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       konfliqtis safuZvlebi afxazeTSi

zurab Sengelia

(mokle mimoxilva)
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     konfliqti afxazeTSi saTaves iRebs me-18 - me-19 saukuneebis mijnaze,  rodesac ruseTis imperiam daiwyo 
Tavisi gavlenis gavrceleba (teritoriuli eqspansia) samxreT kavkasiaSi. konfliqtis ganviTarebam apogeas 
miaRwia me-20 saukunis dasasruls, rodesac is SeiaraRebul fazaSi gadavida da romlis Sedegadac 
dafiqsirda dRevandeli statusi. es konfliqti gamoirCeva Tavisi specifikiT ara marto postsabWoTa 
sivrceSi, aramed -  mTel msoflioSi arsebuli konfliqtebisgan. Tanamedrove realobaSi konfliqtebi an 
mxareebs Soris arsebul teritoriul pretenziebs efuZneba, an fonad religiuri dapirispireba aqvs. Cvens 
SemTxvevaSi, qarTvelebs miaCniaT, rom afxazi mkvidri eTnosia, maT sxva samSoblo ara aqvT da maTi arsebobisa 
da ganviTarebis geografiuli mdebareoba aris is teritoria, sadac isini amJamad cxovroben. aseve, SeiZleba 
iTqvas, afxazeTis teritoria, ise, rogorc mTlianad saqarTvelo, ori mkvidri eTnosis qveyanaa da es 
saerTo azria. amis dasturad SeiZleba movixmoT 2000-2001 wlebSi gazeT „respublika afxaziis” furclebze 
gamarTuli polemika Temaze: rom ar yofiliyo qarTvelebis xelovnuri Casaxleba, amJamad ramdeni 
qarTveli SeiZleba yofiliyo afxazeTSi bunebrivi procesebis Sedegad. am polemikis rezultati, afxazuri 
sazogadoebis azriT, gaxldaT Semdegi: afxazeTSi mcxovreb qarTvelTa ricxvi SeiZleba, amJamad iq mcxovreb 
afxazTa raodenobaze meti yofiliyo. 
    konfliqts arc religiuri dapirispireba udevs safuZvlad: afxazebi, iseve rogorc qarTvelebi, 
marTlmadidebeli qristianebi arian da asec rom ar iyos, afxazTa politikuri interesebisaTvis 
erTmorwmuneoba ruseTTan politteqnologiis ZiriTadi fundamentia.
    Tu vapirebT istoriul movlenaTa analizs, unda gaviTvaliswinoT is faqti, rom humanitaria da, 
konkretulad, istoriuli mecniereba yovelTvis mkacr ideologiur CarCoebSi iyo moqceuli. amis magaliTi 
Zalian bevria, Tundac me-20 saukunis movlenebis Sefasebisas.
    Cvens sazogadoebaSi Zalian xSirad gamoiyeneba 2 termini: afxazi da afsua, rogorc erTmaneTisagan 
gansxvavebuli Sinaarsis mqoneni. Tu Tvals gadavavlebT legendebsa da Semdeg saqarTvelos istorias, 
aSkaraa, rom afsua da afxazi erTi da igive cnebaa da gansxvavebulia qarTvelisagan. rogorc qarTvels 
sxvadasxva enaze sxvadasxva aRniSvna aqvs (mag.: „gruzin”, „jorjian”), magram cneba identuria, zustad aseve 
„afsua“afxazur enaSi aRniSnavs qarTul enaSi arsebul termins - „afxazi“. am ori terminis identurobis 
ugulvebelyofam, romelic daiwyo me-19 saukunis bolodan, saSualeba misca ruseTis imperias, rom 1907 wels 

gamoecaT pirveli „mecnierulad” dasabuTebuli monografia (avtori vinme voronovi) „Абхазия не Грузия”, 
romelSic aRwerilia is eTnikuri gansxvavebebi, rac qarTul eTnoss ganarCevs afxazurisagan da imis magivrad, 
rom gaekeTebinaT daskvna - afxazebi qarTvelebi ar arian, ‘’Sedegi’’ gamoiyenes TavianTi interesebis 

sasargeblod da daaskvnes, rom: afxazeTi saqarTvelo ar aris (Воронов, 1907) anu eTnikuri sxvaoba aiyvanes 
saxelmwifoebriv rangSi.
    daiwyo ra ruseTma samxreT kavkasiis regionis aTviseba, igi bevr winaaRmdegobas waawyda. es dabrkolebebi 
modioda  ara marto adgilobrivi mosaxleobisgan, aramed mas ganapirobebda  sagareo faqtorebic -  
ajanyebebi saqarTvelos teritoriaze, winaaRmdegobebi afxazeTSi, ruseT-TurqeTis omi da sxva. aRsaniSnavia, 
gamarjvebuli ruseTis politika, gansakuTrebiT, afxazeTis mimarT. muhajirobis sami talRa, teritoriis 
aTvisebis - Casaxlebis ideologia, kolonizacia (uslaris mier Seqmnili damwerloba, 
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afxazeTis saxelmwifo
universitetis xedi

pirveli afxazurenovani anbani, agreTve, afxazeTisadmi, rogorc sakurorto zonisadmi, gansakuTrebuli 
yuradReba; amave periodSi daiwyo rusul enaze wirva eklesiebSi). xazgasasmelia, qarTuli sazogadoebis 
reaqcia am procesebis mimarT: Tundac iakob gogebaSvilis ucilobo mxardaWera afxazur enaze 
mRvdelmsaxurebisa da afxazuri enis ganviTarebis mimarTulebiT.
    me-20 saukunis dasawyisSi ruseTis imperia daiSala. afxazebma igrZnes ra „wiTeli“ ruseTis safrTxe, daiwyes 
qarTvelebTan urTierTobebis axali gzebis Zieba. 1919 wels afxazeTis saxalxo krebis warmomadgenlebi 
molaparakebas awarmoebdnen damoukidebeli saqarTvelos xelisuflebasTan konfederaciul sawyisebze 
axali urTierTobebis damyarebis Sesaxeb (gazeTi „droeba“, 1876). am molaparakebas Sedegi ar moutania, erTi 
mxriv, saqarTvelos maSindeli xelisuflebis arasakmarisi simwifisa da, meore mxriv, sabWoTa ruseTis 
aqtiuri Carevis (saqarTvelos gasabWoebis) gamo. 
    1931 wels afxazeTi, rogorc avtonomiuri respublika, SeuerTes danarCen saqarTvelos, ris Sedegadac 
qarTul-afxazur urTierTobebSi erTaderTi ganmsazRvreli faqtori aRmoCnda komunisturi ideologia, 
gansakuTrebiT ki, misi stalinis Sromebze dafuZnebuli erovnuli politika. stalini erTpirovnulad 
gansazRvravda partiisa da saxelmwifos politikas mxolod partiuli mSeneblobisa da erovnuli politikis 
dargebSi. am nacionaluri politikis qvakuTxedi iyo idea kulturaTa Serwymis Sesaxeb - unda Camoyalebuliyo 
erTiani sabWoTa kultura, romelic SeiTvisebda sabWoTa teritoriaze arsebuli eTnosebis kulturebs. ra 
Tqma unda, mcirericxovani eTnosebis kulturebis SenarCuneba am ideis  interesebSi ar Sedioda da ufro didi 
STanTqavda mcires. 1989 wlis 25 maiss, gorbaCovisdroindeli umaRlesi sabWos pirvel sxdomaze, ganacxades, 
rom sabWoTa periodSi mxolod ruseTis federaciis teritoriaze, am politikis Sedegad, 250-ze meti 
mcirericxovani eTnikuri, religiuri da enobrivi jgufi gaqra.
    rac Seexeba afxazebs, magaliTad gamodgeba is faqtic, rom maT 70 wlis ganmavlobaSi xuTjer SeecvalaT 
damwerloba, Sesabamisad, Suaxnis afxazs amdenjerve mouwia mSobliur enaze wera-kiTxvis swavla.
    aRsaniSnavia isic, rom am ideologiis ganxorcieleba xdeboda „ufrosi Zmis” institutis meSveobiT. ruseTi 
iyo qarTvelebis „ufrosi Zma”, qarTvelebi ki – afxazebis. gadawyvetileba miiReboda moskovSi da misi 
ganxorcieleba evaleboda Tbiliss, romelic am gadawyvetilebas Tavad aRasrulebda afxazeTis 
xelisuflebaze dayrdnobiT. yovelive amis dasturia saqarTvelos kompartiis centraluri komitetis 

1pirveli mdivnis, akaki mgelaZis, 1952 wlis 12 dekembers stalinis saxelze gagzavnili moxsenebiTi baraTi.  
  qarTvelebsa da afxazebs Soris Camoyalibebul damokidebulebaSi sakmaod didi roli ukavia lavrenti 
berias moRvaweobas. miuxedavad imisa, rom berias moRvaweobis zogadi mxare erTnairad aRiqmeba orive 
sazogadoebis mier, swored “ufrosi Zmis” instituti aZlevs mxareebs saSualebas, rom konkretulad afxazebis 
mimarT komunisturi  ideologiis erTaderT ganmaxorcieleblad miiCnion eTnikurad qarTveli beria.

¹  A report le�er of the first secretary of the Central Commi�ee of the Communist Party of Georgia, Akaki Mgeladze to Stalin. 

h�p://ma�ane.wordpress.com/2013/04/22/report-to-Stalin-on-abkhazia 
jansuR Carkviani, sofel lixnis
sabWos Tavmjdomare, guram asaTiani.

xuxuti bRaJba, galaktion tabiZe
da dimitri gulia
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yovelive amis Sesaxeb afxazuri sazogadoeba mimarTavda sabWoTa kavSiris xelisuflebas. igi uCioda 

saqarTvelos xelisuflebas (magaliTisTvis, dokumentebis krebuli „Абхазские письма”) „sul ufros 
ZmasTan”, radganac egonaT, rom saqarTvelos xelisufleba centraluri xelisuflebis gareSe, sakuTari 
iniciativiT moqmedebda. SeiZleba, magaliTad moviyvanoT gamosvlebi afxazeTSi universitetis gaxsnisa da 
afxazuri televiziis dafuZnebisaTvis. aseTi kidev bevri magaliTi arsebobs.
    yovelive es gaxda winapiroba imisa, rom sabWoTa imperiis daSlis procesSi afxazeTSi gansakuTrebiT 
gamwvavda qarTvelTa da afxazTa dapirispireba. sabWoTa imperiis daSlis procesis mowinaaRmdege 
(ZiriTadad, ruseTis) Zalebma „cecxlze navTis dasxmis” principi SesaniSnavad gamoiyenes da aRniSnuli 
konfliqti gadaiyvanes SeiaraRebul fazaSi, riTac Seecadnen, SeenarCunebiT gavlena regionze. es mosazreba 
gaamyara ruseTis mier ukanasknel periodSi gatarebulma politikam ukrainaSi - yirimis okupaciam da misma 
qmedebam doneckisa da luganskis olqebSi.

qarTvel da afxaz mweralTa jgufi

galaktion tabiZe da nino kvirikaZe
soxumis siZveleTa gamofenaze

mweralTa pirveli sakavSiro yriloba
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afsuara

nino berZniSvili

8



ivane (1847-1906 ww.) (dgas) da
konstantine (1858-1914 ww.)
ServaSiZeebi (grigol aleqsandres

Ze ServaSiZis vaJebi) meuRleebTan _
 tereza CiCuasa da mariam qobulaSvilTan
(mefe erekle II-is asulis, Tekle
batoniSvilis SviliSvili) erTad 

biWvinTis monasteri da galavani.
d. ermakovis fotokoleqciidan 

    werilobiT wyaroebSi termini „afsuara“ pirvelad afxazuri literaturis fuZemdebelma, dimitri guliam 
gamoiyena 1920 wels pirvel afxazur gazeTSi „afsni”, romelSic gansakuTrebul adgils publicistika ikavebda 

(Ю.Д. Анчабадзе, 2007г) da 1919 wlis Tebervlidan 1921 wlis Tebervlamde gamodioda.  imdroindeli 
2 3 4

afxazeTis TvalsaCino  moRvaweebi d. gulia , m. lakrba ,  d. alania  ganixilavdnen afxazi xalxisaTvis 
mniSvnelovan problemebs da maT Soris Zalian saintereso polemika mimdinareobda afxazuri identobis 
Temebze. swored am polemikis mimdinareobisas dawera d. guliam leqsi, romelSic afxazi xalxi RmerTs 
Seavedra  da gadarCenis erT-erT saSualebad afsuara daasaxela.

5
    afsuaras cneba saTaves Soreul warsulSi iRebs. termini „afsuara“  pirobiTad SeiZleba iTargmnos rogorc 
„afxazoba”. 1960 wlidan afxazi mecnierebi cdiloben, ganmarton afsuara da misi sistema. zogis azriT, afsuara 
moicavs afxazur nacionalur kulturas, yofiT kulturas, maT Soris enasa da sarwmunoebas, xolo mecnierTa 
didi nawilis azriT, afsuara mxolod TviTmyofadi afxazuri tradiciebis erTobliobaa. nebismier 

SemTxvevaSi, afsuara (Куправа, 2000г) ganixileba, rogorc istoriuli kategoria, romlis formirebac 
saukuneebis ganmavlobaSi mimdinareobda da bolos afxazuri tradiciuli kulturis dauwerel kanonad, 
individis qcevis kodeqsad, Camoyalibda.
    mkvlevarTa didi nawili aqcents akeTebs afsuaras moralur-eTikur mxareze da mas movlenis struqturul 
RerZad ganixilavs.
    afsuaras struqturaSi gansakuTrebul rols TamaSobs misi principebi, romlebic socialur qcevas 
ayalibeben. pirveli principia „alamisi” – sindisi, romelsac afxazisaTvis sruliad konkretuli eTnikuri 
mniSvneloba aqvs; meore principia „auaura“ – adamianuroba, romlis mixedviTac, adamiani afsuaras sistemis 
centraluri figura xdeba. mniSvnelovania aseve afsuaras sistemaSi amkrZalavi principebi, magaliTad, 
principi „pxaSaroup” – sircxvili, romelic sazogadoebaSi miRebuli qceviTi normebis darRvevas gamoricxavs. 
afsuara dResac gansazRvravs afxazebis cxovrebis wessa da mniSvnelovan rols TamaSobs Tanamedrove 
afxazeTSi.

2    dimitri gulia –(1874-1960) gamoCenili afxazi mwerali, afxazuri literaturisa da istoriografiis fuZemdebeli.
 3   mixeil lakrba (1901-1965) – gamoCenili afxazi mwerali, dramaturgi, Jurnalisti, Teatrmcodne.
 4   dimitri alania (1893-1938) – afxazi sazogado moRvawe, publicisti.

⁵    Дмитрий Гулиа Стихотворения из "Антологии абхазской поэзии" ("Аҧсуапоезиаантологиа", 2009;) 

giorgi mixeilis Ze ServaSiZe
(centrSi) telemaq gurielTan
(poet mamia gurielis Zma) da 

besarion beriZesTan erTad
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wm. mociqul simon kananelis saxelobis
Zveli taZris (IX-Xs.) nangrevebi da
simon kananelis taZris pirveli
mSeneblebi (1880-iani wlebi). graviura s.
boxonovis fotos mixedviT 

    dRes afxazeTSi ocdaaTamde gazeTi da Jurnali gamodis afxazur, rusul, somxur enebze, xolo gazeTi 
„gali“ megrul enazec ibeWdeba. „respublika afxazia” rusulenovani saxelmwifo gazeTia (redaqtori– vitali 
Camagua), xolo gazeTi „afsni” afxazeTis parlamentis afxazurenovani gamocemaa, romelic kviraSi erTxel 
gamodis (redaqtori–boris tuJba) da yuradRebas kulturasa da literaturas uTmobs.
    opoziciuri azris gamomxatvelad afxazeTSi iTvleba:

6 
     „Нужная газета” (red. – izida Wania) – rusulenovani gazeTi, romelsac yvelaze maRali tiraJi (4000 
egzemplari) aqvs, kviraSi erTxel gamodis da gansakuTrebiT popularulia;

    „Exo Abkhazia” (red. – vitali Saria) – damoukidebeli, rusulenovani gazeTi, romelic kviraSi erTxel 
gamodis (tiraJi 3000 egz.) da politikur ambebTan erTad xSirad mxatvrul literaturasac uTmobs 
yuradRebas;

    „Chegemskaya Pravda ” (red. – inal  xaSigi) – rusulenovani, yovelkvireuli gazeTi, romelic ZiriTad 
yuradRebas afxazeTSi mimdinare politikur procesebs uTmobs;

    „Новый День” (red. – sergei aruTunovi), romelic 2004 wlis Tebervlidan gamodis da xSirad aqveynebs rusi 
avtorebis interviuebsa da statiebs;
    garda CamoTvlilisa, gamodis aseve afxazeTis saxalxo partiis (Tavmjdomare – iakub lakoba) gazeTi 

„Народная Газета” - rusulad, respublikuri partiis gazeTi „Голос Народа” - rusulad, saeklesio gazeTi 

„Христианская Абхазия” – rusulad da regionuli gazeTebi. aseve popularobiT sargeblobs gazeTi „Айраира” 

– sazogadoebriv-politikuri moZraoba „Возрождение”–s yovelkvireuli rusul-afxazuri gazeTi (red. – 

daur naWyebia), „Колокол” (rusulad) da „asarkali” (afxazurad) – arasamTavrobo organizaciis „adamianis 
uflebebisa da demokratiis mxardamWeri centris” yovelTviuri Jurnalebi (red. – genadi alamia).

    afxazeTSi sami telekompania mauwyeblobs: 
7    afxazeTis saxelmwifo teleradiokompania (generaluri direqtori–ema  xojaa).  

8    a) radiogadacemebi eTerSi pirvelad 1932 wlis 30 aprils gavida (pirveli redaqtori ivane koRonia)  .
    b) telegadacemebi, romelic pirvelad eTerSi 1978 wlis 6 noembers gavida.

9    Абаза ТВ – damoukidebeli telekompania, romelic beslan butbam daaarsa da dReSi orjer gadis eTerSi;
10 

    telestudia „Асарька“ (nadeJda benediqtova), romelic eTerSi 2011 wlidan gadis.

  ⁶  rusulenovani gazeTi, h�p://abh-n.ru/  ( nanaxia(8/11/2015)

 h�p://www.apsua.tv/rus/ 7   afxazeTis saxelmwifo teleradiokompania  (nanaxia(8/11/2015)

  h�p://www.apsua.tv/rus/radio8  afxazeTis saxelmwifo radiokompania /(nanaxia(8/11/2015)

   h�p://abaza.tv/9  damoukidebeli telekompania  (nanaxia(8/11/2015)
   h�p://asarkia.info/10  telestudia “Асарька“  (nanaxia(8/11/2015)

afxazuri media
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arsebobs ori rusulenovani radiosadguri:
11

„soma” – eTerSi gavida 1998 wlis 31 dekembers da soxumSi, axal aTonsa da gulrifSSi mauwyeblobs;
12

„Голос Абхазии” – eTerSia 2012 wlidan da, ZiriTadad, soxumSi mauwyeblobs.

pirveli afxazuri arasamTavrobo oranizacia (leningradis samecniero centris filiali) soxumSi muSni 
xvarwkiam daaarsa, romelic, ZiriTadad, mecnierebisa da teqnikis miRwevebis popularizaciiT iyo dakavebuli. 
manamde arsebobda ramdenime SemoqmedebiTi gaerTianeba, romlebic politikis, istoriis, 
ekologiis problemebs swavlobdnen da romelTa bazazec, mogvianebiT (1988 wels) daarsda 
sazogadoebriv–politikuri moZraoba „aidgilara” (pirveli Tavmjdomare – nodar Wanba).
    90-ian wlebSi daarsebuli arasamTavro organizaciebi, ZiriTadad, omis Semdgom adamianebis 
fsiqologiuri da fizikuri reabilitaciiT iyvnen dakavebuli. mogvianebiT da, gansakuTrebiT, 2008 wlis 
agvistos omis Semdeg, afxazeTSi iqmneba organizaciebi, romelTa interesebis sferoSi ukve demokratiis 
principebi da adamianis uflebebi moxvda.
    amJamad afxazeTSi 35-ze meti arasamTavrobo organizaciaa registrirebuli, maT Soris, ramdenime 
SemoqmedebiTi kavSiri da profkavSirebi. TvalSisacemad aqtiuria 10-mde organizacia. 
    gansakuTrebiT gavleniani da popularulia „afxazeTis uxucesTa sabWo” (Tavmjdomare – konstantine ozgani) 
da  moZraoba „afxazeTis dedebi mSvidobisa da socialuri samarTlianobisaTvis” (Tavmjdomare – guli kiCba). 
afxazeTSi mimdinare politikur procesebze SesamCnev gavlenas axdens „qalebi politikaSi” (Tavmjdomare 

13
irina agrba) da „humanitaruli programebis  centri”  (mTavari redaqtori –  baTal kobaxia).

arasamTavrobo organizaciebi

 11   rusulenovani radiosadguri ‘’soma”  (nanaxia(8/11/2015)h�p://www.radiosoma.com
  12  rusulenovani radiosadguri „  (nanaxia(8/11/2015)h�p://101.ru/?an=personal&userid=603019
13   afxazuri arasamTavrobo oranizacia“humanitaruli programebis centri”  (nanaxia(8/11/2015)h�p://apsny-chp.org/

galaktion tabiZis Sexvedra
soxumis pedagogebTan 

jansuR Carkviani da muSni lasuria
daviT guramiSvilis dabadebidan
275 wlis iubileze 

soso bocvaZe, galaktion tabiZe
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afxazuri damwerlobis

istoriis sakiTxebi da

afxazTa eTnokultura

esma kokoskeria
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afxazuri enis Sesaxeb

afxazuri ena ganekuTvneba iberiul-kavkasiur enaTa afxazur-adiReur jgufs, romelSic Sedis agreTve abazuri, adiReuri, yabardouli 

da ubixuri enebi.(А.С.Чикобава, 1953)
 14

afxazuri leqsikis pirveli Canawerebi gvxvdeba XVII saukunis Turqi mogzauris, evlia Celebis, mogzaurobaTa wignSi.
damwerlobis Seqmna: afxazuri enis mecnieruli Seswavlis istoriis dasawyisi dakavSirebulia petre uslaris saxelTan. man afxazuri 

15 
enisaTvis damwerloba, rusuli grafikis gamoyenebiT,  1862 wels Seqmna. 1926-1928 wlebSi afxazuri saliteraturo ena gadavida 

16
akademikos niko maris mier laTinuri grafikis safuZvelze Seqmnil damwerlobaze.  1928-1937 wlebSi mariseul damwerlobas 
Caenacvla n. iakovlevis, e. polivanovis, s. Wanbasa da m. ahaSbas mier kvlav laTinur grafikaze damyarebiT Sedgenili axali 
damwerloba. 1938-1954 wlebSi afxazuri samwignobro ena gadavida qarTul grafikaze dafuZnebul axal damwerlobaze, romlis 
avtorebi iyvnen dimitri gulia, simon janaSia da akaki SaniZe. 1954 wels afxazuri damwerloba daubrunda p. uslaris mier Sedgenili 
damwerlobis m. zavadskiseul variants, xolo 1994 wels dazustda 6 bgeris damwerloba.
 

