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ნული 

0X00 
ჩვენი სამყარო — თავბრუსხვევაა. ეს არის სამყარო სავსე 
ტექნოლოგიური გაშუალებით, რომელიც ჩვენს ყოველ-
დღიურობას აბსტრაქციით, ვირტუალობითა და სირთულით 
ხლართავს. ქფ ამ რეალობებს მორგებულ ფემინიზმს ქმნის: 
არნახული ცბიერების, მასშტაბისა და ხედვის ფემინიზმს; 
მომავალს, რომელშიც გენდერულ სამართლიანობას და 
ფემი-ნისტურ ემანსიპაციას თავისი წვლილი შეაქვს ყოველი 
ადამიანის საჭიროებებისგან აწყობილ უნივერსალურ პოლი-
ტიკაში, რომელიც მხედველობაში იღებს რასას, ფიზიკური 
შესაძლებლობებს, ეკონომიკურ მდგომარეობასა და გეოგრა-
ფიულ პოზიციებს. კმარა კაპიტალის უმომავლო ბორბლის 
ტრიალი; კმარა მძიმე ერთფეროვან შრომას დაქვემდებარება, 
როგორც პროდუქტიულის, ისე რეპროდუქციულის; კმარა 
კრიტიკა რომელიც მოცემულს უცვლელ საგნად ნიღბავს. 
ჩვენი მომავალი მოითხოვს გაქვავებისგან გათავისუფლებას. 
ქფ არ დებს ფსონს რევოლუციაზე, არამედ ისტორიის 
ხანგრძლივ თამაშზე, რომელიც მოითხოვს წარ-მოსახვას, 
მოხერხებულობასა და შეუპოვრობას. 
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0X01 
ქფ გაუცხოებას იყენებს, როგორც ბიძგს ახალ სამყა-როთა 
გენერირებისთვის. ჩვენ ყველანი გაუცხოებულები ვართ — 
მაგრამ, განა ოდესმე სხვანაირად ვყოფილვართ? სწორედ 
გაუცხოებული მდგომარეობით, და არა მის მიუხედავად, ჩვენ 
შეგვიძლია გაუშუალებლობის ტალახისგან გავითავისუფლოთ 
თავი. თავისუფლება არაა მოცემული — და მითუმეტეს 
მოცემული არაა როგორც რაღაც “ბუნებრივი”. თავისუფლების 
შექმნა გულისხმობს არა ნაკლებ, არამედ მეტ გაუცხოებას; 
გაუცხოება თავისუფლების შემქმნელი შრომაა. არაფერი არ 
უნდა მივიღოთ როგორც უცვლელი, მუდმივი ან “მოცემული” 
— არც მატერიალური პირობები და არც სოციალური 
ფორმები. ქფ მუტირებს, მოძრაობს და სინჯავს ყველა 
ჰორიზონტს. ყველა — ვინც გაბატონებული ბიოლოგიური 
ნორმების წინაშე “არაბუნებ-რივად” ჩაითვალა, ყველა —  
ვინც უსამართლობა გამოცადა ბუნებრივი წესრიგის სახელით 
— გააც-ნობიერებს, რომ “ბუნების” განდიდებას ჩვენთვის 
არაფრის მოცემა არ შეუძლია — ჩვენ შორის ქვიარებისა და 
ტრანსებისთვის, განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე-
თათვის, ასევე მათთვის, ვინც დისკრიმინაცია განიცადა 
ფეხმძიმობის ან ბავშვის აღზრდის ვალდებულების გამო. 
ესენ-ციალისტურ ნატურალიზმს თეოლოგიის სუნი უდის - რაც 
მალე მოხდება მისი განდევნა, მით უკეთესი. 
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0X02 
რატომაა ასე ცოტა პირდაპირი ორგანიზებული მცდელობები, 
რათა ტექნოლოგიები პროგრესულ გენდერულ პოლიტიკურ 
მიზნებს დაუქვემდებარონ? ქფ იღვწის არსებული ტექნო-
ლოგიების სტრატეგიული გამოყენებისთვის, რათა ხელახლა 
მოხდეს სამყაროს ინჟინერია. ამ ხელსაწყოებში სერიოზული 
რისკებია ჩაშენებული; ისინი დაუბალანსებლობის, ბოროტი 
გამოყენებისა და სუსტთა ექსპლუატირებისკენ არიან 
მიდრეკილები. ნაცვლად თავის მოჩვენებისა, თითქოს 
რისკებზე არ მივდივართ, ქფ ემხრობა ისეთი აუცილებელი 
ტექნო-პოლიტიკური ინტერფეისების შექმნას, რომლებიც ამ 
რისკებს უპასუხებენ. ტექნოლოგია არაა თავისთავად პრო-
გრესული. მისი გამოყენებები პოზიტიური უკუკავშირის 
წრითაა კულტურას მიერთებული, რაც მის სწორხაზოვან 
გაშიფვრას, პროგნოზირებასა და აბსოლუტურ უსაფრთხოებას 
შეუძლებელს ხდის. ტექნომეცნიერული ინოვაციები უნდა 
დაუკავშირდეს კოლექტიურ თეორიულ და პოლიტიკურ 
აზროვნებას, რომელშიც ქალები, ქვიარები და გენდერულად 
არაკონფორმული ხალხი უპრეცედენტო როლს ასრულებს. 
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0X03 
ტექნოლოგიების ჭეშმარიტად ემანსიპატორული პოტენციალი 
კვლავ გამოუყენებელი რჩება. ბაზრის მიერ გამოკვებილი 
მისი სწრაფი ზრდა მხოლოდ წამონაზარდია შესივებაზე,  
ხოლო კოხტა ინოვაციები დაქვემდებარებულია მყიდველებს, 
რომელთა დამყაყებულ სამყაროსაც ისინი ალამაზებენ. 
გასაქონლებული ნაგვის ხმაურიანი აყალმაყალის მიღმა, 
უმაღლესი ამოცანა ძევს ისეთი ტექნოლოგიების ინჟინერიაში, 
რომლებიც აღმოფხვრავენ რეპროდუქციულ და ფარმაკო-
ლოგიურ ხელსაწყოებზე არათანაბარ წვდომას, ეკოლოგიურ 
კატაკლიზმებს, ეკონომიკურ არასტაბილურობებსა და აუნაზ-
ღაურებელ / ცუდად ანაზღაურებად შრომებს. გენდერული 
უთანასწორობა კვლავ ახასიათებს იმ სფეროს სადაც ჩვენი 
ტექნოლოგიების გამოგონება, აწყობა და მათზე ნებართვის 
გაცემა ხდება, მაშინ როცა ელექტრონიკის სფეროში  
მომუშავე ქალები (მხოლოდ ერთი ინდუსტრია რომ 
დავასახელოთ) ერთ-ერთ ყველაზე ცუდად ანაზღაურებად, 
მონო-ტონურ და დამაჩანაკებელ შრომას ასრულებენ. ასეთი 
უსამართლო მოითხოვს სტრუქტურულ, მანქანურ და 
იდეოლოგიურ გასწორებას. 
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0X04 
ქსენოფემინიზმი რაციონალიზმია. მტკიცება იმისა, რომ 
გონიერება ან რაციონალობა “არსით” პატრიარქალური 
რამეა, ნიშნავს — დანებებას. თუმცა, აქვე ისიც მართალია, 
რომ კანონიკური “აზრის ისტორია” კაცების მიერაა დომინი-
რებული და რომ სწორედ კაცთა მახრჩობელა ხელებს 
ვხედავთ შემოხვეულს მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიების 
ინსტიტუტებს. ამიტომაც, ფემინიზმი რაციონალიზმი უნდა 
იყოს. სწორედ ამ სავალალო დისბალანსის გამო და არა მის 
მიუხედავად. არ არსებობს “ფემინური” რაციონალობა, ისევე 
როგორც არ არსებობს “მასკულინური” რაციონალობა. 
მეცნიერება გენდერს კი არ გამოხატავს, არამედ ძირს აცლის. 
თუ დღეს ის მასკულინური ეგოებითაა დომინირებული, მაშინ 
ის თავის თავთან მოდის წინააღმდეგობაში და ეს წინააღმდე-
გობა საჩვენოდ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. გონიერებას, 
ინფორმაციის მსგავსად, თავისუფლება უნდა, ხოლო პატ-
რიარქატს მისთვის თავისუფლების მიცემა არ შეუძლია. 
რაციონალიზმი თავად უნდა იყოს ფემინიზმი. ქფ მონიშნავს 
იმ წერტილს სადაც ეს მტკიცებები ერთმანეთს ორმხრივი 
დამოკიდებულებით გადაკვეთენ. ის გონიერებას ფემინისტუ-
რი ემანსიპაციის ძრავად სახავს და აცხადებს ნებისმიერის 
უფლებას ილაპარაკოს იდენტობის გარეშე. 
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შეწყვეტა 

