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ფონ დი „სო ხუ მი“

ვინ ვართ ჩვენ და რას ვსაქ მი ა ნობთ

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ 

დევ ნილ ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია ა, 

რო მე ლიც 1997 წლი დან აქ ტი უ რად მუ შა ობს 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ ძა-

ლა დო ბის აღ მოფხ ვრის, ქალ თა პო ლი ტი კუ რი 

გაძ ლი ე რე ბის და მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბის პრო-

ცეს ში ქალ თა ქმე დი თი მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე-

წყო ბის მი მარ თუ ლე ბით. ფონ დი „სო ხუ მი“, კონ-

ფლიქ ტის გამ ყოფ ხაზ თან შექ მნი ლი სა ი ნი ცი ა-

ტი ვო ჯგუ ფე ბის მეშ ვე ო ბით, უწყ ვე ტად ეწე ვა 

დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი მო-

სახ ლე ო ბის, მათ შო რის ქა ლე ბის და ახალ გაზ-

რდე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და აფა სებს 

მა თი ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა რისხს გენ-

დე რუ ლი სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ფონ-

დი „სო ხუ მის“ მი ერ იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ყვე ლა 

მიგ ნე ბა გა მო ი ყე ნე ბა, რო გორც მტკი ცე ბუ ლე-

ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია დევ ნილ და 

კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა და მა თი 

ოჯა ხე ბის ინ ტე რე სე ბის ად ვო კა ტი რე ბის თვის, 

რო გორც ად გი ლობ რივ, ნა ცი ო ნა ლურ, ასე ვე სა-

ერ თა შო რი სო დო ნე ზე.  
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2020-2021 წლებ ში წა ლენ ჯი ხის და ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის, კონ ფლიქ ტის 
გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის უმაღ ლეს სას-
წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სწავ ლის და ფი ნან სე ბა ზე გა უფ რთხი ლე ბელ მა და და უ სა-
ბუ თე ბელ მა უარ მა  მათ და მათ ოჯა ხებს უამ რა ვი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ-
ლე მა შე უქ მნა.1

ფონ დი „სო ხუ მის“ სწრა ფი მოკ ვლე ვის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ-
მად2, 2020-2021 სას წავ ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის 
სა მი ნის ტროს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი „გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში და ზა-
რა ლე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის და ფი ნან სე ბის“ პროგ რა მის ფარ გლებ ში,3 სტუ-
დენ ტუ რი სას წავ ლო გრან ტით და ფი ნან სე ბას არ და ექ ვემ დე ბა რა წა ლენ ჯი ხის და 
ზუგ დი დის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი შემ დე გი რა ო დე ნო-
ბის სტუ დენ ტი:

 წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: 2020 წელს, უმაღ ლეს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბა ში ჩა რი ცხულ სტუ დენ ტთა გან „სას წავ ლო გრან ტით“ არ და ფი ნან სდა სოფ. 
ფა ხუ ლან ში 8 სტუ დენ ტი; სოფ. ლი ა ში - 7; წყო უშ ში - 2 (ა ქე დან ერ თი სტუ დენ-
ტი სოფ. სა ბე რი ო დან - ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ა); სოფ. ჭა ლე ში - 5 სტუ დენ-
ტი (სულ 22 სტუ დენ ტი). 2021 წელს 26 აბი ტუ რი ენტს სურს უმაღ ლეს სას წავ-
ლე ბელ ში სწავ ლის გაგ რძე ლე ბა, თუმ ცა მა თი სწავ ლის და ფი ნან სე ბის სა კი თხი 
კვლავ კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დგას.4 

 ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: 2020 წელს უმაღ ლეს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში 
ჩა რი ცხულ სტუ დენ ტთა გან „სას წავ ლო გრან ტით“ არ და ფი ნან სდა სოფ. კოკ-
ში - 5 სტუ დენ ტი დან 4 სტუ დენ ტი (ა ქე დან 2 სტუ დენ ტმა, სწავ ლის სა ფა სუ რის 
გა და უხ დე ლო ბის გა მო /ი მი ტომ, რომ ვერ შეძ ლო სწავ ლის სა ფა სუ რის და ფარ ვა, 

1  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2021 წლის 
ბრძანება, „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების 2020-2021 
წლებში სწავლის დაფინანსების შესახებ“, პროგრამის დამტკიცების შესახებ #MES 6210000138493, 
19.02.21

2  ინდივიდუალური ინტერვიუს მეთოდით გამოიკითხა ფახულანში, წყოუშში, ლიაში, კოკში, 
შამგონაში, ახალაბასთუმანში, ორსანტიაში მცხოვრები სტუდენტები და მათი მშობლები, ასევე 
საჯარო სკოლის მასწავლებლები (16.06.21-18.06.21)

