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2015 წლის მარ ტი დან 2016 წლის თე ბერ ვლის ჩათ
ვლით ფონ დმა  „სო ხუმ მა“ აფხა ზე თის ქალ თა 
ასო ცი ა ცი ას თან ერ თად გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი 
„ქალ თა ხმე ბის გაძ ლი ე რე ბა კონ ფლიქ ტის ტრან
სფორ მა ცი ის პრო ცეს ში“.
მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე ობ და შვე ი ცა რი ის  სა გა რეო 
საქ მე თა ფე დე რა ლუ რი დე პარ ტა მენ ტის მხარ და
ჭე რით.
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი 
აქ ტი ვო ბე ბი:
 ჩა ტარ და კვლე ვა

 გა ი მარ თა ოთხ დღი ა ნი ტრე ნინ გი ქა ლე ბი სა 
და გო გო ნე ბი სათ ვის

 გა მო ი ცა ბრო შუ რა კვლე ვის მა სა ლე ბის სა
ფუძ ველ ზე

 შე იქ მნა ვი დე ო სი უ ჟე ტე ბი პრო ექ ტის შე სა ხებ 
და დოკუმენტური ფილმი

 გა ი მარ თა პრო ექ ტის მო ნა წი ლე თა ერ თობ
ლი ვი შეხ ვედ რე ბი თელ ა ვივ სა და დუ ბა ი ში

 ჩა ტარ და მრგვა ლი მა გი და 

 გა მო ი ცა სა ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტე ნი

ამ ბი უ ლე ტენ ში შე იკ რი ბა პრო ექ ტის მო ნა წი ლე თა 
შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი და მო საზ რე ბე ბი.
მა თი გაც ნო ბით მკითხ ვე ლი ნათ ლად წარ მო იდ
გენს, რო გორ მიმ დი ნა რე ობ და პრო ექ ტი, რა სა ინ
ტე რე სო ღო ნის ძი ე ბე ბი ტარ დე ბო და და, რაც მთა
ვა რი ა, რო გო რია შე დე გე ბი, რა გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
პრო ექ ტმა მო ნა წი ლე ებ ზე.
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ალლაგამახარია

ფონ დი „სო ხუ მის“ თავ მჯდო მა რე, პრო ექ ტის დი რექ ტო რი

mfkt<b - vidblj<bc ufyvnrbwt<bcsdbc
thsj,kbdb ghjtmnbc afcb

ბო ლო  წლებ ში მსოფ ლი ოს სულ უფ რო მე
ტად ეს მის ქალ თა გან სა კუთ რე ბუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის მნიშ ვნე ლო ბა მშვი დო ბის გან
მტკი ცე ბი სა და პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი აღ დგე
ნის საქ მე ში, მაგ რამ ეს სე რი ო ზუ ლი სამ შვი
დო ბო პო ტენ ცი ა ლი მა ინც სრუ ლად არ არის 
გა მო ყე ნე ბუ ლი.

თუმ ცა ქა ლე ბი ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი მო ნა
წი ლე ე ბი არი ან სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ის ფარ
გლებ ში ჩა ტა რე ბულ ქარ თულ ა ფხა ზურ შეხ
ვედ რებ ზე, მა თი ად გი ლი ჯე რაც არ მო ი ძებ ნა 
ოფი ცი ა ლურ მო ლა პა რა კე ბებ ზე და ჟე ნე ვის 
კონ სულ ტა ცი ებ ზეც არ ის მის ქალ თა ხმა.

ეს უსა მარ თლო ბა ა, რად გან, რო გორც 
მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბა მოწ მობს, ქალ თა 
მიდ გო მე ბი და ფუძ ნე ბუ ლია მის წრა ფე ბა ზე  
სამ ყა რო გახ დეს უფ რო ჰარ მო ნი უ ლი და სა
მარ თლი ა ნი. ქალ თა მხრი დან უსაფ რთხო ე ბის 
აღ ქმა ბევ რად უფ რო ყოვ ლის მომ ცვე ლი ა, 
ვიდ რე მა მა კა ცე ბი სა. ამი ტო მაც სამ შვი დო
ბო შე თან ხმე ბე ბი, რო მელ თა შე მუ შა ვე ბა სა და 
იმ პლე მენ ტა ცი ა შიც  ქა ლე ბი მო ნა წი ლე ო ბენ, 
უფ რო სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნია და მი მარ თუ
ლია რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის ყო ველ დღი უ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბის კენ. 

ფონ დმა  „სო ხუმ მა“ და აფხა ზე
თის ქალ თა ასო ცი ა ცი ამ უკ ვე შე ი ძი ნეს 
საკ მა ოდ ღი რე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო
მად გე ნელ ქალ თა შო რის დი ა ლო გის 
წარ მარ თვის კუ თხით. გან ხორ ცი ელ
და მთე ლი რი გი ერ თობ ლი ვი პრო ექ
ტე ბი სა, რომ ლე ბიც ეძღ ვნე ბო და ქალ
თა გაძ ლი ე რე ბას სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის მეშ ვე ო ბით, ადა მი ა ნუ
რი უსაფ რთხო ე ბის, გენ დე რუ ლი და 
სამ შვი დო ბო სა კი თხე ბის  წა მო წე ვით. 
გა ი მარ თა ერ თობ ლი ვი სას წავ ლო ვი

ზი ტე ბი ქვეყ ნებ ში, რო მელ თაც შე ი ა
რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი გა და ი ტა
ნეს. ამ ვი ზი ტე ბის ფა სი უდა ვო ა: ისი ნი 
გვეხ მა რე ბა, უკეთ გა ვი გოთ „ჩვე ნი“ 
კონ ფლიქ ტის დი ნა მი კა და მი სი ტრან
სფორ მა ცი ის პერ სპექ ტი ვე ბი, ამას თა
ნა ვე ეს არის უსაფ რთხო სივ რცე ორი
ვე მხა რის წარ მო მად გე ნელ თა ურ თი
ერ თო ბი სა და დის კუ სი ე ბი სთ ვის.

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის ერთერთი 
ნა წი ლია  გავ ლე ნა სა ზო გა დო ებ რივ აზ რზე 
იმი სათ ვის, რომ ჩა მო ყა ლიბ დეს მო საზ რე ბა 
ქა ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე სა ხებ ხან
გრძლი ვი და სა მარ თლი ა ნი მშვი დო ბის შე ნე
ბა ში. ამ მიზ ნით აუ ცი ლე ბე ლია  ორი ვე მხა რის 
სა ზო გა დო ე ბებ ში გავ რცელ დეს ინ ფორ მა ცია 
ქალ თა დიპ ლო მა ტი ის  წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც
დი ლე ბის შე სა ხებ.  ცნო ბი ლი ა, რომ  მო ლა პა
რა კე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სას, ან სამ შვი დო ბო 
შე თან ხმე ბის მომ ზა დე ბი სას, ქა ლე ბის უპირ
ვე ლე სი სა ფიქ რა ლია თა ვი ან თი სა ზო გა დო
ე ბე ბის მო მა ვა ლი და ის, რა გავ ლე ნას მო ახ
დენს სამ შვი დო ბო შე თან ხმე ბა მათ შვი ლებ ზე. 
მა მა კა ცე ბი კი უფ რო ხში რად იმა ზე ფიქ რო
ბენ, რო გორ შე ი ნარ ჩუ ნონ  ძა ლა უფ ლე ბა და 
თა ნამ დე ბო ბა.

ამი ტო მაა ასე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქალ თა მშვი
დო ბის მყო ფე ლო ბის იდე ის მხარ და ჭე რა.

პრო ექ ტის პირ ვე ლი სტრა ტე გი აა  ქალ
თა პო ტენ ცი ა ლის გაძ ლი ე რე ბა  კონ ფლიქ ტის 
ორი ვე მხა რეს მათ მო სამ ზა დებ ლად უფ რო 
აქ ტი უ რი ჩარ თვის თვის მშვი დო ბის მშე ნებ ლო
ბის პრო ცეს ში. ამ სტრა ტე გი ის უზ რუნ ველ ყო
ფის თვის ჩა ტარ და ტრე ნინ გი და კვლე ვა.

მე ო რე სტრა ტე გია  უსაფ რთხო სივ რცის 
შექ მნა კონ ფლიქ ტის მხა რე ე ბის წარ მო მად გე
ნე ლი სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი ქა ლე ბის  დი ა
ლო გის თვის.
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ქა ლებს, რო მელ თაც აქვთ სა ხალ ხო დიპ
ლო მა ტი ის ფარ გლებ ში შეხ ვედ რე ბის გა მოც
დი ლე ბა,  შე უძ ლი ათ გახ დნენ სამ შვი დო ბო 
ინი ცი ა ტი ვე ბის ავ ტო რე ბი და ხე ლი შე უ წყონ 
ახა ლი მიდ გო მე ბის ძი ე ბას ქარ თულ ა ფხა ზუ
რი კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის /ტრან სფორ
მა ცი ის მიზ ნით. პრო ექ ტის დას კვნით ეტაპ
ზე  მო ე წყო შე მა ჯა მე ბე ლი შეხ ვედ რა ფონ დი  
„სო ხუ მი სა“ და აფხა ზე თის ქალ თა ასო ცი ა ცი
ის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. შეხ
ვედ რის დროს გა ი მარ თა ჩა ტა რე ბუ ლი მუ შა
ო ბის პრე ზენ ტა ცი ე ბი და გან ხი ლულ იქ ნა რე
კო მენ და ცი ე ბი.  

მე სა მე სტრა ტე გია  თა ვი ან თი სა ზო გა დო
ე ბე ბის ინ ფორ მი რე ბა ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის 
მნიშ ვნე ლო ბის  შე სა ხებ მშვი დო ბის გან მტკი
ცე ბი სა და პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი აღ დგე ნის 
საქ მე ში.

ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად გა მო ი ცა ბრო შუ
რა და სა ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტე ნი, მომ ზად
და დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი პრო ექ ტის შე სა ხებ. 
სა ზო გა დო ე ბა და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად
გენ ლე ბი გა ეც ნენ პროქ ტის ფარ გლებ ში გა
წე ულ მუ შა ო ბას. ეს შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს 
ხე ლი სუფ ლე ბას და სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო 
წრე ებს, ახ ლე ბუ რად შე ხე დონ ქა ლებს და მათ 
როლს სა ზო გა დო ებ რივ პო ლი ტი კურ ცხოვ
რე ბა ში.

საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბა პირ და პი რაა მი მარ
თუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის წა ხა ლი სე
ბის კენ და ეს ნათლად აი სა ხა მთა ვარ მი ზან ში. 
ერ თი მხრივ, მო ბი ლი ზე ბუ ლი და ლი დე რუ
ლი უნარ ჩვე ვე ბით  გაძ ლი ე რე ბუ ლი ქა ლე ბი, 
რომ ლე ბიც მზად არი ან, აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე
ო ბა მი ი ღონ სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში და 
სა მო ქა ლა ქო კამ პა ნი ებ ში და, მე ო რე მხრივ, 
ქა ლთა შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი მართ სა ზო გა
დო ე ბის და ხე ლი სუფ ლე ბის სტრუქ ტუ რე ბის 
შეც ვლი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა  არის ქალ თა 
მი მართ დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის წი
ნა აღ მდეგ ბრძო ლის გა რან ტი ა.

პრო ექ ტში ჩარ თულ ნი იყ ვნენ ქა ლე ბი, 
რომ ლე ბიც, წლე ბი ა, თა ნამ შრომ ლო ბენ ფონდ  
„სო ხუმ თან“ და აფხა ზე თის ქალ თა ასო ცი ა
ცი ას თან. ამ მი მარ თუ ლე ბით ჩვე ნი სა მუ შაო 
გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ პო ზი ტი უ რი 
ცვლი ლე ბე ბის მიღ წე ვა მხო ლოდ სა ერ თო ძა
ლის ხმე ვი თაა შე საძ ლე ბე ლი.

გარ ღვე ვა ქვეყ ნის სამ შვი დო ბო პო
ლი ტი კა ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის კუ
თხით შე უძ ლე ბე ლია იმ სტრუქ ტუ რე
ბის მხარ და ჭე რის გა რე შე, რომელთაც 
გა დამ წყვე ტი ხმა აქვთ. აქე დან გა მომ
დი ნა რე   პრო ექ ტის მთა ვა რი ამო ცა
ნაა ქა ლე ბის მხარ და ჭე რა, მა თი მო ტი
ვა ცი ის გან ვი თა რე ბა, მუ შა ო ბა ად გი
ლე ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის თვის 
მთავ რო ბა ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე
ბის პო ზი ცი ებ ზე, რა თა იყოს ყვე ლა 
სა ხელ მწი ფო პრო ცეს ზე რა დი კა ლუ რი 
გავ ლე ნის შე საძ ლებ ლო ბა.

და გეგ მი ლი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბამ უზ რუნ ველ ყო შე დე გე ბის მიღ წე ვა მოკ ლე
ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში. ეს არის ღო ნის ძი ე ბე
ბის უშუა ლო პრო დუქ ტი:

უსაფ რთხო სივ რცის შექ მნა კონ ფლიქ ტის 
მხა რე ე ბის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი ქა ლე
ბის  დი ა ლო გის თვის;

შემუშავებულია ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ
ლე ბა ზე გავ ლე ნის ერ თობ ლი ვი სტრა ტე
გია კონ ფლიქ ტის ტრან სფორ მა ცი ის პრო
ცეს ში და მდგრა დი მშვი დო ბის შე ნე ბის 
სფე რო ში ქალ თა რო ლის გა  ზრდისთვის;

განხილულია ის რა ე ლის გა მოც დი ლე ბის 
ადაპ ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა;

ერ თობ ლი ვი ვი ზი ტის პრო ცეს ში შე ძე ნი ლი 
ცოდ ნა, გა მოც დი ლე ბა და უნარ ჩვე ვე ბი 
და ეხ მა რე ბა ქა ლებს, გა აძ ლი ე რონ თა ვი
ან თი პო ტენ ცი ა ლი, მნიშ ვნე ლო ბა და რო
ლი თა ვი ან თი სა ზო გა დო ე ბის მას შტა ბით, 
შე ი მუ შა ონ ხედ ვა, რომ შემ დგომ ად ვო კა
ტი რე ბა გა უ წი ონ აქ ტუ ა ლურ სა კი თხებს 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის დო ნე ზე;

ქა ლე ბის ურ თი ერ თო ბა, მო საზ რე ბე ბი სა 
და შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა, დის
კუ სი ე ბი  ყო ვე ლი ვე ეს ხელს უწყობს ურ
თი ერ თგა გე ბას კონ ფლიქ ტის მხა რე ე ბის 
წარ მო მად გენ ლებს შო რის და ახა ლი მიდ
გო მე ბის ძებ ნას;

იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია სა ზო გა დობ რივ ცხო
ვ რე ბა ში ქა ლე ბის უფ რო აქ ტი უ რი მო ნა
წი ლე ო ბის  ბა რი ე რე ბი და შე მა ფერ ხე ბე ლი 
ფაქ ტო რე ბი და შე მუ შა ვე ბუ ლია რე კო მენ და
ცი ე ბი მათ და საძ ლე ვად;

გა ი ზარ და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის 
დო ნე ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბე
ბის შე სა ხებ კონ ფლიქ ტის ტრან სფორ მა ცი ის  
და მდგრა დი მშვი დო ბის შენების პრო ცეს ში. 
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18 გო გო ნა შე იკ რი ბა ქუ თა ის ში, სას ტუმ
რო „ი მერ ში“ და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სხვა
დას ხვა კუ თხი დან (ქუ თა ი სი, წყალ ტუ ბო, ხო
ნი, ზუგ დი დი, ხო ბი, გა ლი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის სოფ ლე ბი გან მუ ხუ რი და აბას თუ
მა ნი). 

უფ რო სა ინ ტე რე სო ე ბი, მო ტი ვი რე ბუ ლე ბი 
და კრე ა ტი უ ლე ბი შე არ ჩია კო მი სი ამ 23 მო ნა
წი ლი დან  რად გან ასე მო ი თხოვ და ტრე ნინ
გის ფორ მა ტი. 

