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somxuri ena saqarTveloSi

Տարածաշրջանային կամ 
փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիա Լեզվի ուղեցույց 
կամ փոքրամասնությունների լեզուների
 
regionuli an umciresobaTa 
enebis evropuli qartia 

 coe.int/minlang

Հայերեն լեզուն 
Վրաստանում

enis gzamkvlevi

Հայերեն լեզուն Վրաստանում
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რეგიონული ან უმცირესობათა 
ენების ევროპული ქარტია 
წარმოადგენს ევროპის საბჭოს 
კონვენციას, რომელიც ხელს 
უწყობს იმ უმცირესობათა 
ენების დაცვას, რომლებზეც  
ტრადიციულად საუბრობენ 
ქვეყანაში. ენათა ქარტია 
ითვალისწინებს ხელშეწყობის 
სხვადასხვა ღონისძიებებს, 
რომლებიც შექმნილია იმის 
უზრუნველსაყოფად და 
წასახალისებლად, რომ მოხდეს ამ 
ენების საჯაროდ, განსაკუთრებით 
სკოლებში, კულტურულ 
ღონისძიებებში, მედიაში, 
კომპანიებსა და ადმინისტრაციულ 
ორგანოებში გამოყენება. 

1999 წელს ევროპის საბჭოში 
გაწევრიანების დროს, 
საქართველომ იკისრა 
რეგიონული ან უმცირესობათა 
ენების ევროპული ქარტიის 
რატიფიცირება. როგორც კი 
საქართველოს ხელისუფლება 
მოახდენს ქარტიის რატიფიცირებას 
და დოკუმენტი შევა ძალაში, იგი 
ხელს შეუწყობს სომხური ენის 
დაცვასაც, რადგან იგი წარმოადგენს 
უმცირესობათა იმ ერთ-ერთ 
ენას, რომელზეც ტრადიციულად 
საუბრობენ საქართველოში. 
მოცემული ენის გზამკვლევი 
მოიცავს ენების ევროპული 
ქარტიით გათვალისწინებულ 
ხელშეწყობის იმ ღონისძიებებს, 
რის გამოყენებასაც საქართველო 
აპირებს სომხურის მიმართ. 

Տարածաշրջանային կամ 
փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիան Եվրոպայի 
խորհրդի կոնվենցիաներից է, որը 
խթանում է փոքրամասնությունների 
լեզուները, որոնցով ավանդաբար 
խոսում են երկրում: Լեզվի մասին 
կոնվենցիան ներառում է տարբեր 
խթանիչ միջոցներ, որոնք նպատակ 
ունեն խթանել և խրախուսել 
նման լեզուների գործածումը 
հասարակական կյանքում, 
մասնավորապես` դպրոցներում, 
մշակութային միջոցառումների 
ժամանակ, զանգվածային 
լրատվամիջոցներում, 
ընկերություններում և վարչական 
մարմիններում:

1999 թվականին Եվրոպայի 
խորհրդին միանալիս` Վրաստանը 
ստանձնեց  Տարածաշրջանային 
կամ փոքրամասնությունների 
լեզուների եվրոպական 
խարտիան վավերացնելու 
պարտավորություն: Հենց 
Վրաստանի իշխանությունները 
վավերացնեն խարտիան և  
Լեզվի մասին խարտաին  գործի 
Վրաստանում, այն նաև կխթանի 
հայերեն լեզուն, քանի որ հայերենը 
փոքրամասնություններից մեկի   
լեզուներից է, որով ավանդաբար 
խոսում են Վրաստանում: Լեզվի 
ուղեցույցը ներառում է Լեզվի մասին 
եվրոպական խարտիայի խթանիչ 
միջոցներ, որոնք Վրաստանը 
մտադիր է կիրառել հայերենի 
նկատմամբ:
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მხარი დაუჭირეთ ამ ღონისძიებებს: 
თუ თქვენც რეგულარულად იყენებთ 
სომხურ ენას სხვადასხვა სფეროში, 
თქვენ მნიშვნელოვან წვლილს 
შეიტანთ სომხურის, როგორც 
საქართველოს ენის, შენარჩუნებისა 

და განვითარების საქმეში.

  miznebi da principebi  

– საქართველო საკუთარ 
პოლიტიკას, კანონმდებლობასა 
და პრაქტიკულ საქმიანობას 
სომხური ენის მიმართ იმ 
ტერიტორიის ფარგლებში, 
სადაც ეს ენა გამოიყენება და ამ 
ენის კონკრეტული სიტუაციის 
შესაბამისად, ააგებს შემდეგ 
მიზნებსა და პრინციპებზე 

