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ქვეშეთი-კობის გზის პროექტი 

მოკლე შინაარსი 

 

გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის განცხადების თანახმად, კარგად  
დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხელს უნდა უწყობდეს ადამიანის უფლებების დაცვას,  
მათ შორის ხელმისაწვდომობას განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, წყალზე და სანიტარულ  
უსაფრთხოებაზე, მოსახლეობის ეკონომიკურ გაძლიერებასა და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას. ანუ, 

პროექტმა ხელი უნდა შეუწყოს ადამიანების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასა და გარემოს დაცვას1.   

 

ქვეშეთი-კობის 23 კმ-იანი გზის პროექტი წარმოადგენს ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის ახალ 

მონაკვეთს, რომლის განხორციელების შედეგად დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის 

ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების, სახმელეთო ტრანზიტული ტვირთებისა და ტურიზმის 

პოტენციალის გაზრდა.  ამ მონაკვეთის სრული ღირებულება 558  მილიონი აშშ დოლარია.  საპროექტო 

დოკუმენტაციით, პროექტის მთავარი მოსარგებლეები იქნებიან ადგილობრივი მოსახლეობა და გზის 

მომხმარებლები, მათ შორის მეწარმეები, კომერციული, სავაჭრო და სხვა ინდუსტრიული 

გაერთიანებები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და ტურისტები, ვინაიდან პროექტი 

დააკავშირებს თბილისს სამხრეთ კავკასიასა და რუსეთთან. ნავარაუდევია, რომ გაიზრდება ხადის 

მოსახლეობის შემოსავლები, რადგანაც ყველანაირ ამინდში შესაძლებელი იქნება ადგილობრივი გზითა 

და ხადის ხეობის ახლადდაარსებული ვიზიტორთა ცენტრით სარგებლობა.2 თუმცა, ადგილობრივი 

მოსახლეობა საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს პროექტის მესვეურთა მიერ გამოთქმულ დაპირებებს. 

 

ჩვენ შევეცადეთ, შეგვესწავლა მოსახლეობის სკეპტიციზმის საფუძველი და მაგისტრალური გზის მცირე 

მონაკვეთის მშენებლობის ზემოქმედება მოსახლეობაზე - რამდენად სრულყოფილად არის დაცული 

მათი სოციალურ-ეკონომიკური, გენდერული და განვითარების უფლებები. აღსანიშნავია, რომ 

პროექტის დასაფინანსებლად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა 60 მლნ აშშ 

დოლარი, ხოლო აზიის განვითარების ბანკმა 415 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის სესხი გამოყვეს.  
ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი იყო შეგვეფასებინა, თუ რა დამატებითი სარგებელი შესძინა პროექტს 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობამ როგორც სოციალური სტანდარტების 

ამაღლების, ასევე, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების 

კუთხით. 

 

სამწუხაროდ, ქვეშეთი-კობის გზის მონაკვეთი, როგორც ეს კარგად  ჩანს საპროექტო დოკუმენტებიდან 

და მოსახლეობის გამოკითხვებიდან, უამრავ პრობლემას ქმნის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. 

პროექტს აქვს მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება როგორც ამჟამად არსებულ საარსებო 

პირობებზე, ასევე, შეიცავს ცხოვრების ხარისხის გაუარესებისა და ადგილობრივი განვითარების 

შესაძლებლობის განადგურების მნიშვნელოვან რისკებს.   

 
1 G20 must ensure safe & sustainable infrastructure investment agenda, UN High Commissioner for Human Rights says, 

Author: Zeid Ra’ad Al Hussein, UN High Commissioner for Human Rights, in Miami Herald (USA), Published on: 10 March 

2017 "Human rights trampled in push to build infrastructure". 

2 ADB Report and Recommendation of the President to the Board of Directors, Project Number: 51257-001, July 2019. 

Proposed Loan Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project. 
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ქვეშეთი-კობის გზის პროექტი 

 

პროექტის განხორციელება განადგურების რისკის წინაშე აყენებს თბილისიდან 100 კმ-ში მდებარე 

დაახლოებით 9 კმ-ს სიგრძის ხადის ხეობას, რომელიც საქართველოში 60 კოშკის ხეობადაა ცნობილი. 

მართალია, ზამთრობით, უგზოობის გამო, მთელს ხეობაში 10-მდე სახლში  ძირითადად მოხუცები 

(ქალები) რჩებიან, თუმცა, სხვა სეზონებზე მოსახლეობა სოფლებში ბრუნდება, რადგანაც მათი 

ძირითადი საქმიანობა/შემოსავლის წყარო სოფლის მეურნეობაა. 

 

პროექტი გვარწმუნებს, რომ მას არაპირდაპირი დადებითი ზემოქმედება ექნება ხადის მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაზე და მთლიანად რეგიონში შემოსავლების ზრდისა და სიღარიბის 

აღმოფხვრის კუთხით. თუმცა, პროექტის გზშ-სა და თანმდევ დოკუმენტებში,  საერთოდ არ არის 

განხილული პროექტის უშუალო ზემოქმედება რეგიონში არსებულ სიღარიბეზე, რაც განსაკუთრებით 

პრობლემატურია იმის ფონზე, რომ დოკუმენტის თანახმად, 108 ოჯახი დაკარგავს სასოფლო სამეურნეო 

მიწის 10% ზე მეტს,  რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ადგილობრივ ეკონომიკურ აქტივობებს და 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებას”. პროექტის დოკუმენტების თანახმად, მას ზემოქმედება 

ექნება როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე საკარმიდამო მიწებზე. 158 ოჯახი დაკარგავს 288 მიწის 

ნაკვეთს, საიდანაც 261 ნაკვეთი სასოფლო-სამეურნეოა. საერთო ჯამში, პროექტი 34 ჰექტარი მიწის 

ნაკვეთებს დაიკავებს3 .  ხეობის მცირე მიწიანობიდან გამომდინარე, პროექტს არ უცდია შეეთავაზებინა 

ალტერნატიული მიწის ნაკვეთები, ხოლო შეთავაზებული კომპენსაცია სახელმწიფოს მიერაა 

დადგენილი და არ წარმოადგენს მიწის მესაკუთრეებთან მოლაპარაკების შედეგს. პროექტის 

განხორციელების ამ ეტაპზე პრობლემატურად რჩება, როგორც ტრადიციული მიწების რეგისტრაციისა 

და კომპენსაციის საკითხი, ასევე, გაჩნდა ე.წ მიტაცებული მიწები - საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ თვითნებურად რეგისტრირებული ტრადიციული სათემო მიწები.   

 

მოსახლეობა მიუთითებს ცუდ ჩართულობაზე პროექტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, როგორც გზის მარშრუტის ალტერნატივებთან მიმართებაში,  ასევე, იმის განსაზღვრისას,  

თუ რა ადგილობრივ საჭიროებებს უნდა უპასუხოს პროექტმა. პროექტი არ ითვალისწინებს, 

მოსახლეობისთვის ყველაზე მტკივნეული შიდა გზების საკითხის მოგვარებას. ადგილობრივების 

განცხადებით, „არანაირი სარგებელი არ ახლავს ამ პროექტს სოფლისთვის” (ქალი), რადგანაც ისინი 

დაკარგავენ სასოფლო სამეურნეო მიწების ნაწილს, შეეზღუდებათ ხელმისაწვდომობა ბუნებრივ 

რესურსებზე, შესაძლოა დაზიანდეს მათი სახლები. 

 

ადგილობრივები ხაზს უსვამენ პროექტის ისეთ რისკებს, როგორიცაა ხადის ხეობის ლანდშაფტის 

სრული ცვლილება და დაბინძურების ზრდა, სეისმური პროცესების გააქტიურება, კულტურული 

მემკვიდრეობისათვის გაზრდილი საფრთხეები და შესაბამისად,  ხეობისთვის განვითარების 

პერსპექტივების მოსპობა. ადგილობრივებს მიაჩნიათ, რომ პროექტის განხორციელების შედეგად ისინი 

ვეღარ შეძლებენ სოფლის მეურნეობის სუფთა პროდუქციის მოყვანას, სამკურნალო მცენარეების 

შეგროვება-გადამუშავებას, აგრეთვე მშენებლობისა და შემდგომ ექსპლუატაციის შედეგად, შემცირდება 

ტურისტებისა და დამსვენებლების ნაკადი, რომელთაც სულ ცოტა ხნის წინ აღმოაჩინეს ხადის ხეობის 

კულტურული და რეკრეაციული შესაძლებლობები. 

 

 
3 Asian Development Bank, ‘GEO: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project Tunnel Section (CP-01)’, 19-20 and 
Asian Development Bank,  ‘GEO: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project Road Section (CP-02)’, 24-25. 
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საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლა, საველე გასვლებსა და მოსახლეობასთან ჩატარებულ  

ინტერვიუებთან ერთად გვარწმუნებს, რომ პროექტი ვერ შეძლებს ადგილობრივების საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესებას. ამასთან, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და აზიის 

განვითარების ბანკის სოციალური და გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების პოლიტიკების თანახმად, 

პროექტის დამტკიცებამდე უნდა მომზადებულიყო პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების სრულყოფილი შეფასება და დაინტერესებული საზოგადოების გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ჩართულობა.  

