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საქართველო უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის ძიებაში რუსეთის 

აგრესიის ფონზე 

 
რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ რადიკალურად შეცვალა დიდი და პატარა ძალების უსაფრთხოების დღის 

წესრიგი დასავლეთში. შედეგად, მივიღეთ ძირეული ცვლილებები აშშ-ის, ევროკავშირის და უფრო ფართო 

ევროპის უსაფრთხოების სტრატეგიებში, რაც, დიდი ალბათობით, ახალ მსოფლიო წესრიგს შექმნის. ნატო 

აქტიურად განიხილავს ნორდიკულ გაფართოებას, ხოლო ევროკავშირის წამყვანი სახელმწიფოები 

ინტენსიურ მოლაპარაკებებში არიან, თუ როგორ გაზარდონ საკუთარი თავდაცვა რუსული საფრთხის 

პირისპირ. ეს ახალი სიტუაცია აჩენს  შესაძლებლობებს და, ამავდროულად, დამატებით რისკებს პატარა 

სახელმწიფოებისთვის რუსეთის მახლობლად, ნატოში გაწევრების მსურველი საქართველოს ჩათვლით. 

არაერთი მოსაზრებით, პუტინის ამბიცია, განევრცო რუსეთის გავლენა პრო-დასავლურ პოსტ-საბჭოთა 

სახელმწიფოებზე, კრახით დასრულდა. კრემლის მარცხმა უკრაინაში აჩვენა, რომ რუსეთს არ შეუძლია 

საკუთარი იმპერიის აღდგენა. თუმცა, საქართველოსთვის, რომელსაც აქვს 2008 წლის აგვისტოს ომის 

გამოცდილება, მოსკოვის მარცხი უკრაინაში არ ნიშნავს აუცილებლად შემცირებულ საფრთხეს 

კრემლიდან. პირიქით, რამდენიმე სცენარის მიხედვით, ეს პროცესი თბილისისთვის უსაფრთხოების 

ახალი რისკების შემცველიც შეიძლება იყოს. საქართველოს პოლიტიკის თხოვნით, შერჩეული ექსპერტები 

აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან, პოლონეთიდან და საქართველოდან პასუხობენ შემდეგ კითხვებს: 

1. რა არის ის უმთავრესი რისკები და გამოწვევები, რომელთა წინაშეც, შეიძლება, საქართველო 
დადგეს სწრაფად ცვალებად გლობალური უსაფრთხოების გარემოში?  

2. რა არჩევანი აქვს საქართველოს, რათა უზრუნველყოს თავისი უსაფრთხოება რუსეთის უკრაინაში 
შეჭრის შემდეგ? შესაძლებელია თუ არა, რომ პატარა ალიანსების სტრატეგია იყოს ის, რაც გაზრდის 
საქართველოს თავდაცვით პოტენციალს რუსულ საფრთხესთან გასამკლავებლად?  

 

https://gip.ge/ka/%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%a6%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%ab%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90/
https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2022-06-14/ukraine-war-russia-why-fails?utm_medium=promo_email&utm_source=special_send&utm_campaign=election_&utm_content=20220614&utm_term=promo-email-prospects
https://foreignpolicy.com/2022/03/21/us-geopolitics-security-strategy-war-russia-ukraine-china-indo-pacific-europe/
https://gip.ge/the-end-of-the-war-in-ukraine-and-risk-assessment-for-georgia-four-scenarios/
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ელჩი კენეტ იალოვიცი 
(გადამდგარი), უილსონის 
ცენტრის საერთაშორისო 
მკვლევარი, აშშ-ს ყოფილი 
ელჩი საქართველოში 
1998-2001 წლებში 

 

დღეს საქართველო მნიშვნელოვანი გამოწვევის 

წინაშე დგას როგორც საერთაშორისო 

ურთიერთობების, ისე შიდა უსაფრთხოების 

თვალსაზრისით. რუსეთს ქვეყნის ტერიტორიის 

20% აქვს ოკუპირებული და მისი სამხედრო 

ძალები თბილისიდან 80 კილომეტრზე ნაკლები 

მანძილით არიან დაშორებული. საქართველოს 

ნატოში გაწევრების მოლოდინი მოკლევადიან 

პერსპექტივაში ბუნდოვანია, ხოლო 

ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის 

მიღების პროცესი გადაიდო პოლარიზაციის, 

სასამართლო რეფორმის, მედიის 

თავისუფლებისა და უმცირესობების დაცვის 

კუთხით არსებული თვალშისაცემი ხარვეზების 

პირობებში. მოკლედ, საქართველოს სურვილი, 

გახდეს ევროპული უსაფრთხოებისა და 

ეკონომიკური თანამეგობრობის წევრი, პირდაპირ 

არის დაკავშირებული შიდა პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ რეფორმებთან.  