0X05 
უკანასკნელ ათწლეულებში ფემინისტურ პროგრამებში ჭარბი 
მოკრძალებულობა არ შეესაბამება ჩვენი რეალობის 
წარმოუდგენელ კომპლექსურობას. რეალობის, რომელიც 
დაქსელილია ოპტიკურ ბოჭკოვანი სადენებით, რადიო და 
მიკრო ტალღებით, ნავთობისა და გაზის მილსადენებით, 
საჰაერო და საზღვაო მარშრუტებით, წამის მეათასედში მიღე-
ბული მილიონობით საკომუნიკაციო პროტოკოლის უწყვეტი, 
ერთდროული შესრულებით. სისტემურმა აზროვნებამ და 
სტრუქტურულმა ანალიზმა გვერდზე გადაიწია აღმაფრთოვა-
ნებელ, მაგრამ არასაკმარის ბრძოლათა სასარგებლოდ, 
რომლებიც შეზღუდულები არიან ფიქსირებული სივრცეებითა 
და ფრაგმენტირებული აჯანყებებით. მიუხედავად იმისა, რომ 
კაპიტალიზმი გაგებულია როგორც კომპლექსური და მარად 
გაფართოებადი ტოტალობა, მრავალი პოტენციურად ანტიკა-
პიტალისტური პროექტი კვლავ მნიშვნელოვნად უფრთხის 
უნივერსალურობაზე გადასვლას, ეწინააღმდეგება დიდი-
სურათის სპეკულაციურ პოლიტიკებს და მათ გმობს როგორც 
გარდაუვალად მჩაგვრელი ვექტორების მქონეთ. ასეთი ცრუ 
დარწმუნებულობა უნივერსალობებს აბსოლუტებად განიხი-
ლავს, რაც ქმნის დამაუძლურებელ წყვეტას იმას შორის რის 
ჩამოგდებასაც ვცდილობთ და რა სტრატეგიებსაც ვიყენებთ ამ 
მიზნის მისაღწევად. 
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0X06 
მსოფლიოს კომპლექსურობა სასწრაფო კოგნიტური და 
ეთიკური მოთხოვნებს გვიყენებს. ამ პრომეთესეული 
პასუხისმგებლობების უყურადღებოდ დატოვება შეუძლებე-
ლია. ოცდამეერთე საუკუნის ფემინიზმთა დიდი ნაწილი — 
პოსტმოდერნული იდენტობის პოლიტიკის ნარჩენებით 
დაწყებული თანამედროვე ეკოფემინიზმის მნიშვნელოვანი 
უბნებით დამთავრებული — ვერ ახერხებს სათანადო პასუხი 
გასცეს ამ გამოწვევებს ისე, რომ მოიტანოს არსებითი და 
გრძელვადიანი ცვლილებები. ქსენოფემინიზმი ამ ვალდებუ-
ლებებთან შეგებებას ისეთ კოლექტიურ აგენტებად ცდილობს, 
რომლებსაც შეეძლებათ იმოძრაონ პოლიტიკური, მატე-
რიალური და კონცეპტუალური ორგანიზების სხვადასხვა 
დონეებს შორის. 
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0x07 
დაუკმაყოფილებლები! მხოლოდ! ანალიზით"! ჩვენ! მტკიცედ!
სინთეტურები! ვართ#! ქფ! ემხრობა! კონსტრუქციულ! რწევას!
აღწერასა! და! მიწერლობას! შორის"! რათა! მობილიზება!
გაუკეთოს! თანამედროვე! ტექნოლოგიათა განმეორებით!!
პოტენციალს!გენდერის"!სექსუალობისა!და!ძალაუფლებრივი!
უთანაბრობების! გარშემო#! იმის! გათვალისწინებით! რომ!
ციფრულ! ეპოქაში! განსაკუთრებული! გენდერული! გამოწვე-

