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Sesavali  

2019 წლის ჩორჩანა-წნელისის კრიზისის ფონზე, ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებამ 
ახალგორის მოსახლეობას გადაადგილების თავისუფლება შეუზღუდა, რითაც ახალ-
გორელები  ფაქტობრივად მძევლად აიყვანა.1 მას შემდეგ უკვე წელიწადნახევარი გავიდა 
და ცხინვალს პოზიცია არ შეუცვლია. შედეგად, ახალგორელები მძიმე სოციალურ-ეკონომ-
იკური და სამედიცინო პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. მდგომარეობა კიდევ უფრო 
დაამძიმა კორონავირუსის პანდემიამ.   

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია ახალგორის გარშემო შექმნილი მდგომარეობის 
საფუძვლიანად გაანალიზება და გამოსავლის შესაძლო ვარიანტების გამოკვეთა. კერძოდ, 
ტექსტში მიმოხილულია ქართულ-ოსური ურთიერთობები, ცხინვალის დამოკიდებულება 
ახალგორთან - ჩორჩანა-წნელისის კრიზისამდე, უშუალოდ კრიზისის განვითარების 
საფუძვლები და მისი შედეგები. დასასრულს წარმოდგენილია ერთგვარი ხედვა, იმის 
შესახებ, თუ რა პოლიტიკა უნდა აწარმოოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და საერ-
თაშორისო საზოგადოებამ ცხინვალთან მიმართებით, რათა ახალგორის გარშემო 
შექმნილი მდგომარეობა ეტაპობრივად განიმუხტოს და ზოგადად ქართულ-ოსური 
ურთიერთობებიც გაუმჯობესდეს.  

 

konteqsti: qarTul-osuri urTierTobebi 2008 
wlis Semdeg 

ახალგორთან მიმართებით, ცხინვალის პოლიტიკის ფორმირებაზე სხვადასხვა ცვლადები 
მოქმედებს. მათ შორის, ალბათ უმთავრესია ის ურთიერთობები, რომლებიც თბილისსა და 
ცხინვალს შორის 2008 წლის ომის შემდეგ ჩამოყალიბდა. შესაბამისად, იმ მოვლენების 
სათანადოდ გასაანალიზებლად, რომლებიც ახალგორში ჩორჩანა-წნელისის კრიზისის 
შემდეგ განვითარდა, აუცილებელია ფართო კონტექსტის მიმოხილვა. სრული სურათის 
დანახვა იმის გაგებაშიც დაგვეხმარება, თუ რა ნაბიჯებია გადასადგმელი კონფლიქტის 
შემდგომი ტრანსფორმაციის მიზნით.   

2008 წლამდე, რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარებამდე, სამხედრო თვალსაზრისით 
დაუცველი და ეკონომიკურად სუსტი ცხინვალი, საქართველოსთან ურთიერთობას და  
პირდაპირ დიალოგს არ გაურბოდა. ქართველი და ოსი პოლიტიკოსები, ექსპერტები და 
სამოქალაქო აქტივისტები საკმაოდ ხშირად მართავდნენ შეხვედრებს ცხოველი, საგნობ-
                                                            
1 2019 წლის აგვისტოში საქართველოს ხელისუფლებამ, ადგილობრივი მოსახლეობის 
უსაფრთხოების მიზნით, მის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელ ჩორჩანაში (შიდა 
ქართლი,  ხაშურის მუნიციპალიტეტი), საპოლიციო საგუშაგო პუნქტი განათავსა. ცხინვალმა 
თბილისს საგუშაგოს გაუქმება ულტიმატუმის სახით მოსთხოვა და განაცხადა, რომ 
ულტიმატუმის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მის ხელთ არსებულ ყველა საშუალებას 
გამოიყენებდა. მას შემდეგ, რაც თბილისმა პოზიციები არ დათმო, ცხინვალმა ახალგორის 
მოსახლეობა ფაქტობრივად მძევლად აიყვანა (ამ საკითხზე ვრცლად, იხილეთ ამავე ტექსტის 
ქვეთავი: ჩორჩანა-წნელისის კრიზისი და მცოცავი ეთნიკური წმენდა ახალგორში).  
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რივი დისკუსიებით. დაპირისპირებული მხარეები აცნობიერებდნენ, რომ სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრა, ამგვარი ურთიერთობების გარეშე ვერ მოხერხდებ-
ოდა.  

თუმცა, 2008 წლის შემდეგ, ოსური მხარის მიდგომები მნიშვნელოვნად შეიცვალა. მიიღო 
რა რუსეთისგან აღიარება, უსაფრთხოების გარანტიები და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 
მხარდაჭერა, ცხინვალმა თბილისთან ურთიერთობის სურვილი დაკარგა. ცხინვალის 
რეგიონმა/სამხრეთ ოსეთმა დანარჩენ საქართველოსთან ყველა დამაკავშირებელი გზა 
ჩაკეტა, ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილება აუკრძალა (გამონაკლისი დაშვებულ 
იქნა ახალგორელთა მიმართ) და მეთოდურად შეზღუდა ყველა საერთაშორისო ორგანიზა-
ციის მუშაობა.2 ფაქტობრივად, რუსეთის ფედერაციის გამოკლებით, მან სრულად შემო-
ისაზღვრა თავი გარე სამყაროსგან. 

ცხინვალის ასეთი ხისტი პოზიციონირება, გარკვეულ ეტაპამდე, მიხეილ სააკაშვილის 
ხელისუფლებისადმი უნდობლობითა და პოსტკონფლიქტური წლების ინერციად 
აღიქმებოდა. თუმცა, 2012 წლის საპარლამენტო არჩვნების შედეგად, საქართველოს 
ხელისუფლებაში - „ქართული ოცნება“ მოვიდა; რუსეთისა და ოსებისთვის მიუღებელი 
სააკაშვილის მთავრობა, ბევრად კეთილგანწყობილმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ჩაანაცვლა 
და თითქოს, ქართულ-რუსულ-ოსურ ურთიერთობებშიც ცვლილებების დრო დადგა.  

