სედა მელქუმიანი

ხშირად ისმის კითხვა: " ლიდერი ქალი- მითი თუ რეალობა"? პასუხი ერთია: "ეს არის მესამე
ათასწლეულის რეალობა!".
ვინა არის ის - ლიდერი-ქალი? ის, რომელშიც გაერთიანებულია წარმატებისკენ სწრაფვა,
გულისხმიერება, სიმტკიცე, გამჭრიახობა და გამბედაობა...
ახალ აღმოჩენას არ გავაკეთებ თუ ვიტყვი, რომ ჯავახეთში სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ლიდერმა ქალმა - სედა
მელქუმიანმა.
აქვს რა ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციაში
(ECMI) მუშაობის რვაწლიანი, ასევე ადამიანის უფლებებზე ( საქართველოს სახალხო
დამცველის ოფისი) მუშაობის ხუთწლიანი გამოცდილება, ხელმძღვანელობს
სამართლიანობისა და ზნეობის პრინციპებით, ფოკუსირებულია ადამიანის ბუნებრივ
უფლებებზე.
არის რა საქართველოში ამერიკის საელჩოს მიერ ორგანიზებული ორი გაცვლითი პროგრამის
კურსდამთავრებული (უმცირესობების უფლებების დაცვა დემოკრატიულ სახელმწიფოში და
ნატოს გზა), უკვე ხუთი წელია რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების განვითრების მიზნით,
ამუშავებს და ახორციელებს პროექტებს.
არის პედაგოგი, ამუშავებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო მოდულებს, ატარებს ტრენინგებს
არის თანაავტორი საგანმანათლებლო სახელმძღვანელოების.
ბევრს აინტერესებს როგორ მიაღწია წარმატებას?
"ჩემი წარმატების ფორმულა: უშიშრად მოქმედება და გააზრებულად გარისკვაა. სათქმელია
რამე - თქვი, ორგანიზებაა საჭირო - გაუკეთე ორგანიზება, მოსათხოვია რამე - მოითხოვე. სხვა
ადამიანებს შესაძლებლობების კარი უნდა გაუხსნა, ხოლო ისინი მათ როგორ გამოიყენებენ, ან
საერთოდ გამოიყენებენ თუ არა, ეს მათი არჩევანია. მე ადამიანი ვარ და არა სიმბოლო, არც

ძეგლი და არც პლაკატი. მე შემიძლია მივიღო გადაწყვეტილება და მასზე ვაგო პასუხი", განმარტავს იგი.
იგი ხვდება ბევრ ოფიციალურ პირს, რომელთა საქმიანობის სფერო მოიცავს ეთნიკური
უმცირესობების უფლებების დაცვას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. მის
რეკომენდაციებს დიდი სერიოზულობით ეკიდებიან.
და მაინც ზოგიერთს დღემდე ვერ გაუგია, რომ ქალი ლიდერები წარმატებას ლიდერისთვის
დამახასიათებელი უნარებით აღწევენ.
ადგილობრივ დონეზე ზოგი „პოლიტიკოსი“ ისეთი აგრესიულია, რომ ყველანაირად
ცდილობს მას მისიის განხორციელებაში ხელი შეუშალოს. საკუთარი თავის წარმოჩენის
მცდელობით, ყალბი როლის თამაშით, ჭკვიანი ქალის გარემოცვაში ყოფნით დაბნეული
ხშირად მიმართავს მას ბატონოთი და არა ქალბატონოთი. მათ არ იციან, რომ ქალ- ლიდერს
უკეთ აქვს განვითარებული სიყალბეზე ბუნებრივი ინტუიცია. იგი მამაკაცზე კარგად
აკონტროლებს საკუთარ და სხვის შეცდომებს. როგორც წესი უკეთ აყალიბებს აზრს და
გამოხატავს იდეებს. მას ბუნებრივად ძალუძს ყველაფერი გათვალოს სამი-ოთხი ნაბიჯით
წინასწარ. როგორც მას უყვარს თქმა, გამოხატული აგრესია - ეს სისუსტის ნიშანია. თუ შენც
აგრესიით უპასუხე წარმოაჩენ, რომ შენც ისეთი ხარ, ხოლო თუ გაიღიმე - მეტად ძლიერი და
ჭკვიანი გამოჩნდები. ხალხს არ უყვარს მათზე ძლიერი და ჭკვიანი ადამიანები მაშინ, როცა
ისინი სუსტნი არიან.
და როგორ აღწევთ წარმატებას? „მტრის ჯინაზე ღირსეულად ვცხოვრობ... რომ ჩემზე ფიქრიც
კი მშვიდად ძილის საშუალებას არ აძლევდეს!“- პასუხობს იგი.
„იყო ძლიერი ქალი არაა ადვილი...
ძლიერ ქალში არის სიმშვიდე და ღირსება
არის მასში სიკეთის და მოთმინების უნარი
იყო ძლიერი ძნელია, მაგრამ შესაძლებელი! „
შესაძლებელია თუ არა ქალი იყოს ლიდერი, იყოს პირველი? შესაძლებელია, რისი მაგალითიც
სედა მელკუმიანია.