ვები! არსებობს — სოციალურ! მედიაში! სექსუალური! შევიწ-

როება"! დოქსინგი"! პირადი! ინფორმაციის! ხელყოფა! და!
ონლაინ! სურათების! დაცვა — სიტუაცია! მოითხოვს! ისეთ!
ფემინიზმს!რომელსაც!ესმის!კომპუტაცია#!დღეს!იმპერატივია!
ის"! რომ! განვავითაროთ! იდეოლოგიური! ინფრასტრუქტურა"!
რომელიც! მხარს! დაუჭერს! და! გააადვილებს! ფემინისტურ!
ჩარევებს!თანამედროვე!სამყაროს!ურთიერთდაკავშირებულ"!
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ქსელურ!ელემენტებში#!ქსენოფემინიზმი!უფრო!მეტია!ვიდრე!
ციფრული! თავდაცვა! და! პატრიარქალური! ქსელებისგან!
თავისუფლება#! ჩვენ! გვსურს! პოზიტიური! თავისუფლების!
კულტივირება — თავისუფლება - რაღაცისთვის! და! არა!
უბრალოდ! თავისუფლება - რაღაცისგან — და! ფემინისტებს!
მოვუწოდებთ! აღიჭურვონ! უნარებით! რათა! გადააწყონ!
არსებული!ტექნოლოგიები!და! მოიგონონ! ახალი! კოგნიტური!
და! მატერიალური! ხელსაწყოები! საერთო! მიზნების! განხორ-
ციელებისთვის. 
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0X08 
რადიკალური შესაძლებლობები რასაც ტექნოლოგიური 
მედიაციის განვითარებადი (და გამაუცხოებელი) ფორმები 
იძლევა, აღარ უნდა დაექვემდებაროს კაპიტალის ექსკლუ-
ზიურ ინტერესს, რომლითაც არსებითად მხოლოდ უმცირესო-
ბა სარგებლობს. არსებობს ასათვისებელ ხელსაწყოთა 
უწყვეტად ზრდადი ოდენობა, და მართალია, რთულია 
ამტკიცო რომ ციფრული ტექნოლოგიები საყოველთაოდ 
ხელმისაწვდომია, ისინი მაინც არასდროს ყოფილან ისე 
ფართოდ ხელმისაწვდომები ან ათვისებადები, როგორც 
დღეს. ჩვენ არც ის გვავიწყდება რომ მსოფლიოს ღარიბთა 
დიდ ნაწილზე ნეგატიური ზეგავლენა აქვს გაფართოებად 
ტექნოლოგიურ ინდუსტრიას (აუტანელ პირობებში მომუშავე 
მუშე-ბით დაწყებული განის სოფლებით დამთავრებული, 
რომლებიც გლობალურმა მოთამაშეებმა ელექტრონულ 
მოწყობილობათა ნაგავსაყრელებად აქციეს), ვაცნობიერებთ 
ამ მდგომარეობას, როგორც პრობლემას, რომელიც უნდა 
გადაიჭრას. როგორც საფონდო ბირჟის გამოგონება იყო 
გაბანკროტების გამოგონება, ქსენოფემინიზმი აცნობიერებს, 
რომ ტექნოლოგიური ინოვაციები პასუხისმგებლობით უნდა 
გაემზადონ მათივე სისტემური დაავადებისთვის. 
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ხა 
ფან 
გი 
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ხაფანგი 

