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ერთიწლისგანმავლობაში (15.01.2017–15.01.2018)ფონ
დი „სოხუმი“ მუშაობდა პროექტზე „ქალთა შესაძლებ
ლობებისგაფართოებაკონფლიქტისტრანსფორმაციაში
ახალიმიდგომებისგამოსამუშავებლად“.მისიმიზანიიყო
კონფლიქტისსხვადასხვამხარესმყოფიქალებისუფლე
ბებისადა შესაძლებლობების გაფართოება მათიუფრო
მაღალი საზოგადოებრივი როლისთვის, კონფლიქტის
პოზიტიურტრანსფორმაციაზეგავლენისადამდგრადი
მშვიდობისშენებისთვის.

პროექტის თანახმად, სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგე
ნდნენ:ახალგაზრდაქალები,რომლებმაცმიიღესსამშვი
დობოაქტივობებისკუთხითსაჭიროუნარები;ოფიცია
ლური სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებიც
ჩართული არიან კონფლიქტის დარეგულირების პრო
ცესში; სამოქალაქო საზოგადოება, სახელმწიფო უწყე
ბებისწარმომადგენლები,რომლებიცმოიაზრებიანმომ
ხრეებადპროექტისმთავარიმიზნისმიღწევაში.

ორგანიზაციამ საპროექტო საქმიანობა განახორციე
ლა დასავლეთ საქართველოში. პროექტის ფარგლებ
ში გაიმართა ტრენინგი ქალებისა და ახალგაზრდების
ჯგუფებთან.ტრენინგისზოგიერთმამონაწილემდაწერა
ესე,გოგონებმაჩაატარესვორკშოპებითანატოლებთან.
განხორციელდა კვლევა და გამოიცა ბროშურა „ქარ
თულაფხაზურიკონფლიქტი,კონფლიქტისმოგვარების
მიმართმიდგომების ხელახლაგააზრებადა ახალი ვექ
ტორებიმისიტრანსფორმაციისთვის“ქართულ,რუსულ
დაინგლისურენებზე.ამისშემდეგმოეწყომრგვალიმა
გიდებიკვლევისპრეზენტაციისმიზნით.პროექტისფი
ნალურნაწილშიშედგაშეხვედრაკვიპროსზე,გაიმართა
პრეზენტაციათბილისში. მომზადდადა ეთერშიგავიდა
ფილმიპროექტისშესახებ.

ამჯერად გამოდის ჟურნალი, რომელიც ასახავს ყველა
საპროექტოაქტივობას.

კონფლიქტის
ტრანსფორმაციაში
ახალიმიდგომების
გამოსამუშავებლად

ქალთაშესაძლებლობების
გაფართოება
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ხათუნაგოგუა
პროექტისასისტენტი

სამშვიდობოსაქმიანობასარასოდესგას
დისვადა,რადგანმშვიდობაპროცესია,ხან
გრძლივიპროცესი,რომელიცსისტემატიურ
შრომას, აქტიურობასდა ჩართულობას მო
ითხოვს. ფონდი „სოხუმი“ ამ სტრატეგიით
უკვე20წელიამუშაობს.იცვლებიანთაობე
ბი,მთავრობები...ერთადერთი,რაცარიც
ვლება, ორგანიზაციის სტრატეგიული კურ
სია,რომლისმთავარივექტორიმშვიდობა
დაარსებისპირველივეწელსგანისაზღვრა.

ახალი მიდგომები, ახალი გზების ძიება
ქართულაფხაზური კონფლიქტის ტრან
სფორმაციისათვის  ამ მიზანს ემსახუ
რებოდა სამდღიანი ტრენინგი, რომელიც
ფონდი „სოხუმის“ ორგანიზებით ქუთაის
ში,სასტუმრო„დისქავერში“გაიმართადა
პროექტისერთერთმნიშვნელოვანნაწილს
შეადგენდა.

ტრენინგის ფორმატიდან გამომდინა
რე, ორი დღის განმავლობაში ცალცალკე
იმუშავესექვსირეგიონის(ქუთაისი,წყალ
ტუბო,ხონი,სენაკი,ფოთი,ზუგდიდი)წარ
მომადგენლებმა, ქალთა და ახალგაზრდე
ბის ჯგუფებმა კონფლიქტის ანალიზსა და
ქალთასამშვიდობოინიციატივებზე.მესამე
დღესორივეჯგუფიგაერთიანდა,რათაგა
ნეხილა ქართულაფხაზური კონფლიქტის
კონტექსტში არსებული მოლაპარაკებათა
ფორმატი.

ახალგაზრდების ჯგუფი ინტეგრირე
ბული იყო და მასში დევნილებთან ერთად
ადგილობრივებიც მონაწილეობდნენ. დასა
წყისშივე გაირკვა, რომ მონაწილეებს სხვა
დროსასეთიფორმატითქართულაფხაზურ

თემაზემსჯელობისშესაძლებლობაარჰქო
ნიათ.აქედანგამომდინარე,თემისადმიდა
ინტერესებათავიდანვემაღალიიყო.

 მე არ ვარ დევნილი, მაგრამ
მინდა, მეტი ვიცოდე ქართულ
აფხაზურ კონფლიქტზე. დღეს
ამისშესაძლებლობამომეცადა
დიდი ინტერესით ვისმენ ინ
ფორმაციებს.ნინოხუბულავა.

ამთემაზენაკლებადსაუბრო
ბენ სკოლაში, უნივერსიტეტში.
მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის
გახდა საინტერესო, ვისაც ეს
ეხება.თეამეძველია.

არდავბადებულვარაფხაზეთ
ში,მაგრამმეცმინდარაიმეგა
ვაკეთოჩემიდევნილიმეგობრე
ბის დასახმარებლად. ამისთვის
კონფლიქტის ისტორიას უნდა
ვიცნობდე.  ამ ტრენინგმა ჩემ
შიგარდატეხამოახდინა.ნანა
ზირაქაძე.

 არ ვარ პოლიტიკოსი, არც
გავლენიანი ფიგურა, მაგრამ
მაქვსვალდებულება, ვიფიქრო:
რა შეიძლება გავაკეთო ქარ
თულაფხაზური კონფლიქტის
ტრანსფორმაციისთვის.  მარი
ბალანჩივაძე.

ასეთიფრაზებიხშირადისმოდატრენინ
გზე. ახალგაზრდების მოსაზრებით, დროს
თან ერთად ქართულაფხაზურითემა ნაკ

ახალიმიდგომებისაერთოხედვებისადა
ინტერესებისგათვალისწინებით

რადგანმშვიდობა
ხანგრძლივიპროცესია...
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ლებად პრიორიტეტული ხდება როგორც
სახელმწიფოსთვის, ასევე საზოგადოების
თვის.ესიმითარისგამოწვეული,რომქვე
ყანაშიუკვეახალისაჭიროებებია.მიაჩნიათ,
რომ ნაკლებია საერთაშორისო ინტერესი,
რადგანმსოფლიოშისხვაცხელიწერტილე
ბიგაჩნდა.

თემის მიმართ ინტერესი განსაკუთრე
ბულიიყოქალებისჯგუფში.მონაწილეები
საკუთარი ისტორიებით  გამოხატავდნენ
თავიანთდამოკიდებულებას:

 აფხაზეთი ჩემი სამშობლოა,
კონფლიქტმამთლიანადშეცვა
ლაჩემიცხოვრება.მიუხედავად
იმისა, რომ ყველაფერი ჩემს
თვალწინ მოხდა, ამდენი წლის
შემდეგ საინტერესო იყო კონ
ფლიქტის ფესვების გაცნობა.
ბევრი რამ გადავაფასე.  რუ
სუდანმურღულია.

 ახლა, როცა ემოციები დამ
ცხრალია, ყველაფერს სხვა
თვალით ვუყურებ. ორივე მხა
რისმიერდაშვებულიშეცდომე
ბიდავინახე.ამგადასახედიდან,
ბევრირამისშეცვლაიყოშესაძ
ლებელი.თეაშონია.

 ტრანსფორმაციაზე მხოლოდ
მაშინშეიძლებაფიქრი,როცაყვე
ლაფერსგააანალიზებ.მიღებული
ინფორმაციები ჩემთვის ძალიან
საინტერესოა.მანანახუბუა.

პარალელურად, სხვადასხვა ჯგუფში
მიმდინარე ტრენინგზე საერთო ის იყო,
რომ  მონაწილეებს სურდათ მოესმინათ
ინფორმაციები ქართულაფხაზური კონ
ფლიქტის ფესვებზე, მიმდინარეობაზე.
ორივე ჯგუფში მონაწილეებს გაცნობი
ერებული ჰქონდათ,რომ ეს არ იყო მხო
ლოდდევნილებისსაკითხი.ესიყოსაერთო
თემა, რომლის ირგვლივაც ყველას უნდა
ეფიქრა,ესაუბრა.

მონაწილეები ცალსახად აფიქსირებ
დნენ,რომაფხაზეთისკონფლიქტზემათი
ინფორმირებისდონედაბალია.შესაძლებ
ლობამიეცათ,დინამიკაშიგანეხილათრო
გორდაიწყოდაგანვითარდა კონფლიქტი
აფხაზეთში.ორივემხარისპოზიციებიგაა
ანალიზესდაკარგადდაინახესსაფრთხეე
ბი,რომელთაცაფხაზურიმხარექართული
მხარისგან გრძნობს დარომელიც ურთი
ერთობებისდარეგულირებასაფერხებს.

რას ნიშნავს ტრანსფორმაცია, რამ
დენად არის შესაძლებელი ამდენწლიანი
პაუზის შემდეგ შეცვალო რამე ქართულ
აფხაზურ ურთიერთობაში, საიდან უნდა
დაიწყოსცვლილებები?ტრენინგისმონა
წილეები იმიტირებული წარმოდგენებით,
როლური თამაშებით, ინტერაქტიული სა
ვარჯიშოებით ცდილობდნენ ახალი, კრე
ატიული მიდგომების პოვნას ქართულ
აფხაზური კონფლიქტის ტრანსფორმაცი
ისთვის.

განსაკუთრებით ემოციური გამოდგა
მონაწილეებისთვის მშვიდობისმყოფელ
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ქალთაისტორიებისგაცნობა.ესისტორი
ები რამდენიმე წლის წინ შეაგროვა ფონ
დმა„სოხუმმა“დაბროშურადაკინძა.

ყველასგანსაკუთრებითდაამახსოვრდა
მშვიდობისმყოფელი ქალი შრილანკიდან,
ვისაკადარმადასადამისისიტყვები:„დე
დისხმასდიდიგავლენააქვს,როდესაცამ
ბობს:არასისხლისღვრას!“

მონაწილეებისთვის, განსაკუთრებით
ახალგაზრდებისთვის სამაგალითო გახდა
მალალა იუსუფზაის ისტორიის გაცნობა.
თალიბანურიკანონისმიხედვით,გოგონებს
ეკრძალებათ სკოლაში სიარული. მალალა
იბრძოდაიმისთვის,რომარდახურულიყო
სკოლები, გოგონებს მიეღოთ განათლება.
ამისთვისისერთხელსკოლისეზოშიდაცხ
რილესცეცხლსასროლიიარაღით.გადარ
ჩა, გამოჯანმრთელდადა ისევგააგრძელა
ბრძოლაგოგონებისგანათლებისუფლებე
ბისთვის.

16წლისპაკისტანელიგოგონა,რომელ
ზეცფონდისმიერგამოცემულბროშურაში
ვწერდით,ერთიწლისშემდეგ,2014წელს,
ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა, ყვე
ლაზეახალგაზრდალაურეატი.

რეალურმა ისტორიებმა მშვიდობის
მყოფელ ქალებზე მონაწილეებს სტიმული
მისცა,რომიფიქრონდაამქალებთანერ
თადგაიარონგზა,რომელიცმშვიდობამდე
მიდის.

ორივე თაობის მონაწილეები საკუთარ
განწყობებს დისკუსიებში გამოხატავდნენ.
მათიაზრით,მშვიდობისმყოფელობანების
მიერი კონფლიქტური სიტუაციის გასაღე
ბია, რომელიც ყოველთვის იძლევა საშუა
ლებას, მხარეები სინათლისკენ გაიყვანოს.
მშვიდობისმყოფელობას არ აფერხებს წი
ნააღმდეგობები, პირიქით  აძლიერებს,
რადგანერთადერთიდაშეუცვლელიგზაა
მშვიდობისკენ.

საერთოშეფასებისას,ტრენინგისმონა
წილეები ტრანსფორმაციის აუცილებლო
ბაზესაუბრობდნენ.