გო გო ნე ბი აქ ტი უ რად მუ შა ობ დნენ თე მა ზე 
„ქარ თულ ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის ანა ლი ზი, 

პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი და რე გუ ლი რე ბის გენ
დე რუ ლი ას პექ ტე ბი (კრე ა ტი უ ლი მე თო დე ბის 
ჩარ თვით)“.

ტრე ნინ გი გა ი მარ თა ერ თობ ლი ვი ქარ
თულ ა ფხა ზუ რი პრო ექ ტის „ქალ თა ხმების 
გაძ ლი ე რე ბა კონფლიქტის ტრანსფორმაციის 
პროცესში“ ფარ გლებ ში.

4 დღის გან მავ ლო ბა ში უამ რავ სა ინ ტე
რე სო, ნაც ნობ თუ უც ნობ სა კითხს შე ეხ ნენ: 
ქარ თულ ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის მი ზე ზე ბი, 
და რე გუ ლი რე ბის გზე ბი, გა ე როს  და სხვა სა
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი სი ა, ჟე ნე

ნინოჭაბუკიანი

ფონ დი „სო ხუ მის“ ასის ტენ ტი

ujujyt<bc @cfresfhb# 
vidblj<bfyb gkfytnt<b

nhtybyub rhtfnbekb vblujvt,bs
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„ამ ოთხ მა დღემ ჩე მი პი როვ ნე ბის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში დი დი რო ლი შე ას რუ ლა. 

მი ვი ღე უზ ღვა ვი ინ ფორ მა ცი ა, 

რო მელ თა შე სა ხებ მხო ლოდ ზე და პი რუ ლი 

წარ მოდ გე ნა მქონ და“. 

„დღეს ვი ცი, რომ მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

ვარ ჩე მი სამ შობ ლოს თვის და ჩე მი 

აქ ტი უ რო ბით შე მიძ ლია პო ზი ტი უ რი 

ცვლი ლე ბე ბის მო ტა ნა“.

ვის მო ლა პა რა კე ბები, ქალ თა ლი დე რო ბა, სამ
შვი დო ბო ხედ ვის შე მუ შა ვე ბა... 

მო ნა წი ლე თა შო რის იყ ვნენ გო გო ნე ბი 
კონ ფლიქ ტის ზო ნი დან, რო მელ თაც ბევ რი 
რამ სა ინ ტე რე სო შეს ძი ნეს ტრე ნინგს და მი
ი ღეს მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი
ე ბი. 

ტრე ნინ გზე მუ შა ობ დნენ გა მოც დი ლი 
მწვრთნე ლე ბი, ექ სპერ ტე ბი ქარ თულ ა ფხა
ზუ რი კონ ფლიქ ტის  სა კი თხებ ში: იუ ლია ხა
რაშ ვი ლი, და ლი ხო მე რი კი, ხა თუ ნა გო გუა და 
ეკატერინე გა მა ხა რი ა. 

სხვა დას ხვა ბლოკს  და ეს წრნენ პრო ექ ტის 
დი რექ ტო რი ალ ლა გა მა ხა რია და კო ორ დი ნა
ტო რი მე რი გე ლაშ ვი ლი.

ბო ლო ორ მა დღემ ახალ გაზ რდე ბი „მოწყ
ვი ტა“ რე ა ლურ სამ ყა როს. მათ შექ მნეს „სა
კუ თა რი“ მშვიდობიანი პლა ნე ტე ბი, გა მო ნა
ხეს გზე ბი ქარ თულ ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის 
და რე გუ ლი რე ბის თვის. 

ტრე ნინ გი გან სა კუთ რე ბუ ლი იყო აქ ტი უ
რი დის კუ სი ე ბით, ჯგუ ფუ რი სა მუ შა ო ე ბი თ და 
პრე ზენ ტა ცი ე ბით, არა ფორ მა ლუ რი ურ თი
ერ თო ბე ბით, თე ატ რის წარ მოდ გე ნა ზე დას
წრე ბით. გა უ თა ვებ ლად შე იძ ლე ბა და ი წე როს 
გო გო ნე ბის ემო ცი ებ ზე, რომ ლე ბიც ტრე ნინ
გის ბო ლოს  გა უ ზი ა რეს ერ თმა ნეთს:     

„ტრე ნინ გმა მომ ცა ცოდ ნა, ფრთე ბი და ენ თუ ზი აზ მი“.

„მი ვი ღე 
ინ ფორ მა ცია 
კონ ფლიქ ტის 
სტა დი ე ბის 
შე სა ხებ, 
შე ვიტყ ვე 
ქარ თულ 
ა ფხა ზუ რი 
კონ ფლიქ ტის 
დი ნა მი კა“. 

„მივ ხვდი, რომ ჩემს ფან ტა ზი ა სა და იდე ებს საზ ღვა რი არ გა აჩ ნი ა“.

„დაღ ლი ლი და სავ სე მე!“

„თა ვი სუ ფა ლი 

აზ როვ ნე ბის და 

ფან ტა ზი ის  

გა მო ხა ტუ ლე ბა, 

და დე ბი თი 

ემო ცი ე ბით 

და მუხ ტვა“.

„კრე ა ტი ვის დღე 
სა ინ ტე რე სო და 
ემო ცი უ რი იყო“.

„ამ ტრე ნინ გმა გა მამ დიდ რა“.
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ეკატერინეგამახარია

ფონ დი „სო ხუ მის“ კონ სულ ტან ტი, მწვრთნე ლი

„გაც დით არ სე ბულ სტე რე ო ტი პებს, 
დრო  ე  ბით მოწყ დით რე ა ლო ბას, გა და ლა ხეთ 
თქვენს ცნო ბი ე რე ბა ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა წი
ნა ღო ბა და შე ე ცა დეთ, გა და ა ბი ჯოთ კლი ში
რე ბულ წარ მოდ გე ნას არ სე ბულ მოვ ლე ნებ ზე, 
ადა მი ა ნებ სა თუ საგ ნებ ზე... ეს დაგ ვა ფიქ რებს 
იმა ზე, რა ზეც აქამ დე არ გვი ფიქ რი ა, დაგ ვეხ
მა რე ბა სა კუ თა რი შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა
ლის გა ფარ თო ე ბა ში, ახა ლი, არას ტან დარ ტუ
ლი იდე ე ბის გა მო მუ შა ვე ბა ში და გაგ ვი კა ფავს 
ახალ გზას მშვი დო ბი ა ნი მო მავ ლის კენ!“

ამ სიტყ ვე ბით და ი წყო ფონ დი „სო ხუ მის“ 
მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი კრე ა ტი უ ლი ტრე ნინ გი, 
რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თვე
ლოს ექ ვსი სხვა დას ხვა ქა ლა ქი დან (რე გი ო
ნი დან) მოწ ვე ულ მა თვრა მეტ მა ლი დერ მა გო
გო ნამ. ტრე ნინ გის უმ თავ რეს მი ზანს წარ მო
ად გენ და მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდა 
ქარ თულ ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის სა კი თხებ
ზე და არას ტან დარ ტუ ლი და კრე ა ტი უ ლი სა
ვარ ჯი შო ე ბის გა მო ყე ნე ბით, მშვი დო ბის მშე
ნებ ლო ბის და კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის ახა
ლი იდე ე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

გა მოც დი ლი ტრე ნე რე ბის დახ მა რე ბით, 
ტრე ნინ გის პირ ვე ლი ბლო კის გან მავ ლო ბა
ში, გო გო ნე ბი აქ ტი უ რად ეც ნო ბოდ ნენ ქალ თა 
ლი დე რო ბის სა კი თხებს, ცდი ლობ დნენ ლი დე
რო ბის უნარ ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის თვის სა
ჭი რო ტექ ნო ლო გი ე ბის და მე თო დე ბის და უფ
ლე ბას. მო ნა წი ლე ებ მა მი ი ღეს დე ტა ლუ რი ინ
ფორ მა ცია ქარ თულ ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის 
სპე ცი ფი კის შე სა ხებ, გა ა ა ნა ლი ზეს კონ ფლიქ
ტის მი ზე ზე ბი და შე დე გე ბი, იმ სჯე ლეს კონ
ფლიქ ტის ირ გვლივ არ სე ბულ პო ლი ტი კურ 
კო ნი უნ ქტუ რა ზე და რე ა ლო ბა ზე, რო მე ლიც 
უშუ ა ლო გავ ლე ნას ახ დენს კონ ფლიქ ტის მოგ
ვა რე ბა ზე, ადა მი ან თა შო რის ნდო ბის აღ დგე
ნა სა და ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა ზე. სა
გუ ლის ხმო ა, რომ ტრე ნინ გის მსვლე ლო ბი სას, 
მო ნა წი ლე ე ბი შეხ ვდნენ ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე

htfkj<blfy fhfhtfkeh= 
vfuhfv itcf>kt<tk htfkj<fvlt

kblth ujujyt,sfy xfnfht,ekb 
rhtfnbekb nhtybyub

ბის უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ქალ ბა ტონს, რო მელ
მაც გა აც ნო მათ ინ ფორ მა ცია ჟე ნე ვის მო ლა
პა რა კე ბე ბის ფორ მატ ზე, მი სი შექ მნის წი ნა
პი რო ბებ ზე, იმ გა მოწ ვე ვებ სა და პერ სპექ ტი
ვებ ზე, რომ ლე ბიც თან ახ ლავს კონ ფლიქ ტის 
მხა რე ებს შო რის ოფი ცი ა ლურ დი ა ლოგს.

ტრე ნინ გის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს წარ მო
ად გენ და „კრე ა ტი უ ლი თა მა შე ბი“, რომ ლის მი
ზა ნი იყო არას ტან დარ ტუ ლი და უნი კა ლუ რი 
მე თო დი კის გა მო ყე ნე ბა, მო ნა წი ლე ე ბის „დაც
ლა“ არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის გან და კლი ში
რე ბუ ლი სა კი თხე ბის გან, ქარ თულ ა ფხა ზუ რი 
კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის და მშვი დო ბის შე ნე
ბის ახ ლე ბუ რი გზე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

ორი დღის გან მავ ლო ბა ში გო გო ნებ მა შეძ
ლეს ქვეც ნო ბი ერ ში შე ნა ხუ ლი, მდი და რი ფან
ტა ზი ე ბის სკივ რის აღ მო ჩე ნა და მას ში ღრმად 
და ლე ქი ლი იდე ე ბის ზე და პირ ზე გა მო ტა ნა. 
ისი ნი ქმნიდ ნენ არა რე ა ლურ, მაგ რამ მათ თვის 
სა სურ ველ მშვი დო ბი ან სამ ყა როს, გუ ლუხ ვად 
გას ცემ დნენ სა კუ თა რი ში ნა გა ნი გრძნო ბე ბის 
უდი დეს განძს და უშ რე ტი შე მოქ მე დე ბი თი 
ფიქ რე ბის ნა ყოფს. 

მა გა ლი თად, ერ თერ თმა ჯგუფ მა წარ მო
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ად გი ნა პლა ნე ტა „გღ“ (ჩვი ლი ბავ შვის მი ერ 
წარ მოთ ქმუ ლი პირ ვე ლი ბგე რა), რო მელ თა 
ბი ნად რე ბი, პა ტა რა, ნა თე ლი არ სე ბე ბი ჩვი ლი 
ბავ შვე ბის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სი სუფ თა
ვით და უცოდ ვე ლო ბით, მხო ლოდ სიყ ვა რულს 
და პო ზი ტივს ავ რცე ლე ბენ სა კუ თარ პლა ნე
ტა ზე და მის მიღ მა.

ან პლა ნე ტა „სა კუ რა“ (ა ლუბ ლის ყვა ვი
ლი), რო მე ლიც ამ მცე ნა რის თვის და მა ხა სი
ა თე ბე ლი სი ლა მა ზით და ღრუბ ლის სი ფა ფუ
კით გა მო ირ ჩე ვა, სა დაც არ არ სე ბობს საზ
ღვრე ბი, სა დაც ადა მი ა ნე ბი და სახ ლე ბი შე უ
ფერ ხებ ლად გა და ად გილ დე ბი ან და ეც ნო ბი ან 
სამ ყა როს. ამ პლა ნე ტის ბი ნად რე ბი, ბუ ნე ბის 
და გა რე მოს სიყ ვა რუ ლით, ცოდ ნის წყურ ვი
ლით გამ სჭვა ლულ ნი, მხო ლოდ ბედ ნი ე რე ბას 
და სი კე თეს თე სა ვენ. 

სა ინ ტე რე სო იყო ერ თერ თი ჯგუ ფის მი
ერ წარ მოდ გე ნი ლი პლა ნე ტა „არ სე ბუ ლი დან 
არარ სე ბუ ლამ დე“, სა დაც მშვი დო ბის დამ
ყა რე ბა ში ადა მი ა ნებს ეხ მა რე ბა სა სურ ველ 
არ სე ბე ბად გარ და სახ ვის უნა რი. ზო გი ერ თი 
გარ და ი სა ხე ბა მტრე დად, რაც მას აძ ლევს შე
საძ ლებ ლო ბას, შე უ ფერ ხებ ლად იფ რი ნოს და 
თე სოს მშვი დო ბა იმ ად გი ლებ ში, სა დაც ეს სა
ჭი რო ა. ზო გი ერ თი კი გარ და ი სა ხე ბა პეპ ლად, 
რა თა ლა მაზ ფერ თა გა მით გა ა ლა მა ზოს სამ
ყა რო. 

წარ მოდ გე ნი ლი იყო ასე ვე სა ა თის ფორ მის 
პლა ნე ტა, რო მე ლიც დრო ის ძი რი თად თვი
სე ბებს  და უს რუ ლე ბელ მოძ რა ო ბას, ჟამ თა 
სვლას და ხან თმო ნაც ვლე ო ბას  სიმ ბო ლი რებ
და. ცი ფერ ბლა ტი კი ციფ რე ბის და ის რე ბის 
მა გივ რად ღი მი ლით, ცოდ ნით, პო ზი ტი ვით, 
თა ვი სუფ ლე ბით, სით ბო თი, სიყ ვა რუ ლით და 
ბედ ნი ე რე ბით იყო აღ ნიშ ნუ ლი. თო ფის ფორ

მის სა ა თის მე ქა ნიზ მი, ტყვი ის მა გივ რად ყვა
ვი ლე ბის გას რო ლით უზ რუნ ველ ყოფ და სა
ათ ზე წარ მოდ გე ნი ლი კა ტე გო რი ე ბის მო ნაც
ვლე ო ბას, რაც უსას რუ ლოდ მე ორ დე ბო და და 
ასე და უს რუ ლებ ლად იფ რქვე ო და მშვი დო ბა...

ტრე ნინ გის მსვლე ლო ბი სას მო ნა წი ლე ე
ბი ცდი ლობ დნენ მათ თვის ჩვე უ ლი ნივ თე ბის 
გა მო ყე ნე ბის სრუ ლი ად არას ტან დარ ტუ ლი 
მე თო დე ბის მო ფიქ რე ბას, მათ მი ერ გა მო გო
ნი ლი მშვი დო ბი ა ნი სამ ყა როს თვის, მი სი მო ბი
ნად რე ე ბი სა და საგ ნე ბის თვის სრუ ლი ად ახა
ლი სა ხე ლე ბის და ფუნ ქცი ე ბის მი კუთ ვნე ბას 
და უნი კა ლუ რი ლექ სი კო ნის შედ გე ნას. 

მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბის თქმით, კრე
ა ტი ულ მა თა მა შებ მა ისი ნი არა მარ ტო მოწყ
ვი ტა არ სე ბულ რე ა ლო ბას და სხვა, შეთხ ზულ 
და არა რე ა ლურ სამ ყა რო ში გა და იყ ვა ნა, არა
მედ მის ცა იდე ე ბის გე ნე რი რე ბის საკ მა რი სი 
თა ვი სუფ ლე ბა და უბიძ გა თა მა მი წი ნა და დე
ბე ბის გა მო მუ შა ვე ბის კენ. მო ნა წი ლე თა უკუ
კავ შირ მა ცხად ყო, რომ მუ შა ო ბის ამ მე თოდ
მა მათ ნათ ლად და ა ნა ხა სა კუ თა რი ფან ტა ზი
ის და წარ მო სახ ვი თი უნა რის სრუ ლი ად ახა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და და ა ჯე რა, რომ ადა მი ა
ნის ფან ტა ზი ის ნე ბის მი ე რი ნა ყო ფი, რო გო
რი აბ სურ დუ ლი და არა რე ა ლუ რიც არ უნ და 
მოგ ვეჩ ვე ნოს ერ თი შე ხედ ვით, შე საძ ლოა რე
ა ლო ბად იქ ცეს.

