ᲰᲒავს, როᲛელიᲪ აᲛ ᲞოლიტიᲙᲣრ ᲓᲦის 
წესრიᲒᲨი არ ᲓაᲒვიბრᲣᲜᲓება, თᲣᲛᲪა „სასარᲒებლო“ 
სატᲧᲣარაა ᲛᲛართველი ელიტებისთვის, როᲛლებიᲪ 
ᲛᲣᲓᲛივაᲓ თაᲛაᲨობეᲜ ჩვეᲜს სეᲜტიᲛეᲜტებᲖე Და ჩვეᲜი 
ᲙეთილᲓᲦეობისა Და ᲣᲤლებების ერთაᲓერთ „სწორ“ 
ვარიაᲜტაᲓ ᲒვაწვᲓიაᲜ Და ბრᲫოლის ᲒᲖებსაᲪ თვითოᲜ 
ᲒაᲜᲒვისაᲖᲦვრავეᲜ - ᲒᲖებს, როᲛლებსაᲪ ᲣბრალოᲓ 
თეᲛის წევრების (Და არა ᲛᲮოლოᲓ) ᲛსᲮვერᲞლი ᲛოᲰᲧვება 
ᲮოლᲛე Და რის საᲖᲦაᲣრსაᲪ ᲧოველᲓᲦე ვიᲮᲓით.

ბოლოს, ᲓასᲙვᲜის საᲮით ვიტᲧოᲓით, როᲛ 2013 წლის 
17 Მაისის ᲛოვლეᲜა ᲛᲫიᲛე, ტრავᲛᲣლი ᲒაᲛოᲪᲓილებაა 
Ქვიარ თეᲛისთვის Და ᲛოᲫრაობისთვის. როᲒორᲪ 
Პოსტ-ტრავᲛᲣლი ᲒაᲛოᲪᲓილება, ის ᲛოᲥᲛეᲓებს არა 
ᲛᲮოლოᲓ იᲛ აᲓაᲛიაᲜებᲖე, როᲛლებიᲪ იᲛ ᲛოᲛეᲜტᲨი 
ᲣᲨᲣალოᲓ იᲧვᲜეᲜ თავᲓასᲮᲛის ობიეᲥტები, არაᲛეᲓ იᲛ 
აᲓაᲛიაᲜებᲖეᲪ, ვიᲜᲪ თავს ᲥვიარაᲓ აიᲓეᲜტიᲤიᲪირებს. 
ᲨეᲣᲫლებელია, როᲛ აᲛ ᲛოვლეᲜის ᲛასᲨტაბᲣრობას 
არ ᲓაეტოვებიᲜა Კვალი Ქვიარ თეᲛის ᲙოლეᲥტიᲣრ 
ᲛეᲮსიერებაᲖე, რაᲪ აᲮლაᲪ, აᲥტივიᲖᲛის ᲓოᲜეᲖეᲪ 
ᲛოᲥᲛეᲓებს. ტრავᲛას (სᲮვა ᲛრავალთაᲜ ერთაᲓ) ერთი 
თვისება აᲮასიათებს - ᲫალიაᲜ ᲮᲨირაᲓ ტრავᲛის 
აᲦიარების Და ᲛისᲒაᲜ თავის ᲓაᲦწევის სᲣრვილი 
იᲛᲓეᲜაᲓ ᲓიᲓია, როᲛ იᲒი Ხელს ᲒვიᲨლის ᲛოვლეᲜების 
ᲜათლაᲓ Და ობიეᲥტᲣრაᲓ ᲨეᲤასებაᲨი, რაᲪ თავის 
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ᲛᲮრივ ᲒავლეᲜას აᲮᲓეᲜს ჩვეᲜს ᲥᲛეᲓებებᲖე, როᲒორᲪ იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრ, ასევე ᲙოლეᲥტიᲣრ 
ᲓოᲜეᲖე. აᲛიტოᲛაᲪ აᲣᲪილებელია, აᲛ საᲙითᲮᲖე ᲛᲣᲨაობა ᲓავიწᲧოთ. 

ტრავᲛიᲓაᲜ ᲒაᲛოსვლა ტრავᲛის აᲦიარებიᲓაᲜ იწᲧება. ასევე საჭიროა ᲛასᲖე ლაᲞარაᲙი, რაᲪ 
თავის ᲛᲮრივ, ᲣსაᲤრთᲮო სივრᲪეების ᲨეᲥᲛᲜას ᲒᲣლისᲮᲛობს, საᲓაᲪ Ყველას ᲮᲛას ერთᲜაირი 
ᲦირებᲣლება აᲥვს, Და საᲓაᲪ ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲓალᲮეᲜის ᲞრაᲥტიᲙები ᲛიᲛართᲣლია აᲓაᲛიაᲜების 
ᲒაᲫლიერებაᲖე. თᲣᲛᲪა ტრავᲛის ᲒაᲓალაᲮვისᲙეᲜ ᲛიᲛავალი ᲒᲖა აᲥ არ ᲛთავრᲓება Და არასწორი 
ᲛიᲓᲒოᲛით, ᲮᲨირაᲓ “ლაᲞარაᲙით თერაᲞია” ᲨეიᲫლება რე-ტრავᲛირებით ᲓასრᲣლᲓეს Და ᲣᲤრო 
Მეტი ᲖიაᲜი ᲛიაᲧეᲜოს აᲓაᲛიაᲜს აᲜᲓა აᲓაᲛიაᲜთა ჯᲒᲣᲤს. არსებობს ᲓალᲮეᲜის სᲮვა ᲞრაᲥტიᲙები, 
როᲛლებიᲪ ᲨეიᲫლება ᲣᲤრო წარᲛატებᲣლი იᲧოს. ᲒათავისᲣᲤლება ᲙოლეᲥტიᲣრი ტრავᲛისᲒაᲜ, 
როᲛელიᲪ ᲙოლეᲥტიᲣრი ჩაᲒვრიᲓაᲜ ᲛოᲛᲓიᲜარეობს Და როᲛელსაᲪ ᲮᲨირაᲓ თაობათაᲨორისი 
ელეᲛეᲜტიᲪ აᲮლავს თაᲜ, თავისთავაᲓ ᲙოლეᲥტიᲣრ Და ᲙოᲛᲞლეᲥსᲣრ ᲛიᲓᲒოᲛას საჭიროებს. 
ეᲛᲞირიᲣლი Კვლევები (van der Kolk M.D., 2015) Და ᲞრაᲥტიᲙოსთა ᲒაᲛოᲪᲓილება აჩვეᲜებს, როᲛ 
ᲮᲨირაᲓ ალტერᲜატიᲣლი Და სᲮეᲣლᲖე ორიეᲜტირებᲣლი ᲛიᲓᲒოᲛები ᲣᲤრო ეᲤეᲥტᲣრია ვიᲓრე 
ᲤართოᲓ ᲒავრᲪელებᲣლი, ᲓასავლᲣრი ᲛეᲓიᲪიᲜის ᲓარᲒᲨი არსებᲣლი ᲛიᲓᲒოᲛები (ᲤსიᲥიატრია 
- ᲛეᲓიᲙაᲛეᲜტოᲖᲣრი ᲛᲙᲣრᲜალობა, ᲤსიᲥოლოᲒია - ᲤსიᲥოთერაᲞია, ᲤსიᲥოაᲜალიᲖი, ა.Შ.). 
სოᲪიალᲣრი საᲛართლის ჩარჩოთი ᲮელᲛᲫᲦვაᲜელი ᲛᲙვლევარები Და ᲛლᲮეᲜელი ᲞრაᲥტიᲙოსები 
ᲮᲨირაᲓ ᲣᲞირატესობას აᲜიჭებეᲜ ᲛᲙᲣრᲜალობის Და ᲓალᲮეᲜის ისეთ სოᲛატᲣრ Და ალტერᲜატიᲣლ 
ᲛიᲓᲒოᲛებს, როᲒორებიᲪაა იოᲒა, ᲛეᲓიტაᲪია, ტაი ჩი, რეიᲙი, აᲙᲣᲞᲣᲜᲥტᲣრა, ᲤსიᲥოᲓრაᲛა, არტ-
თერაᲞია, EMDR6 Და წიᲜაᲞრებისᲒაᲜ ᲓატოვებᲣლი რიტᲣალები თᲣ ᲛᲪეᲜარეᲣლი წაᲛლების 
რეᲪეᲞტები. 

Და ბოლოს, საჭიროა იᲛის ᲮაᲖᲒასᲛა, როᲛ ᲙოლეᲥტიᲣრი, თაობათაᲨორისი ტრავᲛისᲒაᲜ 
ᲒათავისᲣᲤლების ერთ-ერთი ᲣᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜესი ᲙოᲛᲞოᲜეᲜტი ისტორიის ᲓოᲙᲣᲛეᲜტალიᲖაᲪიაა, 
როᲛელსაᲪ თაᲜ აᲮლავს ᲙოლეᲥტიᲣრი Გლოვა, ᲛეᲮსიერების ᲨეᲜაᲮვა-ᲒაᲓაᲪეᲛის ᲞრაᲥტიᲙები, Და 
საᲛართლიაᲜობის აᲦᲛᲓᲒეᲜი ᲛოᲥᲛეᲓებები. აᲛ ᲙოᲛᲞოᲜეᲜტების ᲒარეᲨე ჩაᲒვრისᲒაᲜ ᲙოლეᲥტიᲣრი 
ᲒათავისᲣᲤლება Და სრᲣლი ᲓალᲮეᲜა ᲨეᲣᲫლებელია - Მათ ᲒარეᲨე ᲜებისᲛიერი ᲛᲪᲓელობა 
სიᲛᲞტოᲛების ᲛᲙᲣრᲜალობას იᲨვიათაᲓ თᲣ ᲒასᲪᲓება. სწორეᲓ აᲛიტოᲛ ᲓალᲮეᲜასა Და ᲞოლიტიᲙᲣრ 
ᲛოᲫრაობას Შორის ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜი ᲒაᲓაᲙვეთაა Და ერთი Მეორის ᲒარეᲨე ᲜაᲙლᲣლი, არასრᲣლი 
ᲞროეᲥტია.

6 Eye Movement Desensitization and Reprocessing - თვალის მოძრაობის დესენსიტაცია და გადამუშავება
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პროფესიული გადაწვა, 
აქტივისტის ხატი და 

კოლექტიური ზრუნვისა და 
რადიკალური 

დასვენების იდეა 

ᲞროᲤესიᲣლი ᲒაᲓაწვა, ე.წ. burn out აᲛერიᲙᲣლი ტერᲛიᲜია Და 1974 წელს აᲛერიᲙელი ᲤსიᲥიატრის, 
ᲤრეიᲓეᲜბერᲒის Მიერაა ᲨეᲛოტაᲜილი. ტერᲛიᲜი ᲛიეᲛართება იᲛ აᲓაᲛიაᲜების ᲤსიᲥო-ეᲛოᲪიᲣრი 
ᲛᲓᲒოᲛარეობის აᲦწერას, ვისაᲪ ᲞროᲤესიᲣლაᲓ Უწევს ეᲛოᲪიᲣრაᲓ ᲛᲫიᲛე Და ᲓატვირთᲣლი 
საᲛᲣᲨაოს ᲨესრᲣლება. 

ᲞროᲤესიᲣლი ᲒაᲓაწვა ᲮასიათᲓება:

Ƿ ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობებისა Და წᲜეᲮების ტვირთაᲓ ᲨეᲒრᲫᲜებით;
Ƿ ᲫილთაᲜ ᲓაᲙავᲨირებᲣლი ᲞრობლეᲛებით;
Ƿ საᲛᲣᲨაო ᲓროᲖე ᲛეტᲮაᲜს ᲛᲣᲨაობით;
Ƿ ᲤიᲖიᲙᲣრი ტᲙივილით, ᲓაᲥაᲜᲪვის ᲨეᲒრᲫᲜებით, თავის ტᲙივილით, ᲖოᲒაᲓი ტᲙივილებით;
Ƿ ᲒაᲤაᲜტᲣლობითა Და ᲒᲣლᲛავიწᲧობით;
Ƿ ᲒაᲦიᲖიაᲜებით;
Ƿ ᲨეᲒრᲫᲜებით, როᲛ საᲛსაᲮᲣრᲨი არ ᲒვაᲤასებეᲜ Და ᲒვიᲧეᲜებეᲜ;
Ƿ ᲨეᲒრᲫᲜებით, თითᲥოს აᲦარ ᲒვაᲓარᲓებს რასაᲪ ვაᲙეთებთ;
Ƿ ერთᲓროᲣლი ᲨეᲒრᲫᲜებით, როᲛ არაᲤერს წარᲛოვაᲓᲒეᲜთ, თᲣᲛᲪა ᲧველაᲤერი ᲓაიᲜᲒრეოᲓა, 

ჩვეᲜ როᲛ არ ᲒაᲜვაᲒრᲫოთ ᲓიᲓᲮაᲜს ᲛᲣᲨაობა;
Ƿ ᲨეᲒრᲫᲜებით, როᲛ ჭაᲛა-სᲛისთვის ᲒასაᲛეტებელი Დრო არ ᲒვაᲥვს Და ა.Შ.
 
აᲥტივიᲖᲛᲨი ᲞროᲤესიᲣლი ᲒაᲓაწვის სიᲜᲓროᲛი ᲒავრᲪელებᲣლი ᲛოვლეᲜაა. ᲤეᲛიᲜისტᲣრ 
აᲥტივიᲖᲛს აᲮასიათებს ᲜიᲣაᲜსები, რაᲪ Მას ᲒაᲛოაᲪალᲙევებს სᲮვა ტიᲞის ᲒაᲛოᲪᲓილებებისᲒაᲜ. 
ᲤეᲛიᲜისტი აᲥტივისტების ᲣᲛრავლესობა ᲥალაᲓ აᲜ ᲒეᲜᲓერᲣლაᲓ არაᲙოᲜᲤორᲛᲣლაᲓ ᲛოᲜიᲨᲜავს 
თავს, რაᲪ ᲜიᲨᲜავს, როᲛ ჩვეᲜი ᲒაᲛოᲪᲓილებების ᲒეᲜᲓერᲣლ ჭრილᲨი ᲣᲜᲓა ᲒაᲜვიᲮილოთ.
 
აᲥტივისტები ᲛსოᲤლიოს ᲜებისᲛიერ ᲙᲣთᲮეᲨი ᲣᲞირისᲞირᲓებიაᲜ საᲮელᲛწიᲤოებს, 
ᲙორᲞორაᲪიებს, იᲜსტიტᲣᲪიებს. აᲥტივისტები სოᲪიალᲣრი ტრაᲜსᲤორᲛაᲪიის აᲓვოᲙატები 
არიაᲜ, რაᲪ თავისთავაᲓ Მათ არაᲛოᲛᲒებიაᲜ ᲞოᲖიᲪიაᲨი აᲧეᲜებთ იᲛ ᲫალაᲣᲤლებრივ 
სისტეᲛებთაᲜ ᲛიᲛართებაᲨი, როᲛელსაᲪ ისიᲜი ᲣᲞირისᲞირᲓებიაᲜ. ᲤეᲛიᲜისტი აᲥტივისტები, 
როᲒორᲪ ᲞატრიარᲥატის, ᲙაᲞიტალიᲖᲛისა Და სᲮვა ბევრი ᲣᲖარᲛაᲖარი ᲞირსისᲮლიაᲜი სისტეᲛის 

მოვუფრთხილდეთ ერთმანეთს, 
რათა საშიშები ვიყოთ ერთად
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წიᲜააᲦᲛᲓეᲒ ᲛებრᲫოლები, აᲦიᲥᲛებიაᲜ სოᲪიალᲣრ, ᲞოლიტიᲙᲣრ, ეᲙოᲜოᲛიᲙᲣრ Და ᲒარეᲛოსᲓაᲪვით 
ტრაᲜსᲤორᲛაᲪიის ᲛოᲛტაᲜებაᲓ, რაᲪ, ᲪᲮაᲓია, იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრ ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობაᲖე ᲒაᲪილებით 
Მეტია Და ვერ იᲥᲜება ᲪალᲙეᲣლი აᲥტივისტის საᲖიᲓი ტვირთი.
 
ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ აᲛისა, აᲥტივისტების ᲣᲛრავლესობის ᲛიᲛართ არსებობს ᲒარᲙვეᲣლი ᲓაᲣწერელი 
ᲛოთᲮოვᲜა Და ᲛოლოᲓიᲜი, როᲛ Მათ ᲧველაᲜაირი ᲞირაᲓი Და ᲞროᲤესიᲣლი ვალᲓებᲣლება 
ᲣᲜᲓა ᲒაᲓაᲓოᲜ ᲒვერᲓᲖე Და თავი ᲨესწიროᲜ იᲛ ᲛიᲖᲜებს, რისთვისაᲪ იბრᲫვიაᲜ. აᲥტივისტᲣრი 
საᲥᲛიაᲜობა, ასევე, აᲦიᲥᲛება ᲣᲤასო, ᲓაᲛატებით ᲨროᲛაᲓ, როᲛლისთვისაᲪ ᲤᲣლის აᲦება 
აᲙᲜიᲜებს ბრᲫოლის ᲛიᲖაᲜს. აᲥტივიᲖᲛისთვის არ არსებობს ᲒაᲜსაᲖᲦვრᲣლი Დროის ᲛოᲜაᲙვეთი, 
არაᲛეᲓ აᲥტივისტის ᲛᲖაᲓᲧოᲤᲜა სᲮვების ᲓასაᲮᲛარებლაᲓ არის 24 საათიაᲜი ᲨროᲛა, Კვირის 
ᲜებისᲛიერ ᲓᲦეს.
 
ᲒარᲓა Გარე ᲤაᲥტორებისა, აᲥტივისტები ერთᲛაᲜეთის ᲛიᲛართაᲪ ᲙრიტიᲙᲣლები არიაᲜ, 
რაᲪ ᲨესაᲫლოა, ᲒაᲛოწვეᲣლი იᲧოს Მრავალი ᲤაᲥტორით - იᲓეოლოᲒიᲣრი ᲒაᲜსᲮვავებები, 
ᲙოᲜᲙᲣრეᲜᲪიის ᲨეᲒრᲫᲜება, იᲜტერᲜალიᲖებᲣლი ბრაᲖი Და Მრავალი სᲮვა.

ერთ-ერთი ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜი ᲤაᲥტორი არის საᲙᲣთარი როლის, როᲒორᲪ ᲒაᲓაᲛრჩეᲜელაᲓ, 
ტაᲜჯᲣლაᲓ Და იᲜსტრᲣᲛეᲜტაᲓ აᲦᲥᲛა, რაᲪ ასევე თვითᲓეᲰᲣᲛაᲜიᲖებისᲙეᲜაა ᲛიᲛართᲣლი Და 
ᲛეორეᲮარისᲮოვᲜაᲓ წარᲛოაჩეᲜს ᲧველაᲤერ აᲓაᲛიაᲜᲣრს (ᲒაᲓაᲦლას, ᲨიᲨს, იᲛეᲓᲒაᲪრᲣებას Და 
ა.Შ.).

ᲤეᲛიᲜისტი Ქალები Და ᲒეᲜᲓერᲣლაᲓ არაᲙოᲜᲤორᲛᲣლი აᲓაᲛიაᲜები, ᲒარᲓა ᲖეᲛოთ ჩაᲛოთვ- 
ლილი ᲤაᲥტორებისა, საᲙᲣთარი ᲒეᲜᲓერისთვისაᲪ აᲒებეᲜ ᲞასᲣᲮს. Ქალების ᲨეᲛთᲮვევაᲨი 
აᲥტივიᲖᲛი Ქალისთვს ᲨეᲣᲤერებელ, სასირᲪᲮვილო, ᲥᲣჩის საᲥᲛეᲓ ითვლება, რის საᲤᲣᲫველᲖეᲪ 
ეჭვᲥვეᲨ ᲓᲒება აᲥტივისტი Ქალების “ᲞატიოსᲜება”, Მათი ᲞროᲤესიოᲜალიᲖᲛი Და საᲜᲓოობა, 
ისევე როᲒორᲪ ᲙარᲒი ᲓეᲓობა, Შვილობა, Დობა, Ცოლობა Და სᲮვა Ქალისთვის ᲛორᲒებᲣლი 
სოᲪიალᲣრი როლი. Ქალი აᲥტივისტებისთვის ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜი სტრესის წᲧაროა ოᲞოᲜეᲜტების 
(Მტრების) ᲛᲮრიᲓაᲜ Მათ ოჯაᲮᲖე თავᲓასᲮᲛა Და ᲞოლიტიᲙᲣრი ბრᲫოლის ᲞირაᲓ ველᲨი ᲒაᲓატაᲜა. 
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Ქვიარი, ᲒეᲜᲓერᲣლაᲓ არაᲙოᲜᲤორᲛᲣლი, ტრაᲜს Და არაბიᲜარᲣლი აᲓაᲛიაᲜების ᲨეᲛთᲮვევაᲨი 
ᲨეᲛოᲓის ᲰოᲛო/ბი/ტრაᲜსᲤობიის ელეᲛეᲜტიᲪ.

ᲨესაბაᲛისაᲓ, აᲥტივისტების ᲨეᲛთᲮვევაᲨი ᲮᲨირაᲓ, არჩევაᲜი ᲙეთᲓება ორ სᲪეᲜარს Შორის: აᲜ 
აᲥტივისტᲛა ᲣᲜᲓა ᲓააᲙᲛაᲧოᲤილოს “იᲓეალᲣრი აᲥტივისტის” Ყველა ᲛოთᲮოვᲜა Და ᲛოლოᲓიᲜი, 
აᲜ ᲣᲜᲓა იწვᲜიოს ᲙრიტიᲙა აᲛ როლის ᲨეᲣსრᲣლებლობის ᲒაᲛო. ორივე ᲨეᲛთᲮვევაᲨი ᲒარᲓაᲣვალია 
ᲒაᲓაწვის სიᲜᲓროᲛის ᲒაᲜვითარება Და საᲙᲣთარი თავის ᲓაᲖიაᲜება. აᲛ ᲧველაᲤერს ეᲛატება 
ის ეᲙოᲜოᲛიᲙᲣრი ᲛოᲓელი, როᲛელიᲪ ᲨეᲣᲫლებელს ᲮᲓის, აᲓაᲛიაᲜს საᲙᲛარისი Დრო Დარჩეს 
საᲛსაᲮᲣრს ᲛიᲦᲛა აᲙეთოს აᲥტივიᲖᲛი (რაᲓიᲙალᲣრი ᲓასვეᲜების, Დროის ᲙოლოᲜიᲖაᲪიისა Და 
Ქალის ჩაᲒვრის თაᲜაᲙვეთის ᲨესაᲮებ ᲣᲤრო ვრᲪლაᲓ იᲮილეთ სტატია “რაᲓიᲙალᲣრი ᲓასვეᲜების 
აჩრᲓილი: Დროის ᲙოლოᲜიᲖაᲪიის ᲙავᲨირი ᲓასაᲥᲛებᲣლთა ეᲥსᲞლᲣატაᲪიასა Და Ქალთა 
ჩაᲒვრასთაᲜ” (ბარᲥაია, 2016)).

არსებᲣლი ᲒარეᲛოს, ეᲙოᲜოᲛიᲙᲣრი სისტეᲛის, ᲞატრიარᲥალᲣრი ჩაᲒვრის საᲞირწოᲜეᲓ 
ᲤეᲛიᲜისტები ᲒვთავაᲖობეᲜ რაᲓიᲙალᲣრი ᲓასვეᲜებისა Და ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲖრᲣᲜვის ᲞრაᲥტიᲙებს. 
რაᲓიᲙალᲣრი ᲓასვეᲜების ᲙოᲜᲪეᲤᲪია ᲒᲣლისᲮᲛობს არსებᲣლი თავისᲣᲤალი Დროის საᲙᲣთარი 
ᲙᲛაᲧოᲤილებისთვის Და არა საჭიროების ᲓაᲙᲛაᲧოᲤილებისთვის ᲒაᲛოᲧეᲜებას, რისი ᲤᲣᲤᲣᲜებაᲪ 
ᲮᲨირაᲓ, Ქალებს არ ᲒაᲒვაჩᲜია. ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲖრᲣᲜვა ᲛიეᲛართება ᲞრაᲥტიᲙას, როᲛლის 
ᲛიᲮეᲓვითაᲪ ᲙოლეᲥტივის თითოეᲣლი წევრის ეᲛოᲪიᲣრი ᲙეთილᲓᲦეობა Და ᲛეᲜტალᲣრი 
ჯაᲜᲛრთელობა ᲒაᲖიარებᲣლი ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობაა Და არა იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრი ტვირთი. საᲙᲣთარ 
თავᲖე ᲖრᲣᲜვის ᲞრაᲥტიᲙების საᲛართლიაᲜი ᲙრიტიᲙის ᲨეᲛᲓეᲒ აᲥტივისტებისთვის ᲛოᲫრაობის 
ჩაᲛოᲧალიბებისა Და ᲛᲓᲒრაᲓობისთვის ᲒარᲓაᲣვალი ᲒაᲮᲓა ᲙოლეᲥტივის აᲦᲥᲛა, ᲛასᲨი 
ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲞრიᲜᲪიᲞების ᲨეტაᲜა Და ᲖრᲣᲜვის ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობების ᲒაᲓაᲜაწილებაᲪ.

საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვისაᲓᲛი იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრი ᲛიᲓᲒოᲛა ᲮᲨირაᲓ არის ᲒაᲙრიტიᲙებᲣლი 
როᲒორᲪ ᲓასავლᲣრი, საᲨᲣალო აᲜ ᲛაᲦალი Კლასის წარᲛოᲛაᲓᲒეᲜლისთვის ეᲙოᲜოᲛიᲙᲣრაᲓ 
Და სოᲪიალᲣრაᲓ ᲮელᲛისაწვᲓოᲛი სიᲙეთე, როᲛელიᲪ ᲪეᲜტრᲨი აᲧეᲜებს ᲙაᲞიტალისტᲣრი 
ბეᲓᲜიერების Მიერ ᲛოᲮაᲖᲣლ ᲤᲣᲤᲣᲜების საᲒᲜებს Და რეალᲣრი ეᲛოᲪიᲣრი ᲒაᲛრთელების 
ᲛაᲒივრაᲓ ᲥᲛᲜის ᲙარᲒაᲓ ᲧოᲤᲜის ᲤრაᲒᲛეᲜტᲣლ Და წერტილოვაᲜ ᲨეᲒრᲫᲜებას, ᲙᲛაᲧოᲤილებას, 
როᲛელიᲪ არ არის ᲛიᲛართᲣლი ᲒრᲫელ ვაᲓაᲖე. აᲛის საᲞირისᲞიროᲓ, ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲖრᲣᲜვის 
ᲞრაᲥტიᲙები ᲒაჯერებᲣლია ᲤეᲛიᲜისტᲣრი ᲞრიᲜᲪიᲞებით Და Ფესვები აᲓᲒილობრივ ᲙოᲜტეᲥსტᲨი 
აᲥვს ᲒაᲓᲒᲛᲣლი, იᲒი ᲒარᲓაᲣვალია აᲥტივიᲖᲛისა Და ᲛოᲫრაობის ᲛᲓᲒრაᲓობისთვის, ᲛოიᲪავს 
იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრი ᲙეთილᲓᲦეობის ელეᲛეᲜტებს, თᲣᲛᲪა აᲦიარებს საᲖᲦვრებს (სᲮვისას 
Და საᲙᲣთარს). ეს ᲜიᲨᲜავს, როᲛ ჯᲒᲣᲤი იᲦებს ვალᲓებᲣლებას, ᲒაᲜიᲮილოს ერთᲛაᲜეთთაᲜ 
ᲒაᲓაჯაჭვᲣლი ჩაᲒვრები Და ჯᲒᲣᲤᲨი ᲙეთილᲓᲦეობის ᲒაᲣარესების ᲛიᲖეᲖები, ასევე, ებრᲫოლოს 
საᲖოᲒაᲓოებაᲨი ᲒავრᲪელებᲣლ ᲓისᲙრიᲛიᲜაᲪის (Chen & Gorski, 2015).
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დალხენის პრაქტიკა, (თვით)
ზრუნვის ეკონომიკა და 
ფემინისტური აქტივიზმი

დალხენა პოლიტიკურია

თვითᲖრᲣᲜვისა Და ᲣრთიერთᲖრᲣᲜვის, როᲒორᲪ ᲦირებᲣლების ᲙᲣლტივაᲪია ᲥართᲣლ 
ᲤეᲛიᲜისტᲣრ სივრᲪეᲨი ᲞოლიტიᲙᲣრ აᲥტაᲓ ᲣᲜᲓა იᲥᲜას ᲒააᲖრებᲣლი, როᲒორᲪ ᲨეთაᲜᲮᲛება, 
ᲒაᲜᲖრაᲮვა Და ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲒაᲓაწᲧვეტილება, როᲛლის ასასრᲣლებლაᲓ სᲣრვილის ᲒარᲓა 
ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია ᲒაᲒვაჩᲜᲓეს სტრატეᲒიᲣლი ᲮეᲓვა, აᲓაᲛიაᲜᲣრი Და ᲤიᲜაᲜსᲣრი რესᲣრსი Და 
ᲪოᲓᲜა როᲛელიᲪ ᲓაეᲧრᲓᲜობა როᲒორᲪ საერთოᲨორისო ᲒაᲛოᲪᲓილებებს, ასევე აᲓᲒილობრივი 
ᲙოᲜტეᲥსტის ᲒააᲖრებას Და ჩვეᲜᲨი არსებᲣლი იᲜტᲣიᲪიᲣრი სიბრᲫᲜეების ᲮელაᲮალ აᲦᲛოჩეᲜასა 
Და ერთᲛაᲜეთთაᲜ ᲒაᲖიარებას. 

აᲛ ᲒაᲓაწᲧვეტილების ᲤორᲛირება ᲛრავალᲨრიაᲜი ᲞროᲪესია, ის ᲒᲣლისᲮᲛობს იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრ 
ᲒააᲖრებას, ასევე ᲙოლეᲥტიᲣრ ᲨეთაᲜᲮᲛებას აᲥტივისტებს Შორის Და ორᲒაᲜიᲖაᲪიᲣლ ᲙᲣლტᲣრასა 
Და ᲤᲣᲜᲥᲪიოᲜირებაᲨი ᲖრᲣᲜვის ᲞრიᲜᲪიᲞების იᲜტეᲒრაᲪიას.

ᲛსᲒავსი სივრᲪის ᲨეᲥᲛᲜა არის ᲨეᲛოᲥᲛეᲓებითი ᲨროᲛა, იᲒი ეᲛსაᲮᲣრება ᲒააᲖრებას, ᲤიᲥრს, 
Ძალების აᲦᲓᲒეᲜას Და წარᲛოაᲓᲒეᲜს ერთᲒვარ წიᲜააᲦᲛᲓეᲒობას იᲛ ᲓაᲛაᲜᲒრეველი იᲜერᲪიის 
საᲞირწოᲜეᲓ, რაᲪ იᲛ აᲜტიᲰᲣᲛაᲜᲣრ სისტეᲛებს აᲮასიათებს, როᲛელᲨიᲪ Გვიწევს არსებობა. ᲮᲨირაᲓ 
ᲖᲦვარი რთᲣლი ᲓასაᲪავია Და არსებობს რისᲙი, როᲛ აᲥტივიᲖᲛᲛა ᲛოაᲮᲓიᲜოს ᲫალაᲓობრივი 
ბრᲫოლის ᲛეთოᲓების ᲒაᲣაᲖრებელი ᲒაᲓᲛოტაᲜა Და Გათავისება, თᲣᲜᲓაᲪ ᲤსევᲓოᲰეროიᲙᲣლი 
Ნარატივების წაᲮალისებით, საᲓაᲪ აᲓაᲛიაᲜი ᲒაᲜიᲮილება, როᲒორᲪ საᲨᲣალება Და არა ᲛიᲖაᲜი. 
აᲛიტოᲛ, ᲖრᲣᲜვის ᲙოᲛᲞოᲜეᲜტის ᲨეტაᲜა ᲤეᲛიᲜისტᲣრ ᲓᲦის წესრიᲒᲨი ᲨეიᲫლება ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜი 
იᲧოს, როᲒორᲪ ᲞრევეᲜᲪია ᲛსᲒავსი ᲛიᲓრეᲙილებებისᲒაᲜ თავის ᲓასაᲪავაᲓ Და ᲙრიტიᲙის 
ᲨესაᲜარჩᲣᲜებლაᲓ.