„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთ საარჩევნო დანაპირებს, მრავალ სხვა დაპირებასთან 
ერთად, ოსურ და აფხაზურ საზოგადოებებთან პირდაპირი დიალოგის დაწყება წარმო-
ადგენდა.3 შესაბამისი მიმართულების მინისტრად ოსებისა და აფხაზებისათვის კარგად 
ნაცნობი პაატა ზაქარეიშვილი დაინიშნა. ქართული მხარის აზრით, რომელიც საკმაოდ 
ლოგიკური ჩანდა იმ დროისათვის, ქართულ-რუსული „ნორმალიზაციის“ კვალდაკვალ, 
მოსკოვი თბილისს ოსებთან და აფხაზებთან ურთიერთობის გადატვირთვის საშუალებას 
მისცემდა.4 ეს ლოგიკა ასევე უშვებდა, რომ ცხინვალსა და სოხუმს თბილისთან საუბარი 
სურდათ.  

თუმცა, ძალიან მალე ნათელი გახდა, რომ მიუხედავად საჯარო განცხადებებისა, რუსეთი 
ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური დიალოგის წახალისებას არ აპირებდა, და მეტიც, 
დიდი ეჭვით უყურებდა ამგვარ პერსპექტივას. ასევე აღმოჩნდა, რომ სოხუმი თბილისთან 
მხოლოდ გარკვეული დათქმებით იყო დიალოგზე წამომსვლელი და მთელ რიგ პირობებს 
აყენებდა; ხოლო ცხინვალი საერთოდ არ განიხილავდა ამგვარ პერსპექტივას, საქარ-
თველოს მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარების გარეშე.  

                                                            
2 გ.კანაშვილი. „რისთვის და რამდენი ოსი გადმოდის დანარჩენ საქართველოში და რისი ეშინია 
ცხინვალს?!“, (2019). https://netgazeti.ge/news/393611/  
3 „9 ნაბიჯი, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ რუსეთთან ურთიერთობის დასარეგულირებლად 
გადადგა“, (2018).  https://jam-news.net/ge/8-ნაბიჯი-რომელიც-ქართულმა/   
4 „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო დაპირების მიხედვით, თბილისსა და მოსკოვს შორის 
ეტაპობრივად უნდა აღდგენილიყო ვაჭრობა, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული კავშირები, რის 
შემდეგაც მხარეები უფრო რთული საკითხების მოგვარებაზე გადავიდოდნენ. რთულ საკითხებში 
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ურთიერთობის შერბილება იგულისხმებოდა. სამწუხაროდ, ამ 
მიმართულებით ხელშესახებ ცვლილებებს მხარეებმა ვერ მიაღწიეს; რაც „ქართული ოცნების“ 
ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა, ერთ-ერთ ინტერვიუშიც დაადასტურა. 
https://youtu.be/1nm_sJxYisY, (2021). 

https://netgazeti.ge/news/393611/
https://youtu.be/1nm_sJxYisY
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ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის თვითიზოლაცია5, თუ გავითვალისწინებთ ცხინ-
ვალის რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, სრულიად ლოგიკურად და 
თანმიმდევრულად გამოიყურება. ცხინვალმა, ამ ეტაპისთვის, რუსეთისგან მიიღო თით-
ქმის ყველაფერი რაც მას სურდა, ანუ: უსაფრთხოების გარანტიები და სტაბილური 
ფინანსური მხარდაჭერა. მხოლოდ პირდაპირი საბიუჯეტო გადარიცხვების სახით, 2008-
2020 წლებში ცხინვალს მოსკოვიდან არანაკლებ 2, 5 მილიარდი აშშ დოლარი ჩაერიცხა. ამ 
მონაცემებით, იგი ერთ სულ მოსახლეზე მიღებული თანხის რაოდენობით, უსწრებს 
რუსეთის ისეთ მაღალდოტაციურ სუბიექტებს, როგორებიცაა ჩეჩნეთი, დაღესტანი, 
ჩრდილოეთ ოსეთი და ა.შ.6 

საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ანატოლი ბიბილოვმა, ჯერ ე.წ. საპარლამენტო  (2014 
წელს), ხოლო შემდგომში ე.წ. საპრეზიდენტო არჩევნები (2017 წელს), რუსეთთან 
მიერთების ლოზუნგით მოიგო.7 რითაც პირდაპირ დაადასტურა, რომ ცხინვალის რეგი-
ონის პოლიტიკურ ელიტას, აფხაზურისგან განსხვავებით, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს 
მშენებლობის ილუზია არ გააჩნია.  

ყოველივე ზემოთ ნათქვამიდან გამომდინარე, მაინცდამაინც გასაკვირი არ არის, რომ 
დღეს ქართულ-ოსური ურთიერთობები ისტორიულ მინიმუმამდეა დაყვანილი და 
მოლაპარაკებების რამდენიმე მექანიზმით შემოიფარგლება.8 რუსეთის სამხედრო და 
ფინანსური მხარდაჭერით ზურგგამაგრებულ ცხინვალს,  დიდად არც თბილისის შიში აქვს 
და არც მასთან რაიმე სახის ეკონომიკური კავშირებითაა განსაკუთრებით დაინტერეს-
ებული.9 შესაბამისად, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება, ცხინვალის რეგი-
ონთან/სამხრეთ ოსეთთან პოლიტიკის წარმოებისას, ან ცალკეული ნაბიჯების გადად-
გმისას, ამ მოცემულობას უნდა ითვალისწინებდეს. სამწუხაროდ, ჩორჩანა-წნელისის 
კრიზისის დროს ნათლად გამოჩნდა, რომ დაუსჯელობით გათამამებული დე-ფაქტო 
ხელისუფლება თბილისთან დაპირისპირებისას მზადაა „საკუთარი“ მოსახლეობის 
გარკვეული ნაწილიც კი აიყვანოს მძევლად.  

