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სჭირდებათ თუ არა მუსლიმ ქალებს ხსნა? 

თავი 1 

ავტორი: ლილა აბუ-ლუღოდი 

მთარგმნელი: ნარგიზა არჯევანიძე  

 

მიმომხილველებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ პოლიტიკური მნიშვნელობა, რომელიც 

კონკრეტულ დროს, ჟურნალ Time-ის ყდაზე ახალგაზრდა, ლამაზი, ავღანელი გოგოსთვის 

ცხვირის მოჭრის ისტორიის დაბეჭდვას ჰქონდა. ასე დასაჯეს ბიბი აიშა თალიბმა ქმარმა და 

ქმრის მშობლებმა, ხოლო ამ ამბის ამსახველი შემაძრწუნებელი ფოტო პრესის ჯიხურებში 2010 

წლის აგვისტოში გამოჩნდა. რვა თვით ადრე, პრეზიდენტმა ობამამ ავღანეთში ამერიკული 

სამხედრო ჯარების კონტინგენტის საგრძნობლად გაზრდის თაობაზე  ბრძანება გასცა, თუმცა იმ 

დროისთვის უკვე საუბრობდნენ მოლაპარაკებების პროცესში თალიბანის ჩართვაზე. შერჩეული 

ფოტო და სათაური - “რა მოხდება, თუ ჩვენ ავღანეთს დავტოვებთ?” -  გულისხმობდა იმას, რომ 

პირველ რიგში, ეს ქალებზე აისახებოდა უარყოფითად. თუმცა ყურადღების მიღმა დარჩა ის 

ფაქტი, რომ ბიბი აიშა სწორედ აშშ-ისა და ბრიტანეთის ჯარების ჯერ კიდევ ავღანეთში ყოფნის 

დროს დაასახიჩრეს.   

 

Time-მა ჟურნალის ყდად, მრავალ სხვა შესაძლო ფოტოს შორის, სწორედ ეს ფოტო შეარჩია.  

ნიჭიერმა აფრიკელმა ფოტოგრაფმა, ფოტოს გადაღების ისტორია დაჯილდოვების 

ცერემონიაზე გაუზიარა იქ მყოფ საზოგადოებას, როდესაც მისი ეს ნამუშევარი მსოფლიო 

პრესის წლის საუკეთესო ფოტოდ აღიარეს. ჯოდი ბიბერი ავღანეთში ქალების ფოტოების 

გადასაღებად იმყოფებოდა. მანამდე კი ის ფოტოებზე პოლიტიკოსებს, დოკუმენტალისტებს, 

პოპულარული სატელევიზიო გადაცემების წამყვანებს, თავშესაფარსა და განადგურებულ 

საავადმყოფოებში მყოფ ქალებს აღბეჭდავდა.  

 

გადაწყვეტილება, რომ შოკის მომგვრელი ფოტო გამოექვეყნებინათ, ჟურნალ Time-ის 

რედაქტორმა მორალურად და პოლიტიკურად გაამართლა. მიუხედავად იმისა, რომ ფოტოს 

ნახვას შესაძლოა ბავშვებზე უარყოფითი ემოციური გავლენა ჰქონოდა, მისი თქმით (ბავშვთა 

ფსიქოლოგთან კონსულტაციების შემდეგ) მათ უნდა იცოდნენ რომ ადამიანებს ცუდი რამეებიც 

ემართებათ.  ეს ფოტო, მისი მტკიცებით, „იმ რეალობის ამსახველია, რაც ომის დროს ხდება ან 

რაც შესაძლოა მოხდეს, რაც ყოველ ჩვენგანზე ახდენს გავლენას“. მისი თქმით, ის არცერთ 

პოზიციას არ ემხრობა, მისი მთავარი მიზანია, მკითხველს დაანახოს, როგორ ეპყრობა 

თალიბანი ქალებს და ეს საკითხი ყურადღების მიღმა არ დატოვოს: „ვიკილიქსის მიერ 

საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნებამ, რაც ასე მასშტაბურად აიტაცა მედიამ, გზა გაუხსნა 

დებატებს ომის შესახებ …  ჩვენ ამ ისტორიას ან ფოტოს არც აშშ-ის მხარდაჭერის და არც 
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მასთან დაპირისპირების მცდელობის მიზნით არ ვაქვეყნებთ, ჩვენ მას ვაქვეყნებთ მხოლოდ იმ 

მიზნით, რომ საზოგადოებას დავანახოთ იქ, რეალურად არსებული ვითარება. რასაც ამ 

ფოტოზე იხილავთ, ვერ იპოვით იმ 91 000 დოკუმენტში: ემოციური სიმართლისა და 

სიღრმისეული გააზრების ნაზავს ადამიანების რეალური ცხოვრებიდან, ასევე მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებების მოსალოდნელ შედეგებს.  

 

ბიბი აიშას ფოტო ქაბულის თავშესაფარშია გადაღებული, რომელსაც ამერიკული 

ორგანიზაციის „ქალები ავღანელი ქალებისთვის (WAW)”, უმეტესწილად, ადგილობრივი 

თანამშრომლები მართავდნენ.  ბიბი აიშა აშშ-ში დონორი ორგანიზაციების და Grossman Burn 

Foundation-ის მხარდაჭერით, ქირურგიული, აღდგენითი ოპერაციის ჩასატარებლად უნდა 

გამგზავრებულიყო და თავშესაფარში ოპერაციის დღეს ელოდა.  

 

ფოტოგრაფმა და ორგანიზაციამ „ქალები ავღანელი ქალებისთვის” პრესის მხრიდან დიდი  

ყურადღება მიიპყრო Time-ის ამ გამოცემის გამოქვეყნების შემდეგ. ორგანიზაცია შეეცადა  ბიბი 

აიშა ნაკლებად ყოფილიყო პრესის ყურადღების ეპიცენტრში და მისგან დაეცვა.  შესაბამისად, 

ბიბი აიშა ჟურნალისტებს და ფოტოგრაფებს გაარიდეს. იმ დროისთვის ორგანიზაციამ  ბიბი 

აიშას  უკვე ნიუ-იორკში შესთავაზა თავშესაფარი, სადაც მას ტრავმის და ოპერაციის შემდგომი 

რეაბილიტაციის პერიოდი უნდა გაევლო.  

 

თუმცა WAW-ის ბორდის წევრმა ჟურნალის პოლიტიკური მესიჯი მაინც გაიმეორა. ისიც 

“მოსალოდნელ მასობრივ სისხლისღვრაზე” საუბრობდა, ამერიკელების მიერ ავღანეთის 

დატოვების შემთხვევაში. ბიბი აიშას ეს მძიმე შემთხვევა ერთგვარი შეხსენება იყო 

საზოგადოებისთვის იმ საშინელებებისა, რაზეც თალიბანი აგებდა პასუხს. ესტერ ჰაინემანი  

ჟურნალ Nation-ში ანნა ჯოუნსის გამოთქმულ მოსაზრებას დაუპირისპირდა. ჯოუნსის აზრით, 

თალიბანის გამორჩეულად დემონიზება ხდებოდა მაშინ, როდესაც ავღანეთში მრავლად 

იყვნენ სხვა მიზოგინური ჯგუფები, რომლებიც თალიბანისგან დიდად არ განსხვავდებოდნენ. 

მათ შორის, აშშ-ის მიერ მხარდაჭერილი მთავრობაც. ჰაინემანის პროგნოზით, იმ შემთხვევაში, 

თუ თალიბანი ხელში ჩაიგდებდა ძალაუფლებას, „აღარ იარსებებდა ქალების მუდმივი დევნის 

წინააღმდეგ არსებული ერთადერთი საყრდენი”. ამ საყრდენს კი წარმოადგენდნენ ადამიანის 

უფლებადამცველი საერთაშორისო და  „ადგილობრივი” ორგანიზაციები, როგორიც იყო 

მაგალითად “ქალები ავღანელი ქალებისთვის“ (WAW).   

 

ბიბი აიშას გარშემო შექმნილი ვითარება ცხადყოფს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვან ასპექტად 

რჩება ავღანელი ქალების უფლებების თემა 2001 წლის პირველივე დღეებიდან მოყოლებული 

ტერორიზმის წინააღმდეგ გამოცხადებული ომის პოლიტიკაში. მის გამართლებას სწორედ 

ავღანელი ქალების გადარჩენის თემით ცდილობენ. როგორც ანთროპოლოგს, რომელიც 
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მრავალი წლის მანძილზე მუსლიმური სამყაროს სხვა ნაწილში ქალებისა და გენდერის 

პოლიტიკის თემებს იკვლევდა, არ მჯეროდა იმ დროს არსებული ომის ამგვარი დასაბუთების, 

მიუხედავად იმისა, რომ ვაღიარებდი ავღანელი ქალების კონკრეტულ ბრძოლებს და იმასაც, 

რომ ბევრი მათგანი ძალადობის შემაშფოთებელი ფორმების მსხვერპლი იყო.  

 

ჩემი ბევრი კოლეგის მსგავსად, რომელთა ნაშრომები ახლო აღმოსავლეთისა და მუსლიმური 

სამყაროს ქალებზე ფოკუსირდებოდა, 2001 წელს, მეც ხშირად მიწვევდნენ სხვადასხვა 

ღონისძიებაზე მოხსენების გასაკეთებლად, როდესაც ამ საკითხის მიმართ ინტერესი 

განსაკუთრებით გაიზარდა. სწორედ ამ პერიოდში, მრავალი წლის მანძილზე, არაერთ  

გადაცემაში, კოლეჯსა თუ უნივერსიტეტში, განსაკუთრებით ქალთა კვლევების პროგრამებიდან, 

ვიღებდი მოწვევებს. იმ დროისთვის როგორც მკვლევარმა, 20 წელი დავუთმე ამ საკითხის 

შესწავლას და ჩემთვის ეს იყო ბრწყინვალე შესაძლებლობა, დაგროვილი ცოდნა  

გამეზიარებინა საზოგადოებისთვის. დაჟინებული სურვილი უკეთ გაგვეგო ჩვენი დების (ან 

როგორც პრეზიდენტმა ბუშმა ამ ქალებს შესანიშნავად უწოდა „women under cover”) 

მდგომარეობა, ნამდვილად  შესაშური გახლდათ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ სურვილს 

ქალთა კვლევების იმ პროგრამებიდან გამოხატავდნენ, რომლებიც ტრანსნაციონალურ 

ფემინიზმზე სერიოზულად მუშაობდნენ. თუმცა მე მაინც უხერხულად ვგრძნობდი თავს.  

 

ამგვარი უეცარი ყურადღებით გამოწვეული უხერხულობის განცდისას მიჩნდებოდა კითხვა: 

ფემინისტები დასავლეთში და დასავლეთიდან, ან უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც 

ნამდვილად ვწუხდით ქალების ბედზე, 2001 წლის 11 სექტემბრის მოვლენების და მისი  

შემდგომი განვითარების ამგვარ რეაქციებში რატომ ვხედავდით საფრთხეს? სად იდო ნაღმები 

- მეტაფორა, რომელიც, სამწუხაროდ, ყველაზე მეტად მიესადაგება ისეთ ქვეყანას, როგორიც 

ავღანეთია (მსოფლიოში, ერთ სულ მოსახლეზე ნაღმების ყველაზე დიდი რაოდენობით) - 

მუსლიმი ქალების მდგომარეობის თემის ამგვარი აკვიატებისას? შეეძლო თუ არა 

ანთროპოლოგიას, როგორც დისციპლინას, რომლის მიზანიც კულტურული განსხვავებების 

შესწავლა და მართვაა, შემოეთავაზებინა ჩვენთვის გზა ამ საფრთხეების თავიდან 

ასარიდებლად?  ყოველთვის კრიტიკულად ვიყავი განწყობილი იმ ფაქტის მიმართ, რომ 

ანთროპოლოგიას მიუძღვოდა წვლილი კულტურული განსხვავებების დამკვიდრების 

ხანგრძლივ ისტორიაში, რაც მის კოლონიურ ძალაუფლებასთან გაერთიანებას 

უკავშირდებოდა.  ამდენად, დიდი ხნის მანძილზე „კულტურის წინააღმდეგ წერის” მომხრე 

ვიყავი. ამის გათვალისწინებით, პირადად მე, რა წვლილის შეტანა შემეძლო საზოგადოებრივ 

დისკურსში?  
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კულტურული განმარტებები და ქალების მობილიზაცია 

 

ესეში, რომელიც 2002 წელს დავწერე და რომელიც თითქმის 1 წლის შემდეგ ლექციის სახით  

კოლუმბიის უნივერსიტეტში წავიკითხე, ვამტკიცებდი, რომ სკეპტიკურად უნდა მივუდგეთ 

ავღანელი ქალებით ამ უეცარ დაინტერესებას. ესეში ამის ორი კონკრეტული მაგალითი 

მომყავს: ჩემი საუბარი საზოგადოებრივი ტელევიზიის ახალი ამბების რეპორტიორთან და 

იმდროინდელი პირველი ლედის, ლორა ბუშის 2001 წლის 17 ნოემბრის მიმართვა რადიოთი.  

