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Abstract 
 
The dissertation work „Frozen“ Conflicts and Georgia's Foreign Policy 

Orientation“discusses the current issues of modernity, such as artificially created 
ethnic conflicts in Georgia by foreign power, and in the light of such scenario 
country's foreign policy orientation. 

It is shown that the restoration of Independence of Georgia in 1991 by 
President Zviad Gamsakhurdia, was considered as a direct threat and a dangerous 
phenomenon by Yeltsin’s and Putin’s Russia, (later the latter appraised that the 
collapse of Soviet Union was a geopolitical catastrophe), although this issue was 
not supported by leading geopolitical players, in reality it couldn’t guarantee 
Georgia’s future security.  

Due to geopolitical changes, unconstructive and in experienced actions of the 
external and internal forces led to the temporarily loss of Georgia’s most important 
parts: Abkhazia and South Ossetia. 

 Despite the fact that beginning from the end of the last millennium up to 
this days, international community maintains to settle the so called 
„Frozen”conflicts, however having no ability to solve and settle such conflicts 
became more evident and the later has a great impact on Georgia’s future.  

The paper highlights subjective and objective reasons for the delay of the 
„Frozen“ conflicts; it is indicated that the resolution of conflicts are related to the 
„strategic patience“, to change of the geopolitical situation in the world in terms of 
economic and military-enhancing efforts. 

The origin of conflicts in Georgia was mainly due to the international 
relations of the new historic period features. In particular, this is the era of the 
formation of a multipolar world, period of development of a totally new relations 
between East and West, the US and Russia.  

Dissertation underlines the modern interpretation of the features of Georgia’s 
foreign policy orientation. Based on the factual materials it is clear that Georgia's 
„Frozen“ conflicts, are not only unsolved conflicts but inspired and orchestrated 
chaos artificially controlled by Moscow. 

The introduction of the thesis justifies the urgency and importance of work, 
sets goals and objectives, underlines theoretical and practical significance, defines 
methodology, outlines the scientific innovation, and reviews the scientific 
literature and documentary materials regarding the issue. 

Chapter I of the dissertation (the relation of the resolution of the „Frozen“ 
conflictswith the orientation of Georgia’s foreign policy) discuss the essence of the 
political orientation and the reasons of the main directions (1.1) Georgian political 
spirit in relation to Georgia’s political orientation and European values (1.2), as 
well as Georgia’s foreign policy orientation and Russian reactions, ethno-political 
conflicts and their consequences in Georgia (1.3). 

The chapter II („The Foreign Policy orientation of Georgia and the 
perspectives of resolution of the „Frozen“conflicts“) discuss the following: how did 
the defeat in the ethnic conflicts reflected on Georgia’s political orientation and 
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foreign policy (2.1). „Rose“ revolution, „Frozen“ conflicts and Georgia’s Foreign 
Policy (2.2) the Eurasian Union and the „frozen“ conflicts in Georgia (2.3), the EU 
and the US factor in a „frozen“ conflict resolution (2.4), the discussion is also about 
the Euro Integration and Georgia:  signing of an Association Agreement with the 
European Union, „visa free“ regime with European Union–Way to Europe, and the 
peaceful settlement of the „Frozen“ conflicts (2.5) and the last part of the analyzes 
is dedicated to the negative factors reflecting at the security of Georgia and the 
„frozen“ conflicts (2.6) 

The conclusion summarizes results of the research and provides pragmatic 
and valuable recommendations that will have a paramount importance for the 
future our country. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. საქართველოში ხელოვნურად ინსპირირებული 

ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების შემდეგ ქვეყნის წინაშე ორუცნობიანი 

ამოცანა დადგა: „გაყინული“ (აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის) 

კონფლიქტების მოგვარების გარეშე ქვეყანა სრულფასოვნად ვერ 

განვითარდება და პირიქით, საქართველოს სერიოზული ეკონომიკური 

წინსვლის გარეშე ეს „გაყინული“ კონფლიქტები ვერ მოგვარდება. 

ამრიგად, ეს ორივე მჭიდროდაა გადახლართული როგორც 

ერთმანეთთან, ასევე საქართველოს სამომავლო საგარეო პოლიტიკურ 

ორიენტაციასთან _ რა გზას უნდა დაადგეს საქართველო _ წავიდეს კვლავ 

დასავლეთისკენ, ევროპისკენ, ევრაზიული კავშირისკენ თუ გამოაცხადოს 

ნეიტრალიტეტი, რომლის გარანტორად დადგებიან, მათი სურვილის 

შემთხვევაში, დიდი სახელმწიფოები? როგორ უნდა დაიწყოს „გაყინული“ 

კონფლიქტების ლღობა, ამ დილემებზე სათანადო პასუხებია გასაცემი. 

„გაყინული“ კონფლიქტების გალღობის ნაციონალური მოძრაობისეულმა 

ტაქტიკამ 2008 წელს მარცხი განიცადა და სრული კატასტროფით 

დამთავრდა. ანუ ომის გზით ამ კონფლიქტების გადაწყვეტის მცდელობამ 

და იმედებმა, რომ ამ ომში დასავლეთი მხარს დაუჭერდა საქართველოს, 

მარცხი განიცადა. 

შედეგი კი მართლაც დამანგრეველი და გამანადგურებელი იყო: 

დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 25 წლის და, განსაკუთრებით, 2008 
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წლის რუსეთ-საქართველოს 5-დღიანი ომის შემდეგ, საქართველოს 

მომავალი, მისი როლი და ადგილი მსოფლიოში, საერთაშორისო 

ურთიერთობათა სისტემაში ჯერ კიდევ ბუნდოვანი რჩება. თითქოსდა 

საქართველომ 1991 წლის 9 აპრილიდან _ დამოუკიდებლობის აღდგენის 

დღიდან _ აირჩია პროდასავლური ორიენტაცია და ამ გზაზე მნიშვნე-

ლოვნად წინ წაიწია ისე, რომ 2016 წლის ზაფხულში უკვე ასოცირებული 

ხელშეკრულების და ვიზალიბერალიზაციის ხელშეკრულების დადასტუ-

რებას ველოდებით ევროკავშირისაგან, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ 

მშვიდად ყოფნის გარანტიას არ გვაძლევს  

1918-1921 წლებში დამოუკიდებელი საქართველოს ხელმძღვანელო-

ბამაც რეალურად აირჩია ევროპული ორიენტაცია, მაგრამ ბოლშევიკურმა 

რუსეთმა უხეშად გათელა მისი სუვერენიტეტი, მოახდინა ანექსია და კვლავ 

რუსულ კომუნისტურ წიაღში 70 წლის განმავლობაში დააბრუნა ჩვენი 

ქვეყანა. 

1991 წელს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით საქართ-

ველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა ელცინისა და პუტინის რუსეთმა 

პირად საფრთხედ და მისთვის საშიშ მოვლენად მიიჩნია (რუსეთის 

პრეზიდენტი პუტინი უფრო შორს წავიდა და სსრ კავშირის დაშლა 

გეოპოლიტიკურ კატასტროფად შეაფასა), ხოლო ამ მოვლენას, მხარდაჭერის 

მიუხედავად, არც სხვა წამყვანი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების დიდი 

აღფრთოვანება გამოუწვევია და რეალურად საქართველოს სამომავლო 

უსაფრთხოება არ უზრუნველუყვია. 

ქართულმა სახელმწიფომ გარე და შიდა დესტრუქციული ძალების 

ქმედებით და ინდიფერენტიზმის, გამოუცდელობის შედეგად განიცადა 

სერიოზული ნგრევა, საზოგადოებამ და ელიტამ დეგრადაცია, 

ტრადიციულმა ღირებულებებმა _ დევალვაცია. დროებით (?) დაიკარგა 

ქვეყნის ტერიტორიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილები _ აფხაზეთი და შიდა 

ქართლის რეგიონი (ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი), ახალგორის 

რაიონი და კოდორის ხეობა _ საერთო ტერიტორიის 20%. საკუთარ 

სამშობლოში დევნილად იქცა 300 ათასზე მეტი ადამიანი, მძიმე 
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სოციალური მდგომარეობის და სიღატაკის გამო ქვეყნიდან უცხოეთში 

სამუშაოდ წავიდა მოსახლეობის 25 %, ხოლო აქ დარჩენილი მოსახლეობის 

ნახევარი სიღარიბის ზღვარზე იმყოფება, მათ შორის დიდია უმუშევრობის 

მაჩვენებელი. საქართველომ ჯერ კიდევ ვერ დაასრულა გარდამავალი 

პერიოდი და ვერ ჩამოყალიბდა სტაბილურ და სრულყოფილ, 

განვითარებულ და შემდგარ სახელმწიფოდ. 

ამრიგად, დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 25 წლის შემდეგაც 

„გაყინული“ კონფლიქტების მოუგვარებლობა და საერთოდ გარე 

ფაქტორების ზემოქმედების ძალა კვლავაც მნიშვნელოვანწილად 

განაპირობებს ქვეყნის მომავალს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მომავლის და 

ბედის განსაზღვრა და უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოებრივი ამოცანების 

გადაწყვეტა _ პირველ რიგში, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა 

ამჟამად „გაყინული“ ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მშვიდობიანად 

მოგვარების შედეგად, ფაქტიურად სცილდება ქვეყნის საზღვრებს, იძენს რა 

რეგიონულ და გლობალურ მასშტაბებს, ვერ იქნება დამოკიდებულ 

მხოლოდ საქართველოზე და მის ძალისხმევაზე. 

ჩვენი ქვეყანა, სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ჯერ კიდევ „დიდი 

აბრეშუმის გზის“ ძველი ისტორიული ეპოქიდან, საკვანძო-სტრატეგიული 

მდებარეობით (მოქმედი თუ პოტენციური ენერგოდერეფანი, სატრანსპორ-

ტო, სავაჭრო კავშირების უმოკლესი მაგისტრალი ევროპა-აზიას შორის და 

ა.შ.) XXI საუკუნის ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბებასთან და-

კავშირებული _ აშშ, რუსეთის, ევროკავშირის, ჩინეთის, თურქეთის, ირანის 

და სხვა საერთაშორისო ძალთა ინტერესი, ჯგუფებს შორის მწვავე 

დაპირისპირების ადგილია.  