დაყრდნობით:

 f სომხური ენის აღიარება 
კულტურული სიმდიდრის 
გამოხატულებად

 f სომხური ენის გეოგრაფიული 
არეალის პატივისცემა 
იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ არსებული ან ახალი 
ადმინისტრაციული 
დაყოფა დაბრკოლებას არ 
წარმოადგენდეს სომხური ენის 
განვითარებისათვის

 f საჭიროების შემთხვევაში, 
სომხური ენის 
განვითარებისათვის 
გადამჭრელი მოქმედების 
აუცილებლობის უზრუნველყოფა, 
მისი დაცვის მიზნით

Աջակցեք այդ միջոցներին. Եթե 
դուք ևս կանոնավոր կերպով 
գործածում եք հայերեն լեզուն 
տարբեր բնագավառներում, ապա 
դուք կարևոր ներդրում կունենաք 
հայերենի` որպես Վրաստանի 
լեզու, պահպանման և զարգացման 

գործում :

  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ և ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  

– Հայերեն լեզվի առնչությամբ 
այն  տարածքներում, որտեղ այն 
գործածվում է և համաձայն այս 
լեզվի կարգավիճակի` Վրաստանը 
իր քաղաքականությունները, 
օրենսդրությունը և գործելակերպը 
կհիմնի հետևյալ նպատակների և 
սկզբունքների վրա.

 f հայերեն լեզվի` որպես 
մշակութային հարստության 
արտահայտման միջոցի ճանաչում

 
 f հայերեն լեզվի գործածման 

աշխարհագրական տարածքի  
պահպանում` երաշխավորելու 
համար, որ առկա կամ նոր 
վարչական շրջանները դրա 
զարգացմանը նպաստելուն 
խոչընդոտ չհանդիսանան, 

 f վճռական գործողության 
անհրաժեշտություն խթանելու 
համար հայերեն լեզվի 
զարգացումը` նպատակ 
հետապնդելով երաշխավորել 
դրա պահպանումը  
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 f ზეპირი და წერილობითი 
ფორმით, საჯაროდ და პირად 
ცხოვრებაში სომხური ენის 
გამოყენების ხელშეწყობა და/
ან წახალისება

 f ქარტიით გათვალისწინებულ 
სფეროებში სომხურ ენაზე 
მოლაპარაკე ჯგუფებს 
შორის კონტაქტების 
შენარჩუნება და განვითარება, 
აგრეთვე კულტურული 
ურთიერთობების დამყარება 
სახელმწიფოში მცხოვრებ 
სხვა ჯგუფებთან, რომლებიც 
განსხვავებულ ენებზე 
საუბრობენ

 f განათლების სისტემის 
ყველა შესაბამის საფეხურზე 
სომხური ენის სწავლებისა 
და შესწავლის სათანადო 
ფორმებისა და საშუალებების 
უზრუნველყოფა

 f სომხურ ენაზე არამოსაუბრე 
პირებისათვის ენის 
შესასწავლად პირობების 
შექმნა, თუ ისინი ცხოვრობენ 
იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს 
ენა გამოიყენება და აქვთ მისი 
შესწავლის სურვილი

 f უნივერსიტეტებსა ან შესაბამის 
დაწესებულებებში სომხური 
ენის შესწავლისა და კვლევის 
ხელშეწყობა

 f հայերեն լեզվի գործածման 
դյուրացում և/կամ խրախուսում 
գրավոր և բանավոր խոսքում, 
հասարակական և մասնավոր 
կյանքում 

 f սույն Խարտիայով 
կարգավորվող 
բնագավառներում կապերի 
պահպանում և զարգացում 
հայերեն լեզուն գործածող  
խմբերի միջև, ինչպես նաև 
պետության ներսում այլ 
լեզուներ գործածող խմբերի 
հետ մշակութային կապերի 
հաստատում 

 f հայերեն լեզվի ուսուցման 
և ուսումնասիրման 
համապատասխան ձևերի և 
միջոցների տրամադրում բոլոր 
համապատասխան փուլերում 

 f հարմարությունների 
տրամադրում, որոնք 
հնարավորություն են տալիս 
հայերեն լեզվով չխոսող և այդ 
լեզվի գործածության տարածքում 
բնակվող անձանց սովորել այդ 
լեզուն, եթե նրանք այդպիսի 
ցանկություն ունեն 

 f հայերեն լեզվի ուսումնասիրման 
և հետազոտման խթանում 
համալսարաններում 
և համապատասխան 
ինստիտուտներում 
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 f ამ ქარტიით 
გათვალისწინებულ 
სფეროებში 
სახელმწიფოთაშორისი 
გაცვლების შესაბამისი 
ფორმების ხელშეწყობა 

სომხური ენისთვის.