14  Celebi, 1971 - evlia Celebis mogzaurobis wigni. nakveTi I. Turqulidan Targmna, komentarebi da gamokvleva daurTo giorgi fuTuriZem. Tbilisi (aseve– ЭвлияЧелеби. Книга 

путешествия. Вып. 3 Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М. Наука.1983 (  (nanaxia 8/11/2015)http://www.vashaktiv.ru/texts/ch/chelebi23.php
15  uslari, 1887 _ Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание.Абхазский язык, Тифлис, XV  с. + 193 с. + 120 с. (Переизд.: Сухум, 2002.)
16  mari, 1938 _ Марр. Н. Абхазскийаналитическийалфавит, Л., 1926 (misive - Марр Н., КвопросуоположенииАбхазскогоязыкасредияфетических, СПБ., 1912 («Мат. пояфет. языкознанию», V); 

misive, Оязыкеиисторииабхазов. М.-Л., АНСССР,  436 c. ;misive, А.-русскийсловарь, Л., 1926).
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    kavkasiaSi ruseTis mier ganxorcielebuli koloniuri politika gulisxmobda – rogorc  rusuli politika afxazuri enis mimarT:
SedarebiT mravalricxvovani (mag. qarTvelebis), aseve mcirericxvovani eTnosebis (kerZod, afxazebis) denacionalizacias anu 
erovnulobis, eTnikurobis, maxasiaTebeli  Tvisebebis warTmevasa da dakargvas. am politikis gatarebaSi mniSvnelovani roli enobriv 
faqtors eniWeboda. afxazuri enis ganadgureba, 
   qarTuli enis Sesusteba da afxazeTSi rusuli enis gabatoneba iyo imperiuli politikis erT-erTi amocana. amis erT-erT 

damadasturebel magaliTad SegviZlia moviyvanoT e. veidenbaumis mosazrebebi qarTul da afxazur enebTan dakavSirebiT(Абхазы, 

1965).

epizodebi afxazTa eTnografiidan

sacxovrebeli nagebobebis tipi afxazuri 

wnuli saxli – aquaCv ақəацə

afxazTa sacxovrebeli Senobebi uZvelesi dasavlur-kavkasiuri tipis mrgvali, xis wnuli, miwaze mdgari, usarkmelo nageboba iyo, 
romelic kolxuri facxis saxeliTacaa cnobili; me-19 saukunis afxazeTSi, gavrcelebulia e.w. oda saxlebi – boZebze Semdgari saxli, 
romelsac afxazurad akuaskias eZaxian. afxazTa tradiciis mixedviT, axaldaqorwinebulebi saxldebodnen maTTvis specialurad 
aSenebul saqorwino saxlSi - amhara.

marcxniv Zveli saqorwilo qoxi, amhara da marjvniv „oda saxli’’
  sofeli lixni

afxazTa tanisamosi 

afxazuri tanisamosi zogad kavkasiur tips ganekuTvneba.
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    afxazTa yofaSi SemorCenilia wesebi, romlebic gvarovnuli wyobis gadmonaSTad SeiZleba CaiTvalos, magaliTad: SurisZieba - 
sisxlis aReba,  romelic savaldebulod iTvleboda ara marto moklulis ojaxis wevrTaTvis, aramed Soreul naTesavTaTvisac da 
vrceldeboda mkvlelis mTel sanaTesaoze.

    igi gvarovnuli wyobis kidev erTi, afxazeTSi farTod gavrcelebuli, wesi iyo. maRali wris warmomadgenlebi Svilebs 
aRsazrdelad sxva ojaxSi agzavnidnen. amiT maRali wris warmomadgeneli iZenda erTgul, morCil qveSevrdoms, xolo glexi Zlier 
da, xSir SemTxvevaSi, mdidar mfarvels. 

     gvarovnuli urTierTobebis Zala mkveTrad aris gamoxatuli afxazTa Soris farTod gavrcelebuli urTierTdaxmarebis wesiT. 
afxazebi materialurad exmarebian erTmaneTs cxovrebis sxvadasxva yofiT momentSi, iqneba es qorwili, gardacvaleba Tu sxva 
SemTxveva.

    afxazur sazogadoebaSi afxazi qali ufro Tavisufali mdgomareobiT sargeblobda, vidre es kavkasiis mTis sxva xalxTa adaT-
wesebSi gvxvdeba. maRali wris warmomadgenlebi sargeblobdnen iseTive uflebebiT, rogoriTac –mamakacebi, magram qali mainc ar iyo 
mamakacis Tanaswori. 

    axalgazrda mamakacs an qals ufleba ar hqonda, ufrosebisaTvis colis moyvanis an gaTxovebis survili pirdapir gamoeTqva. ambis 
Setyobineba Suamavlis meSveobiT xdeboda. me-19 saukuneSi da Tanamedrove afxazeTSi xSirad qal-vaJi Cumad, erTmaneTTan SeTanxmebiT 
e.w. motacebis dadgmiT qorwindebian. aseve arsebobda akvanSi daniSvnis tradicia.
 

    bavSvis dabadeba mniSvnelovani movlena iyo afxazeTSi. mis aRzrdasa da pirovnebad Camoyalibebaze misi ojaxi zrunavda. es procesi 
iwyeboda bavSvis dabadebisTanave. gansakuTrebul yuradRebas aqcevdnen vaJiSvilis aRzrdas, misi avtoritetis Seqmnas ymawvilobidanve 
uwyobdnen xels.

    adamianis gardacvalebidan glovis mTavar da bolo etapamde (wlisTavi) Wirisufals ramdenime etapis gavla uxdeboda: 1. 
micvalebulis Secxadeba -  ahvhvara, 2. datirebis procesi, 3. dakrZalva, 4. fexis gaxsna, 5. ormoci (ormocdaTormeti dRe), 6. wlisTavi. 
 

adaT-wesebi 

mamamZuZeoba

urTierTdaxmareba

qalis mdgomareoba

qorwineba da qorwili

bavSvis dabadeba

dakrZalva, glova
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    alamis/anamis – ufrosebis pativiscema  
  aris patriarqatis erT-erTi yvelaze damaxasiaTebeli Tviseba. Tanamedrove afxazeTSi SeiniSneba am tradiciis Sesusteba, magram is 
mainc ar kargavs aqtualobas. asakovani xalxi dResac gansakuTrebuli yuradRebiTa da pativiT sargeblobs, magaliTad, sufrasTan 
ufros adamians saukeTeso adgili ekuTvnis, mas pirvels sTvazoben xelis dabanas sakvebis miRebamde an mis Semdeg. 

    axawgilara - fexze wamodgoma
pativiscema adgomiT: afxazeTSi fexze adgomiT esalmebian  nebismier adamians, iqneba is asakiT ufrosi, Tu – umcrosi. am wesis darRveva 
did upativcemlobad da sircxvilad iTvleba.

   
    SeiZleba iTqvas, rom afxazebi warmarTuli religiis mimdevrebi arian. miuxedavad imisa, rom Tanamedrove afxazi SeiZleba iyos an 
marTlmadidebeli qristiani, an muslimi, mis yoveldRiur cxovrebaSi warmarTuli Sexedulebebis gadmonaSTebi mravlad aris 
SemorCenili.

17afsuaras  ramodenime aspeqti

17termini afsuara ixileT: inal-ifa, 1965 - Инал-ИпаШ. Д. Абхазы (историко-этнографическиеочерки) Сухуми - "Алашара" – 1965; kuprava, 2008 – 

Куправа А. Э. Вопросы традиционной культуры абхазов. - Сухум, 2008
janaSia, 1917 – ДжанашияН. Абхазскийкультибыт. Петроград - ТипографияАкадемиинаук – 1917

janaSia, 1960 – ДжанашияН. СтатьипоэтнографииАбхазииСухуми — Абгосиздат — 1960

religiuri Sexedulebani 

xalxuri medicina da magiuri Sexedulebebi 

  kavkasiuri, kerZod afxazuri, xalxuri medicinis Camoyalibebas safuZvlad edo mravali faqtori, romelTagan umTavresia 
religiuri rwmenebi, kerZod ki is, rom nebismieri daavadeba, upiratesad epidemiuri, zebunebrivi ZalebiT aris gamowveuli; aqedan 
gamomdinare, maTi mkurnaloba medikamentebis gamoyenebiT ar SeiZleboda. daavadebis gamovlenis SemTxvevaSi aucilebeli iyo 
Sesawiris gaReba im Zalebisadmi, romlebmac es daavadeba gamoiwvia.
magiuri xasiaTis Sexedulebebsa da maTze dafuZnebul ritualebs afxazebi TavianT yofa-cxovrebaSi dResac xSirad iyeneben. 
gansakuTrebiT xSirad magiuri wes-Cveuleba gamoiyeneba avadmyofis gankurnebis dros.
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esma kokoskeria

religiur-kulturuli

sakiTxebi afxazebSi
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   Tu gaviTvaliswinebT im faqts, rom humanitaruli, gansakuTrebiT istoriuli mecnierebebi, ukanasknel periodSi mkacri 
ideologiuri kontrolis qveS viTardeboda, gasagebi gaxdeba is, rom araerTi istoria arsebobs afxazeTis samefoSi qristianobis 
gavrcelebis Sesaxeb. winamdebare masala SesaZlebelia, saWiroebdes dazustebas an iyos sakamaTo, magram es aris afxazuri 
sazogadoebis xedva, romlis gacnoba sasageblo iqneba msmenelebisTvis.
adreuli wyaroebiT, qristeSobidan pirvel saukuneSi, aq iqadages qristes mowafeebma – andrea pirvelwodebulma da simon kananelma, 
romlebic trapezuntSi kabadokiidan Camosulan. gadmocemis Tanaxmad, regionis gasaqristianeblad Camosuli svimon kananeli 
mowameobrivad aResrula kidec, qristeSobidan 55 wels mdinare fsircxas napirze,  sadac dakrZales kidec da dRes misi saxelobis 
eklesiaa agebuli.

ჯვარი სიმონ კანანელის სიკვდილით დასჯის ადგილი და წმინდანის ფეხის ნაკვალევი ქვაზე

trapezunti, romelic warmoadgenda Zvel berZnul kolonias, saporto 

qalaqi iyo. swored misi savaWro daniSnulebis gamo afxazeTis samefo 

pirveli qristianuli centri da misi Semdgomi gavrcelebis wyaro xdeba 

kavkasiaSi. regionSi qristianoba rom pirvelad aq mkvidrdeba, is faqtic 

metyvelebs, rom 325  wels, pirvel qristianul msoflio krebaze nikeaSi 

imyofeboda erTaderTi am mxaridan, pitiuntis (biWvinTis) episkoposi 

stratofile. am mimarTulebiT SeiZleba vivaraudoT, rom afxazeTis 

samefoSi qristianobam bevrad adre Semoabija da man moaxerxa damkvidreba da 

religiuri ierarqiis SemuSaveba jer kidev qristianobis oficialur 
18religiad gamocxadebamde. afxazeTis samefos   imdroindeli ganviTarebis 

etapze qristianoba marto religiuri sakiTxi ar iyo da is metwilad qveynis 

geopolitikur arCevans gansazRvravda. saintereso faqtia, rom  miuxedavad 

oficialur saeklesio enaSi berZnuli dominantisa, afxazTa samefoSi wirva-

locva qarTul enaze aRevlineboda.  didi yuradRebis qveS iyo 

imdroindeli religiuri procesebi:

18 afxazTa samefos arsebobis periodSi gafarTovda terminebis „afxazisa“ da „afxazeTis“ mniSvneloba. garkveul periodSi afxazeTis samefo mTel dasavleT saqarTvelos 
aRniSnavda, dedaqalaqiT – quTaisSi.

    arsebobs „afxazTa mier axali  religiis armiRebis“ wyaroebi (romis imperiis faqtoris mizeziT, religia rogorc kolonizaciis 
iaraRi).
    erovnuli warmodgenebis dapirispireba axal religiasTan da, sabolood, misi marcxi,  da Zvel,  wminda adgilebze qristianuli 
eklesiebis aSeneba (didripSi, ldzaa, picunda, elipi, lixni), miuxedavad imisa, rom es wminda adgilebi SeiZleba miZRvnili yofiliyo 
erTi (erTaderTi) RmerTis kultis - ancasadmi, romelzec mociqulebi saubroben. SemTxveviTi ar unda iyos, rom afxazur enaSi 
qristianuli xati da erovnuli siwmindeebi erTi sityviT  gamoixateba - anixa.
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mogvianebiT, konstantinopolis dacemam gaaZliera osmanTa imperiis agresia. islamma moSala afxazTa 
kultura da xalxma zurgi aqcia qristianobas. axali aswleulis dasawyisisas afxazTa Soris religiuri 

nihilizmi ganviTarda. ganmtkicda jer kidev Zveli,warmarTuli warmodgenebi. XVI saukuneSi,(Тарнава, 1917) 
osmanTa gavleniT, afxazeTis teritoriaze iwyeba islamis Semosvla. pirvelad axali religia miiRes maRali 
klasis warmomadgenlebma - mTavrebma da Tavadebma, Tumca, mosaxleobis umetes nawilSi damkvidrebuli iyo 
warmarTuli kerpebis kulti. osmanTa imperia, rogorc mSvidobiani, ise – Zaladobrivi meTodebiT, cdilobda 
religiuri gavlenis mopovebas da mis gaZlierebas. maTi eqspansia gansakuTrebiT gaZlierda me–17 saukunis 
dasawyisSi. me-17 saukunis meore naxevarSi dasavleT saqarTvelos patriarqis, romlis samitropolito 
saydaric am dromde imyofeboda picundaSi (biWvinTaSi), gadaitanes gelaTSi, quTaisTan axlos. amave dros ki 
soxumSi Sendeba ori meCeTi.
   1734 wels osmalTa jari SeiWra  samegrelosa da afxazeTSi. amave periodSi afxazeTSi moxda ajanyeba: 
gaanadgures Turquli nawilebi da daibrunes qristianuli religia. islamma  ver moaxerxa myarad darCena am 
teritoriaze. adgilobrivi mosaxleoba sustad icavda muslimur ritualebsa da tradiciebs, islamis miReba ki 
mxolod wmindad moCvenebiT xasiaTs atarebda. Tumca, TiTqmis srul teritoriaze, mosaxleoba dRemde 
misdevs qristianobisa da islamis  miRebamde arsebul Zvel warmarTul tradiciebs.

afxazuri musika da folklori 

Tanamedrove eTnografia did yuradRebas uTmobs eTnikur da sazogadoebriv problemebs. xandaxan aris 
SemTxvevebi, rodesac teritoriulad daSorebul dasaxlebebs msgavsi musikaluri motivebi aqvT da piriqiT, 
rodesac mezobel dasaxlebebSi msgavsebebi ar SeiniSneba.
    zemoT aRniSnuli ganpirobebulia im faqtiT, rom enis Camoyalibebis procesi musikaSi gansxvavebulad 
viTardeboda. urTierTkavSiri da gavlena musikalur kulturaze SeiZleba gaanalizebul iqnas erovnul 
musikalur instrumentebze, melodiis struqturasa da motivebze dakvirvebiT. afxazur folklorSi 
gamoyenebuli sakravebi Sedgeba rogorc mxolod afxazeTSi warmodgenili, ise – sxva kulturebisgan 
aRebuli instrumentebisgan. mxolod afxazurebia: ainkaga, abiki, aSamSigi, aCarpini, aiumaa, aximaa, apxarca, 
afxiarca, xolo sxva kulturebisagan aRebuli instrumentebia: adauli, aCamguri, afanduri, amirzayani.
     maTi simravle miuTiTebs kavkasieli xalxebis mWidro kavSirze. am SemTxvevaSi afxazebis, rogorc eTnosis 
sakravebs didi kavSiri aqvT adiReur da qarTul instrumentebTan, xolo mravalxmiani xalxuri simRerebi, 
ra Tqma unda, qarTul mravalxmianobasTanaa mWidro kulturul kavSirSi. afxazuri, umetesad, samxmiani 
simRerebi, gansakurebiT oCamCiris raionidan wamosuli, mWidro kavSirSia megrul simRerasTan. aqac msgavsi 
motivebi SeiniSneba, Tumca agreTve vxvdebiT aRmosavleT saqarTvelos mravalxmianobis elementebsac, ufro 
ki – moZrav bans.

biWvinTis taZari

afcxia

musikaluri instrumenti 
aiumaa da aximaa
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Tumca afxazur simRerebSi moZravma banma SeaRwia da daimkvidra adgili orxmian simRerebSi, rac SemdgomSi 
gaxda kidec damaxasiaTebeli afxazuri eTnokulturisaTvis. aRniSnulma tendenciam SemdgomSi gavlena iqonia 
adiReuri Tu sxva Crdilokavkasieli xalxis folklorze. rogorc politikis, ise - musikis ganviTarebac 
kavkasiaSi mWidrodaa erTmaneTTan dakavSirebuli.
    musikidan, xelovnebidan da sxva xalxebTan urTierTobis dinamikidan iqmneboda sazogadoebis kulturis 
Semqmneli elementebi. folklori yovelTvis iyo afxazuri cxovrebis wesis ganuyofeli nawili da asaxavda 
mis istorias, yofas da maxasiaTeblebs. saukuneebis ganmavlobaSi swored folklori iyo is sfero, sadac 
moxda eTnosis Taviseburebebisa da gamorCeulobis SenarCuneba.
    rac Seexeba Janrobriv mimarTulebebs, afxazur folklorSi ganirCeva sxvadasxva Janris mimarTuleba; aq 
SexvdebiT  samuSao, ritualur, saxumaro, saqorwilo da samkurnalo simRerebsac ki. ra Tqma unda, maTSi 
bevria winaqristianuli periodidan SemorCenili, magaliTad, Zveli simRera- sagaloblebi: „azari“, 
„atlarCopa“, „Ziuiu“, „acunixua“, romlebic qristianobis damkvirdebamde arsebuli periodis simRerebia, 
romelTac, rasakvirvelia, ganviTarebis rTuli gza ganvles, magram maTSi gadmocemuli Sinaarsobrivi 
motivebiT vxvdebiT, rom is qristianobamde epoqis nayofia.

afxazeTSi Teatris daarseba dakavSirebulia qarTuli Teatraluri kulturis ganviTarebasTan. qarTveli 
leqtorebis xelmZRvanelobiT mravali afxazi reJisori da msaxiobi aRizarda. sainteresoa, rom 
aTwleulebis ganmavlobaSi soxumis dramatuli Teatris qarTuli da afxazuri dasi erTsa da imave SenobaSi 
iyo ganTavsebuli. erTsa da imave scenaze, erT speqtaklSi uTamaSiaT afxaz da qarTvel msaxiobebs, 
romelTaTvisac Wiric erTi iyo da sixarulic, Tumca politikurma movlenebma Teatralur cxovrebazec 
moaxdina gavlena.
    erovnuli TamaSebi, ceremoniebi, zepirmetyveluri Semoqmedeba -  swored es warmoadgenda afxazuri 
Teatraluri kulturis ganviTarebis wyaros, saidanac ibadeboda da iqmneboda axali Teatraluri Sedevrebi. 
1912 wels  soxumel vaWarTa gildiis wevrma ioakim aloizma aaSena pirveli mcire zomis Teatri 670 

19adgiliT . 1915 wlidan ki aq idgmeboda moyvarulTa speqtaklebi. 1918 wels maswavlebelTa seminariaSi, d. 
gulias iniciativiT, iqmneba  literator-dramaturgTa wre/klubi. 1921 wels ki aliozinis Teatrs Seecvala 
saxeli da daerqva afxazeTis saxelmwifo Teatri.
    sabWoTa mmarTvelobis damyarebisas Teatralurma dasma daiwyo moRvaweoba d. gulias xelmZRvanelobis 
qveS. 1928 wels gaixsna soxumis 

Teatris istoria

19  Республики Абхазия 27.02.2012.ТЕАТР НЕ ИЗМЕНИТ СВОЕГО ОБЛИКА,

  (ნანახია 17,10,2014)http://www.gazeta-ra.info/index.php?ELEMENT_ID=2952

soxumis Teatris Senoba

soxumis dramatuli Teatri
da mis win mdebare Sadrevani

moqvis saxarebis (1300 w.) yda. 
saxareba gadaiwera moqvis episkoposis 
danielis SekveTiT. nusxuriT 
dawerili teqsti dasuraTebulia 151 
miniaturiT. miniaturebis avtori da 
teqstis gadamweria vinme efremi 
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Teatris afxazuri seqtori. 1930 wels soxumSi daiwyo muSaoba xelaxla gaxsnilma afxazurma dramaturgiulma 
20studiam, romlis bazazec  1931 wels gaixsna dramaturgiuli Teatri .  1943 wels Senoba sruliad daiwva, rac  

dartymas warmoadgenda kulturuli ganviTarebisaTvis, Tumca, maleve, 1952 wels, moxda misi rekonstruqcia 

(arqiteqtori iyo m.CxikvaZe) (Большая Советская Энциклопедия (АБ) стр. 12). mayureblis darbazi 700 kacze 
gaTvlili da radioficirebuli iyo. speqtaklebis dros mimdinareobda radiotranslacia rusul enaze, 
sinqronul TargmanSi. 1967 wels Teatrs mieniWa samson Canbas saxeli.
    რაც შეეხება თეატრის განვითარებას, ძალზე ფართო იყო მისი რეპერტუარი. მასში ფართოდ იყო წარმოდგენილი 
როგორც აფხაზური, ასევე – ქართული ნაწარმოებები და მსოფლიო კლასიკის ნიმუშები. ორივე დასის განვითარებაზე კი 
დიდი გავლენა იქონია ისეთი პროფესიონალების მოღვაწეობამ, როგორებიც იყვნენ: ვ. დომოგაროვა, ა. ხორავა, ა. 
ვასაძე, ა. თავზარაშვილი. სხვადასხვა დროს თეატრის რეჟისორები იყვნენ: ვ. ყუშიტაშვილი, ს. ჭელიძე, ა. აგრბა, შ. 
პაჩალია, გ. სულიკაშვილი, ნ. ეშბა, გ. ჟურული, გ. გაბუნია, ი. კაკულია, ლ. პაქსაშვილი, ც. მრევლიშვილი და სხვ. 1973 
წელს აფხაზური დასის მთავარმა რეჟისორმა, დ. კორტავამ და ქართული დასის დამდგმელმა რეჟისორმა, კობახიძემ 
აფხაზეთის ავტონომიური სოციალისტური რესპუბლიკის ხელოვნების მოღვაწის ტიტული დაიმსახურეს. აფხაზური 
თეატრი ითვისებდა მსოფლიო თეატრის ტრადიციებს და დამოუკიდებლადაც ცდილობდა განვითარებას. თეატრმა 
ბევრი რამ გააკეთა გამორჩეული დრამატურგიული კულტურის განვითარებისათვის.
    აფხაზური დასის საუკეთესო დადგმებს შორისაა „ანზორი“ (შანშიაშვილი 1930 წელს), „აშხადჟირ'' (ჩანბა, 1928,),  
„რევიზორი“ (გოგოლი, 1932), „ცხვრის წყარო“ (ლოპე დე ვეგა, 1934), „გარდაცვალების ესკადრილია“ (კორნეიჩუკი, 
1937), „ოტელო“ (შექსპირი, 1941), „ინტრიგები და სიყვარული“ (შილერი, 1947), „უკანასკნელნი“ (გორკი, 1954), 
„გუნდა“ (პაჩალია, 1957), „სიმღერა კლდეზე“ (შინკუბა), „დონ კარლოსი“ (შილერი, 1971), „ალოუ გაბრაზებულია“  
(ჭკადუა, 1974), „საქმე“ (სუხოვო-კობილინა, 1975). 80-იან წლებში თეატრალურ ცხოვრებაში კიდევ ერთი 
მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა: პირველად დაიდგა შექსპირის ტრაგედია „მეფე ლირი“. სპექტაკლმა დიდი 
წარმატებით ჩაიარა. მეფე ლირის როლი საბჭოთა კავშირის არტისტმა, შარახ პაჩალიამ შეასრულა. ეს დადგმა 
შეფასებულ იქნა, როგორც საბჭოთა კავშირში შექსპირის საუკეთესი დადგმა შექსპირის ფესტივალზე, რომელიც 
სომხეთში, ერევანში ჩატარდა.
    თეატრალური სცენა ამაყობდა ისეთი ხელოვანებით, როგორებიც იყვნენ: შარახ პაჩალია, ასის აზრა, ლეურცან 
კასლანძია, მინადორა ზუხბა, მარინა პაჩალია, მიხაილ კოვე, ჯარნას ამკუბა, სამსონ კობახია, ვერა დბარ, რომელთაც 
თავიანთი წვლილით დაიმსახურეს აფხაზეთისა და საქართველოს სახალხო არტისტის ტიტული. მათ შემდგომ მოვიდა 
ახალი თაობა, რომელიც დღემდე ემსახურება წინაპრების  ტრადიციების გაგრძელებას.

²⁰ Торжественно открылись Абхазский Государственный драмтеатр и Русский Государственный театр драмы, Apsypress, 22 Мая 2014. 
h�p://www.apsnypress.info/news/torzhestvenno-otkrylis-abkhazskiy-gosudarstvennyy-dramteatr-i-russkiy-gosudarstvennyy-teatr-dramy/?PAGEN_ (ნანახია 
17,10,2014)

აზიზ აგრბა

 შარახ ფაჩალია 

სამსონ ჭანბა
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პოლიტიკური სიტუაცია

და ლიდერები აფხაზეთში

ლევან გერაძე
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საბჭოთა პერიოდში აფხაზეთის ავტონომია, ისევე, როგორც სხვა ქართული ავტონომიები, აქტიურად 

გამოიყენებოდა საქართველოს სსრ ხელისუფლების უკეთ გასაკონტროლებლად. აფხაზური საკითხის ინიცირება 

მუდმივად ხდებოდა საქართველოში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის გააქტიურების საპირწონედ.

აფხაზური ფაქტორი განსაკუთრებით აქტუალური საბჭოთა კავშირის - მოდერნიზებული რუსული იმპერიის 

რღვევის პროცესში გახდა. მოსკოვმა სახსრები და ენერგია არ დაიშურა აფხაზეთში სეპარატიზმის გაღვივების, 

ექსტრემისტული დაჯგუფებების ორგანიზება-დარაზმვისა და მათი ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ 

დაპირისპირებისთვის.