როᲪა თვითᲖრᲣᲜვაᲖე ვსაᲣბრობთ, ალბათ ასევე ᲣᲜᲓა ᲒავიაᲖროთ რას ვᲒᲣლისᲮᲛობთ თვითობაᲨი, 
როᲒორ ᲨეᲛოვსაᲖᲦვრავთ Მას. თვითობა ᲙᲣლტᲣრᲣლაᲓ ᲒაᲜსაᲖᲦვრᲣლია Და ᲒაᲜᲞირობებᲣლია 
იᲛ საᲖოᲒაᲓოებით, როᲛელᲨიᲪ ვᲪᲮოვრობთ. ᲛაᲒალითისთვის იᲜიᲓივიᲓᲣალისტᲣრი Და 
ᲙოლეᲥტივისტᲣრი საᲖოᲒაᲓოებები ᲞიროვᲜᲣლ საᲖᲦვრებს სᲮვაᲓასᲮვაᲜაირაᲓ აᲓᲒეᲜს. ᲛᲣᲨაობის 
ᲞროᲪესᲨი აᲛის ᲒათვალისწიᲜება ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია., რაᲓᲒაᲜ საᲙᲣთარი თავი, სᲮვაᲓასᲮვა 
საᲖოᲒაᲓოებაᲨი ᲛᲪᲮოვრები Ქალისთვის, სᲮვაᲓასᲮვა რაᲛეს ᲜიᲨᲜავს.  ის, თᲣ რაᲛᲓეᲜაᲓ ვერევით 
თვითᲒაᲜსაᲖᲦვრის ᲤაᲥიᲖ Და საოᲪრაᲓ იᲜტიᲛᲣრ ᲞროᲪესᲨი Და რა რეᲙოᲛეᲜᲓაᲪიებს ვაᲫლევთ 
აᲓაᲛიაᲜს, როᲪა საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვისᲙეᲜ ᲛოვᲣწოᲓებთ, ᲣᲙვე ეთიᲙის საᲙითᲮია. აᲜ საერთოᲓ, 
ᲣᲜᲓა ᲛოვᲣწოᲓოთ Კი? ᲣᲜᲓა ᲰᲥოᲜᲓეს აᲛ ᲧველაᲤერს რეᲙოᲛეᲜᲓაᲪიის აᲜ რჩევის ᲤორᲛა? 
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თვითაᲦᲥᲛა Და საᲙᲣთარი თავის საᲖᲦვრების ᲓაᲓᲒეᲜა, აᲛ საᲖᲦვრების ᲛოᲜიᲨვᲜა 
Და ჩვეᲜი, ჩვეᲜი თეᲛის Და ᲣᲤრო Ფართო საᲖოᲒაᲓოების „საᲙაᲓასტრო რᲣᲙის“ 
ᲨეᲥᲛᲜა ᲪალᲙე საᲛᲣᲨაო Და თვითრეᲤლეᲥსიის ერთ-ერთი ᲛიᲖაᲜია. აᲛ ᲛᲣᲨაობისას 
ჩᲜᲓება როᲒორᲪ საᲖᲦვრების ᲒაᲤართოების, ასევე Შევიწროვების საჭიროება 
- როᲛ ვთᲥვათ ვისᲖე/რაᲖე ვᲖრᲣᲜავთ საᲙᲣთარ თავᲨი Და საᲙᲣთარ თავს ᲛიᲦᲛა. 
რᲣᲙა ᲣᲜᲓა ᲓაიᲮატოს Და Მრავალჯერ ᲒაᲓაიᲮატოს Და ეს ᲞროᲪესი თავისთავაᲓ 
არის ᲦირებᲣლი. აᲛ ᲞროᲪესს საარსებო Პირობები Და სივრᲪე სჭირᲓება. 

ᲨეᲛᲓეᲒი Ნაბიჯი იᲛის ᲒაᲜსაᲖᲦვრაა, თᲣ როᲒორ ვᲖრᲣᲜავთ. ეს ᲒაᲜსაᲖᲦვრება ᲪᲮაᲓია 
ასევე არ არის ᲛოᲜოლითᲣრი, ის ᲪვალებაᲓია, ᲛოᲫრავია Და ᲒაᲜაᲮლებაᲓია. 
თვითᲖრᲣᲜვისა Და ᲖოᲒაᲓაᲓ ᲖრᲣᲜვის ᲛᲜიᲨვᲜელობის აᲦიარება ᲓᲦის წესრიᲒᲨი 
არ ᲓᲒას. ᲙოᲜᲙᲣრეᲜᲪიაᲖე ᲓაᲛᲧარებᲣლᲛა სისტეᲛაᲛ Მისი საჭიროება აᲦიარა Და 
აᲓᲒილიᲪ ᲛიᲣჩიᲜა ბაᲖარᲖე. ᲮᲨირაᲓ ᲒვᲮვᲓება როᲒორᲪ სᲞა-სალოᲜების ასევე, 
ᲛეᲓიტაᲪიისა Და იოᲒის Და აᲦᲛოსავლᲣრი სᲞირიტᲣალიᲖᲛის აᲓაᲞტაᲪიების, 
სავარჯიᲨო ᲓარბაᲖებისა Და სᲮვაᲓასᲮვა ᲖრᲣᲜვაᲖე ორიეᲜტირებᲣლი ᲞრაᲥტიᲙების 
რეᲙლაᲛირება. საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვის ᲞრაᲥტიᲙები, ᲖოᲒჯერ ᲜორᲛატიᲣლი 
ᲒარეᲛოᲓაᲜ ᲛოᲛᲓიᲜარე, ერთ-ერთ სტრესორაᲓაᲪ ᲒვევლიᲜება. ᲛაᲒალითისთვის 
საᲙᲛარისია ᲛოვიᲧვაᲜოთ სილაᲛაᲖის იᲜᲓᲣსტრია, როᲛელიᲪ ᲛᲣᲓᲛივაᲓ 
თვითᲖრᲣᲜვის Და თვითᲛოვლის საᲮელით ᲒვესაᲣბრება. ასევე, ᲨეᲒვიᲫლია 
ᲒავიᲮსეᲜოთ ბავᲨვᲖე თᲣ ᲛოᲮᲣᲪᲖე ᲖრᲣᲜვის საᲙᲛაოᲓ ᲛოთᲮოვᲜაᲓი ᲨროᲛა, რაᲪ 
ᲫირითაᲓაᲓ Ქალების ᲤᲣᲜᲥᲪიᲣრი როლია. ის ᲖოᲒჯერ აᲣᲜაᲖᲦაᲣრებელია ოჯაᲮის 
ᲙოᲜტეᲥსტᲨი Და ᲖოᲒჯერ აᲜაᲖᲦაᲣრებაᲓი, ᲓაᲥირავებᲣლი ᲨროᲛაა ᲥვეᲧᲜის ᲨიᲒᲜით 
თᲣ ᲥვეᲧᲜის Გარეთ. 

ჩვეᲜ ᲨეᲒვიᲫლია წარᲛოვიᲓᲒიᲜოთ საᲙᲣთარი თავი, როᲒორᲪ ᲖრᲣᲜვის ᲒაᲛᲪეᲛ, 
ასევე ᲖრᲣᲜვის ᲛიᲛᲦებ ᲞოᲖიᲪიაᲨი, როᲪა ვᲧიᲓᲣლობთ რეᲙრეაᲪიᲣლ სერვისებს, 
როᲪა ვᲮეᲓავთ, როᲒორ ᲨროᲛობს სᲮვა Და როᲒორ ვᲨროᲛობთ ჩვეᲜ ᲓასვეᲜების 
ᲣᲖრᲣᲜველსაᲧოᲤაᲓ, ეᲛოᲪიᲣრი ᲒაᲜტვირთვისთვის, როᲪა ვიაᲖრებთ, რაᲛᲓეᲜაᲓ 
ᲮელᲛისაწვᲓოᲛია ეს ᲧველაᲤერი ჩვეᲜთვის Და ჩვეᲜს ᲒარᲨეᲛო ᲛᲧოᲤთათვის, 
როᲒორᲪ თაᲜᲮობრივი, ისე Დროითი Და ეᲛოᲪიᲣრი რესᲣრსის თვალსაᲖრისით. 
ეᲛოᲪიᲣრი თᲣ ᲤიᲖიᲙᲣრი ᲖრᲣᲜვა როᲒორᲪ ᲞროᲓᲣᲥტი ᲓიᲓი ᲮაᲜია ᲛიᲛოᲥᲪევაᲨია 
Და იᲜტეᲒრირებᲣლია სისტეᲛაᲨი, ის იᲧიᲓება, იᲜტეᲜსიᲣრაᲓ რეᲙლაᲛირᲓება 
Და ჩართᲣლია საერთო ᲙოᲜᲙᲣრეᲜტᲣლ ᲒარეᲛოᲨი. იᲛისთვის როᲛ ᲞასიᲣრი 
ᲛოᲛᲮᲛარებლის ᲞოᲖიᲪიას ᲒავᲪᲓეთ ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია ᲪᲜობიერი ᲙრიტიᲙᲣლი 
ᲒააᲖრება, რაᲪ აᲥვე ᲣᲜᲓა აᲦიᲜიᲨᲜოს, როᲛ არ ᲒᲣლისᲮᲛობს ᲖეᲛოთ ჩაᲛოთვლილი 
ᲞრაᲥტიᲙების რაᲓიᲙალᲣრ ᲣარᲧოᲤას. ᲙრიტიᲙა, ᲣᲤრო ᲛეტაᲓ ᲓაᲛᲪველი 
ᲛეᲥაᲜიᲖᲛია, იᲛისათვის, როᲛ ᲞრაᲥტიᲙები ᲛოვირᲒოთ Და არა ᲞრაᲥტიᲙებს ᲛოვერᲒოთ 
Და არ ვიᲥᲪეთ ᲓაᲛᲙვიᲓრებᲣლი, ᲤარᲣლაᲓ თᲣ ᲦიაᲓ აᲒრესიᲣლი ᲛარᲙეტიᲜᲒის 
ᲛსᲮვერᲞლაᲓ, აᲜ ᲓᲣᲞლიᲙატორაᲓ Და ᲨევᲫლოთ არსებᲣლი ველიᲓაᲜ Გასვლა.

ᲖრᲣᲜვის ეᲙოᲜოᲛიᲙასთაᲜ ერთაᲓ, საᲓაᲪ ვაᲙვირᲓებით თᲣ როᲒორ ᲮᲓება 
ᲖრᲣᲜვის ᲓისტრიბᲣᲪია, რა აᲓᲒილი Უჭირავს ბაᲖარᲖე Და ვის რაᲛᲓეᲜი ერᲒება, 
ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია ᲖრᲣᲜვის სოᲪიოლოᲒია - ᲓაᲙვირვება იᲛაᲖე, თᲣ რაᲛᲓეᲜაᲓ 
ᲛიბᲛᲣლია ეს ᲒაᲓაᲜაწილება ᲒეᲜᲓერᲣლ, რასობრივ თᲣ Კლასობრივ საᲙითᲮებᲖე 
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Და ᲖრᲣᲜვის ᲤსიᲥოლოᲒია - ᲖრᲣᲜვის ᲒაᲪეᲛისა Და ᲛიᲦებისთვის საჭირო ეᲛოᲪიᲣრი რესᲣრსი Და 
ᲛᲖაობა. ᲖრᲣᲜვის ᲞროᲪესთაᲜ ᲓაᲙავᲨირებᲣლი რისᲙები, ᲛაᲒალითაᲓ ᲖეᲖრᲣᲜვა, როᲪა ᲖრᲣᲜვის 
ობიეᲥტის ᲓათრᲒᲣᲜვის საᲮე ეᲫლევა ᲞროᲪესს, საᲓაᲪ ᲫალაᲓობის ᲛᲖრᲣᲜველობით ᲤორᲛებᲖეᲪ 
ᲨეᲒვიᲫლია ვისაᲣბროთ. იᲛის აᲜალიᲖიᲪ საიᲜტერესოა, თᲣ როᲒორ ᲓᲒას ესა თᲣ ის ბრᲫოლა 
(ᲤეᲛიᲜისტᲣრი თᲣ Ქვიარ აᲥტივიᲖᲛი) აᲜ ესა თᲣ ის სისტეᲛა (ᲞატრიარᲥატი თᲣ ᲙაᲞიტალიᲖᲛი) 
ᲖრᲣᲜვაᲖე Და როᲒორ იᲙვებება Და იᲜარჩᲣᲜებს ᲛᲓᲒრაᲓობას. ბრᲫოლა არ არსებობს ᲖრᲣᲜვის 
ᲒარეᲨე. ვერᲪ არსებᲣლი სისტეᲛები Და ვერᲪ სისტეᲛის წიᲜააᲦᲛᲓეᲒ ᲛიᲛართᲣლი ბრᲫოლები 
თავს ვერ იᲜარჩᲣᲜებს ᲒაᲛოᲙვების ᲒარეᲨე Და ᲥალებᲛა, როᲒორᲪ ᲖრᲣᲜვის ისტორიᲣლᲛა 
ᲛიᲛწოᲓებლებᲛა, ეს ᲙარᲒაᲓ ვიᲪით. 

ᲤეᲛიᲜისტᲣრი სივრᲪისთვის ᲖეᲛოთ ჩაᲛოთვლილი საᲙითᲮები რეᲤლეᲥსიის საᲒაᲜს წარᲛოაᲓᲒეᲜს. 
ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია ᲞასᲣᲮისᲒებლობის აᲦება ᲖრᲣᲜვის ᲒაᲪეᲛისა Და ᲛიᲦების ᲞროᲪესᲖე, იᲛ ᲤორᲛების 
Და ᲨიᲜაარსების ᲮელაᲮალი აᲦᲛოჩეᲜა, როᲛელიᲪ ᲒასᲪᲓება სისტეᲛაᲨი ჩასᲛᲣლ Და ბრეᲜᲓირებᲣლ 
ᲞრაᲥტიᲙებს. ეს Კი ᲪოᲪᲮალ ᲞროᲪესაᲓ წარᲛოᲒვიᲓᲒეᲜია, საᲓაᲪ ᲨესაᲫლებელი იᲥᲜება ᲙლიᲨეᲓ 
ᲥᲪეᲣლი აᲦᲥᲛებისᲒაᲜ ᲒათავისᲣᲤლება, ᲪᲜობიერების ᲒაᲤართოება Და ᲙოᲛᲤორტის ᲖოᲜის არა 
ᲛᲮოლოᲓ ᲨეᲥᲛᲜა, არაᲛეᲓ Მისი ᲓაᲫლევა სოლიᲓარᲣლ, ᲛიᲛᲦებლᲣრ ᲒარეᲛოᲨი, საᲙᲣთარი თავის, 
საᲙᲣთარი სᲮეᲣლისა Და ერთᲛაᲜეთის აᲥტიᲣრი ᲛოსᲛეᲜის ᲒᲖით.

ᲛლᲮეᲜელების ᲛიᲖაᲜი სწორეᲓ ასეთი სივრᲪის ᲨეᲥᲛᲜაა ᲤეᲛიᲜისტ აᲥტივისტებს Შორის.
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დალხენის პრაქტიკის და 
კოლექტიური ზრუნვის ინტეგრირება 

ფემინისტურ აქტივიზმში 

Ⴑაკუთარ თავზე ზრუნვა თავის განებივრება 
სულაც არ არის, არამედ თავდაცვაა – 

თავდაცვა კი პოლიტიკური ბრძოლის აქტია

ოდრი ლორდი

ᲒასᲣლი ათწლეᲣლის ᲛაᲜᲫილᲖე ᲤეᲛიᲜისტᲣრ Და Ქვიარ ᲛოᲫრაობებᲨი საᲒრᲫᲜობლაᲓ ᲒაიᲖარᲓა 
ᲪᲜობიერება ᲙოლეᲥტიᲣრი ტრავᲛის ᲒავლეᲜებსა Და საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვის ᲛᲜიᲨვᲜელობაᲖე 
(ASTRAEA, 2019). ასეთი ᲛოᲫრაობებიᲓაᲜ ბევრი საიᲜტერესო ᲞრაᲥტიᲙᲣლი იᲜსტრᲣᲛეᲜტი 
აᲛოიᲖარᲓა, როᲛელიᲪ ᲛიეᲛართება სისტეᲛᲣრ ჩაᲒვრასთაᲜ ᲒაᲛᲙლავებას ჩვეᲜს სᲮეᲣლებᲖე 
ᲖრᲣᲜვის ᲛეᲨვეობით. აᲛ ჩარჩოᲨი, ᲓალᲮეᲜის ტრაᲓიᲪიᲣლ ᲞრაᲥტიᲙებსა Და ᲙᲣლტᲣრაᲖე ისევე, 
როᲒორᲪ ᲣᲤლებებსა Და თავისᲣᲤლებებᲖე ᲙოᲜტროლის აᲦᲓᲒეᲜა, არსებᲣლი სისტეᲛების 
ტრაᲜსᲤორᲛაᲪიისა Და ᲞოლიტიᲙᲣრი ᲒათავისᲣᲤლების წიᲜაᲞირობაᲓ ᲛიიჩᲜევა.
 