3  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2021 წლის 
ბრძანება, „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების 2020-2021 
წლებში სწავლის დაფინანსების შესახებ“, პროგრამის დამტკიცების შესახებ #MES 6210000138493, 
19.02.21, (პროგრამული კოდი 32 04 02 03)

4  ანგარიშში მოყვანილი სტატისტიკა არ ასახავს სოფელ მუჟავაში მცხოვრები სტუდენტების/
აბიტურიენტების რაოდენობას
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აკა დე მი უ რი წე ლი აი ღო); სოფ. შამ გო ნა ში - 7 სტუ დენ ტი დან არ ცერ თი (რო მელ-
თა გან სა მი სტუ დენ ტი მოხ ვდა სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად და ფი ნან სე ბულ ე.წ. 
უფა სო ფა კულ ტეტ ზე); სოფ. ორ სან ტი ა ში - 13 სტუ დენ ტი დან 12 სტუ დენ ტი; 
სოფ. გან მუ ხურ ში - 9 სტუ დენ ტი დან არ ცერ თი; სოფ. ტყა ი ა ში - 4 სტუ დენ ტი-
დან არ ცერ თი; სოფ. ახა ლა ბას თუ მან ში - 14 სტუ დენ ტი დან 10 სტუ დენ ტი.5 სულ 
სას წავ ლო სტუ დენ ტუ რი გრან ტის გა რე შე დარ ჩა 46 სტუ დენ ტი. 

გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლე ბის სტუ დენ ტე ბის და ფი ნან სე ბის სა კი თხი გან სა კუთ რე ბით 
აქ ტუ ა ლუ რია ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის წი ნა პე რი ოდ ში, რაც გა და უ დე ბელ რე ა გი რე-
ბას სა ჭი რო ებს. 

მო სახ ლე ო ბა, რო მე ლიც  უამ რავ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გა მოწ ვე ვას უპი რის პირ-
დე ბა, გან სა კუთ რე ბით Covid-19 პან დე მი ის პი რო ბებ ში, რო გორც არას დროს, სა ჭი-
რო ებს და მა ტე ბით დახ მა რე ბას და მხარ და ჭე რას. ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, გამ ყოფ 
ზოლ ში მდე ბა რე ცალ კე ულ სო ფელ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის სას წავ ლო 
გრან ტე ბით და ფი ნან სე ბა ზე უა რის თქმამ ოჯა ხე ბი ძა ლი ან მძი მე ფი ნან სუ რი გა მოწ-
ვე ვის წი ნა შე და ა ყე ნა და მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ა ფერ ხა კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი 
ახალ გაზ რდე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სად მი. 

აღ ნიშ ნულ მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ მო სახ ლე ო ბა ში წარ მოშ ვა ეჭ ვი, რომ მათ სოფ ლებს 
„გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლის სტა ტუ სი“ მო უხ სნეს. თუმ ცა, ოფი ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა-
ცი ით დად გინ და, რომ სტა ტუ სის მოხ სნის სა კი თხი დღემ დე არ ცერ თი სოფ ლის თვის 
არ დამ დგა რა. შე სა ბა მი სად, „სტა ტუსს“ ინარ ჩუ ნებს ყვე ლა აქამ დე „გამ ყო ფი ზო-
ლის სტა ტუ სის“ მქო ნე სო ფე ლი.6 მო სახ ლე ო ბის თვის კი კვლავ უც ნო ბი ა, თუ რა 
მი ზე ზით და რის სა ფუძ ველ ზე ეთ ქვათ უა რი 2020-2021 სა ს წავ ლო წლის გან მავ-
ლო ბა ში სას წავ ლო გრან ტის და ფი ნან სე ბა ზე იმ სოფ ლებ ში მცხოვ რებ სტუ დენ ტებს, 
რომ ლებ შიც აქამ დე სას წავ ლო გრან ტით ფი ნან სდე ბოდ ნენ.

სას წავ ლო გრან ტით და ფი ნან სე ბის მოხ სნამ სტუ დენ ტებს და მათ ოჯა ხებს შემ დე გი 
ხა სი ა თის პრობ ლე მე ბი შე უქ მნა:

5  ფონდი „სოხუმის“ ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, დაფინანსდნენ მხოლოდ სოფ. 
რიყეში, ხურჩაში და რუხში მცხოვრები სტუდენტები. 