ამ ეტაპზე ასპარეზზე აქტიურად გამოდის ვლადისლავ არძინბა, რომელიც სეპარატისტი იდეოლოგების მიერ 

წარმოჩინდებოდა, როგორც აფხაზური ეთნოსის საბჭოთა პერიოდში დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 

პროცესის უპირობო ლიდერი, ადამიანი, რომელმაც აფხაზ ერს მიზანმიმართულად და  თანმიმდევრულად შესძინა 

რწმენა, რომ დამოუკიდებელი აფხაზური სახელმწიფოს შექმნა შესაძლებელია.

აფხაზური სეპარატიზმი, მიუხედავად თავისი სეცესიონისტური ბუნებისა, მუდმივად იყო მართული რუსეთიდან. 

ლიდერთა ნაწილს კარგად ესმოდა, რომ რუსეთის გარეშე მათი მისწრაფებები განწირული იყო, ამიტომაც 

განსაკუთრებულ აქცენტს რუსეთთან ურთიერთობებზე აკეთებდნენ, მეორე ნაწილი კი პირდაპირ მართული იყო და 

უშუალო დავალებებს ასრულებდა.

დღესდღეობით, აფხაზეთის სრული ოკუპაციის შემდეგ, რუსეთის ფედერაციამ გაამკაცრა კონტროლი აფხაზეთის 

ტერიტორიაზე, რაც არა მხოლოდ სამხედრო და სხვა ძალოვანი სამსახურების, არამედ შიდა საკითხებში აქტიურ 

ჩარევაშიც გამოიხატება. ურთიერთობათა ამ სისტემის ფორმალიზება ხდება სხვადასხვა „სახელმწიფოთაშორისი“ თუ 

„დარგობრივი“ თანამშრომლობის შესახებ მაღალი დონის შეთანხმებებისა და ხელშეკრულებების გაფორმებით.

2014 წლის 24 ნოემბერს აფხაზეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის დაიდო ხელშეკრულება 

მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომელმაც, როგორც მხარეებმა განაცხადეს, „ქვეყნებს“ 

შორის ურთიერთობების ახალ ეტაპს დაუდო სათავე.

ეს ხელშეკრულება უზრუნველყოფს აფხაზეთისათვის პირდაპირი ეკონომიკური დახმარების აღმოჩენას რუსეთის 

მხრიდან, ამასთან, გულისხმობს დარგობრივი შეთანხმებების გაფორმებას მხარეებს შორის. სოხუმს და მოსკოვს შორის 

დარგობრივი თანამშრომლობის მაღალი ხარისხი დასტურდება აფხაზეთის დეფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის 

სამუშაო ვიზიტით მოსკოვში, სადაც ის რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას 

შეხვდა. შეხვედრისას გაიმართა ორმხრივი კონსულტაციები, რომლის დროსაც განიხილეს საკითხთა ფართო სპექტრი 

და ხელი მოაწერეს მემორანდუმს საგარეო პოლიტიკის რეალიზაციის ერთობლივი მექანიზმის თაობაზე.
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მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას მსოფლიოში არავინ აღიარებს, აფხაზეთი, თავისი 

გეოგრაფიული განლაგების გამო, ჩართულია რეგიონში განვითარებულ პროცესებში, მაგალითად, უკრაინაში 

მიმდინარე საომარი მოქმედებები პირდაპირ აისახა აფხაზეთზეც. უპირველეს ყოვლისა, საომარი მოქმედებების 

შედეგად წარმოიქმნა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დიდი ოდენობა, რომელთა ნაწილიც მოხვდა აფხაზეთის 

ტერიტორიაზე. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, დაახლოებით, 1500 ადამიანი ლტოლვილად აფარებს თავს 

აფხაზეთის ტერიტორიას, რაც სერიოზულ ტვირთად აწვება ადგილობრივ მოსახლეობას და მმართველ წრეებს.

უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირდება რუსეთისადმი ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციებიც. ევროპის 

ქვეყნების ამ გადაწყვეტილებამ აფხაზეთს არასასურველი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგი მოუტანა. აფხაზეთში 

ფიქრობენ, რომ ეს სანქციები სოხუმისთვის სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს, რის გამოც არაღიარებული რეპუბლიკა 

მუდმივად იმყოფება მრავალი რისკისა და საფრთხის წინაშე, რაზეც აფხაზეთს, თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე, 

დამოუკიდებლად და ოპერატიულად სიმეტრიული რეაგირების მოხდენა არ შეუძლია.

ამ ფონზე, მიუხედავად სირთულეებისა, აფხაზეთს ყოველმხრივ დახმარებას უწევს რუსეთის ფედერაცია, თუმცა 

აფხაზეთი ოფიციალურად არ მალავს, რომ დაინტერესებულია თანამშრომლობის განვითარებით სხვა 

„პარტნიორებთან“ და, პირველ რიგში, იმ ქვეყნებთან, ვისაც რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობები აქვს. 

აფხაზეთში მიაჩნიათ, რომ 90-იანი წლების გამოცდილება ნათელყოფს სტაბილურობის შესანარჩუნებლად სხვა 

კონტაქტების განვითარების აუცილებლობას და მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებულება (International Crisis Group, 

2010), მიუხედავად სტრატეგიული პარტნიორობისა, არასასურველია. ამიტომაც აფხაზეთი ცდილობს, ითანამშრომლოს 

სხვადასხვა ქვეყანასა და ორგანიზაციასთან. 

აფხაზეთი, მიუხედავად არაღიარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობებში (მათ შორის, სავაჭრო-ეკონომიკურ) 

მინიმალური მონაწილეობისა, მაინც ექცევა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების ნეგატიური ზეგავლენის ქვეშ. ეს 

ყველაფერი ხდება ნახშირწყალბადოვან ენერგომატარებლებზე ფასების მკვეთრი დაცემის ფონზე, რაც, თავისთავად, 

რუსული რუბლის (ვალუტა, რომელსაც აფხაზეთი იყენებს როგორც ეროვნულ ვალუტას) გაუფასურებას, ინფლაციის 

დონის ზრდას, მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარის შეზღუდვასა და მთლიანად რუსული სახელმწიფოს ფინანსური 

შესაძლებლობების შემცირებას იწვევს. 

ამგვარი ნეგატიური პროცესები არ შეიძლება, არ აისახოს აფხაზეთში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ 

ვითარებაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი რჩება აფხაზეთის მთავარ სავაჭრო-ეკონომიკურ პარტნიორად და 

მას ფინანსურად მნიშვნელოვნად ეხმარება.

 ამგვარად, მრავალი ფაქტორი, რომელიც ახასიათებს რუსულ ეკონომიკას, პირდაპირ აისახება აფხაზეთის 

ეკონომიკურ მდგომარეობასა და მისი მაცხოვრებლების შესაძლებლობებზე. 

qarTuli literaturis dekada 

dimitri gulia (marjvnidan 
pirveli) akaki wereTlis 
dabadebidan 100 wlisTavis 
saiubileo komitetis delegatebs 
Soris

ruseT-TurqeTis omis (1877-1878 ww.)
monawileni afxazeTidan. dganan

marcxnidan _ giorgi gvaTua, siryva
lakerbai, daTa anCabaZe, eristo
emuxvari, grigol ServaSiZe. skamebze
sxedan marcxnidan: qvaji marRania,
zurab Cxotua, qujmaxan emuxvari, ZaZvi
marRania. sxedan marcxnidan: qvaji
aqirTava da Cagu emuxvari 
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თბილისთან. ეს კავშირები მას შესაძლებლობას აძლევდა, კარგი კონტაქტები ჰქონოდა ქართული საზოგადოების 

ნომენკლატურულ ნაწილთან.

მიუხედავად მოლოდინებისა და, შესაძლოა, ბაგაფშის მხრიდან გულწრფელი მცდელობებისა, გამოესწორებინა ბოლო 

პერიოდში უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობები, ქართული საზოგადოების ნაწილის ზემოხსენებული იმედები არ 

გამართლდა. 2008 წლის აგვისტოში, რუსეთის ღია აგრესიის, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე სრული სამხედრო 

კონტროლის დაწესებისა და, მოგვიანებით, დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ, სამშვიდობო 

პროცესი პრაქტიკულად გაჩერდა და შემოიფარგლა ჟენევის ფორმატში  მონაწილეობით, რასაც, ბუნებრივია, არ 

შეეძლო მხარეთა შორის არსებული პრობლემების ეფექტური მოგვარება. 

სერგეი ბაგაფში საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე გარდაიცვალა. მისი სიკვდილი ბურუსით არის მოცული და 

სხვადასხვა ინტერპრეტაციის საფუძველს იძლევა, თუმცა ოფიციალური ვერსიის თანახმად, ეს მძიმე დაავადებასთან იყო 

დაკავშირებული.

ალექსანდრე ანქვაბი - „რკინის კაცი“

აფხაზეთის მესამე დეფაქტო პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი გახდა, ე.წ. „რკინის კაცი“, რომლის 

ხელისუფლებაში მოსვლას, პირველ რიგში, დიდი იმედით შეხვდა აფხაზი საზოგადოება.

ალექსანდრე ანქვაბი საბჭოთა პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა შინაგან საქმეთა გენერალი იყო. ის 

მუშაობდა საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ და ყველა უბანზე დაიმკვიდრა ეფექტური, 

პატიოსანი, ძალიან პრინციპული მოხელის სახელი, რომელიც შეურიგებლად ებრძოდა კორუფციასა და სხვა მანკიერ 

გამოვლინებებს. მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები ქართული საზოგადოებისთვისაც იმედისმომცემი გახდა, რადგანაც მან 

განაცხადა, რომ აღადგენს გალის რაიონის ძველ საზღვრებს და გაატარებს თანამედროვე, სწორ პოლიტიკას 

აფხაზეთში მცხოვრები ყველა მოქალაქის მიმართ ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად. 

მასმედიის ცნობით, მასზე, სულ მცირე, ოთხჯერ მაინც განხორციელდა თავდასხმა (Democracy and Freedom Watch, 

2012).

თუმცა მის მიერ გამოხატულ ძალისხმევას შედეგი არ მოჰყოლია და მან ვერ მოახერხა თავისი საპრეზიდენტო ვადის 

ბოლომდე მიყვანა (Civil.ge, 2014). მაისში დაწყებული კრიზისი რუსეთის სპეციალური წარმომადგენელის 

სეპარატისტულ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთობების საკითხებში, ვლადისლავ სურკოვის სოხუმში 

ჩასვლის შემდეგ ალექსანდრე ანქვაბის გადადგომით და 2014 წლის ვადამდელი არჩევნებით დასრულდა (The 

Economist, 2014). დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა რაულ ხაჯიმბამ, თუმცა, ორმაგი მოქალაქეობის 

მიზეზით, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მისცეს გალსა და ტყვარჩელში მცხოვრებ 26 000 ეთნიკურად 

ქართველს – აფხაზეთის მოსახლეობის დაახლოებით 18%-ს (Agenda.ge, 2014).

afxazeTis literaturisa da 
xelovnebis dekada prezidiumSi: 
giorgi leoniZe, ivane Tarba, 
bagrat Sinkuba, irakli abaSiZe, 
sergi Wilaia

ioseb noneSvili, ?,
aleqsandre aleqsiZe, ivane Tarba

usaTauro

ilia WavWavaZis pirveli
stumroba afxazeTSi
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სამშვიდობო პროცესის დინამიკაზე ეს პროცესები დიდ გავლენას ახდენს. შესაძლოა, ამ მიმართულებით მთელი 

პროცესი რამდენიმე ნაწილად დაიყოს - დეფაქტო პრეზიდენტების მმართველობისა და იმ ფორმატების მოქმედების 

მიხედვით, რომლებიც სამშვიდობო პროცესის განხორციელების მექანიზმს წარმოადგენდნენ.

ვლადისლავ არძინბა

აფხაზეთის პირველი დეფაქტო პრეზიდენტი უდავოდ ქარიზმატული ფიგურა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ 

ეჭვგარეშეა მისი დამოკიდებულება რუსეთის ძალოვანი სამსახურების მიმართ, ის ცდილობდა, დაებალანსებინა 

რუსეთისა და აფხაზური ეთნოსის ინტერესები რეგიონში, რომელიც გარკვეულ ავტონომიურობას ბოლომდე 

ინარჩუნებდა და რომელზეც საქართველომ ეფექტური კონტროლი დაკარგა. ასევე ცდილობდა, შეენარჩუნებინა 

კავშირები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების უმაღლეს ხელმძღვანელობასთან და მოჩვენებითი 

კონსტრუქციულობით ხელს უწყობდა სხვადასხვა საერთაშორისო სამშვიდობო ფორმატის მუშაობას. ასევე, 

აღსანიშნავია მისი ვიზიტი თბილისში და შეხვედრა ედუარდ შევარდნაძესთან 1997 წლის აგვისტოში, რაც, აფხაზეთში 

არსებული ვითარების გათვალისწინებით, აშკარად თამამ ნაბიჯს წარმოადგენდა. მოლაპარაკებები შესაძლო 

ერთობლივ სახელმწიფოზე მიმდინარეობდა, მაგრამ უშედეგოდ დასრულდა, რადგანაც შემოთავაზებული 

ფორმულირებები საქართველოს სახელმწიფოებრიობას საფრთხეს უქმნიდა და პერსპექტივაში აფხაზეთის 

საქართველოსგან გამოყოფის ლეგიტიმაციისკენ იყო მიმართული.

ამის მიუხედავად, სწორედ არძინბას მმართველობის პერიოდში დაიწყო ჟენევის პირველი პროცესი: მოქმედებდა 

მხარეთა საკოორდინაციო საბჭო თავისი სამუშაო ჯგუფებით და აშკარა იყო თანამშრომლობა მიმდინარე სამუშაო 

საკითხებზე. ბუნებრივია, ვერც დევნილთა დაბრუნებისა და ვერც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 

საკითხზე მხარეებმა პროგრესს ვერ მიაღწიეს, თუმცა თანამშრომლობის დინამიკა არსებობდა და სამშვიდობო პროცესიც 

პირველად დაიძრა (Francis, 2011). 

რეალობისაგან შორსაა ის მოსაზრება, რომ მხოლოდ ამგვარი ფორმატის წარმატებულ მუშაობას შეეძლო, 

აღმოეფხვრა აფხაზეთის საომარი გზით დაკარგვით შექმნილი რეალობა, მაგრამ კონფლიქტის მოგვარების 

სამშვიდობო პოლიტიკური პროცესი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია იმ დიდი გეოპოლიტიკური მოვლენებისა, 

რომლის შედეგად ჩვენს რეგიონში მთლიანად უნდა შეიცვალოს არსებული რეალობა.

სერგეი ბაგაფში- „ქართველების სიძე“

აფხაზეთის მეორე დეფაქტო პრეზიდენტის, სერგეი ბაგაფშის ხელისუფლებაში მოსვლას ქართველთა ნაწილი 

ძალიან პოზიტიურად შეხვდა, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ თვით ბაგაფში ქართველების სიძე იყო, აკავშირებდა 

ნათესაური ურთიერთობები გალის რაიონის მაცხოვრებლებთან, ამასთან, ახალგაზრდობიდან მუშაობდა 

კომკავშირულ, პარტიულ თუ სამეურნეო თანამდებობებზე და საქმიანობის ყველა ეტაპზე მჭიდროდ იყო დაკავშირებული

ivane konstantines Ze Tarba giorgi
leoniZis dabadebidan
50 wlisTavis iubileze

yaisan yuliev, ivane Tarba,
karlo kalaZe

SoTa akobia, akaki beliaSvili, 
daviT kvicariZe, sergi Wilaia, 
muxran maWavariani, karlo kalaZe, 
mamia asaTiani, rezo margiani,
ivane Tarba
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რაულ ხაჯიმბა

ხაჯიმბა სსრკ სუკ-ის კადრის ოფიცერი იყო. ის აფხაზ პოლიტიკოსთა შორის რუსეთისადმი ყველაზე ლიოალურ 

ფიგურად აღიქმება. აფხაზურ საზოგადოებაში იმასაც ამბობენ, რომ ხაჯიმბა რუსეთს ნებას მისცემს, განახორციელოს ის 

პროექტები, რომლებიც ალექსანდრე ანქვაბის მმართველობის დროს, პრაქტიკულად, დამუხრუჭებული იყო. ასეთებია: 

1) კოდორის ხეობის გავლით, ჩრდილო კავკასიის მიმართულებით მაგისტრალის გაყვანა; 2) უძრავი ქონების მსხვილი 

ობიექტების არამოქალაქეებზე გასხვისება; 3) სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა, რომლის მიმართაც აფხაზეთში 

არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა; 4) სოფელი აიბღა; 5) ლოჯისტიკური ცენტრი ქვემო ეშერაში;  6) პორტის 

მშენებლობა ეშერას მიმდებარე რეგიონში.

მიმდინარე პროცესები და, პირველ რიგში, 2014 წლის შემოდგომაზე აფხაზეთს და რუსეთის ფედერაციას შორის 

ე.წ. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების დადება ზემოთგამოთქმული აზრის 

ერთ-ერთი ნათელი დადასტურებაა. ეს “შეთანხმება”, პრაქტიკულად, შთანთქავს აფხაზეთის ძალოვან სამსახურებს და 

მათ რუსეთის ძალოვანი სამსახურების უშუალო კონტროლს უქვემდებარებს (Civil.ge, 2014). კონტროლის გაძლიერების 

მიზნით აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მეთაურად დაინიშნა გენერალი ხრულიოვი, რომელიც 

2008 წელს იყო რუსეთის 58-ე არმიის მეთაური და პირი, რომელიც ცხინვალის რეგიონში საქართველოს წინააღმდეგ 

საომარ მოქმედებებს უშუალოდ ხელმძღვანელობდა და ერთ-ერთი შეტაკებისას დაიჭრა კიდეც (Civil.ge, 2015). გარდა 

ამისა, გალის რაიონში, მდინარე ენგურზე ადმინისტრაციულ საზღვარს მთლიანად რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო 

ძალები აკონტროლებენ და აფხაზურ მხარეს მხოლოდ ნომინალური ყოფნის უფლება  დაუტოვეს. ამას გარდა, 

განიხილება შინაგან საქმეთა ორგანოების საქმიანობის კოორდინაციის უზრუნველყოფის მექანიზმების ჩამოყალიბება, 

რითაც რუსეთის უწყებები სრულად გააკონტროლებენ სამართალდაცვით საქმიანობას. 

პოლიტიკური სიტუაციის ანალიზისათვის მნიშნელოვანია კიდევ ერთი სეგმენტი: სამოქალაქო საზოგადოება.

აფხაზეთში კონფლიქტის საომარი ფაზის დასრულების შემდეგ ინტენსიურად დაიწყო არასამთავრობო 

ორგანიზაციების შექმნის პროცესი, რომელიც, პრაქტიკულად, აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლებისათვის 

წარმოადგენდა ლამის ერთადერთ მექანიზმს საზღვარგარეთ საკუთარი წარმომადგენლობების შესაქმნელად 

(Propescu, 2010).

არსამთავრობო სექტორი, მიმდინარე კონფლიქტის მოგვარების პროცესის პარალელურად, აქტიურად ამუშავდა. 

კონფლიქტის არსის უკეთ გააზრებისა და პოზიციათა დაახლოების მიზნით, ისინი აქტიურად ჩაერთნენ  ნდობის აღდგენის 

შეხვედრებში. პარალელურად კი თბილისში აქტიურად ამუშავდა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

რომლებიც ევროკავშირისა თუ სხვა მსხვილი დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში 

ახორციელებდნენ შეხვედრებს მხარეთა წარმომადგენლებს შორის (Tocci, 2011).

elene RoRoberiZe, irakli
andronikaSvili, alio mircxulava,
nikolai tixonov, ivane Tarba (ukan)

qarTuli literaturisa da
xelovnebis dekada

guram asaTiani, gia margvelaSvili,
pavle antokolski,
arCil sulakauri, ivane Tarba 
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მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეხვედრებზე წარმოდგენილ პირებს არ ჰქონდათ უფლებამოსილება, მიეღოთ რაიმე 

გადაწყვეტილება, იქმნებოდა შესაძლებლობა, განხილულიყო მრავალი საკითხი, რომელთა განხილვაც, პოლიტიკური 

პოზიციების გამო, შეუძლებელი იყო ფორმალურ შეხვედრებსა თუ მოლაპარაკებებზე. ამგვარმა შეხვედრებმა, უდავოდ, 

შეუწყო ხელი მხარეთა მიერ პოზიციების უკეთ გააზრებასა და სხვადასხვა თემასა თუ პრობლემაზე პოზიციების 

დაახლოებას.

ბოლო პერიოდში რეგიონში რუსული ჩართულობა იზრდება – კრემლი აძლიერებს არამარტო სამხედრო 

წარმომადგენლობას, არამედ პროპაგანდასაც აფხაზეთში: იბლოკება ალტერნატიული მედიასაშუალებები, 

ინფორმაციის მთავარი მომწოდებელი ხდება რუსული სააგენტოები (BBC, 2015) და იქმნება სპეციალურად „სპუტნიკის“ 

აფხაზური ვარიანტი. ამ ვითარებაში საქართველოს ევროა-ტლანტიკურ გზაზე მიღწეული პროგრესი -მხოლოდ 

საფრთხის გაზრდად; და რუსული სამხედრო გაძლიერება - უსაფრთხოების დამატებით ზომებად აღიქმება. ჟენევის 

„გაყინული“ მოლაპარაკების პირობებში, საერთაშორისო ჩართულობა და არასამთავრობო მექანიზმები რჩება 

კონფლიქტის დარეგულირებისა და სამშვიდობო პროცესის ხელშეწყობის ერთადერთ შესაძლებლობად. 2009 წლიდან 

რუსეთის მიერ საერთაშორისო მონიტორინგის დაბლოკვის ფონზე (The Guardian, 2009) კი აუცილებელია, 

გაძლიერდეს ეს ფორმატი და მეტი საერთაშორისო ყურადღება დაეთმოს მას, რათა არასამთავრობო ფორმატმა 

მოახერხოს და შეასრულოს როგორც მშვიდობის ხელშემწყობის, ასევე პრევენციისა და საერთაშორისო 

საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მთავარი მექანიზმის ფუნქცია.  

fridon xalvaSi, amiran SarvaSiZe
da Cexi mwerlebi

moris focxiSvili, ivane Tarba, 
nodar dumbaZe, aleqsandre 
aleqsiZe sabWoTa 
literturis dReebze
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ევროატლანტიკური კურსი

და კონფლიქტები

         ელენე ხოშტარია
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საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების განუყოფელი ნაწილია სწრაფვა ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციისაკენ. 2008 წელს ამ ამოცანის განხორციელებაში საქართველომ ხარისხობრივად ახალ ეტაპს მიაღწია, როცა NATO-მ ბუქარესტის 

სამიტზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი, რაც გაწევრიანებას გარდაუვალს ხდის 

(NATO, 2008).

NATO არის კოლექტიური თავდაცვის ორგანიზაცია, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში იყო ევროპული და ევროატლანტიკური 

უსაფრთხოების გარანტი. ცივი ომის პერიოდში მისი არსებობა იყო უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი მშვიდობის შენარჩუნების საკითხში. ცივი ომის 

დასრულების შემდეგ NATO-ში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ინტეგრაციით უსაფრთხოებისა და განვითარების არეალი გაფართოვდა.

საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციისადმი სწრაფვა განპირობებულია, როგორც იდეოლოგიური, ისე პრაგმატული ფაქტორებით. იდეურად, 

საქართველო თავს ევროპულ ცივილიზაციას მიაკუთვნებს და ევროკავშირსა და NATO-ში ინტეგრაციით ამ იდენტობის ინსტიტუციონალიზაცია 

მოხდება. პრაგმატულად კი, საქართველოსთვის NATO არის ყველაზე ეფექტური საშუალება უსაფრთხოების გამოწვევების მოსაგვარებლად. 

საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევები დაკავშირებულია როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების არსებობასა და ტერიტორიული 

მთლიანობის საკითხებთან, ისე  –  რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენტიტეტისთვის არსებულ პოტენციურ საფრთხეებთან. შესაბამისად, 

ჩნდება ლოგიკური კითხვა, თუ რა გავლენა და ურთიერთკავშირია საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციასა და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის 

მოგვარებას შორის. კერძოდ,

რა გავლენა ექნება საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციას კონფლიქტის რეგიონებზე?

