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დავით გარეჯი ქართულ ეროვნულ ნარატივსა და 

პოლიტიკური ელიტის დღის წესრიგში: რამდენად 

შესაძლებელია პრობლემის მოგვარება? 

ნინო სამხარაძე1 

 

2019 წლის აპრილ-მაისში ქართული საზოგადოება მღელვარებამ მოიცვა დავით გარეჯის 

საკითხთან დაკავშირებით, რასაც წინ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა უძღოდა. 20 

აპრილს ადგილზე ვიზიტით მყოფმა პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა, საკუთარ 

სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ვიდეო, 2  სადაც ის დავით გარეჯთან და მასზე გამავალ 

სახელმწიფო საზღვართან დაკავშირებული საკითხების სასწრაფო გადაწყვეტის საჭიროებაზე 

საუბრობდა. მომდევნო დღეს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე 

მდებარე სამ მონასტრამდე მისასვლელი გზა მნახველებისთვის დახურეს. 3  ბერთუბნის, 

ჩიჩხიტურისა და უდაბნოს ჩაკეტვა ქართველი მოსახლეობისთვის მასშტაბური 

პროტესტების საგნად იქცა, თუმცა დავით გარეჯის პრობლემით გამოწვეული მღელვარება 20 

ივნისს გამართულმა ანტირუსულმა აქციამ და მასთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა 

გადაფარა. შედეგად, დავით გარეჯის საკითხზე საუბარი და მისი წარმატებით გადაჭრა კიდევ 

უფრო პრიორიტეტულია მმართველი პარტიისთვის, რადგან საკითხს შეუძლია, 

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს მის მიმართ საზოგადოების განწყობაზე. აქედან 

გამომდინარე, წინამდებარე სტატიის მიზანია დავით გარეჯის საკითხთან დაკავშირებული 

სამი ძირითადი ფაქტორის გაანალიზება. პირველი, როგორ ხდება დავით გარეჯის საკითხის 

წარმოჩენა ქართულ ნაციონალურ ნარატივში და როგორ აღიქმება ის საზოგადოებაში. მეორე, 

რამდენად ცდილობენ პოლიტიკური პარტიები ამ საკითხით მანიპულირებას 2020 წელს 

                                                             
1 ნინო სამხარაძე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით. 

2 სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili. 2019. Facebook, (20 აპრილი, 2019). ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/zourabichvilisalome/videos/2233615026732952/. 15 ოქტომბერი, 2019. 
3 Civil.ge. 2019. „დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტერთან მისასვლელი გზა ჩაკეტილია.“ ხელმისაწვდომია: 

https://civil.ge/ka/archives/303409. 14 ოქტომბერი, 2019. 
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დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში. ბოლოს, რა ალტერნატივები აქვს 

ქართულ პოლიტიკურ ელიტას ამ თემაზე სამუშაოდ და საკითხის რა გადაწყვეტა შეიძლება, 

შესთავაზოს საზოგადოებას. 

 

რატომ არის დავით გარეჯი მგრძნობიარე საკითხი ქართული საზოგადოებისთვის? 

მას შემდეგ, რაც საბჭოთა რესპუბლიკებმა 1991 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს, მათი 

საზღვრები საერთაშორისო საზოგადოებამ ამ დროისათვის არსებული მოცემულობით ცნო. 

ტერიტორიების ამგვარი გადანაწილების შედეგად საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის 

ერთმა მონაკვეთმა მთა უდაბნოს თხემზე გაიარა, რის შედეგადაც დავით გარეჯის 

კომპლექსის სამი მონასტერი აზერბაიჯანის ტერიტორიას მიეკუთვნა. თუმცა, სამონასტრო 

ძეგლების სრული განკარგვა დღემდე ქართული საზოგადოებისთვის პრინციპულ საკითხს 

წარმოადგენს. დავით გარეჯის მნიშვნელობა სამ ძირითად ჭრილში - რელიგიურ-

კულტურული, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ინტერესის ფაქტორების 

გათვალისწინებით შეიძლება გაანალიზდეს. 

ქართული მხარე სამონასტრო კომპლექსს საკუთარ რელიგიურ, კულტურულ და ისტორიულ 

მემკვიდრეობად მიიჩნევს, რომლის საზღვრით დანაწევრება საზოგადოებისთვის 

ემოციურად მგრძნობიარე საგანს წარმოადგენს. ქრისტიანული ძეგლი, რომლის დაარსებაც VI 

საუკუნიდან წმინდა მამა დავით გარეჯელს და მის მოღვაწეობას უკავშირდება, დროთა 

განმავლობაში ქართველი ბერ-მონაზვნებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სასულიერო 

კერა გახდა. იუნესკოს მონაცემებით დღეს კომპლექსი 19 მონასტერს მოიცავს და ეს ქსელი 2,5 

კილომეტრზეა გაშლილი. 4  ის აქტიური სამონასტრო ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია 

ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში და არქიტექტურული თვალსაზრისითაც პრინციპულად 

მნიშვნელოვან ძეგლს წარმოადგენს. 

ქართული საზოგადოებისთვის კომპლექსის რელიგიურ-კულტურული დატვირთვა კიდევ 

უფრო მძაფრდება აზერბაიჯანული ნარატივის ფონზე: გარდა იმისა, რომ ბაქო დავით 

გარეჯის ამ ნაწილის ტერიტორიულ განკარგვაზე მსჯელობს, ისტორიულადაც ძეგლებს 

ალბანურ კულტურას აკუთვნებს. ეს ფაქტორი მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 

საკუთარ პოლიტიკურ დავებში: აზერბაიჯანი საკუთარ თავს ალბანური კულტურის 

მემკვიდრედ მიიჩნევს, რაც მისთვის დამატებითი არგუმენტია სომხეთთან ყარაბაღის 

საკითხზე საუბრისას. აქედან გამომდინარე, აზერბაიჯანის ალბანურ კულტურასთან 

კუთვნილების თითოეული სიმბოლური გამოხატულება ერთგვარ წითელ ხაზს 

წარმოადგენს, რის დემონსტრირებასაც ახდენს სხვადასხვა ქმედებებით, როგორიცაა, 

მაგალითად, 2003 წელს ნიჟში, ალბანელების შთამომავლებით დასახლებულ სოფელში 

                                                             
4 Whr.UNESCO. „David Gareji Monasteries and Hermitage.“ ხელმისაწვდომია:   

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5224/. 14 ოქტომბერი, 2019. 
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ალბანური ეკლესიის დაარსება, 5  ან 2007 წელს „კეშიშჩი-დაღად“ წოდებული ნაწილის 

ისტორიულ-კულტურულ ნაკრძალად გამოცხადება. 6  ამგვარი უთანხმოება კულტურული 

მემკვიდრეობის კუთვნილებასთან დაკავშირებით დამატებით ართულებს ორ სახელმწიფოს 

შორის საზღვრის შესახებ მოლაპარაკებებს, რომლებიც უკვე, თითქმის, 25 წელია 

მიმდინარეობს რაიმე გრძელვადიანი გადაწყვეტის გარეშე. ეს ყოველივე კი დამატებით 

ემოციურობას სძენს დავით გარეჯის საკითხისადმი ქართულ საზოგადოებაში არსებულ 

დამოკიდებულებას. 

პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოსთვის დღის წესრიგში დგას მეზობელ 

აზერბაიჯანთან საზღვრის იმ 2,5 კმ-იანი მონაკვეთის დელიმიტაციის საკითხი, რომელიც 

სწორედ დავით გარეჯის ტერიტორიაზე გადის. მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანული 

მხარე სამონასტრო კომპლექსის მონახულების და მოლოცვის საშუალებას განსაკუთრებული 

პრობლემის გარეშე აძლევს ვიზიტორებს, საზღვრის ამ მონაკვეთზე დღემდე მუშაობს 1996 

წელს შექმნილი დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისია ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა 

მინისტრის მოადგილეების ხელმძღვანელობით. 7  კომისიის მუშაობა 2007 წელს სწორედ 

დავით გარეჯის საკითხის გამო შეფერხდა, 8  თუმცა საზოგადოებისთვის ეს კონკრეტული 

საკითხი მასობრივი ყურადღების ქვეშ უმთავრესად მაშინ ექცევა, როცა აზერბაიჯანული 

მხარე სხვადასხვა მოტივით თავის ტერიტორიაზე მდებარე მონასტრების კარს ხურავს. ასეთი 

რამ აქამდე სამჯერ - 2012 წელს9 და 2019 წლის 21 აპრილს და 13 ივნისს მოხდა. 2012 წლის 

მაისში, როდესაც აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა მონასტრები პირველად ჩაკეტეს, 

მაშინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ნინო კალანდაძემ, საერთაშორისო 

სამართლის პრინციპებიდან გამომდინარე სწორი განაცხდება გააკეთა და აღნიშა, 

რომ „საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული [„სადავო“ 3 მონასტერი] არ იყო 

საქართველოს ფარგლებში და არის სწორედ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს 

ნაწილი, რომელიც პრობლემის წყარო გახდა. ... ეს ნაწილი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადავო 

                                                             
5 დალაქიშვილი, ნ. 2019. „რა არის სადავო დავით გარეჯში“. ხელმისაწვდომია: 

https://www.amerikiskhma.com/a/georgia-azerbaijan-davitgareja-patriarchate-monastery-border-

demilitarization/4937885.html. 11 ოქტომბერი, 2019. 
6 Keshikchidaq.az. 2007. „Order of the President of the Republic of Azerbaijan on giving “Khinalig” state historical, 

architecture and ethnographic reserve status to the historical territory of Khinalig village of Guba District and 

“Keshikchidagh” state historical and cultural reserve status to the cave complex surrounded part of Keshikchidagh chain 

and situated in Aghstafa District of the Republic of Azerbaijan“. ხელმისაწვდომია: http://keshikchidaq.az/en_US/home. 

10 ოქტომბერი, 2019. 
7 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. 2019. „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და 

დემარკაციის სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2017 წლის 22 ივნისის №298 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. ხელმისაწვდომია: 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4561071?publication=0. 11 ოქტომბერი, 2019. 
8 Shiriyev, Z. and K. Kakachia. 2013. „Azerbaijani-Georgian Relations: The Foundations and Challenges of the Strategic 

Alliance“. SAM Review. ტომი 7-8. ხელმისაწვდომია: http://gip.ge/azerbaijani-georgia-relations/. 15 ოქტომბერი, 2019. 
9 რადიო თავისუფლება. 2012. „დავით გარეჯის სადავო ტერიტორიაზე მიმოსვლა აღდგა“. ხელმისაწვდომია: 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/david-gareji/24587834.html. 11 ოქტომბერი, 2019. 

https://www.amerikiskhma.com/a/georgia-azerbaijan-davitgareja-patriarchate-monastery-border-demilitarization/4937885.html
https://www.amerikiskhma.com/a/georgia-azerbaijan-davitgareja-patriarchate-monastery-border-demilitarization/4937885.html
http://keshikchidaq.az/en_US/home
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4561071?publication=0
http://gip.ge/azerbaijani-georgia-relations/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/david-gareji/24587834.html
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ტერიტორიებს არ განეკუთვნება“.10 მაშინ საჯარო მოხელის ამ განცხადებას საზოგადოებაში 

აჟიოტაჟი მოყვა. სასულიერო პირები კალანდაძის არაკომპეტენტურობაზე ალაპარაკდნენ.11 

შედეგად, მინისტრის მოადგილეს მოუწია დამატებითი განმარტებების გაკეთება, სადაც 

ამბობს, რომ საზოგადოებამ მას არასწორად გაუგო, და რომ ტერიტორიები სადავო 

ნამდვილად არ არის, თუმცა საზღვრები ჯერ კიდევ დაუდგენელია.12  ყველა შემთხვევაში 

დაძაბული მდგომარეობა სტატუს-ქვოს აღდგენით დასრულდა. პარალელურად კი საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საზღვრის დელიმიტაციის კომისია დღესაც აქტიურად 

აგრძელებს მუშაობას და საკითხის გადაწყვეტის სხვადასხვა სცენარების განხილვას.13 

დავით გარეჯის საქმის სენსიტიურობას კიდევ უფრო ამძაფრებს აზერბაიჯან-საქართველოს 

შორის საზღვრების არაერთი ცვლილების, შედარებით, ფართო კონტექსტი. აზერბაიჯანის 

ტერიტორიაზე არსებული სხვა ისტორიულად ქართული მიწების საკითხი მეზობელი 

სახელმწიფოს მიმართ პერიოდულად იწვევს სხვადასხვა მასშტაბის უარყოფით 

საზოგადოებრივ განწყობებს საქართველოში. 1921-1922 წლებში კომუნისტური პარტიის 

კავკასიის ბიუროს დადგენილების თანახმად ყარაის ველი და ზაქათალის ოლქი 

აზერბაიჯანს მიეკუთვნა, სწორედ ამ დროიდან მოექცა მის საზღვრებში სამონასტრო 

კომპლექსის სამი მონასტერი.14 საკითხზე მსჯელობისას ქართველი ისტორიკოსების ნაწილი 

და საქართველოს საპატრიარქო არგუმენტად 1930-იან წლებში გამოცემულ რუკას 

იშველიებენ, სადაც სამიდან ორი მონასტერი საქართველოს საზღვრებსაა მიკუთვნებული.15 

თუმცა 1991 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების 

საერთაშორისო აღიარება სწორედ ამ დროს არსებულ საზღვრებში მოხდა. მიუხედავად 

საერთაშორისო სამართლით მიღებული ლეგიტიმაციისა ქართული საზოგადოება 

მორალურად, თითქოს, კვლავ ედავება აზერბაიჯანს ისტორიულად ქართულ ხოლო 

პოლიტიკურად აზერბაიჯანულ ტერიტორიებს, რასაც პერიოდულად გამოხატავს კიდეც 

დემონსტრაციისა და პროტესტის სხვადასხვა ფორმით. განსაკუთრებით იგრძნობა მსგავსი 

განწყობები ქართულ და აზერბაიჯანულ საფეხბურთო კლუბებს შორის გამართულ 

საერთაშორისო მატჩებზე. ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული ამ თვალსაზრისით იყო 2015 