ანი ქუთათელაძემ, ტრენინგის ერთ
ერთმა მონაწილემ, აღნიშნა, რომ ქარ
თულაფხაზურ კონფლიქტზე მხოლოდ

nhtybyubc vjyfobktt,b 
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ზედაპირულიწარმოდგენაჰქონდა:„მყო
ლია დევნილი კლასელები, სამწუხაროდ,
არცმათარააქვთინფორმაციააფხაზეთ
ზე.იციან,რომმათიმშობლებიიქდაიბად
ნენ. კონფლიქტიდანამდენიწლისშემდეგ
ტრანსფორმაცია იქნებ უკეთესიც იყოს.
ახალიადამიანები,ახალითაობამოდის.ვინ
იცის,იქნებმათურთიერთობაშიახალიმო
დელიგაჩნდეს“.

მარი ჩერქეზიადევნილია, აფხაზეთზე
მხოლოდ სხვისი მონაყოლიდან იცის. მი
სი აზრით, კონფლიქტის ტრანსფორმა
ცია არასოდეს არ არის გვიან. მერე რა,
რომ აქ დაბადებული თაობაა, მერე რა,
რომ აფხაზეთზე ბევრი არაფერი იცის.
აცხადებს, რომ  ცვლილება ყოველთვის
შეიძლებადაიწყოს,თუორივემხარეამის
მომხრეიქნება.

ქეთიკუჭავასაზრით,მონაწილეებსრო
ლურმასავარჯიშოებმააფხაზურიმხარის
პოზიციებისდამოთხოვნილებებისგაზია
რებისშესაძლებლობამისცა.ამბობს,რომ

nhtybyubc "jdtkb tnfgb fmnbehbf

არის შეხების წერტილები ქართველებსა
და აფხაზებს შორის და საკითხები, რო
მელთაირგვლივაცშესაძლებელიადიალო
გისგაფართოება.

ქალების ჯგუფში ხშირად მეორდება
მოსაზრება, რომ საჭირო ინფორმაციები
მიიღესკონფლიქტისქრონოლოგიაზე,რის
საფუძველზეც ანალიზი უფრო მარტივი
გახდა.

„როლურითამაშისასჩვენშევეცადეთ,
უფრომეტადგაგვეგომეორემხარისთვის,
მათიპოზიციებისარსსჩავწვდითდამათი
საჭიროებები გავიაზრეთ. ინფორმაციის
მიწოდება ანალიზისსაშუალებას იძლევა.
კარგად ვნახეთორივე მხარის შეცდომე
ბი კონფლიქტის დასაწყისში და შემდგომ
პერიოდში.გამოჩნდა,არსებულირეალო
ბისგათვალისწინებით,როგორშეიძლება
გაგრძელდესდიალოგი,რასაკითხებიშე
იძლება გახდეს ახალი მოლაპარაკებების
დასაწყისი,ამბობსთამუნაჯიმშელეიშ
ვილი.
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ახალგაზრდული და ქალთა ჯგუფები
ბოლოს ერთიანდებიან და ერთობლივად
აგრძელებენმუშაობას.მესამედღისმუშა
ობის მიზანი ქართულაფხაზური მხარეე
ბისმოლაპარაკებათაფორმატისგაცნობაა:
როგორ მიმდინარეობდა დიალოგი 1992
წლიდან.რა ახალირეალიებიგაჩნდა2008
წლიდანდაროგორგანვითარდაქართულ
აფხაზური მოლაპარაკებების პროცესი.
ქრონოლოგიურადიყოგარჩეულიწარმატე
ბულიდაწარუმატებელიშეხვედრები,ჯერ
კიდევ გამოუყენებელი შესაძლებლობები
კონფლიქტისტრანსფორმაციისთვის.

თეორიული ნაწილი პრაქტიკული სა
ვარჯიშოთი გაგრძელდა. მონაწილეები
„სვოტანალიზის“ მეთოდით შეეცადნენ
განეხილათ, არსებული რეალობიდან გა
მომდინარე, რა პერსპექტივები არსებობს
კონფლიქტისტრანსფორმაციისთვის.ქარ
თულიმხარისძლიერიდასუსტიმხარეების
გამოყენებითჯერკიდევარსებულ,გამოუ
ყენებელ შესაძლებლობებზე, ახალ მიდგო
მებზეიფიქრეს.

ტრენინგისდასასრულს,მონაწილეების,

სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენლების
განწყობაერთმთლიანპოზიციაშიგაერთი
ანდა.

ქართულაფხაზურიკონფლიქტისტრან
სფორმაციანიშნავსმისხელახალანალიზს,
დინამიკაში ყოველი პროცესის ხელახლა
გაცნობიერებას, რადგან მისი დაწყებიდან
დღემდე არსებული პაუზა იძლევა საშუა
ლებას,გადაიხედოსისსაკითხები,რომლე
ბიც წლების წინ ვერ დაიძრა, ან თუნდაც
ჩიხამდემიგვიყვანა.

მონაწილეთა პოზიციით, ტრანსფორ
მაცია, პირველ რიგში, საკუთარი ცნობი
ერებიდანუნდადაიწყოს.საზოგადოებაში
უნდა შეიქმნას განწყობა, რომ დიალოგი
ტრანსფორმაციისდასაწყისია. სწორი ინ
ფორმირებაკონფლიქტზე,ხელახალიანა
ლიზიშექმნისგარემოს,სადაცდესტრუქ
ციულიკონფლიქტიშეიძლებაკონსტრუქ
ციულადგადაიქცეს.სადაცარსებობსმე
ტისივრცედიალოგისადამოლაპარაკებე
ბისთვის. სადაცჩნდება ახალიმიდგომები
საერთოხედვებისადა ინტერესებისგათ
ვალისწინებით.

cfvf[cjdhj ajnj| nhtybyubc "dtkf vjyfobkt
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ახალგაზრდებიარამარტოთვითონგა
ეცნენ ქართულაფხაზურ კონფლიქტთან
დაკავშირებულ საკითხებს, მშვიდობის
მყოფელთაისტორიებს,დაფიქრდნენკონ
ფლიქტისტრანსფორმაციის გზებზე, არა
მედსასაუბროდგამოიწვიესთანატოლები.
ტრენინგის შემდეგ მონაწილე გოგონებმა
მიიღესსაშინაოდავალება:საკუთარრეგი
ონებშივორკშოპებისჩატარება.ესიყოერ
თგვარისამშვიდობომისია,რომელიცმათ
წარმატებითშეასრულეს.

დასავლეთსაქართველოს
ქალაქებსადასოფლებში10
ვორკშოპიჩატარდა:

ხონში2

ფოთში1

კოკში(ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი)2

წყალტუბოში2

ქუთაისში2

თერჯოლაში1

ვორკშოპებშიმონაწილეობა
მიიღო198ახალგაზრდამ.

ანუ12ახალგაზრდამ198
ახალგაზრდასგადასცასამშვი
დობოგანწყობადაპროცესში
აქტიურადჩართვისსურვილი.

ესპროექტისერთერთიმნიშვნელოვანი
ნაწილიიყო.ჯერერთი,იმიტომ,რომახალ
გაზრდებისთვისგანსაკუთრებულიადამო

უკიდებელი მუშაობა მსგავს თემებზე. მე
ორეც, ასეთი ღონისძიებები ხელს უწყობს
დევნილი და ადგილობრივი ახალგაზრდე
ბისინტეგრაციას.

ვორკშოპებზეიყოაქტიურიდისკუსიები,
აზრთასხვადასხვაობა,სამშვიდობოინიცი
ატივები.მუშაობისრამდენიმესაათისწრა
ფადგადიოდადაუამრავსაფიქრალსუტო
ვებდამონაწილეებს,რომლებიცვორკშოპე
ბისბოლოსამბობდნენ:

„როდესაცჯგუფურ სამუშაოში  მოცე
მულიიყოქალებისჩართვამოლაპარაკების
პროცესში,საკუთარითავიდავინახეძალი
ან ნათლად, მომეწონა ჩემიროლიდა მეც
სიამოვნებითჩავერთე.“

„მინდაგავხდეუფროაქტიური,რომშე
მეძლოსმსგავსმნიშვნელოვანპროექტებში
მონაწილეობისმიღება.“

„ჩემთვისძალიანსაინტერესოიყოიმის
გაგება,რომქალები აქტიურიმშვიდობის
მყოფელებიარიან.მართლაცამოუწურავია
მათი შესაძლებლობები. ეს დიდ სტიმულს
მმატებსმეცმინდა,ვიყოასეთიქალების
რიგებში.“

„ვორკშოპმაყოველგვარმოლოდინსგა
დააჭარბა.დავრწმუნდი,რომჩემსთაობას
დიდი როლის შესრულება შეუძლია მშვი
დობიანიგზითკონფლიქტისმოგვარებაში,
თუმსგავსიღონისძიებებიჩატარდაუფრო
მასშტაბურად.“

„ორსაათიანი სრული ჩართულობა მუ
შაობაში, სცენების დადგმა მოლაპარაკე
ბების თემაზე, ჯგუფური სავარჯიშოები

ახალგაზრდების
სამშვიდობომისია
დასავლეთსაქართველოში10ვორკშოპი
ჩატარდა

ნინოჭაბუკიანი
პროექტისასისტენტი
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რუსუდანმურღულია
ტრენინგისმონაწილე(სენაკი)

უკვემეოთხედსაუკუნეზემეტია,რაც
ჩვენი ქვეყანა ინტენსიური საერთა
შორისო დიალოგების თემაა. ვიდრე
ეს პროცესი ცოცხალი, მოქმედია,
კარგი მომავლის იმედი რეალურია.
კარგი მომავალი კი ჩვენთვის ერთი
ანი საქართველოა აფხაზეთიანშიდა
ქართლიანად. ამას მშვიდობიანი მო
ლაპარაკებებითუნდამივაღწიოთ.
ქართველიდააფხაზისაზოგადოების
გამთიშავი პოლიტიკური ძალა ცდი
ლობსდაყოველთვისეცდებაამორი
საზოგადოებისდაპირისპირებისგაღ
რმავებას, მაგრამ ამას სამოქალაქო
აქტიურობამხელიუნდაშეუშალოს.
უნდაგავითვალისწინოთაფხაზიხალ
ხისამჟამინდელიგანწყობა,მათიმო
ლოდინის არგამართლება; მათ ვერ
მოიპოვესდამოუკიდებლობა,ვერმი
იღეს ის, რისთვისაც ამდენი სისხლი
დაიღვარა. ამან უკვე გამოიწვია სა
ზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილე
ბა,რაცარუნდადაგვრჩესყურადღე
ბისმიღმადადროულადშევთავაზოთ
ის,რასაცმესამეპოლიტიკურიძალა
ვერდაარმისცემსუსაფრთხოება,
ჯანდაცვა, განათლების, ტურიზმის
განვითარება. არც ის უნდა დაგვა
ვიწყდეს, რომ აფხაზი საზოგადოე
ბის დამოკიდებულება საქართველოს
მიმართ სხვადასხვაგვარია: აფხაზთა
ერთი ნაწილი ქართველების დაბრუ
ნების კატეგორიული წინააღმდეგია,
მეორე ნაწილი კეთილგანწყობილია
ჩვენს მიმართ და სურს საქართვე
ლოსწიაღშიდაბრუნება,მაგრამამას
ხმამაღლა ვერ აცხადებს, ღალატში
ჩაუთვლიან.დიალოგისდროსაფხაზ
თაესსხვადასხვაგანწყობაგასათვა
ლისწინებელია.

ahfuvtynt,b tctlfy
ესყველაფერიჩემთვისახალიდაძალი
ანსაინტერესოიყო.მეშევძელიკომპლექ
სების დაძლევა და თავისუფალი სივრცის
შეგრძნება“.

„ძალიან მნიშვნელოვანია მოლაპარა
კების პროცესი, სადაცორივე მხარე კომ
პრომისზემიდის...ვორკშოპზემუშაობისას
სწორედესგანწყობაიყოდაამავედროს
საკუთარიშესაძლებლობებისშეფასება.“

„ვერ აღვწერ, რა განცდა დამეუფლა,
როცამსოფლიოშიცნობილმშვიდობისმყო
ფელქალთაისტორიებსგავეცანი. ეს ისე
თისაინტერესოიყო,იმდენადსავსევიყავი
ემოციურად, სურვილი გამიჩნდა, ნაცნობ
ებისა თუ უცნობებისთვის გადამეცა ჩემი
განწყობადასიახლე,რისგამოცასეთკმა
ყოფილებასვგრძნობდი“.

