
დავინახოთ უხილავი: 

შეზღუდული 
შესაძლებლობების 
მქონე ქალების 
ისტორიები 
საქართველოში



ავტორები: მაიკო ჩიტაია
ნინო გამისონია
იდა ბახტურიძე

ფოტოგრაფები:

რედაქტორი:
დიზაინერი:

ნინო ბაიდაური
გედა დარჩია
ნინო ურუშაძე
მარიამ მორჩილაძე

2021



ცნობილია, რომ მსოფლიოში ყოველ მეხუთე ქალს რაიმე ფორმით აქვს შეზღუდული 
შესაძლებლობები. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები და გოგოები სისტემური 
მარგინალიზაციის, გარემოში არსებული და ადამიანების დამოკიდებულებებით შექმნილი ბარიერების 
წინაშე დგანან. ამას, თავის მხრივ, მივყავართ როგორც დაბალ ეკონომიკურ და სოციალურ 
სტატუსამდე და ძალადობისა და სასტიკი მოპყრობის (სექსუალური ძალადობის ჩათვლით) 
მომატებულ რისკებამდე, ასევე იმ გამოწვევებამდე, რასთან გამკლავებაც უწევთ მათ განათლების, 
ჯანდაცვის (სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ჩათვლით) შესახებ ინფორმაციაზე, 
სერვისებსა და მართლმსაჯულებაზე წვდომის მოსაპოვებლად და სამოქალაქო და პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების შესახებ მსოფლიო გეგმებში დიდი ხნის 
განმავლობაში უგულებელყოფილი იყო ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის 
ასპექტები. გარდა ამისა, კანონები და პოლიტიკა, რომელიც გენდერული თანასწორობის საკითხებს 
არეგულირებდა, ცხადად არ ითვალისწინებდა შეზღუდული შესაძლებლობების პერსპექტივას. 
სისტემურმა ბარიერებმა და იმ ფაქტმა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისა და 
გოგოების მდგომარეობის შესახებ მონაცემთა შეგროვება პრიორიტეტად არ ითვლებოდა, ხელი 
შეუწყო უხილავი დისკრიმინაციის მრავალგვარი და ინტერსექსიური ფორმების დამკვიდრებას, რამაც, 
თავის მხრივ, ეს ადამიანები ცხოვრების სხვადასხვა სფეროდანაც გარიყა და ჰუმანიტარული 
განვითარების კონტინუუმიდანაც.

მდგრადი განვითარების 2030 წლის გეგმის შესაბამისად, რომელიც არავის ტოვებს ყურადღების მიღმა 
და ესადაგება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის სტრატეგიას − შეზღუდული შესაძლებლობების ქალებისა 
და გოგონების გაძლიერება სრული და ეფექტური ჩართულობისა და გენდერული თანასწორობისთვის 
− გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, გენდერული თანასწორობის მისაღწევად, ცდილობს ყველა ქალისა და 
გოგოს გაძლიერებასა და მათი უფლებების რეალიზაციას გლობალურად და საქართველოში; ასევე, 
აქტიურად მუშაობს ადგილობრივ პარტნიორებთან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისა 
და გოგოების ინკლუზიის გასაძლიერებლად.
„დავინახოთ უხილავი: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების ისტორიები საქართველოში“ 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისა და გოგოების ბრძოლის, ჩაგვრის, სიმამაცის, 
იმედისა და მიზანდასახულობის ანთოლოგიაა. ავტორებმა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 15 ქალის ცხოვრების ისტორია შეაგროვეს, რომლებიც მათი 
გამოცდილებების შესახებ ხმამაღლა მოგვითხრობენ და ასე გვაწვდენენ ხმას. ეს ინიციატივა გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის საქმიანობის იმ ნაწილს განეკუთვნება, რომელიც როგორც შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ქალებისა და გოგოების უფლებების, ისე მათ მიმართ არსებული 
დისკრიმინაციის ურთიერთგადამფარავი ფორმების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზეა მიმართული. 
ამ პუბლიკაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი მათი შესაძლებლობებისა და საზოგადოებაში 
შეტანილი წვლილისათვის ნათელის მოფენაა.

წინამდებარე პუბლიკაცია, მდგრადი განვითარების მიზნების ფონდის მხარდაჭერით, გაეროს 
პროგრამის „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დაცვის სისტემის 
ტრანსფორმაცია საქართველოში“ ფარგლებში მომზადდა. პროექტი გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ 
UNICEF-თან, UNDP-სთან, OHCHR-თან, UNFPA-სა და WHO-სთან თანამშრომლობით განახორციელა. 
მადლიერებას გამოვხატავთ ჩვენი პარტნიორის − სათემო ორგანიზაციის „ქალები საქართველოდან“ 
და პუბლიკაციის ავტორების ნინო გამისონიას, მაია ჭითაიასა და იდა ბახტურიძის მიმართ, რომლებიც 
უძღვებოდნენ პროექტს და წინამდებარე პუბლიკაციაში წარმოდგენილი ისტორიებიც თავად 
შეაგროვეს.
ყველაზე მეტად კი იმ ქალებისა და გოგოების მადლიერნი ვართ, რომლებმაც უამრავი დრო დაგვითმეს 
და პროექტისთვის განკუთვნილ ინტერვიუზე დაგვთანხმდნენ. ძალზე დასაფასებელია მათი 
გამბედაობა ასეთი პირადული გამოცდილებების გაზიარებისთვის, რაც ესოდენ სტრატეგიული 
მნიშვნელობისაა, რადგან უკვე ვიცით, რომ „პირადი პოლიტიკურია“.

საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელი

თამარ საბედაშვილი
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სარჩევი

წინასიტყვაობა

თამარ მაჭარაშვილი
“სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისები და შშმ ქალების გამოწვევები საქართველოში”    

მარიკო კობახიძე
„ეტლით სარგებლობა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა“

თამარ ნავერიანი და სოფიკო ლობჟანიძე 
„ინკლუზიურობის და პროფესიული განვითარების აუცილებლობა შშმ ქალების გაძლიერების საქმეში“ 

თამარ წერაძე 
„ხელსაქმე, როგორც შესაძლებლობა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის“

თამარი
„ინსტიტუციაში ცხოვრების გამოცდილება და დედობის უფლება“ 

მაცაცო და ანა  ხაჭაპურიძეები 
„ცხოვრება ვოლფრამის სინდრომით და სახელმწიფო სერვისები“ 

თიკუნა ბეკოშვილი
“ახალგაზრდა ქალი რეჟისორის მხედველობასთან და პროფესიასთან დაკავშირებული გამოწვევები” 

ნანა ჩერქეზიშვილი
„შშმ ბავშვის დედის გამოწვევები და მოგვარების გზები“

მაკო ხალვაში
„მცირედმხედველი ქალის გამოწვევები“ 

თამუნა ლურსმანაშვილი
“ეტლით მოსარგებლე ქალის გამოცდილება და ბარიერები“

სალომე შეკიშვილი
„ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სტიგმა - ბარიერი ახალგაზრდა გოგოების განვითარებისთვის“ 

ტერეზა გალსტიანი 
„სმენადაქვეითებული მოზარდის გამოწვევები და ინკლუზიური განათლება“

სალომე და ლანა კვარაცხელიები
“ზრდასრულ ასაკში დაკარგული სმენა და ახალ რეალობაში ცხოვრების სირთულეები” 

ნინო დოფიძე
“განათლების, დასაქმებისა და თვითრეალიზებისთვის ბრძოლა რეგიონში მცხოვრები შშმ ქალისთვის” 

ნუკა (ნუნუ) გვიჭიანი 
“შშმ ქალის პერსონალური ბრძოლა საკუთარი თავის მიღებისა და საზოგადოებაში თვითდამკვიდრებისთვის” 
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წინასიტყვაობა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგოები ერთ-ერთი ყველაზე უხილავი 
მოქალაქეები არიან საქართველოში. ფიზიკური ბარიერების გარდა, რასაც შშმ თემის ქალები და 
კაცები აწყდებიან, შეზღუდული შესაძლებლობის ქალებს, სწორედ ქალობის გამო, დამატებითი 
წინააღმდეგობები აქვთ და სისტემატურად იჩაგრებიან. ამის შესახებ არც მოქალაქეებს და ხშირ 
შემთხვევაში, არც პოლიტიკოსებს აქვთ ინფორმაცია.

კვლევები ამ ბარიერების შესახებ ღიად საუბრობს, მაგრამ ასეთი ტიპის კვლევებს მოქალაქეები არ 
იცნობენ. მაგალითად:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ხმა არ ისმის არც საზოგადოებაში და არც 
პოლიტიკაში, სადაც მათი წარმომადგენლობა ნულის ტოლია. ამიტომ, ჩვენ მოგიყვებით ამ 
ქალების პირად ისტორიებს, იმ კვლევის შედეგებს, რომელიც არ წაგიკითხავთ, რეალური ამბებით 
გადმოგცემთ. 

პლატფორმა „ქალები საქართველოდან“ გთავაზობთ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალების, 
გოგოებისა და მათი მზრუნველების ისტორიებს. თქვენ, ჩვენი მკითხველები, ის ადამიანები 
იქნებით, რომლებიც ამ ამბებს კიდევ უფრო მეტ ადამიანს გააცნობენ, ერთად რომ მივიტანოთ ეს 
ისტორიები გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე. ჩვენ ერთად შევუწყობთ ხელს, ჩვენს ქვეყანაში 
სპეციალური საჭიროების მქონე ქალებისა და გოგოების ღირსეულ ცხოვრებას. 

პროექტი ხორციელდება  გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერითა და მდგრადი 
განვითარების მიზნების ერთობლივი ფონდის ფინანსური ხელშეწყობით გაეროს ერთობლივი 
პროგრამის  - „სოციალური დაცვის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
ადამიანებისთვის საქართველოში“ ფარგლებში.

პუბლიკაციაში/ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორ(ებ)ისეულია და შესაძლოა, არ 
გამოხატავდეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ან მდგრადი განვითარების მიზნების ერთობლივი 
ფონდის მოსაზრებებს.

2

იცოდით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს უფრო მეტად არ 
მიუწვდებათ ხელი განათლებასა და დასაქმებაზე, ვიდრე ამავე თემის კაცებს?

გქონდათ თუ არ ინფორმაცია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგოები და 
ქალები ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები უფრო ხშირად 
ხდებიან? 

გიფიქრიათ, რატომ ვერ იღებენ ამ თემის წარმომადგენელი ქალები რეპროდუქციულ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სერვისებს სახელმწიფოსგან?

რატომ არიან ოჯახში შშმ ადამიანების მომვლელები უმეტეს შემთხვევაში ქალები, 
რომლებსაც უწევთ, უარი თქვან სამსახურსა და პირად ცხოვრებაზე და 
შინაპატიმრობა აქვთ მისჯილი ისევე, როგორც მათი მეურვეობის ქვეშ მყოფებს?



მენჯ-ბარძაყის ორმხრივი დისპლაზიით დავიბადე. ეს ის პრობლემა არ არის, 
რომელიც სწორი მიდგომების შემთხვევაში ადამიანს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონედ აქცევს, მაგრამ მე „ჩვენი ტრადიციული აკვნის 
წყალობით“, ზუსტად ასე დამემართა. სახსარს თვითგანკურნების უნარი გააჩნია 
და აკვნის ნაცვლად, ჩვეულებრივ საწოლში რომ ვწოლილიყავი და შებოჭვით 
სახსარი არ დათრგუნულიყო, სრულიად ჯანმრთელი ვიქნებოდი. მიუხედავად 
ამისა, მე ძალიან აქტიური ვიყავი და ყოველთვის მქონდა გადაწყვეტილებების 
დამოუკიდებლად მიღების შესაძლებლობა, რაშიც დედას დიდი წვლილი 
მიუძღვის. ალბათ, ეს მშველოდა - ყოველგვარი კომპლექსების გარეშე თავი 
საზოგადოების სრულფასოვან წევრად მეგრძნო. 

ზოგადად თუ ვისაუბრებთ შშმ ადამიანების მიმართ საზოგადოების 
დამოკიდებულებებზე, 2003 წლიდან დღემდე, ბევრი არაფერი შეცვლილა. 
პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია - „ბავშვთა ჰარმონიული 
განვითარების სახლი“, თანამოაზრეებთან ერთად, სწორედ 2003 წელს 
დავაფუძნეთ. ინკლუზიური სტუდია გავხსენით და ერთ-ერთ კულტურის ცენტრში 
გრანდიოზული კონცერტი ჩავატარეთ, სადაც ტიპური განვითარებისა და შეზ 
ღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ერთად მონაწილეობდნენ. 
კონცერტმა წარმატებით ჩაიარა, ორგანიზატორები ძალიან ამაყები ვიყავით, 
მაგრამ დარბაზს თვალი რომ გადავავლე, მახსოვს, ყველა ტიროდა. შშმ 
ადამიანების მიმართ, მაშინაც და ახლაც, სიბრალულის გრძნობა წონის 
ყველაფერს - აღფრთოვანებას, სიამაყეს, დაფასებას, პატივისცემას და ა.შ. ამ 
კუთხით, საბოლოოდ, უფლებადაცვით საქმიანობაში ჩემი ადგილი 2008 წლის 
აგვისტოს ომმა განსაზღვრა. სამმა მეგობარმა ფორსმაჟორულ სიტუაციაში 
საინიციატივო ჯგუფი შევქმენით და კონფლიქტის რეგიონიდან დევნილ 
მოსახლეობას, განსაკუთრებით შშმ ქალებსა და გოგოებს ვეხმარებოდით. 2012 
წელს კი უკვე „ქალი და რეალობა“ დავაფუძნე, რათა საქართველოში შშმ 
ქალებისა და გოგოების უფლებების დაცვაში კიდევ უფრო დიდი წვლილი 
შემეტანა. 
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ფოტო: ნინო ბაიდაური



მიუხედავად არაერთი წინგადადგმული ნაბიჯისა, ჯერ კიდევ ბევრი რამეა 
გასაკეთებელი. ბევრი მუშაობაა საჭირო საზოგადოების დამოკიდებულების 
შეცვლისა და შშმ ქალებისა და გოგონების დადებითი იმიჯის შექმნისთვის. 
მაგალითად, ხშირად არ იციან, როგორ დაეხმარონ შშმ ადამიანს და ზოგჯერ, 
გადამეტებული მზრუნველობით თავს უხერხულადაც კი გაგრძნობინებენ. 
მესმის, რომ შეიძლება არასოდეს მოგიწიოს შშმ ადამიანთან თანაცხოვრება და 
მათი საჭიროებები დეტალურად არ იცოდე, მაგრამ ასეთ დროს, სჯობს, 
დაელოდო და თუ დასჭირდება, თავად გთხოვს დახმარებას. 

ხშირად, მედია გაშუქებებიც შშმ ადამიანების მიმართ სიბრალულის გამოწვევას 
ემსახურება - სიუჟეტებში შშმ ადამიანებს მხოლოდ უფლებებზე, ადაპტირებულ 
გარემოსა და კონვენციაზე ასაუბრებენ. ყველა შშმ ადამიანს აქტივისტობა ხომ 
არ ევალება, ამ სფეროში არსებული გამოწვევების გარდა, სხვა არაფერზე უნდა 
საუბრობდეს?! ერთადერთი, პარაოლიმპიელების გაშუქებისას აღნიშნავენ მათ 
დამსახურებებს. სინამდვილეში, ჩვენ ვართ „ქალები შეზღუდული 
შესაძლებლობებით“ და არა „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები“ - 
როგორც გვიწოდებენ ხოლმე. ქალობაა ჩვენი იდენტობა, რომელსაც 
შეზღუდული შესაძლებლობები ახლავს. ჩვენ, როგორც საზოგადოება, ჯერ 
კიდევ შორს ვართ შშმ ადამიანების მიმღებლობისგან, ამიტომ ამ ადამიანების 
სხვა კუთხით წარმოჩენაცაა საჭირო, მხოლოდ სიბრალულის ობიექტები რომ 
არ იყვნენ. 

ხშირად არ იციან, 
როგორ დაეხმარონ შშმ 

ადამიანს და ზოგჯერ, 
გადამეტებული მზრუნველობით 

თავს უხერხულადაც კი 
გაგრძნობინებენ. მესმის, რომ 

შეიძლება არასოდეს მოგიწიოს შშმ 
ადამიანთან თანაცხოვრება და მათი 

საჭიროებები დეტალურად არ 
იცოდე, მაგრამ ასეთ დროს, სჯობს, 

დაელოდო და თუ დასჭირდება, 
თავად გთხოვს დახმარებას
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ბევრ რამეს რომ ვერ ვაღწევთ სპეციფიკური საჭიროებების რეალიზების კუთხით, 
ამის ერთ-ერთი მიზეზი, ტიპური განვითარების მქონე ადამიანების მხრიდან 
სოლიდარობისა და მხარდაჭერის ნაკლებობაცაა. თუნდაც, ტიპური განვითარების 
მქონე ქალი უფლებადამცველები – საკუთარი საქმიანობის დროს, ყოველთვის 
მოიაზრებენ შშმ ქალებსა და მათ საჭიროებებს? მაგალითად, საქართველოში 
ქალი უფლებადმცველები ძალიან კარგად მუშაობენ ძალადობის პრობლემაზე და 
კარგი შედეგებიც აქვთ, მაგრამ იციან, რამდენი შშმ ქალი ცხოვრობს 
მოძალადესთან და რამდენს დასჭირვებია განრიდება?! ან, გვაქვს თუ არა, 
სრულად ადაპტირებული ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრები?! ესეც 
ცნობიერებისა და მიმღებლობის პრობლემასთან არის კავშირში. ვთვლი, რომ 
სოლიდარობა ორმხრივად საჭიროა და სხვა ჯგუფებს შშმ ქალებიც უნდა უჭერდნენ 
მხარს. ეს თემი არც ისეთი პატარა ძალაა და ოფიციალური სტატისტიკის 
მიხედვით, 18 წლის ზემოთ შშმ ქალების რაოდენობა 44 000-ია. აქედან, მხოლოდ 
4-5 ადამიანი იბრძვის უფლებებისთვის და მათი ფრაგმენტული მოთხოვნები 
რეალობას ვერ ცვლის. ამიტომ შშმ ქალთა თემი ისე უნდა გაძლიერდეს, რომ 
ანგარიშგასაწევი ძალა გახდეს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა 
თემი საკუთარ პრობლემებს სათანადოდ ვერ აყენებს დღის წესრიგში.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია ძალაშია 2014 წლიდან, 
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ვალდებულებები, რომელიც არეგულირებს 
ქალთა უფლებებს, დღემდე არ არის ჰარმონიზებული აღნიშნულ კონვენციასთან. 
შშმ ქალებს და გოგონებს ვერ ხედავს ვერც პოლიტიკის დოკუმენტები და ვერც 
სამოქმედო გეგმები, რომელიც უშუალოდ ქალთა უფლებებს არეგულირებს. 
ამიტომ, ის სისტემური გამოწვევები, რაც კონვენციის მიღებამდე გვქონდა, იგივე 
რჩება. 
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შშმ ქალები გადაწყვეტილებების მიღების არცერთ დონეზე არ არიან ჩართული. 
ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებზე აღარაფერს ვამბობ - შშმპ 
უფლებებზე მომუშავე კომისიებსა და საბჭოებში სათათბირო ხმის უფლებაც კი არ 
გვაქვს. ქალები არც შშმ ორგანიზაციების (ქალის დაფუძნებული თუ არ არის) 
მართვაში არიან ჩართული, რადგან თავად შშმ თემშია გენდერული 
მგრძნობელობის საერიოზული პრობლემები. თუ გვინდა, 5 წლის შემდეგ მაინც 
ვიხილოთ თუნდაც ადგილობრივ თვითმმართველობებში შშმ ქალები, ახლავე 
უნდა დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. ეს პრობლემა განათლებაზე 
ხელმისაწვდომობასთანაა გადაჯაჭვული, განათლების სამინისტროდან 
სტატისტიკა გამოვითხოვე, მაინტერესებდა, 18 წლის ზემოთ მყოფი რამდენი შშმ 
ქალი იღებდა განათლებას. იცით, რა ციფრი მოვიდა? როგორც პროფესიულ, ისე 
უმაღლეს სასწავლებლებში, მხოლოდ და მხოლოდ 18 შშმ ქალი სწავლობს. 
ამ ქვეყანაში სრულიად გაუგებარია სოციალური დახმარების პაკეტი და ჩემი 
აზრით, სოციალურად დაუცველთა პროგრამა შშმ სტატუსთან საერთოდ არ უნდა 
იყოს მიბმული. მაგალითად, დასაქმება რომ ავიღოთ - თუ მკვეთრად გამოხატული 
შშმ პირია დასაქმებულები საჯარო სამსახურში, კომპენსაციასაც იღებს და 
ხელფასსაც. მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს კი, უსინათლოების გარდა, 
კომპენსაცია 2013 წელს მოგვიხსნეს, მაშინ, როცა სულ 103 შშმ ადამიანი მუშაობდა 
საჯარო სამსახურში. ეს სტანდარტი სრულიად გაუგებარია და სახალხო 
დამცველმაც დაადგინა დისკრიმინაციის ფაქტი რამდენიმე საქმეზე. სახელმწიფო, 
შშმ პირების დასაქმების პოლიტიკის წახალისების ნაცვლად, პროფესიული 
განვითარების მოტივაციასა და სოციალური ინტეგრაციის პერსპექტივას 
სრულიად უკლავს ახალგაზრდა ადამიანებს. ხშირად, შშმ ადამიანები დროებით 
სამსახურზე უარს სწორედ იმის გამო ამბობენ, სახელმწიფომ კომპენსაცია რომ არ 
მოუხსნას.
 

ურთულესი პროცესი გავიარეთ იმისათვის, რომ, მაგალითად, 2014-2016 წლების 
ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში სქესობრივი 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობის საკითხი 
შეგვეტანა. აღმოჩნდა, რომ დაშვების დონეზეც კი არ თვლიდნენ, რომ შშმ 
ქალებისთვის ეს სერვისები საჭიროა. მახსოვს, როცა ერთ-ერთ სამუშაო 
შეხვედრაზე ეს თემა გავაჟღერე, არც მომხრე მყავდა და არც 
მოწინააღმდეგე. საერთოდ ვერ მიხვდნენ, რაზე ვსაუბრობდი და შშმ 
ქალებთან რა კავშირი ჰქონდა სქესობრივი და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის საკითხებს. დიდი ძალისხმევა დამჭირდა იმის 
ასახსნელად, რატომ უნდა ყოფილიყო ეს თემა სამოქმედო გეგმაში. ასევე, 
არაერთხელ გაგვიჟღერებია, რომ სახელმწიფოს სკრინინგ პროგრამა შშმ 
ქალებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ეტლით მოსარგებლე ქალები 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს მაღალ რისკის ჯგუფში არიან და ამაზე 
სახელმწიფო არ უნდა გვპასუხობდეს, რომ შშმ ქალებისთვის ჩვეულებრივ 
გინეკოლოგიურ სავარძელზეც შესაძლებელია პაპ ტესტის ჩატარება. 
დარწმუნებული ვარ, თბილისის მერთან არსებული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოში შშმ ქალებიც 
რომ იყვნენ წარმოდგენილნი, ეს საკითხი მოგვარდებოდა და ბოლოს და 

ბოლოს, ერთ ადაპტირებულ გინეკოლოგიურ სავარძელს მაინც შეიძენდა 
სახელმწიფო.
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გარდა იმისა, რომ ადაპტირებული სამედიცინო სერვისების მიღების დროს 
არაფერი გვხვდება, არც მედპერსონალია მზად – არ იციან, როგორ გაუწიონ 
სერვისი შშმ ადამიანს ისე, რომ ან არ დააზიანონ, ან შეურაცხყოფილად არ 
აგრძნობინონ თავი. ზოგჯერ, შშმ ქალთა უფლებადამცველები „ცუდი 
პროვოკატორების“ როლში გამოვდივართ - ქალებს ვეუბნებით, რა უფლებები 
აქვთ, მაგრამ ადეკვატურ სერვისებს ვერ ვთავაზობთ იმიტომ, რომ ქვეყანაში ეს 
სერვისები უბრალოდ არ არსებობს. 

ამ დროს, 2018-2020 წლების ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო 
სამოქმედო გეგმაში ჩავწერეთ, რომ დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის 
2017-2030 წლების სტრატეგიისა და სამწლიანი სამოქმედო გეგმის (2017-2019) 
შეფასების შედეგების საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა 
განხორციელებუიყო შესაბამისი ცვლილებების პროექტის მომზადება და 
დამტკიცება, რაც დღემდე არ გვაქვს. გენდერულად სეგრეგირებული სტატისტიკის 
არარსებობის გამო, შშმ ქალებისა და გოგონების საჭიროებები არსად ჩანს. 

პრობლემები რომ შევაჯამო - ჯერ შშმ ქალთა საჭიროებების კომპლექსური 
კვლევა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ სწორად და ობიექტურად შეფასდეს 
ყველა ის გამოწვევა, რაც დღეს ხელს უშლის შშმ ქალებისა და გოგონების 
განათლებას, ეკონომიურ დამოუკიდებლობას და სხვათა თანასწორად 
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სხვადასხვა სახის სერვისებზე 
ღირსეულ წვდომას.
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ორ წლამდე სრულიად ჯანმრთელი ვიყავი. ორი წლის ასაკში მაღალი სიცხეები 
დამეწყო, საქართველოში ვერ დაადგინეს რა მჭირდა და ერთი წლის დაგვიანებით, 
რუსეთში დამისვეს დიაგნოზი - რევმატოიდული პოლიართრიტი. საქართველოში ეს 
დაავადება ყოველ მეათე ხანშიშესულ ადამიანს აქვს, მაგრამ მე ადრეულ ასაკში 
აღმომაჩნდა და დროთა განმავლობაში რთულ ფორმებში გადავიდა. 15 წლამდე 
დამოუკიდებლად გადავაადგილდებოდი, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო მძიმე 
მკურნალობის ხარჯზე. ხანდახან ვხუმრობ კიდეც - ისეთი მეთოდები იყო, წამებასა და 
არაადამიანურ მოპყრობას უთანაბრდებოდა-მეთქი. მკურნალობის კურსს რუსეთში 
გავდიოდი. 

მერე მკურნალობა შევწყვიტე, რადგან სავიზო რეჟიმი შემოიღეს და უფლება აღარ 
მოგვცეს, წავსულიყავით. მეორე ფაქტორი ისიც იყო, რომ მეც დავიღალე პაციენტის 
ცხოვრებით და უარი ვთქვი მკურნალობის გაგრძელებაზე. ამან გამოიწვია ის, რომ 
გადაადგილებაში ნელ-ნელა შევიზღუდე. წესით, ეტლით უნდა მესარგებლა, მაგრამ 
იმდენად ვერ ვახდენდი ეტლთან საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას, ოჯახს 
განვუცხადე, რომ გარეთ არ გავიდოდი. ეტლთან ჩემი გაუცხოება 10 წელი გაგრძელდა, 
ამას ახლა ძალიან ვნანობ - რაც უფრო ადრე მივიღებთ ადამიანები საკუთარ თავს და 
ვისწავლით ცხოვრებას იმ დამხმარე საშუალებებით, რომელიც აუცილებელია ჩვენი 
გადაადგილებისთვის, მით უფრო უკეთესია. 

ოჯახმა გადაწყვიტა, რომ ასე ხელში აყვანილს დამემთავრებინა, ჯერ საშუალო სკოლა 
და შემდეგ - უმაღლესი სასწავლებელი. ათი წელი ასე ვიწვალე მეც და ვაწვალე 
მშობლებიც, ძმაც. დედა და მამა ჩემს აყვანაში ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ. 
უნივერსიტეტში ჩემი სალექციო ოთახი მესამე სართულზე იყო განთავსებული, მაგრამ 
ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ მეც ვერ ვაცნობიერებდი, ჩემი უფლებები რომ 
გამაჩნდა. იურიდიულზე ვსწავლობდი, მაგრამ ეს უფლებები როგორ უნდა დამეცვა 
პრაქტიკაში, არ ვიცოდი. უნივერსიტეტი რომ დავამთავრე, ოჯახს არ უნდოდა, რომ 
სახლში გამოვკეტილიყავი, უნდოდათ, სადმე სტაჟირება დამეწყო და მამამ თავის 
სამსახურში ითხოვა, ჩემთვის სტაჟირების უფლება მოეცათ, რაზეც იმდროინდელმა 
საკრებულოს უფროსმა უარი განაცხადა. სავარაუდოდ, ისევ იმ სტერეოტიპებიდან 
გამომდინარე, რომელიც შშმ პირების მიმართ საზოგადოებაში არსებობს. მამაჩემმა 
გადაწყვიტა, რომ საკუთარი ფირმა დაეფუძნებინა და როგორც იურისტი, იქ 
დავესაქმებინე. ასეც გააკეთა და სამსახურში ყოველდღე დავდიოდი. 
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მუნიციპალიტეტში, სადაც მე ვცხოვრობდი, ნესტიანი ჰავაა და რადგან 
რევმატიზმი მაქვს და სახსრები მტკიოდა, იძულებული გავხდით, გვირაბს აქეთ 
გვეცხოვრა. გადავწყვიტეთ, თბილისში ჩამოვსულიყავით. თავიდან, მე და დედა 
გადმოვედით, მამა სამეგრელოში დარჩა, რადგან აქ სამსახურის პოვნა 
გაუჭირდა. სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ ცხოვრების ასე გაგრძელება აღარ 
შეიძლებოდა - დედა მარტო ვეღარ მატარებდა და გადავწყვიტე, ეტლში 
ჩავმჯდარიყავი, მაგრამ ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი. 

ახლა შედარებით უკეთესი სიტუაციაა, მაგრამ ათი წლის წინ, შშმ პირთა მიმართ 
დამოკიდებულების კუთხით, ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო. პირველად ქუჩაში 
რომ გავედი, მოქალაქემ ხურდები ჩამიყარა, მათხოვარი ვეგონე. რომ ვკითხე, 
ხომ არ დაგივარდათ-მეთქი, მათხოვარი თუ არ ხარ, გარეთ რატომ 
გამოხვედიო. კიდევ ერთი შემთხვევა იყო, რომელიც არასდროს დამავიწყდება 
– ახალგაზრდა ბიჭმა, მოულოდნელად, ანთებული ასანთის ღერი ჩამიგდო 
კალთაში და თქვა, რომ ჩემისთანები ერს ვარცხვენთ და გარეთ არ უნდა 
გამოვდიოდეთ. ბევრი ასეთი ინციდენტი იყო და ფსიქოლოგიურად ძალიან 
მიჭირდა. დედაჩემს ეკითხებოდნენ, კიდევ თუ ჰყავდა შვილი ამ “ავადმყოფი” 
ბავშვის გარდა და როცა იგებდნენ, რომ კი, უკვირდათ - მაშინ რატომ გამოგყავს 
ეს ბავშვი გარეთ და ასე რატომ ეფოფინები, თუ ჯანმრთელი შვილიც გყავს, თან, 
ბიჭიო. მახსენდება შემთხვევები, როცა ტაქსის ვიძახებდით, მოდიოდა და როცა 
ხედავდა, რომ ეტლით მოსარგებლე ვიყავი, მძღოლი უკან ბრუნდებოდა და 
უარს მეუბნებოდა მომსახურებაზე. მიზეზი იყო ის, რომ ეტლის ჩადება არ 
უნდოდათ, რადგან მანქანა ისვრება, ეტლი მძიმეა და ა.შ. რამდენჯერ მძღოლი 
არ დახმარებია დედაჩემს და ეს მძიმე ეტლი, რომელიც 42 კილოა, დედას 
მარტო აუწევია და საბარგულში ჩაუდია. გზაშიც დავუტოვებივართ ტაქსის, 
წვიმაში, თოვლში... ცხოვრება ადვილი არ იყო, მაგრამ მაინც გამოვდიოდი 
გარეთ, ასეთ მდგომარეობასა და გარემოში გავაგრძელე სწავლა, ჩავაბარე 
მაგისტრატურაში. 

