
პატივცემულო კოლეგებო, 

ქალბატონებო და ბატონებო! 

გილოცავთ 2020 წლის საგაზაფხულო სასესიო პერიოდისა და არდადაგების 

მშვიდობიანად დასრულებას, რაც მთავარია, საშემოდგომო სესიის გახსნას. 

ნამდვილად მისალოცია განვლილი სასესიო პერიოდის მშვიდობიანად დასრულება. 

ის იყო განსაკუთრებით  რთული, განსაკუთრებით მძიმე, უაღრესად 

საპასუხისმგებლო, თუ გნებავთ, სახიფათოც ჩვენთვის. სრულიად მოულოდნელად 

2020 წლის პირველ ნახევარში და გარკვეულწილად შემდგომ პერიოდშიც 

კაცობრიობას გლობალური პანდემიის სახით განსაცდელის ჟამი დაუდგა. 

აღნიშნულმა პერიოდმა უმკაცრესი გამოცდა  მოუწყო, ქართულ საზოგადოებას, 

ქართულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ეკონომიკას, ქვეყნის ხელისუფლებას, რა თქმა 

უნდა, ჩვენც. საყოველთაო აღიარებით, საქართველო წარმატებით აბარებს მიმდინარე 

გამოცდას. გამოცდის პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის ანუ პანდემიასთან 

ბრძოლა გრძელდება. წინ კიდევ „ცხელი“ შემოდგომა გველოდება  საპარლამენტო 

არჩევნების სახით. 

აი, ის ზოგადი ფონი, ზოგადი ვითარება, რა ვითარებაშიც გვიწევდა საქმიანობა 

მთელი საგაზაფხულო სასესიო პერიოდის განმავლობაში და, დიდი ალბათობით, 

მოგვიწევს მუშაობა ახალ სასესიო პერიოდშიც. სწორედ ქვეყანაში შექმნილი 

მდგომარეობის გათვალისწინებით მოხდა საგაზაფხულო სესიის გახსნისას 

გაჟღერებულ  გეგმებში გარკვეული კორექტივების შეტანა, ახალი პრიორიტეტების 

გამოკვეთა, მუშაობის ფორმების მისადაგება ადრე ჩვენთვის უცნობ მკაცრ 

რეალობასთან. 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს, თქვენი ნებართვით, დავიწყებთ ინფორმაციით 

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სახელმწიფოს მიერ 

განხორციელებულ ღონისძიებებში ჩვენი ჩართულობის თაობაზე.  მინდა ხაზგასმით 

აღვნიშნო, რომ ჩვენ კი არ შევზღუდეთ უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა, არამედ, 

პირიქით, უფრო აქტიური გავხადეთ მუშაობა, გადავედით რა მუშაობის 

დისტანციურ, ონლაინ რეჟიმზე, რაც დაკანონებულია ჩვენი რეგლამენტის 

მიხედვით.  უმაღლესი საბჭო გახლდათ ის სახელმწიფო სახელისუფლებო ორგანო 

საქართველოში, რომელიც “ZOOM”-ის პლატფორმის გამოყენებით პირველი 

გადავიდა მუშაობის ონლაინ რეჟიმზე. 2020 წლის მარტიდან ამ რეჟიმში ჩვენ  

ჩავატარეთ 8 პლენარული და პრეზიდიუმის 12 სხდომა, განვიხილეთ 34 

მნიშვნელოვანი საკითხი.  ასევე რეგულარულად იმართებოდა კომიტეტებისა და 

ფრაქციების სხდომები  

პანდემიის პირობებში განსაკუთრებული დატვირთვა მოდიოდა უმაღლსი საბჭოს 

აპარატზე, რომლის თანამშრომელთა უმეტესობა   მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე 



იყო გადაყვანილი. აპარატის მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა პანდემიისა და 

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში დაწესებული შეზღუდვების სრულად დაცვა, 

მთელი რიგი სხვა მოთხოვნების ზედმიწევნით შესრულება, უმაღლესი საბჭოს 

ოფისის, შესაბამისად დეპუტატებისა და თანამშრომლების ეპიდუსაფრთხოების  

უზრუნველყოფა და ა. შ. აპარატმა ამ ამოცანას წარმატებით გაართვა თავი. 

საგანგებო და პოსტსაგანგებო პერიოდების განმავლობაში უმაღლესი საბჭო 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა და ანიჭებს ჰუმანიტარულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობას. დეპუტატებმა და აპარატის თანამშრომლებმა სამი თვის 

განმავლობაში საკუთარი ხელფასების ნაწილი კორონავირუსის წინააღმდეგ 

ბრძოლისთვის საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ფონდში 

გადარიცხეს, რამაც ჯამში სოლიდური თანხა შეადგინა. უმაღლესმა საბჭომ მხარი 

დაუჭირა აფხაზეთის მთავრობის წინადადებას  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ერთი 

მილიონი ლარის გამონთავისუფლების შესახებ, რომელიც ანტივირუსული 

ღონისძიებების დასაფინანსებლად იქნა მიმართული.  პარალელურად დავიწყეთ 

ჰუმანიტარული აქციების განხორციელება პირადი სახსრებით, რომელთა მიზანია 

აფხაზეთიდან დევნილებისთვის, უმთავრესად მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, 

ვეტერანებისთვის, ხანდაზმული და სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის, 

სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვები პროდუქტების მიწოდება. ასეთი 

ჰუმანიტარული აქციები განხორციელდა თბილისში, ბორჯომში, ქუთაისში, 

ზუგდიდში, წყალტუბოში, ზესტაფონში, ჩაქვში და სხვაგან. ჯერ-ჯერობით 

ყურადღების გარეშე არ დარჩენილა არც ერთი ოჯახი, ვინც უმაღლეს საბჭოს მიმართა 

თხოვნით თუ მოთხოვნით პროდუქტებით დახმარების თაობაზე. დღეისათვის ასეთი 

ოჯახების რიცხვი 515-ს შეადგენს, ოჯახის წევრთა საერთო რაოდენობა 1500-ზე 

მეტია. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შემოსულია კიდევ 50-მდე ოჯახის 

განცხადება, რომელიც აუცილებლად დაკმაყოფილდება. უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, ჰუმანიტარული აქციები მიმდინარე წლის ბოლომდე 

გაგრძელდება. სულაც არ გამოვრიცხავ, რომ მსგავსი აქციები მომავალ წელსაც 

გაგრძელდეს. იმისათვის, რომ ეს ჭეშმარიტად ღვთივსათნო საქმიანობა უფრო 

ორგანიზებულად წარიმართოს, სრულ წესრიგში იყოს აღრიცხვა და ანგარიშგება, 

ჩვენმა რამდენიმე კოლეგამ და თანამშრომელმა დააფუძნა არასამეწარმეო 

არაკომერციული იურიდიული პირი (ააიპი)  „სოციალური სოლიდარობისთვის“. 

