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აჭარა
მაღალმთიანი აჭარიდან 50 ათასი მოსახლე უნდა ჩამოგვეყვანა… მთა
ვეღარ იტევს, ხულოს მოსახლეობა 35-36 ათასია. რეალურად, იქ 15
ათასზე მეტი არ უნდა ცხოვრობდეს

აჭარის მთავრობის ყოფილმა თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ
მისი მმართველობის დროს დაწყებულ და შემდგომში შეჩერებულ
პროექტებზე ისაუბრა. სხვა საკითხებთან ერთად, მან ყურადღება
სოციალური სახლების მშენებლობაზე გაამახვილა და განაცხადა:
“მაღალმთიანი აჭარიდან 50 ათასი მოსახლე უნდა ჩამოგვეყვანა,
იმიტომ, რომ მთა ვეღარ იტევს. მარტივ მაგალითს გეტყვით, ხულოს
მოსახლეობა არის 35 -36 ათასი. რეალურად, ყველა გათვლით, 15
ათასზე მეტი არ უნდა ცხოვრობდეს”.
ფაქტ-მეტრი ამ განცხადების სიზუსტით დაინტერესდა.
საქსტატის მონაცემებით, მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო
აღწერის პირველადი შედეგებით, ხულოს მუნიციპალიტეტში 23 327 პირი
ცხოვრობს, ხულოში, ქედასა და შუახევში ერთად კი – 55 131. 50 ათასი
კაცის მთიდან ბათუმში გადმოსახლების შემთხვევაში, სამივე
მუნიციპალიტეტში 5 131 მცხოვრები დარჩებოდა.
ვარშალომიძის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივაზე 2009 წელს აჭარის
მთავრობის მიერ შემუშავებულ რეგიონული განვითარების
სტრატეგიულ გეგმაშია საუბარი. დოკუმენტის მიხედვით, სოციალური
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, მაღალმთიანი
მუნიციპალიტეტების მჭიდროდ დასახლებული სოფლებიდან
მოსახლეობის ურბანულ ზონაში განსახლება იყო დაგეგმილი.

აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტის შემუშავების დროს აჭარაში
დემოგრაფიული მონაცემები დღევანდელისგან განსხვავებული იყო.
კერძოდ, საქსტატის მაშინდელი მონაცემებით, ხულოში 35.5 ათასი,
შუახევში – 22.8, ქედაში კი 20.4 ათასი მოსახლე ცხოვრობდა (სამივე
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ერთად – 78 700). ლევან
ვარშალომიძის მიერ დასახელებული ხულოს მოსახლეობის
რაოდენობა საქსტატის მაშინდელ მონაცემებს ემთხვევა. საგულისხმოა,
რომ 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემები უკვე
მიმდინარე წლის აპრილში გამოქვეყნდა. ლევან ვარშალომიძემ კი,
აღნიშნული განცხადება ივლისში გააკეთა.
ვარშალომიძის ინიციატივის შესახებ ინფორმაციისთვის ფაქტ-მეტრმა
“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” ბათუმის ოფისს, აჭარის
მთავრობას და ბათუმის მერიას მიმართა.
“ნაციონალური მოძრაობის” წევრმა და ბათუმის ყოფილმა მერმა
რობერტ ჩხაიძემ გვითხრა, რომ პროექტი ბათუმის მერიაში მისი იქ
მუშაობის პერიოდიდან არსებობდა. თუმცა, მერიის სამსახურების
ახლანდელმა უფროსებმა ეს ინფორმაცია არ დაადასტურეს. მსგავსი
მასშტაბის პროექტის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს აჭარის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს, რამაზ
ჯინჭარაძეს, რომელიც ლევან ვარშალომიძის დროსაც აღნიშნულ
თანამდებობაზე მუშაობდა და მსგავს პროექტებს კურირებდა.
როგორც ფაქტ-მეტრს “ნაციონალური მოძრაობის” ბათუმის ოფისში
განუცხადეს, პროექტი, რომლის შესახებაც ლევან ვარშალომიძე
საუბრობდა, დაწყებული არ ყოფილა, თუმცა მთიდან მოსახლეობის
ჩამოყვანა და სამრეწველო ზონაში დასაქმება იგეგმებოდა. კითხვაზე –
გაკეთდა თუ არა რაიმე ამ გეგმის ფარგლებში ლევან ვარშალომიძის
ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, გვიპასუხეს, რომ მაღალმთიანი
მუნიციპალიტეტების გამგებლებს დავალებული ჰქონდათ იმ