ახლა 
შედარებით უკეთესი 

სიტუაციაა, მაგრამ ათი წლის 
წინ, შშმ პირთა მიმართ 

დამოკიდებულების კუთხით, ძალიან 
მძიმე სიტუაცია იყო. პირველად ქუჩაში 

რომ გავედი, მოქალაქემ ხურდები 
ჩამიყარა, მათხოვარი ვეგონე. რომ ვკითხე, 
ხომ არ დაგივარდათ-მეთქი, მათხოვარი თუ 
არ ხარ, გარეთ რატომ გამოხვედიო. კიდევ 

ერთი შემთხვევა იყო, რომელიც არასდროს 
დამავიწყდება – ახალგაზრდა ბიჭმა, 
მოულოდნელად, ანთებული ასანთის 

ღერი ჩამიგდო კალთაში და თქვა, რომ 
ჩემისთანები ერს ვარცხვენთ და 

გარეთ არ უნდა 
გამოვდიოდეთ 
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ეს ყველაფერი დედაჩემის დამსახურება იყო. მას სულ სჯეროდა, რომ 
წარმატებული, რეალიზებული და დამოუკიდებელი ადამიანი ვიქნებოდი. ის იყო 
ჩემი ფსიქოლოგი, მეგობარი, ხელი, ფეხი, ყველაფერი. რაც ავად გავხდი, მე და 
დედა ერთი სხეული გავხდით, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თავი მე შემომწირა. 
დედა ორი წლის წინ, ყველასთვის მოულოდნელად გარდაიცვალა. აღმოჩნდა, 
რომ გულის ოპერაცია სჭირდებოდა და სამწუხაროდ, ნარკოზიდან ვეღარ 
გამოვიდა. როცა ვფიქრობ, რას შევადარებ ამ ტკივილს, ეს დიდი სიმაღლიდან 
ძირს დაცემას ჰგავს, როცა არცერთი ძვალი მთელი აღარ გაქვს შერჩენილი და 
ვერ ხვდები, რატომ გადარჩი. ოპერაციაზე შესვლამდე, თითქოს გრძნობდა, რაც 
მოხდებოდა, მისი ბოლო თხოვნა იყო, რომ დოქტორანტურა დავამთავრო და 
დიპლომი საფლავზე მივუტანო. მის გარეშე ძალიან მიჭირს, მაგრამ ვცდილობ, 
ბოლო თხოვნა შევუსრულო და ამიტომ, ვაგრძელებ ცხოვრებას. დედას შემდეგ, 
უკვე მამამ აიღო საკუთარ თავზე იმ მოვალეობების შესრულება, რასაც დედა 
აკეთებდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ის ბოლომდე ვერ ასრულებს, ამიტომ, 
პერსონალური ასისტენტის აყვანა მიწევს, ვინაიდან სახელმწიფოს ეს პროგრამა 
არ გააჩნია. ვფიქრობ, სახელმწიფო იმ დონეზე უნდა იდგეს, რომ დედებს არ 
უწევდეთ თავის გაწირვა, მათი შვილები რეალიზებული რომ იყვნენ და ჩვენ უნდა 
გვქონდეს შესაძლებლობა, დამოუკიდებლად მივაღწიოთ იმას, რასაც შეზღუდვის 
არმქონე ბავშვები თუ მოზარდები აღწევენ. 
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ხშირად უკვირთ, როცა ვამბობ, რომ საზოგადოება შშმ პირებს ჯერ კიდევ არ 
იღებს ბოლომდე. გაგიღიმებენ, გაგიცინებენ, მაგრამ საცოდავი ჰგონიხარ და 
სრულყოფილ ადამიანად ვერ აღგიქვამენ. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და 
სხვათა შორის, ეს პრობლემა უფრო მწვავედ შშმ ქალების მიმართ დგას. მყავს 
შშმ მამრობითი სქესის წარმომადგენელი მეგობრები, რომლებიც უფრო 
ადვილად იმკვიდრებენ ადგილს საზოგადოებაში. მაგრამ ჩვენ - ქალებს, 
გოგონებს, რაღაცანაირად, უფრო გვიჭირს თავის დამკვიდრება და ბოლომდე 
იმის მტკიცება გვიწევს, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და ჩვენი 
შეზღუდული შესაძლებობა დაბრკოლებას არ უნდა წარმოადგენდეს, იქნება ეს 
მეგობრული, საქმიანი თუ თუნდაც, სასიყვარულო ურთიერთობა. ჩემი აზრით, 
ამის მიზეზი ის სტერეოტიპებია, რომელიც, ზოგადად, საზოგადოებაში არსებობს 
გენდერული თვალსაზრისით. როცა საქმე შშმ ქალებს ეხება, ეს სტერეოტიპები 
უფრო მწვავდება და იჩენს თავს. 

სამედიცინო სფეროშიც ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, თვითონ ექიმები ვერ 
აღიქვამენ შშმ პაციენტებს ადამიანებად. 

დედასთან ერთად როცა შევდიოდი ექიმთან, ამას ასე მძაფრად არ აღვიქვამდი, 
დედაჩემი ჩემი მეგობარიც იყო და ვფიქრობდი, კაი, ჯანდაბას, ელაპარაკონ 
მას-მეთქი, მაგრამ ახლა, როცა უკვე მამაჩემი დგას დერეფანში და მას 
ეკითხებიან - არ შემოხვალთო, პროტესტის გრძნობა მიჩნდება, დიახ, არ შემოვა, 
რადგან მე ვარ პაციენტი და მე უნდა მელაპარაკოთ! სათანადო უნარ-ჩვევები არ 
გააჩნიათ, მაგრამ რა გახდა ამდენი წლის განმავლობაში ამის სწავლა?! 
არ არსებობს ჩემზე მორგებული სახელმწიფო სადაზღვევო 
პროგრამა, მეც იმავე სადაზღვევო პირობებით ვსარგებლობ, 
რომლითაც შეზღუდვის არმქონე ადამიანი, ეს კი, ჩემთვის 
გამოუსადეგარია. კვარტალში ერთხელ გამოკვლევები 
უნდა ჩავიტარო და ჩემი ელემენტარული ანალიზები 300 
ლარამდე მიჯდება. არ არსებობს ზრდასრულთა 
რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც აუცილებელია 
ჩემთვის, დაავადებამ პროგრესი რომ არ 
განიცადოს... ასევე, ჩემთვის აუცილებელია 
პერსონალური ასისტენტი. ჩემი დამოუკიდებელი 
ცხოვრებისთვის და იმისთვის, რომ მეც თანასწორ 
მდგომარეობაში ვიყო სხვებთან. არ ვითხოვ 
პრივილეგიებს, ვითხოვ თანასწორობას და ეს ჩემი 
უფლებაა. უთანასწორო მდგომარეობაში მყოფი 
პირების თანასწორ მდგომარეობაში 
ჩასაყენებლად, აუცილებელია, რომ 
სახელმწიფომ გათანაბრების პოზიტიური 
მექანიზმები გამოიყენოს. ამას საზოგადოებამ 
''პოზიტიური დისკრიმინაცია'' დაარქვა, 
მაგრამ, რეალურად, პოზიტიური 
დისკრიმინაცია სულ სხვა რამეა. 
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როდესაც ასეთ რაღაცებს ვხედავ, სულ უფრო და უფრო მინდა, რომ აქტიური ვიყო 
შშმ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში და რაღაცები შევცვალო. რა გამომდის, 
არ ვიცი, მაგრამ ვცდილობ. პროფესიით იურისტი ვარ და დასაქმებული ვარ 
ერთ-ერთ საჯარო უწყებაში, ვარ სახალხო დამცველთან არსებული შშმ პირთა 
უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგისა და პოპულარიზაციის 
საბჭოს მოწვეული წევრი, ვსწავლობ ''კავკასიის უნივერსიტეტის'' სადოქტორო 
პროგრამაზე და ვარ შშმ პირთა უფლებების აქტივისტი. სახელმწიფო რაღაც 
ცვლილებებს ახორციელებს, მარა არა აქტიურად. პრობლემები აბსოლუტურად 
ყველა სფეროშია - გარემოს ადაპტირებიდან დაწყებული, განათლების მიღების 
უფლებით დამთავრებული. მაგალითად, ახლა დოქტორანტურაზე რომ ვსწავლობ, 
''კავკასიის უნივერსიტეტი'' ფაქტობრივად, იძულებით ავირჩიე, რადგან ძალიან 
ცოტა უნივერსიტეტია, რომელიც ჩემთვისაა ადაპტირებული. შშმ პირთა 
უფლებების რეალიზებაში, სახელმწიფოს როლი, რა თქმა უნდა, დიდია, მაგრამ ამ 
ვალდებულებას, სამწუხაროდ, სათანადოდ არ ასრულებს. მიიღეს კანონი 
შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების შესახებ, რომელზეც შშმ პირებმა 
უკუკავშირი მივეცით, მაგრამ, სამწუხაროდ, ბევრი რამე არ გაითვალისწინეს და 
ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს გვითხრეს, ჩვენ ეს ქაღალდზე დავწერეთ 
და ახლა თქვენ ამას როგორ გამოიყენებთ პრაქტიკაში, არ გვაინტერესებს და 
თუნდაც თავში ქვა გიხლიათო. აი, ამ დონის კანონია და ისევე ფურცელზე 
დარჩება, როგორც ძველი კანონი. 

სწავლას რომ დავამთავრებ, მინდა, ლექციები წავიკითხო. მინდა, უკეთესი 
მდგომარეობა იყოს შშმ პირების უფლებების რეალიზების მხრივ, მინდა, მეტი 
ასეთი პირი დავინახოთ გარეთ. მე რომ პირველად ეტლში ჩავჯექი და გარეთ 
გამოვედი, ხალხი დამცინავად და საწყლად რომ მიყურებდა, ვფიქრობდი, ამის 
ღირსი ვარ და ვიმსახურებ-მეთქი. მინდა, შშმ პირებს მოვუწოდო, არავინ 
ვიმსახურებთ ამას, არ ვართ სიბრალულის ობიექტები, ჩვეულებრივი ადამიანები 
ვართ, რომლებმაც საკუთარი უფლებებისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. მე რომ 
გამომეღვიძა და პროტესტის გრძნობა გამიჩნდა, პირველ რიგში დედაჩემის 
დამსახურებაა და მერე ჩემი მეგობრების, რომლებიც გარს მახვევია. ადამიანებს 
მოვუწოდებ, რომ სიბრალული კი არა, თანადგომა გამოხატონ. ეს თანადგომა კი 
იმაში გამოიხატება, რომ ჩვენთან ერთად ჩაერთოთ ადვოკატირებისა და 
ცნობიერების ამაღლების კამპანიაში.
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სოფიკო: 
თამუნა სვანეთში დაიბადა. მისი პრობლემა პირდაპირ კავშირშია იმ ფაქტორთან, რომ 
მთაში ვცხოვრობდით, აქ კი არ იყო სარეაბილიტაციო ცენტრი და სპეციალისტი, ვინც 
თამუნას დიაგნოზს დაუსვამდა და შემდეგ მკურნალობას დაუნიშნავდა. სამშობიარო 
ტრავმის შედეგად, თამუნას ცერებრული დამბლა და გონებრივი ჩამორჩენა 
ჩამოუყალიბდა. როცა ამას ჩემი დაკვირვებით მივხვდი, თბილისში ჩამოვიყვანე, თუმცა 
მკურნალობა უკვე დაგვიანებული იყო. დიაგნოზი 10 თვის ასაკში დაუდგინეს. პრობლემა 
სერიოზული იყო - ძვლოვანი სისტემა განვითარებული არ იყო და ტვინზე სისხლჩაქცევა 
აღენიშნებოდა, ამდენად, ბავშვი უწყვეტი თერაპიის კურსს საჭიროებდა. წარმოიდგინეთ, 
რა პერიოდი იყო: 90-იანების განუკითხაობა სვანეთში, სროლები, დაყაჩაღებები... 6 წელი 
სვანეთი-თბილისის გზაზე წელიწადში რამდენჯერმე გვიწევდა გავლა, 2-3-თვიანი 
სარეაბილიტაციო კურსი რომ გაგვევლო თბილისში. ვერტმფრენზე, რომელსაც 
სვანეთიდან თბილისში მოსახლეობა გადმოჰყავდა, ადგილების მოპოვება ჩაწყობით იყო, 
რასაც ხშირად ვერ ვახერხებდით. ამიტომ, დიდი გაჭირვებით, მაგრამ მაინც ვახერხებდი 
ამხელა გზაზე და ამხელა რისკის ფასად თამუნას მკურნალობას თბილისში. მკურნალობა 
მრავალმხრივი იყო: მასაჟის კურსი, ლოგოპედი, თერაპიული განვითარება. ეს წლები ჩემი, 
როგორც დედის ცხოვრებაში, ერთ-ერთი უმძიმესი იყო.

თამუნა:
სვანეთში დავიბადე და გავიზარდე, ახლა თბილისში ვცხოვრობ. ხერხემალზე პრობლემები 
შემექმნა და საცხოვრებელი ადგილის გამოცვლა ამიტომ მოგვიწია. ჩემს დიაგნოზზე 
დედასთან ხშირად ვსაუბრობ. ის, რომ განსხვავებული ვარ, სკოლის პერიოდში ძალიან 
მტკივნეულად ვიგრძენი, როცა მივხვდი, რომ სხვა ბავშვებთან შედარებით სწავლა 
მიჭირდა. ერთადერთი, ვინც ამ პერიოდში მეხმარებოდა და გვერდში მედგა, ჩემი ოჯახი 
იყო - აქ მივიღე ძირითადი განათლება მათემატიკაში, ქართულში, ფიზიკაში, უცხო ენაში. 
სკოლაში წარმოდგენა არ ჰქონდათ, როგორ უნდა მიდგომოდნენ ჩემნაირ ბავშვს, არც 
სპეციალური მასწავლებელი მყოლია, რომელიც სწავლას გამიადვილებდა. ბავშვებთანაც 
რთული ურთიერთობა მქონდა. ვერ მეგუებოდნენ, მუდმივად დამცინოდნენ და 
ძალადობდნენ. ამის გამო, 4 სკოლა გამოვიცვალე, მაგრამ ისეთი დამოკიდებულება, 
როგორიც მე მჭირდებოდა, ვერსად ვიპოვე. ძალიან მტკივნეულად მახსენდება, ერთ-ერთ 
სკოლაში, როგორ დამაგდეს ბიჭებმა იატაკზე და ჩანთებით მცემეს. მასწავლებლები დიდად 
არ ერეოდნენ, მცირე შენიშვნებით შემოიფარგლებოდნენ და სულ ეს იყო. არადა, როცა 
დედა სკოლებს ეძებდა, ინკლუზიური სწავლების მიხედვით გააკეთა არჩევანი. 
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26 წლის, მესტია/თბილისი 

58 წლის, დედა



სოფიკო:
სკოლის წლები უმძიმესი იყო თამუნასთვისაც და ჩემთვისაც. ჩემი შვილის 
განვითარებაში მე ვიყავი ჩართული, მეუღლე და მშობლებიც გვერდში მედგნენ. 
თამუნას აღზრდისა და განვითარების პროცესში, სახლში ყველა თანაბრად ვიყავი 
ჩართული - დედაჩემი უცხო ენასა და ქართულს ასწავლიდა, მამაჩემი - ფიზიკას. თუმცა, 
რაღაც ეტაპზე, ყველა დაიღალა, პერსპექტივას ვერ ხედავდნენ და განვითარების არ 
სჯეროდათ. თამუნასთან მუშაობა მარტომ, ჩემი რწმენის ხარჯზე გავაგრძელე. მეუღლე 
თვლიდა, რომ რაღაცას ვიგონებდი და ზედმეტად ოპტიმისტურად ვუყურებდი თამუნას 
განვითარებას, არადა, ამ ბავშვს სკოლის ასაკიდან ჰქონდა პოტენციალი და ამ 
პოტენციალს განვითარება სჭირდებოდა. 
სკოლამდელი განათლება თამუნამ სპეციალიზირებულ ბაღში, თბილისში მიიღო. 
შეფასების შემდეგ, მითხრეს, რომ ჩვეულებრივ სკოლაში, მეორე კლასში თავისუფლად 
შეძლებდა სწავლას. იმ პერიოდში ინკლუზიური სწავლება რამდენიმე სკოლაში იყო 
დანერგილი და თამუნაც ერთ-ერთ სკოლაში, მე-6 გერმანულ გიმნაზიაში 
გადაანაწილეს. 

სატარებლად რთული იყო - ჩვენ თემქაზე ვცხოვრობდით და ვერაზე ყოველდღე 
გვიწევდა სიარული. თუმცა ინკლუზიური სწავლება ფასადური აღმოჩნდა - ინკლუზიას 
მხოლოდ იმას ეძახდნენ, რომ სპეციალური საჭიროების ბავშვები ტიპური განვითარების 
ბავშვებთან ერთად ისხდნენ კლასში. არ იცოდნენ და არ ჰქონდათ მეთოდოლოგია, რაც 
თამუნას გაუადვილებდა რთული პროგრამის ათვისებას, მას არ ჰყავდა სპეციალური 
მასწავლებელი და ეს ტვირთი ისევ ჩემზე მოდიოდა - მე ვმუშაობდი თამუნასთან და 
ვაკეთებდი იმ საქმეს, რაც, წესით, სახელმწიფოს ვალდებულება იყო. ამ ვალდებულებას 
კანონიც განსაზღვრავს. სრულფასოვანი ინკლუზიური სწავლების ძიებაში, ბავშვს 4 
სკოლა გამოვაცვლევინე. ბოლოს ფასიანი სკოლაც კი მოვსინჯე.

ჩემთვის განსაკუთრებით მძიმე ასატანი ის სტიგმა იყო, რომელსაც, ერთის მხრივ, 
სკოლის ადმინისტრაციისგან და მეორეს მხრივ, მშობლებისგან ვაწყდებოდი. მახსოვს, 
ერთხელ კერძო სკოლის დირექტორმა დამიბარა და კატეგორიულად მომთხოვა, 
თამუნას საბუთები გამეტანა და სხვა სკოლაში გადამეყვანა. მიზეზად დაასახელა, რომ 
მშობლები აპროტესტებდნენ თამუნასნაირი ბავშვის გვერდით მათი ჩვეულებრივი 
შვილების სწავლას, რადგან, თითქოსდა, თამუნა მათი შვილების განვითარებას 
აფერხებდა. ეს იყო უდიდესი შეურაცხყოფა ჩემთვის, მაგრამ გამიჭირდა დირექტორის 
ძალაუფლებასთან შებრძოლება და ისევ სხვა სკოლა მოვძებნე. 
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ფოტო: გედა დარჩია



თამუნა:
9 კლასის დამთავრების ატესტატი ავიღე. უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება 
არ მინდოდა, რადგან სკოლამ შესაბამისი ცოდნა და განათლება ვერ მომცა. ის 
უნარებიც, ჩემი დამოუკიდებლობისთვის რომ გამომადგა, ოჯახში შევიძინე. ადრე 
დედა საუბრობდა ჩემ ნაცვლად, მაგრამ ახლა დამოუკიდებლად შემიძლია 
ყველაფრის კეთება. სკოლის დამთავრების შემდეგ, ვფიქრობდი, რა უნდა 
მეკეთებენა, ჩემი პროფესია რომ მქონოდა და ამ პროფესიით შემოსავალიც 
მიმეღო, მაგრამ ჩემს მომავალს ვერ ვხედავდი. 

მირჩიეს, რომ პროფესიული განათლება გამოსავალი იქნებოდა და კოლეჯში 
ჩავაბარე, სადაც ხელსაქმეს მასწავლიდნენ და დიპლომიც ავიღე. მაგრამ 
დასაქმებაში ხელი ვერ შემიწყვეს, თან, მჯდომარე საქმე ჩემი ხერხერმლისთვის 
არ არის კარგი. ერთი პერიოდი სამხატვრო სკოლაშიც დავდიოდი, სადაც 
ინკლუზიის სპეციალისტები ასწავლიდნენ და მაშინ ვიგრძენი, რას ნიშნავს ჩემი 
საჭიროებების გათვალისწინება სასწავლებელში. ნამდვილი ინკლუზია დიდ 
მოტივაციას აძლევს ბავშვს, ამ დროს მასწავლებლები ცდილობენ, 
გაითვალისწინონ შენი შესაძლებლობები, აღმოაჩინონ შენი სურვილები და 
უნარები, რაც მერე მუშაობის შესაძლებლობას მოგცემს. ასეთი სწავლების დროს 
ბავშვები უკეთესად ვითარდებიან, მეტს ინდომებენ და წარმატებულიც ხდებიან. 
მოგვიანებით, მუშაობა ერთ-ერთ დღის ცენტრში დავიწყე, სადაც ძალიან მძიმე 
ბავშვები ჰყავდათ. აქ მივხვდი, რომ ჩემი მისწრაფება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან მუშაობა და მათი დახმარებაა. სრული ორი 
წელი ვიმუშავე - ეტლით მოსარგებლე ბავშვებს გასეირნებაში, კვებაში 
ვეხმარებოდი, მუდმივად ვეკონტაქტებოდი მათ, მაშინაც კი, როცა საუბარი არ 
შეეძლოთ. მე, ჩემი გამოცდილების შედეგად, გაცილებით უკეთ მესმის შშმ 
ბავშვების - უნარების მიუხედავად, მათაც მუდმივად სჭირდებათ საუბარი, თამაში 
და ეს კონტაქტი მათ განვითარებაში ეხმარება. 

სხვათა შორის, კაფეში მუშაობის გამოცდილებაც მაქვს - „144 საფეხურში“ 
მენეჯერს პირდაპირ შევთავაზე, დამხმარედ ავეყვანე. მარტივ დავალებებს 
ვასრულებდი - ვუვლიდი მცენარეებს და დალაგებში ვეხმარებოდი. მაგრამ მაინც 
ვეძებდი იმას, რაც ჩემი საყვარელი საქმიანობა გახდებოდა და შემოსავალსაც 
მომიტანდა. 

რეალურად, საკუთარი თავი და სამომავლო პროფესია სპეციალიზირებულმა 
სტუდიამ, „აზდაკის ბაღმა“ მაპოვნინა. გამიმართლა, რომ ისეთი სპეციალისტები 
შემხვდნენ, რომლებმაც აღმომაჩენინეს საკუთარი შესაძლებლობები და ამის 
გამოყენების გზა დამანახეს. სტუდიაში, სხვადასხვა ხელოვნების წრეებთან 
ერთად, ცეკვით თერაპიას გავდივარ ანა ღვინიშვილთან, რომელმაც ჩემნაირ 
ახალგაზრდებათან მუშაობა ძალიან კარგად იცის. მთავარი, რაც მანამამდე 
სკოლაში არ მიგრძვნია და აქ ვიგრძენი, ისაა, რომ სულ ჩართული ვარ პროცესში 
და ჩემს აზრს ითვალისწინებენ. ახლა მომავლის ხედვაც გამომეკვეთა და ვიცი, 
რასაც გავაკეთებ – მინდა, ქორეოგრაფი გამოვიდე და ჩემი საქმიანობა 
რომელიმე ინკლუზიურ საბავშვო ბაღში გავაგრძელო ამ მიმართულებით. მე 
უფრო მეტად შემიძლია შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებთან ურთიერთობა, 
ვიცი, რა სჭირდებათ მათ და ცეკვის სწავლებაც ძალიან კარგად გამომივა. 
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სოფიკო:
როგორც იქნა, ბოლოს გაგვიმართლა, რომ პროფესიონალ ადამიანებს შევხვდით. 
თამუნას ცეკვის მასწავლებელს, ანას, ინკლუზიური განათლების შესახებ დიდი 
ცოდნა აქვს დაგროვილი. მისი დახმარებით, თამუნამ საკუთარი ინტერესი იპოვა 
და მომავლის ხედვაც გაუჩნდა. ეს თამუნას დამსახურებაცაა - ისაა ადამიანი, 
რომელიც მუდმივ ძიებაშია. 

სამწუხაროდ, სახელმწიფოს ერთიანი ხედვა აკლია. ინკლუზიური განათლება 
მხოლოდ ფურცელზეა დაწერილი, სინამდვილეში, არც სკოლასა და არც 
პროფესიულ სასწავლებლებში ინკლუზიური მიდგომების შესახებ არ იციან - მაინც 
ყველას თანაბრად უდგებიან და არ ითვალისწინებენ ინდივიდის სპეციალურ 
საჭიროებებსა და ინტერესებს. 

სამწუხაროდ, სახელმწიფო ვერც ჩემნაირ დედებს ხედავს. როდესაც გყავს შშმ 
შვილი, ოჯახი და პროფესია, ისევე, როგორც მე, მუდმივად არჩევანის წინაშე 
დგები - ან მთლიანად უნდა მოწყდე პირად ცხოვრებას და გადაერთო შვილის 
აღზრდასა და განვითარებაზე, ან რაღაც უნდა დააკლო, რადგან სისტემა ასეთ 
ბავშვს განვითარების შესაძლებლობას ვერ აძლევს. იმის გამო, რომ მე თამუნაზე 
ვიყავი გადართული, სხვა შვილებთან დამიგროვდა პრობლემები. გაცილებით 
გამიადვილდებოდა ცხოვრება, ასისტენტი რომ მყოლოდა. დასავლეთის 
ქვეყნებში არის ასეთი პრაქტიკა, შშმ ბავშვების მშობლებს ყოველთვიურად 
მეურვის ხელფასი ერიცხებათ - ეს არის თანხა, რომელსაც ოჯახი ან 
სპეციალიზირებული ასისტენტის დასაქირავებლად იყენებს, ან ოჯახის წევრის 
ხელფასად, ვინც ბავშვთან მუშაობს. ეს დიდი შეღავათია ოჯახისთვის და ბავშთან 
ინდივიდუალური მუშაობაც გაცილებით შედეგიანია. 5 წლამდე, თერაპიები უფასო 
იყო, მერე უკვე მშობლის პასუხისმგებლობაა განვითარებაზე ზრუნვა და ეს დიდ 
დროს მართმევდა. შედეგად, იძულებული ვიყავი, სულ არჩევანის წინაშე 
დავმდგარიყავი.

მნიშვნელოვანია, რომ 
სისტემურად დაინერგოს 

მშობლის განათლება. უმეტეს 
შემთხვევაში, მშობლები 

თავიანთ შვილებს თვითონ 
აზიანებენ, რადგან არ იციან, 

როგორ გაუმკლავდნენ 
კონკრეტულ პრობლემას 
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ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სისტემურად დაინერგოს მშობლის განათლება. 
უმეტეს შემთხვევაში, მშობლები თავიანთ შვილებს თვითონ აზიანებენ, რადგან არ 
იციან, როგორ გაუმკლავდნენ კონკრეტულ პრობლემას. მე პირადად, სწორედ 
ჩემი ცოდნის ნაკლებობის გამო, როცა თავიდანვე ვერ ამოვიცანი საფრთხეები და 
სიმპტომები, თამუნას თერაპიული ჩარევა დავაგვიანეთ. ამიტომ, მშობელს 
მშობლობის პირველივე თვეებიდან სჭირდება დახმარება - რასთან აქვს საქმე, რა 
გზას უნდა დაადგეს, როგორ უნდა მოიქცეს.
 
შშმ ადამიანების დასაქმებაც სისტემური პრობლემის ნაწილია - როცა 
სახელმწიფო თავიდანვე არ ზრუნავს ბავშვის სწორად განვითარებზე, ზრდასრულ 
ასაკში ამ ადამიანებს სოციალიზაცია და უნარების გამოვლენაც უჭირთ. ამას 
ემატება საზოგადოებაში ფესვგამდგარი სტიგმა, რომ თითქოს შშმ ადამიანებს 
დამოუკიდებლად არაფრის კეთება არ შეუძლიათ. საზოგადოებისთვის ასეთი 
ადამიანები საზღვარს იქით მყოფები არიან, მათთვის ისინი ბალასტია და არა 
რესურსი. არადა, სახელმწიფოს შეუძლია ამ რესურსის ათვისება და გამოყენება, 
რომ თამუნასნაირი ადამიანები მუდმივად პენსიით კი არ საზრდოობდნენ, არამედ 
თავისი, სამართლიანი შემოსავალი ჰქონდეთ. 
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გალში დავიბადე. სრულიად ჯანმრთელი ბავშვი ვიყავი. ალბათ, იმიტომ, რომ 
მნიშვნელოვანი აცრა არ გამიკეთეს, 5 წლის ასაკში პოლიომიელიტის ვირუსი შემეყარა. 
სოფელში ისე ვერ მიმკურნალეს, როგორც საჭირო იყო – ხერხემლიდან არასწორად 
ამომიღეს დიდი რაოდენობის სითხე და რაღაც ნაწილი მაშინ დაზიანდა. მას მერე, ფეხზე 
აღარ დავმდგარვარ. 

ამ მდგომარეობის გამო, ბიოლოგიურმა დედამ უარი თქვა, ჩემზე ეზრუნა და სხვას 
მიმაშვილა. მზია გასაშვილი მართლაც ადამიანი აღმოჩნდა - თავად დაოჯახებული იყო, 
მაგრამ შვილი არ ჰყავდა და ჩემზე მზუნველობა თავის თავზე აიღო. იმ პერიოდში ეტლი 
თვალითაც არ გვქონდა ნანახი და თუ სადმე სატარებელი ვიყავი, დედას ხელით დავყავდი. 
ერთხელ, მახსოვს, სიცხიანი ექიმთან მივყავდი წვიმაში და ქუჩაში პატარა გოგო 
დავინახეთ, მზია დედამ ისიც სახლში წამოიყვანა და დღეს ეს გოგო ჩემი დობილია. აი, 
ასეთი საოცარი ადამიანია ჩემი გამზრდელი დედა.
 
ქმრის გარდაცვალების მერე, დედაჩემს ძალიან გაუჭირდა ჩემი მოვლა. მეც გავიზარდე და 
ჩემი ხელში აყვანა და ისე გადაადგილება მარტივი აღარ იყო. მთელი დღე ერთი 
მომვლელი მარტო მე მჭირდებოდა. იმ პერიოდში აფხაზეთშიც დაიძაბა ვითარება და 
ეკონომიურად ძალიან გაგვიჭირდა. დედა იძულებული იყო, სამუშაო მოეძებნა და მე 
მზრუნველის გარეშე ვრჩებოდი. ამიტომ, ერთობლივი გადაწყვეტილებით, სენაკის ბავშვთა 
პანსიონში გადმოვედი საცხოვრებლად. 

სენაკის სახლში ბევრი ძალადობა და უსამართლობა ხდებოდა, თუმცა მე ამ ძალადობას 
მხოლოდ იმიტომ გადავურჩი, რომ პატრონი მყავდა. დედაჩემი თითქმის ყოველ კვირას 
ჩამოდიოდა ჩემს სანახავად, მოჰქონდა ტკბილეული და საჩუქრები. დღესასწაულებზე კი, 
გალში მივყავდი. თუ ჩამოსვლას ვერ ახერხებდა, დირექტორთან ჰქონდა ყოველდღიური 
სატელეფონო საუბარი და ჩემს ამბავს კითხულობდა, ამიტომ, იმდენს ვერ მიბედავდნენ. 
იცოდნენ, დედაჩემის რისხვას ვერ გადაურჩებოდნენ. 