ამ ყველაფერს ემატება ცივილიზაციათა შორის დაპირისპირებების 

მიმანიშნებელი ტერორიზმის საფრთხის აშკარა მოახლოება საქართველოს 

საზღვრებთან და ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს“ მიერ „კავკასიის ვი-

ლაიეთის“ შექმნის დაანონსება, რაც კიდევ უფრო ართულებს და ბუნდოვანს 

ხდის ვითარებას.  
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ასეთ რთულ ვითარებაში საქართველოს თანამედროვე პოლიტიკურ 

ორიენტაციას და საგარეო პოლიტიკას, მის ჩამოყალიბებაზე მოქმედი 

ცალკეული ფაქტორების ანალიზს, „გაყინული“ კონფლიქტების მოგვარების 

გზების ძიებას კვლავაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ძნელ მდგომარეობაში 

მყოფი ჩვენი ქვეყნისათვის. 

ამრიგად, „გაყინული“ კონფლიქტების მიზეზებისა და შედეგების 

სიღრმისეული კვლევა და ანალიზი, გადაჭრის გზების ძიება უაღრესად 

აქტუალური პრობლემაა და საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის 

მთავარ წარმმართველ ვექტორს წარმოადგენს დღესაც. როგორი უნდა იყოს 

ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, რაზე და ვიზე უნდა ავიღოთ ორიენტაცია, რა 

გზით და რა ხერხებით მოვაგვაროთ „გაყინული“ კონფლიქტები და რა 

კავშირშია ეს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციასთან _ ეს რთული 

კითხვები შესწავლას და პასუხის გაცემას მოითხოვს. 

თემის აქტუალობას დამატებით განსაზღვრავს ისიც, რომ აფხაზეთისა 

და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტური რეგიონების საკითხი ორგანულადაა 

დაკავშირებული ტერიტორიების და გავლენის ახალ გადანაწილებასთან, 

რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარეობს 1990-იანი წლებიდან 

დღემდე, ასევე სეპარატისტული მოძრაობების ზრდის და „გაყინული“ და 

პოტენციური კონფლიქტების მომრავლებასთან მსოფლიოში. 

კარგად შესასწავლია, თუ რა ინტერესები გააჩნდათ და გააჩნიათ 

მსოფლიო პოლიტიკის განმსაზღვრელ ქვეყნებს ჩვენს რეგიონში. რას 

უკავშირებდნენ ჩვენი წინაპრები ორიენტაციის პრობლემას და როგორ 

წყვეტდნენ ისინი მოკავშირისა და მფარველის პრობლემას? რა შეცდომები 

და გამოცდილება დაგროვდა ამ გზაზე და ა.შ. 

წარსულის სწორი ანალიზი აუცილებლად დაგვეხმარება „გაყინული“ 

კონფლიქტების მოსაგვარებლად სათანადო ნაბიჯების გადადგმაში . 

კვლევის მიზნები და ამოცანები. სადისერტაციო ნაშრომის მიზანია 

იმის ჩვენება, თუ რა როლი შეასრულა საქართველოში არსებულმა 

„გაყინულმა“ კონფლიქტებმა საქართველოს საგარეო-პოლიტიკურ 
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ორიენტაციაზე, ასევე საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე მოქმედი სხვა 

ფაქტორების განსაზღვრა და წარმოჩენა. 

დასახული მიზნის მისაღწევად საჭიროდ ჩავთვალეთ შემდეგი 

ამოცანების გადაჭრა: 

ა) „გაყინული“ კონფლიქტების გავლენის დადგენა საქართველოს 

პოლიტიკურ ორიენტაციაზე და საგარეო პოლიტიკაზე; 

ბ) ქართველი ხალხის საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაციის ძირითადი 

მიმართულებებისა და ასპექტების მოკლე ანალიზი, ამ საკითხზე 

გამოჩენილ ქართველ მოაზროვნეთა თვალთახედვის წარმოჩენა; 

გ) მსოფლიო და რეგიონული აქტორების ინტერესებისა და გავლენის 

დადგენა „გაყინულ“ კონფლიქტებთან და, მთლიანობაში, საქართველოსთან 

მიმართებაში. 

დ) ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების დადების და ვიზა-

ლიბერალიზაციის მნიშვნელობის წარმოჩენა საქართველოში კონფლიქ-

ტების დარეგულირების საქმეში, ამ პროცესის პოზიტიური და ნეგატიური 

მხარეების ჩვენება; 

ე) იმ რთული პროცესების ობიექტური ანალიზი და მიზეზ-შედეგო-

ბრივი კავშირების დადგენა, რომელიც მოქმედებს ქვეყნის უსაფრთხოებასა 

და პოლიტიკური ორიენტაციის არჩევაზე ან ცვლილებაზე. 

ნაშრომში შევეცადეთ გაგვეანალიზებინა საქართველოს საგარეო-პო-

ლიტიკის ევოლუცია ქვეყანაში არსებული „გაყინული“ ეთნოპოლიტიკური 

კონფლიქტების ფონზე. მასში სათანადოდ ასახულია ის წინააღმდეგობები 

და პრობლემები, რომელიც თან ახლდა რუსეთ-საქართველოს შორის პო-

ლიტიკურ დაპირისპირებას და დასავლეთის ქვეყნებთან ახალი ურთი-

ერთობის გზების ძიებას.  

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები უშუალოდ გამომდი-

ნარეობს საკვლევი ობიექტის არსიდან და თავისებურებებიდან, მიზნიდან 

და გადასაწყვეტი ამოცანებიდან. კვლევა ეყრდნობა პოლიტიკურ მეცნიე-

რებებში გავრცელებულ და კარგად აპრობირებულ რამდენიმე მეთოდს. 

ესენია: ისტორიულ-შედარებითი, ლოგიკური, სისტემურ-სტრუქტურული, 
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ფუნქციონალური, კონტენტ-ანალიზი, სიტუაციური ანალიზი, სინთეზი, 

დოკუმენტების შესწავლა და შედარება და ა.შ. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. „გაყინული“ 

კონფლიქტების მოგვარების გზების ძიებას, პოლიტიკური ორიენტაციის 

უშეცდომო არჩევას და საგარეო პოლიტიკის ანალიზს გააჩნია დიდი 

თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. საკითხის სწორი, ობიექტური 

ანალიზი დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც ამ საკითხის მკვლევარებს, 

ასევე მომავალ დისერტანტებს საგარეო პოლიტიკის და კონფლიქტების 

მოგვარების აქტუალური საკითხების დამუშავებაში, სალექციო კურსების 

შედგენაში. 

მიღებული კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები ასევე შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს პრაქტიკაში როგორც პოლიტიკური და საზოგა-

დოებრივი ორგანიზაციების, ასევე, განსაკუთრებით სახელმწიფო და 

საგარეო-პოლიტიკური უწყებების, დიპლომატების, მათ შორის საქართვე-

ლოში აკრედიტებული უცხო სახელმწიფოების საელჩოების, ფონდების და 

საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრების მიერ, არასამთავრობო ორგანიზა-

ციებისა და სამოქალაქო სექტორის მიერ სამეცნიერო კვლევების განხორ-

ციელებისას. 

დისერტაციის მეცნიერული სიახლე. ნაშრომის მეცნიერული სიახლე, 

უპირველეს ყოვლისა, მდგომარეობს იმაში, რომ ამ სათაურით, თუ არ 

ჩავთვლით მის ცალკეულ ასპექტებს, იგი მონოგრაფიულად არ დამუშავე-

ბულა. მეცნიერული სიახლეა ისიც, რომ ამ ნაშრომის სახით სამეცნიერო 

ბრუნვაში შემოდის აქამდე გამოუქვეყნებელი და ნაკლებად გამოკვლეული 

მასალები.  

ჩვენს მიერ ასევე დადგენილია: 

1. „გაყინული“ კონფლიქტების გაჭიანურების სუბიექტური და 

ობიექტური მიზეზები; 

2. კონფლიქტების მოგვარება დაკავშირებულია „სტრატეგიული მოთ-

მინების“, მსოფლიოში გეოპოლიტიკური სიტუაციის შეცვლის, ქვეყნის 

გაძლიერების მცდელობებთან სამხედრო-ეკონომიკური თვალსაზრისით; 
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3. „გაყინული“ კონფლიქტების და საგარეო-პოლიტიკური ორიენ-

ტაციის ურთიერთმიმართება; 

4. ხაზგასმულია, რომ ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების (მათ შორის 

საქართველოში) აბსოლუტური უმრავლესობა ჩაღდება და მიმდინარეობს 

სასაზღვრო რეგიონებში, სადაც ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობანი და 

ყველა ასეთი კონფლიქტი პროვოცირებულია უცხო, მტრული ძალების მიერ 

_ იქნება ეს მეზობელი ქვეყანა თუ მტაცებელი იმპერიალისტური სახელმ-

წიფო, ან დიდი ტრანსნაციონალური კომპანიები. ამ კონფლიქტების გაჩაღე-

ბის მთავარი მიზანია ქვეყნის საგარეო-პოლიტიკურ ორიენტაციაზე გავლე-

ნის მოხდენა და მისი იძულებით შეცვლა, ეკონომიკური და სამხედრო-

პოლიტიკური დასუსტება და დაქვემდებარება, ანექსია; 

5. ნაშრომის მეცნიერული სიახლეა მსოფლიო პოლიტიკურ სივრცეში 

საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის თავისებურებების 

ახლებური ინტერპრეტაცია. 