ააიპ-ს სათავეში უდგას  მრავალი სიახლის ინიციატორი და ავტორი ქალბატონი ნანა 

კვარაცხელია.  

მოგეხსენებათ, „სოციალური სოლიდარობა“ დამახასიათებელია  ჯანსაღი, შემდაგარი 

საზოგადოებისთვის, სადაც ადამიანები საკუთარი ქვეყნისა და ერის სადიდებლად 

მხოლოდ სადღეგრძელოების წარმოთქმაში არ ეჯიბრებიან ერთმანეთს. მწვავე 

სოციალური საკითხების მოგვარებაში სახელმწიფოს ხელშეწყობა, რასაც მიზნად  

ისახავს „სოციალური სოლიდარობა“, გახლავთ ჩვენი მიზანმიმართული პოლიტიკის 

ნაწილი. ნებისმიერ კულტურულ ადამიანს, განსაკუთრებით თუ მას ჯიბეში 



დეპუტატის მანდატი უდევს, თუ აქვს პატივი იყოს აფხაზეთის უმაღლსი საბჭოს 

აპარატის თანამშრომელი, უდიდესი სიამოვნების განცდა უნდა ეუფლებოდეს, 

როდესაც იცის, რომ საკუთარი ჯიბიდან გაღებული თანხებით დაეხმარა, მიზეზთა 

გამო, ეკონომიკურ სიდუხჭირეში ჩავარდნილ ადამიანებს, მათ შორის მშიერ 

ბავშვებს.  განვლილი თვეების განმავლობაში ჩვენი კოლეგებისა და თანამშრომლების 

სულ ცოტა 95 პროცენტი საკმაოდ ხშირად და ჭარბად იღებს ამ სიამოვნებას. 

ჰუმანიტარული აქციების ორგანიზებულად ჩატარებისთვის მინდა მადლობა 

მოვახსენო ჩვენს თანამშრომლებს ნანა კვარაცხელიას, ნათია დარსანიას, გიორგი 

შელიას, სალომე საჯაიას. 

საკითხის პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე, უმაღლესი საბჭოს 

სახელით, წინადადებას ვაძლევთ აფხაზეთის მთავრობას, რომლისთვისაც 

პრიორიტეტი ყოველთვის იყო და არის დევნილი მოსახლეობის სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება, თავის უახლოეს სხდომაზე განიხილოს საკითხი 

სოციალური სოლიდარობის აქციაში მთავრობის წევრების, ასევე სამთავრობო 

დაწესებულებებში დასაქმებული ასობით ადამიანის ჩართვის შესახებ. დაგროვილი 

გამოცდილების გათვალისწინებითა და წინასწარი გათვლებით, თამამად შეიძლება 

ითქვას, რომ, ჩვენი წინადადების გაზიარების შემთხვევაში, ძალიან მალე 

აფხაზეთიდან დევნილებს შორის ესოდენ დამთრგუნველი და ღირსების შემლახავი 

შიმშილის პრობლემა  მოიხსნება. დიახ, ბატონებო, ამ კეთილშობილური მიზნის 

მიღწევა დღეს მთლიანად ჩვენზეა დამოკიდებული. ახლა საჭიროა მხოლოდ 

აღნიშნული პრობლემის სოციალური და პოლიტიკური მნიშვნელობის, ჩვენი 

პირადი პასუხისმგებლობის ღრმად გააზრება და გაცნობიერება, ვითარებათა გამო, 

ლუკმა-პურის გარეშე დარჩენილი ადამიანების, მშიერი შვილების შემყურე 

მშობლების  ტკივილის  გათავისება. ცხადია, აფხაზეთის მთავრობას ეს ყოველივე 

ისედაც კარგად აქვს გათავისებული და აუცილებლად  მიიღებს სათანადო 

გადაწყვეტილებას. 

უმაღლესი საბჭოს ყურადღება მუდმივად იყო და არის მიმართული ენგურს გაღმა 

არსებულ ვითარებაზე, რომელიც მეტად რთული და ფეთქებადსაშია. სამწუხაროდ, 

კორონავირუსით დაინფიცირებულთა რიცხვმა გუშინდელი მონაცემებით 

აფხაზეთისთვის საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს - 330-ს მიაღწია, რაც კიდევ უფრო 

ამძიმებს მდგომარეობას. ოკუპანტი სახელმწიფო ამ დროს, აშკარად გამოხატავს რა 

პრეტენზიებს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიმართ კრემლის ცნობილი მოთხოვნების 

დაუკმაყოფილებლობის გამო, არ ასრულებს საკუთარ თავზე აღებულ ფინანსურ 

ვალდებულებებს, შიდა შემოსავლები კი აფხაზეთში, გასაგები მიზეზების გამო, 

მწირია. ყოველივე ამის შედეგად, სოციალური ფონი უკიდურესად დაძაბულია.  

ფინანსური ბერკეტების გამოყენებით ზეწოლას რუსეთის მხრიდან დე-ფაქტო 

ხელისუფლებამ თავისებური „ზეწოლით“ - საქართველოს მიმართ გაკეთებული 

შედარებით ლოიალური განცხადებებით უპასუხა. აღნიშნული განცხადებები 

ოკუპანტისთვის არანაირ საფრთხეს არ შეიცავდნენ. მიუხედავად ამისა, მოსკოვის 



გაღიზიანება მაინც გამოიწვია აფხაზურ საზოგადოებაში დაწყებულმა საკმაოდ 

გაწონასწორებულმა დისკუსიამ საქართველოსთან ურთიერთობის შესახებ. 

