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პუბლიკაციაზე მუშაობდნენ: რუ სუ დან ფუ ხაშ ვი ლი, უჩა ნა ნუ აშ ვი ლი, თა მარ 
ხიდა შე ლი

გამოცემაზეპასუხისმგებელი: უჩა ნა ნუ აშ ვი ლი

რედაქტორი:თე ო ნა გო გო ლაშ ვი ლი 

ან გა რი ში მო ამ ზა და დე მოკ რა ტი ის კვლე ვის ინ ს ტი ტუტ მა პრო ექ ტის „ადა-
მიანის უფ ლე ბა თა დაც ვის ხელ შეწყო ბა „საზღვრის“ წი ნა ხაზ ზე“ ფარ გ ლებ ში, 
„დემოკრატიის ევ რო პუ ლი წვლი ლის“ (EED) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით. პრო ექ-
ტი მიზ ნად ისა ხავს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვას კონ ფ ლიქ ტით და ზა რა ლე-
ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე, რაც, მათ შო რის, გუ ლის ხ მობს ინ ფორ მა ცი უ ლი ვა კუ უ მის 
შევ სე ბის მიზ ნით, კონ ფ ლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბის მო ნი ტო რინგს. 

ან გა რიშ ში გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბე ბი შე საძ ლოა არ ასა ხავ დეს „დემოკრატიის 
ევ რო პუ ლი წვლი ლის“ პო ზი ცი ას. 
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1. შესავალი

გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა წარ მო ად გენს ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბას და გუ ლის ხ-
მობს გა ნათ ლე ბა ზე, რო გორც ფი ზი კუ რი, ისე ეკო ნო მი კუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფას. გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მსაზღ ვ რე ლია 
ადა მი ა ნის თ ვის მშობ ლი ურ ენა ზე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია არ აკონ კ რე ტებს, რო მელ ენა-
ზე უნ და მიმ დი ნა რე ობ დეს სწავ ლე ბა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
გან მარ ტე ბით, გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბას აზ რი და ე კარ გე ბო და, მი სით მო სარ გებ ლე ებს 
მშობ ლი ურ ენა ზე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა რომ არ ქონ დეთ.1

სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბულ რე გი ო ნებ ში მაცხოვ რე ბელ ქარ თ ვე ლებს გა ნათ ლე ბის 
მშობ ლი ურ ენა ზე მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა უკი დუ რე სად შეზღუ დუ ლი აქვთ, რაც პრაქ-
ტი კუ ლად ად გი ლობ რი ვი რე ჟი მე ბის პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გის ნა წილს წარ მო ად-
გენს. აღ ნიშ ნუ ლი ისეთ ქმე დე ბებ ში ვლინ დე ბა, რო გო რი ცაა ქარ თულ ენა ზე გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის პირ და პი რი აკ რ ძალ ვა, ქარ თუ ლე ნო ვა ნი მას წავ ლებ ლე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი 
შე ვიწ რო ე ბა სა მუ შაო ად გი ლებ ზე, ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის გან დევ ნა 
სას წავ ლო პროგ რა მე ბი დან და ქარ თ ვე ლი აბი ტუ რი ენ ტე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ-
ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბა ში ხე ლის შეშ ლა, მა-
თი გა და ად გი ლე ბის შეზღუდ ვის, ან მათ ზე სხვა პირ და პი რი, თუ ირი ბი ზე წო ლის გზით. 
გა ლის რა ი ონ ში გა ნათ ლე ბის რუ სი ფი კა ცი ის პრო ცე სი დი დი ხა ნია დაწყე ბუ ლი ა, ახალ-
გორ ში კი ქარ თუ ლი ენა ზე სწავ ლე ბის შეზღუდ ვის სა კითხი გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი 
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გახ და.

