




 
1 

 

სარჩევი 
 

ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი ............................................................................. 4 

საქართველოს მოქალაქეთა გახშირებული დაკავებები .............................................................. 4 

მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, მიმართოს ქმედით ზომებს ზაზა გახელაძის 
გასათავისუფლებლად ................................................................................................................. 5 

უკანონო დაკავებების უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი ცხინვალში ............................... 8 

ჯაბიევის საქმის არაეფექტიანი გამოძიება, ადვოკატის ყოლის უფლების შეზღუდვა და 
რეპრესიები ცხინვალში .............................................................................................................. 10 

ცხინვალში პოლიტიკურ ოპონენტს ფიზიკურად გაუსწორდნენ ............................................. 12 

ახალგორის რაიონის სოფელ მიდელაანში ე.წ. კაგებემ ჩხრეკა ჩაატარა .................................. 13 

დე-ფაქტო ცხინვალის იზოლაციურ პოლიტიკას კიდევ ორი ადამიანის სიცოცხლე 
ემსხვერპლა ................................................................................................................................. 14 

ცხინვალში ეპიდსიტუაცია უკიდურესად მძიმეა - ჰუმანიტარული დახმარება აუცილებელია
 .................................................................................................................................................... 15 

ახალგორის მცოცავი „ეთნიკური“ წმენდა გრძელდება ............................................................. 17 

„შავი სიები“ და გადაადგილების შეზღუდვა ახალგორში .............................................................. 19 

„წერტილოვანი“ ტერორი ახალგორში ................................................................................................. 21 

ახალგორის ქართულენოვანი სკოლების რუსიფიკაცია გრძელდება ....................................... 22 

ძარის ტრაგედია ......................................................................................................................... 24 

 

 



 
2 

 

აფხაზეთი ..................................................................................................... 26 
რა ხდება გალში? ........................................................................................................................ 26 

კარანტინისთვის თავის არიდების მცდელობას 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა ........... 27 

24 წლის ანრი ატეიბა აფხაზეთის იზოლატორში სავარაუდოდ ძალადობის შედეგად 
გარდაიცვალა ............................................................................................................................................ 28 

ირაკლი ბებუა უკანონო პატიმრობიდან 2029 წელს გათავისუფლდება ................................. 29 

გალი აფხაზურ და რუსულ კულტურულ-საგანმანათლებლო პოლიტიკას შორის ................. 30 

ლათის ტრაგედია ....................................................................................................................... 33 

გალში რუსული „რბილი ძალა“ გააქტიურდა ........................................................................... 34 

არჩევნების ტყვეობაში: გალელები თბილისსა და სოხუმს შორის ........................................... 36 

აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების „თაფლაკვერის პოლიტიკა“ გალის რეგიონში .......... 38 

ტურისტული სეზონისთვის სამზადისი აფხაზეთში და მისი გავლენა გალის რეგიონზე ..... 39 

დაიწყებს თუ არა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა ფართომასშტაბიან პრივატიზაციას? ..... 42 

ენგურის ხიდის კვეთის სანაცვლოდ ქრთამის რაოდენობა 3000-დან 2000 რუსულ რუბლამდე 
შემცირდა .................................................................................................................................... 44 

ენერგოკრიზისის კორუფციული და საოკუპაციო ასპექტები აფხაზეთში ............................... 46 

გაგრის რაიონის სოფელ აიბღის ანექსია - სოფელში რუსეთთან ანგარიშვალდებული 
გამგებელი დაინიშნა .................................................................................................................. 47 

რას შეიძლება ველოდოთ ინალ არძინბასგან? .......................................................................... 50 

აფხაზეთი სტაბილური და ხანგრძლივი რუსული ავტორიტარიზმის მოლოდინში? ............ 52 

რას მოასწავებს კრიმინალებთან ბრძოლა აფხაზეთში? ............................................................ 54 

ქალთა სიკვდილიანობა და აკრძალული აბორტი აფხაზეთში ................................................. 55 

მუჰაჯირობა საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური შეფასების გარეშე .............................. 57 



 
3 

 

გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტების საკითხი გალის რეგიონში  ............................. 59 

იდენტობის და საპასპორტო პოლიტიკა გალის რეგიონში ....................................................... 61 

ახალი წლიდან გალელების ნაწილს, შესაძლოა, გადაადგილების უფლება შეეზღუდოს ...... 63 

შეძლებს თუ არა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ეთნოკრატიის დაძლევას?............... 64 

რელიგიის თავისუფლება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ 
ოსეთში ......................................................................................................... 66 

პანდემიის ერთი წელი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ 
ოსეთში ......................................................................................................... 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.democracyresearch.org/geo/839/


 
4 

 

 

ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი 
 

  
საქართველოს მოქალაქეთა გახშირებული დაკავებები 

12.02.2021 
 

 
 
11 თებერვალს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო რეჟიმმა უკანონოდ დაკავებ-
ული ერიკ დრულევი გაათავისუფლა. 
 
ბოლო წლებია, სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის შემოსაზღვრის, ე.წ. ბორდერი-
ზაციის პროცესს, ფონად გასდევს „საზღვრის უკანონო კვეთის“ ბრალდებით საქართველოს 
მოქალაქეების დაკავება. გადაადგილების თავისუფლების მხრივ ტრადიციულად მძიმეა 
ვითარება აფხაზეთის მიმართულებითაც. ჩორჩანა-წნელისის კრიზისმა და კოვიდ 19-ის პან-
დემიამ მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა. 
 
ამასთანავე, როგორც ცხინვალი, ასევე სოხუმი,  ეთნიკური ქართველების მიმართ სრულიად 
არასაჭირო, ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობებისთვის დამაზიანებელ 
სიმკაცრეს იჩენს. ამგვარი მოპყრობის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითებია ზაზა გახელაძისა და 
ირაკლი ბებუას შემთხვევები. სრულიად აბსურდული ბრალდებით, გახელაძეს 12,  ხოლო 
ირაკლი ბებუას აფხაზური დროშის დაწვის გამო, 9 წელი მიუსაჯეს. 
 
ეს ქმედებები ოსებთან და აფხაზებთან მიმართებაში ქართულ საზოგადოებაში არსებულ 
განწყობებზე უაღრესად ნეგატიურად აისახება და აზარალებს სამშვიდობო, შედეგზე ორიენ-
ტირებულ, პირდაპირი დიალოგის პერსპექტივას ცხინვალთან და სოხუმთან.   
 
ამჟამად ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 4 მოქალაქეა: გენადი ბესტაევი 
(მისჯილი აქვს 2 წელი), ლაშა ხეთერელი (1 წელი), რამაზ ბეღელური (2 თვე), ზაზა გახელაძე 
(12 წელი და 6 თვე). ასევე, ზოგიერთი წყაროს ინფორმაციით, ცხინვალის წინასწარი დაკავების 
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იზოლატორში კიდევ ერთი საქართველოს მოქალაქე სანდრო ბერიანიძე იმყოფება, აფხაზეთში 
კი, ერთი - ირაკლი ბებუა (9 წელი). 
 
საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპანტ ქვეყანასა და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებაზე 
პირდაპირი გავლენის მოხდენა არ შეუძლია. თუმცა თბილისა და სოხუმს, თბილისსა და 
ცხინვალს თანამშრომლობის პოზიტიური გამოცდილებაც აქვთ. მაგალითად, 2016 წელს 
მხარეებმა რთული დიპლომატიური პროცესის შემდეგ პატიმრები გაცვალეს. ეს ამბავი აჩვენებს, 
რომ ისეთი ინსტრუმენტების გამოყენების კვალდაკვალ, როგორიცაა ცხელი ხაზის გააქტიურება, 
საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირება და სხვ. ხელისუფლება ნაკლებად სტანდარ-
ტული მეთოდების გამოყენებაზეც უნდა ფიქრობდეს. 
 
უკანონო დაკავებებისა და გადაადგილების შეზღუდვის პრაქტიკა სტანდარტულად დამახასი-
ათებელია კონფლიქტებისთვის. მართალია, კვიპროსის, მოლდოვისა და უკრაინის კონ-
ფლიქტები საქართველოს კონტექსტისგან განსხვავდება, მაგრამ არსებობს საუკეთესო 
პრაქტიკაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები მისდევენ. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, 
განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ მოსახლეობას. დღეს 
ადგილზე მათ დარჩენას სახელმწიფოს შემდგომი უსაფრთხოებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა 
ენიჭება. მართალია, ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ 
ამ ნაბიჯებს, ადგილობრივთა ცხოვრების ხარისხობრივი გაუმჯობესება არ მოჰყოლია. სამწუხ-
აროდ, ამ რაიონებიდან ძლიერია მიგრაციული პროცესები. ამიტომ ხელისუფლებას და სამო-
ქალაქო სექტორს ერთობლივად მართებთ ამ საკითხზე მსჯელობა ქმედითი ღონისძიებების 
გატარების მიზნით. 
 
 
მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, მიმართოს 
ქმედით ზომებს ზაზა გახელაძის გასათავისუფლებლად 
23.06.2021 

 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, გააძლიეროს  
პოლიტიკური და დიპლომატიური ძალისხმევა ცხინვალში დაპატიმრებული ზაზა გახელაძის 
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გასათავისუფლებლად და შეიმუშაოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა 
დაცვის უფრო ეფექტიანი პოლიტიკა. 
 
საქართველოს მოქალაქე ზაზა გახელაძე თითქმის ერთი წელია ოკუპირებულ ცხინვალში 
პატიმრობაში რჩება. ზაზა გახელაძის პატიმრობა ცხინვალში ე.წ. საზღვრის კვეთის გამო ჩვენი 
მოქალაქეების თავისუფლების უკანონო ხელყოფის ყველაზე ხანგრძლივი და განგრძობადი 
შემთხვევაა და საგანგაშო გამოცდილებას ქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ ზაზა გახელაძე ხან-
გრძლივად იყო პატიმრობაში და საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დადო პირობა 
საჯაროდ, რომ მას ხელს შეუწყობდა გათავისუფლებაში, მან აქამდე ეს ვერ შეძლო.   
 
ზაზა გახელაძე 2020 წლის 11 ივლისს კასპის მუნიციპალიტეტში თავის სოფელში, სხვილოს 
ისტორიულ ციხესთან, რუსმა ჯარისკაცებმა დააკავეს, როცა ის სამეურნეო მიზნით ტყეში იყო 
გასული. დაკავების დროს ზაზა გახელაძე ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ფეხის არეში 
დაჭრეს.  გახელაძეს დე-ფაქტო პროკურატურამ ბრალი დასდო საზღვრის უკანონო კვეთაში და 
სანადირო თოფის გასროლით სამხედროებზე თავდასხმაში, მათი სიცოცხლის მოსპობის 
მიზნით. მას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო უზენაესმა სასამართლომ 12 წლითა და 6 თვით თავის-
უფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მიუხედავად იმისა, რომ სამხედროების ჩვენებაც მიუთითებდა, 
რომ ზაზა გახელაძეს მათთვის არ უსვრია, ცხინვალის სასამართლომ მის წინააღმდეგ მაინც 
უმძიმესი სასჯელი გამოიყენა. აღსანიშნავია, რომ ეს დე-ფაქტო რეჟიმის მიერ გამოყენებული 
ყველაზე მძიმე სასჯელია ჩვენი მოქალაქეების უკანონო დაკავებების მრავალწლიან პრაქტიკაში. 
 
ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობასთან დაკავშირებით მისი ოჯახისა და საზოგადოების 
შიშებს კიდევ უფრო ამძიმებს ცხინვალის იზოლატორებსა და სასჯელაღსრულების დაწესებ-
ულებებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მაღალი რისკები. 2020 წლის აგვისტოში 
ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში სავარაუდოდ ცემის შედეგად გარდაიცვალა 
ბრალდებული ინალ ჯაბიევი და მისმა ოჯახმა დღემდე ვერ მიაღწია სამართლიან მარ-
თლმსაჯულებას. აქვე უნდა აღინიშნოს  დავით ბაშარულის და არჩილ ტატუნაშვილის სიცოც-
ხლის ხელყოფის საქმეები, რომლებიც სწორედ ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის სამართალ-
დამცავი ორგანოების ეფექტიანი კონტროლის ქვეშ მოხდა.    
 
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება 1 წელია მუდმივად უთითებს ყველა 
საერთაშორისო დიპლომატიური ინსტრუმენტის გამოყენებაზე ზაზა გახელაძის გათავის-
უფლების მიზნით, აშკარაა, რომ ეს ზომები არ იძლევა უკანონო პატიმრის გათავისუფლებისა და 
საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანის შესაძლებლობას. 

https://netgazeti.ge/news/519119/
https://tabula.ge/ge/news/668985-zalkaliani-ar-darcha-saertashoriso-pormati-sadats?fbclid=IwAR3MaizLxJqpPtOLq05rL1TJUIwYs4B3co1XD2mot9lt045_x8Wz5SSP9SU
https://tabula.ge/ge/news/668985-zalkaliani-ar-darcha-saertashoriso-pormati-sadats?fbclid=IwAR3MaizLxJqpPtOLq05rL1TJUIwYs4B3co1XD2mot9lt045_x8Wz5SSP9SU
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მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე თვის წინ ოჯახის წევრებს წითელი ჯვრის დახმარებით 
პატიმრობაში მყოფი ზაზა გახელაძის მონახულების შესაძლებლობა მიეცათ, ერთწლიანი უიმ-
ედო პატიმრობის გამო მათი შიში, უიმედობა და სასოწარკვეთა კიდევ უფრო გაღრმავდა.  ისინი 
გეგმავენ უახლოეს დღეებში მშვიდობიანი პროტესტის ფორმების გამოყენებას.  
 
აშკარაა, რომ ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო ფორმატსა და ორმხრივი მოლაპარაკებ-
ების პირობებში ზაზა გახელაძის გათავისუფლების საკითხის გადასაწყვეტად გადადგმული 
ნაბიჯები საკმარისი არ არის. მიმდინარე მოლაპარაკებების ფონზე, ზაზა გახელაძის ოჯახის 
ინტერესების დასაცავად ხელისუფლებას არ მიუმართავს არც საერთაშორისო სასამართლო 
მექანიზმებისთვის (მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის).  
 
ცხადია, ჩვენ ვაცნობიერებთ ოკუპაციის პირობებში სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე საქარ-
თველოს სახელმწიფოსთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სირთულეებს. თუმცა, კონკრეტულ 
ტერიტორიაზე რეალური კონტროლის არარსებობის მიუხედავად, ჩვენს სახელმწიფოს ეკისრება 
ყველა შესაძლო პოლიტიკური, დიპლომატიური, ადმინისტრაციული და სამართლებრივი ღო--
ნისძიებების გატარების ვალდებულება, როგორც ზოგადად რეგიონის მცხოვრებთათვის, ისე 
უფლებათა დარღვევის კონკრეტულ მსხვერპლთან მიმართებით. 
 
სამწუხაროდ, კონფლიქტის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში 
სათანადოდ ინსტიტუციონალიზებული და გაწერილი არ არის. მათ შორის, კონფლიქტების 
მრავალწლიანი გამოცდილების მიუხედავად, აქამდე არ გვაქვს კონფლიქტის რეგიონებში 
მოქმედი საერთაშორისო მექანიზმები, რომლებიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობის 
მონიტორინგის, რეაგირებისა და პრევენციის ქმედითი ინსტრუმენტები იქნება. ადამიანის 
უფლებების დაცვის პოლიტიკაში  სათანადოდ არ არის გამოყენებული დე-ფაქტო მთავრობ-
ებთან კომუნიკაციისა და მოლაპარაკების რესურსი, რაც ადამიანის უფლებების, უსაფრთხო-
ებისა და ჰუმანიტარული დაცვის საკითხების შესახებ რეგულარული დიალოგისა და მუშაობის 
ფორმატი იქნებოდა.    
 
ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მოვუწოდებთ სა-
ქართველოს ხელისუფლებას: 
 
• გააძლიეროს დიპლომატიური, პოლიტიკური და სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება 

ზაზა გახელაძის დროულად გათავისუფლების ხელშეწყობის მიზნით; 

https://www.amerikiskhma.com/a/zaza-gakheladze-in-tskinvali-prison-occupation-georgia/5838802.html
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• შექმნას ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმთან კომუნიკაციის ხაზები ზაზა გახელაძის სიცოცხლისა 
და ჯანმრთელობის ხელშეუხებლობის გარანტირების და დროული გათავისუფლების 
მიზნით; 

• შეიმუშაოს კონფლიქტის რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვაზე მიმართული 
ეფექტიანი პოლიტიკა, რომელიც ამ სფეროში საუკეთესო პრაქტიკებს და უკვე დაგროვებულ 
გამოცდილებას დაეფუძნება. 

 
 

უკანონო დაკავებების უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი ცხინვალში 
17.12.2021 

 

ცხინვალის დაკავების იზოლატორში, დღეის მდგომარეობით, თბილისის კონტროლირებადი 
ტერიტორიიდან გატაცებული შვიდი პირი იმყოფება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფ-
რთხოების სამსახურის მიერ ღია წყაროებში გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად,  2021 
წლის აგვისტოდან დღემდე დე-ფაქტო საზღვრის კვეთის ბრალდებით დააკავეს ათი ადამიანი; 
აქედან სამი გათავისუფლდა. 
 
თავის მხრივ, დე-ფაქტო რეჟიმის ე.წ. კაგებეს პრესსამსახური ასაჯაროებს ინფორმაციას, რომ 
ნოემბერში ე.წ. საზღვრის დამრღვევთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა. ცხინვალის 
ინფორმაციით, სულ დააკავეს 35 პირი, დაკავებულებს შორის 31 ე.წ. სახელმწიფო საზღვრის 
რეჟიმის დამრღვევია და ოთხი დე-ფაქტო სასაზღვრო რეჟიმის დამრღვევი. შედეგად, 24 პირი 
დაჯარიმდა, შვიდი ჯარიმის გარეშე გათავისუფლდა, ერთ პირზე კი ადმინისტრაციული წარ-
მოება შეწყდა. 
 
ცხინვალში ე.წ. მესაზღვრეების მხრიდან აქტიური ბორდერიზაციის პროცესთან ერთად  გახ-
შირდა „საზღვრის უკანონო კვეთის“ ბრალდებით საქართველოს მოქალაქეების დაკავება 
ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე, რაზეც საქართველოს ხელისუფლებას არა 
აქვს მკაფიო საჯარო პოზიცია. ფაქტები ცხადყოფს, რომ ხელისუფლება ვერ ახერხებს 
საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის ჯეროვან დაცვას და მათი უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას. 
 

https://www.democracyresearch.org/geo/826/
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საოკუპაციო ძალებმა 5 ოქტომბერს სამი და 10 დეკემბერს ორი ადამიანი დააკავეს. ამ ხუთი 
პირის ვინაობა არ გასაჯაროებულა და ცნობილი არ არის მათი ამჟამინდელი მდგომარეობა. 12 
დეკემბერს საოკუპაციო ძალებმა სოფელი ნიქოზიდან ყოფილი სამხედრო  მამუკა ჩხიკვაძე 
გაიტაცეს. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, იგი ნაცემია. საგულისხმოა, რომ 1-ელ დეკემბერს 
დაკავებულმა მამუკა ჯანელიძემ, რომელიც 4 დეკემბერს გაათავისუფლეს,  ე.წ. მესაზღვრეების 
მხრიდან ფიზიკური ძალადობაზე მიუთითა. 
 
2021 წლის 14 აგვისტოდან უკანონო პატიმრობაში იმყოფება გელა გოჭოშვილი, რომელიც, 
ოფიციალური ინფორმაციით, დაკავებულია საზღვრის კვეთის ბრალდებით. დემოკრატიის 
კვლევის ინსტიტუტის ხელთ არსებული ინფორმაციით, გოჭოშვილის ოჯახი კასპის რაიონში 
ცხოვრობს და მას ახალგორშიც ჰყავს ოჯახის წევრები. თბილისისთვის მისი დაკავება გვიან, 
სექტემბრის ბოლოს გახდა ცნობილი. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, გოჭოშვილს  საზღვრის 
კვეთის გარდა სხვა სისხლის სამართლის დანაშაულსაც ედავებიან. ინფორმაცია მისი უფლებ-
რივი და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დღემდე უცნობია. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან 
დაკავებათა რაოდენობის, საფუძვლისა და მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ნაკ-
ლებობა და პასიურობა საერთაშორისო დონეზე, შეიცავს რისკებს, რომ თავისუფლების უკანონო 
აღკვეთასთან ერთად, სავარაუდოდ, დაკავებული ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები ირ-
ღვევა და მათი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხეშია. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს: 
  
საქართველოს ხელისუფლებას, დაუყოვნებლივ გაატაროს ზომები ცხინვალში დაკავებული 
საქართველოს მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობის დასაზუსტებლად და საზოგადო-
ებისთვის ამომწურავი ინფორმაციის მისაწოდებლად. 
 
საერთაშორისო საზოგადოებასა და საქართველოს ხელისუფლებას, გამოიყენონ მათ ხელთ 
არსებული ყველა ბერკეტი გელა გოჭოშვილის, მამუკა ჩხიკვაძის და ცხინვალში დაკავებული 
საქართველოს მოქალაქეების დაუყოვნებლივ გასათავისუფლებლად. აუცილებელია, ცხინვალში 
საოკუპაციო ძალების მხრიდან სიტუაციის გაუარესების ტენდენციისათვის ხაზგასმა და 
საერთაშორისო საზოგადოებასთან აქტიური მუშაობა ზემოაღნიშნული საკითხების სწრაფად და 
ეფექტიანად მოგვარებისთვის. 
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ჯაბიევის საქმის არაეფექტიანი გამოძიება, 

ადვოკატის ყოლის უფლების შეზღუდვა და რეპრესიები ცხინვალში 
31.05.2021 

 

სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო შსს მინისტრის ავტომობილზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებ-
ული 30 წლის ინალ ჯაბიევი, რამდენიმედღიანი დაკითხვის შემდეგ, 2020 წლის 28 აგვისტოს 
ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში „გაურკვეველ ვითარებაში“ გარდაიცვალა. 
საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაციის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ინალ ჯაბიევი სავარაუდოდ 
გახდა მსხვერპლი წამების და არაადამიანური მოპყრობისა, რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია. 
ამავდროულად, მისმა საქმემ ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში არსებული სერიოზული 
სისტემური პრობლემები გამოააშკარავა. ჯაბიევის საქმეში საქმე გვაქვს ადამიანის უფლებათა 
დარღვევების მთელ ჯაჭვთან: სიცოცხლის უფლების ხელყოფა; წამება; საქმის სამართლიანი 
განხილვის უფლების წართმევა; შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების შეზღუდვა; 
ადვოკატის ყოლის უფლების შეზღუდვა და სხვ. 
 
რუსეთი ეფექტიან კონტროლს ახორციელებს მთელ რეგიონზე. აღსანიშნავია, რომ ინალ ჯაბი-
ევის საქმეზე გარდაცვლილის ცხედრის არასანდო სამედიცინო დასკვნა, რუსეთის ფედერაციის 
მთავარ სასამართლო მედიცინისა და ექსპერტიზის №111 ცენტრში, მოსკოვში, მომზადდა. საქმე 
გვაქვს, არაეფექტიან გამოძიებასთან, მოწმეებზე ფიზიკურ ზეწოლასთან, მცდარი სამედიცინო 
დასკვნის გამყარების მცდელობასთან - თითქოს ჯაბიევი ე.წ „ლომკის“ გამო გულის შეტევით 
გარდაიცვალა და არა წამების შედეგად. 
 
ინალ ჯაბიევის საქმეზე მასშტაბური პროტესტის დაწყების შემდეგ დაიწყო და დღემდე გრძელ-
დება იმ ადამიანებზე ზეწოლა და დევნა, ვინც რაიმე ფორმით მონაწილეობდა საპროტესტო 
აქციებში ან მხარს უჭერდა ჯაბიევის ოჯახს. 
• დე-ფაქტო პროკურატურამ აცამაზ ჯაბიევი, გარდაცვლილის ძმა, ძებნილად გამოაცხადა. 

აქციაზე და პროკურატურაში უცენზურო ანტისახელმწიფოებრივი გამონათქვამების გამო; 
• სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო დაწესებულებების თანამშრომლებს სამსახურიდან გათავის-

ულების მუქარით აფრთხილებდნენ, არ მიეღოთ მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში; 

https://www.democracyresearch.org/geo/596/
https://www.democracyresearch.org/geo/596/
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• ჯაბიევის გარდაცვალების საქმეზე მოწმის სტატუსით დაიკითხნენ მასთან ერთად 
დაკავებული ნიკოლაი ცხოვრებოვი და გერსან კულუმბეგოვი. მედიაში გავრცელებული 
ინფორმაციით დაკითხვაზე მათ ე.წ მილიციის თანამშრომელმა სხეულის მძიმე დაზიანებები 
მიაყენა. ადგილი ჰქონდა მათ განმეორებით წამებას. 
 

დაკავებისას ინალ ჯაბიევი არ იყო უზრუნველყოფილი ადვოკატით. მის მეუღლეს, როგორც მის 
უფლებამონაცვლეს/დაზარალებულს, დღემდე ეზღუდება დაცვის უფლება. ცხინვალში, სადაც 
ადამიანის უფლების დაცვის სტანდარტი უკიდურესად დაბალია, ადვოკატის ყოლა ერთად-
ერთი სამართლებრივი საშუალებაა საკუთარი ინტერესების დასაცავად. თუმცა ჯაბიევის ოჯახს 
მათ მიერ არჩეულ ადვოკატზე წვდომას დღემდე უზღუდავენ. 
 