ახალი ამბების წამყვანი პირველად 2001 წლის ოქტომბერში დამიკავშირდა. მან მკითხა 

დავთანხმდებოდი თუ არა, რომ მისი გადაცემის ერთ-ერთ ნაწილში, რომელიც ქალებს და 

ისლამს ეთმობოდა, ამ თემის ისტორიული მიმოხილვა გამეკეთებინა. მე ვკითხე, დაუთმო თუ 

არა ადრე მსგავსი თემა ქალებს გვატემალადან, ირლანდიიდან, პალესტინადან, ბოსნიიდან, 

როდესაც მისი გადაცემა ამ ქვეყნებში მიმდინარე ომებს მიმოიხილავდა? მიუხედავად ამისა, 

მაინც დავთანხმდი გავცნობოდი კითხვებს, რომელსაც ის პანელის მომხსენებლებს დაუსვამდა. 

კითხვები მეტისმეტად ზოგადი იყო:  სჯერათ თუ არა მუსლიმ ქალებს X-ის? არიან თუ არა 

მუსლიმი ქალები Y? აძლევს თუ არა ისლამი ქალებს Z-ის უფლებას? მე მას ვკითხე, დასვამდა 

თუ არა ის იგივე კითხვებს ქრისტიანობის ან იუდაიზმის შესახებ? რთულად წარმომედგინა, რომ 

რეპორტიორი ამის შემდეგ  კვლავ დამიკავშირდებოდა - ორჯერ დამირეკა. მთხოვა, 

გადაცემაში რამადანის მნიშვნელობაზე მესაუბრა, რაც იმ დროს ამერიკის მხრიდან 

განხორციელებულ საჰაერო შეტევა დაუკავშირდებოდა. გარდა ამისა, მუსლიმი ქალების 

პოლიტიკაში ჩართულობის საკითხს უნდა შევხებოდი. ამ გადაცემის პირველ ნაწილში ლორა 

ბუში და იმდროინდელი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მეუღლე - ჩერი ბლერი, 

მონაწილეობდნენ.  

 

ყურადსაღები იყო ისიც, რომ გადაცემებისთვის შერჩეული სამივე თემა, საკმაოდ 

თანმიმდევრულად უკავშირდებოდა კულტურულ ასპექტებს, თითქოს ისლამის და ქალების, ან 

რელიგიური რიტუალის შესახებ ინფორმაციის მიღება ადამიანებს ნიუ-იორკის სავაჭრო 

ცენტრზე და აშშ-ის პენტაგონზე განხორციელებული ტრაგიკული თავდასხმების უკეთ 

გაცნობიერებაში დაეხმარებოდა. როგორ მოხდა, რომ თალიბები ავღანეთს აკონტროლებენ; 

საუკუნის ბოლო მეოთხედის მანძილზე რა მიზნები ჰქონდა აშშ-ის და სხვათა ინტერვენციებს ამ 

რეგიონში; როგორი იყო ამერიკის მიერ ავღანელი მებრძოლების კონსერვატიული ფრთის 

მხარდაჭერის ისტორია;  ან რატომ დააფინანსა და ააშენა ის გამოქვაბულები და ბუნკერები აშშ-

ის უშიშროების სამსახურმა, საიდანაც ოსამა ბინ ლადენი, როგორც ბუშმა განაცხადა „ცოცხალი 

ან მკვდარი” უნდა გამოეყვანათ.  

 

ერთი სიტყვით, რატომ იყო რეგიონის კულტურის, განსაკუთრებით კი რელიგიური რწმენების 

და ქალების მოპყრობის შესახებ ინფორმაციის მიღება იმაზე უფრო სასწრაფო და 
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მნიშვნელოვანი, ვიდრე, მაგალითად, რეგიონში რეპრესიული რეჟიმის ჩამოყალიბების  

ისტორიის ან აშშ-ის როლის  შესწავლა ამ ისტორიაში?  ვფიქრობდი, რომ საკითხის ასეთ 

კულტურულ ჩარჩოში განხილვა, მსოფლიოს ამ ნაწილში ადამიანური ტანჯვის  საფუძვლების  

ძიებაში ხელს შეგვიშლიდა. პოლიტიკური და ისტორიული განმარტებების  ნაცვლად, 

ექსპერტებს დაუსვამდნენ კითხვებს რელიგიურ და კულტურულ ასპექტებზე. იმის ნაცვლად, 

რომ დისკუსია ავღანეთში არსებულ ჯგუფებში შიდა პოლიტიკური ბრძოლების ან ავღანეთსა 

და სხვა სახელმწიფოების კავშირების ირგვლივ წარმართულიყო, ჩვენ უნდა გვესაუბრა 

თემებზე, რომლებიც მსოფლიოს ცალკე სფეროებად ხელოვნურ ყოფდა და დასავლეთისა და 

აღმოსავლეთის შეპირისპირების წარმოსახვითი გეოგრაფიის კვლავწარმოებას უწყობდა 

ხელს, რომლის დროსაც, ჩვენ ვუპირისპირდებით მუსლიმებს, ორი პირველი ლედის სიტყვა 

უპირისპირდებოდა სხვა კულტურებს, რომლებშიც ქალები უსიტყვოდ და მორჩილად 

გადაადგილდებოდნენ  ბურქაში.  

ყველაზე მეტად ის მაწუხებდა, თუ რატომ იყო მუსლიმი ან ავღანელი ქალი ასე მნიშვნელოვანი 

იმ კულტურული ახსნისთვის, რომელიც ყურადღების მიღმა ტოვებდა სირთულეებს,  

რომლებსაც ჩვენ, ზოგჯერ, უცნაურად ერთ სიბრტყეზე მოვიაზრებით. რატომ ხდებოდა ამ 

ქალების, როგორც სიმბოლოს მობილიზება ტერორიზმის წინააღმდეგ გამოცხადებული ომის 

ფარგლებში, როდესაც სხვა კონფლიქტების დროს მსგავსი რამ არ მომხდარა? როგორც 

ბევრმა აღნიშნა, 2001 წელს, ლორა ბუშის რადიო-მიმართვამ იმ პოლიტიკურ მიზნებს ახადა 

ფარდა, რომელთაც ეს მობილიზაცია ისახავდა მიზნად. ერთი მხრივ, მისმა მიმართვამ წაშალა 

ის ცენტრალური განსხვავებები, რომლებიც, პირიქით, უნდა შენარჩუნებულიყო.  თალიბანისა 

და ტერორისტების მუდმივი მონაცვლეობით, მათ შორის ზღვარი წაიშალა და ერთ სიტყვად, 

გარკვეულ მონსტრულ იდენტობად გარდაიქმნა: “თალიბანი-და-ტერორისტები”. იმ დროს, 

ასევე ბუნდოვანი გახდა ზღვარი ავღანელი ქალების ტანჯვის კონკრეტულ საფუძვლებს 

შორისაც: საკვების უკმარისობა, სიღარიბე, კლასობრივი პოლიტიკა, ჯანმრთელობის 

პრობლემები და უფრო ახლო წარსულში  - თალიბანის მიერ ქალების განდევდა დასაქმების 

სფეროდან, და კიდევ - განათლება და ფრჩხილის  ლაქის გამოყენებისგან მიღებული 

ბედნიერება. მეორე მხრივ, პირველი ლედის სიტყვამ კიდევ უფრო მკაფიო გახადა 

დაპირისპირება მსოფლიოს ცივილიზებულ ხალხებს შორის, რომლებსაც გული შესტკივათ 

ავღანელ ქალებსა და ბავშვებზე, თალიბანსა-და-ტერორისტებზე, კულტურულ მონსტრებზე, 

რომელთაც, პირველი ლედის თქმით, სურთ  „საკუთარი სამყარო თავს მოგვახვიონ”. 

 

პირველი ლედის მიმართვა ასევე გვამცნობდა, რომ ქალების მდგომარეობა ავღანეთში 

ამერიკის სამხედრო ინტერვენციის ერთგვარ გამართლებას წარმოადგენდა, სწორედ ქალები 

იყვნენ მიზეზი ტერორიზმთან გამოცხადებული ომის.  ლორა ბუშის თქმით, „ავღანეთის დიდ 

ნაწილში, ჩვენი სამხედრო გამარჯვების შედეგად, ქალები სახლებში გამოკეტილები აღარ 

არიან.  მათ უკვე თავისუფლად შეუძლიათ მოუსმინონ მუსიკას და შვილებს ისე მისცენ 
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განათლება, რომ ამის გამო სასჯელი არ დაემუქროთ. ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ 

ასევე არის ბრძოლა ქალების უფლებებისა და ღირსებისთვის”. 

 

ეს სიტყვები რეზონანსული აღმოჩნდა მათთვის, ვინც კარგად იცნობს კოლონიურ ისტორიას და 

შესწავლილი აქვს  ბრიტანეთის  კოლონიალიზმის და სამხრეთ აზიის ისტორია. მათთვის 

ცნობილია, თუ რა დატვირთვა აქვს ქალს კოლონიურ პოლიტიკაში, თუ როგორ ხსნიდნენ და 

ამართლებდნენ სატის პრაქტიკაში (პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც, დაქვრივებული ქალები 

ქმრის დაკრძალვაზე მსხვერპლად ეწირებოდნენ) და გოგონათა ადრეული ქორწინების წესში 

ჩარევას. როგორც სპივაკი აღნიშნავს „თეთრკანიანი კაცების მიერ მუქკანიანი (brown) ქალების 

დაცვა მუქკანიანი (brown) კაცებისგან.” ისტორიას ბევრი მსგავსი შემთხვევა ახსოვს, მათ შორის, 

ახლო აღმოსავლეთში. როგორც ლეილა აჰმედი ამბობს, საუკუნის დასაწყისში  ეგვიპტეში 

„კოლონიური ფემინიზმი” ბატონობდა. ეგვიპტელი ქალების მდგომარეობის შესახებ წუხდნენ 

შერჩევითად. მაგალითად, უფრო მეტად კონცენტრირდებოდნენ საბურველის ტარებაზე, 

როგორც ჩაგვრის მარკერზე, თუმცა ქალების მიერ განათლების მიღების პრობლემას 

უყურადღებოდ ტოვებდნენ. ქალების დამცველი ინგლისელი მმართველი, ლორდი ქრომერი 

იყო ის ადამიანი, ვინც საკუთარ ქვეყანაში ქალების მიერ პოლტიკური უფლებების მოპოვებას  

ეწინააღმდეგებოდა.  

 

ალჟირელი სოციოლოგი მარნია ლაზრეგი გვთავაზობს მკაფიო მაგალითებს იმისა, თუ 

როგორ იყენებდა ალჟირში ფრანგული კოლონიალიზმი ქალებს საკუთარი მიზნებისთვის: 

 

„ალბათ ყველაზე ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ მიითვისა ქალების ხმები  

კოლონიალიზმმა, მეორე მხრივ კი, ჩაახშო ხმები, რომლებიც იმ ქალი მეამბოხეების როლს 

წამოწევდა წინ, ვინც უარი თქვა საბურველის  ტარებაზე, იყო 1958 წლის 15 მაისი (4 წლით 

ადრე, ვიდრე ალჟირმა საფრანგეთისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა ხანგრძლივი ბრძოლისა 

და საფრანგეთის 130-წლიანი კონტროლის შემდეგ). ამ დღეს, აჯანყებულმა ფრანგმა 

გენერლებმა ალჟირში დემონსტრაცია მოაწყვეს, რაც მიუთითებდა მათ მტკიცე 

გადაწყვეტილებაზე, დარჩენილიყო ალჟირი საფრანგეთის გავლენის ქვეშ. იმისათვის, რომ 

საფრანგეთის ხელისუფლებისადმი ალჟირელების ერთგულება ეჩვენებინათ, გენერლებს 

მობილიზებული ჰყავდათ ათასობით ადგილობრივი მამაკაცი ახლომდებარე სოფლებში, 

რამდენიმე ქალთან ერთად, რომლებსაც საბურველი  ფრანგმა  ქალებმა ჩამოხსნეს. 