თავაᲓ იᲓეას, როᲛ საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვა ᲞოლიტიᲙᲣრი წიᲜააᲦᲛᲓეᲒობის აᲥტია (Lorde, 1988), 
ᲣᲤრო ᲮაᲜᲒრᲫლივი ისტორია აᲥვს Და ᲓოᲙᲣᲛეᲜტირებᲣლი საᲮით, აᲛერიᲙის ᲨეერთებᲣლ 
ᲨტატებᲨი Ქალთა Და საᲛოᲥალაᲥო (რასობრივი საᲛართლიაᲜობის) ᲛოᲫრაობის წიაᲦიᲓაᲜ 
ᲛოაᲦწია ჩვეᲜაᲛᲓე. ეს იᲓეა არსობრივაᲓ ერწᲧᲛის საᲛეᲓიᲪიᲜო იᲜსტიტᲣᲪიების ᲞატრიარᲥალᲣრი, 
ᲙაᲞიტალისტᲣრი Და რასისტᲣლი ᲞოლიტიᲙის ᲙრიტიᲙას, როᲛელიᲪ ᲒვაჩვეᲜებს, როᲛ სისტეᲛᲣრი 
ᲒარიᲧᲣლობისა Და ᲫალაᲓობის ᲒაᲛოᲪᲓილებები სიᲦარიბესთაᲜ Და ᲨროᲛის ეᲥსᲞლᲣატაᲪიასთაᲜ 
არის ᲓაᲙავᲨირებᲣლი, როᲛელიᲪ, თავის ᲛᲮრივ, ᲣᲙავᲨირᲓება ჯაᲜᲛრთელობის ᲞრობლეᲛებს Და 
რისᲙის ᲥვეᲨ აᲧეᲜებს ᲙეთილᲓᲦეობას. ასე იᲥᲛᲜება ᲛაᲜᲙიერი წრე, საᲓაᲪ რასობრივი, ᲒეᲜᲓერᲣლი, 
Კლასობრივი Და სეᲥსᲣალობასთაᲜ ᲓაᲙავᲨირებᲣლი იერარᲥიების ᲓასაᲜᲒრევაᲓ ჯᲒᲣᲤებᲛა ᲣᲜᲓა 
ᲨეᲫლოᲜ ჯაᲜᲛრთელაᲓ ᲪᲮოვრება. ეს, თავის ᲛᲮრივ საჭიროებს, როᲛ Მათ Მეტი ᲙოᲜტროლი 
ᲰᲥოᲜᲓეთ საᲙᲣთარ თავსა Და ჯაᲜᲛრთელობაᲖე ᲖრᲣᲜვასთაᲜ ᲓაᲙავᲨირებᲣლი ᲒაᲓაწᲧვეტილებების 
ᲛიᲦებაᲖე (Harris, 2017) Და ასევე Ხელი ᲛიᲣწვᲓებოᲓეთ ᲖრᲣᲜვის იᲛ ᲛეთოᲓებᲖე, როᲛელიᲪ თავის 
თავᲨი ᲓალᲮეᲜის ᲞოტეᲜᲪიალს ᲛოიᲪავს. სისტეᲛისაᲓᲛი ᲛსᲒავსი ᲣᲜᲓობლობა ბევრს ᲨეიᲫლება 
ᲣᲪᲜაᲣრაᲓ ᲛოეჩვეᲜოს, ᲛაᲒრაᲛ ᲛეᲓიᲪიᲜა Და ᲖრᲣᲜვის იᲜსტიტᲣᲪიᲣრი ᲞრაᲥტიᲙები, როᲒორᲪ 
ᲫალაᲣᲤლების არსებᲣლი იერარᲥიის ᲒაᲜᲣᲧოᲤელი Ნაწილი, ისტორიᲣლაᲓ ᲒაᲜიᲮილავს Ქალების, 
Ქვიარ აᲓაᲛიაᲜების, რასობრივაᲓ ჩაᲒრᲣლი ჯᲒᲣᲤების, ᲨეᲖᲦᲣᲓᲣლი ᲨესაᲫლებლობის ᲛᲥოᲜე 
აᲓაᲛიაᲜების სᲮეᲣლებს, როᲒორᲪ თავისთავაᲓ არაჯაᲜᲛრთელს, ᲓაᲛᲜაᲨავეს Და აᲛ სᲮეᲣლების 
ᲞათოლოᲒიᲖაᲪია, ’’ᲒაᲛოსწორება,’’ ᲒაᲓაᲛალვასა აᲜ/Და ᲒაᲜაᲓᲒᲣრებაᲖე არის ორიეᲜტირებᲣლი. 
აᲛ ᲛᲮრივ, ᲛეᲓიᲪიᲜა, როᲒორᲪ იᲜსტიტᲣტი Და იᲜᲓᲣსტრია ᲛჭიᲓრო ᲙავᲨირᲨია ᲪიᲮისა Და 
სასჯელაᲦსრᲣლების იᲜᲓᲣსტრიასთაᲜ - ორივეს Ფესვები ᲣᲜᲓა ვეᲫიოთ ჩაᲒვრით ᲛოტივირებᲣლ 
Და ᲞროᲒრესსა Და საᲖოᲒაᲓოებრივ წესრიᲒს აᲛოᲤარებᲣლ ᲞრაᲥტიᲙებᲨი, როᲛელთა ᲛიᲖაᲜი 



Ძალის ᲨეᲜარჩᲣᲜება Და ᲙაᲞიტალისტᲣრი ᲛოᲒებაა. ᲛეᲓიᲪიᲜისა Და ᲛეᲪᲜიერების ᲓარᲒის 
ᲛაᲒალითებაᲓ ᲨეᲒვიᲫლია ᲛოვიᲧვაᲜოთ ევᲒეᲜიᲙისა Და ᲛოსაᲮლეობის ᲙოᲜტროლის რასისტᲣლი, 
ᲙოლოᲜიალისტᲣრი, ეიბლისტᲣრი, Და ᲤაᲨისტᲣრი ისტორია (Mingus, 2015). სწორეᲓ აᲛ ᲤოᲜᲖე 
ᲪᲓილობᲓᲜეᲜ, 60-იაᲜი წლების აᲛერიᲙის ᲨეერთებᲣლ ᲨტატებᲨი, საᲛოᲥალაᲥო (რასობრივი 
საᲛართლიაᲜობის) ᲛოᲫრაობის წევრები საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვის ᲞრაᲥტიᲙა იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრი 
სᲮეᲣლიᲓაᲜ თეᲛისა Და ᲛოᲫრაობის ᲓოᲜეᲖე ᲒაᲓᲛოეტაᲜათ Და აᲛას საᲙᲛაოᲓ წარᲛატებᲣლაᲓ 
აᲮერᲮებᲓᲜეᲜ (Spade, 2020). აᲛ ᲞერიოᲓის აᲥტივისტები ᲮელᲛᲫᲦვაᲜელობᲓᲜეᲜ ᲓალᲮეᲜის 
წიᲜაᲞრებისეᲣლი ᲛიᲓᲒოᲛებითა Და იᲛის ᲛᲧარი ᲪოᲓᲜით, როᲛ ᲓალᲮეᲜის ᲛრავალსაᲣᲙᲣᲜოვაᲜᲛა 
ტრაᲓიᲪიაᲛ აᲤროაᲛერიᲙელ ᲮალᲮს ᲒააᲫლებიᲜა Და ᲒაᲓაატაᲜიᲜა ᲛოᲜობის საᲨიᲜელება - Და ᲛისᲒაᲜ 
თავის ᲓაᲮსᲜაᲨი ᲓაეᲮᲛარა. Მათთვის ეს ᲞრაᲥტიᲙები თვითᲒაᲓარჩეᲜის, ᲣრთიერთᲖრᲣᲜვისა Და 
თავისᲣᲤლებისთვის ბრᲫოლის იარაᲦია Და აᲛიტოᲛ ტრაᲓიᲪიᲣლი ᲛლᲮეᲜელები ოᲓითᲒაᲜვე 
ᲣᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜეს აᲓᲒილს იᲙავებᲓᲜეᲜ ᲪᲮოვრების Ყველა ასᲞეᲥტᲨი, Მათ Შორის სოᲪიალᲣრ 
ᲛოᲫრაობებᲨი. იᲒივე ᲨეიᲫლება ითᲥვას ᲓალᲮეᲜის ᲙᲣლტᲣრაᲖე ᲛᲙვიᲓრი აᲛერიᲙელების 
ᲮალᲮებᲨი. ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ იᲜსტიტᲣᲪიᲣრი რასიᲖᲛისა, როᲛელიᲪ ᲛიᲛართᲣლია ᲓალᲮეᲜის 
ტრაᲓიᲪიᲣლი ᲛიᲓᲒოᲛების Და ᲛლᲮეᲜელების Შევიწროვება-აᲛოᲫირᲙვისᲙეᲜ, საბეᲓᲜიეროᲓ, 
ᲓალᲮეᲜის ᲞოლიტიᲙᲣრი ტრაᲓიᲪია ᲓᲦესაᲪ ᲪოᲪᲮალია Და ᲣᲤრო Და ᲣᲤრო ᲓიᲓ ᲛასᲨტაბებს 
იᲫეᲜს. ᲓალᲮეᲜას, როᲒორᲪ საᲛართლიაᲜობისთვის Და ᲒათავისᲣᲤლებისთვის ბრᲫოლის 
იარაᲦსა Და სტრატეᲒიას აᲥტიᲣრაᲓ იᲙვლევეᲜ, ავრᲪელებეᲜ Და იᲧეᲜებეᲜ აᲤროაᲛერიᲙელი, Ქვიარ 
ᲤეᲛიᲜისტი, ᲛᲙვირᲓი აᲛერიᲙელი, Და ეᲛიᲒრაᲜტი აᲥტივისტები, როᲛლებიᲪ ᲓეᲙოლოᲜიალᲣრი, 
იᲜტერსეᲥᲪიᲣლი Და ᲣრთიერთთაᲜაᲛᲨროᲛლობის ᲞრიᲜᲪიᲞებით ᲮელᲛᲫᲦვაᲜელობეᲜ (Piepzna-Sa-
marasinha, 2016).
 
ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲓალᲮეᲜის Და საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვის, როᲒორᲪ ᲞოლიტიᲙᲣრი აᲥტის საᲙითᲮᲖე 
საᲣბრისას, ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია ᲞოსტᲙოლოᲜიალᲣრი ლიᲜᲖები ᲒაᲛოვიᲧეᲜოთ Და ვთᲥვათ, 
როᲛ ᲓასავლეთᲨი საᲛოᲥალაᲥო ᲛოᲫრაობების ისტორია ᲣᲙეთაა ᲓოᲙᲣᲛეᲜტირებᲣლი Და 
საᲥართველოᲨიᲪ ᲒეოᲞოლიტიᲙᲣრი ᲛისწრაᲤებებისა Და ᲛᲓᲒოᲛარეობის ᲒაᲛო იᲜᲤორᲛაᲪიას 
სწორეᲓ აᲥეᲓაᲜ ვიᲦებთ. თᲣᲛᲪა, 
ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲖრᲣᲜვის Და ᲓალᲮეᲜის 
ᲞრაᲥტიᲙების საᲛართლიაᲜობის 
ᲛოᲫრაობებᲨი იᲜტეᲒრაᲪია თავისთავაᲓ 
აᲜტი-ᲙოლოᲜისტᲣრი ᲤეᲜოᲛეᲜია - აᲨᲨ-
Ში ᲨავᲙაᲜიაᲜᲛა აᲥტივისტებᲛა ᲓაიწᲧეს 
თავიაᲜთი აᲤრიᲙელი წიᲜაᲞრების 
ᲞრაᲥტიᲙების Კვლევა, აᲦᲓᲒეᲜა Და 
ᲒაᲛოᲧეᲜება; ᲒარᲓა აᲛისა, აᲛერიᲙის 
ᲙოᲜტიᲜეᲜტების ᲛᲙვიᲓრ ᲮალᲮთა 
ᲛოᲫრაობებიᲪ ოᲓითᲒაᲜვე იᲧეᲜებᲓᲜეᲜ 
ᲓალᲮეᲜის Და ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲖრᲣᲜვის 
ᲞრაᲥტიᲙებს Და იᲒივე ᲨეიᲫლება ითᲥვას 
ᲛსოᲤლიოს Ყველა Პოსტ-ᲙოლოᲜიᲣრ 
ᲙოᲜტეᲥსტებᲖე. საᲥართველოᲨიᲪ იᲒივე 
საᲛᲣᲨაოა ჩასატარებელი, იᲒივე საᲙითᲮი 
ᲣᲜᲓა ᲓაᲓᲒეს ᲞრიორიტეტაᲓ სოᲪიალᲣრი 
ᲛოᲫრაობების ᲞოლიტიᲙᲣრ ᲓᲦის წესრიᲒᲨი.



როᲒორᲪ ᲓასაწᲧისᲨი ვთᲥვით, ბოლო Დროს, ᲞროᲤესიᲣლი ᲒაᲓაწვის ᲪᲜების ᲞოᲞᲣლარიᲖაᲪიასთაᲜ 
ერთაᲓ, საᲒრᲫᲜობლაᲓ იᲛატა საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვის იᲓეის ᲞოᲞᲣლარიᲖაᲪიაᲛაᲪ, რაᲪ 
Ნაწილობრივ Მის ᲓეᲞოლიტიᲖაᲪიას Და ᲙოᲜსᲣᲛერიᲖᲛᲨი ᲒაᲓაᲖრᲓას ᲣწᲧობს Ხელს (Mamore, 
2018). საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვის ᲙაᲞიტალისტᲣრი ᲛოᲓელი წარᲛოᲨობს სტერეოტიᲞს, როᲛ საᲙᲣთარ 
თავᲖე ᲖრᲣᲜვა Ყველას ᲞირაᲓი საᲥᲛე Და იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრი ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობაა, როᲛლითაᲪ 
აᲓაᲛიაᲜი საᲛᲣᲨაოსᲒაᲜ თავისᲣᲤალ Დროს ᲣᲜᲓა ᲓაᲙავᲓეს. ეს ᲛიᲓᲒოᲛა საᲖიაᲜოა, რაᲓᲒაᲜ 
ᲒაᲛორიᲪᲮავს იᲜსტიტᲣᲪიᲣრ Ცვლილებებს საᲛᲣᲨაო აᲓᲒილᲖე, Და სᲮვა ᲙოლეᲥტიᲣრ სივრᲪეებᲨი. 
ეს ეᲮება არასაᲛთავრობო ორᲒაᲜიᲖაᲪიებს, როᲛელთაᲒაᲜ ბევრიᲪ ᲞროᲤესიოᲜალიᲖაᲪიის ᲒᲖას 
ᲛიᲧვება Და ᲨეიᲫლება აᲓაᲛიაᲜᲣრი რესᲣრსის Მართვის ᲙერᲫო სეᲥტორისთვის ᲓაᲛაᲮასიათებელ 
ᲛოᲓელებს ᲛისᲓევᲓეს Და ასევე ᲰორიᲖოᲜტალᲣრ, არაᲤორᲛალᲣრ ᲙოლეᲥტივებს, როᲛლებსაᲪ 
რესᲣრსებᲖე არ ᲛიᲣწვᲓებათ Ხელი Და ᲙოლეᲥტიᲣრ ტრავᲛასთაᲜ ᲒაᲛᲙლავება Უჭირთ სᲮვაᲓასᲮვა 
ᲛიᲖეᲖის ᲒაᲛო.
 
საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვის, აᲜ თᲣᲜᲓაᲪ ᲓალᲮეᲜის ᲞრაᲥტიᲙები საᲥართველოᲨი ᲜაᲙლებაᲓაა 
ᲪᲜობილი, თᲣ არ ჩავთვლით იოᲒასა Და ᲤიტᲜესის ᲞოᲞᲣლარიᲖაᲪიას, როᲛელიᲪ ᲞირᲓაᲞირ 
ეᲮᲛიაᲜება საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვის ᲙოᲜსᲣᲛერისტᲣლ Და იᲜᲓივიᲓᲣალისტᲣრ ᲛოᲓელს. 
ᲤეᲛიᲜისტᲣრ წრეებᲨი ᲪᲜობილი იᲜტეᲒრირებᲣლი Და ᲰოლისტიᲙᲣრი ᲣსაᲤრთᲮოების ᲪᲜებაᲪ 
ჩვეᲜთაᲜ Დასავლეთის Გავლით ᲛოᲮვᲓა. ᲛიᲣᲮეᲓავაᲓ ᲒარᲙვეᲣლი ᲨეᲖᲦᲣᲓვებისა, ᲓასავლᲣრი 
Ქალთა ᲤოᲜᲓების ᲛეტაᲓ ᲰორიᲖოᲜტალᲣრი Და თაᲜაᲛᲨროᲛლობითი ᲓაᲛოᲙიᲓებᲣლება 
ᲞარტᲜიორებთაᲜ, Მათი ᲛოᲥᲜილობა Და აᲓᲒილობრივი რეალობების ᲙარᲒი აᲜალიᲖი, ის 
ᲤაᲥტორებია, რაᲛაᲪ აᲛ ᲙოᲜᲪეᲤᲪიების ᲨეᲛᲣᲨავება Და ᲒავრᲪელება ბევრი, Მათ Შორის Ქართველი 
ᲤეᲛიᲜისტებისთვის ᲓაᲓებით საᲙვაᲜᲫო ᲒაᲛოᲪᲓილებაᲓ აᲥᲪია Და ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜ Ცვლილებებს 
ᲨეᲣწᲧო Ხელი.