რეგიონში ადგილობრივ ადვოკატებს ძირითადად მხოლოდ სამოქალაქო ან მარტივი სისხლის 
სამართლის საქმეების დროს მიმართავენ. მაგრამ, როცა საქმე პოლიტიკურად სენსიტიურია, 
ყოველთვის ამჯობინებენ, რომ  ადვოკატი რუსეთიდან ჩამოიყვანონ. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, რუსეთიდან მოწვეულ ადვოკატს ცხინ-
ვალიდან ემუქრებიან და ადგილზე ჩასვლას უკრძალავენ. იგი უკვე ორი თვეა, აკრედიტაციის 
მიღებას ელოდება, მაგრამ პროცესი ჭიანურდება. მიუხედავად მუქარისა, ადვოკატი აცხადებს, 
რომ საქმეზე მუშაობას აგრძელებს. როგორც წესი, საადვოკატო საქმიანობის ნებართვის მიღების 
ვადა უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის ერთი თვეა. ის, რომ ჯაბიევის საქმეში ბრალდებულ 
სამართალდამცველებს უკვე ჰყავთ ადვოკატი რუსეთიდან, რომელსაც აკრედიტაციის მიღებაზე 
პრობლემა არ ჰქონია, კიდევ ერთხელ მიანიშნებს საქმისადმი შერჩევით მიდგომაზე. 
 
საქმე გვაქვს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევებთან, მათ შორის ინალ ჯაბიევის 
სიცოცხლის უფლების დარღვევასა და მის თანმდევ პროცესებთან, რაზეც სრული პასუხის-
მგებლობა ეკისრება ადგილობრივ დე-ფაქტო ხელისუფლებას. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დაინტერეს-
დნენ ჯაბიევის საქმის გამოძიების მიმდინარეობით და გაააქტიურონ მუშაობა ცხინვალის 
რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით; 
 
მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ 
ყველაზე პრიორიტეტულ მიმართულებად აქციოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 
ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების უფლებების დაცვა და ადვოკატირება. 
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ცხინვალში პოლიტიკურ ოპონენტს ფიზიკურად გაუსწორდნენ 

31.08.2021 
 
 
2021 წლის აგვისტოში, ცხინვალში ჯგუფურად თავს დაესხნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ 
ალან ბეკოევს, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ე.წ. სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში. ბეკოევი უკანასკნელი დე-ფაქტო საპარლამენტო არჩევნების დროს დე-ფაქტო 
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო სუბიექტად არ დაარეგისტრირა. წლების წინ ის 
იყო დე-ფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატის ალა ჯიოევას მხარდამჭერი და მისი შტაბის 
უფროსი. გარდა ამისა, ბეკოევი ცხინვალში ჯამბულატ თედეევის ნდობით აღჭურვილ პირად 
ითვლება. 
 
ალან ბეკოევზე ჯგუფური თავდასხმა, შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს სოციალურ ქსელებში 
მის პოლიტიკურ აქტიურობასთან; დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარეზე მის მიერ 
დაწერილი შეურაცხმყოფელი კომენტარის შემდეგ მას დაუკავშირდნენ ნაცნობები  სამთავრობო 
სტრუქტურებიდან და ურჩიეს, უსაფრთხოების მიზნით ცხინვალი დროებით დაეტოვებინა. 
ბეკოევი ერთი თვის განმავლობაში ვლადიკავკაზში იმყოფებოდა. ცხინვალში მეგობრის საფ-
ლავის მოსანახულებლად ორი დღით ჩამოსულს კი თავს დაესხნენ. მის ავტომობილს, რომ-
ელშიც ის თანმხლებ პირებთან ერთად იმყოფებოდა, გზა მანქანებით გადაუჭრეს, საიდანაც 15-
მდე შეიარაღებული პირი გადმოვიდა, მათ შორის, ორი სახელმწიფო დაცვის წევრი (გვარად ი. 
და კ.).  მანქანიდან გადმოსვლის შემდეგ, ბეკოევს დაჩოქება და ბოდიშის მოხდა მოსთხოვეს, ამ 
ყველაფრის ვიდეოგადაღებას კი მობილური ტელეფონის კამერით აპირებდნენ. მას შემდეგ, რაც 
ბეკოევმა ბოდიშის მოხდაზე უარი განაცხადა, ის სასტიკად სცემეს. სახელმწიფო დაცვის ერთ-
ერთმა წევრმა მის ფეხებთან რამდენჯერმე გაისროლა. 
 
ბეკოევის ცემის ფაქტს არაერთი თვითმხილველი ჰყავს, თუმცა მისი დახმარება ვერავინ გაბედა. 
ბეკოევი ძალის გამოყენებით ჩასვეს ავტომობილში და სახელმწიფო დაცვის შენობაში გადაიყ-
ვანეს, სადაც მისი სასტიკი ცემა გააგრძელეს. ნაცემი ბეკოევი სახლში მოგვიანებით გადაიყვანეს. 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ალან ბეკოევი ამჟამად ვლადიკავკაზში 
მკურნალობს. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი გმობს ალან ბეკოევის წინააღმდეგ განხორციელებულ 
ძალადობას და მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, 
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ყურადღებით დააკვირდნენ ოკუპირებულ რეგიონში ადამიანის უფლებების გაუარესებულ 
მდგომარეობას. ამავდროულად, მოვუწოდებთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 
მხარეებს და თანათავმჯდომარეებს, განხილონ ეს საკითხი უახლოეს სხდომაზე, რათა ალან 
ბეკოევს მიეცეს საქმიანობის დაუბრკოლებლად განხორციელების შესაძლებლობა. 
 
 
ახალგორის რაიონის სოფელ მიდელაანში ე.წ. კაგებემ ჩხრეკა ჩაატარა 
11.10.2021 
 
 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის  ინფორმაციით, 2021 წლის 8 ოქტომბერს ახალგორის მუნ-
იციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლის მიდელაანის მკვიდრი ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე 
48 საათით დააკავეს. მისი სახლის ჩხრეკა ე.წ. სამხრეთ ოსეთის კაგებემ ჩაატარა, თითქოსდა 
იარაღისა და ნარკოტიკის ამოღების მიზნით. 
 
დაკავებული პირი მარტო ცხოვრობს, სოფელში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას და მესაქონ-
ლეობას ეწევა. მისი ოჯახი ამჟამად თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. 
სოფელში მისი დაკავების შესახებ შემთხვევით შეიტყვეს, იმით, რომ დაკავებულის საქონელი 
ორი დღე უპატრონოდ იყო. 
 
სოფელ მიდელაანში 20-მდე ადამიანი ცხოვრობს. სოფელთან ახლოს რუსული სამხედრო ბაზაა. 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, ადგილობრივის სახლში ჩხრეკა და დროებითი 
დაკავება, რუსული რეპრესიული პოლიტიკის გააქტიურებაზე მიუთითებს, რის საბოლოო მი-
ზანიც დაშინების გზით ახალგორის მუნიციპალიტეტის სოფლების დაცლაა. დე-ფაქტო სამხრეთ 
ოსეთის მთავრობა ადგილობრივი მოსახლეობის დაშინებას და დამორჩილებას დაკავებებით და 
უკანონო ქმედებებით ცდილობს. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, სათანადო 
ყურადღება გამოიჩინოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის მიმართ და 
გაააქტიუროს ძალისხმევა, ახალგორში დარჩენილი ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების 
შელახვის და დაშინების პოლიტიკის შესაჩერებლად. 
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დე-ფაქტო ცხინვალის იზოლაციურ პოლიტიკას 

კიდევ ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა 
20.01.2022 

 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ახალგორის მცხოვრებლებს ხარისხიან 
სამედიცინო მომსახურებაზე ხელი არ მიუწვდებათ, რაც არაერთი პაციენტის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის დამძიმების მიზეზი გახდა. მხოლოდ იანვარში, დე-ფაქტო ცხინვალის იზოლა-
ციურ პოლიტიკას ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.   
 
გასული წლის დეკემბერში ახალგორის რაიონული საავადმყოფო ცხინვალის დე-ფაქტო 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა შეამოწმეს. შემოწმების შედეგად, სავარაუდოდ,  გამო-
იკვეთა კორუფციული სქემა, რის გამოც საავადმყოფოს მთავარი ექიმი ჯემალ ბედოევი 
დაკავებული პოზიციიდან გაათავისუფლეს და დროებით მთავარ ექიმად მონიკა ჯიოევა 
დანიშნეს. ჯიოევა, რომელიც თანამდებობაზე ცხინვალიდან გადმოიყვანეს, მოსახლეობასა და 
სამედიცინო საზოგადოებაში დადებითად ხასიათდებოდა, თუმცა მისი დანიშვნის შემდეგ 
პაციენტების თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანა უფრო გართულდა. 
მთავარი ექიმის ბრძანებით, პაციენტები სამკურნალოდ მხოლოდ ცხინვალში გადაჰყავთ, მიუხ-
ედავად იმისა, რომ ახალგორი-ცხინვალის დამაკავშირებელი გზა, რთული რელიეფის გამო, 
პაციენტებისთვის განსაკუთრებით მძიმეა. 
 
ზემოაღნიშნული გარემოებების გამო ახალგორში მცხოვრებ რამდენიმე პაციენტს მდგომარეობა 
კრიტიკულად დაუმძიმდა, რაც ორ შემთხვევაში ლეტალური შედეგით დასრულდა.  
 
• იანვრის დასაწყისში, 70-წლამდე ასაკის მამაკაცი ინფარქტის დიაგნოზით შეიყვანეს ახალ-

გორის საავადმყოფოში. მიუხედავად ნათესავების სურვილისა, რომ პაციენტი თბილისის 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაეშვათ, მონიკა ჯიოევას კატეგორიული უარის გამო, 
ცხინვალში გადაიყვანეს.  იგი გზაში გარდაიცვალა. 

• იანვარში ახალგორელი ქალი, მისი მოთხოვნის მიუხედავად, თბილისში არ გამოუშვეს და 
ცხინვალში გადაიყვანეს. ცხინვალში ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ, პაციენტის მდგომარ-
ეობა დამძიმდა. ქალი თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე მხოლოდ მდგომარეობის 
გართულების შემდეგ გადმოიყვანეს. კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი მკურნალ-
ობას დღემდე თბილისში აგრძელებს. 
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• 12 იანვარს ახალგორელი მამაკაცი ცხინვალში მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც მძიმე მდგომ-
არეობაში მყოფს, საავადმყოფოს მთავარმა ექიმმა თბილისში გადმოყვანის უფლება არ მისცა. 

 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, ახალგორის მცხოვრებლებისთვის თავისუფ-
ლად გადაადგილების აკრძალვა ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს არღვევს, რაზეც პა-
სუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმს ეკისრებათ. თუმცა ეს 
არ ათავისუფლებს საქართველოს ხელისუფლებას მასზე დაკისრებული ვალდებულებისგან, 
იზრუნოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საკუთარ მოქალაქეებზე. 
 
შესაბამისად, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებ-
ას, გამოიყენოს ყველა ფორმატი და შესაძლებლობა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 
ადამიანების უფლებების დასაცავად. 
 
 
ცხინვალში ეპიდსიტუაცია უკიდურესად მძიმეა - 
ჰუმანიტარული დახმარება აუცილებელია 
02.11.2021 
 
 
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ საქართველოსთან „საზღვრის“ ჩაკეტვის გადაწ-
ყვეტილება 2019 წლის 27 თებერვალს მიიღო, მიზეზად კი თბილისის კონტროლირებად 
ტერიტორიაზე კორონავირუსის ოფიციალურად დადასტურებული პირველი შემთხვევა დაასახ-
ელა. უკვე წელიწადი და რვა თვეა, რაც ცხინვალსა და თბილისს შორის კომუნიკაცია და მიმოს-
ვლა ისტორიულ მინიმუმამდეა დაყვანილი. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, 
პანდემიას დე-ფაქტო ხელისუფლება რეგიონის თბილისისგან იზოლაციისთვის იყენებს, რაც, 
თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვის გარდა, უკიდურესად უარყოფითად 
მოქმედებს ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უფლებაზე. 
 
ცხინვალში სერიოზულ პრობლემად რჩება სამედიცინო სერვისებზე, მედიკამენტებზე, ტესტირ-
ებასა და ვაქცინაციაზე წვდომა. მოსახლეობა სრულ ფიზიკურ და ინფორმაციულ იზოლაციაში 
ცხოვრობს, სადაც დისტანცია/იზოლაცია მხოლოდ თბილისის კონტროლირებადი ტერიტორი-
იდან დაშორების ინსტრუმენტია და არა ვირუსისგან დაცვის საშუალება. ადგილზე მდგომარ-
ეობა ბევრად მძიმეა, ვიდრე ამას დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ოფიციალურად აღიარებს. ცხინ-
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ვალში ვირუსის გავრცელების და გარდაცვალების შემთხვევებს ორ წელს მალავდნენ. ე.წ. 
სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ვირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა ოფიციალურად არ 
ქვეყნდებოდა. სტატისტიკის გამოქვეყნება რამდენიმე დღის წინ დაიწყეს. მოსახლეობა ეჭვობს, 
რომ ინფიცირებულთა რიცხვი ოფიციალურ მონაცემებზე გაცილებით მეტია. ოფიციალური 
ინფორმაციით, ე.წ. ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში 29 ოქტომბერს კორონა ვირუსის 
გამომვლენი 317 ტესტი ჩატარდა, აქედან 77 დადებითი იყო, გარდაცვლილთა რაოდენობამ კი, 
პანდემიის დასაწყისიდან დღემდე 134 ადამიანი შეადგინა. 
 
ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მთავარი სანიტარიული ექიმის, მარინა კოჩიევას განცხადებით, „დაავადება 
ვრცელდება მთელ რეგიონში, ჩვენ გვაქვს სამედიცინო პერსონალის სერიოზული დეფიციტი. 
ექიმები გადაღლილები არიან. ვცადეთ ვლადიკავკაზიდან ექიმების შემოყვანა, მაგრამ მათი 
საავადმყოფოებიც გადატვირთულია პაციენტებით და იქაც ექიმების დეფიციტია“. წითელ 
ზონად გამოცხადებულ ადგილობრივ კლინიკაში ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობ-
ისთვის არასათანადო გარემოა. გარდაცვალების სტატისტიკა სამხრეთ ოსეთს რომ არ მიეწეროს, 
მძიმე პაციენტები ვლადიკავკაზში გადაჰყავთ. ცხინვალის საავადმყოფოში მყოფი ინფიცირ-
ებულები მძიმე მდგომარეობაზე ღიად საუბრობენ სოციალურ ქსელებში. მათი განცხადებით, 
ადგილები აღარ არის, საწოლები დერეფანში დგას და დაავადებულებს საკუთარი ძალებით 
უწევთ თავისუფალი ადგილების ძებნა. სამედიცინო დაწესებულებაში ანტისანიტარიაა, 20-ზე 
მეტი ადამიანი  საერთო სველი წერტილით სარგებლობს. არ არის საკმარისი მედიკამენტები და 
არ იცავენ უსაფრთხოების ზომებს. 
 
თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსასვლელად დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ე.წ. 
კაგებე აწარმოებს სიებს/რიგებს. თუმცა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების 
შემთხვევაშიც კი, ნებართვის მიღება კორუფციასთანაა დაკავშირებული. 
 
დღეის მდგომარეობით განსაკუთრებით ცუდი ვითარებაა ახალგორში. დაბაში, სადაც სულ 800-
მდე ადამიანი ცხოვრობს, ყოველდღიურად ოფიციალურად ინფიცირების ოცამდე ახალი 
შემთხვევა ფიქსირდება. იმის გამო, რომ ადგილზე შესაბამისი ექიმები არ ჰყავთ, ახალგორის 
საავადმყოფო პრაქტიკულად ცარიელია. დაავადებულებს ან სახლში მკურნალობენ, ან ცხინ-
ვალში გადაჰყავთ. საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ინტერვიუში, ახალგორის 
რაიონული საავადმყოფოს მთავარი ექიმი ჯემალ ბედოევი ამბობს, რომ მდგომარეობა 
გაცილებით რთულია და ინფიცირებულიც მეტია. ცხინვალს 2000 დოზა რუსული ვაქცინა 
„სპუტნიკი“გადაეცა, თუმცა შენახვის პირობების დარღვევის გამო ვაქცინა გამოუსადეგარი 

https://sputnik-ossetia.ru/20211031/v-yuzhnoy-osetii-vyyavili-88-novykh-bolnykh-koronavirusom-za-sutki-14596013.html
https://regnum.ru/news/society/3411260.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/31534308.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/31534308.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/31534308.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31448382.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31448382.html
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გახდა. ახალგორში ამ კონკრეტული ვაქცინით არავინ აცრილა, მათ შორის, არც საავადმყოფოს 
სამედიცინო პერსონალი. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, საერთაშორისო 
საზოგადოების ჩართულობით, დაუყოვნებლივ დაისახოს და ეფექტიანად განხორციელდეს 
ცხინვალის ეპიდსიტუაციის მართვის გეგმა. ხარისხიან ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის 
გასაზრდელად უნდა გაიხსნას უკანასკნელ წლებში დაკეტილი საკონტროლო-გამშვები პუნ-
ქტები და გადასასვლელებთან მოეწყოს ვაქცინაციისა და ტესტირების სამედიცინო პუნქტი; 
შესაძლებლობის ფარგლებში, ცხინვალს უნდა მიეწოდოს ვაქცინა, სამედიცინო აღჭურვილობა 
და მედიკამენტები. სურვილის შემთხვევაში, კოვიდით დაავადებულ პაციენტებს უნდა 
ჰქონდეთ თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიებზე არსებულ საავადმყოფოებში მკურნალ-
ობის შესაძლებლობა. 
 
 
ახალგორის მცოცავი „ეთნიკური“ წმენდა გრძელდება 
03.02.2021 
 
 
 
2019 წლის აგვისტოს ჩორჩანა-წნელისის კრიზისის შემდეგ, როდესაც ადგილობრივი მოსახ-
ლეობის უსაფრთხოების მოტივით, საქართველოს ხელისუფლებამ მის მიერ კონტროლირებად 
ტერიტორიაზე (სოფელ ჩორჩანაში), საპოლიციო საგუშაგო პუნქტი განათავსა, ოკუპირებული 
ახალგორის რაიონში ჰუმანიტარული მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. ცხინვალმა თბილისს 
ულტიმატუმი წაუყენა, რომ საგუშაგოს გაეუქმებინ, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა და ახალგორი 
სრულიად ჩაიკეტა როგორც იქ დარჩენილი მოსახლეობის, ისე გარე სამყაროსთვისაც. 
 
ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების პოლიტიკა ახალგორელების მიმართ დროთა განმავლობ-
აში იცვლებოდა. 2008 წლის ომისა და ახალგორის ოკუპაციის შედეგად, რაიონი ბევრმა 
ადგილობრივმა ეთნიკურად ქართველმა და ოსმა დატოვა, თუმცა მათი ნაწილი მალევე უკან 
დაბრუნდა. ედუარდ კოკოითისა და ლეონიდ თიბილოვის ე.წ. პრეზიდენტობის დროს, ახალ-
გორელები, მართალია, დაბრკოლებებით, მაგრამ მთლიანობაში გადაადგილების თავისუფლებ-
ით სარგებლობდნენ. სპეციალური დოკუმენტების საშუალებით მათ დანარჩენ საქართველოში 
გადმოსვლა შეეძლოთ. შესაბამისად, ისინი სარგებლობდნენ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემ-
ით, იღებდნენ სათანადო დახმარებას და ჩართულები იყვნენ ვაჭრობაში. 

https://www.democracyresearch.org/geo/505/
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ანატოლი ბიბილოვის ხელისუფლებაში მოსვლასთან ერთად მდგომარეობა  მკვეთრად გაუარეს-
და. სკოლებში შეიზღუდა ქართულ ენაზე განათლების მიღება, გახშირდა ე.წ. საზღვრის უკანონო 
კვეთის ბრალდებით დაკავების შემთხვევები, გადაადგილების უფლების მოპოვებისთვის 
დაწესდა ბიუროკრატიული ბარიერები. მდგომარეობა განსაკუთრებით გაამწვავა ჩორჩანა-
წნელისის კრიზისმა, რომლის შემდგომაც ანატოლი ბიბილოვის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, 
თბილისზე ზეწოლის მიზნით, ახალგორის მოსახლეობას გადაადგილების თავისუფლება 
შეუზღუდა. სრულმა იზოლაციამ ახალგორი ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე დააყენა, რაც, 
ადგილობრივი მოსახლეობისაგან ახალგორის დაცლას ემსახურება და ამას შეიძლება ვუწოდოთ 
„მცოცავი ეთნიკური წმენდა“1.   
 
განვლილი წლინახევრის განმავლობაში, სხვადასხვა წყაროების შეჯერების შედეგად, შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ ახალგორის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ადგილობრივ 
მოსახლეობას ხელი არ მიუწვდება ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისებზე, რამაც პანდემიის 
პირობებში განსაკუთრებით დაამძიმა ადგილობრივ მცხოვრებთა მდგომარეობა. ამასთანავე, 
გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის გამო, ახალგორელები ვერ გადმოდიან 
ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რის გამოც, ვერ იღებენ 
შესაბამის დახმარებებს. შედეგად, ბევრმა ოჯახმა გადაწყვიტა, დაეტოვებინა რაიონი. 
 
გასული 2020 წლის მიწურულს მკვეთრად გაუარესებული მიგრაციული პროცესების გამო 
ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორელებისთვის სპეციალური გადაადგილების 
საშვების გაცემა დაიწყო. თუმცა პროცესი რთულად და დისკრიმინაციულად მიმდინარეობს. დე-
ფაქტო ხელისუფლების მიერ შედგენილ ე.წ. შავ სიაში შეყვანილია ასამდე ადამიანი, რომლებიც 
გაურკვეველი მიზეზით საშვებს ვერ მიიღებენ. ამ საკითხზე დე-ფაქტო ხელისუფლების 
წარმომადგენლებს განმარტება არ გაუკეთებიათ. ნიშანდობლივია, რომ სიაში მოხვედრილთა 
დიდი ნაწილი საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირია. 
 
რა მოსაზრებებითაც არ უნდა იყოს ნაკარნახევი ცხინვალის პოლიტიკა გადაადგილების 
თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ის დისკრიმინაციული ხასიათისაა, ზღუდავს ადამიანის 
ფუნდამენტურ უფლებებს და იწვევს რაიონის დაცლას ადგილობრივი მოსახლეობისაგან. 
                                                            
1 ამ პოლიტიკის შედეგად ზარალდებიან როგორც ადგილობრივი ქართველები, ასევე ოსები. „მცოცავი ეთნიკური 
წმენდა“ არ არის დამკვიდრებული სამართლებრივი ტერმინი, თუმცა, ჩვენი აზრით, ასახავს პრობლემის არსს - 
ცხინვალის დე-ფაქტო და რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების ნაბიჯ-ნაბიჯ, თანმიმდევრულ პოლიტიკას, 
ეთნიკური ქართველებისგან დაცალოს ახალგორი. 
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ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს 
საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მობილიზება იმისათვის, რომ ცხინვალის დე-
ფაქტო ხელისუფლებამ და რუსეთის ფედერაციამ, რომელიც ამ ტერიტორიაზე კონტროლს 
ეფექტიანად ახორციელებს, შეწყვიტონ ახალგორელთა უფლებების შეზღუდვა. ამასთანავე, 
საქართველოს ხელისუფლებამ დროულად უნდა შეიმუშაოს ახალგორელთა დახმარების სპეცი-
ალური პაკეტი, რათა მათ ხანგრძლივი იზოლაციის პირობებში საკუთარი სახლების დაუტოვებ-
ლად შეძლონ ცხოვრებისათვის ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფა. 
 
 
„შავი სიები“ და გადაადგილების შეზღუდვა ახალგორში 
08.06.2021 
 
 
მაისის ბოლოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ახალგორის მოსახლეობისთვის დაწესებ-
ული შეზღუდვები კიდევ უფრო გაამკაცრა. თუკი აქამდე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორი-
აზე მოსახვედრად ე. წ. „პროპუსკის“ მიღება, ახალგორში მცხოვრებთა დიდი ნაწილისთვის, 
გაწელილი და მტკივნეული პროცესი იყო, ახლა ნებართვის მიღება შეუძლებელი გახდა. ახალ-
გორის რაიონულ ადმინისტრაციაში გამოიკრა იმ ადამიანების „შავი სია“, ვისაც გადაადგილების 
ნებართვაზე უარი ეთქვა გაურკვეველი ვადით. სიაში 300-მდე სახელი და გვარია. უარის თქმის 
კრიტერიუმები და მიზანი უცნობია. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, „ოსური პასპორტის“ მფლობელები ე. წ. 
საზღვრის გადაკვეთას „პროპუსკის“ გარეშეც ახერხებდნენ. თუმცა, ახლა „შავ სიაში“ ე. წ. ოსური 
პასპორტების მფლობელებიც მოხვდნენ. მათთვის ცნობილი არ არის, ერთი მხრივ, რა მიზეზით 
უთხრეს უარი და, მეორე მხრივ, რა გავლენა ექნება ამას მათ მიმოსვლაზე დანარჩენი საქართველ-
ოს ტერიტორიაზე. „შავი სიების“ არსებობა რეგიონში შიშის ატმოსფეროს კიდევ უფრო აძლიერ-
ებს. 
 