მშობ ლი ურ ენა ზე სწავ ლე ბის მხარ და ჭე რის მიზ ნით, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ მი ი ღო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი აბი-
ტუ რი ენ ტე ბი მათ მი ერ ვე შერ ჩე ულ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი 
გა მოც დე ბის გა რე შე ჩა ი რიცხე ბი ან და სა ხელ მ წი ფო მა თი სწავ ლის სა ფა სურს სა ხელ მ-
წი ფო გრან ტის მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბით და ა ფი ნან სებს.2 აბი ტუ რი ენ ტ თა რა ო დე ნო ბა 
გა სულ 2019 წელს გა ორ მაგ და, წელს კი და რე გის ტ რი რე ბულ თა რიცხ ვ მა 360-ს გა და ა ჭარ-
ბა.3

2. მეთოდოლოგია

პრობ ლე მის სის ტე მუ რი და კომ პ ლექ სუ რი ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, ან გა რი შის შე მუ-
შა ვე ბის პრო ცეს ში გა მო ვი ყე ნეთ კომ ბი ნი რე ბუ ლი მე თო დი. კერ ძოდ, პირ ველ ეტაპ ზე 
და ვა მუ შა ვეთ ღია წყა რო ე ბით მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია (წყაროს სან დო ო ბის გა და მოწ-
მე ბი სა და მა თი ვა ლი დუ რო ბის დად გე ნის შემ დეგ), მათ შო რის, სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის ან გა რი შე ბი, სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტე ბის და ანა ლი ტი კუ რი ცენ ტ რე ბის მი-
ერ მომ ზა დე ბუ ლი მა სა ლა, ასე ვე, მე დი ა ში გა შუ ქე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. 

1   Catan and Others vs. Moldova and Russia, application nos 43770/04, 8252/05 და 18454/06, ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლო, სტრასბურგი, 2012 წლის 19 ოქტომბერი, პარაგრაფი 137.
2  ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში უგამოც-
დოდ ჩაირიცხებიან და მათ სწავლას სახელმწიფო დააფინანსებს, 6.07.2020 https://1tv.ge/news/
okupirebul-teritoriaze-mckhovrebi-abiturientebi-ugamocdod-chairickhebian-da-mat-swavlas-sakhelm-
wifo-daafinansebs/ 
3  გალიდან და ახალგორიდან 360-ზე მეტი აბიტურიენტი უგამოცდოდ ჩაირიცხება - მინისტრი 
https://netgazeti.ge/news/466485/
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გარ და ამი სა, სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან გა მო ვითხო ვეთ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა, 
შე ვის წავ ლეთ სა ხელ მ წი ფოს სტრა ტე გი ი სა და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი, გა ვა ა ნა ლი-
ზეთ არა ერ თი სა ინ ფორ მა ცი ო -ა ნა ლი ტი კუ რი მოხ სე ნე ბა და ან გა რი ში. ასე ვე, ად მი ნის-
ტ რა ცი უ ლი საზღ ვ რის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში სა მუ შაო ვი ზი ტე ბის დროს, გა მოვ კითხეთ 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა.

ღია წყა რო ე ბი სა და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ-
ლი სი ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბით შე ვავ სეთ აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში/ 
სამ ხ რეთ ოსეთ ში მცხოვ რებ სა კონ ტაქ ტო პი რებ თან. ჩვე ნი სა კონ ტაქ ტო პი რე ბის უსაფ-
რ თხო ე ბის მიზ ნით, მა თი ვი ნა ო ბა და სა მუ შაო ად გი ლე ბი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა. 

დო კუ მენ ტ ზე მუ შა ო ბის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბულ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენ და ის ფაქ-
ტი, რომ რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სა ო კუ პა ციო ძა ლე ბი შე უძ ლე ბელს ხდის აფხა ზე თი სა და 
ცხინ ვა ლის რე გი ო ნებ ში/ სამ ხ რეთ ოსეთ ში თა ვი სუფ ლად გა და ად გი ლე ბას და ვი თა რე-
ბის ად გილ ზე შეს წავ ლას. 

3. გალის რაიონი

2015 წლის 1 სექ ტემ ბ რი დან გა ლის რა ი ო ნის თერ თ მე ტი ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სა შუ ა ლო 
სკო ლის პირ ველ კლას ში სწავ ლე ბა რუ სულ ენა ზე და იწყო. სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე-
ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ ვი ზი რე ბუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი კი გა ნად გურ და.4 ქარ თუ ლი 
ენა, რო გორც უცხო ენა ის წავ ლე ბა მხო ლოდ გა ლის ერთ და საზღ ვ რის პი რა სოფ ლე-
ბის რამ დე ნი მე სკო ლა ში. სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებს რაც შე ე ხე ბა, გა ლის რა ი ონ ში 
მთლი ა ნად არის აკ რ ძა ლუ ლი სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის მშობ ლი ურ ენა ზე მი ღე ბა. აღ-
ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სკო ლე ბის რუ სი ფი კა ცი ის პო ლი ტი კის ნა წილს წარ-
მო ად გენს, რის შე დე გა დაც, გა ლის სკო ლე ბი დან ეტა პობ რი ვად გაქ რე ბა ქარ თუ ლი ენა.

