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I. შესავალი  
____________________________________________________________________________________ 

 

სომეხი უმცირესობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონშია წარმოდგენილი, თუმცა 

კომპაქტურად სამცხე-ჯავახეთში ცხოვრობს, სადაც რეგიონის მოსახლეობის 54.6%1 

შეადგენს. სხვადასხვა მიზეზების, მათ შორის გეოსტრატეგიული მდებარეობის გამო, სომეხი 

უმცირესობა ქვეყნის მშენებლობის პროცესისგან დაშორებული აღმოჩნდა, რაც სამოქალაქო 

ცხოვრების ყველა სფეროში მათი ინტეგრაციისათვის დიდი ბარიერი აღმოჩნდა. 

 

პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია სომეხი მოსახლეობის ინტეგრაციის დონის ანალიზი 

საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რეკომენდაციების წარდგენა ინტეგრაციის 

გასაზრდელად. ამ მიზნით, დოკუმენტში გაანალიზებული იქნება რეგიონში სომეხი 

მოსახლეობისათვის არსებული ბარიერები და ხელისუფლების მიერ გატარებული 

სამუშაოები ამ ბარიერების დასაძლევად. 

 

აღნიშნული კვლევა განხორციელდა ანგარიშების, პოლიტიკის დოკუმენტების და 

სხვადასხვა საკითხებზე  შესაბამისი კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე. არსებული 

ვითარების საფუძვლიანი ანალიზის მიზნით, ჩატარდა ინტერვიუები უმცირესობის და 

ადგილობრივ ექსპერტებთან და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. კვლევა 

განხორციელდა 2015 წლის ნოემბრიდან 2016 წლის თებერვლამდე პერიოდში. 

 

უპირველეს ყოვლისა,  თავისებურებების აღსაწერად წარმოდგენილია რეგიონის მოკლე 

აღწერა, რომელიც სომხური უმცირესობის წარმომადგენლების რეალობას აღწერს. შემდეგ 

აღწერილია უმცირესობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, საქართველოში მათი 

მდგომარეობის საკანონმდებლო ჩარჩოს საჩვენებლად, ისევე როგორც ხელისუფლების 

ვალდებულებები და მათი სურვილი გაუმკლავდნენ უმცირესობათა ჯგუფების ინტეგრაციის 

დაბალი მაჩვენებლით გამოწვეულ როგორც საქართველოს, ისე უმცირესობების პრობლემებს. 

განათლება და მედია იდენტიფიცირებულია, როგორც ეთნიკურად სომეხი უმცირესობის 

საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველაზე აქტუალური და პრობლემური საკითხები, 

რომლებსაც განსაკუთრებული და მყისიერი ყურადღება ესაჭიროება. 

 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეს ორი თემა ცალკე ნაწილებად არის გამოყოფილი, 

რაც მათი სიღრმისეული ანალიზის საშუალებას იძლევა. აქვეა განხილული  

საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა ასპექტებიც, გარდა პოლიტიკური მონაწილეობის 

საკითხებისა. მნიშვნელოვანია აისახოს, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა 

მთავარი ელემენტია იმის გასაგებად განხორციელდა თუ არა ინტეგრაცია. პოლიტიკური 

პროცესებისგან შორს ყოფნა ხშირად ასახავს მიკუთვნებულობის გრძნობის ნაკლებობას და 

                                                           
1  Jonathan Wheatley, “The Integration of National Minorities in the Samtskhe-Javakheti and Kvemo Kartli 

Provinces of Georgia”, უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი, სამუშაო დოკუმენტი #44, 

სექტემბერი 2009, გვ.5. 
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აჩვენებს სახელმწიფოს წარუმატებლობას ჩართოს თავისი მოქალაქეები ამ პოცესში. ბოლოს 

წარმოდგენილია რეკომენდაციები იდენტიფიცირებულ პრობლემებთან მიმართებით. 

 

 

II. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: მიმოხილვა 
 ____________________________________________________________________________________ 

გეოგრაფია და დემოგრაფიული მდგომარეობა 
 

სამცხე-ჯავახეთის გეოგრაფიული მდებარეობა  საქართველოს პოლიტიკურ და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რეგიონის ჩართულობის დონის განსაზღვრაში ყოველთვის 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 6.41 ათასი კვადრატული კილომეტრის ფართობით 

რეგიონი საქართველოს ტერიტორიის 10.7% შეადგენს. აღმოსავლეთიდან სამცხე-ჯავახეთს 

ესაზღვრება ჯავახეთისა და აბულ-სამსარის ქედები, ხოლო მეზობელი რეგიონი ქვემო 

ქართლია. დასავლეთიდან მას ესაზღვრება არსიანის ქედი და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა. ჩრდილოეთით - აჭარა-იმერეთი და თრიალეთის ქედები შიდა ქართლში, 

იმერეთსა და გურიაში2. სამხრეთით არის საქართველოს საზღვარი სომხეთთან და 

თურქეთთან. სამხრეთით აღნიშნული კავშირი რეგიონს საერთაშორისო ვაჭრობის  ჰაბად 

წარმოაჩენს, რადგან ის აბრეშუმის გზის სავაჭრო მარშრუტია3.  

გამომდინარე იქიდან, რომ ჩაკეტილი მთიანი რეგიონია, კლიმატი საკმაოდ მკაცრია. 

ზამთარი ცივი და ხანგრძლივია, მაგრამ ზაფხული - თბილი. იანვარში ტემპერატურა 

მერყეობს 0-დან 7.2 გრადუსს შორის, მაშინ როცა ივლისში 16-დან 20.2 გრადუსს 

შორის.წლიური საშუალო ნალექი არის დაახლოებით 500-600 მმ.4 

რეგიონი მდიდარია ისეთი ბუნებრივი რესურსებით, როგორიცაა ბაზალტი, პერლიტი და 

მარმარილო, ასევე, მისი სახელგანთქმული მინერალური წყლით, რომელიც თავისი აგდილ 

მდებარეობის სახელს, ბორჯომს, ატარებს. აღნიშნული რესურსების გამო, სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონს სამშენებლო წარმოების განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. ამის მიუხედავად, 

რეგიონის აქტივობის მთავარი სფერო სოფლის მეურნეობაა. სამცხე-ჯავახეთში სასოფლო-

სამეურნეო მიწის ფართობი მთლიანად 396 ათასი ჰექტარია, საიდანაც 77.6 ათასი ჰექტარი 

სახნავ-სათესი მიწაა, სადაც ძირითადად მარცვლოვანი მცენარეები და კარტოფილი 

მოჰყავთ5.  

                                                           
2 The Regional Environmental Centre for the Caucasus, “Political Administrative Region: Samtskhe-Javakheti”, გვ. 

1-2. ხელმისაწვდომია:    

http://www.rec-caucasus.org/Flash/PDF/GE/GE5.pdf 
3 იგორ ბონდირევი (Igor Bondyrev) და ზურაბ დავითაშვილი (Zurab Davitashvili), The Geography of Georgia: 

Problems and Perspectives, (World Regional Geography Book Series, 2015), გვ. 175-179   
4 იქვე, გვ. 2. 
5 “Study of Economic Relations Between Georgia and Armenia: The Development of Regional Trade Related 

Growth in Samtskhe-Javakheti”, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, სექტემბერი, 2007, გვ. 45-46. 

http://www.rec-caucasus.org/Flash/PDF/GE/GE5.pdf
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რეგიონის მთლიანი მოსახლეობა 213,700 ადამიანს6 შეადგენს და 6 მუნიციპალიტეტად ან 

რაიონად არის დაყოფილი. ესენია: ადიგენი, ასპინძა ახალციხე, ბორჯომი და ნინოწმინდა. 

სამცხე, ჯავახეთი და თორი - სამი ისტორიული პროვინციაა. რეგიონში შედგება 353 

დასახლებისგან, მათ შორის ხუთ ქალაქის: ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, 

ნინოწმინდა; შვიდი დაბის: ბაკურიანი, ბაკურიანის ანდეზიტი, წაღვერი, ახალდაბა, ადიგენი, 

აბასთუმანი და ასპინძა; და 254 სოფლისგან7. ახალციხე ადმინისტრაციული ცენტრი და 

დედაქალაქია, რომელიც მდებარეობს ახალციხის ქვაბულში მდინარე ფოცხოვის ორივე 

მხარეს ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლეზე. ახალციხე რეგიონში ყველაზე დიდი 

ქალაქია 18 ათას კაციანი მოსახლეობით8.  

სამცხე-ჯავახეთი მე-19 საუკუნიდან ეთნიკური სომხებით (54.6%) დასახლებული რეგიონია 

მრავალფეროვანი ეთნიკური შემადგენლობით, მათ შორის ქართველებით (43.35%), 

ბერძნებით (0.36%) და სხვა ეთნიკური წარმომავლობის მქონე მოსახლეობით(1.7%), 

როგორებიც არიან რუსები და ოსები9. მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური სომხები 

ცხოვრობენ ყველა რაიონში, ჯავახეთის ისტორიული პროვინციაში (ახალქალაქისა და 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები)  ეთიკურად სომეხი მოსახლეობა მთლიანად 94.8%  

შეადგენს (94.33% და 95.78% შესაბამისად)10.  

ის ფაქტი, რომ ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა კომპაქტურად ამ რეგიონში ცხოვრობს 

საქართველოს სამოქალაქო ცხოვრებაში  მათი ინტეგრაციის  ხელისშემშლელი ფაქტორია. 

შესაბამისად, აღნიშნული საქართველოს ყველა მთავრობისთვის ყოველთვის გამოწვევას 

წარმოადგენდა.  

ისტორიული მონაცემები საბჭოთა კავშირის დაცემის შემდეგ 
 

1990-იანი წლები რთული პერიოდი აღმოჩნდა ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოსთვის. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, მალევე სამოქალაქო ომი დაიწო. ომს 

თან ერთვოდა  სიღარიბე და კორუფცია საქართველოს ყველა, განსაკუთრებით კი 

პერიფერიულ რეგიონებში11. 

ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში სამცხე-ჯავახეთი მიტოვებული იყო 

ცენტრალური ხელისუფლებისგან. ინფრასტრუქტურულმა გაუმართაობამ და ქართული ენის 

არცოდნამ  ეთნიკური უმცირესობების იზოლაციის საფუძველი შექმნა, რამაც, თავის მხრივ, 

ადგილობრივი მოსახლეობისგან დისტანცირება გამოიწვია. 2003 წლამდე ეთნიკური 

უმცირესობები თავს საქართველოს მოქალაქეებად არ მიიჩნევდნენ, რადგან სოციალურ და 

სახელმწიფო საკითხებში მათი ჩართვის შესაძლებლობა არ არსებობდა. ამასთან, რუსეთის 

                                                           
6 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (GeoStat), 2014, ხელმისაწვდომია: 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=1184&lang=eng. 
7 GIZ, “Samtskhe-Javakheti Regional Development Strategy 2014-2021”, თბილისი, 2013, გვ. 5. 
8 The Regional Environmental Centre for the Caucasus, op.cit.  
9 Jonathan Wheatley, op. cit., გვ.5.  
10 იგივე. 
11 იგორ ბონდირევი (Igor Bondyrev) და ზურაბ დავითაშვილი (Zurab Davitashvili), op.cit, გვ.3-4.  

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=1184&lang=eng
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გავლენამ ადგილობრივ მოსახლეობაზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა. 62-ე ქვედანაყოფის 

რუსული ბაზა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას დასაქმებასთან ერთად ვაჭრობის 

რესურსებსა და რუსეთთან მჭიდრო კავშირებს სთავაზობდა ახალქალაქში ადგილობრივ 

მკვიდრებს კიდევ უფრო მეტად აშორებდა ცენტრალურ ხელისუფლებას.  

2003 წლის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, 

რევოლუციური მთავრობა მოვიდა, ეთნიკური უმცირესობების შესახებ არსებული საერთო  

დამოკიდებულება შეიცვალა. ახალი მთავრობის მმართველობის პირველი რამდენიმე წლის 

განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში ეთნიკურ ნიადაგზე დაძაბულობამ იმატა12. 2005 წელს 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია და 

საქართველოს მთავრობას რეგიონისთვის ავტონომიურობის მინიჭების მოთხოვნით 

მიმართა, რომელიც თავისუფალი და პირდაპირი არჩევნების გზით, სამცხე-ჯავახეთის 

პარლამენტის შექმნასაც გულისხმობდა13.  რეზოლუციის მიხედვით, ცენტრალურმა 

მთავრობამ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს ავტონომიური რესპუბლიკის ყველაზე მაღალი  

ხარისხი მიანიჭა და სამცხე-ჯავახეთისათვის ამაზე უარის თქმა თბილისის მხრიდან სხვა 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების დისკრიმინაციას ნიშნავდა. 2005 და 2006 

წლებს შორის ძალადობრივი დემონსტრაციები რიცხვი გაიზარდა რეგიონში უსაფრთხოების 

ძალების განლაგების და ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობის გამო, რამაც ეთნიკურად 

სომეხ მოსახლეობაში ასიმილაციის შიში გააჩინა14.  

სამხრეთ ოსეთში 2008 წლის ომმა  საქართველოში შემდგომი არასტაბილურობის შიში 

გააძლიერა, რაც წახალისებული იყო რუსეთის გავლენით იმ რეგიონებში, სადაც 

კომპაქტურად ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები. ამ კონტექსტში, რეგიონისადმი 

ინტერესი მნიშვნელოვნად გაიზარდა15. 

ურთიერთობების გაუმჯობესების მიზნით, სააკაშვილის მთავრობამ „ეროვნული 

ინტეგრაციისა და ტოლერანტობის სტრატეგია“ განავითარა, რომელიც შერიგებისა და 

სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა  (SMR) მოამზადა 

2009 წელს16. სტრატეგია მიზნად ისახავდა საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების 

ინტეგრაციის გაუმჯობესებას და მოიცავდა საზოგადოებრივი ცხოვრების ისეთ ასპექტებს, 

როგორიცაა: კანონის უზენაესობა, განათლება, სახელმწიფო ენა, მედია და ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობა, პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო ჩართულობა, სოციალური და 

                                                           
12 საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი, “საქართველო:ჯავახეთის რეგიონის ინტეგრაციის გამოწვევები”, 

ევროპის კრიზისი ჯგუფის ბრიფინგი, № 63, 23  მაისი, 2011, გვ. 2. 
13 Hedving Lohm, “Javakheti after the Rose Revolution: Progress and Regress in the Pursuit of National Unity in 

Georgia”, ECMI Working Paper #38, აპრილი 2007. გვ. 18. ასევე იხილეთ: ეკა მეტრეველი (Eka Metreveli) და 

ჯონათან კულიკი (Jonathan Kulick), “Social Relations and Governance in Javakheti, The Initiative for 

Peacebuilding”, 2009. 
14 იგივე. 
15 იგივე. 
16 სამინისტრომ სახელი 2014 წელს შეიცვალა და ახლა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ეწოდება; რეინტეგრაციის საკითხთა 

სამინისტრო (SMR), “სტრატეგია ეროვნული ინტეგრაციისა და შემწყნარებლობის შესახებ“, 2009. 

ხელმისაწვდომია: http://www.smr.gov.ge/docs/doc203.pdf 

http://www.smr.gov.ge/docs/doc203.pdf
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რეგიონული ინტეგრაცია  და კულტურული იდენტობის დაცვა. სტრატეგია და მისი 

სამოქმედო გეგმა უმცირესობების მიმართ განწყობის პოზიტიური ცვლილება იყო. 

რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა  რეგიონული 

წარმომადგენლობა გახსნა ახალქალაქში, რომელსაც ადგილობრივი საზოგადოების 

წარმომადგენელი ხელმძღვანელობდა17. 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებამ და მიზნობრივი პროგრამების განვითარებამ 

საქართველოში უმცირესობათა ჯგუფების ინტეგრაცია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. 

თუმცა, სამცხე-ჯავახეთის განსაკუთრებული გეოგრაფიული მდებარეობა   და სომხეთსა და 

რუსეთთან მისი ახლო კავშირები განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე აყენებდა 

მთავრობას. 

 

III. საკანონმდებლო ჩარჩო 
_____________________________________________________________________________________ 

ამ თავში განხილული იქნება საქართველოში უმცირესობების საკითხებთან დაკავშირებული 

ძირითადი საკანონმდებლო გარემო. ასევე, შევეცდებით ავხსნათ მონიტორინგის მექანიზმები 

უმცირესობათა უფლებების დაცვის მიმართულებით.  

საერთაშორისო კანონმდებლობა 
 

1999 წელს, ევროპის საბჭოში  გაწევრიანების შემდეგ, საქართველომ საკუთარ თავზე აიღო 

ეროვნული უმცირესობების დაცვის ჩარჩო კონვენციის (FCNM) და რეგიონული ან 

უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის (ECRML) რატიფიცირების ვალდებულება18.  

ეროვნული უმცირესობების დაცვის ჩარჩო კონვენციის რატიფიცირება მოხდა 2005 წელს. ამ 

დრომდე მონიტორინგის ორი რაუნდი ჩატარდა. 2013 წლის აპრილში, საქართველოს 

მთავრობის წევრებმა რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის (ECRML) 

რატიფიცირების  სურვილი საჯაროდ დაადასტურეს. ამ მიზნით, 2013 წლის ივნისში  

მაღალი დონის უწყებათაშორისი  კომისია დაარსდა და საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს  

(CoE) სამოქმედო გეგმის (2013–2015) ფარგლებში ევროკავშირის/ევროპის საბჭოს(Council of 

Europe) ერთობლივი პროგრამა „საქართველოში ეროვნულ უმცირესობათა სამოქალაქო 

ინტეგრაცია და რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია“ შემუშავდა, 

რატიფიკაციისა და პოტენციური იმპლემენტაციის მხარდაჭერის მიზნით19. მიუხედავად 

ამისა, რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია (ECRML) დღემდე არ არის 

რატიფიცირებული. რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის (ECRML) 

                                                           
17 ეკა მეტრეველი (Eka Metreveli) და ჯონათან კულიკი (Jonathan Kulick), op.cit., გვ.15. 
18 ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეა (PACE), “Georgia's application for membership of the Council of 

Europe,Opinion 209(1999), პარაგრაფი. 10.1. ხელმისაწვდომია: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-

XML2HTMLEN.asp?fileid=16669&lang=en 
19  ევროპის საბჭო, “Action Plan for Georgia 2013-2015” (ODGProg/Inf(2013)15), სექტემბერი, 2013. 

ხელმისაწვდომია: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2102099#P1265_126853 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLEN.asp?fileid=16669&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLEN.asp?fileid=16669&lang=en
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2102099#P1265_126853
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საკითხი პრობლემატური აღმოჩნდა „რეგიონული ან უმცირესობათა ენების“ არასწორი 

ინტერპრეტაციის გამო, რამაც გაზარდა ეჭვები იმის შესახებ, რომ ქარტიის რატიფიკაცია 

შეიძლებოდა სარისკო ყოფილიყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის20. 2013 

წლის აპრილში, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე 

შეეწინააღმდეგა რატიფიცირებას „მანამ სანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ 

აღდგებოდა“21. ფართოდ გავრცელებულია წარმოდგენა, რომ რუსული ენა არ უნდა იყოს 

დაცული, რადგან ის არის იმპერიალისტური პოლიტიკის შედეგი, ხოლო უმცირესობათა 

სხვა ენები, როგორიცაა სომხური და აზერბაიჯანული მიჩნეულია დიასპორის და არა 

ტრადიციულ ენებად, რომლებიც საქართველომ უნდა დაიცვას22.  

საქართველო-ევროკავშირის ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის მიხედვით, ადამიანის 

უფლებები  და საქართველოში უმცირესობათა უფლებები მნიშვნელოვანი ვალდებულება 

გახდა მთავრობისათვის. გეგმამ დაადგინა დღის წესრიგი საქართველოსთან მიმართებით,   

რომ ევროკავშირი მოითხოვდა ყველა საკითხზე თანამშრომლობის გაგრძელებას. 

აღნიშნული დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი აღმოჩნდა, მაგალითისთვის, 2014 წელს 

საქართველოს კანონის მიღება დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, 

რომელიც შემდეგ თავშია განხილული. 