არავინ დავობს იმ სირთულეებზე, რომელთა 

წინაშეც საქართველო დგას თავისი ჩრდილოელი 

მეზობლის გამო, თუმცა დღეს უსაფრთხოების 

ყველაზე დიდი გამოწვევა მთავრობის მიერ 

პოლიტიკის იმ მიმართულებით სიარულია, 

რომელსაც მოსახლეობის უმეტესობა უჭერს 

მხარს. პოლარიზაციის გამოწვევის წინაშე ბევრი 

დემოკრატია დგას, მათ შორის, აშშ, და ამ 

მიმართულებით წინ წაწევა არ არის მარტივი. 

რუსეთის მიერ უკრაინის დაპყრობამ ნათლად 

წარმოაჩინა ის სისუსტეები, რომლებიც ერთი 

ადამიანის ავტორიტარული რეჟიმის სასტიკ 

მოქმედებას, რაც ძირს უთხრის საერთაშორისო 

უსაფრთხოებას. არავის, ქართველების გარდა, არ 

შეუძლია საქართველო ევროკავშირისა და ნატოს 

წევრობის გზაზე დააყენოს. საქართველოს ყველა 

მეგობარი ამ მხრივ დახმარებისთვის მზადაა.  

 
 
 
 

პროფ. ტრეისი ჯერმანი, 
კონფლიქტებისა და 
უსაფრთხოების 
პროფესორი, თავდაცვის 
სწავლების დეპარტამენტი, 
ლონდონის კინგს კოლეჯი 

რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ საერთაშორისო 

უსაფრთხოების გარემო ძირეულად შეცვალა. ჯერ 

კიდევ არ არის ნათელი, შეასუსტებს თუ 

გააძლიერებს ეს მოვლენები რუსეთის გავლენას 

პოსტ-საბჭოთა სივრცეში. ცხადია, თუ აღიქმება, 

რომ რუსეთი უკრაინასთან დამარცხდა, მან 

შესაძლოა რეგიონული ჰეგემონის პოზიცია 

დაკარგოს; მისი სტატუსი ეფუძნება რუსეთის, 

როგორც დომინანტი ძალის სხვა ქვეყნების მიერ 

აღქმას და მიღებას. ამან კი, შესაძლოა, 

არასტაბილურობა გამოიწვიოს, როდესაც 

სახელმწიფოები ძალისა და გავლენის 

გადანაწილებას შეეცდებიან. თუმცა, 2020 წლის 

დასაწყისში ყარაბაღის ომის და 2021 წელს 

ყაზახეთში განვითარებული მოვლენების ფონზე, 

რუსეთის პოზიციები პოსტ-საბჭოთა სივრცეში 
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გაძლიერდა; რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ, 

შესაძლოა, კიდევ უფრო გააძლიეროს კრემლის 

პოზიციები და ეს გამაფრთხილებელი სიგნალი 

გახდეს იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც მოსკოვი 

“უპირატეს ინტერესების ზონად” მიიჩნევს.  

ორივე ეს სცენარი სერიოზული გამოწვევაა 

საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, რასაც თან 

რეგიონული არასტაბილურობისა და ქვეყნის 

შიდა საქმეებში რუსეთის ჩარევის რისკი ახლავს. 

ეს მაშინ, როდესაც მოსკოვი ცდილობს 

პერიფერიებზე „მეგობრული“ ქვეყნები ჰყავდეს. 

უფრო ფართო კონტექსტში, გლობალურ 

სამომხმარებლო საქონელზე, განსაკუთრებით კი 

ენერგო რესურსებზე, საკვებზე და სასუქზე 

გაზრდილი ფასები საქართველოსთვის (და ბევრი 

სხვა ქვეყნისთვის) მნიშვნელოვან გამოწვევას 

ქმნის. გაზრდილმა ფასებმა, შესაძლოა, კიდევ 

უფრო გააღრმაოს არსებული სოციო-

ეკონომიკური და პოლიტიკური განსხვავებები, 

რაც საქართველოს უსაფრთხოებას შიგნიდან 

შეუქმნის საფრთხეს.  