 

გზის მშენებლობამ დადებითი გავლენა უნდა მოახდინოს როგორც ქვეყნის, ასევე რეგიონის სოციალურ 

მდგომარეობაზე. ასევე, პროექტიდან სარგებელი უნდა მიიღოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ (როგორც 

კაცებმა, ისე ქალებმა თანაბრად), რაც პროექტის დიზაინიდან გამომდინარე სათუოა. 

პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და პროექტთან 

დაკავშირებული სხვა სავალდებულო დოკუმენტები არ შეესაბამება ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკასა (2014) და 

შესაბამისობის კრიტერიუმებს. მათ შორის: ბანკის შესაბამისობის პირველ კრიტერიუმს - 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედება და რისკების შეფასება და მართვა, მე-5 შესაბამისობის 

კრიტერიუმს - იძულებითი განსახლება, მე-10 შესაბამისობის კრიტერიუმს - საზოგადოების 

მონაწილეობა. ასევე პრობლემატურია მე-8 კრიტერიუმი - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.  

პროექტი არ შეესაბამება აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკას. ის ზემოქმედებს ე.წ. 

„კრიტიკულ ჰაბიტატზე“, ანუ „ტერიტორიაზე, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქვს 

მაღალი სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული მნიშვნელობის მქონე ბიომრავალფეროვნება“4 

და დიდ რისკებს უქმნის ფიზიკურ კულტურულ რესურსებს. 

აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტს მინიჭებული აქვს 

გენდერული მეინსტრიმინგის კატეგორია, ხოლო სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს ამ თვალსაზრისით 

მთელ რიგ ქმედებებს (გზების უსაფრთხოების კამპანია, ვიზიტორთა ცენტრში ქალების დასაქმება, 

ქალების მიერ ტურისტული საქმიანობების განხორციელება). თუმცა, დაგეგმილი ქმედებები, ერთი 

მხრივ, არათანაწონადია იმ პრობლემების, რაც აწუხებს მოსახლეობას და განსაკუთრებით, ქალებს 

ხადის ხეობაში (უგზოობა, სამედიცინო და საბაზისო სერვისები), ხოლო მეორე მხრივ, ვერ შექმნის 

ქალთა გაძლიერების შესაძლებლობებს, როგორც ხადის ხეობის, ასევე, რეგიონის ცხოვრებაში.  

ხადის მოსახლეობას მიაჩნია, რომ ეს პროექტი ხეობაში არ უნდა განხორციელდეს. მათი თქმით,   
ხადაში შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ერთი მხრივ, გაზრდის ხეობაში მოსახლეობის 

რაოდენობას, ხოლო მეორე მხრივ, შეინარჩუნებს ბუნებრივ გარემოს, კულტურულ მემკვიდრეობას და 

შექმნის ადგილობრივი განვითარების მეტ შესაძლებლობას. მათი აზრით, ხადის ხელუხლებლად 

დატოვებითა და იქ ტურიზმის განვითარებით ქვეყანაც ისარგებლებს5. 

 

 
4 Asian Development Bank Safeguard Policy Statement , 2009 
5 პეტიცია “გადავარჩინოთ უნიკალური ხადის ხეობა / Save the unique Khada Valley in the Caucasus Mountains“ 
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მეთოდოლოგია:  ანგარიში მომზადდა რამდენიმე ეტაპად. პირველ ეტაპზე შესწავლილი იყო 

საპროექტო დოკუმენტაცია, ადგილობრივი მოსახლეობის წერილები და მედია პუბლიკაციები. მოეწყო 

რამდენიმე საველე გასვლა ხადის ხეობაში. 2020 წლის ივნისში, ჩატარდა 22 ჩაღრმავებული ინტერვიუ 

22 ადგილობრივ მოსახლესთან (11 ქალი და 11 კაცი) ხადის ხეობისა და მის მიმდებარე სოფლებში: 

ბენიან-ბეგონი, წკერე, როსტიანთკარი, ბედონი, ჯაღმიანი, კაიშაური, ზაქათკარი და ქვეშეთი.  

 

 

პროექტის აღწერა  

 
 

ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფანი  საქართველოს გავლით აკავშირებს რუსეთს სომხეთთან და ირანთან. 

ჟინვალი-ლარსის გზის მშენებლობის პროექტის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის 

ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების,  სახმელეთო ტრანზიტული ტვირთებისა და ტურიზმის 

პოტენციალის გაზრდა. ქვეშეთი-კობის 23 კმ-იანი გზის პროექტი საქართველოში ჟინვალი-ლარსის 

ტრასის ახალი მონაკვეთის მშენებლობას გულისხმობს6. პროექტის ამ მონაკვეთის სრული  

 
6 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება დანაწევრებულ პროექტებზე, 

მონაკვეთ-მონაკვეთად, ე.წ. “სალამის პრინციპით” მკვეთრ წინააღმდეგობაში მოდის ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი პრაქტიკა საქართველოში გამოიყენება ძირითადად გზების 

მშენებლობისას. ამჟამად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო განიხილავს ჟინვალი-

ლარსის სხვადასხვა მონაკვეთს და ცდილობს მიიღოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება თითოეული 
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ღირებულება 558 მილიონი აშშ დოლარია. აქედან: 415 მილიონი აშშ დოლარი ADB-ს მიერ და 60 მლნ 

აშშ დოლარი EBRD-ს მიერ გამოყოფილი სესხებია, ხოლო 83 მლნ აშშ დოლარი საქართველოს 

მთავრობის წილი. სესხის მიმღებია საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. 

 

აღნიშნულ 23 კილომეტრზე პროექტით დაგეგმილია 5 გვირაბის მშენებლობა,  რომელთა ჯამური 

სიგრძე 11.4 კმ-ს შეადგენს. მათგან ყველაზე გრძელი იქნება დაახლოებით 9 კმ სიგრძის გვირაბი, ხოლო 

დანარჩენი - შედარებით მცირე ზომის (1541 მ, 194 მ, 388 მ და 299 მ). გზის მშენებლობა ასევე 

გულისხმობს 6 ხიდის მშენებლობას, რომელთა ჯამური სიგრძე 2 კმ-ია. მათგან, ერთი იქნება 426 მ 

სიგრძისა და 166 მ სიმაღლის თაღოვანი ხიდი, რომელსაც მოჰყვება გრძელი - 435 მ სიგრძის და 

შედარებით მცირე (322 მ, 218 მ, 148 მ და 28 მ) ხიდი. პროექტის განმახორციელებელია საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.  

 

პროექტის მშენებლობა დაგეგმილია ხადის ხეობაში. ძირითადი მაგისტრალის  მშენებლობის გარდა  

ხადის ხეობასა და მის მიმდებარე სოფლებში დაგეგმილია სხვა ტიპის სამუშაოებიც, მათ შორის 

მაგისტრალის გუდაურთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა, დამხმარე გზების მოწყობა, 

სამშენებლო ბანაკების და ბეტონის ქარხნის მშენებლობა, სანაყაროების მოწყობა და სხვა.   

 

პროექტი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ კლასიფიცირებულია როგორც A  
კატეგორიის პროექტი, რაც გულისხმობს მოსალოდნელ მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე. პროექტის მიხედვით, გაუმჯობესებული გზის ინფრასტრუქტურა გაზრდის 

იაფი ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობას, ვაჭრობასა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს  
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ADB-ის მიერ ხაზგასმულია, რომ პროექტი უზრუნველყოფს  

ეფექტურ გენდერულ მეინსტრიმინგს.78  

 

პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (ბსგზშ) ანგარიშის  
თანახმად, მშენებლობა გამოიწვევს როგორც ეკონომიკურ, ასევე ფიზიკურ იძულებით  
განსახლებას. თუმცა, ბსგზშ ანგარიში განიხილავს მხოლოდ პროექტით პირდაპირ დაზარალებული 

ადამიანების9 საჭიროებებსა და მათზე ზემოქმედებას; თუმცა, არ განიხილავს პროექტით 

 
მონაკვეთისთვის. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დირექტივის 2014/52/EU (EU 2014) მუხლი 2-ის თანახმად, 

პროექტები, რომელთაც მნიშვნელოვანი ზემოქმედება აქვთ გარემოზე, შეფასების სუბიექტები არიან. მუხლის 

თანახმად, სკრინინგმა და გზშ-მ მხედველობაში უნდა მიიღოს მთლიანი პროექტის ზემოქმედება, მათ შორის 

მშენებლობის, ოპერირებისა და სადაც რელევანტურია, პროექტის ლიკვიდაციისას. პროექტის დაყოფა ნაწილებად, 

კონფლიქტში შედის დირექტივასთან. წყარო: „გზშ დირექტივას I და II დანართის პროექტის კატეგორიების 

დეფინიციების ინტერპრეტაცია“, ევროკომისია, 2015  
7 Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project, ADB   
8 პოლიტიკის,  პროგრამისა და პროექტის გენდერული მეინსტრიმინგი არის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება 

განვითარების საკითხების, საჭიროებების და ზემოქმედებების გენდერული პერსპექტივიდან განსაზღვრა 

განვითარების ყველა ეტაპზე, მათ შორის დაგეგმვის, განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების. ეს პროცესი 

არის გენდერული თანასწორობის მიღწევის საფუძველი. წყარო: Gender Tool Kit: Public Sector Management, ADB , 

2012 
9 პროექტით დაზარალებულია ადამიანი, რომელმაც დაკარგა/დაკარგავს თავისი მიწა და/ან ქონება, ან სხვა 

აქტივები, სრულად ან ნაწილობრივ, დროებით ან მუდმივად. პროექტით დაზარალებული თემები არის 

მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს პროექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და რომელზეც პროექტმა და მასთან 

ასოცირებულმა ინფრასტრუქტურამ შესაძლოა იმოქმედოს დადებითად ან  უარყოფითად. წყარო: Resettlement 

Guidance and Good Practice, EBRD, 2017 
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დაზარალებული თემების პრობლემებს (დაბინძურება, ხმაური, ტრანსპორტის ნაკადების 

ინტენსიფიკაცია და სხვა). ასევე, ანგარიშში საერთოდ არ არის შეფასებული პროექტის სოციალურ-

ეკონომიკური და გენდერული ზემოქმედება პროექტის არეალში მოხვედრილ თემებზე. გარდა  
ამისა, არასრულფასოვნადაა შესწავლილი მიწის შესყიდვის ზეგავლენა უშუალოდ 

დაზარალებულებზე.  

