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ანდრეი კორტუნოვი

შესავალი

თანამედროვე რუსულ-ქართული ურთიერთობებისთვის 2017 და 
2018 წლები, სრულიად მოულოდნელად, დიდი საიუბილეო თარიღები 
ხდება. ხუთი წლის წინ, 2012 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 
დააწესა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხების რეგულირების სპე-
ცი ალური წარმომადგენლის თანამდებობა, რომელზეც დაინიშნა 
ზურაბ აბაშიძე (საქართველოს ელჩი რუსეთში 2000-2004 წწ.). მისი ვი-
ზა ვი გახდა სახელმწიფო მდივანი – რუსეთის ფედერაციის საგარეო 
საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. თითქმის ათი 
წლის წინ, 2008 წელს, განვითარდა ცნობილი ტრაგიკული მოვლენები 
საქართველოსა და რუსეთის შეიარაღებული ძალების მონაწილეობით, 
რომელთა შედეგადაც საქართველომ გაწყვიტა რუსეთთან დიპლო-
მატიური კავშირი და ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ხანგრძლივი 
კრიზისის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. 

გასული ათწლეული მძიმე გამოცდა აღმოჩნდა როგორც ჩვენი ორი 
ქვეყნის ხალხების, ასევე, რუსეთისა და საქართველოს დიპ ლო მა-
ტი ების თვისაც. მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობები სრულ ფა-
სოვან ფორმატში ჯერ კიდევ არ არის აღდგენილი, გარკვეული პო ზი-
ტიური დინამიკა რუსულ-ქართულ კონტაქტებში მაინც შე ინიშ ნება. 
უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება სავაჭრო კავშირებსა და ტუ რიზმს. 
2017 წელს საქონელბრუნვა რუსეთსა და საქართველოს შორის 1 მლრდ 
დოლარს მიუახლოვდა. ტურისტების რაოდენობამ რუ სეთიდან, რომ-
ლებმაც საქართველო მოინახულეს, სარეკორდო 1,4 მლნ კაცს მიაღწია. 
არცთუ უსაფუძვლოდ, მოსალოდნელია დადებითი ძვრა ტვირთების 
ტრანზიტის პრობლემების გადაწყვეტაში. 2017 წლის 19 დეკემბერს 
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა ბერნში ხელი მოაწერეს 

ა.ვ. კორტუნოვი
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ანდრეიკორტუნოვი

კონტრაქტს შვეიცარიულ კომპანია SGS-სთან, რომელმაც უნდა უზრუნ-
ველყოს ტვირთების მონიტორინგი „საბაჟო ადმინისტრირებისა და 
საქონლის მონიტორინგის ძირითადი პრინციპების შესახებ“ შეთან-
ხმების დებულებათა ჩარჩოებში, რომელიც დაიდო რუსეთსა და საქარ-
თვე ლოს შორის 2011 წელს. ასეთსავე ნაბიჯებს მოელის უახლოეს მომა-
ვალ ში ქართული მხარე რუსეთისაგან SGS-სთან შეთანხმებაზე ხელის 
მოწერით. 

შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დაგროვილი პოზიტიური გამოც-
დილება უახლოეს მომავალში ინერციით მიიყვანს მხარეებს ადრინ-
დელი, კონფლიქტამდელი ორმხრივი ურთიერთობების დო ნეზე? 
სამწუხაროდ, ასეთი პერსპექტივა ჯერჯერობით არ ჩანს. დღეს ნა-
თე ლია, რომ თანამშრომლობის მრავალი დიდი მიმართულების მა-
ღალ ხარისხიანმა განვითარებამ თავის უმაღლეს წერტილს უკვე 
მი აღწია ან უახლოვდება მას. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურ-
თი ერთზემოქმედების დონის შემდგომი ამაღლება შეუძლებელია 
ოფი ციალური ურთიერთობების აღდგენის შესახებ მოსკოვსა და 
თბი ლისს შორის მთავარი პოლიტიკური საკითხისა და, ასევე, აფხა-
ზეთ  სა და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული პრობლემების გაურ-
ღვევ ლად. ამასთან, მხარეთა პოზიციები პრინციპულ საკითხებთან 
დაკავ  შირებით გასული წლების განმავლობაში არ შეცვლილა. ამგვარ 
პი რო ბებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მრავალმხრივი ფორ-
მატები, რომლებშიც ორივე ქვეყანა მონაწილეობს. ზოგ შემთხვევაში 
ძალ ზე ეფექტიანი აღმოჩნდება ხოლმე მესამე ქვეყნების შუამავლობა. 
მაგალითად, პოზიტიურ როლს ასრულებს შვეიცარიის მონაწილეობა 
რიგ მიმდინარე საკითხებში რუსეთისა და საქართველოს ინტერესების 
შვეიცარიის საელჩოებთან ღია სექციების გავლით მოსკოვსა და 
თბილისში, შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ასეთი ფორმატის არსებობა 
არ შეიძლება, უსასრულოდ გაგრძელდეს. ადრე თუ გვიან გაჩნდება 
პირდაპირი ურთიერთობის შესაძლებლობები და სტიმულები. სულ 
ცოტა ხნის წინანდელი ისტორიიდან – ოლიმპიადის ჩატარება სოჭში, 
როდესაც შესაძლებელი და აუცილებელი აღმოჩნდა რუსეთისა და 
საქართველოს თანამშრომლობა უსაფრთხოების საკითხებში და მან 
თავისი პროდუქტიულობის დემონსტრირება მოახდინა. 

მომავალში პერსპექტიული ჩანს სხვადასხვა სფეროში რუსულ-
ქართული ურთიერთობების განვითარება მრავალმხრივი პროექტების 
კონტექსტში. როგორც ჩანს, თანამედროვე რუსეთსა და საქართველოს 
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დასჭირდებათ, ხელახლა დააგროვონ პოლიტიკური ურთიერთნდობის 
კაპიტალი, რომელიც ყველაზე სწრაფად კონკრეტულ ერთობლივ 
მუშაობაში გროვდება. გარკვეული პოტენციალი აქვს რუსეთისა და 
საქართველოს თანამშრომლობას ევრაზიაში ინტეგრაციული პრო-
ექ ტების განვითარებასთან დაკავშირებით. უკვე დღეს საქართველო 
გვევლინება რუსეთსა და სომხეთს – ევრაზიული ეკონომიკური კავში-
რის (EAEU) წევრებს შორის - მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ რგოლად 
სა ვაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებში და ეს – მიუხედავად ღია სა-
კითხისა EAEU-სა და EU-ს შორის ურთიერთქმედების შესახებ, რო-
მელ თანაც, სხვათა შორის, საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი ასო-
ციირების შეთანხმებაზე და შექმნილი აქვს თავისუფალი ვაჭრობის 
ღრმა და ყოვლისმომცველი ზონა. რუსეთმა და საქართველომ თავიან-
თი ადგილი უნდა პოვონ პროექტებში, რომლებიც რეალიზდება ჩი-
ნეთის მიერ ევრაზიაში „აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყლის“ 
ინი ციატივასთან დაკავშირებით. გარკვეული, და ძალზე დაუფასებელი 
პო ტენციალი ურთიერთქმედებს შავი ზღვის ეკონომიკური ორგა ნი ზა-
ცი ების თანამშრომლობის (BSEC) ფორმატში. 

რუსეთსა და საქართველოს შორის შემდგომი თანამშრომლობის 
სტრა ტეგიების შესამუშავებლად უკიდურესად მნიშვნელოვანია, გაგ-
რძელდეს ექსპერტთა ფართო დიალოგი ამ ორ ქვეყანას შორის. ამ 
პროცესში თვალსაჩინო წვლილი შეიტანა კონფლიქტებისა და მო ლა-
პარაკებების საერთაშორისო ცენტრმა (ICCN, საქართველო) და რუ-
სეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭომ (RIAC). პროექტ „რუსეთ-სა-
ქარ თველოს დიალოგის ხელშეწყობის“ ფარგლებში ორგანიზაციებმა 
ჩაატარეს ექსპერტთა შეხვედრების, მრგვალი მაგიდებისა და ფოკუს-
ჯგუფების სერია, გამოსცეს სტატიების ორი კრებული ორ მხრივი ურ-
თი ერთობების ყველა სპექტრში: „რუსულ-ქართული ურთი ერ თო ბე ბი: 
განვითარების ახალი გზების ძიებაში“ და „რუსეთი – საქართველო: 
საკვანძო მიმართულებები ურთიერთობებში“. მა სა  ლე ბის განხილ-
ვისა და მომზადების პროცესში რუსეთის მხარემ მო იხ მო საერთა-
შო რისო ურთიერთობების წამყვანი სპეციალისტები რუსე თის მეც-
ნი ერებათა აკადემიის ინსტიტუტებიდან (უპირველეს ყოვ   ლისა, 
ე. მ. პრი მაკოვის სახელობის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერ  თაშო-
რი სო ურთიერთობების ინსტიტუტის, ეკონომიკის ინ სტი ტუ ტის, 
ეთნო ლო გიისა და ანთროპოლოგიის ინსტიტუტისა და, ასე ვე, აღ მო-
სავ  ლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტის, აშშ-სა და კანადის ინსტი ტუ ტისა 
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და ენერგეტიკული კვლევების ინსტიტუტის), რუსეთის სტრა ტე-
გიული კვლევების ინსტიტუტის, უმაღლესი სასწავლებლების (საერ-
თა შორისო ურთიერთობათა მოსკოვის სახელწიფო ინსტიტუტის, 
ლო მონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რუსე თის 
სახელმწიფო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის, რუსეთის ფედე რა-
ციის მთავრობასთან არსებული ფინანსური უნივერსიტეტის), კონ -
სალ ტინგური ორგანიზაციების (ნაციონალური ენერგეტიკული უსა-
ფრთხოების ფონდისა და საერთაშორისო ფონდ „ახალი ენერგიის“).

წინამდებარე კრებულის გამოქვეყნებით ჩვენ ვაჯამებთ ბოლო სამი 
წლის მანძილზე რუსულ-ქართული ურთიერთქმედების შედეგებს. 
უსა ფრთხოების საკითხებსა და საგარეო პოლიტიკის პრიორი ტე ტებ ში 
ორ ქვეყანას შორის განსხვავებათა დიალოგის სიძნელეებთან ერთად 
რუსეთისა და საქართველოს ექსპერტები აღნიშნავენ მხარე ების კონ-
სტრუქ ციულობას სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების აღდგენაში, 
სწრაფ   ვას, ეკლესიათა შორის დიალოგში შენარჩუნდეს მაღალი ნდო ბა, 
სამეცნიერო წრეებისა და კულტურის წარმო მად გენლების დაინტერე-
სებას ორმხრივი კონტაქტების გაფართოებით. 

საექსპერტო დისკუსიებში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა 
ენერ  გეტიკის საკითხებმა. უახლოეს ხანების დღის წესრიგში დგას 
პრობ ლემების გადაწყვეტა, რომლებიც დაკავშირებულია ენგურჰესის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან – ჰიდროელექტროსადგურთან, რო-
მე ლიც აკავშირებს თბილისსა და სოხუმს გენერირებული ელექ ტრო-
ენერ გიის განაწილებისა და მისი მოხმარების საფასურის გა დახ დის 
საკითხებში. თუ გავითვალისწინებთ სოხუმისა და მოსკოვის გან-
სა კუთრებულ ურთიერთობებს, ეს საკითხი არ შეიძლება დარჩეს 
რუსეთის მხედველობის მიღმა. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კრებულის თითოეული თემატური გან-
ყო ფილებისათვის მომზადდა რეკომენდაციები, რომლებიც მიმარ-
თუ ლია რუსეთისა და საქართველოს პროფილური სამინის ტრო ებისა 
და უწყებებისადმი. ვიმედოვნებთ, რომ ამ რეკომენდაციების ღრმა 
დამუშავება მიიპყრობს გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა ყურადღებას 
და კარგი საყრდენი გახდება ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი 
ნორმალიზაციის სტრატეგიათა ფორმირებისათვის.

    ა.ვ. კორტუნოვი
რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭოს

გენერალური დირექტორი 
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ნი ნო ცი ხის თა ვი-ხუ ციშ ვი ლი

საქართველოდარუსეთი:ურთიერთობებიდა

პერსპექტივებიგანსხვავებულისისტემებისჭრილში

დი ალ ოგი
დი ალ ოგი კვლავ რჩე ბა კონ ფლიქ ტის პრე ვენ ცი ისა და მშვი დო ბის 

მშე ნებ ლო ბის ერთ-ერთ მთა ვარ ინ სტრუ მენ ტად, რო მე ლიც კონ ფლიქ-
ტის შე დე გად და შო რი შო რე ბულ მხა რე ებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს, თა ვი-
ან თი პრობ ლე მე ბის, ინ ტე რე სე ბი სა და სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ხებ სა ერ თო 
ხედ ვა ჩა მო აყ ალ იბ ონ. დი ალ ოგ ის მო ნა წი ლე მხა რე ებს ეძ ლე ვათ ნე იტ-
რა ლუ რი სივ რცე, რომ ჩა ერ თონ კონ ფლიქ ტთან და კავ ში რე ბულ პო ლი-
ტი კუ რად სენ სი ტი ური სა კითხე ბის გან ხილ ვა ში. 

ნდო ბის აღ დგე ნის ღო ნის ძი ებ ები ხელს უწყობს კონ ფლიქ ტის შე-
დე გად და პი რის პი რე ბულ მხა რე თა შო რის და ძა ბუ ლო ბის შემ ცი რე ბას,  
ურ თი ერ თგა გე ბის გა რე მოს შექ მნას და შე საძ ლო თა ნამ შრომ ლო ბის 
გზე ბი სა და სა შუ ალ ებ ებ ის გა მოვ ლე ნას.  

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ებს, მა თი საქ მი ან ობ იდ ან 
გა მომ დი ნა რე,  კარ გი შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ სა იმ ის ოდ, რომ ისა უბ რონ 
სხვა დას ხვა მხა რეს მყო ფი კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ად გი ლობ-
რი ვი სა ზო გა დო ებ ებ ის ხედ ვებ ზე, ინ ტე რე სებ სა და მო ტი ვა ცი ებ ზე. 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ები, რო გორც წე სი, ნაკ ლე ბი 
რა დი კა ლუ რო ბით ხა სი ათ დე ბი ან მათ მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სა ზო გა-
დო ებ ის ხედ ვი სა და პო ზი ცი ის გა მო ხატ ვი სას და მეტ მოქ ნი ლო ბას იჩ-
ენ ენ და პი რის პი რე ბულ პო ზი ცი ათა და ახ ლო ებ ის პრო ცეს ში. სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა 
შე უძ ლი ათ ოფ იცი ალ ურ მო ლა პა რა კე ბა თა მხარ და სა ჭე რად. მე ტიც, იმ 
შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც ოფ იცი ალ ური მო ლა პა რა კე ბე ბი ჩიხ შია შე სუ-
ლი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის არ სე ბუ ლი 
დი ალ ოგი, შე საძ ლე ბე ლია, გან ვი ხი ლოთ მხა რე თა შო რის ურ თი ერ თო-
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ბა თა სრუ ლი შეწყვე ტის ალ ტერ ნა ტი ვად. ას ევე, არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის რო ლი ოფ იცი ალ ური სამ შვი დო ბო 
შე თან ხმე ბე ბის მიღ წე ვის შემ დგომ პე რი ოდ შიც, რად გან სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ება წარ მო ად გენს მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას და პი რის პი რე ბულ 
სა ზო გა დო ებ ათა შე რი გე ბი სა და მა თი მშვი დო ბი ანი თა ნაცხოვ რე ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი ორ გა ნი ზა ცი ები 
პრო ექ ტის1 გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ ორ გა ნი ზა ცი ას წარ მო ად გენს კონ-

ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ცენ ტრი 
– და მო უკ იდ ებ ელი, მშვი დო ბის დამ ყა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სას-
წავ ლო-კვლე ვი თი  და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 1994 წელს და არ სდა და 
თბი ლის ში, სა ქარ თვე ლო ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს. კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო-
ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ცენ ტრი პოსტ-ტო ტა ლი ტა-
რულ სა ზო გა დო ებ აში მშვი დო ბი სა და თან ხმო ბის დამ ყა რე ბის მიზ ნით 
და ფუძ ნდა,   ხო ლო მი სი ინ ტე რე სის მთა ვარ სფე როს სა ქარ თვე ლო სა 
და კავ კა სი ის რე გი ონ ში კონ ფლიქ ტის პრე ვენ ცია და მოგ ვა რე ბა წარ მო-
ად გენ და. თუმ ცა, მომ დევ ნო წლებ ში ცხა დი გახ და, რომ ამ მიზ ნე ბის 
მიღ წე ვა შე უძ ლე ბე ლი იყო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის შე საძ ლებ ლო-
ბა თა გაძ ლი ერ ებ ის, ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და რიგ და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე ებ თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბის გა რე შე. სა სურ ვე ლი 
შე დე გის მი საღ წე ვად, კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა-
შო რი სო კვლე ვით მა ცენ ტრმა თა ვი სი საქ მი ან ობ ისა და პარ ტნი ორ ებ ის 
დი ვერ სი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნა ის ეთი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის მეშ ვე ობ ით, 
რო გო რე ბი ცაა: იძ ულ ებ ით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი და იძ ულ ებ ით 
გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ორ გა ნი ზა ცი ები, რე პატ რი ან ტე ბი, ეთ ნი კუ რი 
და რე ლი გი ური უმ ცი რე სო ბე ბი, ექ სპერ ტთა გა ერ თი ან ებ ები და ას ოცი-
აცი ები, ახ ალ გაზ რდა პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბი და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი-
ვის ტე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, ქალ თა ჯგუ ფე ბი და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ები.

კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი-
თი ცენ ტრის მი ზანს წარ მო ად გენს მშვი დო ბი ანი, ტო ლე რან ტუ ლი და 
მდგრა დი ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა კარ გად გან ვი თა-

1 პრო ექ ტი სა თა ურ ით „რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს დი ალ ოგ ის ხელ შეწყო ბა“ 2013 წლი დან 
ხორ ცი ელ დე ბა, შვე იც არი ის კონ ფე დე რა ცი ის სა გა რეო საქ მე თა ფე დე რა ლუ რი დე პარ-
ტა მენ ტის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით.
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რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო და სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბით. ცენ ტრის მი-
სიაა, წა ახ ალ ის ოს და გა ნა ვი თა როს კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის არ ა ძა-
ლადობ რი ვი მე თო დე ბი სა ქარ თვე ლო სა და სამ ხრეთ კავ კა სი აში,  ხე ლი 
შე უწყოს უმ ცი რე სო ბა თა ჯგუ ფე ბის ინ ტეგ რა ცი ას და მხა რი და უჭ ირ ოს 
დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის გაძ ლი ერ ებ ის 
გზით.  

პრო ექ ტის პარ ტნი ორია რუ სე თის სა ერ თა შო რი სო საქ მე თა საბ ჭო, 
არ აკ ომ ერ ცი ული, სას წავ ლო-კვლე ვი თი და დიპ ლო მა ტი ური ცენ ტრი, 
რო მე ლიც 2010 წელს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის-
ტრო სა და გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს მი ერ და არ სდა.

საბ ჭოს საქ მი ან ობ ის მი ზა ნია ხალ ხთა შო რის მშვი დო ბის, მე გობ რო-
ბი სა და სო ლი და რო ბის გან მტკი ცე ბა, სა ერ თა შო რი სო კონ ფლიქ ტე ბის 
პრე ვენ ცია და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბი სა და კრი ზი სუ ლი სი ტუ აცი-
ებ ის რე გუ ლი რე ბის ხელ შეწყო ბა. კონ ფლიქ ტის მო საგ ვა რებ ლად გა მო-
სავ ლის ძი ებ ის პრო ცეს ში საბ ჭო წარ მო ად გენს და მა კავ ში რე ბელ რგოლს 
სა ხელ მწი ფო სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის სა მეც ნი ერო წრე ებს შო-
რის. 

ის ეთ ორ გა ნი ზა ცი ას თან პარ ტნი ორ ობ ამ (2013 წლი დან), რო გო რიც 
რუ სე თის სა ერ თა შო რი სო საქ მე თა საბ ჭოა2, რო მე ლიც რუ სე თის ფე დე-
რა ცი აში ერთ-ერთ ყვე ლა ზე მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური და გავ ლე ნი ანი ან-
ალ იტ იკ ური ცენ ტრია, რუ სეთ ში პრო ექ ტის ეფ ექ ტი ან ად გან ხორ ცი ელ-
ება  გა ხა და შე საძ ლე ბე ლი.

საბ ჭოს თან თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გია ის, რომ პრო ექ ტი შე ფას და 
და გა ნი საზღვრა, რო გორც ორ მხრი ვი დი ალ ოგ ის პლატ ფორ მა. საბ ჭოს 
მა ღალ მა ავ ტო რი ტეტ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა სა ყო ველ თა-
ოდ ცნო ბი ლი რუ სი ექ სპერ ტე ბის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ობ ის კუთხით. 
საბ ჭოს საქ მი ან ობ ის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ები მა ღალ 
დო ნე ზე გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პირ თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სი 
გახ და სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ურ თი ერ თო ბა თა მო წეს რი-
გე ბის გზა ზე.   

2 ორ გა ნი ზა ცია Global Go-ს მსოფ ლი ოს ან ალ იტ იკ ური ცენ ტრე ბის 2013 წლის რე იტ ნგე-
ბი სა და პენ სილ ვა ნი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი შე მოკ ლე ბუ ლი ან გა-
რი შის მი ხედ ვით,  მსოფ ლი ოს ახ ლად და არ სე ბულ წამ ყვან ან ალ იტ იკ ურ ცენ ტრებს 
შო რის, რუ სე თის სა ერ თა შო რი სო საქ მე თა საბ ჭოს მე ორე ად გი ლი უკ ავია იხ: http://
www.ecologic.eu/sites/files/news/2014/gotoreport2013_final.pdf (გვ 81).
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პრო ექ ტის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ურ თი ერ თო-
ბა თა მო წეს რი გე ბა დი ალ ოგ ის პრო ცე სის ხელ შეწყო ბით ქვეყ ნე ბის უს-
აფ რთხო ებ ისა და ეკ ონ ომ იკ ური მდგრა დო ბის მი საღ წე ვად.

სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის შეწყვე ტი ლი დიპ ლო მა ტი ური 
ურ თი ერ თო ბე ბის (2008 წლის აგ ვის ტოს კრი ზი სის შემ დგომ) მი უხ-
ედ ავ ად, და მა კავ ში რე ბელ ფაქ ტო რად რჩე ბა ყვე ლა სა ხის მო ლა პა რა კე-
ბა: ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო დის კუ სი ები (არ აფ ორ მა ლუ რად – ჟე ნე ვის 
პრო ცე სი 2008 წე ლი), აბ აშ იძე-კა რა სი ნის ორ მხრი ვი მო ლა პა რა კე ბა (2012 
წე ლი), „სტამ ბო ლის პრო ცე სი“3 (2008 წე ლი) – დი ალ ოგი, რო მე ლიც მიმ-
დი ნა რე ობს შე რე ული არ ხის (1.5) ფორ მატ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ებ ის ექ სპერ ტთა მო ნა წი ლე ობ ით და სხვა დას ხვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა-
რე თა მი ერ გა მარ თუ ლი  ცალ კე ული შეხ ვედ რე ბი.

„სტამ ბო ლის პრო ცე სი“
„სტამ ბო ლის პრო ცე სი“ რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს მა ღალ კვა ლი-

ფი ცი ურ პო ლი ტი კურ ექ სპერ ტთა შო რის ყვე ლა ზე ხან გრძლი ვად მიმ-
დი ნა რე დი ალ ოგ ის ფორ მა ტია, რო მე ლიც კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა-
პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ცენ ტრის დამ ფუძ ნებ ლი სა და 
დი რექ ტო რის – პრო ფე სორ გი ორ გი ხუ ციშ ვი ლის ინ იცი ატ ივ ით 2008 
წლის აგ ვის ტოს კრი ზი სის შემ დგომ მა ლე ვე და იწყო. აღ ნიშ ნულ პრო-
ცესს სა ხე ლი მი სი სტამ ბოლ ში გან ხორ ცი ელ ებ ის გა მო ეწ ოდა.