41 წლის, დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა პანსიონი 
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ფოტო: ნინო ბაიდაური
ფოტო: გედა დარჩია



დედასთან კონტაქტი აფხაზეთის ომის დროს შეწყდა. მესმოდა ამბები, რომ აფხაზეთში 
საშინელება ხდებოდა, სოფლები იბომბებოდა. იმ პერიოდში სატელეფონო ხაზებიც 
დაზიანებული იყო და ცოცხლები იყვნენ თუ მკვდრები, ესეც არ ვიცოდი. სოხუმის დაცემიდან 
რამდენიმე თვეში, დირექტორის კაბინეტში დამიბარეს და ტელეფონის ყურმილი 
მომაწოდეს. მეორე ხაზზე დედაჩემის ხმა გავიგონე – დედიკო, ცოცხალი ვარ და 
სამშვიდობოს ვარო. მეორედ დავიბადე. დედამ თბილისში ჩამოაღწია და რთულ 90-იანებში 
თავს ძლივს ირჩენდა. ამიტომ, მე ისევ სენაკში დავრჩი და დისტანციური კონტაქტი 
გვქონდა.

15 წლამდე ეტლი არ მყოლია, ხოხვით გადავაადგილდებოდი. ერთი ეტლი დირექციას 
კაბინეტში ჰქონდა შენახული, სტუმრებისთვის კონცერტებს რომ ვაწყობდით, მაშინ 
გამოჰქონდათ და მათ დასანახად გვსვამდნენ. იმ პერიოდში ბევრი უცხოელი მოდიოდა, 
მაგრამ სულ ცდილობდნენ, მე და ჩემნაირი შეზღუდვების მქონე ბავშვები არ გამოვეჩინეთ - 
რომ არ ენახათ, რა დღეში ვიყავით. ერთხელ, ამერიკელები გვესტუმრნენ და პირადად მე, 
''მუსტანგის'' ფირმის წითელი ეტლი მაჩუქეს. სტუმრები წავიდნენ თუ არა, ეტლიდან 
ჩამომაგდეს და გააქრეს. ალბათ, გაყიდეს. 

პირველი საკუთარი ეტლი მას მერე მივიღე, როცა პარლამენტმა ''შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ადამიანების თანასწორუფლებიანობის შესახებ'' კანონი მიიღო. 
დაახლოებით, 1995 წელი იქნებოდა. მაშინ გარდატეხის ასაკში ვიყავი და ეტლი ძალიან 
ვიუხერხულე. ასე მეგონა, ეტლში თუ ჩავჯდებოდი, ჩემი ცხოვრება დასრულდებოდა. 
ვფიქრობდი, რომ ეტლი იქნებოდა სტიგმა, რომელიც ხელს შემიშლიდა ურთიერთობებში. 
არავის უსწავლებია ჩემთვის, რომ ეტლი ჩემი შესაძლებლობაა, ჩემი ფეხებია, ღია კარია 
სხვადასხვა სივრცეებში შესაღწევად. ეს ცოტა გვიან გავიაზრე, მაშინ, როცა უკვე 
სრულწლოვანი გავხდი და დუშეთის პანსიონში გადმოვედი. მანამდე იზოლაციაში 
ვცხოვრობდი. 

დუშეთის შშმ პირთა პანსიონში ბევრად უფრო 
თავისუფალი და დამოუკიდებელი ცხოვრებით 
ვცხოვრობ. აქამდე მექანიკური ეტლით თუ 
დავდიოდი, დღეს ელექტრო ეტლი მყავს და 
ძალდაუტანებლად შემიძლია გარეთ 
გასვლა, ქალაქში, მაღაზიაში წასვლა 
საყიდლებზე. ერთი, რაც ხელს მიშლის, 
არაადაპტირებული გარემოა: არცერთი 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, 
მაღაზია თუ აფთიაქი, 
ადაპტირებული არაა. ამიტომ, 
ხშირად, ადამიანების შეწუხება 
მიწევს, ჩემთვის საჭირო 
ნივთები რომ მიყიდონ. 
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პანდემიამდე გარეთ უფრო ხშირად გავდიოდი და თბილისშიც ბევრჯერ 
ჩავსულვარ დედაჩემისა და ჩემი მეგობრების სანახავად. ერთხელ, ქორწილშიც კი 
ვიყავი დაპატიჟებული - პანსიონმა ადაპტირებული მანქანა გამომიყო და 
დარბაზში რომ შევედი, გაოცებული სტუმრები ტაშით შემეგებნენ იმის 
აღსანიშნავად, რომ ეტლით მოვახერხე, სტუმრებს შორის ვყოფილიყავი. 
წარმოიდგინეთ, მსგავსი რამ როგორ უკვირთ ადამიანებს, არადა ადაპტირებული 
სივრცეები რომ იყოს, უფრო ხშირად დაგვინახავდნენ და ჩვენც ამ საზოგადოების 
ჩვეულებრივი ნაწილი გავხდებოდით.

როცა სადმე ვარ წასასვლელი, წინასწარ ვიკვლევ, არის თუ არა ადაპტირებული 
ტრანსპორტი, სასტუმრო ან კაფე, რადგან ხელში აყვანა და ადამიანების შეწუხება, 
ჯერ ერთი, არ მსიამოვნებს და შეურაცხმყოფელია, მეორეც, ჩემი ხერხემლისთვის 
უხეში გადაადგილება არ შეიძლება. ამიტომ, ხშირად, გარეთ გასვლაზე უარს 
ვამბობ.

დუშეთის პანსიონში ჩემი პატარა ოთახი მაქვს და ჩემს ფისოსთან ერთად 
ვცხოვრობ. გარდა პენსიისა, რომელიც 250 ლარია, ჩემი საქმიანობიდანაც მაქვს 
მცირედი შემოსავალი. დედასთან დაბრუნებაზე მიფიქრია, თუმცა ჩემი 
ეკონომიკური მდგომარეობისა და სერვისების გათვალისწინებით, ვფიქრობ, 
პანსიონში ცხოვრება უფრო გამიადვილდება. ყველაზე მეტად, არ მიდა, ვინმეს 
დავაწვე ტვირთად და სხვისი მოსავლელი გავხდე. პანსიონში კი 
ადამიანებისთვის, ვინც მეხმარება, ეს მათი სამსახურია. ასე, რომ ჩემთვისაც 
უფრო კომფორტული და ნაკლებად უხერხულია მათი მომსახურებით 
სარგებლობა. 

ერთადერთი სიკეთე და ცოდნა, რაც სენაკის თავშესაფრიდან დამრჩა, ქსოვაა. ჯერ 
წინდების ქსოვა დავიწყე და იქაურ ბავშვებს თბილ წინდებს ვუქსოვდი, ახლა უკვე 
ნებისმიერი სირთულის ტანსაცმლისა და ოთახის ჩუსტების მოქსოვა შემიძლია. 
შეკვეთებს, ძირითადად, დუშეთის პანსიონის პერსონალისგან ვიღებ, რადგან ჯერ 
ბევრი არ მიცნობს და ისეთ სივრცეებზე, სადაც გავყიდი, ხელი არ მიმიწვდება. ამ 
პანდემიის დროს, საქსოვი ძაფების ყიდვის პრობლემაც შემექმნა, ამიტომ, 
თანამშრომლები მჩუქნიან და მეც ვქსოვ და ვქსოვ ამ კარანტინში. პანდემიამ 
უფრო მეტად შეზღუდა ჩემი გადაადგილება. სულ იმას ვამბობ, როცა კორონა 
დასრულდება, ძალიან ბევრს ვიმოგზაურებ და უამრავ ადამიანს გავიცნობ.
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მთაწმინდაზე დავიბადე. ერთი თვის ვიყავი, როცა ფიზიკური და გონებრივი 
შეზღუდულობის დიაგნოზით, მშობლებმა ნუცუბიძეზე, ჩვილ ბავშვთა სახლში 
ჩამაბარეს. ასეთ პატარას გონებრივი შეზღუდულობა რანაირად დამიდგინეს, არ 
ვიცი, დიაგნოზი სპეციალურად დაამძიმეს, ადვილად რომ მოვეშორებინე. 5 
წლამდე იქ ვიზრდებოდი. ვერ დავდიოდი - ძვლების არასწორი ზრდა მქონდა და 
მხოლოდ ხოხვით გადავაადგილდებოდი. 

5 წლის შემდეგ, სენაკის პანსიონატში გადამანაწილეს და იქიდან დაიწყო ჩემი 
ამქვეყნიური ჯოჯოხეთი. ისე გავიზარდე, სითბო და სიხარული არ მინახავს. დღე 
ისე არ გავიდოდა, დირექტორს რომ არ ვეცემე. წერა-კითხვა ჩემთვის არავის 
უსწავლებია, უფრო იმ ბავშვებს აქცევდნენ ყურადღებას, ვინც დადიოდა. ცოტა 
მოგვიანებით, ამერიკელებმა ოპერაცია გამიკეთეს რაღაც პროგრამით და 
სიარული შევძელი. 

სენაკში დირექციას ისე ჰქონდა საქმე დაყენებული, რომ უფროს ბენეფიციარებს 
მეტი უფლებები ჰქონდათ, ვიდრე პატარებს. ამიტომ, სულ გვჩაგრავდნენ - 
სტუმრები რომ მოდიოდნენ და საჩუქრებს მოგვიტანდნენ, იმ საჩუქრებს უფროსები 
გვართმევდნენ და დირექტორთან მიჰქონდათ. სულ მშიოდა, გაურეცხავ და 
უგემურ საჭმელს გვაჭმევდნენ. ლობიოს მოხარშავდნენ და მარილსაც არ 
უკეთებდნენ, არ შეჭამდი და დირექტორი თმაში ჩაგავლებდა ხელს, წაგათრევდა 
და გცემდა. ამიტომ ვჭამდი, მაგრამ მერე გავდიოდი და უკან ამომქონდა. 
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37 წლის, თბილისი

ერთ ღამეს, ქუჩაში, ჩემი უმწეო 
მდგომარეობით ისარგებლეს და 
იძალადეს. ცხრა თვეში ჩემი შვილი 
გაჩნდა. წლინახევრის ბავშვთან 
ერთად, თავის გატანა ქუჩაში მიწევს.



18 წლის რომ გავხდი, გადავწყვიტე, მეგობართან ერთად გავქცეულიყავი 
სენაკიდან. თავში ერთი აზრი მიტრიალებდა - თბილისში გადავრჩებოდი. მე და 
გვანცა მეორე სართულიდან გადავხტით და ტრასამდე გავედით. მანქანები არ 
გვიჩერებდნენ, ვინ არიან ეს გიჟებიო, მაგრამ როგორღაც ჩამოვედით 
თბილისამდე. მახსოვს, მეტროში ამოვყავით თავი და სკამზე არც კი დაგვსვეს, 
ქვემოთ ვეყარეთ. მერე გვანცა ცუდად გახდა, კრუნჩხვები დაეწყო. ესეც იცით, 
რატომ? სულ სცემდნენ და თავში რაღაც დაუზიანდა. მე საჭმლის მოსაპარად 
გავიქეცი, გვანცა რომ გადამერჩინა. ამასობაში, ვიღაცამ გვიცნო - გვანცა და 
თამარი არ ხართო?! თმა ორივეს ბიჭურად გვქონდა შეჭრილი და მოვიტყუე, არა, 
მე გიორგი მქვია-მეთქი. მაგრამ პოლიციამ მაინც დაგვიჭირა, ამოგვიცნო და იმავე 
საღამოს დაგვაბრუნეს სენაკში. არც კი უკითხავთ, რატომ გამოვიქეცით. მეორე 
დილით დირექტორი მოვიდა, ხელ-ფეხი შემიკრა, რადიატორზე მიმაბა და გონის 
დაკარგვამდე მცემა. თან ისეთი სიტყვებით მაგინებდა, მანამდე რომ არ მსმენია. 
ასეთი წესი ჰქონდა – ცემას რომ მორჩებოდა, გრაფინს აიღებდა და თავზე წყალს 
გასხამდა. იმ დღეს იმითაც დამსაჯეს, რომ თმა გადამპარსეს. 

რომ ვეცემეთ, მიზეზს ყოველთვის პოულობდნენ. ხანდახან კითხვას რომ ვსვამდი, 
თუ რატომ მცემდნენ, მპასუხობდნენ, რომ ცელქი ვარ, მოუსვენარი და გრძელი ენა 
მაქვს. ყოველ ჯერზე, რამდენჯერაც დირექტორთან დამიბარებდნენ, სულ 
მცემდნენ. დირექტორი ხან წვეტიან ფეხსაცემლს მირტყამდა, აი, ისეთს, 
პარლამენტარებს რომ აცვიათ-ხოლმე, ხან საფერფლეს ჩამარტყამდა, ხან - 
სკამს, ხან თავს მიმახეთქებინებდა კედელზე. თანამშრომლები დივანზე ისხდნენ 
და იცინოდნენ. ცემას ისე მივეჩვიე, ბოლოს აღარც მტკიოდა. მახსოვს, კაბინეტში 
მაცივარი ედგა, ცემის დროს ვცდილობდი, გამეღო – ეგებ, რამე ნორმალური 
საჭმელის აღება მომესწრო და უცებ შემეჭამა. 

ცემა ერთადერთი დასჯა არ იყო. უფლება არ მქონდა, მელაპარაკა და ვინმეს 
მოესმინა. უფროს ბენეფიციარებს დირექციისგან ჰქონდათ უფლება, რომ 
პატარები დაეჩაგრათ და ეძალადათ. ერთხელ იმით დამსაჯეს, რომ ერთ 
მოძალადე ბენეფიციარ ბიჭთან ჩამკეტეს. ეს იმიტომ გააკეთეს, იმ ბიჭს რომ 
გავეუპატიურებინე. ამ ხერხს ხშირად მიმართავდნენ გოგოების დასასჯელად, 
მაგრამ მე თავს ვიცავდი და გადარჩენისთვის ფიზიკურად ვიბრძობდი. ამ ბიჭმა 
ვერაფერი მომიხერხა გარდა იმისა, რომ უმოწყალოდ მცემა. 

სულ ვცდილობდი, როგორც ქალი, ვინმეს არ მოვწონებოდი და ჩემთვის რამე არ 
დაეშავებინა. თმას განგებ ვიმახინჯებდი, ჭუჭყიანი ტანსაცმელი მეცვა, ხანდახან 
ყველას დასანახავად ხელს ნაგავში ვყოფდი და მერე პირში ვიდებდი, ბიჭებს რომ 
შევზიზღებოდი.
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არასდროს მიფიქრია, რომ ნორმალური ცხოვრება 
მექნებოდა. ვიცოდი, რაღაცას დამიშავებდნენ და 
ამისთვის ყოველთვის მზად ვიყავი. კარატეს 
ილეთებიც კი ვისწავლე, თავი რომ დამეცვა. ვისთანაც 
თავის დაცვა არ გამომივიდოდა და ჩემზე ძლიერი 
აღმოჩნდებოდა, რამით ხომ უნდა გამემწარებინა?! 
ამიტომ, ვიგინებოდი და ასე ვცდილობდი მის 
დაჩაგვრას. ბევრჯერ მიტირია - რა დავაშავე ასეთი, 
რატომ ამკიდეს მშობლებმა ეს ტვირთი და გამწირეს? 



25 წლის ვიყავი, სენაკის ბავშვთა სახლი რომ დაიშალა. დუშეთის პანსიონში 
გადამანაწილეს, სადაც იგივე გრძელდებოდა. ამიტომ, ხშირად გავრბოდი თბილისში და 
ქუჩაში ყოფნა მერჩივნა. ერთხელ, ერთმა ბენეფიციარმა კაცმა ისე მცემა, თმა ამომაგლიჯა 
და თავი კაფელზე მარტყმევინა. პოლიცია გამოიძახეს, მაგრამ რეაგირება არ მოჰყოლია, არ 
გამოუძიებიათ. მე დამაბრალეს, შენ გამოიწვევდიო. ჩემი სისხლიანი და დახეული კურტკა 
ისევ პოლიციაშია. 

ამიტომ სულ გავრბოდი. ქუჩა-ქუჩა ვიყავი, რომ შიგნით, ამ სახლებში, არავის დაეშავებინა 
ჩემთვის რამე. სულ გაქცევა, გაქცევა, გაქცევა...

დუშეთში დაუმსახურებლად მომანიჭეს ფსიქიკური დარღვევის მქონე პირის სტატუსი. არადა, 
ხომ უნდა გამსაუბრებოდა ვინმე?! მოვუყვებოდი, რატომ ვარ აგესიული, რატომ ვიცავ თავს. 
იმიტომ, რომ სულ მჩაგრავდნენ. არავითარი თერაპია და სხვა დახმარება არ მიმიღია. 
რამდენჯერმე ძალით წამიყვანეს ფსიქიატრიულში და ძალით მიკეთებდნენ ნემსებს, როცა მე 
სულ სხვანაირი დამოკიდებულება და დახმარება მჭირდებოდა. მე გიჟი არ ვარ, მე სისტემის 
და ძალადობის მსხვერპლი ვარ, მაგრამ ჩემს აზრს არასდროს არავინ ითვალისწინებდა. 

ქუჩაშიც ყველა უნდობლად მიყურებდა - ვინ არის ეს ქალი, ნაგვიდან იღებს საჭმელს, 
იგინება, ძაღლებთან ცხოვრობს (ძაღლები ძალიან მიყვარს), მაგრამ ვინ ვარ და ასე რატომ 
ვცხოვრობ, არავის უკითხავს ჩემთვის. მაფურთხებენ, პანღურებს მირტყამენ, მცემენ... 
მაგრამ ჩემს შვილს არასდროს დაუნახავს, როგორ მამცირებენ. 

ჩემი შვილი, შეიძლება ითქვას, ქუჩაში გაჩნდა. ბავშვის გაჩენა არასდროს მიფიქრია.

ერთ ღამეს, ისევ უდანაშაულოდ, მთვრალმა კაცმა მცემა. ადამიანები თავს ამის უფლებას 
აძლევენ, როცა ღამით ქალს ხედავენ ქუჩაში. ისეთი ნაცემი ვიყავი, ყველაფერი მტკიოდა. 
ცოტა რომ დამვიწყებოდა ეს ტკივილები, დავლიე და იქვე ქუჩაში მიმეძინა. დილით ვიღაცის 
სახლში გამეღვიძა, სულ სისხლიანი ვიყავი, ვერც კი მივხვდი, რა მოხდა. როცა გავიგე, რაც 
მოხდა, ძალიან შემრცხვა. ჩემს მეგობრებს ვერ ვუთხარი, შემეშინდა - დაცინვას 
დამიწყებდნენ და მე გამამტყუნებდნენ. 

23

ფოტო: გედა დარჩია



არაფერი ცოდნა მე არ გამაჩნდა, ისე გამებერა მუცელი, ბოლოსკენ გავიაზრე, 
ბავშვი რომ მეჯდა შიგნით. მეგობარმა ტესტი გამაკეთებინა, მაგრამ მაინც არ 
დავიჯერე. ისევ ქუჩაში ვცხოვრობდი და ვიღაცების დატოვებულ საჭმელს ვჭამდი, 
დუშეთში არ ვბრუნდებოდი, მეშინოდა, ისევ არ ვეცემე ვინმეს. თუმცა ბოლოს 
ექოც გამიკეთეს პანსიონში და საკეისროც დამიფინანსეს ''ღუდუშაურში.'' ასე 
გაჩნდა ალექსანდრე. 

ბავშვს სოციალური სამსახური მართმევდა. დიდი ბრძოლები გადავიტანე, რომ 
შემენარჩუნებინა. არ მინდა, ჩემმა შვილმაც ისეთივე უდედო ცხოვრება გაიაროს, 
როგორც მე. არ მინდა, ის რომ „დედა“-ს დაიძახებს, ვიღაცამ უპასუხოს - „შენი და 
შენი დედაც“-ო. მეგობრების დახმარებით და რჩევით, ბავშვი არ დავთმე. ხელს არ 
ვუშვებდი. სამშობიაროდან კახეთში, მოხუცთა თავშესაფარში გაგვიშვეს. ჩემთვის 
ეს პერიოდი ძალიან მძიმე იყო, ამიტომ ერთ თვეში განცხადება დავწერე და 
მოვითხოვე, დედათა და ბავშვთა პანსიონში გადავენაწილებინე. დუშეთში აღარ 
აბრუნებდნენ - ბავშვიანებს იქ აღარ ვიღებთო. 

ისევ მეგობრების დახმარებით გადმოვედი თბილისში „ბავშვთა სოფელში.“ იქაც 
ისეთივე სისტემა დამხვდა - ძველი ბენეფიციარები ახლებს გვჩაგრავდნენ – 
მთხოვდნენ, სიგარეტი და ფული მიმეცა მათთვის. მეც თავს ვიცავდი და დამნაშავე 
ისევ მე გამოვდიოდი. რამდენჯერმე ძიძებს შევჩივლე და მითხრეს, უნდა 
მოითმინო და ამ სახლის წესებით იცხოვროო. 

ერთი წლის მერე „ბავშვთა სოფელში“ ცხოვრების უფლება დამიმთავრდა და მე და 
ჩემი შვილი ისევ ქუჩაში წავედით. ახლა, ხან სად ვათევთ ღამეს, ხან - სად. ერთ 
ბებოს შევეკედლეთ, მაგრამ იქაც სულ მიკონტროლებს, რამდენი დენი და წყალი 
დავხარჯე. ამიტომ, ვცდილობ, სახლში ღამე დავბრუნდე, არავინ რომ არ 
შევაწუხო. 

სოციალური სამსახური დროებით შემეშვა და შვილის წართმევით აღარ 
მემუქრება. ახლა, მეგობრების დახმარებით, ერთი პატარა დროებითი 
თავშესაფარი მექნება და სიცივისაც არ შეგვეშინდება მე და ჩემს შვილს. „ვორლდ 
ვიჟენი“-ს ბაღში ჩავწერე ბავშვი და იქ კარგ გარემოში იქნება, სანამ მე 
„ვიმუშავებ.“ ჩემი მუშაობა, ფულის თხოვნაა. ხან 20 ლარს ვაგროვებ, ხან - 50-ზეც 
ავსულვარ. 

24

სახელმწიფო ჩემზე არ ზრუნავს. რა მინდა? მინდა, 
როგორც დაზარალებულსა და მარტოხელა დედას, 
უსაფრთხო თავშესაფარი მომცეს, მჭირდება 
ფსიქოლოგის თერაპია და არა ძალადობრივი 
მკურნალობა ფსიქიატრიულში. ასევე, იმაზე კი არ 
უნდა ფიქრობდეს, შვილი როგორ წამართვას, 
არამედ იმაზე, როგორ შემასწავლოს რამე 
პროფესია და დამასაქმოს. არცერთი ბავშვი არ უნდა 
იზრდებოდეს მშობლის გარეშე.



ფოტო: ნინო ბაიდაური

მაცაცო:
მე ვოლფრამის სინდრომის მქონე პირი ვარ, მრავლობითი შეზღუდვით - უსინათლო, 
სმენადაქვეითებული, შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით. ეს ოთხივე სიმპტომი ვოლფრამის 
სინდრომის გამოვლინებაა. 

ორწლინახევრის ვიყავი, როცა სიმპტომები პირველად გამოვლინდა. შაქრიანი დიაბეტი 
დამემართა, თუმცა დიაბეტი ძალიან ბევრს აქვს და მაშინ არც დასმულა კითხვა, სხვა 
რამესთან ხომ არ გვქონდა საქმე. რა თქმა უნდა, მიკეთდებოდა დამატებითი ანალიზები, მათ 
შორის, უშაქრო დიაბეტზეც, რადგან შაქრიანსა და უშაქროს მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგრამ 
არ დამიდგინდა. აქედან გამომდინარე, ეჭვიც არ იყო ამ დაავადებაზე, რადან ასეთ დროს 
ადამიანს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ორივე ერთად – შაქრიანიც და უშაქრო დიაბეტიც. 
ექვსი წლის ვიყავი, როცა უკვე მეტყობოდა, რომ მხედველობა გამიუარესდა - კალიგრაფიაზე, 
იმაზეც, რომ დაფას ვერ ვხედავდი. თუმცა ისიც ვერ დაადგინეს, მხედველობის გაუარესებას 
რა იწვევდა. როცა 10 წლის გავხდი, საქართველოში ნერვის ატროფიის გამოკვლევის 
აპარატი შემოიტანეს, გავიკეთე და მხედველობის ნერვის ატროფია დამიდგინდა. შემდეგ 
უკვე სმენის დაქვეითებაც დაიწყო, დაახლოებით თინეიჯერობის ასაკში, პირველი ხარისხის 
დაქვეითება მქონდა. 
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23 წლის, თბილისი 

33 წლის, თბილისი 



ვიჯექი და სულ 
ვაკანსიებს 

ვათვალიერებდი, სამსახური 
რომ მეშოვა. მახსოვს, სახლში, 

ჩემები მიბრაზდებოდნენ კიდეც - 
შვილო, ჯანმრთელ ხალხს ვერ 
უშოვია სამსახური და როგორ 
რაღაცას ეჭიდებიო. ეს არ იყო 
დისკრიმინაცია, ეს იყო რჩევა, 

რომ ზედმეტ ემოციებში არ 
ჩავვარდნილიყავი
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ჩემს დასაც ვოლფრამის სინდრომის აქვს და მის შემთხვევაში, ყველა სიმპტომი ეტაპობრივად 
გამოვლინდა, მას უკვე ჰქონდა უშაქრო დიაბეტიც.“დიაბეტიან ბავშვთა ასოციაციის” რჩევით, 
მეც მივიღე უშაქრო დიაბეტის წამალი და სიმპტომებიც გაჩერდა. მივხვდით, რომ ჩემთანაც 
იგივე ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ენდოკრინოლოგებმა ეს ვერ მითხრეს. როცა 
დიაგნოზი დაისვა, არ ყოფილა არანაირი დამატებითი სტრესი და ემოცია - შევეჩვიე იმას, 
როგორიც ვიყავი. სკოლაში, როგორც ყველა დანარჩენმა, მეც ჩვეულებრივად ვისწავლე. 
ერთადერთი, ვიცოდი, რომ დამატებით კვების რეჟიმის დაცვა მჭირდებოდა, ყველაფერს ვერ 
შევჭამდი, დრო უნდა დამეცვა და მიმეღო ინსულინი, მაგრამ ამის გამო, არაფერს 
გამოვკლებივარ, იქნებოდა ეს ექსკურსია, ზეიმი თუ ა.შ. ყველაფერში სრულად ვიყავი 
ჩართული. მხედველობა ნელ-ნელა, ეტაპობრივად მიდიოდა უარესობისკენ, მე უკვე ვიცნობდი 
სხვა ადამიანებს, რომლებსაც ეს სინდრომი ჰქონდათ და ვხედავდი, საბოლოოდ, რა 
მდგომარეობამდე მიდის მხედველობა - ატროფირდება. ამ შემთხვევაში, ქირურგიული ჩარევა 
ვერ ხერხდება. 23 წლამდე მცირემხედველი ვიყავი, 24 წლიდან კი, დამოუკიდებლად ვეღარ 
გადავაადგილებდი გარეთ, ახლა მხოლოდ სინათლეს აღვიქვამ. ვიყენებ თეთრი ფერის 
ხელჯოხს, რომელიც უსინათლოთათვისაა განკუთვნილი და სმენის აპარატს ორივე ყურში. 

როცა კომპიუტერთან მუშაობა გამიჭირდა, დავუკავშირდი ჩემს 
მეგობარს, რომელიც უსინათლოა და ვკითხე, 

მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მივლია 
უსინათლოთა სკოლაში, ვისწავლიდი თუ არა 

ხმოვან პროგრამას. მითხრა, რომ 
არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა, 

დამეხმარა და ჩამრთო პროექტში, 
რომელიც მაშინ მიმდინარეობდა 
უსინათლოთა კავშირში ხმოვანი 
პროგრამის შესასწავლად და 
შევისწავლე ჯერ საწყისი ნაბიჯები, 
შემდეგ სხვა უსინათლოებიც 
გავიცანი, რომლებიც ძალიან 
დამეხმარნენ, დეტალურად რომ 
მესწავლა. ვიჯექი და სულ 

ვაკანსიებს ვათვალიერებდი, 
სამსახური რომ მეშოვა. მახსოვს, 

სახლში, ჩემები მიბრაზდებოდნენ 
კიდეც - შვილო, ჯანმრთელ ხალხს ვერ 

უშოვია სამსახური და როგორ რაღაცას 
ეჭიდებიო. ეს არ იყო დისკრიმინაცია, ეს იყო 

რჩევა, რომ ზედმეტ ემოციებში არ 
ჩავვარდნილიყავი. 2011 წელს, მეც ვნახე 

ინტერნეტში და უსინათლოთა კავშირშიც იყო ინფორმაცია 
- შემოსავლების სამსახურში ცხადდებოდა ვაკანსიები შშმ პირთათვის. ბოლო დღეს შევავსე, 
ორ-სამჯერ გავიარე გასაუბრება და 2012 წელს, 20 შშმ პირი დაგვასაქმეს, მათ შორის, შვიდი 
უსინათლო. 2012 წლის პირველი აპრილიდან, ძალაში შევიდა ელექტრონული სასაქონლო 
ზედნადები, მანამდე ფურცელზე იწერებოდა. მომცეს, რა უნდა მესწავლა, სახლში მშობელიც 
დამეხმარა, არანაირი ტრენინგი არ გამივლია. თანამშრომლებიც ძალიან დამეხმარნენ, 
ვუსმენდი, როგორ პასუხობდნენ გადამხდელებს. მაშინ ეს უცხო იყო მათთვის და მე 
ვეხმარებოდი ამ სასაქონლო ზედნადების შევსებაში. დღესდღეობით, ამ საკითხთან 
დაკავშირებით ზარები ძალიან გაიშვიათებულია, თან, ცხელი ხაზიც არსებობს, რაც ადრე არ 
იყო. მე დაველაპარაკე ჩემს უფროსს და ვთხოვე, საქმე დაემატებინათ. ახლა თანამშრომელს 
ვეხმარები და ბრძანებების რეესტრს ვაკეთებ. ეს ჩემთვის აუცილებელი იყო, თავი რომ 
სრულად რეალიზებულად მეგრძნო. 



ჩვენს ქვეყანაში შშმ პირებთან დაკავშირებით ცნობიერება ასამაღლებელია, 
მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენი წელია ამაზე საუბრობენ, სტერეოტიპული 
დამოკიდებულებები ჯერჯერობით ვერ მოვკვეთეთ. ჩემ მიმართ ეს ნაკლებადაა, ალბათ, 
იმიტომ, რომ ფიზიკურად არაფერი მეტყობა და თან, დაქირავებული ტაქსით 
გადავაადგილდები, რომელსაც სამსახურში დავყავარ. რამდენჯერაც საზოგადოებრივ 
ტრანსპორტში ავსულვართ, იმდენჯერ საშინელი დისკომფორტი მიგვრძნია. დედაჩემი 
მეუბნება, გეხვეწები, ტაქსით ვიმგზავროთო და გავბრაზებულვარ, ფული ტყუილად 
რატომ უნდა ვხარჯოთ-მეთქი.

განსაკუთრებით, ასაკიანი ადამიანებისგან მოდის კომენტარები - “ვაიმე, საწყალი” 
პოზიტიური დისკრიმინაციაცაა - “რა კარგი ხარ, რა ლამაზი” და ა.შ. მე ეს გულთან არ 
მიმაქვს, ჩემთვის ვამბობ, ნეტა, მე რომ ვარ ყოჩაღად, ისე თქვენ იყოთ-მეთქი. ჩემზე ეს 
ნაკლებად, მაგრამ დედაზე ძალიან მოქმედებს. რაც შეეხება მაღაზიებს, კაფეებსა და ა.შ. 
აბსოლუტურად ნეიტრალურად არიან განწყობილი, თუ მჭირდება, მეხმარებიან. 
რამდენჯერმე ყოფილა, რომ შევედი ტანსაცმლის მაღაზიაში და მაშინვე კონსულტანტი 
მოვითხოვე, რომელსაც ავუხსენი ჩემი მდგომარეობა, ვუთხარი, როგორი ფეხსაცმელი 
მაინტერესებდა და ვთხოვე, დამხმარებოდა. ჯერ ჩვენ არ გვყავს ისეთი კონსულტანტები, 
რომლებსაც ეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცნენ, მაგრამ მე არ მერიდება ხოლმე და 
ვეუბნები. დედას უთქვამს, არ არის ვალდებული და არ იცისო, მე კი ვცდილობ, რომ 
ვასწავლო.