Მართალია, აᲛ ᲛოᲓᲣლებᲛა სისტეᲛᲣრი ᲞრობლეᲛების ᲒაᲓაჭრის ᲒᲖებს ᲤარᲓა ვერ აᲮაᲓა, 
ᲛაიᲜᲪ ᲒააჩიᲜა სივრᲪე, საᲓაᲪ აᲥტივიᲖᲛის სᲮვაᲓასᲮვა ᲤორᲛაᲖე - ᲒაᲜსაᲙᲣთრებით ᲰეროიᲙᲣლ 
ᲛოᲓელებᲖე - საᲣბარი Და Მათი ᲙრიტიᲙა ᲨეიᲫლებოᲓა. აᲛ სივრᲪეებᲨი ᲨესაᲫლებელი ᲒაᲮᲓა 
ᲓაᲦლილობაᲖე, ᲒაᲛოᲤიტვაᲖე Და ავაᲓ ᲧოᲤᲜაᲖე საᲣბარი, იᲛის ᲒააᲖრება, როᲛ ᲓაᲜაᲨაᲣლის 
ᲒრᲫᲜობა Და სირᲪᲮვილი, როᲛელსაᲪ ᲓასვეᲜების Დროს ᲒაᲜვიᲪᲓით, ჩვეᲜი საᲖიᲓი ტვირთი არ 
არის. აᲛ სივრᲪეებᲨი ᲨესაᲫლებელი ᲒაᲮᲓა იᲛის აᲦიარება, როᲛ ბევრ ჩვეᲜᲒაᲜს აᲥტივიᲖᲛის ᲛიᲦᲛა 

საᲙᲣთარი თავის ᲓაᲜაᲮვა Და ᲓაᲤასება Გვიჭირს. ეს 
ᲛოᲓᲣლები ᲪალსაᲮაᲓ ᲓაᲒვეᲮᲛარა იᲛის ᲒააᲖრებაᲨი, 
როᲛ აᲓაᲛიაᲜის ეᲛოᲪიᲣრი რესᲣრსი აᲛოწᲣრვაᲓია Და 
ის ᲨᲤოთვა Და ᲒაᲛოᲤიტვა, როᲛელსაᲪ ვᲒრᲫᲜობთ, 
არ არის ᲣᲜიᲙალᲣრი ჩვეᲜთვის Და Მას ბევრი სᲮვა 
ᲤეᲛიᲜისტი Და Ქვიარ აᲥტივისტი ᲒაᲜიᲪᲓის.
 
Მეორე ᲛᲮრივ, აᲛ ᲛოᲓᲣლებთაᲜ ᲛᲣᲨაობა 
საᲥართველოᲨი ᲓიᲓაᲓ არ ᲒასᲪᲓეᲜია იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრ 
ᲓოᲜეს Და Მათი იᲜსტიტᲣᲪიᲣრი ᲓაᲜერᲒვა არ 
ᲛოᲛᲮᲓარა ორᲒაᲜიᲖაᲪიებსა Და ᲛოᲫრაობებᲨი. ჩვეᲜ 
აᲛ ᲙᲣთᲮითაᲪ არ ვართ ᲣᲜიᲙალᲣრები Და ᲛსოᲤლიოᲨი 
ბევრი იწერება ᲖᲣსტაᲓ იᲛაᲖე, როᲛ აᲥტივისტᲣრი 
სივრᲪეები ᲓალᲮეᲜის ᲜაᲪვლაᲓ ᲒაᲓაწვისა Და 
ტᲙივილის სივრᲪეებაᲓ იᲥᲪა, საᲓაᲪ ᲓალᲮეᲜა არაა 
ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜი Და ეᲒოიᲖᲛაᲓ აᲦიᲥᲛება Და აᲛ 
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ᲞრობლეᲛას ᲛᲮოლოᲓ იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრი ᲓალᲮეᲜა Და საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვა ვერ ᲣᲨველის. იᲛ 
ᲞირობებᲨი, როᲓესაᲪ აᲥტიᲣრაᲓ ვᲪᲓილობთ საᲛᲣᲨაო სივრᲪეებიᲓაᲜ ეᲛოᲪიები ᲒაᲜვᲓევᲜოთ 
Და Გლოვა Და ტᲙივილი ᲙერᲫო სივრᲪეებᲨი ᲒაᲓავიტაᲜოთ, იᲥᲛᲜება ᲒარეᲛო საᲓაᲪ ავაᲓ ᲧოᲤᲜა, 
ასაᲙᲨი Შესვლა, აᲜ ᲣბრალოᲓ ტეᲛᲞისთვის ᲤეᲮის ვერ აწᲧობა, ᲞროᲓᲣᲥტიᲣლობის ᲓოᲜის Დაწევასა 
Და, ᲨესაბაᲛისაᲓ სირᲪᲮვილთაᲜ არის ᲓაᲙავᲨირებᲣლი. ეს საᲙᲛაოᲓ ᲞარაᲓოᲥსᲣლი ᲛოვლეᲜაა, 
რაᲓᲒაᲜ ᲛოᲫრაობაᲨი ᲛოᲦვაწეობა ᲛᲣᲓაᲛ ᲒაᲧეᲜებს ᲫალაᲓობის ᲞირისᲞირ. საᲛოᲥალაᲥო Და 
ᲣᲤლებრივი ᲛოᲫრაობები ᲨეიᲫლება ისეთი ᲥᲛეᲓების საᲛიᲖᲜე ᲒაᲮᲓეს, როᲛელიᲪ ᲙოლეᲥტიᲣრ 
აᲜ/Და თაობათა Შორის ტრავᲛას ᲒაᲛოიწვევს Და ჩვეᲜ აᲛ ტრავᲛების სᲮეᲣლით ტარება ᲛოᲒვიწევს. 
ᲛსᲒავსი ტრავᲛების ერთᲛაᲜეთᲖე ᲨრეებაᲓ ᲓაᲨეᲜება ᲦრᲛა ᲒავლეᲜას აᲮᲓეᲜს ჩვეᲜᲖე Და ჩვეᲜს 
ᲣᲜარᲖე ერთაᲓ ვიᲛᲣᲨაოთ Და Ცვლილებისთვის ვიბრᲫოლოთ (ASTREA, 2019). სწორეᲓ აᲛ 
ᲞირობებᲨია ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜი ᲖრᲣᲜვისა Და ᲓალᲮეᲜის ისეთი ᲛოᲓელების ᲫებᲜა, როᲛელიᲪ 
იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრ Და ᲙოლეᲥტიᲣრ ᲒაᲜᲖოᲛილებებს ერთᲛაᲜეთთაᲜ აᲙავᲨირებს (Piepzna-Samar-
asinha, 2016).

ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲖრᲣᲜვა Და ᲓალᲮეᲜა ბევრი ᲛიᲖეᲖის ᲒაᲛო ჭირᲓება ᲛოᲫრაობებს  
(Dhanani et al., 2021):

ა. აᲥტივიᲖᲛᲨი ტრავᲛისა Და ᲛᲓᲒრაᲓობის ᲙოᲜᲪეᲤᲪია იᲛთავითვე ეიბლიᲖᲛსა Და ᲓასავლᲣრ 
აᲖროვᲜებაᲨი ᲒაბატოᲜებᲣლ ბიᲜარᲣლობაᲖეა აᲒებᲣლი. ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲖრᲣᲜვა Და 
ᲓალᲮეᲜა აᲥ ᲞროᲓᲣᲥტიᲣლობისა Და ᲣᲜარიაᲜობის ᲙოლოᲜიᲣრი იᲓეების ᲣᲙᲣᲒᲓებაᲨი 
ᲒვეᲮᲛარება. ის ᲒვაᲫლევს საᲨᲣალებას ᲛოვიᲨოროთ ტოᲥსიᲙᲣრი ᲛოსაᲖრება, როᲛელიᲪ 
ᲒვᲙარᲜაᲮობს, როᲛ ჩვეᲜი ერთაᲓერთი ᲦირებᲣლება ის ᲨროᲛაა, როᲛელსაᲪ ვაწარᲛოებთ, 
Ხოლო საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვა ᲒაᲜᲮილᲣლია, როᲒორᲪ ᲞროᲓᲣᲥტიᲣლობის ᲛისაᲦწევი 
საᲨᲣალება.

ბ. ᲞროᲓᲣᲥტიᲣლობის სტერეოტიᲞთაᲜაა ᲛიბᲛᲣლი ასევე ᲛოსაᲖრება, როᲛ Ქალებს 
ᲙრიᲖისᲣლ სიტᲣაᲪიებᲨი Და ᲒაᲓაწვის Პირას არ ᲨეᲣᲫლიათ Ცვლილებების ᲛისაᲦწევაᲓ 
საჭირო რესᲣრსის ᲒაᲦება. ᲛაᲨიᲜ, როᲪა აᲥტივისტების ᲒაᲓაწვა Და ᲒაᲛოᲤიტვა ᲣᲓაოᲓ 
ᲞრობლეᲛᲣრი ᲛოვლეᲜაა, ისტორიᲣლაᲓ ᲣაᲛრავი ᲛაᲒალითი არსებობს იᲛისა, როᲛ 
Ქალები სწორეᲓ ᲙრიᲖისᲨი Და თითᲥოს ᲣრესᲣრსოᲓ აᲙეთებᲓᲜეᲜ საჭირო საᲥᲛეს. აᲛᲒვარაᲓ 
ტრავᲛირებᲣლი Და ᲒაᲓაᲦლილი აᲓაᲛიაᲜი არ ᲜიᲨᲜავს ᲣსᲣსᲣრს აᲜ ᲣᲫლᲣრს; 

Გ. ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲓალᲮეᲜა ᲨეიᲫლება ᲓაᲒვეᲮᲛაროს ᲛოᲫრაობებსა Და ᲙოლეᲥტივებᲨი 
არსებᲣლი ᲙოᲜᲤლიᲥტების ᲒაᲓაჭრაᲨი. ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲖრᲣᲜვა ᲛოიაᲖრებს იᲛას, როᲛ 
ᲙოᲜᲤლიᲥტებს Კი არ ᲒავეᲥᲪეთ აᲜ Მათ ᲓესტრᲣᲥᲪიᲣლი ᲞატრიარᲥალᲣრი ᲛოᲓელებით 
Კი არ ვᲣᲞასᲣᲮოთ, არაᲛეᲓ ᲒავიᲒოთ, რა ᲣᲓევს აᲛა თᲣ იᲛ ᲙოᲜᲤლიᲥტს საᲤᲣᲫველᲨი 
Და როᲒორ ᲨეიᲫლება Მას ᲙოლეᲥტიᲣრაᲓ ᲒავᲣᲛᲙლავᲓეთ, როᲒორ ᲨეᲒვიᲫლია Მისი 
ტრაᲜსᲤორᲛაᲪია ᲛოვაᲮᲓიᲜოთ. აᲥ ᲛოიაᲖრება ᲣᲜარები, ᲨევᲫლოთ ეᲛოᲪიები Და 
ᲓაᲫაბᲣლობა, როᲛელიᲪ ᲮᲨირაᲓ ერთᲛაᲜეთᲖე ᲓაᲨეᲜებᲣლი ტრავᲛებიᲓაᲜ ᲛოᲓის, ისე 
ᲒაᲛოვᲮატოთ, როᲛ ᲓავაᲮლოვᲓეთ Და არა ᲓავᲨორᲓეთ ერთᲛაᲜეთს. 

Დ. ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲓალᲮეᲜა Და ᲖრᲣᲜვა არ არის იᲖოლირებᲣლი ᲣრთიერთᲛᲙვეთი სისტეᲛᲣრი 
ჩაᲒვრებისᲒაᲜ. ᲨესაბაᲛისაᲓ, ის ეᲤᲣᲫᲜება თეᲛის ᲙოᲜᲙრეტᲣლ ᲒაᲛოᲪᲓილებებს, 
საჭიროებებსა Და ტრაᲓიᲪიებს. ᲙოლეᲥტიᲣრ ᲖრᲣᲜვაᲖე ᲓაᲤᲣᲫᲜებᲣლი სივრᲪეები 
ითვალისწიᲜებს აᲛ ჩაᲒვრებს Და ᲙერᲫო აᲓაᲛიაᲜის ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობაᲓ არ აᲥᲪევს 
ავაᲓᲛᲧოᲤობას, აᲜ თᲣᲜᲓაᲪ ᲒაᲣᲛართავი სატრაᲜსᲞორტო სისტეᲛის ᲒაᲛო საᲛსაᲮᲣრᲨი 
ᲓაᲒვიაᲜებას თᲣ სᲣრვილს, საᲮლიᲓაᲜ იᲛᲣᲨაოს საᲙᲣთარი საჭიროებებიᲓაᲜ ᲒაᲛოᲛᲓიᲜარე. 
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აᲛᲒვარაᲓ, სწორეᲓ ჩვეᲜი სათეᲛო Და არა იᲜᲓივიᲓᲣალᲣრი ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობაა ᲨევᲥᲛᲜათ 
სტრᲣᲥტᲣრები, როᲛლებᲨიᲪ საᲙᲣთარ თავᲖე ᲖრᲣᲜვა ᲒარᲓაიᲥᲛᲜება სათეᲛო ᲖრᲣᲜვაᲓ Და 
ᲙოლეᲥტიᲣრ ᲓალᲮეᲜაᲓ, საᲓაᲪ ჩვეᲜᲖე ᲖრᲣᲜავეᲜ Და ჩვეᲜ ᲨეᲒვიᲫლია ვიᲖრᲣᲜოთ სᲮვებᲖე. ჩვეᲜი 
ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობაა ორᲒაᲜიᲖაᲪიებსა Და ᲙოლეᲥტივებᲨი ᲨევᲥᲛᲜათ სივრᲪე, როᲛელიᲪ Დაიტევს 
აᲓაᲛიაᲜების ბეᲓᲜიერებას ისევე როᲒორᲪ ავაᲓ ᲧოᲤᲜას, ტირილს Და სᲮვაᲓასᲮვა საჭიროებას. 
ᲙოლეᲥტიᲣრი ᲓალᲮეᲜა საᲨᲣალებას ᲒვაᲫლევს, როᲒორᲪ ᲓიᲜ სᲞეიᲓი ᲒვეᲣბᲜება, ’’ᲖრᲣᲜვით 
ᲛოვეᲞᲧროთ საᲙᲣთარ თავებსა Და ერთᲛაᲜეთს Და ᲒააᲤთრებით ვებრᲫოლოთ ჩაᲒვრას’’. 

ᲖრᲣᲜვის ᲞრაᲥტიᲙების ᲛᲜიᲨვᲜელობა ᲙარᲒაᲓ ესᲛით ᲤეᲛიᲜისტ Და Ქვიარ აᲥტივისტებს 
საᲥართველოᲨი. Მათთვის ასევე ᲒაᲜსაᲙᲣთრებᲣლია ᲣსაᲤრთᲮო სივრᲪეების (Მათ Შორის Გართობისა 
Და ᲓასვეᲜების სივრᲪეების) არსებობა Და სᲮვაᲓასᲮვა ჯᲒᲣᲤს Შორის იᲜტრსეᲥᲪიᲣლობისა Და 
თაᲜაᲛᲨროᲛლობის ᲛᲜიᲨვᲜელობა. ᲤᲣᲜᲓაᲛეᲜტᲣრია ᲣსაᲤრთᲮო სივრᲪეების არსებობაᲪ, საᲓაᲪ 
აᲥტივისტთა ჯᲒᲣᲤები ᲨეᲫლებᲓᲜეᲜ საᲙᲣთარი ᲒაᲛოᲪᲓილებების ᲒაᲖიარებას Და ᲛᲮარᲓაჭერის 
Ქსელის ᲒაᲤართოებას. ᲣსაᲤრთᲮო სივრᲪის ᲨეᲥᲛᲜის სᲣრვილი Და საჭიროება არსებობს, თᲣᲛᲪა 
ის „არასოᲓესაა ᲛᲮარᲓაჭერილი ᲣᲤრო ᲓიᲓი ჯᲒᲣᲤის Მიერ აᲜ ეს ᲣᲤრო ᲓიᲓი ჯᲒᲣᲤი ᲓაᲜაᲮᲣლი 
არაა - ᲒაᲜსᲮვავებᲣლი ᲦირებᲣლებები, ᲓᲦის წესრიᲒი, ᲨიᲓა ᲙოᲜᲤლიᲥტები, ᲙოᲜᲙᲣრეᲜᲪია Ხელს 
ᲣᲨლის აᲥტივისტებს Შორის ᲒაᲖიარების ჯაᲜსაᲦ ᲒაᲛოᲪᲓილებებს“ (ᲛარიაᲛ ჭაᲜჭალეიᲨვილი). 