„შავ სიებს“ თან ერთვის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, 
რომელიც ქართულნომრიან ავტომობილებს ეხება. ასეთი ავტომანქანების მფლობელებს 
საშუალება ეძლევათ თავიანთი სატრანსპორტო საშუალებებით საქართველოს დანარჩენ ტერი-
ტორიაზე გადავიდნენ, თუმცა მანქანის უკან შემოყვანის უფლება არა აქვთ. ამასთან, გაურკვევ-
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ელია იმათი ბედიც, ვისაც მანქანა არ გაჰყავს, მაგრამ, როგორც ჩანს, ცხინვალში ქართული 
ნომრების გამო გადაადგილებას ვერ შეძლებს. ამ შემთხვევაში ზარალდებიან არა მხოლოდ 
მანქანის მფლობელები, არამედ ისინიც, ვინც ამ მანქანებს, როგორც საზოგადოებრივ ტრან-
სპორტს, ისე იყენებდა. ამ შეზღუდვის გამო ახალგორს მოსწყდება ის სოფლები, რომელთა ხან-
დაზმულ მოსახლეობასაც ჰაერივით სჭირდება იაფი ტრანსპორტი ბაზისური სოციალური და 
ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობის 
პოლიტიკის მიზანი, რომელიც სოციალური მდგომარეობის ხელოვნურ დამძიმებას და რეგიონ-
ის მარგინალიზაციას იწვევს, სავარაუდოდ, არის ახალგორის მოსახლეობის იმ წერტილამდე 
მიყვანა, რომელიც მათ საკუთარი საცხოვრებლის დატოვებისკენ უბიძგებს. ეს ვარაუდი უკვე 
გამოკვეთილ ტენდენციას ეფუძნება. ამ ბოლო პერიოდში დემოკრატიის კვლევის 
ინსტიტუტისთვის ცნობილი გახდა, რომ ახალგორელ პედაგოგს, რომელიც ფაქტობრივ 
შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა, ნება დართეს ახალგორი დატოვოს, უკან დაბრუნების 
ნებართვის პერსპექტივის გარეშე. ასევე, იმ 25 ახალგაზრდას, რომლებმაც სკოლა წელს 
დაამთავრეს (სულ 519 მთელ ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში) უფლება აქვთ სწავლის 
გასაგრძელებლად დანარჩენ საქართველოს მიაშურონ, თუმცა დიდი ალბათობით, მათ უკან 
დაბრუნების უფლება აღარ ექნებათ. 
 
ეს ვითარება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობის არაშორსმჭვრეტელობაზე და 
საზოგადოების რეალური საჭიროებების აღქმის ბუნდოვანებაზე მეტყველებს. სამხრეთ ოსეთის 
ე.წ. რესპუბლიკა 2008 წლის ომის შემდგომ რუსეთისაგან იღებს უპრეცედენტოდ დიდი 
რაოდენობით ფინანსურ დახმარებას (ერთ სულ მოსახლეზე), თუმცა ამან ტერიტორიის 
დეპოპულაცია ვერ შეაჩერა. ერთი, ლიახვის ხეობაში ჩატარებულმა ეთნიკურმა წმენდამ, მეორე 
მხრივ კი დანარჩენი საქართველოსგან მიზანმიმართული იზოლაციით გამოწვეულმა 
უპერსპექტივობამ სამხრეთ ოსეთის დემოგრაფია მთლიანად შეცვალა. ეთნიკურად ოსი 
მოსახლეობაც რუსეთის ფედერაციაში მიემგზავრება და ტოვებს საცხოვრებელს, თუმცა უკან 
დაბრუნების პერსპექტივით. ამ ფონზე ალოგიკურია პოლიტიკა, რომელიც თანაბრად გაუსაძ-
ლის პირობებს უქმნის ქართველი და ოსი ეთნიკური წარმომავლობის პირებს ახალგორში, 
აიძულებს  მათ,  რომ მშობლიური მხარე დატოვონ. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას და საერთა-
შორისო აქტორებს, როგორც ჟენევის ფორმატში, ასევე ოფიციალურ განცხადებებში ხაზი გაუსვან 
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და რეაგირება მოახდინონ ასეთ ტენდენციებზე. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, საზოგადოებისა 
და საერთაშორისო აქტორების მუდმივი, აქტიური ინფორმირება მიმდინარე დარღვევებზე. 
 
 
„წერტილოვანი“ ტერორი ახალგორში 
14.05.2021 
 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ყურადღებით აკვირდება ბოლო პერიოდში ახალგორში 
არსებულ ვითარებას. სამწუხაროდ, სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე 
საქართველოს მთავრობის ეფექტიანი კონტროლის არარსებობის და ადამიანის უფლებების 
დაცვის სტანდარტების სისტემატური უგულებელყოფის გამო, კონკრეტული პირების გვარების 
და ისტორიების გამჟღავნება მიზანშეწონილი არ არის და ამიტომ დემოკრატიის კვლევის 
ინსტიტუტი მხოლოდ ზოგადი ცნობებით შემოიფარგლება. 
 
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აგრძელებს ახალგორში მცხოვრები განათლებისა და 
კულტურის სფეროს ქართველი წარმომადგენლების შევიწროებას და მათთვის გადაადგილების 
თავისუფლების შეზღუდვას. ცალკეულ შემთხვევაში, გადაადგილების აკრძალვა მხოლოდ 
თბილისის მიმართულებით მგზავრობას არ ეხება და რუსეთის ფედერაციის საზღვრის გადაკ-
ვეთაზეც ვრცელდება. აპრილში რუსეთის მიმართულებით გადაადგილება აუკრძალეს ქართველ 
მასწავლებელს, რომლის წინააღმდეგაც საზოგადოებისთვის უცნობი საფუძვლით მიმდინარე-
ობს სისხლისსამართლებრივი დევნა. 
 
თუმცა, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელთ არსებული ინფორმაციით,  გადაადგილების 
თავისუფლების შეზღუდვა ზეწოლის ერთადერთი ფორმა არ არის. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო 
უშიშროების სამსახური ბოლო პერიოდში დაინტერესდა კულტურის სფეროს წარმომადგენლებ-
ითაც. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება კულტურული და ისტორიული მნიშვნელობის არტეფაქტების 
თითქოსდა სამხრეთ ოსეთიდან გატანას, რის გამოც გამოკითხვაზე დაიბარეს კულტურის 
გამოცდილი მუშაკი. 
 
დევნის და ზეწოლის ეს ორი ფაქტი, რომელიც ბოლო უახლოეს კვირებში მოხდა ახალგორში, 
დამაფიქრებელია იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად შეიძლება ისინი განვიხილოთ „წერ-
ტილოვანი“ ტერორის ტენდენციად, რომელიც ადგილობრივი ქართველი საგანმანათლებლო და 
შემოქმედებითი ინტელიგენციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ არის მიმართული. ამგვარი 
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დევნის და ზეწოლის ყველაზე ხანგრძლივი ისტორია აქვს ახალგორელ პედაგოგსა და სამო-
ქალაქო აქტივისტს, თამარ მეარაყიშვილს, რომლის სასამართლო პროცესი თოთხმეტთვიანი 
პაუზის შემდეგ წინა თვეში ისევ განახლდა. 
 
2008 წლის ომის შემდეგ ახალგორის რაიონი პრაქტიკულად დაიცალა და მოსახლეობის ის 
მცირე ნაწილი, რომელიც იქ რჩება, ცხადია, თავისი კულტურული და განათლების უფლებების 
რეალიზების და მათზე ხელმისაწვდომობის მხრივ დამოკიდებულია ადგილობრივ საგან-
მანათლებლო და შემოქმედებით ინტელიგენციაზე. ამ უკანასკნელის გამოფიტვა და მისი წაშლა 
ადგილობრივი ქართული მოსახლეობისთვის, ცხადია, ნიშნავს კულტურულ და საგანმანათ-
ლებლო უფლებებზე უარის თქმას. 
 
 
 

ახალგორის ქართულენოვანი სკოლების რუსიფიკაცია გრძელდება 
29.09.2021 

 
 
6 სექტემბერს ახალგორის რაიონის სკოლებში, რომლებიც 2017 წლამდე ქართულენოვანი იყო, 
პირველიდან მერვე კლასის ჩათვლით სწავლა რუსულ ენაზე დაიწყო. პროცესის ამგვარად 
გაგრძელების შემთხვევაში, 3 წლის შემდეგ, სკოლები სრულად რუსულენოვანი გახდება. 
 
2017 წლიდან მიმდინარეობს ახალგორის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო დაწესებულებ-
ების „რუსიფიკაციის“ პროცესი, რაც იმას გულისხმობს, რომ რაიონის სკოლებსა და ბაგა-ბაღებში 
სწავლება მხოლოდ რუსულ და ოსურ ენებზეა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების 
2017 წლის გადაწყვეტილებით, ქართული სკოლები სამხრეთ ოსეთში შემუშავებულ ზოგად-
საგანმანათლებლო პროგრამას ექვემდებარება; სკოლებში სწავლება მხოლოდ იმ წიგნებითა და 
პროგრამით ხდება, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ზოგადსაგანმანათლებლო სტანდარტში 
ჯდება; ქართული ენა მხოლოდ ერთი რიგითი საგანია. 
 
2017 წლამდე, ახალგორის რაიონის რვა ქართულ სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე, საქარ-
თველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებითა და პროგ-
რამით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, 
რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ე.წ. სამხრეთ ოსეთის რეალობას ვერ ერგებოდა. 
განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ 

https://www.democracyresearch.org/geo/742/


 
23 

 

ოსეთის „ხელისუფლების“ მოსაზრებით, გაკვეთილებს ტენდენციური ხასიათი ჰქონდა, - არა ე.წ. 
სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლოდ. სასწავლო სახელმძღვანელოების ექსპერტიზის 
შემდეგ, დე-ფაქტო ხელისუფლება მივიდა „დასკვნამდე“, რომ ისტორიის სახელმძღვანელო, ე.წ. 
სამხრეთ ოსეთის, როგორც „სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ იყო მიმართული. შესაბამისად, 
სახელმძღვანელო სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს; სიტუაციაზე კონტროლის მიზ-
ნით კი, ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ 
სკოლებში ისწავლებოდა.2 

 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, მიმდინარე სასწავლო წელს ახალგორის 
რაიონს 17 პირველკლასელი ჰყავს, კერძოდ, ახალგორის რუსულ საშუალო სკოლას - 9, ახალ-
გორის საშუალო სკოლას, რომელიც 2017 წლამდე ქართულენოვანი იყო - 3,  სოფელ ორჭოს-
ნის  სკოლას - 3, თითო-თითო პირველკლასელი - სოფელ იკოთის და სოფელ კორინთის სკოლ-
ებს. პირველკლასელი არ ჰყავს რაიონის დანარჩენ არც ერთ ოსურ სოფელს, მაგალითად, ზაყორს 
და ისეთ დიდ სოფელსაც კი, როგორიცაა წინაგარა. ამ უკანასკნელში ამგვარი ვითარება გამოწ-
ვეულია აქ მცხოვრებთა შრომითი მიგრაციით, ძირითადად, ვლადიკავკაზში და დაბა ახალ-
გორში. ამ ეტაპზე არაფერია ცნობილი სოფელ ახმაჯის სკოლაზე, თუმცა დიდი ალბათობით, ის 
უახლოეს მომავალში დაიხურება, რადგან წელს, სასწავლო წლის დაწყებისას სკოლას არც ერთი 
მოსწავლე არ მიუღია. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, სოფელში მცხოვ-
რები ერთადერთი ბავშვი, რომელიც წელს პირველ კლასში მივიდა, მშობლებმა ახმაჯის მაგივ-
რად ახალგორის ქართულ საშუალო სკოლაში შეიყვანეს. 
 
ახალგორის რაიონში ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ინფრასტრუქტურის გამართვისა და 
ჯანმრთელობის დაცვის თვალსაზრისითაც მოუმზადებლები შეხვდნენ. საკლასო ოთახებში 
სწავლის დაწყების წინ არ ჩატარებულა სადეზინფექციო და მცირე კოსმეტიკური სარემონტო 
სამუშაოები, რომლებიც მანამდე თითქმის ყოველ წელს ტარდებოდა. ეს არასახარბიელო სიტუ-
აციას ქმნის როგორც მოსწავლეების, ისე საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსონალის-
თვის, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში. 
 
ზემოხსენებული ფაქტები ადასტურებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონში, წლების განმავლობაში 
მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ზეწოლის პოლიტიკა ქართულ მოსახლეობაზე  და მათი 

                                                            
2 რადიო თავისუფლება, 2017, “ახალგორის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლა უქმდება”. ხელმისაწვდომია: 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/kartuli-enis-sakitkhi-akhalgorshi/28671045.html  
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დისკრიმინაცია ეთნიკური ნიშნით. ეს გამოიხატება, პირველ რიგში, მშობლიურ ენაზე განათ-
ლების მიღების შესაძლებლობის შეზღუდვაში. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მოუწოდებს დაინტერესებულ მხარეებს, გამოიყენონ მათ 
ხელთ არსებული ყველა მექანიზმი ახალგორის რაიონში დისკრიმინაციული პრაქტიკის შესაწ-
ყვეტად და ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების 
შესაძლებლობის აღსადგენად. 
 
 

ძარის ტრაგედია 
20.05.2021 

 
 
დღეს, 20 მაისს, ოსი ხალხი ქართულ-ოსური კონფლიქტის 1991-1992 წლების ყველაზე საზარელ 
თარიღს იხსენებს. ოცდაცხრა წლის წინ სამხრეთ ოსეთიდან ჩრდილოეთ ოსეთისკენ მიმავალ 
ავტოკოლონას ჯავის რაიონის სოფელ ძარში თავს დაესხნენ დაუდგენელი პირები და 
დაცხრილეს. დაიღუპა ოცდათორმეტი ადამიანი, მათ შორის, ბავშვები; თექვსმეტი დაშავდა. 
ძარში მომხდარმა გაუგონარი სისასტიკის ძალადობამ კონფლიქტით გაყოფილ ორივე მხარეს 
მოუშუშებელი იარა დაგვიტოვა.   
 
ომით წარმოქმნილი უნდობლობის და გაუცხოების გამო, ვერც 90-იან წლებში და ვერც დღეს ვერ 
ვახერხებთ ამ უმძიმეს ტრაგედიაზე მწუხარების გაზიარებას და გლოვის ერთად გამოხატვას. 
თუმცა გვინდა, ჩვენმა ოსმა თანამოქალაქეებმა, მეგობრებმა და ნათესავებმა იცოდნენ, რომ ძარის 
ტრაგედია საქართველოს ტრაგედიაა. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ასეთი რამ მოხდა, მივიღეთ, 
შევეგუეთ და ვერ უზრუნველყავით, სამართალი ენახათ იმათ, ვინც ოჯახის წევრები დაკარგა. 
მეორეც, არცერთმა ხელისუფლებამ აქამდე არ იზრუნა, ამ უბედურების შესახებ ქვეყნის ყველა 
მოქალაქეს სცოდნოდა. მესამეც, იმის გამო, რომ არც ერთმა ხელისუფლებამ არ ჩათვალა 
საჭიროდ, პირადად მიესამძიმრებინა ოჯახებისთვის, რომლებმაც დედები, მამები, ძმები, დები 
და შვილები დაკარგეს. მეოთხეც, იმის გამო, რომ დღესაც არ შეგვიძლია, გულწრფელი სამძიმარი 
გავუზიაროთ ჩვენს ოს თანამოქალაქეებს და ვუთხრათ, რომ მათი ტკივილი, რომელსაც ჩვენი 
სიტყვები ვერ შეამსუბუქებს, ასეთივე მძიმე ტკივილია ჩვენთვისაც. 
 
დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ოსი მეგობრები, რომლებსაც დანარჩენი საქართველოსგან 
გაუცხოებით ნაშენი კედელი ყოფს, გაიგონებენ ჩვენს ხმას და ეცოდინებათ, რომ ძარში 
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მომხდარი მასობრივი მკვლელობა საქართველოს ტრაგედიაა. დემოკრატიის კვლევის ინ-
სტიტუტი ამ განცხადებით შეახსენებს ჩვენი დაყოფილი ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, რომ დაუშ-
ვებელია ამგვარი დანაშაულის განმეორება. ამისთვის მივმართავთ საქართველოს ხელისუფ-
ლებას: 
 
• თავისი ოფიციალური პოზიცია დააფიქსიროს ძარის ტრაგედიის მიმართ; 
• შეიქმნას შესაბამისი საპარლამენტო კომისია, რომელიც გადახედავს წლების წინ წამოწყებულ 

და ბოლომდე მიუყვანელ გამოძიებას; 
• უზრუნველყოს ძარის ტრაგედიის გამოძიება მასში მონაწილე ყველა დამნაშავის 

გამოსავლენად და პასუხისგებაში მისაცემად; 
• უზრუნველყოს ძარის ტრაგედიის შესახებ საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირება, 

რომელთაც აქვთ უფლება, იცოდნენ, თუ რა მოხდა 1992 წლის 20 მაისს ჯავის რაიონის 
სოფელ ძარში; 

• 20 მაისს, ძარის ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად, დაწესდეს ხსოვნის დღე, 
რომლითაც პატივს მივაგებთ ყველას, ვინც ქართულ-ოსური კონფლიქტის ორივე მხარეს 
დაიღუპა. 

 
კონფლიქტები იოლად იწყება და ძალიან რთულად გვარდება. უნდობლობა და ერთმანეთის 
მიმართ შეურიგებლობა, წარსულის წყენა და ტკივილი საშუალებას არ გვაძლევს, წარსული და 
მისით განპირობებული პოლიტიკა ადამიანურ, ზნეობრივ განზომილებაში გადავიტანოთ და 
მართლები ვიყოთ დანაშაულის, სისასტიკის და უსამართლობის კონკრეტული ფაქტების 
მიმართ. 
 
1992 წლის 20 მაისს ძარში დაღუპული ადამიანების ხსოვნა გვავალდებულებს, მართლები ვი-
ყოთ მათი და მათი ჭირისუფლების წინაშე. გვჯერა, უდანაშაულო მსხვერპლის მიმართ პატივის 
ხმამაღლა მიგება დაგვეხმარება ერთმანეთის გაგებაში და მოგვცემს შესაძლებლობას, ერთად 
დავიწყოთ ნდობის აღდგენის პროცესი. 
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აფხაზეთი 
 

რა ხდება გალში? 
03.03.2021 

 
წლებია, გალში მცხოვრები ახალგაზრდების ნაწილი უმაღლესი განათლების მისაღებად 
თბილისის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე აკეთებს არჩევანს. ამ ფაქტზე ყუ-
რადღება დე-ფაქტო მთავრობამაც გაამახვილა. 23 თებერვალს გალს დე-ფაქტო განათლების 
მინისტრი ინალ გაბლია ესტუმრა და ვიზიტის ფარგლებში საჯარო სკოლების მასწავლებლებს 
და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის 
საკონტაქტო პირის ინფორმაციით, შეხვედრაზე იმ გალელ ახალგაზრდების შესახებ ისაუბრეს, 
რომლებიც უმაღლესი განათლების მისაღებად სოხუმის  ნაცვლად თბილისში წასვლას არჩევენ. 
მინისტრის განცხადებით, დე-ფაქტო მთავრობა მოლაპარაკებებს აწარმოებს რუსეთის ფედერ-
აციასთან, რომ გალის რაიონიდან წასული აბიტურიენტებისთვის რუსეთში უმაღლესი 
განათლების სრულ დაფინანსებას მიაღწიოს. შეთანხმების შემთხვევაში, გალის სკოლა-
დამთავრებულებს რუსეთში უმაღლესი განათლების სრულად დაფინანსების შესაძლებლობა 
ექნებათ. გაბლიამ გამოთქვა იმედი, რომ ეს ინიციატივა  თბილისში სწავლის მსურველთა 
რაოდენობას შეამცირებს. ბოლო 3 წელია, რაც დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს მიდგომა 
განსაკუთრებით აქტუალურია. თუმცა ამ ეტაპზე გალელი ახალგაზრდების დიდ ნაწილს 
სწავლის გაგრძელება ისევ თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში სურს. დემოკრატიის კვლევის 
ინსტიტუტს მიაჩნია, რომ განხორციელების შემთხვევაში, აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელის-
უფლების საგანმანათლებლო პოლიტიკა გალის მცხოვრებლების ქართულ მხარესთან კონტაქ-
ტის შესაძლებლობებს კიდევ უფრო შეამცირებს. 
 
სხვა ყოფით საკითხებთან ერთად ოკუპირებულ გალს ელექტრომომარაგებასთან  დაკავშირებ-
ული პრობლემებიც აწუხებს. იმ ფონზე, რომ ენგურჰესი კაპიტალური რემონტისთვისაა 
დაკეტილი, მაინერების მცდელობა, ფარულად აწარმოონ კრიპტოვალუტა, წარმოუდგენლად 
ზრდის ელექტროენერგიის მოხმარების დონეს. ადგილობრივების შეფასებით, იმ შემთხვევაში, 
თუ ოკუპირებულ რეგიონს დამატებითი რესურსები არ გამოეყო, აფხაზეთში მძიმე ენერგო-
კრიზისი შეიქმნება. 
 

https://www.democracyresearch.org/geo/533/
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გალის მცხოვრებლებს მძიმე კრიმინოგენური ვითარებაც აწუხებთ. ხშირია მაღაზიის მესაკუთ-
რეების რეკეტის შემთხვევები. გალის რაიონში კრიმინალური დაჯგუფებების გარდა, „ხარკს“ 
აფხაზური მილიციაც ითხოვს. 
 
პოზიტიური სიახლეებია ჯანდაცვის სფეროში. პანდემიის დაწყებიდან ერთი წლის გან-
მავლობაში, აფხაზეთიდან გადმომსვლელები საკარანტინო სივრცეში გადაჰყავდათ, სადაც მათ 
12 დღის განმავლობაში უწევდათ დარჩენა. დაახლოებით ერთი კვირის წინ, გალის 
მოსახლეობის დაჟინებული მოთხოვნის პასუხად, კარანტინი 5 დღემდე შემცირდა, რამაც გალის 
მოსახლეობის ყოფა ნაწილობრივ შეამსუბუქა. შედეგად, გალიდან მობილობა გაიზარდა და 
გაადვილდა მედიკამენტების აფხაზეთში გადატანა. ამასთანავე, დემოკრატიის კვლევის 
ინსტიტუტის საკონტაქტო პირის შეფასებით, დადებით როლს ასრულებს ენგურის გამშვებ 
პუნქტთან მოწყობილი სამედიცინო პუნქტი.  
 
საქართველოს ხელისუფლებას განსაკუთრებული ყურადღება მართებს ოკუპირებული რეგი-
ონების მოსახლეობის საჭიროებებისადმი. აფხაზეთში ყველაზე ნაკლებად ეთნიკურ ქართველთა 
უფლებებია დაცული. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებამ დროულად უნდა გადადგას 
ეფექტიანი ნაბიჯები ოკუპაციით, კონფლიქტითა და პანდემიით შექმნილი მძიმე ჰუმანი-
ტარული ვითარების შესამსუბუქებლად. 
 
 
კარანტინისთვის თავის არიდების მცდელობას 
3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა 
07.04.2021 
 
 
დღეს მედიიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოკუპირებული აფხაზეთიდან შემოვლითი გზით 
გადმოსვლისას, ენგურში დაიხრჩო სამი ადამიანი, რომლებიც  საქართველოს კონტროლირებად 
ტერიტორიაზე მოხვედრას ცდილობდნენ. 
 
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 
მოხვედრის სურვილს ადამიანების სიცოცხლე ეწირება. აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეები 
ხუთდღიანი სავალდებულო კარანტინისთვის თავის არიდების მიზნით საქართველოს კონ-
ტროლირებად ტერიტორიაზე მოხვედრას ამ სახიფათო გზით ცდილობენ. 
 

https://www.democracyresearch.org/geo/561/
https://www.democracyresearch.org/geo/561/
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დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, დაუყოვნებლივ გა-
აუქმოს კარანტინი, რომელიც ადამიანების სიცოცხლეს რისკის ქვეშ აყენებს. 
 
 
24 წლის ანრი ატეიბა აფხაზეთის იზოლატორში 
სავარაუდოდ ძალადობის შედეგად გარდაიცვალა 
20.09.2021 

 
 
12 აგვისტოს გაგრის რაიონის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი დაკავების 
იზოლატორში იპოვეს უგონოდ მყოფი 1996 წელს დაბადებული ანრი ატეიბა. ახალგაზრდა 
კომატოზურ მდგომარეობაში ერთი თვე იმყოფებოდა და 14 სექტემბერს გარდაიცვალა. 
 
როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო შსს აცხადებს, 5 ივლისს ატეიბამ გაგრის კრიმინალური საგა-
მოძიებო დეპარტამენტის უფროსს წინააღმდეგობა გაუწია მას შემდეგ, რაც მას ნარკოლოგიური 
ტესტის გავლა მოსთხოვეს. ზემოაღნიშნული შემთხვევის გამო ატეიბა 7 აგვისტოს დააკავეს და 
ბრალად წაუყენეს გაგრის კრიმინალური საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მიმართ 
ძალადობა, მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიშ მდგომარეობაში ჩაგდება.3 
 
2021 წლის 8 აგვისტოს, ანრი ატეიბას ადვოკატმა გაგრის რაიონის პროკურატურას მიმართა 
განცხადებით, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ცემის და წამების გამო სხეულზე მრავლობითი 
დაზიანებები აღენიშნებოდა და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა მოითხოვა. თუმცა 2021 
წლის 12 აგვისტოს ღამის 01:30 საათზე იგი საკანში უგონო მდგომარეობაში იპოვეს და 
საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც 1 თვის შემდეგ გარდაიცვალა.4 ოკუპირებული აფხაზეთის 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დაკავებული  თავის მოკვლას ცდილობდა. 
საქმე გვაქვს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის სავარაუდო ფაქტებთან. მათ 
შორისაა, ანრი ატეიბას წამება და მის მიმართ არაადამიანური მოპყრობა, სიცოცხლის უფლების 
ხელყოფა, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას. 

                                                            
3 Ekhokavkaza, 2021, „Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида,“ 
https://www.ekhokavkaza.com/a/31460198.html  
4 kavkaz-uzel, 2021, „Силовики объяснили суицидом смерть задержанного в Гагре“, 
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/368102/  

https://www.democracyresearch.org/geo/731/
https://www.democracyresearch.org/geo/731/
https://www.ekhokavkaza.com/a/31460198.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/368102/
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0. 