6 საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
წერილი: „საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 
დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებისთვის 2013 წლის ოქტომბერში საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის 4 ოქტომბრის N257 დადგენილებით შეიქმნა გამყოფი ხაზის მიმდებარე 
სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო 
კომისია, რომელიც დღემდე ახორციელებს უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაციას.  
აღნიშნული კომისიის არცერთ სხდომაზე არ დამდგარა რომელიმე სოფლისთვის გამყოფი ხაზის 
მიმდებარე სოფლის სტატუსის მოხსნის საკითხი. შესაბამისად, კომისიას არცერთი სოფლისთვის 
სტატუსი არ მოუხსნია.“



5

- იმის გა მო, რომ ვერ შეძ ლო გა და სა ხა დის და ფარ ვა, ჩა რი ცხულ სტუ დენ ტთა 
ნა წი ლი  სწავ ლის შეწყ ვე ტის რის კის წი ნა შე დად გა, ზო გი ერთ მათ განს მო უ წია 
აკა დე მი უ რი წლის აღე ბა; 

- ცალ კე უ ლი სტუ დენ ტე ბის ოჯა ხე ბი იძუ ლე ბულ ნი გახ დნენ, აე ღოთ სეს ხი, რაც 
მძი მე ფი ნან სურ გა მოწ ვე ვად იქ ცა მათ თვის; 

- შემ ცირ და სტუ დენ ტე ბის მო ტი ვა ცი ა, ჩა ი რი ცხონ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, 
რად გან სრუ ლი და ფი ნან სე ბის მი უ ღებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, სწავ ლის გა და სა ხა-
დი, ბი ნის ქი რის, საკ ვე ბის და ტრან სპორ ტის და მა ტე ბით გა და სა ხად თან ერ თად, 
საკ მა ოდ მძი მე და გა უმ კლა ვე ბელ ეკო ნო მი კურ ტვირთს წარ მო ად გენს ოჯა ხე-
ბის თვის;

- სწავ ლის სა ფა სუ რის და სა ფა რად და მა ტე ბი თი რე სურ სის მო ძი ე ბის სა ჭი რო ე ბამ 
გა ზარ და საზ ღვარ გა რეთ და ქვეყ ნის შიგ ნით ქალ თა შრო მი თი მიგ რა ცი ა, რა მაც 
ოჯა ხე ბის გა ყო ფა გა მო იწ ვი ა.

წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
გა მოვ ლე ნი ლი 

ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი

სტუ დენ ტუ რი სას წავ ლო გრან ტე ბით დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე ფა ხუ ლა ნის, ლი ის, მუ ჟა ვას 
და ჭა ლეს სოფ ლებ თან ერ თად უა რი ეთ ქვათ სო ფელ წყო უშ ში მცხოვ რებ ახალ გაზ-
რდებ საც7. მო სახ ლე ო ბის ცნო ბით, 2020-2021 აკა დე მი ურ წლებ ში სო ფელ წყო უშ-
ში მცხოვ რებ სტუ დენ ტებს სას წავ ლო გრან ტით და ფი ნან სე ბა ზე უა რი იმ მი ზე ზით 
ეთ ქვათ, რომ სტუ დენ ტებ მა ფა ხუ ლა ნის ან ლი ის სა ჯა რო სკო ლე ბის ატეს ტა ტე-
ბი წა რად გი ნეს (სოფ ლე ბი, რო მელ თა სკო ლა დამ თავ რე ბუ ლი არ ცერ თი სტუ დენ ტი 
არ და ექ ვემ დე ბა რა და ფი ნან სე ბას). გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ წყო უ შის სკო ლა ში 
მხო ლოდ 9 სა ფე ხუ რი ა ნი გა ნათ ლე ბა ა, რაც გარ და უ ვალს ხდის მოს წავ ლე ე ბის მხრი-
დან სწავ ლის გაგ რძე ლე ბას და დამ თავ რე ბას ფა ხუ ლა ნის ან ლი ის სკო ლებ ში. აღ-
ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ეწი ნა აღ მდე გე ბა „გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში 
და ზა რა ლე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის და ფი ნან სე ბის“ პროგ რა მის მე-5 მუხ ლის 

7  სოფელი წყოუში კონფლიქტის გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფელია - ფახულანი-წყოუში, 
რომლის ბოლოში საბერიო-ფახულანის ე.წ. საკონტროლო-გამშვები პუნქტი მდებარეობს.  



6

მე-3 პუნ ქტის მო თხოვ ნას, რომ ლის თა ნახ მად - „სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 2020-
2021 სას წავ ლო წელს პირ ვე ლად ერ თვე ბი ან აღ ნიშ ნულ პროგ რა მა ში, და ფი ნან სე ბას 
მო ი პო ვე ბენ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ  ბო ლო სა მი წე ლი ის წავ ლეს გამ ყო ფი ხა ზის მიმ-
დე ბა რე სოფ ლე ბის სკო ლებ ში ან შე სა ბა მი სი სა ფე ხუ რის არარ სე ბო ბის გა მო გამ-
ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ თან უახ ლო ე სი და სახ ლე ბე ბის სკო ლებ ში“.8 შე სა-
ბა მი სად, არ არ სე ბობ და სო ფელ წყო უშ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის სწავ ლის 
და ფი ნან სე ბა ზე უა რის თქმის არა ნა ი რი სა ფუძ ვე ლი.