ვითარების უკუღმა შემოტრიალების მიზნით კრემლმა ოსტატურად გამოიყენა მის 

მიერ ორი ქართველი პოლიტიკოსის ილორში ჩაყვანის ფაქტი, რომელსაც 

აღვირახსნილი ანტიქართული ვაკხანალია მოჰყვა. აღნიშნული ფაქტი მკაცრად 

გააპროტესტა  ველური ანტიქართული იდეოლოგიის მიმდევარმა და მოსკოვისთვის 

ყველაზე სასურველმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც 2020 წლის 22 მარტის დე-

ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა.  რუსეთის ირიბი ხელშეწყობით, მან 

პირველი წარმატებული იერიში მიიტანა საქართველოს მიმართ შედარებით 

ლოიალურ და ამდენად  მოსკოვისთვის ნაკლებად სასურველ დე-ფაქტო 

ხელისუფლებაზე. ე. წ. ოპოზიციამ ღიად დაიწყო რევანშისთვის მზადება, რომელიც 

ოქტომბერ-ნოემბრისთვის იგეგმება. მანამდე მოსკოვი შეეცდება მიაღწიოს 

დათმობებს დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან. იგულისხმება რუსეთის 

მოქალაქეებისთვის აფხაზეთის „მოქალაქეობის“ მინიჭებისა და მათზე უძრავი 

ქონების მიყიდვის უფლების დაშვება, რაც მოკლე ხანში ბოლოს მოუღებს აფხაზეთს. 

დე-ფაქტო ხელისუფლება ასეთ დათმობაზე თუ წავიდა, მას  საკუთარი ხალხი 

წალეკავს; დათმობაზე არწასვლის შემთხვევაში მოსკოვის ფინანსური ზეწოლა 

გაგრძელდება, რაც სოციალური აფეთქებითა და დე-ფაქტო ხელისუფლების კრახით 

დასრულდება. სამწუხაროდ, ასეთია ოკუპირებული ტერიტორიისა და მისი დე-

ფაქტო ხელისუფლების მწარე ხვედრი მაშინაც კი, როდესაც მას ქაღალდზე 

„დამოუკიდებელი“ სახელმწიფო ეწოდება. ასეთი ტერიტორიის ხვედრია ოკუპანტის 

მიერ მართული პოლიტიკური კრიზისები, დესტაბილიზაცია და ანარქია, 

უკიდურესი სიღატაკე, შიმშილის ზღვარზე ყოფნა, მოსახლეობის იმედგაცრუება, 

გაურკვეველი მომავალი. ყოველივე ამას შედეგად მოჰყვება ანექსია, რომელიც 

ფაქტობრივად დაწყებულია. მოვლენების განვითარება გვიჩვენებს, რომ არც თუ ისე 

შორეულ მომავალში აფხაზეთი ანექსიის რეალური საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება. 

შექმნილ ვითარებაში ჩვენი ვალია გავაგრძელოთ ოკუპანტის მხილება, აფხაზურ 

საზოგადოებასთან შერიგებისა და ნდობის აღდგენის  სახელმწიფო პოლიტიკის 

განხორციელებაში უფრო აქტიური მონაწილეობა. სწორია, რომ აქცენტი კეთდება 

სამედიცინო და სოციალურ საკითხებზე, სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების 

აღდგენაზე, განათლებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა კულტურის 

სფეროში. ჩვენი აზრით, შერიგების პოლიტიკის წარმატებას დიდად შეუწყობდა 

ხელს მუჰაჯირობის შესახებ დაგეგმილი ფილმის გადაღება. იმედი მაქვს, მომხდარი 

გაუგებრობა აღმოიფხვრება და აფხაზეთის მთავრობა თავის წვლილს შეიტანს ამ 

საქმის წარმატებით დაგვირგვინებაში. ვინც ოდნავ მაინც ჩახედულია მუჰაჯირობის 

პრობლემაში, მას არ დაებადება ზედმეტი შეკითხვები ფილმის გადაღების 

მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით. მინდა ვთხოვო აფხაზეთის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს მოგვაწოდოს წერილობითი ინფორმაცია მომხდარი 

გაუგებრობის შესახებ.  



უმაღლესი საბჭო ცდილობს ყველანაირად ხელი შეუწყოს ნდობის აღდგენის 

პროცესს, მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივებითაც.  2020 წლის 17 ივნისის  

დადგენილებით საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივის წესით 

წარედგინა კანონპროექტი „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ ორგანულ კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. კანონპროექტის ავტორი გახლავთ ბატონი ირაკლი 

დბარი. პარლამენტის ბიუროს 2020 წლის 29 ივნისის გადაწყვეტილებით,  

მიმდინარეობს კანონპროექტის განხილვის პროცედურა.  

პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის მიზანია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

დაბადებული და მცხოვრები პირებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების 

პროცედურების გამარტივება. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში ადგილი ჰქონდა 

შემთხვევებს, როდესაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაბადებულ და მცხოვრებ 

ადამიანებს, რომლებსაც სავსებით მართებულად ჩვენს მოქალაქეებად მივიჩნევთ, 

უარი ეთქვათ საქართველოს მოქალაქეობაზე. უარის თქმის სასარგებლოდ მოტანილი 

არგუმენტები კი ხშირად შეუსაბამოა მოქმედ  კანონმდებლობასთან. მაგალითად, 

ოკუპანტი სახელმწიფოს მოქალაქეობა რატომღაც წარმოადგენს დამაბრკოლებელ 

გარემოებას მოქალაქეობის დადგენისას. ჩვენი კანონპროექტის მიხედვით, 

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 1991 წლის 21 დეკემბრამდე დაბადებულ და მცხოვრებ 

პირებს, ასევე მათ შვილებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებად არ უნდა 

ჩაეთვალოს ოკუპანტი სახელმწიფოს  მოქალაქეობა, რაც სამართლებრივად და 

პოლიტიკურადაც კარგად გვაქვს დასაბუთებული.  