აᲥტივისტებს ᲛიაჩᲜიათ, როᲛ ეᲛᲞათიᲣრობა ᲫირეᲣლი აᲣᲪილებლობაა, ᲖრᲣᲜვის ᲞრაᲥტიᲙების 
აᲣᲪილებლობის, საჭიროებისა Და ᲪეᲜტრალᲣრობის ᲨესაᲮებ, რაᲪ ᲨეიᲫლება ᲛეტᲛა აᲓაᲛიაᲜᲛა 
ᲣᲜᲓა ᲒაიᲒოს. ᲖრᲣᲜვის ᲞრაᲥტიᲙებᲨი ᲜᲓობის აᲦᲓᲒეᲜა Და ᲒაჩეᲜა ᲫალიაᲜ ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია, 
„აᲥტივისტების ისეთ სივრᲪეებᲨი ერთაᲓ ᲛოᲮვეᲓრა, საᲓაᲪ არაᲤორᲛალᲣრი ᲒარეᲛო Ხელს 
ᲨეᲣწᲧობს Მათ ᲓააᲮლოვებას, ᲦიაᲓ საᲣბარს, ტრავᲛებისა Და ᲨიᲨების ᲒაᲖიარებას Და იᲛეᲓების 
ᲒაჩეᲜას.. [ასევე] ᲛᲜიᲨვᲜელეოვაᲜია, იᲛ Პატარა ᲨეᲓეᲒების, Ცვლილებების თᲣ ᲛიᲦწევების ᲮᲨირაᲓ 
ᲒაᲛეორება Და ᲤოᲙᲣსᲨი ᲛოᲥᲪევა, როᲛლებიᲪ ᲨეიᲫლება Ცოტა Და Ნელა, ᲛაᲒრაᲛ ᲛაიᲜᲪ არის Და ეს 
აᲥტივისტების ᲓაᲛსაᲮᲣრებაა“ (თაᲛარ თარᲮაᲜ-ᲛოᲣრავი). 

ᲖრᲣᲜვის ᲞრაᲥტიᲙების ᲛᲜიᲨვᲜელობა ᲒააᲖრებᲣლია ორᲒაᲜიᲖაᲪიᲣლ ᲓოᲜეᲖეᲪ. „ᲖეᲓᲛეტᲛა 
ᲤორᲛალიᲖებაᲛ Და ᲓიᲓᲛა ᲓატვირთვაᲛ, საᲥᲛისაᲓᲛი, იᲓეისაᲓᲛი Და ერთᲛაᲜეთისაᲓᲛი 
ეᲛოᲪიᲣრი ᲙავᲨირის წᲧვეტა როᲛ არ ᲒაᲛოიწვიოს, აᲛიტოᲛ აᲥ ᲒაᲜსაᲙᲣთრებᲣლ ᲛᲜიᲨვᲜელობას 
იᲫეᲜს ბალაᲜსის ᲨეᲜარჩᲣᲜება წესრიᲒს, ᲞასᲣᲮისᲛᲒებლობების ᲛᲙაᲤიო ᲒაᲓაᲜაწილებასა Და 
ეᲛოᲪიᲣრ ᲙოᲛᲤორტს, ᲛოტივაᲪიისა Და საᲖრისის ᲨეᲜარჩᲣᲜებას Შორის, როᲛ საᲛᲣᲨაო ᲒარეᲛო 
ᲤეᲛიᲜისტᲣრ სივრᲪეᲓ ჩავთვალოთ. ეს ბალაᲜსი ასევე ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია, იᲛისთვის, როᲛ  ეს 
საᲥᲛე ᲒავსებᲓეს Და არა ᲒᲤიტავᲓეს“ (ეᲙა წერეთელი).

ასევე ᲛᲜიᲨვᲜელოვაᲜია ორᲒაᲜიᲖაᲪიაᲨი ᲪალᲙეᲣლი აᲓᲛაიაᲜების ᲫალისᲮᲛევების ᲓაᲜაᲮვა 
Და ᲓაᲤასება, ერთᲛაᲜეთის რესᲣრსების აᲦიარება, ᲒოᲜებით ტარება Და აᲛის ᲨესაბაᲛისაᲓ, 
ᲖრᲣᲜვისთვის ᲛᲖაᲓᲧოᲤᲜა. „ საᲙᲣთარ თავᲨი ᲛიᲦებᲣლი ᲖრᲣᲜვის არა ᲛᲮოლოᲓ ᲛაᲓლიერებაᲓ 
ᲒარᲓაᲥᲛᲜა, არაᲛეᲓ ᲖრᲣᲜვის ᲞროᲪესᲨი ჩართვა. ეს აᲫლევს ᲞროᲪესს ᲰორიᲖოᲜტალᲣრობას, 
საᲓაᲪ Დასჯა Და ᲒარიᲧვა არაა ᲛᲣᲨაობის ᲛეთოᲓი. სწორეᲓ ეს ეᲛოᲪიᲣრი ᲙᲣთᲮე ᲒაᲜასᲮვავებს 
ორᲒაᲜიᲖაᲪიაᲨი ᲤეᲛიᲜისტᲣრ ᲛიᲓᲒოᲛებს სᲮვა ᲓაᲜარჩეᲜისᲒაᲜ“ (ეᲙა წერეთელი). 
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ლგბტ/ქვიარ მოძრაობა და 
კოლექტიური დალხენის 
აუცილებლობა

დამოუკიდებელ საქართველოში ლგბტ თემის პოლიტიკურ მოძრაობად ფორმირება მჭიდროდ 
არის დაკავშირებული ფემინისტურ აქტივიზმთან, რადგან თემისთვის მნიშვნელოვანი დღის 
წესრიგის ფორმირების პროცესში, ქვიარ ქალების აქტიურმა ნაწილმა, სწორედ ფემინისტურ 
ჯგუფებთან იპოვა პირველი პოლიტიკური პლატფორმა და მოკავშირეები.
 
2005-2006 წლებიდან მოყოლებული, როდესაც პირველი ლგბტ ორგანიზაცია დაარსდა და 
ფემინისტი აქტივისტების დაინტერესებამ ქვიარ საკითხებით უფრო მკაფიო პრაქტიკული 
ფორმა მიიღო, დიდი ხნის განმავლობაში თემის გაძლიერების მნიშვნელოვანი კომპონენტი 
სწორედ ერთმანეთის ფიზიკურ და ემოციურ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა იყო. ეს ზრუნვა რესურსების 
სიმცირის გამო, ძირითადად არაპროფესიონალიზებულ სივრცეებში ხდებოდა და მასთან 
დაკავშირებული პრაქტიკები დამოკიდებული იყო კოლექტიურ ძალისხმევაზე, ურთიერთობასა 
და სოციალური და ემოციური რესურსის გაზიარებაზე. დღევანდელი გადმოსახედიდან, რომ 
დავუფიქრდეთ, ეს პროცესები უფრო ინსტინქტური იყო, და ერთი მხრივ ქვიარ ქალების ჯგუფის 
კონსოლიდაციას და ინდივიდუალურ გაძლიერებას შეუწყო ხელი, მეორე მხრივ კი ამ ზრუნვის 
პრაქტიკებში ჩართული ადამიანების ნაწილის ემოციური გამოფიტვა გამოიწვია. 
 
ეს გამოფიტვა შიდა პროცესებთან ერთად დიდწილად გარე ფაქტორებს, როგორიც არის ჰომო/
ბი/ტრანსფობიურ, პატრიარქალურ საზოგადოებაში ცხოვრების მუდმივ სტრესს და იმ გარე 
ტრავმებსაც უკავშირდება, რომლებიც ქართულმა ლგბტ თემმა თავისი, არც თუ ისე ხანგრძლივი 
დოკუმენტირებული ისტორიის მანძილზე, გამოიარა. ერთ-ერთი ასეთი ტრავმა 2013 წლის 17 
მაისის მასობრივი თავდასხმა იყო ლგბტ თემის მშვიდობიან შეკრებაზე, რომლის შემდგომაც 
თემი და აქტივისტები ყოველწლიურად განიცდიდნენ რეტრავმატიზაციას, რადგან ვერ 
ხერხდებოდა დაგეგმილი ღონისძიებების მშვიდობიანად ჩატარება (საგანელიძე, 2019) და ეს, 
მათი, როგორც სახელმწიფოსთან ისე ერთმანეთთან დაპირისპირების საგანი გახდა.
 
სამართლიანია ვთქვათ, რომ 17 მაისი ქართული ლგბტ თემისთვის კოლექტიური ტრავმაა. ამ 
ტიპის ტრავმებზე ბევრია დაწერილი, მაგალითად ჰოლოკოსტისა და ჩრდილო და სამხრეთ 
ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის გენოციდის, ასევე ამერიკასა და აფრიკის კოლონიზებულ 
სახელმწიფოებში შავკანიანი ადამიანების მონობისა და სეგრეგაციის გამოცდილების 
საკითხზე. არსებული კვლევების მიხედვით კოლექტიური ტრავმა შეიძლება თაობიდან თაობას 
გადაეცეს, თუკი ჯგუფს ისტორიული ჩაგვრის გამოცდილება აქვს, და თემის წევრების ზოგად 
კეთილდღეობაზე უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს (Yuko, 2020). ამასთან ერთად, მსგავსი 
ტრავმული გამოცდილებები, ჯგუფში ემოციურ კავშირს, საზიარო იდენტობის შეგრძნებას აჩენს 
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და აძლიერებს, მიუხედავად იმისა, რომ არცერთი ჯგუფი არ არის ერთგვაროვანი და ტრავმას 
ყველა ინდივიდუალურად აღიქვამს და უმკლავდება (Yuko, 2020).

ტრავმასთან გამკლავების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია მოხდეს მისი გააზრება        
და გადამწყვეტია, რომ უძლურების შეგრძნება იქნას დაძლეული სამართლიანობის  
აღდგენის მეშვეობით. აქვე, სასარგებლო შეიძლება იყოს გლოვისა და ინტროსპექციის 
წასახალისებლად, ტრავმატულ მოვლენას სიმბოლური, ხელმოსაჭიდი ფორმა მივცეთ - 
ხშირად ეს არის ქანდაკებები და მემორიალური დაფები (EMC, 2015). ქართული ქვიარ თემის 
შემთხვევაში, 17 მაისის ტრავმის გადალახვა არ მომხდარა, რადგან არ აღდგა სამართლიანობა 
(EMC, 2017). არ მომხდარა პასუხისმგებლობის დაკისრება დამნაშავეებზე, არ მომხდარა 
სიმბოლური აღიარება იმისა, რომ ძალადობას ჰქონდა ადგილი. შესაბამისად, თემში უძლურების 
შეგრძნება და გონივრული შიში დარჩა. როცა რამდენიმე აქტივისტს დავუსვით კითხვა  
17 მაისის გამოცდილებაზე, ყველა მათგანმა აღნიშნა, რომ ამ ტრავმასთან გამკლავებას 
წლები დაჭირდა და ქვიარ მოძრაობაში ამის გადააზრება ჯერ კიდევ არ მომხდარა, რაც დიდ  
პრობლემას უქმნის  მოძრაობის თანმიმდევრული პოლიტიკის  ჩამოყალიბებას.
 
„ამ ტრავმას კიდევ ცალკე თერაპია დასჭირდა წლების მანძილზე… 2013 წელს ერთ-დღიანი 
თერაპია გვქონდა დახშულ ოთახში, სადაც კედლებზე ხატების მეტი არაფერი მოიძებნებოდა, 
რაც თავისთავად ტრიგერი იყო და იმის შემახსენებელი თუ როგორ ვძულვართ ეკლესიას, 
მრევლს და ღმერთს და იმ ფსიქოლოგებს (იმ ოთახში) ვინც ვერც კი მოიაზრა, რომ ეს ხატები ამ 
შემთხვევაში პრობლემას წარმოაგენდა“ (სოფო ფრუიძე).

„ჩემთვის ის ჩვიდმეტი მაისი იყო უმწეობის გამოცდილება, ისეთი საშინელი უმწეობის, როგორიც 
მანამდე არ მქონდა გამოცდილი. ისე მოხდა, რომ ალყის გარეთ აღმოვჩნდი და ძალიან ახლო 
დისტანციიდან ვხედავდი ყვითელ ავტობუსებში გამომწყვდეულ ადამიანებს, ჩემს მეგობრებს, 
რომლებსაც მეგონა, მოკლავდნენ და არაფრის გაკეთება არ შემეძლო. ვყვიროდი და ჩემი ხმა 
არ ისმოდა, არ ამომდიოდა ან იკარგებოდა ბრბოს ხმაურში, ისე როგორც სიზმარში. ეს იყო 
ნამდვილი ბრბოს ახლოდან დანახვის პირველი გამოცდილება, სიტყვა "ბრბოს" იმიტომ ვიყენებ, 
რომ იქ ადამიანებს დაკარგული ჰქონდათ წლებიდან, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, ისინი 
რაღაც ველური, სტიქიური ენერგიის ნაწილები იყვნენ, რომელსაც სახელმწიფომ ჯებირები 
გაუხსნა. მესმოდა პოლიციელების ქირქილი და ბოროტი კომენტარები, დავინახე სასულიერო 
პირი, რომელმაც ახალგაზრდა, ჯოხმომარჯვებული ბიჭი შეაგულიანა, მიდი, იქიდან მოუარეო, 
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არანაირი იმედი აღარ იყო, ჯოჯოხეთი ტრიალებდა, რომელიც დიდხანს მეორდებოდა ჩემს 
სიზმრებში“ (თამარ თარხან-მოურავი). 

„როგორც აქტივისტს, ამ გამოცდილებამ მასწავლა, რომ მე თვითონ უნდა 
შევქმნა სივრცე, სადაც მოვყვები ჩემს გამოცდილებებზე. 2013 წელზე დღემდე 
არ ყოფილა მსჯელობა, გამოცდილების გაზიარება და ეს ერთის მხრივ 
ხშირად გაუგებარს ხდის ჩემს პოზიციებს რაღაც საკითხებთან მიმართებით, 
მეორეს მხრივ კი სრული სურათის აღქმის საშუალებას არ აძლევს სხვებს. 
ასეთ საკითხებზე მსჯელობა და მსჯელობის დროს უსაფრთხო სივრცის 
შექმნა მნიშვნელოვანი იქნება მთლიანად ქვიარ აქტივიზმისთვის“ (ეკა 
წერეთელი). 

17 მაისის მოვლენები იმ ფემინისტი აქტივისტებისთვისაც, ვინც იმხანად 
აქტივიზმში ჩართულები არ ყოფილან, ბევრის მთქმელია, მაგალითია 
სისტემური უსამართლობისა და ჩაგვრის, რაც ჩვენს საზოგადოებაში დღემდე 
წახალისებულია. „2013 წლის 17 მაისს ჩემთვის კიდევ უფრო აშკარა გახდა 
ლგბტქი პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მხრივ არსებული გამოწვევები, 
ამ ჩაგვრის ინტერსექციული ბუნება და საზოგადოებრივი განწყობები. ამ 
და სხვა გამოცდილებებმა დროთა განმავლობაში დამარწმუნა, რომ ჩემი 
დრო, შრომა და ძალისხმევა ამ და სხვა უსამართლობების წინააღმდეგ 
ბრძოლისკენ მიმემართა“ (ანი გოგბერაშვილი). 

ტრავმის მოშუშება არ მომხდარა არც ტრანსგენდერი ქალების 
მკვლელობების შემდეგ (EMC, 2017), (ლიბერალი, 2016) და არც თემის 
წევრების მძიმე დაავადებებისგან და მძიმე სოციალური მდგომარეობის 
პირობებში გარდაცვალების შემდეგ (Lubitow et al., 2020), რაც მკაფიოდ 
აჩვენებს სისტემურ პრობლემებს და უძლურობის განცდას აძლიერებს. 
ამჟამინდელმა პანდემიამ ამ ტრავმებთან დაკავშირებული სტრესი კიდევ 
უფრო გააღრმავა. კოლექტიური ტრავმების მსგავსი ნორმალიზაცია 
განსაკუთრებით საზიანოა თემის კეთილდღეობისთვის, რადგან 
წინააღმდეგობის გაწევის უნარს ასუსტებს და როგორც ფიზიკური ისე 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების კატალიზატორი ხდება, რისი 
მაჩვენებელიც ქვიარ თემში უფრო მაღალია არაქვიარ ადამიანებთან 
შედარებით (აღდგომელაშვილი, 2016).
 
ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ლგბტ ადამიანების 
კოლექტიური ტრავმებისა და ემოციური კეთილდღეობის საკითხი თითქმის 
არაა ნაკვლევი ისევე, როგორც უმცირესობის სტრესით გამოწვეული 
ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ძირითად პოპულაციებთან 
შედარებით. თუმცა ის მცირე ინფორმაცია, რომელიც გაგვაჩნია, საკმაოდ 
მძიმე სურათს აჩვენებს. მაგალითად, 2015 წელს ’’ქალთა ინიციატივების 
მხარდამჭერი ჯგუფის’’ მიერ ჩატარებული, ჯანდაცვის სფეროში ლბ ჯგუფის 
საჭიროებათა კვლევა გვეუბნება (აღდგომელაშვილი, 2016), რომ ლბ თემში 
თვითდაზიანების და თვითდესტრუქციული ქცევების საგრძნობად მაღალი 
მაჩვენებლებია.
 