ამ პო ლი ტი კის შე ნარ ჩუ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, უკა ნას კ ნე ლი ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ნა კა დი სა შუ-
ა ლო გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას 2022 წელს და ას რუ ლებს, ხო ლო 2022 წლი დან გა ლის რა-
ი ონ ში ქარ თუ ლი კომ პო ნენ ტი გა ნათ ლე ბის სის ტე მი დან სრუ ლად იქ ნე ბა ამო ღე ბუ ლი. 

სწავ ლე ბის აკ რ ძალ ვას თან ერ თად, მოს წავ ლე ე ბი მოკ ლე ბულ ნი არი ან სკო ლის ან ად-
გი ლობ რივ ბიბ ლი ო თე კა ში ქარ თუ ლი ენის, ლი ტე რა ტუ რის, ის ტო რი ის და გე ოგ რა ფი ის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის გაც ნო ბის შე საძ ლებ ლო ბას. სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი ამო ღე ბუ ლი 
და გა ნად გუ რე ბუ ლი ა.5 დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მო ე ბა ყვე ლა სკო ლა ში რუ სულ ენა ზე მიმ დი-
ნა რე ობს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ხშირ შემ თხ ვე ვა ში გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რებ მა 
ქარ თ ვე ლებ მა ცუ დად იცი ან რუ სუ ლი ენა, ქარ თულ ენა ზე სწავ ლე ბის აკ რ ძალ ვა პრაქ-
ტი კუ ლად შე უძ ლე ბელს გახ დის ეთ ნი კუ რი ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის 
უფ ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ას. 

გარ და სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მი დან ქარ თუ ლი ენის გაქ რო ბი სა, შე რი გე ბი სა და სა-
მო ქა ლა ქო თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რატ ში მი უ თი თე ბენ 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ომის აქ ტი უ რი პრო პა გან დის სა ხი ფა თო 
ტენ დენ ცი ა ზე,6 რაც გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა არ თუ ლებს ქარ-
თულ და აფხა ზურ სა ზო გა დო ე ბებს შო რის ნდო ბის აღ დ გე ნას.

4   რუსიფიკაციის ახალი ტალღა ოკუპირებულ გალში, ამერიკის ხმა, 04.08.2015 https://www.amerik-
iskhma.com/a/gali-georgian-books/2900478.html
5   ანონიმური ინტერვიუ.
6 ბავშვებზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება და იდენტობის დათრგუნვა გალში, ქეთევან 
ციხელაშვილის მოხსენება“ https://netgazeti.ge/news/315893/
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რო გორც ად გი ლობ რივ აქ ტი ვის ტებ თან ინ ტერ ვი უს შე დე გად გა მო იკ ვე თა,7 რამ დე ნი მე 
შემ თხ ვე ვა ში სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ეთ ნი კუ რად ქარ თ ველ აღ საზ რ დე ლებს 
აიძუ ლეს, მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ „საქართველოზე გა მარ ჯ ვე ბის აღ სა ნიშ ნავ სადღე სას-
წა უ ლო ღო ნის ძი ე ბებ ში“. კერ ძოდ, ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი ბავ შ ვე ბი, სა კუ თა რი ნე ბის სა-
წი ნა აღ მ დე გოდ, იძუ ლე ბუ ლი გახ დ ნენ, სამ ხედ რო ფორ მებ ში ჩაც მუ ლებს, მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ე ღოთ ისეთ სი მუ ლა ცი ურ თა მა შებ ში, რო მე ლიც ომის პრო პა გან დი სა და ქარ თ ვე ლე-
ბის გან მტრის ხა ტის შექ მ ნას ისა ხავ და მიზ ნად. 