ერთ-ერთი ცვლილება ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაბადებული და 

მცხოვრები ადამიანებისთვის მოქალაქეობის არა ნატურალიზაციით, არამედ 

დაბადებით მინიჭების აუცილებლობას. კიდევ ერთი ცვლილება ეხება აფხაზეთში 

მცხოვრებთათვის საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭებისას 

აფხაზური ენის ფაქტორის გათვალისწინებას. პარლამენტში წარდგენილი 

კანონპროექტის მიხედვით, აფხაზებისთვის ქართული ენა შეიძლება ჩანაცვლდეს 

აფხაზურით, რომელიც ასევე სახელმწიფო ენად გვაქვს აღიარებული. ამ ნორმის 

კანონში დაფიქსირებას, ცხადია, ექნება დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა და 

შესაბამისი რეზონანსი აფხაზურ საზოგადოებაში. 

დარწმუნებული ვართ, კანონპროექტის მიღება ხელს შეუწყობს შერიგებისა და 

ნდობის აღდგენის პროცესს, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე  მცხოვრები ადამიანების 

საქართველოს იურიდიქციის ქვეშ  მოქცევას,  აფხაზეთის დეოკუპაციას. 

უმაღლესი საბჭოს, როგორც საკანონმდებლო ორგანოს, პანდემიის პირობებშიც არ 

შეუწყვეტია კანონშემოქმედებითი საქმიანობა. იურისტების ჯგუფმა ბატონ გიორგი 

გვასალიას ხელმძღვანელობით, აფხაზეთის ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად, 

მოამზადა და უმაღლესმა საბჭომ 2020 წლის 25 მარტს დაამტკიცა რეგლამენტის 

ფაქტობრივად ახალი რედაქცია. იმავე დღეს შესაბამისი ცვლილებები შევიდა 



კანონში „აფხაზეთის ა/რ მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ“. 

საშემოდგომო სასესიო პერიოდში კანონშემოქმედებითი საქმიანობა გაგრძელდება. 

ცვლილებები უნდა შესულიყო აფხაზეთის კანონში ნორმატიული აქტების შესახებ, 

მაგრამ ამის გაკეთება ვერ მოვასწარით. იმედი მაქვს, ადამიანის უფლებათა დაცვის, 

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი დააჩქარებს შესაბამისი 

კანონპროექტის წარმოდგენას. საგაზაფხულო სასესიო პერიოდში ვერ მოესწრო 

ცვლილებების პროექტის მომზადება სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელმაც 

უნდა გაამკაცროს პასუხისმგებლობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურის 

ძეგლების განადგურებისთვის, მათი იდენტობის შეცვლისთვის ან სხვა ფორმით 

ხელყოფისთვის. კანონპროექტი წლის ბოლომდე უნდა მომზადდეს, რათა 

საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარვადგინოთ უკვე ახალი მოწვევის 

პარლამენტში.  ვთხოვ ბატონ დავით გვაძაბიას, ადამიანის უფლებათა დაცვის, 

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა და საერთაშორისო კავშირების, 

განათლებისა და კულტურის კომიტეტებს, უზრუნველყონ კანონპროექტის 

დროულად წარმოდგენა. 

დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა და არც მოიხსნება მომავალი აფხაზეთის 

კონსტიტუციის პროექტის შემუშავების იდეა თუ გეგმა. პანდემიის პირობებში 

შესაბამისი კომისიის ჩამოყალიბება და პროექტზე მუშაობის დაწყება შეუძლებელი 

აღმოჩნდა. მოგეხსენებათ, კომისია დისტანციურ  რეჟიმში ნაყოფიერად ვერ 

იმუშავებდა, ამიტომ უნდა დაველოდოთ ეპიდვითარების გაუმჯობესებას, თუნდაც 

სხდომათა დარბაზის მწყობრში შეყვანას, რათა შესაძლებელი გახდეს 

პროფესიონალების მოწვევა, მათთან ერთად სხდომებისა და დისკუსიის გამართვა.  

2019 წლის ბოლოდან უმაღლეს საბჭოში ამოქმედებულია რამდენიმე  პროექტი. მათ 

შორისაა “აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილი ვითარების 

საერთაშორისო სისხლისსამართლებრივი ანალიზის მომზადება“. პროექტს ბატონი 

ნოდარ თოფურიძე ხელმძღვანელობს. ეს არის ხანგრძლივ პერიოდზე გათვლილი 

სამუშაო, რომელიც ყველა შემთხვევაში განხორციელდება, რითაც ჩვენს 

მოკრძალებულ წვლილს შევიტანთ აფხაზეთის დეოკუპაციის საქმეში. აღნიშნული 

პროექტის გამოცხადებას გარკვეული რეაქცია მოყვა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. 

ვგულისხმობთ არა მხოლოდ აფხაზურ სოციალურ ქსელებში გაკეთებულ აგრესიულ 

განცხადებებს, არამედ დე-ფაქტო სტრუქტურების მიერ გალის რაიონში ადამიანის 

უფლებების დარღვევის ფაქტების ნაწილობრივ აღიარებას და მათი მხრიდან 

გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯის გადადგმას. განვლილ სასესიო პერიოდში ჩვენს 

იურისტებს ნამდვილად არ ჰქონდათ საუკეთესო პირობები პროექტზე მუშაობის 

დასაჩქარებლად, თუმცა მუშაობა ერთი წუთითაც არ შეწყვეტილა. გაწეული 

მუშაობის შესახებ უახლოეს მომავალში უმაღლესი საბჭო მოისმენს ცალკე ანგარიშს. 



ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე ქართველთა დისკრიმინაციის, მშობლიურ 

ენაზე განათლების მიღების აკრძალვის საპირწონედ უმაღლეს საბჭოში 

ამოქმედებულია დისტანციური კლასგარეშე სწავლების პროექტი, რომელსაც 

ქალბატონი ნანა კვარაცხელია ხელმძღვანელობს. აღნიშნულ პროექტს გააჩნია კიდევ 

ქვეპროექტი, რომელსაც ასევე ქალბატონი ნანა ხელმძღვანელობს და რომელიც 

ითვალისწინებს გალის რაიონიდან ქართულ უნივერსიტეტებში ჩარიცხული 

სტუნდების დახმარებას ინგლისური ენის დაუფლებაში. პანდემიის პერიოდმა 

გვიჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანი და ეფექტური ყოფილა დისტანციური სწავლება, 

რომელსაც პირველად აქ, უმაღლეს საბჭოში, ჩაეყარა  საფუძველი. ჩვენ აღმოვჩნდით 

ამ საქმის პიონერები, რითაც ნამდვილად შეგვიძლია ვიამაყოთ. დისტანციური 

სწავლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არა მხოლოდ უნდა გაგრძელდეს, არამედ ის 