ბო ლო 9 წლის გან მავ ლო ბა ში დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში გა მარ თულ 
ოც დაცხრა შეხ ვედ რა ში, სა ერ თო ჯამ ში, 100-ზე მე ტი წამ ყვა ნი ექ სპერ ტი 
და სა ზო გა დო მოღ ვა წე მო ნა წი ლე ობ და (მათ შო რის, 63 სა ქარ თვე ლო-
დან და 59 – რუ სე თი დან); ფო კუს-ჯგუ ფებ სა და დი ალ ოგ ის მო სამ ზა-
დე ბელ დის კუ სი ებ ში, ას ევე წლი ურ კონ ფე რენ ცი ებ ში სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ებ ის სა მეც ნი ერო წრე ებ ის და ახ ლო ებ ით 200 წარ მო მად გე ნე ლი 
მო ნა წი ლე ობ და თბი ლის სა და მოს კოვ ში მრგვა ლი მა გი დის ფორ მატ ში 
გა მარ თულ შეხ ვედ რებ ში.

2013 წლის შემ დეგ პროგ რა მი სა და დი ალ ოგ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
პრო ცეს ში ჩა ერ თნენ შვე იც არი ელი დიპ ლო მა ტე ბი და ექ სპერ ტე ბი მო-
ნა წი ლე ებ ის თვის გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ის მიზ ნით. 

3 “სტამ ბო ლის პრო ცე სის“ ის ტო რია იხ ილ ეთ ბმულ ზე: www.iccn.ge. 
 „სტამ ბო ლის პრო ცე სი“ რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ექ სპერ ტთა დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში, 

კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ცენ ტრის ინ იცი ატ-
ივ ით, 2008 წლის ნო ემ ბერ ში, შეიარაღებული კონ ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ის გლო ბა ლუ-
რი პარ ტნი ორ ობ ის პლატ ფორ მის მი ხედ ვით და იწყო.
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ქარ თველ და რუს პო ლი ტი კურ ექ სპერ ტთა ჯგუ ფე ბის ფო რუ მის 
მი ზანს წარ მო ად გენ და უს აფ რთხო ებ ის, ეკ ონ ომ იკ ის, ჰუ მა ნი ტა რულ, 
სამ ხედ რო და კონ ფლიქ ტის სა კითხებ ზე პო ლი ტი კის ან ალ იზ ისა და 
კვლე ვის პრო ცეს ში უფ რო აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობ ის მი ღე ბა. პო ლი ტი-
კუ რი მოვ ლე ნე ბის შე ფა სე ბი სა და გან საზღვრის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლი ერ ებ ას თან ერ თად, ექ სპერ ტთა ჯგუ ფე-
ბი იყ ენ ებ ენ ად გი ლობ რივ ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ პო ტენ ცი ალს არ სე ბუ ლი 
სი ტუ აცი ის უკ ეთ გა სა აზ რებ ლად და, აგ რეთ ვე, ხე ლი სუფ ლე ბებ თან და 
სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტებ თან დი ალ ოგ ის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით 
სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთ ში.

2015 წლი დან და იწყო პროგ რა მის II ფა ზის გან ხორ ცი ელ ება რუ სე-
თის სა ერ თა შო რი სო საქ მე თა საბ ჭოს თან თა ნამ შრომ ლო ბით. პროგ რა-
მის მთა ვარ იდე ას წარ მო ად გენ და „მე ორე არ ხის“ დი ალ ოგ ის (სა ხალ ხო 
დიპ ლო მა ტია) გა დაყ ვა ნა შე რე ულ ფორ მა ტი ან (1,5 არ ხი) დი ალ ოგ ში და 
სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მთავ რო ბე ბის თვის პო ლი ტი-
კის შემ მუ შა ვე ბე ლი რე კო მენ და ცი ებ ის წარ დგე ნა ეკ ონ ომ იკ ის, ენ ერ გე-
ტი კის, უს აფ რთხო ებ ის, მიგ რა ცი ის, კულ ტუ რის, გეო-პო ლი ტი კურ და 
ჰუ მა ნი ტა რულ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით. 

პო ლი ტი კის სა კითხებ ზე ექ სპერ ტთა ან ალ იტ იკ ური მო საზ რე ბე ბი-
სა და რე კო მენ და ცი ებ ის მი წო დე ბით პროგ რა მამ ხე ლი შე უწყო სა ხელ-
მწი ფო თა შო რი სი ფორ მა ტის, კერ ძოდ კი, აბ აშ იძე-კა რა სი ნის დი ალ ოგ ის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის გაზ რდას,  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის ჩარ თუ ლო ბი სა 
და სა ექ სპერ ტო დი ალ ოგ ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუთხით.

შე რე ული ფორ მა ტის დი ალ ოგ ის (1,5 არ ხი) ფარ გლებ ში შეხ ვედ რე-
ბის გა მარ თვის პერ სპექ ტი ვა 

პროგ რა მის II ფა ზის გან ხორ ცი ელ ებ ის ძი რი თად პრაქ ტი კულ შე დეგს 
წარ მო ად გენ და რუ სე თის სა ერ თა შო რი სო საქ მე თა საბ ჭოს თან პარ ტნი-
ორ ობ ით, კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე-
ვი თი ცენ ტრის მი ერ უნ იკ ალ ური პრო ცე სის გან საზღვრა, და გეგ მვა და 
გან ხორ ცი ელ ება: კერ ძოდ, ერ თობ ლი ვი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბის  
შე მუ შა ვე ბა და შე სა ბა მი სი სამ თავ რო ბო ორ გა ნო ებ ის თვის წარ დგე ნა. 

პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტში შე ტა ნი ლი რე კო მენ და ცი ებ ის მი ზანს 
წარ მო ად გენ და კონ ფლიქ ტში მო ნა წი ლე მხა რე თა გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მიმ ღე ბი ორ გა ნო ებ ის თვის პრობ ლე მუ რი სფე რო ებ ის გან საზღვრა და 
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სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ურ თი ერ თო ბა თა ნორ მა ლი ზა ცი ის 
შე სა ხებ შე სა ბა მი სი ეფ ექ ტი ანი რე კო მენ და ცი ებ ის მი წო დე ბა. 

პროგ რა მის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას პრო ცე სი სამ სა ფე ხურს მო იც ავ და. 
სა მი ვე სა ფე ხუ რის საქ მი ან ობა დამ ყა რე ბუ ლი იყო პარ ტნი ორ თა ურ თი-
ერ თნდო ბა ზე. შე დე გად, ჩვენ შე ვი მუ შა ვეთ ეფ ექ ტი ანი მიდ გო მა, რო-
მე ლიც ერ თობ ლი ვი პრო დუქ ტის შექ მნას ემ სა ხუ რე ბო და (პო ლი ტი კის 
დო კუ მენ ტე ბი შე მუ შავ და რუ სულ ენ აზე და ით არ გმნა ქარ თუ ლად 
შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ის თვის წარ სად გე ნად). მი უხ ედ ავ-
ად ტა ბუ ირ ებ ული ან პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბის გან ხილ ვი სა, პრო ცეს-
ში მო ნა წი ლე ყვე ლა მხა რე კმა ყო ფი ლი იყო და თავს კომ ფორ ტუ ლად 
გრძნობ და. 

სა ფე ხუ რი 1: სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ურ თი ერ თო ბა თა 
მო წეს რი გე ბის ხე ლის შემ შლე ლი,  ყვე ლა ზე უფ რო აქ ტუ ალ ური და მე-
დი აში ფარ თოდ გან ხი ლუ ლი პრობ ლე მუ რი სა კითხის გან საზღვრა, ამ 
სა კითხის გა შუ ქე ბის შე ფა სე ბა და ან ალ იზი, ამ სა კითხზე ჩა ტა რე ბუ ლი 
ფო კუს–ჯგუ ფი სა შე დე გე ბის და ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე ბე ბის ან ალ იზი. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი ორ ივე მხა რეს პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში ხორ ცი ელ-
დე ბო და. 

სა ფე ხუ რი 2: დი ალ ოგ ის შეხ ვედ რის ორ გა ნი ზე ბა დარ გის ცნო ბი ლი 
ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ობ ით (მოს კო ვი, თბი ლი სი, სტამ ბო ლი ან სხვა 
შე თან ხმე ბუ ლი ად გი ლი) და  ექ სპერ ტე ბის თვის ზე მო აღ ნიშ ნულ სა-
კითხებ ზე თა ვი ან თი მიდ გო მე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის გან ხილ ვი სა და 
ან ალ იზ ის შე საძ ლებ ლო ბის მი ცე მა. დი ალ ოგ ის შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე 
ორ ივე მხა რე წარ მო ად გენ და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის პრო ექ ტს და შე-
სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებს. ორ ივე პრო ექ ტის შე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
შეხ ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ები პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის სა ბო ლოო გა ერ-
თი ან ებ ულ ვერ სი ას შე იმ უშ ავ ებ დნენ. 

სა ფე ხუ რი 3: კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო 
კვლე ვი თი ცენ ტრი არ სე ბუ ლი ნდო ბი სა და პარ ტნი ორ ული ურ თი ერ-
თო ბის სა ფუძ ველ ზე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის სა ბო ლოო გა ერ თი ან ებ-
ული ვერ სი ის ქარ თულ ენ აზე თარ გმნა სა და სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სი 
სამ თავ რო ბო სტრუქ ტრე ბის თვის მის წარ დგე ნას  უზ რუნ ველ ყოფ და. 
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სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მთავ რო ბე ბის თვის წარ-
დგე ნი ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბის პერ სპექ ტი ვა

ცნო ბი ლი ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ობ ით დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში გა-
მარ თულ შეხ ვედ რებ ზე შე მუ შავ და პო ლი ტი კის 6 დო კუ მენ ტი ორ ივე 
ქვეყ ნის გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ ორ გა ნო ებ ზე ზე მოქ მე დე ბის მო სახ-
დე ნად. 

პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი, პროგ რა მის მოკ ლე აღ წე რი ლო ბა სა და 
პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ექ სპერ ტე ბის სი ას თან ერ თად, სა ქარ თვე ლო სა და 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის შე სა ბა მის სამ თავ რო ბო ორ გა ნო ებს წა რედ გი ნა. 
ყვე ლა დო კუ მენ ტი სამ თავ რო ბო და წე სე ბუ ლე ბა თა მი სა ღე ბებ ში ოფ-
იცი ალ ურ ად და რე გის ტრირ და და ამ გზით,   ის ინი წამ ყვა ნი თა ნამ დე-
ბო ბის პი რე ბამ დე (პრე მი ერ-მი ნის ტრი, მი ნის ტრე ბი და პარ ლა მენ ტის 
წევ რე ბი) მი ვი და. 

პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი: 
დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში გა მარ თუ ლი შეხ ვედ რე ბის შე დე გად, მო სამ-

ზა დე ბე ლი სა მუ შაოების სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლიბ და ეფ ექ ტი ანი რე კო-
მენ და ცი ები, რო მელ თა მი ზანს პრობ ლე მის აღ მო საფხვრე ლად გა მო მუ-
შა ვე ბუ ლი ერ თი ანი ხედ ვა წარ მო ად გენ და. ერ თობ ლი ვად შე მუ შავ და 
შემ დე გი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი (რუ სულ და ქარ თულ ენ ებ ზე).

 
1. პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი: „ენ ერ გე ტი კის სფე რო ში რუ სეთ სა და 

სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბი“;
2. პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი: „ეკ ონ ომ იკ ის სფე რო ში რუ სეთ სა და სა-

ქარ თვე ლოს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა: პო ტენ ცი ალი და პერ სპექ-
ტი ვე ბი“;

3. პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი: „უს აფ რთხო ებ ის სფე რო ში რუ სეთ სა 
და სა ქარ თვე ლოს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა“;

4. პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი: „სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის 
ურ თი ერ თო ბე ბი და ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი მსოფ ლიო პო ლი ტი კა-
ში“;

5. პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი: „რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის 
ურ თი ერ თო ბებ ზე დი ას პო რი სა და მიგ რა ცი ის გავ ლე ნა“;

6. პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი: „სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის 
ურ თი ერ თო ბე ბის კულ ტუ რუ ლი და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ას პექ ტე ბი“.
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კრი ზი სის და საძ ლე ვად რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის დი ალ ოგ-
ის გან ვი თა რე ბას ალ ტერ ნა ტი ვა არ გა აჩ ნია. რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს 
ურ თი ერ თო ბებ თან და კავ ში რე ბულ რიგ სა კითხებ ზე დი ალ ოგი ყო ველ-
გვა რი წი ნა პი რო ბის გა რე შე უნ და გაგ რძელ დეს.

პირ ველ რიგ ში, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ კავ კა სი აში უს აფ რთხო ებ-
ის რე გი ონ ული სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ასა და სა ქარ თვე ლოს კვლავ გან სხვა ვე ბუ ლი წარ მოდ გე ნე-
ბი აქ ვთ. ორ ივე სა ხელ მწი ფოს სურს რე გი ონ ში სტა ბი ლუ რო ბა, მაგ რამ 
მიზ ნის მი საღ წე ვად მათ სხვა დას ხვა ინ სტრუ მენ ტე ბი აქ ვთ არ ჩე ული. 
რუ სე თის ფე დე რა ცია კო ლექ ტი ური უს აფ რთხო ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი აზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი – მთავ რო ბა თა შო რი სი სამ ხედ რო 
ალი ან სი, რო მე ლიც მოქ მე დებს რო გორც ალი ან სის ალ ტერ ნა ტი ვა. რაც 
შე ეხ ება სა ქარ თვე ლოს, ის ნა ტო ში გა წევ რი ან ებ ას ეს წრაფ ვის.

ორ ივე სა ხელ მწი ფო (სა ქარ თვე ლო და რუ სე თის ფე დე რა ცია) რამ-
დე ნი მე სა ერ თო გა მოწ ვე ვი სა და საფ რთხის წი ნა შე დგას, რო მელ თა 
გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც უნ და მოხ დეს მათ შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის რე-
გუ ლი რე ბა. არ სე ბობს ტე რო რიზ მი სა და რა დი კა ლუ რი (პო ლი ტი კუ რი) 
ის ლა მის საფ რთხე. ამ გვა რი საფ რთხე ებ ის აღ მოფხვრა და თა ვი დან აც-
ილ ება მხო ლოდ ორ მხრი ვი და მრა ვალ მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის გზი-
თაა შე საძ ლე ბე ლი. 

2014 წელს ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ისა და ღრმა და ყოვ ლის მომ-
ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რით სა-
ქარ თვე ლო (მოლ დო ვა სა და უკ რა ინ ას თან ერ თად) ევ რო კავ შირს მნიშ-
ვნე ლოვ ნად დაუახლოვდა. სამ ხრეთ კავ კა სი ის და ნარ ჩე ნი ორი ქვეყ-
ნი დან არც ერ თი არ აპ ირ ებს ახ ლო მო მა ვალ ში მსგავ სი შე თან ხმე ბე ბის 
გა ფორ მე ბას სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო. 2015 წლის იან ვარ ში სომ ხე თი 
ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ საბ ჭო ში გა წევ რი ან და. რაც შე ეხ ება  აზ ერ ბა იჯ-
ანს, ის ჯერ კი დევ არ ჩარ თუ ლა ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცი ის იურ იდი-
ულ ად სა ვალ დე ბუ ლო რო მე ლი მე პრო ექ ტში. ფაქ ტობ რი ვად, სამ ხრეთ 
კავ კა სია  სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი ორი ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის თან-
ხვედ რის ად გი ლად იქ ცა.

ევ რო პი სა და ევ რა ზი ის სა ვაჭ რო სივ რცე ებს შო რის მო სა ლოდ ნე ლი 
შე უთ ავ სებ ლო ბა, ნა წი ლობ რივ, ოფ იცი ალ ურ პირ თა რი ტო რი კა ზეც აის-
ახ ება, რაც, რე გი ონ ული თა ნამ შრომ ლო ბი სა და თან ხმო ბის მა გივ რად, 
ალი ან სე ბის შექ მნა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის სტი მუ ლი რე ბას 
უწყობს ხელს. ამ მდგო მა რე ობ ის სა ნაც ვლოდ მი ზა ნი ორ მხრი ვი შე თან-



19

შესავალი

ხმე ბე ბის ფარ გლებ ში სა ვაჭ რო სტან დარ ტე ბის ურ თი ერ თთავ სე ბა დო-
ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა  მო ძი ება უნ და გახ დეს. სა მო მავ ლოდ, ცეცხლის 
შეწყვე ტის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის ნე ბის მი ერი დარ ღვე ვა სამ ხრეთ კავ-
კა სი ის რე გი ონ ში დეს ტა ბი ლი ზა ცი ას შე უწყობს ხელს. აღ ნიშ ნულ მა, 
შე საძ ლოა, ას ევე იქ ონი ოს გავ ლე ნა რე გი ონ ში ნავ თო ბი სა და გა ზის 
ტრან ზიტ ზე, გან სა კუთ რე ბით იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც აზ ერ ბა იჯ ანი 
გა ზი სა და ნავ თო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ექ სპორ ტი ორი გახ და ევ რო პა ში, 
ას ევე სა ქარ თვე ლოს, რო გორც სატ რან ზი ტო ქვეყ ნის ამ ჟა მინ დე ლი პო-
ტენ ცი ალ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

მე ორე მხრივ, მა ღა ლი ინ ტე რე სის საგ ნად იქ ცა სა ქარ თვე ლო სა და 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ას შო რის ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბა. რუ სე-
თის ფე დე რა ცი ას სირ თუ ლე ებს უქ მნის ნავ თობ ზე შემ ცი რე ბუ ლი ფა-
სე ბი და და სავ ლე თის სა ხელ მწი ფო თა მი ერ და წე სე ბუ ლი სან ქცი ები. 
სა ქარ თვე ლო კი ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის  გა უფ ას ურ ებ ისა და უმ უშ ევ რო-
ბის პრობ ლე მის წი ნა შე დგას. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ეკ ონ-
ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბა ორ ივე ქვეყ ნის ინ ტე რე სია.

ევ რო კავ შირ ში სა ქარ თვე ლოს გა წევ რი ან ებ ის ტემ პის შე ნარ ჩუ ნე ბას-
თან ერ თად და იმ ფონ ზე, რომ დსთ-ს ქვეყ ნე ბის ბაზ რე ბის ევ რო კავ-
ში რის ბაზ რით ჩა ნაც ვლე ბის პრო ცე სი თუმ ცა ნე ლა, მაგ რამ სტა ბი ლუ-
რად მიმ დი ნა რე ობს, სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში, შე საძ ლე ბე ლია, 
კონ ფლიქ ტის თა ვი დან აც ილ ებ ისა და მი სი მოგ ვა რე ბის  გრძელ ვა დი-
ანი პერ სპექ ტი ვე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა ნი საზღვროს. ეკ ონ ომ იკ ური 
თა ნამ შრომ ლო ბა და მშვი დო ბი ანი გან ვი თა რე ბა კი ამ პერ სპექ ტი ვა თა 
გან ხორ ცი ელ ებ ის ძი რი თა დი სა ფუძ ვე ლია. 

სამ ხრეთ კავ კა სი აში ორი ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის და პი რის პი რე ბის 
ფონ ზე, სე ცე სი რე ბუ ლი რე გი ონ ები, მათ თან ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის 
თვალ საზ რი სით, სრუ ლი ად გან სა კუთ რე ბულ ხა სი ათს იძ ენს. მო ცე-
მულ მდგო მა რე ობ აში, გა ურ კვე ვე ლია, თუ რა გზით შე უწყობ და ხელს 
ნდო ბის აღ დგე ნი სა და კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის პრო ცესს კონ ფლიქ-
ტის შემ დგომ მხა რე თა ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა. 
ეს სა კითხი რე გი ონ ული კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა ფუძ ვლი ან 
შეს წავ ლას სა ჭი რო ებს. 

იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ რუ სე თი, თურ ქე თი, ას ევე, და-
სავ ლე თის ქვეყ ნე ბი, სხვა დას ხვა სა ხი თა და ხა რის ხით არი ან ჩარ თულ-
ნი სამ ხრეთ კავ კა სი აში არ სე ბულ გა ყი ნულ კონ ფლიქ ტებ ში, ძნე ლი წარ-
მო სად გე ნია ამ კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა მა თი მო ნა წი ლე ობ ის გა რე შე. 
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შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს გან სა კუთ რე ბუ ლი ვალ დე-
ბუ ლე ბა ეკ ის რე ბათ, გა მო იყ ენ ონ, ერ თი მხრივ,  ას ოც ირ ებ ისა და ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა და, 
მე ორე მხრივ, ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ური/სა ბა ჟო კავ ში რის ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რა იმ ის ათ ვის, რომ შე იქ მნას ეკ ონ ომ იკ ური  თა ნამ შრომ ლო ბის ინ-
სტი ტუ ცი ონ ალ იზ აცი ის პი რო ბე ბი კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე მხა რე ებს 
შო რის „ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბის“ უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

მშვი დო ბის გან მტკი ცე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ორი 
სხვა დას ხვა ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის წევრ სა ხელ მწი ფო ებ სა და სხვა სა-
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ინ სტი ტუ ცი ური თა ნამ შრომ ლო-
ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი, რო მე ლიც სა ერ თო ინ ტე რე სებ სა და პრობ-
ლე მა თა ერ თობ ლი ვი გა დაწყვე ტის მზა ობ ას უნ და ემ ყა რე ბო დეს. 

მო სა ძებ ნია ინ სტი ტუ ცი ური თა ნამ შრომ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი, რო-
მელ თა შე თა ვა ზე ბაც, თუნ დაც მხო ლოდ კონ ფლიქ ტე ბის თა ვი დან 
არ იდ ებ ის კუთხით, ზე მო აღ ნიშ ნულ ორ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მას შე უძ-
ლია. ამ პრო ცეს ში თა ვის და დე ბით როლს შე ას რუ ლებ და სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ათა მო ნა წი ლე ობა. აღ ნიშ ნუ ლი შე იძ ლე ბა 
გან ხორ ცი ელ დეს სამ შვი დო ბო დი ალ ოგ ით, პი როვ ნუ ლი კავ ში რე ბი სა 
და   კონ ტაქ ტე ბის, მრა ვა ლარ ხი ანი დიპ ლო მა ტი ის სხვა დას ხვა მი მარ-
თუ ლე ბით  დაგ რო ვი ლი გა მოც დი ლე ბის გამ დიდ რე ბი სა და ეფ ექ ტი-
ან ად გა მო ყე ნე ბის გზით.

ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ური/სა ბა ჟო კავ ში რი სა (EAEU) და ევ რო კავ შირ-
თან ას ოც ირ ებ ისა და ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ-
რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის (AA/DCFTA) მშვი დო ბი ანი თა ნა არ სე ბო ბა 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე ბის აუც ილ-
ებ ლო ბას აძ ლი ერ ებს, გან სა კუთ რე ბით, სე ცე სი რე ბულ რე გი ონ ებ ში არ-
სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ული ვა კუ უმ ის პი რო ბებ ში. ეს სა კითხი, რო გორც 
ჩანს, რე გი ონ ულ დო ნე ზე სა თა ნა დო ყუ რადღე ბას ჯერ კი დევ სა ჭი რო-
ებს. აღ ნიშ ნულ სა კითხთან და კავ ში რე ბით, ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის4 მი-

4  პირ ვე ლი დი ალ ოგი რუს და ქარ თველ ექ სპერ ტებს შო რის თე მა ზე „AA/DCFTA და 
EAEU ერ თმა ნე თის პი რის პირ“ გა იმ არ თა 2014 წლის აგ ვის ტო ში, კონ ფლიქ ტე ბი სა და 
მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ცენ ტრის მი ერ, რუ სე თის სა ერ თა შო-
რი სო საქ მე თა საბ ჭოს თან პარ ტნი ორ ობ ით, სა ქარ თვე ლოს მი ერ AA/DCFTA-ს ხელ-
მო წე რი დან (2014 წლის ივ ნი სი) მოკ ლე ხან ში. დი ალ ოგ ის მი ზა ნი იყო პო ტენ ცი ური 
გან ვი თა რე ბის სა კითხე ბის გან ხილ ვა და სამ ხრეთ კავ კა სი ის ერთ რე გი ონ ში პო ლა რი-
ზე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მებს შო რის თავ სე ბა დო ბის შე საძ ლო გზე ბის გა მო ნახ ვა. 
მოგ ვი ან ებ ით, დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი შეხ ვედ რის შე დე გებ მა და ან ალ-
იზ მა ას ახ ვა ჰპო ვა შემ დეგ წიგ ნებ ში: 
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ერ შვე იც არი ის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით გა წე ული ძა ლის ხმე ვა (2014 
წლი დან) უდ ავ ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი, შე დე გის მომ ტა ნია და მე ტად სა-
ჭი რო ებს გან ვი თა რე ბას.5

სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში პო ლა რუ ლად გან სხვა ვე ბულ ორ ეკ ონ-
ომ იკ ურ კავ შირს შო რის სა თა ნა დო დი ალ ოგ ის და საწყე ბად, შვე იც არი ის 
კონ ფე დე რა ცი ის შუ ამ ავ ლო ბა წარ მო ად გენს იმ ერ თა დერთ შე საძ ლებ-
ლო ბას, რო მე ლიც გან ვი თა რე ბა სა და გაძ ლი ერ ებ ას სა ჭი რო ებს. სწო რედ 
ამ იტ ომ, დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში გა მარ თულ შეხ ვედ რებ ზე, ორ ივე მხა-
რის ექ სპერ ტებ მა წარ მო ად გი ნეს რე კო მენ და ცი ები, რომ ლე ბიც შვე იც-
არი ის ფა სი ლი ტა ტო რის რო ლის გაძ ლი ერ ებ ას და მე დი ატ ორ ის რო ლის 
შეს რუ ლე ბას შე ეხ ებ ოდა. აგ რეთ ვე, მი ზან შე წო ნი ლად ჩა ით ვა ლა, რომ 
ორ სა ხელ მწი ფოს (ან ორ ეკ ონ ომ იკ ურ კავ შირს) შო რის ეკ ონ ომ იკ ური 
ურ თი ერ თო ბე ბის სა კითხებ ზე დი ალ ოგ ის პა რა ლე ლუ რად, აქ ტი ურ ად 
მოხ დეს სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ფორ მა ტის, რო გო რე ბი ცაა ევ რო პის 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ას ოცი აცია, ეუთო, სხვ. გა მო ყე ნე ბა. 