მუ ჟა ვას და ჭა ლეს მა გა ლით ზე დად გინ და სტუ დენ ტუ რი გრან ტე ბით სტუ დენ ტე ბის 
და ფი ნან სე ბის საკ მა ოდ უც ნა უ რი პრაქ ტი კა, რომ ლის დრო საც და ფი ნან სე ბის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ გამ ყო ფი 
ზო ლის სოფ ლებ ში, სტუ დენ ტე ბის კონ კრე ტულ უბ ნებ ში სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლე-
ბით. მა გა ლი თად, მუ ჟა ვა ში  სას წავ ლო გრან ტით და ფი ნან სდნენ  მხო ლოდ ნა შან გუს 
და ოლო რის უბ ნებ ში9 მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბი, ხო ლო მუ ჟა ვას სა ჯა რო სკო ლის 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლი სხვა უბ ნებ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბი - არა. ასე ვე, ჭა ლეს 
მა გა ლით ზე, და ფი ნან სე ბას და ექ ვემ დე ბარ ნენ მხო ლოდ ეწერ ქე დის უბან ში მცხოვ-
რე ბი სტუ დენ ტე ბი. ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან არ მომ ხდა რა მო სახ ლე ო ბის თვის იმის 
ახ სნა- გან მარ ტე ბა, თუ რო მე ლი კონ კრე ტუ ლი სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ ტის სა-
ფუძ ველ ზე გა დაწყ და გამ ყო ფი ზო ლის ერთ სო ფელ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის 
და ფი ნან სე ბის სა კი თხი მა თი უბ ნე ბი სად მი კუთ ვნი ლე ბის მი ხედ ვით.

სტუ დენ ტუ რი გრან ტე ბით დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე უა რის თქმა მნიშ ვნე ლოვ ნად აქ ვე-
ი თებს გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის მო ტი ვა ცი ას, სცა დონ უმაღ ლეს 
სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ჩა ბა რე ბა, რად გან უამ რა ვი ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, წი ნას წარ იცი ან, რომ, 100%-ი ა ნი გრან ტის მი უ ღებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, ნე-
ბის მი ე რი და მა ტე ბი თი თან ხა მათ თვის და მა თი ოჯა ხე ბის თვის უმ ძი მეს ფი ნან სურ 
ტვირ თად იქ ცე ვა. ყო ვე ლი ვე ეს არა მარ ტო აფერ ხებს ახალ გაზ რდე ბის სწრაფ ვას  
გა ნათ ლე ბი სა კენ, არა მედ გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ხელს უშ ლის სოფ ლებ ში მე-
ტი გა ნათ ლე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის შექ მნას და ამ ცი რებს გამ ყო ფი ზო ლის 
სოფ ლე ბის გან ვი თა რე ბას - 

„ძა ლი ან უნ და, სწავ ლა გა აგ რძე ლოს ჩემს შვილს, მაგ რამ რა გა რან ტია 
გვაქვს, რომ მო ი პო ვებს სრუ ლი და ფი ნან სე ბით გრანტს... ჩვენ არა ნა ი რი 
შე საძ ლებ ლო ბა არ გვაქვს, და ვეხ მა როთ... ალ ბათ არც ცდის უმაღ ლეს ში 
ჩა ბა რე ბას, ვე რაფ რით შე ვი ნა ხავთ სხვა ქა ლაქ ში და სწავ ლის გა და სა ხად-
ზე ხომ ზედ მე ტია სა უ ბა რი“ (მშო ბე ლი, ფა ხუ ლა ნი).

8 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, „გამყოფი ხაზის მიმდებარე 
სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსების“ 2020-2021 წლების  პროგრამა 
(პროგრამული კოდი 32 04 02 03)

9  კონფლიქტის გამყოფ ზოლთან ტერიტორიულად უფრო ახლოს მდებარე უბნები.
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„დი დი შვე ბა იქ ნე ბო და ჩემ თვის გრან ტი, იქ ნებ 100-პრო ცენ ტი ან გრანტს 
ვერ გა მოჰ კრას ხე ლი ჩემ მა შვილ მა... გა და სა ხა დის გარ და რამ დე ნი რა-
ღაც სჭირ დე ბა სტუ დენტს. მე ვი მუ შა ვე ბო, მე უბ ნე ბა შვი ლი, მაგ რამ სტუ-
დენ ტის თვის სწავ ლა დიდ დროს მო ი თხოვს და ეს შე იძ ლე ბა აი სა ხოს მი სი 
გა ნათ ლე ბის ხა რის ხზე“ (მშო ბე ლი, წყო უ ში).

სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ჩა ი რიცხ ნენ უმაღ ლეს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და 
სხვა დას ხვა გზე ბით შეს ძლეს პირ ვე ლი სე მეს ტრის სწავ ლის სა ფა სუ რის და ფარ ვა, 
სწავ ლის შეწყ ვე ტის რის კის წი ნა შე არი ან -

„უ ნი ვერ სი ტეტ ში შე მექ მნა პრობ ლე მა... ტყუ ი ლად ვე ლო დი და ფი ნან სე ბას. 
ძლივს შე ვა კო წი წეთ ოჯახ ში გა და სა ხა დის ნა წი ლი პირ ვე ლი სე მეს ტრის-
თვის... ახ ლა არ ვი ცი, რო გორ გა და ვი ხა დო და ნარ ჩე ნი, რთულ მდგო მა-
რე ო ბა ში აღ მოვ ჩნდით მთე ლი ოჯა ხი, რად გან ჩემს მშობ ლებს ჩე მი ფი ნან-
სუ რად დახ მა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ აქვთ...“ (სტუ დენ ტი, ფა ხუ ლა ნი).

„ჩე მი შვი ლი ალ ბათ სწავ ლას ვერ და ი წყებ და, პრე მი ერ -მი ნის ტრის პროგ-
რა მას რომ არ და ე ფი ნან სე ბი ნა პირ ვე ლი სე მეს ტრი... მე ო რე სე მეს ტრი 
ჯერ გა დახ დი ლი არ გვაქვს, უნი ვერ სი ტეტ მა გა მოც დე ბის დას რუ ლე ბამ დე 
გა და უ ვა და გა და სა ხა დი… ჩვენც არ ვი ცით, რო გორ შე ვეშ ვე ლოთ... მოგ-
ვი წევს თხი ლის წი ნას წარ გა ყიდ ვა, მაგ რამ არც ვი ცით წი ნას წარ, რო გორ 
მო სა ვალს მოგ ვცემს... თხი ლის მო სა ვა ლი სულ უფ რო ნაკ ლე ბია ბო ლო 
წლებ ში. ჩე მი შვი ლი ღა მის თე ვით მუ შა ობს მარ კეტ ში, გზის და საჭ მლის 
ფუ ლი რომ გა მო ი მუ შა ვოს... ეს ყვე ლა ფე რი ხომ აი სა ხე ბა ბავ შვე ბის მოს-
წრე ბა ზე, ნუ თუ ამა ზე არა ვინ ფიქ რობს?! ჩვენ ხში რად ვხე დავთ უგუ ლე-
ბელ ყო ფილ ბავ შვებს... ჩე მი შვი ლი ვერც წარ მო იდ გენს, რომ შე იძ ლე ბა 
სწავ ლა მი ა ტო ვოს... თუმ ცა დი დი რის კი არ სე ბობს ამის“ (მშო ბე ლი, ფა-
ხუ ლა ნი).

ახალ გაზ რდე ბის თვის სწავ ლის სა ფა სუ რის გა დახ და ზე უა რის თქმამ მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე უ წყო ხე ლი გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში შრო მი თი მიგ რა ცი ის ზრდას და ოჯა ხე-
ბის გა ყო ფას. მო სახ ლე ო ბის თქმით, საკ მა ოდ იმატა გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლე ბი დან 
ქა ლე ბის შრო მით მა მიგ რა ცი ამ საზ ღვარ გა რეთ ან ქვეყ ნის შიგ ნით, რაც დიდ წი ლად 
უკავ შირ დე ბა, და მა ტე ბი თი თან ხის მო ბი ლი ზე ბას შვი ლე ბის სწავ ლის თვის - 

„ძა ლი ან ბევ რი ქა ლი გა ვი და საზ ღვარ გა რეთ ბო ლო წლებ ში… ბავ შვებს 
მა მე ბი ზრდი ან. დე დე ბი კი იქი დან გა მოგ ზავ ნი ლი ფუ ლით არ ჩე ნენ და 
ას წავ ლი ან შვი ლებს... ვინც საზ ღვარ გა რეთ ვერ მი დის, დიდ ქა ლა ქებ ში 
გა დის“ (პე და გო გი, წყო უ ში).