„რაღა დავმალო და, ვფიქრობდი, რომ
ქართულაფხაზური კონფლიქტი არ არის
ჩემთვისსაინტერესოთემა.ჯერერთი,ბევ
რი დრო გავიდა, არაფერი იცვლება. თან
მეხომაფხაზეთიდანარვარ?ვორკშოპზე
მაინცწავედი... კიდევკარგი,რომწავედი.
ეს იყო სასწაულად დამუხტული ორი საა
თი.ასეთიინტერესი,ასეთიჟინიარასოდეს
მიგრძვნია.მრცხვენია,რომესჩემსთემად
არ მიმაჩნდა. სულ სხვა დამოკიდებულება
მაქვს უკვე და არასოდეს გამოვტოვებ ამ
თემაზეგამართულარცერთშეხვედრას.“

ეს კომენტარები კარგად გამოხატავს
ვორკშოპებისარსს,მიზანს,მისიმონაწილე
ახალგაზრდების დამოკიდებულებაში მიღ
წეულცვლილებებს.

ვორკშოპები ჩაატარეს აქტიურმა
ახალგაზრდებმა: ნინო ხუბულავამ, მა
რიამ ჩერქეზიამ (ქუთაისი), მარიამ ჩა
რგალეიშვილმა, თეა მეძველიამ (ხონი),
ქეთი კუჭავამ, ანი ქუთათელაძემ, მა
რიამ ბალანჩივაძემ (წყალტუბო), ქეთი
ჩებანმა, ანა ზირაქაძემ  (ფოთი), ნინო
მორგოშიამ,ტატანარმანიამ(კოკი),თამარ
იაკობაშვილმა (თერჯოლა). ზოგ მათგანს
ჰქონდააუდიტორიასთანმუშაობისგამოც
დილება, ზოგისთვის კი დებიუტი აღმოჩ
ნდა. ამის მიუხედავად, ყველა ვორკშოპი
ერთნაირადსაინტერესოიყოგულახდილო
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ნატოქარაია
ტრენინგისმონაწილე(სენაკი)

ქალისშესაძლებლობებიამოუწურავია.
იმადამიანებს,რომლებმაცაფხაზმო
სახლეობასთან ცხოვრების ნახევარი
გავატარეთ,შეგვწევსუნარიაფხაზქა
ლებთანურთიერთობისგაგრძელების.
ჩვენუნდამივცეთჩვენსშვილებსქარ
თულაფხაზური ურთიერთობის სტი
მული.
...ცხოვრებაშიარისისეთიშთამბეჭდავი
მომენტები,რომლებიცსიცოცხლისბო
ლომდე ნათელ კვალსტოვებენ მეხსიე
რებაში.
სოხუმიდადაბრუნებაუნეტარესიაეს
ორისიტყვა.

ქეთევანჩებანი
ტრენინგისმონაწილე(ფოთი)

დღეს საქართველო და ქართველი ერი
იმდიდიპრობლემისწინაშე ვდგავართ,
რომელიც ყველას ტკივილს აყენებს.
ვდგავართ ჩატეხილ ხიდზე ორ მხარეს
შორის. ისე ჩანს,თითქოს შევეგუეთ ამ
ყველაფერსდაგავჩუმდით.
...არარის არანაირიშედეგი, მცირედიც
კი.დღესყველაუნდაგავერთიანდეთდა
შევეცადოთ, შევცვალოთ ერთმანეთის
მიმართდამოკიდებულება.
კონფლიქტის მოგვარება ადვილი არ
არის,თუმცაესარგვაძლევსიმისუფ
ლებას,რომგავჩერდეთდაშევეგუოთიმ
მდგომარეობას,რომელშიცუკვე25წე
ლიავართ.
...დღესთითქოს სრულუმოქმედობა
შიიმყოფებაქართველიერიდამოჭ
რილიაგზა,რომელსაცაფხაზეთამდე
მივყავართ, მაგრამ მე მჯერა, რომ
გამოიღებსშედეგსხალხისშრომადა
მონდომება!
ძალაერთობაშია!

ahfuvtynt,b tctt,blfy
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ბით,კონფლიქტისმიმართინტერესითდა,
რაცმთავარია, სურვილით,რაიმეშემატო
პროცესს.

ახალგაზრდების მიერდამოუკიდებლად
ჩატარებულმა ვორკშოპებმა დიდი სტი
მული მისცა მოსწავლეებს, სტუდენტებს,
სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ახალ
გაზრდებს. ისინი მზად არიან, ჩაერთონ
ახალგაზრდულ პროექტებში, მეტი იაქტი
ურონ.

რაც მთავარია, ამ შეხვედრებზე იგ
რძნობოდაის,რომსაზოგადოებრივიპრო
ცესები არ უნდა მიმდინარეობდეს ახალ
გაზრდების მიღმა, არ შეიძლება გულგ
რილობა, იმის თქმა, რომ მაინც არაფერი
შეიცვლება... პირიქით, ყველა უნდა ცდი
ლობდეს თავისი სათქმელის გამოხატვას,
გავლენის მოხდენას თავის გარემოცვაზე,
თუნდაც მცირეოდენი წვლილის შეტანას
საერთოსაქმეში.

რა მოხდა ტრენინგის და ვორკშოპების
შემდეგ?

ქართულაფხაზური კონფლიქტის გან
ხილვამ, მისტრანსფორმაციაზე მუშაობამ
სტიმული მისცა მარიამ ჩარგალეიშვილს
(ხონი). მარიამი ჯავახიშვილის სახელო
ბის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე
ტის სტუდენტია. მან საკონკურსოდ აიღო
ქართულაფხაზური კონფლიქტის ტრან
სფორმაციის თემა, რამაც დიდი გამოხმა
ურება გამოიწვია. სამოტივაციო წერილში
ყურადღება გაამახვილა  არაფორმალური
განათლების აუცილებლობაზე და ფონდი
„სოხუმის“ მუშაობაზე ამ მიმართულებით.
ის გახდა პირველი პირველკურსელი, რო
მელმაცმსგავსიფორმატისკონკურსშიგა
იმარჯვა.

ანიქუთათელაძემ(წყალტუბო)ტრენინ
გისშემდეგპროფესიაშეიცვალადაგადა
ვიდაკავკასიისუნივერსიტეტისსაერთაშო
რისოურთიერთობებისფაკულტეტზემან
დაინახასაკუთარითავიმოლაპარაკებების
პროცესშიდაიცის,რომამასძალიანდიდი
მუშაობასჭირდება.

ესცვლილებებისმცირენაწილია...
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სამოქალაქოდიალოგის ახალისივრცის
შექმნისათვის  მრგვალიმაგიდებისციკლი
გაიმართა დასავლეთ საქართველოს ხუთ
ქალაქში: ქუთაისში, სენაკში, ზუგდიდში,
წყალტუბოში,ფოთში.მათშიმონაწილეობა
მიიღეს ადგილობრივი თვითმმართველო
ბის,დევნილიდაადგილობრივითემის,მე
დიისწარმომადგენლებმა,ახალგაზრდებმა.

შეხვედრებზეაქცენტიგაკეთდაქართული
და აფხაზური საზოგადოებების განვითარე
ბისადა მშვიდობიანითანაარსებობის ახალი
პირობების ჩამოყალიბებაზე, ქართულაფხა
ზურიკონფლიქტისმოგვარებისმიმართახალ
მიდგომებსადა მოლაპარაკებათა პროცესზე
 არსებულირეალობებისადა პოლიტიკური
კონტექსტის გააზრებით. გამოიკვეთა საზო
გადოებისსხვადასხვაფენის,განსაკუთრებით
ქალთა  ჯგუფების პოზიციები კონფლიქტის
მოგვარებასთანდაკავშირებულიახალიხედ
ვებისგამოვლენისთვალსაზრისით.

შეხვედრებზე გაიმართაფონდი „სოხუ
მის“ კვლევის  „ქართულაფხაზური კონ
ფლიქტი,კონფლიქტისმოგვარებისმიმართ
მიდგომებისხელახალიგააზრებადაახალი
ვექტორები მისი ტრანსფორმაციისთვის“
პრეზენტაციადა მიღებულიქნამრგვალი
მაგიდისმონაწილეთაუკუკავშირი.

პრობლემა შეკრებილი საზოგადოები
სათვისაქტუალურიდამტკივნეულიაღმოჩ
ნდა. აღინიშნა: რომ არა არასამთავრობო
ორგანიზაციებისძალისხმევა,ესთემამივი
წყებისკენმიდის, სამოქალაქოსაზოგადოე
ბას უკვე ჩამოუყალიბდა დამოკიდებულება,
რომარაფერიშეიცვლებადამათჩართულო
ბასაცარანაირიმნიშვნელობაარაქვს.

დაფიქსირდა,რომმსგავსიმიმართულე

ბით მუშაობა მნიშვნელოვანია იმისთვის,
რომ შეიქმნას უსაფრთხო პლატფორმა
კონფლიქტის მხარეების ქალთა აქტიური
ჯგუფების დიალოგისთვის ჰუმანიტარულ
პრობლემებზედამათიმოგვარებისეფექ
ტურ   გზებზე; გაიზარდოს ქალთაროლი
კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების
საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში;ჩამოყალიბდესპოზიტიურისა
ზოგადოებრივი აზრი ქალთა პოლიტიკუ
რი მონაწილეობის საკითხებზე, მათ შო
რისმდგრადიმშვიდობისადაადამიანური
უსაფრთხოებისსაკითხებში.

მონაწილეთა აზრით, აუცილებელია სა
ზოგადოებაში გავრცელდეს ინფორმაცია
ქალთა დიპლომატიის წარმატებული გა
მოცდილების შესახებ, რაც წინგადადგმუ
ლინაბიჯიიქნებაკონფლიქტებისპოზიტი
ურიტრანსფორმაციისგზაზე.

კვლევის პრეზენტაციამ დამსწრე სა
ზოგადოებას საშუალება მისცა, არა მარ
ტოინფორმაციამიეღოქართულაფხაზურ
კონფლიქტზე,არამედდეტალურადგაცნო
ბოდა კონფლიქტისფესვებს და მის შედე
გებს;გაეგომხარეთაპოზიციებიდაგაეც
ნობიერებინაისსაშიშროება,რისწინაშეც
დგებააფხაზურიმხარედარაცაფერხებს
კონფლიქტისდარეგულირებას.

მონაწილეთათვის მნიშვნელოვანი აღ
მოჩნდა ინფორმაცია 1992 წლიდან მოყო
ლებული, მოლაპარაკებების სხვადასხვა
ფორმატისდაყველაშეთანხმებისშესახებ.
ხაზგასმულიქნაწარუმატებელიმცდელო
ბები,რომლებიც ამდროის მანძილზედა
ფიქსირდა.

ამინფორმაციისსაფუძველზემათსაშუ

სამოქალაქოდიალოგის
დასაწყისი
მრგვალიმაგიდებისციკლიდასავლეთ
საქართველოში

გურანდაგვანცელაძე
პროექტისასისტენტი
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ალება მიეცათ, რეალურად შეეფასებინათ
კვლევისფარგლებშიშემუშავებულიახალი
მიდგომები, რაც კონფლიქტის პოზიტიურ
ტრანსფორმაციასშეუწყობსხელს.

მონაწილეთა მხრიდან აღინიშნა, რომ
მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია იმ პროცე
სებზე, რომლებმაც გამოიწვია კონფლიქ
ტის მოგვარების გაჭიანურება და ვერ აა
ნალიზებდნენშეცდომებს,რომელთაშედე
გებსაცვიმკით.მათითქმით,თითქოსგვერ
დიდანშეხედესგანვლილგზასდაკვლევის
ავტორთან  ერთად გაიაზრეს მხარეების
მიერდაშვებულიშეცდომები.

„მნიშვნელოვანია საზოგა
დოების ინფორმირება და ქარ
თულაფხაზური კონფლიქტის
ისტორიის აქტიური განხილვა,
რათა გავაანალიზოთ დაშვებუ
ლი შეცდომები და განვლილი
გზისა და გამოცდილების გათ
ვალისწინებით ვეცადოთ, მო
ვიზიდოთ საზოგადოების აქ
ტიური ნაწილიდა მოხდეს ახა
ლიმიდგომებისდანერგვაკონ
ფლიქტის ტრანსფორმაციისთ
ვის“.  ნატო ქარაია (სენაკში
გამართული მრგვალი მაგიდის
მონაწილე).

მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეთა
მხრიდან ბევრი ინიციატივა წამოვიდა, მა
ინც იგრძნობოდა, რომ ნებისმიერი ინი
ციატივის განხორციელებისას წინაღობად
აღიქვამენ კონფლიქტში არსებულ მესამე
მხარეს,რომელიცპროცესისგანუყოფელი
ნაწილია და მის მართვას ახერხებს. სწო
რედ ამას მიიჩნევენ მთავარ საშიშროებად
კონფლიქტისდარეგულირებასადასტაბი
ლურობის მიღწევაში. თუმცა ვერ დავტო
ვებთყურადღებისმიღმაიმას,რომყველა
ერთხმად აღიარებდა: მიუხედავად გარე
ფაქტორებისა,საზოგადოებრივიაზრიისე
უნდა გაძლიერდეს, რომ მას უსმენდნენ
და ითვალისწინებდნენ. საზოგადოებრივი
აზრი უნდა გახდეს წამყვანი პოლიტიკის
ფორმირებაშიკონფლიქტისდარეგულირე
ბისკუთხით.

ქართულაფხაზური კონფლიქტის მოგ

ვარებაში ქალთა ჩართულობის ხელის
შემშლელ ფაქტორად დასახელდა ის, რომ
ზოგადადამპრობლემისმიმართშენელდა
ინტერესი. ადამიანები შეეგუენ იმას, რომ
არაფერი იცვლება.დევნილთადიდი ნაწი
ლისთვისაც, ყოველდღიური საზრუნავის
და უამრავი ყოფითი პრობლემის გამო ეს
თემათითქოსარარისპირველხარისხოვა
ნი.ამიტომაუცილებელიამუდმივიმუშაო
ბასაიმისოდ,რომპრობლემა აქტუალური
იყოს, არ მოდუნდეს არც მთავრობა, არც
სამოქალაქოსაზოგადოება.არასამთავრო
ბოსექტორიუნდაიყოსისსეგმენტი,რო
მელიც ხელს შეუწყობს სახალხო დიპლო
მატიის გააქტიურებას ამ მიმართულებით.
მნიშვნელოვნად დასახელდა ახალგაზრდე
ბისრესურსისგამოყენება:

„ამ საკითხთან დაკავშირე
ბით ახალგაზრდებთან აქტი
ურად მუშაობა, პროცესების
განხილვა, ქართულაფხაზური
კონფლიქტის დინამიკაზე საუ
ბარი, მიგვიყვანს იქამდე, რომ
ახალგაზრდებს ექნებათ მოტი
ვაცია, იფიქრონ კონფლიქტის
ტრანსფორმაციის ახალ ხედ
ვებზე და, რაც მთავარია, ამ
ამპლუაში დაინახონ თავიანთი
თავი“.  დალილა ჩიქავა (ზუგ
დიდში გამართული მრგვალი
მაგიდისმონაწილე).

საუბარიშეეხოიმას,რომ საზოგადოე
ბასმიაჩნია,რომკონფლიქტებისმოგვარე
ბისსტრატეგიაარარსებობს.მონაწილეები
ემხრობიანპირდაპირკომუნიკაციას,მსჯე
ლობას და ურთიერთობას უშუალოდ კონ
ფლიქტის მხარესთან. საინტერესოა ახალ
გაზრდებისაზრიც:

„სტუდენტებიბევრდისკუსი
ასვესწრებითდააფხაზეთისთე
მა ნაკლებად აქტუალურია. გა
მოდის,რომესსაკითხიმხოლოდ
მათთვისაა მნიშვნელოვანი, ვი
საცუშუალოდშეეხოკონფლიქ
ტი.აი,ესარუნდაიქნესდაშვე
ბული.ახალგაზრდებისაქტიური
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ნაწილიისეუნდააენთოსპრობ
ლემისგადაჭრისგზებისძიებით,
როგორცმეავენთედღესამსა
კითხზე ფიქრით“.  ნინო გაგუა
(ქუთაისშიგამართულიმრგვალი
მაგიდისმონაწილე).


სწორედამიტომთვალსაჩინოიყოუარ

ყოფითიდამოკიდებულებაუნაყოფოოფი
ციალური სამშვიდობო მოლაპარაკების
პროცესის მიმართ, რომელიც მხარეთა
კომპრომისებს არ ემყარება. მკვეთრად
ჩანდა ჟენევის მოლაპარაკების პროცესის
უშედეგობაც.ის,რომარარისგათვალის
წინებული ახალი რეალიები და შექმნილი
პოლიტიკური კონტექსტები. მრგვალ მა
გიდებზე გამოიკვეთა, რომ მიესალმებიან
სამოქალაქო დიპლომატიის როლს, აღია
რებენ მის გავლენას, მაგრამ აღნიშნავენ
არასაკმარისრესურსებსდამისგააქტიუ
რებაშიარასამთავრობოსექტორისროლს
ხედავენ.

მონაწილეთა მხრიდან მთავარი რეკო
მენდაცია იყო ის, რომ ორ ხალხს შორის
წყენისდაწინააღმდეგობებისმუდმივიშეხ
სენებახელსუშლისნებისმიერიდიალოგის
წარმართვას და მხარეებს შორის ნდობის
შენებას.

მრგვალი მაგიდების ჩატარების უმთავ
რესი შედეგი: მონაწილეებმა განაცხადეს,
რომ მხარსუჭერენ კვლევაში გამოხატულ
პოზიციას.განსაკუთრებითხაზგასმულიქ
ნაშემდეგიპუნქტები,რომელთაშესრულე
ბაშიცთავად აპირებენ მონაწილეობის მი
ღებას:

ქალებისჩართვამოლაპარაკებისპრო 
ცესშიკონფლიქტისმოგვარებისსაკითხზე
ახალი ხედვების გამოვლენისთვალსაზრი
სით;

საინფორმაციოშეხვედრებისჩატარე
ბამოსახლეობასთან,რათა დაფიქსირდეს
ადამიანების აზრი კონფლიქტის ტრან
სფორმაციისკუთხით;

ახალგაზრდულირესურსისგამოყენე
ბა.ახალგაზრდებისავსენიარიანკრეატი
ული იდეებით და ენთუზიაზმით მათ გან
სახორციელებლად.მზადარიან,ისწავლონ
დააქტიურადჩაერთონპროცესში.

მარიამჩარგალეიშვილი
ტრენინგისმონაწილე(ხონი)

მერე რა, რომ არასდროს დამიდგამს
ფეხი აფხაზეთის მიწაზედა არასდროს
გამივლიაენგურისხიდზე.ესსულაცარ
ნიშნავს იმას,რომ მეც არ მიჩქარდება
გულიაფხაზეთისხსენებაზე...
გამოსავალი სურვილიაო, სადღაც წა
ვიკითხე. განა ამ წლების განმავლობა
ში სურვილი არ გვამოძრავებდა? რად
გვინდა მხოლოდ სურვილი, თურეაგი
რებაარმოყვა?გამოსავალიერთიანო
ბაა,მოტივაციადაშეუგუებლობა.დიახ,
შეუგუებლობა ვითარებისა, რომელიც
დღესარსებობს.
დროის კარგვაა განხილვები, ვინ იყო
დამნაშავე, რატომ ან როგორ? ეს ხომ
მოხდა, მოხდა და ვეღარ შევცვლით.
დრო მიდის. სიტუაცია კი უცვლელი
რჩება. ამიტომ საჭიროა კომპრომისი,
შეცდომებისაღიარებადასწრაფვაერ
თიანიდანათელიმომავლისკენ.
ახალგაზრდობასშეუძლიაცვლილებები.
იმიტომრომაქვსინფორმაციისმიღების
უფროფართოარეალი,განათლებულია,
დაინტერესებულია,შეუძლიაკომპრომი
სიც,კონსენსუსიცდა,რაცყველაზემთა
ვარია,იცისთავისუფლებისფასი...
ჩვენს აფხაზ თანატოლებს უნდა და
ვანახოთ, რომ არ ვართ მტრები, რომ
გვიყვარს ისინი და გვინდა მშვიდობა.
ვანახოთ, სად მივდივართ, რა გვინდა,
როგორიაჩვენიკურსიდარასმოუტანს
მათჩვენთანურთიერთობა.
მთავარი გზა მოლაპარაკებები და ურ
თიერთობების დამყარებაა. ასე ვხედავ
მეკონფლიქტისტრანსფორმაციას,ვხე
დავ, ვიცი და მჯერა, რომ სწორედ ეს
მოგვიტანს შედეგს, რომელსაც ასე ვე
ლოდებით.
რწმენითმთებსდაძრავო,ერთხელერ
თმამნიშვნელოვანმაადამიანმამითხრა.
მასშემდეგმჯერარწმენისძალის...

ahfuvtynt,b tctlfy
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რატომკვიპროსი?
ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს

ჰგავს, ყველა უბედური ოჯახი კი თავისე
ბურადაა უბედურიო, უთქვამს დიდ მწე
რალს,ლევტოლსტოის.

ასე არიან სახელმწიფოებიც. ბედნიერი,
განვითარებული, მოწესრიგებული ქვეყნე
ბი  ერთმანეთს ჰგვანან. დანარჩენები კი,
განსაკუთრებითკონფლიქტურიქვეყნები
თითქოს განსხვავდებიან თავიანთი უბე
დურებებით, პრობლემებით. ყველა კონ
ფლიქტსთავისიმიზეზიაქვს,თავისიფეს
ვები, განვითარება, მოგვარების გზები...
განსხვავებულია, მაგრამ ბევრი საერთოს
პოვნაცშეიძლება.

ფონდი„სოხუმის“სამშვიდობოსტრატეგი
აშისხვაკონფლიქტებისგაცნობაერთერთი
სერიოზულიდასაგულისხმოსაქმეა.პირველი
წიგნი,რომელიცფონდმა2002წელსგამოსცა,
იყოსინთიაკოკბერნის„სივრცეჩვენსშორის“
წიგნი მშვიდობისმყოფელ ქალებზე, მათ ერ
თობლივსაქმიანობაზე, კონფლიქტისმოგვა
რების მცდელობებზე, ბოსნიელი, ებრაელი,
პალესტინელი ქალების სამშვიდობო გამოც
დილებაზე.

ამწიგნმადიდიგავლენამოახდინაყველა
ფონდელზე.დასწორედიმწლებიდანდაი
წყოძიებასივრცისა,რომელიცყოველთვის
არისდაუნდაიყოსკონფლიქტისსხვადას
ხვამხარესმყოფადამიანებსშორისსივ
რცედიალოგისთვის,მოლაპარაკებისთვის,
გამოსავლისძიებისთვის.

სწორედიმდროიდანმოყოლებული,ფონ
დი„სოხუმი“აფხაზეთშიმოქმედპარტნიორ
ქალთაორგანიზაციებთანერთადსწავლობს

კონფლიქტებისგამოცდილებას.იყოვიზიტე
ბიჩრდილოეთირლანდიაში,ისრაელში,ბოს
ნიაში,სომხეთსადააზერბაიჯანში,სერბეთ
ში... ზოგსრომ სასიამოვნო მოგზაურობები
ჰგონიამხოლოდ,ესარისდაძაბულიდღეები,
როცა შეხვედრის მონაწილეები საკუთარი
კონფლიქტის პრიზმაში ხედავენ სხვა ქვეყ
ნისკონფლიქტს,როცათითქოსყველაფერი
ერთმანეთსჰგავს:დედებისსამშვიდობოგან
წყობა, მეომრებისსაბრძოლოჟინი,ტრაგე
დიები,მერეკიმშვიდობისგზებისძიება.

სწორედამიტომკვიპროსი...
10 წლის წინ, ფონდი „სოხუმი“ პარტნი

ორაფხაზქალებთანერთადიმყოფებოდაამ
კუნძულზე. ამაღელვებელი და დაუვიწყარი
იყოშეხვედრაადგილობრივმშვიდობისმყო
ფელქალებთან.მაგრამგანსაკუთრებითსა
ინტერესოიყოშეხვედრანიქოზიისორყო
ფილმერთან.დამათიმონათხრობი:როგორ
გამოვიდამწყობრიდანსაკანალიზაციოსის
ტემა.ნიქოზიაკონფლიქტისშედეგადგაყო
ფილიერთადერთიდედაქალაქიამსოფლიო
ში.რათქმაუნდა,ორიმერიჰყავსთურქულ
მხარეს და ბერძნულ მხარეს. მაშინ, როცა
საკანალიზაციოსისტემაგაფუჭდა,სხვაგზა
არდარჩა,ერთმანეთსუნდაშეხვედროდნენ,
ერთადეფიქრათგამოსავალზე.რადგან,რო
გორც მწარე ხუმრობით აღნიშნეს, კანალი
ზაციაორივემხარესერთნაირადყარს...