რა მექანიზმები აქვს NATO-ს საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოსაგვარებლად?

შეუძლია თუ არა საქართველოს, გაწევრიანდეს NATO-ში კონფლიქტური რეგიონების არსებობის პირობებში, მით უფრო, რუსული ანექსიის 

შემდეგ?

NATO-ში ინტეგრაციას აქვს სპეციფიკური როლი საქართველოს კონფლიქტების დარეგულირებაში. მართალია, ინსტიტუციურად  NATO-ს არ 

აქვს  კონფლიქტის დარეგულირების ინსტრუმენტები და ის არ მონაწილეობს კონფლიქტის მოგვარებაში, მაგრამ, ამავე დროს, პოლიტიკურად, ის 

არის საქართველოში არსებული კონფლიქტების გრძელვადიანი მოგვარების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. 

ინსტიტუციური შეზღუდვა გამომდინარეობს იქედან, რომ NATO არის კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაცია. შესაბამისად, მისი პროცესში 

ჩართვის ნიშა – ეს არის სამხედრო ოპერაცია, რაც აფხაზეთის შემთხვევაში არ არის დარეგულირების ფორმა. სამხედრო ოპერაცია შეიძლება 

დაიწყოს ჰუმანიტარული ინტერვენციის მხარდასაჭერად (როგორიც განხორციელდა  ბოსნიაში) ან როდესაც საფრთხე ექმნება NATO-ს წევრს და 

ასამოქმედებელია ვაშინგტონის შეთანხმების მე-5 მუხლი (North Atlantic Treaty Organization, 1949). 
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ამის არც ნება და არც წინაპირობა აფხაზეთისა  და ცხინვალის  კონფლიქტებში ამ მომენტში არ არსებობს; მეტიც: თუ NATO იქნება ზედმეტად აქტიური 

კონფლიქტთან დაკავშირებით, ეს გააჩენს საფრთხეს, რომ ის უნებლიეთ ჩაერთოს სამხედრო დაპირისპირებაში, რაც, აფხაზეთისა და ცხინვალის 

შემთხვევაში, ნიშნავს რუსეთთან დაპირისპირებას. აღნიშნული სცენარი არ შედის არავის ინტერესებში. შესაბამისად, ინსტიტუციურად, ის ადგილს 

უთმობს წევრი ქვეყნებისაგან შემდგარ სხვა ინსტიტუტებს: გაეროს, ევროკაშირსა და ეუთოს, ხოლო თვითონ ინარჩუნებს პოლიტიკური ფაქტორის 

ფუნქციას. ხსენებული ფაქტორი გამომდინარეობს საქართველოს NATO-ში გაწევრიანებისადმი მისწრაფებიდან.  გაწევრიანება ნიშნავს, რომ 

რუსეთი, რომელიც აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპაციას ახორციელებს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დაუშვას რეგიონის გავლენის 

სფეროდან გასვლა, სრულიად კარგავს ამ ბერკეტს. NATO-ში გაწევრიანებით მყისიერად გვარდება ქართულ-რუსული კონფლიქტის მთავარი 

საფუძველი - რუსეთის მხრიდან საქართველოს მანიპულირება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ერთადერთი და ყველაზე ეფექტური საშუალება რუსეთის წინაშე ჩვენი სუვერენიტეტის დასაცავად, NATO-ში 

გაწევრიანება არ არის მყისიერი გარანტია თავად  აფხაზეთის  საზოგადოებასთან თანაცხოვრების პროექტისა.

თუმცა, თანაცხოვრების ფორმებზე შეთანხმება იმ პირობებში, როდესაც საქართველო იქნება საერთაშორისო სამართლისა და უმცირესობების 

უფლებების დაცვის საფუძველზე შექმნილი ინსტიტუტის წევრი, ბევრად უფრო შესაძლებელი იქნება, ვიდრე მის გარეშე. NATO კი, უმთავრესად, 

სწორედ დემოკრატიული ღირებულებების, საერთაშორისო სამართლის, უმცირესობების უფლებების დამცველი ორგანიზაციაა. NATO-ში მყოფი 

საქართველო შეძლებს ერთობლივი თანაცხოვრების პროექტის შეთავაზებას:

საქართველო თავად იქნება უფრო დემოკრატიული. მიუხედავად განსხავებული წარმოდგენისა, ჩვენი NATO-ში ინტეგრაცია სწორედ მდგრად 

დემოკრატიულ ინსტიტუტებსა და საერთაშორისო სამართალში არსებული უმცირესობების უფლებების დაცვის პრინციპზე გადის.

საქართველო იქნება დიპლომატიურად უფრო ძლიერი. NATO-ში გაწევრიანებით საქართველო გახდება დემოკრატიული საზოგადოების 

სრულფასოვანი წევრი.

რუსეთის როლი აღარ იქნება ერთადერთი და დომინანტი, ამასთანავე, რუსეთს აღარ ექნება ილუზია საქართველოს გავლენის სფეროში 

მოქცევისა. 

ამ სამი ფაქტორიდან გამომდინარე, შესაძლებელი გახდება აფხაზებთან და ოსებთან ნეიტრალური და შედეგზე ორიენტირებული 

დიპლომატიური პროცესის  დაწყება.

დღეისათვის უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ ინტეგრაციის პროცესში,  ანუ გაწევრიანებამდე, აფხაზების წარმოდგენები შეიცვალოს იმ 

ალტერნატივის საფუძველზე, რომელსაც საქართველო ევროატლანტიკური ინტეგრაციით სთავაზობს აფხაზეთს. 
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ერთის მხრივ, უმცირესობების დაცვა ძირეული ფასეულობაა NATO-ს ყველა წევრი ქვეყნისთვის“ (აპარტურაი, 2014) და გაეროს, ეუთოსა და „

ევროსაბჭოს დამფუძნებელი დოკუმენტების ქვაკუთხედია. მეორეს მხრივ კი, აგრესორი რუსეთის ალტერნატივა, რომელიც დღეს უკვე აფხაზებისა 

და ოსების იდენტობის მოხრჩობისა და ანექსიის  გადამწყვეტ ფაზაშია  შესული. თუმცა, დღეს აფხაზების განწყობები NATO-ს მიმართ ყალიბდება არა 

თავისუფალ გარემოში, არამედ მომძლავრებული რუსული პროპაგანდის ქვეშ. შესაბამისად, თანაცხოვრების პროექტების ჩამოყალიბებას და მით 

უმეტეს, მათ რეალიზებას, სჭირდება დეოკუპაცია და ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესები, სამოქალაქო აქტივობა და მედია პროექტები, რომელიც 

უშუალოდ ადგილზე დაუპირისპირდება შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას.

რაც შეეხება რუსული პროპაგანდის მიერ გავრეცებულ მითს, „ოკუპირებული ტერიტორიების გამო საქართველო ვერ შევა NATO-ში“ - 

მცდარია.

 მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები ართულებს NATO-ში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე კონსესუსის მიღწევას, ის არ 

წარმოადგენს ხელის შემშლელ ბერკეტს იმიტომ, რომ:

NATO-ს ოფიციალურ დამფუძნებელ დოკუმენტებში, დეკლარაციებში, განცხადებებსა და პოლიტიკაში არსად არ წერია, რომ მასში 

გაწევრიანების წინაღობა არის კონფლიქტის არსებობა (Straus, 2014).

ეს არ წერია იმიტომ, რომ რუსეთმა ან ნებისმიერმა გარეშე, არაწევრმა ქვეყანამ კონფლიქტის შექმნის ან გადაუწყვეტლად დატოვების გზით არ 

მოახდინოს  NATO-ს გაფართოების დაბლოკვა. ეს თავად ალიანსის ინტერესებშია, რომ ეს დებულება არ არსებობდეს მის პოლიტიკაში.

არსებობს ისტორიული პრეცედენტები, როდესაც NATO-ს უსაფრთხოებისათვის ნაკლებ პრობლემად ჩაითვალა ოკუპირებული ტერიტორიის 

მქონე ქვეყნის მიღება, ვიდრე არმიღება, რაც, პირველ რიგში, ეხება გერმანიის შემთხვევას და შედარებით ნაკლები სიმძაფრით, ბალტიის ქვეყნების 

მიღებას (Gidadhubli, 2004).

აღნიშნულ შემთხვევაშიც ოკუპაცია წარმოადგენდა უსაფრთხოების პრობლემას, თუმცა ამ ოკუპაციის გამო გერმანიის არმიღება იქნებოდა 

უფრო დიდი უსაფრთოხების პრობლემა მთლიანად NATO-სთვის. აქედან გამომდინარე, ძალიან პრაგმატულად იქნა მიღებული გაწევრიანების 

გადაწყვეტილება.  ახლა საქართველოს ამოცანა არის ის (და ამ კუთხით მას ალიანსში ჰყავს არაერთი მოკავშირე), რომ  პოლიტიკური 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაარწმუნოს NATO, რომ არმიღება ამ მიზეზით თავად NATO-ს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. NATO 

საქართველოს არმიღებით აძლიერებს რუსეთის შანტაჟის მექანიზმებს;
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ევროპის უსაფრთხოების სისტემა,

ეუთო და კონფლიქტები

საქართველოსა და უკრაინაში

პაატა გაფრინდაშვილი

გიორგი ჯანგიანი
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ევროპული უსაფრთხოების კრიზისი და ეუთო

2014 წელს გამართულ ეუთო-ს მინისტერიალზე საფრანგეთის წარმომადგენელმა ამავე წელს „ევროპული უსაფრთხოებისა და ნდობის შოკის 

წელი“ უწოდა.

რა არის უსაფრთხოება? ეუთო-ს აქვს უსაფრთხოებისადმი ყოვლისმომცველი მიდგომა (1975 წლამდე უსაფრთხოება მხოლოდ სამხედრო 

კომპონენტით განისაზღვრებოდა), ანუ უსაფრთხოება ნიშნავს: ჰუმანიტარული/ადამიანის უფლებების/ადამიანურ, ეკონომიკურ და გარემოს, 
21

პოლიტიკურ და სამხედრო განზომილებებს, როგორც ერთ მთლიანს - Comprehensive Approach to Security.

ეუთო-ს, ჯერ კიდევ 1990 წელს აღიარებული აქვს, რომ ჰუმანიტარული / ადამიანის უფლებების განზომილებაში აღებული ვალდებულებები 

ყველა სახელმწიფოს პირდაპირი და ლეგიტიმური ზრუნვის საგანი გახლავთ და ის მხოლოდ ერთი კონკრეტული სახელმწიფოს საშინაო საქმეს არ 

განეკუთვნება (OSCE, 1990).

ეუთო-ს ფარგლებში შექმნილი ჩვეულებრივ შეიარაღებაზე კონტროლისა, ნდობისა და უსაფრთხოების ღონისძიებების მთელი რიგი 

მექანიზმები გახლავთ და მანამდეც იყო ევროატლანტიკური და ევრაზიული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილი. აქ ჩვენ, ძირითადად, ვსაუბრობთ 

ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შეზღუდვის  (ეჩშძ–ის - CFE) (OSCE, 1990), ვენის 1999 წლის დოკუმენტისა (Vienna Document 

1999)  და „ღია ცის“ ხელშეკრულების შესახებ (Open Skies Treaty) (OSCE, 1992).

ეს მექანიზმები მოწოდებული იყო, რათა კონფლიქტების თავიდან აცილების, ადრეული გაფრთხილებისა და კრიზისების მოგვარების საქმეში 

მნიშვნელოვანი როლი ეთამაშა. თავის დროზე ეუთო-მ აღიარა, რომ რომელიმე მათგანის, განსაკუთრებით ეჩშძ–ის რეჟიმის, დასუსტებას 

დამანგრეველი გავლენა ექნებოდა ეუთო-ის ყოვლისმომცველ უსაფრთხოებაზე. ასეც მოხდა.

უნდა ითქვას, რომ ევროპული უსაფრთხოებისა და ნდობის რღვევა ჯერ კიდევ 2007 წელს დაიწყო, როცა რუსეთმა ევროპაში ჩვეულებრივი 

შეიარაღების შესახებ შეთანხმების (მას ხატოვნად „ევროპული უსაფრთხოების ქვაკუთხედიც“ უწოდეს) შესრულებაზე „მორატორიუმი“ (Doran, 2007) 

გამოაცხადა (მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება ამ შესაძლებლობას არ ითვალისწინებდა)  და ოდნავ მოგვიანებით, იმავე წელს, მან 

მთლიანად შეწყვიტა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. 2008 წელს რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ 

მასშტაბური სამხედრო ძალა გამოიყენა (Nichol, 2009). 

დღეს ცხინვალისა და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთს უკანონოდ აქვს განლაგებული მრავალათასიანი სამხედრო ბაზები, 

ამასთან, არსებობს ამ ორი ოკუპირებული რეგიონის რუსეთის მიერ ანექსიის საფრთხეც. რუსეთმა განახორციელა ყირიმის ანექსია (BBC, 2015) და 

არსებობს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების აღიარების / მიტაცების საფრთხე (Goncharenko, 2015).

21ეუთო-ს აქვს უსაფრთხოებისადმი ყოვლისმომცველი მიდგომა, რომელიც მოიცავს პოლიტიკურ-სამხედრო, ეკონომიკურ, გარემოსდაცვით და ჰუმანურ განზომილებებს. შესაბამისად, 

ორგანიზაცია განიხილავს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხთა ფართო სპექტრს: იარაღის კონტროლი, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომები, ადამიანის უფლებები, ეროვნული 

უმცირესობები, დემოკრატიზაცია, პოლიტიკის სტრატეგიები, კონტრ-ტერორიზმი,ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი მოქმედებები“.OSCE official 
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ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შეხახებ ხელშეკრულება (ეჩშძ)

თავის დროზე დასავლეთმა სცადა, გადაერჩინა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების რეჟიმი და რუსეთი კვლავ საერთაშორისო სამართლისა 

და ცივილიზებულ ურთიერთობათა ფარგლებში დაებრუნებინა. NATO–მ რუსეთს ე.წ. „პარალელურ მოქმედებათა გეგმა“ შესთავაზა, რომლის 

მიხედვითაც, NATO–ს წევრი ქვეყნები რატიფიკაციას გაუკეთებდნენ ადაპტირებულ ეჩშძ-ს და კონტსრუქციულად უპასუხებდნენ რუსეთის სხვა 

გარკვეულ მოთხოვნებს (მაგ.: საფლანგო საკითხზე), ამის პარალელურად კი, რუსეთი 1999 წლის „სტამბოლის ვალდებულებებს“ შეასრულებდა, 

კერძოდ, საქართველოდან და მოლდოვადან გაიყვანდა შეიარაღებულ ძალებს და განაახლებდა ეჩშძ-ს შესრულებას. რუსეთის ხისტი პოზიციების 

გამო „პარალელურ მოქმედებათა გეგმაზე“ მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა (Mcausland, 2008). 

ევროპაში ჩვეულებრივ შეიარაღებაზე კონტროლის რეჟიმის გადარჩენის მიზნით, 2010-2011 წლებში ვენაში აქტიურად მიმდინარეობდა 

მოლაპარაკებები ე.წ. „36“-ის ფორმატში (ეჩშძ-ს 30 ქვეყანას პლუს ალბანეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, სლოვენია და ხორვატია). ხანგრძლივი 

მცდელობისა თუ მოლაპარაკებაში მონაწილე (მათ შორის იყო საქართველო) ქვეყნების უმრავლესობის არაერთი კონსტრუქციული ქმედებისა და 

მკაფიო კომპრომისების (საფლანგო საკითხები, ''სტამბოლის ვალდებულებები'' და ა.შ.) მიუხედავად, რუსეთმა უარი განაცხადა ფუნდამენტური 

პრინციპებების შესახებ შეთანხმებაზე (მასპინძელი ქვეყნის თანხმობა და ტრანსპარენტულობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები: ინფორმაციის 

გაცვლა და სამხედრო ინსპექციები), მოითხოვა რა უსაფრთხოების საკითხებზე სრულიად ახალი მოლაპარაკებების დაწყება. ამ ნაბიჯით რუსეთმა 

ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების კონტროლის რეჟიმი, ჯერ კიდევ მაშინ, გაურკვეველი დროით, ფაქტობრივად, დაასამარა. „36“-ის ფორმატში 

მოლაპარაკებები შეწყდა (Shakirov, 2015). ეჩშძ–ში მონაწილე ნატოს წევრმა ქვეყნებმა, ასევე საქართველომ, რუსეთთან ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებები შეაჩერეს. რუსეთმა 2015 წელს ვენაში, ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფშიც შეწყვიტა მუშაობა (Hille & Neil Buckley, 2015).  

თუ რა იყო რუსეთის ხისტი პოზიციის მთავარი ელემენტები და რა მიზეზებმა განაპირობა უკანასკნელ წლებში რუსეთის ეჩშძ–ის 

ხელშეკრულების მიმართ უკიდურესად დესტრუქციული (რუსული სტანდარტითაც კი) მოქმედებები, რამაც, საბოლოოდ, მოშალა ევროპაში 

ჩვეულებრივ შეიარაღებაზე კონტროლის 1990 წლიდან მოქმედი ეფექტური მექანიზმი, სხვა უფრო დეტალური ანალიზის თემაა. ამჯერად კი 

მხოლოდ ის აღვნიშნოთ, რომ რუსეთის შეხედულებებში   ღრმად არის გამჯდარი ერთგვარი ფსიქოლოგიური ფაქტორი - „შერყეული სიამაყე“, რაც 

90-იან წლებში „სუსტი რუსეთის“ წამგებიანი შეთანხმებების მიღებამ გააჩინა. პუტინის რუსეთმა კი შეცდომების „გამოსწორება“ დაიწყო და რუსეთს 

„ძლიერება“ დაუბრუნა.

დღეს ეჭვს აღარ იწვევს და ბევრი უკვე ღიად ლაპარაკობს, მათ შორის ისინიც, ვინც ადრე ამას არ ამჟღავნებდნენ, რომ პუტინის რუსეთის (და 

საერთოდ, თანამედროვე რუსეთის) სტრატეგიული მიზანი, მინიმუმ, მის უახლოეს სამეზობლოზე გავლენის დამყარება და კონტროლია. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, რუსეთს თავისთვის უსაფრთხოების სპეციალური სუბრეგიონის შექმნა სურს, სადაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები 

შევლენ (ამჯერად ბალტიისპირეთის ქვეყნების გარდა, რომლებიც ნატოსა და ევროკავშირის წევრები არიან) (Galeotti & Andrew Bowen, 2014).

როგორც ნათლად დავინახეთ, რუსეთის აგრესია საქართველოსა და უკრაინაში სწორედ ევროპაში ბზარგაჩენილი ნდობისა და 

უსაფრთხოების მექანიზმების ფონზე განხორციელდა. თავის დროზე სწორედ ამ მექანიზმმა და საერთაშორისო სამართლისა და ვალდებულებების 

ჩარჩომ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოდან (გუდაუთის გარდა) რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანაში, საქართველოს რეალური 

დეოკუპაციის პროცესის დაწყებასა და მის დინამიკაში (Civil.ge, 2006).
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საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოში მრავალათასიანი საბჭოთა საოკუპაციო ძალა და მასშტაბური სამხედრო ინფრასტრუქტურა 

არსებობდა. ამ ძალების მთავარ განლაგებებს წარმოადგენდა ვაზიანი (თბილისი), გუდაუთა, ბათუმი და ახალქალაქი. საქართველოს სხვადასხვა 

წერტილში არსებობდა უამრავი სამხედრო ნაწილი და ობიექტი. ამასთან, თბილისში მდებარეობდა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შტაბბინა, 

საიდანაც იმართებოდა საბჭოთა კავშირის ძალები სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ძალთა ეს 

განლაგება, ძირითადად, შენარჩუნდა და ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შტაბბინა ამიერკავკასიაში რუსეთის სამხედრო ძალების დაჯგუფების 

შტაბბინად გადაკეთდა. მოგვიანებით მოლაპარაკებები სწორედ ხსენებული ოთხი სამხედრო ბაზისა და მათი მხარდამჭერი სხვა სამხედრო 

ინფრასტრუქტურის გაყვანის შესახებ წარიმართა.

90-იანი წლების პირველ ნახევარში, მიუხედავად სახელმწიფოს მაშინდელი მეთაურის, ედუარდ შევარდნაძის მცდელობებისა, უსაფრთხოების 

საკითხებზე რუსეთთან ორმხრივი დიალოგის ფარგლებში ეწარმოებინა მოლაპარაკება  ხელშესახები პროგრესისათვის (თუმცა, აქვე უნდა ითქვას, 

რომ სხვა სოლიდური ალტერნატიული არჩევანი დიდად არც იყო, ვინაიდან დასავლეთმა რუსეთის გავლენის სფეროში აქტიურ ჩარევას მაშინ თავი 

აარიდა), შედეგი არ მიღწეულა. აღსანიშნავია, რომ 1995 წელს საქართველო მზად იყო, შემდგომი გაგრძელების პერსპექტივით,  25 წლით 

დაეკანონებინა საქართველოში რუსეთის სამხედრო ბაზების არსებობა, თუკი რუსეთი საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასა და 

შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში დაეხმარებოდა. 

მოეწერა ხელი შესაბამის ხელშეკრულებასაც, თუმცა რუსეთი არ აპირებდა, რეალური ნაბიჯები გადაედგა, მის მიერ ცხინვალის რეგიონსა და 

აფხაზეთში ინსპირირებული კონფლიქტები მოეგვარებინა და მასობრივი ეთნიკური წმენდის შედეგები აღმოეფხვრა. შესაბამისად, 1995 წლის 

აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიკაცია, საბედნიეროდ, აღარ განხორციელდა. ქვეყანაში, სადაც ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეული 

იყო,  უცხო ქვეყნის ჯარებისა და ბაზების ყოფნა, მათ შორის დედაქალაქში, სულ უფრო და უფრო მზარდი დესტაბილაზაციის წყარო გახდა.

ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულება 1990 წელს ნატოსა და ვარშავის პაქტს შორის გაფორმდა. მას ხელი ამ 

ორი ორგანიზაციის ყველა სახელმწიფომ მოაწერა. ეჩშძ-მ ორ დაპირისპირებულ სამხედრო ბლოკს ლიმიტები ჩვეულებრივი შეიარაღების 5 

კატეგორიაში დაუწესა (ე.წ. ხელშეკრულებით შეზღუდილი შეიარაღება და ტექნიკა, მოკლედ -  ხშშტ): საბრძოლო ტანკები, საარტილერიო 

სისტემები, ჯავშანმანქანები, საბრძოლო თვითმფრინავები და საბრძოლო ვერტმფრენები. ამასთან, ხელშეკრულებით დაწესდა ინფორმაციის 

გაცვლისა და ვერიფიკაციის (ინსპექციების) მექანიზმები. საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ ეჩშძ-მ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ევროპაში 

სამხედრო კონფრონტაციის საფრთხის მინიმიზაციასა და საერთო ევროპული უსაფრთხოების გაუმჯობესებაში.

ვარშავის პაქტისა და, ცოტა მოგვიანებით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, დღის წესრიგში ეჩშძ-ს ადაპტაციის საკითხი დადგა, ვინაიდან, 

თავდაპირველი ეჩშძ ბლოკთა შორის ურთიერთობის სისტემაზე იყო დაფუძნებული. ადაპტირებულ ეჩშძ-ს ხელი 1999 წელს სტამბოლში მოეწერა 

და მან ბლოკებს შორის ლიმიტაციის სისტემა წევრი სახელმწიფოების ინდივიდუალური და ტერიტორიული ლიმიტებით შეცვალა (OSCE, 1999). 
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90-იანი წლების მეორე ნახევარში საქართველომ აქტიური პროდასავლური კურსი აირჩია და საერთაშორისო თანამეგობრობამაც, 

საქართველოს გაზრდილი მნიშვნელობის (იგულისხმება საერთაშორისო ენერგეტიკულ პროექტებში მონაწილეობა) კვალდაკვალ, უფრო 

მოიცალა მისთვის. საქართველომ, შეძლებისდაგვარად, გააღრმავა ურთიერთობები აშშ-სთან, ევროკავშირთან და ნატოსთან. ტერიტორიული 

მთლიანობის აღდგენასთან ერთად, სულ უფრო და უფრო აქტუალური გახდა საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის საკითხი. 

სწორედ ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების ადაპტაციისა და, მთლიანობაში, საერთო ევროპული უსაფრთხოების განვითარების 

პროცესებში საქართველოსთვის განკუთვნილმა არსებითმა როლმა (იმ კონკრეტულ ისტორიულ მონაკვეთში საქართველო მოვლენათა 

ეპიცენტრში აღმოჩნდა) მნიშვნელოვნად განაპირობა საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის პროცესისა და, შესაბამისად, 

დეოკუპაციის რეალურად დაწყება.