ჯერჯერობით, საქართველოში ნამდვილად არ არის ის გარემო, რაც გაეროს 
კონვენციითაა გათვალისწინებული და საჭიროა ყველასთვის, არა 
მარტო შშმ პირებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და იმ 
მშობლებისთვისაც, რომლებსაც პატარა ბავშვები ჰყავთ. არ 
გვაქვს ინკლუზიური დიზაინის გადასასვლელები, ხმოვანი 
შუქნიშნები. ინკლუზიური დიზაინი ეს არის 
ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო გარემო ყველა 
ადამიანისთვის. მესმის, რომ განვითარებადი ქვეყანა 
ვართ, ბევრი პრობლემაა და ამას დიდი თანხები 
სჭირდება, მაგრამ... ჯერჯერობით ამ მხრივ ცოტა 
რამეა გათვალისწინებული და გაკეთებული. 2020 
წლის 14 ივლისს, გაეროს კონვენციის მიხედვით, 
საქართველოში მიიღეს კანონი შშმ პირთა 
უფლებების შესახებ, ეს კანონიც ყველაფერს ვერ 
ითვალისწინებს, მაგრამ კარგია, რომ 
ამაზეც მოხდა ყურადღების 
გამახვილება. ჩვენ, შშმ პირთა 
ორგანიზაციებმა, შევიტანეთ 
მოთხოვნები, რომ გარკვეული 
ცვლილებები შევიდეს ამ 
ჩანაწრებში, ვნახოთ, რა 
იქნება. 
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2017 წელს ჩამოვაყალიბე ორგანიზაცია. საქართველოში ვოლფრამის 
სინდრომს არ აქვს იშვიათი დაავადების სტატუსი. ამ სინდრომის მქონე 
პაციენტი მსოფლიოში სულ 30 000-ია, საქართველოში, რაც მე მოვიძიე, 
არის 19 პირი. დაავადება ვლინდება 500 000-დან ერთ შემთხვევაში და 
საქართველოსთვის 19 ადამიანი საკმაოდ ბევრია. არის სამი ოჯახი, 
სადაც ორ დედმამიშვილს აქვს ეს სინდრომი, სათითაოდ გავიცანი ეს 
ხალხი, მათი საჭიროებები, ყველაფერი ვიცი. სამი წელია დავდივარ, 
ვიყავი პარლამენტში, ჯანდაცვაშიც, გავწიე ადვოკატირება, რომ 
ჩვენთვის საჭიროა უფასო სამედიცინო სერვისი. ორჯერ ავიღეთ 
ხელჯოხი, რომელიც არც თეთრია და არც ის აკუსტიკა აქვს, რაც უნდა 
ჰქონდეს. ამ ხელჯოხებს ასევე უნდა ჰქონდეს წითელი წრეწირი, რაც 
ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს სმენის დაქვეითებაც აქვს. 19-დან 13 
ადამიანი სმენადაქვეითებული უსინათლოები ვართ და ორ-სამს თუ 
გვიკეთია სმენის აპარატი. მე რომ გავიკეთე, მაშინ მეორე ხარისხის 
დაქვეითება მქონდა და არ მეკუთვნოდა უფასოდ, მაგრამ რომც მოეცათ, 
ძალიან დაბალი ხარისხისაა. საზღვარგარეთ, სადაც დიდი სოციალური 
პაკეტები აქვთ, აპარატები არ უფინანსდებათ, მაგრამ ახერხებენ, რომ ამ 
სოციალური პაკეტით შეიძინონ, 30%-ს იხდიან თვითონ. ამ მხრივ, 
ჩვენთან ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მე როცა დამჭირდა, ერთ 
აპარატში 800 ლარი გადავიხადე და მეორეში – 1400. ვოლფრამის 
სინდრომის მქონე ადამიანები გარეთ არ გადიან, ძირითადად 
ჩაკეტილები არიან, რადგან არ ჰყავთ თარჯიმან-მეგზურები და 
პერსონალური ასისტენტები. კიდევ გვაქვს საჭიროებები – იმის გამო, 
რომ ხშირად ცუდად არიან ეს ადამიანები, მშობლები ვერ ტოვებენ. 
მაგალითად, დედაჩემი 2015 წლიდან, როცა მამა გარდაიცვალა, სახლში 
დაჯდა იმიტომ, რომ მანამდე სახლში მამა გვიწევდა ყველანაირ 
დახმარებას. ჩვენს შემთხვევაში, საჭმელი პრობლემა არ არის, მეც 
ვმუშაობ, მაგრამ ზოგი პენსიისა და იმ კაპიკების იმედზეა, რასაც 
ვიღებთ. თან, უმეტესობა სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ცხოვრობს. 
ამიტომ, აუცილებელია პენსიის მომატება. 
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სამომავლოდ, ისევ გავაგრძელებ 
ბრძოლას, რომ სახელმწიფომ 
ვოლფრამის სინდრომს იშვიათი 
დაავადების სტატუსი მიანიჭოს და 
შეიქმნას უფასო სამედიცინო 
სერვისი.
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ანა:
მეც ვოლფრამის სინდრომი მაქვს და შშმ პირი ვარ, არ მაქვს სმენის პრობლემა, 
მაგრამ მხედველობის – კი. პროფესიით იურისტი ვარ, მაგისტრის ხარისხი მაქვს, 
მაგრამ ორივე დიპლომი უჯრაში მიდევს, ვერ ვსაქმდები - ვაგზავნი ჩემს რეზიუმეს, 
გასაუბრებებზეც მიბარებენ, მაგრამ საბოლოდ, არაფერი. ისეთ ვაკანსიაზე არ 
ვაგზავნი სივის, სადაც ვიცი, რომ ვერ შევძლებ, მაგრამ არის პოზიციები, სადაც ჩემი 
ცოდნით, ხმოვანი პროგრამითა და კომპიუტერით ყველაფერს დავძლევ. რეზიუმეში 
არ მიწერია, რომ შშმ პირი ვარ. ამასთან დაკავშირებით, ტრენინგები მაქვს გავლილი 
და ვიცი, რომ ეს არის ჩემი უფლება – ჩავწერ თუ არ ჩავწერ. მაგრამ, რა თქმა უნდა, 
ამას არ ვმალავ და ყოველთვის ვუთითებ, რომ შშმ პირი ვარ, ან სამოტივაციო 
წერილში აღვნიშნავ.

ამ ეტაპზე, მაინც არ ვჩერდები, ჩართული ვარ სხვადასხვა პროექტებში, ვცდილობ, 
ჩემით დავსაქმდე, შეიძლება ეს არ იყოს ანაზღაურებადი, მაგრამ გამოცდილებას 
მაძლევს. დავარეგისტრირე ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამ კუთხითაც 
მაქვს გეგმები.

ვაპირებ სწავლის გაგრძელებას, მინდა, დოქტორანტურაზე ჩავაბარო. უნდა 
აღვნიშნო, რომ ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა სახელმწიფო პროგრამით 
უფინანსდება ყველა შშმ პირს და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ დოქტორანტურას 
საერთოდ არ აფინანსებს. ვიცნობ რამდენიმე შშმ პირს, რომლებმაც თვითონ 
მოიძიეს ფონდები დასაფინანსებლად, მეც ვცდი ამას. თუმცა დოქტორანტურაზე 
ჩასაბარებლად აუცილებლად მჭირდება პროფესიული გამოცდილება. ჩემი 
სამაგისტრო თემა იყო “უსინათლო და მცირემხედველი პირების ინკლუზიური 
განათლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის პრობლემატიკა საქართველოში”, 
ამ თემის გაგრძელება მინდა, ოღონდ საერთაშორისო კუთხით.



თეთრიწყაროში დავიბადე და სკოლაც აქვე დავამთავრე. ბავშვობიდანვე 
ჟურნალისტობა მინდოდა, მაგრამ შემთხვევით გოდერძი ჩოხელი წავიკითხე, 
რომელიც ჩემთან იმდენად ახლოს მოვიდა, რომ თვითონ ამ ადამიანითა და 
იმით დავინტერესდი, რამე თუ იყო მასზე გადაღებული - რეპორტაჟი, სიუჟეტი ან 
დოკუმენტური ფილმი. აღმოჩნდა, რომ არაფერი არსებობდა. გოდერძი მაშინ 
ცოცხალი იყო და ძალიან მინდოდა მისი გაცნობა, მაგრამ, მოგეხსენებათ, იმ 
პერიოდში ქალაქთან კომუნიკაცია მარტივი არ იყო. ვფიქრობდი, სტუდენტი 
რომ გავხდები და თბილისში წავალ, გოდერძის აუცილებლად გავიცნობ-მეთქი. 
რატომღაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ კარგი მეგობრები ვიქნებოდით. თუმცა, 
გოდერძი ისე გარდაიცვალა, მისი გაცნობა ვერ მოვასწარი. მწერალი რომ 
გარდაიცვალა, მაშინ მტკიცედ გადავწყვიტე, რომ რეჟისორი გავხდებოდი და 
გოდერძი ჩოხელზე ფილმს მე გადავიღებდი. 

ბავშვობიდან მქონდა მხედველობასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის 
პრობლემები, მაგრამ 14 წლის რომ ვიყავი, თამაშის დროს, ბავშვმა თვალში 
ჯოხი გამარტყა, რამაც პრობლემის გაუარესება გამოიწვია - ბადურა 
ჩამომეშალა და ერთ თვალში მხედველობა საერთოდ დავკარგე. მთელი ძალა 
მეორე თვალს დააწვა, რომელშიც ისედაც მინუსი მქონდა და იმაზეც 
პრობლემები დამეწყო. საქართველოში თითქმის ყველგან ვმკურნალობდი, 
მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არცერთი ოპერაცია ნორმალურად არ გამიკეთეს. ამ 
ყველაფერმა ჩემზე ფსიქოლოგიურად ძალიან იმოქმედა. წარმოიდგინეთ, ერთ 
თვალში საერთოდ აღარ მქონდა მხედველობა და უცებ აღმოვაჩინე, რომ მეორე 
თვალზეც კატასტროფულად მაკლდებოდა. თან, ეს ის პერიოდია, როცა 
აბიტურიენტი ვიყავი და ჩასაბარებლად ვემზადებოდი. მაშინ ინტერნეტზეც არ 
გვქონდა ინტენსიური წვდომა, ამიტომ დიდ ენციკლოპედიებში ვეძებდი კინოსა 
და თეატრის ისტორიას ამ მხედველობით, ხელით ვაკეთებდი ე.წ. „კონსპექტებს“ 
და მთელი ის წლები ასე ვმეცადინებოდი. დედაჩემს ეშინოდა, რომ „პატრონის“ 
გარეშე თეატრალურში არავინ მიმიღებდა და გული დამწყდებოდა. თან, ვერ 
ხვდებოდნენ, რაში უნდა გამომეყენებინა ეს პროფესია და 
მეწინააღმდეგებოდნენ. 
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კატეგორიულად გამოვაცხადე, რომ ან თეატრალურში ვისწავლიდი ან - არსად. 

შიდა წერით გამოცდაზე 100-იდან 98 ქულა ავიღე. მეორე დღეს ზეპირი გამოცდა მქონდა, 
რომელიც შავ ლაქად დარჩა ჩემს მეხსიერებაში. გამოცდაზე რომ შევედი, ჩემ წინ კომისიის 
წევრები ისხდნენ და მსოფლიოს კინოისტორიიდან სათითაოდ მისვამდნენ უამრავ კითხვას. 
პასუხი ყველა კითხვაზე მქონდა, რადგან საკუთარ ცოდნაში ძალიან დარწმუნებული ვიყავი. 
ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა და რეჟისორმა, რომელსაც იმ წელს ჯგუფი უნდა აეყვანა, მითხრა, 
რომ მე ვერ მოხვდებოდი, რადგან ყველა ადგილი შევსებული იყო. აღმოჩნდა, რომ სულ 7 
ადგილი იყო და შვიდივე ამ რეჟისორთან ემზადებოდა. ეს ადამიანი რეჟისორი დათო ჯანელიძე 
იყო, რომელიც, ჩემი პასუხების მიუხედავად, მეუბნებოდა, რომ ჯერ მზად არ ვიყავი და მომავალ 
წელს ჩამებარებინა. მესამე დღეს მივედი და ჩარიცხულთა სიაში არ ვიყავი, ნაშრომში 
მიღებული 98 ქულა კი ეწერა, მაგრამ ზეპირი გამოცდის ქულა - არა. გასაჩივრებაც ვცადე, 
მაგრამ არაფერი გამოვიდა, აზრი არ ჰქონდა. შეიძლება, ჩემი ჯანმრთელობის პრობლემების 
გამოც არ მიმიღეს და ეს პირდაპირ ვერ მითხრეს, ამაზეც ხშირად მიფიქრია. მოკლედ, 
თეატრალურს შევეშვი, იმავე წელს ეროვნულ გამოცდებზეც გავედი და ილიაუნიში ჩავირიცხე, 
ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე.

თუმანიშვილის თეატრში ვიყავი, როცა შემთხვევით აბრა დავინახე, რომელზეც ეწერა - 
„თუმანიშვილის თეატრთან არსებული ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის ინსტიტუტი.“ 
დედაჩემს შესვლა რომ ვთხოვე, გამიძალიანდა - შენ უკვე ილიაუნის სტუდენტი ხარ და 
ინსტიტუტში რა გინდაო. იმდენი ხანი ვემზადებოდი თეატრალურისთვის, სხვა აღარაფერი 
მაინტერესებდა. ამ ინსტიტუტში ძალიან მაგარი ადამიანი, კახა კახაბრიშვილი დამხვდა. 
შეგახსენებთ ამ ადამიანს - ეს არის რეჟისორი, რომელმაც დადგა სატელევიზიო სპექტაკლები: 
„ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“, „გვადი ბიგვა“ და ა.შ. მოკლედ, გამესაუბრა და მითხრა, რომ 
შიდა გამოცდები მათაც ჰქონდათ აგვისტოში. იმ წელს, ჯამში 12 გამოცდა ჩავაბარე. მახსოვს, 

გამოცდაზე ნაცნობი სახეები დამხვდნენ კინოსა და თეატრის 
სამყაროდან. მათ დანახვაზე, უკვე გავბედნიერდი და 

თან ძალიან დადებითი აურა ტრიალებდა. მალევე 
დამირეკეს და მომილოცეს, რომ ტელე-კინო 

რეჟისურაზე მოვხვდი. ილიაუნიში შესატანი 
საბუთები მეორე დღესვე ამ ინსტიტუტში 
შევიტანე. ზოგი ჭირი მარგებელიაო, ამაზეა 
ნათქვამი. ისეთი გენიოსების ხელში 
მოვხვდი და ისეთმა პედაგოგებმა 
გამზარდეს, ძალიან გამიმართლა. 
წარმოიდგინეთ, ოტია იოსელიანთან რომ 
ვახშმობ და გურამ დოჩანაშვილთან 
ურთიერთობის შესაძლებლობა გაქვს. 
აღარაფერს ვამბობ იმ მსახიობებსა და 
რეჟისორებზე, ბატონი კახას მეგობრები 
რომ იყვნენ, მე მას ყველა გადაღებაზე 

დავყვებოდი. 



ჩემი სადიპლომო ფილმი გოდერძი ჩოხელის შესახებ იყო და ამ ფილმის 
გადაღებასაც ახლდა ერთი საინტერესო ამბავი. გადაღებისთვის, ცხადია, 
ფინანსები მჭირდებოდა და კულტურის სამინისტროში განცხადება შევიტანე, 
2000 ლარს ვითხოვდი ფილმის გადაღებისთვის. სამინისტროდან პასუხი 
მომივიდა, 2000 ლარი არ გვაქვსო. ახლა კი ვუგებ იმ ადამიანებს, ფული რომ 
არ მომცეს და არ მენდნენ, მაგრამ მაშინ ძალიან გავბრაზდი. მახსოვს, Face-
book-ზე დავწერე, გოდერძი ჩოხელისთვის 2000 ლარი ვერ გამონახეს-მეთქი. 
იმ პერიოდში, ხშირად დავდიოდი გოდერძის საფლავზე, იქ ვწერდი და 
ვმუშაობდი ფილმისთვის. მაშინაც ავედი და მახსოვს, ვესაუბრებოდი - 
გოდერძი, შენზე ხომ უნდა გადავიღო ფილმი და ცოტა შენც 
დამეხმარე-მეთქი. იქვე, საფლავზე ვიყავი, Facebook-ზე რომ შევიჭყიტე და 
ჩემს პოსტზე სრულიად უცნობი ადამიანის კომენტარი დამხვდა - „ამ ფილმს 
მე ვაფინანსებ.“ ეს ადამიანი აღმოჩნდა ასმათ ჩიტაური, რომელიც 
გუდამაყრის ხეობიდანაა, ამერიკაში ცხოვრობს და გოდერძის დიდი 
მოტრფიალეა. უცნობ ადამიანს მენდო, ფილმი დააფინანსა და 
პრემიერისთვის, ამერიკიდანაც ჩამოვიდა. 

რესპონდენტების სახეებს ერთი მეტრის მანძილზე ვერ ვარჩევდი, 
ოპერატორ გიგი ჯობავასა და გოდერძი ჩოხელის მეგობარს, მწერალ ნინო 
ზედელაშვილს, ხელჩაკიდებული დავყავდი. ყველაფრის მიუხედავად, 
პირობა შევასრულე და მაინც გადავიღეთ ეს ფილმი, რომელიც მე ძალიან 
მიყვარს. 
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გადაღებების შეჩერებაც კი მომიწია, 
ზუსტად მაგ დროს თურქეთში ოპერაცია 
გავიკეთე, მაგრამ იქიდან დაბრუნებული, 
ერთ კვირაში გუდამაყრის მთებში 
დავდიოდი და ნაოპერაციევი თვალით 
ფილმს ვიღებდი. გადაღებების ნახევარი 
კარგად არ მახსოვს, იმდენად დაბალი 
მხედველობა მქონდა მაშინ.
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სხვათაშორის, ახლა თეთრიწყაროს 
კულტურულ ძეგლებზე ვგეგმავ 
დოკუმენტური ფილმის გადაღებას. 
400-მდე ისტორიული 
მნიშვნელობის კულტურული ძეგლი 
გვაქვს თეთრიწყაროში და დიდად 
არავინ იცის. პროექტი და ბიუჯეტის 
ნაწილი უკვე მზად მაქვს, ოლგა 
ბაბლუანმა დამიფინანსა, მაგრამ 
3000 ლარამდე ისევ მოსაძიებელია 
იმისათვის, გადაღებები რომ 
დავიწყო. გარდა ამისა, წიგნი 
დავწერე, რომელზეც ტელეფონში 
ვიმუშავე, რადგან სხვაზე 
ვერაფერზე ვხედავ. 600 გვერდიანი 
წიგნი რუსეთ-საქართველოს 
თემაზეა და ორი წელი ვწერდი. ვინ 
დაბეჭდავს, ჯერ არ ვიცი, არავისთან 
მიმიტანია. ზაზა ურუშაძეს უნდოდა, 
ეს წიგნი ფილმად რომ გვექცია და 
ვერ მოვასწარით. 

ყოველთვის იმის დეფიციტი მქონდა, რომ აქ ახალგაზრდებისთვის არაფერი 
ხდებოდა, ამიტომ თეთრიწყაროში საბავშვო თეატრი გავაკეთე. დასი გვაქვს, 
რომელიც უკვე 5 წელია არსებობს და სეზონურად სპექტაკლებს ვდგამთ. შემიძლია, 
სიამაყით ვთქვა, რომ თეთრიწყაროში პირველი სპექტაკლი მე დავდგი. 
რეგიონალურ ფესტივალზე პირველი ადგილიც ავიღეთ. მთელი ოჯახი ჩართული 
მყავს - მე და დედა კოსტუმებს ვქმნით, მამას დეკორატორის ფუნქცია აკისრია და 
ჩემი სახლი პერიოდულად სახელოსნოდ იქცევა ხოლმე. ბევრმა ბავშვმა აქ 
აღმოაჩინა სხვადასხვა უნარები, მაგალითად, ლექსის კითხვა რომ კარგად 
შეუძლიათ, სამსახიობო უნარები რომ აქვთ, ზოგი უკვე თეატრალურში ჩაბარებაზეც 
ფიქრობს. წარმოიდგინეთ, აქ დადიან ბავშვები, რომელთა ნაწილი არასოდეს 
ყოფილა თეატრში. ამიტომ, საჭიროა, ორ თვეში ერთხელ მაინც ვატაროთ ბავშვები 
თეატრში. თეატრი სიახლეა აქაურობისთვის და სპექტაკლის დღეს დარბაზი 
მაყურებელს ვერ იტევს. 



 
მარიამი როცა დაიბადა, ექიმებს ჩემთან რამდენიმე დღე არ შემოჰყავდათ. 
მაგუებდნენ, რომ ბავშვი ჯანმრთელი არ იყო, ვერ იცოცხლებდა და 
მარწმუნებდნენ, რომ ჩემთვის საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, თუ მას 
დავტოვებდი. 4 დღის შემდეგ, ჩემი დაჟინებული მოთხოვნით, პირველად შევხვდი 
მას - საოცრად ლამაზი ბავშვი იყო, მხოლოდ იმდენად სუსტი, რომ 
დამოუკიდებლად ჭამა უჭირდა. დიდი ბრძოლა დამჭირდა, სამშობიაროდან შვილი 
რომ გამომეყვანა. არცერთი ექიმი არ მედგა გვერდით. დაუნის სინდრომი - ეს იყო 
ის სავარაუდო დიაგნოზი, რომლითაც დედა-შვილი იაშვილის საავადმყოფოში 
გადავედით და ერთი თვე დავყავით. იქაც ჯოჯოხეთური ცხოვრებით ვიცხოვრე - 
ყოველდღიურად მიწევდა ექიმებთან გამკლავება, რომ ბავშვი არ დამეტოვებინა. 
ნერვიულობაზე რძე გამიშრა და მეძუძურ დედებთან პალატიდან პალატაში 
დამყავდა მარიამი, რომ დედის რძე ეჭამა. ამ ერთი თვის განმავლობაში ბევრს 
ვფიქრობდი, როგორი იქნებოდა ჩემი ცხოვრება დაუნის სინდრომთან ერთად, 
მოვიკრიბე ძალები, თავში დავალაგე ყველაფერი - ისიც კი დავინახე, როგორი 
იქნებოდა მარიამის ცხოვრება, როცა მე 60 წლის ვიქნებოდი და მტკიცედ 
გადავწყვიტე, რომ მიუხედავად ამ პრინციპული წინააღმდეგობებისა, ჩემი შვილი 
ჩემთან დარჩებოდა. 

იმ პერიოდისთვის, დაუნის სინდრომის შესახებ მწირი ინფორმაცია არსებობდა. 
წარმოიდგინეთ, პედიატრებიც ვერ ახერხებდნენ, ბავშვის მოვლის შესახებ 
ინფორმაცია მოეწოდებინათ ჩემთვის. პირიქით, არასწორად ახასიათებდნენ 
დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების შესაძლებლობებს და მეც დავაჯერე თავი, 
რომ მარიამი ვერასდროს მიცნობდა, დედას ვერ დამიძახებდა, ვერ გაივლიდა. 
მიუხედავად ამისა, ჩემით ვიღებდი განათლებას - ვკითხულობდი უამრავ 
ლიტერატურასა და სტატიებს სინდრომის შესახებ და მივხვდი, რომ ექიმების მიერ 
მოწოდებულ სურათს საერთო არაფერი ჰქონდა რეალობასთან. ვიცოდი, რომ 
მარიამთან ერთად სირთულეები, ბევრი თერაპიული მუშაობა, მაგრამ შედეგიანი 
და ლამაზი ცხოვრება მელოდა. მარიამი ახლა 17 წლისაა. 
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ფოტო: გედა დარჩია

მარიამი როცა დაიბადა...



მარიამი ჩემი მეორე შვილია. თავდაპირველად, ოჯახის ყველა წევრი - მეუღლე და ჩემი 
უფროსი ბიჭიც ჩართული იყო ბავშვის მოვლასა და ზრუნვაში, მაგრამ მალევე მივხვდი, 
რომ მარიამს გაცილებით მეტი სჭირდებოდა - მუდმივად იყო იმის აუცილებლობა, რომ 
გვერდით დამხმარე ჰყოლოდა, რომელიც ატარებდა სხვადასხვა თერაპიულ სეანსებზე, 
ლოგოპედთან, მასაჟისტთან, როცა წამოიზრდებოდა, უკვე სკოლაში და სხვადასხვა 
წრეზე. ოჯახში სხვა არავინ გვყავდა დამხმარე და მთელი ტვირთი მე დამაწვა. ძალიან 
გამიჭირდა მარიამის დედობისა და კარიერის შეთავსება. ამიტომ, მალევე გადავწყვიტე, 
ყველაფერი მიმეტოვებინა და საკუთარი თავი შვილის სამსახურში ჩამეყენებინა. 
პროფესიით სამკერვალო წარმოების ტექნოლოგი ვარ და იმ დროისთვის საკმაოდ 
შემოსავლიანი სამსახური მქონდა. ცხადია, ჩემი პროფესიით ახლაც კარგი შემოსავალი 
მექნებოდა, მაგრამ მთლიანად მოვერგე მარიამის საჭიროებებს. გადავწყვიტე, რადგან 
თავიდანვე გავიღე ეს მსხვერპლი, რომ ჩემი პირადი დამეთმო, ბოლომდე ამას 
მივყოლოდი. 

მეგობრებს ხშირად უსაყვედურიათ, რომ არ შეიძლებოდა ყველაფრის ასე გაწირვა 
შვილისთვის, მაგრამ მე გამოსავალს ვერ ვხედავდი. სამსახურიდან წამოსვლის შემდეგ, 
ოჯახის რჩენის მთელი ტვირთი ჩემს მეუღლეს დააწვა. მარიამი ჯერ ერთი წლისაც არ 
იყო, როცა მივიღეთ სოციალურად დაუცველი ოჯახის სტატუსი, რაც დღემდე გვაქვს. 
ხანდახან ვფიქრობ, როგორ გავზრდიდი ამ სტატუსის გარეშე ბავშვს, რომელსაც ამდენი 
სამედიცინო თუ სოციალური სერვისი სჭირდებოდა. ნაწილობრივ, ამ სერვისებს 
სახელმწიფო აფინანსებს, თუმცა მშობლისგან უდიდეს რესურსს მოითხოვს - 
თერაპიიდან თეარაპიაზე სიარული, ბავშვთან ინდივიდუალური მუშაობა, სკოლასა და 
წრეებზე ტარება, მეცადინეობა. ალბათ, 
საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, ეს 
ყველაფერი ერთ სივრცეში რომ 
იყოს თავმოყრილი, როგორც ეს 
განვითარებულ ქვეყნებშია და 
მშობელს საკუთარი 
თავისთვისაც რჩება დრო. 
ასეთი კომპლექსური 
სერვისები ჩვენთან 
ფასიანია და ამის 
გადახდის ფუფუნება 
არ გვაქვს. 

ის, რაც დავთმე...
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ჩემი მიზანია, როცა აღარ ვიქნები, მარიამი ტვირთად არ დააწვეს თავის ძმასა და 
საზოგადოებას. ამიტომ ვმუშაობ ამდენს, რომ მას ჰქონდეს თავისი პროფესია და თუნდაც, 
მცირედი, მაგრამ საკუთარი შემოსავალი. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები, ისევე 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვა ბავშვების უმეტესობა, არასრულ 
საშუალო განათლებას იღებენ. ხშირად, ამის მიზეზი ისაა, რომ რაც უფრო რთულდება 
პროგრამა, მით უფრო დაუძლეველია ის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე ბავშვებისთვის. პროგრამა არ არის ადაპტირებული და ბავშვები კლასში ტყუილად 
სხედან. მაგრამ ჩემი მიზანია, მარიამმა სრული საშუალო განათლება მიიღოს, რადგან 
მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოციალიზაცია, ადამიანებთან ურთიერთობის 
სწავლა, რაც მას სამომავლოდ გზის გაკვალვაში დაეხმარება.
 
სამწუხაროდ, ჩვენი განათლების სისტემა ინკლუზიური განათლებისთვის მზად არ 
აღმოჩნდა - წარმოიდგინეთ, მთელ სკოლაში ერთი სპეც-მასწავლებელია, რომელიც 
ყველა კლასის სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობს. მარიამი ძალიან 
რთული პროგრამით გადის და მას, პრაქტიკულად, არავინ აქცევს ყურადღებას. მე 
ვეხმარები - ჯერ ვკითხულობ ტექსტებს და მერე მარიამს მისთვის გასაგებ ენაზე ვუხსნი. 
ამას, წესით, სისტემა უნდა აკეთებდეს. ახლა რამდენიმე მასწავლებელთან ერთად ასეთი 
მეთოდი მოვიფიქრეთ - ახალი მასალის ახსნისას, თითოეული პედაგოგი მოამზადებს 
ტესტს და მარიამიც ამ ტესტის მიხედვით ისწავლის ძირითად საკითხებს. მაგრამ ასეთ 
მუშაობას ყველა პედაგოგს ვერ მოსთხოვ. 

მაღალ კლასებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების განვითარებას 
ყურადღებას თითქმის არ აქცევენ. ხშირად ყოფილა, მივსულვარ სკოლაში, მომითხოვია 
ადმინისტრაციისგან, რომ მარიამი ჩაერთოთ საგაკვეთილო პროცესში მისთვის 
ადაპტირებული მასალის გაცნობის შედეგად, მაგრამ ამას მხოლოდ საჩვენებლად 
აკეთებენ, მაგალითად, როცა სტუმარი მოდის. 

მე არ მინდა, მარიამი საჩვენებელი ბავშვი იყოს. იმხელა შრომა ჩავდე მარიამის 
განვითარებაში, ახლა დროა, ეს სახელმწიფომ გადაიბაროს და ხელი შეუწყოს მარიამის 
მსგავსი ახალგაზრდების ინტეგრაციას. 
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სამწუხაროდ, 
ჩვენი განათლების 

სისტემა ინკლუზიური 
განათლებისთვის მზად არ 

აღმოჩნდა - წარმოიდგინეთ, 
მთელ სკოლაში ერთი 
სპეც-მასწავლებელია, 

რომელიც ყველა კლასის 
სპეციალური საჭიროების 

მქონე ბავშვებთან 
მუშაობს

მარიამის მომავალი
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პანდემიით გამოწვეული იზოლაცია ყველასთვის მძიმე იყო, მაგრამ, განსაკუთრებით, 
ჩვენ გაგვიჭირდა. ონლაინ საგაკვეთილო პროცესს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ახალგაზრდისთვის არანაირი აზრი არ აქვს. მარიამი ვერ გრძნობს, რომ 
ჩართულია და პროცესის თანამონაწილეა, ამიტომ, ხშირად, ან არ შედის გაკვეთილზე, 
ან უბრალოდ ისეთი მოსაწყენი ხდება, რომ ეძინება. ძალიან ვნერვიულობ, რადგან 
ამდენი წლის ნაშრომი, ვხედავ, როგორ მეყრება წყალში. სახლში გამოკეტვა და 
უმოქმედობა მარიამის გონებრივ განვითარებაზეც აისახება - სკოლაში და წრეებზე მას 
სოციალიზაციაც კი აძლევდა ცონასა და უნარ-ჩვევებს. ახლა ოთხ კედელში 
გამოკეტილს, ისიც კი ავიწყდება, რაც აქამდე ისწავლა და შეიძინა.
 