0X09 
ქფ უარს ამბობს ილუზიასა და მელანქოლოგიაზე, როგორც 
პოლიტიკურ დამაბრკოლებლებზე. ილუზიას, როგორც ბრმა 
რწმენას იმისა, რომ სუსტი ძლიერზე სტრატეგიული კოორდი-
ნირების გარეშე იზეიმებს გამარჯვებას — მივყავართ 
აუსრულებენ დაპირებებამდე და ურიგო მისწრაფებებამდე. 
ასეთი პოლიტიკა ბევრის ნდომით ცოტას აღწევს. ფართო-
მასშტაბიანი შრომისა და კოლექტიური სოციალური ორგანი-
ზების გარეშე, გლობალური ცვლილებების სურვილის გამ-
ჟღავნება სხვა არაფერია თუ არა თავის მოტყუება. მეორე 
მხრივ, მელანქოლია — მემარცხენეობისთვის ასე ენდემური — 
გვასწავლის რომ ემანსიპაცია გადაშენებული სახეობაა რომე-
ლიც უნდა დავიტიროთ და რომ მხოლოდ ნეგაციის  გამონა-
თებების იმედი უნდა გვქონდეს. უარეს შემთხვევაში, ასეთი 
დამოკიდებულება სხვა არაფერს აწარმოებს გარდა პოლიტი-
კური აპათიისა, საუკეთესო შემთხვევაში კი, ყოვლის-
მომცველი უიმედობის ატმოსფეროს ქმნის, რაც ხშირად 
გადაგვარდება ხოლმე ფრაქციულობებში და წვრილმან 
მორალიზმში. მელანქოლიის დაავადება ხშირად აძლიერებს 
პოლიტიკურ ინერციას, და — რეალიზმის საფარქვეშ - 
ემშვიდობება სამყაროს სხვაგვარი მოწყობის ყველა იმედს. 
სწორედ ასეთი დაავადებების საწინააღმდეგოდ გვცრის ქფ. 
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0X0A 
ჩვენთვის არასაკმარისია პოლიტიკა, რომელიც მხოლოდ 
ლოკალურს ანიჭებს მნიშვნელობას გლობალური აბსტრაქტუ-
ლი დინებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. კაპიტალისტური 
მანქანისგან გამოყოფა ან მისი არ აღიარება მას არ 
გააქრობს. მსგავსადვე, შემოთავაზება კაპიტალიზმის სიჩქა-
რეებში ჩაშენებული საგანგებო მუხრუჭის მოქაჩვასთან 
დაკავშირებით, მოწოდებები შენელებისკენ დაშეკვეცისკენ, 
მხოლოდ ცოტასთვისაა ხელმისაწვდომი შესაძლებლობა —  
გამოთიშვადობის სასტიკი კერძოობა — რასაც საბოლოოდ 
კატასტროფული შედეგები აქვს ყველა დანარჩენისთვის. 
მიკროთემის მიღმა აზროვნების გარეშე, დაქუცმაცებულ 
ჯანყებს შორის კავშირების გაბმის გარეშე და ემანსიპა-
ტორული ტაქტიკების უნივერსალურ გაფართოებაზე მსჯელო-
ბის გარეშე დარჩენა დროებითი და თავდაცვითი ღონის-
ძიებებით დაკმაყოფილებას ნიშნავს. ქფ — შეტევაზე გადა-
სული მტკიცებითი ქმნილებაა, რომელიც ჯიუტად ირწმუნება 
ფართომასშტაბიანი სოციალური ცვლილებების შესაძლებ-
ლობას ყველა ჩვენი უცხო გვარისთვის. 
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0X0B 
სამყაროს არამდგრადობისა და ხელოვნურობის განცდა 
თითქოს მინელდა თანამედროვე ქვიარ და ფემინისტურ 
პოლიტიკებში, გენდერულ იდენტობათა მრავალი მაგრამ 
უცვლელი თანავარსკვლავედის სასარგებლოდ, რომლის 
უღიმღამო შუქზე კარგისა და ბუნებრივის ფორმულები 
ჯიუტად ბრუნდებიან. ჩვენ (ალბათ) შესანიშნავად გავაფარ-
თოვეთ “შემწყნარებლობის” საზღვრები, მაგრამ ხშირად 
გვეუბნებიან რომ შვება უნდა ვიგრძნოთ არათავი-
სუფლებაში, ამის არგუმენტად მოჰყავთ ის, რომ ასეთებად 
“დავიბადეთ”, რომ თითქოს ჩვენი გამართლება ბუნების წყა-
ლობაში იყოს. მთელი ამ დროის მანძილზე კი ჰეტერო-
ნორმატიული ცენტრი ქშინავს. ქფ გამოწვევის წინაშე აყენებს 
ამ ცენტრისკენულ რეფერენტს, სრულად აცნობიერებს რომ 
სქესი და გენდერი სანიმუშო საყრდენი წერტილებია ნორმასა 
და ფაქტს შორის, თავისუფლებასა და იძულებას შორის. 
საყრდენი წერტილის ბუნებისკენ გადახრა საუკეთესო 
შემთხვევაში თავდაცვითი დათმობაა, და დაშორება იმისგან, 
რაც ტრანს და ქვიარ პოლიტიკას ხდის უფრო მეტს ვიდრე 
უბრალო ლობის, აქცევს მას შრომატევად თავისუფლების 
განცხადებად წესრიგის წინააღმდეგ, რომელიც თითქოს 
დაურღვეველია. ისევე როგორც მოცემულის ყველა მითი, 
სტაბილური საფუძველი შეთხზულია ქაოსის, ძალადობისა და 
ეჭვის ნამდვილი სამყაროსთვის. “მოცემულს” კერძო 
სფეროში აქვს მიჩენილი ადგილი როგორც უეჭველობას, 
მაშინ როცა გათავისუფლებულია მისი საჯარო შედეგებზე 
პასუხისგებისგან. როცა ცვლილებების შესაძლებლობა 
ნამდვილი და ცნობადი გახდა, ბუნების ტაძრის ქვეშ აკლდამა 
გაიბზარა, და ახალი ისტორიები — სავსე მომავლებით — 
“სქესის” ძველ წესრიგს დაუსხლტნენ. გენდერის ზედამხედვე-
ლობითი ბადე არც ისე უმნიშვნელო ხარისხით მცდელობაა 
აღდგეს მოშლილი საფუძველი და მოთვინიერდეს მისგან 
გაქცეული სიცოცხლე. დადგა დრო სრულად დავანგრიოთ ეს 
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აკლდამა და ქედი არ მოვიხაროთ მის წინაშე საბრალო 
ბოდიშის მოხდით, რამეთუ ასე მცირე ავტონომია მოვიპოვეთ. 
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0X0c 
თუ ოდესღაც “კიბერსივრცე” ესენციალისტურ იდენტობათა 
კატეგორიების შეზღუდვებისგან გაქცევის იმედს გვაძლევდა, 
თანამედროვე სოციალური მედიის კლიმატმა საპირისპირო 
მიმართულებით წაგვიყვანა და თეატრად გადაიქცა, სადაც 
იდენტობათა წინაშე მუხლის მოდრეკა თამაშდება. ამ 
კურატორულ პრაქტიკებს მოსდევს მორალური სიჯანსაღის 
პურიტანული რიტუალები, ეს სცენები კი ხშირად გადაიზრდე-
ბა ბრალდების, შერცხვენისა და გმობის ფარულ სიამოვნებებ-
ში. კავშირების დამყარების, ორგანიზებისა და უნართა 
გაზიარების ღირებული პლატფორმები პროდუქტიულ მსჯე-
ლობებს ჭედავს დაბრკოლებებით და მათ ისე წარმოადგენს 
თითქოს მსჯელობასთან გვქონდეს საქმე. შერცხვენის ეს 
პურიტანული პოლიტიკები — რომლებიც ჩაგვრას ფეტიშად 
აქცევენ თითქოს ის მადლი იყო, ხოლო წყალს მორალისტური 
სიგიჟით ფარავს — სიცივეში გვტოვებს. ჩვენ არ გვინდა არც 
სუფთა ხელები და არც მშვენიერი სულები, არც სათნოება და 
არც ტერორი. ჩვენ გვსურს შერყვნის ამაღლებული ფორმები.  
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0X0d 
აქედან გამომდინარე, სოციალური ემანსიპაციისა და 
ორგანიზების პლატფორმათა პროექტირების ამოცანამ არ 
უნდა უგულებელყოს ამ პლატფორმებით შესაძლებელი კულ-
ტურული და სემიოტიკური მუტაციები. ის რაც გადაპროექტე-
ბას საჭიროებს მიმეტიკური პარაზიტებია, რომლებმაც უნდა 
აღძრან და ერთმანეთს შეუწყონ ისეთ ქცევები, რომლებსაც 
მასპინძლის თვითწარმოდგენა გამორიცხავს; აქ წარუმატებ-
ლობის შემთხვევაში, ისეთი მიმები როგორებიცაა “ანონი-
მურობა”, “ეთიკა”, “სოციალური სამართლიანობა” და 
“პრივილეგიების შემოწმება” გამოიწვევენ ისეთ სოციალური 
დინამიზმებს, რომლებიც წინააღმდეგობაში მოვლენ იმ 
ხშირად სანაქებო განზრახვებთან, რის მისაღწევადაც მათი 
გამოყენება დაიწყო. კოლექტიური თვითფლობის ამოცანა 
საჭიროებს სურვილის მაკონტროლებელი ძაფების ჰიპერსტი-
ციულ მანიპულირებას და სემიოტიკური ოპერატორების 
განლაგებას ძალზედ დაქსელილ კულტურულ სისტემათა 
ზედაპირზე. ნება ყოველთვის შერყვნილი იქნება იმ მიმებით, 
რომ-ლებშიც ის მოძრაობს, თუმცა ხელს არაფერი გვიშლის 
რომ ამ ფაქტის ინსტრუმენტალიზება მოვახდინოთ და 
სასურველ მიზნებს მოვარგოთ.   
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ბრობა 
39

