
კომენტარი

შესავალი

ცხინვალის რეგიონის საკითხი, როგორც რუსეთის ხელში პოლიტიკური 
პროვოკაციის იარაღი საქართველოს წინაღმდეგ მიმართული, ახალ 
ფაზაში შედის. 2016 წლის 19 თებერვალს ე.წ სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის 
ლეონიდ თიბილოვის განცხადებით, ხელისუფლება გეგმავს რეფერენდუმის 
ჩატარებას სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების საკითხზე.1 
ცხინვალის მხრიდან რეფერენდუმების ჩატარების ისტორიას თუ გადავავლებთ 
თვალს პირველად იგი 1992 წელს გაჟღერდა, რეფერენდუმში მონაწილეთა 
უმრავლესობამ სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთებას დაუჭირა მხარი.2 2006 
წლის რეფერენდუმის შედეგებით კი მოსახლეობის უმრავლესობამ ე.წ სამხრეთ 
ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ არსებობას მისცა ხმა. აგვისტოს ომის 
შემდეგ რუსეთის მხრიდან რეგიონის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებამ, 
ე.წ სამხრეთ ოსეთის მხრიდან რეგიონის რუსეთთან შეერთების თემა დროებით 
შეაჩერა. რაც იმ პერიოდისთვის საკმაოდ ლოგიკურიც კი იყო, გამომდინარე 
რუსეთის მხრიდან აგვისტოს მოვლენების შეფასების რიტორიკიდან.  
დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ხალხის სტატუსი მეტ კომფორტს სძენდა 
სეპარატისტულ მთავრობას საერთაშორისო საზოგადოების თვალში, ვიდრე 
რუსეთთან შეერთების მოთხოვნა. ეს გადაწყვეტილება თავის მხრივ რუსეთს 
აძლევდა შანსს ვითომდა საკუთრივ რუსული ინტერესები გამოერიცხა 
მიმდინარე კონფლიქტიდან და მხოლოდ ოსი ხალხის თვითგამორკვევის 
იდეაზე მოეხდინა აპელირება.

* მარიამ გრიგალაშვილი - პოლიტიკის მეცნიერებების მაგისტრი, ვილნიუსის 
უნივერსიტეტი. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის სტაჟიორი. 

მარიამ გრიგალაშვილი

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

კომენტარი / 2016 წლის აპრილი

ცხინვალის რეფერენდუმი, თბილისის წინააღმდეგ 
მიმართული დამოკლეს მახვილი თუ მორიგი 

პროვოკაცია? 
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ცხინვალის რეფერენდუმი, თბილისის წინააღმდეგ მიმართული დამოკლეს მახვილი 
თუ მორიგი პროვოკაცია? 

რამ გამოიწვია სეპარატისტული 
მთავრობის გააქტიურება?

ცხინვალი შესაძლო რეფერენდუმის ჩატარების 
სურვილს  2015 წელსაც აფიქსირებდა, თუმცაღა 
რუსეთიდან ამ ინიციატივას დიდი ენთუზიაზმი 
არ მოჰყოლია. რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის 
ფონზე რუსეთის მხრიდან ე.წ სამხრეთ ოსეთის 
შეერთება მორიგი თავის ტკივილი იქნება 
მოსკოვისთვის განსაკუთრებით კი საერთაშორისო 
თანამეგობრობასთან ისედაც დაძაბული ვითარების 
ფონზე. კითხვა თუ რამ გამოიწვია სეპარატისტული 
მთავრობის მიერ რეფერენდუმის საკითხის 
ხელახალი წამოჭრა? თავისთავად მნიშვნელოვანია 
საკითხის უკეთ გასაანალიზებლად. 2008 წლის 
ომის შემდეგ ცხინვალის მოლოდინები თამამად 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გამართლდა. 
დღესდღეობით ცხინვალის რეგიონის ლიდერი 
თიბილოვი პირდაპირ აცხადებს, რომ რუსეთთან 
შეერთება სამხრეთ ოსეთის განვითარების 
ერთადერთი შანსია.3 როგორც ჩანს  ცხინვალში 
აღიარეს, რომ რეგიონს როგორც საერთაშორისო 
სუბიექტს არავითარი მომავალი არა აქვს და 
ყოველწლიურად დამოუკიდებლობის აღნიშვნის 
ზეიმს სინამდვილეში რუსეთის შემადგენლობაში 
შესვლის სურვილი წონის.