აქაც მაქვს შენიშვნა საგანმანათლებლო სისტემასთან - არავის უფიქრია, რომ 
სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდებისთვის, ჩართულობის მეთოდების 
გამოყენებით, განსხვავებული ონლაინ გაკვეთილები მოეფიქრებინა. გამოუვალ 
მდგომარებაში ვართ და თავს ძალიან უსუსურად ვგრძნობ. 

პანდემია გადაივლის და მე ისევ მარიამის დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე მომიწევს 
ფიქრი - როგორ იცხოვრებს, ვინ დაუდგება გვერდით, დაიცავს კი მას სახელმწიფო? მე, 
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა გოგოს დედას, კიდევ ერთი 
საფიქრალი მაქვს: მარიამი ძალიან მიმნდობი ადამიანია, არ ახასიათებს აგრესიული 
ქცევა და ვერ ფლობს თავდაცვის უნარებს. ის, პრაქტიკულად, ღიაა მთელი სამყაროს 
მიმართ. ჩვენს ქვეყანაში, სადაც გოგოებსა და ქალებზე ძალადობა ყოველდღიურად 
ხდება, როგორ შემიძლია, მე როგორც დედას, დავიცვა ჩემი შვილი ამ შესაძლო 
ძალადობისგან? კვლევებმა აჩვენა, რომ შშმ გოგოები და ქალები ორჯერ უფრო ხშირად 
ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი, ვიდრე ტიპური განვითარების ადამიანები. მე 
მარიამს ვასწავლი, როგორ უნდა იცხოვროს დამოუკიდებლად, მაგრამ დახვდება კი მას 
ისეთი გარემო, სადაც უსაფრთხოდ გააგრძელებს ცხოვრებას?! აი, ამდენი შეკითხვა 
მაქვს, მე როგორც შშმ ახალგაზრდის დედას სახელმწიფოსთან და პასუხები ჯერაც არ 
ვიცი.

ჩვენ და პანდემია
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ჩემი ამბავი დაახლოებით 15-16 
წლის წინ დაიწყო. სკოლის 
პერიოდში, დაფას რომ 
ვუყურებდი და კარგად ვერ 
ვხედავდი, ვფიქრობდი, ან 
დაფაა შორს, ან ცარცი არ წერს 
კარგად-მეთქი. თან, ბავშვებიც 
ხშირად წუწუნებდნენ ამაზე და 
მეც მეგონა, როგორც ჩემთვის, 
მათთვისაც ისე არ ჩანდა. მერე 
თვალის კოორდინაციაც 
დამეკარგა, პირდაპირ ვეღარ 
ვიყურებოდი. ეს რომ ოჯახში 
შეამჩნიეს, ექიმებთან სიარული 
დავიწყეთ ჯერ ბათუმში, მერე - 
თბილისში. 11 წლის წინ, 
თბილისში დამისვეს დიაგნოზი, 
თუმცა, სამწუხაროდ, მე 
დამიმალეს. ექიმმა ჩემს დას 
უთხრა, აღარ ჩამოიყვანოთ, 
აზრი არ აქვსო, მე კი მითხრა, 
ცოტა ხანში აუცილებლად 
ჩამოდი, ეს უნდა 
ვაკონტროლოთო. იმ წელს 
ჩემს დას ძალიან “არ 
უმართლებდა,” თვეში 
ორ-სამჯერ უწევდა თბილისში 
ჩამოსვლა მივლინებით და რომ 
არ წავეყვანე, ხან რა ტყუილს 
იგონებდა, ხან – რას. ერთი 
წელი სრულ ბურუსში ვიყავი, 
სულ მოლოდინის რეჟიმში, ჩემი 
ყველა ვიზიტი ექიმთან იმის 
იმედი იყო, რომ აი, ახლა 

დამთავრდება, ყველაფერი კარგად იქნება, დავინახავ... თუმცა ყველაფერი ერთი დიდი, 
საშინელი იმედგაცრუებით სრულდებოდა.
 
ჩემი დიაგნოზი ზუსტად 10 წლის წინ, საკუთარ დაბადების დღეზე გავიგე, 17 წლის ვხდებოდი. 
დამოუკიდებლად წავედი ექიმთან და მაშინ მითხრეს, რომ მე ვარ მცირემხედველი და ჩემს 
დაავადებას ბადურის ტაპეტორეტინალური აბიოტროფია ჰქვია. დღეს ამ დაავადებას 
ვერსად ვერაფერს შველიან, ვერც მედიკამენტოზური მკურნალობით, ვერც ოპერაციით, 
ვერც სათვალითა თუ ლინზით. ძალიან მძიმე მოსასმენი იყო, როცა მითხრეს, რომ 
ინვალიდობის სტატუსი მეკუთვნოდა. 17 წლის ვიყავი, ვიჯექი და ზუსტად არ ვიცოდი, რას 
ნიშნავდა ეს სიტყვა, მაგრამ ვხვდებოდი, რომ რაღაც იმდენად ცუდი იყო, რაც ადამიანს არ 
უნდა უწოდო. მერე გავიგე, რომ ეს “უსარგებლო ნივთს“ ნიშნავს.

დიაგნოზი

ფოტო: ნინო ბაიდაური



მესმის, ძალიან რთულია, მაგრამ როგორი დიაგნოზიც არ უნდა ჰქონდეს ადამიანს, 
ექიმი ვალდებულია, აუხსნას და იცოდეს, რა სჭირს. ჩემს ექიმს, რომელმაც 
საბოლოოდ გამარკვია, რა ხდებოდა, დიდი პატივს ვცემ. ადრე ძალიან რთული იყო 
და ახლა აღარ მაქვს რაღაცის მოლოდინი, მხოლოდ იმის შესამოწმებლად 
დავდივარ, უკან ხომ არაა წასული ჩემი მხედველობა და რაც მაქვს, ის შევინარჩუნო. 
მე 100-დან 10%-საც ვერ ვხედავ, თუმცა, საბედნიეროდ, დაავადება არ პროგრესირებს, 
დროთა განმავლობაში დაიკლო, დაიკლო და გაჩერდა. ზოგ შემთხვევაში, 
მხედველობა იკლებს, ვერაფრით აჩერებენ და ბოლოს უსინათლობა დგება.

ძალიან რთული პერიოდები მქონდა, მაშინ ფსიქოლოგის მომსახურებაც არ იყო ასე 
ხელმისაწვდომი. ჩემ გვერდით ჩემი დიდი ოჯახი, ნათესავები, მეგობრები იყვნენ და 
ეს გზა მათთან ერთად გავიარე. ვხედავდი, ჩემთვის ძვირფასი ადამიანები როგორ 
წუხდნენ ჩემ გამო და მივხვდი - დეპრესია უნდა დამთავრებულიყო. 

როცა ჩემი 
დიაგნოზის შესახებ გავიგე 
და დეპრესიული პერიოდიც 

გადავლახე, მოვბილიზდი და 
დავიწყე ფიქრი იმაზე, რა იქნებოდა 

ჩემთვის ადაპტირებული პროფესია და 
სად შეიძლებოდა, მესწავლა. ამიტომ 

ვამბობ, აუცილებელია, ყველამ იცოდეს 
თავისი დიაგნოზი, მე რომ არ 

მცოდნოდა, კიდევ იმას 
დაველოდებოდი, როდის 

დავინახავდი ყველაფერს და 
ამაზე ფიქრსაც მერე 

დავიწყებდი
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სწავლა და პროფესია 

ჩემთვის წიგნი არ არსებობს, 
ვერც ახლოს ვხედავ და ვერც 
შორს. ჩვეულებრივ საჯარო 
სკოლაში ვსწავლობდი, სადაც 
ინკლუზიური განათლება არ 
მიმიღია. სკოლაში ოჯახის 
წევრების დიდი მხარდაჭერით 
ვსწავლობდი, რომლებიც 
მიკითხავდნენ. დიდი ოჯახი მყავს, 
ბევრი დედმამიშვილი, მამის გარეშე 
გავიზარდეთ - რვა წლის ვიყავი, მამა რომ 
გარდაიცვალა და დედას 6 ბავშვი ობლად 
დავრჩით. გარკვეული პერიოდი ჩემს ბიძაშვილთან 
ვცხოვრობდი, იქაც ბავშვები სკოლის მოსწავლეები იყვნენ და ძალიან მეხმარებოდნენ 
განათლების მიღებაში. ბიოლოგია თავიდანვე განსაკუთრებულად მიყვარდა და 
მომავალში ამან პროფესიის არჩევაზეც იქონია გავლენა. 

როცა ჩემი დიაგნოზის შესახებ გავიგე და დეპრესიული პერიოდიც გადავლახე, 
მოვბილიზდი და დავიწყე ფიქრი იმაზე, რა იქნებოდა ჩემთვის ადაპტირებული 
პროფესია და სად შეიძლებოდა, მესწავლა. ამიტომ ვამბობ, აუცილებელია, ყველამ 
იცოდეს თავისი დიაგნოზი, მე რომ არ მცოდნოდა, კიდევ იმას დაველოდებოდი, როდის 
დავინახავდი ყველაფერს და ამაზე ფიქრსაც მერე დავიწყებდი. 
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პირველი, რაც თავში აზრად მომივიდა, მასაჟისტობა იყო, მაგრამ ამისთვის 
სასურველი იქნებოდა, საექთნო განათლებაც მქონოდა. მაშინ მე-12 კლასში 
ვიყავი და პარალელურ რეჟიმში, საექთნოზე ჩავაბარე. ორწლიანი კურსი 
გავიარე, მაგრამ მერე რაღაცები აირია და მაღალი კონკურენციის გამო, 
მასაჟი ვერ ვისწავლე.
 
ჩემი ჰობი მზარეულობა იყო და ვიფიქრე, რომ რატომაც არა. დავიწყე 
კულინარიის სწავლა პროფესიულ კოლეჯში “ბლექსი,” სადაც არის 
ადაპტირებული გარემო და შშმ პირებისთვის განკუთვნილი პროგრამით 
მუშაობენ. კოლეჯის ადმინისტრაცია მოლაპარაკებაზე წავიდა სასტუმრო 
“ჰილტონთან,” სადაც ჩემთვის სასურველი გარემო შეიქმნა, ორი თვე 
პრაქტიკაზე ვიყავი და 4 თვე ვიმუშავე ამ სასტუმროში. არანაირი პრობლემა 
არ ყოფილა, პირიქით – ყველაფერი ისე გაკეთდა, თავი მაქსიმალურად 
კომფორტულად რომ მეგრძნო. სამზარეულოში აბსოლუტურად ყველაფერს 
ვაკეთებდი, როცა ხვდებოდნენ, რომ რაღაცაზე თავს ვიკავებდი, 
მამხნევებდნენ და მეუბნებოდნენ, მიდი, შენ ამას შეძლებ და უნდა გააკეთოო. 
იმხელა ნდობა იყო მათგან, რომ ძალიან კარგად იცოდნენ ჩემი 
მხედველობის მდგომარეობა და პირდაპირ ღია სამზარეულოში, გრილთან 
ვიდექი. მიუხედავად ამისა, მაინც ძალიან სტრესული იყო, რადგან 
სამზარეულოში დამოუკიდებლობის შეგრძნება არ მქონდა. ჩეკის ხმა რომ 
მესმოდა, ვფიქრობდი, ახლა ამას ვერ გავაკეთებ-მეთქი, ვერ ვკითხულობდი. 
სეზონის მერე, როგორც ბათუმში ხდება ხოლმე, გამოგვიშვეს. მთელი ჩემი 
გუნდი გამოუშვეს და მუშაობა სხვაგან, რესტორან “BK”-ში დავიწყე. ჯამში, 
წელიწადზე მეტხანს ვიმუშავე სასტუმროსა და რესტორანში და ისე წამოვედი 
სამზარეულოდან, არსად არცერთი შენიშვნა არ შემოსულა იმის თაობაზე, 
რომ რაღაც კარგად ვერ გავაკეთე იმიტომ, რომ როცა რაღაცას ვაკეთებ, 
ყოველთვის ბოლომდე ვიხარჯები და რასაც თვალით ვერ აღვიქვამ, ხელით 
ვამოწმებ. 



კულინარიაზე სწავლის პერიოდში, მივხვდი, რომ რაღაც მაკლდა, უფრო მეტი 
მხარდაჭერა, საკუთარი თავის უფრო მეტად რეალიზება მჭირდებოდა. მინდოდა, 
ჩემი უფლებები მცოდნოდა, სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანები გამეცნო. 
მოტივაციისთვის კი არა, უფრო ემოციების გასაცვლელად. დავუკავშირდი 
აჭარაში შშმ პირთა ორგანიზაციის თავმჯდომარეს, თომა კაკაბაძეს და ვუთხარი, 
რომ ტრენინგების გავლა მინდოდა, უფრო მეტი რომ გამეგო, რა სერვისებით 
შემეძლო მესარგებლა და ა.შ. ამ ტრენინგებმა ძალიან ბევრი რაღაც მომცა. 
მახსოვს, პირველ ტრენინგზე უკან ვიჯექი ჩემთვის და ხმას არ ვიღებდი, შორიდან 
ვუსმენდი. მერე და მერე გავიხსენი, იქ გავიცანი ადამიანები, რომლებმაც ჩემი 
ცხოვრება რადიკალურად შეცვალეს და ახლა მეც იმავეს ვცდილობ - მინდა, ჩემი 
ისტორია ვიღაცისთვის მოტივაცია გახდეს. მეც ვხვდებოდი, რომ რაღაც 
მჭირდებოდა, სადმე უნდა გავსულიყავი, საქმეში უნდა ჩავრთულიყავი და ამან 
ძალიან გამომიყვანა.
 
სამზარეულოს თავი რომ დავანებე, მასაჟის ექვსთვიანი კურსი გავიარე და ახლა 
რეაბილიტაციის ცენტრ “ფანშეტში” ვმუშაობ. მივედი, გავიარე გასაუბრება, 
გულახდილად ვუთხარი ჩემი შესაძლებლობები და ორი თვით, გამოსაცდელი 
პერიოდით დამიტოვეს. თუმცა ჩემმა დირექტორმა, ხათუნა ფაღავამ, 
უპრეცედენტო შემთხვევა დაუშვა და ორ კვირაში გამიფორმა ხელშეკრულება, ეს 
იყო ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატება. მეოთხე წელი დაიწყო, რაც აქ 
ვმუშაობ, არ მინდა, ხმამაღლა გამომივიდეს ნათქვამი, მაგრამ ერთ-ერთი 
წარმატებული და მაღალანაზღაურებადი ფიზიკური თერაპევტი ვარ, საკმაოდ 
კარგი შედეგებით ვმუშაობ. ბევრი მეუბნება ამას და მე თვითონაც ვხვდები, რომ 
ხელებში განსაკუთრებული მგრძნობელობა მაქვს, ხელები ჩემთვის ძალიან 
სენსორულია, მაგრამ მარტო ეს არ არის ჩემი წარმატებისა და საუკეთესო შედეგის 
მთავარი მიზეზი - მე ძალიან კარგად მესმის თითოეული ჩემი პაციენტის. იქ იმდენ 
რამეს ვხედავ, ხანდახან მრცხვენია, ჩემს მხედველობაზე რომ დავიწუწუნო, ჩვენ 
გვყავს პაციენტები, რომლებმაც ინსულტი გადაიტანეს, ბავშვები ცერებრალური 
დამბლით, ამპუტირების შემდგომი პერიოდითა და ა.შ. მათი მდგომარეობა 
ძალიან ახლოს მიმაქვს გულთან იმიტომ, რომ ვიცი, რას ნიშნავს, იყო შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირი საქართველოში და თავდაუზოგავად ვცდილობ, 
ცხოვრება შევუმსუბუქო. საოცარი ემოცია მქონდა, როცა ჩემმა პაციენტმა 
პირველი ნაბიჯი გადადგა ინსულტის შემდგომ, მანამდე ერთი წელი ეტლში იჯდა. 
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ჩემთვის მიუღწეველია, რომ ჩემი მხედველობა 
გაცილებით უკეთესი გახდეს, მაგრამ ვიცი, რომ ჩემი 
ხელებითა და დამოკიდებულებით მე მათ ტკივილს 
ვუმსუბუქებ. აქ არაფერი მიშლის ხელს, 
შეგრძნებებითა და ადამიანის სიყვარულით 
ვმუშაობ. 



სახელმწიფო სერვისები და ადაპტირებული გარემო 

ჩემს მხედველობას ამ ეტაპზე არაფერი შველის, მაგრამ არსებობს ასეთი აპარატი 
- სისიტივი. როგორც ეტლით მოსარგებლეს სჭირდება ეტლი, ხოლო თეთრი 
ხელჯოხი – უსინათლოს, ასევე სჭირდებათ სისიტივი მცირემხედველებსაც. ეს 
არის პლანშეტის ან ტელეფონისოდენა მოწყობილობა, რომელიც დაახლოებით 
2500 ფუნტი სტერლინგი ღირს. იდეალური იქნებოდა, სკოლის პერიოდში რომ 
მქონოდა, დაადებ წიგნზე, ან დაფას მიანათებ, მონიტორი ფოკუსირებას გიკეთებს 
და ნაწერი შენთან ახლოს მოაქვს. სისიტივის შესახებ რომ გავიგე, თბილისში, 
ერთ-ერთ კლინიკაში წავედი და დავტესტე, ასი წლის წინანდელი გაზეთი 
წავიკითხე, რასაც ვერასდროს წარმოვიდგენდი. ჩამოვედი ჩემს 
ოფთალმოლოგთან და დავიწყეთ “ფორმა N100”-ების წერა, რომ მე ნამდვილად 
მესაჭიროებოდა ეს აპარატი და სხვა არაფერი მშველოდა, შემდეგ კი სადაც ხელი 
მიგვიწვდებოდა, ყველგან დავაგზავნეთ მოთხოვნა – სოციალურ სამსახურში, 
მერიაში და განათლების სამინისტროშიც, რადგან მაშინ კოლეჯში ვსწავლობდი. 
მაგრამ მითხრეს, რომ ეს თანხა ძალიან ძვირი იყო და მე სახელმწიფო პენსიას 
მიხდიდა. მაშინ ეს პენსია 100-120 ლარი იყო, რამდენ ხანს უნდა ვაგროვო პენსია 
ამ აპარატისთვის, ან რა გინდათ მითხრათ, სახელმწიფოსთვის ძალიან ძვირია ეს 
თანხა და ჩემი ოჯახისთვის იაფი-მეთქი?! ამ პენსიით უნდა მეყიდა ყველაფერი, სამ 
თვეში ერთხელ მედიკამენტები, ვიტამინები, უნდა მეარსება და თან ფული 
მომეგროვებინა აპარატისთვის. 

ჩემი კოლეჯი ძალიან მეხმარებოდა, ცნობები და დახასიათებები მომცეს, რომ 
მჭირდებოდა აპარატი და ეს ფუფუნების საგანი არ იყო. მერე ასეთი რაღაც 

გააკეთეს – ამ აპარატის სტაციონარული დანადგარიც არსებობს, 
განათლების სამინისტროს მოთხოვნა გაუგზავნეს, რომ 

რადგან კოლეჯში მცირემხედველი მოსწავლეები 
სწავლობენ და მზად იყვნენ, კიდევ მიეღოთ, აუცილებელი 
იყო ამ დანადგარის ქონა. სიურპრიზი მომიწყვეს, 
კაბინეტში შემიყვანეს და ეს დანადგარი დამახვედრეს, 
სასწაული იყო. ისეთი ბედნიერი ვიყავი, სწავლას სამ 
საათზე ვიწყებდით, სამი საათით ადრე მივდიოდი, 
წიგნები სახლიდან მიმქონდა ან ბიბლიოთეკიდან 
ვიღებდი, ვიჯექი და ვკითხულობდი. მაგრამ ეს 
დანადგარი ძველი მოდელი იყო და დიდი გამოსხივების 
გამო, თვალები გადმოცვენაზე მქონდა. მერე ისევ ჩემი 
კოლეჯის დახმარებით, განათლების სამინისტროში 

ვიპოვე ქალბატონი, ვისაც ჰქონდა ეს აპარატი, 
პერსონალურად თავისი და ორი წლით მათხოვა, 

მაგრამ სამწუხაროდ, ისიც ვერ გამოვიყენე 
კარგად - ძალიან ძველი მოდელი იყო და 

სატარებლად მძიმე. მხოლოდ სახლის 
პირობებში ვიყენებდი. ჩემით წამალსაც 
ვერ ვსვამ ხოლმე, თუ არ ვიცი, ის წამალი 
როგორი ფორმითა და შეფუთვითაა, 
როცა სახლში მარტო ვიყავი, ამ 
დანიშნულებით ვიყენებდი ამ აპარატს და 
ორი წლის შემდეგ დავაბრუნე. 
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ხშირად არის პრობლემები სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. როცა 
არასრულწლოვანი ვიყავი, პენსია დედაჩემის ბალანსზე მერიცხებოდა. სრულწლოვანი 
რომ გავხდი, მივედი ბათუმში პენსიისა და სტატუსის გასაგრძელებლად. როცა შევედი, 
ჩემმა ტელეფონმა დარეკა, ძირითადად, პირდაპირ ვპასუხობ ხოლმე, სანამ დავხედავ, 
გავადიდებ, მივხვდები, ვინ მირეკავს, დიდი დრო მჭირდება. მაგრამ ამ შემთხვევაში, 
დავხედე ტელეფონს. ქალმა, რომელიც ამ დოკუმენტს წერს, რა პენსიას მთხოვ, შენ 
ჩვეულებრივ ხედავო. ისე მომიყარა ჩემი საბუთები, ძირსაც დაცვივდა. სინდისზე შემაგდო, 
არ გრცხვენია ახალგაზრდა გოგოსო, თითქოს ჩემთვის იყო სასიამოვნო, 17 წლიდან 
პენსიის რიგში რომ ვდგავარ. პაციენტებისგანაც ხშირად მომისმენია მსგავსი ამბავი და 
მაშინვე ვხვდები, რომელ პოლიკნინიკაში და ვისთან იყვნენ. 

როცა ადაპტირებაზეა საუბარი, მიამაგრებენ პანდუსს, მიასხამენ ბეტონს, მიაშენებენ და 
მორჩა. იქ თვლიან, რომ ყველაფერი გააკეთეს, იმის იქით რა არის საჭირო, არავის 
აინტერესებს. მესმის, რომ ადაპტირებაში აუცილებლად უნდა იყოს პანდუსი, მაგრამ ასევე 
აუცილებელია სტიკერები, ბრაილის შრიფტი, ყვითელი ლენტები მცირემხედველებისთვის. 
რეგულაციის მიხედვით, კარებზე ყვითელი ლენტები უნდა გაკეთდეს, რომ გაარჩიოს კარი. 
ბათუმში ჩვენი ორგანიზაციის ხელშეწყობითა და დაჟინებული მოთხოვნით, გაკეთდა 
რელიეფური ბილიკი, მაგრამ როგორ - ზოგი ლუქთან, ზოგი კი ბოძთან ჩერდება და ზედ 
კაფეები დგას. ასევე, არ არსებობს ხმოვანი გაჩერებები, მე ტაბლოს ვერ ვხედავ და მიწევს, 
დავრეკო ცხელ ხაზზე და ვიკითხო, რამდენ ხანში მოვა ავტობუსი. ყოველთვის შუქნიშანსა 
და ზებრაზე გადავდივარ, მაგრამ შებინდებისას მხედველობა ძალიან მიჭირს. ბევჯერ 
მქონია შემთხვევა, ქუჩაზე გადავდიოდი და მანქანა ფარებჩამქრალი მოდიოდა, 
იდეალური სმენა მაქვს და გავიგონე, მიახლოვდებოდა, უკან დავიხიე და ერთ ნაბიჯში 
ჩამიქროლა. ძალიან დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ და არ მიყვარს ყოველთვის 
ვიღაცასთან ერთად სიარული.

ზოგადად, არჩევნებზე არ დავდივარ. ყოველთვის ვიცოდი, არ იყო ჩემთვის ადაპტირებული 
გარემო, მაგრამ ერთ წელს ძალიან ბევრი რეკლამა გავიდა, რომ მცირემხედველებთან 
გაიარეს კონსულტაციები და ყველა დატრენინგებული იყო, ამიტომ, წასვლა გადავწყვიტე. 
სრულიად დამოუკიდებლად წავედი, შესვლისთანავე ვთქვი, რომ მცირემხედველი ვიყავი 
და დამხმარე საშუალებები მოეწოდებინათ. ყველა ფეხზე დადგა, ახლავეო, მომიტანეს 
ლუპა, მომაწოდეს ბიულეტენი, შევედი კაბინაში და ვერაფერი დავინახე. ძალიან დიდი 
ბოდიში, ეს ჩემთვის არ არის-მეთქი, ვუთხარი. ვიცოდი, რომ სპეციალური ჩარჩოს ფორმის 
დამხმარე საშუალება უნდა ჰქონოდათ, რომელშიც ათავსებ ბიულეტენს. მომიტანეს ეს 
ფორმა და ვერავინ ამიხსნა, როგორ უნდა მესარგებლა, პასუხი ჰქონდათ, ინტერნეტში 
უნდა გენახაო. ამ დროს, ცესკოს წარმომადგენელმა მკითხა - “ჩემი პირადი სათვალე რომ 
გათხოვო?” იმედგაცრუებული წამოვედი. შემდეგ არჩევნებზე ჩემი ორგანიზაციის 
თხოვნით, ისევ წავედი, თითქმის იგივე განმეორდა.
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მაღაზიაში რომ შევდივარ და ფასს ან ზომას ვიკითხავ, 
მპასუხობენ - აწერია. მერე მიწევს ახსნა, რომ ვერ ვხედავ. 
ბანკში იყო ასეთი სიტუაცია, ავიღე რიგის ნომერი, დავინახე, 
რომ კლიენტი გამოვიდა და ვიფიქრე, ჩემი რიგი იყო და მივედი 
ოპერატორთან, რადგან სხვა არავინ იყო ბანკში. მან კი მითხრა, 
ახედე ტაბლოს, რა აწერია, შენი ნომერი ზემოთ არისო. თან, ეს 
ხდება “ლიბერთი ბანკში,” სადაც საპენსიო ამბებია და ასაკიანი 
პენსიონერებიც დადიან. ხომ უნდა იყოს იქ მოწესრიგებული 
გარემო და დატრენინგებული პერსონალი?! ასეთი შემთხვევების 
მერე, აღარ მინდა, რომ იქ შევიდე, მაგრამ მიწევს ხოლმე.
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სრული განუკითხაობა ხდება უსინათლოთა კავშირებთან დაკავშირებით. ბათუმში 
არის მერიასთან არსებული შშმ პირთა საბჭო, რომელშიც მცირემხედველებისა და 
უსინათლოების წარმომადგენელი ვარ. უსინათლოთა არცერთ კავშირში არ ვარ 
გაწევრიანებული, რადგან იქ რაც ხდება, ჩემთვის სრულიად მიუღებელია. ბათუმში 
მივედი ორგანიზაციაში, უფრო ახლოს რომ გავცნობოდი, რა საჭირობები იყო, 
რამდენი უსინათლო ჰყავდათ, რამდენი მცირემხედველი, ხელჯოხს ვინ 
საჭიროებდა, რა და როგორ ხდებოდა. ბევრი ოჯახი ვიცი, როცა უსინათლობის ან 
მცირემხედველობის დიაგნოზი დაუსვეს ბავშვს, იძულებული გამხდარა, თბილისში 
გადასულიყო საცხოვრებლად, რადგან აქ განათლებისა და სერვისის მიწოდება არ 
ხდებოდა. ახლა დაიწყეს, თუმცა ვერ ვიტყვი, როგორი ხარისხით. ბავშვისთვის, 
რომელსაც უწევს ჯერ ამხელა პრობლემას შეეჭიდოს და მერე კიდე გარემოს 
იცვლის – ახალი მეზობლები, ახალი მეგობრები... ოჯახისთვისაც როგორია, ადგეს 
და სხვა ქალაქში წავიდეს იმის გამო, რომ ბავშვს განათლებისა და სერვისების 
გარეშე ვერ დატოვებს. “უსინათლოთა კავშირის” თავმჯდომარემ პირდაპირ 
მითხრა, შენც ხომ ხვდები, რომ უსინათლო ბავშვი ბაღში მაინც ვერაფერს 
გააკეთებსო. კი, როცა სპეცპედაგოგი არ ეყოლება, ვერაფერს გააკეთებს და ხომ 
შეიძლება, დავგეგმოთ ტრენინგები, გადამზადება, სპეციალისტები მოვიწვიოთ?! 
გადავწყვიტე, “საქართველოს უსინათლოთა კავშირის” წარმომადგენელს 
შევხვედროდი და ჩემი აქაური ემოცია გამეზიარებინა, მაგრამ იქ ცოტა უფრო 
მაღალფარდოვანი სიტყვებით, შელამაზებულად და კულტურულად მითხრეს იგივე. 
ეს სერიოზული პრობლემაა, ამაზე ვიღაცამ აუცილებლად უნდა ისაუბროს. ეს 
პრობლემები უნდა გადაიჭრას და მოგვარდეს. მე როგორღაც ეს ჩემით შევძელი, 
მარა ვიღაც არის, ვისაც დახმარება სჭირდება და ახლა იწყებს იმ გზის გავლას, რაც 
მე გამოვიარე. 



სტერეოტიპებს ბავშვობიდან მოყოლებული ვაწყდებოდი. იმ პერიოდში ყველა 
ერთ ქვაბში იხარშებოდა – ყველა უსინათლო იყო და მცირემხედველში რა 
მოიაზრებოდა, ვერ ხვდებოდნენ. ახლაც არის, ამას რომ ვამბობ ხოლმე, 
მეკითხებიან - “სათვალეს რატომ არ იკეთებ, გიტყდება? გრცხვენია? იცი, რამდენი 
ლამაზი სათვალე იყიდება და ეტყობა, შენ რაღაც უკადრისი გოგო ხარ...“ სკოლის 
პერიოდი კარგად არ მახსენდება, მიუხედავად იმისა, რომ კლასელებისგან არ 
ყოფილა დისკრიმინაცია ან ბულინგი, უფრო სხვა ბავშვებისგან. მე-12 კლასში 
ვიყავი, როცა მასწავლებელი შუა კლასის წინაშე მეკითხებოდა - “შენ ვინმე 
დაგყვება ალბათ, ხო? ვინ გაცილებს? აბა, როგორ დადიხარ?” მახსოვს, ჩემი კლასი 
ადგა და თავზე დააცხრა, მე კი ისე ცუდად გავხდი, ხმა ვეღარ ამოვიღე. ეს 
ყველაფერი იყო ძალიან დამღლელი. როცა თვალის კოორდინაცია დამერღვა, 
ადრეც იყო და ახლაც მეკითხებიან - “საით იყურები?” ეს კითხვა მეზიზღება.
 