1999 წლის 17 ნოემბერს სტამბოლში საქართველომ და რუსეთმა ერთობლივ განცხადებას მოაწერეს ხელი. ამ დოკუმენტით რუსეთმა აიღო  

ვალდებულება, 2000 წელს საქართველოდან ხშშტ (ხელშეკრულებით შეზღუდული შეიარაღება და ტექნიკა), ხოლო 2001 წელს კი - ვაზიანისა და 

გუდაუთის სამხედრო ბაზები გაეყვანა (BBC, 2001). ამასთან, საქართველომ თავის მხრივ აიღო ვალდებულება, მიეცა რუსეთისთვის უფლება, რომ ამ 

უკანასკნელს ბათუმისა და 

37

ახალქალაქის სამხედრო ბაზებზე დროებით განეთავსებინა ეჩშძ–ის ხელშეკრულებით შეზღუდული შეიარაღება და ტექნიკა. მხარეები ასევე 

შეთანხმდნენ, რომ 2000 წლის ბოლომდე დაასრულებდნენ მოლაპარაკებებს ამ ბაზების და სხვა სამხედრო ობიექტების ფუნქციონირების ვადებისა 

და მოდალობების შესახებ.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ დაუყოვნებლივ არ მოითხოვა რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანა (რისი თეორიული შესაძლებლობა 

მას ადაპტირებული ეჩშძ–ის ხელშეკრულების თანახმად ჰქონდა), მიღწეული შეთანხმება (ერთობლივი განცხადება) ცალსახად შეიძლება შეფასდეს, 

როგორც საქართველოდან რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაყვანის შეთანხმება. აღსანიშნავია, რომ განცხადებაში ჩაწერილი ვალდებულებები 

სწორედ ადაპტირებული ეჩშძ-ს ერთ-ერთი ფუძემდებლური პრინციპიდან გამომდინარეობდა, რომელიც გულისხმობს სუვერენული ქვეყნის 

უფლებას, გადაწყვიტოს, დართოს თუ არა უცხო ქვეყანას თავის ტერიტორიაზე შეიარაღებული ძალების განთავსების ნება. 

შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა მხარემ სწორად და პროფესიონალურად გამოიყენა ყველა ის შესაძლებლობა, რაც მას საერთაშორისო 

უსაფრთხოების მნიშვნელოვან პროცესებში მონაწილეობამ მისცა. საქართველო-რუსეთის სტამბოლის განცხადებას წინ უძღოდა საკმაოდ რთული 

მოლაპარაკებები რუსეთთან. მრავალრაუნდიანი და ასევე რთული მოლაპარაკებებით  გაგრძელდა ''სტამბოლის ვალდებულებების'' რეალიზების 

მიზნით გამართული სტამბოლის შეთანხმების შემდგომი პერიოდიც. 2000 წელს, მოლაპრაკებების მე-5 რაუნდზე, საქართველომ კიდევ ერთ 

სერიოზულ შეთანხმებას მიაღწია, რომლის მიხედვითაც, ბათუმისა და ახალქალაქის სამხედრო ბაზების, ისევე, როგორც სხვა სამხედრო ობიექტების 

საქართველოში ფუნქციონირების მაქსიმალურ ვადად ის დრო განისაზღვრა, რაც მათი ფუნქციონირების დასასრულებლად იქნებოდა საჭირო 

(BBC, 2000).
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2000-2001 წლებში რუსეთმა საქართველოდან ხელშეკრულებით შეზღუდული ზედმეტი შეირაღება და ტექნიკა გაიყვანა და ვაზიანის 

სამხედრო ბაზა დახურა. მრავალწლიანი რთული და მტკივნეული მოლაპარაკებებისა და პროცესების შემდეგ, 2007 წელს, რუსეთმა 

საქართველოდან ბათუმისა და ახალქალაქის სამხედრო ბაზებიც გაიყვანა. რუსეთმა არ დახურა მხოლოდ სამხედრო ბაზა გუდაუთაში (აფხაზეთი), 

მიუხედავად არაერთი განცხადებისა, რომ მან სტამბოლის შეთნხმების ეს ვალდებულებაც შეასრულა (Nigren, 2008).

სწორედ სტამბოლის ვალდებულებების (კერძოდ, გუდაუთის ბაზის დახურვა და მოლდოვადან შეიარაღებული ძალების გაყვანა) შეუსრულებლობა 

გახდა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ, მიუხედავად გარკვეულ შემთხვევებში აზრთა სხვადასხვაობისა და 

რუსეთის შანტაჟისა, რუსეთის მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობას ლეგალიზება არ გაუკეთა და, შესაბამისად, 

ადაპტირებული ეჩშძ ხელშეკრულებაც არ შესულა ძალაში.

ირონიაა, მაგრამ ფაქტია, რომ როგორც რუსეთის უახლესი ისტორია გვასწავლის, ავტორიტარული და, იმავდროულად, ეკონომიკურად 

მეტნაკლებად 

ძლიერი რუსეთი თითქმის ავტომატურად ნიშნავს ამ ქვეყნის საერთაშორისო სამართლისა და ცივილიზებული ურთიერთობების ველიდან 

დისტანცირებას და პირიქით: მაშინ, როდესაც რუსეთის ეკონომიკა სუსტდება, ქვეყნის დაშლის პერსპექტივით უაღრესად დაშინებული რუსეთი 

საერთაშორისო მოლაპარაკებების მაგიდასთან ბრუნდება ხოლმე. საერთაშორისო მოლაპარაკებები და, შესაბამისად, საერთაშორისო 

სამართლის ნორმებითა და პრინციპებით ურთიერთობების დალაგება საქართველოსთვისაც მუდმივად წარმოადგენს შანსს, საკუთარი 

ლეგიტიმური უსაფრთხოების პრობლემები მოაგვაროს.

ადრე თუ გვიან, იმედია, რუსეთს კვლავ მოუწევს უსაფრთხოებისა და შეიარაღების საკითხებზე საერთაშორისო მოლაპარაკებების მაგიდასთან 

დაჯდომა; საქართველო კი ამისთვის სრულ მზადყოფნაში იქნება და თავისი შანსს ხელიდან არ გაუშვებს. ამასთან, ჩვენ უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ 

ყოველთვის ხელსაყრელი საერთაშორისო სიტუაცია შეიძლება არ გვქონდეს, როცა ამგვარი მოლაპარაკებები განახლდება. 

O S C E



უკრაინა

რუსეთმა 2014 წელს განახორციელა შეიარაღებული აგრესია. ოკუპირებული და ანექსირებული აქვს ყირიმი, რაც ცნობილია, როგორც 

უკანონო. ამ ტერიტორიაზე მუდმივად ირღვევა ადგილობრივი უკრაინელებისა და ყირიმელი თათრების უფლებები. რუსეთს ასევე ოკუპირებული 

აქვს აღმოსავლეთ უკრაინა, სადაც აგრეთვე არსებობს საფრთხე, რომ რუსეთმა სეპარატისტული დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქები 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიაროს. დღემდე, გაეროს მონაცემებით, უკვე 6 100 ადამიანზე მეტი დაიღუპა (UN News Center, 2015). 

უკანასკნელ დღეებში რუსებმა უკრაინელების პოზიციები დაბომბეს მინიმუმ 55-ჯერ და სულ 360 სხვადასხვა მასშტაბის შეტევა განახორციელეს. 

დაიღუპა 7 ჯარისკაცი, მათ შორის ქართველი (გიორგი ჯანელიძე) და დაიჭრა 18 მებრძოლი. ეუთო-ს სპეციალური მონიტორინგის მისიის 

ანგარიშების და 23 აპრილის მუდმივი საბჭოს ანგარიშის გამოსვლების წაკითხვის შემდეგ, ერთადერთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება: ბრძოლის 

განახლება კვლავ  მოსალოდნელია და სხვადასხვა მასშტაბის საომარი მოქმედება კიდევ დიდხანს გაგრძელდება უკრაინაში.

ცინიკურად ჟღერს, მაგრამ რუსეთის უკრაინაში აგრესიამ ეუთო-ს ახალი სიცოცხლე მისცა. უკრაინაში (თუმცა, არა ყირიმში) 2014 წლის 21 

მარტიდან შესაბამისი მანდატით (რომელიც ეუთო-ის მუდმივმა საბჭომ დაამატკიცა) ეუთო-ის სპეციალური მონიტორინგის მისია მოქმედებს (Special 

Monitoring Mission). მიმდინარე წლის მარტის თვეში, მას მანდატი 2016 წლის აპრილამდე გაუგრძელდა. მისია საკმაოდ მრავალირცხოვანია (1000 

სამოქალაქო პირი). მინსკის შეთანხმებებმა (2014 წლის 5 სექტემბრის მინსკის პროტოკოლი, 19 სექტემბრის მემორანდუმი და 2015 წლის 12 

თებერვლის მინსკის შეთანხმება) ეუთო-ს ისეთი ფუნქციები დააკისრა (იარაღის გამოუყენებლობაზე მონიტორინგი, ასევე საზღვრის მონიტორინგი), 

რამაც სპეციალური მონიტორინგის მისია, ფაქტობრივად, „მსუბუქ სამშვიდობო ოპერაციად“ აქცია (OSCE , 2014).

 2014 წლის ივნისში შეიქმნა სამმხრივი საკონტაქტო ჯგუფი (ეუთო, რუსეთი, უკრაინა). 2014 წლის ივნისიდან ეუთოს უკრაინაში ასევე ჰყავს 

თავმჯდომარეობის სპეციალური წარმომადგენელი ჰეიდი ტალიავინი. 2014 წლის 24 ივლისს ეუთო-ს მუდმივმა საბჭომ ასევე დაამტკიცა საზღვრის 

მონიტორინგის მისია (Border Monitoring Mission) ორ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე (OSCE, 2014).

ბევრი და, სამწუხაროდ, ცუდი პარალელის გავლება შეიძლება უკრაინაში ეუთო-ს მისიასა და საქართველოში მისიას შორის. თუმცა, ერთი რამ უნდა 

ითქვას - უკრაინის მისია გაცილებით უფრო ძლიერია მისი მრავალრიცხოვნებით, ტექნიკური აღჭურვილობთა და მომზადებით. 

მიუხედავად „განმარტებითი განცხადებებისა“ (Interpretative Statements to the Mandate), მისია ყირიმში არ/ვერ მოქმედებს. უფრო მეტიც, რუსეთი 

და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი და მართული სეპარატისტები მუდმივად ხელს უშლიან მისიის

საქმიანობას, უზღუდავენ მოქმედების არეალს და ასეულობით კვადრატული კილომეტრის მონიტორინგი ვერ ხერხდება.

რატომ? უკრაინის წარმომადგენლის განცხადებით, მიუხედავად ლიმიტებისა, როგორც გამოცდილება აჩვენებს, ეუთო-ს ყოფნა მაინც უწესებს 

გარკვეულ მუხრუჭებს „ბოევიკებს“ და რუს ჯარისკაცებს მთლიანად დაარღვიონ აღებული ვალდებულებები.
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მიუხედავად 12 თებერვლის მინსკის შეთანხმებისა (The Telegraph, 2015), როგორც აშშ-ს წარმომადგენელმა განაცხადა, ამ შეთანხმებას 

მხოლოდ სახელი აქვს ცეცხლის შეწყვეტისა, რეალურად, ცეცხლი არასდროს შეწყვეტილა. არავისთვისაა საიდუმლო, რომ რუსეთი მუდმივად 

არღვევს შეთანხმებას, დაწყებული დებალცევოზე სასტიკი შეტევიდან, გაგრძელებული ბრძოლებით შიროკინოსა და დონეცკის მახლობლად. 

ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ირღვევა, ვინაიდან რუსეთი ტოვებს სამხედრო წარმომადგენლობას აღმოსავლეთ უკრაინაში და ასევე აგრძელებს 

სეპარატისტების წვრთნას და შეიარაღებას (BBC, 2014).

ეუთო–ს მისია კონფლიქტს, ბუნებრივია, ვერ მოაგვარებს, თუმცა, ამ მისიას მაინც ძალიან დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს სამომავლო 

გადაწყვეტაში:  რეპორტინგი და სწორი ინფორმაციის მიწოდება საერთაშორისო თანამეგობრისათვის, მიუხედავად მისი ლიმიტებისა;  ცეცხლის 

შეწყვეტის მიღწევა ლოკალურ დონეზე, შიროკინოში ზონის დემილიტარიზაცია და ასე შემდეგ. თუმცა, ამ მიზეზითვე არის საფრთხე, რომ ამ მისიასაც 

იგივე ბედი ეწიოს, რაც, თავის დროზე, საქართველოში მოქმედმა მისიამ გაიზიარა (Lehne, 2015).

სამმხრივი საკონტაქტო ჯგუფის ფარგლებში, მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, უნდა შეიქმნას ოთხი სამუშაო ჯგუფი (უსაფრთხოება, 

პოლიტიკური პროცესი, ჰუმანიტარული საკითხები და ეკონომიკური საქმეები და რეაბილიტაცია). თუმცა, ამ ჯგუფებს ჯერ მუშაობა არ დაუწყიათ.

სად იყო ეუთო 2014 წელს, მაშინ როცა რუსეთმა ყირიმის ანექსია განახორციელა? საქმე იმაშია, რომ მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ 

მიმართა  უკრაინის ხელისუფლებამ ეუთო-ს. მანამდე კი ამის წინააღმდეგი იყვნენ რუსეთი, იანუკოვიჩის ხელისუფლება და ევროკავშირიც კი. ეუთო-

მ თავის დროზე დაპირისპირებულ მხარეებს შესთავაზა დიალოგში მონაწილეობის მიღება.

მიუხედავად თავის დროზე ეუთო-ში კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილებისა და თავიდან აცილების მიმართულებით მიღებული 

სხვადასხვა მექანიზმისა (და დრომ აჩვენა, რომ ამ მექანიზმების უმრავლესობამ არ იმუშავა), ეუთო-ს დღემდე არ აქვს ერთი შეხედვით მარტივი რამ - 

ეუთოს თავმჯდომარეობას ჰქონდეს უფლებამოსილება, სერიოზული ინციდენტის, სიტუაციის ესკალაციის შემთხვევაში, ამა თუ იმ სახელმწიფოში 

გაგზავნოს ექსპერტები, მცირე ზომის ჯგუფები. მათი ფუნქცია იქნება, შეაფასონ, გაუკეთონ მონიტორინგი და ჩააბარონ ანგარიშები ადგილზე 

არსებული სიტუაციის შესახებ. ეს იდეა 2007 წელს, წითელუბანში (BBC, 2007), 

საქართველოში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ საქართველომ ესპანეთთან ერთად განავითარა. 2008 წელს ეუთო-ში ევროპული 

უსაფრთხოების საკითხებზე ფართომასშტაბიანი კორფუს პროცესი დაიწყო და სწორედ ამ პროცესში ქართული იდეა აშშ-მა აიტაცა და შემდეგ 
22ოფიაციალურადაც დაარეგისტრირა . ამ მინიმალისტური, ერთი შეხედვით, მცირე ცვლილებით ეუთო-ში (კონსენსუსით მიღებული 

გადაწყვეტილება, რომელსაც შემდგომში აღარ დაჭირდებოდა კონსენსუსით გადაწყვეტილების მიღება და თავმჯდომარეობის პრეროგატივა 

იქნებოდა) შეიძლება  ბევრი კატაკლიზმა აგვეცილებინა თავიდან.
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22 Corfu-ს პროცესი - ეუთოს წევრ სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრთა არაფორმალური დიალოგი, რომელზეც განიხილებოდა ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევების დაძლევა. 
ეს პროცესი მიჩნეულია, როგორც არაფორმალური პლატფორმა, სადაც ღიად უნდა განხილულიყო უთანხმოებები და ორგანიზაციაში არსებული პრობლემები.



ძალიან დიდია საფრთხე, რომ ეს ყველაფერი ამ სტადიაშივე ჩაიშალოს. რუსეთი ხელს უშლის მისიის მონიტორინგს,  ასევე სამუშაო ჯგუფების 

ფუნქციონირებას (არ წარადგენს კანდიდატურებს). დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ზახარჩენკომ რამდენიმე ხნის წინ განაცხადა, რომ 

მინსკის შეთანხმება შეიძლება ჩაიშალოს, რომ უკრაინამ უნდა აღიაროს მათი დამოუკიდებლობა, პუტინმა არ გამორიცხა დამოუკიდებლობის 

აღიარება და ასე შემდეგ. ამ ყოველივეს ფონზე ისმის კითხვა, თუ რა უნდა გააკეთოს ეუთო-მ (გაერო, მოგეხსენებათ, ფაქტობრივად, 

პარალიზებულია ამ მიმართულებით)? მისი რესურსები შეზღუდულია, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს: სანამ ეს ყველაფერი საბოლოოდ ჩაიშლება, ანუ 

სანამ რუსეთი ყველანაირ წითელხაზს გადაკვეთს, ეუთო თავისი ინსტრუმენტებით მაინც რჩება იმ პლატფორმად, რომლის გამოყენება შეიძლება 

კონფლიქტის მოსაგვარებლად.

დღეს ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთმა შეიძლება დესტაბილიზაციის გამოწვევა ბალტიისპირეთშიც სცადოს. ამის შესახებ დიდი 

ბრიტანეთის პრემიერმინისტრმა მარტში განაცხადა (Siciliano, 2015). მიუხედავად იმისა, რომ ბალსტიისპირეთის ქვეყნები ნატოსა და ევროკავშირის 

წევრები არიან, მიზანშეწონილია, ეუთო-ს ფარგლებში გარკვეული ზომები  ინიცირებულ/მიღებულ იქნას. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეუთო 

ამდენს ვერ გაწვდება. წარმოდგენისათვის, უკრაინის სიტუაციის მასშტაბების ზრდის პირობებში კონფლიქტში ეუთო-ს ჩართვა შეუძლებელი იქნება. 

რატომ? ის უბრალოდ ვეღარ შეძლებს, ორ ოპერაციას ეფექტურად გაუძღვეს.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ეუთო-ში, არსებულ რეალობაში, მთავარი შემდეგი ელემენტებია: მასპინძელი ქვეყნის დამოკიდებულება, 

თავმჯდომარეობის ინიციატივები, კრეატიულობა და მთავარი მოთაშამეების პოლიტიკური ნება. 

ეუთო

გარკვეული თვალსაზრისით, ეუთო ცივის ომის პროდუქტია (თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის უნდა გაუქმდეს - NATO–ს მაგალითი). 

ყველაფერს სათავე დაუდო CSCE (Conference on Security and Co-operation in Europe) - ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 

კონფერენციამ. ის დაიწყო, როგორც უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის დიალოგი ორ სამხედრო ალიანსს შორის და მხოლოდ 1992-94 

წლებში ტრანსფორმირდა ორგანიზაციად. იგი ევროპაში დღესაც ერთადერთი ადგილია, სადაც რუსეთი და აშშ ერთად მონაწილეობენ. ეუთო-

ს ამ ეტაპზეც კი არ აქვს წესდება, რაც მის მოქნილობას განსაზღვრავს, თუმცა გარკვეულ შეზღუდვებსაც აწესებს. რუსეთს უნდა, რომ წესდება მიიღონ.
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გადაწყვეტილებები კონსენსუსის პრინციპით მიიღება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 57-ვე სახელმწიფო თანასწორია. ეს ერთის მხრივ გარკვეული 

სიძლიერეა, თუმცა, ძალიან ბევრ სისუსტესაც განაპირობებს. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც გვაქვს „კონსენსუს მინუს ერთი“ პრინციპი, გახლავთ 

1992 წლის პრაღის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, ადამიანის უფლებების მასიური დარღვევის შემთხვევაში მუდმივ საბჭოს შეუძლია, 

მიიღოს შესაბამისი ზომები. ეს ნიშნავს კონკრეტულ, პოლიტიკური ხასიათის ნაბიჯებს, თუმცა არა იმ კონკრეტულ ქვეყანაში.

ეუთო-ს აქვს უსაფრთხოებისადმი ყოვლისმომცველი მიდგომა (ადრე, 1975 წლამდე უსაფრთხოება მხოლოდ სამხედრო კომპონენტით 

განისაზღვრებოდა), ანუ უსაფრთხოება, როგორი გასაკვირიც უნდა იყოს,  ნიშნავს ჰუმანიტარული/ადამიანის უფლებების/ადამიანურ, ეკონომიკურ 

და გარემოსდაცვის, პოლიტიკურ და სამხედრო განზომილებებს, როგორც ერთ მთლიანს. სწორედ 1975 წელს, ჰელსინკის დასკვნითი/ფინალური 

აქტის გაფორმებით დაედო სათავე უსაფრთხოების ვიწრო გაგებიდან ყოვლისმომცველ კონცეფციაზე გადასვლას. თუმცა, ის საბოლოოდ 1990 

წელს პარიზის ქარტიით გაფორმდა. 

ჰელსინკის ფინალურ აქტამდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროცესი განვითარდა: Détente - სამხედრო კონფრონტაციიდან მშვიდობიან 

თანაარსებობაბზე გადასვლა. მთავარი სლოგანი იყო: ნებისმიერ შემთხვევაში ომის თავიდან აცილება; Ostpolitic - დასავლეთ გერმანიის, ე.წ. 

დაახლოების პოლიტიკა; მთავარი პრიორიტეტი ბირთვული ომის თავიდან აცილება იყო. 1972 წელს აშშ-სა და საბჭოთა კავშირს შორის ხელი 

მოეწერა პირველ შუალედურ შეთანხმებას სტრატეგიული ბირთვული იარაღის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ევროპაში ხელი მოაწერეს 

ოთხმხრივ შეთანხმებას ბერლინის სტატუსზე და ასევე გაფორმდა ხელშეკრულება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასა და საბჭოთა კავშირს, 

პოლონეთსა და გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის.

შეიქმნა ე.წ. ჰელსინკის პრინციპები/დეკალოგი:

სუვერენიტეტის პატივისცემა.

ძალის გამოყენებისა და ძალის გამოყენების მუქარისგან თავის შეკავება.

საზღვრების ურღვევობა.

ტერიტორიული მთლიანობა.

კონფლიქტების/დავების მშვიდობიანი მოგვარება.

საშინაო საქმეებში ჩარევისგან თავის შეკავება.

ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების, მათ შორის რწმენის, რელიგიის პატივისცემა.

ხალხთა თვითგამორკვევის უფლება.

სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობა.

საერთაშორისო სამართლის ვალდებულებების პირნათლად შესრულება.
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ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ცივი ომის დასრულების უკანასკნელ ფაზაში მიღებული 1990 წლის პარიზის ქარტია, რომელმაც, მართალია, 

ახალი პრინციპები არ შექმნა (მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჰელსინკის პრინციპები), მაგრამ  ახალ დონეზე აიყვანა უსაფრთხოების 

ყოვლისმომცველობა არამარტო საერთაშორისო ურთიერთობებში, არამედ საშინაო მმართველობაშიც. ჩაიწერა, რომ „იმისათვის, რათა 

განმტკიცდეს უსაფრთხოება და მშვიდობა სახელმწიფოთა შორის, დემოკრატიის განვითარება და ადამიანის უფლებების დაცვა არსებითია“. 

პარიზის ქარტიამ ასევე პირველად გააჟღერა, რომ სახელმწიფოებს აქვთ თავისუფლება, თვითონ აირჩიონ თავიანთი უსაფრთხოების მექანიზმები.

90-იან წლებში განხორციელდა ეუთო-ს იმ სახით ფორმირება, რაც დღესაც მეტწილად გვაქვს. მიუხედავად ცივი ომის დასრულებისა, 90-იან წლებში 

მოხდა კონფლიქტები, განხორციელდა მასობრივი ეთნიკური წმენდა (პარადოქსია, რომ საქართველოში განხორციელებული ეთნიკური წმენდა 

სამჯერ აღიარა ეუთო-მ სახელმწიფოს მეთაურების დონეზე, რასაც რუსეთიც შეუერთდა). 1999 წელს ეუთო-მ მიიღო ევროპული უსაფრთხოების 

ქარტია. მან სახელმწოფოთა შორის უსაფრთხოება ამ სახელმწიფოებს შიგნით არსებულ უსაფრთხოებას დაუკავშირა: „საფრთხე ჩვენს 

უსაფრთხოებაზე შეიძლება მომდინარეობდეს, როგორც სახელმწიფოებს შიგნით არსებული კონფლიქტებიდან, ასევე სახელმწიფოებს შორის 

კონფლიქტებიდანაც“ (OSCE , 1999).