ბენეფიციართა სიის მომზადება, ვისაც სოციალურ სახლებში
დააბინავებდნენ.
რაც შეეხება სოციალური სახლების მშენებლობას, აჭარის მთავრობის
მიერ ფაქტ-მეტრისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2016
წელს სამი ასეთი სახლის დასრულება იგეგმება, რომლებშიც
ეკომიგრანტებს ჩაასახლებენ. მათ საერთო ჯამში 180 ბინა გადაეცემათ –
72 ხულოს მუნიციპალიტეტში, 50 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, 58 კი
ბათუმში.

დასკვნა
საქსტატის მონაცემებით, მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო
აღწერის პირველადი შედეგების თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტში
23 327 პირი ცხოვრობს. ხულოში, ქედასა და შუახევში ერთად კი – 55 131.
თუ 50 ათას მოსახლეს საცხოვრებლად მთიდან ბათუმში
გადმოიყვანდნენ, სამივე მუნიციპალიტეტში 5 131 მცხოვრები
დარჩებოდა.
შესაბამისად, ლევან ვარშალომიძის განცხადება მაღალმთიანი აჭარის
მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ არაზუსტია. მართალია, ის
ემთხვევა საყოველთაო აღწერის ძველ, 2002 წლის მონაცემებს, თუმცა
ახალი სტატისტიკა განსხვავებულ სურათს აჩვენებს. საქსტატის ახალი
მონაცემები 2016 წლის აპრილში გამოქვეყნდა, ვარშალომიძემ კი
განცხადება მიმდინარე წლის ივლისში გააკეთა.
როგორც ფაქტ-მეტრმა გაარკვია, მაღალმთიანი აჭარიდან
მოსახლეობის ურბანულ ზონებში დასახლებასა და მის ინტეგრაციას
რეგიონის განვითარების სტრატეგიული გეგმა ითვალისწინებდა,
რომელიც აჭარის წინა მთავრობამ შეიმუშავა (თუმცა, ამ პროექტის
განხორციელების რაიმე დეტალური გეგმა არ წარმოუდგენია).

ფაქტ-მეტრის დასკვნით, ლევან ვარშალომიძის განცხადება არის
ნახევრად სიმართლე.
ავტორი: მაია მერკვილაძე

Леван Варшаломидзе
18-07-2016
Аджария
Ми должны били переселить 50 тысяч жителей из Горной Аджарии,
гора не может больше вместить, население Хуло уже составляет 35-36
тыс жителей. На самом деле, не должно быть более чем 15 тысяч.

Бывший председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе
поговорил о проекте которой было начато во время его правления, а
затем приостановили. Помимо всего прочего, он обратил внимание на
строительство социальных домов и заявил что: ” Ми должны били
привести 50 тысяч жителей из Горной Аджарии, потому что гора не
может больше вместить. Я скажу простои пример, население Хуло
составляет 35-36 тыс жителей. Реально там не должный жит боле чем
15 тысяч людей.
Факт-метр заинтересовался точностью этого заявлении.
по данным бюро Национальной статистики, по первоначальным
результатом из переписи населении 2014 г, в муниципалитете Хуло
живёт 23 327 человек, а в Хуло в Кеде и Шуахеви (общем) 55 131. В
случае переселении 50 тысяч человек с гори в Батуми во всём трём
муниципалитете осталось би 5 131 жителей. Про инициативу