 

შიდა კანონმდებლობა23 

მიუხედავად იმისა, რომ  ევროპის საბჭოში (Council of Europe) წევრობით საქართველომ აიღო 

ვალდებულება,  კანონი უმცირესობების შესახებ, როგორც ასეთი არ არსებობს24 (რაც 

რამდენჯერმე გაიმეორა ეროვნული უმცირესობების დაცვის ჩარჩო კონვენციის (FCNM) 

საკონსულტაციო კომიტეტმა). ნაცვლად ამისა,  საქართველოს მთავრობამ ამჯობინა ბევრ 

შიდა კანონში აესახა სხვადასხვა ზომები თანასწორობის უზრუნველსაყოფად25. 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი განსაზღვრავს თანასწორობას ყველასთვის, რაც 

გავრცობილია 38-ე მუხლში, სადაც დამატებულია ანტი-დისკრიმინაციის ცნებაც. ორივე 

მუხლში ცალკე გამოყოფილია უმცირესობათა ჯგუფები26. მე-9 მუხლი ადგენს რწმენისა და 

                                                           
20 ნანა მაჭარაშვილი (Nana Macharashvili) et al., “Policy Advocacy Success in Georgia: The Role and Limitations 

of NGOs in Influencing Public Policy”, Academic Swiss Caucasus Net, თბილისი, 2015, გვ.148  
21.იქვე, გვ. 150. 
22 იგივე. 
23 ამ ნაწილში არ არის გამოყენებული კანონმდებლონა რომელიც ეხება საქართველოს დე ფაქტო 

დამოუკიდებელ რეგიონებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს.ცხინვალის რეგიონს, რადგან მათ არ აქვტ 

პირდაპირი გავლენა სამცხე–ჯავახეთში მცხოვრებ სომეხ უმცირესობაზე. იგივე ვრცელდება კანონზე 

ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით 

გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ.  
24 PACE, op.cit, პარაგრაფი. 10.2.  
25 ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ (FCNM), “25–ე მუხლის შესაბამისად, 

საქართველოს მიერ შემუშავებული მე–2 ანგარიში, ეროვნული უმცირესობების დაცვის ჩარჩო 

კონვენციის (FCNM) მე–2 პარაგრაფი” (ACFC/SR/II (2012)001), სტრასბურგი, მაისი, 2012, გვ.17-18. 
26 მუხლი 14 და 38, საქართველოს კონსტიტუცია, 1995. 
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რელიგიის თავისუფლებას, ამასთან ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას 

განსაკუთრებულ როლს ანიჭებს, რაც საკონსტიტუციო შეთანხმებით27 არის განსაზღვრული. 

ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვა რელიგიური ჯგუფები კანონმდებლობით  დაცული არ არიან. 

მე-4 (1) მუხლი 2005 წლის კანონში ზოგადი განათლების შესახებ, ადგენს ქართულს, როგორც 

საკომუნიკაციო ენას  ყველა  საგანმანათლებლო ინსტიტუტში28. მიუხედავად ამისა, იმავე 

მუხლის მე-3 პუნქტი განსაზღვრავს უფლებას ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის  მიიღონ დაწყებითი და საშუალო განათლება თავიანთ მშობლიურ 

ენაზე29.  

2004 წელს, სომხებისა და აზერბაიჯენელთათვის უმაღლესი განათლების შესახებ კანონით 

განისაზღვრა ადგილების 5 %-იანი კვოტა ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში30. ამასთან, 

სომეხი, აზერბაიჯანელი, აფხაზი და ოსი უმცირესობათა ჯგუფის სტუდენტებმა უნდა 

ჩააბარონ მხოლოდ ერთი ტესტი თავიანთ მშობლიურ ენაზე, მაშინ როცა ეთნიკურად 

ქართველი სტუდენტები აბარებენ ოთხს. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული ან 

ეთნიკური შეუწყნარებლობა დამამძიმებელი გარემოებაა სხვა დანაშაულის ჩადენისას, 

მაგალითად, მკვლელობის (მუხლი 109) ან წამების (მუხლი 127) შემთხვევაში31. 

2014 წელს ძალაში შევიდა კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, 

როგორც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის 

ნაწილი. თუმცა, ის გააკრიტიკეს სხვადასხვა მიზეზის გამო, უნდა ითქვას, რომ ასეთი 

კანონის მიღება პროგრესული ნაბიჯია ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით.  

2009 წლის 8 მაისს საქართველოს მთავრობამ მიიღო შემწყნარებლობის და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა (NCAP), თავისი პირველი 

სამოქმედო გეგმით, რომელიც მოიცავდა 2009-2014 წლებს. შემწყნარებლობის და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა (NCAP) საქართველოში ეროვნული 

უმცირესობების უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობის განვითარებისა და შეფასებისთვის 

შედგენილი პირველი დოკუმენტი იყო, რაც ცალსახად წინ გადადგმულ ნაბიჯს 

წარმოადგენდა.  სამოქალაქო საზოგადოების ზოგიერთმა ორგანიზაციამ გამოთქვა 

უკმაყოფილება  დოკუმენტის შედგენის პროცესში მათი არასათანადო დონეზე ჩართულობის 

გამო. ისინი მიიჩნევენ, რომ მიუხედავად მათი ძალისხმევისა, შემწყნარებლობისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის (NCAP) 

                                                           
27მუხლი 9, საქართველოს კონსტიტუცია 
28 მთელი თავი მიეძღვნება განათლებას და ამ თავში განათლებასთან დაკავშრებით აღნიშნული ყველა 

თემა სიღრმისეულად იქნება გაანალიზებული შემდეგ თავში (IV – განათლება) 
29მუხლი 4, საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, 2005. 
30 მუხლი 52.5 (1), კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, 2004. 
31 მუხლი 109 და 127, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 1999 
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მონიტორინგი და შეფასება არ იყო ადეკვატური, რადგან საზომი მაჩვენებლები არ იყო 

სათანადოდ განვითარებული32. 

2015 წელს თბილისში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა  ახალი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარმოადგინა. 

ახალ სტრატეგიაში მცირე ცვლილებებია მისი სტრუქტურასთან დაკავშირებით. გენდერის 

თემის წამოწევა იყო მნიშვნელოვანი განვითარება, ისევე როგორც უწყებათშორისი 

კომიტეტის ჯგუფების შექმნა პატარა და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის33.  

2015 წლის ივლისში საქართველომ მიიღო კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ, რომელიც 

ძალაში 2016 წელის იანვარში შევიდა34. აღნიშნული კანონი უზრუნველყოფს ქართული ენის 

ცენტრალურ როლს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, ხოლო გარკვეულ 

უფლებებს ანიჭებს უმცირესობათა ენებს, რაც განხილული იქნება წარმოდგენილ 

დოკუმენტში. კანონი გააკრიტიკეს უმცირესობათა საკითხების ექსპრტებმა, რომლებიც 

ამტკიცებენ, რომ ის უმეტესად ხაზს უსვამს ქართული ენის ცენტრალურ როლს 

უმცირესობათა ენებისთვის ზიანის მიყენების ხარჯზე.  

სხვა კანონმდებლობა, სადაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის გათვალისწინებული 

უმცირესობათა საკითხები შემდეგია: შრომის კოდექსი; საარჩევნო კოდექსი; 

ადმინისტრაციული კოდექსი; კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ; 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ; კანონი 

შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ; კანონი მაუწყებლობის შესახებ;  კანონი საავტორო 

უფლებების შესახებ; კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ; კანონი 

ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ; კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და 

კანონი კულტურის შესახებ35. 

 

უმცირესობათა შესახებ კანონმდებლობის განხორციელება და მონიტორინგი 
 

2009 წლის მთავრობის დადგენილებით  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შემწყნარებლობის და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის (NCAP) 

განხორციელებას ჩაუდგა სათავეში. მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში 

მყოფი სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ტოლერანტობის საბჭო (CITC) ახორციელებს 

აღსრულების მონიტორინგს36. დამატებით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

                                                           
32 ინტერვიუ უმცირესობათა საკითხების ექსპერტთან, ნოემბერი, 2015. 
33 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), “სამოქალაქო თანასწორობისა სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო 

გეგმა”, გვ. 5 
34 მიუხედავად იმისა, რომ კანინი ძალაში 2016 წლის პირველ იანვარს შევიდა, ამ კანინის 33–ე, 34–ე, 

36–ე და 37–ე მუხლები ძალაში 2016 წლის თებერვალში შევიდა.  
35 წინამდებარე ჩამონათვალი არ არის სრული. 
36 ეროვნული უმცირესობების დაცვის ჩარჩო კონვენცია (FCNM), op.cit., გვ. 19.  
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საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა შექმნა უწყებათაშორისი 

სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით და იმ 

ადამიანების განსაკუთრებულ საჭიროებებზე, რომლებსაც აღნიშნული კონფლიქტი შეეხო37.   

ომბუცმენი - სახალხო დამცველის ოფისი ზედამხედველობას უწევს საქართველოში 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას. ამასთან, ის ასევე პასუხისმგებელია 

უმცირესობათა უფლებებზე. მას შეუძლია წარადგინოს რეკომენდაციები ადამიანის 

უფლებების დარღვევის შემთხვევებზე და მოითხოვოს სასამართლოს გადაწყვეტილების 

გადახედვა. ასევე, წარადგინოს რეკომენდაციები პოლიციის მიერ ადამიანის უფლებათა 

დარღვევის ან დისკრიმინაციის პრევენციის გაუმჯობესების შესახებ38. ეფექტურობის 

გაზრდისათვის ომბუცმენს აქვს რამდენიმე რეგიონული ოფისი ადგილობრივი 

წარმომადგენლებით: ერთი მათგანი მდებარეობს ახალქალაქში, სამცხე-ჯავახეთში39.  

ორი ძირითადი ორგანო, რომელიც დაკავშირებულია უმცირესობათა უფლებების დაცვასა 

და ხელშეწყობასთან სახალხო დამცველის ოფისის დაქვემდებარებაში ფუნქციონირებს. 

პირველი და მთავარი ორგანო არის ეროვნული უმცირესობების საბჭო (CNM), რომელიც 2005 

წელს დაარსდა. ეს არის მუდმივი საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც ფუნქციონირებს 

როგორც პლატფორმა სახელმწიფოსა და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს 

შორის ურთიერთობისთვის. ის აერთიანებს 80-ზე მეტ უმცირესობათა ორგანიზაციას, აძლევს 

რა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შესაძლებლობებს მისცენ რჩევები ან 

მიაწოდონ ინფორმაცია უმცირესობებთან დაკავშირებული პოლიტიკის, მათ შორის, 

შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო 

გეგმის (NCAP), შესახებ. ეროვნული უმცირესობების საბჭო ასევე ახდენს ევროპის საბჭოს 

(Council of Europe)  ეროვნული უმცირესობების დაცვის ჩარჩო კონვენციის (FCNM) 

განხორციელების მონიტორინგს და წარადგენს რეკომენდაციებს მასთან დაკავშირებით40. 

მეორე შესაბამისი ორგანო არის საქართველოს რელიგიათა საბჭო, რომელიც  საქართველოში 

რელიგიათა ჯგუფებს შორის დიალოგზე, ასევე რელიგიის თავისუფლებაზეა 

პასუხისმგებელი. საბჭოს დახმარებით, სხვადასხვა რელიგიური ასოციაციები იღებენ  

ვალდებულება ურთიერთპატივისცემით ითანამშრომლონ  და ხელი შეუწყონ საქართველოს 

კულტურულ მრავალფეროვნებასა და ადამიანის უფლებებს, ისევე როგორც რელიგიური 

უმცირესობების ჩართულობას სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში41. 

                                                           
37 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი, “ 2013 წლის ანგარიში”, 2014, გვ. 15 
38 საქართველოს სახალხო დამცველი, “მანდატი”. ხელმისაწვდომია: 

http://www.ombudsman.ge/en/public-defender/mandati 
39 იქვე, “რეგიონული დანაყოფი”. ხელმისაწვდომია (მხოლოდ ქართულ ენაზე): 

http://www.ombudsman.ge/ge/aboutus/struqtura/sammartveloebi/regionuli-sammartvelo/samcxe-djavaxeti 
40 სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი, “ეროვნულ უმცირესობათა ცენტრი”. 

ხელმისაწვდომია:http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1359536926 
41 იქვე, “რელიგიათა საბჭო”. ხელმისაწვდომია:http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1359539573 

http://www.ombudsman.ge/en/public-defender/mandati
http://www.ombudsman.ge/ge/aboutus/struqtura/sammartveloebi/regionuli-sammartvelo/samcxe-djavaxeti
http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1359536926
http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1359539573
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IV.   განათლება  
____________________________________________________________________________________ 

საბჭოთა კავშირის პერიოდში რუსული მთლიან საბჭოთა კავშირში საერთო სასაუბრო ენა 

(lingua franca) იყო, მათ შორის კავშირის სხვადასხვა რესპუბლიკებს შორის. მიუხედავად 

ამისა, უმცირესობათა და რეგიონული ენების სწავლა წახალისებული იყო უმცირესობათა 

ენების სკოლების საშუალებით დაწყებითი და საშუალო განათლების პერიოდში, სადაც 

მოსწავლეები ასევე სწავლობდნენ რუსულს42.  უმცირესობათა უმეტესობას,, სამცხე-

ჯავახეთის სომეხი მოსახლეობის მსგავსად, რეალურად არ უსწავლია ქართული, 

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ცხოვრობდნენ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ 

რესპუბლიკაში, საკომუნიკაციო ენა რუსული იყო. ეს იქცა პრობლემად მას შემდეგ, რაც 

საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, რადგან ქართული ახალი  საკომუნიკაციო ენა 

გახდა ყველა ეთნიკური ჯგუფისთვის. ამგვარად, ამან უმცირესობათა სამოქალაქო 

ინტეგრაციისთვის ბარიერი შექმნა, რეგიონში ინფრასტრუქტურის ნაკლებობასთან ერთად. 

მიუხედავად იმისა, რომ ინფრასტრუქტურა საგრძნობლად გაუმჯობესდა და, შესაბამისად, 

ურთიერთობის საშუალებები გაიზარდა, საკითხი კვლავ გარკვეულწილად ისევ 

პრობლემატურია. დღეისათვის, ბევრი პროგრამა ხორციელდება ენობრივი ბარიერის 

გადასალახად. თუმცა, ეს ჯერ კიდევ რჩება ყველაზე დიდ დაბრკოლებად; განსაკუთრებით 

განათლების სფეროში.   

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, განათლების სისტემა  დიდად არ შეცვლილა. დღეს 

საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს რამდენიმე უმცირესობათა ენის სკოლები, თუმცა 

ქართული ენა მათი  სასწავლო პროგრამის ნაწილია. საქართველოში, ტრადიციულად 2 

ტიპის სკოლები ფუნქციონირებდა: ქართულ და არაქართულ ენოვანი (ან უმცირესობათა 

ენის სკოლები). 2010 წელს, პირველად არაქართულენოვანი სკოლებისთვის ორენოვანი 

საპილოტე პროგრამა შემუშავდა43, რომელიც კვლავ მიმდინარეობს და ყოველწლიურად 

განვითარდება. 

 

სკოლამდელი განათლება 
 

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა საქართველოს კონსტიტუციის 35.3 მუხლით 

არის გარანტირებული44. მიუხედავად ამისა, სამცხე-ჯავახეთში ამ კუთხით ბევრი პრობლემა 

წარმოჩნდა.  შემაშფოთებელი პრობლემა არის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა  და ცუდ 

                                                           
42 სალომე მეხუზლა (Salome Mekhuzla) და ეიდენ როშე (Aideen Roche), ¨National Minorities and Educational 

Reform in Georgia¨,უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი (ECMI) სამუშაო #46, სექტემბერი, 2009, 

გვ. 5. 
43 Teresa Wigglesworth-Baker, “A research Study into Multilingual Education in Georgia”, HCNM OSCE, 2015, გვ.4. 
44 მუხლი 35.3, საქართველოს კონსტიტუცია, 1995. 
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მდგომარეობაში არსებული შენობები, რომელთაც  ცუდი სანიტარული პირობები აქვთ, რაც 

ხშირად ბავშვებს დასწრებას ართულებს45. საბავშვო ბაღები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

ფინანსდება, რაც ნიშნავს, რომ  შეზღუდული დაფინანსება სხვა პროექტებს ხმარდება და 

ამგვარად, პრობლემების უმრავლესობა გამოუსწორებელი რჩება46.  

ბოლო მონაცემების მიხედვით, სამცხე-ჯავახეთში 54 სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებაა, მათგან 17 არა ქართულენოვანია47, ძირითადად საქალაქო რაიონებში48. 

სოფლებში არ არის საბავშვო ბაღები, რაც საკმაოდ პრობლემატურია, რადგან ის ხელს უშლის 

ხელმისაწვდომობას იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ მოშორებულ რაიონებში. ამას 

ემატება ის ფაქტი, რომ მაღალია იმ სომეხი უმცირესობის წილი,  რომელიც არ აძლევს 

ბავშვებს სკოლამდელ განათლებას. რეგიონული ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტების ინფორმაციის თანახმად, სამცხე-ჯავახეთში, სკოლამდელი ასაკის 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 4,322 ბავშვიდან მხოლოდ 1,116 იღებს 

სკოლამდელ განათლებას49. აღნიშნულმა შეიძლება წარმოქმნას პრობლემები, რადგან 

დაწყებით კლასებში შესვლისას ყველა ბავშვი სწავლას ერთი და იმავე საფეხურიდან არ 

იწყებს50. 

სკოლამდელი განათლება განათლების ის ნაწილია, რომელსაც ალბათ საქართველოში 

ყველაზე დიდი პერიოდის განმავლობაში ნაკლები ყურადღება მიექცა განსაზღვრული 

პოლიტიკისა და რეგულაციების გარეშე. ბოლო წლების განმავლობაში ეს შეიცვალა და 

სკოლამდელი განათლება  მთავრობის პრიორიტეტი გახდა. 2014 წლის დასაწყისში, UNICEF -

თან ერთად შემუშავდა კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ51, რომელიც 

პარლამენტის 2016 წლის საგაზაფხულო სესიაზე იქნება განხილული52.  

2015 წელს,  სტანდარტიზაციის პირველი პოლიტიკა შემუშავდა53, რომელიც მიზნად 

ისახავდა 5 წლის ასაკის ბავშვის მომზადებას დაწყებითი განათლებისთვის54. მოსალოდნელი 

იყო, რომ ეს პოლიტიკა  ერთი წლის დაგვიანებით განხორციელდებოდა არაქართულენოვან 

სკოლებში, მისი პილოტირების პირველი წლისა და განათლების სამინისტროსთვის (MoES) 

                                                           
45 ინტერვიუ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელთან (MoES), ნოემბერი, 2015 
46 უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი (ECMI), “Needs Assessment of Ethnic Minority Women in 

Georgia”, commissioned report for UN Women, თბილისი, 2014, გვ. 47. 
47 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი,,ივნისი,2014, გვ. 40. 
48 ECMI, op.cit., გვ. 47.  
49 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), “სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 

წწ. სამოქმედო გეგმის განხორციელების შეფასების დოკუმენტი”, op. cit., გვ. 39-40.  
50 ინტერვიუ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელთან, ნოემბერი, 2015. 
51 UNESCO, “Education for All 2015 National Review: Georgia”, 2015, გვ.1. 
52 Agenda.ge, “Early and pre-school education will see major changes”. ხელმისაწვდომია: 

http://agenda.ge/news/49822/eng 
53 ინტერვიუ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელთან, ნოემბერი, 2015. 
54 UNESCO, op. cit  

http://agenda.ge/news/49822/eng
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ეთნიკური უმცირესობების ენებზე თარგმნისათვის საჭირო დროის გამო55. მიუხედავად 

ამისა, სკოლამდელი განათლების რეგულაცია არ არსებობს და, შესაბამისად, 

დაწესებულებები  საკუთარი გამოცდილების და სწავლის შესაბამისად ფუნქციონირებენ. 

როგორც წესი, ადმინისტრაცია და მასწავლებლები არ არიან მომზადებული სწავლების 

ახალი მეთოდებისთვის და არ აქვთ მეთოდური სახელმძღვანელოები მათი სომხურ ენაზე 

თარგმნის სიმცირის გამო56. დღეისათვის  სკოლამდელი აღზრდის 15 მასწავლებელი 

გადამზადდა სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივ უნივერსიტეტში, რომელთაგანაც არც ერთი არ 

არის ეთნიკურად სომეხი57. შესაბამისად, სკოლამდელი განათლების ხარისხი, 

განსაკუთრებით უმცირესობის ენის სკოლებში, არადამაკმაყოფილებელია. 