თა ნა



თანაბრობა 

0X0E 
ქსენოფემინიზმი — ეს გენდერული აბოლიციონიზმია. 
“გენდერული აბოლიციონიზმი” არ გულისხმობს ადამიანთა 
პოპულაციაში იმის გაქრობას რაც დღეს “გენდერულად 
კატეგორიზებულ” მახასიათებლებად მიიჩნევა. პატრიარქატის 
პირობებში ასეთი პროექტი უბრალო კატასტროფა იქნება, 
რამდენადაც “გენდერულად კატეგორიზებულის” ცნება 
არათანაბრად მიემართება ფემინურს. თუმცა, იმ შემთხვე-
ვაშიც კი თუ ბალანსი აღდგება, ჩვენ არ გვინდა სამყაროს 
სქესობრივი მრავალფეროვნების შემცირება. დაე, ასობით 
სქესმა იხაროს! “გენდერული აბოლიციონიზმი” შემოკლე-
ბული სახელია სწრაფვისა შეიქმნას საზოგადოება, სადაც 
ახლა გენდერული კატეგორიების ქვეშ შეკრებილი თვისებები 
აღარ იქნებიან ძალაუფლების ასიმეტრიული მუშაობის 
გამფორმებლები. “რასობრივი აბოლიციონიზმიც” მსგავს 
ფორმულას მიყვება — რომ ბრძოლა იქამდე უნდა გაგრძელ-
დეს, სანამ ახლა რასობრივად კატეგორიზებული მახა-
სიათებლები ისევე აღარ იქნება დისკრიმინაციის საფუძველი, 
როგორც ეს თვალის ფერის შემთხვევაშია. საბოლოო 
ანგარიშში, ნებისმიერი ემანსიპატორული აბოლიციონიზმი 
უნდა იხრებოდეს კლასობრივი აბოლიციონიზმის ჰორი-
ზონტისკენ, რამდენადაც სწორედ კაპიტალიზმში ვხვდებით 
ჩაგვრებს მათ გამჭვირვალე, დენატურალიზებულ ფორმებში: 
შენ ექსპლოატირებული ან ჩაგრული იმიტომ არ ხარ, რომ 
დაქირავებული მუშა ან ღარიბი ხარ, შენ მუშა ან ღარიბი ხარ, 
იმიტომ რომ ექსპლოატირებული ხარ. 
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0X0F 
ქსენოფემინიზმს ესმის, რომ ემანსიპატორული აბოლი-
ციონისტური პროექტების (კლასის, გენდერისა და რასის 
გაუქმება) სიცოცხლისუნარიანობა დამოკიდებულია უნივერ-
სალურის საფუძვლიან გადააზრებაზე. უნივერსალური უნდა 
დავინახოთ როგორც გვარეობითი, ესე იგი, როგორც ინტერ-
სექციული. ინტერსექციულობა არ არის კოლექტივთა 
დანაწევრება ერთმანეთზე მიმთითებელ სტატიკურ იდენტო-
ბებად, არამედ პოლიტიკური ორიენტაციაა, რომელიც კვეთს 
ყველა კერძოობას და უარს ამბობს სხეულებისთვის 
იარლიყების მიკერების უგუნურ პრაქტიკაზე. ეს ის უნივერ-
სალობა არაა, რომელსაც ზემოდან ქვემოთ დაადგენ, არამედ 
ის ქვემოდან ზემოთ შენდება, ან, უკეთ რომ ვთქვათ, 
გვერდულად და ხსნის მოძრაობის ახალ ხაზებს არათანაბარ 
ლანდშაფტზე. ამ არააბსოლუტურმა, გვარობრივმა უნივერსა-
ლობამ უნდა დაგვიცვას გაბერილ, მოუნიშნავ კერძოობებში — 
სახელდობრ, ევროცენტრულ უნივერსალიზმში — აღრევის 
ზედაპირული ტენდენციისგან, რომლის მიხედვითაც კაცი 
უსქესოდ მიიჩნევა, თეთრი ურასოდ, სისგენდერი ნამდვილად 
და ა.შ. ასეთი უნივერსალობის გარეშე, კლასის გაუქმება 
ბურჟუაზიულ ფანტაზიად დარჩება, რასის გაუქმება ფარულ 
თეთრ სუპრემაციზმად, გენდერის გაუქმება კარგად შენიღბულ 
მიზოგინია, მაშინაც კი, როცა ამას თავად გაცხადებული 
ფემინისტები გააკეთებენ. (მრავალი თვითგამოცხადებული 
“გენდერული აბოლიციონისტის” აბსურდული და თავზე 
ხელაღებული კამპანია ტრანსქალების წინააღმდეგ ამის 
საკმარისი მაგალითია.) 
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0X10 

პოსტმოდერნისტებისგან ჩვენ ვისწავლეთ ცრუ უნივერსა-
ლობათა ფასადების დაწვა და მსგავსი გაუგებრობების 
თავიდან არიდება; მოდერნულებისგან ჩვენ ვისწავლეთ 
როგორ გამოვცრათ ცრუ უნივერსალობების ფერფლისგან 
ახალი უნივერსალობები . ქსენოფემინიზმი ესწრაფის 
კოალიციური პოლიტიკის შექმნას, პოლიტიკას რომელიც არ 
იქნება სისუფთავით ინფიცირებული. უნივერსალობის ფლობა 
მოითხოვს ღრმა კვალიფიკაციასა და ზუსტ თვით-
რეფლექსიას, რათა მზა იარაღად იქცეს მრავალი პოლიტი-
კური სხეულისთვის და გამოყენებულ იქნას მრავალი 
ჩაგვრების წინააღმდეგ, რომელიც იკვეთება გენდერთან და 
სექსუალობასთან. უნივერსალობა არ არის სქემა, და 
ნაცვლად მისი გამოყენების გზების წინასწარი განსაზღვრისა, 
ჩვენ ქფ-ს პლატფორმად გთავაზობთ. შესაბამისად, მისი 
კონსტრუირების პროცესი წარმოგვიდგენია რომ იქნება 
ნეგენტროპიული, იტერაციული და მუდმივად გადახალისება-
დი. ქსენოფემინიზმი ესწრაფვის იყოს ისეთივე მუდამ 
გარდაქმნადი არქიტექტურა, როგორიც პროგრამული უზრუნ-
ველყოფაა ღია საწყისი კოდით, რომელიც გახსნილია 
უწყვეტი სახეცვლილებებისთვისა და გაუმჯობესებისთვის, რაც 
მისდევს მებრძოლი ეთიკური აზრის ნავიგაციურ იმპულსს. 
თუმცა, ღია არ ნიშნავს უმისამართოს. მსოფლიოში ყველაზე 
გამძლე სისტემები თავიანთ სტაბილურობას იძენენ იმის 
მიხედვით თუ როგორ გამოზრდიან “უხილავი ხელის” მაგვარ 
წესრიგს აშკარა სპონტანურობიდან; ან როგორ სარგებლო-
ბენ ინვესტირებისა და სედიმენტირების ინერციით. ჩვენ არ 
უნდა მოგვერიდოს ვისწავლოთ ჩვენი მტრებისგან ან 
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ისტორიის წარმატებებიდან და მარცხებიდან. ამის გათვა-
ლისწინებით, ქფ ეძებს გზებს, რათა დათესოს თანასწორი და 
სამართლიანი წესრიგი, შეიყვანოს ის იმ თავისუფლებათა 
გეომეტრიაში, რომლის საშუალებასაც ეს პლატფორმები 
იძლევა. 
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მორგება 