ასეერთნაირიასხვაპრობლემებიცორი
ვე მხარესდა ძალიან ხშირად, უერთმანე
თოდჭირსკიდეცმათიმოგვარება.

მოკლედ...10წლისთავზეისევჩავედით
კვიპროსში.10ქალიფონდი„სოხუმიდან“.
ათიცაფხაზეთისორგანიზაციებიდან.

ლალიშენგელია
საინფორმაციოსექტორისრედაქტორი

სივრცეჩვენსშორის-
რამდენიმედღეკვიპროსში
ფონიდაადგილიქართულ-აფხაზური
შეხვედრისთვის
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განსაკუთრებითსაინტერესოიყოადგი
ლობრივორგანიზაციებთანშეხვედრა.

და, რასაკვირველია, შედარება, გამოც
დილების მიღება, კონფლიქტის  გაკვეთი
ლებიდასამშვიდობოინიციატივები.

კვიპროსის
გამოცდილება
მოკლე ისტორია ასეთია: 1960 წლის16

აგვისტოსკვიპროსი დამოუკიდებელ რეს
პუბლიკად გამოცხადდა, სექტემბერში გა
ეროს წევრი გახდა. 1963წელს რეაქცი
ულმა ძალებმა გამოიწვიეს შეირაღებული
შეტაკებაბერძნულდათურქულთემებს
შორის.1974წელს კუნძულის ჩრდილოეთ
შითურქეთმაგადმოსხათავისიშეიარაღე
ბულიძალებიდამოახდინამისიოკუპაცია.
1976წელსგამოცხადდა„ჩრდილოეთკვიპ
როსისთურქულირესპუბლიკა“.

40 წელია, კვიპროსი კონფლიქტს აგვა
რებს. კუნძულიორ არათანაბარ ნაწილადაა
გაყოფილი. თითქოს მიღწეულია შეთანხმე
ბა ერთიანი ქვეყნის ფედერაციული მოწყო
ბის შესახებ, მაგრამ ვერ თანხმდებიან მისი
სტრუქტურის თაობაზე. არის პრობლემები,
რომელთა მოგვარება ჭირს  მაგალითად,
ბერძენი კვიპროსელების დაბრუნება იმ ად
გილებში, საიდანაც თურქმა კვიპროსელებ
მაგანდევნეს.მათთვისწართმეულიქონების
კომპენსაციისსაკითხი.ანიმასიათასზემეტი
ადამიანისსაკითხი,რომლებიცთურქეთმაჩა
ასახლათურქული ნაწილის გასამყარებლად.
კვიპროსისრესპუბლიკა ევროკავშირის წევ
რი გახდა, ანუ, როგორც ამბობენ, მხოლოდ
მანმიიღოპრიზიდაგანზედარჩაკუნძულის
ჩრდილოეთი,მხოლოდთურქეთისმიერაღი
არებულინაწილი,რომელიცეკონომიკურდა
პოლიტიკურიზოლაციაშიიმყოფება.

რახდებაადამიანური
ურთიერთობების
დონეზე?
ადამიანებიარელოდებიანპოლიტიკურ

გადაწყვეტილებებს, მუშაობენ, ითხოვენ,
თანამშრომლობენ, ერთმანეთისკენ სავალ
გზებსეძებენ.

ყველაზე მთავარი სწორედ ეს არის 
ადამიანური ურთიერთობები. ამ ურთი
ერთობებზე ვსაუბრობდით ადგილობრივ
ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს.
თანამშრომლობისსახლიბუფერულზონა
ში მდებარეობს, ეგრეთ წოდებულ მწვანე
ხაზზე. აქ არის სხვადასხვა ორგანიზაცია.
მათშორისისტორიულიკვლევებისასო
ციაცია, რომელიც ცდილობს საერთო ის
ტორიისდაწერას,რადგანკუნძულისსხვა
დასხვა მხარეს სხვადასხვანაირი ისტორია
მიეწოდებამოსწავლეებს.

აქ მუშაობენ გენდერული მიმართულე
ბით, სამშვიდობო კუთხით. მაგალითად,
ერთერთიპროექტია„სამშვიდობობუსი“
სხვადასხვაადგილასჩადიანავტობუსითდა
ატარებენშეხვედრებსმოსახლეობასთან.

თანამშრომლობის სახლში ერთმანეთს
ხვდებიანბერძენიდათურქიკვიპროსელე
ბი. არის საქმიანი შეხვედრებიცდაუბრა
ლოდ,ერთმანეთსმონატრებულიადამიანე
ბისშეხვედრებიც,როცასხედანღიააივან
ზედასაუბრობენფინჯანყავასთან.

მედიაცენტრიპირველითემთაშორისი
ორგანიზაციაა. ისიც ბუფერულ ზონაშია.
შეიქმნა2009წელს.მასაქვსრადიო,რომე
ლიცბევრენაზემაუწყებლობს.ესკუნძუ
ლისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან აქ შე
უძლიამოვიდესყველა,ვისაცრაიმესთქმის
დასხვებისთვისგაზიარებისსურვილიაქვს.
რათქმაუნდა,სამშვიდობორადიოადამი
სისაშუალებითკუნძულისსხვადასხვამხა
რეს მცხოვრებნი ერთმანეთს სამშვიდობო
მესიჯებსუგზავნიან.

ორგანიზაცია „ქალაქის პარტიზანები“
აქტივისტებმა 2013 წელს შექმნეს. ისინი
ახალ სიცოცხლეს აძლევენ ქალაქის საჯა
რო ადგილებსლარნაკაში, ნიქოზიაში, ლი
მასოლში. აწყობენ ინსტალაციებს, პრეზენ
ტაციებს, სანახაობებს, სპექტაკლებს, კონ
ცერტებს.ერთხელლარნაკაში,ზღვისსანა
პიროზედიდისუფრაგაშალეს.ესწინასწარ
იყო გამოცხადებული სოციალური ქსელით
დაბევრიადამიანიჩაერთო.ხალხსთავისი
სადილი მოჰქონდა და ერთად მიირთმევ
დნენ, ლაპარაკობდნენ. ერთხელაც სახლის
სახურავზე მოაწყვეს ვახშამი. სხვადასხვა
მხარის სახურავებზე ისხდნენ. იყო ვიზუა
ლურიკონტაქტი,ვორკშოპი,სკაიპითჩარ
თვა.დაშეგრძნება,რომყველაერთადაა...
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ერთ დღესაც ასეთი რამ მოიფიქრეს:
ყველა სახლის ჭიშკარი გაიღო, სახლებში
რაღაც აქტივობები ხდებოდა. ადამიანები
ეზოებში შედიოდნენ, ერთმანეთს ესალმე
ბოდნენ,ურთიერთობდნენ.

კიდევ:მოხატესკედელი,რომელიცგამ
ყოფზოლზეგადის...ანუ,იწყებოდანახატი
დაგზადაგზააგრძელებდნენ,ასემოიხატა
მთელიგალავანი.

ბავშვებთან დაკავშირებულ აქტივობებ
ზეცსაინტერესოამბებიგავიგეთ.ბავშვები
ერთადთამაშობდნენ,ერთმანეთსეჯიბრე
ბოდნენ, მეგობრობდნენ. არ იყო ლაპარა
კიპოლიტიკაზე,კონფლიქტზე.უბრალოდ,
სპორტისდახმარებითბავშვებისდაახლო
ებახდებოდა.პროექტსერქვა„მშვიდობის
მოთამაშეები“. შეჯიბრებების შემდეგ იყ
ვნენ გამარჯვებულებიც და დამარცხებუ

ლებიც.მაგრამმთავარიისარის,რომგუნ
დი ყოველთვის შერეული იყოდა  გულის
ტკენაარრჩებოდა.

მოზრდილთათვის სხვა პროგრამები
აქვთ  ერთადუშვებენ ბანაკებში, სასწავ
ლოვიზიტებსახორციელებენ.

ერთი სიტყვით, ყველაფერს აკეთებენ,
რაცადამიანებსაერთიანებთ.დაამაშიყვე
ლაჩართულიაარასამთავრობოორგანი
ზაციები,საზოგადოებისაქტიურიწევრები,
ორივე მხარის წარმომადგენლები, განსა
კუთრებით ახალგაზრდები. იხარჯება სა
ერთაშორისოდონორებისდასამთავრობო
თანხები.

2003 წლამდე შეხვედრის შესაძლებლო
ბაარჰქონიათ.იყოერთიგამშვებიპუნქტი,
გამკაცრებული პირობებით (ადამიანებს
ესროდნენკიდეციმპირობითსაზღვარზე,

it[dtlht,b= ufvjwlbkt,bc vbqt,f
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თუნდაცფოტოსგადაღებისთვის).ახლაკი
ბევრი გამშვები პუნქტია. მაგალითად, მი
უყვები განიერ ქუჩას, რომელზეც ბრენ
დულიმაღაზიებიდალამაზიკაფეებიაგან
ლაგებული. მიდიხარ და უცებ  გამშვები
პუნქტი!აქეთმხარეს.იქითმხარეს.პოლი
ციელები რიგებს აკონტროლებენ, მესაზ
ღვრეებისაბუთებსამოწმებენ. ადამიანები
კიმიდიანდამოდიანშეუზღუდავადტუ
რისტებიც,ჩამოსულებიც.თვითონკუნძუ
ლისმცხოვრებნიცბლომადარიან: მიდიან
ერთმანეთთან შესახვედრად, საყიდლებზე,
სამუშაოდ,პაემანზე...

 მევაჟიშვილიმყავს, სოფიას  ქალიშ
ვილი. ჩვენი შვილები ერთად თამაშობენ.
2003წლამდეესშეუძლებელიიყო,ამბობს
ერთერთიჩვენიმასპინძელიქალი.

 მშვიდობისთვის მთავარია, ერთმანე
თის გესმოდეთ, ერთმანეთის ისტორიები
გაიზიაროთ. მშვიდობა გლობალური ცნე
ბაა. თუ სადღაც არ არის მშვიდობა, ესე
იგი,მშვიდობაარარისარსად!ასეთიაკი
დევერთიმშვიდობისმყოფელისაზრი.

 რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი უნ
დაიყოს,მეტიგამშვებიპუნქტიგახსენით,
ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობის
საშუალებაუნდაჰქონდეთ,გვირჩევსმე
სამე.

ჩვენ
ასემუშაობენორივემხარესმცხოვრები

კვიპროსელები,კონტაქტებსაფართოებენ,
ყველა ურთიერთობს ერთმანეთთან  ყო
ფილი მეგობრები და მეზობლები, ქალები,
ბავშვები,ახალგაზრდები...გეგონება,უკვე
შესარიგებელიცარავინდარჩა.

კვიპროსი იყო ფონი, ადგილი, მთავარი
კი მაინც ჩვენი, ქართულაფხაზური შეხ
ვედრაიყო.შეხვედრასახლდადაძაბულო
ბა, მაგრამ იგრძნობოდა კეთილგანწყობა.
ჩვენ ერთმანეთს გავუზიარეთ პროექტის
ფარგლებშიგაწეულიმუშაობა:ტრენინგე
ბითუვორკშოპები,ჩატარებულიკვლევები
და  მათი პრეზენტაციები, მრგვალი მაგი
დები.

აფხაზი პარტნიორების კვლევაში გან
ხილულია ქართულაფხაზური მოლაპარა
კების პროცესი, მისი ეტაპები, მიღწევები,

პრობლემები,ჟენევისდისკუსიებიდაქალ
თაროლი კონფლიქტისტრანსფორმაციის
პროცესში.

ჩვენიკვლევა„ქართულაფხაზურიკონ
ფლიქტი,კონფლიქტისმოგვარებისმიმართ
მიდგომების ხელახლა გააზრებადა ახალი
ვექტორები მისი ტრანსფორმაციისთვის“
საკმაოდ სერიოზულადდა ინტერესით მი
იღეს ჩვენმა პარტნიორებმა, განსაკუთრე
ბითმომავალიმუშაობისკუთხით.