 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 
 
მოუწოდებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს -  დაინტერესდნენ ანრი ატეიბას საქმის გამოძიების 
მიმდინარეობით და გაააქტიურონ მუშაობა აფხაზეთში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის 
მონიტორინგის მიზნით. 
 
ასევე, მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 
ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების უფლებების დაცვა/ადვოკატირება ქვეყნის საში-
ნაო და საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ მიმართულებად აქციოს. 
 
 
ირაკლი ბებუა უკანონო პატიმრობიდან 2029 წელს გათავისუფლდება 
30.09.2021 
 
 
ერთი წლის წინ, 2020 წლის 30 სექტემბერს, გალში, საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ბებუა 
აფხაზეთის დროშის დაწვისთვის დააკავეს. ამ ქმედებისთვის მაქსიმალურ სასჯელად ერთ-
წლიანი პატიმრობაა გათვალისწინებული, თუმცა ბებუას ბრალი ხელოვნურად დაუმძიმეს, 
თითქოსდა სახლში ხელყუმბარისა და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის ქონის გამო და 
ცხრაწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 
 
ირაკლი ბებუა სტიქაროსანია, მას გალის რაიონში ახასიათებენ როგორც დადებით პიროვნებას. 
საჯაროდ გავრცელებულ ვიდეოში, სადაც ირაკლი ბებუა, სავარაუდოდ, დაკითხვაზე იმყოფება, 
იგი თავად ადასტურებს დროშის დაწვის ფაქტს და განმარტავს, რომ აფხაზების საწინააღმდეგო 
არაფერი აქვს. პირიქით, მიიჩნევს, რომ არ უნდა აღინიშნებოდეს ეთნიკური ქართველების და 
აფხაზების დაყოფის თარიღი და კვლავ მეგობრული ურთიერთობების მომხრეა.5 
 
ირაკლი ბებუას პატიმრობას და სასტიკად დასჯას დღემდე ლობირებენ ადგილობრივი 
რადიკალური ჯგუფები. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, 2021 წლის 7 ივ-
ნისს გალის კულტურის სახლში გამართულ შეხვედრაზე ითქვა, რომ ბებუა მოედანზე საჯაროდ 

                                                            
5 რადიო თავისუფლება, 2020, „ვრცელდება ცნობა, რომ გალში კაცი დააკავეს აფხაზური დროშის დაწვის გამო“, 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30867022.html  

https://www.democracyresearch.org/geo/744/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30867022.html
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უნდა დაეხვრიტათ. ყოფილმა დე-ფაქტო შსს მინისტრმა ასლან კობახიამ სიტყვით გამოსვლისას 
განაცხადა: „მე ადგილზე დავხვრეტდი, გალელებმა ლინჩის წესით უნდა გაასამართლოთ...“ . 
 
დროშის დაზიანების ფაქტი აფხაზეთში 2017 წელსაც მოხდა. მაშინ გაგრაში მცხოვრებმა 
ეთნიკურად სომეხმა ადგილობრივმა ახალგაზრდამ შეურაცხყოფა მიაყენა აფხაზეთის დროშას 
და დაზიანების ამსახველი ვიდეო სოციალურ ქსელში განათავსა. ამას  საზოგადოებაში 
ვნებათაღელვა მოყვა. ახალგაზრდამ და მისმა მამამ დროშის დაწვის გამო საჯაროდ ბოდიში 
მოიხადეს, რაც საკმარისი სასჯელი აღმოჩნდა.6 
 
ირაკლი ბებუას ოჯახის განცხადებით, უკანონო პატიმარს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, 
ხელი არ მიუწვდება სამედიცინო სერვისებზე და მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე 
ემუქრება.7 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას და საერ-
თაშორისო საზოგადოებას, გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა პოლიტიკური და 
სამართლებრივი მექანიზმი, ირაკლი ბებუას უკანონო პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ 
გასათავისუფლებლად. 
 
 

გალი აფხაზურ და რუსულ 
კულტურულ-საგანმანათლებლო პოლიტიკას შორის 

20.04.2021 
 
 
აფხაზეთში რუსული და დე-ფაქტო მთავრობის კულტურულ-საგანმანათლებლო პოლიტიკა 
სულ უფრო და უფრო მეტად იღებს ამ რეგიონის რუსულ სივრცეში ღრმა ინტეგრირების სახეს. 
რუსეთის „რბილი ძალა“ და მისი თანმხვედრი აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის საგანმა-
ნათლებლო პოლიტიკა თანმიმდევრულად აქტიურდება გალის რაიონში და მიმართულია აქა-
ური ქართველების დანარჩენი საქართველოსგან კიდევ მეტად დისტანცირებაზე. 
 

                                                            
6 კავკასიის ხმა, 2017,“Осквернение флага: что за скандалом“, https://www.ekhokavkaza.com/a/28253175.html  
7 ფორმულა ნიუსი, 2021, „ოჯახის განცხადებით, ირაკლი ბებუას სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება“, 
https://bit.ly/2ZzLZl9  

https://www.democracyresearch.org/geo/573/
https://www.democracyresearch.org/geo/573/
https://www.ekhokavkaza.com/a/28253175.html
https://bit.ly/2ZzLZl9
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25 მარტს რუსეთის ფედერაციის დედაქალაქში ვიზიტად მყოფმა აფხაზეთის დე-ფაქტო 
კულტურის მინისტრმა გუდისა აგრბამ ხელი მოაწერა რუსეთსა და ე.წ. აფხაზეთის რესპუბლიკას 
შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის 2021 წლის სამოქმედო გეგმას. რუსეთის კულ-
ტურის მინისტრის, ოლგა ლიუბიმოვას თქმით, რუსეთის ფედერაცია „განსაკუთრებული ყუ-
რადღებით ადევნებს თვალს აფხაზეთის რესპუბლიკასთან კულტურული ურთიერთობების 
განვითარებას და გაღრმავებას.“8 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს ცნობით, ამ 
ხელშეკრულების ხელმოწერიდან ერთ კვირაში აფხაზეთს რუსეთის ფედერაციის კულტურის 
სამინისტროს ორი მაღალჩინოსანი ეწვია. მოსკოვში გაფორმებული შეთანხმება აფხაზურ მედი-
აში გაშუქდა და შესაბამისი ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციის კულტურის სამინისტროს 
ვებგვერდზეც განთავსდა, თუმცა სოხუმში რუსი მაღალჩინოსნების ვიზიტი მედიის ყურად-
ღების მიღმა დარჩა. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტისთვის ცნობილი არ არის, რა იყო განხილვის საგანი დე-
ფაქტო მთავრობასა და რუს სტუმრებს შორის, თუმცა მოსალოდნელია, რომ ეს იყოს რუსული 
ენისა და კულტურის პოპულარიზაციის მეტი ინტენსივობით წარმართვა აფხაზეთის მთელ 
ტერიტორიაზე, მათ შორის, გალში. ასევე, ელიან, რომ გალის რაიონში მოქმედი კულტურულ-
შემოქმედებითი ანსამბლები რუსეთში დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებში ჩაერთვებიან, 
რაც მათ, სავარაუდოდ, ფინანსურ უზრუნველყოფასაც მოუტანს.  გარდა ამისა, არსებობს 
მოლოდინი, რომ რუსეთი კარს გაუხსნის გალის ახალგაზრდობას თავის კულტურულ და 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთი 
ცდილობს, გალში სათავისოდ შეცვალოს საზოგადოებრივი განწყობები. 
 
ზემოაღნიშნული მოვლენების თანადროულად, 5 აპრილს გალს ეწვია აფხაზეთის დე-ფაქტო 
განათლებისა და ენობრივი პოლიტიკის სამინისტროს აფხაზური ენის მთავარი სპეციალისტი 
ადა კვარჩელია. რადიო „სპუტნიკისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში, მან გალში ჩასვლის მთავარ 
მიზეზად სკოლების ეპიდრეგულაციებთან შესატყვისობის ინსპექტირება დაასახელა, თუმცა 
იმავე ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ საჭიროა გალის რაიონის სკოლებში აფხაზურ-რუსული 
საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა.9 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს ცნობით, ადა 
                                                            
8 რუსეთმა და აფხაზეთმა კულტურის სფეროში ერთობლივი ღონისძიებების გეგმა შეათანხმეს (რუსულ ენაზე). 
რუსეთის ფედერაციის კულტურის სამინისტრო, 25.03.2021; წყარო: 
https://culture.gov.ru/press/news/rossiya_i_abkhaziya_soglasovali_plan_sovmestnykh_meropriyatiy_v_oblasti_kultury_/  
9 ადა კვარჩელია გალის სკოლებში აფხაზურ ენაზე სწავლის პრობლემის შესახებ (რუსულ ენაზე). რადიო სპუტნიკი - 
აფხაზეთი. 5.04.2021. წყარო: https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210405/1032150500/Takie-obstoyatelstva-Kvarcheliya-o-
probleme-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-v-Galskikh-shkolakh.html  

https://culture.gov.ru/press/news/rossiya_i_abkhaziya_soglasovali_plan_sovmestnykh_meropriyatiy_v_oblasti_kultury_/
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210405/1032150500/Takie-obstoyatelstva-Kvarcheliya-o-probleme-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-v-Galskikh-shkolakh.html
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210405/1032150500/Takie-obstoyatelstva-Kvarcheliya-o-probleme-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-v-Galskikh-shkolakh.html
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კვარჩელიას ვიზიტის მიზანი იყო გალში აფხაზური ენის სავალდებულო სწავლების უზრუნ-
ველყოფა. ამისთვის აფხაზეთის დე-ფაქტო განათლებისა და ენობრივი პოლიტიკის სამინისტრო 
აპირებს, რომ აუცილებელი გახადოს აფხაზური ენის გამოცდა სასკოლო ატესტატის მისაღებად. 
ეს ცალსახად რთულ სიტუაციას შეუქმნის ქართველ მოსწავლეებს არა მხოლოდ აფხაზეთის, 
არამედ დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახ-
ვედრად, სადაც სასკოლო ატესტატის წარდგენა აუცილებელი პირობაა. 
 
როგორც ჩანს, გალის ქართულ მოსახლეობას დე-ფაქტო აფხაზეთის განათლების პოლიტიკა 
მხოლოდ ულტიმატუმის ენით არ მიეწოდება. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს 
ცნობით, გალში ადა კვარჩელიას ვიზიტს მალე მოჰყვა სოხუმში მოქმედი აფხაზეთის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დელეგაციის ვიზიტი პრორექტორ ჯულიეტა ადლეიბას 
ხელმძღვანელობით. წყაროს ცნობით, შეხვედრა ჟურნალისტების გარეშე ჩატარდა, რაც იმაზე 
მიუთითებს, რომ ჩამოსულთა მიზანი ადგილობრივ მცხოვრებლებთან საჩვენებელი ადმინის-
ტრაციული ტონით საუბარი არ ყოფილა.  პირიქით, მათთვის სასურველი იყო, მეგობრულ 
ატმოსფეროში განეხილათ გალის ახალგაზრდობისთვის „გულუხვი“ შეთავაზებების მთელი 
პაკეტი. ამ შეთავაზებებში სოხუმში მოქმედი აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
აბიტურიენტობა და მასში მოხვედრა იგულისხმებოდა, რაც გალელ ახალგაზრდებს საშუალებას 
მისცემს, სამწლიანი სწავლების შემდეგ განათლების მიღება რუსეთის ფედერაციაში მოქმედ 
უნივერსიტეტებში გააგრძელონ. საერთაშორისოდ აღიარებული დიპლომების მიღება მათ 
რუსეთის მოქალაქეების თანაბარ შესაძლებლობებს მისცემს რუსეთის შრომის და დასაქმების 
ბაზარზე დამკვიდრებისთვის. 
 
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები ნათლად აჩვენებს რუსული 
რბილი ძალის გააქტიურებას გალის ქართული მოსახლეობის მიმართ. იზოლაციაში მყოფი 
ადამიანებისთვის, რასაც პანდემიის პირობებში არსებული რეგულაციები კიდევ უფრო ამძაფ-
რებს, ჩნდება შესაძლებლობები, რომლებიც, ერთი მხრივ, მათ მისცემს საშუალებას, თავი და-
აღწიონ იზოლაციას, მაგრამ, მეორე მხრივ, ნათელს ხდის იმ პერსპექტივას, რომელიც გალელ 
ქართველებს კიდევ უფრო დააშორებს დანარჩენ საქართველოს. 
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ლათის ტრაგედია 
14.12.2021 
 
 
 
1992 წლის 14 დეკემბერს, აფხაზეთში, გულრიფშის რაიონის სოფელ ლათასთან დატრიალ-
ებული ტრაგედია ძმათამკვლელი ომის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა გახდა. 
საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს სამხედრო შენაერთების მიერ კონტროლირებული ტერი-
ტორიებიდან ნასროლმა ჭურვმა ტყვარჩელიდან აფრენილი შვეულმფრენი ჩამოაგდო, რამაც 
ბორტზე მყოფი 87 ადამიანი იმსხვერპლა, მათ შორის, 35 ბავშვი და 8 ფეხმძიმე ქალი. 
 
ომთან დაკავშირებულმა ვნებათაღელვამ ლათის ტრაგედია ომის რიგით სტატისტიკად აქცია. 
დღეს, ტრაგედიიდან 29 წლის შემდეგ, უნდა გავაცნობიეროთ ამ დღის სიმძიმე აფხაზური 
საზოგადოებისთვის. ომის დროს დაკარგულ ვერცერთ ქართულ და აფხაზურ სიცოცხლეს 
ვერაფერი დააბრუნებს. თუმცა დღეს მაინც გვმართებს შეცდომების და დანაშაულის 
გაცნობიერება და, სადაც შესაძლებელია, გამოსწორება. ლათის ტრაგედიის შემთხვევაში 
აფხაზური მხარისთვის გულწრფელად მისამძიმრება, ამ შემთხვევის სათანადოდ შესწავლა და 
შეფასება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა ნდობის აღდგენისკენ. 
 
გვსურს, ხმა მივაწვდინოთ ჩვენს აფხაზ მეგობრებს, რომლებსაც დანარჩენი საქართველოსგან 
ომის ტკივილი აშორებთ, და ვუთხრათ, რომ ლათაში დატრიალებული ტრაგედია საქართველოს 
ტრაგედიაა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ამ განცხადებით ახსენებს ჩვენი დაყოფილი 
ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, რომ დაუშვებელია ამგვარი დანაშაულების განმეორება. 
 
ამისათვის მივმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას: 
• დააფიქსიროს ოფიციალური პოზიცია ლათის ტრაგედიის თაობაზე; 
• უზრუნველყოს ლათის ტრაგედიის გამოძიება მასში მონაწილე ყველა პასუხისმგებელი 

პირის გამოსავლენად; 
• უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირება ლათის ტრაგედიის შესახებ; 
• 14 დეკემბერს, ლათის ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად, დაწესდეს 

ხსოვნის დღე, რომლითაც პატივს მივაგებთ ყველა მშვიდობიან მოქალაქეს, რომელიც 1992-
1993 წლების ომის დროს აფხაზეთში დაიღუპა. 
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გალში რუსული „რბილი ძალა“ გააქტიურდა 

17.09.2021 
 

 
დოკუმენტაციის პრობლემა გალის რეგიონში 
 
2017 წლიდან გალის მოსახლეობა დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული პრობლემების წინაშე 
დგას. იმის გამო, რომ მათი უმეტესობა უარს აცხადებს საქართველოს მოქალაქეობის დათ-
მობაზე, ვერც აფხაზეთის ე.წ. მოქალაქეობას იღებენ. დოკუმენტების არქონის გამო მოსახლეობას 
ჩამორთმეული აქვს როგორც პოლიტიკური უფლებები, არჩევნებში მონაწილეობის უფლების 
ჩათვლით, ასევე, პრობლემები ექმნებათ გადაადგილების თვალსაზრისითაც. 
 
2013 წელს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რეგიონის ეთნიკური ქართველი მოსახლე--
ობისთვის აფხაზური პასპორტების გაცემა იმ მიზეზით შეაჩერა, რომ ამ პროცესს, შესაძლოა 
„აფხაზეთის გაქართველება“ მოჰყოლოდა. 2017 წლიდან კი, დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ მიიღო 
გადაწყვეტი.ლება ძველი აფხაზური პასპორტების ხმარებიდან ამოღების და ფორმა №9-ის 
ბინადრობის მოწმობით ჩანაცვლების შესახებ.10 ამ დროს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ 
ქართული მოსახლეობა არჩევანის წინაშე დააყენა - დაეთმოთ საქართველოს მოქალაქეობა 
აფხაზური პასპორტების სანაცვლოდ. 
 
თუმცა, ვინაიდან მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა ამ არჩევანზე უარი განაცხადა, დე-ფაქტო 
სტრუქტურებმა კოლაფსური მდგომარეობის თავიდან ასაცილებლად გალის რაიონის 
მოსახლეობის ნაწილს ბინადრობის მოწმობები დაურიგეს. მაგრამ არც ამის შემდეგ შეწყვეტილა 
ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის გადაბირების მცდელობა. გალელებს საქართველოს 
მოქალაქეობის დათმობის სანაცვლოდ არაერთი სარგებელი შესთავაზეს, მათ შორის, პრივილ-
ეგიები ე.წ. „მურზაყანელი აფხაზების“ ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემთხვევაში, ასევე, 
რუსული პასპორტის მიღება, თუმცა, უშედეგოდ. 
 
ამჯერად, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, დე-ფაქტო ხელისუფლების 
სამიზნე გალელი ახალგაზრდები არიან. მიმდინარე წლის 27 აგვისტოს დე-ფაქტო ადმინის--

                                                            
10 Civil Georgia, 2017, “სოხუმმა ეთნიკური ქართველებისთვის ბინადრობის მოწმობების გაცემა დაიწყო”. 
ხელმისაწვდომია: https://old.civil.ge/geo/article.php?id=31225&search=  

https://www.democracyresearch.org/geo/729/
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=31225&search=
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ტრაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ფილიამ და დე-ფაქტო თავდაცვის მინისტრის მოად-
გილემ ოლეგ არშბამ, რომელიც ვიზიტით იმყოფებოდა გალში, კომისარიატში დაბარებულ 
ახალგაზრდებს განუცხადეს, რომ ის პირები, ვინც უარს იტყვის „საქართველოში გამგზავრებაზე“ 
და სავალდებულო სამხედრო სამსახურს აფხაზეთის სამხედრო სამსახურში გაივლიან, ე.წ. 
აფხაზურ პასპორტს მიიღებენ, უნივერსიტეტებში გარკვეული პრივილეგიები  ექნებათ და 
სამომავლოდ რუსული პასპორტის მიღებასაც შეძლებენ. იმის ხაზგასასმელად, რომ დაპირება 
რეალურია, მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს აფხაზური „პასპორტები“ გადასცეს 30 გალელს, 
რომლებმაც სავალდებულო სამხედრო სამსახური „აფხაზური არმიაში“ 2010-2020 წლებში 
გაიარეს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ცნობით, ეს არის აფხაზეთის დე-ფაქტო 
ადმინისტრაციის მცდელობა, გალის რაიონში დაუპირისპირდეს ძლიერ ქართულ ზეგავლენას. 
თუმცა, დიდი ალბათობით, ეს მცდელობაც უშედეგოა. „აფხაზურ არმიაში“ სამხედრო სამსახური 
მიმზიდველად არ გამოიყურება ფართოდ გავრცელებული სისტემური პრობლემების - 
„დედოვშჩინისა“ (ჯარისკაცებისთვის ფულის გამოძალვისა და მათზე ძალადობის პრაქტიკა) და 
გალელების ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციის გამო. 
 
პასპორტიზაციის საკითხზე ოკუპირებული გალის აფხაზური ადმინისტრაციის ხელმძღვან-
ელმა, კონსტანტინ ფილიამაც ისაუბრა, „სპუტნიკ აფხაზიისთვის“ 20 აგვისტოს მიცემულ 
ინტერვიუში11. მისი განცხადებით, „კატასტროფაა“, რომ რაიონის ეთნიკურ ქართველებს, 
რომლებიც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენენ, „აფხაზური პასპორტები“ და 
„აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა არა აქვთ. 
ფილიას თქმით, მიმდინარე წელს, გალის რაიონის სკოლების 223 კურსდამთავრებულიდან 
„აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ სწავლა მხოლოდ 17-მა განაგრძო. მისივე თქმით, ეს 
იმ დროს, როდესაც გალის რაიონის ბიუჯეტის ნახევარზე მეტი იხარჯება განათლებაზე. ფილიამ 
ასევე აღნიშნა, რომ, ვისაც საქართველოს პასპორტი აქვს, მას აფხაზურის იმედი არ უნდა 
ჰქონდეს. თუმცა დასძინა, რომ იმათაც კი, ვისაც საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმა და 
„აფხაზეთის მოქალაქეობის“ მიღება სურს, ამას მაინც ვერ ახერხებს. ვინაიდან საქართველოს 
მოქალაქეობის შეჩერების მსურველებს (აფხაზურის მიღების სანაცვლოდ) იუსტიციის სამინის-
ტრო უარს იმ მიზეზით ეუბნება, რომ ასეთი სახელმწიფო არ არსებობს. ფილიას განცხადებით, 

                                                            
11 О вопросах безопасности, ситуации с коронавирусом, проблемах паспортизации и о том, как развивать туристическую 
отрасль, в интервью радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия. 
ხელმისაწვდომია: https://sputnik-abkhazia.ru/interview/20210820/1033070049/Bezopasnost-ekonomika-i-pasporta-glava-
Gala-rasskazal-o-zhizni-rayona.html  

https://sputnik-abkhazia.ru/interview/20210820/1033070049/Bezopasnost-ekonomika-i-pasporta-glava-Gala-rasskazal-o-zhizni-rayona.html
https://sputnik-abkhazia.ru/interview/20210820/1033070049/Bezopasnost-ekonomika-i-pasporta-glava-Gala-rasskazal-o-zhizni-rayona.html
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ეს საკითხი ერთობლივი ძალისხმევით უნდა გადაწყდეს, ვინაიდან, მათ, „ვისაც გულწრფელად 
სურს, რომ იყოს აფხაზეთის მოქალაქე და პატრიოტი, ამის შანსი უნდა მიეცეს“.12 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, 1-ელ სექტემბერს, მასწავლებლების 
დახურულ შეკრებაზე, გალის სკოლების დირექტორებმა მასწავლებლების მიმართ უკმაყოფ-
ილება გამოთქვეს იმის გამო, რომ გალის რაიონის აბიტურიენტებიდან მხოლოდ 17-მა 
გააგრძელა სწავლა აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს მაჩვენებელი აფხაზეთის დე-
ფაქტო ადმინისტრაციისთვის განსაკუთრებით საგანგაშოა, იმის ფონზე, რომ გალის რაიონში 
ქართული ზეგავლენის შესამცირებლად და განათლების კუთხით დიდი ძალისხმევა და რესურ-
სი დაიხარჯა. სკოლის დირექტორებმა ამ შედეგის მიღება მასწავლებლების ცუდ მუშაობას 
დააბრალეს. სამწუხაროდ, ეს დისკუსია ქმნის საფუძველს, ვიფიქროთ,  რომ მომდევნო წლებში 
აბიტურიენტებზე ზეწოლა გაგრძელდება. 
 
 

არჩევნების ტყვეობაში: გალელები თბილისსა და სოხუმს შორის 
10.11.2021 

 
 
გალის რეგიონის მცხოვრებლებს ეთნიკური კუთვნილება არასანდო მოქალაქეებად აქცევს 
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობისთვის, ხოლო „არასასურველი“ პოლიტიკური აქტიურობა - 
საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, რაც განსაკუთრებით ცხადად ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების დროს გამოჩნდა. 
 
წინასაარჩევნო პერიოდში დაძაბულობა იყო ენგურის ორივე მხარეს. ეს დაძაბულობა 
განსაკუთრებით საგანგაშო გახდა არჩევნების მეორე ტურის დროს. გალის რეგიონის მცხოვ-
რებლებმა, რომლებსაც ყოველდღიური საქმიანობა ან პერიოდულად აუცილებელი საქმე აქვთ 
ზუგდიდში, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდ-
ნენ, აღმოაჩინეს, რომ ენგურის გამშვები პუნქტი აფხაზურ მხარეს ჩაკეტილი ჰქონდა. დე-ფაქტო 
მთავრობა კოვიდ ვითარებასთან დაკავშირებული ზოგადი განცხადებით შემოიფარგლა, თუმცა 
ბევრ გალელს მიაჩნია, რომ „დროებითი“ ზომა არჩევნებს უკავშირდებოდა. ამ მოსაზრებას 
აძლიერებს ისიც, რომ ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით სიტუაცია არ დასტაბილურებ-

                                                            
12 Civil Georgia, 2021, “ოკუპირებული გალის რაიონის ხელმძღვანელი ადგილობრივების პასპორტიზაციის შესახებ”, 
იხილეთ: https://civil.ge/ka/archives/438706  

https://www.democracyresearch.org/geo/790/
https://civil.ge/ka/archives/438706
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ულა, თუმცა ენგურის გამშვები პუნქტი 1-ელი ნოემბრიდან ოფიციალურად გაიხსნა. დემოკ-
რატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელთ არსებული ინფორმაციით, აფხაზეთის დე-ფაქტო 
სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლები კერძო საუბრებში ამბობდნენ, რომ „საზღვრის“ ჩაკეტ-
ვის გადაწყვეტილება თბილისის თხოვნით მიიღეს. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე საჯარო სერვისების მისაღებად, ბევრი გალელი ზუგდიდშია 
რეგისტრირებული. ზუგდიდში რეგისტრაცია მათ შესაძლებლობას აძლევს, ჩართულები იყვნენ 
პოლიტიკურ პროცესებში და თავისი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები გამოიყენონ. 
გალის რეგიონის მოსახლეობის ამა თუ იმ ქართული პოლიტიკური პარტიის მიმართ ლო-
იალობის თაობაზე მსჯელობა ძნელია. ამის მიუხედავად, გალში ვარაუდობენ, რომ ცენ-
ტრალური ხელისუფლების გარკვეულ წრეებში გალელების პოლიტიკური აქტივობა საფრთხედ 
იქნა აღქმული ზუგდიდში ოპოზიციური ძალების შესაძლო უპირატესობის მოპოვების შიშით. 
შესაძლოა, სწორედ ამის გამო გაჩნდა მოსაზრება, დაკეტილი „საზღვრით“ შეეშალათ ხელი 
სავარაუდოდ, ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის  მობილიზებისთვის. 
 