ტრე ნინ გის კულ მი ნა ცი უ რი ნა წი ლი ით ვა
ლის წი ნებ და სტე რე ო ტი პე ბის გან გან თა ვი სუფ
ლე ბუ ლი მო ნა წი ლე ე ბის ჩარ თვას ქარ თულ ა
ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის და ნდო
ბის აღ დგე ნის ახა ლი გზე ბის ძი ე ბის და შე მუ
შა ვე ბის პრო ცეს ში. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ფაქ
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„კრე ა ტი ულ მა ტრე ნინ გმა 

შე სა ძლებ ლო ბა მომ ცა, 

გავ ცდე ნო დი რუ ტი ნულ 

რე ა ლო ბას და გზა მის ცა 

ჩემს ფან ტა ზი ას. მე მივ ხვდი, 

რომ არა ფე რია შე უძ ლე ბე ლი 

ჩვენს სამ ყა რო ში“.

ტობ რი ვად ყო ვე ლი მო ნა წი ლე გა მო ხა ტავ და 
არ სე ბუ ლი თე მის მი მართ დიდ და ინ ტე რე სე ბას 
და მზა ო ბას, გა და ხე დოს კონ ფლიქ ტის და რე
გუ ლი რე ბის არ სე ბულ გზებს და მაქ სი მა ლუ რი 
შე მოქ მე დე ბი თი გან წყო ბით, ახ ლე ბუ რად მი
უდ გეს აფხა ზურ მხა რეს თან და ახ ლო ე ბის და 
შე რი გე ბის შე საძ ლო სცე ნა რე ბის და პერ სპექ
ტი ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბის პრო ცესს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ შა ო ბი სას გო
გო ნებს ხში რად უჭირ დათ ქარ თულ ა ფხა ზუ
რი კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის უკ ვე არ სე ბუ ლი 
და აპ რო ბი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის შე მო თა ვა ზე
ბის გან თა ვის შე კა ვე ბა და მათ ცნო ბი ე რე ბა ში 
მყა რად ფეს ვგად გმუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის გან 
გან თა ვი სუფ ლე ბა, ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად იგ
რძნო ბო და თი თო ე უ ლი მო ნა წი ლის შე მოქ მე
დე ბი თი ენერ გი ის და პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა
ლუ რი მო ბი ლი ზე ბა და არ სე ბუ ლი ჩარ ჩო ე ბის
გან გა მოს ვლის მცდე ლო ბა. 

მუ შა ო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ებ მა წარ
მო ად გი ნეს უამ რა ვი სა ინ ტე რე სო იდე ა, მათ 
შო რის აღ სა ნიშ ნა ვი ა: 

 მე გობ რო ბის და დი ა ლო გის სურ ვი ლის 
დას ტუ რად, ღია მშვი დო ბის ბა რა თე ბის დღის 
მო წყო ბა და მტრე დე ბით აფხა ზურ მხა რეს 
წარ გზავ ნა ან სა ი დუმ ლო მე გობ რუ ლი წე რი
ლე ბის და ლუ ქუ ლი ბოთ ლით ზღვა ზე გაშ ვე ბა;

 ერ თობ ლი ვი ახალ გაზ რდუ ლი ნიღ ბე
ბის თე ატ რის მო წყო ბა, სა დაც მო ნა წი ლე ე ბი 
ინ კოგ ნი ტოდ წარ სდგე ბი ან და მოყ ვე ბი ან თა
ვი ანთ ცხოვ რე ბი სე ულ ის ტო რი ას და გა უ ზი
ა რე ბენ ერ თმა ნეთს თა ვი ანთ წუ ხილს, სატ კი
ვარს თუ სა ნუკ ვარ სურ ვი ლებს;

 მოძ რა ვი ახალ გაზ რდუ ლი ბა ნა კე ბის 
მო წყო ბა (არ ქე ო ლო გი უ რი ექ სპე დი ცი ე ბის ან 
კვლე ვე ბის ჩა სა ტა რებ ლად), სა დაც მსგავ სი 
ინ ტე რე სის მქო ნე ახალ გაზ რდებს შე საძ ლებ
ლო ბა ექ ნე ბათ, ერ თად იმოგ ზა უ რონ მსოფ
ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში, ჩა ა ტა რონ კვლე
ვე ბი ან არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბი;

 ახა ლი სამ შვი დო ბო ლექ სი კო ნის ერ
თობ ლი ვად შექ მნა და კონ ფლიქ ტის მხა რე ებს 
შო რის დი ა ლო გის გა მარ თვა ახალ ენა ზე;

 სტუ დენ ტე ბის მო ბი ლი ზე ბა და ენ გუ
რის ხიდ ზე ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი ე ბის „ენ
გუ რო ბის“ გა მარ თვა, სა დაც ახალ გაზ რდე ბი 
გა აც ნო ბენ ერ თმა ნეთს თა ვი ანთ ის ტო რი ულ 
კულ ტუ რულ ღი რე ბუ ლე ბებს, მო ა წყო ბენ ნა
ცი ო ნა ლუ რი კერ ძე ბის ფეს ტი ვალს, გა მარ თა
ვენ გუნ დის შეკ ვრის და ნდო ბის გაღ რმა ვე ბის 
სხვა დას ხვა სა ინ ტე რე სო აქ ტი ვო ბას; 

 თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის და ინ
ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბით სამ შვი დო ბო და და
დე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა აფხა ზუ
რი მხა რის შე სა ხებ და ა.შ. 

კრე ა ტი უ ლი ტრე ნინ გი გა მო ირ ჩე ო და მო
ნა წი ლე თა აქ ტი უ რო ბით და დი ნა მი უ რო ბით, 
უჩ ვე უ ლო იდე ე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით და 
მო ნა წი ლე ე ბის მხრი დან თა ვის გა მოვ ლე ნის 
მცდე ლო ბით. სა ინ ტე რე სოდ ვი თარ დე ბო და 
მშვი დო ბის დამ ყა რე ბის, შე რი გე ბის და ნდო
ბის აღ დგე ნის სურ ვი ლით შეპყ რო ბი ლი ახალ
გაზ რდე ბის ტრან სფორ მა ცი ა. ზო გი ერ თი 
მათ გა ნი და ფიქ რდა ისეთ სა კი თხებ ზე, რომ
ლებ ზეც არას დროს უფიქ რია წარ სულ ში, გა
ი აზ რა სამ შვი დო ბო პრო ცე სის და თი თო ე უ ლი 
ადა მი ა ნის აქ ტი უ რო ბის მნიშ ვნე ლო ბა კონ
ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის საქ მე ში. 

ჯგუ ფუ რი პრე ზენ ტა ცი ე ბის დროს დი დი 
ემო ცი ე ბი გა მო იწ ვია ერ თერ თი მო ნა წი ლის 
მი ერ რამ დე ნი მე წუთ ში შედ გე ნილ მა ემო ცი
ურ მა გზავ ნილ მა, სა დაც ის წე რი ლის ერ თ
ერთ ნა წილ ში მი მარ თავს აფხა ზი თა ნა ტო ლე
ბის მშობ ლებს და ახალ გაზ რდე ბის თვის მშვი
დო ბი ა ნი მო მავ ლის შექ მნა ში ხელ შე წყო ბას 
სთხოვს: „ყვე ლა ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა, მო
ი პო ვოს მი სი წი ლი ბედ ნი ე რე ბა. ჩე მი ბედ ნი
ე რე ბა მშვი დო ბი ა ნი აფხა ზე თი ა. მე გთხოვთ, 
და მეხ მა როთ მის მიღ წე ვა ში. ვი ცი, მსგავ სი 
გრძნო ბე ბი თქვე ნი შვი ლის სულ საც აშ ფო
თებს. იბ რძო ლეთ მშვი დო ბის თვის და შვი ლის 
ბედ ნი ე რე ბის თვის.“

ტრე ნინ გის პრაქ ტი კუ ლად ყო ველ მა მო
ნა წი ლემ გა აც ნო ბი ე რა, რომ მშვი დო ბის მიღ
წე ვა ცვლი ლე ბებს მო ი თხოვს და რომ არ სე
ბუ ლი რე ა ლო ბის ცვლი ლე ბა სწო რედ სა კუ
თა რი აზ როვ ნე ბის და შეგ ნე ბის ცვლი ლე ბით 
იწყე ბა. 

ტრე ნინ გის ყვე ლა ზე დიდ მო ნა პოვ რად 
შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ სა ინ ტე რე სო და ახა ლი 
იდე ე ბით და ხუნ ძლუ ლი 18 ახალ გაზ რდა, რო
მელ საც თა მა მად შე უძ ლია შე უ ერ თდეს მრა
ვალ რი ცხო ვან მშვი დო ბის მყო ფელ ქალ თა არ
მი ას და პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი მო ახ დი ნოს 
რო გორც სა კუ თა რი სამ შობ ლოს, ასე ვე მის 
საზ ღვრებს გა რეთ მშვი დო ბის შე ნე ბის და 
მიღ წე ვის საქ მე ში. 
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ხათუნაგოგუა

ფონ დი „სო ხუ მის“ მწვრთნე ლი, პრო ექ ტის მო ნა წი ლე

yjtv<hbc s<bkb lqtt<b stk-fdbdib
mfkt,c ite.kbfs gjpbnbehb ve[nbc 

itnfyf cfvidblj,j cfmvbfyj,fib

შეხ ვედ რის თა რი ღი: 2015 წლის 
1013 ნო ემ ბე რი
შეხ ვედ რის ად გი ლი: თელ ა ვი ვი, 
სას ტუმ რო „სი ნე თი“
შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ე ბი: 77 ქა
ლი ორი ვე მხრი დან
შეხ ვედ რის მი ზა ნი: ის რა ე ლის 
ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა მოც
დი ლე ბის გაც ნო ბა  რო გორ შევ
ცვა ლოთ კონ ფლიქ ტის თა ნამ დე ვი 
რე ა ლო ბა: სი ძულ ვი ლი და მტრო ბა 
და შევ ქმნათ ალ ტერ ნა ტი ვა, რო
მე ლიც რე გი ონ ში მშვი დო ბის დამ
ყა რე ბის იმედს იძ ლე ვა. 

გა ი მარ თა შეხ ვედ რე ბი ის რა ე ლის ქალ 
აქ ტი ვის ტებ თან, რომ ლე ბიც გა ერ თი ან დნენ 
ქალ თა მოძ რა ო ბა ში მშვი დო ბი სა და კონ
ფლიქ ტის პრე ვენ ცი ი სათ ვის: ასია ის ტო ში ნა, 
ეს თერ რა პო პორ ტი და ლა ნა ზილ ბერ მა ნი.

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ე ბი შე ეხ ნენ შემ დეგ 
სა კი თხებს: ძა ლა დო ბა, და უც ვე ლო ბის შეგ
რძნე ბა, სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის გა ნახ ლე ბის 
და ტე რაქ ტე ბის ში ში, მაგ რამ ამა ვე დროს, 
მზად ყოფ ნა  მთე ლი ძა ლის ხმე ვა გა ა ერ თი
ა ნონ ოკუ პა ცი ის შეწყ ვე ტი სა და მდგრა დი 
მშვი დო ბი სათ ვის. 

ქარ თულ ა ფხა ზუ რი ჯგუ ფის წევ რე ბი 
შეხ ვდნენ აფხა ზე თის ყო ფილ მცხოვ რებ
ლებს. ეს იყო შე საძ ლებ ლო ბა, პრობ ლე მის
თვის მა თი თვა ლით შე ე ხე დათ.

შეხ ვედ რა სა სარ გებ ლო იყო გა მოც დი
ლე ბის მი ღე ბის კუ თხით  ის რა ე ლელ ქალ თა 
მიდ გო მა, მე თო დე ბი და მო ტი ვა ცი ა, გა ა ერ
თი ა ნონ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ყვეყ ნის 
მშვი დო ბი ა ნი მო მავ ლი სათ ვის.  
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ყველაკონფლიქტი
ერთმანეთსჰგავს

კონ ფლიქ ტო ლო გი ა ში სა ყო ველ თა ოდ აღი
ა რე ბუ ლი ფრა ზა ა: „ყვე ლა კონ ფლიქ ტი ერ
თმა ნეთს ჰგავს, ყვე ლა კონ ფლიქ ტი ერ თმა ნე
თის გან გან სხვა ვე ბუ ლი ა.“ ამ თით ქოს და ურ
თი ერ თგა მომ რი ცხავ ფრა ზა ში სრუ ლი ჭეშ მა
რი ტე ბა ა. არა ვინ და ვობს იმა ზე, რომ ნე ბის
მი ე რი კონ ფლიქ ტი ერ თნა ი რი სქე მით მიმ დი
ნა რე ობს: მი ზე ზე ბი, ეს კა ლა ცია და  შე დე გად 
 და პი რის პი რე ბუ ლი მხა რე ე ბი. მი უ ხე და ვად 
ამ სა ყო ველ თაო სქე მი სა, ყვე ლა კონ ფლიქ ტი 
გან სხვა ვე ბუ ლი ა, გან სხვა ვე ბუ ლი მი ზე ზე ბით, 
მიმ დი ნა რე ო ბით და შე სა ბა მი სად  მოგ ვა რე
ბის გზე ბით. 

კონ ფლიქ ტე ბის მი მართ ჩვე ნი და ინ ტე რე
სე ბა  ჩვე ნი ვე საქ მი ა ნო ბი დან მომ დი ნა რე ობს. 

ფონ დი „სო ხუ მი“ ერ თერ თია იმ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო
რის, რომ ლის სა მუ შაო სტრა ტე გი ა
ში და არ სე ბი დან დღემ დე უც ვლე ლია 
სამ შვი დო ბო მი მარ თუ ლე ბა. ამ სტრა
ტე გი ი დან გა მომ დი ნა რე,  ასე ვე აქ ტუ
ა ლუ რი და პრი ო რი ტე ტუ ლია ქალ თა 
რო ლი სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში. 

მსოფ ლიო თუ ქარ თვე ლი პო ლი ტი კო სე
ბის, არა სამ თავ რო ბო თუ სა ერ თა შო რი სო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად,  ქარ
თულ ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტი ჩა ე წე რა „ბე ბე
რი“ კონ ფლიქ ტე ბის სი ა ში. თუმ ცა დღემ დე არ 
და ბე რე ბუ ლა სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა. დღემ
დე იძებ ნე ბა გზე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი, მუ შავ
დე ბა იდე ე ბი სა ერ თო  შე ხე ბის წერ ტი ლე ბის 
აღ მო სა ჩე ნად. 

რო გო რია სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა 
კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის საქ მე ში, რო
გორ მუ შა ო ბენ ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ამ 
მი მარ თუ ლე ბით. სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბის 
ამო უ წუ რავ ოკე ნე ში დარ ჩა კი ისე თი მე თო
დი, რომ ლის და ნერ გვა და გა მო ყე ნე ბა პო ზი
ტი ურ შტრი ხებს შე ი ტანს ჩვენს ურ თი ერ თო
ბა ში.  

სწო რედ ეს იყო ნო ემ ბერ ში ის რა ელ ში სა
მუ შაო ვი ზი ტით ფონ დი „სო ხუ მის“ წარ მო
მად გე ნელ თა გამ გზავ რე ბის მი ზა ნი.  