რუსეთის მიერ უკრაინის დაპყრობამ ნათელი 

გახადა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, 

მიმდინარე მოქმედებებმა სამომავლოდ 

პრობლემები არ დააგროვოს. აუცილებელია, რომ 

პოლიტიკოსებმა მოკლევადიან შედეგებზე 

ფოკუსირების ნაცვლად, სტრატეგიულად (და 

კრეატიულად) იფიქრონ ისეთ საკითხებზე, 

როგორიცაა ენერგო და საკვების უსაფრთხოება. 

საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, 

საქართველომ უნდა სცადოს საზოგადოებრივი 

და პოლიტიკური განხეთქილებების თავიდან 

არიდება, რაც ძირს უთხრის სოციალურ 

ერთიანობას და ამასთან უნდა მოახერხოს 

დემოკრატიული უკუსვლის შეჩერება. ევროპულ 

ინსტიტუტებში უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის 

ამბიციის მიღწევა საჭიროებს არა მხოლოდ ახალი 

იდენტობის სოციალურ კონსტრუქციას, არამედ 

ლიბერალურ-დემოკრატიული ნორმების და 

ღირებულებების პატივისცემას, და რიგ 

სფეროებში რეფორმებისა და რეგულაციების 

გატარებას.  

 
 
 
 

დოქტ. ანდრეი სზეპტიცკი, 
Ph.D., სრული პროფესორი 

ვარშავის უნივერსიტეტის 
პოლიტიკური 
მეცნიერებებისა და 
საერთაშორისო კვლევების 
ფაკულტეტზე; პროფესორი 

ვინიცას ვასილ სტუსის დონეცკის ეროვნული 
უნივერსიტეტის ისტორიისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების ფაკულტეტზე 

ყველაზე დიდი რისკები დაკავშირებულია 

რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ 

პოლიტიკასთან. უკრაინაში ჰიპოთეტური 

გამარჯვების შემთხვევაში, რუსეთი, შესაძლოა, 

პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი 

საქართველოს მიუბრუნდეს. უკრაინაში 

გაჭიანურებულმა კონფლიქტმა და 

საქართველოში ადეკვატური რეფორმების 

არარსებობამ, შესაძლოა, დასავლეთთან მისი 

კავშირები შეასუსტოს (საქართველოსთვის 

ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე 

გადაწყვეტილება ამის საუკეთესო მაგალითია). 

მსგავს სიტუაციას უარყოფითი გავლენა ექნება 

საქართველოს იმიჯზე და მარტივად 

შესაძლებელია საქართველოში ტურიზმის 

შემცირება გამოიწვიოს. სხვა სავარაუდო 

გამოწვევებს შორისაა აფხაზეთთან და სამხრეთ 
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ოსეთთან გამყოფ ხაზზე სიტუაციის ესკალაცია, 

საკვებისა და ენერგო რესურსების დეფიციტი, 

ასევე, პოლიტიკური და ეკონომიკური 

სიტუაციის გათვალისწინებით, რუსეთიდან 

რემიგრირების წნეხი.   

უკრაინის შემთხვევა ცხადყოფს, რომ არ 

არსებობს ალტერნატივა, რომელიც სრულად 

უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას 

ამ მოცემულობაში. საქართველოს უსაფრთხოების 

სტრატეგია შეიძლება ეფუძნებოდეს სამ 

ელემენტს. პირველი, ეს არის პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და სამხედრო კავშირების 

გაძლიერება დასავლეთთან (ევროკავშირი, აშშ, 

ნატო). ამ პროცესის პარალელურად უნდა 

ხორციელდებოდეს თანმიმდევრული შიდა 

რეფორმები დასავლური სტანდარტების 

შესაბამისად. მეორე, თანამშრომლობის, 

განსაკუთრებით კი, ეკონომიკური 

თანამშრომლობის ჩამოყალიბება რეგიონის სხვა 

პარტნიორებთან (აზერბაიჯანი, ირანი, 

ცენტრალური აზია, ჩინეთი). მესამე, რამდენადაც 

შესაძლებელია, საქართველომ თავი უნდა 

აარიდოს რუსეთთან კონფლიქტის შემდგომ 

ესკალაციას. საკუთარი სუსტი საერთაშორისო 

პოზიციის გათვალისწინებით, საქართველო 

უნდა შეუერთდეს რუსეთზე დაკისრებულ 

სანქციებს, თუმცა არ უნდა იყოს ამ პროცესის 

ლიდერი.   