0X11 
ჩვენი ხვედრი ტექნომეცნიერებასთანაა დაკავშირებული, 
სადაც არაფერია იმდენად წმინდა, რომ არ შეიძლებოდეს 
მისი ხელახალი დაპროექტება და გარდაქმნა, რათა გავაფარ-
თოოთ ჩვენი თავისუფლების ნაპრალი, განვავრცოთ ის 
გენდერზე და ადამიანზე. თქმა იმისა, რომ არაფერია წმინდა, 
რომ არაფერია ტრანსცენდენტური ან დაცული შემეცნების, 
გადაკეთების ან დაჰაკვისგან, ნიშნავს იმას, რომ არაფერია 
ზებუნებრივი. ჩვენი გაგებით “ბუნება” მეცნიერების შეუზ-
ღუდავი მოედანია: ის ყველაფერია, რაც არსებობს. ამგვარად, 
მელანქოლიის და ილუზიის; არაამბიციურობის და არამასშტა-
ბურობის; გარკვეული ონლაინ კულტურების ლიბიდინი-
ზებული პურიტანიზმების და ბუნების როგორც უცვლელი 
მოცემულობის თავიდან მოშორებით, აღმოვაჩინეთ რომ 
ჩვენმა ნორმატიულმა ანტინატურალიზმმა შეუპოვარი ონტო-
ლოგიური ნატურალიზმისკენ გვიბიძგა. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ 
არაფერია ისეთი რისი მეცნიერულად შესწავლა და ტექნო-
ლოგიურად მანიპულირება არ შეიძლება. 

49



0X12 
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ განსხვავება ონტოლოგიურსა და 
ნორმატიულს შორის, ფაქტსა და ღირებულებას შორის 
ტრაფარეტულია. ნორმატიული ანტინატურალიზმისა და 
ონტოლოგიური ნატურალიზმის ვექტორები მრავალ ორაზ-
როვან ბრძოლის ველს მოიცავს. სასურველის არსებულისგან, 
თავისუფლების ფაქტისგან და ნების ცოდნისგან გამიჯვნის 
პროექტი მართლაც რომ უსასრულო ამოცანაა. მრავალი 
ლაკუნა არსებობს სადაც სურვილი ფაქტის სისასტიკესთან 
გვაჯახებს, სადაც მშვენიერება აუცილებელია ჭეშმარიტების. 
პოეზია, სექსი, ტექნოლოგია და   ტკივილი ვარვარებს ჩვენს 
მიერ მოკვლეულ დაძაბულობებში. თუმცა, როგორც კი თავს 
მივანებებთ რევიზიის ამოცანას, დაძაბულობის სადავეებს 
ხელიდან გავუშვებთ და მოვდუნდებით, ვარვარის ძაფებიც 
მყისვე ჩაქვრება.   
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წაიღე 