სე ცე სი რე ბულ რე გი ონ ებ ში კონ ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ისა და ნდო-
ბის აღ დგე ნის მიზ ნით, სხვა ინ სტრუ მენ ტებ თან ერ თად, სა ქარ თვე ლომ 
სამ შვი დო ბო ინ სტრუ მენ ტის სა ხით უნ და გა მო იყ ენ ოს ევ რო პას თან ას-
ოც ირ ებ ისა და ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
შე სა ხებ შე თან ხმე ბა (AA/DCFTA). იმ ავ დრო ულ ად, სა ქარ თვე ლომ თა-
ვის მე ზობ ლებ თან ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბი უნ და გა აძ ლი ერ ოს, რაც 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვის უზ რუნ ველ ყო ფას ემ სა ხუ რე ბა.

 „რუ სე თი-სა ქარ თვე ლო: ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის პერ სპექ ტი ვე ბი“, ავ ტო რე-
ბი:  კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ცენ ტრი და 
რუ სე თის სა ერ თა შო რი სო საქ მე თა საბ ჭო, ISBN 978-99928-937-0-8; 2014.  

 „რუ სე თი-სა ქარ თვე ლო: ეკ ონ ომ იკ ურ სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი პერ სპექ ტი ვე ბი და გა-
მოწ ვე ვე ბი“, ავ ტო რე ბი:  კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე-
ვი თი ცენ ტრი და რუ სე თის სა ერ თა შო რი სო საქ მე თა საბ ჭო, ISBN 978-99940-805-8-8; 
2014.

5 2016 წელს, კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვით მა ცენ-
ტრმა, შეიარაღებული კონ ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ის თვის გლო ბა ლურ პარ ტნი ორ ობ ას-
თან (GPPAC) და სომ ხე თის არა-სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას თან – ჰელ სინ კის მო ქა-
ლა ქე თა ას ამ ბლე ის სომ ხე თის ბი ურ ოს თან პარ ტნი ორ ობ ით, გა ნა ხორ ცი ელა პროგ რა-
მა, რომ ლის მი ზა ნი იყო ორი ქვეყ ნის (სომ ხე თი და სა ქარ თვე ლო) სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და ამ ორი სა ხელ მწი ფოს 
ეკ ონ ომ იკ ურ ურ თი ერ თო ბა თა გან ხილ ვა, რომ ლე ბიც AA/DCFTA-სა და ევ რა ზი ული 
ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის გან სხვა ვე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მებს მი ეკ უთ ვნე ბა. პროგ-
რა მა გან ხორ ცი ელ და GPPAC-თან პარ ტნი ორ ობ ით და ნი დერ ლან დე ბის სა გა რეო საქ-
მე თა სა მი ნის ტროს ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით.
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რე გი ონ ში მე ზობ ლებ თან შე საძ ლო ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბის ერთ-
ერთ კომ პო ნენ ტს აუც ილ ებ ლად უნ და წარ მო ად გენ დეს ფარ თო სა-
მო ქა ლა ქო დი ალ ოგი, სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია/ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა 
იმ ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის შე სა ხებ, რო მელ საც გამ ყო ფი ხა ზე ბის 
ან საზღვრე ბის ორ ივე მხა რეს მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ობა მი იღ ებს, ერ-
თი მხრივ, ევ რო პას თან ას ოც ირ ებ ისა და ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის (AA/DCFTA) გან ხორ ცი-
ელ ებ ის შე დე გად, მე ორე მხრივ, ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ური/სა ბა ჟო კავ-
ში რი დან (EAEU), მას შემ დეგ, რაც გა ნი საზღვრე ბა და ამ ოქ მედ დე ბა ამ 
ორი ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის თავ სე ბა დო ბის და არა კონ ფრონ ტა ცი ის 
პრინ ცი პე ბი.

მი ზან შე წო ნი ლია, ჩა ტარ დეს სრულ ყო ფი ლი კვლე ვა (თუ შე საძ ლე ბე-
ლია, სე ცე სი რე ბუ ლი რე გი ონ ებ ის მკვლევ რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით), 
რო მე ლიც გააანალიზებს სამ ხრეთ კავ კა სი აში მე ზო ბელ ქვეყ ნებ სა და 
სე ცე სი რე ბულ  რე გი ონ ებს შო რის ეკ ონ ომ იკ ურ კავ ში რებს, ევ რო პას თან 
ას ოც ირ ებ ისა და ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
შე სა ხებ შე თან ხმე ბი სა (AA/DCFTA) და  ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ური/სა ბა ჟო 
კავ ში რის (EAEU) ურ თი ერ თქმე დე ბის პი რო ბებს.
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რუსეთ-საქართველოსენერგოდიალოგისინამდვილეში

რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბი აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ 
ოს ეთ ის სტა ტუ სის სა კითხში შე უთ ან ხმებ ლო ბის გა მო ჯერ კი დევ საკ-
მა ოდ და ძა ბუ ლია. ქარ თულ სა ზო გა დო ებ აში რუ სეთ თან ურ თი ერ თო-
ბე ბის გან მტკი ცე ბის პერ სპექ ტი ვა თა მი მართ ნე გა ტი ური და მო კი დე ბუ-
ლე ბა ჭარ ბობს. მაგ რამ ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სით ენ ერ გე ტი კულ 
სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბა რო გორც მოს კო ვის თვის, ისე თბი ლი სის-
თვი ს უაღ რე სად მნიშ ვნე ლოვა ნია. მო ცე მულ სტა ტი აში ჩვენ ორ მხრივ 
ენ ერ გე ტი კულ ურ თი ერ თო ბებს და მი სი გა ფარ თო ებ ის პერ სპექ ტი ვებს 
გან ვი ხი ლავთ.

სა ქარ თვე ლოს ნავ თო ბი სა და ბუ ნებ რი ვი აირ ის სექ ტო რი და ორ-
მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბა
2012 წლი დან 2016 წლამ დე სა ქარ თვე ლო ში ბუ ნებ რი ვი აირ ის მოხ-

მა რე ბა თით ქმის 38%-ით გა იზ არ და და ყო ველ დღი ურ ად და ახ ლო ებ ით 
11 მლნ კუბ. მ. შე ად გი ნა1. დღეს დღე ობ ით ქვე ყა ნა ში ბუ ნებ რივ აირ ზე 
მოთხოვ ნა წე ლი წად ში და ახ ლო ებ ით 2,5 მლრდ კუბ. მ.-ს შე ად გენს. 

2008 წლი დან სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ქვეყ ნის გა ზი ფი კა ცი ის 
პროგ რა მის გა ტა რე ბა და იწყო, რო მელ საც 2007 წელს სპე ცი ალ ურ ად შექ-
მნი ლი კომ პა ნია შპს „სო კარ ჯორ ჯია გა ზი“ ახ ორ ცი ელ ებს2. ამ პროგ-

1 საქართველომ მეტი ბუნებრივი აირის მოხმარება დაიწყო, კალაძე // Business 
საქართველო. 12.01.2016.URL: http://bizzone.info/energy/2016/1452632797.php  

2 აზერბაიჯანულ სახელმწიფო ნავთობის კომპანიასთან (SOCAR) აფილირებული 
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ სს „სოკარ ჯორჯია გაზ დისტრიბიუშენთან“ და სს 
„სოკარგაზთან“ ერთად SOCAR Gas ჯგუფში ერთიანდება, რომელმაც საქართველოშო 
ნავთობისა და ბუნებრივი აირის სექტორში თავისი მოღვაწეობა 2006 წელს დაიწყო. 
SOCAR Gas ჯგუფის მოღვაწეობის ძირითადი მიმართულებებია: ბუნებრივი აირის 
მიწოდება და გავრცელება; მოსახლეობის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა; 
მშენებლობა, გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. 

ენერგეტიკა
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რა მის ფარ გლებ ში გა ზის გა მა ნა წი ლე ბე ლი ქსე ლის მშე ნებ ლო ბა-რე აბ-
ილ იტ აცია ტარ დე ბა, რო მელ მაც მო სახ ლე ობა ბუ ნებ რი ვი აირ ით უნ და 
მო ამ არ აგ ოს. ქვეყ ნის გა ზი ფი კა ცი ის თვის 2017 წელს 241 მლნ. ლა რი 
(და ახ ლო ებ ით 90 მლნ დოლ.) გა მო იყო. პროგ რა მის განხორციელებისას 
600 და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტის გა ზი ფი ცი რე ბა და 5364 კმ სიგ რძის გაზ-
სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა მო ხერ ხდა. 209 ათ ას მა პო ტენ ცი ურ მა აბ ონ ენ ტმა 
გა ზის ქსელზე მი ერ თე ბის სა შუ ალ ება მი იღო. დღეს დღე ობ ით კომ პა ნია 
სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ 500 ათ ას ზე მეტ აბ ონ ენ ტს ემ სა ხუ რე ბა. 2017 
წელს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან და მა ტე ბით 34 სოფ ლის გა ზი ფი კა ცი-
ის თვის 20 მლნ ლა რი (7.4 მლნ დო ლარ ზე მე ტი) გა მო იყო. ამ გვა რად, 
ქვეყ ნის გა ზი ფი კა ცი ის ძი რი თა დი ნა წი ლი დას რულ დე ბა და მო სახ ლე-
ობ ის 75% ბუ ნებ რი ვი აირ ის მოხ მა რე ბას შეძ ლებს3.

გა ზი ფი კა ცი ის პროგ რა მის რე ალ იზ ებ ის იმ ავ დრო ულ თან მდევ ფაქ-
ტო რად გა ზის მოხ მა რე ბის ზრდა იქ ცა. ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბის თა-
ნახ მად, 2017 წლის ბო ლოს გაზ ზე მოთხოვ ნა დღე ში და ახ ლო ებ ით 1 
მლნ მ3-მდე გა იზ რდე ბა და 13 მლნ მ3-მდე მი აღ წევს. შე სა ბა მი სად, სა-
ქარ თვე ლოს დღე ში 1-1,5 მლნ მ3 გა ზი დას ჭირ დე ბა4. 

ქვე ყა ნას ბუ ნებ რი ვი აირ ის სა კუ თა რი წყა რო ები არ გა აჩ ნია და ამ 
სა კითხში დე ფი ციტს გა ნიც დის. დას მუ ლი პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად 
ბუ ნებ რი ვი აირ ის შეს ყიდ ვა უნდა გაიზარდოს.

სა ქარ თვე ლოს დღეს დღე ობ ით დღე-ღა მე ში და ახ ლო ებ ით 11 მლნ მ3 
გა ზი მი ეწ ოდ ება. აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან მილ სა დე ნით „ყა ზა ხი“ 6 მლნ მ3, 
პრო ექ ტ „შაჰ დე ნიზ – 1“ სა ბა დოს და მუ შა ვე ბის პირ ვე ლი ფა ზის ფარ-
გლებ ში (სამ ხრეთ-კავ კა სი ური მილ სა დე ნით) 3,2 მლნ მ3. რუ სე თი დან კი 
ქვე ყა ნას და ნარ ჩე ნი 1,5-2 მლნ. მ3 მი ეწ ოდ ება5, რო მე ლიც 2017 წლამ დე 

ჯგუფ SOCAR Gas-ს, გარდა აბონენტების ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფისა, 
ქვეყანაში მომხმარებელთა მომსახურების 45 სერვის-ცენტრი და სატელეფონო მომ-
სა ხურების თანამედროვე ცენტრი გააჩნია. ჯგუფი SOCAR Gas-ი საქართველოში 
ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია, კომპანიის თანამშრომელთა რიცხვი 2200 
ადამიანს ითვლის.

3 პრემიერი: საქართველო კიდევ 34 სოფლის გაზიფიკაციას ახდენს // ახალი ამბები-
საქართველო. 24.01.2017.

4 ა. მგდესიანი, თბილის რუსეთის გაზზე უარს ამბობს // Иносми.ру. 17.04.2017. 
URL: http://inosmi.ru/politic/20170417/239158648.html; პუბლიკაციის დედანი: 
Թբիլիսինհրաժարվում է ռուսականգազից. Փլուզվո՞ւմ է Իրան-ՀՀ-Վրաստան-ՌԴ 
գազայինմիջանցքը.

5 „გაზპრომმა“ სომხეთში გაზის ტრანზიტზე საქართველოს პირობები მიიღო// ახალი 
ამბები-საქართველო.: http://www.newsgeorgia.ge/gazprom-prinyal-usloviya-gruzii-po-
tranzitu-gaza-v-armeniyu/
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სა ქარ თვე ლო ში სომ ხე თის თვის ტრან ზი ტის სა ფა სუ რის სა ხით ექ სპორ-
ტირ დე ბო და. 2015-2016 წწ. გა ზის ძი რი თა დი მო ცუ ლო ბის გაზ რდის 
თა ობ აზე მო ლა პა რა კე ბე ბი მიმდინარეობდა რო გორც აზ ერ ბა იჯ ან თან, 
რეს პუბ ლი კის ტე რი ტო რი აზე ბუ ნებ რი ვი აირ ის ძი რი თად მომ წო დე-
ბელ თან (90%), ისე რუ სულ „გაზ პრომ თა ნაც“, რომ ლის წი ლიც 10%-ს 
შე ად გენს. სა ქარ თვე ლოში გა ზის ექ სპორ ტი რე ბაზე მზადყოფ ნა გა მოთ-
ქვა ირ ან მაც.

2017 წელს რუ სეთ მა თა ვის წი ლად მი წო დე ბა თა 10% შე ინ არ ჩუ-
ნა. 2017 წლის იან ვარ ში რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის და დე ბუ-
ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, „გაზ პრომ ექ სპორ ტი“ ქვე ყა ნა ში გა-
ზის „მოქ ნი ლი პი რო ბე ბით, 2016 წელ თან შე და რე ბით ნაკ ლებ ფა სად 
– 1000 მ3-ის 30 დოლარად“, ანუ 185 დოლარად მი წო დე ბი სა და, ას ევე, 
2017-2018 წწ. სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის გავ ლით სომ ხეთ ში ტრან-
სპორ ტი რე ბის წე ლი წად ში 2-2,2 მლრდ. მ3-ის მო ცუ ლო ბით გა დახ დის 
გა რან ტი ას აც იძ ლე ვა. ამ ას თან, ტრან ზი ტის ფა სს არ ახმა ურებ ენ6.

ენ ერ გო დი ალ ოგ ში პარ ტნი ორ ებ ის შერ ჩე ვა ზე არა მარ ტო ეკ ონ ომ იკ-
ური და პო ლი ტი კუ რი სა კითხე ბის, არ ამ ედ სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი-
კუ ლი სექ ტო რის გარ შე მო სი ტუ აცი ის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბაც იქ ნე ბა 
და მო კი დე ბუ ლი. 

პირ ველ რიგ ში, მი წო დე ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცია აზ ერ ბა იჯ ან ზე ბუ-
ნებ რი ვი აირ ით და მო კი დე ბუ ლე ბა შეამ ცი რე ბს. ბა ქო მთა ვარ როლს 
თა მა შობს პრო ექ ტ „გა ზის სამ ხრეთ დე რეფ ნის“ (გსდ) განხორციელ-
ებ აში, გულისხმობს გაზის მიწოდებას თურქეთისა და ევროპისათვის 
საქართველოს ტე რი ტო რი ის გავ ლით. ევროკავშირის გარ და, პრო ექ-
ტით და ინ ტე რე სე ბუ ლია აშშ-ც, რო მე ლიც მას ევ რო პის „გაზ პრომ ზე“ 
და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის ინ სტრუ მენ ტად გა ნი ხი ლავს.

მე ორე, პო ტენ ცი ური მიმ წო დებ ლის როლ ში „გაზ პრომს“ ქვე ყა ნა ში 
გაზ ზე ზრდა დი მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა და ენ ერ გო რე სურ სებ ზე 
რეს პუბ ლი კის ხარ ჯის შემ ცი რე ბა შე უძ ლია. თუმ ცა, ქარ თვე ლი ჩი ნოვ-
ნი კე ბის სიტყვე ბით, გა ზის დე ფი ცი ტი დი დი არ არ ის და 2,5 მლნ მ3-ს 
შე ად გენს7. გარ კვე ულ პრობ ლე მას აზ ერ ბა იჯ ან ული გა ზის ფა სი წარ მო-
ად გენ და, რო მე ლიც 2015 წელს კორ პო რა ტი ული კლი ენ ტე ბის თვის და-

6 საქართველო „გაზპრომისგან“ გაზს მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში შეისყიდის 
// ნავთობი და კაპიტალი.21.07.2017. URL: https://oilcapital.ru/news/export/21-07-2017/
gruziya-budet-pokupat-gaz-u-gazproma-tolko-pri-neobhodimosti

7 გ. ლომსაძე. ირანი საქართველოს ენერგეტიკული ღვეზლისთვის ბრძოლაში ებმება? 
// Eurasianet.org. 22.02.2016.URL: http://russian.eurasianet.org/node/62881
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ახ ლო ებ ით 30%-ით (1000 მ3-ში 318 დო ლა რამ დე) გა იზ არ და8. სირ თუ ლე 
ისაა, რომ აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან მი წო დე ბუ ლი გა ზის ფა სი პერიოდულად 
იცვლება. იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლო აზ ერ ბა იჯ ან ის გა ზის-
თვის სატ რან ზი ტო ქვე ყა ნას წარ მო ად გენს, მას აზ ერ ბა იჯ ან ული გა ზის 
500 მლნ მ3-ის 60 დო ლა რად და 250 მლნ მ3-ის 55 დო ლა რად შეს ყიდ ვის 
უფ ლე ბა აქ ვს, და მა ტე ბით და ახ ლო ებ ით 500 მლნ მ3-ს სა ქარ თვე ლო 189 
დო ლა რად იღ ებს, გა ზის და ნარ ჩე ნ ნა წი ლს კი სა ბაზ რო ფა სად შე ის ყი-
დის. გა ზის სწო რედ ამ კა ტე გო რი აზეა ლა პა რა კი, რად გან ეს გა ზის და-
მა ტე ბი თი შეს ყიდ ვაა9. გარ და ამ ისა, სა ქარ თვე ლოს თვის გა ზის შეს ყიდ-
ვე ბის გაზ რდა აუც ილ ებ ელი იყო. აზ ერ ბა იჯ ანს ამ ის გა კე თე ბა მხო ლოდ 
„შაჰ-დე ნი ზის“ სა ბა დო დან მო პო ვე ბუ ლი გა ზის გაზ რდის შემ თხვე ვა ში 
შე ეძ ლო. აზ ერ ბა იჯ ანი სა ქარ თვე ლო ში გა ზის ტრან სპორ ტი რე ბისას გა-
ურ კვე ველ ტექ ნი კურ სირ თუ ლე ებ ზე მი უთ ით ებს. შექ მნი ლი სი ტუ აცია 
გა ზის მო ცუ ლო ბის შეს ყიდ ვის სა კითხზე თბი ლი სის „გაზ პრო მი სად მი“ 
მი მარ თვის მი ზე ზად იქ ცა. 2016 წლის გა ზაფხულ ზე სა ქარ თვე ლო ში 
თა ვი სი ბაზ რის შემ ცი რე ბის ში შით აზ ერ ბა იჯ ანი დათ მო ბებ ზე წა ვი და. 
სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სო კარს შო რის 2011 წელს გა ზის 
თა ობ აზე მი ღე ბულ მე მო რან დუმ ში რი გი შეს წო რე ბე ბი იქ ნა მი ღე ბუ-
ლი. გარ და ამ ისა, „ნავ თო ბი სა და გა ზის კორ პო რა ცი ის“ დი რექ ტორ მა 
– დ. თვა ლა ბე იშ ვილ მა და შპს „SOCAR GasExport-Import“-ის ხელ მძღვა-
ნელ მა ზ. გუ ლი ევ მა ხე ლი მო აწ ერ ეს „ბუ ნებ რი ვი აირ ით მო მა რა გე ბის“ 
დო კუ მენ ტს, რო მელ მაც კორ პო რა ცი ასა და SOCAR GasExport-Import-ს 
შო რის და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა შეც ვა ლა. ას ევე, ხე ლი მო ეწ ერა 2012 
წლის ივ ლის ში მი ღე ბულ „ბუ ნებ რი ვი გა ზის ყიდ ვა-გა ყიდ ვის შე სა ხებ“ 
შე თან ხმე ბა ში შე ტა ნილ ცვლი ლე ბებ საც10. ამ დო კუ მენ ტე ბის თა ნახ მად, 
სა ქარ თვე ლოს თვის გა ზის მი წო დე ბა წე ლი წად ში 500 მლნ მ3-ით გა იზ-
რდე ბა, ფა სე ბი კი და იწ ევს და გაზ გამ შვე ბი სად გუ რე ბის თვის ბუ ნებ-
რი ვი გა ზის მი წო დე ბა ზე 1000 მ3-ის თვის 35-40 დოლარით უნ და შემ-
ცირ დეს11. 2017 წლის და საწყი სის მო ნა ცე მე ბით, გა ზის და მა ტე ბი თი 

8 გ. ლომსაძე. ირანი საქართველოს ენერგეტიკული ღვეზლისთვის ბრძოლაში ებმება? 
// Eurasianet.org. 22.02.2016.URL: http://russian.eurasianet.org/node/62881

9  ო. სამოილოვა, დ. ალექსანდროვი, საქართველოსა და „გაზპრომს“ შორის გარიგება 
ორივე მხარისთვის მომგებიანია // ვზგლიადი. საქმიანი გაზეთი 12.01.2017. 
URL:https://vz.ru/economy/2017/1/12/853000.html

10 აზერბაიჯანის წყალობით საქართველო რფ-დან გაზს აღარ საჭიროებს //Azer.az. 
05.04.2016. URL: http://aze.az/news_blagodarya_azerbaydzhanu__129817.html

11 SOCAR საქართველოში გაზის მიწოდებას გაზრდის და ფასებს // SPUTNIK. 4 მარტი 
2016. URL: http://ru.sputnik.az/economy/20160304/404031245.html#ixzz4A702CUBf
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შეს ყიდ ვე ბის თვის ფა სმა ნამ დვი ლად დაიკ ლო და 1000 მ3-ის თვის 237 
დოლარი შე ად გი ნა12. 

მე სა მე, „გაზ პრო მის გან“ შეს ყიდ ვე ბის გაზ რდის იდეას სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლე ობ ის ნა წილ ი, რო მე ლიც 2008 წლის მოვ ლე ნა თა გათ ვა ლის წი-
ნე ბით ფიქ რობს, რომ გა რი გე ბამ შე იძ ლე ბა გარ კვე ულ წი ლად ქვეყ ნის 
სუ ვე რე ნი ტეტს შე უქ მნას საფ რთხე, ში შით უყ ურ ებს. სა ქარ თვე ლოს ენ-
ერ გე ტი კის ყო ფი ლი მი ნის ტრი კ. კა ლა ძე ამ შიშს უს აფ უძ ვლოდ მი იჩ-
ნევს – „უკ ეთ ეს შემ თხვე ვა ში13 (სა ქარ თვე ლო ში გა ზის იმ პორ ტის სა ერ-
თო მო ცუ ლო ბა ში იმ პორ ტის რუ სე თი სე ული წი ლი) 10%-დან 12%-მდე 
გა იზ რდე ბა“, – გა ნაცხა და მან და და ამ ატა, რომ რუ სე თი დან მო წო დე-
ბულ გაზს მხო ლოდ კორ პო რა ტი ულ მომ ხმა რე ბელ თა ვიწ რო წრე მი-
იღ ებ და14. 