 
 
 

 

 

 

 

გენერალ-მაიორი 

ვახტანგ კაპანაძე 
(გადამდგარი), 
საქართველოს 
შეიარაღებული ძალების 
გენერალური შტაბის 
ყოფილი უფროსი 

 
„რისკად“ შეიძლება ჩაითვალოს პირობა, 

როდესაც რუსეთს ექნება ან სურვილი, ან 

პოტენციალი, განახორციელოს საქართველოს 

მიმართ ექსპანსია თუ სამხედრო-პოლიტიკური 

ზეწოლა.  როდესაც მას ეს ორივე გააჩნია, ეს უკვე 

არის „მუქარა“, რის წინაშეც, ფაქტობრივად, 

საქართველო დგას. უკრაინაში ომის 

დასრულების არცერთი სცენარის პირობებში 

რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები 

საქართველოსთვის არ იხსნება: რუსეთი, 

წარმატების შემთხვევაში, გააგრძელებს თავის 

აგრესიულ პოლიტიკას, მიმართულს საბჭოთა 

კავშირის აღდგენისკენ, რაც პერმანენტული და 

ეგზისტენციალური საფრთხის ქვეშ, უპირველეს 

ყოვლისა, აყენებს როგორც საქართველოს, ასევე, 

მოლდოვასა და ყაზახეთს. ასევე, თუკი ეს ომი 

წარუმატებელი იქნება რუსეთისთვის (რაც, ამ 

ეტაპზე, მეტად იკვეთება), რუსეთი შეეცდება 

საკუთარი მოსახლეობის და მცირერიცხოვანი 

მოკავშირეების თვალში რეაბილიტაციას „მცირე 

წარმატებული ომით“ საქართველოს მაგალითზე, 

რომელიც როგორც გეოგრაფიულად, ასევე, მის 

ტერიტორიაზე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 

პლაცდარმების არსებობით, ყველაზე 

მოწყვლადია რუსეთის სამხედრო-პოლიტიკური 

ზემოქმედებისთვის. 

უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა სრულად 

შეცვალა მსოფლიოში ჩამოყალიბებული 

საერთაშორისო უსაფრთხოების პარადიგმა.  
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გავიხსენოთ, რომ ერთა ლიგის მთავარი მიზანი 

იყო განიარაღება, კონფლიქტების და ომების 

მშვიდობიანი გზით მოგვარება 

მოლაპარაკებებისა და არბიტრაჟების 

საშუალებით, ანალოგიურადაა გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის (გაერო) შემთხვევაში. 

ასევე გავიხსენოთ, რომ ერთა ლიგის 

არაეფექტიანობა მნიშვნელოვნად გამოიკვეთა მე-

20 საუკუნის 30-იან წლებში ღერძის ქვეყნების 

აგრესიული პოლიტიკის შეჩერების უუნარობის 

გამო და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 

შემდგომ ჩანაცვლებულ იქნა გაერო-თი.  საკითხი 

დგას შემდეგნაირად: ხომ არ მეორდება ისტორია  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

და ხომ არ დადგა აუცილებლობა საერთაშორისო 

უსაფრთხოების სისტემის ახალი მოდელის 

შემუშავებისთვის. დიდი იმედია, ნატო-ც არ 

იქნება ისეთი, როგორც ამ უკრაინის ომამდე იყო 

და დაუბრუნდება თავის პირვანდელ სახეს, 

როდესაც გაცილებით ქმედითი და აქტიური იყო.  

რაც შეეხება საქართველოს, უდავოა, რომ ნატო-

სკენ მიმავალ გზაზე, მცირე (ან რეგიონული) 

ალიანსები არა მარტო სასურველი, არამედ 

სასიცოცხლო აუცილებლობაა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და ანალიტიკური 
ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების 
ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური 
კვლევისა და ადვოკატირების გზით.  
 
პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით BST-თან თანამშრომლობით. მის შინაარსზე 
პასუხისმგებლობა ეკისრება ავტორებს და ის  შესაძელებელია არ ასახავდეს ევროკავშირისა და  საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტის შეხედულებებს.  

 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
 
„საქართველო უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის ძიებაში რუსეთის აგრესიის ფონზე“  ექსპერტთა კომენტარი #22, 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ივლისი 2022.  
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