 „სხვა გა მო სა ვალს ვერ ვხე დავ, სად მე უნ და წა ვი დე, მაგ რამ ვფიქ რობ, 
რო გორ დავ ტო ვო სა მი შვი ლი ოჯახ ში… მე ში ნი ა, მთლად კა ლა პო ტი დან 
არ ამო მი ვარ დეს ბავ შვე ბი... ჩე მი ბი ჭი უკ ვე მე თერ თმე ტეკ ლა სე ლი ა, ეს 
და ფი ნან სე ბა დი დი იმე დი და შვე ბა იქ ნე ბო და ჩვენ თვის, უამ რა ვი სა ფიქ-
რა ლი გვაქვს წინ...“ (მშო ბე ლი, ლი ა).
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ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში,
გამ ყო ფი ზო ლის

სოფ ლებ ში გა მოვ ლე ნი ლი
ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი

ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი მო-
სახ ლე ო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ მის თვის გა უ გე ბა რი ა, თუ რა მი ზე ზით ეთ ქვა უა რი და-
ფი ნან სე ბა ზე იმ სოფ ლებ ში მცხოვ რებ  სტუ დენ ტებს, რომ ლებ შიც აქამ დე აღ ნიშ-
ნუ ლი სას წავ ლო გრან ტით ფი ნან სდე ბოდ ნენ. მათ თვის ასე ვე უც ნო ბი ა, თუ რის 
სა ფუძ ველ ზე მოხ და გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე 9 სოფ ლი დან10 3 სოფ ლის - რუ ხის, 
რი ყეს და ხურ ჩას გა მო ყო ფა და 2020-2021 წლებ ში სას წავ ლო გრან ტე ბით მხო ლოდ 
ამ სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. 

და ფი ნან სე ბის გა რე შე დარ ჩე ნი ლი სტუ დენ ტე ბის მშობ ლე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ 
2020 წელს მა თი შვი ლე ბის თვის და ფი ნან სე ბა ზე უა რის თქმის ერ თ-ე რი დეკ ლა რი-
რე ბუ ლი სა ფუძ ვე ლი ეროვ ნულ გა მოც დებ ზე მი ღე ბუ ლი და ბა ლი ქუ ლა იყო, რა საც 
მშობ ლე ბი არა სა მარ თლი ა ნად და გა უ მარ თლებ ლად მი იჩ ნე ვენ, გან სა კუთ რე ბით პან-
დე მი ის პი რო ბებ ში, რო დე საც მოს წავ ლე ებს უკი დუ რე სად შე ეზ ღუ დათ ხა რის ხი ან 
გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მა, სოფ ლებ ში ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მის, შე-
სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი მო წყო ბი ლო ბის არ ქო ნის და ზო გა დად  სოფ ლებ ში გარ თუ ლე-
ბუ ლი დის ტან ცი უ რი სას წავ ლო პრო ცე სის გა მო - 

„ჩემ მა შვილ მა 2020 წელს და ამ თავ რა ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო-
ფელ ახა ლა ბას თუ მა ნის სა ჯა რო სკო ლა და იმა ვე წელს ჩა ი რი ცხა ილი-
ას სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში. ახა ლა ბას თუ მა ნი კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ 
ხაზ თან მდე ბა რე სო ფე ლია და ამ სტა ტუ სით მი სი სკო ლა დამ თავ რე ბუ-
ლი სტუ დენ ტე ბი სრუ ლად (2250 ლა რით) ფი ნან სდე ბოდ ნენ სა ბა კა ლავ რო 
და სა მა გის ტრო პროგ რა მებ ში. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენც ვე ლო დე ბო-
დით და ფი ნან სე ბას. რო გორც წი ნა წლებ ში ხდე ბო და, სტუ დენ ტი პირ ვე ლი 
სას წავ ლო წლის პირ ველ სე მეს ტრამ დე იხ დი და თან ხას უნი ვერ სი ტეტ თან 
და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით გა წე რი ლი გრა ფი კის მი ხედ ვით, დე კემ ბრის 
ბო ლო რიცხ ვებ ში სა ხელ მწი ფო ური ცხავ და უნი ვერ სი ტეტს თან ხას, სტუ-
დენ ტის მი ერ გა დახ დი ლი თან ხა კი უბ რუნ დე ბო და მას პი რად ან გა რიშ ზე. 
სწო რედ ამ მო ლო დინ ში ვი ყა ვით ჩვენც, გა დახ დი ლი გვქონ და 1125 ლა რი, 
რომ ლის მობ რუ ნე ბას ვე ლო დით 25-28 დე კემ ბერს. სამ წუ ხა როდ, 21 დე-
კემ ბერს მოგ ვი ვი და ტე ლე ფონ ზე გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს შე ტყო ბი ნე-

10  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამყოფი ზოლის სოფლები: ორსანტია, განმუხური, შამგონა, 
ახალაბასთუმანი, რუხი, ხურჩა, რიყე, ტყაია და კოკი
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ბა, სა დაც ეწე რა, რომ და ბა ლი საგ რან ტო ქუ ლე ბის გა მო მი სი და ფი ნა სე ბა 
არ მოხ დე ბო და. მსგავ სი შე ტყო ბი ნე ბა მი ი ღო მის მა 13-მა კლა სელ მა. ეს 
ჩე მი შვი ლის თვის და ჩე მი ოჯა ხის ბი უ ჯე ტის თვის პან დე მი ის პე რი ოდ ში 
უმ ძი მეს ტვირ თად და პრობ ლე მად იქ ცა“ (სტუ დენ ტის მშო ბე ლი, ახა ლა-
ბას თუ მა ნი). 