მე ოთხე, სა ერ თა შო რი სო სან ქცი ებ ის გან ნა წი ლობ რივ გა თა ვი სუფ-
ლე ბუ ლი თე ირ ანი სომ ხე თის ტე რი ტო რი ის გავ ლით სა ქარ თვე ლო ში 
ყო ველ დღი ურ ად15 14 მლნ მ3 გა ზის მი წო დე ბის წი ნა და დე ბით გა მო-
ვი და. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ „გაზ პრო მის“ კონ ტრო ლის ქვეშ მყო ფი ირ ან-
სომ ხე თის მილ სა დე ნის გამ ტა რუ ნა რი ან ობა წე ლი წად ში და ახ ლო ებ ით 
1,1 მლრდ მ3 შე ად გენს. მილ სა დე ნის ახ ალი შტოს მშე ნებ ლო ბის გა რე-
შე თბი ლი სი თე ირ ან ის წი ნა და დე ბით სარ გებ ლო ბას ვერ შეძ ლებს. მე-
ტიც, ირ ან ის ხა ზის ტრან სპორ ტი რე ბის თვის სომ ხე თის ტე რი ტო რი ის 
გა მო ყე ნე ბამ შე საძ ლოა აზ ერ ბა იჯ ან თან ურ თი ერ თო ბის სე რი ოზ ული 
გამ წვა ვე ბა გა მო იწ ვი ოს. აზ ერ ბა იჯ ან ული მა სობ რი ვი საინ ფორ მა ცი ო 
სა შუ ალ ებ ით კი პირ და პირ სა პი რის პი რო ინ ფორ მა ცია გა ჩ ნდა ირ ან იდ-
ან სა ქარ თვე ლო ში გა ზის ექ სპორ ტის თვის ოპ ტი მა ლუ რი სატ რან ზი ტო 
ზო ნის სა ხით აზ ერ ბა იჯ ან ის ტე რი ტო რი ის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბის შე სა ხებ. 

მოს კოვ სა და თბი ლისს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის სხვა მი მარ თუ ლე-
ბად ნავ თობ პრო დუქ ტე ბით ვაჭ რო ბა იქ ცა. ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში რუ სე თი სა ქარ თვე ლო ში დი ზე ლის საწ ვა ვის სტა ბი ლურ ექ სპორ-

12 ო. სამოილოვა, დ. ალექსანდროვი, საქართველოსა და „გაზპრომს“ შორის გარიგენა 
ორივე მხარისთვის მომგებიანია // ვზგლიადი. საქმიანი გაზეთი.12.01 2017. 
URL:https://vz.ru/economy/2017/1/12/853000.html

13 ვ. დავტიანი – გაზსადენი ირანი-სომხეთი: ევროკავშირში არშემდგარი ტრანზიტი // 
ИА «REX».01.06.2016. URL: http://www.iarex.ru/articles/52668.html

14  გ. ლომსაძე. ირანი საქართველოს ენერგეტიკული ღვეზლისთვის ბრძოლაში ებმება? 
// Eurasianet.org. 22.02.2016.URL:http://russian.eurasianet.org/node/62881

15 გ. ლომსაძე. ირანი საქართველოს ენერგეტიკული ღვეზლისთვის ბრძოლაში ებმება? 
// Eurasianet.org. 22.02.2016.URL:http://russian.eurasianet.org/node/62881
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ტს ახორციელებს. რუს სტა ტის მო ნა ცე მე ბით, 2014 წლი დან 2017 წლის 
პირ ველ კვარ ტლამ დე ნავ თო ბი სა და ნავ თობ პრო დუქ ტე ბის (გარ და 
ნედ ლი სა) ექ სპორ ტმა სა ერ თო წო ნით 690 ათ ასი ტ. 290 მლნ დოლარი 
შე ად გი ნა16. 

სა ქარ თვე ლოს ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რი და რუ სეთ თან ორ-
მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბა
ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კის სფე რო ში რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს თა ნამ-

შრომ ლო ბა უფ რო ფარ თოდ და ეფ ექ ტუ რად წარ მოგ ვიდ გე ბა. სა ქარ-
თვე ლო, რო მელ საც სა კუ თა რი თბოენ ერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბი არ გა-
აჩ ნია, ჰიდ რო რე სურ სე ბით არ ის მდი და რი, რაც საწ ვა ვის უკ მა რი სო ბის 
კომ პენ სა ცი ას ახ დენს. ქვეყ ნის ტე რი ტო რი აზე 26 ათ ასი მდი ნა რე მი-
ედ ინ ება17, თუმ ცა მათ გან მხო ლოდ ნა წი ლია ათ ვი სე ბუ ლი. სა ქარ თვე-
ლო ში მუ შა ობს 4 მსხვი ლი ჰიდ რო ელ ექ ტრო სად გუ რი – თბი ლი სის 
(1700 მგვტ) და ტყვარ ჩე ლის (220 მგვტ), „ენ გუ რის“ (1300 მგვტ), „ვარ-
დნი ლი“ (220 მგვტ) და რი გი მცი რე ჰე სე ბი სა.

სა ქარ თვე ლო ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბას დიდ მნიშ ვნე ლო ბას 
ან იჭ ებს. „იმ ის თვის, რომ მსოფ ლი ოს სწრა ფი გან ვი თა რე ბის გან გან ზე 
არ დავ რჩეთ, გან ვი თა რე ბუ ლი ინ დუს ტრია, მა ტე რი ალ ური რე სურ სე ბი 
და, შე სა ბა მი სად, მე ტი ენ ერ გია გვე სა ჭი რო ება. ამ იტ ომ არ ის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი, რომ ჰიდ როელ ექ ტროსად გუ რე ბი აშ ენ დეს, მაგ რამ გო ნივ რუ-
ლად. ჩვენ ყვე ლა პრო ექ ტს მაქ სი მა ლუ რად დაკ ვირ ვე ბით ვსწავ ლობთ 
და მხო ლოდ ამ ის შემ დეგ ვღე ბუ ლობთ გა დაწყვე ტი ლე ბებს“, – გა ნაცხა-
და სა ქარ თვე ლოს ყო ფილ მა პრე მი ერ-მი ნის ტრმა ი. ღა რი ბაშ ვილ მა18.

2017 წლის აპ რილ ში და ღეს ტნის ჰე სი ამ უშ ავ და, რო მე ლიც ყაზ ბე გის 
რაიონში, და რი ალ ის ხე ობ აში, მდი ნა რე თერ გზე მდე ბა რე ობს. ჰიდ რო-
ელ ექ ტრო სად გუ რის სიმ ძლავ რე 108 მე გა ვატს, წლი ურ ად გა მო მუ შა ვე-
ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გია კი 510 მლნ კვტ/ს-ს შე ად გენს19. ას ევე მდი ნა რე 

16 რუსეთიდან საქართველოში ექსპორტი // Ru-stat. URL: http://ru-stat.com/
date-Q201401-201701/RU/export/GE/052710

17 საქართველოს ყველაზე დიდი მდინარეები // სპუტნიკი-საქართველო. 13.03.2015. 
URL: https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170314/235197660/Samye-bolshie-reki-Gruzii.
html

18 საქართველოს ენერგეტიკაში სამი წლის განმავლობაში დაახლოებით 522 მლნ 
დოლარია ჩადებული // სპუტნიკი-საქართველო. 21.12.2015. URL: https://sputnik-
georgia.ru/economy/20151221/229551299.html

19 საქართველომ რფ-ს საზღვართან ახლოს ჰესი აამუშავა.. 08.04.2017. URL: http://ru.gpb.
ge/?page=detail&id=9528
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აჭ არ ის წყალ ზე ორი კაშ ხა ლი და ორი წყალ სა ცა ვი აშ ენ და. პრო ექ ტის 
ჯა მურ მა ღი რე ბუ ლე ბამ 416 მლნ დოლარი შე ად გი ნა20. მე ტიც, ჰოლ-
დინგ „ატ ომ ენ ერ გო მარშ“-ში შე მა ვა ლი კორ პო რა ცი ის „რო სა ტო მის“ უნ-
გრულ სა წარ მო – Ganz EEM-ში სა ქარ თვე ლოს თვის პირ ვე ლი მი ნიჰე სი 
დამ ზად და. კონ ტრაქ ტის პი რო ბე ბის თა ნახ მად, ქარ თუ ლი კომ პა ნია 
International Energy Corporation LTD მი ნი მა ლუ რი სიმ ძლავ რით 06-დან 
2 მგ ვ ტ სა პი ლო ტე სად გურ სა და შემ დგომ კი დევ რამ დე ნი მე მი ნიჰესს 
შე იძ ენს21.

2013-2017 წწ. ექ სპლუ ატ აცი აში 18 ჰიდროელექტროსადგური (ჰე სი), 
ორი თბოელექტროცენტრალი (თეც) და ერ თი ქა რის ელ ექ ტრო სად გუ-
რი ჩა ბარ და. ყვე ლა ელ ექ ტრო სად გუ რის სა ერ თო სიმ ძლავ რემ 783 მ გ ვტ 
შე ად გი ნა, მათ მა ინ ვეს ტი ცი ურ მა ღი რე ბუ ლე ბამ კი – 1,2 მლრდ დო ლა-
რი. შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს შია ას ევე 145 პრო ექ ტი, მათ შო რის ლი ცენ ზი ის 
მი ღე ბი სა და მშე ნებ ლო ბის ფა ზა ში – 43 ელ ექ ტრო სად გუ რი, რო მელ თა 
დად გე ნი ლი სიმ ძლავ რეც 1457 მე გა ვატს, სა ინ ვეს ტა ციო ღი რე ბუ ლე ბა 
კი 2,5 მლრდ დო ლარს შე ად გენს22.

ქვეყ ნის ერთ-ერ თი გრძელ ვა დი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ამ ოც ანა სა ქარ თვე-
ლოს ენ ერ გე ტი კუ ლი კომ პლექ სის იმ პორტ-ექ სპორ ტის ოპ ერ აცი ებ ში 
ჩარ თვა და ენ ერ გო შემ ცვლე ლე ბის ტრან ზი ტი წარ მო ად გენს. გან სა კუთ-
რე ბულ აქ ტუ ალ ობ ას იმ სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბა იძ ენს, რომ ლებ მაც 
ელ ექ ტრო გა და დი ნე ბე ბი უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ოს. სა ქარ თვე ლოს ენ ერ-
გო სის ტე მე ბის მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის ენ ერ გო სის ტე მებ თან შე მა ერ თე-
ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რე ბის რე აბ ილ იტ აცი ამ, ას ევე ახ ალი ელ ექ ტრო-
გა დამ ცე მი ხა ზე ბი სა და ქვე სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბამ ხე ლი უნ და 
შე უწყოს ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა სა და ნა მა ტი ჰიდ-
რო ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ექ სპორ ტის ზრდას, ას ევე რუ სე თი დან და აზ-
ერ ბა იჯ ან იდ ან ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ტრან ზი ტის გა ფარ თო ება და შა ვი 
ზღვის პი რე თის რე გი ონ ში ელ ექ ტროენ ერ გი ით ვაჭ რო ბის სტი მუ ლი რე-
ბა მო ახ დი ნოს. 

20 В Грузии завершилось строительство самой крупной ГЭС // Новости-Грузия. 24.06.2017. 
URL: https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-zavershilos-stroitelstvo-krupnejshej-chastnoj-
ges/

21 ნგრეთის ქარხანა „როსატომში“ საქართველოსთვის მინიჰესი დამზადდა // SPUTNIK. 
23.06.2017. URL:https://sputnik-georgia.ru/economy/20170623/236399154/Mini-GJeS-dlja-
Gruzii-izgotovlena--vVengrii-na-zavode-Rosatom.html

22 საქართველოს ენერგეტიკა: პროგრესი 4,5 წლის განმავლობაში // SPUTNIK. 06.07.2017. 
URL: https://sputnik-georgia.ru/economy/20170706/236543173/Jenergetika-Gruzii-
progress-za-45-goda.html
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დღეს დღე ობ ით ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის დე ფი ცი ტი მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე-
ბის ენ ერ გო სის ტე მე ბი დან გად მო დი ნე ბის ხარ ჯზე იფ არ ება. სა ქარ თვე-
ლო მე ზო ბელ ელ ექ ტრო სის ტე მებ თან მძლავ რი ელ ექ ტრო გა დამ ცე მი 
ხა ზე ბით არ ის და კავ ში რე ბუ ლი: აზ ერ ბა იჯ ან თან – „ქსა ნი – აზ ერ ბა იჯ-
ან ის სრეს-ი“, „თბი ლი სის სრეს-ი – აღ სტა ფა“; სომ ხეთ თან – „თბი ლი სის 
სრეს-ი – ალ ავ ერ დი“; რუ სეთ თან – „ენ გუ რის“ ჰე სი – „ცენ ტრა ლუ რი“, 
„ბზი ფი – ფსოუ“23; თურ ქეთ თან – „ბა თუ მი – ხო ფა“.  

სა კუ თა რი წარ მო ება და მე ზო ბე ლი ელ ექ ტრო სის ტე მე ბი დან გად მო-
დი ნე ბა უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის სტა ბი ლურ და შე უფ ერ ხე ბელ ელ ექ-
ტრო მო მა რა გე ბას.

ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის გა და დი ნე ბის სფე რო ში რუ სეთ სა და სა ქარ თვე-
ლოს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან მი მარ თუ ლე-
ბას აფხა ზე თი წარ მო ად გენს. მი უხ ედ ავ ად ამ ტე რი ტო რი ის სტა ტუ სის 
სა კითხთან და კავ ში რე ბით პო ზი ცი ათა სხვა დას ხვა ობ ისა, თა ნამ შრომ-
ლო ბა 2008 წლის სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის დრო საც კი არ შეწყვე ტი ლა. 
სა ქარ თვე ლო აფხა ზე თის თვის რუ სე თის გან ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის და მა-
ტე ბით მო ცუ ლო ბას ყი დუ ლობს. სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კის მი ნის-
ტრის მო ად გი ლის, მ. ვა ლიშ ვი ლის სიტყვე ბით, „ენ გუ რის“ ჰე სი სა-
ქარ თვე ლოს მხა რეს ყო ველ წლი ურ ად 100 მლნ დოლარი უჯ დე ბა24. ამ 
ღი რ ებ ულ ებ აში შე დის არა მარ ტო სა ქარ თვე ლოს მხა რის ტე რი ტო რი აზე 
არ სე ბუ ლი კაშ ხლის შე ნახ ვა, არ ამ ედ ჰე სის გარ შე მო ენ ერ გე ტი კუ ლი ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის შე ნახ ვის თვის სა ჭი რო ყვე ლა თან მდე ვი სა მუ შაო. 

2016 წელს სი ტუ აცია რო გორც სა ქარ თვე ლოს, ისე აფხა ზე თის ტე-
რი ტო რი აზე მდე ბა რე „ენ გურ ჰე სის“ წყალ სა ცავ ში წყლის რა ოდ ენ ობ ის 
შემ ცი რე ბის გა მო გამ წვავ და. 1992 წელს ქარ თულ და აფხა ზურ მხა რე ებს 
შო რის „ენ გუ რის“ ჰე სის გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის გა ყო ფის 
თა ობ აზე მიღ წე ული იქ ნა შე თან ხმე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა ქარ თვე-
ლოს ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 60%, ხო ლო აფხა ზეთს კი 40% მი ეწ ოდ ებ ოდა25. 
მაგ რამ ბო ლო წლებ ში აფხა ზე თი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის შე თან ხმე ბულ 
მოხ მა რე ბას აჭ არ ბებს, გან სა კუთ რე ბით ზამ თრის პე რი ოდ ში, რო დე-

23 2008 წლიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ რუსეთი თვლის, 
რომ ლაპარაკია რუსეთ-აფხაზეთის ელექტროგადამცემ ხაზზე.

24 ნ. ჩარკვიანი, საქართველო აფხაზეთს ელექტროენერგიის მიწოდებით დაეხმარება// 
ამერიკის ხმა.18.02.2016. URL: https://www.golos-ameriki.ru/amp/nc-georgia-
abkhazia/3196635.html

25 ნ. ჩარკვიანი, საქართველო აფხაზეთს ელექტროენერგიის მიწოდებით დაეხმარება// 
ამერიკის ხმა.18.02.2016. URL: https://www.golos-ameriki.ru/amp/nc-georgia-
abkhazia/3196635.html
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საც ის „ენ გურ ჰე სის“ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის თით ქმის 
100%-ს იღ ებს.

2017 წლის იან ვარ ში სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კის ყო ფი ლი მი ნის-
ტრის, კ. კა ლა ძი სა და რუ სე თის კომ პა ნია რუს „ჩერ ნო მო რე ნერ გოს“ 
წარ მო მად გენ ლე ბის შეხ ვედ რა ჩა ტარ და, რომ ლის მსვლე ლო ბი სა საც 
მხა რე ებ მა „ენ გუ რის“ ჰეს ზე სა რე მონ ტო სა მუ შაოების სა კითხე ბი გა ნი-
ხი ლეს. ვა რა უდ ობ დნენ, რომ 2017 წელს სა მი-ოთხი კვი რით და 2018 
წელს სა მი-ოთხი თვით სად გუ რი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბას 
შეწყვეტ და. 2017 წლის თე ბერ ვალ ში ჰიდ რო ელ ექ ტრო სად გუ რის დე რი-
ვა ცი ული გვი რა ბის მდგო მა რე ობ ის შე სა მოწ მებ ლად26 და 2018 წელ ზე 
გათ ვლი ლი სა რე მონ ტო სა მუ შაოების შე სა ბა მი სი გეგ მის მო სამ ზა დებ-
ლად „ენ გუ რი“ ჰე სის მუ შა ობა გა ჩერ და. სად გუ რის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის 
შეწყვე ტის დროს ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის დე ფი ცი ტი აფხა ზეთ ში რუ სე თი-
სა და სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გო სის ტე მე ბის ხარ ჯზე ივ სე ბო და, რაც, შე სა-
ბა მი სად, 60% და 40%-ს შეად გენ და27. სა ვა რა უდ ოდ, 2018 წელს ჰე სის 
რე მონ ტის პე რი ოდ ში ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის დე ფი ცი ტის შევ სე ბა იმ ავე 
პრინ ცი პით გან ხორ ცი ელ დე ბა.

კი დევ ერთ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს მოხ მა რე ბულ ელ ექ ტრო ენ-
ერ გი აზე ფა სე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სხვა ობა, რო მელ საც „ენ გუ რის“ ჰე-
სი აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში კა ხე თის რე გი ონ სა და აფხა ზეთს აწ-
ვდის. აფხა ზეთ ში აბ ონ ენ ტე ბი კი ლო ვატ ელ ექ ტრო ენ ერ გი აზე მი ნი მუმ 
15-ჯერ ნაკ ლებს იხ დი ან, ვიდ რე სა ქარ თვე ლო ში. ამ ას თან, ელ ექ ტრო ენ-
ერ გი ის სა ფა სურს მო სახ ლე ობ ის მხო ლოდ 30% იხ დის. „ენ გუ რი“ ჰე სის 
გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის, ლ. მე ბო ნი ას სიტყვე ბით, თუ კი აფხა ზეთ-
ში უახ ლო ეს პე რი ოდ ში მრიცხვე ლე ბის და ყე ნე ბი თა და ას ევე მი სი სა-
ფა სუ რის აკ რე ფის გზით ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბის სა კითხი არ 
გა დაწყდე ბა, რე გი ონი შე საძ ლოა ელ ექ ტრო ობ ის გა რე შე დარ ჩეს.

აფხა ზეთ ში ყუ რადღე ბას უპ ირ ატ ეს ად იმ აზე ამ ახ ვი ლე ბენ, რომ რე-
გი ონ ში ენ ერ გოკ რი ზი სის გა დაჭ რა რუ სე თი დან ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი-
წო დე ბის სა შუ ალ ებ ით შე იძ ლე ბა28.

26 ჰეს-ზე წყალსაცავიდან ტურბინებამდე წყლის მისაწოდებლად 15-კილომეტრიანი 
დერივაციული გვირაბის რემონტია საჭირო. პროექტის ღირებულება 35 მლნ 
დოლარად ფასდება.

27  „ენგურის“ ჰესმა მუშაობა შეწყვიტა // SPUTNIK. 21.02.2017. URL: https://sputnik-
georgia.ru/economy/20170221/234970971/Inguri-GJeS-prekratila-rabotu.html

28 ნ. ჩარკვიანი – საქართველო აფხაზეთს ელექტროენერგის მიწოდებით დაეხმარება// 
ამერიკის ხმა. 18.02.2016. URL: https://www.golos-ameriki.ru/amp/nc-georgia-
abkhazia/3196635.html
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კომ პა ნია „ჩერ ნო მო რე ნერ გომ“ აფხა ზე თის ენ ერ გე ტი კუ ლი სფე როს 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა შე იმ უშ ავა, რომ ლის რე ალ იზ აცი აც, სა ვა რა-
უდ ოდ, 2018 წელს და იწყე ბა და 2026 წელს დას რულ დე ბა29.

გა მა ნა წი ლე ბელ ქსე ლებ ზე კომ პა ნი ის დი რექ ტო რის მო ად გი ლემ, 
ვ. პენ ტი უხ ოვ მა, აღ ნიშ ნა, რომ პროგ რა მის და ფი ნან სე ბა რუ სე თის ფე-
დე რა ცი ის მხარ და ჭე რით იგ ეგ მე ბა. „ამ ორ ჩე ულია რეს პუბ ლი კის ენ ერ-
გო სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის სქე მა, რო მე ლიც ქსე ლე ბის „ვარ დნი ლი“ 
ჰე სი დან ქა ლა ქ სო ხუ მის ტე რი ტო რი აზე მდე ბა რე, ქვე სად გურ „სოხუ-
მი-220“-მდე მშე ნებ ლო ბას და ენ ერ გი ის „ბზი ფი-220“-მდე გა და ცე მას 
ით ვა ლის წი ნებს“30. 

გარ და ამ ისა, „სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ელ ექ ტრო სის ტე მამ“ (GSE) 
რუ სე თი დან სომ ხეთ ში ტრან ზი ტუ ლი დე რეფ ნის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე-
ბა და იწყო. ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ტრან ზი ტის სიმ ძლავ რე დღე-ღა მე ში 30 
მე გა ვატს შე ად გენს.

სა ქარ თვე ლო ში ჯგუ ფ „ინ ტერ რას“-ს მი ერ ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ელ ექ-
ტრო ენ ერ გი ის მო ცუ ლო ბა 2017 წლის პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი წლის შე დე გე-
ბით 44,4%-ით – 2016 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში მოწოდებული 387 მლნ 
კვტ/ს-დან 2017 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში 215 მლნ კვტ/ს-მდე შემ ცირ და. 
შექ მნი ლი სი ტუ აცია ბაზ რის კო ნი უნ ქტუ რით აიხ სნე ბა. სა ქარ თვე ლო-
დან რუ სეთ ში ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის იმ პორ ტი იმ ავე პე რი ოდ ში, პი რი ქით, 
29,1%-ით, შე სა ბა მი სად, 144 მლნ კვტ/ს-დან 186 კვტ/ს-მდე გა იზ არ და31.  

სამ ხრეთ კავ კა სი ის ენ ერ გე ტი კის სფე რო ში ურ თი ერ თქმე დე ბის მრა-
ვალ მხრი ვი ფორ მა ტის ჩარ ჩო ებ ში სა ქარ თველ სა და რუ სე თის თა ნამ-
შრომ ლო ბა.