0X13 
ადრეული, ტექსტზე დაფუძნებული ინტერნეტ კულტურის 
პოტენციალი შეეწინააღმდეგოს რეპრესიულ გენდერულ 
რეჟიმებს, წარმოქმნას სოლიდარობა მარგინალიზებულ 
ჯგუფებს შორის და შექმნას ექსპერიმენტირების ახალი 
სივრცეები, რაც 90იან წლებში კიბერფემინიზმს ასაზრდოებდა, 
ოცდამეერ-თე საუკუნეში აშკარად მიილია. ვიზუალურის 
ბატონობამ დღევანდელ ონლაინ ინტერფეისებში, დააბრუნა 
თვითრეპრეზენტაციაში იდენტობის კონტროლის, ძალაუფ-
ლებრივი ურთიერთობებისა და გენდერულ ნორმათა ნაცნობი 
რეჟიმები. თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კიბერფემინისტური 
მგრძნობელობები წარსულს ჩაბარდა. დღევანდელ ქსელში 
სუბვერსიული შესაძლებლობების მჩაგვრელი შესაძლებლო-
ბებისგან გარჩევა საჭიროებს ფემინიზმს, რომელიც ზუსტად 
ამოიცნობს ძველი ძალაუფლებრივი სტრუქტურების მალულ 
დაბრუნებას და ამავდროულად, საკმარისად მახვილგონიერი 
იქნება რათა ეს პოტენციალი სათავისოდ გამოიყენოს. 
ციფრული ტექნოლოგიები არ შეიძლება გაიმიჯნოს იმ 
მატერიალური რეალობებისგან, რომლებიც მათ მხარს უჭერს; 
ისინი იმგვარად არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან, რომ 
ერთი რომელიმეს გამოყენებით სხვისი ამოცანები შეიძლება 
შევცვალოთ. ვირტუალურის მატერიალურზე ან მატე-
რიალურის ვირტუალურზე აღმატებულობის მტკიცების 
ნაცვლად, ქსენოფემინიზმი ორივეში პოულობს ძალისა და 
უძლურების წერტილებს, რათა გაავრცელოს ეს ცოდნა, 
როგორც ეფექტური ინტერვენციები ჩვენს ერთობლივად 
შექმნილ რეალობაში. 
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0X14 
ინტერვენციები უფრო მეტად აშკარა მატერიალურ ჰეგემო-
ნიებში ისეთივე აუცილებელია, როგორც ინტერვენციები 
ციფრულ და კულტურულ ჰეგემონიებში. აშენებულ გარემოში 
გამოწვეული ცვლილებები ზოგიერთ ძალიან მნიშვნელოვან 
შესაძლებლობას შეიცავს ქალთა და ქვიართა ჰორიზონტების 
გარდაქმნაში. როგორც იდეოლოგიურ თანავარსკვლავედთა 
განსხეულება, სივრცისა წარმოება და ჩვენს მიერ მის 
ორგანიზებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები, ერთი 
მხრივ, საბოლოო ანგარიშში, “ჩვენობის” არტიკულირებებია, 
ხოლო მეორე მხრივ იმისა თუ როგორ შეიძლება “ჩვენობა” 
არტიკულირდეს. მომავალი სოციალური პირობების გამო-
რიცხვის, შეზღუდვის ან გახსნის პოტენციალით, ქსენოფემი-
ნისტებმა ფეხი უნდა აუწყონ არქიტექტურის ენას, როგორც 
კოლექტიური ქორეოგრაფიის ლექსიკონს, ესე იგი, სივრცის 
კოორდინირებული წერას. 
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ქუჩიდან სახლში მიმავალთ, არც საოჯახო სივრცე უნდა 
გაექცეს ჩვენს საცეცებს. საოჯახო სივრცე იმდენადაა 
ფესვგადგმული, რომ შეუძლოებად მიიჩნევა მისი გარდაქმნა. 
სახლი როგორც ნორმა აღრეულია სახლთან, როგორც 
ფაქტთან, როგორც უცვლელ მოცემულობასთან. დამაჩანაკე-
ბელ “საოჯახო რეალიზმს” ჩვენს ჰორიზონტზე სახლი არ 
მოეძებნება. მოდით თვალი დავადგათ საერთო ლაბორატო-
რიების, კომუნალური მედიისა და ტექნიკური დაწესებუ-
ლებების გაფართოებულ საცხოვრებლებს. სახლი მომწიფე-
ბულია სივრცული გარდაქმნისთვის, როგორც არსებითი 
კომპონენტი ნებისმიერი სამომავლო ფემინისტური პრო-
ცესისა. მაგრამ ის არ შეიძლება ბაღის ჭიშკართან გაჩერდეს. 
ჩვენ ასევე ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ ოჯახის სტრუქტუ-
რისა და საოჯახო ცხოვრების ხელახალი გამოგონება ამჟამად 
მხოლოდ შესაძლებელია ან ეკონომიკური სფეროდან 
გამოსვლის ხარჯზე — კომუნალური ცხოვრების გზა — ან 
ტვირთის კიდევ უფრო დამძიმებით — მარტოხელა მშობლის 
გზა. თუ გვინდა რომ მოვწყდეთ იმ ინერციას, რომელმაც 
ბირთვული ოჯახის მომაკვდავი ფიგურა ერთ ადგილზე 
შეინახა და რომელიც ჯიუტი ძალისხმევით თიშავდა ქალებს 
საჯარო სფეროდან, ხოლო კაცებს მათი შვილების ცხოვრე-
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ბიდან და ამავდროულად ყველას სჯიდა ვინც ამ გზას 
გადაუხვევდა, მაშინ ჩვენ სრულად უნდა გარდავქმნათ 
მატერიალური ინფრასტრუქტურა და მოვწყდეთ იმ ეკონომი-
კურ ციკლებს, რომლებიც მას ერთ ადგილზე ინარჩუნებენ. 
ჩვენ წინაშე მდგარი ამოცანა ორმაგია, ხოლო ჩვენი ხედვა 
აუცილებლად სტერეოსკოპური: ჩვენ უნდა დავაპროექტოთ 
ეკონომიკა, რომელიც გაათავისუფლებს რეპროდუქციულ 
შრომასა და საოჯახო ცხოვრებას და ამავდროულად, უნდა 
შევქმნათ ოჯახობის მოდელები, რომლებიც თავისუფალი 
იქნება დაქირავებული შრომის მომაკვდინებელი ბადისგან. 
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0X16 
სახლიდან სხეულისკენ მიმავალთ , ჩვენ გვჭირდება 
ბიოტექნოლოგიური ინტერვენციებისა და ჰორმონული პრე-
სის პროაქტიული პოლიტიკის არტიკულირება. ჰორმონები 
რომლებიც გენდერულ სისტემებს ჰაკავენ, ისეთ დიაპაზონს 
ფლობენ, რომელიც სცდება ინდივიდუალურ სხეულთა 
ესთეტიკურ დაკალიბრებას. თუ მას სტრუქტურულად 
შევხედავთ, ჰორმონების განაწილება — ვის ან რას ანიჭებს ეს 
განაწილება უპირატესობას ან აქცევს პათოლოგიად — 
განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. ინტერნეტის აღმასვლა 
და ფარმაცევტული შავი ბაზრის ჰიდრა რომელსაც ის გზას 
უხსნის — საჯაროდ ხელმისაწვდომ ენდოკრინოლოგიურ 
სიახლეთა არქივთან ერთად — უმნიშვნელოვანესია ჰორმო-
ნალური ეკონომიის გამოსაგლეჯად იმ მოდარაჯე ინსტიტუ-
ტებისგან, რომლებიც ცდილობენ გაანელონ ის საფრთხეები, 
რაც სექსუალურის არსებულ განაწილებას ემუქრება. თუმცა, 
ბიუროკრატების ბაზრით ჩანაცვლება თავისთავად გამარჯვება 
არ არის. ეს ტალღები კიდევ უფრო მაღალი უნდა იყოს. ჩვენ 
გვაინტერესებს რამდენად შეიძლება “გენდერული დაჰაკვის” 
იდიომა უფრო შორს მიმავალ სტრატეგიად ითარგმნოს, 
სტრატეგიად ვეტვეარისთვის [wetware], რომელიც მსგავსი 
იქნება იმისა, რაც ჰაკერულმა კულტურამ უკვე გაუკეთა 
სოფტვეარს — შექმნა რა მთელი სამყარო უფასო და ღია 
პროგრამული წყაროს პლატფორმებისა, რომელიც, რაც აქამ-
დე გვინახავს, ყველაზე ახლოსაა პრაქტიკულ კომუნიზმთან. 
სიცოცხლისთვის უგუნური საფრთხის შექმნის გარეშე, 
შეგვიძლია გავაერთიანოთ ის ემბრიონულ ფორმაში მყოფი 
დაპირებები, რასაც იძლევა ფარმაცევტული 3D პრინტერი 
(“reactionware”), მასობრივი ტელემედიცინური აბორტის 
კლინიკები, გენდერის ჰაკერი აქტივისტი და DIY ჰორმონების 
ჩანაცვლების თერაპიის ფორუმები და სხვა, რათა აიგოს 
პლატფორმა თავისუფალი და ღია სამედიცინო უზრუნველ-
ყოფისთვის? 
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0X17 
გლობალურიდან ლოკალურისკენ, ღრუბლებიდან ჩვენი 
სხეულებისკენ, ქსენოფემინიზმი ღიად იღებს პასუხისმგებ-
ლობას ახალი ტექნომატერიალისტური ჰეგემონიის პროპორ-
ციების შესაბამისი ახალი ინსტიტუტების შექმნაზე. როგორც 
ინჟინრებმა უნდა დაგეგმონ როგორც მთლიანი სტრუქტურა, 
ისე მისი შემადგენელი მოლეკულური ნაწილები, ქფ ყურად-
ღებას ამახვილებს მეზოპოლიტიკური სივრცის მნიშვნელო-
ბაზე, წინააღმდეგ შეზღუდული ეფექტურობის ლოკალური 
ჟესტებისა, ავტონომიური ზონების შექმნისა და სრული 
ჰორიზონტალიზმისა, ისევე როგორც ის ეწინააღმდეგება 
ტრანსცენდენტურს, ან ღირებულებათა და ნორმათა ზემოდან 
- ქვემოთ დაწესებას. ქსენეფემინისტურ უნივერსალისტურ 
ამბიციათა მეზოპოლიტიკური ველს საკუთარი თავი ესმის, 
როგორც ამ უკიდურესობას შორის არსებული მოქნილი და 
რთული სატრანზიტო ქსელი. როგორც პრაგმატისტები, ჩვენ 
ვეპატიჟებით შერყვნას, როგორც მუტაციების ძრავს ორ 
საზღვარს შორის. 