თელ-ავივშიქალთა
ორგანიზაციებს
უნდაშევხვდეთ

ქუ თა ი სუ რი ნო ემ ბრის სუს ხის შემ დეგ უჩ
ვე უ ლო სით ბო თი გვხვდე ბა ის რა ე ლი. თუმ ცა, 
ეს არც არის გა საკ ვი რი. თელ ა ვი ვი ხომ ივ რი
თ ზე „გა ზა ფხუ ლის ბორცვს“ ნიშ ნავს. თუმ ცა, 
სამ წუ ხა როდ, მა რა დი უ ლი მზი სა და სიყ ვა რუ
ლის ქვე ყა ნა ში ყვე ლა ფე რი არც ისე კარ გა და ა. 
კონ ფლიქ ტი, რო მე ლიც ის რა ელ პა ლეს ტი ნის, 
ხა ნაც ახ ლო აღ მო სავ ლე თის კონ ფლიქ ტის სა
ხე ლი თაა ცნო ბი ლი, უკ ვე რამ დე ნი მე ათ წლე
ულს ით ვლის  და დღემ დე გრძელ დე ბა.    

გამ გზავ რე ბამ დე ის რა ე ლის კონ ფლიქ
ტზე ინ ფორ მა ცი ებს ვაგ რო ვებ. უამ რა ვი მა სა
ლა არ სე ბობს კონ ფლიქ ტის მი ზე ზებ ზე, მი სი 
წარ მო შო ბის გზებ ზე: 

„ერ თერთ მთა ვარ მი ზე ზად ტე რი ტო
რი უ ლი და პი რის პი რე ბა სა ხელ დე ბა, თუმ ცა 
არ გა მო რი ცხა ვენ რე ლი გი ურ მო ტივ საც, 
რო მე ლიც არ ცთუ ისე სუს ტი ა. ქვეყ ნებს შო
რის სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბი ჩიხ შია 
შე სუ ლი. ისი ნი ვერ თან ხმდე ბი ან აღ მო სავ
ლეთ იე რუ სა ლი მი სა და მდი ნა რე იორ და ნი
ის და სავ ლეთ სა ნა პი როს სტა ტუს ზე. ბო ლო 
პე რი ოდ ში, პა ლეს ტი ნა ში გან სა კუთ რე ბით 
გა აქ ტი ურ დნენ რა დი კა ლუ რად გან წყო ბი
ლი ძა ლე ბი, რომ ლებ საც მიზ ნის მი საღ წევ 
მთა ვარ სა შუ ა ლე ბად ტე რო რიზ მი მი აჩ ნი ათ. 
ისი ნი ახორ ცი ე ლე ბენ ტე რო რის ტულ აქ ტებს 
სა და ვო ტე რი ტო რი ებ ზე, მათ „ვალ ში არ 
რჩე ბა“ ის რა ე ლიც, რო მე ლიც თა ვის მხრივ 
დამ სჯელ პო ლი ტი კას ატა რებს. ძა ლა დო ბა 
კი დევ უფ რო დიდ ძა ლა დო ბას იწ ვევს. მის 
ყვე ლა ზე სის ხლი ან გა მოვ ლი ნე ბად იქ ცა ახ
ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი: „ჰა
მა სი“, „ის ლა მუ რი ჯი ჰა დი“.

კონ ფლიქ ტის სუ ნი ყვე ლა უბანს 
ეტყო ბა. ან იქ ნებ ჩვენ, ჩა მო სუ ლებს 
გვაქვს ეს გრძნო ბა გაძ ლი ე რე ბუ ლი. 
რად გან სულ უფ რო ხში რად ვის მენთ 
ინ ფორ მა ცი ას ის რა ე ლის სხვა დას ხვა 
ად გი ლას მომ ხდარ ტე რო რის ტულ 
აქ ტზე, რაც მზი სა და სი ნათ ლის ქვე
ყა ნა ში არას ტა ბი ლუ რო ბის შეგ რძნე
ბას კი დევ უფ რო აძ ლი ე რებს.
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სას ტუმ რო „გილ გე ლის“ მი სა ღებ ში რუ
სი ებ რა ე ლი გო გო ნა სა კუ თარ ის ტო რი ას გვი
ამ ბობს. გა ტე ხი ლი რუ სუ ლით ამ ბობს, რომ 
ოთხი წლის იყო, რო ცა მი სი მშობ ლე ბი რუ
სე თი დან ისრაელ ში დაბ რუნ დნენ. ეს ნორ მა
ლუ რი იყო, რად გან ეს მი სი სამ შობ ლოა და აქ 
უნ და იცხოვ როს. მი სი თქმით, აქ ყვე ლა ფე რია 
იმის თვის, რომ გემ რი ე ლად იცხოვ რო, ეს მი წა 
ებ რა ე ლებ საც და არა ბებ საც ეყო ფათ, მაგ რამ 
მა ინც ვერ იყო ფენ. ომი არა ვის სჭირ დე ბა, 
მაგ რამ მა ინც ვერ აჩე რე ბენ.   

კონ ფლიქ ტზე, ტე რო რიზ მზე ყვე ლა სა
უბ რობს. ერ თერ თი ტუ რის ტი ქალ ბა ტო ნი, 
რო მე ლიც გერ მა ნი ი დან ჩა მო ვი და, ხუმ რო ბით 
გვიყ ვე ბა:  ჩე მი მე გო ბა რი გა მომ გზავ რე ბის 
წინ მე უბ ნე ბა, შენ რა, გა გიჟ დი, სიკ ვდი ლი ხომ 
არ მო გე ნატ რა, ამ ხე ლა რუ კა ზე ნუ თუ უკე თე
სი ად გი ლი ვერ მო ნა ხე ო.

ყვე ლაფ რის  მი უ ხე და ვად, სას ტუმ რო ში 
ტუ რის ტე ბის ნა კა დი არ წყდე ბა. ჩა მოს ვლის 
მიზეზი ყვე ლას თვის ერ თი ა. ეს ხომ წმინ და 
მი წა ა. აქ მოხ ვედ რა ზე ნე ბის მი ე რი ქრის ტი ა ნი 
ოც ნე ბობს.

სამშვიდობოსაქმიანობის
გაცნობა,პარალელები,
მომავლისპერსპექტივები

პირ ვე ლი სტუ მა რი ასია ის ტო ში ნაა  ორ
გა ნი ზა ცია „ა და მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ინ
დექ სი“. 

პირ ვე ლი ვე წუ თე ბი დან ახერ ხებს შთა
ბეჭ დი ლე ბის მოხ დე ნას. სა უბ რობს ის რა ე ლის 
კონ ფლიქ ტზე, მშვი დო ბა ზე, სა კუ თარ საქ მი ა
ნო ბა ზე  მშვი დო ბის მყო ფე ლი ქა ლის სა ინ ტე
რე სო სა ხე იხა ტე ბა. 

ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის თე მა ჩვენ
თვის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო ა. პა რა ლე
ლე ბი ბუ ნებ რი ვად ჩნდე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
გა კე თე ბულ ჩვენს საქ მი ა ნო ბა საც ვა ფა სებთ. 
დი დი გუ ლის ყუ რით ვის მენთ ინ ფორ მა ცი ებს 
მათ მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა ზე, რო მე ლიც 
ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ინ დექ სის გან
საზ ღვრას გუ ლის ხმობს. თა ვა დაც ინ ტე რეს
დე ბა ქარ თუ ლი და აფხა ზუ რი მხა რე ე ბის მი
ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით. ასია ამ ბობს, 
რომ და პი რის პი რე ბუ ლი მხა რე ე ბის თვის, 
გარ და ომი სა და კონ ფლიქ ტი სა, არ სე ბობს 
სხვა ტი პის საფ რთხე ე ბი, რო მელ თა მოგ ვა რე
ბა, შეც ვლა შე საძ ლე ბე ლია და სწო რედ აქე დან 
უნ და იწყე ბო დეს სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა:  
„ჩვენ შე იძ ლე ბა ვერ შე ვა ჩე როთ კონ ფლიქ
ტი, მაგ რამ შე იძ ლე ბა მო ვუხ სნათ ქა ლებს ის 
საფ რთხე ე ბი, რო მელ თაც ისი ნი  მუდ მი ვად 
გრძნო ბენ.“

მი სი აზ რით, ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის 
ინ დექ სის გან საზ ღვრა მნიშ ვნე ლო ვა ნია სამ
შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში, რად გან ის გეხ მა რე
ბა, გან საზ ღვრო, რა კუ თხით უნ და გა აძ ლი ე
რო მუ შა ო ბა, რა მი მარ თუ ლე ბით დას ვა მთა
ვა რი აქ ცენ ტე ბი. ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი დან 
კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი მოჰ ყავს: „ქა ლებს 
ომის ეში ნი ათ, მაგ რამ უფ რო მე ტად ეში ნი ათ 
იმ ჩაბ ნე ლე ბუ ლი ქუ ჩე ბის, სა დაც მუდ მი ვად 
უწევთ სი ა რუ ლი.“  

ინ ტე რაქ ტი უ ლი რე ჟი მი სა შუ ა ლე ბას იძ
ლე ვა, ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის თე მა ზე 
ჩვენს მი ერ ქარ თულ და აფხა ზურ მხა რეს ჩა
ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი გა ვაც ნოთ. აქაც ანა ლო
გი უ რი შე დე გე ბი ა: სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი, 
უმუ შევ რო ბა, კვე ბა, ჯან მრთე ლო ბა, ადა მი ა
ნუ რი საფ რთხე ე ბი,  რო მე ლიც ერ თნა ი რად 
აწუ ხებს რო გორც აფხაზ, ასე ვე ქარ თველ ქა
ლებს. 

შეხ ვედ რა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ კუ თხი თაც, 
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რომ სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბის სა შუ
ა ლე ბაც გვეძ ლე ვა  ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო
ე ბა სწო რედ ის თე მა ა, რო მე ლიც სა ერ თოა 
კონ ფლიქ ტის ორი ვე მხა რის თვის. 

ეს თერ  რა პო პორ ტი   ორ გა ნი ზა ცია „კო
ა ლი ცია ქა ლე ბი მშვი დო ბი სათ ვის“. ეს მე ო რე 
ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რო მე ლიც გა მოც დი ლე ბის გა
სა ზი ა რებ ლად გვეს ტუმ რა.  მომ ხსე ნე ბე ლი გან
სა კუთ რე ბუ ლი ანა ლი ზით გა მო ირ ჩე ვა. ხაზ
გას მით სა უბ რობს, რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში ქალ თა აქ ტი ვო ბა. 
გა მოც დი ლე ბა დი დი აქვთ: აქ ცი ე ბი, მას მე დი ის 
და ინ ტე რე სე ბა, ხმა უ რი ორი ვე მხა რის ადა მი ან
თა შო რის სი ძულ ვი ლის აღ მო საფხ ვრე ლად. 

ეს თერ რა პო პორ ტის მო საზ რე ბე ბი ჩვენს 
ჩა ნა წე რებ ში ჩნდე ბა: „სამ შვი დო ბო პო ლი ტი
კას ხალ ხი აშე ნებს, ორი ვე მხა რეს მყო ფი ადა
მი ა ნე ბი. პო ლი ტი კო სებს არ შე უძ ლი ათ ამ გან
წყო ბის ერთ დღე ში შექ მნა. მშვი დო ბის შე ნე ბა 
ხან გრძლი ვი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც ყო ველ
დღი ურ და უღ ლელ საქ მი ა ნო ბას გუ ლის ხმობს. 
ხალ ხმა უნ და გა ი აზ როს, რომ კონ ფლიქ ტი 
მხო ლოდ უკან გვა ხე დებს, მშვი დო ბა  წინ.  
ნე ბის მი ერ სა ზო გა დო ე ბა ში მო ი ძებ ნე ბა ასე თი 
ადა მი ა ნე ბი. ჩვენ უნ და ვიშ რო მოთ იმი სათ ვის, 
რომ მა თი რა ო დე ნო ბა გავ ზარ დოთ.“

12 ნო ემ ბერს შეხ ვედ რა ზე სტუმ რად არის  
ლა ნა ზილ ბერ მა ნი  ორ გა ნი ზა ცია „ქა ლე ბი 
მშვი დო ბი სათ ვის“. გან სა კუთ რე ბით შთამ ბეჭ
და ვია მი სი სა უ ბა რი.  ის რა ე ლის რუ კას შლის 
და მი სი დახ მა რე ბით ზუსტ წარ მოდ გე ნას 
გვიქ მნის, გე ოგ რა ფი უ ლად ქვეყ ნის რო მელ 
ნა წილ ში მი დის კონ ფლიქ ტი, რო მე ლი ტე რი
ტო რი ე ბი ით ვლე ბა ოკუ პი რე ბუ ლად.

სა კუ თა რი თა ვის წარ დგე ნას ორი გი ნა
ლუ რად იწყებს. გვიყ ვე ბა თა ვის ბი ოგ რა ფი ას, 
რო მე ლიც მთლი ა ნად უკავ შირ დე ბა ამ ორი 
ქვეყ ნის კონ ფლიქტს. ინ ტე რე სი მი სი პი როვ
ნე ბი სად მი კი დევ უფ რო ძლი ერ დე ბა, რო ცა 
ვი გებთ, რომ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დე დი
სერ თა იყო და შე ეძ ლო თა ვი დან აე ცი ლე ბი ნა 
ჯარ ში წას ვლა, პი რი ქით, სუ ლი ე რი მო თხოვ ნა 
ჰქონ და, რომ სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი გა ევ ლო.  
და იმ სა ხუ რა კი დეც.

თი თო ე ულ ის ტო რი ას ემო ცი უ რად გად მოგ
ვცემს. გა ვი ცა ნით ადა მი ა ნი, რო მელ მაც სრუ
ლი რე ფორ მა გა ნი ცა და. გა ი ა რა ყვე ლა გზა. 
და ი წყო სამ ხედ რო სამ სა ხუ რით და სა ბო ლო ოდ 
არ ჩე ვა ნი სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ზე  შე ა ჩე რა.  

ამ ის ტო რი ა ში ბევ რი რამ იყო ნაც ნო ბი. ისე
თი, რო მე ლიც ყვე ლა კონ ფლიქტს თან ახ ლავს.  
გან სა კუთ რე ბით ემო ცი უ რი იყო  ის დე ტა ლი, 
რო ცა ამ ბობ და, რომ ყვე ლა არაბ ში მო სის ხლე 
მტერს ხე დავ და. მე რე სრუ ლი ად შემ თხვე ვით 
გა იც ნო ერ თი ადა მი ა ნი. გულ წრფე ლად ყვე ბა, 
რო გორ იმ სხვრე ვა მტრის ხა ტი, რო ცა იგებს, 
რომ ეს პი როვ ნე ბა, ასე თი კე თი ლი და არაჩ ვე
უ ლებ რი ვი, თურ მე არა ბი ა. ტრან სფორ მა ცი ა, 
რო მე ლიც მის სულ ში ხდე ბა, სა თა ვეს უდებს 
მის სამ შვი დო ბო გან წყო ბას. 

მის ნა ამ ბობ ში არის ის ტო რი ე ბი, რო მე
ლიც შემ ზა რა ვია სი სა ტი კით, სა დიზ მით  რო
გორ აწა მეს 12 წლის ბი ჭი იმის გა მო, რომ 
არა ბი იყო. ამის სა პა სუ ხოდ 5 ებრაელი ბი ჭის 
სიკ ვდი ლით შუ რის ძი ე ბა.

კონ ფლიქ ტე ბის მი ზე ზებ ზე სა უბ რი სას ისევ 
აკე თებს მი სე ულ ანა ლიზს. ყვე ლა კონ ფლიქ
ტის თვის ნაც ნო ბი თე მა  ის ტო რი ა: „ვინ იყო 
ამ მი წა ზე პირ ვე ლი.  ბო ლოს და ბო ლოს ვი სია ეს 
მი წა, კითხ ვე ბი, რო მელ თაც არა სო დეს გა ე ცე მა 
პა სუ ხი, რად გან არ სე ბობს ორი მხა რე, რო მე
ლიც ამ ის ტო რი ებს სხვა დას ხვა ნა ი რად წერს“.