 ელ ექ ტრო ენ ერ გე ტი კის სფე რო ში მრა ვალ მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბა 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის ტე რი ტო რი აზ ეც ვი თარ დე ბა. 2015 წლის დე კემ ბერ-
ში სა ქარ თვე ლოს, ირ ან ისა და სომ ხე თის ენ ერ გე ტი კის მი ნის ტრებ მა და 
29 რ. ჯოფუა, აფხაზეთის ენერგეტიკის განვითარების პროგრამის დაწყება 

2018 წელს იგეგმება. // SPUTNIK. 08.06.2017. URL: http://sputnik-abkhazia.ru/
Abkhazia/20170608/1021222488/programmu-razvitiya-energetiki-abxazii-planiruetsya-
nachat-v-2018-godu.html

30 რ. ჯოფუა, აფხაზეთის ენერგეტიკის განვითარების პროგრამის დაწყება 
2018 წელს იგეგმება. // SPUTNIK. 08.06.2017. URL: http://sputnik-abkhazia.ru/
Abkhazia/20170608/1021222488/programmu-razvitiya-energetiki-abxazii-planiruetsya-
nachat-v-2018-godu.html

31 „ინტერ რა“-მ 2017 წელს პირველ ნახევარ წელიწადში ელექტროენერგიის ექსპორტი 
5%-ით შეამცირა და მისი იმპორტი 3-ჯერ გაზარდა // BigPowerNews. 15.07.2017. URL: 
http://www.bigpowernews.ru/markets/document78337.phtml
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სსს „რუ სე თის ქსე ლე ბის“ გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა ენ ერ გე ტი კის 
სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუმს მო აწ ერ ეს ხე ლი, რო მე ლიც 
ვაჭ რო ბის ერ თობ ლივ გან ვი თა რე ბას, ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ტრან ზი ტის 
უზ რუნ ველ ყო ფა სა და სამ ხრეთ კავ კა სი აში შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის აგ ებ ას გუ ლის ხმობს. მხა რე ებ მა მო ილ აპ არ აკ ეს, რომ შე იქ მნე ბო-
და სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭო და ას ევე იმ აზე, რომ მუშაობას დაიწყებდნენ 
რე გი ონ  ულ სა დის პე ტჩე რო ცენ ტრზე. მი ღე ბულ მა ზო მებ მა ხე ლი უნ და 
შე უწყოს ელ ექ ტრო სის ტე მა თა ეფ ექ ტურ მუ შა ობ ასა და კრი ზი სულ და 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ებ ში სწრაფ რე აგ ირ ებ ას. მე მო რან დუ მი სა მუ შაო 
ჯგუ ფის შექ მნას გუ ლის ხმობს, რო მელ მაც 2018 წლამ დე პრო ექ ტე ბის 
რე ალ იზ აცი ის თვის აუც ილ ებ ელი ტექ ნი კუ რი და ნორ მა ტი ული პი რო-
ბე ბი უნ და შექ მნას32. 

სსს „რუ სე თის ქ სე ლე ბის“ ყო ფი ლი ხელ მძღვა ნე ლის, ო. ბუ დარ გი-
ნის აზ რით, „თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ები და ეკ ონ ომ იკა სა შუ ალ ებ ას 
გვაძ ლევს, ენ ერ გე ტი კულ სის ტე მებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა გა ვაღ რმა-
ოთ. ჩვე ნი კომ პა ნი ის თვის პრო ექ ტი არა მარ ტო ტექ ნო ლო გი ური, არ-
ამ ედ ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სი თაც ხელ საყ რე ლია. ენ ერ გე ტი კუ ლი 
დე რე ფა ნი – რუ სე თი-სა ქარ თვე ლო-სომ ხე თი-ირ ანი – მო ნა წი ლე ქვეყ-
ნებს შო რის ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის გა და დი ნების სტრა ტე გი ული მარ შრუ-
ტი იქ ნე ბა“33. „რუ სეთს უკ ვე აქ ვს სა ქარ თვე ლოს თან ძა ლი ან სე რი ოზ-
ული პრო ექ ტე ბი, რომ ლი თაც რუ სე თის ფე დე რა ცი ის ენ ერ გო სის ტე მა 
უკ ვე სინ ქრო ნულ და პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში მუ შა ობს. ახ ლა თა ნამ შრომ-
ლო ბის სამ ხრეთ მე ზობ ლებ ზე გავ რცე ლე ბაც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა“34.

2016 წლის აპ რილ ში სომ ხე თის ენ ერ გე ტი კის მი ნის ტრმა – ლ. იოლი-
ან მა, ირ ან ის – ხ. ჩიტ ჩი ან მა, რუ სე თის – ა. ნო ვაკ მა და სა ქარ თვე ლოს 
ენ ერ გე ტი კის მი ნის ტრის მო ად გი ლემ – ი. ელ ოშ ვილ მა ურ თი ერ თგა გე-
ბი სა და „საგ ზაო რუ კის“ შე სა ხებ „ჩრდი ლო ეთ-სამ ხრე თის“ ენ ერ გე ტი-
კუ ლი დე რეფ ნის მე მო რან დუმს მო აწ ერ ეს ხე ლი, რო მე ლიც რუ სე თის, 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის სა ხელ მწი ფო თა და ირ ან ის ენ ერ გო სის ტე მე ბის გა-
ერ თი ან ებ ას ვა რა უდ ობს. „საგ ზაო რუ კით“ მხა რე თა ქმე დე ბე ბის გრა-

32 საქართველომ, რფ-მ, ირანმა და სომხეთმა ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობაზე 
მოილაპარაკეს. // ახალი ამბები-საქართველო. 24.12.2015. URL: http://www.
newsgeorgia.ge/gruziya-rf-iran-i-armeniya-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-energetike/

33 რფ, საქართველო, ირანი და სომხეთი 1200მეგავატამდე სიმძლავრის გადადენებით 
ენერგოდერეფნის შექმნით თავიანთი ენერგოსისტემების სინქრონიზებას აპირებენ // 
BigPowerNews. 11.01.2016. URL: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68143.
phtml

34 იქვე.
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ფი კი 2019 წლამ დეა დად გე ნი ლი. დაწყე ბუ ლია მშე ნე ბა რე ელ ექ ტრო გა-
დამ ცე მი ხა ზე ბის ექ სპლუ ტა ცი აში შეყ ვა ნის მო მენ ტამ დე რე გი ონ ული 
თა ნამ შრომ ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა ბუ თე ბის მომ ზა დე ბაც. პრო-
ექ ტმა ქვეყ ნებს ინ ფრას ტრუქ ტუ რის კო მერ ცი ული პრო ექ ტე ბის თვის, 
სე ზო ნუ რი გა და დი ნების თვი სა და გაცვლითი (swap) ვაჭ რო ბის თვის 
გა მო ყე ნე ბის სა შუ ალ ება უნ და მის ცეს. სომ ხე თის ენ ერ გე ტი კის სა მი-
ნის ტროს ხელ მძღვა ნე ლის მო ად გი ლემ ა. გალ სტი ან მა გან მარ ტა, რომ 
ქვეყ ნის ენ ერ გო სიმ ძლავ რე ები ში და მოხ მა რე ბის მო ცუ ლო ბას აჭ არ ბებს, 
თუმ ცა მა თი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა სე ზო ნურ გა რე მო ებ ათა მი ხედ-
ვით იც ვლე ბა. ასე, გა ზაფხუ ლო ბით სა ქარ თვე ლოს ჰე სე ბის გა მო მუ შა-
ვე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გია იაფ დე ბა და სომ ხეთს თა ვი სი თბო ელ ექ-
ტრო სად გუ რის გა ჩე რე ბი სა და ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის სა ქარ თვე ლოს გან 
ყიდ ვის სა შუ ალ ება ეძ ლე ვა, ზამ თარ ში კი პი რი ქით – თბი ლი სის თვის 
თბო ელ ექ ტრო სად გუ რის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
მი წო დე ბის. ას ეთი შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ სე ბობს ენ ერ გო დე რეფ ნის მო-
ნა წი ლე სხვა ქვეყ ნებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა შიც.

2016 წლის სექ ტემ ბერ ში ქალაქ ბა თუმ ში ხე ლი მო ეწ ერა ტექ ნი კურ-
ეკ ონ ომ იკ ური და სა ბუ თე ბის (ტედ) პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა ზე შე თან-
ხმე ბა სა და მი სი განხორციელების ზო მებს. რუ სე თის ენ ერ გე ტი კის 
სა მი ნის ტროს ხელ მძღვა ნე ლის, ა. ნო ვა კის, სიტყვე ბით, „ჩრდი ლო ეთ-
სამ ხრე თის“ ენ ერ გო დე რეფ ნის ტედ-ი, რო მე ლიც ერ თმა ნეთ თან რუ-
სეთს, სა ქარ თვე ლოს, სომ ხეთ სა და ირ ანს და აკ ავ ში რებს, 2017 წლის 
მე ორე ნა ხევ რის გან მავ ლო ბა ში იქ ნე ბოდა მზად35. 

რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი ახ ალ ტრან სსა საზღვრო ელ ექ ტრო გა დამ ცემ ხა-
ზებს რე გი ონ ში ენ ერ გო დე რეფ ნებ თან ყო ველ გვა რი ბმის გა რე შეც აშ ენ-
ებ ენ. პირ ველ მა ელ ექ ტრო გა დამ ცემ მა ხაზ მა „სომ ხე თი-სა ქარ თვე ლო“ 
(400 კვტ), რომ ლის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა საც ხე ლი 2014 წელს მო ეწ ერა, 
ქვეყ ნებს შო რის ტრან სსა საზღვრო გა და დინება სამ ჯერ გა ზარ და. პრო-
ექ ტი ბანკ KfW-ის მი ერ 85 მლნ. ევ როს ოდ ენ ობ ით გა მო ყო ფი ლი კრე-
დი ტით გან ხორ ცი ელდა. 2017 წელს სომ ხეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის 
ახ ალი ელ ექ ტრო გა დამ ცე მი ხა ზის მშე ნებ ლო ბა და იწყო. სომ ხეთ სა და 
სა ქარ თვე ლოს შო რის ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის გაც ვლა პირ ველ ეტ აპ ზე 350 

35 ნოვაკი: ტედ-ი პროექტისა „ჩრდილოეთ-სამხრეთი“ მზად 2017 წელს იქნება. // 
Allpetro.ru. URL: https://allpetro.ru/novak-teo-proekta-sever-yug-budet-gotovo-v-2017/
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მე გა ვატს შე ად გენს. მო მა ვალ ში მი სი გაზ რდა 750 მე გა ვა ტამ დე ი გეგ-
მება36.

მიმ დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბე ბი ევ რო პის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის 
(EIB) მი ერ 10 მლნ ევ როს ოდ ენ ობ ით და მა ტე ბი თი თან ხის გა მო ყო ფა სა 
და ევ რო კო მი სი ის მი ერ ამ ავე თან ხის გრან ტის მი ღე ბა ზე. კი დევ ერ თი 
ელ ექ ტრო გა დამ ცე მი ხა ზი (500 კვტ) რუ სე თის მი მარ თუ ლე ბით შენ დე-
ბა37. ეს სა ქარ თვე ლოს არა მარ ტო ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ის გან მტკი ცე ბის, 
არ ამ ედ თა ვი სი სატ რან ზი ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ებ ის სა შუ-
ალ ებ ას აც მის ცემს. 

ენ ერ გე ტი კის სა კითხებ ში ქარ თვე ლი ექ სპერ ტის, გ. ხუ ხაშ ვი ლის, 
აზ რით, ოთხმხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის აღ მო ცე ნე ბა ირ ან ის თვის სან-
ქცი ებ ის მოხ სნის წყა ლო ბით გახ და შე საძ ლე ბე ლი. ერ ევ ან ში ელ ექ ტრო-
მა ტა რებ ლე ბის ტრან ზი ტი სა და გაც ვლის სხვა დას ხვა ვა რი ან ტე ბი გა ნი-
ხი ლე ბო და, მათ შო რის სქე მის – „გა ზი ელ ექ ტრე ნერ გი ის სა ნაც ვლოდ“ 
გა ფარ თო ებ ის სა კითხიც, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც ირ ანი სომ ხეთს და-
მა ტე ბით გაზს მი აწ ვდის38. მაგ რამ ას ეთი სცე ნა რი აზ ერ ბა იჯ ან ის მი ერ 
ნე გა ტი ურ ად აღ იქ მე ბა. ბა ქომ სომ ხე თის მო ნა წი ლე ობ ის გა მო და, ას ევე, 
მილ სა დე ნე ბის არ ას აკ მა რი სი სიმ ძლავ რის მი ზე ზით მო ლა პა რა კე ბებ ზე 
უარი თქვა. თუმ ცა 2016 წლის ბო ლოს სომ ხეთ სა და ირ ანს შო რის ელ ექ-
ტრო გა დამ ცე მი ხა ზის მშე ნებ ლო ბა და იწყო, რო მელ მაც ურ თი ერთელ-
ექ ტრო გა და დი ნე ბა 1200 მე გა ვა ტით უნ და გა ზარ დოს39. 

დას კვნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კუ ლი 
დი ალ ოგ ის გა ფარ თო ებ ის თა ობ აზე

გა და უწყვე ტე ლი პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც 2008 წლის 
სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტის შე დე გად გაჩ ნდა, გა ზის სფე რო ში რუ სე თი სა 
და სა ქარ თვე ლოს თა ნამ შრომ ლო ბას მნიშ ვნე ლო ვანწი ლად აფ ერ ხებს. 
ამ ას თან, ზო გი ერ თი მე სა მე ქვე ყა ნა – რე გი ონული და გლო ბა ლუ რი აქ-
ტო რი – გა ზის სფე რო ში რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს შო რის არ სე ბუ ლი მდგო-

36 დაანონსებულია ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა სომხეთსა და 
საქართველოს შორის// კავკასიური კვანძი. 29.12.2016. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/
articles/295142/

37 ლ. ვარგმანიანი, გ. დვალი. ენერგოდერეფნის რუკით// Коммерсант.ru. 14.04.2016. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2962982

38  იქვე.
39  დაანონსებულია ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა სომხეთსა და 

საქართველოს შორის// კავკასიური კვანძი. 29.12.2016. URL: http://www.kavkaz-uzel.
eu/articles/295142/
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მა რე ობ ისა და სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე თა ვი სი პო ზი ცი-
ის შე ნარ ჩუ ნე ბითაა და ინ ტე რე სე ბული. ას ეთ პი რო ბებ ში სა ქარ თვე ლოს 
ბა ზარ ზე „გაზ პრო მის“ გა ფარ თო ებ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი მი ნი მა ლუ რია. 
თუმ ცა, სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის გავ ლით სომ ხეთ ში გა ზის ტრან-
ზი ტი, რო გორც სა მი ვე ქვეყ ნის თვის მომ გე ბი ანი ეკ ონ ომ იკ ური პრო ექ-
ტი, შე ნარ ჩუ ნდე ბა. 

უფ რო ეფ ექ ტუ რად ვი თარ დე ბა ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კა ში რუ სეთ სა და 
სა ქარ თვე ლოს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა, რაც, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 
რუ სე თი დან სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო თა შო რის გა და დი ნება სა და 
სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის გავ ლით ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ტრან ზიტ ით 
გა მო იხ ატ ება. ყვე ლა ზე რთულ სა კითხს აფხა ზეთ ში ელ ექ ტრო ენ ერ გე-
ტი კუ ლი სი ტუ აცია წარ მო ად გენს. ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის აღ რიცხვი სა და 
სა ქარ თვე ლო სა და აფხა ზეთს შო რის მისი გა ნა წი ლე ბის სა კითხის, ას-
ევე აფხა ზუ რი მხა რის მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ხარ ჯის 
გა დახ და რუ სე თის ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია. მოს კო ვი სა-
ქარ თვე ლოს არა მხო ლოდ აფხა ზე თის თვის მი სა წო დე ბელ ელ ექ ტრო ენ-
ერ გი ას მიჰყი დის, არ ამ ედ მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში აფხა ზურ მხა რე ზე 
გავ ლე ნის მოხ დე ნაც შე უძ ლია.

ამ სა კითხე ბის გა და საჭ რე ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ენ ერ გე ტი კა-
ში რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭოს შექ-
მნამ შე იძ ლე ბა ით ამ აშ ოს. საბ ჭო სპე ცი ალ ის ტებს სა შუ ალ ებ ას მის ცემს, 
თა ვის დარ გში ორ მხრი ვი ურ თი ერ თქმე დე ბის სა კითხე ბი გა ნი ხი ლონ. 
ას ეთი საბ ჭოს თვის პლატ ფორ მად შე საძ ლოა რუსეთის ფედერაციის სა-
ვაჭ რო-სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტა იქ ცეს.

მი ზან შე წო ნი ლად წარ მოგ ვიდ გე ბა აფხაზეთის მთავრობასთან მო-
ლაპარაკება ქსე ლუ რი მე ურ ნე ობ ის რე აბ ილ იტ აცი ის საქ მე ში მი სი ჩარ-
თვის სა კითხთან და კავ ში რე ბით. ას ეთი მუ შა ობ ის გა წე ვა ში დახ მა რე ბა 
შე უძ ლია რუ სეთს. ეს შე საძ ლე ბელს გახ დის, შე იქ მნას ელ ექ ტრო ენ ერ გი-
ის აღ რიცხვის მა ღა ლე ფექ ტუ რი სის ტე მა და, შე სა ბა მი სად, შემ ცირ დეს 
ტექ ნი კუ რი და კო მერ ცი ული და ნა კარ გე ბი, ამ აღ ლდეს რო გორც სა ქარ-
თვე ლოს, ის ე აფხა ზე თის ენ ერ გო მო მა რა გე ბის სა იმ ედო ობა. ას ევე, შე-
საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა, აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზე ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
ზედ მე ტო ბა, მი სი გა ყიდ ვა და სარ გებ ლის მი ღე ბა გა მოვ ლინ დეს. მო სახ-
ლე ობ აში ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის აღ რიცხვის სრულ მას შტა ბი ანი სის ტე მის 
უპ ირ ატ ეს ობ აზე ახ სნა-გან მარ ტე ბი თი მუ შა ობ ის ჩა ტა რე ბა მნიშ ვნე ლო-
ვან სარ გე ბელს მო იტ ანს.  
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ირ ან ის თვის სან ქცი ებ ის ნა წი ლობ რივ მოხ სნა სა და „ჩრდი ლო ეთ-სამ-
ხრე თის“ დე რეფ ნის შექ მნას თან და კავ ში რე ბით რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს 
კონ სულ ტა ცი ებ ის დღის წეს რიგ ში აუც ილ ებ ელია თე ირ ან თან შე საძ ლო 
ენ ერ გე ტი კუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის სა კითხიც შე ვი დეს. 
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და ვით მირ ცხუ ლა ვა 

ზოგიერთიმოსაზრება2030წლამდესაქართველოს
ენერგეტიკისინტენსიურგანვითარებასთანდაკავშირებით

ენ ერ გე ტი კა ის დარ გია, რო მე ლიც ძი რი თა დად გან საზღვრავს ქვეყ-
ნის მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნე ს. თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ელ ექ-
ტრო ენ ერ გია გა ნე კუთ ვნე ბა არა მარ ტო ყო ველ დღი ური მოხ მა რე ბის სა-
განს, არ ამ ედ ის მნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზღვრავს ად ამი ან ის ყო ფი ერ ებ ას, 
იმ ავ დრო ულ ად, მი სი მი წო დე ბის წყვე ტა დო ბა დიდ რის კებს უქ მნის 
ად ამი ან ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ცხოვ რე ბის წესს და ხა რის ხს. არაა გა მო-
რიცხუ ლი, რომ ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში ის იყ ოს მი ზე ზი გარ კვე ული 
ტი პის ტექ ნო გე ნუ რი კა ტას ტრო ფე ბი საც. უნ და ით ქვას, რომ ქვეყ ნე ბის 
ენ ერ გო მოხ მა რე ბის დო ნე ობი ექ ტუ რი და ად ექკვა ტუ რი პა რა მეტ რია 
ამ ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის და სა ხა სი ათ ებ ლა დაც. ელ ექ-
ტრო ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბის დო ნე ის ეთ გან ვი თა რე ბუ ლ ქვეყ ნე ბში, რო-
გო რები ცაა ნორ ვე გია, ფი ნე თი, შვე დე თი, აშშ, ავ სტრა ლია, სამ ხრეთ 
კო რეა, იაპ ონია, ავ სტრია, გერ მა ნია, საფ რან გე თი და ა. შ. მრა ვალ ჯერ 
აღ ემ ატ ება სა ქარ თვე ლო ში ერთ სულ ზე ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მოხ მა რე-
ბას.არა მარ ტო ეს ძა ლი ან წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი, არ ამ ედ აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პის თით ქმის ყვე ლა ქვეყ ნის ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა ერთ 
სულ მოსახლეზე მნიშ ვნე ლოვ ნად აჭ არ ბებს სა ქარ თვე ლოს შესაბამის 
მაჩვენებელს.

ზო გა დად, ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბის დო ნე თით ქმის ყო ველ-
თვის კო რე ლა ცი აშია ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის პა რა მეტ რებ თან. სა-
ქარ თვე ლო ში ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტა რდა საკ მაოდ ბევრი 
კვლევა, სა დაც გან ხი ლუ ლია საქ ართვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე-
ბის პროგ ნო ზუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი და შე სა ბა მი სი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
მოხ მა რე ბის ზრდის ტემ პე ბი წლე ბის მი ხედ ვით. ცხრილ ში მო ცე მუ ლია 
ამ კვლევათა შე დე გე ბის შე ჯე რე ბუ ლი, გა სა შუ ალო ებ ული ვა რი ან ტი:
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სა ქარ თვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ ური ზრდი სა და ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მოხ-
მა რე ბის სა მი სცე ნა რის შე და რე ბა

სცე ნა რი მშპ-ს 
მდგრა დი 

ზრდა

მო სახ ლე ობა
2030 წელს

მოთხოვ-
ნის ზრდა 
2013-2021

მოთხოვ ნის 
ზრდა

2021-2030

სა ქარ თვე ლო-
ში მოთხოვ ნის 

ზრდის სცე ნა რი 
(მლრდ.კვტ/სთ) 

2030 წელს

სწრა ფი ზრდა 6.0% 5.23 მლნ 8.7% 3.8% 27
ზო მი ერი

„რე ალ ის ტუ რი“ 
ზრდა

5.0% 5.01 მლნ 5.3% 3.3%. 20

შე ნე ლე ბუ ლი 
ზ რდა

4.7%. 4.83 მლნ 3.4% 3.1% 17

მო ცე მუ ლი ცხრი ლი და ნაც აშ კა რად ჩანს, რომ სა ქარ თვე ლომ აუცი-
ლებ ლად უნ და მო ახ ერ ხოს ახ ალი გე ნე რა ცი ის ობი ექ ტე ბის მე ტად 
სწრა ფი გან ვი თა რე ბა, რაც ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ენ ერ გო და მო უკ იდ ებ-
ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, გნე ბავთ, მი სი პა რა მეტ რე ბის სა ფუძ ვლი ანი 
გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის და ას ევე იმისთვის, რომ მყა რი ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რუ ლი სა ფუძ ვე ლი შე ექ მნას ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის სწრაფ ზრდას. თუმ ცა 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ცხრილ ში მო ცე მუ ლი სწრა ფი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
პი რო ბებ შიც კი, ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა 2030 წლი-
სათ ვის გა უტ ოლ დე ბა მხო ლოდ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ზო გი ერ თი წარ-
მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნის დღე ვან დელ ეკ ონ ომ იკ ურ პა რა მეტ რებს და ას ევე 
მიღ წე ული იქ ნე ბა ამ ქვეყ ნე ბის დღე ვან დე ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ელ ექ ტრო-
ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბას თან და კავ ში რე ბით ერთ სულ მო სახ ლე ზე. 2030 
წლი სა თვის ეს, ალ ბათ, არ არ ის სა უკ ეთ ესო, უფ რო სწო რად, ყვე ლა ზე 
სა ოც ნე ბო მაჩ ვე ნე ბე ლი ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის, მი სი მო სახ ლე ობ ის ათ ვის, 
მაგ რამ ასეთია რე ალ ობა.

ელ ექ ტრო ენ ერ გიის გე ნე რა ცი ის ობი ექ ტე ბის ზრდის აუც ილ ებ ლო ბა 
არა მარ ტო ქვეყ ნის მო მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის აუც ილ ებ ლო ბი თაა 
ნა კარ ნა ხე ვი, არ ამ ედ სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი გე ნე რა ცი ის „პარ კიც“ 
მი სი დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობ აც მო ითხოვს ინ ტენ სი ურ „გა ნახ ლე-
ბას“. ჰიდ რო სად გუ რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის „ხან დაზ მუ ლო ბა“ 
აჭ არ ბებს 60-80 წელს, ხო ლო თბო ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ნა წი ლი ფი ზი კუ რა დაც და მო რა ლუ რა დაც მოძ ვე ლე ბუ ლია, ქვე ყა ნა-
ში მხო ლოდ ერ თი კომ ბი ნი რე ბუ ლი ციკ ლის თბო სად გუ რია (230 მგვტ), 
რო მე ლიც ახ ლა ხან შე ვი და ექ სპლუ ატ აცი აში. მი სი ეფ ექ ტუ რო ბა 54%-ს 



41

ენერგეტიკა

აღ წევს და ის მეტ- ნაკ ლე ბად აკ მა ყო ფი ლებს მსოფ ლი ოში ამ ტი პის ობი-
ექ ტე ბი სათ ვის წა ყე ნე ბულ თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნებს.