მზარეულობას თავი რომ დავანებე, 3-4 თვის განმავლობაში მაინც მქონდა ამ 
მიმართულებით მუშაობის სურვილი. სადაც კი შეიძლებოდა, ყველგან გავაგზავნე 
ჩემი რეზიუმე, მითითებული მქონდა, რომ მცირემხედველი ვიყავი. არცერთი ზარი 
არ შემოსულა, არავინ დამკავშირებია. ალბათ, ფიქრობდნენ, ეს რისი 
გამკეთებელიაო. მერე ჩემმა მეგობარმა მითხრა, მოდი, ის დანართი მოვხსნათ, 
სადაც წერია, რომ მცირემხედველი ხარ და ვნახოთ, რა იქნებაო. ზარები მთელი 
დღეების განმავლობაში არ წყდებოდა. 
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სტერეოტიპები და საზოგადოების დამოკიდებულება

რაც შეეხება პირად ცხოვრებას, აქაც არის 
სტერეოტიპები, სტიგმა. სტატისტიკურად, შშმ კაცები 
უფრო ხშირად ქმნიან ოჯახებს, ვიდრე ქალები. ეს 
იქიდან გამომდინარეა, რომ მიაჩნიათ, შშმ გოგო 
სახლში ვერაფერს გააკეთებს, ხომ უნდა მოგიაროს... 
ჩემს ცხოვრებაშიც იყო შემთხვევა, ყველაფერი 
კარგად იცოდა, რა და როგორ იყო, ექიმის 

კაბინეტიდან რომ გამოვდიოდი, ყველა ინფორმაციას ერთად 
განვიხილავდით. ოჯახმა სხვა კუთხით დაანახა სიტუაცია - ვაითუ, 
მთელი ცხოვრება ექიმებთან მოუწიოს სიარული, მერე შვილებსაც 
რომ ჰქონდეთ ეს პრობლემა და ა.შ. ჩემს გენეტიკაში, სადაც კი 
გავყევით, არავის ჰქონია ეს დაავადება, მაგრამ დაზუსტებით 
ვერაფერს ვიტყვი. ასე დამთავრდა ყველაფერი. ერთია, როცა 
ადამიანები შენზე უარს ამბობენ, მაგრამ მეორეა - რის გამო. არ 
გრძნობ მხარდაჭერას იმ ადამიანისგან, რომელიც გიყვარს, 
არასასურველი ხარ და გიწყვიტავენ, რომ სიყვარულის უფლება არ 
გაქვს. ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ არა უშავს. 
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ამ ყველაფრისგან თავის დასაცავად, ჩემი ხუმრობები მექცა ფარად საკუთარ 
თავსა და მდგომარეობაზე. როცა ვხუმრობ, ყველანაირი სიტუაცია ნეიტრალდება. 
ვისწავლე, რომ ასე უნდა მივუდგე, რადგან საზოგადოება ძალიან მკაცრია, შენივე 
პრობლემაზე, შენივე შეზღუდვაზე თვითონ თუ არ გაიცინე, ისინი არასდროს 
დაგინდობენ. იუმორი ძალიან მეხმარება. 

ძალიან ხშირად მეუბნებიან, მოტივაციისა და ენერგიის წყარო ხარ ჩვენთვისო და 
ეს უფრო გახსნილს მხდის. იმ ადამიანებისგან უფრო ხშირად მესმის ეს ფრაზა, 
ვისაც არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. ძალიან მიზანდასახული ვარ. ყოველთვის 
მაქვს მიზანი, რომელზეც ვფიქრობ და მის ირგვლივ ვტრიალებ. სამსახური 
როგორც კი დავიწყე, ოჯახისგან საჩუქრად სხვენი მივიღე. ჩემი შრომით, 
დანაზოგით და დამატებითი სესხით, ბინა გავაკეთე, სადაც ყველაფერი 
სხვანაირად მიყვარს, ყველა დეტალი ჩემი ნაფიქრი, ჩემი შერჩეულია. ჩემი 
ხასიათია ამ ბინაში. 

ყოველთვის ვამბობ, რომ შშმ 
ადამიანებისთვის აუცილებელია 
განათლება, ეს მე ძალიან დამეხმარა 
ადაპტირებაში, პროფესიის 
არჩევაში. რაც უფრო მყარად 
დავდექი ფეხზე, თვითშეფასებაც 
ამიმაღლდა და ვფიქრობ, რომ 
აუცილებლად მჭირდება 
განათლების გაღრმავება ჩემს 
სპეციალობაში. მიყვარს ის რთული 
პერიოდიც, რაც გამოვიარე იმიტომ, 
რომ ამ სირთულეებმა მომიყვანა 
აქამდე, მტკიცე ხასიათი და 
ბრძოლისუნარიანობა შემძინა. ახლა 
საკუთარ თავს ძალიან ვაფასებ და 
ვიცი, რომ წინ დიდი გზა მაქვს. 
არასდროს ვჩერდები, ჩემთვის არ 
არსებობს “ხვალ” - ის, რაც 
გასაკეთებელი მაქვს, დღეს უნდა 
გავაკეთო იმიტომ, რომ ხვალ მე სხვა 
მიზანი მაქვს დასახული.



მეათე კლასში რომ გადავდიოდი, ხიდან ჩამოვვარდი. თბილისში არასწორად 
გამიკეთეს ოპერაცია და მერე, ორი წელი, სარეაბილიტაციო ცენტრში ვიყავი 
ერევანში. იქიდან რომ ჩამოვედი, თითქმის დავდიოდი, მაგრამ წავიქეცი. მერე 
ეტლში ჩავჯექი და გადაადგილება რომ გამიადვილდა, გავზარმაცდი, იმდენად ვეღარ 
ვივარჯიშე, ფორმაში ვეღარ ჩავდექი და ახლა ასე ვარ - გულ-მკერდის მე-12 და წელის 
პირველი მალა მაქვს დაზიანებული. 

პირველი ორი წელი ძალიან გამიჭირდა. ადამიანებს გავურბოდი, ურთიერთობა 
არავისთან მინდოდა, გარეთ საერთოდ არ გავდიოდი და ოთახშიც მხოლოდ 
დედაჩემს ვუშვებდი, დედა შემოდიოდა ჩემთან და მე ლოგინში ვიწექი. ჩვენი უბნის 
მოძღვარმა, მამა შიომ თქვა, ამ ბავშვთან სიარულს დავიწყებო. პირველად რომ 
მოვიდა, არ მივიღე, მერე მეორედ მოვიდა, მესამედაც და ნელ-ნელა იმდენს მიაღწია, 
ეკლესიამდე მიმიყვანა, წირვებს ვესწრებოდი. რატომღაც ის გარემო ძალიან 
მამშვიდებდა და სახლში დამშვიდებული ვბრუნდებოდი. მერე აღმოჩნდა, რომ ჩვენს 
რაიონში იყო საქველმოქმედო ასოციაცია “გურია,” რომელსაც დღის ცენტრი ჰქონდა, 
იქ იყო ერთადერთი ადაპტირებული გარემო, სადაც თავისუფლად გადაადგილება 
შემეძლო და გავწევრიანდი. თავიდან აქაც გამიჭირდა ურთიერთობა, სახლიდან 
ახალგამოსული ვიყავი, მაგრამ სასიამოვნო გარემო დამხვდა, მიმიღეს, თბილად 
დამელაპარაკნენ. ყოველდღე მანქანა გვაკითხავდა, მივდიოდი და იმის მოლოდინი 
გამიჩნდა, რომ ყოველ დილით სადღაც ვიყავი წასასვლელი. მერე სხვადასხვა ნიჭიც 
აღმოვაჩინე საკუთარ თავში, თურმე, კიდეც უნდა ვიმღერო, უნდა დავქარგო, 
დავხატო... ყველა დღე ერთფეროვანი აღარ იყო, როგორც მანამდე, გათენებიდან 
დაღამებამდე რომ ლოგინში ვიყავი. დილით ვდგებოდი, მოვწესრიგდებოდი, 
სახლიდან გამოვდიოდი, რაღაცებს ვსწავლობდი და ამან ჩემს ცხოვრებას ხალისი და 
რწმენა დაუბრუნა. ამის მერე, ეტაპობრივად, ნელ-ნელა მოვედი დღემდე. 

47

ფოტო: ნინო ბაიდაური

39
 წ

ლ
ი

ს
, ო

ზ
უ

რ
გ

ე
თ

ი



48

ახლა დღის ცენტრში მოხალისე პედაგოგად ვმუშაობ. მასწავლებლობა ყოველთვის 
მინდოდა, ბავშვები სულ მიყვარდა. მე-10 წელია, ამ ორგანიზაციაში ვარ და ორი 
წელია, გავბედე ის, რომ მოხალისე პედაგოგად შევსულიყავი ბავშვებთან. ეს 
ბავშვები არიან ეტლით მოსარგებლეები, დაუნის სინდრომით, ცერებრალური 
დამბლითა და ა.შ. მე მათ ყოფითი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში ვეხმარები. 
პარალელურად, ევროკავშირის პროექტში “სოციალური უფასო ტაქსი” ოპერატორი 
ვარ. ეს არის უფასო ტაქსი, რომელიც შშმ და დიალიზის საჭიროების მქონე პირებს 
ემსახურება. პროგრამა ექვსთვიანია და როცა მორჩება, მინდა, ადგილობრივი მერია 
დავარწმუნო იმაში, რომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტია და ბიუჯეტში 
ჩასვან, რომ გაგრძელდეს. 

საზოგადოებაში ხშირად ვჩნდები ხოლმე, სხვადასხვა აქტივობებში, პროექტებში 
ვერთვები. შშმ პირები უფრო მეტად უნდა გამოვჩნდეთ, გავაქტიურდეთ და ყველგან 
უნდა ვიყოთ დასაქმებულები. ოღონდ, როგორი დასაქმებული – ხელფასს რომ 
სამოწყალოდ დაგინიშნავენ და საჩვენებლად, ასე არა. ბევრჯერ მქონია მსგავსი 
შემოთავაზება, მაგრამ არ მინდა. არ შემიძლია, ხელფასს პენსიასავით მიხდიდნენ, 
ამას ნამდვილად არ მივესალმები. გადამამზადე, მივიღო ის საბაზისო ცოდნა და 
როცა დავრწმუნდები, რომ ამას შევძლებ, მერე დავიწყებ მუშაობას. ცოდნა უნდა 
მქონდეს და ვიცოდე, რომ ამისთვის მზად ვარ, მერე იქ ვიღაცამ ისე რომ არ 

შემომხედოს, ეტლით 
მოსარგებლე რადგან ვარ, 
მხოლოდ იმიტომ დავსაქმდი. 
ვფიქრობ, დღის ცენტრი ყველა 
ქალაქში უნდა იყოს და მან 
მოამზადოს შშმ პირები 
სამსახურში გასაშვებად. თუნდაც, 
მე, მერე დავამთავრე კოლეჯი. 
ჩემმა უფროსმა მითხრა, უნდა 
ისწავლოო და მეც დავრწმუნდი 
ამაში. მდივარ-რეფერენტის 
კურსი გავიარე, ბევრი 
დაბრკოლებით, გულისტკენით, 
ცრემლით, მაგრამ ბოლომდე 
გავიარე და ჩემს 
შესაძლებლობებში დავრწმუნდი. 
ბედნიერებაა, როცა ხელფასს 
აიღებ და იცი, რომ შენი 
ნამუშევარია და არა სამოწყალო. 
მე ვთქვი, როცა დავსაქმდები და 
გადამხდელუნარიანი ვიქნები, 
როგორც სხვა ადამიანები, მეც 
ისევე გადავიხდი 
გადასახადებს-მეთქი. ახლა 
ჩემით ვიხდი გადასახადებს და 
მიხარია. 



მინდა, ჩემი ქალაქიც ისე მოვაწყო, რაც შეიძლება მეტი ადაპტირებული სივრცე გაჩნდეს შშმ 
პირებისთვის და ხშირად გამოვჩნდეთ საზოგადოებაში. სათათბიროებსაც ვესწრები, სადაც 
საბჭოს წევრი ვარ და შშმ პირებს წარმოვადგენ, მაგრამ, რატომღაც, წინ ნელი, კუს ნაბიჯებით 
მივიწევთ. მე საზოგადოებაში გამოსული ვარ და ახალი ადამიანების აღარ მეშინია, ხშირად 
დავდივარ მეგობრებთან და მინდა, ჩემი მეგობრებიც ასე იყვნენ, მაგრამ ბევრი ადამიანია 
სოფლებში კარჩაკეტილი, რომლებიც სახლიდან არ გამოდიან და სურთ, ჩემსავით 
გამოვიდნენ. მწერენ და მეკითხებიან, ქალაქში როგორ დადიხარ, როგორ გადაადგილდებიო. 
ვცდილობ, ხმა ყველას მივაწვდინო, ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემთვის ხომ არ მინდა - მინდა, 
ყველასთვის გაჩნდეს ადაპტირებული სივრცეები, თუნდაც, კაფე, პარკი, და ა.შ. 

პროფესიულ სასწავლებელში რომ ვსწავლობდი, პანდუსი არ იყო. მითხრეს, სასწავლო 
მასალას სახლში გამოგიგზავნითო და არა-მეთქი. მეც მინდოდა, რომ ლექციაზე ვმჯდარიყავი, 
მომესმინა და თუნდაც, ის შენიშვნა მიმეღო, რასაც სხვა სტუდენტები მიიღებდნენ - არ მინდა, 
ვინმემ შემიცოდოს. სად სახლში გამოგზავნილი საკითხების კითხვა და სად ლექციაზე ყოფნა?! 
ძალიან კარგი ჯგუფელები მყავდა, ყოველდღიურ ურთიერთობაში კიდევ უფრო გავიხსენი, 
ერთმანეთს აზრებს ვუცვლიდით, ერთად დავდიოდით. 

ერთხელ, ქალაქის მერს ვუთხარი, ქალაქში გავიაროთ და ვნახოთ, სად რა დაბრკოლება 
შეგვხვდება - სად შევძლებ გადასვლას, გადმოსვლას, შესვლას და ვინ დამეხმარება-მეთქი. 
“ლიბერთი ბანკში” იყო არასწორი პანდუსი, ეს დავანახე და ფაქტობრივად, მეორე დღესვე 
დაიწყეს გაკეთება, ახლა ჩემით დავდივარ ბანკში, შევდივარ, პენსიას, ხელფასს ვიღებ. სხვა 
ბანკში რომ მომინდეს შესვლა, არ არის საშუალება, ალბათ, ასე ნაწილ-ნაწილ უნდა დაანახო, 
რამე რომ გააკეთონ. ახლა უფრო დაიწყეს რაღაცების კეთება, თუმცა, არ მინდა, რომ ეს იყოს 
ფასადური - ბევრი პანდუსი კეთდება, მაგრამ ან დახრილობა აკლია, ან მოსახვევი არ აქვს, ან 
მოაჯირი და ა.შ. არის შემთხვევები, როცა აფთიაქში მინდა რაღაცის ყიდვა. შეიძლება, სხვასაც 
სთხოვო, გიყიდოს, მაგრამ არის რაღაც ისეთი პირადი, თუნდაც, ჰიგიენური საშუალებები, რაც 
არ მინდა, სხვამ მომიტანოს. ბოლო-ბოლო, მინდა, რომ თვითონ ავარჩიო. ამ დროს, 
მეუბნებიან, ჩვენ მოვალთ და გარეთ მოგაწოდებთო. იქნებ, მე მინდა შემოსვლა?! აფთიაქებიც 
არაა ადაპტირებული. 

სახლისკენ რომ მოვდივარ, გზაზე ტროტუარი არ არის. ხანდახან პატრული მაცილებს და 
მეუბნება, გზიდან გადადექიო, ან მეკითხება, მარტო რატომ დადიხარო. იქნებ, მარტო მინდა 
სიარული და არ მინდა, ვინმე მახლდეს, მარტოს მინდა გასეირნება. 
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ეკლესიაში ხშირად დავდივარ, მაგრამ ვერ შევდივარ, ერთ-ერთმა მღვდელმა 
მითხრა, დიაკვნებს დაგახვედრებთ, ხელში აგიყვანენ და ტაძარში შეგიყვანენო. მე 
ასე არ მინდა, მინდა თავისუფლად შევიდე მაშინ, როცა მომინდება, მარტომ 
ვილოცო და სანთელი დავანთო. ამას ვერ მივაღწიე. უბრალოდ, იმაზე მტკივა 
გული, რომ სამღვდელოება უფრო მეტად უნდა იყოს მოწადინებული, 
მრევლისთვის ეს გარემო რომ ხელმისაწვდომი იყოს, მაგრამ ჩვენთვის 
ჯერჯერობით ეს არ ხერხდება. ალბათ, იმიტომ, რომ ჩემსავით ბევრი ადამიანი არ 
აქტიურობს. 

ერთ-ერთი პრობლემაა ისიც, რომ თუ ექიმთან მიდიხარ და თუ ვინმე გახლავს, შენ 
განზე გაგწევენ და იმას ესაუბრებიან. თვალის პრობლემა მქონდა და ექიმთან 
მეგობართან ერთად მივედი, მე საერთოდ არაფრად ჩამაგდო, ერთი კი 
გადამავლო თვალი და მითხრა, ოპერაცია გჭირდებაო და მერე ჩემს მეგობარს 
დაუწყო საუბარი იმაზე, დედ-მამა თუ მყავდა და ა.შ. ამაზე ისე გავბრაზდი, ისეთი 
პროტესტი გამიჩნდა, საერთოდ დავტოვე იქაურობა და წამოვედი, იმის მერე 
აღარც მივსულვარ. 

რაც შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას, ქუჩაში პირველად რომ 
გამომიყვანა ჩემმა ბიძაშვილმა და ეტლზე დამსვა, ყველა მე მიყურებდა. იყო 
ასეთი რეაქციებიც - ''ვაიმე, რა საცოდავია.'' ყველაზე მეტად ზედმეტი, 
გამაღიზიანებელი ყურადღება არ მიყვარს. მაგალითად, სადმე რომ შევდივარ და 
დიდის ამბით მიღებენ კარს, მობრძანდი შენი ჭირიმე და ა.შ. მინდა, მეც 
ჩვეულებრივად შევიდე, როგორც სხვებს იღებენ, მეც ისე მიმიღონ. პირველად 
ქორწილში რომ მივედი და ეტლით დამინახეს, ისე შემომესივნენ და შემომარტყეს 
წრე, გეგონებოდა, გალიიდან მაიმუნი გამოვიდა – აბა, ეს ხომ არ გინდა, ის ხომ არ 
მოგართვათ... შეიძლება, ამ დროს ადამიანს მართლა უნდა, პატივი გცეს და სითბო 
გამოხატოს, მაგრამ ეს ძალიან გაღიზიანებს.

პოლიციის თანამშრომელთან მქონდა კიდევ ასეთი შემთხვევა: ჩვენს 
პარკირებაზე, ანუ შშმ პირების ნიშნულზე პატრულის თუ სამმართველოს მანქანა 
იდგა. მოვიკითხე ვისი იყო და არ მოვიდა, ავდექი, ფოტო გადავუღე და ფეისბუქზე 
დავდე - ჩვენი სამართალდამცველებიც ხშირად არღვევენ შშმ პირების 
უფლებებს-მეთქი. უცებ გამოჩნდა პატრონი. მთელი ოზურგეთი შეიძრა, ვინ არ 
დამირეკა, წაშალეო, მაგრამ არ წავშალე. მეორედ აღარ გააკეთებს. 
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ოჯახის შექმნა ჩვენთვის ტაბუდადებული თემაა. 
ძალიან რთულია ისეთი პარტნიორის მოძებნა, 
რომელიც ისეთს მიგიღებს, როგორიც ხარ. ამ 
ბედნიერების მიღმა რა პრობლემებიც დგას, 
ამისთვის მზად უნდა იყოს - იქეთ საზოგადოებას 
უნდა მიხედოს, იქეთ ნათესავებს, ოჯახი 
დაარწმუნოს... ეს ძალიან დიდი ჯაჭვია. ალბათ, 

ოდესმე საზოგადოებაც შეიცვლის ცნობიერებას და მიხვდება, 
რომ ჩვენც გვჭირდება ოჯახი. მე ვფიქრობ, საკუთარი ცხოვრება 
ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს და ის ისეთი უნდა იყოს, 
როგორიც მას უნდა და როგორსაც თვითონ ირჩევს.



ყველაზე მეტად გადაჭარბებული მზრუნველობა არ მსიამოვნებს. როცა ხედავენ, 
რომ ხელჯოხით გადავაადგილდები, მაშინვე დახმარებას ცდილობენ, მიუხედავად 
იმისა, მჭირდება ეს თუ არა, ან ჩემ ნაცვლად ასრულებენ წინადადებას. ერთხელ, 
დედასთან ერთად, პირადობის დამადასტურებელი ბარათის ასაღებად მივედი 
იუსტიციის სახლში. მომსახურე პერსონალი მე არ მაქცევდა ყურადღებას და ჩემ 
მაგივრად, დედაჩემს ესაუბრებოდა. მაშინაც კი, როცა მე ვეკითხებოდი, პასუხებს 
დედას სცემდა. ჩვენს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ადამიანების მიმართ სტიგმა იმდენად მაღალია, რომ ჩვენი ინდივიდუალიზმი და 
დამოუკიდებლობა სრულიად უგულებელყოფილია. 

ჩემი დიაგნოზი ცერებრული დამბლა და ლოგონევროზია, რაც იმას გულისხმობს, 
რომ ცოტა მეტი დრო მჭირდება სათქმელის ჩამოყალიბებისთვის, ვიდრე ეს ამ 
დიაგნოზის არმქონე ადამიანებს. სწავლა არასდროს მიჭირდა. ბოლო კლასებში 
სკოლაში ჩემით დავდიოდი და დახმარება არ მჭირდებოდა. 

სკოლის დამთავრების შემდეგ, უცხო ენებზე მინდოდა სწავლის გაგრძელება და 
ეროვნული გამოცდებისთვის მოვემზადე, თუმცა უნარებში ქულები დამაკლდა და 
ვერ მოვხვდი. ეს წინაპირობა იყო ჩემი იზოლაციის, რომელიც 5 წელს 
გაგრძელდა. წასასვლელი არსად მქონდა და ოჯახსაც არ წავუხალისებივარ, 
გარეთ რომ გავსულიყავი. მათი დამოკიდებულება ასეთი იყო -რადგან ვერ 
ჩავაბარე, სად უნდა მევლო და მეც სახლში ჩავჯექი ისე, რომ ეს წლები ეზოს გარეთ 
(საკუთარ სახლში ვცხოვრობ) ცხვირიც კი არ გამიყვია. 

ამ პერიოდში ჩემი ფიზიკური და მენტალური მდგომარეობა გაუარესდა.
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სოციუმისგან მოწყვეტამ ყველაფრის მიმართ ინტერესი დამაკარგინა. ენერგია 
აღარ მქონდა, სიახლის მიმართ შიში დამეწყო და მეხსიერებაც გამიუარესდა. 
სიარულიც მიჭირდა და მეტყველების პრობლემაც გამიმწვავდა. წიგნის კითხვას 
გულს ვეღარ ვუდებდი - ერთ გვერდს რომ წავიკითხავდი, მეორე წუთს შინაარსი 
აღარ მახსოვდა. ახლანდელი გადმოსახედიდან რომ ვუყურებ, ყველანაირი ნიშანი 
მქონდა იმისა, რომ მშობლებს ჩემს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ეზრუნათ და 
ფსიქოლოგთან მივეყვანე. თუმცა ამ პრობლემას არ აღიარებდნენ - ერთის მხრივ, 
იმიტომ, რომ სერიოზულად ვერ აფასებდნენ სიტუაციას და მეორეს მხრივ, ამის 
აღიარება საზოგადოებაში არსებული მაღალი სტიგმის გამო არ სურდათ. მეც ვერ 
ვახერხებდი ჩამომეყალიბებინა ჩემი საჭიროება, ფსიქოლოგიური დახმარება რომ 
მჭირდებოდა. ცოტა რამ მახსოვს იმ პერიოდიდან, მაგრამ კარგად 
დამამახსოვრდა, რომ ძალიან მინდოდა ისეთი ადამიანი, ვისთანაც დავჯდებოდი 
და თავისუფლად მოვუყვებოდი, რაც მაწუხებდა. ერთადერთი, რაშიც შვებას 
ვპოულობდი, ძილი იყო. საძილე საშუალებას დილიდან ვიღებდი, დღეც რომ 
ძილში გამეტარებინა. ოჯახში არავინ აღმოჩნდა, ვინც მეტყოდა, რომ ასე 
გაგრძელება აღარ შეიძლებოდა. ასეთ მდგომარეობაში 5 წელი გავატარე, 
რომელიც ჩემი ცხოვრებიდან გამქრალი დროა. 

ძალიან გამიმართლა, რომ საკუთარ თავში აღმოვაჩინე ძალები, მეთქვა, ასე 
გაგრძელება რომ აღარ შეიძლებოდა. პირველი, რაც მოვინდომე, ინგლისურის 
სწავლის გაგრძელება იყო. ამ იდეას ოჯახში დიდი ენთუზიაზმით და მხარდაჭერით 
არ შეხვდნენ. არ სჯეროდათ, რომ ისევ შევძლებდი სწავლას. მაგრამ მოგვიანებით 
დავუმტკიცე, რომ სწავლაც შემეძლო და პარალელურად, მუშაობაც. 

5-წლიანი იზოლაციის შემდეგ, გარეთ გასვლისას სხვა გამოწვევების წინაშე 
დავდექი - აღმოჩნდა, რომ გარეთ გადაადგილება დამოუკიდებლად აღარ 
შემეძლო. ინგლისურის კურსებზე დედას დავყავდი, თუმცა მოგვიანებით ხელჯოხი 
შევიძინე და დამოუკიდებლად სიარულის სწავლა თავიდან დავიწყე. 



ინგლისურის კურსების დასრულების შემდეგ, საკუთარი თავის რწმენა დამიბრუნდა. ამ 
პერიოდში, სოციალური სააგენტოს დასაქმების პროგრამის მეშვეობით, ერთ-ერთ კერძო 
კლინიკაში დავიწყე მუშაობა. იქ პირველად შევეჩეხე სამუშაო ადგილას დისკრიმინაციულ 
მოპყრობას. ჩვენ, როგორც დაბალი რგოლის დასაქმებულებს, მაგალითად არ გვქონდა 
გარკვეულ საჯარო სივრცეებზე წვდომა. მაშინ ჩემი უფლებებისა და მათი გმოყენების შესახებ 
არ ვიცოდი, თორემ აუცილებლად სამართლებრივად მივუდგებოდი ამ საკითხს. 

ზოგადად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის დასაქმების კარი ღია არ 
არის. მოგვიანებით, გადავწყვიტე, ისეთი პროფესია მესწავლა, რომელიც დასაქმებაში ხელს 
შემიწყობდა. ერთ-ერთ კოლეჯში საოფისე საქმის სპეციალობის კურსზე შევედი. 
პარალელურად, არასამთავრობო ორგანიზაციაში „პარტნიორობა ადამიანის 
უფლებებისთვის“ პროექტში დავსაქმდი. პროექტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე 
ადამიანების გაძლიერებას ეხებოდა და ამ თემებზე ბლოგებს ვწერდი. ეს ორგანიზაცია იმ 
იშვიათი დამსაქმებლის სიაშია, რომელიც დასაქმებული შშმ ადამიანების საჭიროებებს 
ითვალისწინებს. გარდა ღირსეული სამუშაო პირობებისა, აქ მქონდა შესაძლებლობა, ბევრი 
რამ მესწავლა შშმ პირთა კონვენციაზე, უფლებებსა და მათ სამართლებრივ გამოყენებაზე. 
პროექტი 6 თვე გაგრძელდა და ეს პერიოდი დამეხმარა, საკუთარი თავი და მომავალი 
ინტერესები მეპოვა. ახლა ვიცი, რაც მინდა ვაკეთო - შშმ თემთან მუშაობა და მათი 
გაძლიერებაა ჩემი ინტერესის სფერო და სამომავლოდ მსგავს პროგრამებში ვხედავ საკუთარ 
თავს. ძალიან მინდა, ევროპის ქვეყნების შშმ თემის გამოცდილების გაზიარება, უკეთ რომ 
გავიგო, მათ როგორ მოახერხეს გამართული სისტემის დანერგვა. 

სკოლის ასაკიდან რამდენიმე მეგობარი შემომრჩა. ერთ-ერთს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
პრობლემები აქვს და უკვე 10 წელია, სახლიდან არ გამოდის. ბევრს ვესაუბრები, საკუთარი 
მაგალითით ბიძგი რომ მივცე, მაგრამ ასეთ დროს, ოჯახის მხარდაჭერას აქვს ძალიან დიდი 
მნიშვნელობა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მოგვარება, ოჯახის მხრიდან ამ 
პრობლემის აღიარებითა და ერთობლივი მუშაობით იწყება. 

ახლა ისევ ახალი სამსახურის ძიებაში ვარ, თან ახლა მეტი სამუშაო გამოცდილება და 
მომზადების დონე მაქვს. დიდი იმედი მაქვს, პანდემია არ შემიშლის ხელს და დამსაქმებელი 
გამოჩნდება. დასაქმება და სოციალიზაცია ჩემთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ 
მუდმივად ფორმაში ვიყო, არ დავკარგო საკუთარი თავის რწმენა და ისევ იზოლაციაში არ 
მოვექცე, საიდანაც რთულად, მაგრამ მაინც დავაღწიე თავი.
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11 წლის ვიყავი, როდესაც შევამჩნიე, რომ როცა ოჯახის წევრები რაღაცას 
მეუბნებოდნენ, მე დაბნეული ვეკითხებოდი – “ჰა? რა მითხარი?”

სმენა ნელ-ნელა მიუარესდებოდა და რამდენიმე თვეში, შორი მანძილიდან უკვე 
ძალიან მიჭირდა საუბრის მოსმენა. როდესაც ადამიანთან ლაპარაკს ვიწყებდი, 
ახლოს მივდიოდი, ეს რომ არ შეემჩნია და არც მე ვყოფილიყავი უხერხულ 
მდგომარეობაში. თავიდან, პრობლემის აღიარება არ მსურდა, არ მინდოდა 
დაჯერება, რომ ასეთი რამ შემემთხვა - იმ ასაკში ეს ჩემთვის ზედმეტად რთული იყო. 

სმენის დაქვეითება 2014 წლის დასასრულს დამეწყო, ექიმთან კი პირველად 2017 
წელს მივედი, სამი წელი გავფლანგე. მერე ამას ვნანობდი, რადგან შემეძლო 
პრევენციისთვის გარკვეული ღონისძიებები გამეტარებინა. ყველანაირი კვლევა 
ჩამიტარდა და დიაგნოზი დამისვეს - სმენის ორმხრივი ნეიროსენსორული 
დაქვეითება, მესამე, მძიმე ხარისხი. მართალია, კომპიუტერული აუდიოგრამა 
აჩვენებს, რომ სმენა ნორმაშია, მაგრამ მე სიტყვებს მაინც ვერ ვარჩევ და რაღაცები 
მართლა არ მესმის, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში საშინლად მზღუდავს. ჩემთვის 
უფრო დიდი დაბრკოლება ისაა, რომ სიტყვებს ვერ ვიგებ და ერთმანეთისგან ვერ 
ვაცალკევებ, თორემ ხმები მესმის. როცა დიაგნოზი დამისვეს და ყველაფერი 
გავიგეთ, სახელმწიფოს მივმართეთ დაფინანსების თაობაზე - სტანდარტული სასმენი 
აპარატი დამიფინანსა, რომელიც მარჯვენა ყურში ჩამისვეს, თუმცა ვერ შევეგუე და 
ერთი კვირაც არ მეკეთა, ისე მოვიხსენი და თავის ყუთში დავაბრუნე, 
არაკომფორტული იყო და არც ხმას მაწვდიდა იმდენად ხარისხიანად, უკეთესად რომ 
გამეგო.
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2019 წლამდე აპარატი აღარ მკეთებია. რა თქმა უნდა, სმენის პრობლემა კვლავ 
მიშლიდა ხელს, უარს ვამბობდი სამუშაოზე, ადამიანებთან ურთიერთობაზე, 
ტელეფონით საუბარზე... ტელეფონზე ბოლოს 2014 წლის დეკემბერში ვისაუბრე. 
2019 წელს დავიწყე ბრძოლა საკუთარი თავისთვის, რადგან ვხედავდი, რომ ჩემს 
ოჯახს იმდენი ფინანსური რესურსი არ ჰქონდა, ჩემთვის გამოკვლევები რომ 
დაეფინანსებინა და ამასთან, ძვირადღირებული აპარატიც ეყიდა. ხალხის იმედი 
მქონდა, რადგან არაერთხელ მინახავს, ადამიანების დახმარებით, როგორ 
შეძლო მეორე ადამიანმა, რაღაცისთვის მიეღწია. საკუთარ თავზე ვრცელი პოსტი 
დავწერე და ჩემი ქალაქის გვერდზე გამოვაქვეყნე. რამდენიმე დღეში იდუმალი 
პიროვნება შემეხმიანა, რომელმაც დახმარების სურვილი გამოთქვა და მთხოვა, 
მისი ვინაობა არ გამემხილა. მან დამიფინანსა გამოკვლევები და ერთი აპარატი 
მარჯვენა ყურზე, რომელიც 1600 ლარი ღირს. ჩავიტარე გამოკვლევები, დავიწყე 
აპარატის ტარება, თუმცა სრულფასოვანი მაინც არ იყო - როდესაც ადამიანს 
სმენის ორმხრივი დაქვეითება აქვს, აპარატის ცალ ყურზე გაკეთება ცოტა 
მოუხერხებელია და სმენას არასრულფასოვანს ხდის, ხმა ორივე ყურში 
თანაბრად უნდა შედიოდეს. თავიდან, მიჭირდა ამ აპარატთან შეგუება, ხმა 
ბუნებრივი არაა და ხანდახან რობოტი მგონია თავი. 2020 წლის აპრილში, ის 
ადამიანი კვლავ დამიკავშირდა და ისევ შემომთავაზა დახმარება, უფრო სწორად 
დამაძალა, რომ დავთანხმებოდი. რა თქმა უნდა, უკვე მერიდებოდა, რადგან 
პირველ ჯერზე საკმაოდ დიდი თანხა გაიღო ჩემთვის, თუმცა ვხვდებოდი, რომ 
მეორე აპარატის შეძენას კიდევ დიდხანს ვერ შევძლებდი საკუთარი ძალებით. 