წლის ივლისში უეფას ევროპა ლიგის შესარჩევი შეხვედრები „დინამო თბილისსა“ და 

                                                             
10 1TV.ge. 2019. „ნაციონალური მოძრაობის“ პოზიცია 2012 წელს დავით გარეჯთან დაკავშირებით, სოციალურ 

ქსელში ვიდეო ვრცელდება“. ხელმისაწვდომია: https://1tv.ge/news/nacionaluri-modzraobis-pozicia-2012-wels-davit-

garejtan-dakavshirebit-socialur-qselshi-video-vrceldeba-video/. 12 ოქტომბერი, 2019. 
11 წულაძე, ზ. 2012. „აზერბაიჯანმა უდაბნოს მონასტერი და ჩიჩხიტური ჩაკეტა“. ხელმისაწვდომია: 

https://www.amerikiskhma.com/a/georgia--davit-gareji-azerbaijan-151542925/1209707.html. 12 ოქტომბერი, 2019. 
12 ამირიკის ხმა. 2012. „რატომ შეიქმნა დავით გარეჯის პრობლემა?!“. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2VKgzT2. 12 

ოქტომბერი, 2019. 
13 1TV.ge. 2019. „დავით ზალკალიანის განცხადება“. ხელმისაწვდომია:   https://1tv.ge/video/davit-zalkalianis-

ganckhadeba-9/. 10 ოქტომბერი, 2019. 
14 რეხვიაშვილი, ჯ. 2012. „დავით-გარეჯი - გვეკუთვნის, მაგრამ არ გვეკუთვნის“. ხელმისაწვდომია: 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/david_gareji/24580011.html. 11 ოქტომბერი, 2019. 
15 საქართველოს საპატრიარქო. 2019. „დავით გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის მიერ გაგზავნილი წერილები“. ხელმისაწვდომია:   https://bit.ly/2P0ztUD. 11 ოქტომბერი, 

2019. 

https://1tv.ge/news/nacionaluri-modzraobis-pozicia-2012-wels-davit-garejtan-dakavshirebit-socialur-qselshi-video-vrceldeba-video/
https://1tv.ge/news/nacionaluri-modzraobis-pozicia-2012-wels-davit-garejtan-dakavshirebit-socialur-qselshi-video-vrceldeba-video/
https://www.amerikiskhma.com/a/georgia--davit-gareji-azerbaijan-151542925/1209707.html
https://bit.ly/2VKgzT2
https://1tv.ge/video/davit-zalkalianis-ganckhadeba-9/
https://1tv.ge/video/davit-zalkalianis-ganckhadeba-9/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/david_gareji/24580011.html
https://bit.ly/2P0ztUD
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„გაბალას“ შორის. 16  2 ივლისს დინამოს სტადიონზე გამართულ შეხვედრაზე 

გულშემატკივრებმა ტრიბუნებზე გამოფინეს ბანერი ინგლისური წარწერით „ჩვენ გვახსოვს 

ზაქათალა და კახი, 1921“. საპასუხო მატჩზე, რომელიც ერთი კვირის შემდეგ აზერბაიჯანში 

გაიმართა, ადგილობრივები სტუმრებს საპასუხო პოსტერებით დახვდნენ, სადაც ასევე 

ინგლისურად იუწყებოდნენ, რომ „ბორჩალო უძველესი აზერბაიჯანული მიწაა“, „სერვანი, 

არა მარნეული“, „ბოსტანდერე, არა რუსთავი“, „გემერლი, არა ბოლნისი!“. 17  მიუხედავად 

იმისა, რომ უეფას მხრიდან ეს საქციელი დაუსჯელი არ დარჩენილა,18 და კომენტარის გარეშე 

ინცინდენტი არც ქართველ19 და აზერბაიჯანელ20 პოლიტიკურ თუ საფეხბურთო მესვეურებს 

დაუტოვებიათ, 2019 წელს „დინამო თბილისისა“ და „გაბალას“ ხელახალი საფეხბურთო 

დაპირისპირებისას ქართული საზოგადოება ოთხიწლისწინანდელ მოვლენებს აქტიურად 

იხსენებდა სოციალურ მედიაში. 

შესაბამისად, ორ ქვეყანას შორის არსებული ამგვარი კონტექსტი ხელს უწყობს დავით 

გარეჯის საკითხის მიმართ კიდევ უფრო მეტად პრინციპულ მიდგომას ქართულ 

საზოგადოებაში.  

 

საზოგადოებრივი მღელვარება და პოლიტიკური ელიტის წინაშე არსებული 

გამოწვევები 

დავით გარეჯის გარშემო შექმნილი მღელვარება სწრაფად გადაიზარდა სხვადასხვა სახის 

პროტესტში: საზოგადოებრივი აქტივისტები და სასულიერო პირები საზღვრის დაკეტვიდან 

მალევე ჩავიდნენ ადგილზე ამ ფაქტის გასაპროტესტებლად. 21  მოვლენათა განვითარების 

ერთგვარი კულმინაცია იყო მასობრივი დემონსტრაცია, რომელიც 15 ივნისს თბილისში 

გაიმართა.22 ამან კი ქართული პოლიტიკური სპექტრის წინაშე რამდენიმე გამოწვევა დააყენა: 

პირველ რიგში, საფრთხის ქვეშ დადგა საქართველო-აზერბაიჯანის ხანგრძლივი 

თანამშრომლობითი ურთიერთობები, როგორც, საკუთრივ, დავით გარეჯის საკითხის 

                                                             
16 დოგრაშვილი, ბ. 2015. „ბრძოლა ბანერებით“. ხელმისაწვდომია: https://fanebi.com/brdzola-banerebit-video/. 10 

ოქტომბერი, 2019. 
17 Guardian.ge. 2015. „“გაბალა”-“დინამოს” მატჩის დროს აზერბაიჯანელმა გულშემატკივრებმა საქართველოს 

დროშა დაწვეს -საქართველოს ელჩის კომენტარი“. ხელმისაწვდომია: http://guardian.ge/3969-gabala-dinamos-

matchis-dros-azerbaijanelma-gulshematkivrebma-saqarthvelos-drosha-datsves-saqarthvelos-elchis-komentari.html. 10 

ოქტომბერი, 2019. 
18 შარიქაძე, დ. 2015. „უეფამ “გაბალა” დასაჯა“. ხელმისაწვდომია: https://www.worldsport.ge/ge/page/123039_uefam-

gabala-dasadja. 10 ოქტომბერი, 2019. 
19 Liberali.ge. 2015. „პრემიერი: „გაბალასთან“ მატჩზე მომხდარი ინციდენტი ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე არ 

იმოქმედებს“. ხელმისაწვდომია: http://liberali.ge/news/view/17595/premieri-gabalastan-matchze-momkhdari-

intsidenti-ori-qveynis-urtiertobaze-ar-imoqmedebs. 11 ოქტომბერი, 2019. 
20 დოგრაშვილი, ბ. 2015. „აზერბაიჯანში მომხდარ ინციდენტს „გაბალა“ სპეციალური განცხადებით ეხმაურება“. 