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ცხრი ლი ასა ხავს გა ლის რა ი ო ნის სკო ლებ ში მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო-
ბის სტა ტის ტი კას8 

სასწავლოწელი
ჩაირიცხასკოლაში დაამთავრა

სკოლამოსამზადებელიკლასი პირველიკლასი

2014 -2015 202 353 323
2015 -2016 282 320 348
2016 -2017 288 404 362
2017 -2018 266 395 372
2018 -2019 261 343 410
2019 -2020 236 352 348

სულ: 1535 2167
2163 
კურსდამ-
თავრებული

3702 მოსწავლე

2015 წლის 1 იან ვ რი დან 2020 წლის 1 ივ ნი სის ჩათ ვ ლით გა ლის რა ი ო ნის ომამ დე ლი 
საზღ ვ რე ბის 31 სკო ლის მო სამ ზა დე ბელ ჯგუ ფებ სა და პირ ველ კლა სებ ში ჩა ი რიცხა 3702 
მოს წავ ლე. 2015 წლის 1 იან ვ რი დან 2020 წლის 1 ივ ნი სის ჩათ ვ ლით, გა ლის ზო გად სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა და ამ თავ რა 2163 მოს წავ ლემ. აშ კა რა ა, რომ გა ლის რა ი ონ-
ში კურ ს დამ თავ რე ულ მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო ბა იკ ლებს. 2015 წლის 1 იან ვ რი დან 2020 
წლის 1 ივ ნი სის ჩათ ვ ლით, „ოკუპირებულ ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე-
ბის აღი ა რე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე-
ბის მი ნის ტ რის 2009 წლის 19 მარ ტის N147-ე ბრძა ნე ბის შე სა ბა მი სად, აღი ა რე ბულ იქ ნა 
528 მოს წავ ლის მი ერ ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე ბა.9

სა ან გა რი შო წლის პე რი ოდ ში ოკუ პი რე ბუ ლი გა ლის რა ი ო ნის ე.წ. გამ გებ ლის გა ღი ზი ა-
ნე ბა გა მო იწ ვია იმ ფაქ ტ მა, რომ მი უ ხე და ვად მრა ვა ლი დაბ რ კო ლე ბი სა, გა ლის რა ი ო ნი-
დან სულ უფ რო მე ტი მოს წავ ლე გად მო დის სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო-
რი ა ზე გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად. „სახელმწიფო სკო ლებ ში ჩვენ არ ვართ ვალ დე ბუ ლი, 
ქარ თულ ენა ზე ინ ს ტ რუქ ცია მივ ცეთ. მეგ რუ ლი ად გი ლობ რი ვი მაცხოვ რებ ლე ბის თ ვის 

7    ანონიმური ინტერვიუ.
8  აფხაზეთის ა/რ განათლების და კულტურის მინისტრის 2020 წლის 15 ივნისის №MES 6 20 
00465721 წერილი.
9   იქვე.
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მშობ ლი უ რი ენა ა, ჩვენ კი ბავ შ ვებს მივ ცემთ ამის უფ ლე ბას, რომ ის სა ჯა რო სკო ლებ ში 
ის წავ ლონ.“10

პან დე მი ის პი რო ბებ ში, აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბამ ოკუ პი რე-
ბუ ლი აფხა ზე თის სკო ლა დამ თავ რე ბულ და დახ მა რე ბის გა რე შე დარ ჩე ნილ სო ცი ა ლუ-
რად და უც ველ 31 სტუ დენტს გა უ წია ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა 150 ლა რის ოდე ნო ბით, ზუგ-
დიდ ში დარ ჩე ნილ 20 სტუ დენტს გა და ე ცა საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი.11

შე რი გე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა-
რა ტის ინი ცი ა ტი ვით, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ი სა და მე სა მე სექ ტო-
რის მხარ და ჭე რით, პან დე მი ის პი რო ბებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ტ რო ლი-
რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე დარ ჩე ნილ 235-მდე სტუ დენტს გა და ე ცა საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი და 
ჰი გი ე ნუ რი ნივ თე ბი.12

მი უ ხე და ვად გა წე უ ლი ძა ლის ხ მე ვი სა, პრობ ლე მა მძი მეა და მი სი მას შ ტა ბე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ვერ ჩა ით ვ ლე ბა საკ მა რი სად. 