უნდა გახდეს აფხაზეთის მთავრობისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ზრუნვის საგანი. სამწუხაროდ, დამთავრდა 

ის პერიოდი, როდესაც ქართველი პედაგოგების გმირობის წყალობით, სკოლის 

მოსწავლეები, მიუხედავად მრავალი დაბრკოლებისა და წინააღმდეგობისა, იღებდნენ 

ქართულ განათლებას. დღეს ვითარება რადიკალურად არის შეცვლილი 

უარესობისკენ - გალის რაიონში ქართული ენა, ქართულ ენაზე სწავლება  

აკრძალულია. ჩვენი სახელმწიფო არც თუ ისე მცირე თანხებს ხარჯავს გალელი 

პედაგოგების მხარდასაჭერად. ამჟამად ეს თანხები, რბილად რომ ვთქვათ, არ 

ხმარდება ქართული განათლების საქმეს.  შექმნილ ვითარებაში რჩება ერთადერთი 

გამოსავალი - მშობლიურ ენაზე დისტანციური კლასგარეშე სწავლების 

ოფიციალურად შემოღება, მასში პედაგოგებისა და მოსწავლეების მაქსიმალურად 

ჩართვა. სწორედ დისტანციურ სწავლებაში აქტიური ჩართულობისთვის უნდა 

მიიღოს  პედაგოგმა ხელფასი, თანაც ბევრად მეტი, ვიდრე დღეს იღებს. დროა, 

ამასთან დაკავშირებით აფხაზეთის მთავრობამ, განათლებისა და კულტურის 

სამინისტრომ მოამზადოს კონკრეტული წინადადებები, რათა დაიწყოს 

კონსულტაციები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა აღნიშნულ საკითხზე გვესაუბრა 

ბატონ მიხეილ ჩხენკელთან. ეჭვიც არ გვეპარება, ბატონი მინისტრი ყურადღებით 

მოეკიდება ჩვენს დასაბუთებულ, საქმიან წინადადებებს.  

ადრეც გვითქვამს და ახლაც მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ დისტანციური 

სწავლება არა მხოლოდ საგანმანათლებლო, არამედ უმნიშვნელოვანესი 

პოლიტიკური პროექტიც არის, რომლის მეშვეობით ჩვენ კავშირს ვამყარებთ ენგურს 

გაღმა არაადამიანურ პირობებში მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებთან, ვეხმარებით 

მათ სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში. მოვიტანთ ასეთ მაგალითს. როგორც 

თქვენთვის ცნობილია, საქართველოს მთავრობა 200 ლარიან დახმარებას უწევს 18 

წლამდელ მოზარდებს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბევრი ადამიანი ვერ ახერხებს 

აპლიკაციის შევსებას. აი აქ, შეიძლება ითქვას, მხსნელად მოევლინა მათ 

ოკუპირებული ტერიტორიის მოსახლეობასთან ურთიერთობის კოორდინატორი 



ქალბატონი ნანა კვარაცხელია. გარდა ამისა, გალის რაიონიდან უკვე შემოსულია 

თხოვნა პროდუქტებით დახმარების თაობაზე. ჩვენ ამჟამად ვეძებთ გზებს, რათა 

შემოსული თხოვნები დავაკმაყოფილოთ. ოკუპირებული ტერიტორიიდან 

ადამიანები მოგვმართავენ კონსულტაციისთვის სხვადასხვა საკითხებზე, უფრო 

ხშირად ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. აქ არ შემიძლია  დიდი 

კმაყოფილებითა და მადლიერებით არ აღვნიშნო ბატონ რუდიკ ცატავასა და მისი  

კომიტეტის ყოველდღიური, ზოგჯერ 24 საათიანი მუშაობა ადამიანების 

დასახმარებლად, რისი მოწმეც მე პირადად არაერთხელ ვყოფილვარ. დაწესებული 

შეზღუდვების მიუხედავად, კომიტეტს აწყობილი აქვს ადმინისტრაციულ 

საზღვარზე ადამიანების გადაყვანა-გადმოყვანაში ხელშეწყობის, გალის რაიონის 

მოსახლეობასთან კომუნიკაციის უსაფრთხო და გამართული სისტემა.  

როცა გალის რაიონზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია იქ არსებული უმწვავესი 

პრობლემებისთვის გვერდის ავლა. რაიონის მოსახლეობის ისედაც გაუსაძლისი ყოფა 

პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო დამძიმდა, ფაქტობრივად საქმე გვაქვს 

ჰუმანიტარულ კატასტროფასთან. თებერვალ-მარტიდან მოსახლეობის უდიდეს 

ნაწილს ვერ აუღია შემწეობის თანხები, ასევე პენსია, რაც ხშირად შემოსავლის 

ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს. ადამიანები შიმშილობენ, ვერ ყიდულობენ 

წამლებს, საყოფაცხოვრებო ნივთებს და ა. შ. ყოველივე ამის მიზეზი გახლავთ 

პანდემიის გამო მდინარე ენგურის ორივე მხარეს დაწესებული შეზღუდვები. 

გალელები ვერ გადმოდიან ზუგდიდში მაშინაც კი, როდესაც აფხაზური მხარე 

იშვიათად, მაგრამ მაინც ხსნის გამშვებ პუნქტს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მათ უწევთ 

ორკვირიანი კარანტინის გავლა. სწორედ ამის გამო ადამიანები ცდილობენ 

არალეგალური გზებით გადმოვიდნენ ზუგდიდში. ასეთი მცდელობები ზოგჯერ 

ტრაგიკულად სრულდება. ამასთან დაკავშირებით,  მინდა კიდევ ერთხელ 

გავიმეორო ამა წლის 16 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე გაჟღერებული წინადადება 

იმის შესახებ, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით  

მივაღწიოთ გალელების რუხამდე ჩამოყვანას, სადაც უნდა მოხდეს პენსიებისა და 

დევნილთა შემწეობების გაცემა. იქვე შეიძლებოდა ბაზრობის მოწყობა, რათა 

ადამიანებმა   პროდუქტები, სხვა საჭირო ნივთები შეიძინონ და იმავე დღეს 

ყოველგვარი კარანტინის გარეშე უკან დაბრუნდნენ. სხვა გამოსავალს ჩვენ ვერ 

ვხედავთ. ვთხოვთ აფხაზეთის მთავრობას განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს 

და ყველაფერი იღონოს გალის მოსახლეობის მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. 