ამ ეტაპზე, მარცხენა ყური თითქმის მკვდარია, დაახლოებით 10% თუ მესმის. 
მარჯვენა კი, ჯერჯერობით ყოჩაღადაა და იმედია, კიდევ რამდენიმე წელს გასტანს 
მისი სიცოცხლე. რეგრესი მიდის და სამწუხაროდ, სმენის აღდგენა არ ხდება, არც 
რამე მედიკამენტები არსებობს, სმენის დაქვეითება რომ შეაჩეროს. იმედი მაქვს, 
მომავალში იქნება რამე, რაც ხელს შეგვიწყობს. 

ჩემს ასეთ ყოფნას თავიდან ძალიან განვიცდიდი და ნაჭუჭიდან გამოსვლას 
ვერ ვბედავდი, ვერავინ მამშვიდებდა და მუდამ ჩამოშლილი სახით 
დავიარებოდი. ნელ-ნელა შავ იუმორზე გადავედი და თავს 
„პენსიონერ მოხუცს“ ვეძახდი - პენსია მაქვს, სმენაც 
დაზიანებული, კროსვორდებსაც ჩავკირკიტებ და 
კბილის პროთეზიღა მაკლია, ბებია ტერეზა რომ 
ვიყო-მეთქი. დღესღეობით, კომპლექსების დიდი 
ნაწილი მოვიშორე და არ მერიდება იმ ფაქტის 
აღნიშვნა, რომ ცუდად მესმის. თუმცა, ნაცრისფერი 
დღეები კვლავ არის ჩემს ცხოვრებაში, როცა 
ვიღლები ჯანმრთელობის პრობლებისგან 
შექმნილი თავდაყირა ცხოვრებით. მაგრამ უნდა 
ვაღიარო, ყველაფრის მიუხედავად, 
„უყურობის“ მადლიერიც ვარ.
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სკოლა

 
მასწავლებლები 

მაინც სხვა ბავშვებზე 
არიან ორიენტირებულნი და 

გული ძალიან მწყდება. როდესაც 
პედაგოგმა იცის, რომ კლასში არის 

ისეთი მოსწავლე, რომელიც 
შესაბამის ყურადღებას საჭიროებს, ის 

კი სხვა ბავშვებთანაა და 
ფაქტობრივად, მარტო მათ უხსნის 

გაკვეთილს და შენ არაფრად 
გაგდებს, საწყენია, ეს 

მოტივაციასაც უკლავს 
ადამიანს

ოთხი სკოლა გამოვიცვალე, 
მაგრამ საკუთარი ადგილი 
ვერსად ვიპოვე, ყველგან ბულინგის 
მსხვერპლი ვიყავი – თავიდან ჩემი 
ეროვნების, სახელისა და გვარის გამო და 
შიგადაშიგ იმაზეც საუბრობდნენ, უმამოდ რომ 
ვიზრდებოდი. კლასელ ბიჭებს ვუცემივარ კიდეც, 
დამცინოდნენ და ჭორებს მივრცელებდნენ. როცა 
სმენა გამიუარესდა, მასწავლებლების შეკითხვებსაც 
ვეღარ ვიგებდი და უხერხულად ვიყავი, როცა 
მიმეორებდნენ, ამ დროს ჩემი კლასელები სიცილს ვერ 
იკავებდნენ. მაშინ ეს ყველაფერი ჩემზე ძალიან მოქმედებდა, როცა გაკვეთილი 
დასრულდებოდა, დასვენებებზე ჩემთვის ვტიროდი - ვერავინ იგებს, რას გრძნობ, როცა ასეთ 
მდგომარეობაში ხარ, მიუხედავად იმისა, რომ უდიდესი სურვილი გაქვს, ზუსტად მათნაირად 
გესმოდეს და იცხოვრო. ჩემი მასწავლებლებიც კი რაღაც ისეთს ამბობდნენ, ადამიანს რომ 
ცოცხლად დამარხავდა. შემდეგ სხვა (და საბოლოო) სკოლაში გადავედი, აქ კლასელებმა და 
მასწავლებლებმა თბილად მიმიღეს. მასწავლებლებს პირველივე დღეს ვუთხარი, რომ ცუდად 
მესმოდა და იმედი მქონდა, რომ კლასელებს სწორ ინფორმაციას მიაწვდიდნენ, რადგან ჩემთან, 
ასე თუ ისე, ცოტა სხვანაირი გარემო უნდა იყოს შექმნილი. საბოლოო ჯამში, კარგი 
ურთიერთობები მაინც ვერ აეწყო - ძალიან ხშირადაა შემთხვევა, როცა პირში გიცინიან და პირს 
უკან, გთელავენ. 

იმ სკოლაში, სადაც ახლა ვსწავლობ, მხოლოდ ერთ ადამიანთან მაქვს ახლო კონტაქტი, 
რომელიც ჩემი ყურები და ჩემი თვალებია - როცა რამეს ვერ ვიგებ, ის მიწერს და ასე 
ვკონტაქტობ სკოლასთან. სხვა კლასელებისთვის ჩვეულებრივი კლასელი ვარ. როცა სკოლის 
ამბებში ელემენტარული დახმარება მჭირდება, მაშინაც ვაწყდები კლასელების ოდნავ 
შეწუხებულ, გაღიზიანებულ სახეებს. რაც შეეხება მასწავლებლებს, იციან, რომ მაქვს პრობლემა 
და ცდილობენ, დამეხმარონ, თუმცა, ისეთი გარემო მაინც არაა, თავი რომ სრულფასოვნად 
ვიგრძნო.

სამწუხაროდ, საქართველოს სკოლებში, შშმ პირებისთის არ არსებობს მათთვის მორგებული 
სწავლის ფორმატი. მე, ძირითადად, წერილობითი ფორმით ვკონტაქტობ და როცა გაკვეთილის 
ახსნის პროცესია, მიჭირს გაგება. ყველა სმენადაქვეითებული განსხვავებულია, ზოგს სიტყვების 
გარჩევა შეუძლია, ზოგს ხმები არ ესმის და პირიქით. ჩემს შემთხვევაში, სრულფასოვანი გარემო 
იქნებოდა, თუ წერილობითი ფორმატი იარსებებდა, თუნდაც, პრეზენტაციების სახით, 
სლაიდებით. მასწავლებლები მაინც სხვა ბავშვებზე არიან ორიენტირებულნი და გული ძალიან 
მწყდება. როდესაც პედაგოგმა იცის, რომ კლასში არის ისეთი მოსწავლე, რომელიც შესაბამის 
ყურადღებას საჭიროებს, ის კი სხვა ბავშვებთანაა და ფაქტობრივად, მარტო მათ უხსნის 
გაკვეთილს და შენ არაფრად გაგდებს, საწყენია, ეს მოტივაციასაც უკლავს ადამიანს. თუმცა არ 
ვგულისხმობ, რომ მარტო სპეციალური საჭიროების მოსწავლეს უნდა აქცევდეს ყურადღებას. 
არა - რაც უფრო მეტი ყურადღებაა ამ ადამიანის მიმართ, ის უფრო მეტად იგრძნობს თავს 
უხერხულად, სჯობს თანაბარი გარემო იყოს, თუმცა უნდა იყოს ხელშეწყობა. მაგალითად, 
ჟესტური ენის მასწავლებელი, წერილობითი სტრუქტურა და როგორც დაბალ კლასებში არიან 
სპეციალური მასწავლებლები, ასევე უნდა იყვნენ იმ მაღალკლასელებისთვის, რომელთაც 
სმენისა და სხვა სახის პრობლემები აქვთ. 



არაჩვეულებრივი ურთიერთობა მაქვს სკოლის დირექტორთან. ხანდახან მის კაბინეტში 
ვსხედვართ და ვფუსფუსებთ, ზოგად საკითხებს განვიხილავთ და „მემუარებს“ ვწერთ 
ერთმანეთისთვის. მასთან უფრო მიყვარს საუბარი, ვიდრე ჩემს კლასელებთან, მათთან 
საერთო ენას ვერ ვპოულობ. ბოლო ორი წელია, სკოლაში სისტემატურად აღარ 
დავდივარ, რაკიღა მასწავლებლების ახსნილ გაკვეთილებს ვერ ვიგებ. შესაბამისად, 
ყველა საგანს ჩემით, დამოუკიდებლად ვითვისებ, თუ რამე გაუგებარია, ინტერნეტი, 
წიგნები და კომპეტენტური ადამიანები მეხმარებიან. ამიტომ, ძალიან ხშირად ვაცდენდი 
სკოლას, რადგან ჩემთვის უკვე აზრი არ ჰქონდა სიარულს, როცა შემეძლო, სახლში 
ჩემითაც ამეთვისებინა და პლუს, სხვა საქმეებით ვყოფილიყავი დაკავებული. 
ყველაფრის მიუხედავად, ნორმალურ ნიშნებზე სწავლას მაინც ვახერხებ, უპრობლემოდ 
ვსწავლობ და ვისრუტავ სასარგებლო ინფორმაციებს.

მიუხედავად ამდენი პრობლემისა, სკოლა მაინც მიყვარს. უფრო სწორად, დერეფნებში 
ბოდიალი მიყვარს გაკვეთილების განმავლობაში ან, თუნდაც, დასვენებებზე და 
მასწავლებლებთან ტიტინი.

16 წლის რომ ვიყავი, კლასელი გარდამეცვალა. მოულოდნელად ყველაფერი გაჩერდა, 
ეს ჩვენთვის, ყველასთვის დიდი ტრაგედია იყო. დამეწყო ჰალუცინაციები, თავში 
გაურკვეველი ხმები მესმოდა და ძალიან მინდოდა, რაღაცნაირად გარემო შემეცვალა, 
რადგან სულ სახლში ვიჯექი და ვერაფერს ვაკეთებდი.

გადავწყვიტე, მუშაობა დამეწყო, მაგრამ რესტორნებსა და მაღაზიებში ვერ გამოდიოდა, 
რადგან იქ ადამიანებთან ურთიერთობაა საჭირო, რაც ჩემთვის წარმოუდგენელია, ვერ 
გავიგონებდი, რას მეტყოდა მომხმარებელი. საბოლოოდ, დამებადა აზრი, რომ მოდი, 
რატომაც არა, ე.წ. დიასახლისი ვიქნები-მეთქი. ეს საქმე კარგად გამომდიოდა და 
ამასთან, ძალიან მოწესრიგებული ადამიანი გახლავართ, არეულობას ვერ ვიტან. 
ფოთის ჯგუფში დავპოსტე, რომ დავალაგებდი ბინებს, სახლებს ან ჩვეულებრივ 
ფართებს. 2019 წლის 26 მაისს, ცხოვრებაში პირველად ავიღე ჩემი შრომით 
გამომუშავებული ანაზღაურება. ასე, ნელ-ნელა შეგროვებული ფულით, შევძელი, 
პირველად წავსულიყავი ბანაკში, მერე თბილისში... დილიდან საღამომდე ფიზიკურად 
ვმუშაობდი და ოფლში ვცურავდი. თუმცა, უკვე დეკემბერში, გამოვიფიტე. ფიზიკური 
მუშაობა ახლა უფრო მეტად მიმძიმს.

სმენადაქვეითებულთათვის ფიზიკური დატვირთვა რთულია, რადგან მისგან 
განპირობებული დაძაბულობა და სტრესი სმენაზე მოქმედებს და აუარესებს მას. 
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მუშაობა რომ დავიწყე, ხალხისგან (მათ შორის, თანატოლებისგანაც) მოდიოდა 
რეპლიკები, რომ 16 წლის ასაკში, უფრო მეტი ამბიცია და ინტერესები უნდა მქონოდა, 
თუმცა არავინ იცის, რა ხდებოდა 16 წლის გოგონას სამყაროში. მუშაობა იმიტომ 
დავიწყე, რომ პირველ რიგში, გარემოს შეცვლა მჭირდებოდა და ასევე, აღარ მინდოდა, 
დედაჩემის ფინანსებზე ვყოფილიყავი დამოკიდებული, ეს საშინლად არ მიყვარს, 
მირჩევნია, იქით დავეხმარო ვინმეს. როცა უკვე შემწევს მუშაობის ძალა, რატომ უნდა 
ვიჯდე ხელგაუნძრევლად და ველოდო დედას, როდის მომცემს ელემენტარულ თანხას, 
რომ რაღაც ვიყიდო ჩემთვის. ამაზე უარი ვთქვი და დაახლოებით ერთ წელიწადზე 
მეტია, ყველა ჩემს მინიმალურ სურვილსა და საჭიროებას თავად ვისრულებ. ეს 
ნამდვილად უფრო მეტად სასიამოვნოა. იმ დროისთვის, ჩემი ქალაქისა და ასევე, 
ფონდი “ბილივის” მოხალისეც ვიყავი, სკოლაში ვატარებდი ინტელექტუალურ თამაშს 
“რა? სად? როდის?”, ვცდილობდი, რაღაც პროექტებში მიმეღო მონაწილეობა; 
პიროვნულადაც ვვითარდებოდი. 

რაც შეეხება ჩემთვის შესაფერის სამუშაოს, ვერ ვიპოვე. აქ, ფოთში, არაფერია. ძალიან 
მინდა, ისეთი სამუშაო ვიპოვო, სადაც ადამიანებთან ნაკლებად მომიწევს ურთიერთობა, 
მომხმარებლებს ვგულისხმობ. მინდა, წერა და რაღაცის შექმნა მიწევდეს, სადაც ჩემს 
ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს გამოვიყენებ, რომელიც ვიცი, რომ მაქვს, მაგრამ ამ 
ეტაპზე, არ ვიცი, სად გამოვიყენო და ისევ ფიზიკურად ვშრომობ. თუმცა სტაბილური 
სამუშაო მაინც არ არის და იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში გამოჩნდება, მით 
უმეტეს, მალე სტუდენტი გავხვდები და უფრო მეტი საჭიროება მექნება. 

ასე გაჩნდა კონკია ელი (ტერეზა).
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მარტივ მაგალითს მოვიყვან – ქუჩაში თუ მაღაზიებში, ადამიანებს თითქმის არ აქვთ 
ინფორმაცია სმენის დაზიანების მქონე პირებზე. ხშირად, როცა ფასს ვერ ვიგებ და 
ვთხოვ, გამიმეორონ, ძალიან შეწუხებული სახით მიყურებენ. მერე უკვე მიწევს თქმა, 
რომ იცით, მე კარგად არ მესმის და იქნებ, დამიწეროთ ან უფრო ხმამაღლა 
მითხრათ-მეთქი. თუმცა კვლავ დაჭმუჭნული სახით არიან. ეს მართლა მოქმედებს და 
ყველანაირ სურვილს მიქრობს. ისეთი შემთხვევაც მქონდა, როდესაც ნათესავმა 
მითხრა, რა საჭიროა შენი გარეთ გასვლა ან უნივერსიტეტში სწავლა, არ გესმის, ვერც 
გაიგებ და ვერ ისწავლიო. როგორღაც გადავყლაპე, თუმცა დღემდე ვერ მომინელებია 
და აღარასდროს მექნება მასთან ურთიერთობა. მართლა, ძალიან მატკინა გული. 

საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებზე, არ 
იციან, როგორ უნდა ეკონტაქტონ მათ. ვფიქრობ, უნდა იყოს საჯარო ტრენინგები, 
ინფორმაციის გამავრცელებელი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ თემებზე ისაუბრებენ. 
ამავდროულად, არც ხალხი ინტერესდება. საზოგადოება ძალიან ინდიფერენტულია, 
ნეიტრალური პოზიცია უჭირავს მსგავსი ადამიანების მიმართ, არ ცდილობს, რომ 
დაეხმაროს, ხელი შეუწყოს. ზოგი კი, აბულინგებს კიდეც. 

სახელმწიფოსგანაც არაფერია, დამიფინანსეს სასმენი აპარატი და ამით მორჩა. 

აპრილში ჩემნაირი ადამიანები აღმოვაჩინე, თურმე, ფეისბუქზე არსებობს დახურული 
ჯგუფი, სადაც სმენადაქვეითებული ადამიანები არიან გაწევრიანებული. აქ ერთმანეთს 
ჩვენს დიაგნოზებს, რეკომენდაციებს ვუზიარებთ, შიგადაშიგ სასაცილო ამბებს, რაც 
თავს გადაგვხდენია. ერთადერთხელ მქონდა შეხება სმენადაქვეითებულ ადამიანთან 
პირისპირ და უნდა ვაღიარო, ძალიან გამიჭირდა. უცებ წარმოვიდგინე, სხვა ადამიანები 
როგორ გრძნობენ თავს ჩემთან საუბრისას.

ზოგადად, მატერიალისტი არ ვარ. ჩემი ოცნებაა, პირველ რიგში, ჩემთვის შესაფერისი 
სამსახური ვიპოვო, სადაც ფიზიკური დატვირთვა აღარ მექნება, რადგან უკვე 
მორალურადაც ძალიან მიჭირს. შემდეგ, როცა სამსახურს ვიპოვი, უკვე ჩემით 
ავისრულებ წვრილმან სურვილებსა თუ უფრო დიდ ოცნებებს.
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საზოგადოება



სალომე:

ჩემი დიაგნოზი ორმხრივი სენსონევრალური, უმძიმესი, მეოთხე ხარისხის სმენის დაქვეითებაა. 
2015 წელს, პირველად შევამჩნიე სმენის ხარვეზები და შესამოწმებლად რომ მივედი, მარჯვენა 
ყურში უკვე 60%-ით იყო სმენა დაქვეითებული, მარცხენაში კი - 30%-ით. მკურნალობა დავიწყე, 
გადასხმები გამიკეთეს, სმენის დაქვეითების პროცესი რომ შეეჩერებინათ, მაგრამ არ მიშველა. 
მალე ორივე ყურში სმენის 100% დავკარგე. კვლევების შემდეგ, პრობლემის კონკრეტული 
მიზეზი არ გამოჩნდა, ამიტომ, ექიმებმა დაასკვნეს, რომ ჩემი სმენა იმუნურმა სისტემამ დააზიანა. 

ცალ ყურში სმენა უცებ დავკარგე, ძალიან გამიჭირდა და სულ მეტირებოდა. ვფიქრობდი, ერთ 
დღესაც საყვარელი ადამიანების ხმა რომ ვერ გავიგონო, როგორ ვიქნები-მეთქი. მეორეშიც 
რომ დამიქვეითდა სმენა, თითქოს უკვე მომზადებული შევხვდი, ჩემს მეგობრებსა და 
ახლობლებს აქეთ ვამხნევებდი. ვცდილობდი, არ ჩავკეტილიყავი, მაგრამ თავიდან მაინც 
იშვიათად გავდიოდი სახლიდან. სხვებს რომ უჭირდათ ჩემთან ურთიერთობა, რატომაღაც ამაზე 
ვიძაბებოდი. მერე ნელ-ნელა შევაჩვიე საკუთარი თავი, ისევ დავიწყე სახლიდან გასვლა და 
ადამიანებთან კონტაქტი.
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28 წლის, და

30 წლის, თბილისი

ფოტო: გედა დარჩია



ლანა:

თავდაპირველად, როცა სალომეს ეს პრობლემა დაეწყო და არ ვიცოდით, რა სჭირდა, 
გაბრაზებულს მითქვამს - რა გჭირს, დაყრუვდი-მეთქი?! ეს სიტუაცია დიდხანს რომ 
გაგრძელდა, მერე უკვე მიიყვანეს ექიმთან, მაგრამ ვფიქრობდით, რომ 
უმკურნალებდნენ და ყველაფერი ძველებურად იქნებოდა. ერთ დღესაც, სალომე 
ოთახში შემოვიდა, რაღაცა ვუთხარი და არ მესმისო. ხმამაღლა გავუმეორე და ისევ რომ 
ვერ გაიგონა, მითხრა, რომ არცერთ ყურში აღარ ესმოდა. ტირილი დავიწყე და სალი 
მამშვიდებდა. მერეც სულ გვამხნევებდა ყველას და ცდილობდა, პოზიტიურად 
მივდგომოდით ამ ყველაფერს. მინდოდა, პირის მოძრაობებს მიჩვეოდა და როცა ჩემს 
ნათქვამს ვერ იგებდა, მაინც არ ვუწერდი, ამიტომ, ყველაზე კარგად ჩემი ესმოდა 
ხოლმე.

სალომე:

შშმ პირის სტატუსი მაქვს, მაგრამ, თუ არ ვცდები, კანონი 2014 წელს შეიცვალა და 
სმენდაქვეითებულ ადამიანებს ჯგუფებს არ აკუთვნებენ. ჩემი სტატუსია - ზომიერი 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოციალური პაკეტითა და 
პენსიით ვერ ვსარგებლობ. მხოლოდ 18 წლამდე სმენადაქვეითებულებს ენიჭებათ 
სოციალური პაკეტი და ის იღებს პენსიას, ვისაც სტატუსი კანონის ცვლილებამდე 
ჰქონდა განსაზღვრული. მე 26 წლის ვიყავი, როცა სმენა დავკარგე და ჯგუფი არ 
მომანიჭეს, შესაბამისად, არც სოციალური პაკეტი მაქვს. ჩვენ მიმართ სახელმწიფოს 
ასეთი დამოკიდებულება, გულგრილობა და უსამართლობაა.

ლანა:

დღეს, სახელმწიფო ჩვენ გვკიდებს მთელ პასუხისმგებლობას 
ჩვენი შშმ ოჯახის წევრების წინაშე, რაც მორალურად 
გამანადგურებელია. ფაქტია, ჩემს ოჯახს არ აქვს იმის 
შესაძლებლობა, ოპერაციისთვის საჭირო თანხების მობილიზება 
რომ შეძლოს. სახელმწიფო უაზრო კანონებით გვიდგენს, ვის 
ეკუთვნის დახმარება და ვის - არა. ეს დახმარებაც იმდენად 
მინიმალურია, რომ არც არაფერში ჰყოფნით შშმ ადამიანებს. 
ახალგაზრდა ადამიანს სჭირდება, რომ სრულფასოვნად იგრძნოს 
თავი და სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ 
მინიმალური დახმარება მაინც გაუწიოს.
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სალომე: 

ყველაზე დიდ ბედნიერებას ხალხთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია მანიჭებს. აი, ახლაც 
რომ გესაუბრებით, ეს ჩემთვის თერაპიაა. სმენის დაკარგვამ, კომუნიკაციაში ძალიან 
შემიშალა ხელი. იურიდიული ფაკულტეტი დავამთავრე, მაგრამ ჩემი პროფესიით არასოდეს 
მიმუშავია. საქმიანობაში ცოტა მოხეტიალე ვარ, სად აღარ ვმუშაობდი - ოპერატორად, 
ქოლ-ცენტრში, ანიმატორად, ფოტოგრაფად. ბევრ რამეს ვუთავსებდი ერთმანეთს, მაგრამ 
სმენის დაკარგვის შემდეგ, სამსახური ვეღარსად ვნახე. 

ერთხელ კონსულტანტის პოზიციაზე CV გავაგზავნე, ინტერვიუზე იმდენად მომზადებული 
მივედი და ვიცოდი, რა კითხვებს დამისვამდნენ, ყველაფერს ვპასუხობდი. არც შეუჩნევიათ, 
რომ არ მესმოდა, მაგრამ არ მინდოდა, ტყუილი გამომსვლოდა და მე თვითონ ვუთხარი, არ 
მესმის-მეთქი. დაგირეკავთო, მაგრამ აღარ დაურეკავთ. სამსახურის ძიებისას, მსგავსი სხვა 
შემთხვევებიც იყო და მერე უკვე ხელი ჩავიქნიე. 
თვითნასწავლი ფოტოგრაფი ვარ, ფოტოების გადაღება ძალიან მიყვარს და ჩემი 
შვილებისთვის სულ ვაწყობ ფოტოსესიებს, ფოტოებისთვის კომპოზიციებსაც ვქმნი და ჩემი 
ოცნებაა, ფოტოსტუდია მქონდეს. რამდენიმე დღის წინ, ჩემი შვილებისთვის საშემოდგომო 
ფოტოსესია მქონდა, ეს ის საქმეა, რასაც სიამოვნებით გავაკეთებდი.

საოცარი გოგოები მყავს. უფროსი - ბარბარე, სამი წლის არის და უკვე 
გათვითცნობიერებულია, ამიტომ, სულ მინიშნებებით მეკონტაქტება. დილით, რომ 
გაიღვიძებს, სახეზე მეხება და თითით ფანჯრისკენ მანიშნებს, გათენდა და ავდგეთო. 
ბარბარე არ იღლება და შეუძლია, ერთი საათი მიხსნიდეს, რა უნდა. ბაღიდან როცა მოდის, 
სულ ვეკითხები, დღემ როგორ ჩაიარა. ისიც მიხსნის, მაგრამ როცა ყველაფრის მოყოლა არ 
გამოსდის, თავს ანებებს ხოლმე. ეტყობა, არ უნდა, გული მატკინოს. კატო ჯერ წლის და რვა 
თვისა, მაგრამ ისიც მანიშნებს ხოლმე რაღაცებს. მინდა, მეტი გავიგო და შეიძლება, ცოტა 
ეგოისტურად გამომდის, მაგრამ, არ მინდა, ჩემი შვილები სხვას მოუყვნენ, ან თავის თავში 
დაიტოვონ, რა აწუხებთ და რა უხარიათ.

ფოტო: გედა დარჩია
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ლანა:

ბარბარეს თითქოს თავიდანვე გაცნობიერებული ჰქონდა დედამისის მდგომარეობა, ან 
ჩვენ რომ გვიყურებდა, მიეჩვია. ჯერ ორი წლისაც არ იყო და სალის სანამ არ მოახედებდა, 
არ დაელაპარაკებოდა. ამას წინათ, კაკაო უნდოდა, მაგრამ დედამისმა ვერ გაიგონა და 
ბარბარემ დაუმარცვლა - “კა-კა-ო.“ 

სალომე:

სმენა ჯერ ნახევრად მქონდა დაქვეითებული, როცა ფოტოგრაფად ვმუშაობდი. ძალიან 
ვცდილობდი, ჩემი სმენის პრობლემა არ შემემჩნია, სხვებისთვის რომ დისკომფორტი არ 
შემექმნა. მერე მივხვდი, რომ ეს ცუდი დამოკიდებულება იყო საკუთარი თავის მიმართ. 
ახლა უკვე მაღაზიაში ან აფთიაქში როგორც კი შევდივარ, ვამბობ, რომ 
სმენადაქვეითებული ვარ და სათანადო კონსულტაცია გამიწიონ. ზოგს უჭირს დაჯერება - 
თუ ლაპარაკი შემიძლია, რანაირად არ მესმის. ჰგონიათ, რომ არცერთ 
სმენადაქვეითებულ ადამიანს არ შეუძლია საუბარი. ადამიანებმა ზოგჯერ არ იციან, 
როგორ მეკონტაქტონ, არადა, თუ მოინდომებენ, საერთოდ არ არის ძნელი. ახლა ყველას 
რომ პირბადე უკეთია, კიდევ უფრო მიჭირს ადამიანებთან კომუნიკაცია.
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ლანა:

ზოგჯერ, კლინიკებშიც ძალიან არაეთიკური 
დამოკიდებულებებია. სალის ბავშვები ჰყავს და ცხადია, 
პედიატრთან ხშირად უწევს სიარული. ძირითადად, სულ 
ჩვენ მივყვებით ხოლმე, მაგრამ ერთხელ ისე მოხდა, რომ 
ვერავინ გავყევით და მარტოს მოუწია წასვლა. იქიდან 
რომ დაბრუნდა, მთხ ოვა, რაღაცა ვერ გავიგე და იქნებ, 
პედიატრს შენ დაურეკოო. ექიმმა რომ გაიგო, ვინ ვიყავი 
და რატომაც ვურეკავდი, პრეტენზიით მითხრა - მარტო ნუ 
უშვებთ, ვიღლები მასთან კომუნიკაციით და წერითო. 
იმდენად გავოგნდი, პასუხიც კი ვერ დავუბრუნე. 
სამწუხაროდ, ასეთი შემთხვევა ბევრია.



სალომე:  

ადამიანები ყველაფერს ვანაცვლებთ. მაგალითად, სმენის დაქვეითების შემდეგ, ფილმების 
ყურება ტიტრებით დავიწყე, მეგობრებთან საუბრები - მესენჯერით და ა.შ. მაგრამ ბავშვების ხმა 
ერთადერთია, რაც ვერაფრით ჩავანაცვლე და მათი ხმა რომ გავიგონო, იმპლანტის ოპერაცია 
მესაჭიროება. ჯანდაცვის სამინისტროს მივმართე ოპერაციის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, 
5 წელია, ჩემს რიგს ველოდები, მაგრამ პრიორიტეტი არასრულწლოვანი სმენდაქვეითებულები 
არიან და შეიძლება, ეს პროცესი უსასრულოდ გაიწელოს, ჩემს ოჯახსაც კი, არ აქვს საშუალება, 
ოპერაცია გამიკეთოს. ამიტომ, ჩემმა მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა ფეისბუქზე შექმნეს ჯგუფი 
- გავაგონოთ სალის შვილების ხმა   , წამოიწყეს კამპანია და ოპერაციისთვის თანხას 
აგროვებენ. ერთი იმპლანტის ღირებულება 72 000 ლარია.

 

ლანა:
 
ამ ჯგუფის საშუალებით, უკვე 7000 ლარამდე შევაგროვეთ. ამასთან, დაფინანსებაზე მოთხოვნა 
მერიაში შევიტანეთ. ამ ეტაპზე, მადლობა მერიას, რომ 18 000 ლარი გამოგვიყო, მიუხედავად 
იმისა, რომ მათ არ ჰქონდათ ამ თანხის გამოყოფის ვალდებულება და ჯამში, 25 000 ლარამდე 
გვაქვს შეგროვებული. მერიის დაფინანსების გამოყენების ვადა სამი თვეა, ერთი თვე უკვე 
გავიდა, ამიტომ ვცდილობთ, სხვადასხვა საშუალებით მოვახერხოთ ერთი იმპლანტისთვის 
საჭირო თანხის მობილიზება, რომლის საშუალებითაც, სალის ერთ ყურში 100%-ით აღუდგება 
სმენა. ფულის შესაგროვებლად დრო ცოტა გვაქვს და საზოგადოების მხარდაჭერა ძალიან 
დაგვეხმარება.