ხელმისაწვდომია: https://fanebi.com/azerbaijan-shi-momhdar-intsidents-gabala-spetsialuri-gantskhadebith-

ekhmaureba/. 11 ოქტომბერი, 2019. 
21 Civil.ge. 2019. „დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში მორიგი აქცია გაიმართა“. ხელმისაწვდომია: 

https://civil.ge/ka/archives/306924. 10 ოქტომბერი, 2019. 
22 Civil.ge. 2019. „დავით გარეჯი ჩვენია, სამხედრო მიუმხრობლობა გადაგვარჩენს“: „პატრიოტთა ალიანსის“ ორი 

გზავნილი“. ხელმისაწვდომია: https://civil.ge/ka/archives/308761. 10 ოქტომბერი, 2019. 

https://fanebi.com/brdzola-banerebit-video/
http://guardian.ge/3969-gabala-dinamos-matchis-dros-azerbaijanelma-gulshematkivrebma-saqarthvelos-drosha-datsves-saqarthvelos-elchis-komentari.html
http://guardian.ge/3969-gabala-dinamos-matchis-dros-azerbaijanelma-gulshematkivrebma-saqarthvelos-drosha-datsves-saqarthvelos-elchis-komentari.html
https://www.worldsport.ge/ge/page/123039_uefam-gabala-dasadja
https://www.worldsport.ge/ge/page/123039_uefam-gabala-dasadja
http://liberali.ge/news/view/17595/premieri-gabalastan-matchze-momkhdari-intsidenti-ori-qveynis-urtiertobaze-ar-imoqmedebs
http://liberali.ge/news/view/17595/premieri-gabalastan-matchze-momkhdari-intsidenti-ori-qveynis-urtiertobaze-ar-imoqmedebs
https://fanebi.com/azerbaijan-shi-momhdar-intsidents-gabala-spetsialuri-gantskhadebith-ekhmaureba/
https://fanebi.com/azerbaijan-shi-momhdar-intsidents-gabala-spetsialuri-gantskhadebith-ekhmaureba/
https://civil.ge/ka/archives/306924
https://civil.ge/ka/archives/308761
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მოგვარების, ისე, ზოგადად, სახელმწიფოთაშორისი სტრატეგიული პარტნიორობის 

თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მმართველ პარტიას უნდა ეზრუნა საზოგადოების თვალში 

შელახულ იმიჯზე: მიუხედავად იმისა, რომ ანტისამთავრობო მესიჯები მასობრივ 

დემონსტრაციებში ნაკლებად ჟღერდებოდა, მასების მეხსიერებაში ამ პრობლემის სათავედ 

სწორედ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ილჰამ ალიევთან შეხვედრა 23  და მის მიერ 

დავით გარეჯიდან გაკეთებული ვიდეო-განცხადება დარჩა. ბოლოს, ეჭვგარეშეა, რომ დავით 

გარეჯის პრობლემის არასასურველი მიმართულებით განვითარება უხერხულობას შეიტანდა 

პოლიტიკური ელიტისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ურთიერთობებში საქართველოს 

საპატრიარქოსთან. ამის დასტურია თავდაპირველად 28 მაისს გავრცელებული ოფიციალური 

განცხადება, რომელშიც საპატრიარქომ მოლაპარაკებებში ჩართვის სურვილი და მზაობა 

დააფიქსირა, 24  ხოლო შემდეგ 1 ოქტომბერს გამოქვეყნებული პატრიარქის ოფიციალური 

მიმართვა პრემიერ გიორგი გახარიასადმი, სადაც ორ ქვეყანას შორის არსებული 

ოფიციალური შეთანხმებების და კარტოგრაფიული რუკების მტკიცებულებების ენით არის 

საუბარი იმაზე, თუ რატომ უნდა იყოს სამი სადავო მონასტრიდან ორი მათგანი საქართველოს 

ტერიტორიაზე. 25  ამგვარად, ახლადდამტკიცებული პრემიერისთვის უმნიშვნელოვანეს 

საკითხს წარმოადგენდა დავით გარეჯის გამწვავებული საკითხის ყველასთვის მისაღები 

პირობებით მოგვარება თუნდაც მოკლევადიანი გათვლებით.  

 

რა შესაძლებლობები წარმოშვა დავით გარეჯის საკითხის გააქტიურებამ 

პოლიტიკური პარტიებისთვის საზოგადოებრივი განწყობების სამართავად? 

აღნიშნული გამოწვევების კვალდაკვალ მმართველ და ოპოზიუციურ პოლიტიკურ პარტიებს 

დავით გარეჯის საკითხის საზოგადოების მათთვის სასარგებლო მობილიზაციისთვის 

გამოყენების შესაძლებლობა მიეცათ.  

„პატრიოტთა ალიანსმა“ დავით გარეჯში მდგომარეობის დაძაბვიდან მალევე დააანონსა 

მასშტაბური დემონსტრაცია მთავარი ლოზუნგით „დავით გარეჯი საქართველოა“. 1 ივნისს 

პარტიის წევრებმა მსვლელობა მოაწყეს დავით გარეჯამდე და ადგილიდან საკმაოდ მწვავე 

და ემოციური განცხადებები გააკეთეს. „ქართველი ხალხი არ აპირებს დავით გარეჯის 

დათმობას. დავით გარეჯი საქართველოა, და ამას მე მგონი მტკიცება არ სჭირდება.“ - 

განაცხადა პარტიის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. ამავე გამოსვლაში მან მიმართა აზერბაიჯანის 

                                                             
23 1TV.ge. 2019. „სალომე ზურაბიშვილი ილჰამ ალიევს ხვდება“. ხელმისაწვდომია:  https://1tv.ge/news/salome-

zurabishvili-ilham-alievs-khvdeba-foto/. 10 ოქტომბერი, 2019. 
24 1TV.ge. 2019. „საპატრიარქოს განცხადება“. ხელმისაწვდომია: https://1tv.ge/video/sapatriarqos-ganckhadeba-6/. 10 

ოქტომბერი, 2019. 
25 საქართველოს საპატრიარქო. 2019. „დავით გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის მიერ გაგზავნილი წერილები“. ხელმისაწვდომია:   https://bit.ly/2P0ztUD. 11 ოქტომბერი, 

