
დღის წესრიგი:

17:00-17:05 მისალმება:

პროფ. კორნელი კაკაჩია, საქართველოს
პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) 

17:05-17:35 მომხსენებლები:

გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე,
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი  

შალვა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტი 

პროფ. დავით დარჩიაშვილი, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი 

პროფ. ჩარლზ ფეირბანკსი, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი 

17:35-18:10 დისკუსია 

მოდერატორი: შორენა ლორთქიფანიძე, სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და
უსაფრთხოების საკითხებში 

შეუძლია თუ არა საქართველოს დაიცვას თავი? 
დისკუსია საქართველოს სამხედრო

შესაძლებლობებზე მზარდი საფრთხეების
ფონზე

 
მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსია 

 
9 მარტი, 2022 

17:00 – 18:10 (UTC +4)
სამუშაო  ენა: ქართული| ინგლისური

 
სასტუმრო რუმსი - "გარდენ ჰოლი"

მ.კოსტავას ქუჩა #14

*ღონისძიების მონაწილეებსა და ჟურნალისტებს შეუზღუდავად შეუძლიათ შეხვედრაზე მიღებული
ინფორმაციის გამოყენება, თუმცა იკრძალება ინფორმაციის წყაროს დასახელება (სახელებისა და

გვარების მითითება).



ღონისძიების შესახებ:

რა შეიცვალა 2008 წლის ომის შემდეგ? არის თუ არა დღეს საქართველო უფრო მეტად
მედეგი? 
რა გაკვეთილები უნდა გამოიტანონ ქართველმა პოლიტიკოსებმა, სამხედროებმა და
საზოგადოებამ რუსეთ-უკრაინის ომიდან? 
რა რისკები არსებობს საქართველოსთვის? მზად არის თუ არა დასავლეთი დადგეს
საქართველოს გვერდით? 

მიუხედავად ბევრის მოლოდინისა, მათ შორის ა.შ.შ.-ს დაზვერვისა, რომ კიევი დაეცემოდა
რუსეთის შეჭრიდან რამდენიმე დღეში, უკრაინელმა ჯარისკაცებმა, ტერიტორიული

თავდაცვის ძალებთან ერთად, წინააღმდეგობა გაუწიეს და შეძლეს დედაქალაქის

შენარჩუნება. იმ ქალაქებშიც კი, სადაც რუსულმა შენაერთებმა მოახერხეს შესვლა,
ოკუპანტებს სამოქალაქო პირებისა და შეუიარაღებელი ადგილობრივი მოსახლეობის

მხრიდან საგრძნობი წინაღობა შეხვდა. მოვლენების ასეთი განვითარება კი მიანიშნებს
იმაზე, რომ თუ კრემლი გააგრძელებს თავის სამხედრო კამპანიას, ის იქნება ხანგრძლივი

და სისხლიანი. 

ამის პარალელურად, როგორც აფხაზეთმა ასევე, ცხინვალის რეგიონმა საკუთარი

სამხედრო შენაერთები უმაღლეს მზადყოფნაზე გადაიყვანეს, რამაც თბილისში

ზოგიერთებს შორის გააჩინა შეშფოთება, ხომ არ არის ეს უკრაინის სცენარის

საქართველოში განმეორების დასაწყისი. 

მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსია შეეხება კრემლის ხელახალი სამხედრო აგრესიის
შემთხვევაში საქართველოს მზადყოფნისა და შესაძლებლობების საკითხს. არის თუ არა
საზოგადოება მზად გაუწიოს უკრაინელების მსგავსი წინააღმდეგობა? რაც მთავარია, არის
თუ არა ქართული ჯარი მზად კიდევ ერთი რუსული ინტერვენციისთვის? რა არის ის
დასკვნები რაც ოფიციალურმა თბილისმა გამოიტანა 2008 წლის ომის შემდეგ? ამ
დისკუსიის ფარგლებში, მომხსენებლები წარმოადგენენ საკუთარ მოსაზრებებს და

შეეცდებიან უპასუხონ შემდეგ კითხვებს? 

*ღონისძიების მონაწილეებსა და ჟურნალისტებს შეუზღუდავად შეუძლიათ შეხვედრაზე
მიღებული ინფორმაციის გამოყენება, თუმცა იკრძალება ინფორმაციის წყაროს

დასახელება (სახელებისა და გვარების მითითება).

https://edition.cnn.com/2022/02/25/politics/kyiv-russia-ukraine-us-intelligence/index.html
https://civil.ge/archives/473969
https://civil.ge/archives/474738
https://civil.ge/archives/474738


მომხსენებლების შესახებ:

პროფ. ჩარლზ ჰ. ფეირბანკსი - არის საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა
სისტემების პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
ასევე უფროსი მკვლევარი ჰუდსონის ინსტიტუტში, ვაშინგტონი.
იყო საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი პროფესორი
ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტში და ცენტრალური აზიის-კავკასიის
ინსტიტუტის დირექტორი. ის ასევე იყო ა.შ.შ.-ს სახელმწიფო

დეპარტამენტის ასისტენტ-მდივნის მოადგილე და

დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვის გუნდის ნაწილი. ის ასევე
იყო რეიგანის კამპანიის 1980 წელს და ბუშის 1988 წლის

კამპნაიის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში.
ფეირბანკს ასევე უმუშავია პოლიტიკის მეცნიერებების იელის

უნივერსიტეტისა და ტორონტოს უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე. 

გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე -არის საქართველოს

ტექნიკურ უნივერსიტეტის, სამოქალაქო და სამრეწველო

დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორი. აქტიურად

მონაწილეობს ნატო-სა და ევროკავშირის ეგიდით ჩატარებულ
ფართო სპექტრის სამხედრო-ტექნიკურ და სამხედრო –
პოლიტიკურ სემინარებში, სამუშაო შეხვედრებში,
კონფერენციებსა და პანელებში. სხვადასხვა დროს მუშაობდა
საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროსა და შეიარაღებულ ძალებში; იყო შეიარაღებული

ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის სამხედრო მრჩეველი;
დაზვერვის სამსახურის უფროსის მოადგილე; საქართველოს

შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის

მოადგილე. 2013-2016 წწ. შეიარაღებული ძალების გენერალური

შტაბის უფროსი. გერმანიასა და საქართველოს შორის სამხედრო
თანამშრომლობის გაღრმავებაში შეტანილი წვლილისა და

სამაგალითო თანამშრომლობისათვის დაჯილდოვდა გერმანიის
შეიარაღებული ძალების ღირსების ოქროს ჯვრით, აშშ-ის
ეროვნული გვარდიის საპატიო მედლით. გენერალ-მაიორი (2013),
სამხედრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი (2014), უკრაინის
სახმელეთო ჯარების ეროვნული აკადემიის საპატიო დოქტორი
(2016). 



მომხსენებლების შესახებ:

პროფ. დავით დარჩიაშვილი - არის ილიას სახელმწიფო

უნივერსიტეტის პროფესორი სადაც ასწავლის რუსეთის საგარეო
პოლიტიკას 19-20 საუკუნეებში. პარალელურად, 1993-2004 წლებში

მუშაობდა მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების

კავკასიურ ინსტიტუტში მკვლევარად. მისი კვლევის სფეროებია 
 საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები, უსაფრთხოების
კვლევები და სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების თეორია.
მონაწილებდა ამ საკითხებისადმი მიძღვნილ არაერთ

საერთაშორისო პროექტსა და კონფერენციაში. 2002 წელს დაიცვა
სადოქტორო დისერტაცია პოლიტიკური მეცნიერებების

მიმართულებით. 2002-2003 წლებში აშშ ფულბრაიტის პროგრამის
ფარგლებში სტუმრობდა კავკასია-ცენტრალური აზიის

ინსტიტუტს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში, ვაშინგტონში.2004-
2008 წლებში იყო ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველოს

აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო 2008-2016 წლებში იყო
საქართველოს პარლამენტის წევრი.

შალვა ძებისაშვილი - პოლიტიკური მეცნიერების დოქტორი
(ასოც. პროფესორი), საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის

მეცნიერებებისა და საერთ. ურთ-ბების პროგრამების

ხელმძღვანელი. არის საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის

ცენტრის (GSAC) თანადამფუძნებელი და სხვადასხვა

არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრი, მაგ. უსაფრთხოებისა
და თავდაცვის სამოქალაქო საბჭო (CCDS).  2003 წლიდან

მსახურობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში

თავდაცვის პოლიტიკასა და დაგეგმვის სფეროში სხვადასხვა
მაღალ თანამდებობებზე. 2008-09 წლებში მან წარმატებით

დაამთავრა სამაგისტრო კურსი სტრატეგიულ უსაფრთხოების
კვლევებში აშშ-ს ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტში (NDU-
ვაშინგტონი) და შემდეგ დაიკავა თვდაცის სამინისტროს

სამოქალაქო წარმომადგენლის პოზიცია (თავდაცვის მრჩეველი)
საქართველოს წარმომადგენლობაში ნატო-ს შტაბ-ბინაში. 2012
წლის სეტემბერში ის გახდა ევროკომისიის სადოქტორო

პროგრამის (GEM) წევრი, წარმატებით დაიცვა დისერტაცია და
მიიღო სადოქტორო ხარისხი ევროპული კვლევების ინსტიტუტში
(IEE, ULB, ბრიუსელი) 2016 წლის იანვარში. შალვა ძებისაშვილი

არის რამდენიმე აკადემიური პუბლიკაციისა და მთელი რიგი
ანალიტიკური სტატიების ავტორი.


