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"8 აგვისტოს პუტინის სოხუმში ჩასვლა დემონსტრაციული 

გზავნილი იქნება იმისა, რომ კრემლი აგრძელებს 

ოკუპაციას" 

"ქართული ოცნების" ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ 

მიდგომები როგორც ოკუპანტ ქვეყანასთან, ასევე აფხაზებსა 

და ოსებთან მნიშვნელოვნად შეიცვალა - ტერიტორიული 

მთლიანობის აღსადგენად, კონფლიქტების მშვიდობიანი 

მოგვარების პოლიტიკა გამოცხადდა. გვესაუბრება 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი: 

- 9 წელი გავიდა საქართველოს უახლოესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული 

მოვლენიდან, რის შედეგადაც ჩვენი ტერიტორიების ღია ოკუპაცია მოხდა. ხშირად 

საერთაშორისო დიკუსრში ამ ამ კონფლიქტს გაყინულ კონფლიქტად მოხსენიებენ, მაგრამ ეს 

არის დინამიური პროცესი.  

სამწუხაროდ, ეს არ ყოფილა რამდენიმედღიანი მოვლენა, რადგან გრძელდება ამ რეგიონების 

მილიტარიზაცია და პროვოკაციები. 

დეოკუპაცია ჩვენი მთავარი ამოცანაა. არ გვქონია ილუზია, რომ ამას მცირე დროში 

მივაღწევდით, მაგრამ ბოლო წლებში ძირეულად შევცვალეთ სამშვიდობო პოლიტიკის 

მიდგომები. დავსახეთ აფხაზ და ოს საზოგადოებებთან დიალოგის, შერიგებისა და ნდობის 

დამყარების პოლიტიკა.  

რა თქმა უნდა, როცა ადამიანებს კარ-მიდამოს უყოფენ, მიწას სტაცებენ, ახლობლებთან 

შეხვედრის საშუალებას არ აძლევენ, შედეგებზე ლაპარაკი პირობითია, მაგრამ ჩვენ მძიმე 

მემკვიდრეობის პირობებსა და რთულ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში ვინარჩუნებთ მშვიდობას. 

რეგიონის იმ ექვსი ქვეყნიდან, რომელთაც ევროპა განსაზღვრავს აღმოსავლეთპარტნიორობის 

არეალად, ხუთს აქვს მოუგვარებელი კონფლიქტები. ეს კონფლიქტები განსხვავდება, მაგრამ 

მათ აერთიანებს რუსეთის ფაქტორი - მისი სურვილი, შეინარჩუნოს გავლენა ამ ქვეყნებზე. 

როდესაც ასეთ ვითარებაში ვინარჩუნებთ მშვიდობას, საგარეო კურსს, ვატარებთ რეფორმებს, 

ვვითარდებით ეკონომიკურად და ვახერხებთ კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისთვის 

ნაბიჯების გადადგმას, უკვე მიღწევაა. რთულია, დაინახო ის საფრთხე და პრობლემები, 

რომელთა თავიდან არიდებაც ხერხდება, მაგრამ ვითარება, რაც გვაქვს, მერწმუნეთ, ძალიან 

დიდი ძალისხმევის შედეგია. 2008 წლის მოვლენების შემდგომ აფხაზ და ოს 

საზოგადოებებთან სრულიად გაქრა მანამდე არსებული ისედაც მყიფე კონტაქტები. ჩვენი 

მშვიდობიანი და თანამიმდევრული პოლიტიკით საზოგადოებრივ დონეზე კონტაქტების 

დამყარება მოვახერხეთ.  



აფხაზებსა და ოსებს ვთავაზობთ უკეთეს განათლებას, ხარისხიან სოციალურ და 

ჯანმრთელობის სერვისებს, იზოლაციიდან თავის დაღწევის ხელშესახებ გზებს და იმ 

სარგებელს, რაც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია პარტნიორებთან წარმატებული 

თანამშრომლობით, მაგალითად, ევროპასთან უვიზო რეჟიმით სარგებლობას. 

 

- თუ გაქვთ სტატისტიკა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოსახლე რამდენმა კაცმა ისარგებლა 

უვიზო რეჟიმით? როგორც ვიცი, მათთვის ბიომეტრიული პასპორტის აღება გართულებული 

პროცედურაა...  

- ამის გამარტივება უკვე მოხდა, მალე აისახება პროცედურებშიც. სიმართლე გითხრათ, 

მოლოდინი, რომ პასპორტების აღების მსურველთა რიგები უცებ დადგებოდა, არ გვქონდა. 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული პროპაგანდა ქართველებისგან მუდმივად მტრის 

ხატს ქმნის. მიმდინარეობს იმ ადამიანებზე იერიშის მიტანა, სტიგმატიზაცია, ვინც ჩვენთან 

რაიმე სერვისით სარგებლობს ან გვესაუბრება. ამიტომაც ვერიდებით ჩართულობისა და 

შერიგების პოლიტიკის ბევრ მიმართულებაზე საჯაროდ ლაპარაკს. 

ამ დღეებში ოკუპირებული ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ერთ-ერთი სოფლის წარმომადგენლებმა დე 

ფაქტო ხელისუფლებას ახალგორის გარდა, საქართველოს კონტროლირებად 

ტერიტორიაზე სხვა გამშვები პუნქტის ამოქმედებაც მოსთხოვეს. საპასუხოდ იმავე არეალში 

ე.წ."ცეცხლის საწინააღმდეგო თხრილების გავლება დააანონსეს, რაც, ფაქტობრივად, ამ 

ხელოვნური ბარიერების მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესების წინააღმდეგაც არის 

მიმართული. 