თბილისში ექსპერტები თიბილოვის მხრიდან 
რეფერენდუმის დაანონსებას საქართველოსთვის 
პოზიტიური სიგნალების მიღებით ხსნიან 
ევროკავშირის მხრიდან ვიზა-ლიბერალიზაციასთან 
დაკავშირებით და  ასევე მნიშვნელოვანია 
ფაქტორია საქართველოს შეუცვლელი კურსი 
გახდეს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი.4 
თუმცა, ასევე ყურადსაღებია ის შეშფოთება, 
რომელიც გამოწვეულია პოტენციურად რუსეთ-
საქართველოს შორის ურთიერთობების 
გაუმჯობესების პერსპექტივის შემთხვევაში. ორივე 
შემთხვევაში არსებობს საფრთხე, რომ ცხინვალი 
უბრალო გაცვლითი მონეტა გახდეს თბილისსა და 
მოსკოვს, ასევე რუსეთსა და დასავლეთს შორის 
ურთიერთობების დათბობის შემთხვევაში. თუმცა 
ობიექტურად თუ შევხედავთ დღეს რეგიონში 
შექმნილი გეოპოლიტიკური კონიუნქტურა 
ამ სცენარის განვითარების შესაძლებლობას 
გამორიცხავს.

სამართლებრივი ჩარჩო

საერთაშორისო სამართლის მიხედვით 
სეპარატისტული მთავრობის მიერ ჩატარებული არც 

ერთი ქმედება ლეგიტიმური ხასიათის არაა, რაც 
ნიშნავს იმას რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა 
ცხინვალის რეფერენდუმის არც ერთ შესაძლო 
შედეგს არ აღიარებს. თუმცა, განსხვავებული ხედვა 
არსებობს რუსეთში.  რუსეთი, გამომდინარე მისი 
პოზიციისა აღიაროს ე.წ სამხრეთ ოსეთი როგორც 
დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, ოსი ხალხის 
სურვილს მიესალმება, თუმცა საკითხს ცხინვალის 
თავის შემადგენლობაში მიღება, არ მიღებასთან 
დაკავშირებით მაინც ღიად ტოვებს. 

რუსეთის ამგვარი დამოკიდებულება 
გვაფიქრებინებს, რომ მოსკოვს სურს სამაჩაბლოს 
თემა მუდმივი მანიპულირების იარაღად აქციოს, და 
ცხინვალზე თავისი იურისდიქციის გავრცელდება, 
არ გავრცელებით თბილისზე შანტაჟის ბერკეტები 
დაიტოვოს.

რაც შეეხება თვითონ ე.წ სამხრეთ ოსეთში 
განწყობებს, საზოგადოება ორადაა გაყოფილი, 
ნაწილი დამოუკიდებლობის შენარჩუნების მომხრეა, 
ნაწილი კი რუსეთთან შეერთებას უჭერს მხარს.5 

ამ განწყობების ფონზე თიბილოვის განცხადებები 
ზუსტად ეხმიანება  რუსეთის დღევანდელ 
სიტუაციას, რომლსაც არ სურს ცხინვალის რეგიონის 
გამო კიდევ უფრო დაძაბოს ურთიერთობები 
დასავლეთთან. აქედან გამომდინარე ცხინვალი 
ცდილობს რეფერენდუმზე პოლიტიკური  
პასუხისმგებლობიდან გაათავისუფლოს რუსეთი, და 
ისე წარმოაჩინოს ვითარება რომ სახე შეუნარჩუნოს 
პუტინის ხელისუფლებას. თვითაღიარებული 
პრეზიდენტის თქმით გამომდინარე მსოფლიოში 
მიმდინარე მოვლენებიდან, ცხინვალს არ სურს 
პოლიტიკური რისკების ქვეშ დააყენოს თავისი 
სტრატეგიული პარტნიორის იმიჯი- „რეფერენდუმი 
არის შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურა, ეს 
არის რესპუბლიკის შიდა საქმე.’’6

საგულისხმოა, რომ დღესდღეობით ცხინვალში 
მოქმედი „კონსტიტუცია“ ვერ გამოადგება 
სეპარატისტულ მთავრობას რუსეთთან შეერთების 
მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლად. სწორედ, 
ამის გამო თიბილოვი აპირებს კონსტიტუციის მე-10 
მუხლის შეცვლას, რომელიც ცვლილების შემდგომ 
სეპარატისტ ლიდერს უფლებას მისცემს მიმართოს 
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს შეიქმნას 
ერთიანი სამეკავშირეო ორგანო, რომელსაც 
ცხინვალი თავის უფლებამოსილებას გადააბარებს.7



3

ცხინვალის რეფერენდუმი, თბილისის წინააღმდეგ მიმართული დამოკლეს მახვილი 
თუ მორიგი პროვოკაცია? 

ოფიციალური თბილისის პოზიცია

შექმნილი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე 
საინტერესოა განვსაზღვროთ, მოვლენების 
განვითარების ამ ეტაპზე რისი გაკეთება შეუძლია 
საქართველოს. რეფერენდუმის ჩატარებას რომ 
ქართული მხარე წინ ვერ აღუდგება ეს ცალსახაა, 
მტკივნეულია მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ თუ რუსეთის 
პოლიტიკური ნება იქნება ე.წ სამხრეთ ოსეთიც იმ 
ბედს გაიზიარებს, რა ბედიც ცოტა ხნის წინ ყირიმმა 
გაიზიარა და საერთაშორისო თანამეგობრობა, ისევე 
როგორც თბილისი იძულებული იქნება სანქციების 
ქმედითუნარიანობის იმედად შორიდან დააკვირდეს 
კრემლში გამართულ ე.წ რესპუბლიკის რუსეთის 
ფედერაციის შემადგენლობაში მიღების შესახებ 
შეთანხმების ხელმოწერის ღონისძიებას.

ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციაში 
საერთაშორისო ასპარეზზე მკაფიო მესიჯების 
გაგზავნაა, ასევე მნიშვნელოვანია მუშაობა  
დასავლელ პარტნიორებთან რომ მათ გამოიყენონ 
ყველა არსებული დიპლომატიური ბერკეტები რომ 
არ დაუშვან საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთი 
უხეში დარღვევა რუსეთის მხრიდან. აუცილებელია 
რუსეთმა დაინახოს მოსალოდნელი სანქციების 
მორიგი ტალღის ეფექტი მისსავე ეკონომიკაზე. 
მეორე მხრივ, მოსკოვიდან ან თუნდაც ცხინვალიდან 
ინიცირებული არანაირი შანტაჟი, არ უნდა გახდეს 
ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე რაიმე სახით 
შემაფერხებელი მიზეზი.

დასკვნა

საქართველოს პრემიერ მინისტრის, გიორგი 
კვირიკაშვილის ევროსაბჭოს საპარლამენტო 
ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე, დაფიქსირებული 
პოზიცია ზუსტად ასახავს იმ საფრთხეს რის წინაშეც 
შეიძლება დადგეს არამხოლოდ საქართველო, 
არამედ მთელი რეგიონი: „ჩვენ აღშფოთებული 
ვართ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელმძღვანელობის 
გეგმის გამო, რომელიც ეხება რუსეთის ფედერაციაში 
შესვლის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას. 
ეს მოვლენები არა მარტო საფრთხეს უქმნის 
საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ 
მთლიანობას, არამედ, დიდი ალბათობით, 
სავალალო შედეგებსაც მოუტანს ისედაც 
არასტაბილურ სამხრეთ კავკასიის რეგიონს.’’ 
მსგავსი პოზიციის დაფიქსირება გვმართებს 
საერთაშორისო შეხვედრების ყველა დონეზე, 
რათა მაქსიმალურად შევამციროთ რეფერენდუმის 

გამართვის შემთხვევაში  მოსალოდნელი ზარალი. 

რეფერენდუმის გამართვის კონკრეტული 
თარიღის არ დასახელება, თიბილოვის 
წამოყენებული იდეის ფორმულირების 
რამდენჯერმე შეცვლა,  რუსეთის მხრიდან საკითხის 
ღიად დატოვება და ოფიციალური მოსკოვის ამ 
ეტაპზე ბუნდოვანი პოზიცია გვაფიქრებინებს, 
რომ  ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელს კარგად აქვს 
გაცნობიერებული საქართველოსთვის საკითხის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა, სწორედ ამიტომ 
რუსეთისთვის უფრო ხელსაყრელია ოკუპირებული 
რეგიონის ბედით მუდმივი მანიპულირება, ვიდრე 
გადაჭრით ე.წ სამხრეთ ოსეთის შეერთებაზე 
თანხმობის დაფიქსირება.  ვარშავის სამიტის 
მოლოდინი, ვიზალიბერალიზაციის დასკვნითი  
ეტაპის მოახლოება, რუსეთს საქართველოსთვის 
ყველაზე მოწყვლადი საკითხების წამოწევისკენ 
უბიძგებს, რაც არავითარშემთხვევაში არ უდნა 
გახდეს თბილისისთვის უკან დახევის მიზეზი. 

რამდენად გარისკავს რუსეთი, საერთაშორისო 
ასპარეზზე ისედაც შელახული იმიჯის კიდევ უფრო 
გაუარესებას ეს ერთი საკითხია, ხოლო მეორე 
თემაა- რამდენად მომგებიან სვლად აღიქვამს 
ცხინვალის რეგიონის ანექსიას და ამ სცენარის 
განხორცილების შემთვევაში მზადაა თუ არა 
მოსკოვი გადაიხადოს გარკვეული საფასური. 
სავარაუდოდ, ამ კონკრეტულ ეტაპზე რუსეთი უფრო 
მეტად სტატუს ქვოს შენარჩუნებისკენ გადაიხრება, 
ვიდრე თიბილოვის ინიციატივაზე დადებითი 
პასუხის გაცემისკენ, ოღონდ ისე რომ ერთი მხრივ 
სეპარატისტების იმედგაცრუება არ გამოიწვიოს, 
ხოლო მეორე მხრივ საქართველოზე გავლენის 
იარაღი ‘’ოკუპირებული ტერიტორიები’’ კვლავ 
სტრატეგიული მანიპულირების იარაღად დაიტოვოს.
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