выраженной Леваном Варшаломидзе, говорится в стратегическом плане
регионального развитии которого разработал правительство Аджарии
в 2009 году. Согласно документу, в целях улучшении социальных
услуг, планировалось переселение населении из густонаселенных
деревни в городских районах.
Следует отметить, что в ходе подготовки документа демографические
данные Аджария отличалась от нынешней.
В соответствии с прошлыми данными: в Хуло- 35.5 тысячи, Шуахеви22.8, Кеда-20.4 жители жили. Число названии Леваном Варшаломидзе
про населении Хуло совпадает с данными национального бюро
статистики. Следует отметить, что данные о переписях 2014 года были
опубликованы в апреле текущего года. А Леван Варшаломидзе это
заявлению сделал в июле.
Для информации про инициативу Варшаломидзи, фак-метр обратился
к офису "Единого национального движении" в Батуми , правительству
Аджария и мэрии Батуми.
Член "Единой национальной движений" и бывший мэр города Батуми
Роберт Чхаидзе нам сказал что, проект в мэрии Батуми существовал ещё
в том периоде когда он там работал. Но текущие главари службой
мэрии не подтверждают эту информацию. Информацию о током
масштабном проекте не имеет и заместитель министра Аджария
здравоохранении и социальной обеспечении Рамаз Джинчарадзе,
которой и во время Леван Варшаломидзе работал на этом же позицие и
курировал подобных проектов.
Как факт-метру заявили с офиса "Единого национального движении" в
Батуми, проект о котором говорил Леван Варшаломидзе не было
начато, но планировалось привлечение и занятость населении в
промышленных зонах. На вопрос- било или нет что-нибудь сделано в

рамках этого проекта в то время когда у власти бил Варшаломидзе, нам
ответили что, было приказано подготовить список тех бенефициаров,
которых потом должный били разместит в социальных домах.
Что касается строительство социальных домов, в соответствии с
предоставленной информацией от правительство Аджария, В 2016 году
строительство три таких домов будет завершено, и там будут
переселены эко-мигранты. В общем Они получият 180 квартир. 72-в
Муниципалитете Хуло, 50- Хелвачаурскому муниципалитету и 58
квартир для Батуми.

Вывод
по данным бюро Национальной статистики, по первоначальным
результатом из переписи населении 2014 г, в муниципалитете Хуло
живёт 23 327 человек. а в Хуло в Кеде и Шуахеви (общем) 55 131. В
случае переселении 50 тысяч человек с гори в Батуми во всём трём
муниципалитете осталось би 5 131 жителей.
Соответственно, заявление Леван Варшаломидзе про числе населении
горной Аджарии является неточный. Несмотря на то что эти данные
совпадают с старим переписям 2002 года, всё равно новая статистика
показывает иную картину. Новые данные о переписях были
опубликованы в апреле 2016 года, а Леван Варшаломидзе это
заявлению сделал в июле тёкшего года.
Как выяснил факт-метр, перенаселению жителей из Горной Аджарии в
городские зонах и их интеграцию включала себе стратегический план
развитии регионов, которого разработала предыдущая правительство. (
но каких либо детальных планов для реализации этого проекта не
предусматривается)