 მინდა თქვენი ყურადრება შევაჩერო კიდევ ერთ პროექტზე, რომელიც  უმაღლეს 

საბჭოში ხორციელდება. ეს გახლავთ „ცხელი ხაზი“. მისი კოორდინატორია ბატონი 

გურამ მაღლაკელიძე. „ცხელი ხაზის“ მეშვეობით უმაღლესი საბჭო ცდილობს 

ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით, თანაც 24 საათიან რეჟიმში ურთიერთობა 

იქონიოს დევნილ მოსახლეობასთან, საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს 

თანამემამულეებთან. ადამიანები რეკავენ, გვიგზავნიან განცხადებებს.  რეაგირების 

გარეშე არ რჩება არც ერთი ზარი, არც ერთი განცხადება. ამ მოკლე დროში, რაც 



„ცხელი ხაზი“ გაიხსნა, შემოსულია 250 მომართვა. მათ შორის ბევრი განცხადება 

კოლექტიურია, რომელსაც ზოგჯერ ათობით ადამიანი აწერს ხელს. მომართვები 

ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საკვები პროდუქტების მიწოდება, ჯანდაცვა, 

განათლება, საცხოვრებელი ფართის გამოყოფა ან დაკანონება, ბინის ქირის გადახდა, 

მიწის ნაკვეთების დაკანონება, ერთჯერადი სოციალური დახმარება, საბანკო სესხის 

გადავადება და ა. შ. ყველა მომართვაზე ხორციელდება ოპერატიული რეაგირება, 

აუცილებლობის შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებაში ერთვებიან აფხაზეთის 

მთავრობის შესაბამის სამინისტროები, აგრეთვე რეგიონული წარმომადგენლობები. 

“ცხელ ხაზს“ ჰყავს წარმომადგენელი ბრიუსელში - ქალბატონი თათული ბერაია, 

რომლის მეშვეობით მყარდება კავშირები ევროპის ქვეყნებში მოქმედ დიასპორულ 

ორგანიზაციებთან. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში ქალბატონი 

თათულის მეშვეობით „ცხელ ხაზი“ ჩართული იყო  დევნილების სამშობლოში 

დაბრუნების პროცესშიც.  

ამჟამად „ცხელ ხაზს“ კონტროლზე ჰყავს აყვანილი ორმოცამდე მომართვა, რომელიც 

სხვადასხვა საკითხებს ეხება. ვინაიდან მომართვიანობის დინამიკა სტაბილურად 

მზარდია, აუცილებლად მიგვაჩნია შემოსული განცხადებების განხილვაში და 

აღსრულებაში უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების აქტიური ჩართვა. ვთხოვ ბატონ 

თამაზ ხუბუას, უზრუნველყოს  მომართვების დროული მიწოდება შესაბამისი  

კომიტეტების თავმჯდომარეებისთვის, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ მათზე 

ოპერატიული რეაგირება.  

დევნილმა მოსახლეობამ შესანიშნავად იცის, რომ აფხაზეთის  უმაღლეს საბჭოს და 

მთავრობას არა აქვთ უშუალი კავშირი საცხოვრებელი ფართის გამოყოფასთან ან მის 

დაკანონებასთან. მიუხედავად ამისა, შემოსული  განცხადებების დიდი ნაწილი 

სწორედ ამ საკითხს ეხება. ჩვენ ვიღებთ ასეთ განცხადებებს, რათა გავუწიოთ 

კონსულტაციები და მივცეთ  სათანადო რეკომენდაციები. აღნიშნულ საკითხზე 

განცხდებების განხილვა ჩემს მიერ დავალებული აქვს ამ სფეროში უაღრესად 

კომპეტენტურ ქალბატონ ნინო ხუნჯუას. სამართლებრივად დასაბუთებული მისი 

რეკომენდაციები არაერთხელ დახმარებია ადამიანებს ბინის მიღებაში, რისთვისაც 

ქალბატონი ნინო ძალიან ხშირად იღებს მადლობებს ჩვენი დევნილებისაგან. ნება 

მიბოძეთ, თქვენი სახელითაც მადლობა მოვახსენოთ ქალბატონ ნინოს, რა თქმა უნდა, 

ბატონ გურამ მაღლაკელიძეს და მის გუნდს ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში 

დევნილების მხარში დგომისთვის. 

განვლილი სასესიო პერიოდის განმავლობაში დაიხვეწა უმაღლესი საბჭოს 

საინფორმაციო პოლიტიკა, რომლის გატარებაში გვეხმარება მჭიდრო 

თანამშრომლობა ცალკეულ სააგენტოებთან. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ 

დეტალურად შუქდება უმაღლესი საბჭოს საკმაოდ აქტიური მუშაობა სხვადასხვა 

მიმართულებით. ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ჩვენ თითქმის მუდმივად 

დადებით კონტექსტში ვართ  წარმოდგენილი. ვფიქრობთ, დაინტერესებულ 



საზოგადოებას ყველა შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს და ეცნობიან კიდევაც უმაღლესი 

საბჭოს საქმიანობას. საკმაოდ ხშირად ტარდება და ფართოდ შუქდება ჩვენი 

ბრიფინგები სხვადსხვა აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით 

აფხაზეთში არსებული ვითარების, იქ განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების 

შესახებ. შესაბამისი კომენტარებისა და რეაგირების გარეშე არ დარჩენილა და არც 

მომავალში დარჩება აფხაზეთთან დაკავშირებული არც ერთი მნიშვნელოვანი 

საკითხი.  