2019. 

https://1tv.ge/news/salome-zurabishvili-ilham-alievs-khvdeba-foto/
https://1tv.ge/news/salome-zurabishvili-ilham-alievs-khvdeba-foto/
https://1tv.ge/video/sapatriarqos-ganckhadeba-6/
http://patriarchate.ge/
https://bit.ly/2P0ztUD
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პრეზიდენტსაც, გააცნობიეროს, რომ სამონასტრო კომპლექსი ალბანური არ არის. 26 

მოგვიანებით, 15 ივნისს „ალიანსის“ მოწოდებით თბილისის თავისუფლების მოედანზე 

ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა. 27  ორგანიზატორებმა მათ წინაშე კვლავ არაერთი 

მოწოდება გააჟღერეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ალიევის მისამართით. დემონსტრაციისას 

ირმა ინაშვილმა აქაც მეტად მწვავე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ „ქართველი ხალხი არ 

აპირებს დავით გარეჯის დათმობას, ის რაც ჩვენია, ჩვენია.“28 პარტიის ლიდერების უფრო 

გამოკვეთილი აგრესიის საგანი იყო დელიმიტაციის კომისია წინა ხელისუფლების დროს. 

პატრიოტთა ალიანსის წვერებმა ტერიტორიების გაყიდვის ბრალდებით კომისიის წევრების 

დასჯაც მოითხოვეს.29  

საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ აქციის ორგანიზატორების გამოსვლები ატარებდა მკვეთრად 

ანტიდასავლურ, ნატოს საწინააღმდეგო და პრორუსულ ხასიათს.30 მიუხედავად იმისა, რომ 

დემონსტრაცია, საკუთრივ, დავით გარეჯის გარშემო გაღვივებულ პრობლემას ეძღვნებოდა, 

შეკრებილთა შორის შეიმჩნეოდა ბანერები წარწერებით „ვირი მივა სტაფილოსთან, 

საქართველო ნატოსთან“, ან „ერს ერთმორწმუნე რუსეთი სჭირდება“.31  ორგანიზატორების 

მხრიდან აქვე გაჟღერდა საქართველოს სამხედრო მიუმხრობლობის იდეაც. 

ამგვარად, „პატრიოტთა ალიანსმა“ მოახერხა დავით გარეჯის გამწვავებული საკითხი 

წარმატებით გამოეყენებინა დედაქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მაღალი ემოციური 

ტემპერატურის საზოგადოებრივი მობილიზებისთვის. პარტიის წევრებისთვის ეს საკმაოდ 

ფართო და რეზონანსული პლატფორმა გამოდგა ისეთი პოლიტიკური მესიჯების 

გასაჟღერებლად, რომლებიც, უშუალოდ, დავით გარეჯის სამი მონასტრის ქართული 

მხარისთვის დახურვას ნაკლებად ეხებოდა. ალიანსის მიერ ამ ხარისხის მგრძნობიარე 

საკითხის საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება თავს იჩენდა მიმართვების იმ 

ნაწილშიც, სადაც ორგანიზატორები, საკუთრივ, დავით გარეჯის პრობლემაზე საუბრობდნენ. 

როგორც „პატრიოტთა ალიანსის“ ზოგადი რიტორიკიდან გამოჩნდა, ლიდერები დავით 

გარეჯის პრობლემის ისტორიულ მიზეზებზე საუბრისას, პრაქტიკულად, უგულვებელყოფენ 

ბოლშევიკების მიერ განხორციელებულ ტერიტორიულ მანიპულაციებს საბჭოთა 

რესპუბლიკებს შორის, და არც პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ბაქოში ვიზიტს 

უკავშირებენ საკითხის გამწვავებას. მათთვის კრიტიკის უმთავრეს საგანს თავად 

აზერბაიჯანული მხარე და წინა ხელისუფლების დროს შექმნილი დემარკაცია-

დელიმიტაციის კომისია წარმოადგენს. ამგვარად, ცხადად გამოჩნდა, რომ „პატრიოტთა 

ალიანსის“ მიერ ორგანიზებული ამ მასშტაბის ღონისძიების უპირველესი მიზანი იყო არა 

                                                             
26 1TV.ge. 2019. „პატრიოტთა ალიანსის“ აქცია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან“. ხელმისაწვდომია: 

https://1tv.ge/video/patriotta-aliansis-aqcia-davit-garejis-samonastro-kompleqstan/. 11 ოქტომბერი, 2019. 
27 1TV.ge. 2019. „პატრიოტთა ალიანსის“ აქცია თავისუფლების მოედანზე“. ხელმისაწვდომია: 

https://1tv.ge/video/patriotta-aliansis-aqcia-tavisuflebis-moedanze/. 11 ოქტომბერი, 2019. 
28 იგივე. 
29 იგივე. 
30 Jam-news.net. (15 ივნისი, 2019). „პატრიოტთა ალიანსმა“ თავისუფლების მოედანზე საპროტესტო აქცია „დავით 

გარეჯი საქართველოა“ გამართა“. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2WLCrkD. 10 ოქტომბერი, 2019. 
31 იგივე. 

https://1tv.ge/video/patriotta-aliansis-aqcia-davit-garejis-samonastro-kompleqstan/
https://1tv.ge/video/patriotta-aliansis-aqcia-tavisuflebis-moedanze/
https://bit.ly/2WLCrkD
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იმდენად საკითხის ფაქტობრივი მოგვარების მიზნით ხელისუფლებაზე ზეწოლა, 

რამდენადაც ემოციურად მობილიზებულ საზოგადოებაში ნაციონალისტური განწყობების 

გაღვივება, და პლატფორმის შექმნა პრიორიტეტული პოლიტიკური მესიჯების 

გასაჟღერებლად. 

დავით გარეჯის პრობლემის გააქტიურებამ საშუალება მისცა მმართველ პარტიასაც, საკითხი 

მისთვის სასარგებლოდ გამოეყენებინა, განსაკუთრებით კი იმის ფონზე, რომ ივნისში 

საზოგადოებრივმა მღელვარებამ პიკს მიაღწია. ამჯერად მასობრივი პროტესტის საგანი რუსი 

დეპუტატის გავრილოვის მიერ მართლმადიდებლურ საპარლამენტათშორისო ასამბლეის 

ფარგლებში ღონისძიების პარლამენტის სპიკერის სავარძლიდან რუსულ ენაზე 

ხელმძღვანელობა იყო. 32  ქართველი ხალხისთვის ეს მონაკვეთი აღქმული იქნა, როგორც 

რუსული ოკუპაციისა და მუდმივი დომინაციის მცდელობის სიმბოლო. შედეგად, 

საქართველოს პარლამენტის წინ იმავე დღეს გაიმართა მასშტაბური აქცია, რომელიც გვიან 

ღამით ხელისუფლებამ რეზინის ტყვიების გამოყენებით დაშალა. 33  მოვლენათა ამგვარმა 

განვითარებამ კიდევ უფრო შეარყია მმართველი პარტიის ავტორიტეტი აიღო რა 

პასუხისმგებლობა მომხდარზე მაშინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ.34 

მიუხედავად საკმაოდ სადავო იმიჯისა, რომელიც ამ უკანასკნელს აღნიშნული მოვლენების 

შედეგად ჰქონდა, სექტემბერში გიორგი გახარია საქართველოს პრემიერ მინისტრად 

დაინიშნა,35 რასაც საზოგადოებაში ორაზროვანი რეაქციები მოყვა.  