 

აღსანიშნავია, რომ დამატებითი ინფრასტრუქტურის დეტალური გეგმები არ არის გაწერილი პროექტის 

დოკუმენტებში. შესაბამისად, საპროექტო დოკუმენტაცია არ მოიცავს  ამ საქმიანობების ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედებას და რისკების შემცირების გეგმებს. მაგალითად, საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის მიერ მოწოდებულ რუკებში10 ჩანს, რომ გუდაურთან დამაკავშირებელი გზა 

გაივლის სოფელ ზაქათკარზე, კაიშაურზე, ჯაღმიანსა და სეთურებზე. თუმცა, პროექტის 

დოკუმენტაციაში ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ დასახლებებად არ განიხილება სოფელი კაიშური, 

ჯაღმიანი და სეთურები.  

 

 

 

 
10 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ „მწვანე ალტერნატივასათვის“ 2020 წლის 8 ივნისის N2-07/5691 

წერილით მოწოდებული საჯარო ინფორმაცია  
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ხადის ხეობის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა  

 

ხადის ხეობა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის შემადგენელი ნაწილია. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 

განვითარების 2016-2021 წლების სტრატეგიის11 მიხედვით, რეგიონი მთელი რიგი სპეციფიური 

გამოწვევებისა და საჭიროებების წინაშე დგას. რეგიონი ხასიათდება მზარდი მიგრაციითა და 

მოსახლეობის ბუნებრივი მატების უარყოფითი დინამიკით, რაც გამოწვეულია ცხოვრების ხარისხის 

დაბალი დონით, სერვისებთან მიუწვდომლობითა და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის 

არასაკმარისი ქმედუნარიანობით. შესაბამისად, რეგიონში მაღალი მოთხოვნაა სამედიცინო 

მომსახურეობაზე, ვინაიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი ასაკოვანია, ხოლო ადგილობრივ  
სამედიცინო დაწესებულებებში მაღალკვალიფიციური კადრების უკმარისობაა; რეგიონში მკვეთრად 

დგას საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობისა და 

განათლების ხარისხის პრობლემა; ქალები ძირითად დაბალ თანამდებობზე არიან დასაქმებული, 

ამასთან ნაკლებია მათი ჩართულობა პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ საქმიანობაში. ეს პრობლემები 

განსაკუთრებით მწვავედ წარმოჩინდება ხადის ხეობის ცხოვრებაში. 

 

თბილისიდან 100 კმ-ში მდებარე დაახლოებით 9 კმ-ს სიგრძის ხადის ხეობა, საქართველოში 60 კოშკის 

ხეობადაა ცნობილი. უგზოობის გამო, ზამთრობით მთელს ხეობაში 10-მდე სახლში  ძირითადად 

მოხუცები (ქალები) რჩებიან. სხვა სეზონებზე კი მოსახლეობა სოფლებში ბრუნდება, რადგანაც მათი 

ძირითადი  საქმიანობა/შემოსავლის წყარო სოფლის მეურნეობაა. 

 

შიდა გზის გაუმართაობა ერთ-ერთი მთავარი  პრობლემაა.  ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ბიუჯეტიდან პერიოდულად ხდება მისი მოხრეშვა, თუმცა ეს სამუშაოები სრულყოფილად არასდროს 

ჩატარებულა. სოფლებში ნამეწყრალი და საზვავე ადგილებიცაა, რომლებიც ადგილობრივების 

ცხოვრებას კიდევ უფრო ართულებს: „გზა 25-35 წელია გაფუჭებულია, მეწყერი რომ ჩამოდის, 

ადგილობრივები აკეთებენ, ჩამოდის კიდევ. მაშინ კიდევ ბევრი ხალხი ცხოვრობდა, ხეობა ნელ-ნელა 

დაიცალა.“ (კაცი) საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არ არსებობა, კი პრობლემებს ქმნის ახალგაზრდა 

ოჯახებისთვის, განსაკუთრებით ზამთარში: „ყველას არ ჰყავს მანქანა, 4 ბავშვი დადის ხადიდან 

სკოლაში ფეხით. 7 კილომეტრია გზა დაახლოებით, საშიში გზაა ზამთარში - საზვავეა და ამიტომაც 

ჩადიან ქირით ქვეშეთში.“(ქალი) 

 

ხადის ხეობაში არ არსებობს მოსახლეობისთვის საჭირო საბაზისო სერვისებიც, მათ შორის:   
სამედიცინო დაწესებულება, სკოლა, საბავშვო ბაღი, მაღაზია, აფთიაქი და სხვა ობიექტები. როგორც 

ადგილობრივები ამბობენ, „გაწამებულები ვართ, თუ ვინმე მოდის, იმათ ვაბარებთ პროდუქტს და 

წამლებს” (ქალი). ამასთან, სერვისები არა მარტო ხადაში, არამედ, მთლიანად რეგიონში 

პრობლემატურია - „ექიმი ქვეშეთში მოდის ხუთშაბათაბით და იქ ჩავდივართ“ (ქალი). სოფლებში  
ასევე პრობლემურია სხვა ინფრასტრუქტურის მდგომარეობაც: წყლის მიწოდება არასტაბილურია 

ხეობის ზოგიერთ სოფელში, რაც ზამთარში კიდევ უფრო მწვავდება, რადგან წყალი იყინება.  
მობილური კავშირი და შესაბამისად, ინტერნეტი ზოგიერთ სოფელში სუსტია. რესპონდენტების 

თქმით, სოფლებში გასაყვანია საკანალიზაციო სისტემა, გამოსაცვლელია ბუნებრივი  აირის მილები  
და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები.  

 
11 „მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების 2016-2021 წლების სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის №1285 განკარგულება  
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ხეობიდან წასვლა ოჯახების სუბიექტური არჩევანი იშვიათ შემთხვევაშია. ძირითადი მიზეზია 

ზამთარში გზისა და საცხოვრებელი პირობების არქონა და სკოლიდან დიდი დაშორება.  იმ ოჯახებს, 

რომლებსაც სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ, ქვეშეთში ზამთრის პერიოდში სახლის ქირაობა უწევთ.  

„დავიღალეთ წინ და უკან სიარულით და ქირით სხვადასხვა სახლში ცხოვრებით“ (ქალი) - ამბობენ  
ეს რესპონდენტები. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ხეობაში იყო სკოლა, 

მიმდებარე სოფლებში ფუნქციონირებდა სკოლა-ინტერნატები და შესაბამისად, ბავშვებისთვის 

განათლების მისაღებად ოჯახებს სოფლების დატოვება არ  უწევდათ. 

 

ამჟამად, ზამთარში ხეობაში ძირითადად ასაკოვანი ადამიანები რჩებიან. ზოგიერთ მათგანს  
ზამთარში ხეობიდან წასასვლელი თავიანთ შვილებთან აქვთ, მაგრამ ხადაში დარჩენას ამჯობინებენ, 

რადგან თავიანთი სახლის გარდა სხვაგან ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. 

 

მოსახლეობა ხეობასა და მიმდებარე სოფლებში ძირითადად მესაქონლეობასა და მეცხოველეობას 

მისდევს. გარდა ამისა, გასაყიდად აწარმოებენ თივას, კარტოფილს, რძის პროდუქტს და სხვ,  ხოლო 

საკუთარი მოხმარებისთვის მოჰყავთ ბოსტნეული. სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთები ძირითადად 

სახლისგან მოშორებითაა, ხოლო სახლებს პატარა საკარმიდამო ნაკვეთები აქვთ. სათიბ-საძოვრები 

ძირითადად მთების ფერდობებზე აქვთ - ხშირად საკმაოდ ძნელად მისასვლელ ადგილებში.  

 

ტრადიციულად ქალები დაკავებულნი არიან საოჯახო საქმიანობით (კერძების მომზადება, სახლის 

დალაგება-დასუფთავება, ბავშვების მოვლა-აღზრდა, ოჯახის წევრებზე ზრუნვა), კარტოფილისა და 

სხვა ბოსტნეულის მოყვანით, ფრინველის მოვლით, რძის პროდუქტების დამზადებით და სხვა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ხეობაში ბევრმა ქალმა იცის ხელსაქმე: „ვართავთ მატყლს, ვჩეჩავთ, ვქსოვთ, 

ყველამ იცის ქსოვა.“ (ქალი). ასევე, ინტერვიუების დროს აღნიშნავდნენ, რომ ტრადიციული კერძების 

მომზადებაც მათი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. კაცების ძირითადი საქმიანობაა თიბვა, 

საქონლის მოვლა და ცხვარში ყოფნა, კარტოფილის მოყვანა, სათემო საქმეების გადაწყვეტაში 

მონაწილეობა. 