6. ფაქტობრივ მასალებზე დაყრდნობით ჩვენ შევეცადეთ გვეჩვენებინა, 

რომ საქართველოში არსებული „გაყინული“ კონფლიქტები წარმოადგენენ 

არა მხოლოდ მოუგვარებელ კონფლიქტებს, არამედ ისინი არიან 

ხელოვნურად კონტროლირებული და მართული ქაოსები ჩვენი 

ჩრდილოელი მეზობლის მხრიდან. აქედან გამომდინარე ცხადი ხდება, რომ 

რუსეთის მიერ სამხრეთ კავკასიაში (თუნდაც მოლდოვაში) წარმოებული 

პოლიტიკა მიმართულია არა კონფლიქტების მოგვარებისაკენ, არამედ 

კონფლიქტების შენარჩუნების და, საჭიროების შემთხვევაში, მათი ესკალა-

ციისაკენ, კონფლიქტების ახალი კერების წარმოქმნისაკენ. ხაზგასმითაა 

მითითებული, რომ რუსეთის მიზანია რეგიონში ჰეგემონიის არა მხოლოდ 

შენარჩუნება, არამედ _ გაფართოება და საკუთარ მიზნებზე მორგებული 

პოლიტიკის გატარება, საქართველოს მოქცევა საკუთარი საზღვრების შიდა 

ზონაში და რუსეთზე საბოლოო მიჯაჭვა. სწორედ ამ პროცესებმა განაპი-

რობეს ის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ეთნოკონფლიქ-

ტები გახდა ქართული სახელმწიფოებრიობის განვითარების შემაფერხებე-

ლი მუხრუჭი.  
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7. წყაროებზე დაყრდნობით, წარმოჩენილია ის როლი, რომელიც 

დასავლეთს შეუძლია შეასრულოს საქართველოში „გაყინული“ 

კონფლიქტების მშვიდობიანად დარეგულირებისა და რუსეთზე ზეწოლის 

პროცესში. ამავდროულად გაკრიტიკებულია დასავლეთის არასაკმარისი და 

ცალმხრივი მცდელობები საქართველოში კონფლიქტების მოსაგვარებლად, 

საქართველოს სამხედრო-ეკონომიკური თვალსაზრისით გასაძლიერებლად. 

8. ჩვენს მიერ საქართველოს თანამედროვე საგარეო-პოლიტიკური 

ორიენტაცია განხილულია პრაგმატულ კონტექსტში, სარგებლიანობისა და 

მომგებიანობის ჭრილში, ნაჩვენებია პროევროპული კურსის უპირატესობა 

ამ თვალსაზრისით; 

9. ჩვენს მიერ ასევე მოცემულია ფასეული და პრაგმატული ხასიათის 

დასკვნები და რეკომენდაციები პოლიტიკური ორიენტაციის განსაზღვრის, 

შედეგზე ორიენტირებული საგარეო პოლიტიკის წარმოებისა და 

„გაყინული“ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებისათვის. 

სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა და საკითხის კვლევის 

მდგომარეობა თანამედროვე მეცნიერებაში. დისერტაცია ემყარება იმ 

სპეციალურ ლიტერატურას და წყაროებს, რომლებიც ამოსავალ საფუძველს 

წარმოადგენს წინამდებარე კვლევისათვის. ნაშრომის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე იგი დავყავით 3 ჯგუფად. 

პირველ ჯგუფს წარმოადგენს ისეთი ცნობილი მეცნიერების ნაშრო-

მები, როგორიცაა ზ. ბჟეზინსკი, ს. ჰანთინგტონი, ჰ. კისინჯერი, ი. გალტუნ-

გი, ლ. კოზერი, მ. დოიჩი, ჯ. რუბინი, ასევე გეოპოლიტიკური მიმართუ-

ლების მკვლევარები: ჰ. მაკინდერი, კ. ჰაუსჰოფერი, ნ. სპიკმენი, ა. დუგინი, 

კ. გაჯიევი, ა. ჰასანოვი და სხვ. 

მეორე ჯგუფს შეადგენს უცხოელი (ლ. მიტჩელი, რ. ასმუსი, თ. გოლცი, 

თ. დე ვაალი და სხვ.) და ქართველი ავტორების (ზ. ავალიშვილის,                    

ი. კვესელავას, დ. შველიძის, ჯ. გახოკიძის, ჰ. კუპრაშვილის, ვ. შუბითიძის, 

ე. გვენეტაძის, ნ. კირთაძის, თ. კიკნაძის თ. ნადარეიშვილის, ნ. გამისონიას, 

დ. პერტაიას, დ. კოკუას,. დ. პიპინაშვილის, ვ. მაისაიას, თ. მიბჩუანის, გ. 

მამუკელაშვილის, ა. ბაქრაძის, ქ. ჯიჯეიშვილის, შ. მალაშხიას და სხვ.) 
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ნაშრომები (მონოგრაფიები, წიგნები, სტატიები), პერიოდული გამოცემები, 

სტატისტიკური მონაცემები, ისტორიული წყაროები, დოკუმენტური 

მასალა, უცხო ქვეყნებთან დადებული ხელშეკრულებანი, სამეცნიერო 

ჟურნალებში (მაგ., „ცენტრალური აზია და კავკასია“) დაბეჭდილი 

სტატიები. ცალკე აღნიშვნის ღირსია ბოლო წლებში დაცული 

დისერტაციები ამ თემებზე (პ. ცინცაძის, ნ. ღუდუშაურის, ნ. წერეთლის, ს. 

მიდელაშვილის, კ. იონათამიშვილის, მ. კოწოწაშვილის, ლ. ტუღუშის, ხ. 

მშვიდობაძის და სხვ.). 

მესამე ჯგუფში შევიდა ინტერნეტ-რესურსი, მასალები, რომელთა 

როლი სამეცნიერო კვლევებში სულ უფრო იზრდება და ფართოვდება.  

აღნიშნული თემა მონოგრაფიულად დამუშავებული არ არის, თუმცა 

მისი ცალკეული ასპექტები მეტ-ნაკლებად გამოკვლეულია. მაგ. ფეოდა-

ლური ეპოქის საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და საგარეო პო-

ლიტიკისადმი მიძღვნილი ნაშრომებიდან აღსანიშნავია ივ. ჯავახიშვილის, 

მ. ჯანაშვილის, ს. კაკაბაძის, ნ. ბერძენიშვილის, შ. მესხიას, მ. დუმბაძის,         

მ. ლორთქიფანიძის, ვ. გაბაშვილის, გ. მელიქიშვილის, დ. მუსხელიშვულის, 

შ. ბადრიძის, რ. მეტრეველის, ი. კვესელავას, ჯ. სტეფნაძის, გ. ყორანაშვი-

ლის, ლ. ტუხაშვილის და სხვათა გამოკვლევები. 

საქართველოს პოლიტიკურ ორიენტაციას მიეძღვნა გამოჩენილი ქართ-

ველი მოღვაწეების: ს. დოდაშვილის, ნ. ნიკოლაძის, ი. ჭავჭავაძის, ა. ჯორჯა-

ძის, მ. წერეთლის და სხვათა ნაშრომები და ნარკვევები. ამავე საკითხისად-

მია მიძღვნილი ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმო-

მადგენელთა: ნ. ჟორდანიას, ე. გეგეჭკორის, ვ. ნოზაძის, ს. კედიას, ი. წერეთ-

ლის, მ. მუსხელიშვილის, ა. ნიკურაძის, ზ. ავალიშვილის და სხვათა ნაშ-

რომები. 

 „გაყინულმა“ ეთნოპოლიტიკურმა კონფლიქტებმა და 2008 წლის 

აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომმა ახალი სტიმული მისცა ამ პრობლემის 

კვლევას. გამოქვეყნდა ქართველი მეცნიერების ლ. ალექსიძის, გ. შარაძის, ზ. 

დავითაშვილის, ა. ფრანგიშვილის, ი. კვესელავას, მ. მაცაბერიძის, ვ. შუბი-

თიძის, ჯ. გახოკიძის, ჰ. კუპრაშვილის, ს. ცინცაძის, ს. კილაძის, ზ. ხონელი-



13 
 

ძის, ა. გეგეშიძის, თ. თურმანიძის, თ.კიკნაძის, მ. გაბედავას, ნ. გამისონიას, 

შ. მალაშხიას, დ. პიპინაშვილის, ა. რონდელის, ბ. კვარაცხელიას, დ. ჯო-

ჯუას, ვ. მაისაიას, დ. პერტაიას, დ. შველიძის, ა. ჩიკვაიძის, პ. მამრაძის და 

სხვა ნაშრომები. 

დოკუმენტური მასალებიდან აღსანიშნავია: რეგიონული კონფლიქ-

ტები საქართველოში _ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. აფხაზეთის 

ასსრ (1983-2005). პოლიტიკურ-სამართლებრივი აქტების კრებული. შემდგე-

ნელი და მთავარი რედაქტორი თამაზ დიასამიძე, თბ., 2005; ასევე მნიშვნე-

ლოვანია საქართველოს მთავრობის ანგარიში რუსეთის ფედერაციის მიერ 

საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ სრულმასშტაბიან აგრესიას-

თან დაკავშირებით, თბ., 2009. 

საინტერესოა ასევე „ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“, _ 

სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ 

(დოკუმენტები და მასალები), თბ., 2010 წ.). 

საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაციის შესწავლას 

ქვეყანაში არსებული „გაყინული“ კონფლიქტების ფონზე შეეცადნენ 

უცხოელი ავტორები. მათგან აღსანიშნავია რ. ასმუსის წიგნი „მცირე ომი, 

რომელმაც შეძრა მსოფლიო“. ავტორი თავად იყო ამ დროს, 2008 წლის 

აგვისტოში, მოწმე საქართველოს გარშემო განვითარებული მოვლენების. 

ყურადღებას იმსახურებს ამერიკელი ექსპერტის თ. გოლცის წიგნი 

„საქართველო: ომისა და პოლიტიკური ქაოსის ქრონიკა პოსტსაბჭოთა 

კავკასიაში“, ი. მაკფარლეინის „საქართველო: ეროვნული უსაფრთხოების 

კონცეფცია და ეროვნული უსაფრთხოება“. 