 

                                                            
5 თვითიზოლაციაში იგულისხმება ცხინვალის მინიმალური ინტერესი, დაამყაროს რაიმე სახის 
კავშირი გარე სამყაროსთან. რისი კარგი მაგალითიცაა, დანარჩენი საქართველოს მხრიდან უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეთა არ შეშვების პრაქტიკა; ამ მხრივ ნიშანდობლივია სოხუმის განსხვავებული 
მიდგომები.  
6 ამ თანხაში არ შედის საპენსიო დახმარება, რომელსაც ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობა იღებს 
რუსეთის ფედერაციისგან. ასევე, არაა გათვალისწინებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული 
პროექტების ხარჯები; მაგალითად, როკის გვირაბის რეაბილიტაცია 400 მილიონი დოლარი 
დაჯდა. ეს თანხები ცხინვალის მიერ მიღებულ ფინანსურ მხარდაჭერას კიდევ უფრო 
შთამბეჭდავად წარმოაჩენს.  
7 „Глава Южной Осетии заявил о 100%-ной вероятности присоединения к России“, [„სამხრეთ 
ოსეთის მეთაურმა რუსეთთან მიერთების 100%-იან ალბათობაზე განაცხადა“], (2017). 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ee51029a7947fae2a2cd96 
8 იგულისხმება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მექანიზმი და ინციდენტების 
პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი (IPRM).  
9 ცხინვალის ინტერესის ნაკლებობა თვალსაჩინოდ წარმოჩნდება სოხუმის აქტიურობის ფონზე. 
მაშინ, როდესაც აფხაზური პოლიტიკური ელიტა მუდმივად აჟღერებს გარკვეულ ეკონომიკურ 
ინიციატივებს, 2008 წლიდან მოყოლებული, ცხინვალს არცერთი ამდაგვარი ინიცაიტივა არ 
წამოუყენებია. 
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2008 წლამდე, სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის დაახლოებით 40 
პროცენტს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებდა - კერძოდ, დიდი 
და მცირე ლიახვის ხეობებსა და ახალგორის რაიონს. აგვისტოს ომის დროს, ძირითადად 
ოსურმა გასამხედროებულმა ნაწილებმა მრავალი ქართული სოფელი გაანადგურეს, 
მოსახლეობის უმრავლესობა კი იძულებული გახდა, დაეტოვებინა რეგიონი. 

საქართველოს ხელისუფლებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით, ომის 
შედეგად საქართველოს 26 000 მოქალაქეს მოუწია საცხოვრებლის დატოვება.10 მათთვის, 
2008 წელსვე, შიდა ქართლში აშენდა სახლები. თუმცა, ახალგორის მოსახლეობამ 
ეტაპობრივად უკან დაბრუნება დაიწყო.  

ცხინვალის ხელისუფლებას ახალგორში ქართველების დაბრუნების პროცესისთვის ხელი 
არ შეუშლია; მეტიც, მაშინდელი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ედუარდ კოკოითი, თვითონ 
ჩავიდა ახალგორის რაიონში და ადგილობრივ მოსახლეობას უსაფრთხოებას დაპირდა.11 
ახალგორისადმი ასეთი, შეიძლება ითქვას, განსხვავებული მიდგომა, რამდენიმე 
ურთიერთდაკავშირებული მიზეზით შეიძლება აიხსნას. პირველ რიგში, ახალგორის 
რაიონს სამხედრო თვალსაზრისით, ცხინვალისთვის იმხელა დატვირთვა არ ჰქონდა, 
როგორც დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებს და იმ ქართულ სოფლებს, რომლებიც 
ცხინვალს გარშემო ეკვროდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ამ ფაქტორმა 
გადაარჩინა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა სრულ განადგურებას.12   

ცხინვალის დამოკიდებულებაზე ახალგორელთა მიმართ, დიდი როლი ითამაშა იმანაც, 
რომ საქართველოს კონტროლის ქვეშ ყოფნის დროს, ახალგორში ეთნიკური ოსების 
მიმართ სისტემური ძალადობა არ განხორციელებულა. მათ ლოიალურად ექცეოდნენ და 
მაღალი იყო შერეული ოჯახების პროცენტული მაჩვენებელი. იმაზე, რომ ახალგორელ 
ოსებს ქართველებთან დიდი ანგარიშით წყენა არ გააჩნდათ, ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ 
2008 წლის შემდეგ საკუთრების დაბრუნების მოთხოვნით შეტანილი სარჩელებიდან 
ადგილობრივმა სასამართლომ მხოლოდ 14 საჩივარი დააკმაყოფილა; რაც აჩვენებს, რომ 
90-იანი წლებში ახალგორში ქართველების მიერ ოსებისთვის სახლების წართმევას 
მასობრივი ხასიათი არ ჰქონია.13 

კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც დე-ფაქტო მთავრობას ახალგორელების უკან 
დაბრუნებისთვის ხელი არ შეუშლია, რეგიონის დემოგრაფიაა. ცხინვალის რეგიონის/ 
სამხრეთ ოსეთის დეპოპულაცია 2008 წლამდეც და ამჟამადაც, გადაუჭრელ პრობლემად 