სალომე:

ძალიან მიჭირს სხვებისთვის რამის თხოვნა და ზოგადად, ის უფრო მიყვარს, როცა მე ვეხმარები 
ადამიანებს. ამიტომ, ამ ჯგუფში მეგობრების მოწვევაც კი მერიდებოდა, მაგრამ მერე 
გავაანალიზე, რომ ბავშვებისთვის ვითხოვ ამას. მინდა, რომ მათ დედასთან უფრო მეტი 
ურთიერთობა ჰქონდეთ - საკუთარი პრობლემები მე მომიყვნენ და სიხარულიც გამიზიარონ. ეს 
როცა გავიაზრე, მერე გვერდის გაზიარება და მეგობრების მოწვევაც დავიწყე.
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ისე გავიზარდე, არავინ მაგრძნობინებდა და ბავშვობაშიც ვერ ვხვდებოდი, რომ 
სხვანაირი ვიყავი. ერთ დღეს, როცა გარეთ ბავშვებთან ერთად სირბილი მინდოდა და 
დედა ვერ მიხსნიდა, რატომ არ მიშვებდა, სარკის წინ დამაყენა და მითხრა, ნუ 
გავიწყდება, როგორი ხარო. ეს იმიტომ გააკეთა, რომ ჩემს მდგომარეობას ბოლომდე 
ვერ ვიაზრებდი და ზოგჯერ ეს სახიფათო იყო ჩემი ჯანმრთელობისთვის. ამიტომ, მე არ 
მაქვს კომპლექსები საკუთარი თავის გამო, უბრალოდ, მინდა, უფრო ჯანმრთელი ვიყო 
და ვაკეთო ის, რაც მთელი გულით მინდა - ბევრი ვიმუშაო, ვიმოგზაურო და დავიხარჯო. 
იმაზეც მიფიქრია, ასეთი რომ არ ვყოფილიყავი და ჩემი ცხოვრება სხვანაირი 
ყოფილიყო, რაღაც მნიშვნელოვანი გამომეპარებოდა. მიყვარს, რომ შემიძლია, 
ყოველდღიური "ვითომ არაფერი" მიხაროდეს. 

რუსთავში ვსწავლობდი, სადაც ხერხემლის დაავადებების სპეციალური 
სკოლა-ინტერნატი არსებობდა, 9 კლასი იქ დავამთავრე. ეს სკოლა ყველანაირად იყო 
აღჭურვილი იმისთვის, რომ ჩვენ სწავლისა და რეაბილიტაციის სათანადო პირობები 
გვქონოდა. მაგალითად, კლასში სპეციალური საწოლები იდგა - გაკვეთილის დროს 
ვიწექით და სამკერდეებით ვწერდით. სკოლას ცალკე კორპუსი ჰქონდა, სადაც 
ყოველდღიურად გვიკეთდებოდა ფიზიოთერაპია, მასაჟი, ანალიზები და სხვადასხვა 
პროცედურები. 90-იან წლებში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი აირია და შეწყდა, მაგრამ 
სამედიცინო სერვისი და პროცედურები არც მაშინ მოგვკლებია. 

9 კლასი რომ დავამთავრე, სკოლა ხაშურში გავაგრძელე. ახალ გარემოს ადვილად 
შევეგუე, დისკომფორტი არ მქონია, მეგობრული და თბილი გარემო დამხვდა.

ჩემი ექიმი სულ მეუბნებოდა, რომ სახლში უნდა ვყოფილიყავი, მუდმივად მევარჯიშა და 
მასაჟები გამეკეთებინა. ჩემი დაავადება პროგრესირებდა და მირჩევდა, რომ სწავლის 
გაგრძელებაზე არ მეფიქრა, რადგან შეიძლება უფრო ცუდად ვყოფილიყავი. მაშინ ცოტა 
გულუბრყვილო ვიყავი და ბოლომდე ვერ ვიაზრებდი, რასაც ის მეუბნებოდა. სხვათა 
შორის, ჩემი მშობლებისთვისაც იგივე ჰქონდა ნათქვამი, მაგრამ მათ ჩემთვის 
არასოდეს აუკრძალავთ უმაღლესში სწავლაზე ფიქრი. ბავშვობიდან დამოუკიდებელი 
ვიყავი და ჩემით გადავწყვიტე ჩაბარებაც, ჩემით ვემზადებოდი და ვარკვევდი, სად 
შევძლებდი „ჩაწყობის“ გარეშე ჩაბარებას. ჩემი კლასელები სასულიერო სემინარიაში 
აბარებდნენ, ამიტომ, მეც გადავწყვიტე, ქრისტიანული ხელოვნების ფაკულტეტზე 
მეცადა და წარმატებით ჩავირიცხე. 
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ექიმებთან სიარული და წოლითი რეჟიმი ხშირად მიწევდა, ჩემი ერთადერთი 
გასართობი წიგნი იყო - ბავშვობიდან მკითხველი ვარ. ზაფხულობით, რამდენიმე თვეს 
სოფელში ვატარებდი, სადაც მამაჩემი მანქანით წამაღებინებდა ხოლმე წიგნებს და 
ბევრს ვკითხულობდი. ამიტომ, ბიბლიოთეკასთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება 
მაქვს. სულ წიგნების დანაკლისი მქონდა, მინდოდა, ბევრი წიგნი მქონოდა, მაგრამ ახალ 
წიგნებზე წვდომა მაშინ რთული იყო. სტუდენტობის დროსაც, ჩემს მეგობრებს სულ 
ვთხოვდი, თანამედროვე ქართველი მწერლები და ახალი წიგნები ეთხოვებინათ და 
ბევრი რამ სწორედ მაშინ წავიკითხე. ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე, ლიტერატურა 
ჩემთვის ყველაფერი იყო - მეგობარიც, მთაში ასვლაც და საზღვარგარეთ მოგზაურობაც. 
ლიტერატურამ ბევრი კარი გამიხსნა, რომლის ნახვისა და განცდის საშუალებაც 
რეალურ ცხოვრებაში არ მომეცა. შემიძლია ვთქვა, რომ ლიტერატურა ჩემთვის 
გადამრჩენელიც კია.

2005 წელს სწავლა დავამთავრე და ხაშურში 
დავბრუნდი. სულ მინდოდა, ჩემს ქალაქში მემუშავა და 
აქ შემეცვალა რამე. ამიტომ, თბილისში დარჩენასა და 
სამუშაოდ წასვლაზე არასოდეს მიფიქრია. 
ხელოვნების მასწავლებლობა მინდოდა. ხაშურისა და 
სურამის ყველა სკოლა შემოვიარე, განცხადებებიც 
დავტოვე, მაგრამ ყველგან უარს მეუბნებოდნენ. 
მაგალითად, ერთ-ერთ სკოლასთან მიმოწერის დროს 
მითხრეს, რომ ვაკანსია ჰქონდათ და გასაუბრებაზე 
დამიბარეს. შეხვედრაზე რომ მივედი და დირექტორმა 
დამინახა, იმდენად შეცბა, სახეზე დაეტყო ეს 
ყველაფერი. ის ადგილი აღარ გვაქვსო, თუ რაღაც 
გაუგებარი პასუხი მითხრეს. კიდევ ერთი შემთხვევა 
მახსენდება, ერთ-ერთ მუზეუმში მივედი და 
გამომისტუმრეს, ადგილები არ გვაქვსო, მაგრამ 
მალევე გავიგე, რომ სხვა მიიღეს. 

მოკლედ, ჩემთვის ადგილი არსად გამოჩნდა მანამ, 
სანამ დავით წიქარიშვილი არ გავიცანი, რომელიც 
მაშინ კულტურის გაერთიანების უფროსი იყო. 
მეზობელმა მირჩია, ძალიან კარგი ადამიანია და მას 
დაელაპარაკე შენს სამსახურზეო. მართლაც, მივედი 
და ადამიანმა, რომელსაც პირველად შევხვდი, მთელი 
ორი საათი დამითმო. ამ საუბრის მერე მითხრა, ხვალ საბუთები მოიტანე და 
მუშაობას დაიწყებო. ძალიან გამიკვირდა და არ მჯეროდა, მაგრამ იმ დღიდან დათო 
გახდა ჩემი მფარველი და მერე უკვე მეგობარიც. ზოგადად, გარემოსთან შეგუება 
მარტივი არ იყო და ყველაზე მეტად ადამიანებს იმას ვერ ვპატიობ, თუ ვინმეს ნათესავი, 
ახლობელი არ ხარ ან რამეს არ წარმოადგენ, ადამიანად არ აღგიქვამენ და პატივს არ 
გცემენ.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, რომელიც შეიძლება ვერ მუშაობს და 
მშობლები არ ჰყავს, საკუთარი პენსიით ამ ქვეყანაში თავს ვერ ირჩენს. მე, მაგალითად, 
პენსია საკუთარ წამლებში არ მყოფნის და არ არსებობს პროგრამა, რომელიც თუნდაც 
იმ წამალს დააფინანსებს, რომელსაც მუდმივად საჭიროებს შშმ ადამიანი. ერთხელ 
რეანიმაციაში მოვხვდი, 2000 ლარამდე დაგვეხარჯა და მხოლოდ 500 ლარი 
დამიფინანსა სახელმწიფომ. სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანებს 
სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს და მაგალითად, როცა ასაკოვან ადამიანებს პენსიას 
უზრდის, ეს შშმ ადამიანებსაც უნდა გვეხებოდეს.



ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრში, სადაც ახლა ვმუშაობ, 
თავიდან ხელოვნების ისტორიის წრე მქონდა, მაგრამ დაინტერესება დიდად არ იყო. ჩვენი 
ცენტრის მუშაობის მთავარი პრინციპია, ბევრი მოსწავლე იყოს და ბევრმა მიიღოს სარგებელი, 
მერიამ რომ დააფინანსოს. ამიტომ, ამ რაოდენობის გამო, ჩემი წრე უნდა დახურულიყო. ამავე 
ცენტრში ცოტა ხანს ინგლისურს ვასწავლიდი პატარა ასაკის ბავშვებს, რადგან იმ დროს 
ინგლისურის მასწავლებელი წავიდა ცენტრიდან. მე სპეციალისტი არ ვარ და ერთი სული 
მქონდა, როდის მოვიხსნიდი ამ პასუხისმგებლობას. მოკლედ, ჩემს ხელმძღვანელობას 
ვუთხარი, მოეძებნათ ინგლისურის სპეციალისტი და რაც ყველაზე ძალიან მიყვარს, მე იმას 
გავაკეთებდი. მაშინვე დამთანხმდნენ და მკითხველთა კლუბი შევქმენი. კლუბი მეხუთე წელია 
არსებობს, აქ ძალიან კომფორტული გარემო შეიქმნა როგორც ჩემთვის, ისე ბავშვებისთვის. 
ჩემი მიზანია, ბავშვებმა რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღონ თანამედროვე 
ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებსა და თანამედროვე ავტორებზე, ანუ მეტ აქცენტს 
ვაკეთებთ იმაზე, რაც სკოლაში არ ისწავლება. გაკვეთილის დროს, არაფერს ვკითხულობთ, ეს 
ძალიან მოსაწყენი პროცესია და არც იმას ვავალებ, რომ ერთ კვირაში რომელიმე წიგნი 
წაიკითხონ. ჩემი მეთოდი ასეთია - ახალ წიგნსა და ავტორზე ბავშვებისთვის საინტერესო 
პრეზენტაციას ვამზადებ და შემდეგ ამ წიგნის შინაარსიდან გამომდინარე, მათთან ერთად 
სხვადასხვა აქტივობებს ვაკეთებ. მაგალითად, წიგნი „ბალადა გატეხილ ცხვირზე“ როცა 
ავუხსენი, ბავშვებს ფურცლები დავურიგე და ვთხოვე, სკოლის ჭიშკარი ისე დაეხატათ, 
როგორიც მათ წარმოსახვაშია. ეს წიგნი მოზარდ ბიჭზეა, რომელსაც სკოლის ჭიშკარი 
ჯოჯოხეთის კარიბჭედ აქვს აღწერილი, რადგან სკოლას ვერ იტანს. ჩემი თხოვნის შემდეგ, 
10-დან 9 ბავშვის ნახატში ჩანდა, რომ სკოლა მათთვისაც საშინელებაა. ამაზე ისე ვინერვიულე, 
თავი ძლივს შევიკავე, არ მეტირა. ზოგადად, ბავშვები ბევრ რამეს მიყვებიან, რადგან მათ 
ძალიან სჭირდებათ იმის გაზიარება, რა არ მოსწონთ სკოლაში. დღევანდელი სკოლა ვერ ეწევა 
ბავშვების განვითარებას და მათთვის გაკვეთილი უკვე რუტინული პროცესია, სადაც 
საინტერესო არაფერი ხდება. გარდა ამისა, ბავშვებს ყველაზე მეტად იმის შეგრძნება 
სჭირდებათ, რომ პიროვნებებად აღვიქვამთ. ბავშვებს ჰგონიათ, რომ არაფერი შეუძლიათ და 
ესეც სკოლის ბრალია. ხშირად მეუბნებიან - „იცით, რა ცუდად ვხატავ?“ „მე წერა საერთოდ არ 
გამომდის“ და ა.შ. ბავშვებს ბუნებრივად აქვთ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები სხვადასხვა 

თემებზე, მაგრამ იმდენად არ ვახალისებთ მათ, 
თავისუფლად გამოთქვან აზრები, რომ კომპლექსები 

აქვთ და სულ რცხვენიათ. შეიძლება ვინმეს 
გადაჭარბებული ეგონოს, მაგრამ იმდენად 

საინტერესოა ბავშვებთან ურთიერთობა, რაც 
არ უნდა ცუდად ვიყო, მათთან კარგად 

ვხდები. 
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წლის ბოლოს, საყვარელი წიგნების ან საყვარელი პერსონაჟების პრეზენტაციებს 
ვაკეთებთ კლუბში, სადაც მოწვეული სტუმრებიც გვყავს, რომლებიც ბავშვებს მათი 
საყვარელი წიგნების შესახებ უყვებიან. ძალიან გვინდა, მწერლებიც მოვიწვიოთ 
ხოლმე ჩვენს კლუბში, მაგრამ ყოველთვის მერიდება მათი დაპატიჟების. რაც 
სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვაში ყველაზე მეტად გვიშლის ხელს, ფინანსებია, 
რადგან ბავშვებს ვერ ვავალებ ფულის შეკრებას. მინდა, მკითხველთა კლუბი ის 
კერა იყოს, სადაც ბავშვები რაღაც ახალს გაიგებენ და წაიკითხავენ. ასევე 
ვცდილობთ, შევქმნდათ კლუბის ბიბლიოთეკაც - ბევრი საინტერესო წიგნი 
ადგილზე რომ გვქონდეს.

არასამთავრობო ორგანიზაციასთან - "მშობლები განათლებისთვის“ - 
ვთანამშრომლობ და მათთან ერთად მკითხველთა კლუბში უფროსების ჯგუფიც 
გავაკეთეთ, სადაც არც ასაკია შეზღუდული და არც სქესი. თვეში ერთხელ უნდა 
ყოფილიყო ეს შეხვედრები და არა სასწავლო, არამედ, უფრო თავისუფალ 
სადისკუსიო სივრცედ იყო ჩაფიქრებული. პანდემიამდე ერთი შეხვედრაც 
მოვასწარით და მომავალშიც ვგეგმავთ ამ შეხვედრების გაგრძელებას. 
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ძალიან მტკივნეულია, როცა რეალური 
შესაძლებლობა გეძლევა, საქმე გაქვს და 
ხელს ვერ კიდებ იმიტომ, რომ 
პასუხისმგებლობის ვერ იტვირთებ, ვერ ზიდავ 
და ამიტომ ვერ ახორციელებ შენს მიზნებს. 
მაინც ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მუშაობა 
შემიძლია, თან, ბავშვებთან მუშაობა და ჩემ 
გვერდით სულ არიან ადამიანები, რომლებიც 
დიდ და სასიცოცხლო ძალას მაძლევენ 
ხოლმე.



ლენტეხის რაიონის სოფელ ხელედში ცერებრალური დამბლით დავიბადე, 9 კლასიც იქ 
დავამთავრე. ჩემმა მშობლებმა იმდენი იბრძოლეს, 5 წლის ასაკში ფეხზე დამაყენეს და 
წლების განმავლობაში დამოუკიდებლად სიარული შემეძლო. 30 წლის რომ ვიყავი, 
ფეხის ანთება დამემართა, რის გამოც სიარულის შიში დამეწყო და მას შემდეგ 
დამოუკიდებლად ვეღარ გადავაადგილდები. 

15 წლის ვიყავი, დედა რომ გარდამეცვალა, 17 წლის ასაკში კი - მამა, რამაც კიდევ უფრო 
დამთრგუნა და დამაჩოქა. ცოცხლები რომ ყოფილიყვნენ, ჩემი ცხოვრება სულ სხვა 
გზით წავიდოდა. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ, აღარც კვლევები ჩამიტარებია 
და არც რეაბილიტაცია გამივლია. ჯდომისა და უმოძრაობისგან მყესებიც დამეჭიმა და 
კიდევ უფრო დამოკიდებული გავხდი ოჯახის წევრებზე. დამოუკიდებლად გარეთაც 
ვეღარ გავდიოდი. ორივე თეძოზე ამოვარდნილობა მაქვს, ამიტომ ჯერ რეაბილიტაცია 
მჭირდება და მხოლოდ ამის შემდეგ შემიძლია ოპერაციის გაკეთება. ეს, რა თქმა უნდა, 
ფინანსებთანაა დაკავშირებული და ამის შესაძლებლობები ჯერჯერობით არ მაქვს, 
სახელმწიფოც არ აფინანსებს. 

ჩემი ოჯახისგან არც კარჩაკეტილი ვყოფილვარ და არც შეზღუდული. პირიქით, სულ 
ცდილობდნენ, საზოგადოებაში გავსულიყავი, მაგრამ საკუთარი თავის გამო მე თვითონ 
მრცხვენოდა, იმდენად, რომ ეტლითაც არ ვსარგებლობდი, ამას მაშინ სირცხვილად 
ვთვლიდი. ღამეები არ მეძინა ხოლმე, დილით სრულიად უენერგიოდ ვდგებოდი და არ 
ვიცოდი, დღეები რითი გამეყვანა. ასეთ გაუსაძლის მდგომარეობაში ვტკეპნიდი ერთ 
ადგილს ბევრი წელი, 39 წელი დავკარგე ასე უმისამართოდ.
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სოციალური ქსელების საშუალებით, ბევრი შშმ მეგობარი შევიძინე, რომლებიც 
მარწმუნებდნენ, რომ საზოგადოებაში უნდა გამოვსულიყავი და ამაში სასირცხვილო არაფერი 
იყო. სწორედ მათი და მეგობრების ძალისხმევით ვირწმუნე, რომ ჩემივე უკეთესი 
ცხოვრებისთვის უნდა მებრძოლა და საკუთარი შესაძლებლობები გამომეცადა. ჩემი 
მშობლების ოცნება და ჩემი მთავარი პრიორიტეტიც განათლება იყო. ბავშვობიდანვე ძალიან 
მიყვარდა სწავლა, მაგრამ მხოლოდ 9 კლასი მქონდა დამთავრებული. მაშინ კომპიუტერები არ 
იყო, მე ხელით წერა მიჭირდა, სკოლამ კი დამატებითი დრო არ დამითმო, სწავლა რომ 
გამეგრძელებინა - გამოსავალი გამონახეს და მეათე კლასში არ გადამიყვანეს. 39 წლის ვიყავი, 
როცა გადავწყვიტე ყველა ბარიერი გადამელახა, სახლიდან წამოვსულიყავი და მესწავლა. 
ბრძოლისთვის დამატებითი ბიძგი მაშინ მომეცა, როცა არაერთი დაპირების მიუხედავად, 
ლენტეხის რაიონში ჩემთვის არასოდეს გამოინახა სამუშაო ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ 
მაშინ ეტლით არ დავდიოდი და გადაადგილება შემეძლო, დასაქმებაზე უარის მიზეზად, 
შენობების არაადაპტირებულობა დაასახელეს. სინამდვილეში, მიზეზი სხვა რამე იყო - 
სრულფასოვან ადამიანად არ მთვლიდნენ ჩემი შეზღუდული შესაძლებლობისა და უამაღლესი 
განათლების არქონის გამო. 

იმხელა ძალა მომცა იმის გააზრებამ, რომ საზოგადოება არასრულფასოვნად აღმიქვამდა 
განათლების გამო, ინტერნეტით მოვიძიე კოლეჯი „სპექტრი“, დავუკავშირდი კოლეჯის 
დირექტორ მათე ტაკიძეს, ბევრი ვიბრძოლე და მდივან-რეფერენტის სპეციალობაზე ჩავაბარე. 
კოლეჯში მიმიღეს, როგორც სრულფასოვანი ადამიანი და მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ 
სტუდენტებისთვის იქ ცხოვრების შესაძლებლობები არ ჰქონდათ, მე ერთი ოთახი გამომიყვეს 
საცხოვრებლად, თავისი ადაპტირებული საპირფარეშოთი (კოლეჯის მთელი შენობაც სრულად 
ადაპტირებულია შშმ ადამიანებისთვის) და აბაზანით, რადგან მნახეს, რა მონდომებული ვიყავი 
და როგორ მჭირდებოდა ეს ყველაფერი საზოგადოებაში გამოსვლისთვის. ამიტომ, 
აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ კოლეჯის დირექტორმა მათე ტაკიძემ და მისმა კოლეგებმა 
უდიდესი როლი ითამაშეს საზოგადეობაში ჩემს გამოსვლასა და წარმატებებში. კურსელებიც 
საუკეთესო მყავდა, სულ თავზე მევლებოდნენ და ყველა ძალიან მიყვარს. ისეთი 
მონდომებული ვიყავი, ყველა შეხვედრასა და ღონისძიებას ვესწრებოდი.
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თბილისში ჩემი ჩამოსვლა, კიდევ ერთი ადამიანის, ჟურნალისტ თამარ მშვენიერაძის 
დამსახურებაცაა, რომელიც მეგობარმა გამაცნო. რეალურად, თამარი იყო ის, ვინც 
თბილისში ჩამომიყვანა. მან მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის გადაღება 
შემომთავაზა ჩემს ცხოვრებაზე, ლენტეხში ჩამოვიდა და ასე გავიცანი. ფილმი - „მისი 
საკუთარი ცხოვრება“ მართლა ძალიან კარგი გამოვიდა და რამდენიმე პრიზიც მიიღო. 

კოლეჯს ვამთავრებდი, როცა განათლების სამინისტროდან ინფორმაცია მოვიდა ახალი 
პროგრამის შესახებ, რომლითაც შშმ პირების დასაქმებას აპირებდნენ. ისევ კოლეჯის 
რეკომენდაციით მოვხვდი გასაუბრებაზე სამინისტროში. დიდი კონკურსის მიუხედავად, 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საშვთა ბიუროში 
ამიყვანეს ოპერატორად. ჩემთვის ეს დედამიწაზე მეორედ დაბადება იყო. სამსახურში 
მართლა სრულფასოვან ადამიანად მიმიღეს - მინისტრიდან დაწყებული, ყველა 
კოლეგისგან დიდ პატივისცემასა და დაფასებას ვგრძნობ. ამ პოზიციაზე ორი შშმ გოგო 
ვმუშაობთ და ჯერჯერობით, ნახევარ შტატზე ვარ, მაგრამ დანებებას არ ვაპირებ და 
ვეცდები, სრული დატვირთვითაც ვიმუშაო. 

39 წელი ''ნუნუ'' მერქვა და ნუკა იმიტომ გავხდი, რომ ჩემს ძველ სახელთან ერთად, 
ყველაფერი ცუდი წარსულში დავტოვე. ახალ სახელთან ერთად კი, უკვე მეოთხე წელია, 
ახალი ცხოვრება დავიწყე, რომელიც სრულიად სხვანაირი, ლაღი და ძალიან ბედნიერია. 
სამსახურის დაწყებასთან ერთად, ბინაც ვიქირავე და ახლა სრულიად დამოუკიდებლად 
ვცხოვრობ. თავიდან, ეტლი არ მქონდა და ჩემი მეგობრის, გიორგი ალავიძისგან 
ნათხოვარი ეტლით დავდიოდი. ''ფორმა 50,'' რომლითაც შემეძლო, ეტლი მიმეღო, 
ჯანდაცვის სამინისტრომ არ მომცა. სხვისი დახმარებით ფეხზე დგომა რომ შემიძლია და 
ქუსლიანი ფეხსაცმელი მაცვია, ჩათვალეს, რომ არ მჭირდებოდა. მაღალქუსლიანი 
ფეხსაცმელი რატომ მაცვია, ეს არ უკითხავთ. სინამდვილეში, თეძოებში ამოვარდნილობის 
გამო, ჩემს ტერფს სწორად დადგმა უჭირს და ქუსლებით უფრო კომფორტულად ვდგავარ. 
ისევ მეგობრების მეშვეობით, მოვიძიე ინფორმაცია, რომ უცხოელების მხარდაჭერით, 
ჯანდაცვის სამინისტრო 3 ეტლის შეძენას აპირებდა და ვიბრძოლე, რომ ამ სამი ეტლიდან, 
ერთ-ერთი მე მიმეღო. ჩვენ ყველაფრისთვის ამდენი წვალება გვიწევს, თუნდაც, ტაქსით 
გადაადგილებისთვის. ზოგიერთი ტაქსი უარს მეუბნება მომსახურებასა და ტაქსიში ეტლის 
მოთავსებაზე, რაც საკმაოდ ხშირად ხდება და დამატებით ბარიერს გვიქმნის 
გადაადგილებაში. ზოგიერთი მძღოლი როცა იგებს, რომ მგზავრი შშმ ადამიანია, შეკვეთას 
აუქმებს. ოპერატორებთან იმის ახსნაც მიწევს, რას ნიშნავს შშმ პირი, ამის 
დამადასტურებელი საბუთიც კი მოუთხოვიათ. მნიშვნელოვანია, რომ ტაქსის კომპანიებმა 
ეს სერიოზული პრობლემა მოაგვარონ და ვინც არ უნდა იძახებდეს მათ ტაქსის, 
ღირსეულად მოემსახურონ.
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მინდა 
ყველაფერი გავაკეთო 

იმისთვის, აღარავის რომ 
არ ჰქონდეს ის კედელი 

გასარღვევი, რის გარღვევაც 
მე მომიწია. ბევრჯერ 

წავიქეცი ამ ბრძოლაში და 
ძალიან არ მინდა, იგივე 

განმეორდეს სხვების 
ცხოვრებაშიც

წესით, პენსიასთან ერთად, დაბადებიდან უნდა 
მქონდეს სოციალური დახმარება, მაგრამ 
წლების წინ მომიხსნეს. ძმები მყავს და 
სახელმწიფომ ისინი ჩათვალა ჩემს 
მარჩენალებად. ახლა მინდა ვცადო, რომ ბინის 
ქირა მაინც დამიფინანსოს სახელმწიფომ, 
რომელიც პირველი ჯგუფის შშმ ადამიანს 
სოციალურ დახმარებას არ მიხდის. თბილისში 
ჩაწერა უკვე გავაკეთე და მითხრეს, რომ ერთი 
წლის მერე, შემიძლია, მივმართო მუნიციპალიტეტის 
გამგეობას ქირის დაფინანსების თაობაზე. იმედი მაქვს, 
რომ ამას მაინც მივიღებ სახელმწიფოსგან, რადგან მე არ 
მაქვს იმხელა შემოსავალი, ყველა ხარჯის მარტო დაფარვა 
შევძლო. 

მას შემდეგ, რაც განათლება მივიღე, სამსახური დავიწყე და სხვადასხვა წარმატებები მაქვს, 
სულ სხვა პატივისცემასა და დაფასებას ვგრძნობ იმ ადამიანების მხრიდან ლენტეხში, ვის 
გამოც წამოვედი თავის დროზე. სამი წლის მერე, წელს პირველად ჩავედი ლენტეხში და 
ერთადერთი ადაპტირებული ადგილი ახალი სკვერებია. წარმოიდგინეთ, გამგეობაც კი არ 
არის ადაპტირებული და გამოდის, რომ შშმ ადამიანებისთვის იქაურობა შეუღწეველია. ახალ 
საავადმყოფოში კი ისეთი პანდუსია, ქვემოთ ვინმე თუ არ დაგხვდა და დაგიჭირა, 
დაიმტვრევი. ვინმეს დახმარების გარეშე, ასვლაც წარმოუდგენელია და ამას ადაპტირება 
ნამდვილად არ ჰქვია. ლენტეხში დღემდე არც სხვა სერვისები არსებობს შშმ 
ადამიანებისთვის და მინდა ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, აღარავის რომ არ ჰქონდეს ის 
კედელი გასარღვევი, რის გარღვევაც მე მომიწია. ბევრჯერ წავიქეცი ამ ბრძოლაში და 
ძალიან არ მინდა, იგივე განმეორდეს სხვების ცხოვრებაშიც, ჩემსავით ლენტეხის 
რაიონიოდან წასვლა მოუწიოთ საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. ამ ზაფხულს, იქ 
ყოფნისას, დეპუტატთან და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან 
მინდოდა შეხვედრა, შშმ ადამიანების საჭიროებებზე სასაუბროდ. ვცადე ერთ-ერთთან 
კომუნიკაცია და პასუხის ღირსადაც არ ჩამთვალა. მინდა, აქედანაც ვთქვა, რომ ყოველგვარი 
ანაზღაურების გარეშე, მზად ვარ, ლენტეხში შშმ ადამიანებისთვის ადაპტირებული 
სივრცეების შექმნასა თუ სხვა სერვისების შექმნაში ჩავერთო. 

პანდემიის გამო, სამსახურში 13 მარტის შემდეგ აღარ ვყოფილვარ, ძირითადად, სახლში ვარ 
და ეს ძალიან გამიჭირდა. ისე გამოვიდა, რომ ჯერჯერობით ვერც კოპიუტერის შეძენა 
მოვახერხე სახლისთვის და ესეც ბევრ რამეში მიშლის ხელს. მაგალითად, სხვადასხვა 
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ვთანამშრომლობ და კომპიუტერის გარეშე სახლიდან 
მუშაობაც წარმოუდგენელია. გარდა ამისა, თავისუფალ დროს, მიყვარს ლექსებისა და 
ჩანახატების წერა და ტელეფონით ვეღარც ამას ვახერხებ, მაგრამ, ჯერჯერობით ბანკის ვალს 
ვიხდი და განვადებითაც ვერ შევიძენ ლეპტოპს.

ზოგადად, ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით შშმ პირისთვის, დიდი 
მნიშვნელობა აქვს სხვა ადამიანების მხარდაჭერას და მე ამან გადამარჩინა. მეც მინდა, 
ყველა იმ შშმ ადამიანს მოვუწოდო, რომლებიც კარჩაკეტილი ცხოვრებით ცხოვრობენ - 
გადაწიონ ფარდები და საზოგადოებას ისეთები დაენახონ, როგორიც არიან. არასოდეს უნდა 
შეგვრცხვეს საკუთარი თავების, რადგან ჩვენ ისეთივე სრულფასოვანი ადამიანები ვართ, 
როგორიც სხვები. იბრძოლეთ თქვენი უკეთესი ცხოვრებისთვის და არ გახდეთ არავის 
მონა-მორჩილი, არც საკუთარი ოჯახის წევრების. 



ქალები საქართველოდან