ცალკე აღნიშვნის ღირსია ცნობილი ამერიკელი გეოპოლიტიკოსის და 

პოლიტოლოგის ზ. ბჟეზინსკის „დიდი საჭადრაკო დაფა. ამერიკის 

ბატონობა და მისი გეოსტრატეგიული იმპერატივები, თბ., 2014, რომელიც, 

ფაქტობრივად, მსოფლიოს პოლიტიკოსთა სამაგიდო წიგნს წარმოადგენს. 

ნაშრომში გამოყენებულია ასევე თანამედროვე რუსი გეოპოლი-

ტიკოსის ა. დუგინის „გეოპოლიტიკის საფუძვლები, რუსეთის პოლიტი-

კური მომავალი“, რომელშიც ავტორი აჟღერებს რუსეთის ნამდვილ 
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ზრახვებს მსოფლიოში და, განსაკუთრებით კავკასიაში, ჩამოთვლის იმ 

ქმედებებს, რომლითაც, მისი აზრით, საქართველო უნდა „მიეჯაჭვოს“ 

რუსეთს და მის გავლენაში მოექცეს. დისერტაციაში ასევე გამოყენებულია 

უახლესი ინტერნეტ-მასალები. 

სადისერტაციო თემის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო 

ნაშრომი მოიცავს 183 გვერდს და შედგება შესავლის, ორი ძირითადი თავისა 

და 9 ქვეთავისგან. დისერტაციას წინა დართული აქვს რეზიუმე ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე. დისერტაციის ბოლოში შეჯამებულია კვლევის 

შედეგები და მოცემულია დასკვნა-რეკომენდაციები. ნაშრომს ბოლოში 

დართული აქვს გამოყენებული ლიტერატურის სია. 
 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 
 

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და მნიშვნელობა, განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, 

კვლევის მიზანი. დასახული მიზნის მისაღწევად მოცემულია შესასრულე-

ბული ამოცანები, კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

ასევე დასაბუთებულია კვლევის სიახლე, თეორიული და პრაქტიკული 

მნიშვნელობა. მოცემულია საკვლევი თემის ირგვლივ არსებული 

სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა 

წარმოდგენილი ნაშრომი მოიცავს ორ თავს: 

პირველი თავი: „გაყინული კონფლიქტების მოგვარების 

ურთიერთმიმართება საქართველოს საგარეო-პოლიტიკურ 

ორიენტაციასთან“ შედგება სამი ქვეთავისაგან. 

პირველ ქვეთავში: „პოლიტიკური ორიეტაციის არსი და მისი 

განმაპირობებელი მიზეზები, ძირითადი მიმართულებები“ განხილულია 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების მრავალსაუკუნოვან 

ისტორიაში ქართული სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის 

ძირითადი ვექტორები. ნათქვამია, რომ საქართველო, მისი გეოპოლიტი-

კური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ოდითგანვე იყო დიდი იმპერიების 

სამიზნე. ამიტომ საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის დილემა - 
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აღმოსავლეთი თუ დასავლეთი - საქართველოს წინაშე პირველად ჯერ 

კიდევ ქრისტეს  შობიდან პირველ საუკუნეში დადგა. საქართველოში 

ქრისტიანული რელიგია და სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა განუყოფელ 

ცნებებად და ერთიანი მოქმედებების არეალად იქცა. საქართველოს 

ტერიტორიაზე ქრისტიანული რწმენის დამკვიდრებამ უფრო ინტენსიური 

გახადა ევროპის ქრისტიანულ სამყაროსთან კავშირი. ამის შედეგად 

ქრისტიანობის მიღებითა და სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის რანგში 

აყვანით, ქართველობამ გამოკვეთილი პროდასავლური ორიენტაცია აირჩია. 

საქართველოს ასეთ მკვეთრად გამოხატულ დასავლურ ორიენტაციას 

ვერ შეეგუებოდნენ აღმოსავლეთის სახელმწიფოები, ვინაიდან ისინი 

კარგავდნენ მთავარს, ევროპა-აზიის გზაგასაყარს. ამიტომაც, ქართველი 

პოლიტიკოსები, იმ დროიდან მოყოლებული, მნიშვნელოვანი არჩევანის 

წინაშე იმყოფებიან:  დასავლური თუ აღმოსავლური, ხოლო ამათ  

მოგვიანებით ჩრდილოური ორიენტაციაც დაემატა. 

ეს პრობლემური საკითხი სამწუხაროდ არაერთხელ დადგა ქვეყნის 

წინაშე და დღესაც აქტიურად დომინირებს მსოფლიო პოლიტიკურ არენაზე. 

ამიტომაც, ქართული პოლიტიკის მესვეურები  იუველური სიზუსტით 

გათვლილ ბალანსირებულ პოლიტიკას აწარმოებდნენ აღმოსავლეთისა, 

დასავლეთის და ჩრდილოეთის მძაფრ დაპირისპირებაში. 

ქართველი პოლიტიკოსების მთავარ ამოცანას წარმოადგენს საქართვე-

ლოს გადარჩენისათვის ბრძოლა, ამიტომაც იყო, რომ მათი სამიზნე იყო და 

არის მაღალი საკაცობრიო ღირებულებებით მოსილი ცივილიზებული 

დასავლეთი. 

ეს ბრძოლა დღესაც გრძელდება და სრულიადაც არაა შემთხვევითი, 

რომ სწორედ ხმელთაშუა ზღვიდან სპარსეთის ყურემდე და სინას 

ნახევარკუნძულიდან კავკასიონის ქედამდე არსებული ტერიტორია 

ითვლება დღევანდელი მსოფლიოს ყველაზე ცხელ რეგიონად. 

მეორე ქვეთავში: „ქართული პოლიტიკური აზრი საქართველოს 

პოლიტიკური ორიენტაციისა და ევროპული ფასეულობების შესახებ 

(დასავლეთის იდეა და ქართული ცნობიერება)“ განხილული და 
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გაანალიზებულია მოყოლებული ე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან 

ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწეების შეხედულებები და 

მოსაზრებები საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციისა და 

დასავლური ზოგადსაკაცობრიობო ღირებულებებისა და ცხოვრების წესის 

შესახებ. მითითებულია იმ ილიასეული „ევროპეიზმის“ შესახებ, რომელიც 

უპირველესად გულისხმობდა საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღებას, 

სახელდობრ იმას, როდესაც საკუთარ პრობლემებს თავად წყვეტ. 

ნაშრომში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი ნ. ნიკოლაძის შეხედუ-

ლებებსა და მის პრაქტიკულ საქმიანობას საქართველოს ევროპეიზაციასთან 

დაკავშირებით, სახელდობრ, მოყვანილია მაგალითი მისი საუბრიდან 

გერმანელ დიპლომატებთან,  სადაც მან წამოაყენა მოსაზრება, რომ 

გაკეთებულიყო ევროპის შორეულ აღმოსავლეთთან ვაჭრობის უმოკლესი 

გზა ბერლინი-ფოთი-პეკინი, რაც პრაქტიკულად დღეს ხორციელდება.  

დისერტაციაში ასევე წარმოჩენილია საქართველოს დამოუკიდებლო-

ბის დაკარგვის გამო ემიგრაციაში მყოფი ქართველი პოლიტიკური მოღ-

ვაწეები და მოაზროვნეები, რომელთა  ოცნებას    წარმოადგენდა ევროპულ 

გზაზე დამდგარი და მავალი საქართველო. მათ შორის განსაკუთრებული 

ადგილი უკავიათ: გიორგი გვაზავას, დავით ვაჩნაძეს, ალექსანდრე ცომაიას, 

ვახტაგ ციციშვილს, ვიქტორ შუბლაძეს, მიხეილ თარხნიშვილს, ვლადიმერ 

ახმეტელს, შალვა ამირეჯიბს, ილია ოდიშელიძეს, გრიგოლ დიასამიძეს, 

დიმიტრი ჭიაბრიშვილს, ნიკო ნაკაშიძეს, შალვა ქარუმიძეს, კიტა ჩხენკელს, 

ალექსანდრე მანველიშვილს, ალექსანდრე ნიკურაძეს, მიხეილ მუსხელი-

შვილს. ხაზგასასმელია ამ უკანასკნელის დამსახურება დღევანდელი 

ევროპის წინაშე. სწორედ მიხეილ მუსხელიშვილი (მუსხელი)  იყო ერთ-

ერთი პირველი, რომელმაც ომის შემდგომი ევროპის გაერთიანების, მისი 

ფედერაციის იდეა წამოაყენა და დაიცვა, რომელმაც დღეისათვის 

ევროკავშირის სახე მიიღო. 

მესამე ქვეთავში ნათქვამია, რომ ,,ცივი ომის“ დასრულებამ ევრაზიის 

კონტინენტზე სიტუაცია ვერ დაარეგულირა. დღეისთვის მის 

დამახასიათებელ ნიშანს წარმოადგენს ,,გაყინული კონფლიქტების“ 
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მრავალფეროვნება ევროპაში. კვიპროსიდან ბალკანეთამდე და ყოფილ 

საბჭოთა კავშირში, მთელი რიგი ინსპირირებული პატარა ომები 

სამშვიდობო მოლაპარაკებების გზით კი არ მოგვარდა, არამედ მხარეთა 

პოზიციების გაყინვის გამო გადაიდო. ასეთი გაყინული კონფლიქტების 

დამახასიათებელი ფეთქებადობა განსაკუთრებით ამძიმებს მდგომარეობას, 

რისი  დადასტურებაც იყო 2008 წელს საქართველოსა და რუსეთს შორის 

მომხდარი ომი. შემთხვევით არ წერდა ამერიკელი პოლიტოლოგი და 

პოლიტიკოსი ზ. ბჟეზინსკი XX საუკუნის 90-იან წლების შეფასებისას იმას, 

რომ: ,,მსოფლიო საქმეები ტექტონიკური ძვრებით აღინიშნა. პირველად 

ისტორიაში არაევრაზიული სახელმწიფო იქცა არა მარტო მთავარ 

არბიტრად ევრაზიულ სახელმწიფოთა ურთიერთობებში, არამედ უძლიე-

რეს სახელმწიფოდ მსოფლიოში. საბჭოთა კავშირის დამარცხება და დაშლა 

ფინალურ აკორდად იქცა დასავლეთის ნახევარსფეროს სახელმწიფოს, 

შეერთებული შტატების, როგორც ერთადერთი და ჭეშმარიტი პირველი 

გლობალური სახელმწიფოს კვარცხლბეკზე სწრაფი აღზევების საქმეში“.  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ახლად წარმოქმნილ 

დამოუკიდებელ რესპუბლიკებში ნომერ პირველ საკითხად დადგა საგარეო 

პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი. 