არ ის ერ თი დი დი პრობ ლე მა, რო მე ლიც ქარ თულ ენ ერ გე ტი კა ში არ-
სე ბობს და ის და კავ ში რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში უდ იდ ესი გე ნე რა ცი ის 
წყა როს, „ენ გურ ჰე სის“ (1300 მგვტ) მსოფ ლი ოში ერთ-ერ თი უმ აღ ლე-
სი (271,5) თა ღო ვა ნი კაშ ხლის ექ სპლუ ატ აცი ას თან. მიგ ვაჩ ნია, რომ ამ 
ყვე ლა ზე დიდ ობი ექ ტზე, რომ ლის ფუნ ქცია გან სა კუთ რე ბუ ლია ქარ-
თულ ენ ერ გე ტი კა ში და მის წი ნა შე არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე, რამ დე ნი მე 
სიტყვა და მა ტე ბით აუც ილ ებ ლად უნ და ით ქვას.

ამ უნ იკ ალ ური ჰიდ რო ელ ექ ტრო სად გუ რის თა ღო ვა ნი კაშ ხა ლი 
წყალ სა ცა ვით და 14 კმ-იანი დე რი ვა ცი ული გვი რა ბის 7 კმ–იანი მო-
ნაკ ვე თი სა ქარ თვე ლოს მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი აზეა, ხო ლო 
ჰე სის შე ნო ბა და გვი რა ბის დარ ჩე ნი ლი მო ნაკ ვე თი - გა ლის რაიონის 
ტე რი ტო რი აზე.

1993 წელს ქარ თულ და აფხა ზურ მხა რე ებს შო რის შედ გა შე თან ხმე ბა 
„ენ გურ ჰესზე“ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ენ ერ გი ის გა ნა წი ლე ბის შე სა ხებ შემ-
დე გი პრო პორ ცი ით: ქარ თუ ლი მხა რე - 60%, აფხა ზუ რი მხა რე - 40%. 
იმ ის გა მო, რომ ბო ლო 10-15 წლის გან მავ ლო ბა ში აფხა ზეთ ში ელ ექ ტო-
ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა საგ რძნობ ლად გა იზ არ და, აფხა ზუ რი მხა რე იღ-
ებს 40%-ზე გა ცი ლე ბით მეტ ელ ექ ტრო ენ ერ გი ას, მა გა ლი თად, ზამ თრის 
პე რი ოდ ში აფხა ზუ რი მხა რე იღ ებს „ენ გურ ჰეს ზე“ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი 
ენ ერ გი ის თით ქმის 100%-ს. 2016 წლის ზამ თარ ში აფხა ზე თის სრულ 
ენ ერ გო მო მა რა გე ბას დი დი პრობ ლე მე ბი შე ექ მნა და ეს სხვა დას ხვა ფაქ-
ტო რით იყო გა მოწ ვე ული. 2015 წელს „ენ გურ ჰე სის“ წყალ სა ცა ვის შევ-
სე ბას საკ მაო სიძ ნე ლე ები შე უქ მნა მცი რეწყლი ან მა ჰიდ რო ლო გი ურ მა 
წელ მა. დი დი გვალ ვის გა მო ვერ მო ხერ ხდა ჯვრის წყალ სა ცა ვის შევ-
სე ბა და ამ ან გა მო იწ ვია გა მო მუ შა ვე ბის შემ ცი რე ბა რო გორც „ენ გურ-
ჰეს ზე“, ას ევე „ვარ დნილ ჰეს ზე“. აფხა ზუ რი მხა რის მი ერ კრი ზი სული 
ენ ერ გო მო მა რა გე ბის და რე გუ ლი რე ბას ხე ლი ვერ შე უწყო ა. წ. 25 იან-
ვრი დან აფხა ზუ რი მხა რის მი ერ და წე სე ბულ მა ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
ე. წ. „მა რა ოს ებ ურ მა“ გა თიშ ვებ მა. ამ კრი ზი სულ სი ტუ აცი აში სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბამ ოპ ერ ატი ულ ად მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა, და ეწყო 
ელექტროენერგიის და მა ტე ბი თი მო ცუ ლო ბის იმ პორ ტი რუ სე თი დან 
და სწო რედ ამ ღო ნის ძი ებ ით და რე გუ ლი რდა აფხა ზუ რი მხა რის ელექ-
ტრო ენ ერ გი ით მო მა რა გე ბის უმ წვა ვე სი სა კითხი.
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სამ წუ ხა როდ, ეს პრობ ლე მა მხოლოდ წლე ვან დე ლი არ არის, ის 
სის ტე მუ რია და მი სი გა დაჭრა მო ითხოვს კომ პლექ სურ მიდ გო მებს და 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მუ შაოების ჩა ტა რე ბას. სტა ტის ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ 
აფხა ზე თის ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა იზ რდე ბა და, შე იძ ლე ბა ით-
ქვას, კა ტას ტრო ფუ ლი ტემ პე ბით - ეს მთლი ან ად იქ არ სე ბუ ლი ქსე ლის 
უმ ძი მე სი მდგო მა რე ობ ითაა გა მოწ ვე ული. ელ ექ ტროენ ერ გი ის მომ ხმა-
რე ბ ლის (სა ყო ფაცხოვ რე ბო, კო მერ ცი ული სექ ტო რის) უდ იდ ეს ნა წილს 
არ გა აჩ ნია ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მრიცხვე ლი. ინ ფორ მა ცი ის სხვა დას ხვა 
წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მოხ მა რე ბუ ლი ელ ექ-
ტრო ენ ერ გი ის გა დახ დის მაჩ ვე ნე ბე ლი 30%-ზე ნაკ ლე ბია. თუ იმ ას აც გა-
ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ კვტ-სთ ენ ერ გი აში აფხა ზეთ ში 15-ჯერ ნაკ ლებს 
იხ დი ან, ვიდ რე და ნარ ჩენ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე, გა საკ ვი რი არ 
უნ და იყ ოს ქსე ლის მოვ ლა-პატ რო ნო ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი, სა ჭი რო 
ფი ნან სე ბის უდ იდ ესი დე ფი ცი ტი. ფაქ ტობრივად, ეს თან ხე ბი არ არ სე-
ბობს. ქსე ლის ნა წილ ში ცვე თის მაჩ ვე ნე ბე ლი 90%-ია. „ენ გურ ჰე სი“ არ 
იღ ებს და არც არ ას ოდ ეს მი უღია აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზე მი წო დე-
ბუ ლი.ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის რა იმე სა ფა სუ რი. რე ალ ურ ად „ენ გურ ჰე სის“ 
კას კა დის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას უზ რუნ ველ ყოფს ის ენ ერ გია, რო მელ საც ეს 
სად გუ რი ყი დის სა ქარ თვე ლოს ელ ექ ტრო ენ ერ გე ტი კუ ლი სის ტე მის კო-
მერ ცი ულ ოპ ერ ატ ორ ზე და სხვა პირ და პირ მომ ხმა რე ბელ ზე. ამ კრი ტი-
კულ სი ტუ აცი აში გა მო სა ვა ლი მხო ლოდ ერ თია - აფხა ზე თის ტე რი ტო-
რი აზე ქსე ლის სრუ ლი რე აბ ილ იტ აცია, აღ რიცხვი ან ობ ის მო წეს რი გე ბა 
და „გო ნივ რუ ლი ტა რი ფი“.

რო გორც აღ ინ იშ ნა, ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის გე ნე რა ცი ის ობი ექ ტე ბის რა-
ოდ ენ ობ ის ინ ტენ სი ური ზრდა შემ დგომ წლებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა 
და კავ ში რე ბუ ლი ქვე ყა ნა ში შექ მნილ სა ინ ვეს ტი ციო კლი მატ ზე. ნე ბის-
მი ერი ქვეყ ნი სათ ვის მი სი ენ ერეგ ობ ალ ან სი გა ნი საზღვრე ბა ქვე ყა ნა ში 
სხვა დას ხვა ენ ერ გე ტი კუ ლი წყა როს არ სე ბო ბით, სა კუ თა რი სათ ბობ-
ენ ერ გე ტი კუ ლი არ სე ბუ ლი ან არარ სე ბუ ლი რე სურ სით, ქვეყ ნის მდე-
ბა რე ობ ით, მან ძი ლით ნახ შირ წყალ ბა დე ბის იმ პორ ტი ორ ქვეყ ნე ბამ დე, 
წარ მო ებ ის, ტრან სპორ ტის, ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბით და 
მრა ვა ლი სხვა ფაქ ტო რით.

სა ქარ თვე ლო, რო გორც კარ გა დაა ცნო ბი ლი, არ არ ის ის ეთი ქვე ყა ნა, 
რო მელ საც გა აჩ ნია სა კუ თა რი ნახ შირ წყალ ბა დის საკ მა რი სი რე სურ სი. 
ჩვე ნი ქვე ყა ნა XX სა უკ უნ ის მთე ლი პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში ა ხორ ცი-
ელ ებ და პირ ვე ლა დი სათ ბო ბის და ახ ლო ებ ით 85%-ის იმ პორ ტს, ას ევეა 
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დღე საც - XXI სა უკ უნ ეში და მო კი დე ბუ ლე ბა იმ პორ ტი რე ბულ ენ ერ გო-
შემ ცველ ზე და ახ ლო ებ ით 70-75%–ია.

ჩვე ნი ქვეყ ნის ძა ლი ან დი დი პლ უსია მი სი გე ოგ რა ფი ული მდე ბა-
რე ობა და აქ არ სე ბუ ლი ენ ერ გე ტი კუ ლი დე რეფ ნე ბი (ნავ თო ბი სა და 
გა ზის მა გისტ რა ლუ რი მილ სა დე ნე ბის სის ტე მე ბი, მა ღა ლი ძაბ ვის გა-
დამ ცე მი ხა ზე ბი, გან ვი თა რე ბუ ლი სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა) 
ისე, რო გორც აღ მო სავ ლეთ-და სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით, რო მე ლიც 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის, გნე ბავთ მი სი გან ვი თა რე ბის 
პო ლი ტი კუ რი და სავ ლუ რი ვექ ტო რი სათ ვის, ჩრდი ლო ეთ-სამ ხრეთის 
მი მარ თუ ლე ბით.

ქვე ყა ნას აქ ვს ჰიდ რო რე სურ სე ბი (ერთ სულ ზე გა  ან გა რი შე ბით ამ რე-
სურ სის მო ცუ ლო ბით, საქართველო მსოფ ლი ოში ერთ-ერთ წამ ყვან პო-
ზი ცი აზეა), გვაქვს ას ევე ნახ ში რი სა და ტორ ფის სა ბა დო ები, ნავ თო ბი სა 
და ბუ ნებ რი ვი გა ზის გარ კვე ული მა რა გე ბი, კარ გი პერ სპექ ტი ვე ბი ქა-
რის, მზის, თერ მუ ლი წყლე ბის, ბი ომ ას ის და წყალ ბა დის ენ ერ გე ტი კის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის. მაგ რამ ჩვე ნი ქვეყ ნის სტრა ტე გი ულ სიმ დიდ რეს 
წარ მო ად გენს მი სი ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კუ ლი რეს ურ სი. მი სი პო ტენ ცი ალი 
40 ტე რა ვატ სა ათია, სა იდ ან აც მხო ლოდ 18%-ია ათ ვი სე ბუ ლი.

სა ქარ თვე ლოს მდი ნა რე ებს, სპე ცი ფი კ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ახ ასი ათ-
ებთ მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი სე ზო ნუ რო ბა, ამ რე სურ სე ბის გა და ნა-
წი ლე ბა წლი ურ ან მრა ვალ წლიან ას პექ ტში შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი წყალ სა ცა ვე ბი ანი ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო-
ბის გზით. თუმ ცა ტექ ნი კურ-ეკ ონ ომ იკ ური მი ზან შე წო ნი ლო ბის და სა-
ბუ თე ბით და ას ევე ეკ ოლ ოგი ური პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ას ეთი ტი პის მხო ლოდ რამ დე ნი მე პრო ექ ტი იგ ეგ მე ბა და გან ხორ ცი-
ელდ ება სა ქარ თვე ლო ში, ამ იტ ომ, ზო გა დად ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კის გან-
ვი თა რე ბი სათ ვის ძი რი თა დი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა მცი რე რე ზერ ვუ არ ის 
მქო ნე (მაგ., დღე ღა მუ რი რე გუ ლი რე ბის) და ჩამ დი ნა რე წყალ ზე მო მუ-
შა ვე ჰიდ რო ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბა ზე. სწო რედ ამ ტი პის 
ჰე სე ბი შე ად გე ნენ ძი რი თად მო ცუ ლო ბას პერ სპექ ტი ული ჰიდ რო ელ-
ექ ტრო სად გუ რე ბის ნუს ხა ში.

2008 წელს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი იყო სა ხელ-
მწი ფო პროგ რა მა „გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გია 2008“ და ამ პროგ რა მა ში გა-
წე რი ლი იყო ქვე ყა ნა ში ას აშ ენ ებ ელი ჰიდ რო ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის სია, 
ამ ავე დო კუ მენ ტში გა წე რი ლი იყო წე სე ბი და პრო ცე დუ რე ბი ჰე სე ბის 
მშე ნებ ლო ბი სათ ვის. უნ და ით ქვას, რომ აღ ნიშ ნულ ი წე სებ ი რამ დენ-
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ჯერ მე მნიშ ვნე ლო ვ ნად შეიცვალა და სა მარ თლი ან ობ ის ათ ვის უნ და 
აღ ინ იშ ნოს, რომ ამ ცვლი ლე ბის შე ტა ნის მთა ვა რი არ გუ მენ ტი, ყო ველ 
შემ თხვე ვა ში, დეკ ლა რი რე ბუ ლი, ყო ველ თვის იყო პო ტენ ცი ური ინ ვეს-
ტო რე ბი სათ ვის უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე და მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მოს შექ მნა. 
სწო რედ ამ დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლიბ და სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის ინ ვეს ტო რებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის 
მშე ნებ ლო ბის, ფლო ბის და ოპ ერ ირ ებ ის შე სა ხებ ურ თი ერ თგა გე ბის მე-
მო რან დუ მე ბის პრაქ ტი კა, რო მე ლიც დღე ის ათ ვის უამ რავ და, უნ და 
აღ ინ იშ ნოს, სა მარ თლი ან კრი ტი კას იმ სა ხუ რებს. ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად, 
დარ გის საკ მა ოდ ბუნ დო ვან და ხარ ვე ზი ან კა ნონ მდებ ლო ბას და მი-
ღე ბუ ლი რეგ ლა მენ ტე ბის არ ას რულ ყო ფი ლე ბას, ემ ატ ება სუ ბი ექ ტუ რი 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მა ღა ლი რის კის შემ ცვე ლი, გა უმ ჭვირ ვა ლე მე მო-
რან დუ მე ბი. ეს მე მო რან დუ მე ბი, ბუ ნებ რი ვია, უამ რავ კითხვას აჩ ენს და 
მა ღა ლი ალ ბა თო ბით შე იც ავს დი დი რა ოდ ენ ობ ით სხვადა სხვა ნე გა ტი-
ურ რის კებს, რაც ცალ კე სა უბ რის დი დი თე მაა. მაგ რამ, ჩვე ნი აზ რით, 
ამ პრობ ლე მა ში ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, თუ რა უნ და და ედ ოს 
სა ფუძ ვლად სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ენ ერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის სა ინ-
ვეს ტი ცო მიმ ზიდ ვე ლო ბის შე ფა სე ბის უნ იფ იც ირ ებ ულ, აუც ილ ებ ლად 
რეგ ლა მენ ტი რე ბულ მე თო დო ლო გი ას, რო მე ლიც შემ დგომ ში ინ ვეს-
ტორ თან მე მო რან დუ მის გა ფორ მე ბის სა ფუძ ვე ლი უნ და გახ დეს. ას ეთი 
რეგ ლა მენ ტის არარ სე ბო ბა მუდ მი ვად არ ის და იქ ნე ბა სხვა დასხ ვა არ-
აჯ ან სა ღი სა უბ რე ბის თე მა. რო გორც ა ღვნიშ ნეთ, ზო გა დად, მე მო რან-
დუ მე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი უნ და ყო ფი ლი ყო ქვე ყა ნა ში, დარ გში სა ინ-
ვეს ტი ციო კლი მა ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის შე საძ ლო 
რის კე ბის მი ნი მი ზა ცია. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ამ სა კითხთან და კავ ში-
რე ბით მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა მო ყე ნე ბა ნამ დვი ლად არ 
იქ ნე ბო და საღ აზ რს მოკ ლე ბუ ლი. და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში ათ წლე ულ-
ობ ით დაგ რო ვი ლია სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რის უდ იდ ესი გა მოც დი-
ლე ბა გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის წყა რო ებ ის ათ ვი სე ბას თან და კავ ში რე ბით. 
ეს გა მოც დი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბული იქ ნას პრაქ ტი კუ ლად 
მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში (ბუ ნებ რი ვია, ად გი ლობ რი ვი ბუ-
ნებ რი ვი, ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კუ რი პი რო ბე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით). ამ ქვეყ ნებ ში სტი მუ ლი რე ბის ძი რი თა დი მე ქა ნიზ მი 
და კავ ში რე ბუ ლია ფიქ სი რე ბულ ფა სებ თან და კვო ტებ თან გა ნახ ლე ბად 
ენ ერ გი აზე კომ ბი ნა ცი აში „მწვა ნე“ სერ ტი ფი კა ტე ბის ბა ზარ თან.
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ინ ვეს ტორ თა უდ იდ ესი ნა წი ლი უპ ირ ატ ეს ობ ას ან იჭ ებს ფიქ სი რე-
ბუ ლი ფა სე ბის სის ტე მას, რო მე ლიც ამ ცი რებს სა ინ ვეს ტი ციო რის კებს, 
რად გან ფა სი ელ ექ ტრო ენ ერ გი აზე, რო მე ლიც გა მო მუ შავ დე ბა ენ ერ გი-
ის წყა რო ზე, ცნო ბი ლია გრძელ ვა დი ანი პერ სპექ ტი ვით. რიგ ქვეყ ნებ ში 
და მა ტე ბით ხარ ჯებს, რომ ლე ბიც წარ მო იშ ვე ბა ამ ტი პის გა დახ დე ბის 
სის ტე მით, იხ დის ყვე ლა ჯგუ ფის მომ ხმა რე ბე ლი. ას ეთი დახ მა რე ბის 
სის ტე მას იყ ენ ებ ენ გერ მა ნი აში, საფ რან გეთ ში, ეს პა ნეთ ში და და ნი აში. 
რო გორც ზე მოთ აღვნიშ ნეთ, არ სე ბობს ას ევე მხარ და ჭე რის სის ტე მე ბი, 
მა გა ლი თად, ფიქ სი რე ბუ ლი და ნა მა ტე ბის სის ტე მა ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
ფას ზე, ას ეთი სის ტე მე ბი გვხვდე ბა კა ნა და ში, აშშ-ში, და ნი აში და ეს პა-
ნეთ ში. აშშ-ში ას ეთი დახ მა რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ქვეყ ნის ფე დე რა ლუ რი 
დო ნი დან, სა წარ მოო სა გა და სა ხა დო კრე დი ტის (Production Tax Credit 
– PTC) სა შუ ალ ებ ით. მა გა ლი თად, კა ნა და ში ქა რის ენ ერ გე ტი კის სტი მუ-
ლი რე ბა ხდე ბა მთავ რო ბის მხრი დან პირ და პი რი გა დახ დე ბის სა შუ ალ-
ებ ით (Wind Power Production Incentive, WPPI) და ას ევე კვო ტე ბის სის-
ტე მა გა ნახ ლე ბად ენ ერ გი აზე, რო დე საც სა ხელ მწი ფო თვი თონ აწ ეს ებს 
ფიქ სი რე ბულ ქვო ტებს გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის ათ ვის. ას ეთი ენ ერ გი ის 
ფა სი სა ბაზ როა. ეს სის ტე მა გა მო იყ ენ ება აშშ-ს ზო გი ერთ შტატ ში და მას 
უწ ოდ ებ ენ „გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის სტან დარ ტს“ (Renewable Portfolio 
Standard). ას ეთი სის ტე მა აგ რეთ ვე გვხვდე ბა ბრი ტა ნეთ ში, შვე დეთ ში, 
ბელ გი აში და იტ ალი აში, ევ რო პულ კონ ტი ნენ ტზე ის ცნო ბი ლია „მწვა-
ნე“ სერ თი ფი კა ტის სა ხე ლით.

ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ ფიქ სი რე ბუ ლი 
ფა სე ბის სის ტე მა გა ცი ლე ბით ეფ ექ ტუ რი აღ მოჩ ნდა, ვიდ რე კვო ტე ბის 
სის ტე მა, „მწვა ნე“ სერ ტი ფი კა ტე ბი და სხვა მე ქა ნიზ მე ბი, რად გან სწო-
რედ ფიქ სი რე ბულ მა ფა სებ მა უზ რუნ ველ ყო სიმ ძლავ რე ებ ის მაქ სი მა-
ლუ რი მა ტე ბა სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში. ჩვენს ქვე ყა ნა ში შე საძ ლე ბე ლია, 
და, მიგვაჩ ნია, აუც ილ ებ ელ იცაა, გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის (ჰიდ რო, ქა რი, 
მზე) მხარ დამ ჭე რი ან ალ ოგი ური სის ტე მის და ნერ გვა. უნ და აღ ინ იშ ნოს, 
ე. წ. მე მო რან დუ მე ბის დღეს არ სე ბუ ლი სის ტე მა (გნე ბავთ, 8 ან 12-თვი-
ანი ენ ერ გი ის შეს ყიდ ვის უზ რუნ ველ ყო ფით), ფაქ ტობრივად, ფიქ სი რე-
ბუ ლი ფა სე ბის სი ტე მაა, ბუ ნებ რი ვია, იმ სამ წუ ხა რო რე ალ ობ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, რომ დღე ის ათ ვის ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბობს სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის, 
ეკ ონ ომ იკ ური პა რა მეტ რე ბის შე სა ფა სე ბე ლი მე თო დო ლო გია. სწო რედ 
ეს წარ მო შობს შე საძ ლო სუ ბი ექ ტურ გა დაწყვე ტი ლე ბებ თან და კავ ში რე-
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ბულ უამ რავ კითხვას და კრი ტი კულ შე ფა სე ბას გა ფორ მე ბულ მე მო რან-
დუ მებ თან და კავ ში რე ბით, რა ზეც მოკ ლედ ზე მოთ ვი სა უბ რეთ.

გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მე ბის უდ იდ ესი უმ რავ ლე სო ბა არ ის 
ჰიდ რო ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის პრო ექ ტებ თან და კავ ში რე ბით ინ ვეს ტო-
რებ თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი და ეს ნამ დვი ლად მეტყვე ლებს 
ინ ვეს ტო რე ბის სწო რედ ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კით ძალიან დიდ და ინ ტე რე-
სე ბაზე.

რო გორც ზე მოთ იყო ნათ ქვა მი, სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კა მთლი ან-
ად არ ის და მო კი დე ბუ ლი ნახ შირ წყალ ბა დე ბის იმ პორ ტზე, დღე ის ათ-
ვის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა თბო ელ ექ ტრო სად გუ რი მუ შა ობს მხო-
ლოდ ერ თა დერთ საწ ვავ ზე – იმ პორ ტი რე ბულ ბუ ნებ რივ აირზე. ას ეთ 
დროს, ბუ ნებ რი ვია, აქ ტუ ალ ური ხდე ბა ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კულ რე სურ-
სთან ერ თად, ქა რის, მზის, გე ოთ ერ მუ ლი წყლე ბის, ბი ოგ აზ ისა და სხვა 
ენ ერ გი ის წყა რო ებ ის გა მო ყე ნე ბა.

სა ქარ თვე ლოს გა აჩ ნია ქა რის ენ ერ გი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ტენ ცი-
ალი, და ახ ლო ებ ით 4 მლრდ კვტ/სთ-ით გა მო მუ შა ვე ბით და დად გმუ-
ლი სიმ ძლავ რე 1500 მგვტ-ით. სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია დაყოფილია 
მა ღალ, სა შუ ალო და და ბალ სიჩ ქა რი ან ზო ნე ბად, ქა რის სიჩ ქა რე წე ლი-
წად ში 2,5 მ/წმ-დან 9,0 მ/წმ-მდე მერ ყე ობს, სა მუ შაო დრო ის ხან გრძლი-
ვო ბა წე ლი წად ში 4000-5000 სა ათს შე ად გენს. 

რაც შე ეხ ება მზის ენ ერ გე ტი კას, სა ქარ თვე ლოს გე ოგ რა ფი ული მდე-
ბა რე ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მზის ეფ ექ ტუ რი გა მოს ხი ვე ბა საკ მა ოდ 
მა ღა ლია. უმ ეტ ეს რაიონებში მზის ნა თე ბის წლი ური ხან გრძლი ვო ბა 
250-დან 280 დღემ დე მერ ყე ობს, რაც წე ლი წად ში და ახ ლო ებ ით 1900–
2200 სა ათს შე ად გენს.