უსაფრთხოების ამ ორ ფუნდამენტურ დოკუმენტში მოცემული ყველა მექანიზმის ცხოვრებაში გატარებით კონფლიქტების შესაძლებლობა 

მცირდება და სტაბილურობისკენ მტკიცე ნაბიჯი იდგმება. რუსეთის ევროპული უსაფრთხოების ინიციატივები არის, ერთი მხრივ, ფარსი, მაგრამ, 

მეორე მხრივ, ეს არის რუსეთის სტრატეგია - ლეგალიზება გაუკეთოს თავის იმპერიულ ზრახვებსა და მიღწევებს და დაიკანონოს თავისი გავლენის 

სფეროები. ლავროვის განცხადება მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე გახლდათ ცინიზმისა და ფარისევლობის მორიგი ნათელი 

გამოხატულება. მან შემოგვთავაზა: „დავიწყოთ მოლაპარაკებები ახალი უსაფრთხოების სისტემაზე ჰელსინკის პრინციპების საფუძველზე, სისტემის, 

რომელიც მოსახერხებელი იქნება ყველასათვის, მათ შორის: უკრაინის, საქართველოს, მოლდოვასა და სხვების მიმართ, ვისაც აშშ-მა წაუყენა 

არჩევანი, წავიდეს დასავლეთით და ნაკლებად ითანამშრომლოს რუსეთთან“ (Lavrov, 2015), ანუ თითქოს ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაცია არა ჩვენი არჩევანი, არამედ გარედან თავსმოხვეული იყოს.

ევროპაში უსაფრთხოების ანალიზისა და სახელმწოფოს უსაფრთხოების დაცვისათვის აუცილებელ მექანიზმებს სწორედ შემდეგი 

დოკუმენტები ქმნიან (ყველა მათგანი, როგორც არასდროს, რელევანტურია): 1975 წლის ჰელსინკის დასკვნითი აქტი, 1990 წლის პარიზის ქარტია 

ახალი ევროპისათვის, 1992 წლის ჰელსინკის სამიტის დოკუმენტი და 1999 წლის ევროპული უსაფრთხოების ქარტია.

ეუთო-ში შეიქმნა შეიარაღებაზე კონტროლის მექანიზმები: ეჩშძ (ერთობლივი საკონსულტაციო კომისია), ვენის დოკუმენტი (1992 წელს შეიქმნა 

FSC-უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმი) და „ღია ცის“ ხელშეკრულება (ღია ცის საკონსულტაციო კომიტეტი).

დღეს, როგორც ზემოთ უკვე მოგახსენეთ, ამ მხრივ, სერიოზული კრიზისია - რუსეთმა ვენაში ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფშიც კი შეაჩერა 

მუშაობა.

კონფლიქტების თავიდან აცილებისა და კრიზისების მოგვარების მექანიზმები

90-იან წლებში ეუთო-ში ამ მიმართულებით სხავადასხვა მექანიზმი შეიქმნა (ვალეტას მექანიზმი, ეუთო-ის მორიგებისა და საარბიტრაჟო 

სასამართლო, Rapid Expert Assistance and Co-operation Teams და სხვა). ეუთო-მ სამშვიდობო ოპერაციების მოდალობებიც კი შეიმუშავა, თუმცა ეს 

ყველაფერი ქაღალდზე დარჩა.
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OSCE Peacekeeping
1992 წელს ჰელსინკის  სამიტმა მიიღო გადაწყვეტილება ეუთო-ს სამშვიდობო ოპერაციების შესახებ და შესაბამისი მოდალობებიც კი შეიმუშავა. 

სახელმწიფოს მეთაურების გადაწყვეტილების თანახმად: „ეუთო-მ, შესაძლებელია, განახორციელოს სამშვიდობო ოპერაციები ამა თუ იმ 

სახელმწიფოში არსებული კონფლიქტის ან სახელმწიფოებს შორის კონფლიქტის შემთხვევაში“. ხაზგასმით ითქვა, რომ სამშვიდობო ძალისხმევა 

იქნებოდა ეუთო-ს უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. ის გულისხმობდა როგორც მცირე, ასევე მსხვილმასშტაბიან ოპერაციას, რომელშიც 

მონაწილეობას მიიღებდა როგორც სამოქალაქო, ასევე – სამხედრო პერსონალი.

1999 წელს ეუთო ჯერ კიდევ საუბრობს სამშვიდობო ოპერაციებზე, თუმცა, REACT-ის კონტექსტში. ეს უკანასკნელი უნდა გამხდარიყო 

სამშვიდობო ოპერაციების სამოქალაქო კომპონენტი. იმავე წელს სახელმწიფოს მეთაურები კვლავ ტოვებენ თეორიულ შანსს ეუთო-ს სამშვიდობო 

ოპერაციებისათვის, მაგრამ აშკარაა, რომ ამ მიმართულებით ძალისხმევა უკვე შესუსტებულია. 

ეუთო-ის საველე მისიები

ეუთო-მ რეალურად განავითარა საველე მისიები. მაგალითად, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში არსებობდა ეუთოს ერთ-ერთი 

მასშტაბური  მისია, რომელიც 1992 წელს შეიქმნა. ის 1999 წელს გაფართოვდა და ახორციელებდა რუსეთ-საქართველოს საზღვრის მონიტორინგს 

ჩეჩნეთთან, ინგუშეთთან და დაღესტანთან. 2005 წელს BMM (Border Monitoring Mission) რუსეთთმა დაბლოკა. მოგვიანებით, 2008 წელს რუსეთმა 

ასევე დაბლოკა ეუთო-ს მისიაც (Civil.ge, 2008). 

ეუთოს ინსტიტუციური განვითარება
ეუთო-ს საქმიანობა დაიწყო, როგორც დიალოგი და ის არ ვითარდებოდა რაიმე კონკრეტული გეგმის მიხედვით. ცივი ომის დროს ის 

არსებობდა შეხვედრიდან შეხვედრამდე. იგი მხოლოდ 1990-1994 წლებში ჩამოყალიბდა ორგანიზაციად. 1990 წელს შეიქმნა სამდივნო, 

კონფლიქტების თავიდან აცილების ცენტრი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების ოფისი (მოგვიანებით ეუთო-ის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა 

და ადამიანის უფლებების ოფისი). 1992 წელს შეიქმნა ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ინსტიტუტი, საფუძველი დაედო საველე 

მისიებს. ჰელსინკის სამიტი იყო გადამწყვეტი კონფერენციის/დიალოგის ორგანიზაციად გარდაქმნის საქმეში, რაც, საბოლოოდ,  1994 წელს 

ბუდაპეშტში ეუთო-ის მინისტერიალზე გაფორმდა (სადაც მე პირველად მივიღე მონაწილეობა).

ეუთო გახლავთ რეგიონული ორგანიზაცია, შექმნილი გაეროს წესდების მე-8 თავის ფარგლებში. ეუთოს ნორმები, პრინციპები და 

ვალდებულებები პოლიტიკური და არა სამართლებრივი ხასიათისაა და მათ ხანდახან OSCE acquis–ს  ეძახიან.

ეუთო გადაწყვეტილებებს იღებს კონსენსუსით. შესაძლებელია, ამ გადაწყვეტილებებზე ე.წ. განმარტებითი განცხადებების მიმაგრება/გაკეთება, 

თუმცა ისინი მიღებულ გადაწყვეტილებას არ ცვლიან.

ეუთო-ის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოებია სახელმწიფო მეთაურთა საბჭო, მინისტრთა საბჭო (იკრიბება ყოველი წლის ბოლოს), 

მუდმივი საბჭო (იკრიბება ყოველ ხუთშაბათს), უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმი. არსებობს ბევრი დამხმარე და მოსამზადებელი 
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კომიტეტი სხვადასხვა მიმართულებით.

ეუთოს ასევე აქვს საპარლამენტო ასამბლეა, რომლის სამდივნოც კოპენჰაგენშია.

ეუთოს აქვს სამი დამოუკიდებელი ინსტიტუტი: ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში უმაღლესი კომისარი (HCNM), დემოკრატიის ინსტიტუტისა და 

ადამიანის უფლებების ოფისი (ODIHR) და თავისუფალი მედიის წარმომადგენლობა (RFOM).

ყოველ წელს ეუთო-ს ჰყავს თავჯდომარეობა (დღეს სერბეთია) და Chairman in Office (მოცემული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი). 

თავმჯდომარე ნიშნავს თავის სპეციალურ წარმომადგენლებს, მათ შორის კონფლიქტების სფეროში. ასევე სამი თავჯმდომარე ქმნის „ტროიკას''. 

ეუთოს ჰყავს გენერალური მდივანი და სამდივნო. გენერალური მდივანი არის მთავარი ადმინისტრატორი, რომელიც თავმჯდომარეობას 

ექვემდებარება.

საქართველო და ეუთო 

1992 წელს საქართველოს გაწევრიანება ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში რუსეთ-საქართველოს 

კონფლიქტების დარეგულირების დიდ იმედებს აჩენს. უპირველესად, ეს მოლოდინები უკავშირდებოდა სასაზღვრო კონფლიქტს და მოსკოვის 

მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტული მოძრაობების შეჩერებას საქართველოს ორ რეგიონში.

ეუთო არსებული მექანიზმებით  2008 წლამდე აქტიურადაა ჩართული ქვეყნის კონფლიქტების მოგვარებაში, დემოკრატიზაციის 

ხელშეწყობასა და ადამიანის უფლებების დაცვაში.  ინსტიტუციურად, საქართველოში არსებული მისია ეუთოს ყველაზე დიდი ჩართულობა იყო 

რეგიონში უკრაინის ახლადშექმნილ მისიამდე. თუმცა 2008 წელს, რუსეთის ვეტოს მიზეზით, მისიის მანდატის გაგრძელება ვერ მოხერხდა და   

მისია დაიხურა.

რატომ დაიბლოკა მისია საქართველოში? - მისია დაიბლოკა იმიტომ, რომ რუსეთმა საერთაშორისო სამართლის გვერდის ავლით აღიარა 

ე.წ. „სამხრეთი ოსეთი''  და აფხაზეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. შესაბამისად, უარი განაცხადა მისიის ძველი მანდატით გაგრძელებაზე. 

მათი არგუმენტი იყო: მისია ვეღარ იქნებოდა საქართველოში, ვინაიდან რეალობა შეიცვალა  და ნაცვლად ერთი მისიისა  უნდა შექმნილიყო სამი 

მისია. ბუნებრივია, ეს ინიციატივა ვერ განხორციელდებოდა, ვინაიდან ეწინააღმდეგებოდა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს.

მიუხედავად ამისა, მოლაპარაკებები მისიის გაგრძელებაზე დაიწყო, რაშიც ჩართული იყვნენ სხვა ქვეყნებიც, მათ შორის, აქტიურად ჩაერთნენ  

ევროკაშირის, აშშ-ის და თურქეთის  წარმომადგენლები (Radio Liberty, 2009).

დიპლომატიურად მოიძებნა კიდეც ფორმულა, რაც საშუალებას აძლევდა რუსულ და ქართულ მხარეებს, არ მომხდარიყო მათი ინტერესების 

გადაფარვა და არც პოზიციების ე.წ. „წითელი ხაზების" გადაკვეთა. მოიძებნა ე.წ. სტატუს ნეიტრალური მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებდა 

მისიისათვის პასუხისმგებლობის არეალის გამოყოფას, გეოგრაფიულ სივრცეს  სტატუსის გარეშე, სადაც მოხდებოდა დამკვირვებლების 

თავისუფალი გადაადგილება მონიტორინგისათვის. ქართული მხარისათვის მთავარი მიზანი იყო, მისიას განეხორცილებინა 2008 წლის 12 

აგვისტოს შეთანხმების შესრულების მონიტორინგი, მაგრამ ინიციატივა დაიბლოკა. რუსეთის ინტერესი არ იყო მხოლოდ „ახალი რეალობის" 

აღიარების მიღწევა, არამედ მას არ სურდა არანაირი ტიპის საერთაშორისო მონიტორინგის დაშვება იმ ტერიტორიებზე, სადაც ის აძლიერებდა 

წარმომადგენლობას  და ჰყავდა სამხედრო   ბაზები.  შედეგად მისიას ვეტო დაადო.  

45



ყოველივე ეს მიზანმიმართული პოლიტიკა იყო, რომელიც გაცილებით ადრე დაიწყო. ერთ-ერთი იყო 2005 წლის შემთხვევა, როდესაც 

რუსეთმა დაბლოკა საზღვრის მონიტორინგის მისია, რომელიც 1999 წელს დაიწყო და წარმატებით ახერხებდა საქართველო-რუსეთის შესაბამისი 

სასაზღვრო მონაკვეთის მონიტორინგს.

პარადოქსია, რომ რუსეთმა აღიარა მისიის  წარმატება  და, ამავე დროს, მოითხოვა მისი დასრულება. „რუსეთის ფედერაცია საკუთარ 

პოზიციას ამყარებს რეგიონში აღმოცენებული ახალი მდგომარეობიდან, რომელიც განსხვავებულია მისიის დაწყებისას, 1999 წელს არსებული 

სიტუაციისგან: საქართველო-რუსეთის საზღვარზე სიტუაციის ხარისხობრივად გაუმჯობესება და ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში სიტუაციის ნორმალიზება. 

უპირველესად, ქართულ-რუსული სასაზღვრო სერვისების თანამშრომლობა ქმნის შესაძლებლობას, ეფექტურად მოაგვარონ პრობლემები 

საკუთარი ძალებით, ეუთო-ს გარეშე. ამ მიზეზით პრაქტიკული სარგებელი მისიისგან თითქმის უმნიშვნელოა, რაზეც რუსეთის დელეგაცია მუდმივად 

ამახვილებდა ყურადღებას ბოლო წლებში: ''ამ მიზეზების გამო მისიის შემდგომი გაგრძელება შეუსაბამოდ მიიჩნევა“ (OSCE, 2004).

მეორე შემთხვევა უკავშირდება ლუბლიანას სამიტზე მიღწეულ სამშვიდობო გეგმას. 

2005 წელს საქართველო აღწევს დიდ დიპლომატიურ წარმატებას ლუბლიანას სამიტზე და ხელი ეწერება ცხინვალის სამშვიდობო გეგმას 

(Civil.ge, 2005). აღნიშნულ გეგმას მიესალმა რუსული მხარე და ხელიც მოაწერა: „ჩვენ მივესალმებით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის 

ქართული მხარის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გაეროს 59–ე ასამბლეაზე გაკეთებულ ინიციატივას, რომელზეც 

მხარეთა მხარდაჭერა უზუნველყოფს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას.“ 

გეგმა გულისხმობდა ე.წ. ''სამხრეთ ოსეთში'' სამშვიდობო პროცესების განვითარებას, რისთვისაც უნდა გატარებულიყო უსაფრთხოების 

ღონისძიებები, დემილიტარიზილებულიყო ტერიტორიას, რაც, საბოლოოდ, ნდობისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით მიგვიყვანდა 

კონფლიქტის გადაწყვეტამდე.

მიუხედავად იმისა, რომ გეგმის საფუძველზე მალევე უნდა დაწყებულიყო უსაფრთხოების საკითხებზე მოლაპარაკება, ეს არ მომხდარა. ერთი 

თვის შემდეგ, ეუთო-ს მუდმივი საბჭოს ერთ-ერთ პირველ სხდომაზე, რუსეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ის არანაირ სამშვიდობო გეგმას 

არ იცნობდა. ეს იყო ყოველივე საერთაშორისო ნორმის დარღვევა – „ნაჯახის“ დიპლომატია.  

თუმცა აღნიშნული პოლიტიკა  მიზანმიმართულად გრძელდებოდა, ვიდრე, საბოლოოდ, 2008 წელს მისია არ დაიხურა. 

 ასეთი შემთხვევა იყო 2006 წელს, როდესაც ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი შეხვდა 

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, გელა ბეჟუაშვილს და ღიად მიმართა მას შემდეგი სიტყვებით: „დაივიწყეთ ეუთო, ამის გამო მე კუთხეში 

დამაყენეს“.  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,  გვითხრეს, რომ დავივიწყოთ საერთაშორისო სამართალი და მრავალმხრივი დიპლომატია. შედეგად, 

რუსეთმა ლუბლიანას სამიტზე საერთაშორისო სამართლის ნორმებით აღებულ ვალდებულებაზე დაახლოებით თვენახევარში უარი განაცხადა. 

ეუთო-ში არსებულ მექანიზმებს შორის ასევე უნდა გამოვყოთ განცხადებები საქართველოს შესახებ  ყოველი წლის ბოლოს და მინისტერიალის 

წინ, როდესაც იკრიბებოდნენ საქართველოს საკითხით განსაკუთრებით დაინტერსებული ქვეყნები და ხდებოდა საქართველოსთან 

დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა. საბოლოოდ, კეთდებოდა განცხადება საქართველოს მიმართ, რომელიც მტკიცდებოდა 

მინისტერიალზე. რუსეთის მიზეზით, საქართველოს პრობლემებზე საერთაშორისო ყურადღების გამახვილების აღნიშნული მექანიზმიც ამ ნაბიჯების 

შემდეგ შეწყდა. 2005 წლის შემდეგ არცერთი მსგავსი განცხადება აღარ გაკეთებულა.
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ეკონომიკური პროექტები 
2006 წელს ეუთო-ში შემუშავდა დოკუმენტი „ეკონომიკური რეაბილიტაციის პროგრამა", რომლის მიზანიც იყო ცხინვალის ადგილობრივი 

მოსახლეობის (ეთნიკურად ქართველებისა და ოსების) ინტეგრაციის შენარჩუნება და ეკონომიკური პროექტების გზით რეგიონის განვითარება. 

დოკუმენტი მოიცავდა ეკონომიკური პროექტების დიდ პაკეტს, რომელიც მორგებული იყო ცხინვალის რეგიონისათვის და ეფუძნებოდა 

კონფლიქტების მართვის მსოფლიო პრაქტიკას. უნდა აღინიშნოს, რომ ეუთო-ს ფარგლებში მსგავსი კომპლექსური ეკონომიკური პაკეტი პირველად 

შემუშავდა და წარმატებულადაც ხორციელდებოდა. მასში ჩართული დონორი ორგანიზაციებიდან, პირველ ჯერზე, პაკეტში 10 მლნ დოლარი 

ჩაიდო, თუმცა აუცილებელი მოთხოვნა იყო ცალმხრივი მოქმედებების არდაშვება. რუსეთმა, მიუხედავად იმისა, რომ აიღო ამის ვალდებულება და 

მიუხედავად ეუთო-ს არაერთგზის მოწოდებისა, შეეწყვიტა ცალმხრივად მოქმედებები, გააგრძელა სეპარატიზმის გაღვივება და ცხინვალის  

სეპარატისტული რეჟიმის დაფინანსება.

ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ რუსეთი ბლოკავს ყველა ინიციატივას, რომელიც მიმართულია საერთაშორისო ჩართულობის გასაძლიერებლად  რეგიონში. 

ხოლო 2007 წელს უშუალო კონფრონტაციასაც არ მოერიდა, რაც იმით გამოიხატა, რომ წითელუბანში რუსულმა საფრენმა აპარატმა ბომბი 

ჩამოაგდო (BBC, 2007). 

წითელუბნის შემთხვევა გამოიძიეს. შერეული სამშვიდობო ძალების დასკვნაში დაიწერა, რომ საფრენი აპარატი შემოფრინდა ჩრდილოეთის 

მხრიდან და სწორედ მან ჩამოაგდო ბომბი. ეუთო-ში შემთხვევის განხილვისას კი რუსეთის წარმოდგენელების პოზიცია მხოლოდ „ნაჯახის“ 

დიპლომატიის გაგრძელებას წარმოადგენდა. მათ განაცხადეს, რომ შესაძლებელია, სხვა ქვეყნის საფრენი აპარატი შემოსულიყო ჩრდილოეთის 

მხრიდან და ამით არ შეიძლება რუსეთის დადანაშაულება ბომბის ჩამოგდებაში.

შეჯამების სახით უნდა ითქვას, რომ ეუთო-ს როლი საქართველოში იყო სამხედრო-პოლიტიკური კონფლიქტის არდაშვება, მონიტორინგი, 

ეკონომიკური და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროების გაუმჯობესება. თუმცა 2008 წლამდე საქართველოში ყველა პროექტი 

მიზანმიმართულად წყდებოდა რუსული ვეტოს ჩარევით. მიუხედავად რუსეთის განცხადებებისა საქართველოს მილიტარისტულ განზრახვებზე, ის 

მუდმივად წინააღმდეგი იყო საქართველოში საერთაშორისო მონიტორინგის ჩართვისა და, შესაბამისად, ამ პერიოდში ვერ მოხერხდა მისიის  5 

ერთეულით გაზრდაც კი.

მისიის უმთავრესი მონაპოვარი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეკონომიკური სარგებელი და გამჭვირვალობა იყო. ამ მიზნით 

საერთაშორისო საზოგადოებას ინფორმაცია ინტენსიურად მიეწოდებოდა და სწრაფად ხდებოდა რეაგირება პრობლემებზე. 

ეუთო წარმოადგენდა კონკრეტულ ხელისშემშლელ ფაქტორს ოკუპაციისა და აგრესიული ნაბიჯების გადადგმაში, რომელიც  2008 წელს 

აგვისტო  ომით და შემდგომ წლებში ღია კონფრონტაციით ნათლად გამოიხატა. 2008 წელს საქართველომ – რუსეთის შეკავების მექანიზმი, ხოლო 

მსოფლიომ კონფლიქტზე მონიტორინგის შესაძლებლობა დაკარგა.

რა შეეხება აფხაზეთში ჩართულობას, იქ ეუთო-ს როლი ნაკლები იყო; არსებობდა ერთგვარი განაწილება გაერო-სა და ეუთო-ს შორის, 

რომლის მიხედვითაც, აფხაზეთში მთავარი როლი - გაერო–ს, ხოლო ცხინვალში ეუთო-ს ეჭირა.  მიუხედავად იმისა, რომ გალში ეუთო-ს ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ოფისი არსებობდა და ის აქტიურად იყო ჩართული ჟენევის პროცესებში, ის მაინც მეტად არის ფოკუსირებული ცხინვალის 

კონფლიქტზე. თუმცა 2008 წელს ესეც შეიცვალა.
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გაეროს როლი საქართველოში:

კონფლიქტი აფხაზეთში

          გიორგი ჯანგიანი
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გაეროს ჩართულობა საქართველოს კონფლიქტში უკვე ორ ათეულ წელზე მეტს ითვლის. სამწუხაროდ, 2009 წელს, რუსული ვეტოს შემდგომ, 

უშუალოდ მისიას აღარ გაუგრძელდა მანდატი, თუმცა გაეროს სხვა სპეციალიზებული სააგენტოები აგრძელებენ მუშაობას რეგიონის მასშტაბით, მათ 

შორის, კონფლიქტის მშვიდობიანი განვითარებისა და ნდობის აღდგენის მიმართულებით. 

„გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია განაგრძობს საქმიანობას აფხაზეთში და მიზნად ისახავს, რეაგირება მოახდინოს ადგილობრივი 

მოსახლეობის მწვავე საჭიროებებზე. საქმიანობა ეყრდნობა წინა წლების ძალისხმევას და სრულად შეესაბამება გაეროსა და საქართველოს 

თანამშრომლობის დოკუმენტს - გაეროს გეგმას განვითარების ხელშეწყობისათვის'' – გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი 

საქართველოში ნილ სკოტი (UNDAF).

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, გამოკვეთოს საქართველოს კონფლიქტში გაეროს სამშვიდობო ჩართულობა, სამშვიდობო მისიის წვლილი 

სტაბილურობის შენარჩუნებასა  და კონფლიქტის მოგვარების პროცესში არსებული გამოწვევები.

ნაშრომი ეფუძნება გაეროს ოფიცალური დოკუმენტების ანალიზს, UNOMIG-ის ჩანაწერებს და სიღრმისეულ ინტერვიუებს სამშვიდობო 

პროცესში ჩართულ ოფიციალურ პირებთან.

პროექტი ემსახურება საზოგადოებაში ქართულ–აფხაზურ ურთიერთობებზე შემდგომი დისკუსიისათვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებას 

კონფლიქტის მოგვარების გაეროს მექანიზმებზე, შედეგებსა და ხელისშემშლელ ფაქტორებზე.

როლი - მშვიდობის დამცველი;

მიზანი - ომის გამომწვევი ფაქტების დადგენა და სტაბილურობის დაცვა;

გამოწვევა - ცეცხლის განახლება და შეთანხმების დარღვევა;

გაერო–ს ადრეული ჩართულობა

კონფლიქტი აფხაზეთში, საქართველოს ჩრდილო–დასავლეთ რეგიონში, სოციალური წინააღმდეგობით დაიწყო, რომელსაც 1992 წლის 

ზაფხულში ცეცხლის გახსნა მოყვა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიზნით საქართველოში 

მიმდინარე კონფლიქტში ჩართვას სწორედ ამ პერიოდიდან იწყებს.