 

ზოგადი განათლება 
 

2005 წლის კანონი განათლების შესახებ ადგენს, რომ საქართველოში სწავლების ენა 

ქართულია (მუხლი 4.1), მაგრამ ამავე მუხლში მოცემულია რომ „საქართველოს მოქალაქეებს, 

რომლებისთვისაც ქართული ენა მშობლიური არ არის, უფლება აქვთ მიიღონ სრული 

ზოგადი განათლება მათ მშობლიურ ენაზე, ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

სავალდებულოა სახელმწიფო ენის სწავლება (...)“ (მუხლი 4.3). სამცხე-ჯავახეთში 

დღეისათვის 96 სომხურენოვანი და 4 რუსულენოვანი (საჯარო) სკოლა ფუნქციონირებს58.  

2007 წლამდე, უმცირესობების ენებზე სახელმძღვანელოების მიწოდება ხდებოდა შესაბამისი 

სახელმწიფოებისგან, სომხურენოვანი სკოლებისთვის სომხეთის მიერ. თუმცა, ეს არ 

აკმაყოფილებდა საქართველოს მთავრობას, რადგან წიგნებში საქართველოს ისტორია არ იყო 

შეტანილი და ისინი არ იყო ადაპტირებული საქართველოს სასწავლო პროგრამასთან. ამის 

გამო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის 

მიხედვითაც, ქართულ სახელმძღვანელოები უნდა თარგმნილიყო უმცირესობების ენებზე, 

საზოგადოებაში უმცირესობათა ჩართულობის გაზრდის მიზნით. 

ბოლო სასწავლო გეგმა შემუშავდა 2011-2016 წლების პერიოდისათვის. ბევრი სომხური 

სკოლა გამოხატავდა უკმაყოფილებას, რომ მათ ჯერ კიდევ ჰქონდათ მიღებული აღნიშნული 

გეგმა.  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით მისი გავრცელება არ 

მოხდება, რადგან სასწავლო გეგმა ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია59, რც ნიშნავს, რომ 

სომხური სკოლები  ჯერ კიდევ ძველი სასწავლო გეგმით მუშაობენ და შესაბამისად, მთელი 

                                                           
55 ინტერვიუ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელთან, ნოემბერი, 2015. 
56 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op. cit., გვ. 42.  
57  ინტერვიუ სამცხე–ჯავახეთის უნივერსიტეტის სკოლამდელი განათლების დეპარტამენტის 

წარმომადგენელთან, თებერვალი, 2016.  
58 შალვა ტაბატაძე (Shalva Tabatadze), ¨Textbooks for Minority Schools of Georgia: Problems and Challenges”, 

International Journal of Multilingual Education #5, 2015, გვ. 3 
59 ინტერვიუ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელთან, ნოემბერი, 2015. 
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ქვეყნის სტუდენტებთან შედარებით არახელსაყრელი პირობებში არიან. ბოლო სასწავლო 

გეგმით, უმცირესობათა ენებზე თარგმნის მიმართ ახალი მიდგომა გამოიყენეს. მოხდა  

„ორენოვან განათლებაზე" გადართვა და, შესაბამისად, შეიცვალა წიგნების შინაარსი. ამ 

ცვლილებით არა მხოლოდ  ქართული ენა და ლიტერატურა უნდა ისწავლებოდეს 

ქართულად, არამედ ისტორია, გეოგრაფია და სხვა საზოგადოებრივი მეცნიერებები60. თუმცა 

სახელმძღვანელოებისთვის შემუშავებული სისტემის მიხედვით, მათი 30% იქნებოდა 

ქართული და 70% სომხური, ნაცვლად იმისა, რომ აღნიშნული საგნები ყოფილიყო მხოლოდ 

სომხურ ენაზე61. ამ ტიპის ორენოვანი განათლების სისტემა "არ ეფუძნება რაიმე სამეცნიერო 

და მეთოდოლოგიურ მტკიცებულებებს და არ შეესაბამება საგნების ინტეგრირებული 

სწავლების  პრინციპებს62". ბევრი აღნიშნულ სისტემას  კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს,  

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატის შეფასებებში აღნიშნულია, რომ მექანიკური პროცენტული დანაწილება 

აბსოლუტურად არაეფექტური აღმოჩნდა და უარყოფითი ეფექტი ჰქონდა63“. 

ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე პრობლემა, რომელიც  გამოვლინდა და რომლებიც ამჟამად  

სამცხე-ჯავახეთში ზოგადი განათლებაზე ახდენს გავლენას. 

სახელმძღვანელოები 

არსებობს უკმაყოფილება სომხური თარგმანის ცუდი ხარისხის გამო. მაგალითისთვის, 

თარგმანის მუდმივი რედაქტირების გამო, თარგმნის პროცესი შეწყდა და, საბოლოოდ, 7-12 

კლასების სახელმძღვანელოები არ თარგმნილა64. შედეგად, ადგილობრივმა სკოლებმა 

ზოგიერთი წიგნი მხოლოდ ქართულ ენაზე მიიღეს, რამაც სომხურენოვანი მასწავლებლები 

რომლებმაც ცუდად იციან ქართული, იძულებული გახადა გამოეყენებინათ ძველი ან 

სომხეთიდან შემოტანილი სახელმძღვანელოები65. 

სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებული კიდევ ერთი პრობლემა არის ეროვნული 

უმცირესობების შესახებ სტერეოტიპების ჩართვა  და დაწყებით და საშუალო სასკოლო 

სახელმძღვანელოებში ქვეყნის მულტიკულტურალიზმის ასახვის ნაკლებობა, რაც 

უმცირესობათა ჯგუფებს თავს გარიყულად აგრძნობინებს66. მაგალითად, წიგნში 

სახელწოდებით ჩვენი სამშობლო - საქართველო, აღწერილია საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხე და იქ მცხოვრები ადამიანები, სრულიად უგულებელყოფილია ჯგუფები, რომლებიც 

არ შედიან ეთნიკურად ქართველების ჯგუფში , მათ შორის უმცირესობები, როგორებიც 

                                                           
60 სალომე მეხუზლა (Salome Mekhuzla) და ეიდენ როშე (Aideen Roche), op.cit., გვ. 17.  
61 შალვა ტაბატაძე (Shalva Tabatadze), op. cit., გვ. 4.  
62 იქვე გვ. 9 
63 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op. cit., გვ.52.  
64 შალვა ტაბატაძე, op.cit., გვ.8.  
65  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op. cit., გვ. 51.  
66 შალვა ტაბატაძე, op.cit., გვ. 6-7. 
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არიან სომხები სამცხე-ჯავახეთში სხვა მიგრანტ საზოგადოებებთან ერთად67. ეს მაგალითი 

წარმოაჩენს, საზიანო დამოკიდებულებას სომხების მიმართ, ქართველ ბავშვებს ასწავლიან რა 

რომ, რომ ისინი [სომხები] უცხო ერია, რამაც, თავის მხრივ, შესაძლოა გამოიწვიოს 

უმცირესობების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების წარმოქმნა. სახელმძღვანელოებში 

ქვეყნის მულტიკულტურალიზმის აღნიშვნას დიდი მნიშვნელობა აქვს „ერთი მხრივ,   

უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტებისთვის ანტიდისკრიმინაციული სასწავლო 

გარემოს შესაქმნელად და მეორე მხრივ, ეთნიკური უმრავლესობის [ქართველები] 

წარმომადგენელ სტუდენტებში ინტერკულტურული მგრძნობელობისა და ტოლერანტობის 

დასანერგად; ეს ასპექტი აუცილებელია სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში, სადაც 

უმცირესობათა ინტეგრაციის სურვილი  ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც უმრავლესობის 

მიმღებლობის მაჩვენებელი68“.  

მასწავლებელთა კვალიფიკაცია 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2011 წლიდან სახელმძღვანელოების მხოლოდ 70%  ითარგმნა 

სომხურ ენაზე. ორენოვანი განათლების სისტემის მთავარი პრობლემა კვალიფიციური 

ადგილობრივი მასწავლებლების ნაკლებობაა, რადგან ბევრი მათგანი არ ფლობს ქართულ 

ენას. აღმოჩნდა, რომ ამ მასწავლებლებს  ნაწილობრივ ქართულად უნდა ესწავლებინათ და 

ასევე განემარტათ რომ სახელმძღვანელოების 30% ქართულ ენაზე იყო შედგენილი. 

პრაქტიკაში, ეს  ნიშნავს, რომ ამ 30%-ის  შინაარსი იგნორირებულია, რაც ამცირებს ბავშვების 

მიერ მიღებული განათლების ხარისხის, რადგან ისინი ნაკლებად მომზადებულები არიან 

ქართულად მოლაპარაკე ბავშვებთან შედარებით. 

2009 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ (MoES) გამოსცა ბრძანება  Nо 1101 

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდის რეგულაციების დამტკიცების შესახებ. რომლის 

მიხედვითაც, გამოდების ჩატარება შესაძლებელია ქართულ (აფხაზეთში აფხაზურ) ენაზე, და 

იმ მასწავლებლებისათვის რომელთაც სურთ ასწავლონ არაქართულენოვან სკოლებში 

რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. თუმცა, 2009-2013 წლებში არც ერთი ტესტი არ 

იყო შედგენილი უმცირესობათა ენებზე, რაც არაქართულენოვან მასწავლებლებს 

სერტიფიკაციის გავლის შესაძლებლობის გარეშე ტოვებდა69. არაკვალიფიციურ 

მასწავლებლებს უფლება  მიეცათ გაემეორებინათ გამოცდები იმდენჯერ რამდენჯერაც 

უნდოდათ 2013 წლამდე, რათა შეენარჩუნებინათ თავიანთი პოზიციები70. პრაქტიკაში, ისინი, 

ვინც არ ჩააბარეს ტესტები (ან არ ჰქონდათ შანსი მიეღოთ მონაწილეობა გამოცდაში) ჯერ 

კიდევ თავიანთ პოზიციებზე რჩებიან, რადგან არ არსებობენ მასწავლებლები, რომლებიც მათ 

ჩაანაცვლებენ71.  

                                                           
67 იქვე, გვ. 7. 
68 იქვე, გვ. 8. 
69 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op. cit., გვ. 53.  
70 სალომე მეხუზლა (Salome Mekhuzla) და აიდენ როშე (Aideen Roche), op.cit., გვ. 34.  
71 ინტერვიუ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელთან, ნოემბერი, 2015. 
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მთავრობა ამჟამად მუშაობს იდეაზე, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო ნებისმიერი 

უმაღლესი განათლების მქონე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტებს 

რომლებსაც აქვთ სურვილი, გახდნენ შესაბამისი საგნების პედაგოგები72  სასწავლო კურსს 

სთავაზობს. იდეა მდგომარეობს სპეციალიზებულ კურსდამთავრებულთათვის სტიმულის 

მიცემაში  რეგიონებში გააუმჯობესონ სხვადასხვა საგნების ქართულ ენაზე სწავლების დონე. 

დამატებითი პრობლემა ზოგადად რეგიონების სკოლებში  პედაგოგების ნაკლებობა. 

არაქართულენოვან სკოლებში მასწავლებელთა 70 % 41  წელზე მეტი ასაკისაა, მაშინ როცა, 

როცა 20% 61 წელს არის გადაცილებული73. ეს ნიშნავს, რომ მომდევნო 20 წლის 

განმავლობაში თითქმის ყველა მასწავლებელი უნდა შეიცვალოს, რაც გააუარესებს რეგიონში 

განათლების  მდგომარეობას, თუ ახალი მასწავლებლები არ მომზადდნენ.  

ორენოვანი სწავლების გარდა, სომხური ენის სწავლებაც პრობლემატურ საკითხად რჩება. 

ამჟამად უმცირესობათა ენებისათვის სასწავლო გეგმა  არ არის შედგენილი (რადგან ის არ 

შედის საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმაში ან ზოგადი განათლების შესახებ კანონით 

არ არის გათვალისწინებული), რაც ნიშნავს, რომ უმცირესობათა ენებზე სწავლების არც ერთი 

სტანდარტი არ არის შემუშავებული74. 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმა (NCAP) 

ითვალისწინებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების კონცეფციის ჩართვას, რაც, 

არსებული  მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში იქნება  

ასახული, მაგრამ მისი დასრულება 2019 წლამდე მოსალოდნელი არ არის 75. ეროვნული 

უმცირესობების დაცვის ჩარჩო კონვენციის (FCNM)  საკონსულტაციო კომიტეტმა 

საქართველოს შესახებ  თავის ბოლო შეფასებაში აღნიშნა, რომ უმცირესობათა ენების 

სწავლების  სტანდარტების ნაკლებობა ამცირებს განათლების ხარისხს უმცირესობათა ენების 

სკოლებში76. 

 2015 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა (TPDC)  შეიმუშავა 

„ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონების საშუალო სკოლის 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა“. მისი 

მიზანია საშუალო სკოლის არაქართულენოვანი მასწავლებლები უზრუნველყოს მასალებით 

უმცირესობების ენებზე და ასევე, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ამჟამად,   ამ პროგრამით 

2933 სომხურმა სკოლამ ისარგებლა77. 

                                                           
72 იქვე. 
73 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი,  op. cit., გვ. 57.  
74 იქვე, გვ. 46. 
75 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), “სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგია და 2015-2020 

წწ სამოქმედო გეგმა”, თბილისი, 2015, გვ.29. 
76 ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ (FCNM), op.cit., გვ. 6. 
77 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), ანგარიში “სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 წლის 

სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შესახებ,  თებერვალი, 2016, გვ. 15 
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რამდენიმე წლის წინ, საკმაოდ ხშირი იყო ეთნიკურად სომეხი უმცირესობებისათვის სწავლა 

გაეგრძელებინათ რუსულ ან სომხურ უნივერსიტეტებში იმ ენობრივი ბარიერის გამო, რაც  

ჰქონდათ ქართულ უნივერსიტეტებში78. თუმცა ახალმა 4+1 პროგრამამ შეაჩერა ეს ტენდენცია 

და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის ქართულ უნივერსიტეტებში 

სწავლის მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. პროგრამა ეთნიკური უმცირესობის 

წარმომადგენელი სტუდენტებისთვის უნივერსიტეტში ჩაბარებისას ადგენს 5%-იან კვოტას79. 

აზერბაიჯანელმა და სომეხმა აპლიკანტებმა უნდა ჩააბარონ ზოგადი უნარების ტესტი 

თავიანთ მშობლიურ ენაზე, ნაცვლად 4 გამოცდისა, რომლიც ჩაბარებაც სავალდებულოა 

ეთნიკური ქართველებისათვის80. ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, ეთნიკური 

უმცირესობის წარმომადგენელმა სტუდენტებმა ქართული ენის სასწავლებლად ერთწლიანი 

ინტენსიური მომზადების პროგრამა   უნდა გაიარონ, ქართული ენის შესაბამისი აკადემიური 

დონის მისაღწევად81. მხოლოდ ამ კურსის ჩაბარების შემდეგ შეუძლიათ ჩაირიცხონ მათ 

მიერვე არჩეულ საბაკალავრო პროგრამაზე82. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ უნივერსიტეტებში ეთნიკურად სომეხი აპლიკანტების 

რიცხვი ნამდვილად გაიზარდა, უფრო დაბალია ვიდრე ეთნიკური აზერბაიჯანელების. 

მაგალითისთვის, 2013 წელს ამ პროგრამაზე 1,068 ეთნიკური სომეხი დარეგისტრირდა 

(რომელთაგან მხოლოდ 407-მა ჩააბარა ტესტი), მაშინ როცა 2,423-მა აზერბაიჯანელი 

დარეგისტრირდა (მათგან 1,560-მა ჩააბარა ტესტი)83. მიუხედავად ამისა, აღნიშნული 

პროგრამა ნამდვილად წარმატებული აღმოჩნდა, მაგალითისთვის 2013 წელს 130-მა 

ეთნიკურმა სომეხმა დაამთავრა ქართული უნივერსიტეტები, მაშინ როცა 2006 წელს მათ 

რაოდენობა ორს შეადგენდა84. პრობლემა რომელიც გასათვალისწინებელია არის თბილისში 

ცხოვრების სიძვირე, სადაც პროგრამაში მონაწილე უნივერსიტეტების უმრავლესობა 

მდებარეობს. ხშირ შემთხვევაში რეგიონიდან წამოსული სტუდენტებისთვის საკმაოდ ძვირია 

თბილისში ცხოვრება და იმის მიუხედავად რომ არსებობს სტიპენდიები, სტუდენტთა 

უმრავლესობა არ იღებს არავითარ დახმარებას. 2015 წლის ეროვნული გამოცდების დროს 556 

                                                           
78  The Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD), “The Reform of the Georgian National 

Education System and Non-Georgian Schools”, პოლიტიკის დოკუმენტი, 2009, გვ.15. 
79 1 Eurasianet, “Post-Crimea, Phantom of Armenian Separatism Haunts Georgia”, 9 აპრილი, 2014. 

ხელმისაწვდომია: http://www.eurasianet.org/node/68253 
80 UNESCO, op.cit., გვ. 6.  
81 იგივე. 
82 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op. cit., გვ. 72-73.  
83 იქვე, გვ. 73. 
84 Eurasianet, op.cit.  

http://www.eurasianet.org/node/68253
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ეთნიკური სომეხი სტუდენტისაგან რომლებმაც ჩააბარეს ტესტი. 94-მა მიიღო სახელმწიფო 

სასწავლო გრანტი85.  

აღნიშნული პროგრამა გააკრიტიკეს; მას ნამდვილად ესაჭიროება ყოველწლიური 

მონიტორინგი და განახლება. თუმცა, პროგრამის წარმატებების აღიარების შემდეგ,  

ოფიციალური შეფასება არ გაკეთებულა86. ბევრი შეკითხვა პასუხგაუცემელი რჩება:  

მაგალითისთვის, რა ბედი ელით იმ უმცირესობათა წარმომადგენელ სტუდენტებს ვინც 

ერთწლიანი კურსის გავლის შემდეგ, ვერ მიაღწია ქართული ენის შესაბამის დონეს, რადგან 

ასეთი შემთხვევები იყო სომხურ ენაზე მოლაპარაკე სტუდენტების შემთხვევაში87. 

უნივერსიტეტების გადასაწყვეტია როგორ შეაფასებენ სტუდენტებს და რა ბედი ეწევათ მათ, 

ვინც ჩამორჩება ქართული ენის ცოდნით. ზოგიერთმა უნივერსიტეტმა ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტებს შეიძლება მისცეს საშუალება ჩააბარონ 

უნივერსიტეტში, რათა წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობა ეთნიკური უმცირესობის 

კურსდამთავრებულებთან მიმართებით, მაგრამ აღნიშნული საკითხი, რა თქმა უნდა, 

პრობლემატური თემად რჩება. ამასთან, უმცირესობათა საკითხების ზოგიერთი ექსპერტი 

აკრიტიკებს იმ ფაქტს, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სტუდენტები ერთ 

საცხოვრებელში არიან განთავსებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი ეთნიკურად ქართველ 

სტუდენტებთან ერთად არ ცხოვრობენ88. აღნიშნული არა მხოლოდ იზოლაციის 

განმაპირობებელია, არამედ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

სტუდენტებისათვის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობაა გაიუმჯობესონ უნარები ენის 

შესასწავლად. 

საქართველოში პროფესიული განათლება და სწავლება  (VET) ფართოდ გავრცელებული არ 

არის. თუმცა განვითარების ახალი 2013-2020 წლების სტრატეგია პოზიტიური გაგრძელებაა 

და სტრატეგიული პრიორიტეტების ფარგლებში, პროფესიულ განათლებასა და 

სწავლებასთან დაკავშირებულ საკითხებში, ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის 

უზრუნველყოფას ითვალისწინებს89. სტრატეგია ასევე, ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ 

ეთნიკური უმცირესობების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიერ განათლების 

ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია90. ამიტომ, მათი განსაკუთრებული საჭიროებები უნდა 

იყოს გათვალისწინებული. ამასთან, სტრატეგიაში უშუალოდ ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის განკუთვნილი აქტივობები გათვალისწინებული არ არის. 

მიუხედავად ამისა, 2015-2020 წლების შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

                                                           
85 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), ანგარიში “სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 წლის 

სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შესახებ, თებერვალი, 2016, გვ. 17. 
86 ინტერვიუ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელთან, ნოემბერი, 2015. 
87 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op.cit., გვ. 76.  
88 ინტერვიუ უმცირესობათა საკითხების ექსპერტთან, თებერვალი, 2016 
89განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (MoES), პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია 

(2013-2020), გვ.5. 
90 იქვე, გვ.24. 
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ეროვნული კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა (NCAP), არ მოიცავს აქტივობებს, რომლებიც 

მიზნად ისახავს პროფესიული განათლებისა და სწავლების პროგრამაში ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლების რაოდენობის გასაზრდელი მექანიზმების განვითარებას 

2015-2019 წლების პერიოდში91. 