4. ახალგორის რაიონი

მსგავ სი ვი თა რე ბაა ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში/ სამ ხ რეთ ოსეთ ში, სა დაც ეთ ნი კუ რი ქარ თ ვე-
ლე ბით და სახ ლე ბულ ახალ გო რის რა ი ონ ში 2017-2018 სას წავ ლო წელს სამ ხ რეთ ოსე-
თის დე ფაქ ტო რეს პუბ ლი კის გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს გან კარ გუ ლე-
ბით, რა ი ო ნის სკო ლებ სა და ბა გა- ბა ღებ ში სწავ ლე ბა მხო ლოდ რუ სულ და ოსურ ენებ ზე 
გახ და შე საძ ლე ბე ლი. ქარ თუ ლი სკო ლე ბი დე ფაქ ტო რეს პუბ ლი კის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მას და ექ ვემ დე ბა რა.13 ქარ თუ ლი ენა იდევ ნე ბა არამ-
ხო ლოდ სკო ლე ბი დან, არა მედ სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დის და წე სე ბუ ლე ბე ბი და ნაც, რაც 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ი დან ქარ თუ ლი ენის მი ზან მი მარ თუ ლი გან დევ ნის გრძელ ვა-
დი ა ნი პო ლი ტი კის ნა წი ლად უნ და გან ვი ხი ლოთ. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში/ სამ ხ რეთ ოსეთ ში ად გი ლი ქონ და ქარ-
თუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის თა ნამ შ რო მელ თა სის ტე მურ შე ვიწ რო ვე-
ბას. კერ ძოდ, თა ნამ დე ბო ბი დან გა ა თა ვი სუფ ლეს ახალ გო რის ორი ქარ თუ ლი სკო ლის 
დი რექ ტო რი - ნი ნო ამი რა ნაშ ვი ლი (ახალგორის პირ ვე ლი სა შუ ა ლო სკო ლა) და მზია 
ფსუ ტუ რი (სოფელ იკო თის სა შუ ა ლო სკო ლა). დე ფაქ ტო რე ჟიმ მა აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბი ნი ნო ამი რა ნაშ ვილ თან14 და კავ ში რე ბით წე რო ვა ნი დან გად მო სუ ლი მოს-
წავ ლე ე ბის სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცი ის გა რე შე გა ფორ მე ბას, ხო ლო მზია ფსუ ტუ რის შემ-
თხ ვე ვა ში, „პედაგოგიური გა ნათ ლე ბის უქონ ლო ბას“ და უ კავ ში რა. თუმ ცა, სა კონ ტაქ ტო 
პი რის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, ახალ გო რის პირ ვე ლი სა შუ ა ლო სკო ლის დი-
რექ ტორ მა ნი ნო ამი რა ნაშ ვილ მა გა თა ვი სუფ ლე ბამ დე შე ნიშ ვ ნა მი ი ღო დაწყე ბით კლა-
10   ოკუპირებული გალის გამგებელი: შეგვიძლია, სკოლებში ქართულის ნაცვლად, მეგრული ენის 
სწავლება შევიტანოთ;https://ipress.ge/new/okupirebuli-galis-gamgebeli-shegvidzlia-skolebshi-qarthu-
lis-natsvlad-megruli-enis-stsavleba-shevitanoth/
11   აფხაზეთის ა/რ განათლების და კულტურის მინისტრის 2020 წლის 15 ივნისის  №MES 6 20 
00465721 წერილი.
12    იქვე.
13  ახალგორის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლება უქმდება, რადიო თავისუფლება, 8.11.2017 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/kartuli-enis-sakitkhi-akhalgorshi/28671045.html
14   ნინო ამირანაშვილი ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სამსახურში აღადგინეს. 
განათლების ადგილობრივ განყოფილებას ნინო ამირანაშვილისთვის გაცდენილი საათების 
ანაზღაურებისა და მორალური ზიანისთვის 10 ათასი რუბლის გადახდა დაეკისრა. ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია https://netgazeti.ge/news/471115/
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სებ ში ქარ თულ ენა ზე მო სა უბ რე მოს წავ ლე ე ბის და მას წავ ლებ ლე ბის გა მო. დი რექ ტო რი 
გა აფ რ თხი ლეს, რომ ბავ შ ვებ მა შეს ვე ნე ბა ზეც კი არ უნ და ისა უბ რონ ქარ თუ ლად იმ ბავ შ-
ვებ თან, რო მელ თა კლა სე ბიც ჯერ ისევ ქარ თულ ენა ზე სწავ ლობს.15

ცხინ ვა ლი დან ახალ გორ ში ჩა სულ მა ე.წ. სა გან მა ნათ ლებ ლო კო მი სი ამ მსგავ სი გაფ რ-
თხი ლე ბე ბი მის ცა თით ქ მის ყვე ლა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას. ქარ თულ ენა-
ზე სა უ ბა რი აუკ რ ძა ლეს მას წავ ლებ ლებს და მომ სა ხუ რე პერ სო ნალს არა მხო ლოდ ბავ შ-
ვებ თან, არა მედ ერ თ მა ნეთ თა ნაც.

