ЧИ СТÆМ МАХ,
ЦЫ АРАЗÆМ
Евроцæдисы
Цæстдарæг
Мисси Гуырдзыстоны

ЧИ СТÆМ МАХ
Евроцæдисы Цæстдарæг Мисси Гуырдзыстоны
æнæгæрзифтонг æмбæстагон цæстдарæг мисси у.
Уый 2008 азы сентябры мæйы арæзт æрцыд,
æмæ уый фæстæ, куыддæр Евроцæдисы æхсæн
дзинады æххуысæй къух æрфыстой æхсæз
пунктон бадзырдыл зынг фескъуыды фæдыл,
августы хæстæн кæрон æрцыд.
Уымæй фæстæмæ, йæ куыст райдыдта Мисси,
уый æхсæвæй-бонæй патрулир кæны æмæ сæр
магонд хъусдард здахы Хуссар Ирыстоны æмæ
Абхазийы административон æрæнтæм ввахс
территоритыл.

Нæ приоритеттæ сты ногконфликт сæрæй
аиуварс кæныны ифтонгад, Абхазийы æмæ
Хуссар Ирыстоны административон арæнтæм
æввахс территоритыл цæрджытæн нормалон
цæрæн уавæртæ скæнынæн баххуыс кæнын
æмæ конфликты фæрсты хсæн æууæнкдзинад
сæндидзын кæнын. Мах ма æххуыс кæнæм
Евроцæдисы рахæсгæ уынаффæтыл дзуаппдæтт
æг гоймæгтæн Гуырдзыстоны æмæ уæрæхдæр
регионы ахастмæ гæсгæ Евроцæдисы
политикйы æрфидар кæнынæн.

Миссийы раздзог офис Тбилисы ис, фæлæ æртæ
регионалон офис та – Зугдиды, Гуры æмæ Мцхет
æйы сты. Уыдонæй, 200 цæстдарæджы онг Евроц
æдисы æндæр æмæ æндæр уæнг бæстæтæй
снысангонд бынатыл кусы.

Нæ мандат æгас Гуырдзыстоны территорийы, бæст
æйы æхсæнадæмонæй зындгонд арæнты фæлгæ
тты архайы. Фæлæ, Абхазийы æмæ Хуссар
Ирыстоны дэ-факто хицауадтæ сæхи рдыгæй
контролгæнгæ территоритыл Миссийы бауадзыны
гæнæндзинады ифтонг кæныныл ныронг «нæ»
зæгъынц.

ЦЫ АРАЗÆМ МАХ
Нæ тыхархайд фыццаджыдæр арæзт у бынаты уæвæг
æдасдзинад æмæ гумманитарон уавæрмæ хъусдарын.
Мах нæ цæст дарæм конфликты ахадындзинад
административон арæнтæм æввахс территоритыл цæр
æг цæрджытыл æмæ æндыгъды æрныллæг кæнын
æмæ уый сæрæй аиуварс кæнынæн къух аразæм фæ
рсты хсæн контактты аразынæн. Мах ма нæ цæст
дарæм лигъдæтты уавæрмæ æмæ уыцы барадон æмæ
политикон фæзындтæм, кæцытæй уыдон пайда кæ
нынц.

Мах уæлдай хъусдард здахæм бордеризацийы уæ
лархайдмæ – кæцы Абхазийы æмæ Хуссар Ирыстоны
административон арæнты акомкоммæ æндæр æмæ
æндæр къуылымпыдзинæдты скуынæг нысан кæны –
æмæ уый уæлæндæвд бынæттон цæрджыты цардыл
æмæ уæгъдибарæй рацу-бацу кæныныл.

Инциденты цауы, кæнæ æдасдзинады проблемæ фæ
зынгæйæ, мах ситуацийы сбæлвырд кæнынæн æмæ
æндыгъдады кæнæ эскалацийы сæрæй аиуварс
кæнынæн, æххуыс кæнæм информацийы баивынæн.

Конфликты фæрсты хсæн тагъд æмæ комкоммæ
бастдзинадæн Мисси бындур æрæвæрдта æмæ кусын
кæны телефонон тæвд хаххы, кæцы фæрстæн æхсæвæй
-бонæй коммуникацийы фадат дæтты. Телефонон тæвд
хахх инцидентты превенцийы æмæ уыдоныл реагиркæн
ыны механизмы хай у, кæцы ма хайад исы конфликты
фæрсты хсæн регулярон æмæ æнæрадон фембæлдтыты.
Бирæ хатт рабæрæг, цæмæй ацы механизм фылдæрæй
пайда у æмæ фадат дæтты инцидентты кæнæ фæзындты
тыххæй информацийы баивынæн æмæ проблемæты
æрбæстон кæнынæн. Зæгъæм, уый баххуыс кодта
ахстыты ссæрибар кæнынæн, административон арæнтæм
æввахс хъæууон-хæдзарадон куыстыты æдасдзинадæн,
афтæ-ма развæлгъау бафæдзæхсын конкретон
архайддзинады фæдыл, цахæм у æфсæддон ахуыртæ.

ЦЫ НÆ АРАЗÆМ МАХ
Мах не стæм гуманитарон кæнæ рæзынадыл кусæг
организаци æмæ нæ бон нæу гуманитарон æххуыс
бакæнын кæнæ конкретон проектытæ сфинанс кæ
нын. Фæлæ мах снысан кæнæм информацийы адæ
мы цæстæнгасты æмæ проблемæты фæдыл, æмæ
стæй ацы информацийы адæттæм уыдонмæ, кæ
цытæн сæ бон у хъæугæ æххуыс бакæнын.

ЕВРОЦÆДИСЫ
ЦÆСТДАРÆГ МИССИ …
Арæзт æрцыд 2008 азы августы хæсты фæстæ
Нысанæн æвæры конфликты ногæй райдайын сæрæй
аиуварс кæнынæн
Конд у 200 цæстдарæгæй Евроцæдисы æндæр æмæ æнд
æр уæнг бæстæйæ
Æхсæвæй-бонæй патрулир кæны йæ регионалон офистæ
й Зугдиды, Гуры æмæ Мцхетæйы
Объективон у цæстдарæн куысты
Кусы цæмæй бынæттон цæрджытæ æдас æмæ номалон
уавæрты æрвитой сæ цард
Æххуыс кæны информацийы баивынæн алы фарсы хсæн
Нæу æнæхицауадон организаци æмæ нæ кæны
гуманитарон æххуыс

МАХ УÆМ ХЪУСÆМ
Нæ цæстдарджытæ алы хатт дæр тынг æхсызгонæй
аныхас кæндзысты уемæ. Уыдон-æн семæ вæййы
гуырдзиагæвзагон æмæ уырыссагæвзагон тæлмац¬
гæн¬джы¬тæ.

Афтæ ма сымахæн уæ бон у…
Æрбаиу уат махимæ Facebook-ы фарсыл:
www.facebook.com/eumm.geo
Æрбахизат нæм веб-фарсыл:
www.eumm.eu
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