ქართული ენის სწავლება 
 

ქართული ენის პოპულარიზაცია ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებს 

შორის,საქართველოს მთავრობისათვის  ბოლო წლების განმავლობაში ერთერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და დღეს ის უმცირესობათა მიმართ არსებული პოლიტიკის  

ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს წარმოადგენს. საქართველოში ეროვნული 

უმცირესობების ინტეგრაციის მთავარ ბარიერად სახელმწიფო ენის არცოდნა მიიჩნეოდა 

(მიიჩნევა). სიტუაციის გაუმჯობესების მიზნით, ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში ენობრივი ბარიერის აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა დონეზე 

სხვადასხვა პროგრამები განხორციელდა. 

2009 წელს პროგრამა  ”ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა” დაიწყო. მისი მიზანია 

ქართული ენის იმ  მასწავლებლების პროფესიული განვითარება, რომლებიც ასწავლიან 

სახელმწიფო ენას არაქართულენოვან სკოლებში. შერჩეულმა მასწავლებლებმა, რომელთაც 

ჩააბარეს ტესტი უნდა გაიარონ სხვადასხვა მოდული: 50 საათი „ქართულის როგორც მეორე 

ენის სწავლების მეთოდები“, 5 საათი „ეთნიკური და რელიგიური შემწყნარებლობა“ და 50 

საათი უმცირესობათა ენა (ამ შემთხვევაში სომხური)92. სწავლების გავლის შემდეგ 

მასწავლებლები ახალქალაქის 15 სკოლაში გადანაწილდნენ93. 2009–2013 წლების პერიოდში            

1 000–ზე მეტმა კანდიდატმა გაიარა შერჩევის პროცესი, მაგრამ მათგან მხოლოდ 92–მა 

ჩააბარა გამოცდა და გაიარა გასაუბრება. დღესდღეობით, სამცხე–ჯავახეთსა და ქვემო 

ქართლში 72 მასწავლებელი მუშაობს94. შემწყნარებლობისა და მულტიკულტურალიზმის 

ხელშეწყობის მიზნით, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, სომხურენოვან და 

ქართულენოვან სკოლებს შორის გაცვლა განხორცილედა95. 

კიდევ ერთი პროგრამა, რომელიც უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, ქართული 

ენის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა არის „ქართული ენა მომავალი 

წარმატებისთვის“, რომელიც 2011–2012 წლებში შემუშავდა  მასწავლებელთა პროფესიული 

                                                           
91 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), “სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგია და 2015-2020 

წწ. სამოქმედო გეგმა, თბილისი, 2015, გვ. 32. 
92 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op. cit., გვ. 65. 
93 უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი (ECMI), op.cit., გვ. 11  
94 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (MoES), მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, “ქართული, როგორც მეორე ენა”. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: 

http://tpdc.gov.ge/index.php?action=page&p_id=214&lang=geo 
95 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), loc. cit. 

http://tpdc.gov.ge/index.php?action=page&p_id=214&lang=geo
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განვითარების ცენტრის (TPDC) მიერ. დღემდე, აღნიშნულ პროგრამაში 600 მონაწილე იყო 

ჩართული96. ამ პროგრამის სამიზნე ჯგუფს არა მხოლოდ მასწავლებლები, არამედ, სამცხე-

ჯავახეთში მცხოვრები სტუდენტები და ადგილობრივი საზოგადოების წევრები 

წარმოადგენდნენ. გარდა ამისა, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასებისთვის შემუშავდა 

სახელმძღვანელოები აუდიო მასალებთან ერთად97.  

2015 წლის დასაწყისში, ეს ორი პროგრამა, "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა" და 

"ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის" გაერთიანდა ერთ პროგრამად და ახლა ამ 

უკანასკნელის სახელს ატარებს. 

2011–2012 წლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გაეროს ბავშვთა ფონდთან 

ერთად განახორციელა პროექტი "ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა ეთნიკური 

უმცირესობების და სკოლამდელი განათლების დონეზე“98. დასახელებიდან ჩანს, რომ 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვები. 2013 წელს 

საბავშვო ბაღების 3–მა დირექტორმა 9 პედაგოგ თეორეტიკოსთან ერთად გაიარა სწავლება და 

პროგრამის ბენეფიციარი 147 ბავშვი იყო. სამწუხაროდ, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო აღარ არის ჩართული აღნიშნულ პროგრამაში და შესაბამისად, არც 

ხელმძღვანელობს მას99.  

მასწავლებელთა სწავლების მიზნით, ახალი პროგრამა დაიწყო. 

უმცირესობის საკითხთა ევროპულმა ცენტრმა შეიმუშავა პროგრამა სახელწოდებით 

„მასწავლებელთა დაწყვილება“,  რომლის მიხედვით, მასწავლებლებს სამცხე–ჯავახეთის 

რეგიონიდან, ქართულ ოჯახები მასპინძლობდნენ ქართულენოვან ქალაქებში, ბათუმსა და 

ქობულეთში. პროექტის ორი მიზანი ჰქონდა: უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო სომხურენოვანი 

მასწავლებლების ქართული ენის ინტენსიური კურსით უზრუნველყოფა და მეორე, 

საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მულტიკულტურალიზმისა და 

საერთო მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბების მხარდაჭერა100. შექმნილი მდგომარეობის 

შესაცვლელად, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობით, ინოვაციური 

იდეების განვითარება, განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციების, რომლებიც ეთნიკურ 

უმცირესობებთან მუშაობენ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.  

ზრდასრულთათვის ქართული ენის სწავლება კვლავ არადამაკმაყოფილებელია. 2004 წელს, 

ზრდასრულთათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და უმცირესობათა სკოლებში ქართული 

                                                           
96 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი (TPDC) ატარებს პროგრამის 

Georgian Language for Future Success’ to Ethnic minority students” პრეზენტაციას, 4 ივნისი, 2015. 

ხელმისაწვდომია: http://tpdc.gov.ge/?action=news&lang=eng&npid=399 
97 უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი (ECMI), op.cit., გვ.66-67.  
98 უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი (ECMI), op.cit., გვ. 1. 
99 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროქტის მთავარი გვერდი: 

http://preschooleducation.ge/?lang=eng&link=allnews&sec_id=30 
100 საპილოტე პროგრამის პრეზენტაცია ჩატარდა  აღმოსავლეთ პარტნიორობის უმცირესობათა ქსელის 

კონფერენციაზე, 2015 წლის 7 დეკემბერს თბილისში. 

http://tpdc.gov.ge/?action=news&lang=eng&npid=399
http://preschooleducation.ge/?lang=eng&link=allnews&sec_id=30
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ენის სწავლების მხარდაჭერის ხელშეწყობის მიზნით,  ენის სახლები შექიმნა101. ამჟამად, 

სამცხე–ჯავახეთში, უმეტესწილად, ზრდასრულთათვის ენის სწავლების მიზნით, 2 ენის 

სახლი ფუნქციონირებს. თუმცა, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებიდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, ენის კურსების ხელმისაწვდომობა 

შეზღუდულია და არა განგრძობადი, რაც მონაწილეთა სწავლების პროცესს აფერხებს. 102 

2011 წლიდან ე.წ. ენის სახლებს  ადმინისტრირებას უწევდა ზურაბ ჟვანიას სახელობის 

სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა103, ინსტიტუტი, რომელიც სხვადასხვა სფეროს 

სახელმწიფო მოხელეების სწავლებისა და მათი კომპეტენციის გაზრდის მიზნით შეიქმნა. 

ამასთან, ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, აგრეთვე ენის 

კურსებს უწევს ორგანიზებას, რაც სამწუხაროდ, პრაქტიკაში ამ ორი პროგრამის გაერთიანებას 

გულისხმობს, რადგან ორივე ინსტიტუტი ერთსა და იმავე  მიზანს ემსახურება104. 2014 წელს, 

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ ეთნიკური უმცირესობის 

საჯარო მოხელეების წარმომადგენლებისათვის დაიწყო  სახელმწიფო ენის სწავლების 

პროგრამა. 2014 წლის აპრილში, სამცხე–ჯავახეთში (ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში), მათმა 

ორმა ცენტრმა დაიწყო პროგრამა105. 

სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ ქართული ენის ელექტრონული 

სწავლების პროგრამა დაიწყო (www.teach.ge). ეს არის ენის სწავლების უფასო პორტალი, 

სადაც ყველა სახის ინფორმაცია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე არის ხელმისაწვდომი და 

საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისათვის სწავლების სპეციალურ 

მოდულს შეიცავს106. სამწუხაროდ, ინფორმაცია  ამ ინიციატივის არსებობის შესახებ ფართოდ 

გავრცელებული არ არის და, როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, გარკვეულ რეგიონებში 

ინტერნეტზე წვდომა ჯერ კიდევ პრობლემურია.  

ქართული ენის შესწავლის ხელშემწყობი სხვა პროგრამები საკმაოდ წარუმატებელია, 

ისეთები მაგალითად, როგორიცაა ესეების კონკურსები და საზაფხულო ბანაკები107, მაგრამ  

სიტუაცია კვლავ შემაშფოთებელია. ზრდასრულები ქართულ ენას არ ფლობენ, რაც რეგიონში 

მცხოვრები ბავშვებისათვის ენის ჯეროვნად შესწავლას ართულებს. თუ მასწავლებლები 

                                                           
101 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op. cit., გვ. 79. 
102 ინტერვიუ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ნოემბერი, 2015. 
103 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-

2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შეფასების დოკუმენტი, op. cit., გვ.78.  
104 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), ანგარიში„შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა 

და 2014 წლის სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შესახებ, op.cit., გვ. 11.  
105 უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი (ECMI), op.cit., გვ.5.  
106 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), ანგარიში„შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა 

და 2014 წლის სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების შესახებ, op.cit., გვ. 11. 
107 იგივე. 

http://www.teach.ge/
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სათანადოდ ვერ საუბრობენ ქართულად, ისინი ვერ შეძლებენ ქართულის,  როგორც 

სწავლების ენის გამოყენებას, რაც აფერხებს ბავშვების მიერ სახელმწიფო ენის  შესწავლის 

პროცესს. მნიშვნელოვანია გაიზარდოს მასწავლებელთა სოციალური სტატუსი, რათა 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი კურსდამთავრებულები, რომლებიც 

თავისუფლად ფლობენ ქართულ ენას, უმცირესობათა ენებზე არსებული სკოლების 

მასწავლებლები გახდნენ. 

მიუხედავად ყველა პრობლემისა და სახელმწიფო ენის ცოდნის დაბალი დონისა, ბოლო 

წლების განმავლობაში, ზოგადი დამოკიდებულება  ქართული ენის შესწავლის მიმართ, 

უფრო პოზიტიური გახდა. ახალი თაობა დამატებით ღირებულებად მიიჩნევს სახელმწიფო 

ენის შესწავლას, მაგალითისთვის, დასაქმების უკეთესი პერსპექტივა, და შესაბამისად, 

სურვილი აქვთ ისწავლონ ენა და ამისთვის შესაძლებლობებს ეძებენ.  

 

V. მედია 
___________________________________________________________________________________ 

  ადგილობრივი მედია 
 

კანონმდებლობა 

მედიის კანონმდებლობა საქართველოში აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს108. 

კონსტიტუციის 24-ე მუხლი უზრუნველყოფს მედიის თავისუფლებას, რომლის მიხედვითაც 

იკრძალება არა მხოლოდ ცენზურა, არამედ მასმედიის მონოპოლიზება კერძო პირების, ან 

სახელმწიფოს მიერ.109 სიტყვის თავისუფლება გარანტირებულია არა მხოლოდ საქართველოს 

კონსტიტუციის (მე19-მუხლი), არამედ 2004 წელს მიღებული კანონით სიტყვის 

თავისუფლების შესახებ. მიუხედავად ამისა, გასულ წელს მედია პლურალიზმისა და მედიის 

დამოუკიდებლობის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. მაგალითისთვის, ბევრი 

რეკომენდაცია გაიცა გაეროს ადამინის უფლებათა უმაღლესი კომისრის 23-ე სესიის 2015 

წლის ნოემბრის თვის უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის დროს 110.  

2004 წლის კანონი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ ადგენს წესს საქართველოს 

საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და სხვა ლიცენზირებული მფლობელებისთვის. იგი ასევე 

ადგენს უმცირესობების შესახებ რიგ მოთხოვნებს. მე-16 მუხლის (თ) ადგენს შემდეგს: 

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა „პროგრამებში ასახოს საზოგადოებაში არსებული 

ეთნიკური, კულტურული, რელიგიური, ასაკობრივი და გენდერული მრავალფეროვნება“ და 

ნაწილი (I) გამოყოფს, რომ „სათანადო პროპორციით განათავსოს უმცირესობების ენაზე, 

უმცირესობების შესახებ და უმცირესობების მიერ მომზადებული პროგრამები“ 111. 2006 წელს 

                                                           
108 Tobias Akerlund, “National Minorities and the Media Situation in Georgia”, ECMI Working Paper #52, 

იანვარი 2012, გვ. 7. 
109 საქართველოს კონსტიტუცია, 1995, თავი 24-ე. 
110 Human Rights Council, “Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Georgia” 

(A/HRC/WG.6/23/L.12), ნოემბერი, 2015. 
111 კანონი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ, 2004, მუხლი 16 (თ). 
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ძალაში შევიდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსი. მე-15 მუხლი მკაფიოდ 

უსვამს ხაზს საქართველოს მრავალფეროვნების ასახვის საჭიროებას, დისკრიმინაციული 

დამოკიდებულების თავიდან აცილებას, ეთნიკური უმცირესობების კულტურის 

განვითარების ხელშეწყობას და უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხში მედიის როლის 

მნიშვნელობას112. მედიას ესაჭიროება არა მხოლოდ ქვეყნის მრავალფეროვნების ასახვა, 

არამედ ნებისმიერი ჯგუფის მიმართ გამოთქმული ყველა სახის დისკრმინაციული, 

ქსენოფობიური ან სიძულვილის შემცველი კომენტარების თავიდან აცილება. დღესდღეობით 

არ არსებობს განსაზღვრული კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს სიძულვილით 

გამოწვეულ დანაშაულს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53.3-ე მუხლი 

ადგენს, რომ სიძულვილი ჩაითვლება დამამძიმებელ გარემოებად თუკი დანაშაული 

ჩადენილი იქნება და თუკი მსხვერპლი მიეკუთვნება (ან აღიქმება) გარკვეულ ჯგუფს.  

ეროვნულ უმცირესობათა შესახებ ჩარჩო კონვენცია წარმოადგენს მასმედიაში 

უმცირესობების უფლებების დაცვის საუკეთესო საშუალებას. მე-9 მუხლი პირდაპირ ეხება 

მედიას და მის გამოყენებას უმცირესობების დისკრიმინაციის საკითხში; ამავე დროს, ხაზს 

უსვამს მასმედიაში უმცირესობების ენის გამოყენების მნიშვნელობას მათი იდენტობის 

დაცვის მიზნით. 

უმცირესობებთან დაკავშირებული პროგრამები 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს მიერ შექმნილი 2015-2016 წლის პროგრამის 

პრიორიტეტებში აღნიშნულია, რომ დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს უმცირესობების 

საჭიროებებს; აღნიშნულმა ასახვა უნდა პოვოს პრაქტიკაში. პროგრამა ასევე ადგენს, რომ 

პოლიტიკური ანალიზის შემცველი პროგრამები უნდა ითარგმნოს უმცირესობების ენაზე (1.2 

პუნქტი), ისტორიული გადაცემები უნდა ფარავდნენ ეთნიკური უმცირესობების მიერ 

შეტანილ წვლილს საქართველოს ისტორიაში (2.1 პუნქტი) და ტელეგადაცემა უნდა 

ასახავდეს ქვეყნის მრავალფეროვნებას და კულტურულ განვითარებაში უმცირესობების 

როლს, ასევე უნდა განიხილებოდეს არსებული პრობლემები რომელიც გავლენას ახდენს ამ 

მრავალფეროვნებაზე (2.6 პუნტქი)113. დამატებით, საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებობს 

სპეციალური დეპარტამენტი, რომელიც პასუხისმგებელია ეროვნული უმცირესობების 

შესახებ გადაცემების მომზადებაზე 114.  

უმცირესობების მხრიდან სახელმწიფო ენის ცოდნის დაბალი მაჩვენებლის გამო 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ უმცირესობების ენებზე შექმნას პროგრამები,  აღნიშნული 

აუდიტორიის ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ინფორმირების მიზნით. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მე-2 არხი მაყურებელს სთავაზობს ყოველდღიურ (მხოლოდ 

კვირის სამუშაო დღეებში) 15 წუთიან მიმოხილვას „ეროვნული ახალი ამბები“ 5 

უმცირესობის ენაზე საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ: აფხაზურ, 

                                                           
112 საქ-ს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსი, 2006, თავი 15. 
113 საქ-ს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, „საბჭოს მიერ დამტკიცებული 2015-2016 წლების პროგრამების 

პრიორიტეტი“ გვ. 5-8. ხელმისაწვდომია : http://gpb.ge/uploads/documents/65402a71-2b26-442c-bd42-

064764b5d7b1gadackvetileba_14.pdf  
114 FCNM, 2nd Report Submitted by Georgia Pursuant to Art. 25, para. 2 of the Framework Convention for the 

Protection of National Minorities (ACFC/SR/II(2012)001), op.cit., გვ. 21. 

http://gpb.ge/uploads/documents/65402a71-2b26-442c-bd42-064764b5d7b1gadackvetileba_14.pdf
http://gpb.ge/uploads/documents/65402a71-2b26-442c-bd42-064764b5d7b1gadackvetileba_14.pdf
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სომხურ, აზერბაიჯანულ, ოსურ და რუსულ ენებზე 115. გადაცემა რეალურად მოიცავს 

ქართული ერთსაათიანი გადაცემის მხოლოდ მოკლედ მიმოხილვას ახალი ამბების სახით, 

რაც ნიშნავს იმას, რომ უმცირესობები მხოლოდ ნაწილობრივ იღებენ ინფორმაცის და ისინი 

არ არინ ქვეყანაში არსებული საკითხების საქმის კურსში ისე, როგორც ქართულენოვანი 

მოსახლეობა. მე-2 არხი ასევე სთავაზობს რუსულენოვან პროგრამას სახელწოდებით 

„ნამდვილი დრო“ (Nastojascheye vremja”) რომელიც მაყურებელს აწვდის  მსოფლიოში 

მიმდინარე ყოველდღიურ (მხოლოდ კვირის დღეებში) პოლიტიკურ ინფორმაციასა და 

ანალიზს116. უმცირესობების ენებზე კვირაში ერთხელ ახალ ამბებს სთავაზობს ასევე პირველი 
რადიო117.  

 „ჩვენი ეზო“ ეთერში გადიოდა კვირაში ოთხჯერ და მიზნად ისახავდა მრავალფეროვან 

საქართველოზე საუბარს, რომლის ეთერშიც სასაუბროდ იყვნენ მოწვეული უმცირესობათა 

წარმომადგენლები. აღნიშნული პროგრამა 2015 წლის ივლისში დაიხურა და დღესდღეობით 

უმცირესობათა საკითხებზე არც ერთი გადაცემა არ გადის ეთერში, ასევე პარლამენტში 

მიმდინარეობს განხილვა რუსული არხის გახსნის თაობაზე რომელიც მიზნად ისახავს 

უმცირესობების ინფორმირებას118.  

სატელევიზიო გაშუქება ნამდვილად გამოსწორდა ციფრული მაუწყებლობის შემოღების 

შემდეგ; თუმცა, აღნიშნული საკითხი მაინც პრობლემურია, განსაკუთრებით სამცხე-

ჯავახეთის მთიან რაიონებში. ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის 

საკონსულტაციო კომიტეტი (FCNM) ანგარიშში აღნიშნავს “უმცირესობების ენაზე არსებული 

კულტურული პროგრამების მდარე ხარისხს და მეტი პროფესიონალიზმის საჭიროებას იმ 

ჟურნალისტებს შორის, რომლებიც  უმცირესობათა ენებზე  ინფორმაციის მიწოდებაზე 

მუშაობენ“119.   