36

• მაღალია თამბაქოს (79%) და ალკოჰოლის (92%) მოხმარების მაჩვენებელი, აქედან 51% 
მოიხმარს კვირაში ერთხელ, მაგრამ მცირე ოდენობით და 14% კვირაში ერთხელ დიდი 
ოდენობით, 9%-ს - კი ყოველდღიურად. ასევე არაფხიზელ მდგომარეობაში სექსუალური 
კონტაქტი გამოკითხულთა ¾-ს ჰქონდა.

• კვლევის მიხედვით კვლევამდე ორი წლის განმავლობაში სუიციდზე 44%ს უფიქრია, 7%-ს 
ჰქონია მცდელობა, მედიკამენტების გადამეტებული დოზა მიუღია 11%-ს და სხეულის 
თვითდაზიანება უცდია 16%-ს. ყველა ეს მაჩვენებელი აღემატება გბ ჯგუფს. 

• 2015 წლისთვის მძიმე და კლუბური ნარკოტიკის მოხმარების მაჩვენებელი დაბალი იყო, 
მაგრამ მას შემდეგ კლუბური სივრცის გააქტიურებამ შესაძლოა დღეს სხვა შედეგი მოგვცეს.

 
გარე ტრავმებზე თემის რეაქცია, თვითდესტრუქციული ქცევა, კეთილდღეობის გაუარესება 
ასევე ფხვიერ ნიადაგს ქმნის შიდა ტრავმებისთვის. გარე საზოგადოებას ქვიარ თემი ხშირად 
ერთგვაროვანი ჯგუფი ჰქონია, მაგრამ ეს, ბუნებრივია, ასე არ არის. ეთნიკურ-რასობრივი, 
კლასობრივი განსხვავებების გარდა, თემის შიგნით ხშირად არ არის დადებითი დამოკიდებულება 
ბისექსუალი და ტრანს ადამიანების მიმართ. ტრანს თემში კი, თავის მხრივ, შეიძლება ცუდი 
დამოკიდებულება იყოს არაბინარული ადამიანების მიმართ და ასე შემდეგ.
 
ამ გარემოებების გათვალისწინებით და იმ მტრულ გარემოში, სადაც წარსულ ტრავმებთან 
გასამკლავებლად რაიმე ხელმოსაჭიდი მექანიზმების მოპოვება თითქმის შეუძლებელია, 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება როგორც ინდივიდუალურად საკუთარ თავზე ზრუნვის 
ისე კოლექტიური ზრუნვისა და დალხენის პრაქტიკების ცნობიერად შემოტანა თემში.
 
როგორც დინ სპეიდი აღწერს, კაპიტალისტური და კოლონიალისტური სტრუქტურები ჩვენ 
ერთმანეთს გვაპირისპირებს გადარჩენისათვის ბრძოლაში. ჩვენ გვიწევს იმ სისტემებს 
დავეყრდნოთ, რომლებიც სარგებელზეა ორიენტირებული და არა ჩვენს კეთილდღეობაზე (Spade, 
2020). ეს ის სისტემებია, რომელიც აბინძურებს გარემოს და ადამიანებს. სწორედ ამ გარემოში 
ერთმანეთის მხარდაჭერა და ერთმანეთზე ზრუნვა და დალხენა ხდება რადიკალური აქტი.
 
კოლექტიური დალხენა ქართული ქვიარ თემის შემთხვევაში ბევრი რამე შეიძლება იყოს და ის 
მოიაზრებს იმასაც რაც უკვე კეთდება, მაგალითად თემის წევრებისთვის ჯანდაცვის (როგორც 
ფიზიკური ისე ფსიქიკური) ისეთ სერვისებზე მისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომელიც არ 
ახდენს თემის წევრების ხელახალ სტიგმატიზაციას და არის უფასო. კოლექტიური ზრუნვის 
გამოვლინებაა ასევე სიტუაციები, როდესაც უსახლკაროდ აღმოჩენილი თემის წევრები სხვა 
თემის წევრებთან პოულობენ თავშესაფარს, ან თუნდაც პანდემიის პირობებში შემოსავლის 
მქონე თემის წევრების და მოკავშირეების მზაობა რესურსები გაუზიარონ გამოუვალ 
მდგომარეობაში აღმოჩენილ ქვიარებს. კოლექტიური ზრუნვის გამოხატულებაა ერთმანეთის 
ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რომელიც ტრანსი სექს მუშაკების ან/და გენდერულად 
არაკონფორმული ქვიარ ადამიანების მიერ შემუშავებული სისტემებია, რომელიც საშუალებას 
აძლევს მათ ერთმანეთის ადგილსამყოფელი იცოდნენ და მინიმალური რესურსი მაინც ჰქონდეთ 
დახმარების სათხოვნელად. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ემოციური უსაფრთხოების საკითხი, 
რომელსაც ერთმანეთთან კომუნიკაციის არაპატრიარქალური ფორმებითა და უსაფრთხო 
სივრცეების შექმნით უზრუნველვყოფთ.
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ᲣსᲐᲤᲠᲗხᲝᲔბᲐ 

საქართველოში ზრუნვის პრაქტიკებზე ფორმაური საუბარი დაახლოებით 2013 წელს ემთხვევა, 
როდესაც შვედურმა ქალთა ორგანიზაციამ “kvinna till kvinna” და ფემინისტურმა ორგანიზაციამ “Ur-
gent Action Fund”, სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან და აქტივისტებთან ერთად ინტეგრირებული 
უსაფრთხოების კონცეფციაზე მუშობა დაიწყო, შექმნა გზამკვლევი ტრენერებისთვის და 
რამდენიმე ჯგუფი გადაამზადა პარტნიორ ქვეყნებში.

ინტეგრირებული უსაფრთხოების კონცეფცია უშუალოდ ქალი უფლებადამცველებისთვისა 
და ფემინისტი აქტივისტებისთვისაა შექმნილი. ის ფარავს აქტივისტების სამუშაოს, 
ჯანმრთელობისა და სხვა პირად საკითხებს. სივრცე მიზნად ისახავს, აქტივისტებმა შეძლონ 
ერთობლივი სტრატეგების შემუშავება, რომელიც ინდივიდუალურ საჭიროებებზეც იქნება 
მორგებული და კოლექტიური პასუხისმგებლობის აღებაც იქნება თანამებრძოლებისადმი. სივრცე 
შესაძლებლობას იძლევა, მონაწილეებმა ჰორიზონტალურ გარემოში გააზიარონ საკუთარი 
გამოწვევები, მიღწევები, პირადი ისტორიები, დაუკავშირდნენ საკუთარ ფესვებს და გაიხსენონ, 
რისთვის და როგორ მოხვდნენ ფემინისტურ აქტივიზმში. 

დღესდღეობით საქართველოში ორი მოქმედი ფასილიტატორია, რომლებიც ძირითადად 
ორი სხვადასხვა ორგანიზაციის, „ქალთა ფონდის საქართველოში“ და „ქალთა ინიციატივების 
მხარდამჭერი ჯგუფის“ სამიზნე აუდიტორიებისთვის ატარებენ ვორკშოპებს.

გარდა ამისა, არსებობს შიდა ორგანიზაციული პრაქტიკები, რომელსაც ფემინისტური 
ორგანიზაციების ნაწილი შეძლებისდაგვარად მიმართავს. ესენია: მაინფულნესის მედიტაციების 
სტრესის შემცირებაზე ორიენტირებული პრაქტიკები, არტ თერაპია, ფსიქოლოგის მომსახურება, 
კოლექტიური გასვლითი შეხვედრები, მოქნილი დღის წესრიგი, ჯანმრთელობის დაზღვევის 
პაკეტის შეთავაზება თანამშრომლებისთვის, მძღოლის მომსახურება და სხვ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ინტეგრირებული უსაფრთხოების შესახებ ეწვიეთ ვებგვერდს: 
www.integratedsecuritymanual.org.

ზრუნვის უკვე არსებული 
პრაქტიკები და სტრატეგიები 
საქართველოში
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ფემინისტური სივრცის შექმნა ერთი შეხედვით მარტივი, ხოლო სინამდვილეში კომპლექსური 
პროცესია, რომელიც სხვადასხვა კომპონენტს მოიცავს. ამ შემთხვევაში, სიტყვა “ფემინისტური” 
შეგვიძლია, ჩავანაცვლოთ სიტყვით “უსაფრთხო” და შინაარსი არ შეიცვლება. ფემინისტურ 
პრინციპებზე დაფუძნებული უსაფრთხო სივრცის შექმნა საბაზისო ნაბიჯია ნებისმიერი 
ფემინისტური ინიციატივის განსახორციელებლად.

უსაფრთხო სივრცე არ ნიშავს,  რომ რისკები აღარ არსებობს. საფრთხე ყოველთვის  გამიზნული 
არ არის, მაგრამ თუნდაც სმენა შეიცავს თავის თავში რისკებს. მოსმენისას დათრიგერებული 
ემოციები, საზღვრების მონიშვნა, არა განსჯადი გარემო. 

უსაფრთხო  სივრცეზე ფოკუსირებით ჩვენ, როგორც ფასილიტატორები ამ სივრცეში მის  
განუყოფელ ნაწილად შევაბიჯებთ და მონაწილეებსაც მოვუწოდებთ თავიანთი 
მოწყვლადობებითა და თავისებურებებით ინდივიდუალური სამყაროები შემოიტანონ.

ტრენინგის სივრცე ემოციური გამოცდილებაა და არ მოიცავს მხოლოდ რაციონალურ, 
ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლის ნაწილს.

უსაფრთხო სივრცის შექმნა გულისხმობს როგორც ფიზიკურ, ისე ემოციურ წინაპირობას. 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ ადამიანების უსაფრთხოებას, ვინც უფრო მეტად 
რისკისშემცველ აქტივიზმს ეწევიან (ქვიარ ადამიანები, სექს-სამუშაოში ჩართული ადამიანები, 
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების ადვოკატები, მსხვერპლებთან 
და მოძალადეებთან მომუშავეები და ა.შ).  ფასილიტატორებმა მონაწილეებთან უნდა აღნიშნონ, 
რომ ემოციების გამოხატვა ამ სივრცეში დასაშვებია. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
აქტივისტებთან, ვინაიდან ხშრად, ემოციურობა ისედაც სისუსტის ნიშად აღიქმება და 
აქტივისტებს უწევთ მათი ჩახშობა, დამალვა და კონტროლი. ემოციების გამოხატვა და მათთან 
გამკლავება უსაფრთხო სივრცის შექმნისა და ტრანსფორმაციული სამუშაოს დასაწყისის ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია (Ljubinkovic, 2014). 

ᲤᲘᲖᲘᲙᲣᲠᲘ სᲘᲕᲠᲪᲘს მᲝწყᲝბᲐ
არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელსაც ვორკშოპის სივრცის შერჩევამდე უნდა 
გაეცეს პასუხი:

Ƿ სად მდებარეობს სივრცე?
Ƿ რამდენად ადვილადაა ის ხელმისაწვდომის საქართველოს სხვადასხვა კუთხში მცხოვრები 

აქტივისტებისთვის? 

ფემინისტური სივრცე 
და მისი მნიშვნელობა
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Ƿ ვის ეკუთვნის ეს სივრცე?
Ƿ ტრენინგის მონაწილეების გარდა ვინ იქნება ამ სივრცეში? იქნებიან თუ არა დამსვენებლები 

და ტურისტები?
Ƿ ვინ არის ტრენინგის სამიზნე და რამდენად უსაფრთხოა არჩეული გარემო მათთვის?
Ƿ რამდენად ახლოსაა ტრენინგის სივრცე საავადმყოფოსთან/რამდენად ადვილია სასწრაფო 

დახმარების მიღება?
Ƿ არის თუ არა სივრცე ადაპტირებული შშმ ადამიანებისთვის?
Ƿ შეუძლია თუ არა სივრცეს დააკმაყოფილოს სხვადასხვა დიეტური მოთხოვნა (ვეგანი, 

ვეგეტარიანელი, ალერგიები და ა.შ)?
Ƿ რამდენი ადამიანი განთავსდება თითო ოთახში და არის თუ არა გათვალისწინებული 

თითოეული მონაწილის საჭიროება წინასწარ?
Ƿ შეუძლია თუ არა სივრცეს, უზრუნველყოს საკანცელარიო და სხვა დამატებითი მასალა 

(ბალიშები, ხალიჩები, ფერადი ფურცლები, ძაფები, კონვერტები, სახატავი მასალა, წებოვანი 
ქაღალდი, სტიკერები, ფლიფჩარტები, მარკერები, ფლომასტერები, კალმები და ა.შ)

სᲐმᲘᲖᲜᲔ ჯგᲣᲤᲘ
Ƿ რა საჭიროება აქვს სამიზნე ჯგუფს?
Ƿ რა საჭროება აქვს თითოეულ მონაწილეს ინდივიდუალურად?
Ƿ რამდენად შეუძლია ყველა მონაწილეს ფიზიკურად ან ემოციურად ჩაერთოს შემოთავაზებულ 

სავარჯიშოში და თუ არ შეუძლია, რა არის ალტერნატიული შეთავაზება?

ტᲠᲔᲜᲔᲠᲔბᲘ/ᲤᲐსᲘᲚᲘტᲐტᲝᲠᲔბᲘ
Ƿ რამდენი ფასილიტატორია საჭირო ტრენინგის ჩასატარებლად და რა კომპეტენციებია 

საჭირო?
Ƿ რომელი ტრენერი დღის რომელ ნაწილზეა პასუხისმგებელი?
Ƿ რომელ ტრენერს რა პასუხისმგებლობა აქვს?

დᲐმხმᲐᲠᲔ პᲔᲠსᲝᲜᲐᲚᲘ
Ƿ არის თუ არა დამატებითი ადამიანის დაქირავების შესაძლებლობა, ვინც ლოჯისტიკას 

შეითავსებს?
Ƿ რამდენად სანდოა ტექნიკურ საკითხებზე პასუხისმგებელი ადამიანი ჯგუფისთვის?
Ƿ რამდენად იქნება ეს ადამიანი ჩართული პროცესში?
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Ƿ დღის რომელ ნაწილში ექნება მას შესაძლებლობა, შეიჭრას სივრცეში ისე, რომ ხელი არ 
შეუშალოს პროცესს?

Ƿ აქვს თუ არა მას საბაზისო კომპეტენცია, რომ საჭიროების შემთხვევაში წამლებითა და საჭირო 
სამედიცინო ნივთებით უზრუნველყოს მონაწილეები და ფასილიტატორები?

ᲔმᲝᲪᲘᲣᲠᲘ სᲐმᲣᲨᲐᲝ
ფასილიტატორებს, გარდა დღის წესრიგით გაწერილი სავარჯიშოებისა, ემოციური სამუშაოს 
ჩატარება უწევთ სამუშაო საატების დასრულების შემდეგ. ამისათვის ძალიან მნიშნელოვანია, 
რომ ჯგუფის ყველა მონაწილემ იცოდეს ერთი ფასილიტატორის საკონტაქტო ინფორმაცია 
მაინც, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში დაუკავშირდეს მათ.

ფასილიტატორი აქტიურად ერთვება არაფორმალურ გარემოში და აკვირდება, რამდენად 
კომფორტულად გრძნობენ მონაწილეები თავს და ხომ არ არის ინდივიდუალური მუშაობის 
საჭიროება. 

დღის ბოლოს, ფასილიტატორები უნდა შეიკრიბონ და განიხილონ თითოეული მონაწილის 
ემოციური მდგომარეობა, გაზიარებული ინფორმაცია და სათანადოდ შეაფასონ, რამდენად 
სწორადაა შერჩეული დღის წესრიგი და რისი შეცვლა შეიძლება, რომ მაქსიმალურად ეფექტური 
გახდეს ერთადგატარებული დღეები.

ვორკშოპის დღეების რაოდენობა არ უნდა იყოს 3 დღეზე ნაკლები.

მᲐსᲐᲚᲐ
საკანცელარიო მასალის გარდა სასურველია, ფასილიტატორმა თან იქონიოს ზრუნვაზე 
ორიენტირებული სხვადასხვა ნივთები, ეთერზეთები, გასაფერადებელი მანდალები, 
მუსიკალური ინსტრუმენტები, სურნელოვანი სანთლები, წინასწარ შერჩეული მედიტაციური, 
დამამშვიდებელი მუსიკა. 