                                                            
10 Amnesty International, Georgia: In the Waiting Room: Internally Displaced People in Georgia 
[„მოლოდინის რეჟიმში: იძულებით გადაადგილებული პირები საქართველოში“], EUR 
56/002/2010, 2010, ხელმისაწვდომია: https://www.amnesty.org/en/documents/EUR56/002/2010/en/ 
11 „Mы – бренд, связанный с войной“ [„ჩვენ ომთან დაკავშირებული ბრენდი ვართ“], (2018). 
https://novayagazeta.ru/articles/2018/08/07/77413-my-brend-svyazannyy-s-voynoy 
12 „უღრანი ტყეები ქართული სოფლების ადგილას“, (2017). 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/უღრანი-ტყეები-ქართული-სოფლების-ადგილას/30097996.html 
13 „Остров Ленингор“, [კუნძული ლენინგორი], (2011). http://osinform.org/print:page,1,29304-ostrov-
leningor.html 

https://novayagazeta.ru/articles/2018/08/07/77413-my-brend-svyazannyy-s-voynoy
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რჩება. 2015 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით, ცხინვალის რეგიონის 
მოსახლეობა სულ 53 532 ადამიანს შეადგენს.14 ამ საეჭვო მონაცემების ფონზეც კი 
(სავარაუდოდ, რაოდენობა გაზრდილია), მოსახლეობის სიმჭიდროვე მხოლოდ 14, 4 კაცია 
კვ.კმ-ზე, რაც დანარჩენი საქართველოს ფონზე (65 კაცი კვ.კმ-ზე), კატასტროფულად 
დაბალი მაჩვენებელია. შესაბამისად, ცხინვალში სავარაუდოდ აცნობიერებდნენ, რომ თუ 
ახალგორის რაიონი ქართველებისგან დაიცლებოდა, მას რეგიონის  დემოგრაფიული 
სურათის გათვალისწინებით, სხვა მოსახლეობით ვერ ჩაანაცვლებდნენ.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ ახალგორის მოსახლეობა არც რაოდენობრივად იყო იმხელა, რომ 
ცხინვალს ეს ფაქტორი საფრთხის შემცველად აღექვა (შედარებისათვის, აფხაზები გალელ 
ქართველებს რაოდენობრივი სიმრავლის გამო, სიფრთხილით უყურებენ).15 ახალგორის 
რაიონში, იმავე 2015 წლის აღწერით, 2 337 ეთნიკურად ქართველი ცხოვრობდა, რაც 
ცხინვალის რეგიონის მთლიანი მოსახლეობის სულ რაღაც 4,3 პროცენტს შეადგენს. 
ადგილობრივი ქართველები არც დემოგრაფიული აქტიურობით გამოირჩევიან, შესაბამის-
ად, არც მოკლე და არც გრძელვადიან პერსპექტივაში, ისინი „რესპუბლიკაში“ ოსთა 
დომინაციისთვის გამოწვევას არ წარმოადგენენ.  

ბოლო დრომდე, გარკვეულ როლს სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირებიც თამაშობდა. ფასთა 
შორის სხვაობის გამო, დანარჩენი საქართველოდან ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა 
სახის პროდუქტები, ზუსტად ახალგორის გავლით ხვდებოდა.16 მართალია, ჩრდილოვან 
ეკონომიკას ქართულ-ოსური ურთიერთობების კონტექსტში, ისეთივე მნიშვნელობა არ 
შეუძენია, როგორც აფხაზეთის შემთხვევაში (იქ ენგურის გასწვრივ ვაჭრობას ბევრად 
დიდი მასშტაბი გააჩნია, რითაც ზოგიერთი ადგილობრივი მოხელეც ხეირობს)17, თუმცა 
საფუძვლიანია ვივარაუდოთ, რომ ამგვარი საქმიანობა ოსი ჩინოვნიკების ინტერესებშიც 
შედიოდა. ვაჭრობა კი, მხოლოდ ახალგორელთა მეტ-ნაკლებად თავისუფალი გადაად-
გილების პირობებში იყო შესაძლებელი.  

ამ ფაქტორთა ერთობლიობა მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავდა ცხინვალის შედარებით 
ლიბერალურ დამოკიდებულებას ახალგორელთა მიმართ. კერძოდ, 2008 წელს, 
მოსახლეობის საკუთარ სახლებში დაბრუნების შემდეგ, მათზე არ ვრცელდებოდა 
გადაადგილებაზე დაწესებული ის შეზღუდვა, რომელიც ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ 
ოსეთის დანარჩენ მკვიდრთ ეხებოდა. ახალგორელები განსაკუთრებული წინააღმდეგობის 

                                                            
14 ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 2015 ГОДА, 
[„სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები, 2015 წელი“]. 
http://ugosstat.ru/wp-content/uploads/2017/06/Itogi-perepisi-RYUO.pdf . 
15 2011 წლის საყოველთაო აღწერის მიხედვით, აფხაზეთში სულ 240 705 ადამიანი ცხოვრობს; 
აქედან 46 455 ქართველია. რაც თავის მხრივ, აფხაზეთის მოსახლეობის 19,2 პროცენტს შეადგენს. 
„АБХАЗИЯ В ЦИФРАХ за 2018 год“, [აფხაზეთის ციფრებში 2018 წელი], (2018). 
https://ugsra.org/abkhaziya-v-tsifrakh/2018-god.php  
16 „Ленингор: блокада “двойного” быта на границе Южной Осетии и Грузии“, [„ლენინგორი: 
„ორმაგი“ ბლოკადის ყოფა, სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს საზღვარზე“], (2019). 
https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20190201/8007782/Leningor-blokada-dvoynogo-byta-na-
granitse-Yuzhnoy-Osetii-i-Gruzii.html 
17 „Сергей Шамба о противниках законной торговли с Грузией: они сильно заинтересованы в 
том, чтобы деньги шли мимо казны“, [„სერგეი შამბა საქართველოსთან კანონიერი ვაჭრობის 
მოწინააღმდეგეთა შესახებ: ისინი ძლიერ არიან დაინტერესებულნი, რომ ფული ბიუჯეტს მიღმა 
დარჩეს“], (2021). https://apsadgil.info/news/economics/sergey-shamba-o-protivnikakh-zakonnoy-
torgovli-s-gruziey-oni-silno-zainteresovany-v-tom-chtoby-dengi 