მზის ენ ერ გი ის სრუ ლი, წლი ური პო ტენ ცი ალი სა ქარ თვე ლო ში შე-
ფა სე ბუ ლია 34 ათ ასი ტო ნა პი რო ბი თი სათ ბო ბის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რად.

ბუ ნებ რი ვია, სა ქარ თვე ლომ ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კას თან ერ თად უნ და 
გა ნა ვი თა როს რო გორც ქა რის, ის ე მზის ენ ერ გი ის წყა რო ებ ის გა მო ყე-
ნე ბა, რაც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ქვეყ ნის ენ ერ გე ტი კუ ლი და მო უკ იდ-
ებ ლო ბის პა რა მეტ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის, ას ევე ენ ერ გე ტი კუ ლი 
უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ამ გე ნე რა ცი ის წყა რო ებ ის ინ ტეგ-
რა ცია ქვეყ ნის ენ ერ გო სი ტე მა ში ას ევე მე ტად სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ამ ოც ანაა. უამ რა ვი კვლე ვა არ სე ბობს1, სა დაც დამ ტკი ცე ბუ ლია, 

1 Design and Operation of Power Systems with Large Amounts of Wind Power. VTT Working 
Papers 82. 2007.
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რომ ენ ერ გო სის ტე მი სათ ვის და მა ტე ბი თი „რთუ ლი პრობ ლე მე ბის“ შექ-
მნის გა რე შე შე საძ ლე ბე ლია ქა რის და მზის ენ ერ გე ტი კულ წყა რო ებ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი გე ნე რა ცი ის ობი ექ ტე ბის ინ ტეგ რი რე ბა სის ტე მა ში, თუ 
მა თი ჯა მუ რი სიმ ძლავ რე არ აჭ არ ბებს ენ ერ გო სის ტე მის დად გმუ ლი 
სიმ ძლავ რის 5-10%-ს (ევ რო პა). თუ გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის წყა რო ე-
ბის (ქა რი, მზე) წი ლი მთლი ან ენ ერ გო სის ტე მა ში აღ წევს „კრი ტი კულ“ 
5-10%-ს, აუც ილ ებ ელი ხდე ბა ენ ერ გოსის ტე მა ში და მა ტე ბი თი გე ნე რა-
ცი ული სიმ ძლავ რე ებ ის რე ზერ ვი რე ბა (რაც გან ხორ ცი ელ და ყვე ლა იმ 
ქვე ყა ნა ში, სა დაც ინ ტენ სი ურ ად გა ნა ვი თა რეს ეს გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი-
ის წყა რო ები (და ნია, გერ მა ნია).

თუ და ვეყ რდნო ბით ევ რო პულ მო ნა ცე მებს და კვლე ვებს2, სა ქარ თვე-
ლოს ენ ერ გო სის ტე მა ში, რომ ლის დად გმუ ლი სიმ ძლავ რე დღეს 3520 
მგვტ-ია, პირ ველად მი ახ ლო ე ბით შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს მხო-
ლოდ 176 მგვტ (5%) – 352 მგვტ (10%) ჯა მუ რი სიმ ძლავ რის ქა რის და 
მზის გე ნე რა ცი ის ობი ექ ტე ბის ინ ტეგ რი რე ბა (ბუ ნებ რი ვია, ზუს ტი პა რა-
მეტ რე ბის დად გე ნა ზუსტ და რთულ გათ ვლებს მო ითხოვს). მაგ რამ ეს 
პირ ვე ლი მი ახ ლო ე ბაა, თუმ ცა ისიც იძ ლე ვა შე ფა სე ბი სათ ვის საკ მა რის 
მო ნა ცე მებს, რა თა შე სა ბა მი სი დას კვნე ბი გა ვა კე თოთ, თუ რა სიმ ძლავ-
რის, მსგავ სი ტი პის სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბა შეგ ვიძ ლია სა ქარ თვე ლო-
ში ამ ეტ აპ ზე. სა ქარ თვე ლო ში უმ ეტ ეს შემ თხვე ვებ ში გა და მე ტე ბუ ლი 
მო ლო დი ნე ბია ამ ტი პის სიმ ძლავ რე ებ ის ათ ვი სე ბას თნ და კავ ში რე ბით, 
მათ ჯა მურ პო ტენ ცი ალ თან და ა.შ. ხში რად მო გის მე ნი ათ, ალ ბათ, ას-
ეთი ხმა მა ღა ლი გან ცხა დე ბე ბი: გან ვა ვი თა როთ მხო ლოდ ქა რის, მზის 
სად გუ რე ბი და შევ წყვი ტოთ სხვა ტი პის ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის მშე-
ნებ ლო ბა ზე ფიქ რი. ცალ კე, გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია, სის ტე მა ში 
გე ნე რა ცი ული სიმ ძლავ რე ებ ის რე ზერ ვი რე ბა, რად გან ქა რის და მზის 
სად გუ რე ბი, კერ ძოდ მა თი გა მო მუ შა ვე ბა დი დი ფლუქ ტუ აცი ით ხა სი-

 Holttinen H. Hourly Wind Power Variations and Their Impact on the Nordic Power System 
Operation. Licenciate’s thesis. Helsinki Universityof Technology. 2003;

 Impact of Wind Generation on the Operation and Development of the UK Electricity 
Systems. Strbac G., Shakoor A., Black M., Pudjianto D., BoppT. Electrical Power Systems 
Research. 2007. Vol. 77. Issue 9. С 11431238.

2 Milborrow D. Penalties for Intermittent Sources of Energy. Submission to Energy Policy 
Review. 2001; 

 Modeling the Impact of Wind Power Fluctuations on the Load Followingcapability of an 
Isolated Thermal Power System. Persaud S., Fox В., Flynn D. Wind Engineering 24 (6). 2000. 
С 399-415.

 The Capacity Value of Wind in the United States: Methods and Implementation. Milligan M., 
Porter K. Electricity Journal. Elsevier, Inc.March 2006. Vol. 19. Issue 2. С 91-99.
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ათ დე ბა, ამ იტ ომ რე ზერ ვუ ლი სიმ ძლავ რე ები აუც ილ ებ ელია სის ტე მა ში 
მათი ნორ მა ლუ რი ინ ტეგ რი რე ბი სათ ვის, მთე ლი სის ტე მის სა იმ ედო ობ-
ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. და სავ ლუ რი გა მოც დი ლე ბით ამ ის ათ ვის გა-
მო იყ ენ ება ის ეთი გე ნე რა ცი ული სიმ ძლავ რე ები, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ 
მა ღა ლი მა ნევ რი რე ბის ხა რის ხი. ესაა, პირ ველ რიგ ში, წყალ სა ცა ვი ანი 
ჰე სე ბი, ჰიდ რო აკ უმ ულ აცი ური ჰე სე ბი – რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში არ 
გვაქ ვს და, სამ წუ ხა როდ, ჯერ ჯე რო ბით არ იგ ეგ მე ბა მა თი მშე ნებ ლო ბა 
და ას ევე მა ღა ლი მა ნევ რი რე ბის კომ ბი ნი რე ბუ ლი ციკ ლის თბო ელ ექ-
ტრო სად გუ რე ბი, რო მე ლიც დღეისათვის მხო ლოდ ერ თია ჩვენს ენ ერ-
გო სის ტე მა ში, თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, ტექ ნი კუ რი მიზ ეზე ბის გა მო, მი სი 
მა ნევ რუ ლო ბა თით ქმის ნუ ლის ტო ლია. მა ღა ლი სი ზუს ტის გათ ვლე-
ბი სათ ვის, რო მე ლიც ზე მოთ და სა ხე ლე ბუ ლი ქა რის და მზის გე ნე რა-
ცი ის ობი ექ ტე ბის ენ ერ გო სის ტე მა ში ინ ტეგ რი რე ბის შე საძ ლო ჯა მურ 
რიცხვე ბის რიგს ნამ დვი ლად არ შეც ვლის, აუც ილ ებ ლად გა სათ ვა ლის-
წი ნე ბე ლი იქ ნე ბა ჩვე ნი სის ტე მის სპე ცი ფი კა, კერ ძოდ ჩვე ნი ძი რი თა დი 
წყალ სა ცა ვი ანი ჰე სე ბის მუ შა ობ ის გარ კვე ული მა ხა სი ათ ებ ლე ბი. „ენ-
გურ ჰე სის“ გა მო ყე ნე ბა სა რე ზერ ვო სიმ ძლავ რით, ზამ თრის პერიოდში, 
(წლე ვან დე ლი წლის მა გა ლი თიც ამ ისი მაჩ ვე ნე ბე ლია) ოკ უპ ირ ებ ულ 
ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ ლი ჰე სის, აფხა ზე თის ელ ექ ტრო ენ ერ გი ით მო-
მა რა გე ბის გა მო აშ კა რად შეზღუ დუ ლია (ამ აზე ზე მოთ ვი სა უბ რეთ) და 
რის კე ბიც საკ მა ოდ მა ღა ლია. წყალ სა ცა ვი ანი „ჟინ ვალ ჰე სის“, ას ევე სა რე-
ზერ ვო სიმ ძლავ რედ გა მო ყე ნე ბა ას ევე პრობ ლე მუ რია, იმ მარ ტი ვი მი-
ზე ზის გა მო, რომ ეს ობი ექ ტი, პირ ველ რიგ ში, თბი ლი სის წყალ მო მა რა-
გე ბას ემ სა ხუ რე ბა და ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის გე ნე რა ცი ას, მის მო ცუ ლო ბებს, 
შე საძ ლებ ლო ბებს სწო რედ ქა ლა ქის წყალ მო მა რა გე ბა გან საზღვრავს და 
არა ქვეყ ნის ელ ექ ტრო ენ ერ გი ით მო მა რა გე ბის მოთხოვ ნე ბი. ამ ეტ აპ ზე 
სა რე ზერ ვო სიმ ძლავ რედ შე საძ ლე ბე ლია „ხრა მი-1“, „ხრა მი-2“ ჰე სე ბის 
გა მო ყე ნე ბა.

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, თუ ჩვენ პერ სპექ ტი ვა ში გვინ და ქა რის და მზის 
გე ნე რა ცი ის სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბა და ზო გა დად გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ-
გე ტი კის, მა თი წი ლის გაზ რდა სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კუ ლი სის ტე მის 
ჯა მურ დად გმულ სიმ ძლავ რე ში, რაც, მიგ ვაჩ ნია, ჩვე ნი ქვეყ ნის მდგრა-
დი გან ვი თა რე ბი სათ ვის, მი სი ენ ერ გე ტი კი სათ ვის ერთ-ერ თი პრი ორ-
იტ ეტ ული ამ ოც ანაა, აუც ილ ებ ლად უნ და ვი ფიქ როთ ამ სიმ ძლავ რე ებ ის 
ენ ერ გო სის ტე მა ში ინ ტეგ რი რე ბის პრობ ლე მებ ზე და ას ევე სა რე ზერ ვო 
სიმ ძლავ რე ებ ის გაზ რდა ზე – ეს ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის ტექ ნი კუ რად და 
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ეკ ონ ომ იკ ურ ად ნამ დვი ლად არ ის და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა იმ წყალ სა-
ცა ვი ანი ჰე სის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ აზე, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო-
ში იგეგმება და ეს, პირ ველ რიგ ში, ის ეთი პრო ექ ტე ბია, რო გო რები ცაა 
„ხუ დონ ჰე სი“, „ნა მახ ვან ჰე სი“, „ნენ სკრა ჰე სი“. ას ევე დი დი ყუ რადღე ბა 
უნ და გა მახ ვილ დეს მა ღალ მა ნევ რუ ლი კომ ბი ნი რე ბუ ლი ციკ ლის თბო-
ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბა ზე, რო მე ლიც, რო გორც ცნო ბი ლია, 
ნამ დვი ლად იგ ეგ მე ბა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში. ას ევე, აუც ილ ებ ლად, რაც 
შე იძ ლე ბა სწრა ფად უნდა და ვიწყოთ ჰიდ რო აკ უმ ული აცი ური ჰე სის 
მშე ნებ ლო ბის პრო ექ ტის გან ხილ ვა „ენ გურ ჰე სის“ თა ღო ვან კაშ ხალ თან.
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საერთო რეკომენდაციები

1) ენ ერ გე ტი კის სფე რო ში უნდა შე იქ მნას ქარ თულ-რუ სუ ლი სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ტექ ნი კუ რი საბ ჭო, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს სპე ცი ალ-
ის ტე ბის მი ერ სა კითხთა გან ხილ ვებს ორ მხრი ვი ურ თი ერ თქმე დე-
ბით. ას ეთი საბ ჭოს შე საქ მნე ლად შე საძ ლე ბე ლია გა მოდ გეს  ორ ივე 
ქვეყ ნის სა ვაჭ რო-სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტა. 

2) რე კო მენ და ცია რუ სე თის მხა რის თვის: ჩა ატ არ ოს მო ლა პა რა კე ბე ბი 
აფხა ზეთ თან  ქსე ლის მე ურ ნე ობ ის სრული რე აბ ილ იტ აცი ის გა-
დაწყვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად და, ამ ას თან ერ თად, ხე ლი შე უწყოს 
აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაოების ჩა ტა რე ბას შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში. 
ეს მოგ ვცემს სა შუ ალ ებ ას,  შევ ქმნათ ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის აღ რიცხვის 
მა ღა ლე ფექ ტუ რი სის ტე მა ტექ ნი კუ რი და კო მერ ცი ული და ნა კარ გე-
ბის რა დი კა ლუ რად შე სამ ცი რებ ლად და ენ ერ გო უზ რუნ ველ ყო ფის 
სან დო ობ ის გა საზ რდე ლად. ას ეთი რე აბ ილ იტ აცია ხელს შე უწყობს 
აფხა ზეთ ში ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბის სა გუ ლის ხმო და ბა ლან-
სე ბას, გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის ნა მე ტის გა მოვ ლე ნას,  
მი სი გა ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბისა და მო გე ბის მი ღე ბის დადგენას. 
ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის აღ რიცხვის სრულ მას შტა ბი ანი სის ტე მის და ნერ-
გვის მომ გე ბი ან ობ აზე წარ მო ად გი ნოს აფხა ზე თის მო სახ ლე ობ ას თან 
ჩა სა ტა რე ბე ლი ახ სნა-გან მარ ტე ბი თი სა მუ შა ოების დასაბუთება.

3) 2017 წელს და გეგ მი ლი „ენ გუ რჰეს“-ის დე რი ვა ცი ული დაწ ნე ვი თი 
გვი რა ბის რე აბ ილ იტ აცი ის ჩა ტა რე ბის პე რი ოდ ში აფხა ზე თის ენ ერ-
გო ბა ლან სის პროგ ნო ზი რე ბა ზე ჩა ვა ტა როთ მო ლა პა რა კე ბე ბი აფხა-
ზე თის მხა რეს თან. ეს, ას ევე ხელს შე უწყობს აფხა ზე თის ენ ერ გო-
სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

4) ქარ თულ-რუ სუ ლი კონ სულ ტა ცი ებ ის დღის წეს რიგ ს და ემ ატ ოს 
ირან  თან ენ ერ გე ტი კის სფე რო ში შე საძ ლო მო მა ვა ლი ურ თი ერ თო ბე-
ბის სა კითხი. ირ ან ის ის ლა მუ რი რეს პუბ ლი კის თვის სა ერ თა შო რი-
სო სან ქცი ებ ის მოხ სნა სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს თე ირ ანს, სა შუ ალ ოვ ადი-
ან პერ სპექ ტი ვა ში გა ცი ლე ბით გა აფ არ თო ოს თა ვი სი მო ნა წი ლე ობა 
მსოფ ლიო და რე გი ონ ულ ენ ერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე, რაც გარ და უვ-
ლად შეც ვლის რე გი ონ ის ენ ერ გე ტი კულ რუ კას.
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5) აუც ილ ებ ელია სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ენ ერ გე ტი კის სფე-
რო ში არ სე ბუ ლი პო ზი ტი ური გა მოც დი ლე ბი სა და ურ თი ერ თმომ-
გე ბი ანი თა ნამ შრომ ლო ბის მა სა ლე ბის ერ თობ ლი ვი პუბ ლი კა ცია.  
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საერთო რეკომენდაციები

1) სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა:
ა) სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის 

პრო ცე დუ რების გა მარ ტი ვე ბა;
ბ) სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ-

ლო ბის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა 
(მაგ.: სა ვაჭ რო-სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტე ბის ბა ზა ზე).

2) სა ვი ზო სა კითხე ბი:
რუ სე თის ვი ზე ბის გა ცე მის გა მარ ტი ვე ბა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე-

თა გარ კვე ული კა ტე გო რი ის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის (მაგ.: სტუ დენ-
ტე ბი, მეც ნი ერ-მუ შა კე ბი, ბიზ ნეს მე ნე ბი და სხვ.).

3) სატ რან სპორ ტო კავ ში რი:
ა) სა სურ ვე ლია სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის თა ნამ შრომ ლო-

ბის გა ფარ თო ება ორ ქვე ყა ნას შო რის სატ რან სპორ ტო მი მოს ვლის გან-
ვი თა რე ბის მიზ ნით. აბ აშ იძე-კა რა სი ნის ორ მხრი ვი მო ლა პა რა კე ბის 
ფორ მატ ში შე იძ ლე ბა შე იქ მნას მუდ მი ვი სა კო მუ ნი კა ციო არ ხი ორი 
ქვეყ ნის სატ რან სპორ ტო უწყე ბა თა წარ მო მად გე ნე ლებს შო რის ურ-
თი ერ თო ბე ბის ხელ შე საწყო ბად. აღ ნიშ ნუ ლი მუდ მი ვი სა კო მუ ნი კა-
ციო არ ხით შე საძ ლე ბე ლია, მა გა ლი თად, გან ხილ ვის სა გა ნი გახ დეს 
სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზის მო დერ ნი ზა ცია, აგ რეთ ვე,  სა ბა ჟო ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის გამ ტა რუ ნა რი ან ობ ის გაზ რდა რუ სე თის მხრი დან 
და სხვ.;

ბ) ტექ ნი კურ-ეკ ონ ომ იკ ური სა ფუძ ვლე ბის შე მუ შა ვე ბა ძვე ლი სატ-
რან სპორ ტო მარ შრუ ტე ბის რე კონ სტრუქ ცი ისა და ახ ლის მშე ნებ ლო-
ბი სათ ვის რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ინ ტერ მო და ლუ რი  გა-
და ზიდ ვე ბის ხელ შე საწყო ბად;

გ) სა ქარ თვე ლო სა და სამ ხრეთ რუ სეთს შო რის პირ და პი რი სა ჰა-
ერო კავ ში რის შე საძ ლებ ლო ბის გან ხილ ვა, ქვეყ ნებს შო რის ტუ რის-
ტუ ლი ნა კა დის გაზ რდის მიზ ნით. 

4) ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ აცი ის  სა კითხე ბი:
ა) სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის რე გუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის 

ჩა ტა რე ბის მხარ და ჭე რა სა ვაჭ რო და სამ რეწ ვე ლო წრე ებ ის,  სა შუ ალო 
და მცი რე ბიზ ნე სის და, ას ევე, ორი ქვეყ ნის შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა მო ნა წი ლე ობ ით. ფო რუ მის თა ნა ორ გა ნი ზა ტო რე-
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ბი, შე საძ ლოა, ICCN და RIAC ინ სტი ტუ ცი ები გახ დნენ, შე სა ბა მი სად, 
ქარ თუ ლი და რუ სუ ლი მხრი დან;

ბ) მი ზან შე წო ნი ლია, სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის სა ვაჭ რო-სამ-
რეწ ვე ლო პა ლა ტებ მა გახ სნან თა ვი ან თი წარ მო მად გენ ლო ბე ბი, მათ 
შო რის, სა ინ ვეს ტი ციო თა ნამ შრომ ლო ბის გან სა ხილ ვე ლად; 

გ) აუც ილ ებ ელია, 2011 წელს მსო-ში რუ სე თის გა წევ რი ან ებ ის 
შემ დეგ, რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს შე თან ხმე ბის დო კუ მენ ტის თა ობ აზე 
დის კუ სი ის აქ ტი ვი ზაცია სა ექ სპერ ტო სა ზო გა დო ებ ის პო ტენ ცი ალ-
ის გა მო ყე ნე ბით. სა სურ ვე ლია, სა ექ სპერ ტო წრე ებ მა ორი ქვეყ ნის სა-
ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ის თვის რე კო მენ და ცია შე იმ უშა ონ და, შე სა ბა-
მი სი მან და ტის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, წა რუდ გი ნონ სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რებს;  

დ) მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის სა ვაჭ რო 
ურ თი ერ თო ბა თა ან ალ იზ ის ჩა ტა რე ბა, ნორ მა ტი ულ-სა მარ თლებ რი-
ვი ბა ზის და ახ ლო ებ ის მიზ ნით.

5) უნ და და იწყოს დი ალ ოგი კავ კა სი ის მთი ანი რე გი ონ ის მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ ის ეთ სა კითხებ ზე, რო გო რებიცაა: გა რე მოს 
დაც ვა; კლი მა ტის ცვლი ლე ბა; წყლის რე სურ სე ბის მარ თვა; კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა, ტრა დი ცი ული მე ურ ნე ობ ის 
წარ მო ებ ისა და კე თილ გან წყო ბი ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა; 
თა ნამ შრომ ლო ბა სა ტრან სპორ ტო სფე რო ში; თა ნამ შრომ ლო ბა სტი-
ქი ური უბ ედ ურ ებ ებ ის პრე ვენ ცი ისა და მა თი შე დე გე ბის ლიკ ვი და-
ცი ის საქ მე ში და ა. შ.

6) დი ალ ოგ ის გაგ რძე ლე ბა:
აუც ილ ებ ელია მო ლა პა რა კე ბა თა სამ მხრი ვი ფორ მა ტის გან ვი თა რე ბა 
და კონ სულ ტა ცი ები ევ რო კავ შირ თან იმ ის ათ ვის, რომ თვა ლი მი ვა-
დევ ნოთ ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლას ექ სპერ ტთა და 
პრო ფი ლუ რი სა მი ნის ტრო ებ ის დო ნე ზე. 
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ექსტრემიზმისწინააღმდეგბრძოლისსაკითხში
საქართველოსადარუსეთისურთიერთქმედების

პერსპექტივები

შე სა ვა ლი შე ნიშ ვნე ბი 
რუ სე თი და სა ქარ თვე ლო კავ კა სი ის რე გი ონ ში სტრა ტე გი ულ ად 

მნიშ ვნე ლო ვან მო ნაკ ვე თებ ზე გან ლა გე ბუ ლი წამ ყვა ნი მო თა მა შე ები 
არი ან, მი უხ ედ ავ ად საკ მა ოდ სე რი ოზ ული წი ნა აღ მდე გო ბე ბი სა და გა-
და უჭ რე ლი პრობ ლე მე ბი სა, რო მელ საც რე გი ონ ში საზღვრე ბის უკ ონ-
ტრო ლო ბა და სე პა რა ტიზ მი სად მი სხვა დას ხვა მიდ გო მაც შეგ ვიძ ლია 
მი ვა კუთ ვნოთ. რაც შე ეხ ება უს აფ რთხო ებ ის სა კითხებს, რუ სეთ სა და სა-
ქარ თვე ლოს შე ხე ბის წერ ტი ლე ბი მრავ ლად გა აჩ ნი ათ: ორ ივე ქვე ყა ნაში 
არსებობს ეთ ნი კუ რად ჭრე ლი მო სახ ლე ობ ა, რომ ლის მნიშ ვნე ლო ვანი 
ნა წილიც კავ კა სი ონ ის ქე დის ორ ივე მხა რეს სახლობს და მუჰა მედ ის 
მიმ დე ვა რია.

დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს საზღვრე ბის სა კითხს – თე მას, რო მე ლიც 
ის ლა მუ რი რა დი კა ლი ზა ცი ის გა მო წარ მოქ მნილ უშ იშ რო ებ ისა და საფ-
რთხე ებ ის სა კითხებ თან არ ის მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლი. ორ ქვე ყა-
ნას ძა ლი ან რთუ ლი, რთუ ლად კონ ტრო ლი რე ბად მთი ან რაიონებზე 
გა მა ვა ლი სა ერ თო საზღ ვა რი გა აჩ ნია, რო მე ლიც ის ლა მის მიმ დე ვა რი 
ექ სტრე მის ტე ბი სა და სე პა რა ტის ტე ბის მი ერ არა ერ თხელ გა მო ყე ნე ბუ-
ლა. ამ იტ ომ ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ერ თო პრობ ლე მის ფარ გლებ ში 
ტრან სსასაზღვრო თა ნამ შრომ ლო ბის პრობ ლე მა თა ზედ მი წევ ნით გან-
ხილ ვა.