2019 წლის 9 ოქტომბერს მთავრობის მეთაურის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტი 

გიორგი გახარიამ სწორედ აზერბაიჯანში განახორციელა. 36  ის ბაქოში პრეზიდენტ ილჰამ 

ალიევს შეხვდა, რის შემდეგაც ოფიციალური განცხადების სახით ქართულ საზოგადოებას 

აუწყა, რომ მომდევნო დღიდან დავით გარეჯის დახურული მონასტრები ქართული 

სამღვდელოებისთვის გაიხსნებოდა: „მეგობრებს და პარტნიორებს ისტორია და გეოგრაფია კი 

არ ყოფს, არამედ აკავშირებს“ განაცხადა მან და დაამატა, რომ შეხვედრის შედეგი არის არა 

მხოლოდ მონასტრების გახსნა, არამედ „ნაბიჯ-ნაბიჯ სერიოზული პროგრესი“ საზღვრის 

დელიმიტაციის საკითხში.37 

                                                             
32 Kakhishvili, L. 2019. „Protests in Tbilisi: what can be learned about the Role of Russia as an issue in Georgian party 

competition?“ ხელმისაწვდომია:  http://gip.ge/protests-in-tbilisi-what-can-be-learned-about-the-role-of-russia-as-an-

issue-in-georgian-party-competition/. 10 ოქტომბერი, 2019. 
33 1TV.ge. 2019. „პარლამენტის შენობასთან აქციის დაშლა დაიწყეს, სპეცრაზმმა ცრემლსადენი გაზი გაუშვა“. 

ხელმისაწვდომია: https://1tv.ge/news/parlamentis-shenobastan-specrazmma-cremlsadeni-airi-gaushva-video/. 10 

ოქტომბერი, 2019. 
34 1TV.ge. 2019. „გიორგი გახარია - თუ აღმოჩნდება, რომ იყო სისტემური დარღვევები, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაა 

და ამ პასუხისმგებლობას ვიღებ“. ხელმისაწვდომია: https://1tv.ge/news/giorgi-gakharia-tu-aghmochndeba-rom-iyo-

sistemuri-darghvevebi-es-chemi-pasukhismgeblobaa-da-am-pasukhismgeblobas-vigheb/. 10 ოქტომბერი, 2019. 
35 ქართული ოცნება / Georgian Dream, Youtube. 2019. „გიორგი გახარიას წარდგენა“. ხელმისაწვდომია: 

https://www.youtube.com/watch?v=CEiohFurR_E. 11 ოქტომბერი, 2019. 
36 Civil.ge. 2019. „გიორგი გახარია ბაქოში პრეზიდენტ ალიევს შეხვდა“. ხელმისაწვდომია: 

https://civil.ge/ka/archives/322913. 11 ოქტომბერი, 2019. 
37 1TV.ge. 2019. „გიორგი გახარია - ქართული სამღვდელოებისთვის დავით გარეჯის კომპლექსის ფარგლებში 

არსებული ეკლესიები ხვალიდან გაიხსნება“. ხელმისაწვდომია: https://1tv.ge/news/giorgi-gakharia-khvalidan-

qartuli-samghvdeloebistvis-davit-garejis-kompleqsis-farglebshi-arsebuli-eklesiebi-gaikhsneba/. 11 ოქტომბერი, 2019. 

http://gip.ge/protests-in-tbilisi-what-can-be-learned-about-the-role-of-russia-as-an-issue-in-georgian-party-competition/
http://gip.ge/protests-in-tbilisi-what-can-be-learned-about-the-role-of-russia-as-an-issue-in-georgian-party-competition/
https://1tv.ge/news/parlamentis-shenobastan-specrazmma-cremlsadeni-airi-gaushva-video/
https://1tv.ge/news/giorgi-gakharia-tu-aghmochndeba-rom-iyo-sistemuri-darghvevebi-es-chemi-pasukhismgeblobaa-da-am-pasukhismgeblobas-vigheb/
https://1tv.ge/news/giorgi-gakharia-tu-aghmochndeba-rom-iyo-sistemuri-darghvevebi-es-chemi-pasukhismgeblobaa-da-am-pasukhismgeblobas-vigheb/
https://www.youtube.com/channel/UCSmMUYRdf1o6n9g5jEq11bQ
https://www.youtube.com/watch?v=CEiohFurR_E
https://civil.ge/ka/archives/322913
https://1tv.ge/news/giorgi-gakharia-khvalidan-qartuli-samghvdeloebistvis-davit-garejis-kompleqsis-farglebshi-arsebuli-eklesiebi-gaikhsneba/
https://1tv.ge/news/giorgi-gakharia-khvalidan-qartuli-samghvdeloebistvis-davit-garejis-kompleqsis-farglebshi-arsebuli-eklesiebi-gaikhsneba/
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11 ოქტომბერსვე დავით გარეჯის მამათა მონასტრის არქიმანდრიტმა მამა კირიონმა გახარიას 

მიერ გავრცელებულ განცხადებას უზუსტო უწოდა, რადგან, როგორც აღმოჩნდა, სასულიერო 

პირებს კვლავ არ აქვთ სრული წვდომა აზერბაიჯანულ მხარეს მდებარე მონასტრებზე. 38  

მიუხედავად ამისა, ფაქტია, რომ გიორგი გახარიას მიერ განხორციელებული ერთ-ერთი 

პირველი საერთაშორისო აქტივობა საკმაოდ მგრძნობიარე თემას შეეხო ქართული 

საზოგადოებისთვის და მოკლევადიან პერიოდში მინიმუმ მასობრივი ვნებათაღელვის 

ჩაცხრობა და პოტენციურად ამომრჩევლის კეთილგანწყობის მოპოვებაც კი მოახერხა. 

პირველივე საერთაშორისო აქტივობის ამგვარი შედეგიანობა, შეიძლება, „ქართული 

ოცნების“ და მისი მთავრობის ახალი ხელმძღვანელის შერყეული იმიჯის გაუმჯობესებისა და 

საარჩევნოდ მომზადების გზაზე წარმატებულ ნაბიჯად მივიჩნიოთ. ამას ისიც დაემატა, რომ 

მმართველი ძალისთვის მნიშვნელოვან აქტივად შეიძლება ჩაითვალოს ოფიციალურ 

ვიზიტამდე საქართველოს პატრიარქის მიერ ასევე საჯაროდ გამოხატული სურვილის 

პირველ ეტაპზე წარმატებით შესრულება.39 რელიგიურად მნიშვნელოვანი საკითხის ამგვარი 

გადაჭრა მმართველ პარტიას ზოგად საზოგადოებრივ კეთილგანწყობასთან ერთად, 

სავარაუდოდ, ეკლესიის მხარდაჭერასაც გაუზრდის.  