რაფიკ აბაჯიანი

Портрет Альфы без предупреждения 

Часто задают вопрос: «Женщина-лидер: миф или реальность?». Ответ один: «Это
реальность третьего тысячелетия !»
Кто она – Женщина-лидер?Та, которая несет в себе устремленностьк успеху,
отзывчивость,решительность, проницательность и смелость…
Открытие не сделаю,если скажу,что в процессе становления гражданского
общества Джавахетии немаловажную рольсыгралаженщина-лидерСедаМелкумян.
Имея восьмилетний опыт работы в международной организации по правам
национальных меньшинств (ECMI), пятилетнийопыт работы по правам человека
(Аппарат Народного Защитника Грузии)руководствуетсясоображениями морали и
справедливости, ориентируется на естественные права.
Являясь выпускником двух обменных программ Посольства США в Грузии (Права
меньшинств в демократии и НАТО -тур)уже пять лет вырабатывает и реализует
проекты по развитию гражданского общества региона.
Являясь андрагогом, разрабатывает разные образовательные модули,проводит
тренинги, является соавтором учебного пособия.
Многим интересует, как она добилась успеха ?
«Моя формула успеха: действовать без страха-обоснованно рисковать. Надо
говорить – говори. Нужно организовать – организуй. Нужно настаивать –
настаивай. Надо открывать перед другими людьми возможности, а уж как они их
используют, используют ли вообще – это их выбор.Я–человек, а не символ, не
памятник, не плакат. Я умею принять решение и нести за него ответственность»,объясняет она.
Она учувствует во многих встречах со многими официальными лицами, которые
занимаются вопросами прав национальныхменьшинств,как в стране, так и за
рубежом.Еѐ рекомендации принимаются всерьѐз.
И все же некоторые по-прежнему непонимают, что достижение успехалидера-леди
объясняется еѐ лидерскими способностями.
Некоторые «политики» на местном уровне настолько агрессивны, что всячески стараются
помешать ейв реализации своей миссии. Стараясь себя показать умными, играя фальшивую роль,
путаются мыслями от присутствия умной женщины настолько, что обращаются к ней словамигосподин, а не госпожа.Просто они не знают,что улидера–леди лучше развито чутье на фальшь,
природная интуиция. Оналучше мужчины контролирует свои и чужие ошибки; она, как правило,
лучше формулирует свои мысли и выражает идеи. У неё природой заложено умение все
просчитать на три-четыре шага вперед.

Как она любит говорить,высказанная агрессия - это признак слабости перед более
сильным. Высказал агрессию в ответ - показал, что ты такой же, улыбнулся,

показал, что ты сильнее, мудрее и умнее, а люди не терпят тех, кто сильнее и умнее
их в моменты, когда они сами слабы.
И как Вы добываетесь успеха ? «Назло недругам живу достойно... Чтоб даже
память обо мне, мешала им уснуть спокойно!», - отметила она.
«Быть сильной женщиной по жизни нелегко...
Есть в сильной женщине спокойствие и честь,
Дань благородства и терпения в ней есть,
Быть сильной тяжело... но все таки возможно !»
Может ли женщина быть лидером, бытьАльфой? Может, и это факт в лице
СедыМелкумян.
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