https://ugsra.org/abkhaziya-v-tsifrakh/2018-god.php
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გარეშე კვეთდნენ ადმინისტრაციულ საზღვარს მოსაბრუნის გამშვები პუნქტიდან და 
გადმოდიოდნენ დანარჩენ საქართველოში. კვეთისას მათ ადგილობრივი ხელისუფლების 
მიერ გაცემული სპეციალური საშვი უნდა წარედგინათ, რომელიც პირის ახალგორის 
რაიონში ცხოვრებას ადასტურებდა.18 შედეგად, ჩორჩანა-წნელისის კრიზისამდე, 
მიუხედავად რთული პირობებისა და გარიყულობისა,  ახალგორის ქართული მოსახლეობა 
რაიონს მასობრივად არ ტოვებდა. 

ამასთანავე, ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკურ-საზოგადოებრივ 
დისკურსში ახალგორელთა მიმართ რაიმე სახის განსაკუთრებული აგრესია არ 
შეინიშნებოდა. მეტიც, როგორც ადგილობრივ პროპაგანდისტულ, ასევე თავისუფალ 
მედიაში, დომინირებდა მოსაზრება, რომ საჭიროა ამ რეგიონის ეტაპობრივი ინტეგრაცია 
სამხრეთ ოსეთში.19  შეიძლება ითქვას, რომ ჩორჩანა-წნელისის კრიზისამდე, ე.წ. სახელ-
მწიფო მედიაც კი გაგებით ეკიდებოდა, ახალგორელთა კონტაქტებს დანარჩენ 
საქართველოსთან. ახალგორელთა ლოიალობა თბილისის მიმართ იმით იხსნებოდა, რომ 
ისინი ეთნიკურად ქართველები იყვნენ და შესაბამისად, „საზღვრის“ მეორე მხარეს 
ნათესაური კავშირები გააჩნდათ.  

მედია აღნიშნავდა, რომ ვინაიდან, რაიონში მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო სერვის-
ების მიღება შეუძლებელი იყო, მოსახლეობა იძულებული იყო საქართველოში 
გადასულიყო შესაბამისი დახმარების მისაღებად. თუმცა, ზოგიერთი ადგილობრივი 
ჩინოვნიკი დასძენდა, რომ მას შემდეგ, რაც ადგილზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა 
შეიქმნებოდა და მოხდებოდა ადგილობრივთა სრული პასპორტიზაცია (სამხრეთ ოსური 
და რუსული პასპორტების დარიგება), სიტუაცია შეიცვლებოდა - ახალგორელებს 
მოუწევდათ საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის საბოლოო არჩევანის გაკეთება.20 

ამ ინტეგრაციული მიდგომის პრაქტიკულ გამოხატულებას წარმოადგენდა ოკუპაციის 
შემდეგ ახალგორში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები. მაგალითად, 
2014-2015 წლებში დასრულდა ცხინვალი-ახალგორის 73 კილომეტრიანი გზის მშენებ-
ლობა, რომელზეც  10 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი დაიხარჯა (ეს ერთ-ერთი ყველაზე 
ძვირადღირებული პროექტია).21 იმავე წლებში რაიონში აშენდა და კაპიტალურად 
გარემონტდა კულტურის სახლი, სკოლა-ინტერნატი, საავადმყოფო და ა.შ. ანუ, შეიძლება 
ითქვას, რომ ცხინვალი ახალგორს ყურადღებას აქცევდა და სერიოზულად განიხილავდა 
ამ რაიონის „ცენტრთან“ სოციალურ-ეკონომიკურ მიბმას.   

 

                                                            
18  „თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვა აფხაზეთსა და ცხინვალის 
რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში“, (2020). 
http://www.democracyresearch.org/files/61DRI%20report%20GEO%202020%20(1).pdf 
19 „Поселок Ленингор в пространстве и во времени (заметки на быструю руку)“, [„დასახლება 
ლენინგორი დროსა და სივრცეში (ნაუცბათევი ჩანაწერები)“], (2015). 
http://respublikarso.org/elections/1065-kak-rozhdayutsya-geroi.html 
20 „Остров Ленингор“, [„კუნძული ლენინგორი“], (2011). http://osinform.org/print:page,1,29304-
ostrov-leningor.html 
21 „Дорога Цхинвал-Ленингор – «эпопея» близится к концу“, [„ცხინვალი-ლენინგორის გზა“ – 
„ეპოპეა“ დასასრულს უახლოვდება“], (2014).  http://cominf.org/node/1166502657 

http://respublikarso.org/elections/1065-kak-rozhdayutsya-geroi.html
http://cominf.org/node/1166502657
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ქართულ-ოსური ურთიერთობები არც ანატოლი ბიბილოვის დე ფაქტო გაპრეზიდენ-
ტებამდე გამოირჩეოდა პოზიტიური დინამიკით, თუმცა მისი ხელისუფლებაში მოსვლის 
შემდეგ, საგრძნობლად დამძიმდა. წინა ლიდერისგან, ლეონიდ თიბილოვისგან გან-
სხვავებით იგი საქართველოსთან მიმართებაში ბევრად უფრო ხისტ განცხადებებს 
აკეთებდა; ამასთანვე, მან რუსეთთან მიერთების გეგმა ცხინვალის რეგიონის 
სტრატეგიულ მიზნად გამოაცხადა.22  