სა მი ვე ორ გა ნი ზა ცი ის გა მოც დი
ლე ბა ჩვენ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, კი
დევ ერ თხელ ვრწმუნ დე ბით, რომ სამ
შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში აუ ცი ლე ბე ლია 
ყო ველ დღი უ რი მუ შა ო ბა, სა ერ თო შე
ხე ბის წერ ტი ლე ბი. თი თო ე უ ლი შეხ
ვედ რის დროს ვავ ლებ დით პა რა ლელს 
ქარ თულ ა ფხა ზურ კონ ფლიქ ტთან. 
ვი   ნიშ ნა ვით აქ ტი ვო ბებს, რო მ ლებიც 
ჩვენ არ გაგ ვი კე თე ბია და რომ ელთა 
და ნერ გვაც შე საძ ლე ბე ლი ა.    

დღემ დე გო ნე ბა ში რჩე ბა ლა ნა ზილ ბერ მა
ნის სიტყ ვე ბი, რო მელ მაც გვითხ რა, რომ წარ
მო უდ გე ნე ლი არა ფე რია ამ ქვეყ ნად, ვოც ნე
ბობ იმ დღე ზე, რო ცა ის რა ელ ში დაბ რუნ დე ბა 
დრო, რო ცა ყვე ლა ფე რი  კარ გად იყო. იმე დი 
მაქვს, რომ ეს ოც ნე ბა აუ ცი ლებ ლად ახ დე ბა. 
თუ ამის არ გჯე რა, მშვი დო ბას ვერ აა შე ნებ.

ერ თმა ნეთს დავ შორ დით იმ გან წყო ბით, 
რომ გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც ის რა ელ ში 
მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გაგ ვი ზი ა რეს, 
ქარ თულ ა ფხა ზურ ურ თი ერ თო ბა შიც ჰპო
ვებს ასახ ვას და ქა ლე ბი შე ი ტა ნენ პო ზი ტი ურ 
მუხტს სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში.
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მე ვარ ანა მა მუ ლი ა, აფხა ზე თის შვი ლი. 
იმის მი უ ხე და ვად, რომ ენგურს აქეთ და ვი ბა
დე და აფხა ზე თი თვა ლით არ მი ნა ხავს, მა ინც 
ვგრძნობ, „ვი სი გო რი სა ვარ“, ვგრძნობ, მიყ
ვარს და მტკი ვა ჩე მი კუ თხის მო ნატ რე ბა. სა
ო ცა რი შეგ რძნე ბა ა, რო დე საც გე ნატ რე ბა ის, 
რაც არ გი ნა ხავს. სიზ მარ ში ნათ ლად ხე დავ 
შენს თავს „უ ცხო“ მხა რე ში, რო მელ საც აფხა
ზე თი ჰქვი ა. 

ძა ლი ან იშ ვი ა თად ვლა პა რა კობ ყვე ლა ზე 
ახ ლო ბელ „უ ცხო“ მხა რე ზე, რად გან მიმ ძიმს, 
ცრემ ლე ბი მე რე ვა... სწო რედ ეს იყო მი ზე ზი 
იმი სა, თუ რა ტომ არ მინ დო და კონ ფლიქ ტო
ლო გი ის თე მა ტი კის ტრე ნინ გში მო ნა წი ლე ო ბა. 
ვი ცო დი, ემო ცი უ რად რთუ ლი იქ ნე ბო და ჩემ
თვის. და მა ინც, სა უ კე თე სო ახალ გაზ რდებ
თან ერ თად ბევ რი ვი სა უბ რე კონ ფლიქ ტზე და 
მი სი მოგ ვა რე ბის გზებ ზე. „ქარ თულ ა ფხა
ზუ რი კონ ფლიქ ტის კრე ა ტი უ ლი, პოს ტკონ
ფლიქ ტუ რი და რე გუ ლი რე ბის გენ დე რუ ლი  
ას პექ ტე ბი, კონ ფლიქ ტის ანა ლი ზი და კო მუ ნი
კა ცი ა“  ამ ძი რი თად სა კი თხებ ზე ვმუ შა ობ დი 
ოთხ დღი ა ნი ტრე ნინ გის გან მავ ლო ბა ში ჩემს 
თა ნა ტო ლებ თან ერ თად.

არა ერ თხელ და არა ერთს აღუ ნიშ ნავს, 
რომ კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბა ში ქალ თა ხმა 
აუ ცი ლე ბე ლია, თუმ ცა სა ერ თა შო რი სო მნიშ
ვნე ლო ბის მქო ნე და ახ ლო ე ბით 300 დო კუ მენ
ტი დან ქა ლი ნახ სე ნე ბია მხო ლოდ 17ში. პრობ
ლე მაა ასე ვე ის, რომ ქა ლე ბი ყო ველ თვის უმ
ცი რე სო ბა ში არი ან პარ ლა მენ ტში (მხო ლოდ 
რუ ან და წარ მო ად გენს გა მო ნაკ ლისს). ქა ლე ბი 
აწარ მო ე ბენ სოფ ლის პრო დუქ ცი ის 70%ს, 
ხო ლო შე დე გად იღე ბენ მო გე ბის მხო ლოდ  
1%ს, ეს და მრა ვა ლი სხვა სტა ტის ტი კა საკ მა
რი სია იმის ნა თელ სა ყო ფად, რომ გენ დე რუ ლი 

თა ნას წო რო ბა ჯერ კი დევ არ არის მიღ წე უ ლი. 
ხში რად ქალ თა ინ ტე რე სე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბი 
არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ა თა დი დი წვლი ლი ამ პრობ ლე
მის მო საგ ვა რებ ლად. სწო რედ მა თი ინი ცი
ა ტი ვით და ე მა ტა გა ე როს პირ ვე ლა დი დახ
მა რე ბის პა კეტს (რო მელ შიც ად რე მხო ლოდ 
ლო ბი ო, ზე თი და შა ქა რი შე დი ო და) ჰი გი ე ნუ
რი სა შუ ა ლე ბე ბი.  

ასეთ ვი თა რე ბა ში, რა დო კუ მენ ტებ ზე აპე
ლი რე ბით ახერ ხე ბენ ქა ლე ბი თა ვი ან თი უფ
ლე ბე ბის დაც ვას? ეს დო კუ მენ ტე ბი ა: CEDAW 
(სა ქარ თვე ლოს მი ერ რა ტი ფი ცი რე ბუ ლია 
1994 წლი დან), გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
რე ზო ლუ ცი ე ბი, პე კი ნის პლატ ფორ მის სა მოქ
მე დო პროგ რა მა, ათას წლე უ ლის გან ვი თა რე
ბის მიზ ნე ბი, 40.1 დი რექ ტი ვა NATO, სტამ ბო
ლის კონ ვენ ცი ა. 

ტრე ნინ გის თვრა მე ტი ვე მო ნა წი ლე გო გო
ნა იყო, ამი ტომ შემ თხვე ვი თი არ არის, რომ 
სა უბ რის თე მე ბი გა დას წვდა ქალ თა უფ ლე
ბებ სა და ჩარ თუ ლო ბას.

და მე თან ხმე ბით, რომ რთუ ლი ა, და ი ნა ხო 
კონ ფლიქ ტი სხვა რა კურ სი დან, წარ მო იდ გი ნო 
თა ვი სხვის ად გი ლას, ილა პა რა კო კონ ფლიქ
ტის მე ო რე მხა რის გად მო სა ხე დი დან.

„ვე რას დროს ვი ფიქ რებ დი, რომ აფხა
ზე თის მხა რის გა მარ თლე ბას შევ ძლებ დი ო,“ 
 თქვა ტრე ნინ გის ერ თერ თმა მო ნა წი ლემ, 
თუმ ცა ჩვენ ესეც შევ ძე ლით. ჩვენ შევ ძე ლით 
მე ტიც, გა მო ვი გო ნეთ ჩვე ნი სამ ყა რო და ენა, 
რო მელ შიც არ იყო ისე თი სიტყ ვე ბი, რო გო
რე ბი ცა ა: მტე რი, ომი, ტკი ვი ლი. ჩვენ შევ ქმე
ნით და ვლა პა რა კობ დით მშვი დო ბი სა და სიყ
ვა რუ ლის ენა ზე. 

ანამამულია

ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი, პრო ექ ტის მო ნა წი ლე
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ძა ლი ან ხში რად ვუკ ვირ დე ბი ჩემს თავს, 
ვცდი ლობ, დღე არ გა ვი დეს ისე, რომ რა ღაც 
ახა ლი არ ვის წავ ლო. მგო ნი ა, რომ თვით რეფ
ლექ სია გან ვი თა რე ბის სა უ კე თე სო გზა ა. ახ ლა, 
რო დე საც საკ მაო დრო გა ვი და ტრე ნინ გი დან, 
უკეთ აღ ვიქ ვამ იმ დიდ სკო ლას, რო მე ლიც გა
ვი ა რე ოთხ დღე ში, სა უ კე თე სო მწვრთნელებ
თან და ტრე ნინ გის სა ინ ტე რე სო მო ნა წი ლე ებ
თან ერ თად.

პრო ექ ტში ჩემს მო ნა წი ლე ო ბას ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სო გაგ რძე ლე ბა მოყ ვა: ქალ თა ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის გა მოც დი ლე ბის გაც ვლის მიზ
ნით, ის რა ე ლის ქა ლაქ თელ ა ვივ ში ფონ დი 
„სო ხუ მის“ თა ნამ შრომ ლე ბი და ტრე ნინ გის 
მო ნა წი ლე ორი გო გო ნა გა ვემ გზავ რეთ. ჩე
მი კომ პა ნი ო ნი სა ლო მე სახ ვა ძე ჩე მი სა უ კე
თე სო მე გო ბა რია, ამი ტომ მგზავ რო ბას სხვა 
ხიბ ლი ჰქონ და. იმის მი უ ხე და ვად, რომ ალ ბათ 
გა რეგ ნუ ლად ძა ლი ან მშვი დად გა მო ვი ყუ რე
ბო დი, გულ ში მა ინც ვგრძნობ დი აღელ ვე ბას, 
ფო რი აქს. ბო ლოს ჩემს მე გო ბარს გა ვუმ ხი ლე: 
„სა ლო, პირ ვე ლად უნ და შევ ხვდე აფხა ზებს, 
შე იძ ლე ბა რო მე ლი მე, იქ, ჩე მი მე ზო ბე ლი 
იყო“,  ეს აზ რი არ მას ვე ნებ და.

ჩვენ შევ ხვდით ჟურ ნა ლისტს, ის რა ელ ში 
ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის აქ ტი ვისტს ასია ის ტო
ში ნას. მარ თლაც და სა მახ სოვ რე ბე ლი, აქ ტი უ რი 
და ძა ლი ან გუ ლის ხმი ე რი ქალ ბა ტო ნი ა, რომ
ლის გად მო ცე მის მა ნე რამ უდი დე სი შთა ბეჭ
დი ლე ბა მო ახ დი ნა ჩემ ზე. ის ემო ცი უ რი მდგო
მა რე ო ბა, რომ ლი თაც ის უს მენ და ქარ თველ და 
აფხაზ მხა რე ებს და თა ვად აღ წერ და ის რა ე ლის 
მდგო მა რე ო ბას, უდა ვოდ, ვე რა ვის და ტო ვებ
და გულ გრილს. შეხ ვედ რის ინ ტე რაქ ცი ულ მა 
სტილ მა ნამ დვი ლად და დე ბი თი შე დე გი გა მო ი
ღო, რად გან და ის ვა უამ რა ვი სა ინ ტე რე სო შე
კითხ ვა, უამ რა ვი ფა რუ ლი დე ტა ლი გა მოჩ ნდა 
სი ნათ ლე ზე, რო მელ თა არ სე ბო ბაც „სხვა მხა
რის თვის“ რთუ ლი წარ მო სად გე ნი იყო.

ჩემ თვის, რო გორც მო მა ვა ლი სო ცი ო ლო
გის თვის, გან სა კუთ რე ბუ ლად სა ინ ტე რე სო 
იყო იმ კვლე ვის შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც ასი ამ 
გაგ ვაც ნო. „ქა ლებ მა თქვეს, რომ დი ახ, მათ 
ეში ნი ათ ომის, მაგ რამ ღა მით ქუ ჩა ში სი ა რუ
ლის  უფ რო“. ასი ამ იკი თხა, თუ რა ტომ და 
მა თი პა სუ ხი იყო შემ დე გი: „ო მი ჩვენ თან წე
ლი წად ში ერ თხე ლა ა, ხო ლო ბნელ ქუ ჩებ ში ყო
ველ დღე დავ დი ვართ“ . სწო რედ ამი ტომ, ისი
ნი ზღუ და ვენ სა კუ თარ სივ რცე ებ სა და დროს. 
ეს ფრა ზა ისე ღრმად აღი ბეჭ და ჩემს გო ნე ბა
ში, რომ მსურს მსგავ სი თე მა ტი კის კვლე ვა ჩა
ვა ტა რო სა ქარ თვე ლო შიც. 

ასე ვე გა ვი ცა ნი დოქ ტო რი ესთერ რა პო
პორ ტი, რომ ლის გა მოც დი ლე ბამ და მა ნა ხა 
არა ძა ლა დობ რი ვი ან ტი ო კუ პა ცი უ რი პრო
ტეს ტის ძა ლა. 

ღა ზის თავ დას ხმა პრო პორ ცი უ ლად 
ზრდის ის რა ე ლი დან ია რა ღის ექ სპორტს და, 
რა რიგ შემ ზა რა ვად არ უნ და ჩან დეს, ია რა
ღე ბის გა მო ფე ნებ ზე არის წარ წე რე ბი, რომ ეს 
გა მო ყე ნე ბუ ლია და და ტეს ტი ლია ადა მი ა ნებ
ზე, ადა მი ა ნურ სი ცოცხ ლე ზე.  აღი მაღ ლო ხმა 
ასეთ სი სას ტი კე ზე, ერ თი შე ხედ ვით, ადა მი ა
ნუ რი პრო ტეს ტის ბუ ნებ რი ვი გა მო ძა ხი ლი ა, 
თუმ ცა მხო ლოდ უდი დე სი გამ ბე და ო ბის ფა
სად, რად გან ის რის კი, რო მელ საც აწყ დე ბი
ან ეს თე რი და მი სი თა ნა მო აზ რე ე ბი, ჩემ თვის 
„რკი ნის ეშ მას თან“ ბრძო ლას ჰგავს. ეს სა ში
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ში ა, ეს რთუ ლი ა, მაგ რამ აუ ცი ლე ბე ლი, ამი
ტომ კი დევ ერ თხელ აღ ვნიშ ნავ მათ მი მართ 
უსაზ ღვრო პა ტი ვის ცე მას. 

კი დევ ერ თი ქალ ბა ტო ნი, რომ ლის გაც ნო ბის 
სა შუ ა ლე ბაც მომ ცა ამ პრო ექ ტმა, არის ღა ზას 
სექ ტორ ში მებ რძო ლი ლა ნა ზი ლბერ მა ნი. მან 
გვი ამ ბო პი რა დი ის ტო რი ა, თუ რო გორ გა იც ნო 
არა ბი, რო მელ საც არ ჰქონ და „მტრის სა ხე“. ეს 
სუ ლის მი ე რი ის ტო რია ნამ დვი ლად გულ ში ჩამ
წვდო მი იყო თი თო ე უ ლი მსმე ნე ლის თვის. 

შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ის რა ელ ში გა ტა რე
ბუ ლი თი თო ე უ ლი დღე ემო ცი უ რად დატ ვირ
თუ ლი და უდი დე სი გა მოც დი ლე ბის მომ ტა ნი 
იყო ჩემ თვის და დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, თი თო ე
უ ლი იმ ადა მი ა ნის თვის, ვინც იქ იყო.