გარ და მას წავ ლებ ლე ბი სა, ად გი ლი აქვს აბი ტუ რი ენ ტ თა და ში ნე ბა სა და შე ვიწ რო ე ბას. 
ახალ გო რელ მა აბი ტუ რი ენ ტებ მა 2019-2020 სას წავ ლო წლის და სას რულს დე ფაქ ტო 
რეს პუბ ლი კის უშიშ რო ე ბის კო მი ტე ტი სა და ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის ტ რა ცი ის წარ მო-
მად გენ ლე ბის გან კა ტე გო რი უ ლი გაფ რ თხი ლე ბა მი ი ღეს, რომ ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ-
ლე ბის კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ეკ რ ძა ლე ბო-
დათ. გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, შეხ ვედ რას, სა დაც აბი ტუ რი ენ ტე ბი და ი ბა რეს, ე.წ. 
„სამხრეთ ოსე თის უშიშ რო ე ბის კო მი ტე ტის“ 4 ოფი ცე რიც ეს წ რე ბო და.16 ად გი ლობ რი ვი 
პე და გო გის გან ცხა დე ბით, შეხ ვედ რა ზე მოს წავ ლე ე ბი და ა ში ნეს.

მი უ ხე და ვად აკ რ ძალ ვე ბი სა, 2015-2019 წლის პე რი ოდ ში ახალ გო რის რა ი ო ნი დან 23 
ახალ გაზ რ და ჩა ი რიცხა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მედ უმაღ-
ლეს სას წავ ლებ ლებ ში.17

5. რეკომენდაციები

საქართველოს ხელისუფლებას:

•	 გა აქ ტი უ როს დიპ ლო მა ტი უ რი ძა ლის ხ მე ვა ოკუ პი რე ბულ რე გი ო ნებ ში მცხოვ-
რე ბი ეთ ნი კუ რი ქარ თ ვე ლე ბის უფ ლე ბა თა და სა ცა ვად. უნ და გაძ ლი ერ დეს 
სა ერ თა შო რი სო ზე წო ლა რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ზე, რო გორც ოკუ პი რე ბულ რე-
გი ო ნებ ში ეფექ ტუ რი კონ ტ რო ლის ერ თა დერთ გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ ზე და შე-
სა ბა მი სად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ სუ ბი ექ ტ ზე; 

•	 2018 წლის 22 აგ ვის ტოს 39611/18 სა ხელ მ წი ფო თა შო რის გა ნაცხად თან და კავ-
ში რე ბით, რო მე ლიც ეხე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბის გა უ-
ა რე სე ბას ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გამ ყო ფი ხა ზე ბის გას წ ვ რივ სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ 
კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა სა და აფხა ზეთ სა და სამ ხ რეთ ოსეთს შო რის, 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლოს მი ა წო დოს და მა ტე ბი თი ინ-
ფორ მა ცია სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის სის ტე-
მუ რი პრაქ ტი კის შე სა ხებ ოკუ პი რე ბუ ლი გა ლის და ახალ გო რის რა ი ო ნებ ში;

•	 გა მო ყოს და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბი აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში/ სამ ხ-
რეთ ოსეთ ში მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რი ქარ თ ვე ლე ბის სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მათ შო რის, შე ი მუ შა ოს გაც ვ ლი თი და არა ფორ მა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბი ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რად 
ქარ თ ვე ლი მოს წავ ლე ე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც მათ გა ნათ-
ლე ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი და ნაკ ლი სის შევ სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს.

15  DRI - ახალგორელ მოსწავლეებს და სკოლის პერსონალს ქართულ ენაზე საუბარი ეკრძალებათ, 
14.02.2020, ხელმისაწვდომია http://www.democracyresearch.org/geo/228
16 კაგებეს ზეწოლა ახალგორელ აბიტურიენტებზე, რეგიონის დეპოპულაციის მცდელობა, 
18.07.2020 https://www.radiotavisupleba.ge/a/30678195.html
17  სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის 2020 წლის 6 ივლისის # 472/06 წერილი.