რიტორიკის კვალდაკვალ, უარესდებოდა მდგომარეობა პრაქტიკული თვალსაზრისითაც. 
გახშირდა ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ადამიანთა დაკავების შემ-
თხვევები23;  გართულდა ქართულ ენაზე განათლების მიღება, მეტიც, სკოლის სივრცეში 
ქართულად საუბარიც კი აიკრძალა და ამ ინსტრუქციის დარღვევის გამო ორი დირექტორი 
თანამდებობიდან გაანთავისუფლეს.24 სამაგალითოდ დაისაჯა ქართველი აქტივისტი 
თამარ მეარაყიშვილი.25 უკიდურესად დაძაბა ქართულ-ოსური ურთიერთობები არჩილ 
ტატუნაშვილის მკვლელობამ და ამ ამბის ირგვლივ განვითარებულმა მოვლენებმა. 
პარალელურად გრძელდებოდა ე.წ. ბორდერიზაციის პროცესი, რომელიც ქართულ 
საზოგადოებაში სულ უფრო მეტ ვნებათაღელვას იწვევდა. 

სწორედ ამ დაძაბულ ფონზე განვითარდა ჩორჩანა-წნელისის კრიზისი. 2019 წლის 
აგვისტოში საქართველოს ხელისუფლებამ, ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების 
მიზნით, მის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე (სოფელ ჩორჩანაში), საპოლიციო 
საგუშაგო პუნქტი განათავსა. ცხინვალმა თბილისს საგუშაგოს გაუქმება ულტიმატუმის 
სახით მოსთხოვა, თუმცა აღნიშნულ საკითხზე შეთანხმება ვერ შედგა. საქართველოს 
ხელისუფლება, რომელიც ზედმეტად დამთმობი პოლიტიკის გამო, ოპოზიციის მუდმივი 
კრიტიკის ობიექტი იყო, ამჯერად შეუვალი აღმოჩნდა.26 

ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის და სასურველი შედეგის ვერ მიღწევის ფონზე, ანატოლი 
ბიბილოვმა ახალგორის მოსახლეობის ფაქტობრივ ტყვეობაში აყვანა გადაწყვიტა. მან 2019 
წლის სექტემბრიდან ახალგორის მოსახლეობას გადაადგილების თავისუფლება შეუზ-
ღუდა. მას შემდეგ, დღემდე, მდგომარეობა არ შეცვლილა. პანდემიამ სიტუაცია კიდევ 
უფრო დრამატული გახადა.  

განვლილი წელიწადნახევრის განმავლობაში, სხვადასხვა წყაროების შეჯერების შედეგად, 
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ახალგორის რაიონი მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა 

22 „Анатолйй Бибилов: Южная Осетия войдет в состав России“, [„ანატოლი ბიბილოვი: სამხრეთ 
ოსეთი რუსეთის შემადგენლობაში შევა“], (2017). https://www.bbc.com/russian/features-39568851 
23 გ.კანაშვილი, „რისთვის და რამდენი ოსი გადმოდის დანარჩენ საქართველოში და რისი ეშინია 
ცხინვალს?!“, (2019). https://netgazeti.ge/news/393611/  
24 „ახალგორელ მოსწავლეებსა და სკოლის პერსონალს ქართულად საუბარი ეკრძალებათ“, (2020). 
http://www.democracyresearch.org/geo/228 
25 „EMC ახალგორელი აქტივისტის, თამარ მეარაყიშვილის წინააღმდეგ დევნისა და შევიწროების 
საქმეს აფასებს“, (2019). https://emc.org.ge/ka/products/emc-akhalgoreli-aktivistis-tamar-
mearaqishvilis-tsinaaghmdeg-devnisa-da-shevitsroebis-sakmes-afasebs 
26 „ახალი დეზინფორმაცია ჩორჩანა-წნელისის კრიზისზე, ანალიტიკოსები ესკალაციის საფრთხის 
მოლოდინში“, (2020). https://www.radiotavisupleba.ge/a/ახალი-დეზინფორმაცია-ჩორჩანა-
წნელისის-კრიზისზე/30676247.html 

https://netgazeti.ge/news/393611/
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დატოვა. ზუსტი რაოდენობის დასახელება რთულია, თუმცა, მხოლოდ რაიონის დაკეტვის 
დღეს, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 400-მდე ადამიანი გადმოვიდა.27 
რაც რაიონის ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის 17 პროცენტია.28  

ცნობილია, რომ ცხინვალის რეგიონში სამედიცინო სექტორი სავალალო მდგომარეობაშია; 
ამ მხრივ გამორჩეულად მძიმე მდგომარეობაა ახალგორში, სადაც არც შესაბამისი 
კვალიფიკაციის პერსონალი ყავთ და არც საკმარისი მედიკამენტები თუ სამედიცინო 
აღჭურვილობა აქვთ.29 შედეგად, დაკეტილი გამშვები პუნქტებისა და კოვიდ პანდემიის 
მიზეზით, სულ მცირე 25-მდე ახალგორელი გარდაიცვალა.30 დროული სამედიცინო 
მომსახურების პირობებში, შესაძლებელია, ფატალური შედეგი ყველა შემთხვევაში არც 
დამდგარიყო. საქმე იმაშია, რომ ე.წ. ახალი წესის თანახმად, ახალგორიდან პაციენტი ჯერ 
ცხინვალში გადაყავთ და მხოლოდ ცხინვალის საავადმყოფოს დამოწმების შემდეგაა 
შესაძლებელი მისი თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანა. რთული 
რელიეფური თავისებურებებიდან გამომდინარე, ამ გზას ზოგიერთმა მძიმე პაციენტმა ვერ 
გაუძლო. 