ამ მოსაზრებას აძლიერებს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მმართველი პარტიის მხარდამჭერები 
გალის რეგიონის მცხოვრებლებს საქართველოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების 
გადაცემას სთხოვდნენ. თუმცა იმ პირების უმეტესობამ, ვისაც ასეთი თხოვნით მიმართეს, 
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების გადაცემაზე უარი თქვა. დემოკრატიის კვლევის 
ინსტიტუტის ინფორმაციით, ამ პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულები კრიმინალური 
წარსულით ცნობილი  პირები, რომლებიც თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ გალსა და მის 
სოფლებში. 
 
საქართველოს კანონმდებლობა არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების განხორცი-
ელებისათვის ხელის შეშლას სისხლის სამართლის დანაშაულად მიიჩნევს. ენგურის ხიდის 
ჩაკეტვით გალელებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის-
თვის ხელოვნურად ხელის შეშლა საგანგაშოა და საჭიროებს საქართველოს ცენტრალური 
ხელისუფლების მხრიდან სათანადო განმარტებას - ვინ და რატომ შეუშალა ხელი გალის რეგიონ-
ის მცხოვრებლების გადაადგილების თავისუფლებას არჩევნების პერიოდში.  
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აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების  
„თაფლაკვერის პოლიტიკა“ გალის რეგიონში 

01.12.2021 
 
 
აფხაზეთში დარჩენილი ეთნიკური ქართული ანკლავის, გალის რეგიონის ინტეგრაცია დე-
ფაქტო რესპუბლიკის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სივრცეში, ჯერ კიდევ გადადებულ საკით-
ხად ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული მცდელობები ჰქონდათ 
აწ განსვენებული დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღაფშის და ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენ-
ტის ალექსანდრე ანქვაბის დროს, ასეთ ნაბიჯებს აფხაზეთის მემარჯვენე-პატრიოტული პარ-
ტიები ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ. ამის შედეგი ისაა, რომ გალის საკითხი 
აფხაზური პოლიტიკური დღის წესრიგის ხილულ ნაწილში არ ხვდება და გარე დამკვირ-
ვებლების განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. 
 
ამ მხრივ მნიშვნელოვანია მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს გალის რეგიონში დე-ფაქტო 
პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას ვიზიტი. ოფიციალური წყაროების თანახმად, ამ სტუმრობამ აფ-
ხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის რაიონებში დაგეგმილი ვიზიტების ფარგლებში ჩაიარა. ბჟანია 
გალს გუდაუთის, გულრიფშის და ოჩამჩირის რაიონების შემდეგ ეწვია. ოფიციალურად გალში 
ჩასვლის მიზეზი სოციალური ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური ობიექტების მონახულება 
იყო. ასლან ბჟანია ეწვია ენგურის საკონტროლო-გამშვებ პუნქტსაც და მის გამართულ მუშაობაში 
დარწმუნდა. თუმცა, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, გაცილებით მნიშ-
ვნელოვანი იყო ამ ვიზიტის არაოფიციალური ნაწილი. 
 
არაოფიციალური ინფორმაციით, 24 ნოემბრის ვიზიტის ფარგლებში, დე-ფაქტო პრეზიდენტი 
ასლან ბჟანია შეხვდა სამ გალელ ახალგაზრდას, რომლებმაც თავი მურზაყანელ აფხაზებად 
გამოაცხადეს და სასწავლებლად რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებები არჩიეს. გადაადგილების გაიოლების მიზნით და სხვა 
გალელებთან უპირატესი უფლებების მიღების ნიშნად მათ ე.წ. აფხაზური და რუსეთის ფედერ-
აციის პასპორტები გადაეცათ. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ასეთი საჩუქრები აღუთქვა ყველა იმ 
ახალგაზრდა გალელს, რომელიც სამურზაყანოელ აფხაზად გამოაცხადებს თავს და რუსეთში 
მოისურვებს სასწავლებლად წასვლას. 

https://www.democracyresearch.org/geo/814/
https://www.democracyresearch.org/geo/814/
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გალელი ქართველები განსაკუთრებით განიცდიან „თაფლაკვერის პოლიტიკის“ საშუალებით 
მათ იდენტობაზე მიტანილ თავდასხმებს. თითოეული გალელი, რომელიც რიგი მიზეზების 
გამო უარს ამბობს ქართულ ეთნიკურ კუთვნილებაზე, „გადაბირებულად“ ითვლება. ვიზიტისას, 
დე-ფაქტო პრეზიდენტის შეხვედრა ასეთ გალელებთან, ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის 
იმის ნიშანია, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა კვლავინდებურად გააგრძელებს „აფხაზ-
ობაში გადაბირების“ პოლიტიკას და კიდევ მეტ გალელს შეუქმნის ცდუნებას, თავი მურზაყანელ 
აფხაზად აღიაროს. 
 
სამწუხაროა, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აგრძელებს მისი მმართველობის ქვეშ 
მყოფი ტერიტორიების მცხოვრებლების ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით დაყოფას  და ამით 
მათი მნიშვნელოვანი ნაწილის, გალელი ქართველების გაღიზიანებას იწვევს. ასეთი პოლიტიკა, 
შიდა გამყოფ ხაზებს აღრმავებს თავად გალის რეგიონშიც და უნდობლობას აჩენს ქართული 
ეთნიკური კუთვნილების მსურველ და მის დამთმობ პირებს შორის. და საბოლოოდ, რას მისცემს 
ეს პოლიტიკა აფხაზეთის მომავალს, თუკი იდენტობის პოლიტიკა ერთი ეთნიკურობის მეორით 
ჩანაცვლებას გულისხმობს? და თუ ამ პრინციპით ეთნიკური საზღვრების ცვლილება ნების-
მიერი მეთოდით გამართლებულია? აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა, ერთი მხრივ, თესავს 
გაღიზიანებას, ხოლო მეორეს მხრივ, დაბლა სწევს მორალურ სტანდარტს, რომელიც პრაგმატ-
ული თვალსაზრისითაც არ ითამაშებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის იდეის სასარგებლოდ. 
პასპორტიზაცია და კულტურულ-საგანმანათლებლო ინსტრუმენტები ხელს უწყობს არა აფხაზ-
ეთის, როგორც ქვეყნის იდენტობის, გაძლიერებას, არამედ ახალისებს რუსეთის ფედერაციის 
„რბილ ძალას“. 
 
 
ტურისტული სეზონისთვის სამზადისი აფხაზეთში 
და მისი გავლენა გალის რეგიონზე 
06.05.2021 
 

აფხაზეთისთვის ტურიზმი საკუთარი, არადოტაციური შემოსავლების დიდ წილს შეადგენს. 
2019 წელს, პანდემიის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე, განსაკუთრებით აღინიშნა ის ფაქტი, 
რომ პირველად 1992-1993 წლების ომის შემდეგ, აფხაზეთს მილიონზე მეტი ტურისტი 

https://www.democracyresearch.org/geo/582/
https://www.democracyresearch.org/geo/582/
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ესტუმრა.13 აფხაზეთის დე-ფაქტო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ანგარიშის მიხედვით, 2019 
წლის ტურისტულ სეზონზე ფასიანი მომსახურების მოცულობამ აფხაზეთში ორ მილიარდ ოთხ 
მილიონ რუსულ რუბლს გადააჭარბა,14 რაც დღევანდელი მონაცემით, 92 მილიონ 118 ათას 
ლარზე მეტია. იმავე მონაცემებიდან ირკვევა, რომ ამ სერვისების და შემოსავლების ცირკულაცია 
დღევანდელი აფხაზეთის მთელ ტერიტორიას მოიცავდა, გალის რეგიონის გარდა. ეს უკანას-
კნელი აფხაზეთის ტურისტულ მარშრუტებსა და ინფრასტრუქტურაში რაულ ხაჯიმბას 
პრეზიდენ-ტობის დროიდან (2005-2009; 2014-2020) არ მოიაზრებოდა. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს ცნობით, მიმდინარე წლის ტურისტული 
სეზონისთვის მზადება უკვე გალის რეგიონსაც შეეხება. ეს, ერთი მხრივ, აიხსნება ამჟამინდელი 
დე-ფაქტო მთავრობის წინამორბედებისგან განსხვავებული ხედვით რეგიონის მიმართ და დე-
ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკაში მისი ინტეგრაციის სურვილით. მეორე მხრივ კი, გლობალური 
პანდემიის პირობებში იმაზე გათვლას შეიძლება ემსახურებოდეს, რომ მოგზაურობის ჯერ 
კიდევ შეზღუდული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, აფხაზეთს უფრო მეტი რუსი ტურისტი 
ეწვევა. შესაბამისად, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობას რუსი ტურისტების სავარაუდოდ დიდი 
მასისთვის გაზრდილი ტურისტული პოტენციალით და უკეთ მომზადებულად დახვედრა სურს. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს ცნობით, წინა კვირას გალის რეგიონს აფხაზეთის 
დე-ფაქტო ტურიზმის მინისტრის მოადგილე დავით ქაჯაია ესტუმრა, რომელმაც ადგილობ-
რივებთან შეხვედრაზე სფეროში დაგეგმილ სიახლეებზე იმსჯელა. მან გალელებს გააცნო გეგმა, 
რომლის მიხედვითაც აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა გეგმავს სოფელ საბერიოში ახალი გზის 
გაყვანას და ენგურჰესის და გალის წყალსაცავის ტურისტულ მარშრუტებში შეყვანას. თუმცა 
სათუოა, რამდენად შეეძლება რეგიონმა მასპინძლობა გაუწიოს რუსეთიდან ჩამოსულ ტურის-
ტებს სასტუმროების ინფრასტრუქტურის განვითარების გარეშე. როგორც ჩანს, აფხაზეთის დე-
ფაქტო ტურიზმის სამინისტროს გათვლა აქვს ერთდღიან ვიზიტორებზე, რომელთა რაოდენობამ 

                                                            
13 მილიონზე მეტი: აფხაზეთში ტურისტების რაოდენობა 2018 წელთან შედარებით გაიზარდა. სპუტნიკი (რუსულ 
ენაზე). წყარო: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191021/1028660636/Perevalit-za-million-chislo-turistov-v-Abkhaziyu-
vyroslo-na-10-v-2019-godu.html  
14 აფხაზეთის ტურისტული სექტორის ანალიზი 2019 წელს. აფხაზეთის დე-ფაქტო სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 
(რუსულ ენაზე). წყარო: https://www.tppra.org/news/publication/analiz-turisticheskoy-otrasli-respubliki-abkhaziya-za-2019-
god.html  

https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191021/1028660636/Perevalit-za-million-chislo-turistov-v-Abkhaziyu-vyroslo-na-10-v-2019-godu.html
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191021/1028660636/Perevalit-za-million-chislo-turistov-v-Abkhaziyu-vyroslo-na-10-v-2019-godu.html
https://www.tppra.org/news/publication/analiz-turisticheskoy-otrasli-respubliki-abkhaziya-za-2019-god.html
https://www.tppra.org/news/publication/analiz-turisticheskoy-otrasli-respubliki-abkhaziya-za-2019-god.html
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2019 წელს ტურისტების  ნახევარი შეადგინა (517 000),15 ან იმათზე, ვინც აფხაზეთის დანარჩენ 
ტერიტორიაზე მოქმედ სასტუმროებში რჩება და გალის რეგიონს შეიძლება ექსკურსიაზე ეწვიონ. 
 
თუმცა ტურისტული სეზონისთვის ამგვარი მზადება, რაც მასპინძლობის ინფრასტრუქტურის 
გაშლა-განვითარებას მოითხოვს, გალის მცხოვრებლებისთვის ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან 
ერთად გამოწვევებსაც აჩენს. 
 
პირველ რიგში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ გადაუჭრელ პრობლემად რჩება კორ-
უფცია, რომლის მიმართაც გალის რეგიონის მცხოვრებლები ყველაზე მოწყვლადები არიან, 
აფხაზეთის დე-ფაქტო მოქალაქეობის არქონის, და მეორე, მათი ეთნიკური იდენტობიდან 
გამომდინარე დისკრიმინაციის გამო. ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად, დე-ფაქტო 
ხელისუფლების პრიორიტეტია კორუფციის შეკავება, განსაკუთრებით იმ სტრუქტურებში, 
რომლებთანაც რუს ტურისტებს ყველაზე ხშირი შეხება აქვთ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტ-
უტის წყაროს ცნობით, მაგალითად, საგზაო პოლიციამ  პირდაპირი დირექტივა მიიღო, არ 
გააჩერონ რუსეთის ფედერაციის ნომრიანი მანქანები. თუმცა გალის მცხოვრებლები კორუფცი-
ისგან დაცულები არ არიან. შესაძლოა, სწორედ ისინი გახდნენ გამოძალვის უპირატესი 
სამიზნეები, მით უფრო, თუ ტურისტების ნაკადი გალის რეგიონში შევა და ადგილობრივებ-
ისთვის შემოსავალს გააჩენს. 
 
მეორეც, ეპიდვითარება რუსეთში მიმდინარე ვაქცინაციის მიუხედავად, მაინც საგანგაშო რჩება. 
შესაბამისად, იზრდება იმის ალბათობა, რომ აფხაზეთში ტურისტული სეზონი ვითარებას 
დაამძიმებს. ამის გათვალისწინებით, დიდი მნიშვნელობა აქვს, საჭიროების შემთხვევაში 
რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება  საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა გალის რეგიონის და 
აფხაზეთის სხვა მცხოვრებლებისთვის. სამწუხაროდ, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ამ 
მიმართულებით შეიძლება მეტი წინაღობაც შექმნას. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის 
წყაროს ცნობით, დე-ფაქტო ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ, ალისა არძინბამ გალში 
ადგილობრივ მედიკოსებთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ აუცილებელია აფხაზეთში მცხოვრები 
პაციენტების რუსეთის ფედერაციის კრასნოდარისა და სარატოვის და არა საქართველოს 
კლინიკებში გადამისამართება, რათა აფხაზეთის ჯანდაცვის სისტემა „მოწინააღმდეგესთან“ 

                                                            
15 მილიონზე მეტი: აფხაზეთში ტურისტების რაოდენობა 2018 წელთან შედარებით გაიზარდა. სპუტნიკი (რუსულ 
ენაზე). წყარო: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191021/1028660636/Perevalit-za-million-chislo-turistov-v-Abkhaziyu-
vyroslo-na-10-v-2019-godu.html  

https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191021/1028660636/Perevalit-za-million-chislo-turistov-v-Abkhaziyu-vyroslo-na-10-v-2019-godu.html
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191021/1028660636/Perevalit-za-million-chislo-turistov-v-Abkhaziyu-vyroslo-na-10-v-2019-godu.html
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შედარებით სუსტად არ გამოჩნდეს და თავიდან იქნას არიდებული ის „ცუდი ზეგავლენა,“ რასაც 
საქართველო აფხაზეთის მცხოვრებლებზე ახდენს. 
 
აფხაზეთის მცხოვრებლებისთვის ტურიზმით მოტანილი შემოსავალი პანდემიით გამოწვეული 
კრიზისის პირობებში, ცხადია, დიდი შვება იქნება, თუმცა ყურადღებას იმსახურებს ის გამო-
წვევები, რამაც ზემოთ მიმოხილული მიზეზების გამო, შესაძლოა, გალის რეგიონში  იჩინოს 
თავი. 
 

დაიწყებს თუ არა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა 

ფართომასშტაბიან პრივატიზაციას? 
17.11.2021 

 

უკვე ოცდარვა წელია, აფხაზეთი დე-ფაქტო აღარ არის საქართველოს სამართლებრივ-
პოლიტიკური და ეკონომიკური სივრცის ნაწილი. ამ ხნის განმავლობაში, ოდესღაც ეკონომ-
იკურად წარმატებული მხარე გაპარტახდა და მისი მცხოვრებლების უმეტესობა გადარჩენის 
რეჟიმში ცხოვრობს. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის მტკიცებით, ეკონომიკური ინფრასტრუქ-
ტურა 1992-1993 წლების ომმა გაანადგურა. დე-ფაქტო ხელისუფლება სამხედრო მოქმედებ--
ებისგან მიყენებულ ზარალს 11-დან 13 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე აფასებს და კომ-
პენსაციას საქართველოს მთავრობისგან ელის. თუმცა, ომის ფაქტორის გარდა, არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკური სივრციდან გასვლის შემდეგ ადგილობრივი 
ინფრასტრუქტურის უფუნქციობა. მიტოვებული ინფრასტრუქტურა, წლების განმავლობაში 
ჯართად ქცევის და სხვადასხვა სახის მასალად დაშლის მსხვერპლი გახდა. 
 
დღევანდელი აფხაზეთის ეკონომიკა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის დარგებითაა წარ-
მოდგენილი. ოკუპაციის პირობებში, იგი მთლიანადაა მიბმული  რუსეთის ფედერაციის 
ეკონომიკას და მისგან საზრდოობს. ოფიციალურად, დღევანდელი აფხაზეთის ბიუჯეტის 60% 
რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით, 2008 წლის 
რუსეთ-საქართველოს ომის და რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის 
ცალმხრივად აღიარების შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ მხოლოდ ფინანსური სახით 
40 მილიარდ რუბლზე მეტი (ნახევარ მილიარდ დოლარზე მეტი) დახმარება მიიღო. აქ არ 
იგულისხმება ის ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული დახმარება, რაც რუსეთის ფედერაცი-
იდან მის მიერ ოკუპირებულ რეგიონში სატრანსპორტო საშუალებების, მატარებლის რელსების, 

https://www.democracyresearch.org/geo/802/
https://www.democracyresearch.org/geo/802/
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სამშენებლო მასალის, ხეტყის, თუ სხვა სახით მოედინება. ასევე, არ იანგარიშება აფხაზეთის 
ტერიტორიაზე მოპოვებული წიაღისეულის თუ სხვა ნედლეულის შესყიდვით შეტანილი 
ფინანსური რესურსები, რომლებიც აფხაზეთის დე-ფაქტო ელიტამ რუსეთის სამხრეთში 
წარმოებული დიდი და მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების, მაგალითად, სოჭის 
ოლიმპიადის მზადების დროს მიიღო. არის თუ არა დახმარება უანგარო? როდემდე გააგრძელ-
ებს რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ოკუპირებულ  რეგიონში უზარმაზარი ფინანსური ნა-
კადის გაუმჭვირვალე არხებით შედინებას? რას მოითხოვს იგი სანაცვლოდ, გარდა ერთგულ-
ებისა და მტრულად განწყობილი საქართველოს მიმართ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის 
ხისტი პოზიციისა? 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, აფხაზეთში ღიად დაიწყო საუბარი 
ფართომასშტაბიანი პრივატიზაციის თაობაზე. ეს უკანასკნელი გულისხმობს როგორც ეკონომ-
იკური ინფრასტრუქტურის ობიექტების, ისე უძრავი ქონების გასხვისებას რუსულ ბიზნესსა და 
რუსეთის მოქალაქეებზე. უძრავი ქონების დიდი ნაწილი აფხაზეთში უპატრონოდაა მიტოვებ-
ული. 250 000-ზე მეტი ეთნიკური ქართველის პირადი ქონება მიწის და შენობა-ნაგებობების 
სახით რუსეთის ბევრი მოქალაქისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს. თუმცა გაცილებით მეტი 
ფასი რუსეთისთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწას და საბჭოთა პერიოდის ტურისტულ 
ინფრასტრუქტურას ექნება. ჩვენი აზრით, სწორედ ამ მიმართულებით შეიძლება დავინახოთ 
პრივატიზაციის პირველი ტალღა, რითაც, პირველ რიგში, რუსული ბიზნესი და რუსეთის ფედ-
ერაციაში მოქმედი ეკონომიკური აქტორები იხეირებენ. ეს პროცესი კიდევ უფრო გააღრმავებს 
რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთის ანექსიას. 
 
ამ პერსპექტივას აფხაზეთში ენთუზიაზმით არ შეხვედრიან. ამჟამინდელი დე-ფაქტო მთავრობ-
ის ოპოზიციაში მყოფი ძალები ღიად საუბრობენ, რომ ფართომასშტაბიანი პრივატიზაცია 
აფხაზეთიდან დევნილ ეთნიკურ ქართველებს, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეობა აქვთ, 
აფხაზეთში საკუთრების შეძენის შესაძლებლობას მისცემს. ამ ნახევრად ოფიციალური არგუმენ-
ტის გარდა, აფხაზეთში შიშობენ, რომ რუსების დიდი მასის მიერ აფხაზეთში საკუთრების შეძენა 
უკიდურეს უმცირესობაში მოაქცევს ადგილობრივ ეთნიკურ აფხაზებს. ამიტომ ნაკლებად სა-
ვარაუდოა, აფხაზეთის მოქმედმა დე-ფაქტო მთავრობამ ინდივიდუალური წესით ქონების 
გასხვისება დაიწყოს. უფრო სავარაუდოა, მან მსხვილი საკუთრება გადასცეს რუსულ ბიზნესს 
თუ სახელმწიფოს. 
 
საქართველოსთვის ამ პროცესის გაკონტროლება მოცემულ ვითარებაში უკიდურესად ძნელია. 
თუმცა აუცილებელია, საქართველოს ხელისუფლებამ მკაფიოდ განაცხადოს, რომ გამოიყენებს 
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საერთაშორისო სამართლებრივ ბერკეტებს რუსეთის ფედერაციასთან დავებისა და იმ 
ეკონომიკური აქტორების სანქცირებისთვის, რომლებიც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორია-
ზე საკუთრების შეძენას გაბედავენ. 
 

 
ენგურის ხიდის კვეთის სანაცვლოდ ქრთამის 

რაოდენობა 3000-დან 2000 რუსულ რუბლამდე შემცირდა 
23.06.2021 

 

გალის რეგიონის იზოლაციაზე მსჯელობა ხშირ შემთხვევაში დაიყვანება ე.წ. ენგურის 
საკონტროლო-გამშვები პუნქტის მკაცრ რეგულაციებამდე, რომლის მიზანია ენგურს გადაღმა 
დარჩენილი მოქალაქეების დაშორება დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიისა და სახელ-
მწიფოებრივი სივრციდან. ენგურის გამყოფ ხაზზე მდებარე ამ პუნქტის მუშაობა ერთგვარი 
საზღვრისპირა ცნობიერების შექმნის მექანიზმია, ერთი მხრივ, იგი ხურავს აფხაზეთს დანარჩენი 
საქართველოსთვის და, მეორე მხრივ, აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს დანარჩენი საქარ-
თველოს სიშორის, რთულად მისაწვდომობის განცდას უმძაფრებს.  შედეგად კი, „საზღვრის“ 
გადალახვის სირთულე, პროცედურები და აკრძალვები, გალის რეგიონის ქართველებს მისი 
„დარღვევისკენ“ - ზოგჯერ სიცოცხლის სანაცვლოდ - უბიძგებს. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ე.წ. საზღვარი, გარდა დანარჩენი საქარ-
თველოსგან პოლიტიკურ-ფსიქოლოგიური „დაშორების“ ფუნქციისა, მნიშვნელოვან ეკონომიკ-
ურ ფუნქციას ასრულებს მის კონტროლში ჩართული პირებისთვის. მიუხედავად აკრძალვებისა, 
ხიდის გადალახვა ქრთამის სანაცვლოდაა შესაძლებელი, 2000-3000 რუსულ რუბლად (88-132 
ლარის ეკვივალენტი) ნებისმიერი ტვირთის, მათ შორის აკრძალული საქონლის გადატანა-
გადმოტანაა შესაძლებელი და გადაადგილებაზე არსებული ასაკობრივი შეზღუდვაც (ამჟამად 
მოქმედი რეგულაციით, 17-40 წლის ასაკობრივ ჯგუფს ეკრძალება ე.წ. საზღვრის გადალახვა) 
შეუძლიათ უგულებელყონ. ეს მდგომარეობა ტვირთად აწვება ადგილობრივების ეკონომიკურ 
სიდუხჭირეს და ხაზს უსვამს გალის რეგიონის მცხოვრებლების უთანასწორობას აფხაზ 
ჩინოსნებთან, რომლებიც ამ „რეგულაციებით“  კორუფციით მდიდრდებიან. 
 

https://www.democracyresearch.org/geo/645/
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დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ცნობით, არსებული ასაკობრივი შეზღუდვა ივნისის  
დასაწყისში  გაიზარდა. თუ აქამდე ენგურის ხიდზე მოძრაობა 17-40 წლის პირებს ეკრძალებ-
ოდათ, ახლა ზედა ზღვარი 59 წლამდე გაიზარდა, რაც პოტენციურ ქრთამის გამცემთა რაოდენ-
ობას მკვეთრად ზრდის. ცხადია, ამ ცვლილების მიზანიც სწორედ ესაა და არა ე.წ. საზღვრის 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, გალის მცხოვრებმა ფარულად გადაიღო 
ე.წ. საზღვარზე ქრთამის გადაცემის ფაქტი და ინტერნეტით გაავრცელა. ამ რეალობის სააშ-
კარაოზე გამოტანას მოქალაქეების საპროტესტო აქციაც მოჰყვა. აქციის შედეგად გალის რე-
გიონის ადმინისტრაცია ადგილობრივებს დაჰპირდა, რომ ეს შეზღუდვები მოიხსნებოდა. თუმცა 
ამჟამად  ერთადერთი „საშეღავათო“ ცვლილება ისაა, რომ „მესაზღვრეები“ 3000-ის ნაცვლად 
2000 რუსულ რუბლს იღებენ ქრთამად. 
 