По выводу факт-метра заявление Левана Варшаломидзе является
полуправдой.
Автор: Майя Мерквиладзе
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Աջարիա
Լևան Վարշալոմիձե.
«Մենք պիտի 50 000 բնակիչ տարհանեինք լեռնային Աջարիայից:
Խուլոյի բնակչությունն արդեն կազմում է 35-36 հազար մարդ,
իրականում սարավանդն այդքան բնակիչ չի կարող տեղակայել,
բնակչության թիվը չի կարող լինել 15 000-ից ավելի»:
Աջարիայի կառավարության նախկին ղեկավար Լևան Վարշալոմիձեն
խոսել է իր կառավարության օրոք սկսված նախագծի մասին, որը
հետագայում կասեցվել է: Նա խոսել է սոցիալական տների
շինարարության մասին և հայտարարել. «Մենք պիտի 50 000 բնակիչ
տարհանեինք լեռնային Աջարիայից: Խուլոյի բնակչությունն արդեն
կազմում է 35-36 հազար մարդ, իրականում սարավանդն այդքան
բնակիչ չի կարող տեղակայել, բնակչության թիվը չի կարող լինել 15
000-ից ավելի»:
Փաստ –մետրը հետաքրքրվել է այս հայտարարության ճշտությամբ:

Ըստ Ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալների,
նախնական մարդահամարի տվյալների համաձայն, 2014թ-ն
Խուլոյում բնակվել է 23 327 մարդ:Իսկ Խուլոյում, Քեդիում և
Շուախևում միասին՝ 55 131 մարդ: 50 000 մարդ տարհանելուց հետո
պիտի մնային 5 131 մարդ: Լևան Վարշալոմիձեն խոսել է 2009թ-ի
Աջարիայի կառավարության մշակած ռազմվարական զարգացման
ծրագրի մասին, ըստ որի, խիտ բնակեցված գյուղաբնակչությունը
պիտի տարհանվեր դեպի քաղաքներ՝ սոցիալական
ծառայությունների բարելավման նկատառումներով:
Հարկ է նշել, որ փաստաթղթի պատրաստման ընթացքում
Աջարիայի ժողովրդագրական նախկին պատկերը տարբերվում է
այժմյանից:
Հին տվյալների համաձայն, Խուլոյում ապրել են 35 500 մարդ,
Շուախևում՝ 22 800, իսկ Քեդայում՝ 20 400 մարդ: Լևան Վարշալոմիձեի
հայտարարած թիվը համապատասխանում է Ազգային
վիճակագրության ծառայության տվյալներին: Միաժամանակ պետք է
նշել, որ 2014թ-ի նախնական մարդահամարի տվյալները
հրապարակվել են սույն թվականի ապրիլին, իսկ Լևան
Վարշամլոմիձեն հայտարարություն է արել հուլիսին:
Լևան Վարշալոմիձեի հայտարարության առիթով փաստ-մետրը դիմել
է «Միացյալ ազգային շարժման» Բաթումիի գրասենյակին, Աջարիայի
կառավարությանը և Բաթումիի քաղաքապետարանին:
«Միացյալ ազգային շարժման» անդամ և Բաթումիի նախկին
քաղաքապետ Ռոբերտ Չխաիձեն մեզ ասել է, որ Բաթումիի
քաղաքապետարանում նախագիծը եղել է դեռևս իր աշխատած
ժամանակահատվածում: Սակայն գործող իշխանակկաններն այդ
տեղեկատվությունը չեն ընդունում: Այդպիսի ծավալուն նախագծի
մասին տեղեկատվություն չունի նաև Աջարիայի
առողջապահության և սոցիալական ապահովման փոխնախարար