 

რეგიონისთვის და ხეობის ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია ტრადიციული 

დღესასწაულები/დღეობები. ეს დღესასწაულები მოსახლეობის ხეობაში დაბრუნების ერთ-ერთი 

მიზეზია. ამასთან, ხადაში არსებულ სალოცავების დიდ ნაწილში, ტრადიციულად მხოლოდ  კაცების 

მისვლა შეიძლება. სალოცავებს თავისი ხელმძღვანელები - დეკანოზები ჰყავთ, რომლებიც კაცები  
არიან. მათ ევალებათ ხალხის ხელმძღვანელობა და ეკლესიის მოვლა. ამ საქმიანობას გვარები 

აგრძელებენ. „ყველა დღესასწაულს აღვნიშნავთ, წასული ხალხიც ჩამოდიან.“ (კაცი). 

 

შემოსავლების (ფულადი და არაფულადი) დიდ ნაწილს სოფლის მეურნეობიდან მიღებული 

სარგებელი შეადგენს. მოსახლეობის ნაწილი დასაქმებულია კურორტ გუდაურში, როგორც 

ხანგრძლივვადიან, ასევე, დროებით სამუშაოებზე და მათი შემოსავლები ტურიზმზეა მიბმული. 

ასაკოვანი მოსახლეობის ფულადი შემოსავლის წყარო ძირითადად პენსიაა, რაც მათ წამლების 

საყიდლადაც არ ყოფნით.  
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პროექტის სარგებელი და რისკები  ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 

 

პროექტის დოკუმენტაციის მიხედვით,  ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტები  გამოირჩევა 

არაადეკვატური 

ინფრასტრუქტურით, არარსებული 

ფორმალური დასაქმებითა და მწირი 

ეკონომიკური განვითარების 

შესაძლებლობებით. შესაბამისად, 

ქვეშეთი-კობის გზის მონაკვეთის 

მშენებლობის “მთავარი 

მოსარგებლეები იქნებიან 

ადგილობრივი მოსახლეობა და გზის 

მომხმარებლები, მათ შორის 

მეწარმეები, კომერციული, სავაჭრო 

და სხვა ინდუსტრიული 

გაერთიანებები, საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მძღოლები და 

ტურისტები”, ვინაიდან პროექტი 

დააკავშირებს თბილისს სამხრეთ 

კავკასიასა და რუსეთთან. 

ნავარაუდევია, რომ გაიზრდება 

ხადის მოსახლეობის შემოსავლები,  
რადგანაც ყველანაირ ამინდში შესაძლებელი იქნება ადგილობრივი გზითა და ხადის ხეობის ახლად 

დაარსებული ვიზიტორთა ცენტრით სარგებლობა.12 თუმცა, ადგილობრივი მოსახლეობა საკმაოდ 

სკეპტიკურად უყურებს პროექტის მესვეურთა მიერ გამოთქმულ დაპირებებს. 

 

ადგილობრივები ყურადღებას ამახვილებენ, რომ მათი მთავარი საჭიროება არის შიდა, არსებული გზის 

რეაბილიტაცია - რაც, მათი აზრით, ხეობის განვითარების საწინდარია. მათი განცხადებით, პროექტი 

შიდა გზების შეკეთებას არ ითვალისწინებს, ხოლო მაგისტრალის სოფლებთან დამაკავშირებელი 

სატრანსპორტო კვანძი მოუხერხებელ ადგილას კეთდება: “წკერემდე მისასვლელი 3 კმ-ია ყველაზე 

რთული მონაკვეთი და ამ ნაწილს ისევ ასე ტოვებენ. 3 კილომეტრის იქით კეთდება კვანძი.“ (კაცი). 

მოსახლეობას თავიდანვე გამოუცხადეს, რომ ეს გზა მათთვის არ კეთდებოდა. 

   

ამასთან, ადგილობრივები მიუთითებენ, რომ „არანაირი სარგებელი არ ახლავს ამ პროექტს 

სოფლისთვის” (ქალი), რადგანაც, მათი აზრით, პროექტის შედეგად ისინი დაკარგავენ სასოფლო 

სამეურნეო მიწების ნაწილს, შეეზღუდებათ ხელმისაწვდომობა ბუნებრივ რესურსებზე, შესაძლოა 

დაზიანდეს მათი სახლები. ადგილობრივები პროექტის სარგებლის ნაცვლად მის პირდაპირ და ირიბ 

უარყოფით ზეგავლენაზე საუბრობენ. ხადელები ხაზს უსვამენ ისეთ რისკებს, როგორიცაა ხადის 

 
12ADB Report and Recommendation of the President to the Board of Directors, Project Number: 51257-001, July 2019. 

Proposed Loan Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project 
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ხეობის ლანდშაფტის სრული ცვლილება და დაბინძურების ზრდა, სეისმური პროცესების  
გააქტიურება,  კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის გაზრდილი საფრთხეები და სხვ. 

 

ადგილობრივების აზრით, ხეობაში უსაფრთხოდ ყოფნა პროექტის სამუშაოებისა და მისი  
დასრულების შემდეგაც შეუძლებელი იქნება. პროექტი სეისმურ პროცესებს გააქტიურებს,  
მაგალითად, ზვავებს წკერეში, მეწყერებს  როსტიანთკარსა და ბედონში. მოსახლეობას აქვს შიში,  
რომ ხეობაში უსაფრთხოდ ცხოვრებას ვეღარ შეძლებენ: „კარების დაკეტვა მოგვიწევს, ხალხი რომ 

დაიწყებს სიარულს ხეობაში.“ (კაცი). რესპონდენტების აზრით, პროექტი ხეობაში ხალხის  
დაბრუნებას კი  არა, მის საბოლოოდ დაცლას გამოიწვევს. 

 

მკვეთრად გამოხატულია პოტენციური ზემოქმედება მოხუცებზე და ბავშვებზე. მოხუცების თქმით, 

მათთვის მიუღებელია ხეობაში ამდენი ხალხის შედინება, გზის სამუშაოების ხმაური, დაბინძურება  
და შემდეგში გზაზე მუდმივი გადაადგილება. მათ სიმშვიდეში, თავიანთი ხელებით აშენებულ  
სახლში უნდათ ცხოვრება, რომლებსაც ასევე დაემუქრება საფრთხე. „თბილისში მყავს შვილი, მაგრამ  
არ მივდივარ, აქ მირჩევნია, აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, აქ დავბერდი. ჩემი გათიბული და ნაწვალები 

მირჩევნია. ქალაქში ვზივარ ერთ ადგილას მარტო და ფანჯრიდან მანქანებს ვითვლი.“ (ქალი).  
პროექტის განხორციელება, როგორც სამშენებლო, ასევე, ექსპლუატაციის ეტაპზე პრობლემურად 

მიაჩნიათ ბავშვებიან ოჯახებს, რომელთა განცხადებით მძიმე ტექნიკის მუდმივი გადაადგილება და 

ხეობაში უცხო ადამიანების შემოდინება, გაზრდის ქალთა შრომას ბავშვთა უსაფრთხოების დაცვის 

კუთხით „ისედაც ცოტა ბავშვია ხოლმე ხეობაში და ვინღა მოიყვანს“ (კაცი). 

 

პროექტი არ უარყოფს, რომ გზის მშენებლობა ხადას ვიზუალურად შეცვლის, გაზრდის ხმაურს და 

დააბინძურებს ხეობას. თუმცა ხადელების აზრით, ეს ზემოქმედება სხვა პრობლემებსაც გამოიწვევს, 

რაც პროექტის დოკუმენტაციაში სათანადოდ არ არის შეფასებული. მაგალითად, მაგისტრალზე 

უწყვეტი მოძრაობა მუდმივი ექოს რეჟიმში ამყოფებს მოსახლეობას, „ისედაც ვიწრო ხეობაა და ექოა - 

ხმამაღლა რომ დაილაპარაკებ, ექოა ხეობაში“ (კაცი), რაც გაზრდის დაძაბულობასა და სტრესს 

მოსახლეობაში. 

 

მოსახლეობის აზრით, მნიშვნელოვნად დაბინძურდება ჰაერიც. 9 კილომეტრიანი გვირაბიდან 

გამოსული დაბინძურებული ჰაერი მთლიანად ხეობაში გაიშლება. მშენებლობის პროცესში კი ჰაერის 

ხარისხს ბეტონის ქარხანა გააუარესებს. მათი თქმით, ამის გამო ხეობაში ბიოპროდუქტებს ვეღარ 

მოიყვანენ: „ბიოპროდუქტებს ვეღარ მოვიყვანთ და ვეღარ შევაგროვებთ სამკურნალო მცენარეებს. ახლა 

რომ გავდივართ და ასკილს ვაგროვებთ და ბავშვებს ვასმევთ, მერე დაბინძურებული იქნება.“ (კაცი). 

ასევე,  ღელავენ დაბინძურებული ჰაერის ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების გამო.  

 

ხეობის მაცხოვრებელნი ასევე რისკად აღიქვამენ გარემოს ნარჩენებით გაზრდილ დაბინძურებას.  