  

შესაძლებელია თუ არა დავით გარეჯის პრობლემის მოგვარება? 

1996 წელს შექმნილმა დელიმიტაცია-დემარკაციის კომისიის თითქმის 25-წლიანმა მუშაობამ, 

მართალია, საბოლოო გადაწყვეტის გზები დღემდე ვერ დაადგინა, მაგრამ შეიქმნა გარკვეული 

სურათი, თუ რა შესაძლებლობები შეიძლება, ჰქონდეთ მხარეებს პრობლემის 

მოსაგვარებლად.  

ქართული მხარე მოლაპარაკებების პროცესში მუდმივად აყენებს ტერიტორიების გაცვლის 

საკითხს. აღნიშნული შეთავაზება ცალკეულ მონასტრებთან დაკავშირებით ზოგჯერ უფრო 

დიდი ტერიტორიის შეთავაზების სანაცვლოდ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში 

არაერთხელ გაკეთდა, მაგრამ აზერბაიჯანი ამას არასდროს თანხმდებოდა. 40  ცალკეული 

პოლიტიკოსები ბაქოში ამ შეთავაზებას განხილვის ღირსად მიიჩნევენ, თუმცა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუკი „გაცვლა ტოლფასი“ იქნება.41 გამომდინარე იქიდან, რომ ძეგლს ორივე 

ქვეყნისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ფუნქცია გააჩნია, გაცვლის „სამართლიანობა“ 

მეტისმეტად პირობითია. ამგვარად, პრობლემის გადაჭრის ეს გზა, ერთი შეხედვით, ყველაზე 

                                                             
38 Interpressnews.ge. 2019. „არქიმანდრიტ კირიონის განცხადებით, პრემიერის მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია, 

რომ სასულიერო პირებს დავით გარეჯში ყველა მონასტრამდე მისვლა შეეძლებოდათ, ზუსტი არ არის“. 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2MMYJeb. 14 ოქტომბერი, 2019. 
39 საქართველოს საპატრიარქო. 2019. „დავით გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის მიერ გაგზავნილი წერილები“. ხელმისაწვდომია:   https://bit.ly/2P0ztUD. 11 ოქტომბერი, 

2019. 
40 ქევანიშვილი, ე. 2019. „დავით გარეჯის დილემა“. ხელმისაწვდომია: https://www.radiotavisupleba.ge/a/დავით-

გარეჯის-დილემა/29912811.html. 11 ოქტომბერი, 2019. 
41 ფარესიშვილი, მ. 2019. „სალომე ზურაბიშვილი ბაქოში: რა ითქვა და რა არ ითქვა ილჰამ ალიევთან“. 

ხელმისაწვდომია:  https://bit.ly/2OQa3sx. 11 ოქტომბერი, 2019. 

https://bit.ly/2MMYJeb
http://patriarchate.ge/
https://bit.ly/2P0ztUD
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90/29912811.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90/29912811.html
https://bit.ly/2OQa3sx
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მიმზიდველია ქართული მხარისთვის, თუმცა ამავე დროს ყველაზე უტოპიურია 

აზერბაიჯანის უარყოფითი პოზიციის გათვალისწინებით. იმ ნარატივის არგუმენტაციის 

მიზნით, რომ საქართველოს საზღვრის მიღმა დარჩენილი სამი მონასტერი ალბანურ 

კულტურას მიეკუთვნება, აზერბაიჯანული მხარე საკუთარ ტერიტორიაზე მოქცეულ 

ქრისტიანულ მონასტრებს დაჟინებით იცავს. სწორედ ამიტომ ტერიტორიული გაცვლა, 

როგორც დავით გარეჯის პრობლემის გადაჭრა, დღემდე მათთვის მიუღებელი სცენარია.  

თუმცა საზღვრის გახსნა არ არის ის გამოსავალი, რომლითაც ორი სახელმწიფო გრძელვადიან 

პერსპექტივაში გადაჭრის საკითხს. კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატივებს შორის, 

შეიძლება, განვიხილოთ სადავო ტერიტორიის ალტერნატიული - ერთობლივი ან 

საერთაშორისო - განკარგვის გზები, თუკი მხარეები ამაზე შეთანხმებას მოახერხებენ. 

მაგალითად, შესაძლებელია, რომ დავით გარეჯის ტერიტორიამ შეიძინოს დაცული 

ტერიტორიის სტატუსი და მოხდეს მისი ერთობლივი მართვა-გამოყენება.42 გაზიარებული 

სუვერენიტეტის არაერთი პრეცედენტი არსებობს ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად, 

საფრანგეთი და ესპანეთი ერთობლივად განაგებენ კუნძულს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის 

საზღვარზე გამავალ მდინარე ბიდასოაზე მდებარეობს. 43  მსგავსი გამოცდილება აქვთ 

გერმანიას და ლუქსემბურგს: ორი ქვეყნის საფრანგეთის საზღვართან გადაკვეთის 

წერტილთან მდინარე მოსელის კალაპოტი შემოსაზღვრავს 15 კუნძულისგან შემდგარ 

ტერიტორიას, რომელიც გაზიარებული სუვერენიტეტის ქვეშ ფუნქციონირებს.  

საერთაშორისო გამოცდილება ასევე გვთავაზობს შემთხვევებს, როდესაც მხარეები სადავო 

ტერიტორიაზე კონტროლის დასამყარებლად მესამე მხარეს - ნეიტრალურ სახელმწიფოს ან 

სხვა ინსტიტუტს - მიმართავენ. ასეთ მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ სლოვაკეთსა და 

უნგრეთს შორის გაბჩიკოვო-ნაგიმაროს პროექტზე დავა, რომლის გადასაწყვეტადაც 

მხარეებმა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო (ICJ) მოიწვიეს.44 კიდევ უფრო 

რადიკალური შემთხვევა ახსოვს უახლოეს ისტორიას ბოსნია-ჰერცოგოვინის, სერბეთის და 

ხორვატიის საზღვარზე მდებარე ქალაქ ბრცკოს სახით, სადაც მშვიდობის შენარჩუნების 

თაობაზე შეთანხმების ფარგლებში უმაღლესი საერთაშორისო წარმომადგენლის ინტენსიური 

დაკვირვების ქვეშ ხორციელდებოდა ქალაქის მართვა.45 საერთაშორისო ხელმძღვანელობის 

მიზნით შექმნილ უმაღლეს კომისიაში წარმოდგენილი იყო როგორც ევროპის უშიშროებისა 

და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო), ისე ევროკავშირი და გაერო. შედეგად, 