შემდგომი საქმიანობისა და ენგურს
გაღმაგამოღმა არსებული მთავრობების
წინაშე ადვოკატირებისთვის ბევრი საკი
თხიცდაისვა.განსაკუთრებითგალისრა
იონის მოსახლეობის პრობლემების თაო
ბაზე. ეს ის საკითხებია, რომლებზეც ყო
ველთვისდიდაქცენტებსაკეთებდაჩვენი
ორგანიზაციადაბოლოკვლევაშიცაისახა:
უპასპორტოდ დარჩენილი მოსახლეობა.
2011წლისსექტემბრიდანგალისრაიონის
მთელტერიტორიაზეგაუქმებულიქართუ
ლისკოლები.2017წლისთებერვლიდანენ
გურის ხიდზე დატოვებული ერთადერთი
გადასასვლელიპუნქტი.მოკლედ,მშობლი
ურენაზესწავლების,გადაადგილების,სა
მედიცინო მომსახურების შეზღუდვა. გან
საკუთრებული სიმწვავითდაისვა აზიური
ფაროსანასსაკითხი. ეს ამჟამადპირველ
ხარისხოვანი პრობლემაა აფხაზეთში (და
დანარჩენსაქართველოში).მანგაანადგუ
რათხილისმოსავალი,სიმინდი,ხილი...ამ
მავნებლისწინააღმდეგერთობლივად,სას
წრაფო და ეფექტური ზომები თუ არ იქ
ნა მიღებული, ფაქტობრივად, სასწორზე
დადგება იმ ადამიანების დარჩენა გალის
რაიონში,ვინციქწლებიაცხოვრობს.ვინც
ამწლებისმანძილზეიტანსბევრუუფლე
ბობასდასიძნელეს,მაგრამმაინცარეთ
მობადასატოვებლადიქაურობა.ამსაქმეს
ნიქოზიის ორი მერის მიერ მოგვარებულ
პრობლემასშევადარებდი.ამიტომაცორი
ვემხარესუნდავეცადოთამსაკითხისად
ვოკატირებას...

კვიპროსისშემდეგ
კვიპროსზე ნოემბრის დასაწყისში გაი

მართაშეხვედრები.ამვიზიტსსხვადასხვა
შეფასება მოჰყვა. აფხაზეთის ზოგიერთმა
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rdbghjcb - fctsb 

ufyc[dfdt,ekb| kfqbw 

lf ctdlbfybw+ vpbfyb 

cfyfgbhj+ fstekb okbc 

oby lfyuhtekb ityj,f 

,eathek pjyfib+   

ufvidt,b geymnb cfdfzhj 

mexbc ,jkjc+ upf= 

hjvtkbw ybmjpbbc 

vtjht yfobkbcrty vblbc+ 

lf ofhothf rtltkpt| 

thsb= thsbfyb rdbghjcb 

წარმომადგენელმაგააკრიტიკათავისითა
ნამემამულეები, იმიტომ, რომ ისინი ქარ
თველებსხვდებიანდათითქოსცდილობენ,
ქართულიგავლენამოახდინონპოლიტიკა
ზე,ახალგაზრდებზე.

ჩვენს საზოგადოებაში,რათქმა უნდა,
მიესალმებიანნებისმიერიფორმატითგა
მართულ ყველა შეხვედრას, დიალოგს.
რადგან სახელმწიფოს სამშვიდობო კურ
სი აქვს და ადამიანებშიც მშვიდობისმო
სურნე განწყობაა. ეს კარგად გამოჩნდა
ჩვენი ინიციატივით თბილისში გამარ
თულმრგვალმაგიდაზეესიყოერთგვა
რი ანგარიში საზოგადოების წინაშე (ამა

ზეარისსტატიაჟურნალში).ამასგარდა,
შეხვედრების მონაწილეებმა ტელეკომპა
ნია „რიონის“ ეთერით გაუზიარესთავი
ანთი შთაბეჭდილებები რეგიონალურ მა
ყურებელს...

კვიპროსულიგამოცდილებამიღებულია.
ბევრი რამაა დასაფიქრებელი და ბევრი
რამის გამოყენება შეიძლება პრაქტიკაში.
ამ პატარა პროექტის შეჯამებისას კიდევ
არაერთი იდეა გაჩნდა. ყველა იდეას არ
უწერიახოლმეგანხორციელება.ზოგსდაბ
რკოლებებიხვდება.ზოგიკიშესრულდება.
მთავარია,როგორგამოვიყენებთსივრცეს
ჩვენსშორის...
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მარიამჩერქეზია

ტრენინგისმონაწილე(ქუთაისი)

მემარიამჩერქეზიავარ,აფხაზეთიდანდევნილი.ჯერმხოლოდ16წლისვარ,
მაგრამჩემთვისსულერთიარარისქართულაფხაზურიკონფლიქტისთემა.ბუ
ნებითპატრიოტივარდაესსაკითხიჩემთვისპირველადგილზედგას.ბავშვობი
დანვეკითხებოდიმშობლებს,ბებიებსდაბაბუებსაფხაზეთზედაიქმცხოვრებ
ადამიანებზე,მისწარსულსადადღევანდელობაზე.კონფლიქტისშედეგადჩემი
მშობლებისოჯახებმადატოვესიქაურობა.ძნელიიყომათთვისწამოსვლააფხა
ზეთიდან.ისინიხომიქდაიბადნენ,გაიზარდნენ,მომავალზეფიქრობდნენ...მაგ
რამახლაისინიაქარიანდაცხოვრებანულიდანდაიწყეს.

ყველაზემეტადმამაჩემისდედისმოსმენამიყვარს.ისაფხაზიადაესჩემთვის
განსაკუთრებულირამაა.ინტერესითვუსმენმისმონათხრობსაფხაზურადათ
წესებზე,მშვიდობიანცხოვრებაზე,როცაქართულაფხაზურიოჯახებიიქმნე
ბოდა.მემაქვსკავშირიაფხაზეთშიმცხოვრებნათესავებთან,მაგრამ,იმედია,
მომავალშიმათყოველგვარიშეზღუდვებისგარეშეშევხვდები.

შეუძლებელიაათწლეულობითერთმანეთისგვერდითმცხოვრებიადამიანების
ურთიერთობებისაკრძალვადაარცერთძალასარძალუძსამძაფისგაწყვეტა.

ფინდი„სოხუმის“პროექტისწყალობითმებევრიახალიდასაჭიროინფორმა
ციამივიღეკონფლიქტისთემაზე.გავიცანითანატოლები,რომელთაცჩემსავით
აინტერესებთესსაკითხები,თუმცაყველაარარისაფხაზეთიდან.ისინიჩვენი
ქვეყნისრიგითიმოქალაქეებიარიან,რომელთაცსამართლიანიდამშვიდობიანი
წარსულისდაბრუნებასურთ.დამათარუნდათომი.

პროექტისფარგლებშიშეხვედრებისდროსსხვადასხვაჯგუფურთამაშსვატა
რებდითქართულაფხაზურიკონფლიქტისთემაზე,ერთმანეთსვუზიარებდით
ჩვენს აზრებს. ისეთი იდეები გვიჩნდებოდა, რომელთაც მართლაც შეუძლიათ
ბევრირამისშეცვლა,მაგრამამისთვისდროასაჭირო.კონფლიქტისყველაზე
მნიშვნელოვანიეტაპიამოლაპარაკებები,მოლაპარაკებებშიკიკომუნიკაცია.

ქართველიახალგაზრდობამზადაა,იზრუნოსდაიშრომოსმშვიდობიანიმომავ
ლისთვის.რათქმაუნდა,უფროსითაობისმხარდაჭერაგვინდა.ჩვენთვისდამნა
შავეარარისმხოლოდერთიმხარე.ორივესვადანაშაულებთ.ჩვენისურვილია
აფხაზთანატოლებთანშეხვედრებიდაურთიერთობები.არგვინდაუსიამოვნო
წარსულის,ომის,კონფლიქტისგახსენება,დამნაშავეებისძიება.ჩვენნათელი
მომავლისშენებაგვსურს.

წარსულსვერშევცვლით.ახლააწმყოადაწინმომავალიგველოდება,რომელიც
ჩვენსხელშია.

ჩვენისთაობავართ,რომელსაცბევრისშეცვლაშეუძლია.
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7 დეკემბერს, თბილისში, სასტუმრო
„ქორთიარდ მარიოტში“ ფონდი „სოხუ
მის“ ახალი კვლევის „ქართულაფხაზური
კონფლიქტი,კონფლიქტისმოგვარებისმი
მართ მიდგომების ხელახლა გააზრება და
ახალი ვექტორები მისი ტრანსფორმაციი
სათვის“პრეზენტაციაგაიმართა.კვლევის
ავტორიაეკატერინეგამახარია,რომელსაც
ქართულაფხაზური კონფლიქტის თემას
თანდაკავშირებულისხვაარაერთინაშრო
მიეკუთვნის.

პრეზენტაციასადგილობრივიდასაერ
თაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცი
ების,  ქვეყანაში აკრედიტებული საელჩო
ების, სახელმწიფო სტრუქტურების, ომ
ბუდსმენისაპარატის,აკადემიურიწრეების
წარმომადგენლები, ასევე დევნილთათე
მისნაწილიესწრებოდა.

შეხვედრის დასაწყისში ფონდი „სოხუ
მის“ხელმძღვანელიალლაგამახარიადასა
ინფორმაციოსექტორისრედაქტორილალი
შენგელია შეეხნენ ორგანიზაციის სამშვი
დობო საქმიანობის თითქმის ოცწლიან ის
ტორიას,რომელშიცამოსავალიყოველთვის
იყოკონფლიქტისმშვიდობიანიმოგვარების
და სამშვიდობო პროცესში ქალების, ახალ
გაზრდების ჩართვის, მათი ინიციატივების,
საჭიროებების  ადვოკატირების საკითხი.
სახალხო დიპლომატიის, ქალთა სამშვიდო
ბორესურსისგამოყენებანდობისშენების,
ქართული და აფხაზური საზოგადოებების
დაახლოებისსაქმეში, მსოფლიოშიარსებუ
ლიმოდელებისგაცნობაშესწავლა.

ითქვა, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი
მოგვარების თემა  ზოგჯერ აქტუალური
დაფორსირებული, ზოგჯერ მივიწყებული
დასტაგნაციაშიმყოფი,ძირითადადმაინც
არაპოპულარული,ყოველთვისცოცხალია,
მტკივნეულ ნერვად ფეთქავს ორგანიზა
ციის ცხოვრებაში. ის თვალსაჩინოა გან
ხორციელებულ საქმიანობებში: რთულ,
ზოგჯერუმძიმესიემოციებითგაჯერებულ
ერთობლივ შეხვედრებში აფხაზურ მხა
რესთან; სისტემატიურად ჩატარებულ სა
განმანათლებლო ტრენინგებში ქალებისა
დაახალგაზრდებისმონაწილეობით;მეთო
დურ სახელმძღვანელოებში. განსაკუთრე
ბულიადგილიუჭირავსკვლევებს,რომლე
ბიცყოველთვისარისგამოტანილიფართო
საზოგადოებისსამსჯავროზე,მათგანშესა
ბამისიუკუკავშირისმიღებისმიზნით.ისინი
მეტწილადყველაზეაქტუალურსაკითხებს
ეხება, ინოვაციურია, კონფლიქტების მოგ
ვარების გზებზე დიალოგის, დისკუსიების
დასაბამია.

ლალიშენგელია:„შეხვედრისმონაწილე
ებსამჯერადწარმოვუდგენთმორიგკაბინე
ტურკვლევასან„ანალიტიკურსტატიას“,
როგორცმასავტორიეკატერინეგამახარია
უწოდებს.სათაურიცხადყოფს,რომისარის
მცდელობა,მოხდესკონფლიქტისმოგვარე
ბისმიმართმიდგომებისხელახლაგააზრე
ბადაგამოიკვეთოსახალივექტორებიმისი
ტრანსფორმაციისათვის.კვლევისირგვლივ
სამოქალაქო დისკუსიები უკვე დაწყებუ

კიდევერთისივრცე
ღიასამოქალაქო
დიალოგისთვის
შემაჯამებელიპრეზენტაციათბილისში

ემაკამკია
პროექტისასისტენტი
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ლიადა დღევანდელი შეხვედრა კიდევ ერ
თიმცდელობაა,გაფართოვდესსივრცედი
ალოგისთვის,რათამიეცესბიძგისაკითხის
„გაყინულიკონფლიქტის“და„სტაგნაციის“
მდგომარეობიდანდაძვრას“.

ავტორმა ეკატერინე გამახარიამ შეხ
ვედრის მონაწილეებს კვლევის შედეგად
გაკეთებული ძირითადიდასკვნებიდარე
კომენდაციები წარუდგინა. როგორც მან
შესავალსაუბარშიაღნიშნა,კვლევამიმარ
თულია კონკრეტულ მოქმედებებზე, რაც
არარისორიენტირებულიშედეგებზე.მას
შეიძლება გააჩნდეს პოლიტიკური კურსის
თანხვედრი,არაპოპულარულიდაარამეინ
სტრიმული მიდგომები, მაგრამ გამოყოფს
ყველა ძირითად ფაქტორს და წინაღობას,
რომელიცხელსუშლისკონფლიქტისპოზი
ტიურტრანსფორმაციას.