საფრანგეთის მიმართ ერთგულების ნიშნად, ალჟირელების მობილიზება და მათი 

დემონსტრაციაზე გამოყვანა თავისთავად არ იყო უცნაური ფაქტი კოლონიურ ეპოქაში.  თუმცა, 

ქალებისთვის საბურველის მოხსნა ბრწყინვალედ ორგანიზებული ცერემონიისთვის, ამ 

ღონისძიებას სიმბოლურ განზომილებას მატებდა, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა 
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საფრანგეთის მიერ ალჟირის ოკუპაციის ერთი მუდმივი თავისებურება, რაც ქალებზე 

ფოკუსირებით გამოიხატებოდა“.  

 

ლაზრეგის მიერ მოყვენილი მაგალითები, თუ როგორ ესწრაფვოდა საფრანგეთი ადრეც  

არაბი გოგონების ტრანსფორმირებას, საკმაოდ შთამბეჭდავია. “მდუმარების 

მჭევრმეტყველება” - აღწერს ალჟირში, 1851-1852 წლებში, მუსლიმი გოგონების 

მონაწილეობას სკოლაში, დაჯილდოვების ცერემონიისთვის დადგმულ სახუმარო სკეტჩებში. 

პირველი სკეტჩში, რომელიც „ალჟირელმა ფრანგმა ქალმა” დაწერა ორი ალჟირელი გოგო 

საფრანგეთში მოგზაურობას იხსენებს. სკეტჩი შემდეგი სიტყვებით სრულდება: “ო, 

საფრანგეთო, ჩვენო მფარველო და სტუმართმოყვარე საფრანგეთო!   …დიადო მიწავ, სადაც 

ქრისტიანული ცის ქვეშ თავისუფლად შემიძლია ჩემი ღმერთის მიმართ  ვილოცო:  .. უფალმა 

დაგლოცოს იმ ბედნიერებისთვის, რომელიც მოგვანიჭე! და თქვენ, მფარველო დედავ, 

რომელმაც გვასწავლე, რომ ჩვენ ამ სამყაროს ნაწილი გვეკუთვნის, მუდამ თქვენს სამსახურშო 

ვიქნებით!”. 

 

გოგონებს აიძულებენ, მადლიერება გამოხატონ იმ საჩუქარის გამო, რაც მათ ერგოთ სამყაროს 

იმ ნაწილის სახით, სადაც ქრისტიანული ცის ქვეშ, თავისუფლება მეფობს. ეს ნამდვილად არ 

ჰგავს თალიბანისა-და-ტერორისტების სამყაროს, რომელიც თალიბანს “სურთ თავს 

მოგვახვიოს”.  

 

ჩემი აზრით, აუცილებლად უნდა დავეჭვდეთ მაშინ, როდესაც ქაოტური ისტორიული და 

პოლიტიკური ნარატივების გადაფარვა ამ დახვეწილი კულტურული ხატებით ხდება. 

სიფრთხილით უნდა მივუდგეთ იმ ფაქტსაც, თუ როგორ ცდილობენ ლორდი ქრომერი  

(ეგვიპტეში ბრიტანეთის მმართველობისას), საფრანგეთის პირველი ლედი ალჟირში, ასევე 

პირველი ლედი ლორა ბუში დაგვარწმუნონ იმაში, რომ მათ სურთ მუსლიმი ქალების 

განთავისუფლება და ხსნა. აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს ყოველი მათგანის უკან მდგომი 

სამხედრო ძალა. საბა მაჰმუდი მკაფიოდ მიუთითებს ფემინიზმის ლიბერალური და 

სეკულარული დემოკრატიის დისკურსების აღრევაზე; ადრეული ეპოქის მისიონერული 

ლიტერატურის, ისევე როგორც ალჟირის სასკოლო სკეტჩების ილუსტრაციით ნათელი ხდება,  

რომ იმდროინდელი ენა ნამდვილად არ იყო სეკულარული.  

 

 

საბურველის  პოლიტიკა  

 

მოდით, უფრო კარგად დავაკვირდეთ ავღანელ ქალებს, რომლებიც, როგორც ამბობდნენ, 

ამერიკელების დახმარებით განთავისუფლებას ზეიმობდნენ. ამისათვის საჭიროა საბურველის 
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ან ბურქის თემას შევეხოთ, რადგანაც ეს ცენტრალური ასპექტია მუსლიმი ქალების შესახებ 

ამჟამად არსებულ დისკურსში. ამ თვალსაზრისით, საინტერესოა ანთროპოლოგების, 

განსაკუთრებით ფემინისტი ანთროპოლოგების მოსაზრებები განსხვავების საკითხზე 

გლობალურ სამყაროში, რაც წინასწარ მონახაზს მოგვცემს იმის თაობაზე, თუ რატომ არის 

მუსლიმი ქალების ხსნის შესახებ რიტორიკა მცდარი.  

 

გავრცელებული მოსაზრებით, თალიბანის მმართველობის პირობებში, ავღანელი ქალების 

ჩაგვრის ყველაზე მკაფიო მარკერია ლურჯი ბურქის ტარების იძულება. დროდადრო 

ლიბერალები აღიარებენ ხოლმე მათ განცვიფრებას იმის თაობაზე, რომ 2001 წელს 

თალიბანის დამარცხებამ  ქალების მიერ ბურქის ტარებაზე გავლენა არ იქონია. მათთვის კი, 

ვისაც მუსლიმურ რეგიონებში მუშაობის გამოცდილება აქვს, ეს ფაქტი სულაც არ არის 

საკვირველი. საინტერესოა, რატომ ველოდით, რომ ექსტრემისტი თალიბებისგან  

„განთავისუფლების”  შემდეგ, ქალები დაუყოვნებლივ მოკლე კაბების და ლურჯი ჯინსების, ან 

შანელის სამოსის ტარებას დაიწყებდნენ? ქალის სამოსის თემის მიმართ მეტი სიფრთხილით 

გვმართებს. აქვე, საბურველის თემის ირგვლივ რამდენიმე მთავარ ასპექტს შევეხები.    

 

უპირველესად, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბურქა არ არის თალიბების გამოგონილი. ეს იყო 

ერთ-ერთ რეგიონში პაშტუნი ქალების საბურველის ერთ-ერთი ფორმა, რომელსაც ისინი 

სახლიდან გარეთ გასვლისას ატარებდნენ. პაშტუნები ავღანეთის ერთ-ერთი ეთნიკური ჯგუფია, 

ბურქა კი საბურველის ერთ-ერთ სახეობას წარმოადგენდა;  არსებობდა საბურველის  მრავალი 

ფორმა, რომლის ტარების პრაქტიკა აზიის სამხრეთ-დასავლეთსა და სუბკონტინენტზე 

ქალების თავმდაბლობისა და პატიოსნების სიმბოლოდ დამკვიდრდა. ბურქა ისევე, როგორც 

საბურველის სხვა დანარჩენი ფორმა, ბევრგან ქალისა და კაცის სფეროების განცალკევების 

სიმბოლოდ აღიქმებოდა, რაც ზოგადად, ქალების ოჯახის ან სახლის სფეროსთვის 

მიკუთვნებას უკავშირდება, ხოლო საჯარო სივრცეები ის ადგილია, სადაც  შესაძლოა უცხო 

ადამიანებს შეხვდე.  

 

1970-იან წლებში პაკისტანში მოღვაწე ანთროპოლოგი ჰანა პაპანეკი ბურქას „მოძრავ 

განმარტოვებას” უწოდებს. იგი ამბობს, რომ ბევრს ბურქა განმათავისუფლებელ გამოგონებად 

მიაჩნდა, ვინაიდან ქალებისთვის შესაძლებელი გახდა, რომ სეგრეგირებული საცხოვრებელი 

სივრცეებიდან გარეთ გასულიყვნენ და ამასთანავე, დაეცვათ ის მთავარი მორალური 

მოთხოვნები, რომლებიც ქალების უცხო კაცებისგან დაცვას და იზოლირებას გულისხმობდა. 

მას შემდეგ, რაც პაპანეკის ამ  ფრაზის შესახებ გავიგე,  ჩემთვის საბურველი მოძრავ სახლთან 

ასოცირდება. ასეთი საბურველი ყველგან კონკრეტულ თემთან თუ ცხოვრების მორალურ 

გზასთან მიკუთვნებას მოიაზრებს, რომელშიც ოჯახები ამ საზოგადოების ორგანიზებაში 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, ხოლო  სახლი ქალების უბიწოებასთან ასოცირდება.  
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ბუნებრივი კითხვა, რომელიც აქ გვიჩნდება, შემდეგია: პაკისტანსა და ავღანეთში ბურქის 

ტარების ისტორიის გათვალისწინებით, 2001 წლის შემდეგ, რატომ გაუქრებოდათ ქალებს 

ბურქის ტარების სურვილი?  რა აიძულებდათ ქალებს უარი ეთქვათ პატიოსნების, წესიერების იმ 

მარკერებზე, რომლებიც მათ საჯარო სივრცეში უცხოს მხრიდან შეურაცხყოფისგან იცავდა ისე, 

რომ სიმბოლურად გარშემომყოფებს შემდეგ გზავნილს აწვდიდა: საჯარო სივრცეში ყოფნის 

მიუხედავად, ისინი  ხელშეუხებელ სივრცეში, როგორც საკუთარ სახლში იმყოფებიან, სადაც 

მათ ოჯახი იცავს.   

 

პარალელები რომ გავავლოთ (ალბათ, არც ისე წარმატებული), რატომ უნდა გაგვიკვირდეს ის 

ფაქტი, რომ ავღანელმა ქალებმა უარი არ თქვეს ბურქის ტარებაზე მაშინ, როდესაც ჩვენთვის 

ძალიან კარგადაა ცნობილი, რომ ჩვენს საზოგადოებაში მიუღებელია, მაგალითად, 

მეტროპოლიტენის ოპერაში შორტებით მისვლა? იმ დროს, როდესაც ავღანელი ქალების 

ბურქის ირგვლივ დისკუსიები უფრო გამძაფრდა,  ერთ-ერთმა ჩემმა საკმაოდ შეძლებულმა 

მეგობარმა მითხრა, რომ მისი სურვილი ქორწილში პიჯაკით და შარვლით წასულიყო, ქმარმა 

გააკრიტიკა, რომლის აზრითაც, ამერიკულ (თეთრკანიან, ანგლო-საქსურ, პროტესტანტულ) 

საზოგადოებაში ქორწილებში შარვლით არ დადიან. ნიუ-იორკელებისთვის ასევე ცნობილია, 

რომ მოდურად ჩაცმული ჰასიდი ქალები, რომლებსაც თან ახლავთ შავ პალტოსა და ქუდში 

გამოწყობილი  მკაცრი გამომეტყველების  ქმრები, პარიკს  ატარებენ. ამის მიზეზია ის, რომ 

რელიგიური რწმენები და წესიერების საზოგადოებრივი სტანდარტები თმის დაფარვას 

მოითხოვს. შესაბამისად, იცვლება მოდაც და ბუტიკებში მაღალყელიანი, გძელმკლავიანი 

ტანსაცმელი იყიდება. ადამიანები ტანსაცმელს მათი სოციალური თემის და სოციალური 

კლასის შესაბამისად ირჩევენ. მათ გადაწყვეტილებებზე სოციალურად გაზიარებული 

სტანდარტები და მათი სოციალურ სტატუსი მოქმედებს. რელიგიური რწმენები და მორალური 

იდეალები არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მათ შორის ამ სტანდარტებისგან ტრანსგრესიის 

ფორმებიც  (აქ მხედველობაში მყავს მადონა). შესაბამისი და ხარისხიანი ჩადრის ტარების 

შესაძლებლობა არჩევანზეც ახდენს გავლენას. თუ ჩვენ გვჯერა, რომ აშშ-ში ქალებს არჩევანის 

თავისუფლება აქვთ ტანსაცმელთან მიმართებით, საკუთარ თავს აუცილებლად უნდა 

შევახსენოთ გამოთქმა “მოდის ტირანია”.  