მთავრობის მცდელობების მიუხედავად, აღნიშნული ახალი პროგრამები და პერიოდული 

დოკუმენტური ფილმები არ არის საკმარისი ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან 

დაკავშირებით უმცირესობათა ინფორმირებისთვის. ასევე, ქართულ მედიაში უმცირესობათა 

წარმომადგენლობის ნაკლებობა უმცირესობებს უქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მათი 

კულტურა ქართული კულტურისგან გამოყოფილია. რამდენადაც ახალი ამბების პროგრამები 

საკმაოდ მცირე ქრონომეტრაჟისაა უმცირესობებისთვის რათა შეიტყონ მათ გარშემო 

არსებული მოვლენების შესახებ, რომელსაც ერთვის ენის ბარიერი, უმცირესობათა 

უმეტესობა ამჯობინებს  ინფორმაციის მიღებას მეზობელი ქვეყნის მედია საშუალებებიდან. 

სამცხე-ჯავახეთში მცოხვრები ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობისთვის უცხო არ არის 

სომხური ან რუსული არხებიდან ინფრმაციის მიღება. არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამცხე-

ჯავახეთის ხალხების მეგობრობ“-ის მიერ 2012 წელს ჩატარებულ თვისობრივ კვლევებზე 

დაყრდნობით, რომელიც მოიცავდა სომეხ, აზერბაიჯანელ და ბერძენ ეთნიკურ 

უმცირესობებს, რესპოდენტთა 65%-ის განცხადებით ინფორმაციის მისაღებად ქართული 
                                                           
115 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი (SMR), „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ერვნული კონცეფციისა და 2014 

წლის სამოქდმედო გეგმის შესრულების ანგარიში” op.cit., გვ. 12-13.   
116 იგივე. 
117 იგივე.  
118 ინტერვიუ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთნიკურ უმცირესობებზე მომუშავე 

დეპარტამენტთან, თებერვალი 2016. 
119 იგივე.  



28 
 

ტელეარხების ნაცვლად უყურებენ რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ არხებს120. ეს 

უკანასკნელი წარმოშობს სოციალური ერთობის პრობლემას ქვეყანაში, რადგან 

უმცირესობები  მეზობელი ქვეყნებიდან ისეთ მნიშვნელოვან მნიშვნელოვან საკითხებზე 

იღებენ ინფორმაციას როგორიცაა გეოპოლიტიკური საკითხები რამაც ამან შესაძლოა 

გამოიწვიოს აზრთა პოლარიზება. ასევე, ინფორმაციის ნაკლებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს 

უმცირესობათა იზოლირება.  

საქართველოში დაარსებული რუსულენოვანი არხი პირველი კავკასიური საინფორმაციო 
(PIK) რუსულ ენაზე აშუქებდა ახალ ამბებს  და კულტურულ პროგრამებს კავკასიასთან 

დაკავშირებულ საკითხების შესახებ121.  აღნიშნული პროგრამა საკმაოდ დიდი 

პოპულარობით სარგებლობდა უმცირესობებში, თუმცა 2012 დაიხურა122. ირკვევა, რომ 

არსებობს გეგმები მაუწყებლობის განახლებასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში 

მცხოვრები უმცირესობების მიმართ იქნებოდა სწორი ნაბიჯი123. თუმცა, უმცირესობების 

აქტივისტებს ნაკლებად სჯერათ რომ ეს ოდესმე მოხდება, რადგან არხის დახურვის დღიდან 

ისმოდა მსჯელობები მისი აღდგენის შესახებ, თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით 

ინფორმაციას არავინ ფლობს124.  

რაც შეეხება რადიოს, არსებობდა გადაცემა სახელწოდებით „ჩვენი საქართველო“, რომელიც 

საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა უმცირესობებში, თუმცა დაფინანსების 

სიმცირის გამო 2012 წელს დაიხურა125. დღესდღეობით, არ არსებობს ახალი პროგრამა, გარდა 

მე-2 არხზე არსებული ახალი ამბების გადაცემისა, რომელიც დღეში ერთხელ გადის126. რაც 

შეეხება კერძო რადიო სადგურს, 2015 წლის ოქტომბრიდან, თბილისში არსებული 

ორგანიზაცია ალიქ მედია, თანამშრომლობს სამცხე-ჯავახეთში არსებულ რადიო ნორ-თან. 
ალიქ მედია ყოველდღიურად ამზადებს 10—20 წუთიან ახალ ამბებს სომხურ ენაზე, 

რომელიც მაუწყებლობს FM-ზე რადიო ნორ-ის მეშვეობით. ისინი ასევე ამზადებენ მასალას 

ინტერნეტ სივრცეში განსათავსებლად, კერძოდ „საუნდქლაუდ“-ზე და „იუთუბზე“ 

ინფორმაციის ფართოდ გავრცელების მიზნით.  ასევე, ახდენენ  ქართულ ენაზე 

საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის შესახებ პროგრამების 

ტრანსლირებას127.  

კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით გამოიცემა ყოველკვირეული გაზეთი ვრაცან 
(Vratsan) სომხურ ენაზე128.  

                                                           
120 Seda Melkumyan, “Mnogoobrazie kak vozmozhnost’”, NGO Friendship of People of Samtskhe-Javakheti, 2012, 

გვ. 13-14. 
121 RFE/RL, “Georgia Offers Russian-Language Alternative To Kremlin TV”, 25th იანვარი 2011. ხელმისაწვდომია: 

http://www.rferl.org/content/georgian_russian_tv/2286802.html  
122 Vestnik Kavkaza, “Georgia's PIK TV channel closed down”, 20th ოქნომბერი 2012. ხემისაწვდომია: 

http://vestnikkavkaza.net/news/politics/32812.html  
123 FCNM, loc.cit.  
124 ინტერვიუ უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთან, თებერვალი 2016 
125 FCNM, loc.cit. 
126 ინტერვიუ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთნიკურ უმცირესობებზე მომუშავე 

დეპარტამენტთან, თებერვალი 2016. 
127 ინტერვიუ  Aliq Media-ს დამფუძნებელთან, ივნისი 2016.    
128 FCNM, op.cit., გვ. 21. 

http://www.rferl.org/content/georgian_russian_tv/2286802.html
http://vestnikkavkaza.net/news/politics/32812.html
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2015-2020 წლების შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის 

სამოქმედო გეგემა (NCAP) ეხება მედიისა და უმცირესობების არსებულ პრობლემებს. მასში 

აღნიშნულია „მედიისა და ინფორმაციის გაზრდილი ხელმისაწვდომობა“ ერთ-ერთი იმ ოთხი 

სფეროდან, რომელიც უნდა შესრულდეს129. ის ასევე ითვალისწინებს უმცირესობებთან და 

საზოგადოებრივ მაუწყებელთან კონსულტაციებს, რათა მოხდეს პრობლემების ანალიზი 

მიმდინარე გადაცემებში და მოახდინოს უმცირესობების რეალურ პრობლემებზე და 

ინტერესებზე მორგება. ასევე განსაზღვრავს ახალი პროგრამების შექმნას უმცირესობათა 

ენებზე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად 130.  

რეგიონული და ადგილობრივი მედია  
 

მიმოხილვა: ტვ, რადიო და გაზეთი 

ახალქალაქში სომხურ ენაზე მაუწყებლობს ერთი ტელე არხი: ჯავახი. თუმცა, არხზე 

მხოლოდ გადაიცემა რეკლამები, დღეში ერთხელ კი გადის ნეკროლოგი. მანამდე 

მაუწყებლობდა ATV 12, რომელზეც გადაიცემოდა 5 წუთიანი ახალი ამბები სომხურ ენაზე 

და ასევე, ცენტრალური ტელევიზიის სხვა პროგრამები, თუმცა ეს უკანასკნელი  2015 წელს 

ფინანსური პრობლემების გამო დაიხურა. იგივე ბედი ეწია ნინოწმინდას ადგილობრივ ტელე 

არხს ფარვანა, სადაც ძირითადად გადაიცემოდა ცენტრალური ტელევიზიის პროგრამები, 

თუმცა შეიცავდა ასევე ახალ ამბებს, რეკლამებსა და ზოგიერთ ადგილობრივ პროგრამას. 

ახალციხეში, რეგიონის დედაქალაქში, სიტუაცია ოდნავ განსხვავებულია, რადგან 

ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა არ წარმოადგენს უმრავლესობას (36,59% vs 61.72% 

ქართველი131). მე-9 არხი სრულად ფარავს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს. ასევე, სთავაზობს 

როგორც ახალ ამბებს და სხვა სახის პროგრამებს ქართულ ენაზე, ზოგიერთ პროგრამას კი 

სომხური სუბტიტრებით132. მაუწყებლობს ასევე კერძო არხები, თუმცა ეს უკანასკნელნი ვერ 

უზრუნველყოფს რეგიონში ინფორმაციის ვაკუუმის შემცირებას, რადგან ზოგიერთი მათგანი 

სიახლეებისა და გასართობი გადაცემებით უზრუნველყოფის ნაცვლად უფრო მეტად 

პოლიტიკური დანიშნულებისთვის გამოიყენება133.  

როგორც ავღნიშნეთ, 2015 წელს ციფრული მაუწყებლობის შემოღებამ დიდი გავლენა 

მოახდინა რეგიონებზე, რამაც მანამდე რთულად ხელმისაწვდომ არხებზე წვდომა 

შესაძლებელი გახადა. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი მსგავსი არხის ხელმისაწვდომობა ისევ 

პრობლემატურია, განსაკუთრებით ახალქალაქში.  

სამცხე-ჯავახეთში არც ისე პოპულარულია რადიო, თუმცა ნინოწმინდაში მაუწყებლობს 

დამოუკიდებელი ადგილობრივი რადიო სადგური რადიო ნორ-ი, რომელიც მაუწყებლობს 

მხოლოდ სომხურ ენაზე, და რომელსაც სომხურ და რუსულ ენებზე აქვს ვებ-გვერდი. 

არსებობს სხვა ახალი ვებ-გვერდებიც, როგორებიცაა ჯეი-ნიუსი (JNews) ახალქალაქში 

(სომხურ და რუსულ ენებზე) და სამხრეთის კარიბჭე (South Gate) ნინოწმინდაში, რომელიც 

გამოიცემა მხოლოდ ქართულ ენაზე. ონლაინ მედია შესაძლოა იყოს კარგი შემცვლელი 

                                                           
129 SMR, “სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფოს სტრატეგია და 2015-202 წლების 

სამოქმედო გეგმა“ op.cit., გვ. 3. 
130 იქვე, გვ.19. 
131 Jonathan Wheatley, op.cit., გვ.5. 
132 ინტერვიუ TV9-ს მთავარ პროდუსერთან, თებერვალი 2016.  
133 ინტერვიუ მედიის განვითარების ფონდთან, დეკემბერი 2015. 
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გაზეთებისთვის და წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფალ წყაროს თუმცა, სოფლად 

ინტერნეტზე წვდომა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი.  
 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მედიის არჩევანის შესაძლებლობა, ადგილობრივი 

მოსახლეობის ინფორმირებისა და გართობისათვის არ არის საკმარისი. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ადგილობრივი ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა იყენებს რუსულ არხებს როგორიცაა, ORT, 
Rossija 24 და NTV, ასევე სომხურ არხებს Armenian TV, Shant TV და Yerkir134.  

პრობლემები 
 

პროგრამების აქტუალურობის ნაკლებობა 

ეროვნულ არხზე არსებული პროგრამები როგორც ჩანს საკმარისი არ არის ადგილობრივი 

მოსახლეობის ინფორმირებისთვის, 2012 წელს ჩატარებულ კვლებზე დაყრდნობით 

უმცირესობების მხრიდან მედიის გამოყენების შესახებ, აღნიშნული პროგრამები არ მოიცავენ 

ეთნიკური უმცირესობებისათვის ისეთ საინტერესო საკითხებს, როგორიცაა ისტორია, 

სოციალური პრობლემები ან მათი დღესასწაულები. კვლევის მიხედვით გამოკითხული 

სომხურენოვანი მოსახლეობის 88% საერთოდ არ უყურებს მსგავს პროგრამებს135. ასევე, ბევრი 

საჩივარი წარმოადგინა სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, რომ მოსახლეობა 

არ არის მიმდინარე პროგრამების შესახებ ინფორმირებული, ან რომ სომხურენოვანი ახალი 

ამბების გადაცემა ძალიან მოკლე ქრონომეტრაჟისაა, რათა სრულად შეიტყონ ქვეყანაში 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ასევე, პრეტენზიები გამოითქვა გადაცემის მაუწყებლობის 

დროსთან დაკავშირებით, რომელიც არავისთვისაა ხელსაყრელი, ან რომ გრაფიკი ხშირად 

იცვლება136.  

 
ინფორმაციის სხვაგან მოძიების საჭიროება 
 
ფაქტი იმის შესახებ, რომ საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობებს არ აქვთ შესაბამისი მედია 

საშუალება, ან შეთავაზებული შინაარსი არ არის მათზე მორგებული, გულისხმობს იმას, რომ 

მათ უწევთ სხვა დამატებითი წყაროების მოძიება. რადგან, სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები 

ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა საუბრობს რუსულ ენაზეც, სომხური და რუსული არხები 

საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ამას გააჩნია ორი მთავარი ეფექტი: ჩნდება 

ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციული ვაკუუმი; და სხვა 

ქვეყნის პოლიტიკურმა მოსაზრებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს მათზე.  

 

უცხო ქვეყნის მედია საშუალების გამოყენების დადებითი მხარე ისაა, რომ კრიტიკული 

თვალით შეიძლება შეხედოს საერთაშორისო პოლიტიკას. თუმცა, თუკი უმცირესობები 

ინფორმაციას მიიღებენ მხოლოდ უცხო ქვეყნის მედია საშუალებებიდან, ამან შესაძლოა მათი 

აზრის ჩამოყალიბებაში უარყოფითი როლი ითამაშოს და ხელი შეუშალოს მათ ინტეგრაციას 

საზოგადოებაში. მაგალითისთვის, სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებმა ეთნიკურად სომეხმა 

მოსახლეობამ ცოტა რამ თუ იცის ევროპასთან ინტეგრაციის ან ევროკავშირთან 2015 წელს 

ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების შესახებ. რადგან ბევრი ადამიანი სარგებლობს 

                                                           
134 ინტერვიუ ჯეი-ნიუსის ჟურნალისტთან, იანვარი 2016.  
135 Seda Melkumyan, op.cit., გვ. 14. 
136 ინტერვიუ ჯეი-ნიუსის ჟურნალისტთან, ნოემბერი 2015. 
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რუსული მედია საშუალებებით, ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის უმეტესობა არ არის 

გათვითცნობიერებული ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხში ისე, როგორც ეთნიკური 

ქართველების უმეტესობას და სჯერათ, რომ რუსეთთან ახლო კავშირი არის პრიორიტეტი - 

მოსაზრება, რომელიც დანარჩენ საქართველოში ნაკლებად გაზიარებულია. ეს იწევს 

საქართველოსთან ურთიერთობის განწყობის ნაკლებობას, რომელიც ქმნის სტერეოტიპებსა 

და განწყობებს, რომ უმცირესობები ემხრობიან ქვეყნის გარე ძალებს, რაც საბოლოო ჯამში 

ხელს უშლის ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის საზოგადოებაში ინტეგრაციას. აზრის 

თავისუფლება ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნისათვის წარმოადგენს ძირითად პრინციპს, 

თუმცა მშობლიური ქვეყნიდან ინფორმაციის ნაკლებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს აზრთა 

პოლარიზება და შეაფერხოს ინტეგრაცია.  

 

არმენოფობია და სიძულვილის ენა 
 
უნდა აღინიშნოს, რომ არმენოფობია საქართველოში საკმაოდ არის გავრცელებული, მედიის 

განვითარების ფონდის მიერ ჩატარებული მონიტორინგზე სიძულვილის ენა და ქსენოფობია 

ქართულ მედიაში დაყრდნობით არსებობს შემთხვევები მედიაში, როდესაც მსგავსი 

დამოკიდებულება ღიად დაფიქსირდა, უმეტესობა ბეჭდურ და ონლაინ მედიაში137.  

მაგალითისთვის,  გაზეთ კვირის ქრონიკის 2014 წლის 24- 30 ნოემბრის გამოცემაში გიორგი 

ჯიქიაშვილის მიერ გაკეთდა შემდეგი სახის განცხადება: „დიახ, ივანიშვილის საქართველო 

არის შერცხვენილი და დამცირებული, რადგან ტერ-სააკიანის (სომხური გვარი) სისხლიანმა 

ჯალათებმა, ნაცვლად გლდანის და მატროსოვის ციხეში ჯდომისა, კომფორტულად არიან 

მოკალათებული პარლამენტში და აქვთ დეპუტატის სტატუსი138! ეთნიკურად სომეხი 

მოსახლეობისადმი დისკრიმინაციული გამოთქმების ავტორები  ძირითად შემთხვევაში 

არიან პოლიტიკური პირები. თუმცა, არ არის უჩვეულო ისეთი კომენტარები რომელიც ეხება 

სომხური სამოციქულო ეკლესიისათვის სადავო ეკლესიების დაბრუნებას, რომელიც ხშირ 

შემთხვევაში პოტენციურ საფრთხეს უქმნის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის გამოყოფას. 

მაგასლითისთვის, 2014 წლის 17-23 თებერვლის გაზეთ ასავალ-დასავალის ნომერში 
გამოქვეყნდა საქ-ს მართლმადიდებლური ტაძრის დეკანოზის როსტომ ლორთქიფანიძის 

შემდეგი სახის განცხადება: 

 

„დიდ დანაშაულად ჩაითვლება სომხური ეკლესიისა და სხვა რელიგიების ქართულ 

მართლმდადიდებლურ ეკლესიასთან გათანაბრება, დიდი შეცდომაა მათი სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან დაფინანსება. თუკი სამი რაიონი - ახალციხე, ახალქალაქი და ნინოწმინდა 

ხვალ გაერთიანდა ერთ ეპარქიაში და თუკი სომეხი მოძღვარი აქ დაჯდება, ასეთ შემთხვევაში 

სამცხე-ჯავახეთი დაკარგული იქნება ჩვენთვის! ითვალისწინებს თუ არა ამ საფრთხეებს საქ-ს 

მთავრობა როდესაც სომხურ ეკლესიას აფინანსებს ბიუჯეტიდან?“139 

 

ასევე, სომეხი მოსახლეობა მიჩნეულია ხშირ შემთხვევაში სეპარატისტებად, რაც მათთვის 

განსაკუთრებულად შეურაცხმყოფელია140. არსებობს ზოგადი ტენდენცია მათი სიზარმაცის 

                                                           
137 ინტერვიუ მედიის განვითარების ფონდი, „სიძულვილის ენა და ქსენოფობია: 2014-2015 წლების 

მედია მონიტორინგის ანგარიში: თბილისი, 2015, გვ. 65.  
138 იქვე, გვ. 66. 
139 იქვე, გვ. 68 
140 ინტერვიუ ჯეი-ნიუსის ჟურნალისტთან, ნოემბერი 2015.  
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შესახებ, რომ ისწავლონ ქართული ენა და ჩამოთვლილი სტერეოტიპები ხშირ შემთხვევაში 

გვხვდება მედიაში141. მსგავსი სიძულვილის ენა ძირითად შემთხვევაში აზარალებს სომეხ 

მოსახლეობას, რადგან მსგავსი ტიპის განცხადებები დაუსჯელი, ან ბოდიშის მოუხდელად 

ჩავლილი ფაქტები წარმოაჩენს ფართოდგავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ეთნიკურად 

სომეხი მოსახლეობა არ მიეკუთვნება საქართველოს. ეს უკანასკნელი ეთნიკურად სომეხ 

უმცირესობებს უფრო მეტად აშორებს ქართულ საზოგადოებას, რომელიც თავის მხრივ 

აზიანებს სამოქალაქო ინტეგრაციას და მშვიდობიან თანაცხოვრებას. 

 

 

 

VI. საზოგადოებრივი ცხოვრება 
____________________________________________________________________________________ 

 

საზოგადოებრივი ცხოვრება ეროვნული უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვან ასპექტს 

წარმოადგენს. ინფორმაციაზე წვდომის უფლება, სამედიცინო მომსახურება და ადგილობრივ 

ან ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა წარმოადგენს მოქალაქის უფლებას, 

რომელიც ყველა დემოკრატიულმა მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს.  

მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო ენის ცოდნის ნაკლებობამ შესაძლოა გაკრვეული ბარიერი 

შეუქმნას უმცირესობებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. როგორც აღვნიშნეთ, სამცხე-

ჯავახეთი იზოლირებული რეგიონია, რომელიც ყველა მთავრობისთვის გამოწვევაა არა 

მხოლოდ უმცირესობების საზოგადოებრივი ინტეგრაციის თვალსაზრისით, არამედ 

ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელთა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის 

ურთიერთობით დამთავრებული რეგიონში.  