1992 წლის 3  სექტემბერს მოსკოვში იდება შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რომლის მიხედვით, „საქართველოს რესპუბლიკის 
23ტერიტორიული მთლიანობა გარანტირებული იყო“ , მოგვიანებით კი საქართველოში უნდა განლაგებულიყო გაეროს ფაქტების დამდგენი  მისია.

 ²³ Georgia - UNOMIG – Background h�p://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomig/background.html
(ნანახია 29,08,2014)
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24  25 გაეროს უშიშროების საბჭომ დადებითად შეაფასა მოსკოვის შეთანხმებით  სამხედრო მოქმედების შეწყვეტა  და გამოგზავნა მისია, 
26რომელსაც უნდა შეესწავლა ომის გამომწვევი მიზეზები.  მაგრამ შეთანხმების ძალაში შესვლამდე, 1 ოქტომბერს, (1992 წელი) ცეცხლი განახლდა 

და მისიის მუშაობა  შეწყდა.

6 ოქტომბერს, სიტუაციის გართულების გამო, საქართველომ უშიშროების საბჭოს საგანგებო შეხვედრა და სტაბილიზაციისათვის ახალი, 

სამხედრო მისიის გამოგზავნა მოითხოვა. უშიშროების საბჭოს 3121-ე შეხვედრაზე, 8 ოქტომბერს, გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობის ქვეშ, 

საქართველოში ახალი მისიის გაგზავნა გადაწყდა. მისია მხარეებს უნდა დახმარებოდა მოსკოვის შეთანხმების იმპლემენტაციაში და უნდა 
27უზრუნველეყო  გაეროს წარმომადგენლობა რეგიონში.

 UNOMIG–ის  შექმნა
აღნიშნული მისია წარმოადგენდა გაეროს სადამკვირვებლო მისიის (UNOMIG) შექნის საფუძველს  საქართველოში. ის 24 აგვისტოს 

უშიშროების საბჭომ რეზოლუცია 858–ის (1993) მიხედვით დააარსა. მისია შედგებოდა 88 სამხედრო დამკვირვებლისა და მცირე დამხმარე 

სამოქალაქო შტატისაგან.(Resolution 858, 1993)

28 გუდაუთის შეთანხმების  მიხედვით,  ქართულმა მხარემ გაიყვანა სამხედრო ნაწილები, თუმცა 1993 წლის 16 სექტემბერს, რუსული სამხედრო 
29 შეიარაღებითა და ლოჯისტიკით მხარდაჭერილმა აფხაზურმა მხარემ ცეცხლი განაახლა  და 27-ში  სოხუმის ოკუპაცია მოახდინა. სამხედრო 

მოქმედებების შედეგად ასობით  ადამიანი დაიღუპა და 200 000-დან 250 000-მდე (უმეტესად, ეთნიკურად ქართველმა) ადამიანმა დაკარგა 

საცხოვრებელი და დევნილად იქცა (Stephen, 2014).

ცეცხლის განახლება 

24
 8 სექტემბერს, რუსეთი პრეზიდენტის, ბორის ელცინის წერილის საფუძველზე უშიშროების საბჭოს ატყობინებს, რომ საქართველოში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებები შეწყდა და დაიდო 

მოსკოვის შეთანხმება. შეთანხმების მიხედვით, „საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიული მთლიანობა გარანტირებული იყო“, მიმართავდა თხოვნით, „მშვიდობიანი გადაწყვეტის 

პრინციპისადმი პატივისცემით'' (Principle of the Peaceful Se�lement) წარმოეგზავნა ფაქტების დამდგენი და მონიტორინგს მისია საქართველოში.
         25 
 UN Document S/24542; Recorded as a Security Council decision in Resolu�ons and Decisions of the Council, 1992, p. 107
        26

 Repertoire of the Prac�ce of the Security Council: Supplement 1989-1992, გვ. 467   (ნანახია 07,10,15)h�ps://goo.gl/r3RFqS
27

მნიშვნელოვანია, რომ გაეროძალზე სწრაფად რეაგირებდა ქართულ პრობლემასთან დაკავშირებით. განცხადება საგანგებო სხოდამზე გაკეთდა 6 ოქტომებერს, 7–ში გენერალურმა მდივანმა 
ანგარიში წარუდგინა საბჭოს, ხოლო 8–ში უკვე საბჭოს სხდომამ მიიღო დადგენილება.

28

 1993 წლის 28 ივლის ქართველ და აფხაზ ავტორიტეტებს შორის მოხდა შეთანხმების მიღწევა.
29

 Human Rights Watch"GEORGIA/ABKHAZIA:VIOLATIONS OF THE LAWS OF WAR AND RUSSIA'S ROLE IN THE CONFLICT". March 1995, Vol. 7, No. 7  (ნანახია 29,08,2014) h�p://www.hrw.org/reports/1995/Georgia2.htm
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კონფლიქტში გაეროს აქტიურად ჩარევამდე, რუსული მხარე შეეცადა და მოსკოვის შეთანხმების გზით მიაღწია კიდეც, კონფლიქტში წამყვან 

მედიატორად და „მშვიდობის დამცველად“ ჩართულიყო. შემდეგ წლებში კარგად გამოჩნდა კრემლის შესაძლებლობა და ნაკლები სურვილი, 

დადებითი როლი ეთამაშა კონფლიქტის მოგვარებაში, გაეროს კი მხოლოდ მეორეული როლი ერგო (Stewart S. , 2003), მით უფრო, რომ ცეცხლის 

შეწყვეტის გამო UNOMIG-ის  მანდატის გაგრძელება ეჭვქვეშ დადგა და  მისია შემცირდა.

მოსკოვის შეთანხმება
1994 წლის 14 მაისს, მძიმე მოლაპარაკებების შემდეგ, ხელი მოეწერა  მოსკოვის შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. მხარეები 

30
შეთანხმდნენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ-ს) მშვიდობისმყოფელთა განლაგების თაობაზე,  რომელთა საქმიანობის 

აღსრულებას მონიტორინგს გაუწევდა გაეროს მისია (136 სამხედრო დამკვირვებელი). უნდა შექმნილიყო 24 კილომეტრიანი უსაფრთხო ზონა, 

სადაც პატრულირებას აწარმოებდა დსთ-ს მშვიდობისმყოფელთა მისია. მიზანი იყო, შექმნილიყო უსაფრთხო გარემო დევნილების 

დასაბრუნებლად. 

საქართველო, მიუხედავად დიდი ხნის წინააღმდეგობისა, გაწევრიანდა დსთ-ში, რაც არ მიიჩნეოდა სასურველ ფაქტად, მაგრამ კონფლიქტის 

დარეგულირებისათვის ქართული მხარე მზად იყო, დათანხმებოდა რუსულ შეთავაზებებს (გაწევრიანებაზე თანხმობა კიდევ უფრო დააჩქარა 
31

სამეგრელოში პირველი პრეზიდენტის, ზ. გამსახურდიას მომხრეების მიერ დაწყებულმა სამხედრო მოქმედებებმა).

გაეროს გენერალური მდივნის 1994 წლის  ანგარიშიდან  ირკვევა, რომ ორგანიზაციას არ სურდა პროცესის მსგავსი განვითარება, მაგრამ მას 

არ შეეძლო სიტუაციის კონტროლი, ვინაიდან რეგიონში მათი მშვიდობისმყოფელთა გაგზავნაზე პოლიტიკური ნება არასაკმარისად იყო 
32

გამოხატული.

1994 წლისთვის მოსკოვმა უკვე მოახერხა რეგიონსა და კონფლიქტში წამყვანი როლის მორგება და ის გახდა მთავარი მომლაპარაკებელი 

გაეროს მისიისთვისაც. რაც შეეხება ეუთო-ს, ის კონფლიქტში მცირე ინტერაქციით იყო წარმოდგენილი, უმეტესად როგორც დამკვირვებელი, თუმცა 

ამ ეტაპზე  მას კონფლიქტის დარეგულირებაში არ შეუტანია მნიშვნელოვანი წვლილი.

გაეროს სხვა სააგენტოებიდან რეგიონში აქტიურად იყო ჩართული ადამიანის უფლებათა ოფისი (1996 წლიდან; მასში მოიაზრებიან ეუთოსა 

და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის თანამშრომლები. ოფისი შედიოდა UNOMIG შემადგენლობაში და წარუდგენდა ანგარიშს 

ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს), 

30
 გვ13. თუმცა ეს ძალები განაგრძობდენ ფუნქციონირებას დსთ-ს ეგიდით, სამხედრო დანაყოფები დაკომპლექტდა მთლიანად რუსებით. მიუხედავად ამისა, დსთ-მ პერიოდულად უნდა იგივე,

დაამტკიცოს  მშვიდობისმყოფელთა მანდატის გახანგრძლივება.
31
 Human Rights Watch  report :"GEORGIA/ABKHAZIA: VIOLATIONS OF THE LAWS OF WAR AND RUSSIA'S ROLE IN THE CONFLICT" March 1995 Vol. 7, No. 7 

http://www.hrw.org/reports/1995/Georgia2.htm(ნანახია 29,08,2014)
32
 ეს მეტ წილად განპირობებული იყო შემდგომი სამშვიდობო ოპერაციის ინიცირებაზე თავის შეკავებით, გამომდინარე გაეროს სამშვიდობო მცდელობების მარცხისა, განსაკუთებით აფრიკაში. 

სამშვიდობო მცდელობების მოკლე შეფასებისთვის John Mackinlay, “Introduction”, in Mackinlay and Cross (eds) 2003.
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33
მოგვიანებით UNDP, UNOCHA და UNV  სხვადასხვა დონით ჩაერთნენ კონფლიქტურ რეგიონში (უმეტესად კი, გალში).

სხვა მნიშვნელოვანი შედეგები
გარდა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ  შეთანხმების მიღებისა,  გაეროს მედიატორობით ორ მნიშვნელოვან დოკუმენტს მოეწერა ხელი: 

დეკლარაციას პოლიტიკური მოგვარებისათვის პირობების შესახებ და ე.წ. მრავალმხრივ შეთანხმებას კომისიის შექმნაზე, რომელშიც შევიდოდნენ 

UNHCR–ისა და რუსეთის წარმომადგენლები. შეთანხმებას უნდა უზრუნველეყო პირობების მიღება, რათა მომხდარიყო ქართველი დევნილების 
34დაბრუნება აფხაზეთში.  ამავე დროს, მრავალმხრივი შეთანხმება ნელ-ნელა ხდებოდა გაეროს მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედების 

განმსაზღვრელი. შეთანხმების იმპლემენტაცია აფხაზური მხარის მიერ მუდმივად იშლებოდა, ხოლო დევნილთა რეპატრიაცია UNHCR-ის ეგიდით 

რამდენჯერმე დაიწყო, მაგრამ მალევე შეჩერდა არასაკმარისი მზაობისა და ადგილზე შექმნილი პრობლემების გამო (დაბრუნებულთა რიცხვი, 

დაუზუსტებელი მონაცემებით, იყო 311 ადამიანი).

    33
 გამომდინარე იქიდან, რომ გაერო პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, გაეროს ჰუმანიტარული დახმარებაც კი უზრუნველყოფილი იყო საკუთვრივ აფზეთისთვის 

შეუსაბამოდ, რომელიც თავის მხრივ, განსაკუთრებით 90-იანებში, წარმოადგენდა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების კომპეტენციის სფეროს. გაეროს დახმარება კონცენტრირდა 
გალის რაიონზე, სადაც უმეტესად, ეთნიკური ქართველი ლტოლვილები და იძულებით გადაადგილებული პირები ბრუნდებიან. 

34
ამ დოკუმენტების ხილვა შეგიძლიათ the Conciliation Resources website ( ).www.c-r.org

35
„სახელმწიფოებრიობა და უსაფრთხოება. საქართველო ვარდების რევოლუციის შემდეგ'' ბრუნო კოპიტერსისა და რობერტ ლეგვოლდის რედაქციით,გვ.19

რუსეთის როლი კონფლიქტში
გენერალური მდივანი, 1994 წელს, დსთ-ს ჩართვას კონფლიქტის დარეგულირებაში პოზიტიურად შეხვდა: „ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი 

მშვიდობის დაცვის მისიებში გაეროსა და რეგიონული ორგანიზაციების/ალიანსების თანამშრომლობის საქმეში, ისეთივე, როგორიც უკვე იყო 

ამერიკულ სახელმწიფოთა ორგანიზაციასთან (OAS), ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. მე დარწმუნებული ვარ, გაეროსა და 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის პირველივე ერთობლივი ღონისძიება ხელს შეუწყობს მშვიდობისა და უსაფრთხოების 

ეფექტურად დაცვას პრობლემურ ტერიტორიებზე" (UN Document S/1994/818, 1994). დღეს საკამათო აღარაა, რამდენად შეუწყო ხელი ამ 

თანამშრომლობამ  აფხაზეთში მიმდინარე კონფლიქტის მოგვარებას. მიუხედავად იმისა, რომ „რუსეთი, თავდაპირველად, საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერად გვევლინებოდა, მან მალევე შეცვალა მიმართულება და დღეს რუსულ–აფხაზურ ურთიერთობებს 
35

საქართველოზე ზეწოლისათვის იყენებს.“ 

52
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რუსული ჩართულობა მოლაპარაკების ფორმატებში არ ტოვებდა შესაძლებლობას ორმხრივი დიალოგისათვის, ხოლო ნებისმიერ სხვა 

შემთხვევაში (რუსეთის გარეშე) აფხაზთა წარმომადგენლები, უკვე ნორმად მიჩნეული ძალთა ფარდობის დარღვევის მიზეზით, უარს აცხადებდენ 
36

მონაწილეობაზე. შესაბამისად, კონფლიქტი მტკიცედ გახდა რუსეთსა და მისი მონაწილეობით არსებულ ფორუმზე დამოკიდებული.

დღეს ბევრი ამტკიცებს, რომ გაეროს არ უნდა დაეშვა რუსეთის მიერ კონფლიქტის სადავეების ხელში აღება და მთავარი მომლაპარაკებლის 

სტატუსით ჩართულობა, თუმცა იმ დროისათვის მოსკოვის ჩართულობას ორი არგუმენტი ჰქონდა: პირველ რიგში, მიუხედავად რუსეთის ნეგატიური 

როლისა კონფლიქტის მოგვარებაში, მას გააჩნდა/გააჩნია რესურსი შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობისა, რომელიც არაერთხელ 

დაადასტურა, თუმცა არ აქვს ამის სურვილი. გაერო თვლიდა, რომ მისი ეფექტური მუშაობის პირობებში, ამ რესურსის გამოყენება შესაძლებელი 

იყო.

მეორე: ხანგრძლივ მოლაპარაკებებში მედიატორის როლის შესასრულებლად გაერო, მიუხედავად შეფასებებისა, შესაბამისად მომზადებული  

არ იყო. ეს გამოჩნდა 1994 წლის თებერვალში ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებებისას, როდესაც აფხაზმა ავტორიტეტებმა უარი განაცხადეს, 
37

ხელი მოეწერათ ნებისმიერ შეთანხმებაზე, რომელიც  საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებდა.  გაეროს კი არ შეეძლო 

მოლაპარაკების დაწყება სტატუსზე ნეიტრალური პოზიციიდან, ვინაიდან მას უკვე გაცხადებული ჰქონდა საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის მხარდაჭერა. ეს, ერთი მხრივ, ქართული მხარის მიერ მის მოკავშირედ, ხოლო აფხაზური მხარის მიერ კი - მოწინააღმდეგედ აღქმას 

გულისხმობდა, რომლის საპირწონეს მათთვის რუსეთი წარმოადგენდა. მართალია, მოსკოვი ოფიციალურად აფიქსირებდა საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას, მაგრამ უშუალოდ მოქმედებებში ხშირად არღვევდა ან არ იცავდა ამ განცხადებას.

შესაბამისად, ამ პერიოდიდან გაერო, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების ფონზე, ხშირად აწყდებოდა  ორ 

მნიშვნელოვან გამოწვევას: რუსეთის გაურკვეველ პოზიციას: ერთი მხრივ - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა და მეორე მხრივ - 

სეპარატიზმის წახალისება მაშინ, როდესაც თავადაც ჰქონდა ანალოგიური პრობლემა ჩეჩნეთში; და  მეორე: აფხაზეთის პოლიტიკურ სტატუსს, 

როდესაც აფხაზები სხვა თემებზე მოლაპარაკებას არ თანხმდებოდნენ სტატუსის გარეშე.

36  S. Neil MacFarlane, “The Role of the UN”, in Accord , Issue 7, 1999, http://www.c-r.org/geor-ab/accord7/unrole.htm; 

37  UN Document S/1994/253, 3 მარტი 1994.

1995-1999 წლები
როლი - ურთიერთობების დამარეგულირებელი და მოლაპარაკების ხელშემწყობი.

მიზანი - მოლაპარაკების გააქტიურების მიზნით ახალი ინსტრუმენტების შექმნა.

გამოწვევა - პოლიტიკური სტატუსის და ნაკლები პოლიტიკური ნების გამო მოლაპარაკებების ჩაშლა.
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მიუხედავად იმისა, რომ 1995 წლიდან მისია გაძლიერდა, გენერალური მდივნის წარმომადგენელთან, ედუარდ ბრუნერთან ერთად დაინიშნა 

ვიცეწარმომადგენელი ლივია ბოტა. მიიჩნეოდა, რომ ადგილზე წარმომადგენლობას უნდა გაეძლიერებინა მოლაპარაკებების მიღწევის 

შესაძლებლობა, მაგრამ პოლიტიკური სტატუსის შესახებ მხარეთა უთანხმოების  მიზეზით წინსვლა ვერ ხერხდებოდა.

1996 წელს  მოლაპარკებებში ერთვება ე.წ, საქართველოს მეგობრების ჯგუფი: აშშ, საფრანგეთი, გერმანია და ბრიტანეთი. ჯგუფი საკმაოდ 

აქტიური იყო 1996–1997 წლებში, რა დროსაც მას სახელი შეეცვალა – „გაეროს გენერალური მდივნის მეგობრები საქართველოს საკითხზე“ და 

მასში ჩაერთო რუსეთი. აღნიშნული „მეგობართა ჯგუფი“ აქტიურად მართავდა შეხვედრებს თბილსსა და სოხუმში. აფხაზური მხარე მას გაეროსთან 

კავშირის გამო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების ხედვის გამგრძელებლად მიიჩნევდა და ხშირად უარს აცხადებდა 

შეხვედრაში მონაწილეობაზე.

მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, პროგრესი მცირე  იყო. აღნიშნული წლების ერთადერთ წარმატებად ფასდება 1997 წლის 20 აგვისტოს 

შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ქართული და აფხაზური მხარეები შეთანხმდნენ საკოორდინაციო კომისიის შექმნაზე, რომელსაც უნდა 

მოეგვარებინა პრაქტიკული საკითხები (Stewart S. , 2003). კომისიას ხელმძღვანელობდა ზურაბ ლაკერბაია. კომისია მცირე ჰუმანიტარული 

პროექტების ფარგლებში  ლოკალურ პრობლემურ საკითხებს წყვეტდა აფხაზეთში.
38

1997 წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ჟენევის პროცესის განახლების მიმართულებით,  შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო.   

პირველად მისი შეკრება მოხდა 1998 წლის 22 იანვარს, თბილისში. კრებას თავმჯდომარეობდა გენერალური მდივნის სპეციალური 

წარმომადგენელი რუსეთის წარმომადგენლის ფასილიტაციით. მონაწილეობდნენ: რუსეთის ფედერაცია, ეუთო და „მეგობრების ჯგუფი“.  

შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ UNDP-ის, UNHCR-ის, ICRC-ის, CISPKF-ის წარმომადგენლები და ზურაბ ლაკერბაია, როგორც ქართულ-აფხაზური 

ორმხრივი საკოორდინაციო კომისიის მდივანი. საკოორდინაციო საბჭომ შექმნა  სამი სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც სამ სხვადასხვა სფეროში უნდა 

მიეღწია შედეგისათვის: 1. ცეცხლის განუახლებლობისა და უსაფრთხოების საკითხების (WG 1), 2. დევნილების უკან  დაბრუნებისა (WG 2) და 3. 

ეკონომიკისა და სოციალური საკითხების (WG 3) ჯგუფები. პირველ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა UNOMIG-ის მთავარი სამხედრო დამკვირვებელი, 

მეორე ჯგუფს - UNHCR-ის  წარმომადგენელი და მესამეს - UNDP-ის ადგილობრივი კოორდინატორი.

მნიშვნელოვანი წინსვლა დაფიქსირდა ნდობის აღდგენის კუთხით: გაიმართა ორი შეხვედრა: 1998 წელს ათენში, ხოლო 1999 წელს - 

სტამბულში.

38  
მიუხედავად სახელის მსგავსებისა, ეს საბჭო არ არის იგივე ორგანო, რასაც ხელმძღვანელობდა ზურაბ ლაკერბაია, და რომელიც არის სუფთად ორმხრივი მექანიზმი, მიუხედავად მისი 

კოორდინირებისა გაეროს ორგანოებთან. 

54



როლი - მშვიდობის დამცველი, მთავარი მომლაპარაკებელი.

მიზანი - მშვიდობის დაცვა და კონფლიქტის მოგვარების ჩარჩოს შექმნა.

გამოწვევა - აფხაზური მხარის მიერ დოკუმენტის არჩაბარება, დსთ-ს ძალების მიერ მძიმე შეარაღების შეტანა რეგიონში.

მოვლენები  2000 წლიდან

1999 წელს, სპეციალურ წარმომადგენლად ინიშნება დიტერ ბოდენი, რომელიც შეეცადა კონფლიქტის ახალი ხედვით მოგვარებას. მან უარი 

თქვა ძველ მიდგომაზე, მოლაპარაკებებში შემოეყვანათ ახალი მხარეები და დაიწყო არსებული რეალობისათვის მოლაპარაკებების 

ფუნდამენტური პრინციპების შეთანხმებაზე მუშაობა. პირველი ნაბიჯი იყო დოკუმენტის შედგენა, რომელიც  ცნობილი გახდა, როგორც „ბოდენის 
39

დოკუმენტი“, თუმცა სრული სახელწოდება იყო „თბილისსა და სოხუმს შორის კომპეტენციების გამიჯვნის ძირითადი პრინციპები“,  რომელიც 

შენიშვნებისათვის დაეგზავნა რუსეთის ფედერაციას, ეუთოს და მეგობართა ჯგუფს. მიუხედავად ბოდენის აქტიური მოქმედებებისა, მხარეთა შორის 

კონსენსუსის მიღწევამ ორ წელს გასტანა და მხოლოდ 2001 წელს გადაეცა იგი ქართულ და აფხაზურ მხარეებს.

მიუხედავად დოკუმენტის საერთო მოწონებისა, მათ შორის რუსული მხარის მიერ, ინიციატივა კრახით დასრულდა, ვინაიდან აფხაზურმა 

მხარემ უარი განაცხადა დოკუმენტის არათუ ოფიციალურ  მიღებაზე, არამედ ვერბალურ ჩაბარებაზეც კი (ოფიაცალური გადაცემის გარეშე).

ბოდენის წვლილი მნიშვნელოვანი იყო ჟენევის სამუშაო ჯგუფების გააქტიურების მიმართულებით. პრინციპულად წამოიწია მეორე სამუშაო 

ჯგუფის გააქტიურების საკითხმა დევნილთა საკითხებზე, რაც შეეხება პირველ ჯგუფს, ის უფრო დროებითი ხასიათის აღმოჩნდა.

ასევე მნიშვნელოვანი იყო მისი დამოკიდებულება ნდობის აღდგენის პროცესთან დაკავშირებით. თავად ტერმინი - „ნდობის აღდგენა“ - 

ქართულ კონფლიქტში ბოდენმა შემოიტანა და გაერო შემდეგ წლებში აქტიურად ცდილობდა მისი მნიშვნელობის გაძლიერებას. მსგავსი 

შეხვედრის შედეგად, 2001 წლის  მარტში, იალტაში შემუშავდა მრავალმხრივი დოკუმენტი, რომელიც მოიცავდა ნდობის აღდგენის ახლო 

მომავალში განსახორციელებელ 15 საშუალებას. ამავე დროს, იალტაში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა კონფლიქტის მოგვარებისათვის ძალის 
40

არგამოყენების პირობა  და დევნილთა დაბრუნებისათვის საჭირო უსაფრთხო გარემოს შექმნის აუცილებლობა.