მძიმე სოციალურ-ფინანსურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ საქართველოს ის მოქალაქე-
ებიც, რომლებიც სხვადასხვა სახის სოციალურ დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლების 
მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იღებდნენ. ამ პერიოდის განმავლობაში მათთვის 
გზა მხოლოდ ერთხელ, 2020 წლის თებერვალში გაიხსნა, ისიც რამდენიმე დღით. მას 
შემდეგ, ჩაკეტილი გზის გამო, პენსიის  აღების შესაძლებლობა აღარ ჰქონიათ. 

ზოგადად, 2020 წელს ბიბილოვის ხელისუფლების მიერ გატარებული პოლიტიკის 
შედეგად, ადგილზე მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ დანარჩენ საქართველოში 
გადმოსვლის მიზნით, რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა „ოჯახის გაერთიანების“ პროგრამით 
სარგებლობა  გადაწყვიტა. ეს ინიციატივა ადგილობრივი მოსახლეობის საქართველოს 
ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე მცხოვრებ ოჯახის 
წევრებთან გადასახლებას და შესაბამისად, ახალგორში საკუთარი საცხოვრებლის 
სამუდამოდ დატოვებას გულისხმობდა. პროგრამით მოსარგებლეებს უკან დაბრუნების 
უფლება ერთხელ და სამუდამოდ ერთმეოდათ, ადგილზე არსებულ უძრავ ქონებასთან 
ერთად. ამ პროგრამის გამოყენებით, ცხინვალი ფაქტობრივად, ეთნიკური წმენდისთვის 
„ლეგალური სახის“ მიცემას შეეცადა.31  

გაუარესებული მიგრაციული პროცესების ფონზე, ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებამ 
ახალგორელებისთვის სპეციალური გადაადგილების საშვების გაცემა დაიწყო. თუმცა, 

27 „ახალგორელთა ნელი სიკვდილი ბიბილოვის ავტორიტეტის გადასარჩენად“, (2019). 
https://netgazeti.ge/news/402575/ 
28 საფუძვლიანია ვივარაუდოთ, რომ რაიონი ძირითადად ეთნიკურმა ქართველებმა დატოვეს. 
29 „ვითარება ახალგორში“, (2020). https://www.radiotavisupleba.ge/a/ვითარება-
ახალგორში/30534343.html 
30 ორგანიზაციის საკონტაქტო პირისგან მიღებული ინფორმაცია.  
31 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელთ არსებული ინფორმაციით, მას შემდეგ, რაც ამ 
პროგრამის შესახებ მედიაში დაიწერა, ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებამ მიდგომები 
შეარბილა და ზოგიერთ ადგილობრივს სამკურნალოდ დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლის 
უფლება მისცა. შესაბამისად, „ოჯახების გაერთიანების“ პროგრამამ ამ ეტაპზე აქტუალურობა 
დაკარგა. „ახალგორი ადგილობრივი მოსახლეობისგან იცლება“, (2020).   
http://www.democracyresearch.org/geo/468  

http://www.democracyresearch.org/geo/468
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დისკრიმინაციულად. სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო, ახალგორის მცხოვრებთა 
ნაწილი ე.წ. შავ სიებში მოხვდა. შესაბამისად, ეს ადამიანები საშვებს ვერ მიიღებენ და 
საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ვერ 
გადმოვლენ.32 

axalgorelebis momavali da saqarTvelos 
xelisuflebis mier gasatarebeli politika 

მართალია, ახალგორის მოსახლეობის მდგომარეობა არც ჩორჩანა-წნელისის კრიზისამდე 
იყო მარტივი - კრიზისისა და კოვიდ 19-ის ეპიდემიის ფონზე რაიონში ცხოვრება 
ფაქტობრივად გაუსაძლისი გახდა. ამასთანავე, ზოგადი დაუცველობისა და უპერსპექ-
ტივობის გამო, ახალგორს ახალგაზრდები მანამდეც ტოვებდნენ. ფაქტობრივად, ამ 
ეტაპზე, მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს პენსიონერები და ასაკოვანი ხალხი 
შეადგენს. შესაბამისად, სრულიად ცხადია, რომ თუ ცხინვალი მომავალშიც განაგრძობს 
ახალგორელთა გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას, რაიონი განწირულია 
თანდათანობითი გაუკაცრიელებისთვის.  

შექმნილი სავალალო მდგომარეობა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისგან 
გაბედულ, არაორდინალურ პოლიტიკას საჭიროებს. მან უნდა განაგრძოს საერთაშორისო 
საზოგადოების მობილიზება, ცხინვალის ხელისუფლებაზე და მოსკოვზე ზეწოლის 
მიზნით. ამ პრაქტიკას საქართველო დიდი ხანია მისდევს და გარკვეული შედეგებიც 
აქვს.33 პარალელურად, საქართველოს მთავრობას მართებს, დროულად შეიმუშაოს 
ახალგორელთა დახმარების სპეციალური პაკეტი; რათა მათ, ხანგრძლივი იზოლაციის 
პირობებში, საკუთარი სახლების დატოვების გარეშე, შეძლონ ცხოვრებისათვის 
ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფა (მაგალითად, სპეციალური ფინანსური 
დახმარების სახელმწიფო პროგრამის შექმნა, მედიკამენტებისა და საკვების დროული 
შეტანის მექანიზმის შემუშავება და ა.შ.). 34 

ცხადია, რომ ამგვარი ზომები მხოლოდ ნაწილობრივ შეამსუბუქებს ადგილობრივი 
მოსახლეობის ყოფას და ერთგვარად გადადებს რაიონის მოსახლეობისგან დაცლის 
პროცესს. შესაბამისად, ახალგორის საკითხზე ფიქრისას, გასათვალისწინებელია 
თბილისი-ცხინვალის ურთიერთობების ზოგადი კონტექსტი და მნიშვნელოვანია 
კონფრონტაციული დღის წესრიგის შეცვლა.   