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება უდაოდ კარგი პირველი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო 

რეგიონის დანარჩენ საქართველოსთან მეტად დაახლოების მიზნით. 2009-2014 წლებში ბევრი 

სარეაბილიტაციო და ფართომასშტაბიანი ინფრატსრუქტურული პროექტი განხორციელდა 

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტების მიერ. შემუშავდა სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც 

ძირითადად რეგიონის განვითარებასა და ბარიერების შემცირებას ისახავდა მიზნად142.    

ინფორმაციაზე წვდომა 
 

სამოქალაქო ინტეგრაცია არ არის მიღწევადი თუკი უმცირესობებს არ გააჩნიათ 

ინფორმაციაზე სათანადო წვდომა. მრავალი პროექტი განხორციელდა უმცირესობებისათვის 

სახელმწიფო ენის შესწავლის მიზნით, მაგრამ 2002 წლის მოსახლეობის საყოველთაო 

აღწერის მიხედვით ეროვნული უმცირესობების მხოლოდ 31% ფლობს ქართულ ენას 

                                                           
141 ინტერვიუ უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთან, ნოემბერი 2015. 
142 Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), “Consideration of reports submitted by States 

parties under article 9 of the Convention” (CERD/C/GEO/6-8), 2014, პარაგრაფი 27, გვ. 7 
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სრულყოფილად143.  რაც ნიშნავს იმას, რომ სანამ ეს პროგრამები ჯერ კიდევ ხორციელდება, 

მთავრობამ მეტი ძალისხმევა უნდა გამოიჩინოს რომ უმცირესობებმა სათანადო ინფორმაცია 

მიიღონ, როგორიცაა ახალი ამბები, ან ახალი კანონმდებლობა და სხვა: მაგალითად, 

გარდამავალ პერიოდში უმცირესობების ენაზე მოხდეს თარგმნა. ამის კარგი მაგალითია 

ციხეებსა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებისთვის შეთავაზებული სამედიცინო 

მომსახურების გზამკვლევი, რათა მოხდეს არაქართულენოვან (სომხურენოვანი 

მსჯავრდებულების ჩათვლით) მსჯავრდებულთა ინფორმირება სამედიცინო უფლებებისა და 

შეთავაზებული დახმარების შესახებ144.  

რაც შეეხება კანონმდებლობას, როგორც წესი არ ხდება მისი უმცირესობების ენაზე თარგმნა - 

კონსტიტუცია ითარგმნა 2012 წელს და გავრცელდა ადგილობრივი მთავრობის 

ადმინისტრაციებში145. ეს გულისხმობს, რომ მაგალითად მანამ საგადასახადო კანონში 

განხორციელებული ცვლილებები, ან სხვა სახის ბიზნესთან დაკავშირებული რეგულაციები 

არ ითარგმნება, მთავრობა ან სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არ ჩაატარებენ 

მათი ცნობიერების ამაღლების მიზნით სემინარებს უმცირესობათა ენებზე, ან დოკუმენტები 

არ ითარგმნება, ეროვნულ უმცირესობებს არ გააჩნიათ ინფორმაცია აღნიშნულ 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და შესაძლოა დარღვევებიც კი ჩაიდინონ ძველი 

კანონმდებლობით ხელმძღვანელობით146.  არსებობს ვებ-გვერდი რომელიც სთავაზობს 

კანონმდებლობის რუსულ და ინგლისურ ენებზე თარგმნას (ასევე აპლიკაცია (App)): 

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (Legislative Herald of Georgia – https://matsne.gov.ge ); და 

ვიდრე ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის უმეტესობა საუბრობს რუსულ ენაზე, ეს მათთვის 

კარგი ალტერნატივა იქნება რათა თვალყური ადევნონ ცვლილებებს. მიუხედავად ამისა, 

რეგიონში მცხოვრებმა მოსახლეობამ არ იცის აღნიშნული ვებ-გვერდის შესახებ და 

შესაბამისად, არც იყენებენ მას147. 

ადმინისტრაცია 

  
1999 წლის ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით, ყველა ადმინისტრაციული 

საქმისწარმოება უნდა განხორციელდეს ქართულ (ან, აფხაზეთში აფხაზურ ენაზე) ენაზე.148  

თუმცა, ახალი კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ 9.3 მუხლში ადგენს, რომ  „ იმ 

მუნიციპალიტეტში, სადაც ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები კომპაქტურად 

ცხოვრობენ, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ეროვნული უმცირესობისათვის მიკუთვნებული 

პირის სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ამ ეროვნული 

უმცირესობის ენაზე თარჯიმნის დახმარებით ურთიერთობას“149.  იგივე კანონს თანახმად, 

                                                           
143 Jonathan Wheatley, op.cit., გვ.6. 
144 SMR, „სამქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 წლის 

სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში“, თებერვალი 2016, გვ. 7. 
145 CERD, op.cit., პარაგრაფი 18, გვ. 5. 
146 ინტერვიუ ჯეი-ნიუსის შურნალისტთან, ნოემბერი 2015. 
147 ინტერვიუ უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთან, დეკემბერი 2015.  
148 ადმინისტრაციული კოდექსი 1999, მუხლი 14.  
149 კანონი სახელმიფო ენის შესახებ, 2015, მუხლი 9.3,  

https://matsne.gov.ge/
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საჯარო ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობამ უნდა აწარმოოს ყველა საქმე 

ქართულ ენაზე, გარდა იმ რეგიონებისა, სადაც ეროვნული უმცირესობები არიან 

კომპაქტურად ჩასახლებული, თუკი ისინი მოითხოვენ თარგმანს150.  

ახალქალაქის რეგიონში სომხური ენა გამოიყენება ოფიციალური მიზნებისთვის, რადგან 

ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობა სომხურ ენოვანია. ეს ის შემთხვევა არ არის, 

ახალციხის რეგიონში, სადაც უმეტესობა ქართველია. სომხურ ენოვანი მოსახლეობა კვლავ 

პრობლემების წინაშეა ოფიციალურ პირებთან კომუნიკაციის დროს, რადგან 

დამოკიდებულია იმაზე საუბრობს თუ არა მათ მათი ადრესატი სომხურ ენაზე. ეს იწვევს 

დროში გაწელვას და დამატებით ხარჯებს ეთნიკური უმცირესობების მოსახლეობისთვის151. 

ასევე, კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ ითვალისწინებს განაცხადებისა და საჩივრების 

თარგმნის შესაძლებლობებს იქ სადაც ეთნიკური უმცირესობებია, კანონი არ გულისხმობს 

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან პირდაპირი კომუნიკაციის შესაძლებლობას 

უმცირესობების ენაზე152.  

ვიდრე ყველა ადმინისტრაციული პროცედურა  და კომუნიკაცია ტარდება ტექნიკურად 

ქართულ ენაზე, ყველა საჯარო მოხელე ვალდებულია  ქართულად საუბრობდეს. 1998 წლის 

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არა მხოლოდ ადგენს ზემოთ აღნიშნულს, არამედ 

იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს შრომითი ხელშეკრულება ქართულის დაბალ დონეზე ცოდნის 

გამო153. მიუხედავად კანონში არსებული დადგენილებისა, წლები დაჭირდა მის ამოქმედებას. 

სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით  

დაწესდა ენის გამოცდები და შედეგად ზოგიერთი ხელშეკრულება მართლაც გაუქმდა. 

თუმცა, ჩაჭრილი საჯარო  

ეკონომიკური განვითარება: სოფლის მეურნეობა და ბიზნესი 
 

2013 წელს რეგიონის ერთიანმა მშპ-მ 693.85 მლნ. ლარი შეადგინა, სოფლის მეურნეობის 

თითქმის 30%-იანი წილით (207.7 მლნ. ლარი)154.  სოფლის მეურნეობის გარდა, ეკონომიკური 

აქტივობის სხვა მნიშვნელოვანი სფეროებია საჯარო ადმინისტრირება (107.7 მლნ. ლარი), 

განათლება (87.7 მლნ. ლარი) და მშენებლობა (51 მლნ. ლარი). რეგიონი მეტწილად სოფლის 

მეურნეობას ემყარება, რომელის პროდუქციის დაახლოებით 90% წარმოადგენს ოჯახური 

წარმოება155.  მიუხედავად ამისა, მათი მხოლოდ 27% აწარმოებს პროდუქტს როგორც 

შემოსავლის წყაროს, დარჩენილი 73% საარსებო მინიმუმს წარმოადგენს156.  

                                                           
150 კანონი სახელმიფო ენის შესახებ, 2015, მუხლი 11.4. 
151 FCNM, op.cit., გვ. 23 
152 კანონი სახელმიფო ენის შესახებ, 2015, მუხლი 11.4. 
153 კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ 1998, მუხლი 98 (დ).  
154 GeoStat, რეგიონი , მშპ, სამცხე-ჯავახეთი. 
155 GIZ, op.cit., გვ. 12. 
156 იგივე. 
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სოფლის მეურნეობა რეგიონში ყველაზე განვითარებული ეკონომიკური დარგია და 

ფერმერები აქტიურად არიან ჩართული მთავრობის მიერ დაფინანსებულ სასოფლო-

სამეურნეო პროგრამებში, რომელიც უმცირესობების ენაზე მიეწოდებათ157.  

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის საკმაოდ დიდი პოტენციალია, თუმცა 

არსებობს რამდენიმე შემაფერხებელი ფაქტორი: ბიზნეს განათლების დაბალი მაჩვენებელი, 

მოძველებული ტექნოლოგიები და არაეფექტური მარკეტინგული სტრატეგიები. ეს 

ნაწილობრივ გამოწვეულია ენის უცოდინრობით. მაგალითად, 2010 წელს რეგიონში 

არსებული ბევრი მცირე ბიზნესი  დაჯარიმდა აღმოჩენილი ფინანსური დარღვევების გამო, 

რადგან მათ არ გააჩნდათ საგადასახადო კოდექსთან წვდომა158.   

დასაქმება და სამართლებრივი სტატუსი 
 

ოფიციალურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით, 2014 წელს საქართველოში 12.4%-იანი 

უმუშევრობა დაფიქსირდა159. ისეთი რეგიონები, როგორიცაა სამცხე-ჯავახეთი, უმუშევრობის 

მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. ტრადიციულად, ენის ბარიერის გამო ბევრი ეთნიკურად 

სომეხი წავიდა რუსეთში, ან სომხეთში სეზონური სამუშაოს შესასრულებლად. მარტივად 

რომ ვთქვათ, ბევრი ეთნიკურად სომეხი გახდა რუსეთის, ან სომხეთის მოქალაქე. ბევრი 

მათგანი არ არის ინფორმირებული რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეობამ. მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის 21.1 (გ) მუხლი ითვალისწინებს 

მოქალაქეობის დაკარგვას სხვა ქვეყნის მოაქალაქეობის მოპოვებით160. აღნიშნული 

ორგანული კანონი ძალაში შევიდა 2014 წელს, რამაც განაპირობა სამცხე-ჯავახეთში 

მცხოვრები მოსახლეობის მოულოდნელად სხვა ქვეყნის მოქალაქეებად ქცევა და 

არალეგალური მდგომარეობა ქვეყანაში. არსებობს ასევე საქ-ს კონსტიტუციის მე-12.2 

მუხლის არასწორი ინტერპრეტაციის პრობლემა „საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ 

შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე, გარდა ამ პუნქტით დადგენილი გამონაკლისი 

შემთხვევისა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს მოქალაქეობა შეიძლება 

მიენიჭოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც საქართველოს წინაშე აქვს განსაკუთრებული 

დამსახურება ან მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება გამომდინარეობს 

სახელმწიფო ინტერესებიდან“, რამაც ადგილობრივ მოსახლეობაში გამოიწვია აღქმა, რომ მათ 

ქონდათ ორმაგი მოქალაქეობის მიღების უფლება161.   

აღნიშნული კანონის გარდა, 2014 წლის სექტემბერში ძალაში შევიდა  საქართველოში 

უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის და მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესახებ 

კანონი, რამაც მოგვიანებით მოახდინა სხვა ტიპის გავლენა ადგილობრივ მოსახლეობაზე, 

რომლებიც ფლობდნენ უცხო ქვეყნის პასპორტებს, როდესაც უვიზო მიმოსვლა 360 დღიდან 

                                                           
157 ინტერვიუ ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოსთან, ნოემბერი 2015.  
158 International Crisis Group, op.cit., გვ. 7. 
159 GeoStat, “Employment and Unemployment”. ხელმისაწვდომია: 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=146&lang=eng 
160 საქ-ს ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ 2014, მუხლი 21.1. (გ) 
161 Georgia’s Reforms Associates (GRASS), “Declaration of the Coalition of Georgian NGOs on Minority Status in 

Georgia”, UPR  Pre-session on Georgia, Geneva, 7 ოქტომბერი 2015, გვ. 6. 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=146&lang=eng
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90 დღემდე შემცირდა162, და შესაბამისად, ნაკლები დრო იყო გამოყოფილი საცხოვრებლის 

უფლების მიღების პროცედურებისთვის. 2015 წლის თებერვალში იუსტიციის მინისტრ თეა 

წულუკიანსა და ეროვნული უმცირესობების საბჭოს წარმომადგენლებს შორის გამართულ 

შეხვედრაზე, მინისტრმა განაცხადა რომ 2,357 აპლიკანტიდან 1,636 - მა ადამიანმა მიიღო 

საცხოვრებლის უფლება, 682 კი განხილვის პროცესშია, ასევე უარი ეთქვა 23 ადამიანს163. 

თუმცა, 2015 წლის ივნისში საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული განკარგულებით 

უვიზო მიმოსვლა 94 ქვეყანასთან (რუსეთისა და სომხეთის ჩათვლით) გაიზარდა 360 

დღემდე164, რამაც ბევრ ეთნიკურად სომეხს მისცა დრო დაერეგულირებინა სიტუაცია და 

გაეგრძელებინა ცხოვრების უფლების მიღების პროცედურები. თუმცა, მიუხედავად იმისა 

რომ შეესაბამებიან მუდმივი ცხოვრების ნებართვის მიღების კრიტერიუმებს, იმისათვის რომ 

ისარგებლონ ისეთი შესაძლებლობებით როგორიცაა პენსია, ბავშვის დახმარება და სხვა, 

ჯავახეთის მოსახლეობა უნდა იყოს რეგისტრირებული იმ სოფელში სადაც ცხოვრობს 

წელიწადში 9 თვის განმავლობაში165. რაც ნიშნავს იმას, რომ ბევრი მათგანი ვერ დატოვეს 

საქართველოს სეზონური სამუშაოს გამო, რაც მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუარესებს. 

 ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის რეაბილიტაცია მოიაზრებოდა 

დასაქმების პოტენციურ წყაროდ რეგიონში; თუმცა, სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები 

მოსახლეობისთვის უფრო პრობლემების წყაროდ იქცა. ცენტრალური მთავრობისა და 

კომპანიის წარმომაგდენლების განაცხადებით საქართველოს მოსახლეობის 70% 

(მიახლოებით ახალქალაქში მცხოვრები 15,000 ადგილობრივი) დასაქმდებოდა აღნიშნულ 

პროექტში166. მიუხედავად იმისა, რომ რეკონსტრუქციის პირველ ფაზაში ეს სიმართლეს 

შეესაბამებოდა, ადგილობრივი დასაქმებულების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

2014 წლის მაისში TV3-ის მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის მიხედვით, რამდენიმე 

ეთნიკურად სომეხი გათავისუფლდა სამსახურიდან, ნაწილი კი უხელფასოდ დარჩა, მაშინ 

როცა არასომხური ეთნოსის წარმომადგენლები არ დაზარალებულან167. აღნიშნული 

პროექტის დამფინანსებელი და განმახორციელებელი აზერბაიჯანული მხარეა და 

ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა დაიჩაგრა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მთიანი 

ყარაბაღის კონფლიქტის გამო არსებული ცუდი ურთიერთობების ფონზე.  გადაიდგა 

სამართლებრივი ნაბიჯები, თუმცა აქამდე კომპენსაცია არავის მიუღია. მიუხედავად იმისა, 

რომ ეთნიკურად სომხები ჩივიან დისკრიმინაციული მოქცევის გამო, საქართველოს სახალხო 

დამცველის აზრით ის ვერ ჩაერეოდა აღიშნულ დავაში. აღნიშნული შემთხვევა 

დისკრიმინაციის ნაცვლად, მიჩნეულია გეოპოლიტიკურ პრობლემად ეთნიკურად სომეხ 

                                                           
162 კანონი უცხოელთა და მოქალაქობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ 2014, 

მუხლი 10. Article 10.   
163 GRASS, გვ. 6-7. 
164 FCNM, op.cit., გვ. 11. 
165 Jnews.ge, “Opjat’ ne mogut pol’zovat’sja l’gotami”, 16 თებერვალი 2016. ხელმისაწვდომია:  

http://jnews.ge/?p=6334  
166 Open Democracy, “Is the Baku-Tbilisi-Kars railway worth the fuss?”, 2 ნოემბერი 2015. ხელმისაწვდომია: 

https://www.opendemocracy.net/od-russia/yana-israelyan/is-baku-tbilisi-kars-railway-worth-fuss 
167 TV3, “Itogi Nedeli”, 5 აპრილი 2014. ხელმისაწვდომია: https://www.youtube.com/watch?v=NinaKIOGip8 

http://jnews.ge/?p=6334
https://www.opendemocracy.net/od-russia/yana-israelyan/is-baku-tbilisi-kars-railway-worth-fuss
https://www.youtube.com/watch?v=NinaKIOGip8
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მოსახლეობასა და აზერბაიჯანულ კომპანიას შორის168, სანამ, ოფიციალურ განცხადებაზე 

დაყრდნობით, შეზღუდის მიზეზად არ დასახელდა ქართული ენის ცოდნის მოთხოვნა169.  

როგორც წინა თავში აღვნიშნეთ, ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების 

სკოლა (ZZPA) საჯარო მოხელეთათვის ატარებს ტრენინგებს. თუმცა, მიუხედავად 

მიღებული კარგი ტრენინგებისა, მისი კურსდამთავრებულები ყოველთვის ვერ იღებენ 

სამუშაო ადგილს. ახალი,  2015-2020 წლების შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის სამოქმედო გეგმა (NCAP) მოიცავს ახალ სატრენინგო 

კურსებს170; თუმცა, იგი არ მოიცავს გრძელვადიან გეგმას თავისი 

კურსდამთავრებულებისთვის დასაქმების გასაუმჯობესებლად. საქართველოში 

პროფესიული და ტექნიკური სწავლების გაუმჯობესება შეამცირებს უმუშევრობის ზოგად 

მაჩვენებელს ქვეყანაში. ამ მხრივ  შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

ეროვნული კონცეფციის სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს აქტივობებს ეთნიკური 

უმცირესობების პროფესიული და პროფესიონალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით, 

2013 – 2020 წლების პროფესიული განათლებისა და ტრენინგების განვითარების სტრატეგიის 

ფარგლებში171.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგიდით შექმნილ სააგენტოებში ეთნიკური უმცირესობების 

დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, 2012 წელს განხორციელდა სხვადასხმა ღონისძიება, რის 

შედეგადაც 69 პირი დასაქმდა, რომლიდანაც 35 იყო ეთნიკურად სომეხი წარმომადგენელი172. 

2013 წელს შსს-ში უკვე მუშაობდა 456 ეთნიკურად სომეხი173.  

ჯანდაცვა 
 

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს ნებისმიერი მოქალაქის ფუნდამენტურ 

უფლებას; თუმცა, უმცირესობებისათვის რომლებიც ვერ საუბრობენ სახელმწიფო ენაზე, 

მნიშვნელოვანია მიიღონ ჯანდაცვის მომსახურება მშობლიურ ენაზე. ამ მხრივ მოწყვლად 

ჯგუფს  მიეკუთვნებიან მოხუცები, რადგან მათ უმეტესობას ქართული ენის შესწავლის 

შესაძლებლობა არ გააჩნია და შესაბამისად, შეიძლება აღმოჩნდეს იზოლირებული, ვერ 

შეძლოს საკუთარი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების ახსნა, რაც 

პოტენციურად დაამძიმებს მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას.  