მოცემული ვითარება და გალის რეგიონში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, 
რომ ენგურის ხიდზე არსებული კორუფცია კიდევ უფრო მეტად უსვამს ხაზს ეთნიკურ სე-
გრეგაციას და მის საფუძველზე წახალისებულ დისკრიმინაციას, რომელსაც მონეტარულად 
გამოხატული დივიდენდები მოაქვს აფხაზეთის დე-ფაქტო ძალოვანი უწყებების მმართველი 
ჯგუფებისთვის. ეს უკანასკნელი ფაქტორი გვაფიქრებინებს, რომ, მიუხედავად გალის რეგიონის 
მცხოვრებთა მოთხოვნებისა და გამყოფი ხაზის გასწვრივ ამ კორუფციული კაბალისთვის თავის 
არიდების გამო მომხდარი არაერთი ტრაგიკული შემთხვევისა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ე.წ. 
სასაზღვრო რეჟიმი შეიცვალოს. ზემოაღნიშნული კორუფციული სქემა მოგებიან ბიზნესად რჩება 
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის და ძალოვნების წარმომადგენლებისთვის. საქართველოს 
ხელისუფლებამ და საერთაშორისო საზოგადოებამ მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს, რომ 
აღნიშნული „რეგულაციების“ ეფექტი, გალის რეგიონის მცხოვრებთათვის, ისედაც მძიმე სოცი-
ალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას აუარესებს, რაც ზოგჯერ მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს 
რისკის ქვეშ აყენებს. 
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ენერგოკრიზისის კორუფციული და საოკუპაციო ასპექტები აფხაზეთში 
03.11.2021 

 
 
ჯერ კიდევ 2020 წლის იანვარში სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ენგურჰესის გათიშვამ 
აფხაზეთი ღრმა ენერგოკრიზისში ჩააგდო. ვითარება ვერც სამუშაოების დასრულების შემდეგ 
გამოსწორდა. რუსეთის ფედერაციიდან ელექტროენერგიის იმპორტის სისტემა ვერ აეწყო და დე-
ფაქტო ხელისუფლებისთვის ენერგოკრიზისი დღესაც გადაუჭრელ გამოწვევად რჩება. 
 
რა ქმნის ელექტროენერგიის დეფიციტს აფხაზეთის ენერგოსისტემაში? ამ პრობლემის ყველაზე 
მარტივი ახსნა ბიტკოინის მაინინგ-ფერმებია. საქართველოს ენერგოსისტემიდან, კერძოდ, 
„საზიარო“ ენგურჰესიდან აფხაზეთისთვის ელექტროენერგიის უფასოდ მიწოდებამ ჩრდილოვ-
ანი ეკონომიკის ეს დარგი ააყვავა და რეგიონისთვის ნამდვილ კატასტროფად აქცია. გარდა 
იმისა, რომ მაინინგ-ფერმების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ოდენობა მიწოდების 
კოლაფსს იწვევს და განუზომლად დიდ სოციალურ ტვირთად აწევს რიგით მომხმარებელს, იგი, 
ასევე, ხელს უშლის სხვა ტიპის ეკონომიკური საქმიანობის წარმოებას და გაშლას. 
 
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა ამ გამოწვევისთვის თავის გართმევის გზებს, ბიტკოინის 
მაინინგ-ფერმების აღკვეთის გარდა, საზოგადოებას ვერაფერს სთავაზობს. თუმცა წარმატება ამ 
არც თვალსაზრისით ჩანს. აფხაზეთის მოსახლეობას ელექტროენერგია დღემდე  გრაფიკით მიეწ-
ოდება, რომლის დაცვაც ენერგოსისტემისთვის მაინც პრობლემად რჩება. როგორც ჩანს, ამ 
საკითხის გამოსწორება  პოლიციური მეთოდებით ვერ ხერხდება. ბიტკოინის მაინინგისთვის 
საჭირო ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვილობის შეტანა, გადატანა თუ ერთი ადგილიდან სხვა 
ადგილას წარმოების გადაადგილება იოლია. ამის გამო აკრძალვა, თუნდაც კონკრეტულ შემ-
თხვევაში ქმედითი იყოს, მაინც არაეფექტიანია. აფხაზეთის დე-ფაქტო სამართალდამცველებმა 
რამდენი მაინინგ-ფერმაც არ უნდა  დახურონ, ამ ჩრდილოვან სექტორში ჩართულ აქტორებს ყო-
ველთვის შეუძლიათ, სანაცვლო ფერმები გამართონ. 
 
მოცემული ვითარება ენერგოკრიზისის კორუფციულ მხარეს აშიშვლებს. ერთი მხრივ, მოქმედი 
ძალაუფლების ინსტიტუტებს არ ძალუძთ, დაარეგულირონ ბიტკოინის წარმოების 
არალეგალური ბიზნესი ამ სექტორის მოქნილობის გამო,  მეორე მხრივ კი, ამგვარი მოქნილობის 
კორუფციული ფაქტორები მოუხელთებელი ხდება დე-ფაქტო მთავრობისთვის. კორუფციის 
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https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.democracyresearch.org%2Fgeo%2F777%2F


 
47 

 

მასშტაბებიდან გამომდინარე, ბიტკოინის წარმოებით შექმნილი შემოსავალი ამ არალეგალური 
ბიზნესის მფლობელებსა და ისევ დე-ფაქტო ხელისუფლების და მისი ძალოვანი უწყებების 
წარმომადგენლებს შორის ნაწილდება. 
 
ამას გარდა, ეს ვითარება ცხადყოფს ენერგოკრიზისში რუსეთის ფედერაციის არაერთგვაროვან 
როლს. ერთი მხრივ, რუსეთი იღებს ვალდებულებას, დაეხმაროს თავის პროტეჟე დე-ფაქტო 
ხელისუფლებას აფხაზეთის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფაში. ამისათვის ენერგეტიკის 
თანადაფინანსების პრინციპიც არსებობს. ენერგოსისტემის მართვის უუნარობის გამო აფხაზ-
ეთი  თავისი წილ პასუხისმგებლობას ვერ ასრულებს, კერძოდ, ვერ ახერხებს მოხმარებული 
ელექტროენერგიის საფასურის ამოღებას და არც რუსეთის ფედერაცია იღებს ვალდებულებას, 
რომ თავისი ბიუჯეტიდან თანხა გამოყოს. გარდა ამისა, დღის წესრიგში დგება ენერგო-
მიმწოდებელი ქსელის პრივატიზაციის საკითხი, რაც, როგორც ჩანს, რუსეთის ინტერესებშია და 
რასაც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აყოვნებს. ამჟამად აფხაზეთის ენერგოსისტემას ე.წ. 
დახურული ტიპის სახელმწიფო სააქციო საზოგადოება „ჩერნომორენერგო“ მართავს. აფხაზეთში 
ეჭვს გამოთქვამენ, რომ რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება მის შეძენას გეგმავს, მანამდე კი 
ენერგოკრიზისის მარწუხებში მოქცეული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა, სავარაუდოდ, ვერც 
გამოსავალს იპოვის და ვერც სრული გაზიფიკაციის დაპირებულ  პროექტს მიიღებს, რომელიც 
შეძლებდა ამ კრიზისის სოციალური ფასის გარკვეულწილად შერბილებას. 
 
 
გაგრის რაიონის სოფელ აიბღის ანექსია - 
სოფელში რუსეთთან ანგარიშვალდებული გამგებელი დაინიშნა 
18.06.2021 

 

რუსეთის ფედერაციამ 2021 წლის მაისში ოკუპირებული აფხაზეთის შემადგენლობაში შემავალი 
სოფელ აიბღის ანექსირება ფაქტობრივი კონტროლის მიღმა ამჯერად ოფიციალურად გაიფორმა. 
ტერიტორია მონიშნულია კრასნოდარის ოლქის ადლერის რაიონის ნაწილად, უფრო კონკრეტ-
ულად კი, ქვემო შილოვკის თემში შემავალ ერთ-ერთ სოფლად.16 დემოკრატიის კვლევის 
ინსტიტუტის ინფორმაციით, სოფელ აიბღის ზედამხედველობა რუსეთის კრასნოდარის ოლქის 

                                                            
16 Vestum, 2021,  “Справочник Сочи  Адлерский район”, ხელმისაწვდომია https://bit.ly/2S2LcWw,  ნანახია 16.06.2021 

https://www.democracyresearch.org/geo/637/
https://www.democracyresearch.org/geo/637/
https://bit.ly/2S2LcWw


 
48 

 

გამგებელს დაევალა, რითაც შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზეთის ტერიტორია რუსეთის შემად-
გენელ ნაწილად გაფორმდა. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, აიბღის ანექსირების სურვილი რუსეთმა 
პირველად 2001 წელს, იმჟამინდელ დე-ფაქტო პრეზიდენტ ვლადისლავ არძინბასთან გააჟღერა. 
რადგან იმ დროს რუსეთს აფხაზეთის ე.წ. დამოუკიდებლობა აღიარებული არ ჰქონდა და ამ 
თემის განხილვა ქართულ მხარესთან მოუწევდათ, საკითხი დროებით შეჩერდა. სიტუაცია 
რადიკალურად 2008 წელს შეიცვალა, როდესაც რუსეთმა აფხაზეთი აღიარა და აფხაზეთთან 
„სახელმწიფო საზღვრის“ დელიმიტაცია და დემარკაცია მოითხოვა. საინფორმაციო ნიადაგის 
მომზადება 2010 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო. რუსულმა მხარემ გაააქტიურა სამეცნიერო 
სტატიების, მონოგრაფიების გამოცემა, კონფერენციების ჩატარება სოხუმში, სადაც „კვლევებით“ 
ამტკიცებდნენ, რომ სოფელი აიბღა კრასნოდარის ოლქის ნაწილი იყო. ამის საპასუხოდ და 
შესაძლო ანექსიის პრევენციისთვის, 2010 წლის 21 მაისს დე-ფაქტო პარლამენტმა მიიღო  კანონი 
„აფხაზეთის  რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრების შესახებ“, სადაც აღნიშნული იყო, რომ 
„სახელმწიფო საზღვარი აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის  გადის სსრკ-ში აღიარებ-
ული საზღვრების პერიმეტრზე.“ ამით სოფელი აიბღა რჩებოდა აფხაზეთის შემადგენლობაში. 
2010 წელს აფხაზებმა რუსეთის შეთავაზებაზე, სოფელი დაეთმოთ, კატეგორიული უარი თქვეს, 
თუმცა რუსეთმა პროცესი 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის დროს განაახლა. აფხაზეთს 
შესთავაზეს შეჯიბრებების ნაწილის აიბღაში ჩატარება, სპორტულ ღონისძიებებში სოფლის 
ჩართვა, თუმცა აფხაზურმა მხარემ ამ  შეთავაზებაზე უარი თქვა.17 
 
ფაქტობრივი ანექსია რუსეთის ფედერაციამ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის დასრულების 
შემდეგ წარმატებით მოახერხა.18 2021 წლის მაისში გამგებლის დანიშვნა ამის მაუწყებელია. 
სოფლის ანექსიას ორმა ფაქტორმა შეუწყო ხელი. პირველი ფაქტორი იყო ადგილობრივი 
მოსახლეობის სიღარიბე და სოფელში ინფრასტრუქტურის არარსებობა, რასაც აფხაზეთი 
საკუთარი მწირი და რუსეთზე დამოკიდებული ბიუჯეტით ვერ აღმოფხვრიდა. 2019 წლისთვის 
სოფელში ორი არსებული სკოლიდან არც ერთი აღარ ფუნქციონირებდა, არ იყო სამედიცინო 
პუნქტი, გაჩნდა პრობლემები ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებით. ზვავების 
ჩამოწოლის შედეგად გზები ისე გაფუჭდა, რომ  დაბლობზე ჩამოსვლა პრაქტიკულად შეუძ-

                                                            
17 ნეტგაზეთი, 2019, „საუბარი იმაზე, რომ აფხაზური სოფელი აიბღა რუსეთს მიეკუთვნება არასწორია - აფხაზი 
მინისტრი“, ხელმისაწვდომია https://netgazeti.ge/news/387945/,  ნანახია 16.06.2021 
18 რადიო თავისუფლება, 2019, „როდის მიითვისა აიბღის მთა რუსეთმა“ ხელმისაწვდომია 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30121816.html,  ნანახია 16.06.2021  

https://netgazeti.ge/news/387945/
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ლებელი გახდა. მეორე, აიბღაში მოსახლეობის უმრავლესობა ეთნიკურად რუსია. ეს გარემოება, 
რუსეთის ფედერაციამ ამჯერადაც წარმატებით გამოიყენა სოფლის ფაქტობრივი და სამარ-
თლებრივი ანექსიისთვის.  
 
2020 წლის დასაწყისში ადგილობრივმა მოსახლეობამ რუსეთის ფედერაციის კრასნოდარის 
მხარის გამგებელს მიმართა და ადგილზე არსებული გაუსაძლისი პირობების შეცვლაში „დახ-
მარება სთხოვა“. აფხაზები ვარაუდობენ, რომ ეს მიმართვა რუსული ფედერალური უსაფ-
რთხოების სამსახურის (FSB) ორგანიზებული იყო. „ხალხის მიმართვას“ რუსეთის მხრიდან 
მყისიერი მოქმედებებიც მოჰყვა, ისე, რომ აფხაზებისთვის ნებართვა არავის უკითხავს. რუსებმა 
სოფელს ელექტროენერგიის და სატრანსპორტო ლოჯისტიკის პრობლემა მოუგვარეს, ზაფ-
ხულში სოჭის მერიის დაფინანსებით გაიყვანეს ახალი გზა, ააშენეს ახალი ხიდი და სოფელი 
პირდაპირ დააკავშირეს მდინარე ფსოუსთან, თუმცა ამ გზით ჩამოსულები ფსოუს რუსულ და 
არა აფხაზურ მხარეს ხვდებიან.19 აიბღაში აქტიურად დაიწყეს ექიმთა ბრიგადების და ჰუმანიტ-
არული დახმარებების გაგზავნა, ასევე, სოფელში მცხოვრები მამაკაცების დასაქმება ადლერსა და 
სოჭში. 
 
2020 წლის აგვისტოში ზემოაღნიშნული პროცესების საპასუხოდ, აფხაზურმა მხარემ მდინარე 
ფსოუსთან ახლად აშენებულ, დამაკავშირებელ გადასასვლელ ხიდზე სასაზღვრო პუნქტი გახ-
სნა. სასაზღვრო პუნქტის გახსნას სოფლის მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა. სოხუმიდან 
მოსალაპარაკებლად ჩასულ დე-ფაქტო პარლამენტის დელეგაციას იქაურმა მოსახლეობამ 
პირდაპირ განუცხადა, რომ მათ სურთ, სოფელი აიბღა რუსეთის ფედერაციის ნაწილი გახდეს. 
2020 წლის 13 ნოემბერს, პუტინთან შეხვედრის დროს, ეს საკითხი აფხაზეთის დე-ფაქტო 
ლიდერმა ასლან ბჟანიამ დღის წესრიგში დააყენა. მაშინ პუტინმა საკითხის სამართლიანად 
გადაყვეტის პირობა დადო. 
 
სოხუმის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას დე-ფაქტო პარლამენტის საგარეო ურთი-
ერთობების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ასტამურ ლოგუამ 2021 წლის 19 მაისს განაცხადა, რომ 
რუსულ მხარესთან საკითხის მოსაგვარებლად მუშაობენ. თუმცა, დემოკრატიის კვლევის 
ინსტიტუტის ინფორმაციით, ოფიციალური განცხადებებს მიღმა, აფხაზებს მიაჩნიათ, რომ აიბღა 
დაკარგულია. 
 

                                                            
19 Jam news, 2020, „საფეხმავლო ხიდმა რუსეთის საზღვართან აფხაზეთი ააფორიაქა“, ხელმისაწვდომია https://jam-
news.net/ge/afkhazeti-ruseti-aibga-sazghvari-khidi/, ნანახია 16.06.2021 

https://jam-news.net/ge/afkhazeti-ruseti-aibga-sazghvari-khidi/
https://jam-news.net/ge/afkhazeti-ruseti-aibga-sazghvari-khidi/
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დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, რეგიონში მცხოვრები ეთნიკურად რუსები 
და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ამჟამად გალში იმყოფებიან, არაფორ-
მალურ საუბრებში ხაზს უსვამენ, რომ მათი ინტერესი უფრო დიდია20 - სურთ სრულად შე-
იერთონ აიბღის პლატო, რომელიც მოიცავს ტერიტორიას მდინარე ფსოუს სათავიდან რიწის 
ტბამდე და ავადჰარამდე. საუბარია გაგრის მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 20 პროცენტზე. 
როგორც ირკვევა, ამ ტერიტორიის მიმართ რუსული მხარის მძაფრ ინტერესს, სტრატეგიული 
მნიშვნელობის სიმაღლეების გარდა, ამ პერიმეტრზე სასარგებლო წიაღისეულის დიდი მარაგებ-
ის არსებობაც განაპირობებს. 
 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საერთა-
შორისო აქტორებს, დაუყოვნებლივ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია რუსეთის მხრიდან 
აფხაზეთის ნაწილის ფაქტობრივი და სამართლებრივი ანექსიის შესახებ. 
 
საქართველოს ხელისუფლებამ კი დაუყოვნებლივ უნდა გამოიყენოს ყველა შესაძლო ფორმატი, 
რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აფხაზეთის ანექსიის პროცესზე სათანადო რეაგირებისა და 
რუსეთის პასუხისმგებლობის დასაყენებლად. 
 

 
რას შეიძლება ველოდოთ ინალ არძინბასგან? 

20.12.2021 

 

აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრად ინალ არძინბას დანიშვნას და მის შეხვედრას 
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უკვე მოჰყვა ფართო 
გამოხმაურება ქართულ მედიასა და საექსპერტო წრეებში. საფუძვლიანი შიშებიც გამოითქვა 
რუსეთის ფედერაციის შესაძლო სურვილზე, აკონტროლოს მის მიერ ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე სამოქალაქო სექტორის განვითარებისკენ მიმართული და, ზოგადად, ამ 
სექტორის საქმიანობა. ეს შიშები საფუძვლიანია. აფხაზეთის სამოქალაქო სექტორში უკვე 
ლაპარაკობენ დე-ფაქტო ხელისუფლების შესაძლო ნაბიჯზე, შემოიღოს და აამოქმედოს 
რუსეთის ფედერაციაში მოქმედი კანონი უცხოეთის აგენტობის შესახებ. თუმცა ოფიციალურ 
                                                            
20 Jam news, 2020, „აფხაზეთს, ცხინვალს, დნესტრისპირეთს და დონბასს რუსეთის მიერ ანექსიისთვის 
ამზადებენ?“ხელმისაწვდომია  https://jam-news.net/ge/ruseti-aneqsia-afkhazeti-samkhret-oseti/,  ნანახია 16.06.2021 
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დონეზე ღიად არაფერი უთქვამთ ამ საკითხზე. რასაც ვხედავთ, ესაა ახლად დანიშნული დე-
ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მონდომება, მკაფიოდ მიუთითოს საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს, რომ ყველა მათი ნაბიჯი შესათანხმებელი იქნება აფხაზეთის დე-ფაქტო 
მთავრობასთან. ცხადია, მხოლოდ ერთი შეხვედრიდან ვერ დავასკვნით, რომ ინალ არძინბას 
პოლიტიკა ადგილობრივად მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობის აკრძალვას 
ისახავს მიზნად. ამგვარი სურვილის შემთხვევაში, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობას შესაბამისი 
წინადადების გატანა მოუწევს ე.წ. პარლამენტში. 
 
მაშ რას შეიძლება მანამდე ველოდოთ ინალ არძინბას პოლიტიკისგან საერთაშორისო არასამ-
თავრობო ორგანიზაციების მიმართ? პირველ რიგში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს იქნება 
მათი მოქმედების მანდატის, არეალის და საპარტნიორო ქსელის განსაზღვრა გალის რეგიონში. 
როგორც ჩანს, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობას ერთგვარი შიში აქვს, კონტროლი არ დაკარგოს 
გალში საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობაზე, რომლებიც მნიშვნელოვან სოციალურ და 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებენ გალის რეგიონის ჯანდაცვისა და საგანმანათ-
ლებლო-კულტურული რეაბილიტაციისთვის. ცხადია, მათი საქმიანობა უფრო ფართო გეოგ-
რაფიულ არეალზე ვრცელდება და ოჩამჩირის, გულრიფშის და ტყვარჩელის რაიონებსაც 
მოიცავს, მაგრამ, შესაძლოა, გალის რეგიონი იყოს ტრადიციული ეჭვიანობის საგანი, რომ 
ადგილობრივ ქართულ თემს „ზედმეტი“ ავტონომიურობის და დამოუკიდებლობის შეგრძნება 
არ გაუჩნდეს. 
 
მეორე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ინალ არძინბას შეხვედრა 
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან არცთუ კეთილგანწყობილ ტონალობაში 
წარიმართა. ეს ტონალობა შეიძლება ასევე გავიგოთ დაგვიანებულ პასუხად საქართველოს კანონ-
ზე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო 
და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ 
ოსეთში განსახორციელებელი პროექტების საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას სთხოვს. 
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ახლად დანიშნული დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი, 
არასამთავრობოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების უბრალო მეთვალყურეობას კი არ 
აპირებს, არამედ მათი საშუალებით ერთგვარ სიგნალს უგზავნის როგორც საქართველოს 
მთავრობას, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ აფხაზეთი ისეთივე სუვერენული 
სახელმწიფოა, როგორც მასთან დაპირისპირებული საქართველო, და საერთაშორისო ორ-
განიზაციებისგან მოითხოვს, მათი საქმიანობა თბილისის კი არა, სოხუმის თანხმობით 
განხორციელდეს. სულ სხვა საკითხია, პოლიტიკური ფორმალობების გარეშე, რამდენად შესაძ-
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ლებელია რაიმე პროექტის განხორციელება გალის რეგიონში აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობ-
ასთან შეუთანხმებლად. ცხადია, ასეთი თანხმობა ყოველთვის საჭირო იყო. 
 
ამ შეხვედრის შედეგად გაჩენილი სიხისტის შეგრძნება შეიძლება ერთგვარი პოლიტიკური 
ჟესტიც იყოს, თუმცა, ამავდროულად, შესაძლებელია, გალის რეგიონში მოქმედი საერთაშორისო 
ორგანიზაციების საქმიანობისთვის მართლაც მოასწავებდეს სავარაუდო ცვლილებებს. ამას, 
ცხადია, დრო გვიჩვენებს. 
 
 

აფხაზეთი სტაბილური და ხანგრძლივი 
რუსული ავტორიტარიზმის მოლოდინში? 

11.01.2022 

 

გასული წლის ბოლო კვირა აფხაზეთში დაძაბული იყო. დე-ფაქტო მთავრობის ოპოზიციამ 
ხელისუფლების რევოლუციური გზით ხელში ჩაგდება სცადა, თუმცა წარუმატებლად. ასლან 
ბჟანიას მთავრობამ შეძლო ხელისუფლების შენარჩუნება - როგორ ჩანს, რუსეთის ერთმნიშ-
ვნელოვანი და ცალსახა მხარდაჭერის სანაცვლოდ. ცხადია, ჩნდება კითხვა, რატომ გადაწყვიტა 
რუსეთის მთავრობამ აფხაზურ „ამბებში“ ამჟამინდელი პროტეჟეს მხარდაჭერა? რატომ შეიძლება 
მიუღებელი იყოს მისი წინამორბედი, რომელიც არანაკლები ლოიალობით გამოირჩევა? 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, აფხაზურ საზოგადოებაში კრემლის მეს-
ვეურთა გეგმების შესახებ ერთი ძირითადი ვერსია იკვეთება. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაში 
ბოლო პერიოდში მომხდარი მნიშვნელოვანი ცვლილება საგარეო საქმეთა მინისტრად ახალგაზ-
რდა ინალ არძინბას დანიშვნა იყო. როგორც აფხაზურ, ისე, ზოგადად, საქართველოს მედიაში ამ 
საკითხს დიდი ინტერესით გამოეხმაურნენ. ითქვა კიდეც, რომ არძინბა მოსკოვის ინტერესების 
გამტარი იქნება. მას ზედმეტსახელიც კი შეარქვეს - „მოსკოველი ბიჭუნა“. სოხუმში შექმნილი 
კრიზისის ფონზე, რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვთან სოჭში 
გამართული შეხვედრა და ძალადობრივი გზებით ვითარების განმუხტვაც, აფხაზურმა საზოგად-
ოებამ იმის დასტურად მიიღო, რომ ინალ არძინბა „მოსკოვის კაცია,“ რომელიც ასლან ბჟანიას 
მთავრობას სტაბილურობის გარანტიებს სძენს და რომ რამდენიმე წელიწადში კრემლი აფხაზ-
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ეთის სწორედ არძინბასთვის „გადაბარებას“ გეგმავს. როგორც ჩანს, აფხაზეთის კონსტიტუციაში 
ცვლილებების შეტანა და საპრეზიდენტო ასაკის დაწევა არარეალურია, ამის გამო ბჟანიას მთავ-
რობა ერთგვარი გარდამავალი მთავრობაა, სანამ არძინბა 35 წლის ასაკს მიაღწევს. 
 