საინფორმაციო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად რჩება 

ჩრდილოეთიდან ჰიბრიდული შემოტევების მოგერიება. ვცდილობთ ამ 

დაპირისპირებაში გარკვეული უპირატესობის მოპოვებასაც. წინა წლებში  ბეჭდური 

და ელექტრონული სახით სხვადასხვა ენაზე შექმნილი სოლიდური საინფორმაციო 

ლიტერატურა აფხაზეთის შესახებ უკვე ავტომატურ რეჟიმში მუშაობს, თანაც ძალიან 

კარგადაც მუშაობს. ახლო მომავალში დაგეგმილია გარკვეული აქტივობები 

საერთაშორისო არენაზე, რომლის მიზანია ოკუპანტების მხილება და აფხაზეთის 

პრობლემატიკის პოპულარიზაცია, დასავლური საზოგადოებისთვის ობიექტური 

ინფორმაციის მიწოდება. ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი გაკეთდა, მაგრამ 

მსოფლიოში შექმნილმა ეპიდსიტუაციამ აშკარად შეგვიშალა ხელი უფრო მეტის 

გაკეთებაში. გაწეული შრომისთვის მინდა მადლობა მოვახსენო ქალბატონებს დალი 

ჯონჯუას, თამარ ბელქანიას, ბატონებს ხვიჩა ქარდავას, თენგიზ პაჭკორიას. 

სეპარატისტების ერთსულოვანი მტკიცებით, მათ პირწმინდად წააგეს 

ინფორმაციული ომი ქართველებთან. მე პირადად ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და 

დავძენ, რომ ყოველივე ამაში უმაღლესი საბჭოს, თითოეული ჩვენი კოლეგის როლი 

არის განსაკუთრებული.  

ეს ყოველივე სულაც არ გვაძლევს მოდუნებისა და მიღწეულით ტკბობის უფლებას. 

სეპარატისტებს ჩვენ არასოდეს განვიხილავდით მთავარ მოწინააღმდეგეებად არც 

ერთ სფეროში, მათ შორის საინფორმაციო ომში. ჩვენი მთავარი და ერთადერთი 

მოწინააღმდეგე, ნამდვილი მტერი იყო და არის უზარმაზარი სამხედრო, ფინანსური 

და ინტელექტუალური რესურსების მქონე ოკუპანტი სახელმწიფო. მასთან სამხედრო 

დაპირისპირება საქართველოს შესაძლებლობებს დიდად აღემატება, მაგრამ 

სიმართლე აბსოლუტურად ჩვენს მხარეზეა, ამიტომ რუსეთის დამარცხება 

საინფორმაციო ომში სავსებით შესაძლებელია. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც 

და, თუ გნებავთ, მისიაც ეს არის.  

თანამედროვე ეტაპზე აფხაზეთისთვის ბრძოლა - ინტელექტუალური ბრძოლაა 

საინფორმაციო, დიპლომატიური, სამართლებრივი თუ სხვა მიმართულებით. 

მიზანთან ახლოსაც ვერ მივალთ ოკუპანტების მხოლოდ ლანძღვა-გინებით, 

მცირერიცხოვანი ჯგუფების მიერ მოწყობილი მიტინგებით, თუმცა არაფერი გვაქვს 

საწინააღმდეგო და ჩვენ თვითონაც მზად ვართ მონაწილეობა მივიღოთ 

ცივილიზებულად, საჭირო დროს და საჭირო ადგილას კონკრეტული მიზნის 



მისაღწევად ჩატარებულ მასობრივ აქციებში. სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს, 

როცა ეცნობი აფხაზეთისთვის ვითომ მებრძოლი ცალკეული ჯგუფების 

განცხადებებს, მათ პოზიციას. ამ ჯგუფების „უფროსები“, დიდი ალბათობით, ქვეყნის 

ფარგლებს გარედან იმართებიან. მათ შორის ზოგიერთები იმდენად უვიცები, 

იმდენად უწიგნურები არიან, რომ წარმოდგენაც  კი არა აქვთ, რა წარმონაქმნია, რა 

ხილია ეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, რომლის დასაბრუნებლად ასე 

„მედგრად“ რომ იგინებიან, როგორი იყო, არის და უნდა იყოს მომავალში მისი 

პოლიტიკურ-სამართლებრივი სტატუსი. უვიცობა კი ხშირად უშველებელ და 

უსაფუძვლო ამბიციებს წარმოშობს. ძალიან-ძალიან დასანანია, როცა ხედავ, რომ 

მიზეზთა გამო მსგავს სრულიად უპერსპექტივო და საეჭვო ჯგუფებში  მოხვედრილი 

ახალგაზრდები ამაოდ ფლანგავენ ძვირფას დროს, რომელიც მათ უნდა დაუთმონ 

თანამედროვე განათლების მიღებას, ამა თუ იმ სფეროში მაღალი დონის 

პროფესიონალებად ჩამოყალიბებას, რათა შემდგომში ჩადგნენ აფხაზეთისათვის 

მებრძოლთა რიგებში, მოიპოვონ კუთვნილი ადგილი ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებრივ-

პოლიტიკურ სარბიელზე.  

უმაღლესმა საბჭომ, რომლის დეპუტაცია ცნობილი მეცნიერებისაგან,  სახელმწიფო-

პოლიტიკურ თანამდებობებზე მუშაობის უზარმაზარი გამოცდილების მქონე 

ადამიანებისაგან შესდგება, ყველაზე კარგად იცის თანამედროვე განათლების მქონე 

ახალგაზრდების, პროფესიონალების ფასი. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში 

ასეთი ახალგაზრდების  დიდი ჯგუფი მოვიდა უმაღლესი საბჭოს აპარატში. გარდა 

ამისა, ყოველ ღონეს ვხმარობთ დევნილთა შორის განსაკუთრებით გამორჩეული 

ახალგაზრდებისა და გამოცდილი კადრების დაწინაურებისთვის, იმისათვის რომ 

აფხაზეთიდან დევნილებს ჰყავდეთ ღირსეული წარმომადგენლები საქართველოს 

პარლამენტში, ასევე საკრებულოებში. მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი 

აფხაზეთისთვის ბრძოლის გააქტიურება ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე, 

ამ ბრძოლის ახალ ხარისხში აყვანა, დევნილთა უფლებების უფრო ეფექტურად 

დაცვა.  საკითხის მნიშვნელობაზე საკმარისად ვისაუბრეთ 2020 წლის საგაზაფხულო 

სესიის გახსნისას. მაშინდელ ნათქვამს მხოლოდ იმას დავუმატებდი, რომ 

დღეისათვის ჩვენი მხრიდან ყველაფერია გაკეთებული იმისათვის, რომ მომავალ 

პარლამენტში, რომელსაც საქართველო ორ თვეში აირჩევს, ვიხილოთ აფხაზეთიდან 

დევნილების წარმომადგენლები. მოუთმენლად ველოდებით საბოლოო 

გადაწყვეტილებას, რომელსაც, მოგეხსენებათ, ჩვენ არ ვიღებთ.  