 

მოდი ჩავთვალოთ, რომ მაგალითად ავღანეთში, თალიბანის მმართველობის პერიოდში  

ერთ-ერთი ასეთი რეგიონული საბურველის ფორმა არსებობდა, რომელიც გარკვეულ 

პატივსაცემ, მაგრამ არა ელიტურ კლასს უკავშირდებოდა. სავალდებულო იყო ყველასთვის, 

როგორც „რელიგიურად” შესაბამისი სამოსი, იმის მიუხედავად, რომ ადრე საბურველის 

სხვადასხვა ტრადიციული სტილი იყო გავრცელებული, რომელსაც სხვადასხვა ჯგუფისა და 

კლასის წარმომადგენელი ქალები ატარებდნენ. ქალების პატიოსნებაზე, ან ბოლო ხანებში 
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უფრო მორჩილებაზე ხაზგასმა სხვადასხვა სახით ხდებოდა. თალიბანამდე, ქალების 

უმრავლესობა ავღანეთში სოფლის არაელიტურ მოსახლეობას წარმოადგენდა.  ეს ის ქალები 

იყვნენ, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ემიგრირება, გაჭირვებისგან და ძალადობისგან თავის 

დაღწევა, რაც ბოლო დროის ავღანეთის ისტორიის განუყოფელი ნაწილია. იმ შემთხვევაშიც კი, 

როდესაც ქალები აღარ იყვნენ იძულებულნი ბურქა ეტარებინათ, სხვა სახის  საბურველის  

უფრო მოკრძალებულ ფორმას იყენებდნენ. მაგალითად, როგორსაც ატარებენ ამ რეგიონის 

იმ ნაწილში, რომელსაც თალიბანი არ აკონტროლებდა; მაგალითად, ინდოეთის 

ჩრდილოეთში, ინდუისტურ ნაწილში (აქ ქალები თავს და სახეს იფარავენ ქმრის მშობლებისგან 

გარიდების მიზნით), ასევე მუსლიმები პაკისტანში.  

 

2001 წელს,  New York Times-მაც კი მიუძღვნა ამ თემას კარგი სტატია, რომელიც პაკისტანში 

მყოფ ავღანელ ლტოლვილ ქალებს ეხებოდა. ავტორი წერდა ქალების საბურველის  

ადგილობრივი მრავალფეროვნების შესახებ. სტატიაში აღწერილი იყო ყველაფერი - აწ უკვე 

სიმბოლური ლურჯი ბურქაც, რომელსაც თვალის ადგილი აქვს ამოქარგული, რომელზეც 

ერთ-ერთი პუშტუნი ქალი ამბობს, რომ სწორედ ასეთია მის საზოგადოებაში მისაღები სამოსი. 

სტატიაში აღწერილია გრძელი შარფი, იგივე „ჩადრი” და ახალი ისლამური სამოსიც, 

რომელსაც „ჰიჯაბს” უწოდებენ. ახალ ისლამურ სამოსს ძირითადად სტუდენტები ატარებენ, 

რომლებიც პოფესიული კარიერის გზას ადგანან, განსაკუთრებით მედიცინაში. ისევე როგორც 

სტუდენტები ეგვიპტიდან ან მალაიზიიდან. ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც გრძელ შარფს 

ატარებდა სკოლის დირექტორი იყო. მეორე კი ქუჩის ღარიბი  მოვაჭრე, რომელიც ამბობს: „მე 

რომ ბურქას ვატარებდე, ლტოლვილების დაცინვის ობიექტი გავხდებოდი,  იმიტომ რომ 

ბურქას „კარგი ქალები” ატარებენ. ქალები, რომლებიც სახლში არიან და არა გარეთ“. 

ამგვარად, ადგილობრივი სტატუსი ავღანურ ლტოლვილთა დასახლებაში, რაც ბურქასთან 

ასოცირდება, ძლიერი ოჯახებიდან წარმომავალ პატიოსან, ღირსეულ ქალებს უკავშირდება, 

რომლებიც არ არიან იძულებულნი ქუჩაში ვაჭრობით ირჩინონ თავი. ეს არანაირად არ 

უკავშირდება გზაზე მდგომ ნაგვის პარკში გამოკრულ მდუმარე ადამიანს, როგორც ეს 

გერმანული ადამიანის უფლებებისდამცველი ორგანიზაციის პლაკატზე იყო აღბეჭდილი,  

რაზეც შესავალში ვისაუბრე.  

 

ბრიტანულმა გამოცემა Guardian-მა, 2002 წლის იანვარში, გამოაქვეყნა ინტერვიუ მედიცინის 

დოქტორთან, ავღანეთში აღიარებული ქირურგთან სუჰეილა სიდიქისთან, რომელსაც 

ავღანეთის სამხედრო სამედიცინო დანაყოფში ლეიტენანტ-გენერლის წოდება ჰქონდა.  

სუჰეილა 60 წელს იყო გადაცილებული. ის ძლიერი ოჯახიდან იყო და თავისი დების მსგავსად, 

მასაც უმაღლესი განათლება ჰქონდა მიღებული. სუჰეილას, მისივე ფენის სხვა ქალებისგან 

განსხვავებით, ემიგრაცია არ აურჩევია, ის ავღანეთში დარჩა. სტატიაში სუჰეილაზე წერდნენ, 

რომ ეს იყო „ქალი, რომელიც თალიბანს დაუპირისპირდა“, რაც ბურქაზე უარის თქმით 
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გამოიხატა. ეს პირობა სუჰეილამ წააყენა ერთ-ერთ მთავარ საავადმყოფოში თანამდებობაზე 

დაბრუნების სანაცვლოდ, როდესაც თალიბანის წევრები მასთან 1996 წელს თხოვნით 

მოვიდნენ, დანარჩენ რვა ქალთან ერთად, სამსახურიდან გათავისუფლებიდან 8 თვის შემდეგ. 

სიდიქის სტატიაში აღწერენ როგორც გამხდარ, შარმიან და თავდაჯერებულ ქალს. თუმცა 

მოგვიანებით, სტატიაში გაკვრით მაინც აღნიშნულია, რომ მას დიდი ჭარაღა თმა თხელი 

საბურველით აქვს დაფარული. რაც მიანიშნებდა იმაზე, რომ ბურქაზე უარის თქმის მიუხედავად, 

სადიქს არ გასჩენია კითხვები ჩადრის,  ან თავსაფრის ტარებაზე.  

 

ბოლო ათი წლის მანძილზე, ბურქას ტარების მნიშვნელობამ და დემოგრაფიამ 

საზოგადოებაში ცვლილება განიცადა სხვადასხვა მხარესა თუ ქალაქში. სხეულის საბურველით 

დაფარვა არ გულისხმობს აგენტობის არქონას. არსებობს საბურველის სხვადასხვა ფორმა და 

იმ საზოგადოებაში, სადაც ატარებენ,  მას სხვადასხვა მნიშვნელობა მიეწერება. გარდა ამისა, 

მნიშვნელობა განსხვავებულია პოლიტიკური რეპრეზენტაციის თვალსაზრისითაც - კლასის, 

მორჩილების და პოლიტიკური მიკუთვნების გათვალისწინებით. 

 

როგორც ჩემს პირველ ეთნოგრაფიულ ნაშრომში, საბურველის სენტიმენტებში აღვწერ, 1970-

იანი წლების მიწურულსა და 1980-იანი წლებში, ეგვიპტის ბედუინის თემში ქალები, რომლებსაც 

მე ვიცნობდი,  ასაკოვანი კაცების წინ, მათი პატივისცემის ნიშნად, სახეს შავი პირბადით 

იფარავდნენ, რაც ნებაყოფლობით ქმედებად ითვლებოდა. კონკრეტულ კონტექსტებში 

ქალების ღირსების და სოციალური პოზიციის ერთ-ერთი ნიშანი/მარკერი სწორედ სახის 

დაფარვა იყო. განხილვის შემდეგ, ქალები  გადაწყვეტილებას იღებდნენ იმის თაობაზე, თუ ვის 

წინაშე აიფარებდნენ პირბადეს.  

 

რადიკალურად განსხვავებული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მოკრძალებული ისლამური 

სამოსი, რომელსაც მუსლიმურ სამყაროში 1970-იანი წლებიდან განათლებული ქალები 

ატარებდნენ საჯარო სივრცეში, მიანიშნებდა როგორც მორჩილებაზე, ასევე განათლებასა და 

ურბანულ დახვეწილობაზე, ერთგვარ მოდერნულობაზე. ისლამური რევოლუციის ბევრი 

მორჩილი ქალისთვის ასეთი სამოსის ტარება თავისი მნიშვნელობით სხეულისგან ისეთივე 

განუყოფლად აღიქმება, როგორც  ლოცვა და მისი ტარება მათ ღირსეულ ადამიანებად 

აყალიბებთ. როგორც მაჰმუდი აღწერს, მათი გულწრფელი სურვილია მიუახლოვდნენ 

ღმერთს. ლარა დეები წერს ჰეზბოლასთან ასოცირებული ლიბანელი ქალების მორჩილების 

შესახებ. იგი  აღნიშნავს, რომ ეს ქალები საკუთარ თავებს ისლამური მოდერნულობის 

ნაწილად, “მოხიბლავად მოდერნულებად” აღიქვამენ. რიგ ქვეყნებში, და არა მხოლოდ 

ევროპაში, ქალები ასეთი სამოსის ტარების გადაწყვეტილებით გარკვეულ კანონს არღვევენ.  

ხოლო ისეთ ქვეყნებში, როგორიც ირანია, ქალები სხვადასხვა ფერის და მომდგარი სტილის 
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სამოსსაც ირჩევენ, იშიშვლებენ მხარს, აჩენენ ჭიპს, ფეხის ტერფს ან თმის ნაწილს, რაც 

პოლიტიკური და კლასობრივი წინააღმდეგობის ნიშანია. 

 

ამრიგად, აუცილებელია დავუპირისპირდეთ საბურველის დაკნინებულ ინტერპრეტაციას, 

როგორც ქალის მიერ თავისუფლების დაკარგვის არსებით ნიშნანს, როგორც ირანის, ასევე 

თალიბანის შემთხვევაში. (აქვე, სასარგებლო იქნება იმის გახსენება, რომ ადრე, მე-20 

საუკუნეში, მოდერნიზაციის გზაზე მდგომმა ირანმა და თურქეთმა აკრძალა საბურველი, 

კაცებისგან კი დასავლური ყაიდის ტანსაცმლის და ქუდის ტარება მოითხოვა. ეს მოთხოვნა 

ყველა კაცს ეხებოდა სასულიერო პირების გარდა). რას გულისხმობს თავისუფლება თუ 

შევთანხმდებით იმაზე, რომ თავისუფლების ფუნდამენტი ადამიანები, როგორც სოციალური 

არსებები არაიან, რომლებიც კონკრეტულ სოციალურ და ისტორიულ კონტექსტში იზრდებიან 

და იმ კონკრეტულ სოციუმს მიეკუთვნებიან,  რომელიც მათ სურვილებსა და სამყაროს აღქმას  

აყალიბებს. აქვს თუ არა ადგილი უხეშ დარღვევას, როდესაც  ბურქას შუასაუკუნეობრივ 

თავსმოხვევად ვაცხადებთ მაშინ, როდესაც ქალებს საკუთარი დამოკიდებულება გააჩნიათ 

ბურქის  ტარებაზე? მცდარია მილიონი მუსლიმი ქალის განსხვავებული გარემოებების თუ 

დამოკიდებულებების კონკრეტულ სამოსამდე დაყვანა.  ასევე, სათანადოდ უნდა გავიაზროთ 

ისიც, თუ როგორ, რა გზებით  შეაღწია ამ საბურველმა მსოფლიოს პოლიტიკურ დისკურსებში.  