შეიძლება სწორედ ამ მოსალოდნელი საფრთხის გამო დაჩქარდა საპროტესტო მოძრაობა 
აფხაზეთში, რომელმაც სოხუმის პოლიტიკური სპექტრის ნაციონალისტური ნაწილი ბჟანიას 
წინააღმდეგ გამოიყვანა. ყოფილი პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას მხარდამჭერები, როგორც ჩანს, 
შიშობენ, რომ ბჟანიას მთავრობა და შემდგომ უკვე არძინბა, უფრო მეტ დათმობებზე წავლენ 
რუსეთის ფედერაციის მიმართ, რაც აფხაზებს ომით მიღებულ მონაპოვარს დაუკარგავს. 
აფხაზების ნაწილს  განსაკუთრებით ეშინია, რომ გაიშლება ფართო პრივატიზაციის პროცესი, 
რომელიც მიწასაც შეეხება, რაც რუსეთის ფედერაციის მდიდარ მოქალაქეებს აფხაზებთან 
მიმართებაში უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენებს. გარდა ამისა, კრემლის მიერ მხარდაჭერილი 
ახალგაზრდა პოლიტიკოსის გაპრეზიდენტება იმის საფრთხესაც შეიცავს, რომ ხელისუფლების 
ცვლილების შესაძლებლობა და მასზე ზეწოლის სივრცე უკიდურესად და ხანგრძლივად 
შემცირდება. 
 
დაბოლოს, რა შედეგს იქონიებს აფხაზურ საზოგადოებაში გავრცელებული ამ ვერსიის რე-
ალისტურობა გალის რეგიონისთვის? რა თქმა უნდა, თავისი უფლებრივი მდგომარეობიდან 
გამომდინარე, გალის ქართული საზოგადოება ამ პროცესებს გამოთიშულია. თუმცა სოხუმში 
გაშლილ საპროტესტო მოძრაობას გალელები დიდი ინტერესით და ფრთხილი მოლოდინით 
აკვირდებოდნენ. როგორც დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ადგილობრივი წყარო იტ--
ყობინება, რაულ ხაჯიმბა და მისი მხარდამჭერები თავიანთი ანტიქართული და ეთნონაცი-
ონალისტური განწყობებით მათთვის უფრო საშიშად გამოიყურებიან, ვიდრე ასლან ბჟანიას 
მთავრობა. ცხადია, ამგვარი შიშებით რუსეთის ფედერაციას გალის რეგიონის მცხოვრებლების 
ლოიალობის მოპოვება თუ არა, მათი ინერტულობით სარგებლობა მაინც შეუძლია. თუ ამ 
შესაძლებლობას აფხაზეთის რუსეთის ფედერაციაში შემდგომი, ეტაპობრივი ინკორპორირების 
და ანექსიის კონტექსტში განვიხილავთ, ეს დამაფიქრებელი უნდა იყოს როგორც საქართველოს 
მთავრობის, ისე აფხაზი პოლიტიკოსებისთვის. ამ უკანასკნელთ უფრო მეტად მართებთ 
დაფიქრება იმაზე, რა იქნება მართებული იმისთვის, რომ რეგიონის საზოგადოებამ პასუხის-
მგებლობიანი მონაწილეობა მიიღოს აფხაზურ პოლიტიკაში. 
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რას მოასწავებს კრიმინალებთან ბრძოლა აფხაზეთში? 
29.01.2022 

 

2021 წლის დეკემბერში აფხაზეთში მომხდარი შიდა არეულობის და მისი განმუხტვის შემდეგ 
ასლან ბჟანიას დე-ფაქტო მთავრობა უფრო თავდაჯერებულად გამოიყურება და მოქმედებს. 
როგორც ჩანს, ძალის ლეგიტიმური გამოყენების და კანონის უზენაესობის პრინციპების წარ-
მოჩენა მისთვის პრიორიტეტი ხდება. ასევე, ცხადია, რომ აფხაზეთის საზოგადოება გარ-
კვეულწილად ეგუება ბჟანიას ამ პოლიტიკას. წესრიგის და სტაბილურობის მოთხოვნა იზრდება 
და რეჟიმის მიმართ წინააღმდეგობა ფართო მასშტაბს პრაქტიკულად აღარ იღებს. ეს ტენდენცია 
ამ წლის დასაწყისშიც დადასტურდა, როდესაც აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ საბერ-
ძნეთიდან ჩამოსვენებული გარდაცვლილი გალელი კრიმინალური ავტორიტეტის ცხედრის 
მშობლიურ სოფელში დაკრძალვას წინააღმდეგობა გაუწია. ცხადია, ცალსახად იმის თქმა, რომ 
ეს ინციდენტი კრიმინალებთან ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის ნაწილია, ძნელია. შესაძლოა, 
ასეთი რამ არ მომხდარიყო, რომ არა გარდაცვლილი კრიმინალური ავტორიტეტის ქართული 
ეთნიკური კუთვნილება. 
 
თუმცა, თვალში საცემია ის წინააღმდეგობაც, რაც აფხაზეთის დე-ფაქტო სამართალდამცავებმა 
აფხაზ კრიმინალურ ავტორიტეტებს გაუწიეს. ეს მოვლენები ქართულ მედიაშიც ფართოდ 
გაშუქდა. 7-9 იანვარს, ზუგდიდიდან დაძრულ კოლონას, რომელიც კრიმინალური ავტორიტეტ-
ის ცხედარს გალისკენ მიასვენებდა, ენგურის მეორე მხარეს სოხუმიდან, ოჩამჩირიდან და 
აფხაზეთის სხვა რაიონებიდან მობილიზებული კრიმინალური ჯგუფები და მათი მხარდამ-
ჭერები - დაახლოებით ორი ათასამდე ადამიანი - ელოდნენ. როგორც ჩანს, აფხაზეთში მოქმედ 
კრიმინალებს, გარდა მათთვის ახლობელი ავტორიტეტისთვის პატივის მიგებისა, განზრახული 
ჰქონდათ ასლან ბჟანიას დე-ფაქტო მთავრობისთვის საკუთარი ძალა ეჩვენებინათ და მის 
უუნარობაში თავიანთი თანამემამულეებიც დაერწმუნებინათ. 
 
მოვლენები სულ სხვაგვარად განვითარდა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, 
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ენგურის გამყოფ ხაზთან მობილიზებული ორიათასიანი 
ჯგუფი ორჯერ დაარბია. ეს საქმე ჯერ აფხაზურმა სპეცრაზმმა შეასრულა, შემდეგ კი რუსულმა 
ომონმა. ამ უკანასკნელის ჩართულობა განსაკუთრებით ყურადსაღებია. პირველ რიგში, ჩნდება 
კითხვა, თუ რატომ გახდა საჭირო რუსული ომონის გამოყენება? იმის გამო, რომ აფხაზ 
სამართალდამცველებს შესაბამისი გამოცდილება, ძალა ან უნარი არ  შესწევთ, თუ ბჟანიას 
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მთავრობა მათ ბოლომდე არ ენდობა? აქვე ჩნდება მნიშვნელოვანი კითხვა: ამის შემდეგ როგორ 
მოიქცევიან აფხაზეთში მოქმედი კრიმინალები დე-ფაქტო მთავრობასთან? 
 
ადგილობრივ მცხოვრებთა განცხადებით, ანგარიშსწორება უპრეცედენტოდ სასტიკი იყო და, 
შედეგად, ოცდაათამდე ადამიანია დაკავებული. ეს იმ პირობებში, როდესაც აფხაზეთის ტერიტ-
ორიაზე კრიმინალურ დაჯგუფებებს დაუსჯელობის და თავიანთი საქმიანობის განხორციელებ-
ისას წინააღმდეგობის განცდა აქამდე არ ჰქონიათ. 
 
გალელი კრიმინალური ავტორიტეტის დაკრძალვასთან დაკავშირებულმა ინციდენტმა აჩვენა, 
რომ, პირველ რიგში, ესაა ასლან ბჟანიას დე-ფაქტო მთავრობის მეტი თავდაჯერებულობა, რასაც 
ცალსახად რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების ჩართულობა უზრუნველყოფს. ამას-
თანავე, აფხაზეთში სახელმწიფო სტრუქტურები ცდილობენ, კრიმინალური დაჯგუფებები შე-
ავიწროონ და საჯარო ცხოვრებიდან განდევნონ. ეს პოლიტიკა აშკარად თანხვედრაშია 
აფხაზეთის საზოგადოების მოლოდინთან, დამყარდეს წესრიგი და სტაბილურობა და ამ მხრივ 
არც დე-ფაქტო მთავრობის და რუსული ძალისმიერი ჩართულობის მიმართ იკვეთება წინა-
აღმდეგობა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია იმის დანახვაც, თუ რა ხდებოდა ამასობაში ენგურს 
გამოღმა, საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. გალელი კრიმინალ-
ური ავტორიტეტის დაკრძალვაზე ქართული კრიმინალური ჯგუფები და ე.წ. საძმოებიც 
შეიკრიბნენ. ამ შეკრებას გამოკვეთილად ახლდა ე.წ. ქურდული მენტალიტეტის მაჩვენებელი 
სიმბოლიკის, მეტყველების და ესთეტიკის დემონსტრირება, რის გაპროტესტებასაც ადგილობ-
რივების მხრიდან ზუგდიდში რამდენიმე ძალადობრივი ინციდენტი მოჰყვა. ცხადია, ჩნდება 
კითხვა, რა ხდება საქართველოში კრიმინალთან წლების წინ დაწყებული ბრძოლის პოლიტიკის 
თვალსაზრისით, მაშინ როცა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა ახლა იმავეს იწყებს. 
 
 
ქალთა სიკვდილიანობა და აკრძალული აბორტი აფხაზეთში 
10.12.2021 

 

აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა ხუთი წლის წინ მიღებული რეგულაციით აბორტი აკრძალა, 
რის გამოც უკანონო აბორტების რიცხვი გაიზარდა, მიღებული გადაწყვეტილება კი ქალთა სიკ-
ვდილიანობის მაჩვენებელზე აისახა. ჯანდაცვის შესახებ კანონპროექტში ცვლილებას აფხაზეთ-
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ის დე-ფაქტო პარლამენტმა 2015 წლის 18 დეკემბერს უყარა კენჭი, რომელიც 2016 წლის 9 
თებერვალს ამოქმედდა. კანონის თანახმად, ნებისმიერი სახის აბორტი აკრძალულია, მათ შორ-
ის, სამედიცინო მოსაზრებებით. 
 
ქალები აფხაზეთში საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე დაუცველ ნაწილს წარმოადგენენ. საზო-
გადოებაში დამკვიდრებულია მოსაზრება, რომ ქალი პატივსაცემი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება, 
რაც შვილებს გააჩენს. 
 
პრობლემა კომპლექსურია და რეგიონში ქალთა უფლებების დაცვის დაბალი სტანდარტიდან 
იღებს სათავეს. აფხაზეთში 2016 წელს აბორტის უფლების სრულად გაუქმებით შეიქმნა ქალის 
კონტროლის მექანიზმი. აბორტის აკრძალვა დასაბუთებული იყო რელიგიური მოსაზრებით, 
რომ „ნებისმიერი ცოცხალი არსება“ უნდა დაიბადოს; მეორე არგუმენტი იყო შობადობის გაზრდა 
ეთნიკურად აფხაზების გასამრავლებლად. ქალის ორგანიზმი გამოცხადდა გამრავლებისთვის 
საჭირო ობიექტად და პარლამენტმა ქალის ჯანმრთელობისა და თავისუფალი არჩევანის უფ-
ლება სრულიად უგულებელყო. 
 
2021 წლის 27 სექტემბერს, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ტრაგიკული ისტორია ქალისა, 
რომელსაც უარი უთხრეს სამედიცინო მიზნებისთვის აუცილებელ აბორტზე, მიუხედავად 
იმისა, რომ, ექიმების დასკვნით, ნაყოფი დაბადებისთანავე დაიღუპებოდა. დაზარალებული 
შეხვდა ადგილობრივ პოლიტიკოსებს, თუმცა მას განუცხადეს, რომ ცოცხალი არსების მოკვლა 
(აბორტი) აკრძალულია. 
 
ამ შემთხვევამ საფუძველი დაუდო ადგილობრივ საპროტესტო მუხტს. ქალებმა სოციალურ 
ქსელებში გაბედეს ამ თემაზე ღიად ლაპარაკი. შედეგად გამოიკვეთა, რომ აფხაზეთში ქალთა 
სიკვდილიანობა მაღალია. იმის გამო, რომ აბორტი აკრძალულია, ქალები, რომლებსაც ნაყოფის 
მოშორება სურთ, სოჭში მიდიან, თუკი ამის შესაძლებლობა აქვთ, ცალკეულ შემთხვევებში კი 
უკან აღარ ბრუნდებიან - დაგვიანებული სამედიცინო მანიპულაცია ზოგჯერ ლეტალურად 
სრულდება. ასევე, მაღალია „იატაკქვეშა“ აბორტის შემთხვევები. სოციალურად მაღალ ფენას 
შეუძლია რუსეთში წასვლით მოაგვაროს ასეთი საკითხები, საშუალო და დაბალი სოციალური 
ფენის წარმომადგენლები კი იჩაგრებიან - ისინი კონტროლდებიან და ჯანმრთელობის უფლებ-
ით ვერ სარგებლობენ. 
 
ღია წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აბორტის აკრძალვის ინიციატივა 
თავდაპირველად წამოვიდა ლეონიდ სევასტიანოვისგან, რომელიც წმინდა გრიგოლ ღვთის-
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მეტყველის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია (ფონდის დამფუძნებელია ვოლოკოლამ-
სკის მიტროპოლიტი ილარიონი). ფონდი  დაფუძნებულია რუსეთში და ხასიათდება რადიკალ-
ური ანტიდასავლური რიტორიკით. ფონდის მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული 
„კვლევის“ შედეგებიდან გამომდინარე, ე.წ. რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ აბორტების 
აკრძალვისა და ბავშვის დაბადების უფლების დაცვის „აუცილებლობა“ დაინახა. აბორტის 
აკრძალვის მოთხოვნით დაწყებულმა დისკუსიამ ხელი შეუწყო იდეის პოპულარიზაციას, რაც 
კანონის მიღებით დასრულდა. ამჟამად აფხაზეთში აღიარებენ, რომ კანონმდებლობა მკაცრია, 
შობადობის პრობლემა არ მოგვარებულა, ქალების სიკვდილიანობამ მოიმატა, ხოლო მათი 
ფიზიკური და მენტალური ჯანმრთელობა გაუარესდა. 
 
აფხაზეთში აბორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით რაიმე სახის კვალიფიციური, სანდო კვლევა 
არ ჩატარებულა. ცნობილი არ არის, ზუსტად რამდენი ქალი მიემგზავრება აფხაზეთიდან მეზობ-
ელ ქვეყნებში აბორტისთვის ან ფინანსურად რამდენად ხელმისაწვდომია ადგილობრივ მცხოვ-
რებთათვის ამგვარი სამედიცინო პროცედურისთვის სხვა ქვეყანაში გამგზავრება. ზუსტი 
სტატისტიკური მონაცემების მოძიება რთულია, თუმცა აშკარაა, რომ პრობლემა მწვავდება. 
 
აუცილებელია, აფხაზეთში უზრუნველყოფილი იყოს ქალთა უფლებების დაცვა და მათი, რო-
გორც უფლების სუბიექტების, აღიარება. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის რეკომენდაციაა, 
აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ განსაზღვრული აბორტის მარეგულირებელი სამარ-
თლებრივი ჩარჩო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო პრინციპებსა და ადა-
მანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტს  შეესაბამებოდეს. 
 
 
მუჰაჯირობა საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური შეფასების გარეშე 
21.05.2021 

 

21 მაისს ჩვენი აფხაზი თანამოქალაქეები მუსლიმი აფხაზების მუჰაჯირობის დაწყების ტრაგიკ-
ულ თარიღს იხსენებენ. 1867 და შემდგომ უკვე 1877 წელს სამშობლო ორმოცდაათ ათასზე მეტმა 
აფხაზმა დატოვა, რომლებიც რუსეთის იმპერიამ აიძულა აღმსარებლობისა და თავისუფლებ-
ისთვის ბრძოლის გამო თურქეთის მიწებზე გადასახლებულიყვნენ. აფხაზები თანამოძმე ჩერქეზ 
და ჩრდილო კავკასიის სხვა ხალხებთან ერთად დაისაჯნენ იმპერიისათვის  წინააღმდეგობის 
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გაწევის გამო. ზოგიერთისთვის (შაფსუღების, უბიხების, აბაძეხებისა და სხვების) ეს პროცესი 
მათი სრული გაქრობით დასრულდა.21 
 
უშუალოდ აფხაზეთში რუსული იმპერიული პოლიტიკის შედეგებმა და  მოსახლეობისგან დაც-
ლილ მის ზოგიერთ რაიონში დარჩენილი აფხაზების გვერდით ქართველების ჩასახლებამ 
მუჰაჯირობით გამოწვეული ტკივილის განელების ნაცვლად ქართველებსა და აფხაზებს შორის 
ახალი საწუხარი გააჩინა. დღეს, როცა აფხაზეთის მიწა საქართველოს მოწყვეტილია, მრავალ 
საკითხთა შორის ისიც უნდა გავიაზროთ, თუ რა მემკვიდრეობა დაგვიტოვა მუჰაჯირობამ და 
რამდენად მართებულია იგი მხოლოდ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ჭრილში განვიხილოთ. 
 
სამწუხაროდ, მუჰაჯირობა ქართული პოლიტიკური დღის წესრიგიდან და ისტორიული 
მეხსიერებიდან განდევნილია. მისი გაგება ასევე დავიწროებულია აფხაზებისთვისაც და ქარ-
თველებთან მიმართებაში მხოლოდ საკუთარ ტრაგედიადაა წარმოჩენილი. თუმცა, ეს თარიღი 
ტრაგიკული მხოლოდ აფხაზებისთვის არ არის. მუჰაჯირობამ სამშობლოდან ას ორმოცდაათი 
ათასი აჭარელი და მესხი მუსლიმიც გადახვეწა. შესაბამისად, საქართველოში მაშინდელი ცარის-
ტული პოლიტიკის სამიზნე მხოლოდ აფხაზეთი არ იყო. ჩვენმა აფხაზმა კოლეგებმა და თანა-
მოქალაქეებმაც მიაქციონ ყურადღება კავკასიაში და, კერძოდ, საქართველოში იმპერიული პო-
ლიტიკის ამ ასპექტს და ქართველებთან ერთად იმსჯელონ იმ საერთო-კავკასიურ ბედზე, რომ-
ლის მოზიარეც მაშინდელი და დღევანდელი საქართველოა. 
 
იმპერიული რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში არასოდეს ყოფილა კავკასიის მიწებსა და ხალხებს 
შორის თანხმობის მიღწევისკენ მიმართული. მუსლიმი კავკასიელების ისტორიაში მეცხრამეტე 
საუკუნის მეორე ნახევრის ტრაგიკული მოვლენები დღემდე ასეთი გამყოფების როლს თამაშობს 
იმპერიული რუსეთის ამჟამინდელი მემკვიდრის, რუსეთის ფედერაციის აქტიური ჩარევით. 
დღეს, როცა მუჰაჯირობის ამ თარიღს ვიხსენებთ, ამის გათვალისწინება ათმაგად მნიშვნელ-
ოვანია. 
  
 

                                                            
21 სწორედ ამიტომ, ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩერქეზები და ყაბარდოელები ამ დღეს რუსულ-კავკასიური ომების 
მსხვერპლთა ხსოვნის დღედ აღნიშნავენ. ჩერქეზი ხალხებისთვის ამ ტრაგიკული დღის მნიშვნელობა საქართველომ 
2011 წელს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შეფასებით აღნიშნა და გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც ჩერქეზების 
გენოციდი აღიარა. 
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დღეს ცდილობენ, ისე წარმოაჩინონ, თითქოს აფხაზთა მუჰაჯირობა ქართველების ინტერესში 
იყო. შეიძლება ჩვენი აფხაზი თანამემამულეების უმეტესობა ასე არც ფიქრობდეს, თუმცა არსებ-
ობს ინტერესი, რომ ისტორიის ეს სამწუხარო ეპიზოდი ასე ჩანდეს იმ სამსჯელო სივრცეებში, 
რომლებსაც აქედან ვხედავთ და რომლებზეც ხმა არ მიგვიწვდება. თუმცა პირველი მუჰაჯირობ-
ისას გადასახლებულ აფხაზთა ნაწილი მაშინ ჯერ კიდევ ოსმალეთის ტერიტორიად მყოფ აჭარა-
ში დასახლდა და დღეს მათ ჩვენი საერთო სახლის, საქართველოს, შენებაში და განვითარებაში 
თავიანთი მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ. მუჰაჯირობის ეს „უნებლიე“ შედეგი მეტყველებს 
იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია აფხაზი ერის ამ ტრაგიკული მოვლენის გააზრება 
ერთობლივად და მისი მრავალმხრივი ასპექტების გათვალისწინება. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ მუჰაჯირობის საკითხი საქართველოს მთავ-
რობისგან ისეთივე პოლიტიკურ შეფასებას და საქართველოს ისტორიულ მეხსიერებაში სათან-
ადო ასახვას მოითხოვს, როგორც ეს ჩერქეზების გენოციდის აღიარების შემთხვევაში მოხდა. 
 
 
გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტების საკითხი გალის რეგიონში 
29.12.2021 
 

 

ოკუპირებულ რეგიონების  მოსახლეობის მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებს დე-
ფაქტო სტრუქტურების მიერ ხელოვნურად შექმნილი დაბრკოლებები ემატება, რაც მათ ყოველ-
დღიურ ყოფას ართულებს და ბაზისურ ადამიანურ საჭიროებებსა და უფლებებზე წვდომას 
უზღუდავს. პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას გალის რაიონში, სადაც მოსახლეობის 
უმრავლესობას ეთნიკურად ქართველები შეადგენენ - ადამიანები, რომლებმაც კონფლიქტის 
მიუხედავად საკუთარი სახლები არ დატოვეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლის 
წინაშეც დგას გალის მოსახლეობა, არის გალის რაიონის მოსახლეობის გადაადგილებისთვის 
საჭირო დოკუმენტების საკითხი. 
 
2017 წლიდან დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება ძველი აფხაზური პას-
პორტების ხმარებიდან ამოღებისა და ფორმა №9-ის ბინადრობის მოწმობით ჩანაცვლების 
შესახებ. ბინადრობის მოწმობის აღება განსაკუთრებით პრობლემურია კოდორის ხეობაში მცხოვ-
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რები პირებისთვის. მათ გადაადგილება მხოლოდ სპეციალური საშვით შეუძლიათ, რომელსაც 
ადგილზე გასცემს დე-ფაქტო უსაფრთხოების სამსახური ორი კვირის ვადით. 
 
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეობის შესახებ კანონის თანახმად, აფხაზეთის 
მოქალაქის პასპორტის მფლობელი, შესაძლებელია, იყოს მხოლოდ ეთნიკურად აფხაზი, ასევე 
პირი, რომელიც არ არის ეთნიკურად აფხაზი, მაგრამ აფხაზეთში 1994 წლიდან 1999 წლამდე 
ცხოვრობდა და არ არის სხვა რომელიმე სახელმწიფოს მოქალაქე, გარდა რუსეთის ფედერაციისა. 
ეს დებულება არ ვრცელდება გალის რეგიონში ომამდე მცხოვრებ 80,000-მდე მოსახლეობის 
ნახევარსა და აფხაზეთის სხვადასხვა რაიონებში მცხოვრებ 200,000-მდე ეთნიკურ ქართველზე, 
რომლებმაც 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის გამო დატოვეს აფხაზეთის ტერი-
ტორია. 
 
გალელებისთვის დოკუმენტების აღებას ართულებს კორუფციული გარემოც. ადგილობრივ 
მცხოვრებთა ინფორმაციით, საბუთების ჩასაბარებლად შენობაში შესვლაც კი ჭირს, ვინაიდან 
გრძელ რიგებში უწევთ დგომა და თითოეულ ჩასაბარებელ საბუთზე 1.500 რუბლის (დაახ-
ლოებით 29 აშშ დოლარის) გადახდა უხდებათ; სხვა შემთხვევაში, რიგში დგომა რამდენიმე 
კვირის განმავლობაში უწევთ. კიდევ დამატებით 2.000 რუბლს (დაახლოებით 34 აშშ დოლარი) 
იხდიან, როგორც ქრთამს, როდესაც საბუთები საბოლოოდ გამზადდება. 
 
გალის მოსახლეობის დოკუმენტების თემას გავლენა აქვს გალის რაიონისთვის დე-ფაქტო 
აფხაზეთის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ წილზეც. დე-ფაქტო აფხაზეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, 
რომ გალის რაიონს სუბსიდირება უნდა შეუმცირდეს სწორედ იმ მიზეზით, რომ მოსახლეობის 
ძალიან მცირე ნაწილს აქვს აფხაზეთის მოქალაქეობა. 
 
დე-ფაქტო სტრუქტურების მხრიდან გალის მოსახლეობისთვის შექმნილი დაბრკოლებები არ-
თულებს კონფლიქტის შედეგად ისედაც მოწყვლადი მოსახლეობის ყოველდღიურ არსებობას, 
რაც დისკრიმინაციულ მოპყრობად უნდა შეფასდეს. 
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იდენტობის და საპასპორტო პოლიტიკა გალის რეგიონში 
29.04.2021 
 
 
გალის რეგიონის დანარჩენი საქართველოსგან დისტანცირებისთვის აფხაზეთის დე-ფაქტო 
მთავრობა და რუსეთის ადგილობრივი „რბილი ძალის“ პოლიტიკის გამტარებელი ორგანი-
ზაციები აქტიურად მიმართავენ იდენტობის პოლიტიკის ინსტრუმენტებს. მიმდინარე კვირას 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სოხუმში, 
აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტში მორიგ ჯერზე მოისმინეს ინფორმაცია გალში მცხოვრებ 
ქართველთა შორის ეთნიკური იდენტობის შესაძლო ცვლილების შესახებ. ეს ინიციატივა მოდის 
„სამურზაყანოელი აფხაზების საბჭოს“ თავმჯდომარის აკაკი ზვანბასგან. 15 აპრილს მან აფ-
ხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერს ვალერი კვარჩიას წერილით მიმართა, გაეიოლებინა 
აფხაზური ეთნიკური იდენტობის და აფხაზური მოქალაქეობის (პასპორტის) მიღება მათთვის, 
ვინც წერილის მიხედვით, 1930-1950-იან წლებში საბჭოთა რეპრესიების გამო აფხაზური გვარი 
ქართული დაბოლოებით შეიცვალა. 
 