დაახლოებით 15 წლის მანძილზე, 2012 წელს საერთაშორისო მანდატის დროებით 

                                                             
42 Commersant.ge. 2019. „ანა დოლიძე - ხელისუფლებისთვის შეთავაზება მაქვს, დავით გარეჯი დაცულ 

ტერიტორიად იქცეს“. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2VIKKKm. 16 ოქტომბერი, 2019. 
43 Jacobs, F. 2012. „The World’s Most Exclusive Condominium“. ხელმისაწვდომია: 

https://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/01/23/the-worlds-most-exclusive-condominium/. 15 ოქტომბერი, 2019. 
44 Deets, S. 2011. „Solving the Gabcikovo-Nagymaros Dam Conflict“. ხელმისაწვდომია: 

https://www.wilsoncenter.org/publication/171-solving-the-gabcikovo-nagymaros-dam-conflict. 15 ოქტომბერი, 2019. 
45 The Guardian. 2014. „Welcome to Brcko, Europe’s only free city and a law unto itself“. ხელმისაწვდომია: 

https://www.theguardian.com/cities/2014/may/14/brcko-bosnia-europe-only-free-city. 15 ოქტომბერი, 2019. 

https://commersant.ge/
https://bit.ly/2VIKKKm
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/01/23/the-worlds-most-exclusive-condominium/
https://www.wilsoncenter.org/publication/171-solving-the-gabcikovo-nagymaros-dam-conflict
https://www.theguardian.com/cities/2014/may/14/brcko-bosnia-europe-only-free-city
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შეჩერებამდე, განსხვავებული კულტურული და ეთნიკური კუთვნილების მოსახლეობით 

დასახლებული ქალაქი სრულიად მშვიდობიანად იმართებოდა.46  

ამგვარი გამოცდილებების გაზიარება დავით გარეჯის საკითხის პოლიტიკურ დონეზე 

მოგვარების გზაზე შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე პრაგმატული გადაწყვეტილება იყოს. 

პრობლემის გადაჭრის ეს გზები, ერთი მხრივ, გამოწვევაა აზერბაიჯანისა და საქართველოს 

ამბიციებისთვის, სრულად განკარგონ სადავო ტერიტორია, რადგან აღნიშნულ დავას 

პოლიტიკურთან ერთად მკვეთრი ნაციონალისტური კონტექსტიც აქვს ღრმა კულტურულ-

რელიგიური ფესვების სახით. თუმცა, მეორე მხრივ, შეიძლება, ორივე სცენარი მიმზიდველ 

წინადადებად ჟღერდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში კონფლიქტური საკითხის 

დღის წესრიგიდან მოხსნის თვალსაზრისით. ამ ყველაფრის მიუხედავად, საზოგადოებრივი 

მღელვარების თავიდან ასაცილებლად და მეგობრული ურთიერთობების შესანარჩუნებლად 

ყველაზე რეალისტური სცენარი დღეს ისევ იმ სტატუს ქვოს შენარჩუნება შეიძლება, იყოს, 

რითაც დღემდე მუშაობდა ორი სახელმწიფო დავით გარეჯის სადავო მონაკვეთთან 

მიმართებით: ღია საზღვარი (განსაზღვრული საზღვრის ფარგლებში, ერთგვარი, გამტარი 

გზის უზრუნველყოფა), რომელიც საშუალებას მისცემს მსურველებს ორივე მხრიდან, 

თავისუფლად მოინახულონ და მოილოცონ სრული სამონასტრო კომპლექსი. იქიდან 

გამომდინარე, რომ ქართულ საზოგადოებაში მღელვარების გრადუსი ძირითადად სწორედ 

მონასტრების დახურვის დროს მატულობს, პრობლემის ამგვარი გადაწყვეტა, შესაძლოა, 

საზოგადოებრივი განწყობებისთვის გამაღიზიანებელ ფაქტორად ნაკლებად მივიჩნიოთ. 

თუმცა, მეორე მხრივ, ასეთ შემთხვევაში მუდმივად იარსებებს რისკი იმისა, რომ 

რადიკალურად განწყობილმა ნაციონალისტურმა ჯგუფებმა ორივე მხრიდან პერიოდულად 

პროვოკაციები მოაწყონ ეროვნული მოტივით, რაც არა მხოლოდ დავით გარეჯის საკითხის 

კვლავ გამწვავებას გამოიწვევს, არამედ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობებსაც დაძაბავს. 

ამგვარად, ცხადია, რომ დავით გარეჯის საკითხი ქართული საზოგადოებისთვის 

მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ის სცდება მხოლოდ საზღვრის დემარკაცია-

დელიმიტაციის ნიუანსებს და დამატებით მნიშვნელობებს იძენს როგორც ქართული 

პოლიტიკური ელიტისთვის, ისე საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისთვისაც. დავით 

გარეჯის საკითხი ხელშესახებ გავლენას ახდენს ქართულ ნაციონალურ ნარატივზე 

რელიგიური, კულტურული და ეროვნული სიამაყის კონტექსტში. ამგვარად, მიუხედავად 

იმისა, რომ დავა დავით გარეჯის სამი მონასტრის თაობაზე გარკვეულ გამოწვევებს უყენებს 

ქართულ სახელმწიფოს, საკითხით მანიპულირების შესაძლებლობას პოლიტიკური ძალები 

ხელიდან არ უშვებენ. ეს მოხდა, ერთი მხრივ, „პატრიოტთა ალიანსის“ მიერ მასების 

მობილიზაციისა და პროცესის საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების 

შემთხვევაში; მეორე მხრივ, ახალმა პრემიერმაც მიმართა მმართველი პარტიის 

ხელთარსებულ პოლიტიკურ რესურსებს და სახელმწიფოთაშორის დონეზე გადაწყვიტა 

                                                             
46 Jukic, M.E. 2012. „International Supervision to Brcko to be Lifted“. ხელმისაწვდომია: 

https://balkaninsight.com/2012/05/24/bosnia-s-peace-overseer-suspends-brcko-supervision/. 15 ოქტომბერი, 2019. 

https://balkaninsight.com/2012/05/24/bosnia-s-peace-overseer-suspends-brcko-supervision/
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დავით გარეჯის პრობლემის მოკლევადიანი მოგვარება, რაც პერსპექტივაში მისი სადავო 

საზოგადოებრივი ავტორიტეტისა და პოლიტიკური წონის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. 

საკითხავი ახლა ის არის, თუ რა ძირითადი აქცენტებით გააგრძელებს გახარიას მთავრობა 

საკითხზე მუშაობას ისე, რომ, ერთი მხრივ, არ დააზარალოს მეგობრული და ორივე 

ქვეყნისთვის სტრატეგიული სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობები, მეორე მხრივ, კი 

შეინარჩუნოს დავით გარეჯის ინციდენტის გარშემო შექმნილი საზოგადოებრივი სიმშვიდე.  
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