ქვეშეთელი რესპონდენტი (რომელიც არსებულ მაგისტრალთან ცხოვრობს) ამბობს, რომ მუდმივად 

ეზოს დასუფთავების რეჟიმშია. ერთი მხრივ, პირდაპირ ყრიან ნაგავს გამვლელები, მეორე მხრივ, 

მოშორებით დაყრილი ნარჩენებიც ქარს მიაქვს მოსახლეობასთან.  

 

აღსანიშნავია ისიც, რომ მოსახლეობის აზრით, ხეობაში დაბინძურება გზის სამშენებლო სამუშაოების 

გააქტიურებისთანავე დაიწყება. ტექნიკის გადაადგილება და სამუშაოების წარმოება მაშინვე მტვერს 

დააყენებს ხეობაში. პრობლემატურია ისიც, რომ   გვირაბებიდან გამოტანილი მიწის ნაწილი ხეობაშივე  
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უნდა დაიყაროს. რესპონდენტების თქმით, „5 ჰა მიწას ეძებდნენ, გვირაბიდან გამოტანილი მიწის დაყრა 

უნდათ და ვერ იპოვეს საკმარისი ადგილი ხეობაში. ჯერ მთაზე აპირებდნენ დაყრას და წვიმა 

ჩამოიტანს, მერე წკერეს უკან ფიქრობდნენ.“ (კაცი). მათივე თქმით, იმდენად ვიწრო ხეობაა და მცირე 

მიწებია, ასეთ ადგილს ხეობაში ვერ იპოვიან, ან  ამ ნარჩენით ამოავსებენ მთლიანად ხეობას.   

 

პროექტის ფარგლებში შემოთავაზებული სარგებელი  არ ეყრდნობა  მოსახლეობის  საჭიროებებს. 

პროექტი ასევე არ ითვალისწინებს რეალურ რისკებს (გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, 

მოსახლეობის გაზრდილი დატვირთვა სოფლებთან დამაკავშირებელი ხაზის სიშორის გამო, 

უსაფრთხოების შემცირება და სხვა). ამიტომ, მოსახლეობას მიაჩნია, რომ პროექტის დოკუმენტებში 

წარმოდგენილი სარგებელი (ვაჭრობის განვითარება, შემოსავლის ახალი წყაროების გაჩენა და სხვა) 

მინიმალური ან მიუღწეველი დარჩება. პირიქით, ამ პრობლემების გაუთვალისწინებლობა ხეობის 

დაცლას გამოიწვევს: „ამ ჰაერის გამო ჩამომყავს აქ ბავშვები და არ მინდა ეს გზა, რადგან ეს ჰაერი აღარ 

იქნება და ბავშვებს აქ ვეღარ ჩამოვიყვან”.  (ქალი). 

 

პროექტი მის ერთ-ერთ მთავარ შედეგად ხეობაში ტურიზმის განვითარებას, კერძოდ ტურისტული 

საინფორმაციო ცენტრის ჩამოყალიბებას მოიაზრებს. თუმცა, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი  

ამ დაპირებას მწარე დაცინვად აღიქვამს. ისინი შიშობენ, რომ პროექტის განხორციელებას უარყოფითი 

ზემოქმედება ექნება  ხეობისა და მისი მიმდებარე სოფლების ტურისტულ-რეკრეაციულ პოტენციალზე. 

ბოლო წლებში ხადაში დამსვენებლებისა და ტურისტების რიცხვი ნელ-ნელა გაიზარდა.  
კულტურული ძეგლების სიმრავლისა და ბიომრავალფეროვნების გარდა, დასვენების მსურველებს 

ხადაში მოსწონთ ხელუხლებელი გარემო, სიწყნარე, სიგრილე და სუფთა ჰაერი.  

 

ადგილობრივი მოსახლეობა თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში აპირებდა ტურისტული საქმიანობის 

განვითარებას, თუმცა, გზის პროექტმა გეგმებზე ცუდად იმოქმედა - „ვგეგმავდი საოჯახო ტიპის 

სასტუმროს გაკეთებას, ხელობა ჩემს ხელშია, მარა ახლა შევჩერდი, ვინ მოვა თუ აქ ეს მაგისტრალი 

გაიყვანეს?!“ (კაცი). 

 

ხეობის უფროსი თაობის 

წარმომდგენლებს მიაჩნიათ, რომ 

პროექტი  განვითარების 

შესაძლებლობას ართმევს ხეობას და 

რომ გზის პროექტის 

განხორციელების შემდეგ ხეობაში 

შესაძლებლობა აღარ დარჩება 

ახალგაზრდებისთვის და 

დაბრუნებაც აღარავის ენდომება.  

„ახალგაზრდობა დაიღუპება, ჩვენით 

დავღუპავთ ჩვენს ახალგაზრდებს, 

რომლებსაც შნოც აქვთ, ძალაც და 

შესაძლებლობაც.“ (ქალი). 

 

საინტერესოა ისიც, რომ ახალგაზრდებიც ხეობის განვითარებას მაგისტრალის გარეშე ხედავენ.  

მათთვის ახლანდელი ხადა უფრო ღირებული და დიდი პოტენციალის მატარებელია, ვიდრე 
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მაგისტრალით, რომელიც მათი აზრით, მხოლოდ საფრთხეების მომტანია: „მირჩევნია ასეთი იყოს  

ხადა, როგორიც ახლაა. თუნდაც, გზაც ცუდი იყოს და თვეში 2 ჯერ ავიდე, მარა ასეთი დამხვდეს, 

როგორიც ახლაა. ვიცი, რომ ეგ პროექტი დააზიანებს ჩემს სოფელს.“ (კაცი). 

 

საერთო ჯამში, რესპონდენტების თქმით, ვერანაირი კომპენსაცია ვერ გადაწონის იმ ზიანს  
ხეობისთვის, რასაც ეს გზა მას მოუტანს - „მარტო ანაზღაურება ხომ არ არის? დაინგრევა ეს ყველაფერი, 

ისედაც ინგრევა ყველაფერი. ხეობის დამცლელია ეს პროექტი.“ (ქალი). 

 

ხეობაში უმრავლესობის ძირითადი პოზიცია ასეთია: „ხალხის და გზის ნატრულები ვართ. შიდა გზა 

გაეკეთებინათ, ჩვენი იქნებოდა.“(კაცი).  

 

მოსახლეობის ნაწილი ითხოვს,  რომ 

ეს პროექტი  ხეობაში არ 

განხორციელდეს. მათი თქმით,  

ხადაში შიდა გზის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები  ერთი მხრივ, ხეობაში 

მოსახლეობის რაოდენობას 

გაზრდის,   ხოლო მეორეს მხრივ, 

შეინარჩუნებს ბუნებრივ გარემოს, 

კულტურულ მემკვიდრეობას და 

ადგილობრივი განვითარების მეტ 

შესაძლებლობას შექმნის. მათი 

აზრით, ხადის ხელუხლებლად 

დატოვებითა და იქ ტურიზმის 

განვითარებით, ქვეყანაც ისარგებლებს: 

„მიუღებელია ეს გზა, ხეობაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ჯობდა, 

სახელმწიფოსაც უფრო მეტი სარგებელი ექნებოდა.“ (კაცი). 

 

მოსახლეობის მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

 

საპროექტო დოკუმენტაციის თანახმად, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 40-ზე მეტი შეხვედრა 

გაიმართა ადგილობრივ მოსახლეობასთან და სხვა ადგილობრივ დაინტერესებულ პირებთან. 

შეხვედრებზე განხილული იყო პროექტის გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური 

ზემოქმედებები, ასევე პროექტის ტექნიკური დიზაინი.  

 

მიუხედავად პროექტის განმახორციელებლის ღრმა რწმენისა, რომ საკმარისი გაკეთდა მოსახლეობის 

ინფორმირებისისათვის, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კვლავ ბუნდოვანია ის არგუმენტები,  

თუ რატომ გადაწყდა ამ მაგისტრალის გაყვანა ხადის ხეობაზე. შეხვედრებზე ადგილობრივ 

მოსახლეობას ჰქონდა მთელი რიგი შენიშვნები გზის მარშრუტთან მიმართებაში. მოსახლეობის  
დიდი ნაწილი მხარს უჭერს, ე.წ. განისის ალტერნატივას, ანუ განისის ხეობაზე გზის გაყვანას. მათი 

აზრით, ეს მარშრუტი ყველაზე ნაკლებ ზიანს მოიტანს, რადგანაც სსრკ-ის პერიოდში იქ უკვე 

განხორციელდა საგზაო  სამუშაოები.  
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2017 წელს მოსახლეობისთვის წარდგენილი პროექტი, ნაკლები ხიდებითა და გვირაბებით, სრულად 

განსხვავდებოდა 2018 წლის პროექტისაგან, რომლის განხორციელებაც დაწყებულია. რატომ არის 

ხადაზე გზის გაყვანა ოპტიმალური მარშრუტი, ეს კითხვა ჯერ კიდევ აწუხებს მოსახლეობას, 

განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა “გეოლოგიურად ყველაზე გამართლებული მარშრუტი” ყველაზე 

ახლოს გაივლის ვულკანურ ზონასთან და ექნება დიდი ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 

 

ხაზგასასმელია, რომ მოსახლეობა პროექტთან დაკავშირებით ცუდ კომუნიკაციას უსვამს ხაზს: 

„ინტერნეტიდან გავიგე შარშანწინ. აივლიან, ათვალიერებენ, არ გველაპარაკებიან. უნდა გასახლდეს  

ეს სოფელი“ (კაცი). მოსახლეობა წუხილს გამოთქვამს იმაზეც, რომ მათ მიერ დასმულ საკითხებს 

პროექტის ავტორები თითქმის არასდროს არ ითვალისწინებენ: „ყოველ ამოსვლაზე სხვადასხვა რამეს 

ამბობენ და არ ითვალისწინებენ, რასაც ვეუბნებით“ (ქალი). 