32„ახალგორის მცოცავი „ეთნიკური“ წმენდა გრძელდება“, (2021). 
http://www.democracyresearch.org/geo/505?fbclid=IwAR0avmzNyBkTQbz5aQFky9nZIURPeaulPUH
dNEFqMGrtqO9I6m5Tz5Hhj2U 
33 რიგ შემთხვევებში უნდა ვივარაუდოთ, რომ საერთაშორისო ზეწოლამ უკანონოდ დაკავებულთა 
შედარებით დაჩქარებულ ტემპებში განთავისუფლება განაპირობა. მაგალითად, ექიმ ვაჟა 
გაფრინდაშვილის საქმე საკმაოდ რეზონანსული გამოდგა, რამაც საბოლოო ჯამში, საკითხის 
პოზიტიურად გადაწყვეტა გამოიწვია.  
34 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, „ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის 
ხელისუფლებამ დამატებითი მხარდამჭერი პროგრამები უნდა შეიმუშაოს“, 
(2019).http://www.democracyresearch.org/geo/164 
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2008 წლის ქართულ-რუსული ომისა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში რუსული 
საოკუპაციო ძალების განთავსების შემდეგ, ცენტრალური ხელისუფლების ცხინვალზე 
ზემოქმედების შესაძლებლობები შეზღუდულია. ასე, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ 
ახალი პოლიტიკის შემუშავება უნდა დაიწყოს. აუცილებელია ოსებთან იმ საკითხებზე 
დიალოგის წარმართვა, რომელიც შესაძლოა მათთვის ინტერესის საგანს წარმოადგენდეს.  

ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის გეოგრაფიული მდებარეობა ერთგვარად 
განსაზღვრავს მისი განვითარების შესაძლო ვარიანტებს. იგი გარშემორტყმულია დანარ-
ჩენი საქართველოთი და კავკასიონის ქედით; შესაბამისად, ცხინვალს შეუძლია თავად 
აირჩიოს - ჩიხი იყოს, თუ სამხრეთი-ჩრდილოეთის სატრანზიტო შესაძლებლობებზე ააგოს 
განვითარების მოდელი. თუ ცხინვალი საქართველოსთან მიმართებაში გაიხსნება, მას 
ავტომატურად, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის კონტექსტშიც მრავალი საინტერესო 
ინიციატივის კარი გაეხსნება.  

მაგალითად, თბილისისა და ცხინვალის ერთობლივი ადმინისტრირების პირობებში, 
სრულიად რეალისტურად გამოიყურება მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი 
ეკონომიკური ზონის ამოქმედება (ერგნეთის ბაზრობის გამოცდილების გამოყენებით); 
გადაადგილების თავისუფლებაზე შეზღუდვების მოხსნის შემთხვევაში, ცხინვალის 
რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას, თბილისისა და ქუთაისის აეროპორტების 
საშუალებით, სწრაფი და იაფი წვდომა ექნება დანარჩენ სამყაროსთან; ადამიანებისა და 
ტვირთის გადაადგილების ახალ შესაძლებლობებს იძლევა საქართველოს აღმოსავლეთ-
დასავლეთის ცენტრალური მაგისტრალი (რომელიც ცხინვალის რეგიონიდან სულ 
რამდენიმე ასეულ მეტრშია); ამასთანავე, ლარსის გამშვები პუნქტის გეოგრაფიულ-
მეტეოროლოგიური პრობლემატიკიდან გამომდინარე, შეთანხმების შემთხვევაში, 
ტვირთების გადამისამართება „ტრანსკამზეც“ მოხდებოდა.35  

ცალკე პრობლემად იკვეთება ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში, სამოქალაქო 
საზოგადოების კვდომის პროცესი. 2008 წლის ომის, რეგიონიდან ეუთოს მისიის გასვლისა 
და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის შემდეგ, სულ უფრო გართულდა 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედია საშუალებების, უფლება-
დამცველთა და ცალკეულ აქტიურ მოქალაქეთა მხარდაჭერა. დე ფაქტო ხელისუფლებამ, 
რუსეთის ფედერაციის კვალდაკვალ, შემოიღო კანონი „უცხო ქვეყნის აგენტის“ შესახებ, 
რითაც ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის სრული დემონიზაცია მოახდინა.36 იმ 
ფონზე, როდესაც არც საქართველოს და არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს ცხინვალის 
რეგიონზე/სამხრეთ ოსეთზე წვდომა არ გააჩნიათ, ადგილობრივი სამოქალაქო საზო-
გადოების როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. შესაბამისად, მიზანშეწონილია 
დონორმა ორგანიზაციებმა დაიწყონ მსჯელობა, ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში 
სამოქალაქო სექტორის დახმარების გზების ძიების მიზნით.  

35 „ტრანსკამი“ - ტრანსკავკასიური მაგისტრალი, სამხრეთ კავკასიასა და რუსეთის ფედერაციას 
როკის გვირაბით აკავშირებს. პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ამჟამად მისი 
სარგებლობა ცხინვალის რეგიონით/სამხრეთ ოსეთითაა შემოფარგლული. 
36 „აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის 
კუთხით არსებული გამოწვევების შესახებ“, (2020). 
http://www.democracyresearch.org/files/63geeo%20(2).pdf 
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თუმცა იმისათვის, რომ ჩამოთვლილი ინიციატივების რეალიზების შესაძლებლობა გაჩ-
ნდეს, აუცილებელია ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და ცხინვალმა შეძლონ საუბრის 
დაწყება; ნეგატიური დღის წესრიგიდან პოზიტიურ დღის წესრიგზე გადასვლა. რაც 
საბოლოო ჯამში, კონფლიქტის ეტაპობრივ ტრანსფორმაციამდე მიგვიყვანდა, რომლის 
სიკეთეებითაც არა მხოლოდ ახალგორი, არამედ მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონი 
ისარგებლებდა.  
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