ჯანდაცვის სისტემა საქართველოში ჯერ კიდევ რეფორმირების პროცესშია. 2014 წლის 

დეკემბერში დამტკიცდა 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის 

სახელმწიფო კონცეფციის „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა 

                                                           
168 ინტერვიუ  CNM-თან, ნოემბერი 2015. 
169 FCNM, op.cit., გვ.33. 
170 SMR, „სამოქლაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგია და 2015-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმა”, გვ. 33. 
171 იქვე, გვ.32  
172 CERD, op.cit., პარაგრაფი 19, გვ. 5. 
173 იქვე, პარაგრაფი 119, გვ. 24 
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უფლებების დასაცავად“174, რომელიც მიზნად ისახავს არა მხოლოდ მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესებას, არამედ მის ხელმისაწვდომობას. მიუხედავად სამედიცინო 

დაწესებულებების რეაბილიტაციისა და თანამედროვე ტექნიკით უზრუნველყოფისა, სამცხე-

ჯავახეთში ამ მხრივ ყველაზე დიდი ჩამორჩენაა. მაგალითად, ახალქალაქის რაიონული 

საავადმყოფოს სრული შეკეთებისა და მოდერნიზაციისთვის, რომელიც თბილისურმა 

კომპანიამ განახორციელა, ფინანსური შეფერხების გამო დაგეგმილზე მეტი დრო 

დასჭირდა175. ამას ემატება ისიც, რომ 1000 ადამიანზე (საქ-ში ყველაზე დაბალი 

თანაფარდობა) მოდის 2.1 ექიმი, რაც განაპირობებს სამედიცინო მომსახურების მიღების 

მიზნით თბილისში ან ერევანში პაციენტების გადინებას176. 

საქ-ში ჯანდაცვის სისტემა ფუნქციონირებს ქართულ ენაზე, ასევე სამცხე-ჯავახეთის 

სომხურენოვან რეგიონში ხორციელდება სომხურ ენაზე, რადგან პერსონალის უმეტესობა 

სომხურენოვანია. თუმცა, ოფიციალური სამედიცინო ჩანაწერები კეთდება მხოლოდ 

ქართულ ენაზე, რაც დაწესებულებებისთვის სერიოზული გამოწვევაა177.  

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2011 წლიდან ახორციელებს 

საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც გულისხმობს ეთნიკური უმცირესობებისათვის  

ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებისა და სოციალური დახმარებების შესახებ 

ინფორმირებას უმცირესობების ენებზე178. მაგალითად, ჯანდაცვის სისტემაში 

განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, 2014 წელს რეცეპტების სისტემის 

შემოღების თაობაზე 5000 ბროშურა დარიგდა სომხურ ენაზე  (ასევე, ქართულ ენაზე - 300,000; 

და აზერბაიჯანულ ენაზე - 5,000)179. სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკურ უმცირესობებში ასევე 

წარმატებით განხორციელდა ისეთი საინფორმაციო კამპანიები, როგორიცაა ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის შესახებ კამპანია, სადაც ტრენინგი სომხურ ენაზე ჩატარდა 180. თუმცა, 

ჯანდაცვის თანადაფინანსების ახალ პროგრამაზე ინფორმაცია არ იყო რეგიონში, რომელიც 

პრაქტიკაში გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული საკუთარი 

უფლებების შესახებ. რეგიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა არ იციან როგორ უნდა გამოიყენონ 

დასაზღვევო პოლისები და არ მოუწიოთ მოკურნალობის, ან სამედიცინო კონსულტაციის 

ყველა ეტაპზე თანხის სრულად გადახდა; იმ პირობებში, როცა ახალი ჯანდაცვის სისტემით 

მხოლოდ თანხის ნაწილს იხდიან, ნაწილს კი სახელმწიფო ფარავს181.  

                                                           
174 საქართველოს მთავრობა, “On Approval of the 2014-2020 State Concept of Healthcare System of Georgia for 

'Universal Health Care and Quality Control for the Protection of Patients' Rights”, Ordinance No. 724. 

ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/en/document/view/2657250 
175 Jnews.ge, “Rajonnaja bol’nica budet osnaschena novym oborudovaniem”, 3 აპრილი  2015. Available at: 
http://jnews.ge/?p=2362 
176 GIZ, op.cit., გვ. 7-8. 
177 FCNM, loc.cit. 
178 CERD, op.cit., პარაგრაფი. 26, გვ.7.  
179 SMR, „შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული ეროვნული კონცეფრციისა და 

2014 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში“, აპრილი 2015, გვ 16.  
180 ინტერვიუ CNM-თან, ნოემბერი 2015. 
181 Jnews.ge, “Medicinskie strahovye polisy, o kotoryh malo kto znaet”, 7 ივლისი 2015. ხელმისაწვდომია: 
http://jnews.ge/?p=3819 

https://matsne.gov.ge/en/document/view/2657250
http://jnews.ge/?p=2362
http://jnews.ge/?p=3819
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საქართველოს მთვარობის სამომავლო გეგმები გულისხმობს სამედიცინო პერსონალის 

საკვალიფიკაციო გამოცდებს. თუმცა, სომხურენოვანი ადგილობრივი სამედიცინო 

პერსონალი ვერ შეძლებს ამ გამოცდების ჩაბარებას ქართულ ენაზე. სანაცვლოდ, რეგიონებში 

გაიგზავნება ქართულად მოსაუბრე სამედიცინო პერსონალი, რომელიც თავის მხრივ ქმნის 

პრობლემას სომხურენოვან მოსახლეობასთან კომუნიკაციის დროს182. კომუნიკაციის 

საშუალების ნაკლებობამ შესაძლოა გააუარესოს კიდეც ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხი, 

თუკი თარჯიმნები არ იქნებიან ადგილზე, ან თუკი ადგილობრივ პერსონალს არ მიეცემა 

გამოცდების უმცირესობების ენაზე ჩაბარების შესაძლებლობა.  

სამართალი 
 

სახელმწიფო ენის შესახებ კანონზე დაყრდნობით, ყველა სამართლებრივი პროცედურა უნდა 

განხორციელდეს ქართულ ენაზე183. კანონი ასევე ითვალისწინებს  ისეთ შემთხვევას, 

როდესაც ადამიანი არ ფლობს ქართულ ენას, თარჯიმნით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, 

რომელიც ასევე გამყარებულია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. 

პრაქტიკაში ნამდვილად გათვალისწინებულია სომხურენოვანი თარგმანი; თუმცა, არსებობს 

გავრცელებული მოსაზრება დაბალი ხარისხის თარგმანისა და თარჯიმნის მხრიდან 

საქართველოს სამართლებრივი სისტემის ცუდი ცოდნის შესახებ, რომელმაც შესაძლოა 

საგანგაშო შედეგები გამოიწვიოს184. ეროვნული უმცირესობების საბჭოს თანახმად, არსებობს 

საუბრები სამომავლოდ თარჯიმანთა ოფისის შექმნის შესახებ თარგმნის ხარისხის 

კონტროლის განსახორციელებლად. თუმცა, 2015-2020 წლების შემწყნარებლობისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის სამოქმედო გეგმა (NCAP) არ 

ითვალისწინებს აღნიშნულს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს საკითხი არ არის პრიორიტეტული.  

ადგილობარივ დონეზე ბევრი ადგილობრივი პროცედურა ტარდება (არაოფიციალურად) 

სომხურ ენაზე185 და უფასო სამართლებრივი დახმარებაც სომხურ ენაზე ტარდება186. 

რაც შეეხება სამართალდამცავებს, ბევრი ადგილობრივი პოლიციის ოფიცერი საუბრობს 

სომხურ ენაზე, მაგრამ მათი მიღებისას არ არსებობს რაიმე მოთხოვნა. ვიდრე, ბევრი 

ადგილობრივი არ საუბრობს ქართულ ენაზე, არასომხურენოვან პოლიციის ოფიცრებთან 

კომუნიკაციისას შესაძლოა მარტივად წარმოიშვას მისკომუნიკაციის პრობლემა. 

შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის 2015-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმა (NCAP) ითვალისწინებს ეთნიკური უმცირესობების დასაქმებას 

სამართალდამცავ ორგანოებში ამ მხრივ სიტუაციის გამოსწორების მიზნით187.   

 

                                                           
182 ინტერვიუ უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთან, დეკემბერი 2015.  
183 კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ 2015, მუხლი 12.  
184 ინტერვიუ უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთან და CNM-თან, ნოემბერი 2015. 
185 ინტერვიუ უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთან, ნოემბერი 2015.  
186 ინტერვიუ ჯეი-ნიუსის ჟურნალისტთან, ნოემბერი 2015. 
187 SMR, „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგია და 2015-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმა“, გვ 22.  
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VII. პოლიტიკური ცხოვრება 
_____________________________________________________________________________ 

დღეის მდგომარეობით რამდენიმე პოლიტიკური ფაქტორი აფერხებს ეთნიკურ 

უმცირესობების მონაწილეობას არჩევნებში და პოლიტიკურ პროცესებში საქართველოში. 

ამაში იგულისხმება სახელმწიფო ენის ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი, საარჩევნო უფლებების  

და საარჩევნო კამპანიის მონაწილე პარტიებისა და კანდიდატების საარჩევნო პროგრამების 

შესახებ. უმცირესობები ხშირად პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ ექცევიან, მარტივად ხდება 

მათი მანიპულირება და გამოირჩევა სახელისუფლებო პარტიის მხარდაჭერის ტენდენციით. 

ეს დამოკიდებულება მეტწილად საბჭოთა პერიოდის გადმონაშთია და სოფლად და 

განსაკუთრებით უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში, როგორიცაა 

სამცხე-ჯავახეთი. 

აღნიშნული ტენდენციების  პოლიტიკური გადაწყვეტილების პროცესისგან განცალკევება 

გახდა მთავარი ბარიერი სამოქალაქო განათლებაში საქართველოში მცხოვრებ ეროვნულ 

უმცირესობებში. პოლიტიკოსებმა იციან ამის შესახებ, რის გამოც ხშირ შემთხვევაში არც კი 

ატარებენ წინასააწჩევნო კამპანიას უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში188. შემდგომში, 

უმცირესობებს უჭირთ სათანადო და განახლებული ინფორმაციის მიღება საარჩევნო 

კამპანიის, პროგრამებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ, რომელიც ქმნის 

ინფორმაციულ ვაკუუმსა და პოლიტიკურ დონეზე დაბალ ჩართულობას.  

პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა 
 

დაბალი დონის პოლიტიკურ ინტეგრაციას უკვე ამძიმებს ის ფაქტიც, რომ საქართველოს 

კონსტიტუცია კრძალავს  ტერიტორიულ ან ეთნიკურ საფუძველზე პოლიტიკური პარტიის 

შექმნას189; რამაც შეამცირა უმცირესობებისთვის პოლიტიკურ სფეროზე საერთო გავლენის 

შესაძლებლობების მოხდენის შესაძლებლობა. მცდელობები როგორც ჩანს არასაკმარისი 

აღმოჩნდა და პოლიტიკურ ცხოვრებაში უმცირესობების დაბალი ჩართულობის პრობლემა 

კვლავ აქტუალურია.  

ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ადგილობრივ დონეზე (საკრებულო), ბევრი ეთნიკური 

სომეხი არის ჩართული ყოველდღიურ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და 

საკრებულოში წამყვან თანამდებობებსაც ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები იკავებენ. იგივე 

ვითარებაა მუნიციპალიტეტებში (გამგეობებში). ადგილობრივ დონეზე არსებული ე.წ. 

კლანური სისტემა, რომელიც საბჭოთა გადმონაშთია, კვლავ პრობლემას წარმოადგენს და 

ადგილობრივ პოლიტიკურ დონეზე დიდ როლს თამაშობს190.  

აღსანიშნავია, რომ ეთნიკურად სომხები არაპროპორციულად არიან წარმოდგენილი სამცხე-

ჯავახეთის სხვა რაიონებში, არც რეგიონულ სამთავრობო დონეზე, სადაც რეგიონალური 

                                                           
188 Jonathan Wheatley, op.cit., გვ. 25.  
189 ორგანული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, 1997, მუხლი 6 და 11.  
190 Jonathan Wheatley, op.cit.¸ გვ. 21-22. 
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მმართველი (გუბერნატორი) და ადმინისტრაციული გუნდი არის ეთნიკურად ქართველებით 

დაკომპლექტებული. 

პარლამენტის წევრები ნინოწმინდისა და ახალქალაქის რაიონებიდან არიან ეთნიკურად 

სომხები. ორივე რაიონს წლების მანძილზე საკმაოდ გავლენიანი ადამიანები 

წარმოადგენენ191.  

ენის ბარიერი კვლავ აფერხებს ადგილობრივ დონეზე წამყვან პოზიციებზე დანიშვნას, 

რადგან არაქართულენოვანი სპიკერები ვერ შეძლებენ კომუნიკაციას ქვეყნის 

პოლიტიკოსებთან. სამომავლოდ უმცირესობების პოლიტიკაში მეტად ჩართულობის 

მიზნით, არა მხოლოდ დამოკიდებულების შეცვლაა საჭირო, არამედ სახელმწიფო ენის 

შესწავლაც აუცილებელი ფაქტორია. 

არჩევნები  
 

უმცირესობების შედარებისას ჩანს რომ საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურად სომხებს აქვთ 

საკმაოდ ბევრი აქტივობა. მაგალითად, 2010 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე სამცხე 

ჯავახეთს ქვეყნის 48% მასშტაბთან შედარებით ქონდა 73.5% აქტივობა192.  

შესაბამისად, მონაწილეობა თავისთავად არ წარმოადგენს რეგიონის პრობლემას. ყველაზე 

პრობლემატურია ის, რომ მოსახლეობის უმეტესობა სახელისუფლებო გუნდს აძლევს ხმას. 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ამის კარგი მაგალითია. აღნიშნულ არჩევნებამდე 

სახელისუფლებო პარტიას წარმოადგენდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმა 

მთლიანობაში მოიპოვა ხმათა 40.3%; სამცხე-ჯავახეთში ეს მაჩვენებელი იყო 74.6% 

(ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობით დასახლებულ ჯავახეთში კი თითქმის 80%)193. 

აღსანიშნავია, რომ კოალიცია ქართულ ოცნება-ს წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ოფისი ქონდა 

გახსნილი ახალქალაში, რაც რეგიონში ადგილობრივი მოსახლეობის პოლიტიკურ კამპანიაში 

დაბალ ჩართულებაზე მიუთითებს.   

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მსვლეობისას ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

შექმნა ეთნიკურ უმცირესობების საკითხებთან მომუშავე ჯგუფი, რომელიც მიზნად ისახავდა 

ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის ხელშეწყობას194.  2012 

წლის საპარლამენტო არჩევნებისას ოფიციალური სააგენტოები როგორიცაა 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რეგიონული ტელევიზიები იყენებდნენ სამ ეროვნული 

                                                           
191 იქვე, გვ. 22-23. 
192 International Crisis Group, op.cit., გვ11. 
193  საქართველოს არჩევნების მონაცემთა ბაზა, „2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები“, 

ხელმისაწვდომია: 

http://data.electionsportal.ge/en/event_type/3/event/32/shape/65134/shape_type/1?data_type=official 
194  CERD, op.cit.,პარაგრაფი. 24,  გვ. 6. 

http://data.electionsportal.ge/en/event_type/3/event/32/shape/65134/shape_type/1?data_type=official
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უმცირესობის ენას  - სომხურს, აზერბაიჯანულს და რუსულს. თუმცა, მხოლოდ ერთმა 

პოლიტიკურმა პარტიამ წარმოადგინა პროგრამა უმცირესობების ენებზე195. 

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებმა აჩვენა ჩართულობის დაბალი დონე ქვეყნის 

მასშტაბით, მთლიანი აქტივობა იყო 46.1%, ჯავახეთში კიდევ უფრო დაბალი მაჩვენებელი: 

40.92%196. ბოლო კვლევა „საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური სომხების საარჩევნო ქცევა“ 

წარმოაჩენს შემაშფოთებელ საარჩევნო დამოკიდებულებას: „გამოკითხულთა საკმაოდ დიდი 

რაოდენობა ამბობს, რომ არ ღებულობს არჩევნებში მონაწილეობას, რადგან არ აინტერესებს 

ქართული პოლიტიკა“, ბევრი ეთნიკურად სომეხი კი გამოთქვამს  მოსაზრებას, რომ მათი 

არჩევნებში მონაწილეობა არ არის რელევანტური, რადგან ‘ერთი ხმა არაფერს შეცვლის’197“. 

ადგილობრივმა არჩევნებმა აჩვენა მონაწილეობის შედარებით მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა, 

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დაფიქსირდა აქტივობის 

მნიშვნელოვანი შემცირება: 2010 წლის 70% - დან 2014 წლის 49.8% - მდე ვარდნა (ასევე, 

ოდნავ მაღალი აქტივობა იყო ქვეყნის დანარჩენ ნაწილთან შედარებით, სადაც აქტივობა იყო 

43.3%)198. ცესკო-ს მიერ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა უმცირესობების საარჩევნო 

პროცესებში ჩართვის თვალსაზრისით, მათი ცნობიერების ამაღლებით უმცირესობების 

ენებზე199. თუმცა, კვლავ არსებობს ბევრი პრობლემა, რომელიც საჭიროებს მოგვარებას 

პოლიტიკურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით ეთნიკური უმცირესობების განათლების 

თვალსაზრისით, რათა მოხდეს მათი ქართულ საზოგადოებაში სათანადო ინტეგრირება.  

საქართველოს საგარეო პოლიტიკისადმი დამოკიდებულება 
  
იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 

სომხები იყენებენ ძირითადად სომხურ და რუსულ მედია საშუალებებს, აქვს მკვეთრი 

გავლენა თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკასთან.  

ევროინტეგრაცია 

სამცხე-ჯავახეთში ევროინტეგრაციის რეალური მნიშვნელობის შესახებ არის საკმაოდ მწირი 

ინფორმაცია. არსებობს ზოგადი დამოკიდებულება, რომ ევროკავშირი უმცირესობების 

უფლებების და ზოგადად კანონის უზენაესობის გარანტია. ევროკავშირთან 

                                                           
195  ECMI, “Minorities in 2012 Parliamentary Elections Observatory”. ხელმისაწვდომია: 

http://ecmicaucasus.org/upload/elections/Minority-Languages-in-elections.pdf 
196 საქართველოს არჩევნების მონაცემთა ბაზა,  “2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები”. 

ხელმისაწვდომია: 
http://data.electionportal.ge/en/event_type/1/event/38/indicator_type/2/view_type/summary/change_shape/tr
ue/parent_clickable/f alse/shape/69898/shape_type/1?data_set_id=111&data_type=official  
197  ECMI, “A Study of Electoral Behaviour of Ethnic Armenians in Georgia”, თბილისი, ნოემბერი 2015, 

გვ.28. 
198 იქვე, გვ. 16. 
199 ცენტრალური საარჩევნო კომისია, “The Central Election Commission Introduced to Media Information on 

Ethnic Minorities”, 11 ივნისი, 2014. ხელმისაწვდომია: http://www.cesko.ge/en/mediisatvis-4-ge/pres-relizebi-
13-ge/the-central-election-commissionintroduced-to-media-information-on-ethnic-minorities.page 

http://ecmicaucasus.org/upload/elections/Minority-Languages-in-elections.pdf
http://www.cesko.ge/en/mediisatvis-4-ge/pres-relizebi-13-ge/the-central-election-commissionintroduced-to-media-information-on-ethnic-minorities.page
http://www.cesko.ge/en/mediisatvis-4-ge/pres-relizebi-13-ge/the-central-election-commissionintroduced-to-media-information-on-ethnic-minorities.page
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ურთიერთობების გაუმჯობესება ზოგადად მოიაზრება დადებით მოვლენად, მანამ მისი 

უზრუნველყოფა არ დააზიანებს რუსეთთან ურთიერთობებს200. 

ზოგიერთი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები  ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიას რეგიონში ევროინტეგრაციასთან და მის პოტენციურ სარგებელთან დაკავშირებით 

ახორციელებდნენ. მაგალითად, უმცირესობების საკითხთა ევროპულმა ცენტრმა (ECMI) 2015 

წლის დეკემბერში გამართა საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების 

შესახებ პრეზენტაცია, რომელიც გათვლილი იყო ადგილობრივ თვითმმართველ 

ინსტიტუტებზე და სხნიდა მის გავლენას ადგილოვრივ დონეზე201. სხვებმა ფოკუსირება 

მოახდინეს ზოგადად მოსახლეობაზე, მათთვის ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსისა და 

ევროკავშირის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სახელმწიფო ენის შესწავლის 

პროცესში202.  

ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი (NATO) 

ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის წევრობა ქართული საგარეო პოლიტიკის კიდევ ერთი 

მთავარი საკითხია. თუმცა, ეთნიკური სომეხი მოსახლეობა არ იზიარებს მოსაზრებას 

ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და მთავარ მიზეზად 

ასახელებს თურქეთის წევრობას NATO-ში. თურქეთი არ აღიარებს სომხების გენოციდს, 

რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში განხორციელდა, რაც გარკვეულწილად თურქი 

სამხედრო ძალების მიმართ შიშს იწვევს. თუკი საქართველო გახდება NATO-ს წევრი ეს 

გამოიწვევს არა მხოლოდ თურქეთთან თანამშრომლობას, რაც მათი აზრით მიუღებელია 

ვიდრე თურქეთი არ აღიარებს გენოციდს, არამედ შესაძლოა თურქი სამხედროები 

განთავსდნენ რეგიონში203. არსებობს ზოგადი მოსაზრება, რომ სამხედრო ნეიტრალიტეტი 

უკეთესი გამოსავალია საქართველოსთვის.  

რუსეთი  

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა გაუარესდა 2008 წლის ომის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, 

რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა გამოსწორდა მთავრობის ცვლილების შემდეგ, ვითარება 

მაინც დაძაბულია. ეთნიკური სომეხი მოსახლეობისთვის რუსეთ-საქართველოს კარგი 

ურთიერთობა მრავალი მიზეზის გამო მნიშვნელოვანია. უპირველეს ყოვლისა, ბევრი 

ეთნიკური სომეხი მიდის რუსეთში სეზონური სამუშაოს შესასრულებლად, რისთვისაც მათ 

ქვეყანაში თავისუფლად გადაადგილება ესაჭიროება. მეორე, თავიანთი საერთო წარსულიდან 

გამომდინარე რუსეთთან ძლიერ კულტურულ კავშირებს ხედავენ, რასაც ემატება რუსული 

ენის ცოდნა სამცხე-ჯავაზეთის მოსახლეობაში204. ეთნიკური სომხების აზრით რუსეთსა და 

                                                           
200 კავკასიური სახლი, “Problems of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti and Foreign Policy Preferences of the 

Local Populations”, Research report, 2014, გვ.32. 
201 ECMI, News of Activities. ხელმისაწვდომია: http://www.ecmicaucasus.org/menu/news_archive.html   
202 Georgian Foundation for Strategic and International Studies, “Enhancing State Language Knowledge and Raising 

Awareness on NATO and EU of Ethnic Armenian Minorities in Javakheti”. ხელმისაწვდომია: 

http://gfsis.org/index.php/activities/projects/view/125 
203 კავკასიური სახლი, loc.cit.  
204  იქვე, გვ.31. 

http://www.ecmicaucasus.org/menu/news_archive.html
http://gfsis.org/index.php/activities/projects/view/125
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საქართველოს შორის კარგი ურთიერთობები  კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი 

საშუალებაა205. რუსეთში ხედავენ დიდ ძლევამოსილ მეზობელს და ამიტომ, კარგი 

ურთიერთობა მათთვის მეტად მნიშვნელოვანია.  

 

VIII.     დასკვნა 
____________________________________________________________________________________ 

პოსტ-საბჭოთა სივრცე ქმნის გარკვეულ გამოწვევებს, როდესაც საქმე ეხება ეთნიკური 

უმცირესობების ინტეგრაციას. ბევრი ეთნიკური ჯგუფი რომელიც ყოფილი საბჭოთა 

კავშირის სხვადასხვა ადგილას დასახლდა  რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა, როდესაც 

რუსული აღარ იყო საერთო სამეტყველო ენა. ამ ფაქტმა ახალ მთავრობებთან ყოველდღიურ 

კომუნიკაციაზე დიდი გავლენა მოახდინა, რომელიც საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 

სომხებისთვის ცალკე საკითხად ჩამოყალიბდა.  

საქართველოს შიდა პოლიტიკა ქვეყანაში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მიმართ 

ბოლო წლებში საგრძნობლად გაუმჯობესდა; დაწყებული იქიდან, რომ ისინი მიიჩნეოდნენ 

საფრთხედ ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, ეთნიკური უმცირესობების როგორც ქვეყნის 

სრულფასოვანი მოქალაქეების პოლიტიკაში ჩართულობით დამთავრებული. სამოქალაქო 

ინტეგრაცია ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით ქვეყნის მთავრობისთვის 

პრიორიტეტულ საკითხად იქცა და პირველი ნაბიჯიც გადაიდგა ქართული ენის შესწავლის 

თვალსაზრისით. თუმცა, ამ მხრივ კვლავ მრავალი ნაბიჯია გადასადგემლი მნიშვნელოვანია, 

მათდამი დამოკიდებულების შეცვლა და არა მხოლოდ მათი ინტეგრირებით, არამედ მათი 

კულტურის აღიარებით, როგორც ქართული კულტურული სიმდიდრისა და მემკვიდრეობის 

შემადგენელი ნაწილი.  

მიუხედავად უკვე გადადგმული ნაბიჯებისა, უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკოსებს 

ბოლომდე არ აქვთ გაცნობიერებული პრობლემები, რაც ეთნიკურ უმცირესობებს აწუხებთ 

და ხშირ შემთხვევაში, არც უმცირესობები არიან სათანადოდ ჩართული კონსულტაციების 

პროცესში, რაც თავის მხრივ ქმნის დაძაბულობას და აღქმას, რომ მთავრობის მიერ არიან 

უარყოფილნი. აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო გაგვეანალიზებინა სამცხე-ჯავახეთში 

მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის პრობლემები, რომელიც არსებობს სრულ 

სამოქალაქო ინტეგრაციის გზაზე. კვლევა შეძლებისდაგვარად მოიცავს მიმდინარე 

პროცესებისა და სამოქალაქო ცხოვრების შესახებ სრულ სურათს, ასევე მთავრობის მიერ 

გადადგმული ნაბიჯების ანალიზს, რომელიც ეხება ეთნიკური უმცირესობების საკითხებს და 

მათზე გავლენას. პრობლემებისა და დაბრკოლებების მიმოხილვის შემდეგ მომდევნო თავი 

მოიცავს რეკომენდაციებს ქართული ხელისუფლების წარმომადგენელთათვის 

საქართველოში უმცირესობათა ინტეგრაციის თვალსაზრისით, სადაც განსაკუთრებული 

                                                           
205 იგივე. 
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ყურადღება ეთმობა ეთნიკურად სომეხი უმცირესობების უფლებების დაცვასა და მათი  

ხელშეწყობას.  

IX. პოლიტიკის რეკომენდაციები  
_____________________________________________________________________________ 

სამართლებრივი ჩარჩო 

1. უზრუნველყოს ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება შესაბამის 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ანტიდისკრიმინაციულ ახალ 

კანონთან და დისკრიმინაციის შემთხვევებში ზიანის ანაზღაურებასთან 

დაკავშირებული შესაძლო მექანიზმების შესახებ; 

2. მოახდინოს ევროპული ქარტიის რატიფიკაცია რეგიონული ან უმცირესობათა ენების 

შესახებ, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ვალდებულების განმტკიცების მიზნით. 

განათლება 

სკოლამდელი განათლება 

3. უზრუნველყოს სკოლამდელ დაწესებულებებში პირობების გაუმჯობესება 

სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებით და ბავშვებისთვის სათანადო 

პირობების შექმნით; 

4. უზრუნველყოს ყველა სკოლამდელი ბავშვების განათლებისთვის თანაბარი 

შესაძლებლობების შექმნა, სოფლად საბავშვო ბაღებისადმი ხელმისაწვდომობით; მაგ. 

ბავშვების უფასო ავტობუსით უზრუნველყოფა; 

5. უზრუნველყოს ეთნიკურად სომეხი ეროვნების სკოლამდელი ასაკის ბავშვები მათი 

სარგებლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებით; 

6. უზრუნველყოს სკოლამდელი განათლების პედაგოგები სათანადო ახალი 

სტანდარტის სატრენინგო სისტემასთან (სახელმძღვანელოები და სწავლების 

მეთოდები) დაკავშირებით; 

7. საბავშვო ბაღებში დანერგოს ორენოვანი სწავლება (სომხური/ქართული). 

ზოგადი განათლება 

8. უზრუნველყოს ახალი სასწავლო გეგმის შემუშავება, რომელიც შემდგომ დროულად 

გაეგზავნება არაქართულენოვან სკოლებს; 

9. უზრუნველყოს განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ორმხრივი 

საგანმანათლებლო სისტემის განახლება სხვა წარმატებული ორენოვანი სისტემის 

მაგალითზე; 

10. უზრუნველყონ სომხური თარგმანის აღალი ხარისხი; 
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11. უმცირესობების სასკოლო სახელმძღვანელოებიდან უზრუნველყოს ყველა სახეობის 

სტერეოტიპების ამოღება საქართველოს მულტიკულტურალიზმის წარმოჩენის 

მიზნით; 

12. უმცირესობების ენების სწავლებითვის შეიქმნას სტანდარტი და უზრუნველყოფილ 

მასწავლებელთა სათანადოდ მომზადება; 

13. უზრუნველყოს მოქმედი პედაგოგები საკვალიფიკაციო გამოცდების ეროვნული 

უმცირესობების ენებზე ჩაბარების შესაძლებლობით და მიეცეს 10 წლიანი პერიოდი 

ქართული ენის შესწავლის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რათა შეასრულოს 

მასწავლებლის ფუნქცია; 

14. ხელი შეუწყოს მასწავლებლის სოციალურ სტატუსს; მაგალითად, ხელფასის 

მომატებით. 

უმაღლესი და ტექნიკური/პროფესიული განათლება 

15. სომხურენოვანი სტუდენტების სტიმულირებისთვის  გახდნენ პედაგოგები: 

მაგალითად, შესთავაზონ სტიპენდიები საქართველოს უნივერსიტეტებში რეგიონში 

დაბრუნებისა და სწავლების პირობით; 

16. შენარჩუნდეს ქვოტირების სისტემა იმ დრომდე, სანამ სახელმწიფო რეგიონში 

გააუმჯობესებს სახელმწიფო ენის ცოდნას; 

17. სტუდენტები, რომლებიც ერთწლიანი საუნივერსიტეტო კურსის გავლის შემდეგ ვერ 

დააკმაყოფილებენ ქართული ენის მოთხოვნებს, უზრუნველყონ შემდეგი 

შესაძლებლობით: აიღონ დამატებითი ერთი წელი ენის შესასწავლად, ან ისარგებლონ 

ბაკალავრიატის პირველ კურსზე დამატებითი გაკვეთილებით; 

18. დარწმუნდით, რომ დაფინანსება ხელმისაწვდომია ეთნიკური უმცირესობების 

სტუდენტებისათვის, მათთვის ვისაც ეს სჭირდება; 

19. უზრუნველყოფილი იყოს 1+4 პროგრამისათვის მონიტორინგისა და შეფასების სანდო 

მექანიზმების შემუშავება; 

20. ყველა ეთნიკური სტუდენტი უზრუნველყოფილი იყოს საუნივერსიტეტო 

საცხოვრებლით, რათა თავიდან ავიცილოთ სეგრეგაცია და ხელი შეეწყოს 

მულტიკულტურალიზმს; 

21. დარწმუნდით, რომ პროგრამები შექმნილია ეთნიკური უმცირესობების პროფესიული 

და ტექნიკური განათლების მიზნით; კერძოდ, ის პროფესიები რომლებიც შეესაბამება 

სამცხე-ჯავახეთის ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. 

ქართული ენის სწავლება 

22. პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით უზრუნველყოფილ იქნას 

უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მიერ ენის შესწავლის პროგრამების ეფექტიანობის შეფასება; 
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23. ადრეული ასაკობრივი სწავლების ხელშეწყობის მიზნით სათამაშო ჯგუფების შექმნა 

ქართულენოვანი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის; 

24. ეთნიკური უმცირესობებისთვის წარმატებული გაცვლითი და საზაფხულო ბანაკების 

პროგრამების ხელშეწყობა; 

25. მოზარდებში ქართული ენის სწავლების გაძლიერება მათთვის უფასო მეტად 

ინტერაქტიული კურსებით; 

26. ადგილობრივი მოსახლეობის სახელმწიფო ენის შესწავლით უზრუნველყოფა. 

მედია 

 

ეროვნული მედია 

27. უზრუნველყოს ქვეყნის ტელევიზიაში პროგრამები და ახალი ამბები უმცირესობების 

ენების სუბტიტრებით, რადგან ეს არის მომგებიანი და ეფექტიანი გამოსავალი 

პროგრამების სიმცირის შემთხვევაში; 

28. უზრუნველყოს ახალი ამბების პროგრამების გაშუქება უმცირესობების ენებზე 

ყველაზე შესაფერის დროს, მათი პოპულარიზაციის მიზნით; 

29. უმცირესობებთან კონსულტაციების გამართვა მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების 

მიზნით; 

30. უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება უმცირესობების ენაზე არსებული 

პროგრამების შესახებ; 

31. უზრუნველყოფილ იყოს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არსებული 

უმცირესობებთან დაკავშირებული პროგრამების პრიორიტეტები მოდიოდეს 

თანხვედრაში მათ პრიორიტეტებთან; 

32. ეფექტურად მოხდეს გამოძიება და სანქციების დაწესება უმცირესობების წინააღმდეგ 

სიძულვილის ენისა და მსგავსი ფაქტების გამოყენებისთვის; 

33. უზრუნველყოს მულტიკულტურული ღირებულებებისა და საქართველოს 

კულტურული სიმდიდრისა და მრავალფეროვნების ხელშეწყობის პროგრამების 

განვითარება. 

რეგიონული მედია 

34. უზრუნველყოს მედიის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით უმცირესობების ენებზე 

მოსაუბრე ჟურნალისტები ტრეინინგებით; 

35. უზრუნველყოს უმცირესობებში პოპულარული არხებისა და პროგრამების 

უწყვეტობა, რომელიც ხელს უწყობს მათ ინტეგრაციას, როგორიცაა PIK-ი; 

36. არხებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის რომელიც უზრუნველყოფს უმცირესობების 

ინტეგრაციას, დაფინანსების გაზრდა. 

საზოგადოებრივი ცხოვრება 

ინფორმაციაზე წვდომა 
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37. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს, როგორც განახლებული ინფორმაციის 

მოძიების საშუალებას რუსულ ენაზე, შესახებ ცნობიერების ამაღლება; 

38. ახალი კანონმდებლობის განვითარების შემდეგ რეგიონული ცნობიერების 

ასამაღლებელი კამპანიების წარმოება. 

 

ადმინისტრაცია 

39. უზრუნველყონ რეგიონულ დონეზე ქართულად მოსაუბრე საჯარო მოხელეების 

წახალისება შეისწავლონ სომხური ენა, მაგალითად სამსახურში აყვანისას სომხური 

ენის ცოდნა პოზიტიურ ფაქტორად იქნეს მიჩნეული, ან არსებული საჯარო 

მოხელეების უზრუნველყოფილი იყვნენ  ენის უფასო გაკვეთილებით; 

40. უზრუნველყოს საჯარო ადმინისტრაციაში ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლობითობის გაძლიერება. 

ეკონომიკური განვითარება   

41. განაგრძოს  სამცხე-ჯავახეთში კამპანიები სოფლის მეურნეობის განვითარების ისევე, 

როგორც სხვა ეკონომიკურ სექტორებში, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო 

საწარმოების გაზრდით მიზნით. 

დასაქმება და სამართლებრივი სტატუსი 

42. სამოქმედო გეგმის განვითარება ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო 

ადმინისტრირების სკოლის (ZZPA) კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

გაუმჯობესების მიზნით; 

43. ცნობიერების ამაღლება უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვების შედეგების შესახებ; 

44. საცხოვრებლის უფლების მიღების პროცედურების ისე გამარტივება რომ 

საქართველოს მაცხოვრებლებისთვის არ იქონიოს უარყოფითი გავლენა, რაც 

გულისხმობს, საქართველოში ცხოვრების თვეების ხანგრძლივობის შემცირებას, რათა 

მიეცეთ სეზონურ სამუშაოებზე  საზღვარგარეთ წასვლის შესაძლებლობა. 

ჯანდაცვა 

45. უზრუნველყოს ჯანდაცვის ყველა დაწესებულება სამცხე-ჯავახეთში სომხურად 

მოსაუბრე პერსონალით, ან თარჯიმნებით; 

46. დარწმუნდით, რომ სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ ყველა მოსახლეს აქვს სამედიცინო 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობა თავის მუნიციპალიტეტში; 

47. უზრუნველყოს სამცხე-ჯავახეთში მყოფი ექიმების სომხური ენის სწავლების 

წახალისება; 

48. ადგილობრივების ცნობიერების ამაღლება ჯანდაცვის დაფინანსების ახალი სისტემის 

შესახებ; 
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49. დარწმუნდით, რომ საავადმყოფოებისა და ჯანდაცვის დაწესებულებების განახლება 

და მოდერნიზაცია კვლავ პრიორიტეტია. 

სამართალი 

50. თარჯიმანთა კვალიფიკაციის მარეგულირებელი ორგანოს შექმნა, ისე რომ მოხდეს 

სამართლებრივ საკითხებზე სათანადო სწავლება; 

51. ხელი შეუწყოს სამართალდამცავის კარიერას ეთნიკურ უმცირესობებში. 

პოლიტიკური ცხოვრება 

პოლიტიკური მონაწილეობა 

52. ხელი შეუწყოს ადგილობრივ დონეზე მეტად დემოკრატიულ გარემოს, რათა 

უზრუნველყოს კლანური სისტემის სრულად აღმოფხვრა; 

53. უზრუნველყოს ქალების, განსაკუთრებით ეთნიური უმცირესობების, პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში ჩართულობა. 

არჩევნები 

54. უზრუნველყოს ყველა პოლიტიკური პროგრამის თარგმნა უმცირესობების ენებზე და 

მათი დროული გავრცელება; 

55. უზრუნველყოს ცნობიერების ამაღლება დემოკრატიულ ღირებულებებსა და 

არჩევნების მნიშვნელობაზე; 

56. უზრუნველყოს პოლიტიკოსებსა და უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის 

დისკუსიის გამართვა ნდობის აღდგენის მიზნით; 

57. უზრუნველყოს ქართველი პოლიტიკოსების ცნობიერების ამაღლება ეთნიკური 

უმცირესობების საჭიროებებთან დაკავშირებით. 

საგარეო პოლიტიკა 

58. უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის 

საკითხებთან დაკავშირებით; 

59. უზრუნველყოს ეთნიკური უმცირესობები ევროკავშირთან დაკავშირებული 

საკითხების ცნობიერების ამაღლებით, ინტეგრაციის გაზრდისა და გარე 

პროპაგანდასთან დაპირისპირების მიზნით; 

60. ქართული არმიის პოპულარობის ზრდის უზრუნველყოფა NATO-ში ინტეგრაციის 

მიმართ პოზიტიური განწყობების გაზრდის მიზნით. 
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XI. მადლობა 
____________________________________________________________________________________ 

უპირველეს ყოვლისა, მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს კოლეგას, გიორგი გოგუაძეს 

დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის, რომლის წყალობითაც შესაძლებელი გახდა ამ პროექტის 

განხორციელება. ასევე, მსურს მადლიერება გამოვხატო ყველა იმ ადამიანის მიმართ, 

რომლებმაც გამონახეს დრო და მომცეს საშუალება სიღრმისეულად გავცნობოდი 

უმცორესობების საკითხებს საქართველოში და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც პასუხობდა 

ჩემს შეკითხვებსა და ვარაუდებს. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო დენოლა ჩხარტიშვილი, 

საქართველოს რეფომების ასოციაცია; შორენა კობაიძე, უმცირესობების უფლებების ჯგუფი; 

ბელა ოსიპოვა, საქ-ს სახალხო დამცველის ეგიდით მომუშავე ეროვნული უმცირესობების 

საბჭო; ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი; აგიტ მირზოევი, 

ეროვნებათშორისი თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრი; თამარ 

ჯაყელი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; თამარ კინწურაშვილი, მედიის 

განვითრების ფონდი; სედა მელკუმიანი, სამოქალაქო განათლება სამართლებრივი 

სახელმწიფოსთვის; გორგი ბობღიაშვილი, უმცირესობების საკითხთა ევროპული ცენტრი; 

აგასი ზალალიანი, ჯავახეთის ჯანსაღი მოსახლეობა; კრისტინა მარაბიანი, არასამთავრობო 

ორგანიზაცია ღია საზღვარი და ჯეი-ნიუსი; არსენ ხარტიანი, ალიქ მედია და არნოლდ 

სტეფანიანი, სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვნული საქართველოსთვის. 

 

 

  

 

 