 

მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ-ეთიკური პრობლემა, რომელიც ბურქამ წარმოქმნა უკავშირდება 

იმას, თუ რა მიდგომა გვაქვს კულტურულ “სხვებთან”. როგორ განვიხილავთ განსხვავებას, თუ 

ვერ შევძლებთ პასიურობის აღიარებას, რომელიც კულტურული რელატივიზმითაა 

ნაგულისხმები და რომლითაც ცნობილები არიან ანთროპოლოგები; რელარივიზმით, 

რომელიც ამბობს, რომ ეს მათი კულტურაა და ჩემი საქმე არაა ისინი განვსაჯო ან მათ საქმეში 

ჩავერიო, ჩემი საქმეა მხოლოდ ვეცადო, რომ გავიგო. ეთნოცენტრიზმთან, რასიზმთან, 

კულტურულ იმპერიალიზმთან და იმპერიალისტურ დამოკიდებულებასთან შედარებით 

რელატივიზმი რასაკვირველია ერთგვარად  წინგადადგმული ნაბიჯია. პრობლემა კი ისაა, რომ 

უკვე მეტისმეტად გვიანია საიმისოდ, რომ არ ჩავერიოთ. ცხოვრების სხვადასხვა ფორმა, 

რომელსაც სამყაროში ვხვდებით, ინტერაქციების უკვე  ხანგრძლივი ისტორიების 

პროდუქტია;  ინტერაქციები მათ შორის, ვინც ერთმნეთისგან შორს ცხოვრობს.  

 

მე გთავაზობთ, რომ ქალების, კულტურული რელატივიზმის და „განსხვავების” პრობლემები 

სამი მიდგომით  განვიხილოთ. პირველი, დავფიქრდეთ იმაზე თუ რა დამოკიდებულება უნდა 

ჰქონდეთ ფემინისტებს უცნაურ პოლიტიკურ მოკავშირეებთან?  მაგალითად, ჩემზე  ძალიან 

უარყოფითად იმოქმედა პეტიციის წერილის მიღებამ,  რომელიც ავღანელი ქალების 

თალიბანისგან დასაცავად წამოიწყეს. არც თალიბანის დოგმატიზმის მომხრე ვიყავი და არც 

ქალების ჩაგვრის, მაგრამ ეს კამპანიაც საეჭვოდ მიმაჩნდა და მისი წარმომავლობა 
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მადარდებდა. ზოგადად, პოლიტიკურ კამპანიაში ჰოლივუდის ვარსკვლავებთან ერთად არ 

ვმონაწილეობ. არასოდეს მიმიღია პეტიცია ამ ქალებისგან მაგალითად პალესტინელ ქალთა 

უფლებების დასაცავად, მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოთხოვნით, იმ დროს, 

როდესაც პალესტინელი ქალები  ისრაელის მხრიდან დაბომბვის ან გამსვლელ პუნქტებზე 

ყოველდღიური ზეწოლის და ძალადობის  მსხვერპლნი იყვნენ; არ მიმიღია პეტიცია, რომლის 

მოთხოვნაც იქნებოდა  აშშ-ის მხარდაჭერის და თანამშრომლობის გადახედვა  იმ 

ხელისუფლებასთან, რომელმაც ამ ქალებს საკუთრების უფლება, ძირითადი თავისუფლებები,  

მოქალაქის უფლებები  ჩამოართვა და სამსახურის გარეშე დატოვა.  

 

შესაძლოა ეს ჰოლივუდელი ვარსკვლავები, ადრე, მსგავსი კამპანიების ფარგლებში, ხელს 

აწერდნენ პეტიციებს საგანგაშო „კულტურული“ პრაქტიკების წინააღმდეგ, მაგალითად, 

აფრიკელი ქალების გენიტალური დასახიჩრებისგან ან ინდოელი ქალების მზითევის გამო 

სიცოცხლის მოსპობისგან დასაცავად. მიუხედავად ამისა, შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ამ 

რაოდენობის ამერიკელი და ევროპელი ქალის მობილიზება მარტივად იქნებოდა 

შესაძლებელი, ეს რომ არ ყოფილიყო შემთხვევა, როდესაც ისინი  მუსლიმ ქალებს მუსლიმი 

კაცების  ჩაგვრისგან იხსნიდნენ;  საბურველიანი ქალები ჰოლივუდელ ქალებს, ერთი მხრივ, 

ებრალებოდათ და მეორე მხრივ, მათზე აღმატებულად გრძნობდნენ თავს. საინტერესოა, 

მიიწვევდა თუ არა ტელე-წამყვანი ოპრა უინფრი შავებში შემოსილ მშვიდობის აქტივისტ 

ქალებს ისრაელიდან ისე, როგორც მან ავღანეთის ქალთა რევოლუციური ასოციაცია  (RAWA) 

მიიწვია? ამ ასოციაციის ქალებს ჟურნალმა Glamour-მა წლის ქალების წოდებაც მიანიჭა. 

ავღანეთში ქალთა უფლებების ასეთი აღნიშვნა რომ გავაკრიტიკოთ, ეს რომელიმე 

ადგილობრივი ქალთა ორგანიზაციის კრიტიკად არ უნდა აღვიქვათ. მაგალითად, როგორიცაა 

ორგანიზაცია RAWA. RAWA-ს წევრები, 1977 წლიდან, უშიშრად იბრძოდნენ  დემოკრატიული, 

სეკულარული ავღანეთისთვის, სადაც ქალების ადამიანის უფლებები იქნებოდა დაცული, 

იბრძოდნენ ასევე საბჭოთა კავშირის მიერ მხარდაჭერილი რეჟიმის, ისევე როგორც აშშ-ის, 

საუდის არაბეთის ან პაკისტანის მიერ მხარდაჭერილი კონსერვატორების  წინააღმდეგ. ის, 

რასაც ეს ორგანიზაცია აკეთებდა როგორც კლინიკებსა და სკოლებში, ასევე 

უფლებადარღვევის ფაქტების დოკუმენტირების კუთხით, უაღრესად მნიშვნელოვანი საქმე იყო. 

ეს არ გულისხმობს არც იმ კამპანიების კრიტიკას, რომლებმაც თალიბანის მმართველობისას, 

ქალების საზარელ მდგომარეობაში ყოფნის ფაქტები გამოავლინა. ასევე, ფემინისტების 

უმრავლესობის კამპანიამ ხელი შეუწყო თალიბანსა და აშშ-ის მულტინაციონალურ 

კორპორაციას შორის დადებული, ნავთობსადენის საიდუმლო  ხელშეკრულების შეწყვეტას, 

რომელიც აშშ-ის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ხორციელდებოდა.  

 

დასავლელი ფემინისტების კამპანიები არ უნდა აგვერიოს რესპუბლიკელი პრეზიდენტის 

კოლონიური ფემინიზმის ფარისევლობაში, რომელიც ფემინისტური საკითხების მიმართ 
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პროგრესული მიდგომის გამო არ აურჩევიათ, და არც რესპუბლიკური ადმინისტრაციის 

ფარისევლობაში, რომელიც Human Rights Watch-ის, Amnesty International-ის და სხვა 

ორგანიზაციების ანგარიშების თანახმად, ჩრდილოეთ ალიანსის აშშ-ის მოკავშირეების მიერ 

ქალების უფლებების უხეშ დარღვევებს არაფრად აგდებდა. გაუპატიურების, ფიზიკური 

შეურაცხყოფის ფაქტები ფართოდ იყო გავრცელებული ავღანეთის ომებში მოწინააღმდეგე 

მხარეებს შორის, რომლებმაც მიწასთან გაასწორეს ავღანეთი, სანამ თალიბანი ავღანეთში  

წესრიგის აღდგენის მიზნით შემოვიდოდა. (ხშირად აღნიშნავენ, რომ ამჟამინდელ 

ხელისუფლებაში კვლავაც არიან ომის ის სარდლები, რომლებიც პასუხს უნდა აგებდნენ 

ჩადენილ დანაშაულებზე, თუმცა მათთვის მინიჭებული იმუნიტეტის გამო, ეს დანაშაულები არ 

გამოუძიებიათ).  

 

მეტი ყურადღება გვმართებს იმის მიმართ, თუ რას ვუჭერთ მხარს (და რას არა). უნდა 

დავფიქრდეთ მიზეზებზეც. როგორ შევეგუებით იმ უხერხულ გარემოებას, როდესაც საკუთარ 

თავს აღმოვაჩენთ იმ ადამიანებთან თანხმობაში, რომელთაც ჩვეულებრივ  ვეწინააღმდეგებით? 

ამ წიგნის შესავალში ვსაუბრობდი გარემოებაზე, როდესაც რთულია დაინახო განსხვავება 

მუსლიმ ქალთა უფლებების მიმართ მემარცხენეთა და მემარჯვენეთა დამოკიდებულებებში. 

საინტერესოა, მათ შორის, ვისაც ავღანელი ქალების თალიბანისგან ხსნაზე შესტკივა გული, 

რამდენი ითხოვს სიმდიდრის რადიკალურ რედისტრიბუციას, ან საკუთარ მომხმარებლობაზე 

რადიკალურად უარის თქმას იმისათვის, რომ ავღანელ, აფრიკელ და სხვა ქალებს 

გლობალური უთანასწორობისგან ან ომის სისასტიკისგან განთავისუფლების შანსი მიეცეთ? 

რამდენი მათგანი ითხოვს ამ ქალებისთვის  ყოველდღიური უფლებების დაცვის 

უზრუნველყოფას, რათა მათ საკმარისი საკვები და საკუთარი სახლი ჰქონდეთ ოჯახებისთვის, 

სადაც ერთად იცხოვრებენ, განვითარდებიან, ექნებათ შესაძლებლობა და სათანადო 

შემოსავალი რომ შვილები არჩინონ?  სწორედ ეს გააძლიერებს ამ ქალებს, მისცემს მათ 

უსაფრთხოების განცდას, შესაძლებლობას იცხოვრონ საკუთარ თემში, იმ ადამიანებთან 

ერთად, ვისთან კავშირიც მათ თვითონ სურთ. სწორედ ასეთი პროცესები შეუწყობენ ხელს 

ცვლილებებს ამ საზოგადოებების მოწყობაში, და არ არის აუცილებელი ეს ცვლილებები  

განხორციელდეს ისე, როგორც ჩვენ  წარმოგვიდგენია. ეს ცვლილებები სავარაუდოდ 

წამოწევს დებატებს  იმის შესახებ თუ როგორია, ან როგორ განისაზღვრება კარგი მუსლიმი, ან 

უბრალოდ კარგი ადამიანი, როგორც ეს საუკუნეების მანძილზე ხდებოდა. 

 

იმ დროს მოკავშირეებს ეჭვის თვალით ვუყურებდი, ამიტომ ვამტკიცებდი, რომ ავღანეთში აშშ-

ის ყოფნის საკითხისთვის უნდა გადაგვეხედა. ჩვენივე პოზიციის და ქმედებების გასააზრებლად 

ორი საკითხისთვის უნდა მიგვეპყრო ყურადღება. პირველი უკავშირდება განსხვავებების 

აღიარების შესაძლებლობას. ავღანელი ქალების „განთავისუფლება” მხოლოდ იმიტომ იყო 

საჭირო, რომ ისინი “ჩვენ დაგვმსგავსებოდნენ”, თუ უმჯობესი იქნებოდა იმის აღიარება, რომ 
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თალიბანისგან „განთავისუფლების” შემდეგაც, ამ ქალებს შეეძლოთ ჰქონოდათ სურვილები, 

რომლებიც ჩვენს მოლოდინებს არ შეესაბამებოდა. რა შედეგი მოჰყვებოდა ამის 

გაცნობიერების? მეორე ის, რომ სხვისი ხსნის რიტორიკის მიმართ მეტი სიფხიზლე 

გვმართებდა. უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რას ამჟღავნებს ეს რიტორიკა ჩვენივე 

დამოკიებულებების შესახებ?   