სომხური ენის გამოყენების 
მიმართ, საქართველო იღებს 
ვალდებულებას აღკვეთოს, თუ 
ჯერ არ აღუკვეთავს, ნებისმიერი 
გაუმართლებელი გამორჩევა, 
გამორიცხვა, შეზღუდვა ან 
უპირატესობის მინიჭება, რომელიც 
მიმართულია ამ ენის შენარჩუნებისა 
და განვითარებისათვის ხელის 
შეშლისა ან საფრთხეში 
ჩაგდებისაკენ. ამასთან, სომხური 
ენის სასარგებლოდ სპეციალური 
ზომების მიღება, რომლებიც მიზნად 
ისახავს ამ ენაზე მოლაპარაკეთა 
და დანარჩენ მოსახლეობას შორის 
თანასწორობის ხელშეწყობას, 
ან რომლებიც სათანადოდ 
იღებს მხედველობაში ამ ენის 
განსაკუთრებულ პირობებს, არ 
ჩაითვლება დისკრიმინაციის აქტად 
უფრო გავრცელებულ ენებზე 
მოლაპარაკეთა მიმართ.

საქართველო იღებს 
ვალდებულებას, შესაბამისი 
ღონისძიებებით ხელი შეუწყოს 
ურთიერთგაგებას ქვეყნის ყველა 
ლინგვისტურ ჯგუფს შორის. 
კერძოდ, ქვეყანაში განათლებისა 
და პროფესიული მომზადების 
სფეროში შემუშავებულ 

 f համապատասխան 
տիպի միջպետական 
փոխանակումների խթանում 
հայերեն լեզվի գծով` սույն 
Խարտիայով կարգավորվող 
բնագավառներում 

Վրաստանը, եթե այդպես 
դեռ չի արել, պարտավորվում 
է վերացնել հայերեն լեզվի 
գործածության կապակցությամբ 
ցանկացած տարբերակում, 
բացառում, սահմանափակում կամ 
առավելություն, որոնց նպատակն 
է կանխել կամ վտանգել դրա 
պահպանումը և զարգացումը: 
Հայերեն լեզուն օգտագործողների 
և մնացած բնակչության միջև 
հավասարությունը խթանելուն 
միտված հատուկ միջոցների, 
կամ այն միջոցների ընդունումը, 
որոնք պատշաճ ձևով հաշվի 
են առնում դրա հատուկ 
հանգամանքները, չի համարվում 
առավել շատ գործածվող 
լեզուներ օգտագործողների դեմ 
խտրականության դրսևորում: 

Վրաստանը պարտավորվում է 
համապատասխան միջոցներով 
խթանել երկրի բոլոր լեզվական 
խմբերի միջև փոխըմբռնումը 
և, մասնավորապես`  
հայերեն լեզվի նկատմամբ 
հարգանքի, փոխըմբռնման 
և հանդուրժողականության 
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ენის ეს გზამკვლევი წარმოადგენს რეგიონული 

ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის 

იმ დებულებებს გამარტივებული ფორმით, 

რომლებიც მოხსენიებულია საქართველოს 

პარლამენტის დეკლარაციის პროექტში 

“რეგიონული ან უმცირესობათა ენების 

ევროპული ქარტიის” რატიფიკაციის შესახებ. 

ეს დოკუმენტი მომზადდა 2013 წლის ივნისში 

„რეგიონული და უმცირესობათა ენების შესახებ 

ევროპული ქარტიის“ თაობაზე საქართველოს 

ვალდებულების შესრულებასთან 

დაკავშირებით შექმნილი უწყებათაშორისი 

კომისიისა და ევროპის საბჭოს ექსპერტების 

მიერ. ქარტიის სრული ავთენტური ვერსია 

შეგიძლიათ იხილოთ ევროპის საბჭოს ვებ-

გვერდზე: 

http://conventions.coe.int (treaty No. 148)  

სამოქმედო მიზნებს შორის 
მოახდინოს სომხური ენის მიმართ 
პატივისცემის, გაგებისა და 
ტოლერანტული დამოკიდებულების 
ჩართვა  და ასევე წაახალისოს 
მასმედია ამავე მიზნების 
მისაღწევად.