 

- ვადევნებ თვალს აფხაზების აქტიურობას სოციალურ ქსელებში და ბოლო დროს 

შესამჩნევია, რომ მათი უკმაყოფილება რუსეთის მიმართ იზრდება.  

- რუსეთის მარწუხები მათ მომავალსა და იდენტობას ემუქრება. ცხრა წლის წინ რუსეთმა 

დაიკავა ის ტერიტორიებიც, რომლებსაც ჩვენ ვაკონტროლებდით და ახლა გამალებით 

ფარგლავს საოკუპაციო ხაზს. ამ ბანერების იქით არის დიდი სიმძლავრის სამხედრო ბაზები, 

რომლებიც გათვლილია არა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ გაცილებით დიდ მასშტაბზე. 

ჩვენს ტერიტორიებზე ათასობით რუსი ჯარისკაცის მონაწილეობით წვრთნები იმართება. ეს 

უსაფრთხოების თვალსაზრისით არა მხოლოდ საქართველოსთვის არის გამოწვევა, არამედ 

მთელი რეგიონისთვის. 

მძიმე მდგომარეობაშია გალის ქართველი მოსახლეობა. მათ წაართვეს მშობლიურ ენაზე 

განათლების უფლება, შელახულია მათი საკუთრების უფლება. ლაპარაკია, რომ ახალგორშიც 

აიკრძალოს ქართულ ენაზე სწავლება - ეს ყველაფერი რუსული ოკუპაციის გაგრძელებაა. 

 

- ცნობილია, რომ როგორც აფხაზეთიდან, ასევე ე.წ. სამხრეთ ოსეთიდან არაერთმა მიიღო 

ჩვენთან სამედიცინო დახმარება. რა ხდება ახლა, როდესაც რუსეთმა ამ მიმართულებითაც 

კონტრზომების მიღება სცადა და, მაგალითად, აფხაზეთში რუსული სადაზღვევო კომპანია 

შეიყვანა.  



- აფხაზეთის რეგიონთან გადასასვლელების ჩაკეტვამ მიმოსვლა შეაფერხა, მაგრამ დინამიკა 

მაინც მზარდია. ჯერ ერთი, რუსებმა რაც შესთავაზეს, ეს არ აიაფებს მომსახურებას და არც 

ხარისხითაა კონკურენტული. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ნდობა. აფხაზი საზოგადოება 

დიდი არ არის და ამბები სწრაფად ვრცელდება, უკვე ათასობით ადამიანი, ვინც ამ სერვისებით 

ისარგებლა, ხედავს, რომ ქართველ საზოგადოებაში მტრული განწყობა არ არის.  

არ ყოფილა შემთხვევა, აქ ჩამოსულ აფხაზთან ან ოსთან ვინმეს აგრესია გამოეხატოს. 

აფხაზებსა და ოსებს ორი არჩევანი აქვთ: ან რუსიფიკაცია და გასამხედროებული სისტემა, ან 

ჩვენთან დიალოგი და განვითარების პერსპექტივა. 

 

- როგორ აფასებთ აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტს და ოკუპაციის თაობაზე 

გაკეთებულ განცხადებებს? 

- მაიკ პენსის გზავნილები იყო პრინციპული და ჩვენი ქვეყნისთვის უპრეცედენტო 

მხარდაჭერის გამომხატველი. მკაფიოდ ითქვა, რომ არავის აინტერესებს დაპირისპირება 

რუსეთთან, მაგრამ არის წითელი ხაზები, რომელთაც ყველამ პატივი უნდა სცეს. პირდაპირ 

თქვა, რომ აშშ მკაცრ პასუხს გასცემს იმ ქვეყნებს, რომლებსაც პრეტენზია ექნებათ, 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ხელყონ. 

 

- გავრცელებული ინფორმაციით, პუტინი 8 აგვისტოს აფხაზეთში ჩასვლას გეგმავს.  

- ეს არ იქნება სოხუმში პუტინის პირველი ვიზიტი, თუმცა, ამჯერად აშკარაა, რომ ეს სწორედ 

პენსის ვიზიტის საპასუხოდ დაიგეგმა. 8 აგვისტოს პუტინის სოხუმში ჩასვლა 

დემონსტრაციული გზავნილი იქნება იმისა, რომ კრემლი აგრძელებს ოკუპაციას და პოზიციას 

უფრო იმყარებს. რა იქნება ამ ვიზიტის დღის წესრიგი? - ალბათ, ისევ და ისევ აფხაზ 

საზოგადოებაზე ზეწოლის გაძლიერება. 

 

- ელით რუსეთისგან პროვოკაციების მეტად გამწვავებას? 

- ვერ გამოვრიცხავთ. წლებია გრძელდება ინციდენტები ადმინისტრაციული საზღვრების 

გასწვრივ, უკანონო დაკავებები და ე.წ. ბორდერიზაციის მცდელობები. ეს ყველაფერი 

ემოციურად მოქმედებს ჩვენს მოსახლეობაზე და წარმოშობს საშიშროებას, რომ ეს უფრო 

მასშტაბურ პროცესში გადაიზარდოს. ეს არ უნდა დავუშვათ! რუსეთის ქმედებები 

სამართლიანად იწვევს ჩვენს აღშფოთებას, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ქვეყნისთვის 

მშვიდობის შენარჩუნება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. 

 

 

 

 

ნათია დოლიძე 