ვითარების მთელი დრამატიზირება იმაში გამოიხატებოდა, რომ 

რუსეთის პოლიტიკური ელიტა გაოგნებული იყო მოდერნიზებულ იმპე-

რიაში _ საბჭოთა კავშირში განვითარებული მოვლენებით. ფაქტობრივად 

მოხდა ჯერ არნახული ისტორიული უკუქცევა, გარდა იმისა, რომ სულ 

რამდენიმე კვირაში რუსეთის შემადგენელი აზიური ნაწილი შემცირდა 

20%-ით და აქაური მოსახლეობა საკუთრივ რუსეთისათვის შემცირდა 75 

მლნ-დან 30 მლნ-მდე, კავკასიაში მუდმივი მაცხოვრებელი კიდევ 18 

მილიონი ადამიანი ასევე მოწყვეტილი აღმოჩნდა რუსეთისაგან. მოვლენათა 

ასეთი შემობრუნება კრემლმა ავადმყოფურად აღიქვა, ვინაიდან რუსი 

პოლიტიკოსების აზრით ამ რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალი უცხო 

სახელმწიფოთა ინტერესების ობიექტი გახდა.  
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სამხრეთ კავკასიაში დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური 

კურსის მიმართ აშკარა აგრესიულობა გამოიჩინა კრემლმა. რომელმაც 

მოქმედებაში მოიყვანა საქართველოს ტერიტორიაზე ეთნიკური კონფლიქ-

ტები აფხაზეთსა და ე. წ. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. 

         რაც დრო გადიოდა რუსეთის ხელისუფლება თანდათანობით 

უფრო და უფრო მტკივნეულად განიცდიდა საბჭოთა კავშირის დაშლას. 

ამის დასტური იყო 1995 წლის სექტემბერში პრეზიდენტ ელცინის დსთ-ს 

ქვეყნების მიმართ რუსეთის პოლიტიკის შესახებ გამოცემული დოკუმენტი, 

რომელშიც წარმოჩენილი იყო რუსული ,,ველიკოდერჟავული“ ამბიციები. 

საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა თავის ტერიტორიაზე არსებული 

კონფლიქტების მოსაგვარებლად საქმესი ჩაერია დასავლეთი 

საქართველოს მიერ აღებული კურსი სავსებით შეესაბამებოდა 

არსებულ ვითარებას. დასავლეთი თანდათანობით ამზადებდა ნიადაგს 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაფართოებისათვის, თუმცა ეს იწვევდა 

მოსკოვის პროტესტს, რომელსაც იჟამად ძალა არ შეწევდა წინააღმდეგობა 

გაეწია დასავლეთისათვის. იმავდროულად მკაფიო ხდებოდა, რომ ნატო არ 

გეგმავდა ჩაბმას საქართველოს საშინაო კონფლიქტების მოგვარებაში. მისი 

ხელმძღვანელობა ფაქტის წინაშე აღმოჩნდა. აშკარა იყო, რომ საქართველოს 

ხელისუფლებას არათუ სურდა ალიანსის ჩაბმა ქართულ-აფხაზური კონფ-

ლიქტის მოგვარებაში, არამედ იგი ასევე ცდილობდა, თავისი მონაწილეობა 

ნატოს საქმიანობაში პირდაპირ დაეკავშირებინა ამ კონფლიქტის მოგვა-

რებასთან.  კრემლში მჯდომმა პოლიტიკურმა ელიტამ ,,მოახერხა“ ის, რომ 

რუსეთი საქართველოს მოსახლეობაში აღიქმება, როგორც მტერი 

სახელმწიფო, რომელიც არად აგდებს საერთაშორისო თანამეგობრობის, 

საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნებს და უხეშად ხელყოფს 

სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. 

საქართველოს ხელისუფლება არ წყვეტდა თავის დასავლურ საგარეო 

პოლიტიკურ კურსს, რისი შედეგიც იყო საუკუნის მიწურულს მისი 

ევროსაბჭოს წევრად გახდომა და იმავე წლის სტამბულის ეუთოს სამიტი. 

თუმცა ისიც უდავო გახდა ათასწლეულთა მიჯნაზე, რომ აფხაზეთსა და 
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სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტების მოგვარება უახლოეს მომავალში არ 

მოხდებოდა. ათასწლეულის პირველივე წლებში აშკარა გახდა, რომ 

მსოფლიოში დაიწყო ახალი გეოპოლიტიკური ცვლილებების ხანა. 

სახელდობრ, 2001 წლის 11 სექტემბრისა და ევროკავშირის გაფართოების 

შემდეგ მოხდა ამერიკის საგარეო პოლიტიკის რეორიენტაცია. აღნიშნულმა 

ცვლილებებმა შემდგომში გამოიწვიეს ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთის 

მიმართულებით, რომელსაც კრემლი პროტესტით, მაგრამ სისუსტის გამო 

ქმედუუნაროდ შეხვდა. 

ნაშრომის მეორე თავი: „საქართველოს პროდასავლური ორიენტაცია 

და „გაყინული“ კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივები.“ შედგება ექვსი 

ქვეთავისაგან. 

 პირველი ქვეთავში: „როგორ იმოქმედა საქართველოს დამარცხებამ 

ეთნო-კონფლიქტებში ქვეყნის პოლიტიკურ ორიენტაციასა და საგარეო 

პოლიტიკაზე“ განხილულია ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან გამომდი-

ნარე საქართველოს ხელისუფალთა მიერ გატარებული საგარეო პოლიტი-

კურ ორიენტაცია და შესაბამისად საქართველოს საგარეო პოლიტიკა. 

მითითებულია, რომ საქართველოში კონფლიქტების წარმოშობა ძირითა-

დად განპირობებული იყო საერთაშორისო ურთიერთობათა ახალი ისტო-

რიული პერიოდის თავისებურებებით. ეს იყო და არის მრავალპოლარული 

მსოფლიოს ფორმირების ეპოქა, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს, აშშ-სა და 

რუსეთს შორის სრულიად ახლებური ურთიერთობების ჩამოყალიბების 

პერიოდი.  

ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ რუსეთი საქართველოს ყოველთვის 

განიხილავდა, როგორც კავკასიაში გეოგრაფიულად ყველაზე ხელსაყრელ 

ადგილზე მდებარე, თუმცა იმავდროულად, ჯერ კიდევ ყველაზე სუსტ 

რგოლს. სწორედ ამ რგოლის გაწყვეტით ცდილობდა და ცდილობს კრემლი 

დასავლეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას შორის არსებული 

გეოსტრატეგიული სივრცის დარღვევას, უფრო მეტიც რუსეთის 

სახელმწიფოს მესვეურები დღესაც სერიოზულ საფრთხედ აღიქვამენ 

საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობას. 
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საქართველოს ხელისუფლება 90-იან წლების მეორე ნახევრიდან 

დარწმუნდა, რომ რუსეთი 1. ვერ იქნებოდა საქართველოს სახელმწიფოებ-

რივი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გარანტი, 

რადგან კრემლი მიზანმიმართულად აწარმოებდა ქართული მიწების 

მიტაცებას, 2. მისი დახმარებით ახდენდნენ სეპარატისტები საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გამოსვლებს. 3. სწორედ 

რუსეთის მეშვეობით მოხდა ქართველთა ეთნიკური წმენდა სეპარატის-

ტული რეგიონებიდან. ამიტომ საქართველოს სახელმწიფოს მკვეთრად 

გამოხატული პროდასავლური საგარეო ორიენტაცია დაიწყო XX საუკუნის 

90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან. საქართველო კონსტიტუციურადაც 

მოემზადა მომავალი სამართლებრივი ბრძოლებისათვის საერთაშორისო 

არენაზე. 1995 წლის კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ ,,საქართველო არის 

დამოუკიდებელი, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო, რაც დადა-

სტურებულია 1991 წლის 31 მარტის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, მათ 

შორის აფხაზეთის ასსრ-ში და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ  

ოლქში ჩატარებული რეფერენდუმებით და 1991 წლის 9 აპრილის 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტით. 

კონსტიტუციაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სახელმწიფოს 

ტერიტორია განსაზღვრულია 1921 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით. 

საქართველოს ხელისუფლება ყოველ ღონეს ხმარობდა იმისათვის, რომ 

მომხდარიყო საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ‘გაყინული“ 

ეთნოკონფლიქტების მოგვარებისა და ტერიტორიული მთლიანობის 

აღდგენისათვის ამ პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის, სახელდობრ 

კი აშშ-ს და ევროკავშირის აქტიურად ჩართვა. მას შემდეგ რაც 

მოსკოვისათვის აშკარა გახდა, რომ საქართველო მტკიცედ ადგა დასავლურ 

კურსს, დაიწყო თბილისზე დიპლომატიური და სამხედრო ზეწოლა. 

მიუხედავად ამისა ეთნოკონფლიქტებში გამოწვეული მარცხის შემდეგ, 

კიდევ უფრო მკვეთრად გამოიკვეთა საქართველოს სახელმწიფოს 

პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია. საქართველოს 

ხელისუფლება სულ უფრო და უფრო მეტად ცდილობდა კონფლიქტების 
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მოგვარების პროცესებში ჩაერთო როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის 

ქვეყნები, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები. 