ᲔმᲝᲪᲘᲣᲠᲘ ᲣსᲐᲤᲠᲗხᲝᲔბᲐ
თითოეული მონაწილე ფასილიტატორებთან ერთად აქტიურად იღებს მონაწილეობას სივრცის 
მოწყობაში. ეს გულისხმობს კოლექტიურ შეთანხმებებს, რომელსაც ჯგუფის ყველა წევრი 
(ფასილიტატორების ჩათვლით) ნებაყოფლობით ემორჩილებიან.

ᲨᲔმᲝᲗᲐᲕᲐᲖᲔბᲣᲚᲘ ᲨᲔᲗᲐᲜხმᲔბᲔბᲘᲐ:
• საკუთარი და სხვისი საზღვრების ცოდნა
• კონფიდენციალობის დაცვა
• აქ და ახლა ყოფნა
• დროის პატივისცემა ან მოქნილ გრაფიკზე შეთანხმება
• საკუთარი ჯანმრთელობისთვის სათანადო დროის გამოყოფა
• სივრცის შექმნა და მოკავება (რატომ ვსაუბრობ, რატომ არ ვსაუბრობ?)
• ერთმანეთის გამოცდილებებისადმი ემპათია და სოლიდარობა
• არა განსჯას
• არა იერარქიას
• კოლექტიური ზრუნვის პასუხისმგებლობის აღება



დაფასების და მადლიერების კულტურას (appreciation culture) დიდი მნიშვნელობა აქვს 
სამოქალაქო მოძრაობებსა და უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვის, რადგან ისეთ 
გარემოში ვცხოვრობთ, სადაც ჩვენი სხეული და გონება მუდამ რეაგირებს სტრესზე, მუდამ 
არის კრიზისსა და პრობლემების გადაჭრის რეჟიმში. შესაბამისად, ადვილად განვიცდით 
ბრაზს, იმედგაცრუებას და ყველა იმ გრძნობას, რომელიც დაბალი ვიბრაციული სიხშირე აქვს. 
დადებითი გრძნობები, რომლებიც მაღალი ვიბრაციული სიხშირით ხასიათდება, უფრო რთული 
მისაღწევია და ბევრი მუშაობა სჭირდება.
 
არსებობს ასევე თეორია, რომ მადლიერების გრძნობა შეიძლება დეპრესიის პრევენცია იყოს. 
მართალია, ყველაფერი ასე ცალსახა არ არის და დეპრესია კომპლექსური მოვლენაა, მაგრამ 
დადებითი სპექტრის მოვლენებზე ფოკუსირება მნიშვნელოვანი და ჯანსაღია, როგორც 
ინდივიდებისთვის ისე, ჯგუფებისთვის. ეს ხელს უწყობს სწავლას, ზრდას და კოლექტიურ 
ზრუნვას.
 
ინტეგრირებული უსაფრთხოების ვორქშოფებში არის სავარჯიშოები, რომლებიც უშუალოდ 
მადლიერებას არ ეხება, მაგრამ დადებით ემოციებზეა მიმართული და ფასილიტაციის დროს ჩვენ 
მათ ინტერპრეტაციას ვცვლით. მაგალითად, როდესაც ტრენინგის მონაწილე ყველაფრისადმი 
სკეპტიკურად არის განწყობილი და კრიტიკის რეჟიმიდან და ტკბობიდან გამოსვლა უჭირს, 
ვცდილობთ სხვა კალაპოტში გადავიყვანოთ სწორედ იმაზე საუბრით და ფოკუსირებით, თუ რა 
არის დადებითი და კარგი ჩვენს უშუალო გარემოში, რისი დაფასება შეგვიძლია საკუთარ თავსა 
და სხვებში. აქტივიზმშიც ანალოგიურად შეიძლება იყოს, მნიშვნელოვანია გავიაზროთ რისთვის 
ვართ მადლიერები ამ ფემინისტური სივრცის, რომელშიც ვართ. ამასთან, მნიშვნელოვანია, 
რომ მადლიერება არ გახდეს ვალდებულება, არ გადაიზარდოს კიჩში, ეს არის გრძნობა და არა 
ეტიკეტი. როგორც კი მას გრძნობა გამოეცლება, ფუნქციას დაკარგავს.
 
იმისათვის, რომ დაფასებისა და მადლიერების კულტურა ორგანიზაციულ/აქტივისტურ/
კოლექტიურ სივრცეებში დავნერგოთ, მნიშვნელოვანია ამ დადებითი მოვლენებისა და ემოციების 
სპექტრის გამოვლენასა და გამყარებას შევუწყოთ ხელი. ამას გამაჯანსაღებელი ეფექტი აქვს 

მადლიერება, დაფასება და 
ინტეგრირებული უსაფრთხოება
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უფრთიერთობებისთვის. დაფასების კულტურა ასევე აჯანსაღებს თაობებს შორის დინამიკას, 
რადგან ხელს უწყობს ახალმა თაობებმა დაინახონ რა კონტექსტში მოდიან აქტივიზმში და 
ვინ შეუწყო ხელი იმ სივრცის შექმნას, რომელსაც დღეს ისინი იკავებენ. ეს კულტურა შეიძლება 
დაგვეხმაროს დავძლიოთ ეიჯიზმი და განვავითაროთ თაობებს შორის ურთიერთპატივისცემა - 
ერთი მხრივ აქტივისტების ახალგაზრდა თაობებს არ უჩნდება ილუზია, რომ ისინი ყველაფერში 
პირველები არიან, მეორე მხრივ უფროსი თაობები არ მიიჩნევენ, რომ ახალგაზრდა აქტივისტები 
არასანდო და არაკომპეტენტურები არიან. დაფასების კულტურის წყალობით ყველა შეძლებს 
საერთო ისტორიის ნაწილად მოიაზროს თავი.
 
ამასთან ერთად, ამ პროცესების წარმართვას სიფრთხილე სჭირდება. ერთი მხრივ, როდესაც 
თანამშრომლებს შორის კომუნიკაციის კულტურა მადლობის თქმაზე, დაფასებაზეა დაფუძნებული, 
ეს ქცევაში ჯდება და ვარჯიშდება, მაგრამ მეორე მხრივ საჭიროა გავარჩიოთ როდის არის ეს 
უბრალო წესი და როდის უფასებენ ადამიანები ერთმანეთს შრომას გულწრფელად. ამიტომ, 
ეს ორგანიზაციული კულტურის ნაწილია, რომელსაც მოცემულ ორგანიზაციულ კონტექსტში 
არსებული სხვა ღირებულებებიც უნდა უმყარებდეს ზურგს.
 
მადლიერების და დაფასების კულტურის კიდევ ერთი საფრთხილო ასპექტი ისაა, თუ რის 
წახალისებას ვახდენთ ამ პრაქტიკით. მაგალითად, ვახალისებთ თუ არა თავგანწირულობას 
აქტივიზმში, გადაღლას, შრომას, რომელიც თვითდესტრუქციულ ქცევადაა ქცეული. ამის 
თავიდან ასარიდებლად, ორგანიზაციის შიგნით, მაგალითად, მსგავს შემთხვევებში, დაფასების 
გამოხატვას უნდა მოყვებოდეს პასუხისმგებელი პირისგან ქმედითი ნაბიჯები შეამციროს ზიანი 
და დაეხმაროს თანამშრომელს უკეთ გადაანაწილოს საქმე, დაზოგოს თავი. უფრო ფართოდ, 
მოძრაობაში, აუცილებელია კრიტიკულად მივუდგეთ, ვახალისებთ თუ არა კონკრეტული ტიპის 
აქტივიზმს და რა შედეგი მოაქვს ამას, ვქმნით თუ არა ახალ ნორმებს და იერარქიებს.
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ამ მხრივ, კარგი მაგალითია „ქალთა ფონდის საქართველოში“ 
გამოცდილება: 

“ქალთა ფონდის ხედვა ძლიერი, თანასწორუფლებიანი, 
აღიარებული და ბედნიერი ქალია - თავისუფალ, უსაფრთხო, 
სამართლიან სამყაროში. ამ ხედვის მიღწევას მრავალი 
ცვლილების გამოწვევა სჭირდება და ცხადია დრო უნდა, 
როგორც ამბობენ „ცვლილება, ნელი ცეკვაა“, თუმცა ქალთა 
ფონდის გუნდისთვის უპირველესად ღირებული ისაა, რომ 
ჩვენი ფემინისტური სურვილები, პრინციპები და მიზნები 
ჩვენს სივრცეში, ჩვენი მხარდამჭერების, პარტნიორების, 
აქტივისტების სივრცეებში დავნერგოთ და გავავრცელოთ, 
ოღონდ არა ხელოვნურად და თავსმოხვეულად, არამედ, 
მათი ხმების, მათი ბრძოლების, მათი წარმატებების, 
თუ წარუმატებლობის გააზრებით, ყურისგდებითა და 
თანამონაწილეობით. ანუ ფონდი ფემინისტური ტრანსფორმა- 
ციის დღის წესრიგის გაფართოებას და დაჩქარებას ცდილობს. 
ფონდის პროგრამები, საგრანტო თუ არასაგრანტო, წლების 
მანძილზე ჩვენი გრანტის მიმღები პარტნიორების არა 
მარტო ფინანსურ მხარდაჭერას გულისხმობდა, არამედ 
ბევრად მეტს, მათ უსაფრთხოებას, სოლიდარობას, კარგად 
ყოფნას, დაფასებასა და აღიარებასაც. ქალთა ფონდის 
სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამები, შესაძლებლობის 
ზრდის ვორქშოფები, თუ კოლექტიური ზრუნვის დანერგვისკენ 
გადადგმული ნაბიჯები ამის საუკეთესო მაგალითებია, 
რომ არაფერი ვთქვათ ფემინისტურ რეზიდენციაზე, რაც 
მთლიანად სხვადასხვა მოძრაობის, ფემინისტი, ქვიარ, თუ 
მწვანე აქტივისტებისთვის იქმნება და მათ ფიზიკურ, ემოციურ, 
ფსიქიკურ კარგად ყოფნას უნდა მოემსახუროს. რეზიდენციის 
მშენებლობა ფონდისთვის იმთავითვე პოლიტიკური 
გადაწყვეტილება იყო, ისევე როგორც კატო მიქელაძის 
სახელობის პრემიის დაარსება - ერთი მხრივ, წინა თაობის 
ფემინისტი აქტივისტების დაფასება, მეორე მხრივ კი ჩვენი 
დროის ფემინისტების წახალისება, მათ მიმართ მადლიერების 
გამოხატვა და აღიარება”. კატო მიქელაძის ჯილდო 2013 
წლიდან არსებობს, დამატებით ინფორმაციისთვის იხილეთ: 
“კატო მიქელაძის პრემია ქალი უფლებათა დამცველებისთვის” 
(ქალთა ფონდი საქართველოში, 2021). 
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დაფასების კულტურასთან ერთად, მოძრაობებისთვის 
ძალიან მნიშვნელოვანია პრივილეგიებისა და 
ნორმების ანალიზი, აღიარება და გადახედვა. 
ფემინისტურ და ქვიარ მოძრაობებში შემავალი 
აქტივისტები ერთმანეთისგან და იმ თემის 
წევრებისგან, ვინც არჩევს არ იყოს აქტიურად 
ჩართული, განსხვავდებიან ბევრი ნიშნით. ამ 
განსხვავებებში მოიაზრება ასევე რესურსებზე, 
მხარდაჭერაზე ხელმისაწვდომობა, ცოდნასა და 
განათლებაზე წვდომა. სწორედ ამ პრივილეგიების 
გათვალისწინებით არის ვალდებული აქტივისტიც 
და ორგანიზაციაც ჰქონდეს სტრატეგიული ხედვა 
და აცნობიერებდეს თავისი ქმედებით გამოწვეულ 
პოტენციურ ზიანს.

მაგალითად, როდესაც წყვეტ, რომ გამოიყენო 
გამოხატვის უფლება, ხდები პოლიტიკური დინამიკის 
ნაწილი, ქმნი გარკევულ ფონს. შენი ინდივიდუალური 
აქტი გავლენას ახდენს მთელს თემზე, ზრდის სხვა 
ადამიანებისთვის რისკებს. საკუთარი პრივილეგიების 
გადახედვა ყოველთვის უნდა იყოს რეფლექსიის 
წყარო. მარტო ეს არის პრევენცია იმისა, რომ 
ძალაუფლების გადაჭარბება არ მოხდეს.

ორგანიზაცია (რეგისტრირებული იქნება, თუ არაფორმალური კოლექტივი) არის ემოციური 
ველი. ის არაა სტერილური სივრცე, სადაც მხოლოდ საქმეების მიმოცვლა ხდება, შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ ემოციური ჰიგიენის პრინციპზე, რომელიც ეხმიანება კომუნიკაციის 
იმ ტიპს, რომელიც დაფასებასა და მადლიერებას ემყარება და დესტრუქციულობას უკუაგდებს.
 
საქართველოში პოლიტიკური და საინფორმაციო ველი პრობლემურია ამ მხრივ, დებატის და 
კონსტრუქციულად არდათანხმების კულტურა განუვითარებელია და კომუნიკაციის ეს ფორმები 
სამოქალაქო აქტივიზმის სივრცეებშიც გადმოდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ პიროვნული და 
პროფესიული კონფლიქტები ერთმანეთში ირევა და აქტივისტებს შორის მტრული განწყობა 
ღვივდება, ემოციები კი გამოიყენება პროცესის მანიპულირებისთვის.
 
ემოციური ჰიგიენა პრაქტიკაში გულისხმობს არა-ს დატევას და ერთმანეთის საზღვრების 
დანახვას, აღიარებას და პატივისცემას და არა ემოციების დათრგუნვას. ეს ცნება აგებულია 
ემოციურ ბალანსზე, რომლის დარღვევაც ბევრ პრობლემას იწვევს.

პრივილეგიები და ერთიანობა

ემოციური ჰიგიენა
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ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ სიტყვა “ლხენა” ასე ახლოს დგას სიტყვასთან “ლხინი”, 
რომლის მნიშვნელობაც სულხან-საბას ლექსიკონში ახსნილია, როგორც მხიარულება, 
“მხიარულად გახარება” (ორბელიანი, 1991, 425). ეს კი იმას უნდა ნიშნავდეს, რომ ჭირ-
ვარამისგან გათავისუფლება, მორჩენა, გადარჩენა შეუძლებელია მხიარულებისა და ზეიმის 
გარეშე. არ არსებობს ლხენა ლხინის გარეშე და დალხენა მოლხენის გარეშე. ჩაგრული 
სოციალური ჯგუფებისთვის რამდენადაც ტკივილი და ტანჯვაა პოლიტიკური მნიშვნელობის, 
იმდენადვე პოლიტიკურია ბედნიერება და სიხარული. ამიტომ არის საჭირო, ყოველდღიურ 
აქტივიზმში მოვახდინოთ როგორც გლოვის, ისე ზეიმის ინტეგრაცია.

ჩვენთვის - ქალებისთვის, ქვიარ ადამიანებისთვის, სხვადასხვა ჩაგრული ჯგუფის წევრებისთვის 
- ყოველი ახალი დღე გადარჩენისთვის ბრძოლაა და ყოველი გადარჩენა - ზეიმი. თუ ჩაგვრის, 
სისტემური ძალადობის და დისკრიმინაციის შედეგია კოლექტიური და თაობათაშორისი 
ტრავმა, მაშინ მისგან გათავისუფლებას - დალხენას, ასევე კოლექტიური და თაობათაშორისი 
ხასიათი უნდა ჰქონდეს. ჩვენ გვჯერა, რომ მრავალსაუკუნოვანი ბრძოლა გადარჩენა-
გათავისუფლებისთვის გენეტიკურ დონეზე ისევე ტოვებს კვალს, როგორც ისტორიული და 
კოლექტიური ტრავმები; თუმცა ამ შემთხვევაში თაობებს გადაეცემა სიცოცხლისუნარიანობა, 
ბრძოლის და ძალების აღდგენის უნარი, თვითაღდგენის გენეტიკური შესაძლებლობა. 
ამ პროცესში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გზამკვლევები ბებიებისგან დატოვებული 
სამკურნალო რეცეპტები და დიდი ბებიებისგან ნასწავლი რიტუალებია. ასევე სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია, ჩვენს შორის მოიძებნონ უხუცესი თუ ახალბედა მლხენელები და მოხდეს 
მათი ცოდნის შენახვა-გადაცემა, თუ შეძენა-გაღრმავება. ამავდროულად, აუცილებელია 
მლხენელი პრაქტიკოსების ჩართვა ფემინისტურ, ქვიარ, ანტი-კოლონიურ და მემარცხენე 
მოძრაობებში - ისეთი ადამიანების, რომელებიც დალხენის სხვადასხვა ხერხებს გამოიყენებენ 
(იქნება ეს დასავლური/ინსტიტუციური თუ ალტერნატიული მოდალობები) გათავისუფლების 
პოლიტიკური მიზნისათვის. ჩვენ მხოლოდ მათით და მათთან ერთად შევძლებთ დალხენასა 
და მოლხენას.

ბოლოსიტყვა
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