დიტერ ბოდენი ენერგიულად მისდევდა 'get things done' მიდგომას, თუმცა არ გადაუხვევია გაეროს თავდაპირველი მიდგომისათვის, რაც 

იყო ტერიტორიული მთლიანობა და დევნილთა უსაფრთხო დაბრუნება. 

39  
თბილისსა და სოხუმს შორის სუფლებამოსილებათა გამიჯვნის ძირითადი პრინციპები  ნანახია 5,09,1014http://www.parliament.ge/files/1329_22127_566879_Danarti_8.doc

40   
იალტის მოლაპარაკებებზე იხილეთ: On the Yalta talks see Robert McMahon, 'Georgia: UN Envoy Hopes Abkhaz Status Talks Follow Yalta Success', RFE/RL, 22 March 2001, 

http://www.rferl.org/nca/features/2001/03/22032001120120.asp ასევე იხილეთ  'Where are the Keys to a Settlement?' interview with Dieter Boden in Abkhazski Meridian No. 1, May 2002, 

http://www.unomig.org/missionhead/SRSGInterviews/abkh_mer/abkh_mer.asp. (ნანახია 07,10,15)
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41  უსაფრთხოების საკითხსა და პატრიზანულ აქტივობებზე გალის რაიონში იხილეთ:On security issues and partisan activity in the Gal/i district see Dodge Billingsley, “Security deteriorates along the 

Abkhazia-Georgia ceasefire line” (excerpt), in Jane's Intelligence Review, 6 September 2001, (ნანახია 07,10,15)http://www.janes.com/security/international_security/news/jir/jir010906_1_n.shtml
42  პატრულირებას ასევე ახდენდა სექტორული გალისა და ზუგდიდის ოფისები. 

43  UN Document S/2001/1008, 24 October 2001
44 UN Document S/2002/469, 19 April 2002, p. 2.

კონფლიქტის ახალი დინამიკა
1999 წლიდან დაპირისპირების ეპიცენტრი ხდება გალის რაიონი, ასევე კოდორის ველი, რომლის ნაწილიც  ქართული  მხარის 

კონტროლქვეშაა.

ამ პერიოდში რუსეთის ფედერაცია აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებასთან კავშირების განმტკიცებას იწყებს. ის ხსნის საზღვარს და აუქმებს 

1992 წლიდან პირობითად მოქმედ ეკონომიკურ ბლოკადას. აფხაზეთში მცხოვრებთათვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭება გაიოლდა და 

საქართველოს მოქალაქეებზე სავიზო რეჟიმი დაწესდა (კოპიტერი & ლეგვოლდი, 2006). აღნიშნული ქმედებით რეგიონში სიტუაცია კიდევ უფრო 

დაიძაბა, თუმცა, გაეროს მისია განაგრძობდა სტაბილიზაციის ზომების გატარებას. 2000 წლისათვის, უშუალოდ მისიის წევრების სიცოცხლეს ექმნება 

საფრთხე: რამდენჯერმე დაფიქსირდა მათი ბინების ძარცვისა და მათ მიმართ ცეცხლი გახსნის ფაქტები, ხოლო 17 იანვარს და 1 ივნისს მისიის 

წარმომადგენლები რამდენიმე საათით გაიტაცეს. 10 დეკემბერს კი, კოდორის ველზე, მისიის 2 სამხედრო დამკვირვებელი გაიტაცეს და სამი დღე 

ჰყავდათ დატყვევებული. აღნიშნული ქმედებების პარალელურად რამდენჯერმე შეჩერდა სახმელეთო შემოვლა, თუმცა ვერტმფრენით 

გრძელდებოდა უსაფრთხოების ზონის კონტროლი (გარდა საქართველოს კონტროლქვეშ მყოფი კოდორის ხეობისა). 2001 წლის 8 ოქტომბერს, 

მისიის ვერტმფრენი რეგულარული პატრულირებისას დაშორიშორების არეალში ჩამოაგდეს. პატრულირებას ახორციელებდა UNOMIG–ის 
42 სოხუმის სათაო ოფისი.  ბორტზე მყოფი 9 დამკვირვებელი გარდაიცვალა. გაეროს მოთხოვნის მიუხედავად, შემთხვევა დღემდე გამოუძიებელი 

რჩება.

მართალია, ძალების განლაგების კუთხით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მომხდარა, მაგრამ სადამკვირვებლო მისიის მუშაობის შეჩერებით 

ცხადი გახდა ესკალაციის შესაძლებლობა და გაეროს მოუწია ჩართულიყო კრიზისის მართვის მექანიზმებით. ამასთანავე აღსანიშნია, რომ დსთ-ს 

მშვიდობისმყოფელთა ჩართულობა, არც სამხედრო და არც პოლიტიკური მიმართულებით, დეესკალაციის პროცესში არ შეინიშნებოდა.

11 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება დსთ-ს მშვიდობისმყოფელთა საერთაშორისო მისიის ჩანაცვლების 
43 შესახებ, რის საპირისპიროდაც, აფხაზურმა მხარემ, პრემიერმა ჯერგენიამ მხარი დაუჭირა აფხაზეთის მჭიდრო ურთიერთობას რუსეთთან.  2002 

წლის აპრილში, დსთ–ს ძალებმა გაეროს მისიის გაუფრთხილებლად, მძიმე შეიარაღება შეიყვანეს კოდორის ველზე. მხარეებს შორის 

კონფრონტაციის რისკი მაღალი იყო, თუმცა  სიტუაცია სწრაფად განიმუხტა. საქართველოს პრეზიდენტმა, ედუარდ შევარდნაძემ დაურეკა რუსეთის 

პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს, და ისინი შეთანხმდნენ მშვიდობისმყოფელთა დამატებითი ძალებისა და მძიმე ტექნიკის დაუყოვნებლივ 
44 გაყვანაზე.  ეს ინციდენტი კიდევ ერთი მაჩვენებელი იყო იმისა, რომ არსებობდა  დეესკალაციის პირდაპირი გზა და  ბევრად უფრო ეფექტურიც, 

ვიდრე ეს გაეროს შეიძლებოდა განეხორციელებინა, ხოლო რუსეთი ნამდვილად ფლობდა კონფლიქტის კონტროლის შესაძლებლობას, 

მხოლოდ არ უწყობდა ხელს მის მოგვარებას.

56

http://www.janes.com/security/international_security/news/jir/jir010906_1_n.shtml


2002 წელი და ახალი მოვლენები

2002 წლის ივლისში, აფხაზური მხარე თანხმობას აცხადებს, მიიღოს ''ბოდენის დოკუმენტი'', როგორც წინაპირობა მოლაპარაკების 

დასაწყებად; თუმცა თანადროული მოვლენების ფონზე მოლაპარკების დაწყება შეუძლებელი გახდა: პირველ რიგში, შეიცვალა დიტერ ბოდენი და 

დაინიშნა ჰეიდი ტალიავინი, რომელიც ახლახანს იწყებდა მოვლენებში ჩართვას. მეორეც, 2002 წლის 25 დეკემბერს აღდგა სოჭი–სოხუმის 
45რკინიგზის ხაზი,  რაც მხოლოდ აფხაზურ და რუსულ მხარეებს შორის მოლაპარაკების შედეგად განხორციელდა. ბუნებრივია, ამ მოვლენამ 

ქართული მხარის გაღიზიანება გამოიწვია. ამას თან ერთვოდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის რუსული პასპორტების 

დარიგება, რისი საშუალებითაც იზრდებოდა რუსეთის გავლენა საქართველოზე.

2003 წელს  გაიმართა შევარდნაძისა და პუტინის შეხვედრა სოჭში, სადაც მიიღეს „სოჭის დოკუმენტი“, რომლის მიხედვითაც სოჭსა და 
46თბილისს შორის რკინიგზა აღდგებოდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე დევნილთა დაბრუნების პარალელურად.  დოკუმენტით ნათელი ხდებოდა, რომ 

47შესაძლებელი იყო გარკვეული შედეგების მიღება, მიუხედავად იმისა, რომ გაერო მასში საერთოდ არ მონაწილეობდა.  მნიშვნელოვანი შედეგი 

იყო დევნილთა საკითხის განახლება და მასზე ჟენევის პროცესის აქტიური დისკუსიის დაწყება (იმ პოზიციით რომ თავი შეეკავებინათ სტატუსზე 

საუბრისგან და მიეღწიათ წარმატებას სხვა სფეროებში).

2003 წლის ზაფხულში, გაიმართა ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრა. თავად ის ფაქტი, რომ შეხვედრას ორივე მხარე დაესწრო, უკვე 

წარმატებად შეფასდა. ქართულმა მხარემ კვლავ დევნილთა დაბრუნების საკითხი წამოაყენა, ხოლო აფხაზები უსაფრთხოების მიზნით ითხოვდნენ, 

რომ კიდევ ერთხელ გაკეთებულიყო განცხადება კონფლიქტის მოსაგვარებლად ცეცხლის არგამოყენების შესახებ.

კიდევ ერთი წარმატება იყო გაერთიანებული მისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების იმპლემენტაციაზე შეთანხმება და სამოქალაქო 

პოლიციის 20 თანამშრომლის გაგზავნა გალის რაიონში, რათა მომხდარიყო დევნილთა ღირსეული დაბრუნებისათვის შესაბამისი 

სამართლებრივი ნორმების მიღება.48

დიტერ ბოდენმა ახალი სტრატეგია შესთავაზა მხარეებს, მაგრამ ის არ მიიღეს. წინ წამოიწია, მაგრამ წარმატების მიღწევა ვერ მოხერხდა 

ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე - დევნილთა დაბრუნებაზე. აფხაზური მხარე თავდაპირველად არ იღებდა შეთავაზებას, ხოლო 

მოგვიანებით, ახალი სპეციალური წარმომადგენლის პირობებში, პოლიტიკური სიტუაციის ცვლილებების გამო მოლაპარაკებები ვერ განახლდა.

ამ პერიოდში გაერო ვერ ახერხებდა მედიატორის როლის შესრულებას და მისი სტაბილიზაციის მექანიზმებიც არაქმედითი აღმოჩნდა გალისა 

და კოდორის ხეობაში არსებული დაძაბული მდგომარების გამო.

45  UN Document S/2002/88, 18 January 2002
46  სოჭის შეთანხმების თავდაპირველი ანალიზისთვის იხილეთ: For a description and preliminary analysis of the Sochi agreement see RFE/RL Caucasus Report, Vol. 6, No. 11, 13 March 2003
47  აღნიშნული შეხვედრა განიხილებოდა ჟენევისაგან დამოუკიდებელ ფორმატში, თუმცაღა ქართულმა მხარემ არ დაუშვა ჟენევის ფორმატის მიღმა სხვა ფორმატის არსებობა და შეხვედრა 
დაუკავშირა ჟენევის პირველი სამუშაო ჯგუფის (უსაფრთხოების საკითხებზე) მუშაობას.
48 UN Document S/2003/1019, 17 October 2003
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ახალი ხელისუფლება
2003 წლის ნოემბერში, საქართველოში ხდება „ვარდების რევოლუცია“ და ხელისუფლებასთან ერთად იცვლება კონფლიქტის მიმართ 

მიდგომაც: ახალი ხელისუფლება ცდილობს სიტუაციის დარეგულირებას. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ გააკეთა განცხადება 
49

კონფლიქტის დარეგულირებისათვის ცეცხლის  არგამოყენების შესახებ.

თუმცა ამ პერიოდში დეფაქტო აფხაზეთშიც ცვლილებები ხდება, რაც ემთხვევა 2004 წლის 3 ოქტომბერს და 2005 წლის 12 იანვარს ორ ეტაპად 

ჩატარებულ საკამათო საპრეზიდენტო არჩევნებს დეფაქტო აფხაზეთში. საქართველოსთან უკომპრომისო დამოკიდებულებისა და მოსკოვთან 
50

დიდი ხნის ურთიერთობის წარმოჩენით ხელისუფლებაში მოდის ვლადისლავ არძინბა (1992-1993 წწ. ომის უშუალო მონაწილე).

პოლიტიკური ცვლილებების მიუხედავად, მოლაპარაკებების მიმართულებით წინსვლა არ შეიმჩნეოდა. 2006 წლის მაისში, საკოორდინაციო 

საბჭო პირველად შეიკრიბა 2001 წლის შემდეგ. თუმცა, ამჯერად, სოჭის შეთანხმების განხორციელებაზე საუბარი არ მიმდინარეობდა და არც 

დევნილთა დაბრუნების საკითხთან დაკავშირებით იგრძნობოდა პროგრესი. 

2006 წლის ივლისში, კოდორში სპეცოპერაციის შედეგად აღდგა ქართული კონტროლი კოდორზე და ადგილზე განთავსდა აფხაზეთის 

ლეგიტიმური მთავრობა.

შედეგად, 2006 წლიდან 2008 წლის ივლისამდე მოლაპარაკების მაგიდასთან მუდამ ბრუნდებოდა „ბოდენის დოკუმენტი“ და 2002 წლის სოჭის 

შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხი, რაზეც აფხაზური მხარე  მუდამ თავს იკავებდა. თუმცა მათ  მოთხოვნას, რომ განხილულიყო სტატუსი, 

დაემატა ქართული შეიარაღებული ძალების, მათ შორის საპოლიციო დანაყოფების, გასვლა ზემო კოდორიდან. 

ერთადერთ წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს რამდენიმე მაღალი დონის შეხვედრის ჩატარება. 2007 წლის 25 ოქტომბერს სოხუმში, 

კონფლიქტის მოგვარების მიზნით, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს, დავით ბაქრაძესა და დეფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, 
51

სერგეი შამბას შორის შედგა შეხვედრა, UNOMIG-ის ორგანიზებით.  შეხვედრაზე დაადასტურეს ორივე მხარის წინასწარი მზაობა, გამართულიყო 

შეხვედრა უსაფრთხოების საკითხებზე UNOMIG-ისა და დსთ-ს მშვიდობისმყოფელებთან. იყო მოლოდინი, რომ სწორედ ამ რეგულარული 

კავშირებით გაგრძელდებოდა ურთიერთობები მომდევნო 2008 წელს.28 მარტს, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა კონფლიქტის მოგვარების 

ქართული წინადადება: საერთაშორისო გარანტიებით მხარდაჭერილი შეუზღუდავი ავტონომია და ფართო ფედერალიზმი; აფხაზი 

პოლიტიკოსების ვრცელი წარმომადგენლობა ქართულ ოფიციალურ უწყებებში, (მათ შორის  ვიცეპრეზიდენტის პოზიცია); ვეტოს უფლება 

საკანონმდებლო სფეროში და გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც უკავშირდებოდა რეგიონის სტატუსს, აფხაზურ კულტურას, ენას, ეთნიკურ 

საკითხებს; ერთობლივი კომისიის შექმნა, რომელიც გააკონტროლებდა თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას გალისა და ოჩამჩირის რაიონებში და 

საბოლოოდ მოხდებოდა სამართლებრივი და საბაჟო სერვისების შერწყმა (საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა გაეროს გენერალური 

ანსამბლეის 61 სესიაზე, 2006).
49  

პრეზიდენტის მოხსენება, 16 ივლისი, 2006 წელი.President's speech to the nation 16 July 2006, as translated by BBC Monitoring.
50 

(მას, ასევე, ევგენი პრიმაკოვთან საბჭოთა პერიოდიდან ახლო ურთიერთობები აკავშირებდა) ბ. კოპიტერსი , რ. ლეგვოლდი – „სახელმწიფოებრიობა და უსაფრთხოება: საქართველო 

“ვარდების რევოლუციის” შემდეგ“გვ 342
51  UN Document S/2008/38 2 08-21 201
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ახალი ინიციატივა
2008 წლის ივლისში, ქვეყანაში ჩამოდის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი და წარმოადგენს კონფლიქტის 

დარეგულირების „საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ჯგუფის'', შემდგომში „შტაინმაიერის გეგმის“ სახელით ცნობილ სამპუნქტიან გეგმას. იგი არ 

გასაჯაროებულა, თუმცა სიტყვიერი განცხადებებიდან გამომდინარე გულისხმობდა:

· თავდაუსხმელობის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერას და აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე ლტოლვილთა დაბრუნების დაწყებას;

· აფხაზეთის ეკონომიკურ რეაბილიტაციას დასავლური გრანტების მეშვეობით;
52  53აფხაზეთის სტატუსის განსაზღვრას.

აღნიშნული დოკუმენტის კონცეფცია დასახვეწი იყო, მაგრამ ქართული მხარე ახალი ინიციატივითა და კონფლიქტის ინტერნაციონალიზაციით 

(რაც ევროპის/გერმანიის მხრიდან აქტიურ ჩართულობას გულისხმობდა) მოხარული გახლდათ, თუმცა აფხაზური მხარე აღნიშნულზეც უარს 

აცხადებდა და მოლაპარაკებას  წინაპირობად მოითხოვდა ყველა სახის ქართული შეიარაღებული ძალის გასვლას ზემო კოდორიდან.

აფხაზური მხარის შტაინმაიერთან შეხვედრა შედგა, თუმცა შეხვედრის შემდეგ მათ დოკუმენტი უარყვეს. სერგეი ბაგაფშმა განაცხადა: „ჩვენ უარი 

ვთქვით გეგმაზე, იგი მიუღებელია ჩვენთვის; მოლაპარაკებების განახლებამდე საქართველომ უნდა გაიყვანოს ჯარები კოდორის ზედა წელიდან. 

იქამდე დისკუსიები აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით უაზრობაა, რადგან აფხაზეთი საკუთარ თავს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ 
54განიხილავს“.  დოკუმენტის ბედს ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიციებიც ართულებდა. ქართული მხარე დოკუმენტის ღირსებად დევნილთა 

დაბრუნების მიმართულებით რეალური შედეგების მიღებას სახავდა, მაშინ, როდესაც რუსული მხარე ამ პუნქტს არარეალურად აღიქვამდა.  

გერმანიამ შემდგომი მოლაპარაკებებისთვის მხარეები ბერლინში მიიწვია, აფხაზურმა მხარემ დრო აგვისტომდე ითხოვა, ხოლო აგვისტოში ომის 

დაწყების შედეგად დოკუმენტის ბედი გაურკვეველი დარჩა (მედიალაინ, 2013).

გენერალური მდივნის 2008 წლის 3 ოქტომბრის ანგარიშში (Report of the Secretary-General on the situation in Abkhazia, Georgia, 2008) 

ვკითხულობთ, რომ 2–7 აგვისტოს  ცხინვალის ტერიტორიაზე განვითარებულმა მტრულმა მოქმედებებმა სიტუაცია დრამატულად შეცვალა და 

გავლენა მოახდინა მისიის პასუხისმგებლობის არეალზეც.

26 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციამ აღიარა  აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა, 8 სექტემბრს კი საქართველოს პარლამენტმა 

ტერიტორიები ოკუპირებულად გამოაცხადა. ევროკავშირის იმდროინდელი ხელმძღვანელი ქვეყნის, საფრანგეთის პრეზიდენტის, ნიკოლა 

სარკოზის ძალისხმევით, ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან  შეთანხმებას, რომლის მეხუთე მუხლის მიხედვითაც, „რუსეთის 

შეიარაღებული ძალები უნდა დაბრუნდნენ სამხედრო მოქმედებების დაწყებამდე არსებულ ხაზზე. საერთაშორისო მექანიზმის შექმნამდე რუსეთის 

52
 „შტაინმაიერისგეგმა“ - ნულოვანიშანსიდაალიბი „ძველიევროპისათვის“  (ნანახია 07,10,15)http://www.experti.ge/shtainmaieri.htm
53

 18 წელი გავიდა და აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დანარჩენ საქართველოს კიდევ უფრო დაშორდნენ: კონფლიქტების მოგვარების უცხოური გეგმები მომრავლდა, ოფიციალური 

თბილისი კი საკუთარი სტრატეგიის შეცვლას არ აპირებს (ნანახია 07,10,15)http://www.opentext.org.ge/index.php?m=12&y=2011&art=2420

54 
სეპარატისტულმა მთავრობამ სამშვიდობო გეგმა უარყო 

http://web.rustavi2.com/news/news_textg.php?rec_start=264&rec_start_nav=33&id_news=27155&pg=1&srch_w=&im=main&srch=1&ct=0&wth=0&l=0&ddd (ნანახია 07,10,15)
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სამშვიდობო ძალები განახორციელებენ უსაფრთხოების დამატებით ზომებს“. UNOMIG არ წყვეტდა მისიას და აგრძელებდა მუშაობას ძველი 

მანდატით, როგორც მუშაობდა 7 აგვისტომდე. უშიშროების საბჭო მოუწოდებდა ორივე მხარეს, პატივი ეცათ 2008 წელს შემუშავებული „რეზოლუცია 

1808“-ისათვის და თავი შეეკავებინათ ძალის გამოყენებისგან, არ დაეშვათ ძალადობა ეთნიკურ ნიადაგზე და დაეცვათ  დევნილთა ქონება. ის ასევე 

მოუწოდებდა, ხელი შეეწყოთ დევნილებისათვის ჰუმანიტარული დამხმარების აღმოჩენისთვის და უზრუნველეყოთ მათ ნებაზე დამყარებული, 

ღირსეული და დაუბრკოლებელი დაბრუნება კუთვნილ ტერიტორიაზე.

 ქართულ-რუსული დაძაბულობა რეგიონის სტაბილურობაზე, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენდა. საქართველომ 23 ოქტომბერს 

საკანონმდებლო დონეზე აღიარა აფხაზეთი და ცხინვალი ოკუპირებულ ტერიტორიებად. 4 ნოემბერს კი რუსეთის დუმამ რატიფიცირება გაუკეთა 

რუსულ-აფხაზური  და რუსულ-ოსური  ძმობის, თანამშრომლობისა და დახმარების შეთანხმებას. რუსეთმა ოფიციალურად განაცხადა აფხაზეთსა და 

ცხინვალში ბაზებისა და 3700 ჯარისკაცის განთავისების შესახებ (Lavrov: Moscow to Sign Military Treaty with Sokhumi in Early 2009, 2008).

ამის შემდეგ,  გაეროს ფარგლებში, სიტუაციის მოგვარების ბოლო ინსტრუმენტი - ჟენევის ფორმატი იქნა გამოყენებული. შეხვედრას 

ესწრებოდნენ ქართული და აფხაზური მხარეები, ასევე რუსეთისა და აშშ-ის წარმომადგენლები, თუმცა შედეგის მიღწევა ვერ მოხერხდა: აფხაზურმა 

და ოსურმა ავტორიტეტებმა მოითხოვეს მოლაპარაკებებში მონაწილეობა, როგორც „სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის“ წარმომადგენლებმა და 
56ამავე დროს უარი განაცხადეს ერთ მაგიდასთან დამსხდარიყვნენ საქართველოს ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლებთან.  გაერო–მ 

სრულიად დაკარგა კონფლიქტის მოგვარების მექანიზმები, თუმცა ამის შემდეგ მისიის მანდატი მაინც გახანგრძლივდა 2009 წლის 15 ივნისამდე. 

 2009 წლის 15 ივნისს კი უშიშროების საბჭოს შეხვედრაზე, რუსეთმა UNOMIG-ისთვის მანდატის გაგრძელებას ვეტო დაადო, რის შედეგადაც 
57მისიამ მუშაობა შეწყვიტა და ქვეყანა დატოვა. 

გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა აღნიშნულზე განაცხადა: „[გენერალური მდივანი] წუხს, რომ საბჭომ ვერ მოახერხა შეთანხმების მიღწევა  
58იმ რეალისტურ და პრაქტიკულ პაკეტზე, რომელიც მან წარადგინა და რომელიც მიზნად ისახავდა სიტუაციის უშუალოდ ადგილზე სტაბილიზაციას.''

საერთო ჯამში,  შესაძლებლობა, რომ გაეროს პოზიტიური როლი შეესრულებინა აფხაზეთის კონფლიქტში, არ იქნა რეალიზებული. 

კონფლიქტის ესკალაციაში თავისი როლი შეასრულა როგორც შიდა პოლიტიკურმა მიზეზებმა, ასევე – გარე ფაქტორებმა, თუმცა მექანიზმები, 

რომლებიც შეიმუშავეს  კონფლიქტის მოსაგვარებლად, არ შეიძლება განიხილოს არაქმედითად. მათი წარუმატებლობის მიზეზი კონფლიქტის 

დარეგულირებაში მხოლოდ მეორეული როლის შესრულებაა, რომელიც 1994 წლის შემდეგ მოუწია და რომლითაც გაერო რეაქციული  უფრო 

გახდა, ვიდრე –  წამყვანი აქტორი.

56 
საქართველოს  საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება ჟენევაში გამართულ საერთაშორისო მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით " თბილისი, 15 ოქტომბერი, 2008 
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