ნაშრომში მკვეთრადაა გამოკვეთილი აზრი, რომ საქართველოს 

სახელმწიფოს მიერ ეთნო-პოლიტიკურ კონფლიქტებში მარცხის შემდეგ 

აღებული საგარეო- პოლიტიკური კურსი არის უალტერნატივო, ვინაიდან 

ქვეყანაში არსებული ,,გაყინული“ კონფლიქტების მოგვარების საკითხით 

სისხლხორცეულ დატვირთვას იძენს დასავლეთის იმ სახელმწიფოთა 

საგარეო პოლიტიკაში, რომელთაც ამ რეგიონის მიმართ განსაკუთრებული 

გეოსტრატეგიული ინტერესი ამოძრავებთ. აქედან გამომდინარე, უდავოა, 

რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივის 

თვალსაზრისით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, საქართველოში გაგრძელ-

დეს ძლიერი, დემოკრატიული, ევროპულ ფასეულობებზე ორიენტი-

რებული სახელმწიფოს მშენებლობა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ქვეყნის შემდგომი ინტეგრაცია. 

ნაშრომის შემდეგ ქვეთავში: ,,ვარდების რევოლუცია“,  „გაყინული“ 

კონფლიქტები და საქართველოს საგარეო პოლიტიკა“ განხილულია 

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ ქვეყანაში არსებული „გაყინული კონფ-

ლიქტები“ და ამ ფონზე საქართველოს ახალი ხელისუფლების  გატარე-

ბული საგარეო პოლიტიკა. აღნიშნულია, რომ 2003 წლის ნოემბრის ე.წ. 

,,ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ 

დაიწყო აქტიური ნაბიჯების გადადგმა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 

საქართველოს იურისდიქციის აღსადგენად. საქართველოს ახალმა ლი-

დერმა მიხეილ სააკაშვილმა თავიდანვე მკვეთრად გამოკვეთილი დასავ-

ლური გზა ირჩია. ამ ხედვაში კი საკვანძო როლი ამერიკის შეერთებულ 

შტატებს ჰქონდა მიკუთვნებული. სააკაშვილმა მის ამოსავალ წერტილად 

მმართველობის ამერიკული წესი, პრინციპები და დიპლომატია დაისახა. 

ვაშინგტონიც არ დარჩა ვალში და სააკაშვილი ერთგვარ ,,ვარსკვლავ-

ბიჭუნად“ _ ბუშის ადმინისტრაციის ,,თავისუფლების შუქურად“ და 

დემოკრატიის ექსპორტის საკუთარი პოლიტიკის წარმატების მთავარ 

განსახიერებად აქცია. აშკარა იყო, რომ საქართველოს სურდა ჭეშმარიტი და 
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არა ეფემერული დამოუკიდებლობა. ყოველივე ეს კი  თანხვედრაში 

ხდებოდა იმ პროცესებთან, რომლებიც მსოფლიოში მიმდინარეობდა. 

მაგრამ კრემლი არ აპირებდა დათმობას ამის ერთ-ერთი მთავარი 

გამოძახილი იყო 2004 წლის ზაფხულში ე.წ. სამხრეთ ოსეთში განვითა-

რებული მოვლენები. ამ პროცესმა ქართულ და ოსურ მხარეებს შორის 

აჩვენა თუ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთს კონფლიქტის 

მოგვარების საქმეში. ამ სიტუაციამ გააუარესა და გაანადგურა ნდობის 

აღდგენის სამუშაოების დიდი ნაწილი, რომელზედაც დიდი მონდომებით 

და მოთმინებით მიდიოდა მსოფლიო თანამეგობრობასთან ერთად მუშაობა 

გასული ათწლეულის განმავლობაში. 

კონფლიქტის დარეგულირებისათვის აქტიურად იქნა ევროკავშირი 

ჩართული. 2004 წლის გაეროს გენერალური ასამბლეის 59-ე სესიაზე 

საქართველომ  მსოფლიოს შესთავაზა „სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის 

კონფლიქტების ახალი ეტაპობრივად დარეგულირების გეგმა“. 2005 წლის 

დასაწყისში ქ. სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე 

საქართველოს ხელისუფლება მსოფლიო თანამეგობრობის წინაშე წარსდგა 

კომპლექსური სამშვიდობო ინიციატივებით ,,სამხრეთ ოსეთის“ 

კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი დარეგულირების საკითხზე. ამ გეგმაში 

ცხინვალის რეგიონი მოხსენებული იყო როგორც ,,სამხრეთ ოსეთი“. ეს 

სამშვიდობო ინიციატივა იყო 2004 წლის სექტემბრის ,,მოგვარების გეგმის“ 

უფრო დამუშავებული და დახვეწილი ვერსია. შეთავაზება ითვალისწინებ-

და სამხრეთ ოსეთისათვის იმაზე ფართო ავტონომიას ვიდრე ეს გათვა-

ლისწინებულია ჩრდილო ოსეთისათვის რუსეთის ფედერაციის მიერ. 

ევროპული მთავრობები მიესალმნენ იმ ფაქტს, რომ საქართველოს 

ხელისუფლებამ წარმოადგინა კონკრეტული შემოთავაზებები, თუმცა 

რუსეთი მანც ჯიუტად აგრძელებდა თავის „დერჟავულ“ პოლიტიკას. 

ნაშრომის ქვეთავში: „ევრაზიული კავშირი და გაყინული კონფ-

ლიქტები საქართველოში“ მკაფიოდაა განმარტებულია-საქართველოს ევრ-

ოატლანტიკური სწრაფვის გზაზე,  მთავარი მოწინააღმდეგეა კრემლი. 
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სწორედ მისი მესვეურების მიერ იქნა შემუშავებული ევრაზიული კავშირის 

იდეა. 

მითითებულია, რომ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მსოფლიოში 

აქტიურად დაიწყო ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური სისტემის 

ფორმირება, გლობალიზაციის პირობებში ცალკეულ სახელმწიფოთა  

მნიშვნელობა სულ უფრო შემცირდა და წინა პლანზე წამოიწია 

სახელმწიფოთა ისეთმა გაერთიანებებმა, როგორიცაა უკვე დიდი გამოცდი-

ლების მქონე ევროკავშირი და  ფორმირების რეჟიმში მყოფი ევრაზიული 

კავშირი. ახსნილია, რომ ევრაზიული კავშირის იდეა სათავეს იღებს მე 20 

საუკუნის რუსი (საბჭოთა) ფილოსოფოსების, „კლასიკური ევრაზიელების“, 

ტრუბეცკის, სავიცკისა და ვერნადსკის შრომებიდან, რაც ითვალისწინებდა 

საბჭოთა კავშირის ეტაპობრივ გარდაქმნას ევრაზიულ კავშირად. 

გაერთიანების იდეოლოგიური პლატფორმაა დუგინის კონცეფცია 

„რუსული კუნძულის“ შესახებ, რაც ერთგვარი ჩაკეტილი სამყაროს შექმნას 

გულისხმობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან ალიანსის შექმნის საშუალებით. 

ნაშრომში შედარებულია ერთმანეთს მოსალოდნელი გაერთიანება 

ევრაზიული კავშირი და ევროკავშირი. უდავოდ უპირატესობა მინიჭებული 

აქვს ამ უკანასკნელს. უფრო მეტიც დისერტაციაში გატარებულია აზრი, რომ 

საქართველო საკუთარ მომავალს დასავლეთში ხედავს ისეთ ინსტიტუ-

ციებში გაწევრიანების გზით, როგორიცაა ნატო და ევროკავშირი; ასევე აშშ-

სთან ორმხრივი სტრატეგიული ჩართულობის გზით. მოკლედ რომ ვთქვათ, 

დაბალანსების ვერსიას და იმავდროულად მკვეთრად გამოხატულ 

განვითარების დასავლურ ირჩევს. ის უარს ამბობს იმ ადგილზე, რომელსაც 

მას რუსული რეგიონული გეგმა აკუთვნებს.  

ნაშრომის მეოთხე ქვეთავში: „ევროკავშირის და აშშ-ის ფაქტორის 

მნიშვნელობა „გაყინული“ კონფლიქტების მოგვარებაში“ თქმულია იმ 

დიდი როლის შესახებ, რომელიც აშშ-მ და ევროკავშირმა შეასრულეს  

ჩართულობისა და საქართველოს კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების 

პროცესზე.   
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ხაზგასმულია იმ ჰუმანიტარული, სარეაბილიტაციო და ნდობის 

აღდგენისაკენ მიმართული აქტივობების შესახებ, რომლითაც ძირითადად 

ევროკავშირი მონაწილეობდა „გაყინული კონფლიქტების“ მოგვარებისათ-

ვის. ევროკავშირი ასევე მონაწილეობდა სამშვიდობო მოლაპარაკებების 

პროცესში (მაგ. ჟენევის პროცესი და მისი სამუშაო ჯგუფები). თუმცა 

პოლიტიკური თვალსაზრისით აფხაზეთის მიმართულებით ძირითადად 

გაერო ლიდერობდა, ხოლო სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით - ეუთო. 