შვი დი ქარ თვე ლი და შვი დი აფხა ზი ქა ლი 
 7 დღე ერ თმა ნე თის გვერ დით (ბევ რის თვის 
7 ბედ ნი ე რი რიცხ ვი ა, ალ ბათ, მათ რიგ ში მეც 
ვარ). ჩვენ ვბჭობ დით, გან ვი ხი ლავ დით მნიშ
ვნე ლო ვან სა კი თხებს. ერ თად ვსა უზ მობ დით, 
ვყვე ბო დით ის ტო რი ებს, ვი ცი ნო დით. უკ ვე 
აღ ვნიშ ნე ის მღელ ვა რე ბა, რო მე ლიც აფხაზ 
კო ლე გებ თან შეხ ვედ რის გა მო მქონ და, მაგ
რამ რო დე საც პირ ვე ლად ვნა ხე აფხა ზი (შე
იძ ლე ბა, მე მის მე ზობ ლად ვცხოვ რობ დი), ძა
ლი ან ცხა დად ვიგ რძე ნი ყვე ლა ზე ახ ლო ბე ლი  
„უ ცხო“ მხა რის უსაზ ღვრო მო ნატ რე ბა. გა ვუ
ღი მე ჩემს ტოლ აფხაზ გო გო ნას და ვუ თხა რი: 
„Я Ани“. იმის მი უ ხე და ვად, რომ რუ სულ ენა ზე 
თა ვი სუფ ლად ვსა უბ რობ, ძა ლი ან გა მი ჭირ და 
ლა პა რა კი, თით ქოს ჩე მი პი რის აპა რა ტი უარს 
ამ ბობ და, არას დი დე ბით არ მე მორ ჩი ლე ბო და. 
ვე რას დროს ვი ფიქ რებ დი, რომ რუ სუ ლად სა
უ ბა რი გა მი ჭირ დე ბო და, მაგ რამ ახ ლა ვფიქ
რობ და მგო ნი ა, რომ ეს ში ნა გა ნი პრო ტეს
ტი იყო, რად გან ჩვენ სა კო მუ ნი კა ცი ოდ სხვა 
ენა გვჭირ დე ბო და. აი, ისე თი ენა, ტრე ნინ გის 
დროს რომ გა მო ვი გო ნეთ, რო მელ შიც არ იყო 
სიტყ ვე ბი: ომი, ტკი ვი ლი, მტე რი. გვჭირ დე ბო
და ენა   სიყ ვა რუ ლი სა და მშვი დო ბის.

ებ რა ე ლი ბი ჭების სას ტი კი მკვლე ლო ბის 
ის ტო რი ა, რომ ლის სა პირ წო ნედ ებ რა ელ მა 
ბავ შვებ მა ცოცხ ლად დაწ ვეს 16 წლის ბი ჭი, 
ნამ დვი ლად გი ყი ნავს სისხლს. სი სას ტი კე და 
და უნ დობ ლო ბა, რო მე ლიც შხა მავს ბავ შვის 
გულს, ბევ რად უფ რო დამ ღუპ ვე ლი ა, ვიდ
რე თან მდე ვი სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი. ამ მოვ
ლე ნე ბის შემ დეგ რვა წლის ბავშვს უჩ ნდე ბა 
კითხ ვა, რომ რო ცა 18 წლის გახ დე ბა, ან   მან 
უნ და მოკ ლას, ან   ის უნ და მოკ ლან? დი ახ, ეს 
სა ში ნე ლე ბა ა, მაგ რამ რაც უფ რო მძი მეა რე ა
ლო ბა, მით უფ რო ძლი ე რი ხდე ბა სამ შვი დო ბო 

სა მო ქა ლა ქო მოძ რა ო ბე ბი. ის რა ე ლი და ის რა
ელ ში მცხოვ რე ბი  ქა ლე ბი ამის ძა ლი ან კარ გი 
მა გა ლი თი ა. 

მახ სენ დე ბა ახ ლო წარ სუ ლის მა გა ლი თი, რო
დე საც პა რი ზის ტე რაქ ტში და ღუ პუ ლი ქა ლის 
ქმა რი წერს, რომ ტე რო რის ტე ბი ვერ ეღირ სე
ბი ან მი სი და მი სი შვი ლის სი ძულ ვილს და რომ 
ტე რო რის ტე ბი და მარ ცხდნენ ამ გვა რად. 

იმედს ვი ტო ვებ, ოდეს მე ის რა ე ლი და 
ჩვენც ასე გა ვი მარ ჯვებთ. სიყ ვა რუ ლით გაზ
რდი ლი თა ო ბა მე ამის იმედს მაძ ლევს.
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2015 წლის ივ ლისში მო ნა წი ლე ო ბა მი ვი
ღე ტრე ნინ გში თე მა ზე „ქარ თულ აფ ხა ზუ რი 
კონ ფლიქ ტის ანა ლი ზი, პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი 
და რე გუ ლი რე ბის გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბი“. 

უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო და მრა ვალ ფე
რო ვა ნი ტრე ნინ გი გრძელ დე ბო და 4 დღის 
გან მავ ლო ბა ში და სა მუ შაო დღე იყო ძა ლი ან 
კომ ბი ნი რე ბუ ლი: გვქონ და შეს ვე ნე ბე ბი, ვერ
თო ბო დით, გან ვი ხი ლავ დით ქარ თულ ა ფხა
ზურ კონ ფლიქტს და სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თვას 
კონ ფლიქ ტის და რე გუ ლი რე ბის პრო ცეს ში. 
ვი სა უბ რეთ ლი დე რო ბა ზე და თი თო ე ულ მა 
ჩვენ გან მა გა მოთ ქვა თა ვი სი აზ რი იმის შე სა
ხებ , თუ რა ტომ იყო ლი დე რი და რა თვი სე ბე ბი 
გა აჩ ნდა მას სა ა მი სოდ.

მწვრთნე ლებ მა დი დი ცოდ ნა და გა მოც
დი ლე ბა გაგ ვი ზი ა რეს თი თო ე ულ ჩვენ განს.  
მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო კონ ფლიქ ტის წარ მო შო
ბი სა და შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბის 
ცოდ ნა, ის უშუ ა ლო მა გა ლი თე ბი და სი მუ
ლა ცი უ რი თა მა შე ბი, რომ ლებ საც ტრე ნინ გის 
დროს ვთა მა შობ დით, სა კი თხის უკე თე სად გა
საც ნო ბი ე რებ ლად და პრაქ ტი კა ში გა მო სა ყე
ნებ ლად. იყო ში და და პი რის პი რე ბე ბიც, რაც 
ამ ტკი ცებს იმას, რომ ტრე ნინგს სხვა დას ხვა 
აზ როვ ნე ბის მო ნა წი ლე ე ბი ეს წრე ბოდ ნენ.

ტრე ნინ გებ ზე სა ჭი რო იყო ჩვე ნი კრე ა
ტი უ ლო ბის გა მოვ ლე ნა, რა თა შეგ ვექ მნა სამ
ყა რო ყვე ლა ნა ი რი კონ ფლიქ ტის გა რე შე და 
შემ დეგ მოგ ვე ფიქ რე ბი ნა, თუ რო გორ, რა 
ხერ ხე ბით შე იძ ლე ბა არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის 
გა დაჭ რა. ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც ტრე ნინ გზე 
წარ მო იქ მნე ბო და, სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ 
და რე ა ლურ გეგ მებს სა ხავ დნენ მიზ ნის მი
საღ წე ვად. ყვე ლა გუნდს ჰქონ და თა ვი სი და მა
ხა სი ა თე ბე ლი სტი ლი და ხელ წე რა. ტრე ნინ გმა 
მომ ცა გუნ დუ რი მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა. 

დღემ დე ძა ლი ან კარ გად მახ სენ დე ბა ის 
დღე ე ბი, მაგ რამ ეს მო გო ნე ბა კი დევ უფ რო 
გა ამ ძაფ რა იმ ფაქ ტმა,  რომ 18 მო ნა წი ლი დან 
აღ მოვ ჩნდი ერ თერ თი, რო მე ლიც აფხაზ და 
ის რა ე ლელ კო ლე გებ თან შე სახ ვედ რად უნ და 
გამ გზავ რე ბუ ლი ყო ის რა ელ ში და ეს ძა ლი ან 
მო უ ლოდ ნე ლი და სა სი ა მოვ ნო იყო. 

ნო ემ ბერ ში გა ვემ გზავ რეთ ის რა ელ ში, 

მო ლო დი ნე ბით და ახა ლი გა რე მოს ნახ ვის 
დი დი სურ ვი ლით. ეს მოგ ზა უ რო ბა მრა
ვალ მხრივ სა პა სუ ხის მგებ ლო იყო იმი ტომ, 
რომ უნ და შევ ხვედ რო დით აფხაზ ქალ ბა
ტო ნებს, ად გი ლობ რი ვი ქალ თა არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად
გენ ლებს და ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით მიგ
ვე ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ახ ალ შე ძე ნი ლი 
ინ ფორ მა ცი ი სა და ცოდ ნის სა ფუძ ველ ზე. 
მოგ ზა უ რო ბა ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნო და ნა ყო
ფი ე რი გა მო  დგა. გარ და იმი სა, რომ სა შუ ა ლე
ბა გვქონ და, დავ მტკბა რი ყა ვით ხმელ თა შუა 
ზღვით, სა ნა პი რო ე ბი თა და ქა ლა ქით, გვქონ
და სა ინ ტე რე სო და ინ ფორ მა ცი ით დატ ვირ
თუ ლი შეხ ვედ რე ბი. გა ცი ლე ბით მე ტი შე
ვიტყ ვეთ ის რა ელ პა ლეს ტი ნის კონ ფლიქ ტის 
შე სა ხებ და აშ კა რად და ვი ნა ხეთ, რომ ორი ვე 
მხა რეს აქვს თა ვი სი სი მარ თლე. გა ვი გეთ სა
ხელ მწი ფო ში არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თსა პი რის
პი რო მოძ რა ო ბე ბის და აზ როვ ნე ბის შე სა ხებ 
და, მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ხელ მწი ფო ში შეძ
ლე ბის დაგ ვა რად ჰარ მო ნი უ ლი სი ტუ ა ცი ა ა.

მო ვის მი ნეთ ძა ლი ან ბევ რი მძი მე ამ ბა ვი, 
ახალ გაზ რდე ბის და ღუპ ვის, ომის უბე დუ რე
ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც პი რა დი გა მოც დი ლე
ბი დან იყო მო ნათხ რო ბი და ამან კი დევ ერ
თხელ დაგ ვარ წმუ ნა იმა ში,  რომ მშვი დო ბის 
ფა სი არა ფე რი ა.

რაც შე ე ხე ბა მო ნა წი ლე ებს, ჩვენ შო რის 
მე გობ რუ ლი კავ ში რი დამ ყარ და. არ გვქონ
და გა უ ცხო ე ბის მო მენ ტი, ერ თმა ნეთს აზ რებს 
ვუ ზი ა რებ დით, ვმხი ა რუ ლობ დით და ერ თად 
კარგ დროს ვა ტა რებ დით...

ჩემ თვის ეს იყო უდი დე სი გა მოც დი ლე ბა 
ქარ თულ ა ფხა ზუ რი შეხ ვედ რის და მო ლა პა
რა კე ბე ბის  კუ თხით და, რა თქმა უნ და, მოგ
ზა უ რო ბის მხრივ. შე საძ ლო ა, ამ შეხ ვედ რებს 
მეყ სე უ ლი შე დე გი არ ჰქონ დეს და კი დევ 
ბევ რი მუ შა ო ბა დას ჭირ დეს მდგო მა რე ო ბის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, მაგ რამ, რო გორც ის
რა ე ლის ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი იღ
ვწი ან და არ ნებ დე ბი ან იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ იცი ან, თა ვი ანთ სი ცოცხ ლე ში შე იძ ლე ბა 
შე დე გი ვერ მი ი ღონ, ასე ვე არ უნ და დავ ნებ
დეთ ჩვენც... 

rbltd <tdhb veifj<ff cfzbhj 
f[fkufphlf vidblj,bcv'jatkbc sdfkbs

სალომესახვაძე

ქუ თა ი სის წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
სტუ დენ ტი, პრო ექ ტის მო ნა წი ლე
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პრო ექ ტის ერ თერ თი კომ პო ნენ ტი იყო კვლე ვა „ქალ
თა მო ნა წი ლე ო ბა ჟე ნე ვის სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში“.

კვლე ვა ში ჩარ თულ ნი იყ ვნენ სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის და 
სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რო მელ
თაც უშუ ა ლო შე ხე ბა აქვთ კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რის სა კი
თხებ თან. 

ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და შემ დეგ რეს პონ
დენ ტებ თან:

ვახ ტანგ ყოლ ბა ია  აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ
ლი კის მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რე

ალუ გა მა ხა რია  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „მშვი
დო ბი ა ნი და საქ მი ა ნი კავ კა სი ის“ თავ მჯდო მა რე

გიორგი ვოლსკი  საქართველოს პარლამენტის დეპუ
ტატი

გურამ ოდიშარია  მწერალი, საზოგადო მოღვაწე
ელენე რუ სეც კ ი  ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის დი

რექ ტო რი
მა ნა ნა მე ბუ კე  მოძ რა ო ბის „ქა ლე ბი მშვი დო ბი სა და 

უსაფ რთხო ე ბის თვის“ ლი დე რი
ლი კა კი ლა ძე  ქუ თა ი სის გა ნათ ლე ბის, გან ვი თა რე ბის 

და და საქ მე ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი
ქე თე ვან ბა კა რა ძე  აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ

ლი კის ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტრი
ნა ნუ ლი რა მიშ ვი ლი  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 

„გა ნათ ლე ბა და სამ ყა როს“ თავ მჯდო მა რე
ლა რი სა შენ გე ლია  დევ ნი ლი აფხა ზე თი დან 
აგ რეთ ვე ჩა ტარ და 1 ფო კუს ჯგუ ფი არა სამ თავ რო ბო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 8 წარ მო მად გენ ლის მო ნა წი ლე ო ბით.

კვლე ვის ძი რი თა დი მი ზა ნი ა, კონ ფლიქ ტის სამ შვი დო ბო  
მოგ ვა რე ბის პრო ცეს ში მე ტი ქა ლის ჩარ თვის აუ ცი ლებ ლო
ბის შე სა ხებ  სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და 
ხან გრძლი ვი და სა მარ თლი ა ნი მშვი დო ბის შე ნე ბა ში ქა ლის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის გა აზ რე ბა.

გურანდაგვანცელაძე

ფონ დი „სო ხუ მის“ პრო ექ ტის ასის ტენ ტი

„სა ზო გა დო ე ბა 

არ არის 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი 

მო ლა პა რა კე ბე ბის 

პრო ცე სის თე მით, 

რაც გა მოწ ვე უ ლია 

იმით, რომ 

არ არ სე ბობს 

ხელ შე სა ხე ბი 

შე დე გე ბი“.

WOMEN’S  PARTICIPATION 
IN GENEVA  TALKS: 

PROBLEMS, 
ACHIEVEMENTS,

 PROSPECTS

EKATERINE  GAMAKHARIA

mfksf  vjyfobktj,f  
;tytdbc  vjkfgfhfrt,t,ib| 
ghj,ktvt,b= 
ofhvfnt,t,b=
gthcgtmnbdt,b

TRFNTHBYT UFVF[FHBF

@mfksf vjyfobktj<f :tytdbc 
vjkfgfhfrt<t<ib| ghj<ktvt,b= 
ofhvfnt<t<b= gthcgtmnbdt<b#

rdktdblfy - obuyfvlt
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ეს არ არის მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა
ტუ რა, მაგ რამ არც  მშრა ლი ან გა რი ში ა. 

ეს არ არის წიგ ნი, რო მელ საც  წა ი
კი თხავ და სი ა მოვ ნე ბას მო გი ტანს. 

პი რი ქით  აგა ფო რი ა ქებს, პრობ
ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის გზებ ზე და გა ფიქ
რებს...

ეს კვლე ვის მა სა ლებ ზე შექ მნი ლი 
წიგ ნი ა. მი სი სა თა უ რია „ქალ თა მო ნა
წი ლე ო ბა ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბებ ში: 
პრობ ლე მე ბი, წარ მა ტე ბე ბი, პერ სპექ
ტი ვე ბი“  cfpjufljt,hbdb fphbc 
rdktdbc fyfkbpb aj y lb @cj[evbc# 
(mesfbcb) lf fa[f ptsbc mfksf 
fcj  wbfwbbc (cj[evb) th sj ,kbdb 
ghjtmnbc afhukt,ib+

სა თა უ რის მი ხედ ვით თუ ვი ფიქ
რებთ, ამ წიგ ნის წა კითხ ვის სურ ვი ლი 
ძა ლი ან ცო ტას გა უჩ ნდე ბა.