პროექტის ზემოქმედება მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე და 

საცხოვრებელ სახლებზე და მასთან დაკავშირებული პრობლემები  

 

პროექტის  დოკუმენტების თანახმად, მას ზემოქმედება ექნება როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე, 

სამოსახლო მიწებზე. 141 ოჯახი დაკარგავს 265 მიწის ნაკვეთს, საიდანაც 241 ნაკვეთი სასოფლო-

სამეურნეოა. ხეობის მცირემიწიანობიდან გამომდინარე, პროექტს არ უცდია შეეთავაზებინა 

ალტერნატიული მიწის ნაკვეთები, რაც იძულებითი განსახლების მაღალ სტანდარტს წარმოადგენს. 

თავიდანვე აქცენტი გაკეთდა მიწის დანაკარგების ფინანსურ ანაზღაურებაზე. ხაზგასასმელია ისიც,  
რომ საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი, რომელიც სახელმწიფოს სახელით უფლებამოსილია მიწის 

კომპენსაციაზე,  არ შესულა მოლაპარაკებებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან და თავიდან უბრალოდ, 

განსაზღვრა 1 კვ. მეტრის მიწის კომპენსაციის ფასად - 5.60 ლარი13, რაც ადგილობრივების თქმით,  

“ერთი ყუთი სიგარეტის ფასია”14.  

 

მოსახლეობა ნათლად აცნობიერებს, რომ მიწაზე პროექტის ზეგავლენა საკმაოდ დიდი იქნება და 

მოსახლეობის დიდ ნაწილს პროექტი მიწის გარეშე დატოვებს: „2 ბიჭი მყავს და მიწა აღარ მრჩება.“ 

(ქალი),  ასევე: „არ დავანებებ  ჩემს  მიწის  წართმევას,  ეგ  ერთი  ნაკვეთი  მაქვს“  (ქალი).  

 

ადგილობრივების განცხადებით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა წარმოადგენს ხადაში 

დასახლებული და ასევე, უკვე გადასახლებული ოჯახების ეკონომიკური შემოსავლის ძირითად 

წყაროს. სასოფლო სამეურნეო მიწების დაკარგვის შედეგად, ადგილობრივებს ყველა ბოსტნეულისა  
და პროდუქტის ყიდვა მოუწევთ, რაც შეცვლის როგორც ცხოვრების სტილს, ასევე, გააძვირებს მას. 

საბოლოოდ, ეს ხეობის დაცლის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი გახდება. ადგილობრივები  
ფიქრობენ, რომ მთაში „მიწა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფული“ (ქალი) და სოფელში მიწის  

გარეშე ცხოვრება, მათი აზრით, შეუძლებელი იქნება.  

 
13 დუშეთის რაიონის ხადის ხეობის მოსახლეობის კოლექტიური მიმართვა საქართველოს მთავრობას და 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის, ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის გზის 

პროექტზე, სექტემბერი 2, 2019 
14 „კობი-ქვეშეთის გზისთვის 1 კვ.მ მიწაში 5.6 ლარი 58 მესაკუთრეს შევთავაზეთ – გზების დეპარტამენტი“, 

ნეტგაზეთი, 07.02.2020 
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აღსანიშნავია ისიც, რომ დიდველის ტერიტორიას მიმდებარე სოფლები (სოფელი მლეთა, არახვეთი  
და სხვა) საძოვრებად იყენებენ. თუმცა, ამ ტერიტორიაზე მაგისტრალის, გუდაურთან მისასვლელი  
და დამხმარე გზების და სხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა იგეგმება, რის გამოც იქ  
ძოვება შეუძლებელი იქნება. სხვა საძოვრები ადგილობრივებს არ აქვთ და არ იციან როგორ შეძლებენ 

საქონლის რჩენას. ეს მიწები სათემო მიწებს წარმოადგენდა. პროექტის განხორციელების შედეგად 

ცნობილი გახდა, რომ ახლა მიწებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნათესავები 

ფლობენ. მოსახლეობისთვის გაურკვეველია, თუ როგორ დაირეგისტრირეს კონკრეტულმა პირებმა ეს 

საძოვრები, რადგანაც არსებული კანონმდებლობით ამ ტიპის მიწების რეგისტრაცია საკმაოდ  
რთულია. ამიტომ ჰგონიათ, რომ  მიწების  რეგისტრაცია კორუფციული გარიგებებით მოხდა. 

 

2020 წლის გაზაფხულზე საავტომობილო გზების დეპარტამენტი იძულებული გახდა ხადაში 1 კვ  
მეტრი მიწის საკომპენსაციო პაკეტი 5.6 ლარიდან 22 ლარამდე გაეზარდა, თუმცა დამოკიდებულება 

ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ არ  შეცვლილა. 2020 წლის 20 მარტს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ქვეშეთი-კობის გზის საპროექტო ტერიტორიის არეალში მოქცეულ მოსახლეობას 

გაუგზავნა წერილი, რომლის მიხედვითაც, მოსახლეობა 5 დღის ვადაში უნდა დათანხმებულიყო 

დეპარტამენტის მიერ შეთავაზებული მიწების საკომპენსაციო პაკეტს და ამის შესახებ წერილობით 

ეცნობებინათ დეპარტამენტისთვის. 21 მარტს ქვეყანაში კოვიდ-19 თან დაკავშირებით საგანგებო 

მდგომარეობა გამოცხადდა. მოსახლეობასა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

წარმომადგენლებს შორის შემდგომი სატელეფონო კომუნიკაციით გაირკვა, რომ მოსახლეობას  
შეუძლია დეპარტამენტის წარმომადგენელს თანხმობა ტელეფონით დაუდასტუროს, თუმცა, ამის 

შემდეგ, მოქალაქეები დაუყოვნებლივ უნდა გამოცხადნენ ქ. თბილისის ან ქ. დუშეთის იუსტიციის 

სახლებში ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით. ადგილობრივების თქმით, საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მათ აცნობა, რომ ამ შეთავაზების უარყოფის შემთხვევაში,  
დაიწყება ექსპროპრიაციის პროცესი და მოსახლეობას პროექტისთვის მონიშნულ მიწებს ჩამოართმევენ. 

 

პროექტით დაზარალებულების ნაწილმა, დღემდე არ იცის გადაუხდის თუ არა პროექტი მათ რაიმე 

ტიპის კომპენსაციას. მართალია, ხადელების განცხადებით “პროექტის შესახებ 600 გვერდიანი წიგნი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაშია და ადგილზე შესაძლებელია გაცნობა” (კაცი),  
როგორც მათ, ასევე რუკებს, მაგრამ ადგილობრივების თქმით, ამავე  „რუკაზე ვერ ვიგებდით ჩვენი 

[მათი] მიწა რომელი იყო, ან სად გაივლის გზა“ (ქალი). სოფელ ჯაღმიანის, კაიშაურისა და სეთურების  
მოსახლეობამ ისიც არ იცის ზუსტად, როგორ გაივლის გზა მათ მიწებზე და არც მიწები აქვთ 

დარეგისტრირებული. 

 

პრობლემატურია ასევე ნარჩენი მიწებისა და საკუთრებასთან ხელმისაწვდომობის საკითხები,  
რომელიც არ არის მოგვარებული პროექტში. მაგ. სოფელ ბენიანის მოსახლეობის ნაწილი გზის მეორე 

მხარეს დარჩენილ მიწებს ვეღარ დაამუშავებს, რადგანაც ამისთვის მათ მოუწევთ სოფელთან 

დასაკავშირებელი კვანძით სარგებლობა, რაც მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით ასაკოვნებისთვის, 

პრობლემას შექმნის სიშორის გამო: “მეორე მხარეს მიწა მრჩება, იმას არ ავანაზღაურებთო, მარა  
გზის იქით როგორ გადავიდე და როგორ გამოვიყენო?” (ქალი). მოხუცების თქმით, მათ უჭირთ 

გადაადგილება და ვერ შეძლებენ გრძელ მანძილებზე სიარულს, თუ თავიანთ ნაკვეთამდე 

მისასვლელად სოფელთან დამაკავშირებელი ხაზის გამოყენება მოუწევთ: „აქ ვეღარ დავდივარ და  
იმ კვანძამდე როგორ მივალ?!“ (ქალი). 
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მოუგვარებელია, მიწების რეგისტრაციის საკითხი. ამასთან დაკავშირებით ხადელებმა არაერთხელ 

მიმართეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ასევე ADB-ისა და EBRD-ის შესაბამის 

სტრუქტურებს. თუმცა პრობლემა, კვლავ პრობლემად დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის 

მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაიწყო, ხეობაში კვლავ არიან ისეთი ოჯახები, რომლებიც ისევ 
ვერ ირეგისტრირებენ იმ მიწებს, რომლებზეც მაგისტრალმა უნდა გაიაროს: „ჩემს 3 ნაკვეთზე გაივლის 

გზა და ვერ ვირეგისტრირებ.“ (ქალი). 