ეკატერინეგამახარია:„ჩვენ
თვისამოსავალიწერტილიიყო,
ქართულაფხაზური კონფლიქ
ტის გადაწყვეტის პერსპექტივა
განგვეხილა სწორედ კოფლიქ
ტისპოზიტიურიტრანსფორმა
ციის პრიზმაში, რაც განსხვა
ვებით კონფლიქტის მოგვარე
ბის და დარეგულირებისგან,
ვერ გვთავაზობს სწრაფ და
წინასწარ დადგენილ და გან
საზღვრულ გადაწყვეტილებას
და ღია შედეგებს მოიაზრებს.
ტრანსფორმაციის არსიც სწო
რედ იმაში მდგომარეობს, რომ
ის არის აგებული კარგად გა
აზრებულ, თანმიმდევრულ და
პრაგმატულ ქმედებებზე, პრო
ცესზე, რომელიც მიმართულია
კონფლიქტით დაზარალებული
მოსახლეობისკონკრეტულისა
ჭიროებების დაკმაყოფილების,
მათ ცხოვრებაში არსებული
პრობლემების გადაწყვეტის,
ზოგადად, საზოგადოების გან
ვითარებისა და მდგრადი მშვი

დობის შენებისკენ და მხოლოდ
ამისმერემოიაზრებსსაბოლოო
შედეგისგანსაზღვრას“.

კვლევის ავტორი გულისტკივილით აღ
ნიშნავს, რომ „კონფლიქტების გადაწყ
ვეტას ჩვენ ხშირად ვიწყებთ სახურავით,
ამიტომაც ვაწყდებით პრობლემებს. ჩვენი
მიდგომა, მიზანია  კრიტიკულადდაობი
ექტურად შევხედოთ განვლილ გზას, შეც
დომებს, რომლებიც გვამყოფებს გაყინუ
ლიკონფლიქტისმდგომარეობაში.ჩვენარ
გვაქვს„მზა“რეცეპტიკონფლიქტისმოგ
ვარებისთაობაზე.მაგრამგვაქვსამბიცია
გავხსნათსივრცესენსიტიურისაკითხების
ირგვლივდისკუსიისთვის.მათ,ვისაცსურს
ჩიხიდანგამოსვლა,მეტიგამბედაობამარ
თებთ,რათაპროცესიადგილიდანდაიძრას.
აფხაზურიმხარისწარმომადგენელმაერთ
ერთ შეხვედრაზეთქვა:როცარაღაცრა
ციონალურიგამოიკვეთება,ჩვენჯერუარს
ვამბობთ ამაზე, შემდეგ კი ვუბრუნდებით,
მაგრამუკვეგვიანია.ამასჩვენ„დაგვიანე
ბულიმატარებლის“პროცესიდავარქვით“.

მკვლევარი შეეხო ყველა საკვანძო სა
კითხს,რომელიცხელსუშლისქართველებ
სადააფხაზებსშორისნებისმიერიშეთან
ხმებისმიღწევას.პირველრიგშიმხარეე
ბისთვის პოლიტიკური სტატუსების საკი
თხებზე პოზიციების შეუთავსებლობა და
შეუთანხმებლობასაქართველოსსახელმწი
ფოებრივი მოწყობის მოდელებზე; ძალის
გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების
მიმართმხარეთაგანსხვავებულიმიდგომე
ბი;დღევანდელპოლიტიკურრიტორიკაში
აფხაზეთთანდააფხაზხალხთანკონფლიქ
ტის არსებობის უარყოფა/არაღიარება.
საკითხის დაყენება შემდეგნაირად: „აფხა
ზეთის იზოლაცია თუ რუსეთისკენ ფარ
თოდგაღებული კარი“; „გალისრაიონი  
„აქილევსისქუსლი“თურესურსითანამ
შრომლობისთვის.

პრეზენტაციაზე ავტორმა
ისაუბრა საკითხზე, რას იძლე
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ვა სამშვიდობო პერსპექტივა
ში მიდგომა  „სუვერენიტეტის
არაღიარება, მაგრამ აფხაზეთ
თან კონფლიქტის აღიარება“;
აფხაზეთის უფრო აქტიური
ჩართვადათანამშრომლობაევ
როპულსტრუქტურებთან,რო
გორც ეფექტური ტრანსფორ
მირება ევროპის პოლიტიკისა
„ჩართულობა აღიარების გა
რეშე“,რომელიცჯერარარის
ამოქმედებულისასურველიმო
ცულობით.ისაუბრა,რამდენად
აუცილებელია ამ სტრატეგიის
პოტენციალისდაშესაძლებლო
ბებისაღიარებადამისიმიზნე
ბისდაამოცანებისნეიტრალუ
რი და აპოლიტიკური შინაარ
სითშევსება.

შემდეგ იყო კითხვები და ძალიან გულ
წრფელიდიალოგი.

შეხვედრის  მონაწილეებმა მაღალი შე
ფასება მისცეს ნაშრომს. ზოგი მათგანის
აღნიშვნით,მიუხედავადსაკითხებისა,რო
მელთა მიმართ, შესაძლებელია, მათ გან
სხვავებული მიდგომები ჰქონდეთ, ისინი
გულმოდგინედ გაეცნენ კვლევას, რომელ
ზეც უკვე ბევრჯერ სმენიათ და დიდი ინ
ტერესით ელოდებოდნენ შეხვედრას. იყო
რიგი მოსაზრებები, რომ რთული იქნება
დიალოგისდაწყებაისე,რომისდისტანცი
რებული იქნას სტატუსის საკითხისგან და

არშეეხოსკონფლიქტისმოგვარებისსაბო
ლოო მიზნებს როგორც ეს ანალიტიკურ
სტატიაშიაგააზრებული.

დისკუსიისმონაწილეებიმიესალმებიან
საუბრისდაწყებასგადაადგილებისთავი
სუფლებაზე აფხაზეთის ყველა მცხოვრე
ბისთვის,მისიეთნიკურიწარმომავლობის
მიუხედავად, უსაფრთხოებას, განვითა
რების პროგრამებს, ჯანდაცვას, ეკონო
მიკურ თანამშრომლობას, განათლებას,
სტუდენტთა გაცვლას, სახალხო დიპლო
მატიის უფრო აქტიურად ამუშავებას;
ქალთა როლის ამაღლებას; ქალთა ინი
ციატივების მხარდაჭერას, რომელიც მი
მართულიაქალთასაჭიროებებზედამათ
ცხოვრებაშიარსებულიპრობლემებისგა
დაწყვეტაზე.

მერი გელაშვილი: „მნიშვნელოვანია, გა
მოვიყენოთსახალხოდიპლომატიისრესურ
სი იმისთვის, რომ მოხდეს, თუნდაც პარა
ლელურ რეჟიმში, გარკვეული საკითხების
ადვოკატირება. მაგალითად, ქართულ მხა
რესმოხდესიმსაკითხისგააქტიურება,რომ
აფხაზი ახალგაზრდები მოვწყვიტოთ რუ
სულ ორბიტას, გავუხსნათ კარი ევროპის
კენ; თავის მხრივ, აფხაზეთში სამოქალაქო
სექტორისულუფროდაუფროაქტიურად
ჩაერთოსგალისრაიონისქართულიმოსახ
ლეობისთვის საჭირბოროტო პრობლემების
მოგვარებაში. ნიშანდობლივია, რომ აფხა
ზური მხარის იმ წრეებში, რომელთაც არ
სურთქართულიდააფხაზურისაზოგადო
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ებების დაახლოება, მიუღებელია და საში
შროებად აღიქმება ყოველი ახალი ნაბიჯი,
რომელსაცამსაზოგადოებებისწარმომად
გენლებიერთმანეთისკენდგამენ“.

კვლევაში დასმული თემების ირგვლივ
დისკუსია, ფაქტობრივად, შეხვედრაზე
ვედაიწყო:იყოაზრთასხვაობასაკითხზე:
„რამდენად მართებულია მოხდეს აფხა
ზეთის დეიზოლაცია ან აფხაზეთს მიეცეს
განსაზღვრულ სფეროებში ევროპასთან
ურთიერთქმედების და თანამშრომლობის
შესაძლებლობაისე,რომარსჭირდებოდეს
საქართველოსგან ნებართვის აღება  ანუ
არსებობდეს საქართველოს ნება და არა
ნებართვა!“უნდაგადაიხედოსდაშერბილ
დეს თუ არა საქართველოს მიდგომები ამ
საკითხისმიმართ?შეცვლისთუარააფხა
ზეთისთვისევროპულიკარისშემოღებაშე
ხედულებებს ქართულაფხაზურურთიერ
თობებზე?

კვლევის ავტორმა აღნიშნა, რომ ევ
როპიზაცია, დემოკრატიზაცია, მოდერ
ნიზაციის დასავლური რესურსების ხელ
მისაწვდომობა პოზიტიურად აისახება
აფხაზური საზოგადოების ფასეულობათა
სისტემაზე. ევროკავშირის და სხვა ქვეყ
ნების უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა
აფხაზეთთან ასევე ხელს შეუწყობს კა
ნონის უზენაესობას და დემოკრატიული
მმართველობის დამკვიდრებას აფხაზეთ
ში,რაც,თავის მხრივ, გამოიწვევს იმ ინ
სტიტუტების გამჭვირვალობას და ანგა
რიშვალდებულებას,რომლებსაცგააჩნიათ
საკუთარიმოსახლეობისუფლებებისდაც
ვის პასუხისმგებლობა, მათ შორის ეთნი
კურიქართველებისუფლებებისდათავი
სუფლებებისა.

ავტორისმიერყურადღებადაეთმოასე
ვეაფხაზურმხარესთანპირდაპირიპოლი
ტიკური დიალოგის წამოწყების აუცილებ
ლობას და შეთანხმებების მიღწევას მთელ
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რიგ სოციალურ, ეკონომიკურ, ინფრას
ტრუქტურულ საკითხებზე სტატუს ნეიტ
რალური მიდგომების გამოყენებით. მოყ
ვანილიქნასაერთაშორისოგამოცდილება,
სერბეთისადაკოსოვოსშორისგანხორცი
ელებულ თანამშრომლობაზე სტატუს ნე
იტრალური შეთანხმებების გაფორმების
გზით,მაგ.ოფიციალურიშეთანხმებებიერ
თმანეთთანბიზნესისწარმოებისდათავი
სუფალი გადაადგილების საკითხებზე. და
ისვა კითხვა, რამდენად შეიძლება მსგავსი
გამოცდილების გამოყენება საქართველო
ში, არსებულირეალობისდაკონფლიქტის
სპეციფიკისგათვალისწინებით.

კითხვების ნაწილი რიტორიკული იყო
და საჭიროებს საქართველოში არსებული
კონფლიქტის სპეციფიკური კონტექსტის
გათვალისწინებით უფრო ღრმა ანალიზს,
განხილვასდაგამოსავლისძიებას.თუმცა
საკითხი,რომაფხაზებთანპირდაპირიკო
მუნიკაცია წაადგება კონფლიქტის პოზი
ტიურ ტრანსფორმაციას, სადაო არ გამ
ხდარა.

მონაწილეთა გამოსვლებში ითქვა, რომ
აღნიშნულისტატია,უპირველესად,მიმარ
თულია იმ ძირითადიფაქტორების ანალი
ზისკენ,რომლებიცაფერხებსსამშვიდობო
საქმიანობას და კონფლიქტის პოზიტიური
ტრანსფორმაციისპროცესს,რაცჩვენსსი
ნამდვილეში იშვიათი ფუფუნებაა. აღინიშ
ნა,რომპუბლიკაციანამდვილადარიძლევა
კონკრეტულრეცეპტს,არამედსთავაზობს
საზოგადოებას,პოლიტიკოსებს,გადაწყვე
ტილების მიმღებთ  გარკვეულ მიმართუ
ლებებს და უჩვენებს შეცვლილ პარადიგ
მებს კონფლიქტის დარეგულირებისთვის.
მასშიარისმცდელობა,წამოიწყოსდაგახ
სნასსივრცეისეთისაკითხებისგანსახილ
ველად,რომელზედაცდღეს ნაკლებად მი
დის საუბარი. სწორედ ასეთი მიდგომებით
შეიძლება სტაგნაციაში მყოფი პროცესის
დაძვრა.