იმი ტომ რომ ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბაც 
ნაკ ლე ბად ადარ დებს ვინ მეს და ჟე ნე ვის 
მო ლა პა რა კე ბებ ზეც ცო ტა რამ იცი ან...

წიგ ნში სწო რედ ამა ზეა  
რომ ძა ლი ან ცო ტა ქა ლია გა დაწყ ვე

ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში.
რომ სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში 

ცო ტა ქა ლი იღებს მო ნა წი ლე ო ბას.
რომ ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბი სამ

შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის მთა ვა რი 
ოფი ცი ა ლუ რი პლატ ფორ მაა და აუ ცი
ლე ბე ლია მი სი აქ ტი უ რი ამოქ მე დე ბა.  

რომ ქარ თულ ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ
ტი, მის გან მომ დი ნა რე პრობ ლე მე ბი, 
და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი  აბ სტრაქ
ტუ ლი ცნე ბე ბი კი არა, ჩვე ნი ახ ლო წარ
სუ ლი ა, ჩვე ნი დღე ვან დე ლო ბა   და ჩვე
ნი სის ხლის მი ე რი დე ბი და ძმე ბი ა. ჩვე ნი 
შვი ლე ბი.

ეს ჩვენ ვართ. და აუ ცი ლე ბე ლია ამ 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა  ენ გუ რის 
ხიდ ზე უკე თე სი გა და ად გი ლე ბის თვის, 
უკე თე სი ჯან მრთე ლო ბის თვის, უკე თე
სი გა ნათ ლე ბის თვის, სიმ შვი დის თვის, 
უკე თე სი ცხოვ რე ბის თვის კონ ფლიქ
ტურ ზო ნებ ში.

ამ პრობ ლე მებს მოგ ვა რე ბა სჭირ
დე ბა. ხვალ და შო რე ულ მო მა ვალ ში კი 
არა, დღეს, ხვალ. აუ ცი ლებ ლად, საჩ ქა
როდ.

კვლე ვა ში და ის ვა შემ დე გი ამო ცა ნე ბი:

 ჟე ნე ვის პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბის, 
პროგ რე სი სა და პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ სა ზო
გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა;

 ჟე ნე ვის დის კუ სი ი ს და მას ზე გან ხი ლუ
ლი სა კი თხე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხის გა მოვ ლე ნა;

 მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში ქალ თა უფ
რო აქ ტი უ რი ჩარ თვი სა და მა თი მო ნა წი ლე ო ბის 
გაზ რდის ეფექ ტუ რი გზე ბის შე სა ხებ სა ზო გა
დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა; 

 მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში ქალ თა რო
ლის გაზ რდის თა ო ბა ზე კონ კრე ტუ ლი რე კო
მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და მო ლა პა რა კე ბა ში 
ჩარ თუ ლი დე ლე გა ტე ბის თვის კონ ფლიქ ტის 
შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ყვე
ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი სა კი თხე ბის შე თა ვა ზე ბა 
გან სა ხილ ვე ლად.

კვლე ვის შე დე გე ბი შეკ რე ბი ლია ერ თი
ან დო კუ მენ ტში. ამას გარ და შეს წავ ლილ და 
და მუ შა ვე ბულ იქ ნა ჟე ნე ვის ფორ მატ თან და
კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა მა სა ლა. ყოველივე ამის 
საფუძველზე ქარ თულ, რუ სულ და ინ გლი სურ 
ენებ ზე გა მო ი ცა ბრო შუ რა „ქალ თა მო ნა წი
ლე ო ბა ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბებ ში: პრობ ლე
მე ბი, წარ მა ტე ბე ბი, პერ სპექ ტი ვე ბი“. 

ეს ნაშ რო მი სა ფუძ ვლად და ე დე ბა ოფი
ცი ა ლურ მო ლა პა რა კე ბებ ში ქალ თა მო ნა წი
ლე ო ბის  ად ვო კა ტი რე ბას და ხელს შე უ წყობს 
კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
მწვა ვე პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას, რომ ლე
ბიც აფერ ხებს მა თი სრულ ფა სო ვა ნი და ღირ
სე უ ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.

წიგ ნის ავ ტო რია ეკა ტე რი ნე გა მა ხა
რი ა. მი სი საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი სფე როა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, მათ შო რის იძუ ლე
ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე
ბი. მან vbbqj ]jy cvbnbc cnbgtylbf lbl 
,hbnfytsib ltvjrhfnbekb bycnbnent,bc 
rdkt dbcf lf itcofdkbcsdbc= itvltu rb - 
tlveyl vfcrbc cnbgtylbf fvthbrbc eyb dt-
h cbntnib flfvbfybc cfthsfijhbcj ea kt-
,t,bc itcfcofdkfl+ cofdkj,lf bylb fyfc 
eybdthcbntnib (fii)= cflfw vbb qj flf-
vbfybc cfthsfijhbcj eakt,t,bc vfub c n-
hbc [fhbc[b+

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია არის vhfdfkb 
thjdyekb lf cfthsfijhbcj rjyathtywbbc 
lf nhtybyu-ctvbyfhbc vjyfobkt mfksf 
eakt,t,bc= rjyakbmnbc vjudfht,bc lf 
vidblj,bc vityt,kj,bc cfrbs[t,pt. არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მო უ კი დე
ბე ლი კონ სულ ტან ტი და მწვრთნე ლი ა, აგ რეთ
ვე - fyfkbnbrehb vj[ctyt,t,bc= obuyt,bcf 
lf lfv[vfht cf[tkv.qdfytkjt,bc ავ ტო რი.
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29 იან ვარს ქუ თა ის ში, სას ტუმ რო „არ გო
ში“ მრგვა ლი მა გი და გა ი მარ თა თე მა ზე „ქალ
თა ხმის გაძ ლი ე რე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე
ბის დო ნე ზე“. შეხ ვედ რას ეს წრე ბოდ ნენ საკ
რე ბუ ლოს წევ რე ბი, მე რი ის წარ მო მად გენ ლე
ბი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ევ რო
კავ ში რის წარ მო მად გენ ლე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი.

შეხ ვედ რა გახ სნა ფონ დი „სო ხუ მის“ თავ
მჯდო მა რემ ალ ლა გა მა ხა რი ამ, რო მელ მაც 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბულ ღო ნის
ძი ე ბებ ზე და მი ღე ბულ შე დე გებ ზე ისა უბ რა.  
შეხ ვედ რა ზე მთა ვა რი სა კი თხი იყო ფონ დი 
„სო ხუ მი სა“ და აფხა ზე თის ქალ თა ასო ცი ა ცი
ის ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გა მო
ცე მუ ლი წიგ ნის „ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა ჟე ნე
ვის მო ლა პა რა კე ბებ ში: პრობ ლე მე ბი, წარ მა
ტე ბე ბი, პერ სპექ ტი ვე ბი“ პრე ზენ ტა ცი ა. 

მომ ხსე ნე ბელ მა ლა ლი შენ გე ლი ამ შეკ რე ბი
ლებს მო უთხ რო, რა ტომ არის სა ინ ტე რე სო აღ

ნიშ ნუ ლი გა მო ცე მა, რა სა კი თხებს მო ი ცავს, რა 
გა მო იკ ვე თა ორ მხრი ვი კვლე ვე ბის შე დე გად: 

„ეს არ არის მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 
ჟან რი, მაგ რამ არც მშრა ლი ან გა რი ში ა. ეს 
კვლე ვის მა სა ლებ ზე შექ მნი ლი წიგ ნი ა. მას
ში სა უ ბა რია იმა ზე, რომ ძა ლი ან ცო ტა ქა ლია 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, რომ 
სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში ცო ტა ქა ლი 
იღებს მო ნა წი ლე ობს, რომ ჟე ნე ვის ფორ მა
ტი სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის მთა ვა რი 
ოფი ცი ა ლუ რი პლატ ფორ მა ა. მას ზე უამ რა
ვი აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მა გა ნი ხი ლე ბა და ამ 
პრობ ლე მებს მოგ ვა რე ბა სჭირ დე ბა...“

შემდეგ შეკრებილებმა დიდი ინტერესით 
ნახეს დოკუმენტური ფილმი, რომელიც პრო
ექტის ფარგლებში გადაიღეს ტელეკომპანია 
„რიონის“ ჟურნალისტებმა.

პრე ზენ ტა ციებ ის შემ დეგ დარ ბა ზი დის
კუ სი ა ში ჩა ერ თო:  

@mfksf {vbc uf>kbtht<f 
uflfo"dtnbkt<bc vbqt<bc ljytpt#

vhudfkb vfublf mesfbcib

ხათუნაგოგუა

ფონ დი „სო ხუ მის“ მწვრთნე ლი, პრო ექ ტის მო ნა წი ლე
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ირ მა პეტ რი აშ ვი ლი (ქუ თა ი სის საკ რე ბუ
ლოს წევ რი):  ჩვენ ყვე ლამ ერ თად, კი დევ 
ერ თხელ ისევ ვიგ რძე ნით ის დი დი ტკი ვი ლი, 
რო მე ლიც აფხა ზე თის კონ ფლიქ ტმა დაგ ვი
ტო ვა. სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ის ფარ გლებ ში 
გა დად გმუ ლი ყო ვე ლი ნა ბი ჯი არის პა ტა რა 
მარ გა ლი ტე ბი, რო მელ თაც ქარ თულ ა ფხა ზუ
რი ურ თი ერ თო ბა უნ და შე მო აბ რუ ნონ. პო ზი
ტი უ რი შე დე გი შე საძ ლოა უცებ ვერ მი ვი ღოთ, 
მაგ რამ ეს მარ ცვლე ბი აუ ცი ლებ ლად მოგ
ვცემს ნა ყოფს.  ჩვენ ყვე ლა ფე რი უნ და მოვ
სინ ჯოთ, ძა ლის ხმე ვა არ უნ და და ვი შუ როთ, 
რომ ერ თმა ნეთ თან მი სას ვლე ლი გზე ბი არ გა
და ი კე ტოს. გმი რო ბის ტოლ ფა სია იმ ადა მი ა ნე
ბის ყო ფა, რომ ლე ბიც გა ლის ტე რი ტო რი ა ზე 
ცხოვ რო ბენ. კარ გი იქ ნე ბო და იქ მცხოვ რე ბი 
მოს წავ ლე ე ბის თვის სა ზა ფხუ ლო ან ზამ თრის 
ბა ნა კე ბის ორ გა ნი ზე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი საქ
მეა იქ მცხოვ რებ პე და გოგ თა კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბა. 

იზო ხა სა ი ამ (ქუ თა ი სის სა ხელ მწი ფო უნი
ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი) გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა მი ა ნი ჭა აღ ნიშ ნულ ღო ნის ძი ე
ბას. მი სი აზ რით, ჟე ნე ვის ფორ მა ტი ერ თა
დერ თი ა, რო მე ლიც დღემ დე გრძელ დე ბა, მაგ
რამ ამ მო ლა პა რა კე ბე ბის შე სა ხებ სულ უფ რო 
მწი რი ინ ფორ მა ცი ა ა. კი დევ უფ რო სე რი ო ზუ
ლი პრობ ლე მა ის არის, რომ ამ ფორ მატ ში ქა
ლე ბი ნაკ ლე ბად მო ნა წი ლე ო ბენ. მი სი აზ რით, 
სა ზო გა დო ე ბას უნ და ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცი ა, 

რა სა ხის სა კი თხე ბი გა დის მო ლა პა რა კე ბა ზე 
და რა იც ვლე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით.

ნუგ ზარ კოხ რე ი ძემ (ა რა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცია „თა ო ბა თა დი ა ლო გი“) აღ ნიშ ნა: 
„ნე ბის მი ე რი ინ დი ვი დის მცდე ლო ბა, მო აგ ვა
როს კონ ფლიქ ტი, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან 
კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბა მხო ლოდ სა ხელ მწი
ფოს კი არა, თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქის სტრა
ტე გი ა ა. თუ ჩვენ ვსა უბ რობთ კონ ფლიქ ტზე, 
უნ და ვი აზ რებ დეთ, რომ არ სე ბობს მე ო რე 
მხა რე, რო მელ საც ჩვენ გან გან სხვა ვე ბუ ლი 
პო ზი ცი ე ბი და ინ ტე რე სე ბი აქვს. მე ტი ინ ტე
ლექ ტია სა ჭი რო, რო ცა კონ ფლიქ ტებს ვე ხე
ბით, რად გან მხო ლოდ ჩვე ნი მო საზ რე ბა არ 
არის მთა ვა რი, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რას ფიქ
რობს ამის შე სა ხებ მე ო რე მხა რე.“ 

თა ვი სი აზრი და ა ფიქ სი რა სა ნე ბი ეს მან
სმა (ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სი
ის ან გა რი შე ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის უფ რო სი, 
ბელ გი ის ეროვ ნუ ლი კონ ტინ გენ ტის მე თა უ
რი): „ჩვენ თვალ ყურს ვა დევ ნებთ და მხარს 
ვუ ჭერთ ფონ დი „სო ხუ მის“ საქ მი ა ნო ბას სამ
შვი დო ბო კუ თხით. ის გა მოც დი ლე ბა, რო მე
ლიც ამ ორ გა ნი ზა ცი ას გა აჩ ნი ა, უნ და გა მო ვი
ყე ნოთ. სა ერ თო წერ ტი ლე ბი მხა რე ებს შო რის 
ყო ველ თვის არ სე ბობს და სწო რედ აქე დან შე
იძ ლე ბა თა ნამ შრომ ლო ბის გაგ რძე ლე ბა.“

თი თო ე უ ლი გა მომ სვლე ლი აღ ნიშ ნავ და, 
რომ სა ზო გა დო ე ბას უნ და ჰქონ დეს სა შუ ა ლე
ბა, მე ტად ჩა ერ თოს ჟე ნე ვის ფორ მა ტის სამ
შვი დო ბო პრო ცეს ში.
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შეკ რე ბის ად გი ლი   ფონ დი „სო ხუ მი“. 
გას ვლის დრო  დი ლის ათი სა ა თი. 
გე ზი  საზ ღვრის პი რა სო ფე ლი ხურ ჩა.
მი ზა ნი  აქ მცხოვ რებ თა ნა მე მა მუ ლე ებ

თან შეხ ვედ რა, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გაც ნო
ბა, სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პი რო ბე ბი სა და პრობ
ლე მე ბის ფირ ზე აღ ბეჭ დვა და მათ შე უ ლა მა
ზე ბელ  რე ა ლო ბა ზე დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის 
მომ ზა დე ბა. 

სო ფელ ხურ ჩამ დე სო ფე ლი კო კი მდე ბა
რე ობს. ე.წ. საზ ღვა რი აქ სულ რამ დე ნი მე 
კი ლო მეტ რში ა, შე სა ბა მი სად, აქა უ რებ საც 
ჰქონ დათ ყვე ლა ის ავ ბე დი თი გან ცდა,  რაც 
ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო რი ა ში ქარ თულ ტკი ვი
ლად შე ვი და. 

და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლამ დე გა დამ ღე ბი 
ჯგუ ფის პირ ვე ლი გა ჩე რე ბა სო ფელ კო კის 
სა ჯა რო სკო ლა ა. შე ნო ბა ში შეს ვლის თა ნა ვე 
იგ რძნო ბა, რომ სას წავ ლო პრო ცე სი აქ ყვე
ლა წე სის დაც ვით მიმ დი ნა რე ობს. ეს გან ცდა 
პე და გო გებ თან და მოს წავ ლე ებ თან სა უბ რის 
დროს კი დევ უფ რო გა მიმ ძაფ რდა. 

სკო ლის დი რექ ტორ თან, და ლი ლა ჩი ქა
ვას თან გა სა უბ რე ბის შემ დეგ იმა საც ვი გებთ, 
რომ სკო ლა ში 20 მოს წავ ლე აფხა ზე თი დან, 
გა ლის რა ი ო ნის სო ფელ ნა ბა კე ვი დან ჰყავთ. 
სკო ლა ნა ბა კევ ში ცა ა, თუმ ცა ერ თი არ სე ბი თი 
გან სხვა ვე ბით  იქ ქარ თუ ლი ენა არ ის წავ ლე
ბა სა თა ნა დოდ. 