 

განსხვავებების აღიარება არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა მივემხროთ 

ყველაფერს, რაც კულტურის სახელით ხდება. „კულტურული” ახსნების საფრთხეები ზემოთ 

უკვე მიმოვიხილე. “მათი” კულტურები ზუსტად იგივენაირად არის ისტორიის ნაწილი და 

დაკავშირებული სამყაროსთან, როგორც ჩვენი. ჩემი აზრით, ამის ნაცვლად, ჩვენ უნდა 

შევძლოთ განსხვავებების, როგორც გასხვავებული ისტორიების პროდუქტის აღიარება და 

პატივისცემა,  რაც განსხვავებული გარემოებების გამოხატვის და განსხვავებულად აგებული 

სურვილების გამოვლენის შედეგია. ერთი მხრივ, ქალების უფლებებისთვის უნდა ვიბრძოდეთ 

და მათთვის სამართლიანობა უნდა გვსურდეს, მეორე მხრივ კი, უნდა შევძლოთ იმ ფაქტის 

მიღება, რომ შესაძლოა არსებობდეს განსხვავებული იდეები სამართლიანობის შესახებ, რომ 

სხვადასხვა ქალს შესაძლოა სურდეს, ან აირჩიონ ის მომავალი, რომელიც განსხვავდება ჩვენს 

მიერ წარმოდგენილი მათი მომავლის საუკეთესო პროექციისგან. უნდა გავითვალისწინოთ 

ისიც, რომ შესაძლოა ეს ქალები სხვადასხვა პირობებში ჩამოყალიბდნენ პიროვნებებად.  

 

2001 წლის ნოემბერში, ქ.ბონში, მშვიდობის თემაზე ჩატარებულ კონფერენციაზე, აშშ-ის 

ავღანეთში შესვლის შემდეგ, ქვეყნის აღდგენის საკითხიც განიხილეს. დისკუსიებისას 

გამოიკვეთა განსხვავებები იმ ავღანელი ფემინისტებისა და აქტივისტების პოზიციებში, 

რომლებიც აღნიშნულ კონფერენციას ესწრებოდნენ. ორგანიზაცია RAWA ისლამურ 

მთავრობასთან ნებისმიერ შემრიგებლურ პოზიციას გამორიცხავდა. თუმცა, ერთ-ერთი 

ანგარიშის თანახმად, ქალი აქტივისტების უმრავლესობა, განსაკუთრებით ისინი, ვინც 

ავღანეთში ცხოვრობდნენ და კარგად იცნობდნენ ყოველდღიურ რეალობას, თანხმდებოდნენ, 

რომ სწორედ ისლამიდან უნდა დაწყებულიყო რეფორმები. ფატიმა გაილანი, აშშ-ში 

მცხოვრები ერთ-ერთი დელეგაციის მრჩეველი ამბობდა: „ავღანეთში დღეს ქალებს ხმის 

მიცემა რომ მოვთხოვო სეკულარიზმის სანაცვლოდ, ისინი ამას არაფრად ჩააგდებენ”.  ხოლო 

ერთ-ერთი ანგარიშის თანახმად, ქალების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ თანასწორობის 

მაგალითები უნდა აიღონ ისეთი ქვეყნისგან, როგორიც ირანია. ირანის ინსპირაციის წყაროდ 

აღქმა ბევრს უცნაურად მოეჩვენება. თუმცა, სწორედ ირანია მათთვის ქვეყანა, სადაც ქალებმა, 

ისლამის პირობებში, მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს, რაც ნაწილობრივ ფემინისტური 

მოძრაობის შედეგია. ფემინისტები რელიგიური ტრადიციების ახლებურ ინტერპრეტაციას 

ახდენდნენ  და უსამართლობის ფაქტებს ამხელდნენ.   
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მუდმივად ცვალებადი მდგომარეობა ირანში, ფემინისტურ წრეებში ცხარე განხილვის საგანი 

იყო, განსაკუთრებით, აშშ-ისა და ევროპაში მცხოვრები ირანელი ფემინისტებისთვის. კითხვაზე, 

თუ როგორ, ან საერთოდ მიაღწიეს თუ არა წარმატებას ირანელმა ქალებმა, არ არის მარტივი 

პასუხის გაცემა. ასევე საინტერესოა, წერა-კითხვის მცოდნეთა რაოდენობის ზრდა, შობადობის 

შემცირება, სხვადასხვა პროფესიასა თუ მთავრობაში ქალების გამოჩენა/შესვლა, კულტურულ 

სფეროებში - მაგალითად, კინოსა და მწერლობაში ფემინისტური თემატიკის მომრავლება 

რამდენად უკავშირდება ისლამური რესპუბლიკის დაარსებას (ან არის თუ არა საერთოდ  

რაიმე კავშირში).  ისლამური ფემინიზმი, როგორც კონცეპტი, თავისთავად 

წინააღმდეგობრივია. მართლაც, ოქსიმორონია ისლამური ფემინიზმი  თუ ნამდვილად ასახავს 

იმ მოძრაობას, რომელიც ძლიერმა, უშიშარმა ქალებმა წამოიწყეს მესამე, ალტერნატიული 

გზის გასაკვლევად? ბონის კონფერენციის  შემდგომი ათი წლის მანძილზე (რომელსაც მე-6 

თავში შევეხები), ისლამური ფემინიზმები ვითარდებიან როგორც ირანში, ასევე ირანს გარეთაც.  

 

მნიშვნელოვანია, რომ არ მოვახდინოთ ისეთი პოლარიზაცია, რომლითაც ფემინიზმი და 

სეკულარიზმი მხოლოდ დასავლეთთან კავშირში მოიაზრება. ადრეც დავწერე ამ დილემის 

შესახებ, რომლის წინაშეც ფემინისტები ახლო აღმოსავლეთიდან მაშინ აღმოჩნდებიან ხოლმე, 

როდესაც დასავლელი ფემინისტების კონკრეტულ კამპანიებს იწყებენ. ასეთ დროს, 

ფემინისტებს ახლო აღმოსავლეთიდან ადგილობრივი კონსერვატიული ჯგუფები - 

ისლამისტები თუ ნაციონალისტები -  მოღალატეებად აცხადებენ. ნაფსანეჰ აჯმაბადის 

მსგავსად, სხვებიც ამტკიცებენ, რომ ისტორიის აღქმა ისლამსა და დასავლეთს შორის 

ნავარაუდევ დაპირისპირებასთან მიმართებით (როგორც ეს დღეს აშშ-ში ხდება და ასევე 

პარალელურად ხდებოდა მუსლიმურ სამყაროში) არა მხოლოდ მცდარია, არამედ ამგვარი 

კულტურული შეპირისპირების აღიარებაისლამსა და დასავლეთს შორის, ან 

ფუნდამენტალიზმსა და ფემინიზმს შორის სტრატეგიულად საფრთხის შემცველიცაა.  

მუსლიმურ ქვეყნებში, ბევრი ადამიანი არსებული უსამართლობების ალტერნატივების ძიებაშია 

- ისინი უარს ამბობენ ისტორიისა და კულტურების ამგვარ დაყოფაზე, მათთვის მიუღებელია 

დასავლეთთან ასოცირება ფემინისტად ყოფნის შემთხვევაში და ისინიც  ჩვენსავით 

იძულებულნი ხდებიან, აირჩიონ ერთი მხარე:  ჩვენკენ, თუ ჩვენ წინააღმდეგ? 

 

ჩვენ უნდა ვხედავდეთ განსხვავებებს, პატივი ვცეთ სხვადასხვა გზას სოციალური ცვლილებების 

მოსახდენად, რომლებიც შესაძლოა ქალებს უკეთეს ცხოვრებას სთავაზობენ და უნდა 

ვაღიაროთ, რომ ეს არჩევანი სხვადასხვა ისტორიული გამოცდილებითაა ნაკარნახევი. 

შესაძლებელია თუ არა წარმოვიდგინოთ განთავისუფლება, რომელიც ისლამურია? მოიცავს 

თუ არა განთავისუფლების იდეა, რომელსაც უფრო დეტალურად მიმოვიხილავ ამ წიგნში, იმ 

მიზნებს, რომლისკენაც  უკლებლივ  ყველა ქალი ისწრაფვის? არის თუ არა ემანსიპაცია, 

თანასწორობა და უფლებები უნივერსალური ენის ნაწილი, თუ კონკრეტული დიალექტია? 
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კვლავ საბა მაჰმუდის ციტატას მოვიხმობ, რომელიც კაიროში მცხოვრებ მორჩილ მუსლიმ 

ქალებზე წერს: „თავისუფლების და განთავისუფლების სურვილი ისტორიულადაა 

განპირობებული, რომლისკენ სწრაფვაც აპრიორად კი არ უნდა მივიღოთ, არამედ უნდა 

ვაღიაროთ სხვა სურვილებთან, მისწრაფებებთან, შესაძლებლობებთან მიმართებით, 

რომლებიც კულტურულად და ისტორიულად არსებული სუბიექტისთვის დამახასიათებელია”. 

შესაძლოა სხვა სურვილებიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის? იქნებ ოჯახთან 

ერთად ცხოვრება უფრო ღირებულია მათთვის? ან უფლის გზით  ცხოვრება?  ან ცხოვრება ომის 

გარეშე? ოცდაათ წელზე მეტი დავუთმე ეგვიპტეში ეთნოგრაფიულ კვლევას. ამ დროის 

მანძილზე, ერთ ქალსაც არ შევხვედრივარ -  არც  უღარიბესი სოფლების გლეხ ქალებს შორის, 

როგორიც  ზეინაბია და არც უაღრესად განათლებულ, კოსმოპოლიტ კოლეგებშს შორის 

კაიროს ამერიკულ უნივერსიტეტში -  რომელსაც შურდა ამერიკელი ქალების. ისინი ამერიკელ 

ქალებს, ხშირად, საზოგადოებისგან და ოჯახისგან მოწყვეტილად აღიქვამენ, სექსუალური 

ზეწოლისადმი მოწყვლად ჯგუფად, ღირებულებების არმქონედ, მხოლოდ საკუთარ თავსა და 

ინდივიდუალურ წარმატებაზე მოფიქრალ ქალებად ხედავენ, რომლებიც კაპიტალისტური 

წნეხის ქვეშ არიან, არიან თანამონაწილეები იმ იმპერიული სახიფათო წამოწყებებისა, 

რომლებიც სხვების სუვერენიტეტს/ავტონომიას ან გონიერებას პატივს არ სცემენ. ასევე, პატივს 

არ სცემენ ღმერთს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი არ აფასებენ გარკვეულ 

პრივილეგიებს და შესაძლებლობებს, რომლითაც ამერიკელი ქალები სარგებლობენ. 

  

საბა მაჰმუდი მიუთითებს იმ სახიფათო შედეგზე, რომელიც სხვისი ტრადიციების 

პატივისცემისკენ მოწოდებას მოჰყვება ხოლმე. პოლიტიკური მოთხოვნები მათ მიმართ, ვინც 

მუსლიმებზე წერენ, მკვეთრად განსხვავდება მოთხოვნებისგან, რომლებსაც უყენებენ ხოლმე 

მათ, ვინც სეკულარულ-ჰუმანისტურ პროექტებზე მუშაობენ. მაჰმუდი, რომელიც ეგვიპტეში  

მორჩილების (Piety) მოძრაობას იკვლევს, მუდმივი წნეხის ქვეშაა ამხილოს ყველა ის ზიანი, 

რაც ისლამურმა მოძრაობებმა მთელ სამყაროს მოუტანა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაჰმუდს 

მათ აპოლოგეტად აცხადებენ. მსგავს პარალელს ვერ გავავლებთ იმათთან, ვინც 

თანამედროვე დასავლურ ისტორიას შეისწავლის, იმ საშინელი ძალადობრივი ფაქტების 

მიუხედავად, რომლებიც გასულ საუკუნეში ქრისტიანულ დასავლეთთან ასოცირდებოდა, 

კოლონიალიზმით და მონობით დაწყებული და მსოფლიო ომებით ან გენოციდით  

დამთავრებული. ჩვენ ნაკლებ დოგმატურად უნდა გვჯეროდეს სეკულარული ჰუმანიზმის, ისევე 

როგორც ისლამიზმის და თანაბარი სიფრთხილით უნდა მივუდგეთ ამა თუ იმ ტრადიციაში 

განხორციელებული ჰუმანური პროექტების კომპლექსურ შესაძლებლობებს. 