Ռամազ Ջինաչարիձեն, ով Լևան Վարշալոմիձեի ժամանակ
աշխատել է նուն տեղում և նմանօրինակ ծրագրեր է ղեկավարել:
Ինչպես փաստ-մետրին հայտնել են «Միացյալ ազգային շարժման»
Բաթումիի գրասենյակից,նախագիծը, որի մասին խոսել է Լևան
Վարշալոմիձեն, սկսված չի եղել, սակայն նախատեսված էր
շահառուների ընդգրկում և աշխատանքով ապահովում
արդյունաբերական գոտիներում: Հարցին, սկսված եղել է թե ոչ որևէ
աշխատանք այդ նախագծի շրջանակներում այն ժամանակ, երբ
աշխատում էր Լևան Վարշալոմիձեն, մեզ պատասխանեցին, որ
հանձնարարված է եղել ստեղծել շահառուների ցուցակները, ովքեր
պիտի տեղակայվեին սոցիալական տներում:
Ինչ վերաբերվում է սոցիալական տների կառուցմանը, ապա ըստ
Աջարիայի կառավարության տեղեկատվության,2016 թ-ին կավարտվի
այդպիսի երեք տան շինարարությունը, ուր կտեղակայվեն
էկոմիգրանտները:Ընդհանուր առմամբ նրանք կստանան 180
բնակարան, որից 72-ը Խուլոյի մունիցիպալիտետում,50-ը
Խելվաչաուրիի մունիցիպալիտետում և 58-ը Բաթումիիում:
Եզրահանգում՝
Ըստ Ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալների,
նախնական մարդահամարի տվյալների համաձայն, 2014թ-ն
Խուլոյում բնակվել է 23 327 մարդ:Իսկ Խուլոյում, Քեդիում և
Շուախևում միասին՝ 55 131 մարդ: 50 000 մարդ բարձրալեռնային
գոտուց Բաթումի տարհանելուց հետո պիտի մնային 5 131 մարդ:
Հետևաբար Լևան Վարշալոմիձեի հայտարարությունը լեռնային
Աջարիայի բնակչության վերաբերյալ ճիշտ չէ: Թեև այդ թվերը
համապատասանում են 2002 թ-ի մարդահամարին, սակայն պատկերն
այժմ լրիվ այլ է: Մարդահամարի նոր տվյալները հրապարակվել են

2016-ի ապրիլին, իսկ Լևան Վարշամլոմիձեն հայտարարություն է
արել սույն թվականի հուլիսին:
Ինչպես պարզել է փաստ-մետրը, լեռնային Աջարիայից բնակջության
տեղահանումը քաղաքային գոտի և նրանց ինտեգրումը
տարածաշրջանների ռազմավարական զարգացման ծրագրի մասն է
կազմել, որն էլ մշակել է նախորդ իշխանության օրոք(սակայն այդ
նախագծի իրագործման որևէ կոնկրետ պլան չի նախատեսվում):
Փաստ-մետրի եզրահանգմամբ, Լևան Վարշալոմիձեի
հայտարարությունը կիսով չափ է ճիշտ:
Հեղինակ՝ Մայա Մերկվիլաձե

Levan Varşalomidze
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Adjara
Biz dağlı Adjaradan, 50 min sakini başqa yerə köçürməliydik, orada 15 min
sakindən çox qala bilməz, indi isə, əhalinin sayı 35-36 min insandır.
Adjaranın keçmiş baş naziri Levan Varşalomidze, lahiyə haqqında danışdı,
hansı ki, onun hakimiyyətdə olduğu zaman başlamışdı, sonra isə, lahiyəyi
dəvam etdirmədillər. O bəyan etdi ki: “Biz dağlı Adjaradan, 50 min sakini
başqa yerə köçürməliydik, məsəl üçün, Xuloda 15 min sakindən çox qala
bilməz, indi isə, əhalinin sayı 35-36 min insandır”.
Fakt-metr bu bəyanatın nə gədər düzgün olduğunu yoxladı.