ამ სკო ლა ში შევ ხვდი პე და გოგს, რო მე ლიც 
ჩე მი ჟურ ნა ლის ტუ რი საქ მი ა ნო ბის მან ძილ ზე 
ერ თერ თი გა მორ ჩე უ ლად და სა მახ სოვ რე ბე
ლი აღ მოჩ ნდა. ქალ ბა ტო ნი ნა ნა კო კის სა ჯა
რო სკო ლა ში და წყე ბით კლა სებ ში მა თე მა ტი
კას ას წავ ლის. მის მა მო ნათხ რობ მა წა რუშ
ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა. ის აფხა ზე თის 
ტკი ვი ლის ცო ცხა ლი მე მა ტი ანე ა. 

ორ ათე ულ წელ ზე მეტ ხანს სო ფელ ნა ბა
კევ ში მუ შა ობ და პე და გო გად. კო კი დან წა სულს, 
ე.წ. საზ ღვრის გა და ლახ ვა ყო ველ დღი უ რი 

რის კის და ფა თე რა კე ბის პი რო ბებ ში უხ დე ბო
და. მდი ნა რე ენ გურ ზე ცივ ზამ თარ ში ნა ვით 
გა და სულს, სვე ლი ტან საც მლი თაც არა ერ
თხელ აუხ სნია პა ტა რა მო წა ფე ე ბის თვის, რომ 
მა თე მა ტი კა ზუს ტი მეც ნი ე რე ბაა და ციფ რე
ბით ან გა რი ში  სი ზუს ტეს მო ი თხოვს. სა კუ თა
რი ცხოვ რე ბაც სწო რად და ზუს ტად გათ ვა ლა 
და, არ ჩე ვა ნის წი ნა შე მდგარ მა, რა თქმა უნ
და, ქარ თუ ლი მო ქა ლა ქე ო ბა არ ჩი ა. მა თე მა
ტი კუ რი გა მოთ ვლე ბის სი ზუს ტეს თან ერ თად 
ისიც ზუს ტად იცის და ცდი ლობს, ჩვენც დაგ
ვარ წმუ ნოს, რომ ქარ თულ ა ფხა ზურ პრობ
ლე მებ ში დღეს დო მი ნან ტი მხა რე რუ სე თია 
და სა კუ თა რი მო საზ რე ბის გა სამ ყა რებ ლად 
გვიყ ვე ბა: ,,ა და მი ა ნუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი ქარ
თველ და აფხაზ ხალხს შო რის დღე საც აშ კა
რად იგ რძნო ბა. ერ თხელ იქ, სკო ლა ში რა ღაც 
აღ ვნიშ ნეთ და აფხა ზი მე საზ ღვრე დავ პა ტი
ჟეთ. მო ვი და და ძა ლი ან ბევ რი ტკბი ლე უ ლიც 
მო ი ტა ნა. სუფ რას თან ყვე ლას გულ წრფე ლად 
გვა ერ თი ნებ და სა დღე სას წა უ ლო გან წყო ბა. 
დღეს ასე არ არის, თუმ ცა დროს თან ერ თად 
ყვე ლა ადი დე ბუ ლი მდი ნა რე კა ლა პოტ ში დგე
ბა და მჯე რა, რომ დრო ჩვე ნი ქვეყ ნის მი მარ
თუ ლე ბით მშვიდ დი ნე ბას მო ი ტანს.“

ჩვენს ობი ექ ტივ ში მოხ ვდნენ მოს წავ ლე ე
ბი, რომ ლე ბიც რამ დე ნი მე წე ლი აფხა ზე თის 
სკო ლა ში სწავ ლობ დნენ და კოკ ში ახა ლი მე
გობ რე ბი შე ი ძი ნეს. კითხ ვა ზე, რით გან სხვავ
დე ბა მა თი ცხოვ რე ბა და სწავ ლა, ერ თერ თი 
მოს წავ ლის პო ზი ცია ასე თი ა: ,,ი ქა უ რი ბავ შვე
ბი უფ რო შეზ ღუ დუ ლე ბი და დათ რგუ ნუ ლე ბი 
არი ან. აქ თა ვი სუფ ლე ბის, სა კუ თა რი აზ რის 
ღი ად გა მო ხატ ვის ხა რის ხი გა ცი ლე ბით მა ღა
ლი ა. დას ვე ნე ბა ზე, გაკ ვე თი ლე ბის შემ დე გაც 
ხში რად ვხუმ რობთ, ვერ თო ბით. იქ ეს ხა ლი სი 
და ღი მი ლი გვაკ ლდა. იქ ძა ლი ან ბევ რი მე გო
ბა რი მყავს და მათ თან დღემ დე ვკონ ტაქ ტობ 
მხო ლოდ მი მო წე რით. ჩვენც და ისი ნიც ვოც
ნე ბობთ, რომ ერ თმა ნე თის სი ახ ლო ვე, ჩა ხუ

ეკაშალამბერიძე

ტე ლე კომ პა ნია „რი ო ნის“ ჟურ ნა ლის ტი

hjujh dbqt<lbs abkvc 
ntkt;ehyfkbcnbc xfyfotht,b
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ტე ბა უპ რობ ლე მოდ შეგ ვეძ ლოს. ახალ თა ო ბას 
გვჯე რა, რომ ეს არა ძალ მომ რე ო ბით, არა მედ 
მშვი დო ბი ა ნი დი ა ლო გით მი იღ წე ვა“.

ახალ გაზ რდა რეს პონ დენ ტმა საუბარი ღი   
მი  ლით და პო ზი ტი ვით და ას რუ ლა, რაზეც ფაქ
ტობ რი ვად მთე ლი თა ვი სი ინ ტერ ვიუ აა გო.

სო ფე ლი კო კი დავ ტო ვეთ იმ თვალ საზ რი
სით, რომ ჩა წე რი ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი დო კუ მენ
ტუ რი ფილ მის მო სამ ზა დებ ლად ნა ყო ფი ერ 
მა სა ლას წარ მო ად გენ და.

სო ფელ კოკს ხურ ჩა ესაზ ღვრე ბა.  მდი ნა
რე ენ გურს გა დავ დი ვართ. აქ ქარ თვე ლი მე
საზ ღვრე ე ბის სა გუ შა გო ა. მსგავ სი პრაქ ტი კა 
არ მაქვს, ამი ტომ ცო ტა თი ვღე ლავ. უფ რო 
სწო რად, ინ ტე რე სი მიპყ რობს, რა კითხ ვე ბი 
ექ ნე ბათ. ოპე რა ტორ ლადო აშოთიას კა მე რა 
მზად ყოფ ნა ში აქვს. არ გვინ და, სა ინ ტე რე სო 
მო მენ ტე ბი ფირ ზე აღუ ბეჭ და ვი დაგ ვრჩეს, 
თან ფრთხი ლად ვართ, არ ვი ცით, ჩვენს აპა
რა ტუ რა ზე რო გო რი რე აქ ცია ექ ნე ბათ. პი რა
დო ბის მოწ მო ბე ბი აი ღეს, ჩვენს მან ქა ნა ში შე
მო ი ხე დეს და გაგ ვა ტა რეს...

გზა ში სულ უფ რო მეტს ვფიქ რობ დი იმა
ზე, რამ დე ნად სა ინ ტე რე სო,  კრე ა ტი უ ლი და 
მოვ ლე ნე ბით სავ სეა ჩე მი პრო ფე სი ა. ეს დღე 
იყო ჩემ თვის ერ თერ თი ყვე ლა ზე გა მორ ჩე
უ ლად ემო ცი უ რი და სა ინ ტე რე სო იმ დღე ე
ბის გან, რომ ლე ბიც ისე დაც არა სო დეს გვა ნან 
ერ თმა ნეთს. ჯე რაც კი დევ შთა ბეჭ დი ლე ბის 
ქვეშ ვი ყა ვი მა თე მა ტი კის პე და გო გის გან, რო
მე ლიც სო ფელ კოკ ში გა ვი ცა ნი და რო მე ლიც  

არა მარ ტო ზუს ტი მეც ნი ე რე ბის, არა მედ  
სწო რი ცხოვ რე ბის მა გა ლი თიც იყო ჩემ თვის. 
გა წე რი ლი გრა ფი კი და ჩვე ნი დრო ის სიმ ცი
რე რომ არა, სი ა მოვ ნე ბით კი დევ ბევრს ვი
სა უბ რებ დი ქარ თულ ა ფხა ზურ ხიდ ჩა ტე ხი
ლო ბა სა და ურ თი ერ თო ბის დათ ბო ბის მი სე
ულ ხედ ვა ზე.

მცი რე მან ძი ლის გავ ლის შემ დეგ სო ფელ 
ხურ ჩა შიც ჩა ვე დით. ვიგ რძე ნი, რომ ისე დაც 
ემო ცი უ რად დატ ვირ თულს ,,გა უ მა ძღა რი“ 
მაქ სი მა ლის ტის თვი სე ბა ჩა მერ თო და მსურ
და, ჩე მი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის თვის, პრო
ფე სი უ ლი ჟარ გო ნით რომ ვთქვა, აქაც  ,,კარ
გი შა ვი მა სა ლა“ დამ ხვედ რო და. მო ლო დი ნი 
გა მარ თლდა, ად გი ლობ რი ვებ ში რამ დე ნი მე 
მათ გა ნი გა მორ ჩე უ ლად სა ინ ტე რე სოდ მეჩ ვე
ნა და დიდ ხან საც შევ ყე ვით სა უ ბარს. პრობ
ლე მე ბი აქაც უხ ვად დაგ ვხვდა  ჯან დაც ვის 
თე მა ზე, გა ნათ ლე ბა ზე, თხი ლის რე ა ლი ზა
ცი ა ზე, ყო ველ დღი უ რად ე.წ. საზ ღვრის იქეთ 
დარ ჩე ნილ პი რუტყ ვზე, რაც ოჯა ხე ბის ნა წი
ლის თვის არ სე ბო ბის ძი რი თად წყა როს წარ
მო ად გენს, მავ თულ ხლარ თე ბის ორ მხა რეს 
დარ ჩე ნილ სი ძე პა ტარ ძალ ზე, სა ბუ თე ბის 
გა მო გახ ლე ჩილ ოჯა ხებ ზე  თუმ ცა აგ რე სია 
არც ერთ მათ გან ში არ და მი ნა ხავს. 

ისი ნი, გავ ლე ბუ ლი საზ ღვრის მი უ ხე და
ვად, სა ქარ თვე ლოს ორ ნა წი ლად არ ყო ფენ 
და ჯი უ ტად სჯე რათ, რომ ხე ლოვ ნუ რად გახ
ლე ჩილს დრო და გა და ფა სე ბუ ლი ურ თი ერ
თო ბე ბი გა ამ თლი ა ნებს.
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პარ ტნი ორ თა ერ თობ ლი ვი შეხ ვედ რა გა ი
მარ თა დუ ბა ი ში 2015 წლის 1216 დე კემ ბერს. 
მას ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ფონ დი „სო ხუ მი სა“ 
და აფხა ზე თის ქალ თა ასო ცი ა ცი ის ექ ვსექ ვსმა 
წარ მო მად გე ნელ მა.

შეხ ვედ რის პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებ და მი    
ღე ბუ ლი შე დე გე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის გან
ხილვას.

ფონ დი „სო ხუ მის“ თავ მჯდო მა რემ ალ ლა 
გა მა ხა რი ამ შეკ რე ბი ლებს უამ ბო საპ რო ექ ტო 
მოქ მე დე ბე ბის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ, სო ცი ო
ლო გი უ რი კვლე ვის კითხ ვა რის შე მუ შა ვე ბის და 
იმ ტრე ნინ გის შე სა ხებ, რომ ლის მო ნა წი ლე ებ მა 
შემ დგომ ჩა ა ტა რეს კვლე ვა. კვლე ვის სა ფუძ
ველ ზე კი გა მო ი ცა ბრო შუ რა „ქალ თა მო ნა წი
ლე ო ბა ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბებ ში: პრობ ლე მე
ბი, წარ მა ტე ბე ბი, პერ სპექ ტი ვე ბი“.

მან შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებს გა აც ნო სო ცი
ო ლო გი უ რი კვლე ვის შე ფა სე ბის შე დე გე ბი. გან
სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა მი ექ ცა ექ სპერ ტის 
შე მუ შა ვე ბულ რე კო მენ და ცი ებს.

გან ხილ ვის დროს აღი ნიშ ნა, რომ, მი უ ხე და
ვად სხვა დას ხვა სა ზო გა დო ე ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვი სა, შე ი ნიშ ნე ბა სა ერ თო პრობ ლე მე ბი და 
რე კო მენ და ცი ე ბი  ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის 
შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა და ბა ლი ა. 
ამის მი ზე ზი ისა ა, რომ თვით მო ნა წი ლე ე ბი არ 
ცდი ლო ბენ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას და სა ზო
გა დო ე ბის და ინ ტე რე სე ბას ამ თე მით.

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ე ბი სა უბ რობ დნენ 
პრო ექ ტის გაგ რძე ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, რა
თა გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ მო ლა პა რა კე ბის პრო
ცე სის მო ნა წი ლე ებ ზე.

სა ჭი როა მე ტი მუ შა ო ბა ქალ თა რო ლის გა
აქ ტი უ რე ბის თვის კონ ფლიქ ტის სა კი თხებ სა და 
ჟე ნე ვის პრო ცეს ში.

ერ თხმად იქ ნა მი ღე ბუ ლი წი ნა და დე ბა: გავ
ლე ნა იმა ზე, რომ შე ტა ნილ იქ ნას ცვლი ლე ბე ბი 
ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბებ ზე მო ნა წი ლე ო ბის სტა
ტუს ში, ანუ  პა რა ლე ლუ რად მო ე წყოს არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბის შეხ ვედ რა (გენ დე რუ ლი ბა ლან სის დაც ვით). 

მე ო რე მხრივ  და ეს მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა
ნია  მომ ზად დეს სა თა ნა დო კონ ტინ გენ ტი, რო
მე ლიც მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს პა რა ლე ლურ  
მო ლა პა რა კე ბებ ში.

ამას გარ და, ოფი ცი ა ლუ რი მო ლა პა რა კე ბე
ბის და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ
მო მად გენ ლებ მა ჩა ა ტა რონ სა ერ თო შეხ ვედ რა 
და გა ნი ხი ლონ მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი. ეს არა მხო
ლოდ გა ა ფარ თო ებს წარ მო მად გე ნელ თა წრეს, 
არა მედ გაზ რდის ხედ ვას პრობ ლე მის მი მართ 
და შე სა ბა მი სად  რე ა გი რე ბას მას ზე.

შე დე გე ბის შე ჯა მე ბი სას, მო ნა წი ლე ებ მა აღ
ნიშ ნეს, რომ შეხ ვედ რა ნა ყო ფი ე რი იყო. მან და
ა ნა ხა ორი ვე ორ გა ნი ზა ცი ას წარ მა ტე ბე ბი და 
გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლებ ზე რე ა გი რე ბა შემ დგო მი 
გან ვი თა რე ბის სა წინ და რი ა.

hfvltybvt lqt le<fbib 
thsj,kbdb veifj,bc itltut,bc it]fvt,f

მერიგელაშვილი

ფონ დი „სო ხუ მის“ თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე, 
პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი
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ამპრობლემებსმოგვარებასჭირდება.

ხვალ და შორეულ მომავალში კი არა,

დღეს,ხვალ.აუცილებლად,საჩქაროდ.

ჩვენთვალყურსვადევნებთდამხარს

ვუჭერთფონდი„სოხუმის“საქმიანობას

სამშვიდობოკუთხით.

გზაშისულუფრომეტსვფიქრობდი

იმაზე,რამდენადსაინტერესო,

კრეატიულიდამოვლენებით

სავსეაჩემიპროფესია.

შეხვედრანაყოფიერიიყო.მან

დაანახა ორივე ორგანიზაციას

წარმატებებიდაგამოწვევები.
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