 ევროკავშირის როლი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა 2008 წლის 

აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც მანამდე არსებული ყველა სამშვიდობო 

ფორმატი მოიშალა და ევროკავშირი იქცა ადგილზე მოქმედ ფაქტობრივად 

ერთადერთ საერთაშორისო აქტორად.  ევროკავშირმა, ასევე მისთვის 

ერთგვარად უჩვეულოდ სწრაფ ტემპში, პროცესში ჩართო „ევროპული 

უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის“ (ESDP) სამოქალაქო მისია – 

ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისია (EUMM), რომელიც 200 დამკვირვ-

ებლისგან შედგებოდა და რომლის მოვალეობაც იყო, „გადაემოწმებინათ 

ყველა მონაწილე მხარის მიერ ევროკავშირის ეგიდით გაფორმებული, 

საქართველოსა და რუსეთის მიერ ხელმოწერილი 12 აგვისტოს 6-პუნქ-

ტიანი და 2008 წლის 8 სექტემბრის „განსახორციელებელი ზომების“  

შეთანხმებების პირობების შესრულება.“  

ნაშრომში მკაფიოდაა თქმული, რომ საქართველომ უნდა გაგარძელოს 

კონფლიქტების მოგვარებისათვის თანამშრომლობის ის გზა ევროკაშირთან 

და ამერიკასთან მომართებაში, რომელიც მას არჩეული აქვს. რაც 

გულისხმობს და აღიარებს კონფლიქტების მოგვარების მხოლოდ მშვიდო-

ბიან გზას. რასაც თავის მხრივ დრო და კონსოლიდირებული ძალისხმევა 

სჭირდება. „იმავდროულად, საქართველომ არ უნდა ჩაიყენოს თავი 

მოუგვარებელი კონფლიქტების მძევლის მდგომარეობაში და გააგრძელოს 

„დემოკრატიული მოდერნიზაცია“ - რაც ცალსახადაა ჩაწერილია საქართვე-

ლოს საგარეო და უშიშროების პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების 

დოკუმენტში. 
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მეხუთე ქვეთავში: „ევროინტეგრაცია და საქართველო:  ასოცირების 

ხელშეკრულების გაფორმება ევროკავშირთან - გზა ევროპისაკენ და 

,,გაყინული“ კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისაკენ“ ხაზგასმულია, 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების შესახებ. 

ნათქვამია, რომ ეს დოკუმენტი ე.წ. ,,ახალი თაობის“ შეთანხმებაა, ვინაიდან, 

მანამდე გაფორმებული მსგავსი შეთანხმებებისგან განსხვავებით, 

ითვალისწინებს ევროკავშირთან და მის კანონმდებლობასთან დაახლოების 

მნიშვნელოვან და რეალურ მექანიზმებს. 

საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგია გათვლილია იმაზე, რომ 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი 

უნდა იქნას საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების, მათ შორის 

მიუკერძოებელი სადამკვირვებლო, საპოლიციო ან სამშვიდობო ძალების 

მეშვეობით, აგრეთვე ადგილობრივი რესურსებით, ხოლო საქართველოს 

სახელმწიფოს საზღვრების ფარგლებში, აფხაზეთისა და ცხინვალის 

რეგიონის პოლიტიკური სტატუსი უნდა განისაზღვროს მომავლის მშვიდო-

ბიანი მოლაპარაკებების პროცესში. საბოლოოდ კი, ეს წინადადებები, 

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს 

ხელისუფლების პრინციპულ სამართლებრივ პოზიციას, რომელიც 

დაფუძნებულია ქვეყნის სუვერენიტეტზე, ტერიტორიულ მთლიანობასა და 

საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების ურყევობის პრინციპების 

დაცვაზე.  

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას დაჩქარებული წესით 

ხელი მოეწერა 2014 წლის ივნისში. თუ დაწვრილებით  განვიხილავთ 

დოკუმენტს, რომლის სრული სახელია: ,,ასოცირების შესახებ შეთანხმება 

ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას 

და მათ წევრ სასახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის“. 

მასში ნათქვამია, რომ ამ შეთანხმებით ხელი უნდა შეუწყოს საერთაშორისო 

მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. ასევე ჩართვას, მრავალმხრივი 

თანამშრომლობის ეფექტიანად განხორციელებას და დავების მშვიდობიან 

მოგვარებას, მასზე ხელმომწერი ქვეყნები აღიარებენ საქართველოს მიერ 



26 
 

შერიგების კურსით აღებული ვალდებულებებისა და საქართველოს ძა-

ლისხმევის მნიშვნელობას, აღადგინოს თავისი ტერიტორიული მთლიანობა 

და სრული და ეფექტური კონტროლი აფხაზეთისა და ცხინვალის 

რეგიონებზე, კონფლიქტის მშვიდობიანი და საბოლოო მოგვარების 

მისაღწევად საერთაშორისო  სამართლის პრინციპების საფუძველზე და 

ევროკავშირის მიერ აღებული ვალდებულებების მნიშვნელობას, მხარი 

დაუჭიროს კონფლიქტის მშვიდობიან და საბოლოო მოგვარებას.  

შეთანხმებაში აღიარებულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ექვსპუნქტიანი 

შეთანხმების შესრულებისა და მისი შემდგომი საიმპლემენტაციო ზომების, 

მშვიდობის და უსაფრთხოების მიზნით ადგილზე ქმედითი საერთაშორისო 

მექანიზმების დანერგვის, ურთიერთხელშემწყობი არაღიარებისა და 

ჩართულობის პოლიტიკის გატარების, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარა-

კებების ხელშეწყობის და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების 

შესაბამისად იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა 

უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. 

მითითებულია და ვალდებულება არის  აღებული საქართველოს 

ყველა მოქალაქეზე, კონფლიქტის შედეგად დაშორიშორებული საზოგა-

დოების ჩათვლით და ყოველივე ეს უნდა განხორციელდეს ევროკავშირთან 

საქართველოს მჭიდრო პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური 

ინტეგრაციის შედეგად. 

ხაზგასმითაა აღსანიშნავი, რომ ,,ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ 

თავდაპირველი პროექტი არ ითვალისწინებდა ცალკე მუხლს კონფლიქტის 

მშვიდობიანი მოგვარების თაობაზე და ეს მუხლი გაჩნდა მხოლოდ 

საქართველოს მხრიდან უაღრესად დიდი ძალისხმევის შედეგად. ამიტომ, 

საქართველოში არსებული კონფლიქტები და მათი დარეგულირების გზები 

ფართოდაა ასახული. 

შეთანხმებაში მხარეები კიდევ ერთხელ მკაფიოდ აყალიბებენ თავიანთ 

ვალდებულებას კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისთვის. 

აღნიშნული დოკუმენტით საქართველო ხდება ევროპის უსაფრ-

თხოების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რაც ბუნებრივიცაა. იმავდროუ-
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ლად, საქართელოს გათვლა იმაზეცაა, რომ მას სურს ევროპამ საკუთარ 

თავზე აიღოს საქართველოს უსაფრთხოების გარანტიების შექმნა. 

ნაშრომის ქვეთავში: „საქართველოს უშიშროებასა და „გაყინული“ 

კონფლიქტების მოგვარებაზე  უარყოფითად მოქმედი  ფაქტორები - 

თანამედროვე ანალიზი“ განხილულია  უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების 

ფონზე საქართველოში არსებული „გაყინული“ კონფლიქტების მოგვარების 

პერსპექტივა და თქმულია: საქართველოს უშიშროების სფეროს ერთ-ერთ 

მთავარ გამოწვევად კვლავ რჩება რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმოებული 

სახელმწიფო პოლიტიკის ფაქტორი. რუსეთის ფედერაციის მიზანია 

საქართველოს არშემდგარ სახელმწიფოდ ქცევა, მისი ევროპული და 

ევროატლანტიკური არჩევნის რეალიზაციისთვის ხელის შეშლა და ქვეყნის 

რუსულ ორბიტაზე ძალით დაბრუნება. 

ნაშრომში მკაფიოდაა გამოკვეთილი, რომ საქართველოს ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების ყოფნა, 

სამხედრო ბაზების მშენებლობა და მათი პოტენციალის ზრდა (რაც ცალკე 

კვლევის საგანს წარმოადგენს) პლაცდარმია პროვოკაციებისა და შესაძლო 

სამხედრო აგრესიისთვის. რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო 

სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს, არ ასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს 

რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას 

და არ იღებს საქართველოზე თავდაუსხმელობის ვალდებულებას. 2008 

წლის აგრესიის შემდეგ დაბლოკა „საქართველოში გაეროს სადამკვირვებლო 

მისიისა“ და ეუთოს მისიის მუშაობა, ამასთანავე, ევროკავშირის 

სადამკვირვებლო მისიას არ აძლევს საშუალებას, განახორციელოს თავისი 

მანდატი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ეწინააღმდეგება საერთაშორისო 

სამშვიდობო-საპოლიციო მექანიზმის შექმნის იდეას. 
  

დასკვნა და რეკომენდაციები 
  

საქართველო, მისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

ოდითგანვე იყო დიდი იმპერიების სამიზნე. კავკასიაში მდებარე 

საქართველო ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი რგოლია, 
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გზაჯვარედინია, საიდანაც იკვეთება ჩრდილოეთ-სამხრეთისა და 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის პოლიტიკური თუ კულტურული არეალები, რაც 

თავის მხრივ  კიდევ უფრო მეტად ზრდის მისადმი ინტერესს. 

ქართველი ხალხის ევრაზიული ბუნების მიუხედავად (მასში 

ევროპულიც არის და აზიურიც ურევია) ქართველი ერი მთელი თავისი 

თვითშეგნებით ყოველთვის დასავლური ცივილიზაციის ნაწილს 

წარმოადგენდა. ქართული პოლიტიკური აზრი მთელი თავისი არსით 

ყოველთვის მიისწრაფოდა დასავლეთისა და მისი ფასეულობებისაკენ და 

მეცნიერულად ასაბუთებდა მის უპირატესობას.  

ამდენად, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს 

არჩეული დასავლური საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაცია შემთხვევით არ 

ყოფილა. იგი გაჯერებული იყო ისტორიული ტრადიციებით.  

მოსკოვმა იმისათვის რომ შეენარჩუნებინა გავლენა სსრ კავშირის 

დაშლის შემდეგ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მიმართა ეთნოკონფლიქტებს. მათ 

შორის საქართველოს ტერიტორიაზე აფხაზეთსა და ე. წ. სამხრეთ ოსეთში. 

ამერიკის ენერგოუსაფრთხოების პოლიტიკა თანხვედრაში მოდიოდა 

თბილისთან, რომლის გეოპოლიტიკური როლი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში უდავოდ განუზომლად 

იზრდებოდა. 