„კონ ფლიქ ტის საზ ღვრის პი რა სოფ ლე ბის მოს წავ ლე ე ბის შერ ჩე ვა არ უნ და 
იყოს კრი ტე რი უ მე ბის მი ხედ ვით. წლე ბი ხდე ბო და და ფი ნან სე ბა და წელს, 
რო ცა ყვე ლა ზე მე ტად უჭირ დათ ბავ შვებს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა და, პი რი-
ქით, მე ტი მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბო დათ, მი ა ტო ვეს... ახა ლი საზ რუ ნა ვი და 
თავ სა ტე ხი გა უ ჩი ნეს ოჯა ხებ საც და ბავ შვებ საც“ (პე და გო გი, ორ სან ტი ა). 

მშობ ლე ბი ხაზს უს ვამ დნენ, რომ გა უ მარ თლე ბე ლია მსგავ სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა-
უფ რთხი ლებ ლად მი ღე ბა, მო სახ ლე ო ბის წი ნას წარ ინ ფორ მი რე ბის გა რე შე, გან სა-
კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა წარ სულ ში არ სე ბობ და გამ ყოფ ზოლ ში ცხრა ვე სოფ ლის 
სტუ დენ ტე ბის და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კა. სტუ დენ ტე ბის მშობ ლე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, 
რომ ოჯა ხებს, რო მელ თაც და ფი ნან სე ბის იმე დი ჰქონ დათ, მო უ წი ათ სეს ხის აღე ბა 
იმის მო ლო დი ნით, რომ პირ ვე ლი სე მეს ტრის ბო ლოს თან ხა და უბ რუნ დე ბო დათ. და-
ფი ნან სე ბა ზე უა რით კი მათ მძი მე ფი ნან სუ რი ტვირ თი და აწ ვათ მხრებ ზე -

„ამ რე ა ლო ბის მი ღე ბა ჩე მი ოჯა ხის თვის ეკო ნო მი კუ რად და ფსი ქო ლო გი-
უ რად ძა ლი ან რთუ ლი აღ მოჩ ნდა. ვარ სა მი შვი ლის დე და, შვი ლე ბის სა ჭი-
რო ე ბებ ზე მხო ლოდ მე მი წევს ზრუნ ვა. სწავ ლის სა ფა სუ რის და სა ფა რად 
მო მი წია სეს ხის აღე ბა და გა და სა ხა დის და ფარ ვა, იმის იმე დით, რომ დე-
კემ ბერ ში თან ხა უკან და მიბ რუნ დე ბო და. თა ვი დან ვე რო ცა იცი, რომ მხო-
ლოდ შენს ბი უ ჯეტ ზეა და მო კი დე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა, სხვა ნა ი რად 
შე იძ ლე ბა გათ ვა ლო სა კუ თა რი რე სურ სე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი. დღეს 
სას წავ ლო გრან ტზე უა რის თქმა ჩე მი ოჯა ხის ბი უ ჯე ტის თვის, რო მე ლიც 
პან დე მი ის პე რი ოდ ში 10-ჯერ შემ ცირ და, და მან გრე ვე ლი აღ მოჩ ნდა“ (მშო-
ბე ლი, ახა ლა ბას თუ მა ნი).

ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლე ბის მცხოვ რებ ლე ბი ასე ვე 
მი უ თი თე ბენ საზ ღვარ გა რეთ შრო მი თი მიგ რა ცი ის ზრდა ზე, გან სა კუთ რე ბით ქა ლე-
ბის მხრი დან -

„სტუ დენ ტი შვი ლის თვის სწავ ლის გა და სა ხა დის და სა ფა რად მო უ წია ახალ-
გაზ რდა, ორი მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლის დე დას იტა ლი ა ში წას ვლა... მსოფ-
ლი ო ში დღეს ყველ გან კრი ზი სია და მა საც უჭირს ისე თი ანაზ ღა უ რე ბის 
მი ღე ბა, რომ სწავ ლის თან ხაც და უ ფა როს შვილს და ქა ლაქ ში ცხოვ რე ბის 
ხარ ჯე ბიც. ბი ნის ქი რა, საკ ვე ბი, გა ნა ცო ტა ა? ვერ გა უმ კლავ და ამ დენ 
ხარჯს და მო უ წია მის სტუ დენტ შვილს აკა დე მი უ რი წლის აღე ბა, ხვალ 
რა ელის, ვინ იცის“... (პე და გო გი, კო კი).