 

ამავდროულად, ხეობაში გაჩნდა ტერმინი, “მიტაცებული მიწები”, რაც გულისხმობს სახელმწიფოს  
მიერ საჯარო რეესტრში საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის გადაფორმებულ ხადელების 

ტრადიციულ საკუთრებაში არსებულ მიწებს.  

ადგილობრივების განცხადებით, დაახლოებით 845 ათასი კვადრატული მეტრი მიწა იქნა 

გადაფორმებული უკანასკნელ თვეებში, მაშინ, როდესაც ადგილობრივებს მნიშვნელოვანი პრობლემა 

ექმნებათ მიწების რეგისტრაციისას. ამასვე ადასტურებს სოფელი როსტიანთკარის მოსახლეობა, 

რომლებმაც ვერ დაირეგისტრირეს მათი მიწები და მოგვიანებით კი, ისინი საავტომობილო გზების 

საკუთრებაში აღმოაჩინეს.  

 

მოსახლეობის აზრით, პროექტი ზემოქმედებას იქონიებს როგორც მიწებზე, ასევე საცხოვრებელ 

გარემოზე, მათ შორის სახლებზე. მათი თქმით, ქვის სახლები ძირითადად მშრალი წესით არის  
ნაშენები, ბევრს ისედაც სჭირდება რეაბილიტაცია და პროექტის სამშენებლო სამუშაოები თუ გზის 

ფუნქციონირების დროს ტრაილერების მუდმივი მოძრაობა აუცილებლად დააზიანებს მათ.  
საბოლოო ჯამში, ამ სახლებში ცხოვრება საშიში გახდება და  სოფლები კიდევ უფრო დაიცლება. 

მაგალითად, სოფელი წკერეში, სადაც 9 კილომეტრიანი გვირაბი დაიწყება და სოფელთან ძალიან  
ახლოს გაივლის, რამდენიმე ოჯახს ამ ეტაპზე უკვე ემუქრებათ განსახლება. ადგილობრივების  
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თქმით, ამ გვირაბის გაყვანის შემდეგ წკერე დარჩება, როგორც „სოფელი თაროზე“, რომელსაც  
პროექტი და მის მიერ გააქტიურებული ზვავები დაანგრევს.  

 

აღსანიშნავია ისიც, რომ პროექტის განმახორციელებელი ზემოქმედებას სათანადოდ არ აფასებს. 

მაგალითად, სოფელ ზაქათკარში და სოფელ წკერეში მაგისტრალი სახლებთან ძალიან ახლოს - 20-50 

მეტრში გაივლის. პროექტი საფრთხეში აგდებს ადგილობრივ მოსახლეობას და თავს არიდებს თავის 

ზემოქმედებაზე პასუხისმგებლობას. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ზოგიერთ სახლში 3-4 ოჯახი 

ცხოვრობს ერთად და პროექტი პასუხისმგებელია ოჯახის ყველა წევრზე. თუმცა, ამის ნაცვლად,  
სახლის დაზიანების შემთხვევაში, პროექტი ამ ოჯახებს რემონტის გაკეთებას ჰპირდება. ვისაც 

განსახლება უწევს, ამ ოჯახებს შეთავაზებული თანხა ნაკლებად აინტერესებთ, მათთვის მთავარია 

ხეობაში ცხოვრება: „კომპენსაციას მოგცემთო და აქ ცხოვრება მინდა. თვითონ აგვიშენონ სახლი“ (კაცი). 

 

აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მოთხოვნების 

თანახმად, პროექტის განმახორციელებელი ვალდებული იყო შესულიყო მოლაპარაკებებში  
თითოეულ დაზარალებულ პირთან, რომლის საკუთრება პროექტის ზეგავლენის ქვეშ ექცევა, 

დახმარებოდა რეგისტრაციაში და/ან რეგისტრაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში განესაზღვრა 

კომპენსაცია ბანკების პოლიტიკის თანახმად. 

 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები აღიარებენ ე.წ. ჩვეულებითი და ტრადიციული საკუთრების 

ფორმებს, შესაბამისად, პროექტს უნდა გააჩნდეს მექანიზმები, რომელიც  საკუთრების ამ ფორმების 

დანაკარგსაც აანაზღაურებდა. აღსანიშნავია, რომ განსახლების სამოქმედო გეგმა დეტალურად  
აღწერს განსხვავებას ქართული კანონმდებლობისა და ADB-სა და EBRD-ის მოთხოვნებს შორის, მათ 

შორის, იმ ფაქტსაც, რომ  საქართველოს კანონმდებლობისგან განსხვავებით, ბანკების მოთხოვნების 

თანახმად, რეგისტრაცია არ წარმოადგენს კომპენსაციის საფუძველს და რომ პროექტი ვალდებულია 

გაწიოს კომპენსაცია როგორც რეგისტრირებული ან ლეგალიზებადი, ასევე, არალეგალიზებადი 

ჩვეულებითი და ტრადიციული საკუთრების შემთხვევაში. ბანკების პოლიტიკის თანახმად, პროექტმა 

უნდა უზრუნველყოს დაზარალებული პირების საცხოვრებელი პირობებისა და შემოსავლების   

გაუმჯობესება  ან მინიმუმ შენარჩუნება15, ანუ  მოსახლეობამ არ უნდა განიცადოს მატერიალური 

ზარალი ამ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების  
შემთხვევაში. მართალია, პროექტს გააჩნია ე.წ დავების გადაჭრის მექანიზმი, მაგრამ მოსახლეობის 

დიდი  ნაწილისთვის ამ  მექანიზმის  შესახებ  არაფერია ცნობილი.  

 

ამასთან, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პოლიტიკის შესაბამისად,  
კომპენსაციები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მანამდე, სანამ პროექტი დაიწყებს ამ მიწის/ქონების 

გამოყენებას.  

აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტს მინიჭებული აქვს 

გენდერული მეინსტრიმინგის კატეგორია. შესაბამისად, მომზადდა გენდერული მეინსტრიმინგის 

სამოქმედო გეგმა. გეგმის თანახმად, პროექტის გზშ ანგარიშში უკვე აისახა გენდერულად 

განცალკევებული მონაცემები, თუმცა  გენდერული ზემოქმედების შეფასება არ არის მომზადებული. 

პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშში გენდერულად  

 
15 ADB, ჩრილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტი: გვირაბის მონაკვეთის (CP-01) განსახლების 

გეგმა. 
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განაწილებული მონაცემები არ არის წარმოდგენილი. ამასთან,  სამოქმედო გეგმის თანახმად, 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ფაზაში დაგეგმილია მთელი რიგი ქმედებები (გზების 

უსაფრთხოების კამპანია, ვიზიტორთა ცენტრში ქალების დასაქმება, ქალების მიერ ტურისტული 

საქმიანობების განხორციელება); თუმცა, ეს ქმედებები, ერთი მხრივ, არათანაწონადია იმ  
პრობლემების, რაც აწუხებს მოსახლეობას და განსაკუთრებით ქალებს ხადის ხეობაში (უგზოობა, 

სამედიცინო და საბაზისო სერვისები); ხოლო, მეორე მხრივ, ეს ქმედებები ვერ შექმნის რეგიონისა  
თუ ხადის ხეობის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელშესახებ გენდერული მეინსტრიმინგს.  

ზემოქმედება კულტურულ ძეგლებზე 

 

ხადა ცნობილია როგორც 60 კოშკის ხეობა. 9 კილომეტრიანი სიგრძის ხადის ხეობაში, მცირე 

ტერიტორიაზე გაშლილ მრავალფეროვან ლანდშაფტში არსებულ სოფლებსა თუ ნასოფლარებში 

შემორჩენილია ტრადიციული საცხოვრებლის ნიმუშები, ხუროთმოძღვრების  შესანიშნავი ძეგლები,  

მათ შორის  ქოროღოს ეკლესია (X ს.), ცეცხლისჯვრის ციხე (IX-X სს.), იუხოს კოშკი (სავარაუდოდ, IX-X 

სს.) და სხვა. ხეობაში არქეოლოგიურად დასტურდება ადამიანის უწყვეტი ცხოვრების კვალი 

ენეოლითის ხანიდან. არქეოლოგიური არტეფაქტები, კლდის ქვაბულში გამართული, თუ  
გალავნიანი ციხეების, ცალკე მდგომი კოშკების, ეკლესიების, მემორიალური ადგილების (კაიშაურის 

ველი, ძველი სასაფლაოები), წარწერიანი ქვებისა და ქვა-ჯვარების სიმრავლე, ერთად წარმოდგენას 

ქმნის ხადის ხეობის კულტურულ -ისტორიული ღირებულებაზე, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის 

შესწავლილ-შეფასებული. ასევე, არ არის სრულად შეფასებული რა ზემოქმედება ექნება  
მშენებლობას აქ არსებულ არქეოლოგიურ თუ ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის ძეგლებზე. ეს 

უკანასკნელნი, უმთავრესად IX- XVII სს.-ით თარიღდება. საშენ მასალად გამოყენებულია ფიქლის ქვა 

და ნაგებია მშრალი წყობის ტექნიკით. მათი ამჟამინდელი მდგომარეობა, გადაუდებელ მოვლა-

პატრონობას საჭიროებს. 