ყოველივე ამის უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობა ვერ გაიგეს მხოლოდ იმ 

ადამიანებმა, ვინც ნებსით თუ უნებლიედ, გარედან დავალებით თუ 

არაკომპეტენტურობის, უცოდინრობის გამო ცდილობს აფხაზეთის უმაღლესი 

ლეგიტიმური სახელისუფლებო ორგანოს ლიკვიდაციას ანტიკონსტიტუციური 

არჩევნების გზით. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ საკითხის გადაწყვეტა სცილდება 

უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციას, ამიტომ ჩვენ მას დიდი სურვილის შემთხვევაშიც კი 

ვერ  განვიხილავთ. შესაბამისად, აღნიშნულის თაობაზე მომართვები, ან რაღაც 



მოთხოვნების წაყენება ყოველგვარ აზრს მოკლებულია. უმაღლეს საბჭოს უსარგებლო 

დისკუსიებისთვის ნამდვილად არ სცალია. ჩვენ ვართ კონკრეტული საკითხებით 

დაკავებული და ასევე კონკრეტულ შედეგზე ორიენტირებულები. დაინტერესებულ 

ადამიანებს კი კვლავაც მოვუწოდებთ იმოქმედონ სამართლებრივი გზებით, 

მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს ან საქართველოს პარლამენტს, რომელთა 

გადაწყვეტილება ყველასათვის სავალდებულო იქნება. 

განვლილ სასესიო პერიოდში, როდესაც მუშაობა მოგვიხდა ექსტრემალურ 

სიტუაციაში, უმაღლესი საბჭოს კომიტეტები, დეპარტამენტები, თანამშრომლების 

უდიდესი ნაწილი მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ არა 

მხოლოდ ვისწავლეთ კორონავირუსთან თანაცხოვრება, არამედ კორონავირუსის 

პირობებში მუშაობის დიდი გამოცდილებაც შევიძინეთ. ჩვენი საქმიანობის შემდგომ 

გააქტიურებას ხელი უნდა შეუწყოს სამუშაო პირობების გაუმჯობესებამ - 

დამატებითი ფართის გამოყოფამ, ასევე საკმაო რაოდენობით კომპიუტერების 

შეძენამ. უკვე შექმნილია წინაპირობები იმისათვის, რომ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც 

გადავიდეთ ელექტრონულ საქმისწარმოებაზე.  წლის ბოლომდე დაგეგმილია 

სხდომათა დარბაზის თუნდაც ელემენტარულ დონეზე  მოწყობა. მოგეხსენებათ, 

საქართველოში ყველა რაიონულ, საქალაქო და სოფლის საკრებულოსაც კი თავისი 

სხდომათა დარბაზი გააჩნია. დამეთანხმებით, ასეთი დარბაზის გარეშე 

ავტონომიური რესპუბლიკის  წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული მუშაობა 

წარმოუდგენელია.  

სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე როცა ვსაუბრობთ, თავს ვალდებულად 

მივიჩნევ მადლობა უთხრა აფხაზეთის მთავრობას მხარდაჭერისთვის და 

თანადგომისთვის. აქვე ვიტყვი, რომ უმაღლესი საბჭოს პრინციპული პოზიცია 

ზოგადად მთავრობის საქმიანობასთან დაკავშირებით არის უცვლელი. სიამოვნებით 

მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კომიტეტები საკმაოდ ნაყოფიერად თანამშრომლობენ 

შესაბამის სამინისტროებთან. ნურავის ნუ უკვირს და აშინებს ზოგიერთი ჩვენი 

კოლეგის კრიტიკული დამოკიდებულება  მთავრობის ამა თუ იმ წევრის მიმართ, რაც 

ჩვეულებრივი და ნორმალური მოვლენაა. მთავარი და გადამწყვეტი კი გახლავთ 

უმაღლესი საბჭოს წევრთა საერთო, ყოველდღიური საქმიანობით დადასტურებული 

პოზიცია - ეს არის აფხაზეთის მთავრობისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა, 

რათა მან ეფექტურად და შეუფერხებლად განახორციელოს საკუთარი 

უფლებამოსილება, შეასრულოს ჩვენი მრავალტანჯული დევნილი მოსახლეობის 

წინაშე აღებული და უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ვალდებულებები. ჩვენი 

პირდაპირი მოვალეობაა ავარიდოთ მთავრობას ნებსით თუ უნებლიედ დაშვებული 

შეცდომები. სწორედ ამ მიზნით უმაღლესი საბჭო დროულად გასცემს 

რეკომენდაციებს, რომლებიც არც თუ ისე იშვიათად აუდიტის სამსახურის 

რეკომენდაციებს ეხმიანება და ამდენად ორმაგად ყურადსაღებია მთავრობისთვის. 

ჩვენი კომიტეტები ვალდებული არიან განახორციელონ სათანადო  კონტროლი 

შესაბამისი სამინისტროების ანგარიშების პერიოდული მოსმენების გზით. მიზანი ამ 



შემთხვევაში შეიძლება იყოს ერთადერთი - მთავრობისთვის დახმარების აღმოჩენა, 

სავარაუდო ხარვეზების საერთო ძალისხმევით გამოსწორება.  

ქალბატონებო და ბატონებო! ვასრულებთ რა გამოსვლას, მინდა აღვნიშნო, რომ წინ 

უაღრესად რთული, ამასთანავე  საინტერესო სასესიო პერიოდი გველოდება, 

როდესაც საქმიანობის წარმართვა მოგვიწევს საპარლამენტო არჩევნებისთვის 

დამახასიათებელი მწვავე პოლიტიკური ბატალიების ფონზე. დარწმუნებული ვარ, 

ჩვენი საერთო პოლიტიკური ნება და უდიდესი პრაქტიკული გამოცდილება იქნება 

გარდუვალი წარმატების საწინდარი.  

2020 წლის 1 სექტემბერი. 

 

 

 