სწავ ლის სა ფა სუ რის გა დახ დის სირ თუ ლე ე ბის გა მო სტუ დენ ტებს მო უ წი ათ აკა დე-
მი უ რი წლის აღე ბა, რად გან ოჯა ხე ბის თვის სწავ ლის გა და სა ხად თან ერ თად, ქა ლაქ-
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ში ბი ნის ქი რის, საკ ვე ბის და ტრან სპორ ტის გა და სა ხა დის და ფარ ვა საკ მა ოდ დიდ 
გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს - 

„პან დე მი ის დროს თი თო ე ულ სტუ დენტს, რო მე ლიც ცხოვ რობს გამ ყოფ 
ხაზ თან, ამ პე რი ოდ ში უფ რო უნ და ჰქო ნო და შე ღა ვა თი და არ უნ და ეფიქ-
რათ პროგ რა მის შემ ცი რე ბა ზე... არი ან ოჯა ხე ბი, რო მელ თაც მო უ წი ათ 
აკა დე მი უ რის აღე ბა, იმი ტომ რომ ვერ გა და ი ხა დეს გა და სა ხა დი, სწავ ლის 
გა და სა ხადს ემა ტე ბა ბი ნის ქი რა, საკ ვე ბი, ტრან სპორ ტი... რო გორ შე იძ-
ლე ბო და ამ პრობ ლე მე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა?!“ (პე და გო გი, შამ გო ნა).

ნა თე ლი ა, რომ კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის სას-
წავ ლო გრან ტე ბის გა უფ რთხი ლე ბელ მა მოხ სნამ უმ ძი მეს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბა ში ჩა აგ დო მო სახ ლე ო ბა და მა თი რთუ ლი ყო ფა კი დევ უფ რო და ამ ძი-
მა. მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, აუ ცი-
ლე ბე ლია და უ ყოვ ნებ ლივ გა და იდ გას შემ დე გი ნა ბი ჯე ბი:

 შეს წავ ლილ იქ ნას „სტუ დენ ტუ რი სას წავ ლო გრან ტე ბის“ მოხ სნით გა მოწ ვე უ ლი 
ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბი სტუ დენ ტებ სა და მათ ოჯა ხებ ზე და შე ფას დეს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა და მარ თე ბუ ლო ბა;
 და უ ყოვ ნებ ლივ აღ დგეს  ზუგ დი დის და წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, გამ ყოფ 
ზოლ ში მდე ბა რე სოფ ლებ ში ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის კურ სდამ თავ რე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის „სას წავ ლო გრან ტე ბით“ და ფი ნან სე ბა, 
მათ შო რის წყო უ შში, პა ლუ რში, სა ბე რი ოში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბი სა;
 მო სახ ლე ო ბას თან აქ ტი უ რი შეხ ვედ რე ბის და კო მუ ნი კა ცი ის გზით, მათ თვის სა-
თა ნა დო ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა, თუ რა მი ზე ზით და რის სა ფუძ ველ ზე მო ეხ-
სნათ სტუ დენ ტებს 2020-2021 წლებ ში „სას წავ ლო გრან ტე ბით“ და ფი ნან სე ბა.



კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

სა გან გე ბო ან გა რი შის ავ ტო რი

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია
(ფონ დი „სო ხუ მის“ თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბის ხელ მძღვა ნე ლი)

მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ზე მუ შა ობ დნენ:

მა რი კა მეგ რე ლი ძე 
(სო ფელ ფა ხუ ლა ნი- წყო უშ ში ფონ დი „სო ხუ მის“

ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრის წარ მო მად გე ნე ლი)

თეა გო ლე თი ა ნი 
(ფონ დი „სო ხუ მის“ მო ნი ტო რინ გის და ად ვო კა ტი რე ბის ჯგუ ფის წევ რი)

რე დაქ ტო რი - ლა ლი შენ გე ლია

დამ კა ბა დო ნე ბე ლი - ლია კოს ტა ვა

მი სა მარ თე ბი:
ქ. თბი ლი სი, ა. მიც კე ვი ჩის ქ. #29 ბ, სა ო ფი სე ფარ თი #2

ქ. ქუ თა ი სი, მგა ლობ ლიშ ვი ლის ქ. 6

ელ ფოს ტა: fundsukhumitbilisi@gmail.com  
womansukhumi@gmail.com;

ვებ გვერ დი: www.fsokhumi.ge
ფე ის ბუქ გვერ დი: www.facebook.com/fsokhumi/