 

 

ხსნის რიტორიკის მიღმა  
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კულტურის, საბურველის შესახებ ჩემმა დისკუსიამ და ასევე მიმოხილვამ, თუ როგორ ხდება 

გზის გაკვალვა კულტურული განსახვავების მორევში, სხვა რაკურსით უნდა დაგვანახოს 

პირველი ლედის ლორა ბუშის მიმართვა, რომლითაც ის საკუთარ თავსაც ულოცავდა 

ამერიკელი ჯარების მიერ ავღანელი ქალების განთავისუფლებას. პრობლემურია ავღანელი ან 

მუსლიმი ქალის კონსტრუირება ისე, თითქოს ისინი აუცილებლად უნდა ვიხსნათ.   ვიღაცის ხსნა 

აუცილებლად  მოიაზრებს მის რაღაცისგან ხსნას. თუ რაღაცისგან ვიხსნით, მაშინ რაღაცისთვის 

ვიხსნით. რა ტიპის დაღვევებს მოიცავს ეს ტრანსფორმაცია? რა წინასწარდაშვებები კეთდება 

იმის უპირატესობის შესახებ, რისთვისაც იხსნი? ქალების ხსნის პროექტი უპირატესობის აღქმას 

ეფუძნება და ამყარებს, და ქედმაღლობის ის ფორმაა, რომელიც აუცილებლად უნდა 

ვამხილოთ.  

 

ქალების ხსნის რიტორიკის ქედმაღლური ტონი კარგდ რომ გავაცნობიეროთ, უნდა 

წარმოვიდგინოთ მისი გამოყენება დღევანდელ აშშ-ში, ისეთი არაპრივილეგირებული 

ჯგუფების მიმართ, როგორებიც არიან აფრიკელი ამერიკელები, ლათინოამერიკელები, ან 

მუშათა კლასის ქალები.  დღეს, ჩვენთვის ნათელია, რომ ისინი სტრუქტურული ძალადობის 

მსხვერპლნი არიან. რასა და კლასი ჩვენ მიერ პოლიტიზირებულია, მაგრამ კულტურა - არა. 

ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ მეცხრამეტე საუკუნის ქრისტიანი მისიონერი ქალების მანტია არ 

მოვირგოთ, რომლებმაც მთელი ცხოვრება მუსლიმი დების ხსნას მიუძღვნეს. ჩემთვის ამ 

პერიოდის ერთ-ერთი გამორჩეული დოკუმენტია  კოლექცია სახელწოდებით ჩვენი მუსლიმი 

დები, რომელიც ქალი მისიონერების მიერ, 1906 წელს, კაიროში ჩატარებული კონფერენციის 

ოქმებისგან შედგება. წიგნის ქვესათაურია -  დახმარების თხოვნის ძახილი ბნელი მიწებიდან და 

ინტერპრეტაცია მათ მიერ, ვინც ეს ძახილი გაიგო (A Cry of Need from the Lands of Darkness 

Interpreted by Those Who Heard It). მისიონერი ქალები ამ კრებულში უმეცრების, იზოლაციის, 

პოლიგამიის და საბურველის შესახებ წერენ, რომელიც მთელი მუსლიმური სამყაროს ქალების 

ცხოვრებას აყენებს ზიანს. მისიონერი ქალები ასევე აცნობიერებენ საკუთარ პასუხისმგებლობას 

იმ მხრივ, რომ ამ ქალების ხმები გააჟღერონ: „ისინი საკუთარი თავისთვის არასდროს 

არაფერს ითხოვენ, ვინაიდან საუკუნეების მანძილზე იჩაგრებიან. ეს წიგნი, სევდიანი ისტორიით 

ჩაგვრის სიმძიმის და ზიანის შესახებ, არის ბრალდება და თხოვნა …ქრისტიანი ქალების 

მიმართ, რათა  სინათლე შემოიტანონ ამ სიბნელეში მათი საქმეებით და თავგანწირვით”. 

 

ამ ღირსეული მიზნების იდუმალი ექო დღესაც ჩაგვესმის, მიუხედავად იმისა, რომ ენა ამჯერად 

მკაფიოდ სეკულარულია და იესო ქრისტეა კი არ არის მიმართვის ადრესატი, არამედ, 

ადამიანის უფლებები, ლიბერალური დემოკრატია და დასავლური ცივილიზაცია, რომელსაც 

მეორე თავში შევეხები. ხანდახან მოთხოვნები კიდევ უფრო მარტივია, როდესაც ისინი 

სილამაზის საკითხებს და მაგალითად, თმის შეჭრის უფლებას ეხება. ერთ-ერთი კამპანიის 

ფარგლებში,   სტილისტების ჯგუფი ქაბულში ავღანელი ქალებისთვის სილამაზის სალონის 
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გასახსნელად ჩავიდა, სადაც მათ ავღანელი ქალებისთვის მაკიაჟის გაკეთება და სტილისტობა 

უნდა ესწავლებინათ. კამპანია სახელწოდებით „სილამაზე საზღვრების გარეშე“  

ავსტრალიელმა, ამერიკელმა და ქვეყნიდან განდევნილმა ავღანელებმა წამოიწყეს. კამპანია 

კოსმეტიკური ინსდუსტრიის და გამომცემლობა Vogue-ის მხარდაჭერით ხორციელდებოდა. 

მისიონერების მუდმივი სენტიმენტებისა და წარმოსახვის გამოყენება უფრო მნიშვნელოვანი 

ჰუმანიტარული მიზნებისთვისაც მოხდა. მაგალითად, 2002 წლის თებერვალში, რამდენიმე თვის 

შემდეგ,  რაც კოალიციური ჯარები ავღანეთში შევიდნენ, მიმიწვიეს მიღებაზე, რომელიც აშშ-ში 

საფრანგეთის ელჩის მხარდაჭერით, საერთაშორისო ჰუმანიტარული ასოციაცია  Médecins du 

Monde (MdM)-ის საპატივცემულოდ მოაწყვეს. სტუმრებს შორის იყვნენ  ევროკომისიის 

დელეგაციის ხელმძღვანელი აშშ-ში და ევროპარლამენტის წევრიც.  მიღებაზე მოეწყო 

ფოტოგამოფენა კლიშედ ქცეული სახელწოდებით: ავღანელი ქალები: საბურველს მიღმა. 

გამოფენა ღირსშესანიშნავი იყო არა მხოლოდ ფოტოების გამო, რომლებიც  უნაყოფო/ხრიოკ 

მთებში მოსეირნე ფერად ბურქებში გამოწყობილ ქალებს ასახავდა, არამედ შემდეგი  ტექსტის 

გამოც:  

„უკვე 20 წელია, MdM-ი თავდაუზოგავად იღწვის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების  

დასახმარებლად. თუმცა რაც დრო გადის, ომის მსხვერპლები მით უფრო მოსებიან სქელი 

საბურველით. 1996 წელს, როდესაც თალიბანი მოვიდა სათავეში, ავღანელი ქალების სახე 

წაიშალა - ისინი უსახოები გახდნენ. სამედიცინო დახმარების მისაღებად მათი სახე რომ 

დაგვენახა, გარკვეული ინტიმურობა უნდა წარმოქმნილიყო. უნდა გვეპოვნა ხანმოკლე სივრცე 

ამ იდუმალი თავისუფლებისთვის და მათი ღირსების აღსადგენად. ქვეყანაში, სადაც 

ქალებისთვის  ხელმისაწვდომი არ იყო საბაზისო სამედიცინო დახმარება, ვინაიდან მათ არც 

საჯარო სივრცეში გამოჩენის და არც მედიცინის შესწავლის უფლება ჰქონდათ, MdM-ის 

პროგრამა ამ დროის მანძილზე განაგრძობდა არსებობას, როგორც ჯიუტი შეხსენება ადამიანის 

უფლებებისა. გთხოვთ შემოგვიერთდეთ, რათა  ერთად ავწიოთ ეს საბურველი. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ  ფანტაზიებს იმ ინტიმურობის შესახებ, რომელიც საბურველის 

ჩამოხსნასთან ასოცირდება, არ ვიზიარებ, ეს ფანტაზიები ძალიან ჰგავს ერთ ფრანგულ 

კოლონიურ აკვიატებას, რომელიც მალეკ ალოულას მიერ ბრწყინვალედაა აღწერილი  წიგნში  

კოლონიური ჰარამხანა. წიგნი ალჟირული კოლონიური მოსალოც ბარათებს შეეხება. დავსვამ 

კითხვას და მომდევნო თავებში ვეცდები პასუხი გავცე მას: რატომ ეფუძნება მეოცე საუკუნის 

ჰუმანიტარული პროექტები და ადამიანის უფლებებების დისკურსი მუსლიმი ქალების ამგვარ 

სტერეოტიპულ კონსტრუქციებს? 

 

ჩემი აზრით, უმჯობესია უკან მოვიტოვოთ საბურველის თემა და მოწოდებები სხვათა ხსნის 

შესახებ. ნაცვლად ამისა, უნდა ვიფიქროთ იმ გზებზე, რომლებიც სამართლიანი მსოფლიოს 

შექმნას შეუწყობს ხელს. განსხვავების პატივისცემასა და კულტურულ რელატივიზმს შორის 
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განსხვავების დანახვა ხელს შეგვიწყობს დავსვათ კითხვები იმის შესახებ, თუ როგორ 

მოვახდენთ, სამყაროს პრივილეგირებულ და ძლიერ ნაწილში მცხოვრები ადამიანები 

საკუთარი პრივილეგიების გადახედვას იმ სიტუაციებთან მიმართებით, რომლებშიც ჩვენგან 

შორს მცხოვრები ადამიანები იმყოფებიან. ჩვენ არ ვარსებობთ ამ სამყაროს მიღმა და შორიდან 

არ ვაკვირდებით ღარიბ, უვიც/გაუნათლებელ ადამიანებს, რომლებიც მჩაგვრელი 

კულტურების ჩრდილში, ან საბურველში ცხოვრობენ. ჩვენც ამ სამყაროს ვეკუთვნით. ისლამური 

მოძრაობები წარმოიქმნა იმ სამყაროში, რომლის ფორმირებაშიც ინტენსიურად 

მონაწილეობდნენ დასავლური ძალები, როგორც ეს ამ ძალების მნიშვნელოვანი ჩარევით  

ახლო აღმოსავლეთში, სამხრეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში მოხდა; იგივე ითქმის 

ისლამურ ფემინიზმზეც.  

 

უფრო სასარგებლო იქნება თუკი საკუთარ თავს დავუსვამთ კითხვას, შევძლებთ თუ არა რაიმე 

წვლილის შეტანას უფრო სამართლიანი სამყაროს შექმნაში? სამყაროსი, რომელიც არ არის 

ორგანიზებული სტრატეგიული სამხედრო და ეკონომიკური მოთხოვნების ირგვლივ, 

რომელშიც ისეთ ძალებს და ღირებულებებს ექნება უფრო დიდი ასპარეზი,  რომელსაც ჩვენ 

მივიჩნევთ მნიშვნელოვნად; ადგილი, სადაც მშვიდობა აუცილებელი პირობა იქნება  

დისკუსიისთვის, დებატებისთვის, ინსტიტუციური ტანსფორმაციისთვის, სამყარო, რომელიც 

ყოველთვის არსებობდა და განაგრძობდა არსებობას საზოგადოებებთან ერთად. საკუთარ 

თავებს დავუსვათ კითხვა - ჩვენ, მდიდარი ქვეყნების წარმომადგენლები, მსოფლიო პირობების 

რა ნაწილს გავიღებდით ისე, რომ პოპულარული სურვილები ნებისმიერ სხვა ადგილას არ 

ყოფილიყო დეტერმინირებული უმწეობის გაუსაძლისი განცდით (ან განრისხებული რეაქციით) 

გლობალური უსამართლობის ფორმების პირისპირ. თუკი სხვის საქმეებში აქტიურად ვერევით, 

ეს მათ მხარდასაჭერად უნდა გავაკეთოთ. იმ საზოგადოებების მხარდასაჭერად, რომელთა 

მიზანიც ქალების (და კაცების) ცხოვრების გაუმჯობესებაა. იგივე უნდა გავაკეთოთ იმ ქვეყნებში 

მიმდინარე დებატების, პოზიციების, კომპლექსური ინსტიტუტებთან მიმართებითაც. ბევრმა 

აღნიშნა, რომ უფრო ეთიკური იქნებოდა სოლიდარობის და კოალიციების უფრო 

ეგალიტარული ენის გამოყენება, ნაცვლად იმ ენისა, რომელიც აუცილებლად ხსნაზე 

მიანიშნებს.  

 

ორგანიზაცია RAWA-ის წევრებიც კი, რომლებმაც მნიშვნელოვანის როლი ითამაშეს  

თალიბანის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მხილებაში, რამაც აშშ-ის ქალების ყურადღება 

მიიპყრო, თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდნენ აშშ-ის მხრიდან განხორციელებულ  დაბომბვებს. 