61



გად 
მოღ 
ვრა 

62



გადმოღვრა 

0X18 
ქფ ამტკიცებს რომ პრომეთესეული კომპლექსურობის 
ეპოქისთვის ფეხის აწყობა შრომაა, რომელიც მოთმინებას 
საჭიროებს, მაგრამ მძვინვარე მოთმინება წინააღმდეგობაშია 
“ლოდინთან.” პოლიტიკური ჰეგემონიის დაკალიბრება ან 
ამბოხებული მიმპლექსი არა მხოლოდ მატერიალური 
ინფრასტრუქტურის შექმნას გულისხმობს, რათა მის მიერ 
არტიკულირებული ღირებულებები აშკარა გახადოს, არამედ 
ჩვენ, სუბიექტებსაც გვიყენებს მოთხოვნებს. როგორ უნდა 
გავხდეთ ამ ახალი სამყაროს მასპინძლები? როგორ უნდა 
შევქმნათ უკეთესი სემიოტიკური პარაზიტი, რომელიც ისეთ 
სურვილებს აღძრავს როგორიც გვინდა რომ გვსურდეს, 
რომელიც მოაწყობს არა ღირსება აყრილობის ან ბრაზის 
ავტოფაგურ ორგიას, არამედ ემანსიპატორულ და ეგალი-
ტარიანულ საზოგადოებას გამყარებულს ახალი არაეგოისტუ-
რი სოლიდარობისა და კოლექტიური თვითფლობის ახალი 
ფორმებით? 
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0X19 
ქსენოფემინიზმი პროგრამაა? არა, თუ ამით ვგულისხმობთ 
ისეთ უხეშ რამეს, როგორიც რეცეპტია ან ცალკეული 
პრობლემის გადაჭრისთვის გამიზნული ერთ ამოცანას 
მორგებული ხელსაწყო. ჩვენ ვამჯობინებთ მასზე ვიფიქროთ 
როგორც კომბინატორიაზე ან პროგრამისტ-ლისპერებზე, 
რომლებიც ცდილობენ შექმნან ახალი ენა, რომელშიც 
მოცემული პრობლემა შეისრუტება ისე, რომ მისი გადაჭრის 
გზები — ისევე როგორც მისი მსგავსი სხვა მრავალი 
პრობლემის —  ადვილად გახდება მასში ცნობილი. 
ქსენოფემინიზმი პლატფორმაა, საწყისი ამბიცია სექსუალური 
პოლიტიკის ახალი ენის კონსტრუირებისთვის — ენისა, 
რომელიც საკუთარ მეთოდებს გადამუშავებად მასალებად 
მიიღებს და თანდათან პრაქტიკაში ჩატვირთავს. ჩვენ 
ვაცნობიერებთ რომ პრობლემები რომლებსაც ვაწყდებით 
სისტემურია და ურთიერთგადაჯაჭვული, და რომ გლობალურ 
ველზე ნებისმიერი წარმატება დამოკიდებულია ქფ-ს ლოგი-
კით ურიცხვი უნარ-ჩვევისა და კონტექსტის დაინფიცირებაზე. 
ჩვენი ტრანსფორმაცია — ეს გაჯერებაა, უფრო ზოგად 
კატეგორიებში შესრუდვა და არა მყისიერი გადატრიალება; ეს 
არის კონსტრუირებაზე მიმართული ტრანსფორმაცია, 
რომელიც მიზნად ისახავს შეისრუტოს თეთრი-სუპრემისტული 
კაპიტალისტური პატრიარქატი პროცედურათა ზღვაში, 
რომელიც არბილებს მის ნიჟარას და შლის მის ბარიკადებს, 
რათა ნარჩენებისგან ააგოს ახალი სამყარო. 

65



66

მ
ა

ნ
ი

ფ
ე

ს
ტ
ი

მ
ა

ნ
ი

ფ
ე

ს
ტ
ი



0x1a 
ტრიუმფალური “X” ქსენოფემინიზმის მობილურ რუკაზე 
მიუთითებს უცხო მომავლის შენების სურვილზე. X არ 
აღნიშნავს დანიშნულების ადგილს. ის არის ტოპოლოგიურად 
საკვანძო წერტილი ახალი ლოგიკის ფორმირებისთვის. ეს 
არის განაცხადი მომავალზე, რომელიც თავისუფალია აწმყოს 
განმეორებისგან. ჩვენ ვიბრძვით შესაძლებლობების გაძ-
ლიერებისთვის, თავისუფლების სივრცეებისთვის უფრო 
მდიდარი გეომეტრიით ვიდრე ეს კორიდორი, საწარმოო ხაზი 
და კვების მექანიზმია. ჩვენ გვინდა ნატურალიზებული 
იდენტობებისგან თავისუფალი აღქმისა და ქმედების ახალი 
შესაძლებლობები. ფემინიზმის სახელით, “ბუნება” აღარ უნდა 
იყოს უსამართლობის თავშესაფარი ან საფუძველი რაიმე 

პოლიტიკური გამართლების!      

თუ ბუნება უსამართლოა, შეცვალე ბუნება!   
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