გამომსვლელები ეთანხმებოდნენ კვლე
ვის ძირითად აზრს, რომ მნიშვნელოვანია
კონფლიქტის მოგვარება განიხილებოდეს,
როგორც გრძელვადიანი, ეტაპობრივი და

მოწესრიგებულიდინამიკა, რომელსაც შე
იძლება ჰქონდეს ღია შედეგები. რომ სა
ჭიროა მხარეები, უპირველესად, შეთან
ხმდნენ კონფლიქტის პოზიტიური ტრან
სფორმაციისგზებსადასტადიებზე,ვიდრე
განიხილონდაშეათანხმონსაბოლოოშედე
გები,რაცდღემდემხოლოდჩიხშიაქცევდა
მოლაპარაკებისნებისმიერმცდელობას.

სამშვიდობო არასამთავრობო ორგანი
ზაციებისწარმომადგენლებიგულისტკივი
ლითაფიქსირებენ,რომ„კონფლიქტიაღარ
არისპრიორიტეტულიდააქტუალური“.

ნინო ქუთათელაძე, ინვალიდ მეომართა
დადაღუპულმებრძოლთამეუღლეთაკავ
შირის თავმჯდომარე: „მე მინდა მადლო
ბაგითხრათდიდი შრომისთვის. ვიზიარებ
აზრს, რომ სასიცოცხლოდ აუცილებელია
პირდაპირი დიალოგი კონფლიქტის მხა
რეებთან. სწორედ პირისპირ შეხვედრები
გვაძლევს საშუალებას, გავიგოთ ერთმა
ნეთისგანწყობები,რაცარცერთოფიცი
ალურ ანგარიშში არ აისახება. აქ ახალ
გაზრდებისჩართულობაახსენეს.სამხრეთ
ოსეთში, ფაქტობრივად, არ არიან ახალ
გაზრდები.ესომისსასტიკიდაშეუქცევა
დიშედეგია“.

ნაირაბეპიევამ(ა(ა)იპი„კავკასიურიმო
ზაიკა“)არამარტოკონკრეტულსაკითხზე
მუშაობა დაინახა, არამედ  სამშვიდობო
მოძრაობისახალიტალღა,რომელშიცფონ
დი„სოხუმი“ყოველთვისავანგარდშიიყო:
„ჩვენარავართისეთიგულუბრყვილოები,
რომ გვგონია, მოვაგვარებთ კონფლიქტს,
ესილუზიაარგვაქვს,მაგრამმინავლული
კონფლიქტისგულგრილადყურებადიდი
შეცდომაა. მემიმაჩნია,რომარარსებობს
გამოუვალი მდგომარეობა, ჩვენ არ უნდა
შევწყვიტოთსამშვიდობოძალისხმევა.პირ
ველ რიგში, აფხაზ და ოს ახალგაზრდებს
დავეხმაროთ, ქართველ ახალგაზრდებთან
ერთადმიიღონგანათლებაევროპაში.“

დისკუსია შეეხო აფხაზი ახალგაზრდე
ბისთვის ევროპული განათლების მიღება
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ში სახელმწიფო ხელშეწყობის საკითხსაც.
ითქვა, რომ არაეფექტურია სახელმწიფო
პროგრამები, რომლებიც კონფლიქტუ
რი რეგიონების ახალგაზრდებს ქართულ
უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის წინა
პირობებს უქმნის. ამიტომ მათი ქართულ
სივრცეში ინტეგრაციის შესაძლებლობები
კიდევუფრომცირდება.

იყო მოსაზრება, რომ, მართალია, 2008
წლის აგვისტოსომმა ძირეულად შეცვალა
კონფლიქტისმხარეებისგანლაგებადა,ერ
თიმხრივ,გამოკვეთადაეჭვგარეშედატო
ვარუსეთისგეოპოლიტიკურიინტერესები
და რეგიონში თავისი გავლენის შენარჩუ
ნების სურვილი, მაგრამ, მეორე მხრივ, ამ
ფართო გეოსტრატეგიულმა პაექრობამ
სრულიად გადაფარა კონფლიქტი ქარ
თველებსა და აფხაზებს შორის. დაგვაშო
რა პირდაპირ დიალოგს ქართველებსა და
აფხაზებს შორის არსებული უთანხმოების
შემცირებისთაობაზე.

შეხვედრის ზოგიერთი მონაწილე, რო
მელიც სახელისუფლებო სტრუქტურას
წარმოადგენდა, მთელ რიგ საკითხებში
იზიარებდა კვლევაში ასახულ პოზიციას,
თუმცა გამოკვეთეს ერთეული, მათთვის
მიუღებელი მოსაზრებები. მაგალითად,
ისინი არ თვლიან, რომ აუცილებელია
დღეს აფხაზეთის კონფლიქტის მხარედ
აღიარება,განსაკუთრებითიმპირობებში,
როცააფხაზებირუსეთისპოლიტიკისნე
ბისგამომხატველებიარიანდააფხაზეთში
დღეს თანდათანობით უმცირესობას წარ
მოადგენენ.გარდაამისა,არდაეთანხმნენ
მოსაზრებას, რომ ქართული მხარე ხელს
უწყობსაფხაზეთისიზოლაციასდასაპირ
წონედ მოიყვანეს ოფიციალური პოლიტი
კა აფხაზი მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის
სისტემითთავისუფლადდაუფასოდსარ
გებლობის შესაძლებლობის სახით. ასევე
გამოკვეთეს ქართული მხარის ნაბიჯები
დათანამშრომლობააფხაზებთანაფხაზუ
რიენისდაცვისმიმართულებით.მიუხედა
ვადამისა,ისინიცაღიარებენ,რომკვლე
ვითი საქმიანობა მოცემული მიმართულე

ბით, ზოგადად, დიდი პრობლემაა ქვეყა
ნაში და უმნიშვნელოვანესია სამოქალაქო
სექტორისწვლილიამკუთხით.

თავიანთი პოზიციები გამოხატეს სა
ერთაშორისო ორგანიზაციების (მათ
შორის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის,
Kvinna till Kvinnaს) წარმომადგენლებ
მა.მათიაზრით,მნიშვნელოვანიამსგავ
სი შეხვედრები, კონფლიქტის მოგვარე
ბაში ქალების, ახალგაზრდების ჩართვა.
ითქვა,რომ ძნელია ბოლომდე იქნას აღ
ქმული სახალხო დიპლომატიის წვლილი,
რადგან მას არ შეუძლია მოკლევადია
ნი ეფექტის ჩვენება, მიუხედავად ამისა,
სამშვიდობო საქმიანობა აუცილებლად
უნდაგაგრძელდეს.უნდაიყოსდიალოგი
იმაზე,როგორშეიძლებაუფროეფექტუ
რად კონფლიქტის მოგვარებაში ქალთა
ორგანიზაციებისჩართვა.

აღნიშნული შეხვედრის სახით შედგა კი
დევ ერთი სამოქალაქო დიალოგი ქართულ
საზოგადოებაში, პარტნიორების და სამშვი
დობოპერსპექტივითდაინტერესებულიმხა
რეების მონაწილეობით, რაც ძალიან მნიშ
ვნელოვანია ქართულაფხაზური კონფლიქ
ტისპოზიტიურიტრანსფორმაციისთვის.

შეხვედრის ორგანიზატორებმა გულ
წრფელიმადლობაარდაიშურესყველაიმ
ორგანიზაციის მიმართ, ვინც სხვადასხვა
დროს მხარი დაუჭირაფონდი „სოხუმის“,
ორგანიზაციის აფხაზი პარტნიორების ძა
ლისხმევას, რათა გამოიკვეთოს ქართული
დააფხაზურისაზოგადოებებისმისწრაფე
ბა მშვიდობის, სამოქალაქო კეთილდღეო
ბის,უსაფრთხოებისკენ. სწორედ ამ მხარ
დაჭერამუზრუნველყომთელიამხნისგან
მავლობაშიქალთაჩართულობანდობისხი
დებისშენებისთვის.

შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა,
რომსაბედნიეროდ, ერთშიყველანი ვთან
ხმდებით: დიალოგს, მდგრადი მშვიდობის
შენებას, ახალი მიდგომების ძიებას, არსე
ბულიპოლიტიკურიკონტექსტებისგათვა
ლისწინებით,ალტერნატივაარააქვს!
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ქართულაფხაზური კონფლიქტი 25 წე
ლია, დღის წესრიგში დგას. სენსიტიური
თემისმიმართსიფრთხილითმიდგომისსა
ჭიროება ყოველთვის არსებობდა, თუმცა,
კითხვისნიშანიუამრავიაწარსულთან,აწ
მყოსადამომავალთანდაკავშირებით,რო
მელსაც, პირველრიგში, ხალხი სვამს, პა
სუხიკიიგვიანებს.

წლებია, ფონდ „სოხუმთან“ ვთანამ
შრომლობ.ვიცი,რამდენძალისხმევასდე
ბენმისითანამშრომლებიამსაქმეში.ცნო
ბილიამათიაქტივობებისხვადასხვამიმარ
თულებით, რომელთა შორის ერთერთია
კონფლიქტისტრანსფორმაცია.

მუშაობისპროცესშიგამოვლინდაახალ
გაზრდების გონივრული, გააზრებული
მიდგომები საკითხის მიმართ. ინტერვიუს
აღების დროს არ დამჭირვებია ძალდატა
ნება, საკითხზე გულახდილად ესაუბრათ,
რაც ადრე ხშირად ხდებოდა. ისინი თავი
სუფლად გამოხატავდნენ თავიანთ დამო
კიდებულებებსდა აფიქსირებდნენ მოსაზ
რებებს, რაც, მათი აზრით, კონფლიქტის
ტრანსფორმაციისთვისაუცილებელია.

როგორცახალგაზრდებიაღნიშნავდნენ,
ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ჩატარებული
ტრენინგი და ვორკშოპები  მათ ცოდნის
ამაღლების,ინფორმაციისმიღებისდასიღ
რმისეულიანალიზისსაშუალებამიეცათ.

თუწლებისწინსაზოგადოებისდიდინა
წილი ძალის გამოყენების აუცილებლობას
მიიჩნევდა კონფლიქტის მოგვარების მთა
ვარ ინსტრუმენტად,დღესდიალოგისრე
ჟიმსთვლიანმნიშვნელოვანფაქტორად.

განსაკუთრებული იყო პროექტის ფარ
გლებში დაგეგმილი ვიზიტი კვიპროსში:

აფხაზეთის არასამთავრობოორგანიზაცი
ებთანშეხვედრა,სამშვიდობოგამოცდილე
ბის გაზიარება. ერთ კუნძულზე ორი და
პირისპირებული, მაგრამ არა აგრესიული
მხარე. მავთულხლართები, თუმცა თავი
სუფალი გადაადგილება. სხვადასხვა შეხე
დულებებიდაბუფერულიზონა,სადაცშე
საძლებელიაბერძენიდათურქიკვიპროსე
ლებისერთმანეთთანკომუნიკაცია,მშვიდი
საუბარიდასამომავლოგეგმებისდასახვა.

საოცარი შთაბეჭდილებებითდავბრუნ
დი, ტრანსფორმაცია მოხდა ჩემშიც, რაც
აისახა სამსახურებრივ საქმიანობასა და
ყოველდღიურობაზე.დაიბადაახალიიდეე
ბი,რასაცაუცილებლადგანვახორციელებ.

პროექტის შეჯამება თბილისში მოხდა.
მოწვეული სტუმრები გაეცნენ პროექტის
ფარგლებში განხორციელებულ საქმიანო
ბას.ჩვენიმომზადებულიფილმიცვაჩვენეთ
და ამან კიდევუფრო საინტერესო გახადა
ესღონისძიება.რათქმაუნდა,იქაცავიღე
ინტერვიუები პარლამენტის, გენდერული
თანასწორობისსაბჭოსთუგაეროსქალთა
ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. მათ
ისაუბრესფონდი„სოხუმის“წვლილისშე
სახებ კონფლიქტის ტრანსფორმაციაში.
ფილმს ეს ახალი შტრიხებიც დაემატა და
სრულად წარმოაჩინა პროექტი, რომელიც
წარმატებითგანხორციელდა.

წინახალიგამოწვევებისმოლოდინია.

წინახალიგამოწვევების
მოლოდინია
დოკუმენტურიფილმი,რომელშიცპროექტის
ყველააქტივობააისახა

ნანარობაქიძე
ტელეკომპანია„რიონის“რედაქტორი
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