Milli Statistika Bürosunun məlumatına görə əhalinin birinci
siyahayaalınmasına görə, Xuloda 22 327 insan yaşayır, ancaq Xulo, Keda və
Şuaxevidə ümümiyyətlə 51 131 insan. 50 min insan oradan, Batumiyə
köçürüləsi idi, bütün bələdiyyədə 5 131 insan qalardı. Levan
Varşalomidzenin təşəbbüsündə, 2009-cu ildə Adjara hökumətinin regional
inkişaf strateji planı haqqda danışılır. Sənədə görə, sosial xidmətlərin
yaxşılaşdırılması üçün, əhalinin sayı çox olan kəndlərdən, insanların şəhər
rayonlarına köçürülməsi planlaşdırılırdı.
Qeyd etməliyik ki, sənədlər hazırlananda, Adjaranın demoqrafik məlumatı,
indiki məlumatdan fərqli idi.
Bu bilgilərə görə: Xuloda – 35.5 min, Şuaxevidə - 22.8 min, Kedada 20.4 min
insan yaşayırdı. Levan Varşalomidzenin, Xulo əhalisinin sayı haqqda, bəyan
etdiyi məlumat, Milli Statistika Bürosunun məlumatlar ilə, birdir. Qeyd
etməliyik ki, 2014-cü ildə aparılan əhali yoxlayışının məlumatları, bu ilin
aprel ayında bəyan edildi. Levan Varşalomidze isə, bu məlumatı iyulda bəyan
etdi.
Varşalomidzenintəşəbbüsü haqqda məlumat almaq üçün, fakt-metr “VMH”
partiyasının Batumidə ki, ofisinə və Adjaranın hakimiyyəti və meriyasına
müraciət etdi.
“VMH” partiyasının üzvü və Batuminin keçmiş meri, Robert Çxaidze dedi ki,
bu lahiyə, onun meriyada işlədiyi vaxt da, var idi. Ancaq meriyanın indi ki,
başçıları bu məlumatı təsdiq etmirlər. Belə böyük bir lahiyə haqqda,
Adjaranın, Sağlamlıq və İctimai Rifah nazirinin müavini, Ramaz
Cinçaradzenin, bir məlumatı yoxdu, hansı ki, Levan Varşalomidzenin
vaxtında da, bu vəzifəyi tuturdu və belə bir lahiyələri idarə edirdi.
“VMH” partiyasının fakt-metre bəyan etdiyi məlumata görə, Levan
Varşalomidzenin danışdığı lahiyə, hələ başlamamışdı, lakin lahiyə ilə nəzərdə
tutulan yerlərdə, insanları cəlb etmək üçün, məşğulluq planlaşdırılırdı.

“Lahiyə çərçivəsində, bir şey edildimi?” sualına, onlara sosial evlərdə
yerləşdiriləsi benefisiarların siyahasını hazırlamağa əmr gəldiyini bizə
bildirdilər.
Sosial evlərin tikilişi haqqda isə, Adjara hökümətinin bizə verdiyi məlumata
görə, 2016-cı ildə 3 ev tamamlandı və oraya ekomiqrantlar yerləşdiriləcək.
Ümumiyyətlə onlar 180 dairə alacaqlar. 72-si Xulo bələdiyyəsində, 50-si
Xelvaçauridə, 58 dairə isə Batumidən.
Nəticə
Milli Statistika Bürosunun məlumatına görə, əhalinin birinci
siyahayaalınmasında, Xuloda 22 327 insan yaşayır, ancaq Xulo, Keda və
Şuaxevidə ümümiyyətlə 51 131 insan. 50 min insan oradan, Batumiyə
köçürülsə idi, bütün bələdiyyədə 5 131 insan qalardı.
Beləliklə, Levan Varşalomidzenin, dağlı Adjarada qalan əhalinin sayı haqqda
bəyanatı, dəqiq deyil. Baxmayaraq ki, bu məlumatlar 2002-ci ilin əhali
yoxlayışı ilə birdi. Yoxlayış haqqda yeni məlumat, 2016-cı ilin arprel ayında,
yayınlandı, ancaq Levan Varşalomidze bu bəyanatı bu ilin iyul ayında etdi.
Fakt-metrin öyrəndiyinə görə, dağlı Adjaradan insanların şəhərə
köçürülməsi, regionların inkişaf planını da, nəzərdə tuturdu, bu plan
Adjaranın keçmiş hakimiyyəti tərəfindən yarandı.
Fakt-metr nəticəsi ilə, Levan Varşalomidzenin bəyanatı yarı həqiqətdi.
Avtor: Maya Merkviladze