 

ხეობის მოსახლეობას არ სჯერა, პროექტის ავტორთა დაპირების, რომ კულტურულ მემკვიდრეობას 

არანაირი საფრთხე არ შეექმნება. ადგილობრივების თქმით, ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება 

პროექტის იმგვარად 

განხორციელება, რომ 

კულტურული ძეგლები 

არ დაზიანდეს. მათი  
განცხადებით, 

კულტურული ძეგლები 

ძირითადად მშრალი 

ქვის წესითაა ნაშენები, 

ბევრი ისედაც იშლება 

და გზა ზოგიერთ 

სალოცავთან და 

კოშკთან ძალიან ახლოს 

გაივლის, ხოლო  

სოფელ ზაქათკარში, 

გზა სამების 

ეკლესიასთან ძალიან ახლოს გაკეთდება. თითქმის ყველა სოფელში ამ რისკის წინაშე დგას 
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კულტურული ძეგლები: “როსტიანში, სადაც გზა უნდა გაიყვანონ, იქ 3 ციხე და 1 სალოცავია. ისედაც 

იშლება ეს ციხეები. 100 მეტრსა და 50 მეტრზე იქნება ეს ციხეები და როგორ  
არ მოახდენს ზეგავლენას? ასევე, გზა ახლოს გავა „ხადის 12 მოწამესთან“ (ქალი). 

 

მოსახლეობის საწუხარია ისიც, რომ გზა სასაფლაოებთანაც ახლოს გაივლის და მათ ეს საკითხიც 

აწუხებთ.  

 

დიდველის ტერიტორიაზე დამხმარე გზის სამუშაოები მიმდინარეობდა და რესპონდენტების თქმით, 

„არქეოლოგი არ ჰყავდათ, გზა რომ გაჰყავდათ“ (კაცი). შიშობენ, რომ პროექტი მათ წმინდა ადგილებსა 

და სალოცავებს დააზიანებს და ამ შემთხვევაში, მათ უკიდურესი ზომების მიღება მოუწევთ:  

„სისხლის წვეთამდე დაიცავს მოსახლეობა სალოცავებს და ციხეებს. ძველი ციხე გვაქვს დიდველზე  
და სანთლებს ვანთებთ ჩვენ იქ“ (კაცი).  

 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის გატარებული ღონისძიებები არ შეესაბამება აზიის 

განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის განაცხადს (ADB SPS 2009), ევროპის 

რესკონსტრუქციისა და განვოტარების ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის 

შესრულების მე-8 მოთხოვნას (EBRD PR 8) და საქართველოს კანონმდებლობას კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე. პროექტის თანახმად, კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა 2020 წლის 

თებერვალში უნდა ყოფილიყო მზად. 

 

მონიტორინგის გეგმის თანახმად, კონტრაქტორი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონი, 

რომლის თანახმადაც, ძეგლის სტატუსის მქონე ნაგებობიდან მშენებლობა მინიმუმ 300 მეტრის 

დაშორებით არის დასაშვები.  

 

2020 წლის ივნისში ქვეშეთი-კობის გზის მონაკვეთის მშენებელმა კომპანიამ ”ჩინეთის რკინიგზის  

23-ე ბიუროს ჯგუფმა” ნაღვარევის გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლის სიახლოვეში მუშათა 

საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა ნებართვის გარეშე წამოიწყო. მოსახლეობის განცხადებით, 

შენობის საძირკვლის მშენებლობა ნაღვარევის ეკლესიიდან დაახლოებით 70 მეტრში მიმდინარეობდა. 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თავდაპირველი ვერსიით, მშენებლობა 200 მეტრში 

ხორციელდებოდა, თუმცა, საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ყოველგვარი ნებართვის გარეშე 

მიმდინარეობდა16. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამ ფაქტს ადგილობრივების და სპეციალისტების მოჰყვა, 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომაც გამოაცხადა, რომ მშენებლობა 

უკანონო იყო17. 

 

 
16 დუშეთის მუნიციპალიტეტი: ნაღვარევის ეკლესიას დანგრევის საფრთხე არ ემუქრება, რადიო თავისუფლება, 

07.07.2020 
17 „ნაღვარევის ეკლესიასთან უკანონო მშენებლობა შეაჩერეს“, რეგინფო, 11.06.2020  
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საინტერესოა, ისიც რომ სოციალურ ქსელში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა 16 ივლისს დაწერა, რომ საგზაო 

დეპარტამენტის შეთავაზების საფუძველზე, სააგენტო ამჟამად ამუშავებს საგზაო მონაკვეთის 

მიმდებარე  

 

ტერიტორიის დაფარვითი ინვენტარიზაციის პროექტის ტექნიკურ დავალებას, რომელსაც დიდი 

ალბათობით ისევ სააგენტოს წარმომადგენლობითი ექსპედიცია განახორციელებს. მისი განცხადებით, 

“ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებაზე სააგენტოს ნებართვა არ გაუცია, მიუხედავად 

იმისა, რომ იცნობს გარემო ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის ფარგლებში ჩატარებული 

კულტურული მემკვიდრეობის წინასწარ კვლევას. ცხადია ინვენტარიზაციის პროცესი კომპლექსური 

იქნება და მოიცავს არქეოლოგიური ობიექტების დაზვერვასა და შესწავლას. შესაბამისად, სწორედ ამ 

კვლევის ანგარიშზე იქნება სამომავლოდ დამოკიდებული საგზაო მარშრუტის განსაზღვრისა და 

შესაძლო კორექტირების საკითხი.”  

 

თუმცა ფაქტია, რომ  2019 წლის 2 აგვისტოს N 17/3158  წერილით, კულტურული მემკვიდრეობის  
დაცვის სააგენტომ გასცა დადებითი დასკვნა მიწის სამუშაოების  ჩატარების შესახებ. არქეოლოგ 

გიორგი გოგოჭურის თქმით, გამომდინარე იქედან, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

წარდგენილი იყო მხოლოდ “ზედაპირული არქეოლოგიური დაზვერვები”, რომლის თანახმადაც 

“არქეოლოგიური ძეგლების დადგენის მიზნით ჩატარებულ ზედაპირულ არქეოლოგიურ  
დაზვერვებს, საკვლევი მიწის ფართობზე და მის მიმდებარედ არქეოლოგიური ნიშნის მქონე  
ობიექტები და არტეფაქტები ფიქსირდება” და რადგან “საპროექტო გზა გაივლის არქეოლოგიურად 

ნაკლებად შესწავლილ, მაგრამ სავარაუდოდ არქეოლოგიურად მდიდარ ტერიტორიაზე, სადაც 

მდებარეობს ისტორიული, არქიტექტურული ნაგებობები მიგვაჩნია, რომ გზის მშენებლობის მთელი 

პერიოდის განმავლობაში უნდა ხორციელდებოდეს არქეოლოგიური მონიტორინგი.” საინტერესოა, 

როგორ აპირებენ პროექტის ავტორები და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო 

ფუნდამენტური  არქეოლოგიური  გათხრების  წარმოებას  გზის  მშენებლობის  პროცესში. 

 

შესაბამისად, ამგვარად 

გაცემული ნებართვით 

დარღვეულია EBRD-ის 

გარემოსდაცვითი და 

სოციალური პოლიტიკის, 

შესაბამისობის მე-8 

კრიტერიუმის მოთხოვნა, რაც 

გულისხმობს რომ  
ბანკის კლიენტმა უნდა 

მოამზადოს სპეციალური 

კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, რომელიც უნდა 

ეყრდნობოდეს საველე 

სამუშაოებს და ექსპერტულ 

შეფასებებს. “ზედაპირული არქეოლოგიური დაზვერვის” საველე კვლევებად წარმოჩენა 

პრობლემატურია გამომდინარე იქედან, რომ კვლევები ბანკის მოთხოვნით უნდა აფასებდეს 
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ზემოქმედების აცილების გზებსაც.  ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ზემოქმედების თავიდან აცილება არ 

არის შესაძლებელი, კლიენტი ვალდებულია შეისწავლოს პოტენციური ზემოქმედება და შეცვალოს 

პროექტის დიზაინი, რაც EBRD-სთან უნდა შეთანხმდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. 

 

აღსანიშნავია ისიც, რომ პროექტის განმახორციელებელს საერთოდ არ შეუსწავლია, თუ რა  
ზემოქმედება შეიძლება ჰქონდეს პროექტს არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 

 

ყოველივე ზემოთქმული ამტკიცებს, რომ EBRD-ის დირექტორთა საბჭოს მიერ ქვეშეთი-კობის გზის 

მშენებლობის პროექტის დამტკიცებისას არ არსებობდა კულტურული მემკვიდრეობის კვლევები, 

რომელიც მთლიანობაში გვაჩვენებდა პროექტის ზემოქმედებას კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 

 

პროექტის არაკომპეტენტურად 

განხორციელებაზე მეტყველებს ცოტა ხნის 

წინ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი 

ადგილების საერთაშორისო საბჭოს 

“ICOMOS-ის” საქართველოს ეროვნული 

კომიტეტის განცხადებაც, რომელიც ქვეშეთი-

კობის პროექტის განმახორციელებლებს 

მიუთითებს, მომავალში აღარ  გაავრცელონ 

ინფორმაცია, თითქოს  “ICOMOS-ი” რაიმე 

სახით პროექტის წინასწარ კვლევებში იყო 

ჩართული, რადგან ეს  სიმართლეს არ 

შეესაბამება. 

 

 

 

 