ორგანიზაციის წევრები სამხედრო შეტევაში არ ხედავდნენ ავღანელი ქალების ხსნას. პირიქით, 

მათი აზრით, ეს კიდევ უფრო გაუსაძლისს გახდიდა იმ ადამიანების ცხოვრებას და მეტ 

დანაკარგს მოუტანდა მათ. ისინი განიარაღების და სამშვიდობო ძალების შემოყვანის 

მოთხოვნით გამოდიოდნენ. ორგანიზაციის ლიდერები იმ საფრთხეებზე მიანიშნებდნენ, რაც 
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მთავრობასა და მოსახლეობას შორის, ან თალიბანსა და უდანაშაულო ავღანელებს შორის 

განსხვავების უგულვებელყოფას სდევდა თან; სწორედ ეს უდანაშაულო ადამიანები 

დაზარალდებოდნენ ყველაზე მეტად. ისინი მუდმივად ახსენებდნენ საზოგადოებას, რომ მეტი 

ყურადღება მართებდათ ნავთობის ინტერესების, სამხედრო ინდუსტრიის და ნარკოტიკების 

საერთაშორისო ბაზრის ირგვლივ არსებული პოლიტიკის მიმართ. ისინი  გამუდმებით  

საბურველის თემაზე  არ კონცენტრირდებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ყველაზე 

რადიკალური ფემინისტები იყვნენ, რომლებიც ავღანეთში სეკულარული დემოკრატიისთვის 

იბრძოდნენ. სამწუხაროდ, საზოგადოებამ მათ მიერ გაჟღერებული პრობლემებიდან მხოლოდ 

თალიბანის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს მიაქცია ყურადღება, არა და მათი კრიტიკა მხოლოდ 

იმდროინდელ ხელისუფლებას კი არა, არამედ წინა რეჟიმებსაც  ეხებოდა.  

 

გარკვეული დროის მანძილზე, აშშ-ის ავღანეთის საქმეებში ჩარევა უფრო მკაფიოდ 

ემსგავსებოდა ჭაობს, რომელშიც საბჭოეთი 1980-იან წლებში აღმოჩნდა. აღმოჩნდა, რომ 

ორგანიზაცია RAWA-ის და სხვა მსგავსი ჯგუფების არგუმენტები საფუძვლიანი იყო.  დენიზ 

კანდიოტი ავღანეთში შეჭრის 6 წლის შემდგომი ვითარების ბრწყინვალე ანალიზში 

ყურადღებას ამახვილებს ორ ძირეულ ფაქტორზე, რომელიც ავღანელ ქალებზე უარყოფითად 

აისახება. ყურადღებით შეისწავლის რა ქვეყნის პოლიტიკურ ისტორიას და ჯგუფებს შორის 

მიმდინარე პოლიტიკურ თამაშებს. საერთაშორისო დახმარებაზე დამოკიდებულ და სუსტ 

მთავრობაში, კანდიოტი ქალების იურიდიული და სოციალური უფლებების კუთხით არსებულ 

საფრთხეებს გამოკვეთს. როგორც ორგანიზაცია WAW-ის წარმომადგენელი ესტერ ჰაინემანი 

გვაფრთხილებდა საკუთარი პოზიციის დაცვისას, ქალები ნამდვილად იქცნენ კანდიოტის 

სიტყვებით “საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, დონორებზე დამოკიდებული 

მთავრობის და სხვადასხვა პოლიტიკური ფრაქციის  დღის წესრიგების დავის ახალ საგნად. 

ზოგი მათგანი კონსერვატიულ ისლამისტურ დღის წესრიგს წრმოადგენდა“.  

 

თუმცა  ექსპერტი მუსლიმური სამყაროს გენდერის საკითხებში გვირჩევს, ვფოკუსირდეთ არა 

ქაბულზე, თავისი პოლიტიკოსებით, ტექნოკრატებით თუ საერთაშორისო ექსპერტებით 

(ტრანსნაციონალური ფემინისტების ჩათვლით), არამედ იმაზე, თუ რა გავლენა იქონია ომის 

ეკონომიკამ ამ ქვეყანაში ადამიანების სოციალურ ცხოვრებაზე. სოფლის მეურნეობიდან 

ოპიუმის წარმოებასა და იარაღით ვაჭრობაზე გადასვლის პროცესში, ეს კრიმინალური 

ეკონომიკა ადგილობრივი ომის გენერლებს აფინანსებდა და აძლიერებდა. მათ შორის 

თალიბანსაც, რამაც სოფლად მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობა ვალებში ჩააგდო. ოჯახები 

და თემები მეურნეობის გარეშე დარჩნენ და დაუცველობის მუდმივი განცდით განაგრძობენ 

ცხოვრებას. სასოფლო დასახლებებში, კანდიოტის თანახმად, შესამჩნევია „სახიფათო 

ინტერაქციები სიღარიბეს, დაუცველობასა და ავტონომიის დაკარგვას შორის“. ეს წარმოქმნის 

მოწყვლადობის ახალი ფორმებს, რაც განსაკუთრებით საზიანოა ქალებისთვის. როგორც 
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შესავალში აღვწერე, სამხრეთ ეგვიპტიდან ზეინაბის მაგალითით, ისეთ ადგილებში, როგორიც 

ავღანეთია, ქალების არჩევანი „განპირობებულია თემებისა და ოჯახების ბედით, რომელშიც 

მათი ყოველდღიური ყოფა და საარსებო წყაროა ჩაქსოვილი“. ისინი შორს დგანან 

ხელისუფლებისგან და ფორმალური ლეგალური, ისლამური თუ სეკულარული  

სისტემებისგან. გარდა ამისა, შემაშფოთებელია ქალების კომოდიფიკაციის ახალი ფორმები. 

როგორც ბიბი აიშა, სავარაუდოდ, ქმრის ოჯახს მკვლელობის ვალის გარიგების მიზნით 

გადასცეს, დღეს გაღარიბებული, უმწეო და შეშინებული ოჯახები საკუთარ ქალიშვილებს 

ხშირად სამხედრო მეთაურებს და ნარკოტიკით მოვაჭრეებს გადასცემენ. კანდიოტი იხსენებს 

ახალგაზრდა გოგონებს, რომლებსაც მოხუც კაცებს სთავაზობენ, ყიდიან ან უბრალოდ თავიდან 

იცილებენ მათ, რათა იხსნან ისინი თალიბანის მოხეტიალე ახალგაზრდების დაჯგუფებებისგან. 

 

ეს არაა ადგილობრივი წეს-ჩვეულების ან ტრადიციული კულტურის ნაწილი. ეს არის რეაქცია 

ავღანეთში არსებულ ვითარებაზე. კანდიოტის თანახმად, “ის, რაც დასავლურ თვალს 

‘ტრადიციად’ ეჩვენება, ხშირ შემთხვევაში, სუსტის დაქვემდებარების ახალი და უფრო სასტიკი 

ფორმების გამოვილნებაა, რაც შესაძლებელი გახადა კრიმინალურმა ეკონომიკამ, 

უსაფრთხოების არარსებობამ, სოლიდარობასა და ნდობაზე დაფუძნებული კავშირების 

მორყევამ, რაც ომმა, მკვეთრმა სოციალურმა ცვლილებებმა და სიღარიბემ უკიდურეს 

ზღვრამდე მიიყვანა“. ტრადიციები, რომლებიც ორმხრივ ვალდებულებებს ემყარებოდა, 

სწრაფმა ცვლილებებმა, სავალალო ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და პოლიტიკურმა 

დესტაბილიზაციამ მოარყია. კაცები ვეღარ ასრულებენ იმ ვალდებულებებს ქალების წინაშე, 

რაც მათი რწმენით - ღირსების, გულუხვობის, მფარველობის პრინციპებს/იდეალებს 

შეესაბამება. სწორედ ეს არის პრობლემა, რომლის პირისპირ იქ მცხოვრები ადამიანები 

დგანან.  

 

30-წლიანი კონფლიქტის მემკვიდრეობის მიუხედავად, ავღანეთი მაინც ტრადიციულად  

აღიქმება. 2010 წლის ჟურნალ Time-ის სტატია, რომელიც ბიბი აიშას ფოტოს ახლდა,  ისლამსა 

და ტრადიციას შორის მონაცვლეობის ტიპური ნიმუშია. ეს შესამჩნევია ეკონომიკის მინისტრის, 

ისლამისტური პარტიის ლიდერის სიტყვებშიც, რომელიც (გოგონების და ბიჭების) 

თანაგანათლების წინააღმდეგ გამოვიდა: „ის, რაც ჩვენ ავღანეთისთვის გვსურს, ისლამთან 

შესაბამისობაშია, ისლამურ და არა დასავლურ უფლებებთან.” სტატიაში ასევე აღნიშნულია, 

რომ „ტრადიციებს ქალებისთვის კარგი არაფერი მოაქვს. აიშას ოჯახმა არაფერი გააკეთა მისი 

თალიბანისგან დასახსნელად. ეს შესაძლოა შიშის, ან უფრო მეტად სირცხვილის გამო მოხდა. 

გოგო, რომელიც ოჯახიდან გარბის გარყვნილად ითვლება, განსაკუთრებით ტრადიციულ 

საზოგადოებებში. ხოლო ოჯახები, რომლებიც მათ სახლში დაბრუნებულს მიიღებენ, დაცინვის 

საგნად იქცევიან. სოფლებში, ეს ოჯახები ქალიშვილებს ან მონობაში ყიდიან ან უკიდურეს 
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შემთხვევაში, გოგო ღირსების მკვლელობის მსხვერპლად იქცევა. ეს მკვლელობა  ოჯახის 

ღირსების დაცვის მოტივით ხდება“. 

 

ღირსების მკვლელობებს უფრო დეტალურად მე-4 თავში მიმოვიხილავ. ჩემი რწმენით, სანამ 

ზოგად კულტურულ განცხადებებს მოვიხმობთ, ავღანელი ქალების წინაშე ჩვენი ვალია, 

გავეცნოთ მათ ისტორიას და ამ ისტორიის გავლენას მათ ამჟამინდელ მდგომარეობაზე. 

ავღანეთის მდგომარეობა, ძალაუფლებრივი დაპირისპირებებისა და ომის ეკონომიკის ფონზე, 

მჭიდროდაა გადაჯაჭვული დასავლეთთან და მისი ყოველდღიურობა გლობალური 

ეკონომიკის და ტერორიზმის წინააღმდეგ საერთაშორისო ბრძოლის ფარგლებშია მოქცეული. 

მილიტარიზაციას ყოველთვის ჰქონდა ფარული გავლენები ქალებზე, რასაც უფრო მეტი ძალა 

აქვს ვიდრე “კულტურას” ან “ტრადიციას”.  

 

ამგვარად, ავღანელი ქალების მრავალფეროვანი ხმებისა და  ჯგუფების (მაგალითად, 

როგორიცაა RAWA, რომელიც 2001 წელსაც გამოვიდა სამხედრო ინტერვენციის წინააღმდეგ) 

პოლიტიკური გზავნილების გასაგებად, საჭიროა უარი ვთქვათ (უცხო) კულტურების ენაზე, 

რომელსაც  ამ ადამიანების  გასაგებად, ან მათი შეცვლის მიზნით  ვიყენებთ. მისიონერობა და 

კოლონიური ფემინიზმი წარსულს ჩაბარდა. ჩვენ უნდა ვიკვლიოთ გზები, რომელთა 

მეშვეობითაც ისეთი სამყაროს შექმნას შევუწყობთ ხელს ამ  ღარიბი ავღანელი ქალებისთვის  

(რომლებზეც, ლორა ბუშის სიტყვებით, „ცივილიზებულ სამყაროს გული შესტკივა”), სადაც მათ 

ღირსეული, უსაფრთხო ცხოვრება ექნებათ და სხვადასხვა უფლებით ისარგებლებენ.  აშშ-ის და 

მისი მოკავშირეების ავღანეთში ინტერვენციის შემდეგ, ნათელი გახდა, რომ კონფლიქტი, 

დაუცველობა, სიღატაკე, უმწეობა და ნარკოტიკებით საერთაშორისო ვაჭრობა მათ ასეთ 

ცხოვებას ნამდვილად ვერ მოუტანს.  