სომხური ენის მიმართ პოლიტიკის 
განსაზღვრისას, საქართველო 
მხედველობაში მიიღებს ამ 
ენაზე მოლაპარაკე ჯგუფების 
საჭიროებებსა და მათ მიერ 
გამოთქმულ სურვილებს. 
აუცილებლობის შემთხვევაში, 
საქართველოს მიერ წახალისდება 
ისეთი ორგანოების შექმნა, 
რომელთა მიზანია ხელისუფლების 
ორგანოებისათვის რჩევების მიცემა 
სომხურ ენასთან დაკავშირებულ 
ყველა საკითხზე.

ներառումը երկրում մատուցվող 
կրթական և վերապատրաստման 
ծրագրերի նպատակներում, ինչպես 
նաև խրախուսել զանգվածային 
լրատվամիջոցներին հետապնդել 
միևնույն նպատակը: 

Հայերեն լեզվի վերաբերյալ իր 
քաղաքականությունը սահմանելիս` 
Վրաստանը հաշվի է առնելու 
այդ լեզուն օգտագործող 
խմբի կողմից արտահայտված 
կարիքները և ցանկությունները:  
Խրախուսվում է, որ Վրաստանը, 
անհրաժեշտության դեպքում, 
հիմնի մարմիններ` հայերեն լեզվին 
վերաբերող բոլոր խնդիրների 
մասին իշխանություններին 
խորհրդատվություն տրամադրելու 

նպատակով: 

Սույն Լեզվի ուղեցույցը ընթեռնելի եղանակով 
ներկայացնում է Տարածաշրջանային 
կամ փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիայի (ՏՓԼԵԽ) դրույթները, 
որի մասին հղում է կատարված Վրաստանի 
խորհրդարանի Տարածաշրջանային 
կամ փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիայի վավերացման 
մասին հայտարարության նախագծում, որը 
պատրաստվել է ՏՓԼԵԽ-ի գծով Վրաստանի 
բարձրաստիճան միջգերատեսչական 
հանձնաժողովի և Եվրոպայի խորհրդի 
փորձագետների կողմից 2013 թվականի 
հունիսին: Խարտիայի դրույթների բնօրինակ 
շարադրման համար` խնդրում ենք օգտվեք 
Եվրոպայի խորհրդի կայքէջից` 
http://conventions.coe.int (համաձայնագիր թիվ 148):
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თქვენ, როგორც სომხური ეროვნული 

უმცირესობის წარმომადგენელი, ასევე 

სარგებლობთ ეროვნულ  უმცირესობათა 

დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს ჩარჩო 

კონვენციით. ამ ხელშეკრულებით, 

სახელმწიფო ხელს უწყობს შესაბამისი 

პირობების შექმნას ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენელთათვის, 

რათა მათ შეინარჩუნონ და განავითარონ 

საკუთარი კულტურა და მათი იდენტობის 

ძირითადი ელემენტები (ენა, რელიგია, 

ტრადიციები და კულტურული 

მემკვიდრეობა) და იცავს ასეთ პირებს 

ასიმილაციისგან. ჩარჩო კონვენცია 

იცავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

უმცირესობის ენის გამოყენების უფლებას 

და იგი ვრცელდება ისეთ ასპექტებზე, 

როგორიცაა სახელმძღვანელოების 

ქონა, კერძო საგანმანათლებლო და 

პროფესიული მომზადების ცენტრების 

შექმნისა და მართვის უფლება, სახელების 

გამოყენებისა და ქუჩის დასახელებების 

უმცირესობის ენაზე განთავსების, 

კერძო ხასიათის წარწერების 

უმცირესობის ენაზე გაკეთების 

უფლება, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

ეფექტური მონაწილეობა (მათ შორის 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში) და 

სხვა სახელმწიფოებთან უმცირესობათა 

დაცვაზე ხელშეკრულებების გაფორმება. 