90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან საქართველომ გადადგა ნაბიჯი, 

რათა საკუთარი მოუგვარებელი სეპარატისტული კონფლიქტების და 

რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობის საკითხები დასავლეთის 

უშიშროების დღის წესრიგში შეეტანა. 

საქართველოსათვის ნათელი გახდა, რომ მომავალში მისი 

თანამშრომლობა ნატოსთან და მასში გაწევრიანება დამოკიდებული 

იქნებოდა ალიანსის მოთხოვნაზე - თბილისს მშვიდობიანი გზით 

მოეგვარებინა კონფლიქტები. 

საქართველოს მიერ აღებული კურსი სავსებით შეესაბამებოდა 

არსებულ ვითარებას. დასავლეთი თანდათანობით ამზადებდა ნიადაგს 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაფართოებისათვის, 
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ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში კონფლიქტების 

წარმოშობა ძირითადად განპირობებული იყო საერთაშორისო ურთიერ-

თობათა ახალი ისტორიული პერიოდის თავისებურებებით. ეს არის 

მრავალპოლარული მსოფლიოს ფორმირების ეპოქა, დასავლეთსა და 

აღმოსავლეთს, აშშ-სა და რუსეთს შორის სრულიად ახლებური 

ურთიერთობების ჩამოყალიბების პერიოდი. 

ეთნო-პოლიტიკურ კონფლიქტებში გამოწვეული მარცხის შემდეგ, 

კიდევ უფრო მკვეთრად გამოიკვეთა საქართველოს სახელმწიფოს 

პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია. საქართველოს 

ხელისუფლება სულ უფრო და უფრო მეტად ცდილობდა კონფლიქტების 

მოგვარების პროცესებში ჩაერთო როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის 

ქვეყნები, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები. 

დასავლეთის აქტიურობის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი იყო 1999 

წლის სტამბულის სამიტი, სადაც ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებას 

რუსეთის ჯარების საქართველოდან გაყვანის შესახებ.  

მას შემდეგ რაც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გააქტიურდა ევროკავ-

შირი და აშშ. რუსეთმა ევროკავშირის საპირწონედ წამოაყენა იდეა ევრა-

ზიული კავშირის შექმნისა, რომელიც ითვალისწინებს არამხოლოდ ეკონო-

მიკურ და საბაჟო, არამედ სამხედრო ინტეგრაციას რუსეთის ჰეგემონობით. 

ევრაზიული კავშირის შექმნა არის ერთი მხრივ, რუსეთის მცდელობა 

შეინარჩუნოს გავლენა პოსტსაბჭოურ სივრცეში და მეორე მხრივ კი 

ევროკავშირის იდეის კოპირების უხეში და პრიმიტიული მცდელობა. 

მიუხედავად სამშვიდობო პროცესში გარკვეული პროგრესისა 

საქართველოს ნაციონალური ხელისუფლების მიერ რუსეთის აგრესიული 

პოლიტიკის ფონზე დაშვებული იქნა მთელი რიგი სერიოზული 

შეცდომები, რის შედეგადაც თავიდან ვერ იქნა აცილებული რუსეთ-

საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი. რომლის შედეგად   კრემლის მიერ 

ოკუპირებული იქნა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ი. 

ამჟამინდელ დასავლეთ-აღმოსავლეთის ურთიერთობებში საქართვე-

ლოს როლი უსაზღვროდ არის გაზრდილი. სწორედ ეს პროცესი უნდა 
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გამოიყენოს გონივრულად თბილისმა. ვინაიდან, სწორედ წინააღმდეგობათა 

ამ სპექტრში უნდა გამოიკვეთოს „გაყინული“ კონფლიქტების მშვიდობიანი 

გადაწყვეტის პერსპექტივები.  

რეგიონში გამართულ პოლიტიკურ თამაშებში საჭიროა სიმშვიდის 

შენარჩუნება, სტრატეგიული მოთბინება ვინაიდან ზოგიერთი ასპექტით 

დღეს მსოფლიოს პოლიტიკურ სიმძიმეთა ცენტრებში სწორედ სამხრეთ 

კავკასიისა და ახლო აღმოსავლეთის არეალში ტრიალებს. ამის თვალ-

ნათელი მაგალითია რუსეთ-თურქეთის გამწვავებული ურთიერთობები და 

ამ მოვლენათა ფონზე ევროკავშირის მიერ საქართველოს მიმართ 

ვიზალიბერალიზაცია და პარალელურად რუსეთის პირველი პირის 

განცხადება ვიზების გამარტივებისა და საქართველოში არსებული 

კონფლიქტების მოწესრიგების შესახებ. 

საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ეთნიკურ კონფლიქტებში მარცხის 

შემდეგ აღებული საგარეო პოლიტიკური კურსი არის უალტერნატივო, 

ვინაიდან ქვეყანაში არსებული ,,გაყინული კონფლიქტების მოგვარების 

საკითხით სისხლხორცეულ დატვირთვას იძენს დასავლეთის იმ 

სახელმწიფოთა საგარეო პოლიტიკაში, რომელთაც ამ რეგიონის მიმართ 

განსაკუთრებული გეო-ეკონომიკური ინტერესი ამოძრავებთ. აქედან 

გამომდინარე, უდავოა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის 

აღდგენის პერსპექტივის თვალსაზრისით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია,  

საქართველოში გაგრძელდეს ძლიერი, დემოკრატიული, ევროპულ ფასეუ-

ლობებზე ორიენტირებული სახელმწიფოს მშენებლობა და ევრო-

ატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის შემდგომი ინტეგრაცია. 

პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ძალისხმევა იმისათვის, რომ 

კრემლთან აღდგენილ იქნეს დიპლომატიური და პოლიტიკური 

ურთიერთობები თანასწორუფლებიანობის, ტერიტორიული მთლიანობისა 

ცნობისა და ერთმანეთის სუვერენიტეტის პატივისცემის საფუძველზე.  

ჩვენი რეკომენდაციები „გაყინული“ კონფლიქტების მოგვარების 

მიმართულებით ასეთია: 
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 აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკის დიპლო-

მატიური უზრუნველყოფა და საქართველოს ტერიტორიული მთლია-

ნობის სამართლებრივი დაცვა საერთაშორისო მოლაპარაკებებში; 

 საგარეო პოლოტოკის დეიდეოლოგიზაცია და დეპოლიტიზაცია; 

 სახალხო დიპლომატიის გააქტიურება აფხაზებთან და ოსებთან 

თვისობრივად ახალი, პირდაპირი ურთიერთობების და კონტაქტების 

დამყარება რუსეთის გარეშე; 

 აფხაზებისა და ოსებისათვის ზუსტად იგივე უფლებების უზრუნველ-

ყოფა, რაც გააჩნიათ საქართველოს კონსტიტუციით ქართველებს; 

 აფხაზებისა და ოსებისათვის უსაფრთხოება და ეთნიკური თვითმყო-

ფადობის გარანტიების რეალური უზრუნველყოფა კონსტიტუციური 

ნორმებით; 

 მშვიდობიანი და არა ძალადობრივი მეთოდებისათვის უპირატესობის 

მინიჭება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესში; 

 კონფლიქტური ტერიტორიის სტატუსის განსაზღვრის გარკვეული 

ხნით გადავადება; 

 აფხაზებთან და ოსებთან ინტენსიური ეკონომიკური, კულტურული 

და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის გაღრმავება; 

 რევანშიზმზე და ძალის გამოყენებაზე უარის თქმა; 

 კონფლიქტური ზონების დემილიტარიზაცია და მათთან საზღვრების 

გახსნა, პოლიციის ერთობლივი პატრულირება და დანაშაულის ერ-

თობლივი გამოძიება; 

 დიდი სავაჭრო ცენტრების და ბაზრობების ორგანიზება რუხსა და 

ერგნეთში; 

 ერთობლივი წარმოებებისა და ბიზნეს-პროექტების წახალისება; 

 ჩვენი ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური და კულტურული განვითარება 

და საქართველოს მიმზიდველობის გაზრდა აფხაზებისა და ოსე-

ბისათვის; 

 ეუთოს მისიის აღდგენა საქართველოში და მისი დაკვირვების ზონის 

გავრცელება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში; 
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 მცოცავი საზღვრების ზონაში მოხვედრილი მიწის მესაკუთრეები-

სათვის მიწაზე საკუთრების უფლების გამარტივებული და დაჩქარე-

ბული წესით დაკანონება. 
 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია შემდეგ შრო-

მებში:  

 სემინარში: 

1. „რუსეთის და დასავლეთის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში“  
 

მოხსენებულია 3 კოლოქვიუმში:  

1. „ქართული პოლიტიკური აზრი საქართველოს პოლიტიკური 
ორიენტაციისა და ევროპული ფასეულობების შესახებ”  
 

2. „გაყინული კონფლიქტების გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ 
ორიენტაციასა და საგარეო პოლიტიკაზე“  
 

3.  „საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია და „გაყინული“ 
კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივები”  

 

სტატიები: 

1. „გაყინული კონფლიქტები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკური 
ორიენტაცია და რუსეთის რეაქციები“ საერთაშორისო სამეცნიერო 
ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, №31, 2015, გვ. 161-165. 
 

2. „საქართველოს დასავლური პოლიტიკური ორიენტაციის  
საკითხისათვის”. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო 
ვერტიკალები“, №33, 2016. გვ. 138-143. 

 

3. „ევროკავშირის მცდელობები საქართველოსი არსებული „გაყინული“ 
კონფლიქტების კონფლიქტების მიმართ „ვარდების რევოლუციის“ 
შემდეგ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში ,,საისტორიო 
ვერტიკალები’’, №33, 2016, გვ. 228-235. 
 

მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 

1. მოხსენება: „ევროკავშირი და გაყინული კონფლიქტები“ სამხრეთ 
კავკასიაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და 
კავკასია“, სტუ, თბილისი, 2015. 