როგორც წერილიდან ირკვევა, „სამურზაყანოელი აფხაზობა“ (გალის, ოჩამჩირის და ტყვარჩელის 
მცხოვრებლები) 125-მა პირმა აღიდგინა, ამასთან, მათ არ უთქვამთ უარი საქართველოს მო-
ქალაქეობაზე. იმავე წერილის მიხედვით, ეთნიკური კუთვნილების, ანუ „ისტორიული ერ-
ოვნების აღდგენის“ თაობაზე კიდევ 600 მსურველი ელოდა დადებით პასუხს, თუმცა საქარ-
თველოს მოქალაქეობის გამო მათ უარი ეთქვათ. „სამურზაყანოელი აფხაზების საბჭომ“ სწორედ 
ამიტომ მიმართა დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერს თხოვნით, განეხილათ უცხო ქვეყნის (ამ 
შემთხვევაში, საქართველოს) მოქალაქეობაში მყოფი ან მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის 
„ისტორიული ეროვნების“ აღდგენის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეობის 
მინიჭების შესაძლებლობა. 
 
ამ თხოვნის საფუძველზე, აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა იმსჯელა აფხაზეთის ტერი-
ტორიაზე მოქმედი მოქალაქეობის მდგომარეობის შესახებ კანონის აქტებსა და სამოქალაქო 
კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. როგორც ჩანს, აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტი აპირებს, 
ნება დართოს მსურველებს „დაიბრუნონ დაკარგული აფხაზობა“. მოსალოდნელია, ეს შესაძლებ-
ლობა მიეცეთ იმათაც, ვისაც ამჟამად აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. როგორც წესი, აფხაზეთის 
დე-ფაქტო მთავრობა აფხაზური პასპორტის მქონეებს რუსული პასპორტის აღებაში ეხმარება. 
შესაძლოა, რუსეთის ფედერაციის პასპორტი მნიშვნელოვანი მოტივატორი იყოს ამ პროცესში. 

https://www.democracyresearch.org/geo/579/
https://www.democracyresearch.org/geo/579/
https://www.democracyresearch.org/geo/579/
https://www.democracyresearch.org/geo/579/
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დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს ცნობით, მიუხედავად ამ განხილვებისა, „ეროვ-
ნების ცვლის“ პროცესი სწრაფად არ მიდის და ე.წ. სამურზაყანოელი აფხაზების რაოდენობა 
ათასს არ აღემატება. ამის მიზეზი, შესაძლოა, ის იყოს, რომ აქამდე აფხაზეთის დე-ფაქტო 
მთავრობა არ ჩქარობდა აფხაზობის მინიჭებას მსურველებისთვის. თავის მხრივ, არც გალელები 
ცდილობდნენ ამ „შესაძლებლობის“ გამოყენებას. თუმცა, რახან აფხაზეთში ამ საკითხზე მსჯელ-
ობა ახალი ძალით ახლახან გაიშალა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებიც მზადდება, 
არ არის გამორიცხული, გაიზარდოს „ისტორიული ეროვნების აღდგენის“ მსურველთა რაოდენ-
ობა, მით უფრო, რომ ამის გამო საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმა არ მოუწევთ. 
 
აფხაზეთის მთავრობისგან შესაბამისი მზადყოფნა იკვეთება. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტ-
უტის წყაროს თქმით, აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის საპარლამენტო წარმომადგენელი 
საიდა ბუთბა შემხვედრი ინიციატივით გამოვიდა და მთავრობას შესთავაზა, აფხაზეთის დე-
ფაქტო მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად შეიქმნას რეესტრი, რომელშიც აღირიცხება ის 
გვარები, რომლებიც საბჭოთა დროს „გაქართულდა“. 
 
სამომავლოდ ამ პროცესში რუსული „რბილი ძალის“ ჩართულობის კონტურებიც ჩანს. სოხუმში 
რუსული სათვისტომოს ხელმძღვანელმა რომან რიაზანცევმა დააფუძნა „აფხაზეთ-რუსეთის 
სტრატეგიული მოკავშირეობის პლატფორმა“, რომლის მიზანია იდეოლოგიურ და პროპაგან-
დისტულ საქმიანობაში აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის მხარდაჭერა. ამ ორგანიზაციასთან 
თანამშრომლობის მემორანდუმს დე-ფაქტო აფხაზეთის მმართველი პარტიის „ამცახარას“ 
პოლიტსაბჭოს წევრმა ზაურ ადლეიბამ მოაწერა ხელი. ორგანიზაციამ გალის რეგიონში საქმი-
ანობა პრიორიტეტად გამოაცხადა, რადგან აქ ძლიერია „მოწინააღმდეგის“ (საქართველოს) გავ-
ლენა. უცნობია, კონკრეტულად რა მიმართულებით დაეხმარება „აფხაზეთ-რუსეთის 
სტრატეგიული მოკავშირეობის პლატფორმა“ დე-ფაქტო მთავრობას, თუმცა რუსული „რბილი 
ძალის“ პროპაგანდისა და იდეოლოგიური მუშაობის გააქტიურება აუცილებლად იქნება მო-
სალოდნელი გალელების განწყობების შესაცვლელად. 
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ახალი წლიდან გალელების ნაწილს, შესაძლოა, 
გადაადგილების უფლება შეეზღუდოს 
21.12.2021 
 

 
2021 წლის 27 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, ფორმა №9, რომელიც გალის რაიონის 
მცხოვრებთა ნაწილისთვის22 გადაადგილების უფლებასთანაა დაკავშირებული, 2022 წლის 1-
ელი იანვრიდან გაუქმდება. 
 
2013 წელს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მოსახლეობა არჩევანის წინაშე დააყენა - 
აფხაზური პასპორტების სანაცვლოდ დაეთმოთ საქართველოს მოქალაქეობა. თუმცა, მოგვიან-
ებით, რეგიონის ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობისთვის აფხაზური პასპორტების გაცემა იმ 
მიზეზით შეჩერდა, რომ პროცესს, შესაძლოა, „აფხაზების გაქართველება“ მოჰყოლოდა. 2017 
წლიდან აფხაზეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება ძველი აფხაზური 
პასპორტების გაუქმებისა და გალელებისთვის ფორმა №9-ის ბინადრობის მოწმობით ეტაპობ-
რივად ჩანაცვლების თაობაზე. 
 
გალის რაიონში 30 ათასზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, აქედან ხუთი ათასზე მეტს მხოლოდ 
ფორმა №9 აქვს, აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტი კი - 1,049-ს. ბინადრობის ნებართვა 19,707 
ადამიანს აქვს მიცემული. გალში საარჩევნო ხმის უფლებით მხოლოდ 1,049 აფხაზეთის 
მოქალაქე გალელი სარგებლობს. 
 
ახალი წლის დღესასწაულის დღეებში გადაადგილებისთვის აუცილებელი დოკუმენტის გაუქ-
მება ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის დამატებითი ბარიერის შექმნას ემსახურება. სახლში 
ვერდაბრუნების შიშით, ხუთი ათასი გალელი, შესაძლოა, იძულებული გახდეს, აფხაზურ-
რუსული პასპორტით ისარგებლოს. არსებობს სხვა გამოსავალიც - ორ თვეზე მეტი ხნით ლოდ-
ინი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად ან რუსი სამხედროებისთვის ქრთამის მიცემა. 
 

                                                            
22 გალის რაიონის იმ მცხოვრებლებს, რომლებსაც არა აქვთ ბინადრობის მოწმობა ან აფხაზური პასპორტი, 
გადასაადგილებლად სჭირდებათ ფორმა №9. 

https://www.democracyresearch.org/geo/833/
https://www.democracyresearch.org/geo/833/
https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/zhiteli-gala-ne-smogut-peresekat-granitsu-po-forme-9-s-novogo-goda-1036490794.html?fbclid=IwAR2DKYBh_HdIZsaduKQrxoY3NzjyDH1sUHgvWENWwEh56PeVFv22BYITLoI


 
64 

 

იმის გათვალისწინებით, რომ მესამე წელია, რაც ცხინვალი-თბილისს შორის გადაადგილება 
სრულად შეზღუდულია, ხოლო აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა ფორმა №9-ის გაუქმებით 
ხელოვნურად სწყვეტს გალელებს თბილისის კონტროლირებადი ტერიტორიისგან, საქარ-
თველოს ხელისუფლებას მართებს მკაფიო პოზიციის დაფიქსირება. საქართველოს ხელის-
უფლებამ უნდა გაააქტიუროს მუშაობა გალელების დისკრიმინაციის აღსაკვეთად, უზრუნ-
ველყოს მათი ინტერესების დაცვა და დარღვეული უფლებების აღდგენა.  
 

 

შეძლებს თუ არა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება 
ეთნოკრატიის დაძლევას? 

09.02.2022 
 

აფხაზეთში ქართველებისთვის აფხაზეთის დე-ფაქტო პასპორტების გაცემა ჯერ კიდევ დგას 
დღის წესრიგში. ქართველები რესპუბლიკის მოსახლეობის დიდ ნაწილს წარმოადგენენ და მათი 
გარიყვა როგორც პოლიტიკური სივრციდან, ისე ეკონომიკური საქმიანობიდან აფხაზეთის 
განვითარებისთვის მხოლოდ დამაზიანებელი იქნება. ამავდროულად, დე-ფაქტო პოლიტიკური 
სპექტრის აზრი ამ საკითხზე ერთიანი არ არის. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, არასამთავრობო ორგანიზაცია „აფხაზეთის 
ხალხის კონგრესის“ ახლად არჩეული თავმჯდომარის, დავით ფილიას ერთ-ერთ პირველ 
ინიციატივას გალელებისთვის აფხაზური პასპორტების მიცემის შესახებ ვნებათაღელვა მოჰყვა, 
მიუხედავად იმისა, რომ მის საჯარო გამოსვლაში „პასპორტიზაციაზე“ კი არა, გალის მოსახ-
ლეობის „დოკუმენტირებაზე“ იყო საუბარი. როგორც ჩანს, იმისათვის, რომ ამ საკითხს აფხაზ-
ეთის ომის ვეტერანების გაერთიანება „არუაას“ და მემარჯვენე ნაციონალისტური პარტიის 
„ამცახარას“ გაღიზიანება არ გამოეწვია, „ნეიტრალური“ ტერმინები შეარჩიეს. ამის მიუხედავად, 
მარტო საკითხის წამოწევამაც კი ეს ორგანიზაციები უკვე გამოაცოცხლა და მათი მწვავე რეაქციაც 
გამოიწვია. მათი ყველაზე დიდი შიში იმას ეფუძნება, რომ, თუკი გალელებს აფხაზეთის დე-
ფაქტო პასპორტებს მისცემენ და აფხაზეთში ორმაგი ქართულ-აფხაზური მოქალაქეობის პრე-
ცედენტს დაუშვებენ, აზრი დაეკარგება იმ მსხვერპლს, რაც მათ აფხაზეთის საქართველოსგან 
გამოყოფისთვის გაიღეს. ეს ძალები იქადნებიან, რომ იბრძოლებენ „სისხლის უკანასკნელ წვე-
თამდე“, თუკი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ პოლიტიკას გაატარებს. ამ ვითარებაში 
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საინტერესო ისაა, რომ ქართველებისთვის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პასპორტების გაცემაზე 
უშუალოდ დე-ფაქტო პრეზიდენტი და ხელისუფლება არ საუბრობენ და აფხაზურ საზოგადო-
ებაში პოლიტიკური დებატების ინიციატორები ისინი არ არიან. სავარაუდოდ, ხელისუფლება 
მის მიმართ ლოიალური „აფხაზეთის ხალხის კონგრესის“ საშუალებით ცდილობს ამ საკითხის 
საჯარო განხილვის დაძვრას და ამ ნაბიჯით საზოგადოებრივი აზრის შემზადებას, რითაც 
თავიდან აიცილებს იმ ტიპის კრიზისს, რომელსაც თავის დროზე ალექსანდრე ანქვაბმა თავი ვერ 
გაართვა. 
  
* * * 
 
ომის დასრულებისა და ეთნიკური ქართველების ძირითადი ნაწილის გამოძევების შემდეგ, რაც 
გაეროს რეზოლუციებში არაერთხელ აღინიშნა, როგორც ეთნოწმენდა, აფხაზეთში ეთნოკრატი-
ული მმართველობა დამყარდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ აფხაზეთში ეთნიკური 
აფხაზები არ შეადგენენ აბსოლუტურ უმრავლესობას, როგორც დე-ფაქტო საპარლამენტო, ისე 
დე-ფაქტო აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებში ეთნიკური აფხაზები სრული 
უმრავლესობით არიან  წარმოდგენილი. ეთნიკური სომხებისა და რუსების წარმომადგენლობა 
დისპროპორციულად, მაგრამ მაინც დაცულია. რაც შეეხება ქართველებს, რომლებიც გალის რე-
გიონის მოსახლეობის სრულ უმრავლესობას შეადგენენ, მათი არათუ წარმომადგენლობის, 
არამედ ფუნდამენტური უფლებების საკითხიც კი არ დგას დღის წესრიგში. ქართველები  არა 
მხოლოდ არ არიან წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ დე-ფაქტო ხელისუფლებაში, 
არამედ მათ ხმის, თავისუფალი გადაადგილების და თავისუფალი ეკონომიკური საქმიანობის 
უფლებაც არა აქვთ. ეს ყველაფერი თავს იყრის ერთ საკითხში - მოქალაქეობაში. 
 
გალის რეგიონის ქართული მოსახლეობის სრული უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეა და 
ქართულ პასპორტებს ფლობს. არის გამონაკლისებიც, როდესაც ინდივიდუალურად ვინმე 
ახერხებს რუსეთის მოქალაქეობის მიღებას, თუმცა ძირითადად ისინი, ვინც დიდი ხანია 
რუსეთში ცხოვრობს და პერიოდულად გალში საკუთარ სახლს უბრუნდება. რუსეთის 
მოქალაქეობა ეკონომიკური თვალსაზრისით მეტი მობილობის გარანტიაა, თუმცა არ გულის-
ხმობს პოლიტიკურ უფლებებს. ამის შესაძლებლობას აფხაზეთის დე-ფაქტო პასპორტი იძლევა, 
რომელიც ქართველებისთვის მიუწვდომელია მათ მიმართ აფხაზური პოლიტიკური სპექტრის 
უკიდურესად მემარჯვენე და კონსერვატიული ნაწილის შიშის გამო. აქამდე ცნობილი ყველა 
შემთხვევა, როდესაც აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობებმა სცადეს, გალის რეგიონის ქარ-
თველებისთვის აფხაზეთის დე-ფაქტო პასპორტები მიეცათ, შიდააფხაზური დაპირისპირების 
და პოლიტიკური კრიზისის საფუძველი გახდა. როგორც დე-ფაქტო პრეზიდენტის, სერგეი 
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ბაღაფშის, ისე მისი მემკვიდრის, ალექსანდრე ანქვაბის მიმართ წინააღმდეგობა ამ ნაციონ-
ალისტურ სენტიმენტს ეფუძნებოდა. ეს უკანასკნელი, შეიძლება ითქვას, სწორედ ქართველ-
ებისთვის პასპორტების გაცემამ ჩამოაშორა პრეზიდენტის თანამდებობას. 
 

რელიგიის თავისუფლება აფხაზეთსა 
და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში  

20.07.2021 

 
 

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო თავისი კანონიკური იურისდიქ-
ციის ქვეშ განიხილავს. ამ ფაქტს ფორმალურად არცერთი მართლმადიდებელი ეკლესია არ 
უარყოფს. თუმცა, როგორც პოლიტიკურ, ისე საეკლესიო სივრცეში, ოკუპირებული ტერიტორ-
იების მმართველ ელიტებს თავისი მომავალი არც საქართველოს სახელმწიფოს და არც მასთან 
ასოცირებულ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან კავშირში არ წარმოუდგენიათ. ასეთი დამო-
კიდებულების და რუსული გავლენების შედეგია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ 
ეკლესიას არ ჰყავს საეკლესიო მსახურები ცხინვალსა და აფხაზეთში, ვერ განკარგავს 
კონფლიქტებამდე მის სარგებლობაში არსებულ ქონებას და რელიკვიებს, ვერ უწევს შესაბამის 
მხარდაჭერას იმ მრევლს, რომელიც საკუთარ თავს ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან 
აიდენტიფიცირებს. საქმე გვაქვს კომპლექსურ დისკრიმინაციასთან - რელიგიური და ეთნიკური 
კუთვნილების ნიშნებით. 
 
ოკუპირებულ რეგიონებში ქართველ მორწმუნეებს არა აქვთ შესაძლებლობა, მათთვის სასურველ 
ენაზე, თავისი ეკლესიის მსახურებისგან და ტრადიციულ საკულტო ნაგებობებში მოახერხონ 
თავიანთი რწმენის და კულტურული უფლებების რეალიზება. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ქართველი სასულიერო პირების რაოდენ-
ობა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში უკიდურესად მცირეა. ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე ძალიან იშვიათია ქართული წირვა-ლოცვის მოსმენა. თუმცა აქტიურად მიმ-
დინარეობს ღვთისმსახურება რუსულ ენაზე, როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში, ისე ცხინვალის 
რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში. 

https://www.democracyresearch.org/geo/682/
https://www.democracyresearch.org/geo/682/
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ახალგორში ქართული ეკლესიის გარდა, ფუნქციონირებს ოსური ეკლესიაც, რომელიც ალანიის 
ეპარქიას ექვემდებარება, სადაც წირვა-ლოცვა ოსურ ენაზეც აღევლინება. ახალგორში ვერ 
ბრუნდება ცხინვალის ეპარქიის მიტროპოლიტი ისაია, რომელიც მოსაბრუნის საკონტროლო-
გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის დროს ახალგორში არ იმყოფებოდა და როგორც ყველა დანარჩენმა, 
ვერც მან  შეძლო დაბრუნება. 
 
რაც შეეხება გალს, იქ  ეთნიკურად ქართველი მღვდლები არ მსახურობენ. წარსულში მღვდელ-
მსახურებას ეწეოდა მამა პიმენი (რომან ქარდავა), რომელსაც 2008 წელს, აფხაზურმა მხარემ 
სასულიერო საქმიანობა აუკრძალა და გალიდან გამოაძევა. 
 
ამჟამად გალში მდებარე მოქმედ ეკლესიებში (ხუთი მოქმედი ეკლესიის გარდა, ერთი ამჟამად 
შენდება სოფელ ოტობაიაში) მღვდელმსახურებას ატარებს მამა მათე, რომელიც აფხაზური 
წარმოშობისაა და, მიუხედავად სოხუმიდან ზეწოლისა, წირვებს ატარებს ორ ენაზე - ქართულად 
და რუსულად. რელიგიური თავისუფლების უფლების რეალიზების მხრივ ოკუპირებულ 
რეგიონებში დისკრიმინირებული მხოლოდ ეთნიკურად ქართველი მრევლია, რომელიც თავის 
თავს მართლმადიდებელ ქართულ ეკლესიასთან აიდენტიფიცირებს. 
 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, საქართველოს მთავრობამ ყველა საერთაშორისო 
ფორმატი უნდა გამოიყენოს ამ პრობლემების დასარეგულირებლად ისე, რომ აფხაზეთსა და 
ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში  მცხოვრები თითოეული მოქალაქის რელიგიის თავის-
უფლება  თანაბრად იყოს დაცული და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეთ მათ, ვინც 
წლების განმავლობაში დისკრიმინაციის ქვეშ განაგრძობს ცხოვრებას და სრულად ვერ ახდენს 
საკუთარი უფლებების რეალიზებას. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არ შეიზღუდოს 
ეთნიკური და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისადმი კუთვნილების ნიშნით 
მშობლიურ ენაზე ღვთისმსახურების ჩატარების და სასურველი ეკლესიის მსახურების მიღების 
უფლება, რაც ამჟამად უგულებელყოფილია. 

ასევე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში დარჩენილი საეკლესიო ქონების და 
ინფრასტრუქტურის მართვისას არ უნდა მოხდეს იქ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების-
თვის რელიგიის თავისუფლების და გამოხატვის უფლების შეზღუდვა საკულტო შენობებთან 
თუ რელიგიურ სიწმინდეებთან ხელმისაწვდომობის სრული ან ნაწილობრივი აკრძალვის სახით. 
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პანდემიის ერთი წელი აფხაზეთსა 
და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში  

24.05.2021 
 

აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში რეგიონში კოვიდ 19-ის პანდემიის შედ-
ეგად იმატა ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებმა, მნიშვნელოვნად გაუარესდა ადგილ-
ობრივი მოსახლეობის სოციალური, ეკონომიკური და უფლებრივი მდგომარეობა. 
 
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ანგარიში „პანდემიის ერთი წელი აფხაზეთსა 
და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში“, რომელშიც გაანალიზებულია კოვიდ 19-ის პან-
დემიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განვითარებული მოვლენები და მისი გავლენა 
ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობაზე. ანგარიში მოიცავს 2020 წლის აპრილიდან 2021 წლის 5 
მაისამდე პერიოდს. 
 
ანგარიშში წარმოდგენილია ოკუპირებულ რეგიონებში კოვიდ 19-ის სტატისტიკა; ვაქცინაციის 
პროცესი; პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები; განათლების უფლების პრობლემა; 
სამედიცინო სერვისებსა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის საკითხი; საქართველოს 
ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ 
განხორციელებული ქმედებები. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას: 

• გააქტიურდეს ოკუპირებული რეგიონებთან მიმართებაში. ახალგორის გარშემო გან-
ვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია კრიზისების დროს 
კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. უნდა შეიქმნას ჰუმანიტარული მიმართულებით მომუშავე 
ადამიანთა სია. ასევე, მოსახლეობისთვის საკვებისა და მედიკამენტების დროულად 
მიწოდებისთვის წინასწარ უნდა შემუშავდეს რამდენიმე ალტერნატიული გზა. 

• დამატებითი დახმარება აღმოუჩინოს გალის რაიონის სკოლებს, მათ შორის, შესაბამისი 
ტექნიკური აღჭურვილობით და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მაღალი სიჩქარის 
მქონე ინტერნეტპროვაიდერის შესვლის წახალისებით.   

• ბავშვის უფლებების მიმართულებით განსახორციელებელი აქტივობების დაგეგმვის დროს 
გაითვალისწინოს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და, ასევე, გამყოფ ხაზთან მცხოვრები 
ბავშვების საჭიროებები. 

https://www.democracyresearch.org/geo/593/
https://www.democracyresearch.org/geo/593/
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• უზრუნველყოს ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში მცხოვრებთათვის სამედიცინო მომ-
სახურების/მედიკამენტების დროულად მიწოდება. შესაბამისად, აუცილებელია, სახელმწიფ-
ომ დაიწყოს მუშაობა როგორც ამ საკითხების მოსაგვარებლად, ასევე გალიდან და ახალ-
გორიდან გადმოსული პაციენტებისთვის სერვისების გასამარტივებლად. 

• ხელი შეუწყოს ადგილზე არსებული საავადმყოფოების მედიკამენტებითა და სხვა სამედიც-
ინო აღჭურვილობით სრულად მომარაგებას. ვირუსის მართვის და მკურნალობის გამოც-
დილების გაზიარების მიზნით, უნდა შეიქმნას საკომუნიკაციო ხაზები ცხინვალის რეგიონის 
სამედიცინო პერსონალთან. 

• პანდემიასთან დაკავშირებით მიღებულ  ანტიკრიზისულ გეგმაში გაითვალისწინოს გალსა 
და ახალგორში მცხოვრები ათასობით თანამოქალაქის სპეციფიკური საჭიროებები. გამშვები 
პუნქტის დახურვის გამო კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობა, რომელიც საქარ-
თველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობს, თუმცა სეზონური სამუშაოს-
თვის ან სავაჭროდ გალში გადადის (ძირითადად ქალები),  საარსებო წყაროს გარეშე დარჩა. 
მათი საჭიროებები სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაში უნდა იყოს გათვალისწინებული. 

• საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, სანიტარიული ნორმების დაცვით, 
ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზთან აფხაზეთიდან ჩამოსული პირებისთვის უზრუნველყოს 
მედიკამენტების, პროდუქტებისა და პირველადი მოხმარების საგნების შეძენისთვის 
მუდმივად მოქმედი პუნქტების მოწყობა. 

• გამოიყენოს ყველა მექანიზმი, იმისათვის, რომ მიაღწიოს უკანასკნელ წლებში დაკეტილი 
საკონტროლო-გამშვები პუნქტების ხელახალ გახსნას. 

• პანდემიის გავლენის შესამცირებლად, ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში, აგრეთვე გამყოფ 
ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის მდგომარეობის შესამსუბუქებლად უნდა შეიმუშაოს 
მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული მიზნობრივი პროგრამები. კონკრეტულად კი, არ-
სებულ საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის პროგრამებთან ერთად, აუცილებელია შეიქმნას 
სპეციალური ფინანსური დახმარების სახელმწიფო პროგრამაც. 

 

პანდემიამ უფრო გააადვილა ცხინვალსა და აფხაზეთში რუსული ძალის პოპულარიზაცია და 
გაზარდა გავლენები. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების 
გათვალისწინება და მათ შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა აფხაზეთსა და 
ცხინვალის რეგიონში და, ასევე, გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით.  
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