Դուք` որպես հայկական ազգային 

փոքրամասնության անդամ, նույնպես 

օգտվում եք Եվրոպայի խորհրդի «Ազգային 

փոքրամասնությունների պաշտպանության 

մասին» շրջանակային կոնվենցիայից: Այս 

համաձայնագրով պետությունը խթանում 

է ազգային փոքրամասնություններին 

պատկանող անձանց անհրաժեշտ 

պայմանները` պահպանելու և զարգացնելու 

իրենց մշակույթը և իրենց  ինքնության 

( լեզվի, կրոնի, ավանդույթների և 

մշակութային ժառանգության) էական 

տարրերը և պաշտպանել նման անձանց 

այլ ժողովրդների հետ ձուլումից: 

Շրջանակային կոնվենցիան երաշխավորում 

է փոքրամասնության լեզվի գործածման 

իրավունքըԱ հասարակական կյանքում 

և տարածվում է այնպիսի ոլորտների 

վրա, ինչպիսիք են դասագրքերի 

հասանելիությունը, մասնավոր կրթական և 

վերապատրաստման հաստատությունների 

հիմնումը, ազգանունների օգտագործման և  

փողոցների անուններըփոքրամասնության 

լեզվով ցուցանակելու իրավունքը մասնավոր 

մակագրությունները  փոքրամասնության 

լեզվով հանրորեն ցուցադրումը, 

արդյունավետ մասնակցությունը  

հասարակական կյանքում (այդ թվում` 

հասարակական կազմակերպություններում) 

և փոքրամասնությունների 

պաշտպանության մասին պայմանագրեր 

կնքումը այլ պետությունների հետ: 
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Տարածաշրջանային կամ 
փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիան Եվրոպայի 
խորհրդի կոնվենցիաներից է, որը 
խթանում է փոքրամասնությունների 
լեզուները, որոնցով ավանդաբար 
խոսում են երկրում: Լեզվի ուղեցույցը 
ներառում է Լեզվի մասին եվրոպական 
խարտիայի խթանիչ միջոցներ, որոնք 
Վրաստանը մտադիր է կիրառել 
հայերենի նկատմամբ:

Տարածաշրջանային կամ 
փոքրամասնությունների լեզուների 
եվրոպական խարտիան և Եվրոպայի 
խորհրդի մասին լրացուցիչ 
տեղեկություններ ստանալու համար` 
խնդրում ենք այցելեք մեր կայքէջերը`

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა 
მოწინავე ორგანიზაცია კონტინენტზე. იგი 
47 წევრი სახელმწიფოსაგან შედგება, 
რომელთაგან 28 ევროპის კავშირის წევრიცაა. 
ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა სახელმწიფომ 
ხელი მოაწერა ადამიანის უფლებათა 
ევროპულ კონვენციას – ხელშეკრულებას, 
რომელიც გამიზნულია ადამიანის უფლებების, 
დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის 
დასაცავად. ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლო ზედამხედველობს კონვენციის 
შესრულებას წევრ სახელმწიფოებში.

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების 
ევროპული ქარტია წარმოადგენს 
ევროპის საბჭოს კონვენციას, რომელიც 
ხელს უწყობს იმ უმცირესობათა ენების 
დაცვას, რომლებზეც  ტრადიციულად 
საუბრობენ ქვეყანაში. მოცემული ენის 
გზამკვლევი მოიცავს ენების ევროპული 
ქარტიით გათვალისწინებულ 
ხელშეწყობის იმ ღონისძიებებს, რის 
გამოყენებასაც საქართველო აპირებს 
სომხურის მიმართ. 

რეგიონული ან უმცირესობათა 
ენების ევროპული ქარტიისა და 
ევროპის საბჭოზე დამატებითი 
ინფორმაციისათვის გთხოვთ, ეწვიოთ 
ჩვენს ვებ-გვერდებს:

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

Եվրոպայի խորհուրդն առաջատարն է 
մայրցամաքում մարդու իրավունքներով զբաղվող 
կազմակերպությունների շարքում: Եվրոպայի 
խորհրդին անդամակցում են 47 պետություններ, 
որոնցից 28-ը միաժամանակ նաեւ Եվրոպական 
միության անդամներ են: Եվրոպայի խորհրդի 
անդամ բոլոր պետությունները միացել են Մարդու 
իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային` որպես 
մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ 
իրավունքի գերակայության պաշտպանությանը 
նպատակաուղղված միջազգային համաձայնագրի: 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 
վերահսկում է Կոնվենցիայի իրագործումն անդամ 
պետություններում:

HYE
KAT