სე პა რა ტიზ მის პრობ ლე მა უაღ რე სად რთუ ლია, მის მი მართ უნ ივ-
ერ სა ლუ რი მიდ გო მა არც რუ სეთს გა აჩ ნია და არც სა ქარ თვე ლოს. სე  პა-
რა ტიზ მის თე მა რუ სეთ ში ნა ცი ონ ალ ური პო ლი ტი კის თე მას უკავ შირ-
დება. სწო რედ ამ იტ ომ, მა გა ლი თად, ჩერ ქე ზუ ლი გე ნო ცი დის იდე ით, 

უსაფრთხოება
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ის ევე, რო გორც სა ერ თოდ მსგავ სი იდე ებ ით „თა მა ში“, ჩი ხის კენ მი მა-
ვალ გზად გვეჩ ვე ნე ბა. უფ რო პრო დუქ ტი ული გზა იქ ნე ბო და იმ პრობ-
ლე მე ბზე მსჯე ლო ბა, რომ ლე ბიც ექ სპერ ტულ და პო ლი ტი კურ ას პექ ტში 
უკ ვე დღეს არ სე ბობს: ის ლა მუ რი რა დი კა ლიზ მის პრობ ლე მა ტი კა სა თუ 
მის წარ მო ნა შობ სე პა რა ტიზ მზე და ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ერ თო მიდ-
გო მის შე მუ შა ვე ბა ზე.

კავ კა სი აში უს აფ რთხო ებ ის თა ნა მედ რო ვე პრობ ლე მე ბი მჭიდ როდ 
არ ის და კავ ში რე ბუ ლი იმ ას თან, რაც ჭეშ მა რი ტად ფუნ და მენ ტუ რი 
ცვლი ლე ბე ბის პრო ცეს ში მყო ფი ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ტე რი ტო რი აზე 
ხდე ბა. სწო რედ ამ იტ ომ აუც ილ ებ ელია, კავ კა სი ურ ის ლამს ახ ლო აღ მო-
სავ ლე თის რე გი ონ ში მომ ხდა რი პრო ცე სე ბის კონ ტექ სტში შევ ხე დოთ. 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის მუსლიმ თა შო რის მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის ას ეთი 
კუთხით და ნახ ვა და მა თი იმ ტენ დენ ცი ებ თან შე და რე ბა, რომ ლებ საც 
არ აბ ულ სამ ყა რო ში ვა დევ ნებთ თვალს,  პირ ვე ლის უკ ეთ გა გე ბის სა შუ-
ალ ებ ას მოგ ვცემს. ახ ლო აღ მო სავ ლე თი მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად აწყო ბის 
პრო ცეს ში მყო ფი კავ კა სი ის ის ლა მუ რი სპექ ტრის – ზო გი ერ თი თე მის 
რა დი კა ლი ზა ცი ისა და პო ლი ტი ზა ცი ის, რე გი ონ ში მაცხოვ რე ბელ თა-
ნა მედ რო ვე მუსლიმ ებს შო რის გავ რცე ლე ბულ სუ ლი ერი და იდე ური 
ძი ებ ისა და შეც დო მე ბის გა გე ბის კენ მი მარ თულ გა სა ღებს იც ავს. ტურ-
ბუ ლენ ტო ბა ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში – პო ლი ტი კუ რი, იდე ური და რე-
ლი გი ური –  მათ პირ და პირ შე ეხო.

თა ვის თა ვად ცხა დია, კავ კა სი ის მუსლიმები მსოფ ლი ოს ამ ნა წილ ში 
მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს ყუ რა ღე ბით ად ევ ნე ბენ თვალს. მე ორე მხრივ, 
ის ინი ამ პრო ცე სებ ში აქ ტი ურ ად აც მო ნა წი ლე ობ ენ, ამ ას თან ხში რად 
არა მხოლოდ შე მოქ მე დე ბი თი კუთხით (საკ მა რი სია იმ ათ ას ობ ით ახ-
ლა გაზ რდის გახ სე ნე ბა, რომ ლე ბიც სი რი ასა და ერ აყ ში ტე რო რის ტულ 
დაჯ გუ ფე ბებს შეუერთდნენ). იმ ავ დრო ულ ად, რუ სე თი სა და სა ქარ-
თვე ლოს მუსლიმურ მა გა ერ თი ან ებ ებ მა მა სობ რი ვი რა დი კა ლი ზა ცი-
ის გან თა ვის არ იდ ებ ით სიმ ყა რის მა ღა ლი დო ნე აჩ ვე ნა. დღეს ორ ივე 
ქვე ყა ნა იმითაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი, რომ მათ ქვე ყა ნა ში მაცხოვ რე ბელ მა 
მუსლიმურ მა გა ერ თი ან ებ ებ მა თა ნა მედ რო ვე სირ თუ ლე ებ ის დაძ ლე ვა 
შეძ ლონ და კონ სტრუქ ცი ულ და შე მოქ მე დე ბით გა ერ თი ან ებ ებ ად დარ-
ჩნენ.

ექ სტრე მის ტე ბის მხრი დან უს აფ რთხო ებ ის სა ერ თო გა მოწ ვე ვე ბი
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ექ სტრე მის ტე ბის მხრი დან ორი ქვეყ ნის თვის უს აფ რთხო ებ ის სა-
ერ თო გა მოწ ვე ვებ ზე ლა პა რა კი სას, ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სებ ში კავ კა სი ის სა ხელ მწი ფო თა ღრმა ჩარ თვას უნ და მი ექ ცეს 
ყუ რადღე ბა. სწო რედ ამ იტ ომ უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ის ინი ერ-
თმა ნეთ ზე ზე გავ ლე ნის კონ ტექ სტში გან ვი ხი ლოთ. ამ კუთხით ყუ-
რადღე ბის იმ აზე გა მახ ვი ლე ბაა სა ჭი რო, რომ ის ლა მი დიდ როლს თა-
მა შობს კავ კა სი ის იმ ხალ ხთა შო რის ნა ცი ონ ალ ური იდ ენ ტუ რო ბის 
ფორ მი რე ბა ში, რომ ლე ბიც ის ლა მის მიმ დევ რე ბი არი ან. მნიშ ვნე ლო ვან 
პრობ ლე მას წარ მო ად გენს რა დი კა ლი ზა ცია, რო მელ მაც ახ ალ გაზ რდა თა 
დი დი ჯგუ ფე ბი მო იც ვა. ეს რა დი კა ლი ზა ცია იწ ვევს იმ ას, რომ მაჰ მა დი-
ანი ახ ალ გაზ რდო ბა ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტას „ღვთი-
ური კა ნო ნი სად მი“ („შა რი ათი“) მი მარ თვა ში, ას ევე, ის ეთ ქსე ლურ ტე-
რო რის ტულ დაჯ გუ ფე ბებ თან მი ერ თე ბა ში ეძ ებს, რომ ლე ბიც თით ქოს 
ერ თა დერთ სწორ გზას მის დე ვენ.

რუ სე თი, სა ქარ თვე ლო და აზ ერ ბა იჯ ანი ის ლა მუ რი სწავ ლე ბის მიმ-
დე ვარ ქსე ლურ ტე რო რის ტულ ორ გა ნი ზა ცი ებს ჯერ კი დევ 1990-იანი 
– 2000 წლე ბის და საწყის ში შე ეჯ ახ ნენ. 2007 წელს „ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი-
კა იჩ ქე რი ის“ ნან გრე ვებ ზე ტე რო რის ტებ მა „იმ არ ათ კავ კა ზის“ შექ მნის 
შე სა ხებ გა მო აცხა დეს, რო მე ლიც სამ ხრეთ კავ კა სი აში „ალ-ქა იდ ას გან“ 
და ფი ნან სე ბის მი ღე ბით ამ ორ გა ნი ზა ცი ის გა ნა ყო ფი გახ და.

2011 წელს სი რი აში სა მო ქა ლა ქო ომ ის დაწყე ბამ, რო მე ლიც ექ სტრე-
მის ტუ ლი პრო პა გან დის მი ერ ცალ სა ხად „დეს პო ტუ რი ში იტ ური მმარ-
თვე ლო ბის წი ნა აღ მდეგ სუ ნი ტე ბის აჯ ან ყე ბად“ იქ ნა ინ ტერ პრე ტი რე-
ბუ ლი, რა დი კა ლუ რი ის ლა მის ტე ბი მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით 
აამ ოძ რა ვა. იმ დრო იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი, იზ რდე ბა მოძ რა ობა სი რი აში 
გა და სახ ლე ბი სა და იქ მიმ დი ნა რე სა მო ქა ლა ქო ომ ში ჩარ თვის მი მარ-
თუ ლე ბით, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო პრობ ლე მად იქ ცა. ეს მოძ რა ობა 
ის ევე, რო გორც აზ ერ ბა იჯ ან ის მო ქა ლა ქე ებს, რუ სე თი სა და სა ქარ თვე-
ლოს მო ქა ლა ქე ებ საც შე ეხო.

სი რი აში მიმ დი ნა რე სა ომ არ მოქ მე დე ბებ ში ჩარ თულ თა რიცხვი ყო-
ველ წლი ურ ად იზ რდე ბო და და 2013 წელს ის ეთ დო ნეს მი აღ წია, რომ 
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ტე რი ტო რი აზე მოქ მედ მა „იმ არ ათ კავ კაზ მა“ თა-
ვი სი მე ომ რე ბის დი დი ნა წი ლი და კარ გა. 

სა ქარ თვე ლო ახ ლო აღ მო სავ ლე თის კონ ფლიქ ტში თა ვის მო ქა ლა ქე-
თა მო ნა წი ლე ობ ას ქის ტე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბუ ლი პან კი სის 
ხე ობ იდ ან (პან კი სი) მო ქა ლა ქე თა წას ვლით შე ეჯ ახა. სი რი აში ქის ტებს 
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შო რის ჯი ჰა დის დიდ პო პუ ლა რო ბას არ ცთუ იშ ვი ათ ად იმ ით აც ხსნი ან, 
რომ ის ლა მური სა ხელ მწი ფოს  სამ ხედ რო იერ არ ქი აში მა ღა ლი მდგო-
მა რე ობა ეჭ ირა პან კი სი დან გად მო სულ – თარ ხან ბა თი რაშ ვილს, ცნო-
ბილს, რო გორც – „აბუ ომ არ ალ-ში შა ნის“. პრობ ლე მა ფარ თო სა ზო გა-
დო ებ ის ყუ რადღე ბის ქვეშ მას შემ დეგ მო ექ ცა, რაც  2015 წლის აპ რილ ში 
სი რი აში სკო ლის მო წა ფე ები გა ემ გზავ რნენ, რო მელ თა გა ნაც ერთ-ერ თი, 
მუს ლიმ კუშ ტა ნაშ ვი ლი, მხო ლოდ 16 წლის იყო. ამ ამ ბი დან ძა ლი ან მა-
ლე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა მი იღო კა ნო ნი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ არ აკ ან ონი ერ შეიარაღებულ ფორ მი რე ბებ ში 
მო ნა წი ლე ობ ის თვის ქვეყ ნის მო ქა ლა ქეს სის ხლის სა მარ თლის პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა ეკ ის რე ბო და1, მაგ რამ, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, პრობ ლე მა ჯე რაც 
გა და უჭ რე ლი რჩე ბა: ის ლა მუ რი სა ხე ლმწი ფოს ტე რო რის ტთა რი გებს 
შეუერთდნენ არა მარ ტო პან კი სე ლი ჩეჩ ნე ბი, არ ამ ედ ეთ ნი კუ რი ქარ-
თვე ლე ბიც. ეჭ ვგა რე შეა, რომ ის ლა მუ რი სა ხელმწი ფოს ტე რო რის ტთა 
მი მართ სიმ პა თი ით გამ სჭვა ლულ თა რიცხვი ათე ულ ობ ით ახ ალ გაზ-
რდას ით ვლის და, ამ ას თან, კვლა ვაც არ სე ბო ბენ გა დამ ბი რებ ლე ბი. შე-
სა ბა მი სად, ის, თუ რამ დე ნად სწრა ფად არ ის შე საძ ლე ბე ლი ამ მო ცე-
მუ ლო ბი დან ტე რო რის ტუ ლი ქსე ლის შექ მნა – რი ტო რი კუ ლი კითხვაა. 

იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლო ში საკ მა ოდ დი დი აზ ერ ბა იჯ ან-
ული თე მი არ სე ბობს, აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ პრობ ლე მა სე რი ოზ ულ-
ად შე ეხო აზ ერ ბა იჯ ან ლ ებ საც. თუ კი 1990-იან წლებ ში ექ სტრე მის ტულ 
საქ მი ან ობ აში მე ტად ჩრდი ლო ეთ აზ ერ ბა იჯ ან ის ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბი იყ ვნენ შემ ჩნე ულ ნი, 2011 წელს სი რი აში ჯი ჰად თან მი ერ თე ბულ-
თა რი გებ ში აზ ერ ბა იჯ ან ლ ები ჭარ ბობ დნენ, რო მელ თა სა ერ თო რა ოდ-
ენ ობ აც, არ სე ბუ ლი შე ფა სე ბით, 400-დან 1000 ად ამი ან ამ დე მერ ყე ობს2. 
ის ლა მურ სა ხელ მწი ფოს თან მი ერ თე ბუ ლი აზ ერ ბა იჯ ან ელი ჯი ჰა დის-
ტე ბი  მე ტად აქ ტი ურ ნი აღ მოჩ დნენ სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში, გან სა კუთ-
რე ბით Twitter-სა და Facebook-ზე. აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან გა დი ნე ბა იმ დე ნად 
დი დია, რომ ცალ კე აზ ერ ბა იჯ ან ული ბა ტა ლი ონ იც კი შე იქ მნა, რო მელ-
საც 2014 წლის მა ის ში გა ნად გუ რე ბამ დე – მუ სა ალ-აზ ირი ხელ მძღვა-
ნე ლობ და. აზ ერ ბა იჯ ან ელ ახ ალ გაზ რდო ბა ში ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს 

1 საზღვარგარეთ უკანონო ფორმირებებში მონაწილეობისთვის საქართველოში მიეს-
ჯებათ თავისუფლების აღკვეთა // Sputnik. 26.01.2015. URL: https://sputnik-georgia.ru/
georgia/20150126/217312367.html

2 ა.ი. ვავილოვი და სხ. „ისლამური სახელმწიფო“: ფენომენი, ევოლუცია, პერ სპექ ტი-
ვები // მიი-ს ანალიტიკური მოხსენება. გამოშვება 1(45). მ. მსუსი.: უნივერსიტეტი, 
გვ. 31.
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პრო პა გან დის პო პუ ლა რო ბა მა ტუ ლობს და ჯე რაც გა ურ კვე ვე ლია იმ 
ად ამი ან თა სა ერ თო რიცხვი, რომ ლე ბიც ამ ტე რო რის ტუ ლი ორ გა ნი ზა-
ცი ის მი მართ სიმ პა თი ით არ იან გამ სჭვა ლუ ლი. ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა-
ში ჯერ კი დევ ორი ომ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი, აზ ერ ბა იჯ ანი ჩრდი ლო ეთ 
კავ კა სი აში „ბო ევ იკ ებ ის თვის“ ფი ნან სე ბის მი წო დე ბის ერთ-ერ თი სატ-
რან ზი ტო ქვეყ ნის როლს თა მა შობს3. ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფო დღე საც 
ცდი ლობს ფიც და დე ბუ ლი „ბო ევ იკ ებ ის“ და ფი ნან სე ბის გზე ბის პოვ-
ნას. ამ მიზ ნით შე საძ ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ში ამ ორ გა ნი ზა ცი ის მომ ხრე ები, 
კერ ძოდ კი გა დამ ბი რე ბელ თა ქსე ლი გა მო იყ ენ ონ. აზ ერ ბა იჯ ან ის ნა ცი-
ონალ ური უს აფ რთხო ებ ის სა მი ნის ტროს ძა ლე ბი 2014 წლის ბო ლო დან 
რეს პუბ ლი კა ში ის ლა მუ რი სა ხე ლმწი ფოს  მომ ხრე თა და პა ტიმ რე ბე ბის 
სე რი ას ატ არ ებ ენ, თუმ ცა აშკარაა, რომ და პა ტიმ რე ბულთა რა ოდ ენ ობა 
პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად საკ მა რი სი არ არ ის. მთლი ან ობ აში რუ სე-
თი სა და სა ქარ თვე ლოს თვის, უს აფ რთხო ებ ის სფე რო ში ორ მხრი ვი თა-
ნამ შრომ ლო ბის აწყო ბას თან ერ თად, აუც ილ ებ ელია სხვა რე გი ონულ 
მო თა მა შე ებ თან, პირ ველ ყოვ ლი სა, აზ ერ ბა იჯ ან თან მჭიდ რო ურ თი-
ერ თქმე დე ბაც.

ამ გვა რად, ის ლა მუ რი სა ხე ლმწი ფოს სა კუ თა რი ტე რო რის ტუ ლი 
ქსე ლი რუ სეთ სა და დიდ კავ კა სი აში  ჯერ ჯე რო ბით ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
სტა დი აში იმ ყო ფე ბა. ფარ თოდ არ ის წარ მოდ გე ნი ლი ის ლა მუ რ სა ხელ-
მწი ფოს თან მი ერ თე ბუ ლი „ბო ევ იკ თა“ ნაც ნო ბე ბი სა და ნა თე სა ვე ბის 
ქსე ლე ბი, რომ ლე ბიც, იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ის ლა მუ რი სა ხელ მწი-
ფოს   ტე რი ტო რი აზე გა დას ვლის შემ დეგ ნა თე სა ვებ თან ურ თი ერ თო ბა 
არ წყდე ბა, ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნი სა და ჰიჯ რას კენ (ის ლა მუ რი სა ხელ-
მწი ფოს  ტე რი ტო რი აზე გა და სახ ლე ბის კენ) მო წო დე ბის თვის გა მო იყ-
ენ ები ან. „ალ-ქა იდ ად ან“ მემ კვიდ რე ობ ად დარ ჩე ნი ლი ქსე ლე ბი, უპ ირ-
ვე ლეს ყოვ ლი სა „იმ არ ატ კავ კა ზი“, და მა ტე ბითი რე სურ სე ბის ჩა დე ბას 
მო ითხოვს, გა დამ ბი რე ბელ თა ქსე ლი კი – სე რი ოზ ულ კოორ დი ნა ცი ასა 
და გა და ფორ მა ტი რე ბას.

ის ლა მუ რ სა ხელ მწი ფოს თან მი ერ თე ბუ ლი, ას ევე, მის მხა რეს მებ-
რძოლ თა კავ კა სი ელ ებ ის წი ლი, არ აპ რო პორ ცი ულ ად დი დია: სო ცი-
ალ ურ ქსე ლებ ში სა ლა ფი ტე ბის მი ერ გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 

3 რფ-ის გენპროკურორი: კავკასიაში „ბოევიკები“ საქართველოსა და აზერბაიჯანის 
გავლით ფინანსდება// კავკასიური კვანძი. 2009 წ. 30 აპრილი. URL: https://www.
kavkaz-uzel.eu/articles/153601
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2014 წლის ბო ლოს ის მებ რძოლ თა 7%-დან 10%-მდე შე ად გენ და4. თუ კი 
იმ მო მენ ტის თვის ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს  „ბო ევ იკ თა“ რა ოდ ენ ობ ის 
შე ფა სე ბის სა შუ ალო ციფ რად და ახ ლო ებ ით 30 ათ ასს ავ იღ ებთ, 2014 
წლის ბო ლოს ამ ორ გა ნი ზა ცი ის რი გებ ში მყოფ კავ კა სი ელ თა რიცხვს  
2100-დან 3000 კა ცამ დე უნ და შე ედ გი ნა. თა ნაც ას ეთ კავ კა სი ელ თა შო-
რის უმ ეტ ეს ობ ას რუ სე თის ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი იდ ან გა და სახ ლე ბუ-
ლე ბი შე ად გე ნენ; სა ქარ თვე ლო დან გა და სულ თა რიცხვი და ახ ლო ებ ით 
200 კა ცამ დე (ძი რი თა დად პან კი სი დან) ფას დე ბა, აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან კი 
– 400-დან 1000 კა ცამ დე. სხვა დას ხვა შე ფა სე ბით, ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი-
იდ ან 2-დან 7 ათ ას ად ამი ან ამ დე გა ემ გზავ რა. მხო ლოდ ჩე ჩენ თა რიცხვი 
(2015 წლის 19 თე ბერ ვალს მა გო მედ და უდ ოვ ის გან ცხა დე ბით) 3000-ს 
შე ად გენს, ბევ რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის დი ას პო რე ბი დან წა ვიდა. თა ვად 
ჩეჩ ნე თი დან, რამ ზან კა დი რო ვის აღი არ ებ ით, და ახ ლო ებ ით 500 კა ცია 
გამ გზავ რე ბუ ლი, მათ გან 200-ზე მე ტი და იღ უპა, და ახ ლო ებ ით 50 კი 
რუ სეთ ში დაბ რუნ და. სი რი აში „ბო ევ იკ ებ თან“ მი ერ თე ბულ და ღეს-
ტნელ თა რიცხვი სხვა დას ხვა შე ფა სე ბით 2-დან 5 ათ ას ამ დე ად ამი ანს 
შე ად გენს, და ახ ლო ებ ით 2 ათ ასი თურ ქეთ ში გა ემ გზავ რა5. მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია ას ევე გვეს მო დეს, რომ ეს რიცხვე ბი იმ ის აღ ურ იცხა ვად, კონ კრე-
ტუ ლად რო მელ დაჯ გუ ფე ბას შეუერთდნენ წა სუ ლი ახ ალ გაზ რდე ბი, 
სი რი აში გამ გზავ რე ბულ ახ ალ გაზ რდა თა სა ერ თო რა ოდ ენ ობაა, ანუ 
მათ შო რის არი ან ის ინ იც, ვინც „ალ-ქა იდ ას თან“ და კავ ში რე ბულ „ჯაბ-
ჰატ ან-ნუს რას“ წევ რე ბი გახ დნენ; ჩვენ თვის მხო ლოდ ის არ ის ცნო-
ბი ლი, რომ მათ ი უმ რავ ლე სო ბა ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს შეუერთდა.

ზუს ტი სტა ტის ტი კის შე უძ ლებ ლო ბა სხვა ყვე ლა ფერ თან ერ თად 
„ბო ევ იკ ებ ის“ ში და გა და ად გი ლე ბე ბი თაც არ ის გან პი რო ბე ბუ ლი; მა გა-
ლი თად, ცნო ბი ლია, რომ „ან-ნუს რას“ ფრონ ტის ნა წი ლი „ბო ევ იკ ები“ 
და სი რი ული შეიარაღებული ოპ ოზ იცი ის ზო გი ერ თი სუ ნი ტუ რი ქვე-
და ნა ყო ფი ის ლა მუ რ სა ხელ მწი ფოს შეუერთდა, მაგ რამ ად გი ლი აქ ვს 
ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოდან  პი რუ კუ გა და ად გი ლე ბა საც.  

ახ ალ გაზ რდე ბის ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში გამ გზავ რე ბამ, იმ დე ნად, 
რამ დე ნა დაც გამ გზავ რე ბის პრო ცე სი მასში იმ ათ ჩარ თვა საც მო ითხოვს, 

4 ა.ი. ვავილოვი და სხ. „ისლამური სახელმწიფო“: ფენომენი, ევოლუცია, პერ სპექ-
ტივები// მიი -ს ანალიტიკური მოხსენება. გამოშვება 1(45). მ. მსუსი.: უნივერსიტეტი, 
2016. გვ. 31. 

5 ა.ი. ვავილოვი და სხ. „ისლამური სახელმწიფო“: ფენომენი, ევოლუცია, პერსპექ ტი-
ვები// მიი -ს ანალიტიკური მოხსენება. გამოშვება 1(45). მ. მსუსი.: უნივერსიტეტი,  
2016. გვ. 31. 
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ვინც რჩე ბა, პრობ ლე მე ბი ად გილ ზეც შექ მნა. დარ ჩე ნი ლე ბი, თუმ ცა 
ფარულად, იმ ათ თან არი ან და კავ ში რე ბულ ნი, ვინც გა ემ გზავ რა. სი რი-
ის სი ტუ აცი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მუსლიმები ხვდე ბი ან, რომ იქ სე რი-
ოზ ული პრო ცე სე ბი მიმ დი ნა რე ობს და რე გი ონ ის სუ ნი ტებ თან ხში რად 
ერ თსუ ლო ვან ნი ხდე ბი ან. არ შე იძ ლე ბა ას ევე სა თა ნა დო შე ფა სე ბა არ 
მი ეც ეს იმ ათ უშუ ალო ზე მოქ მე დე ბა საც, ვინც უკ ვე გა ემ გზავ რა და ას ევე 
საფ რთხე ებს, რომ ლე ბიც მათ დაბ რუ ნე ბას  უ კავ ში რდე ბა. კი დევ ერთ 
ყუ რად სა ღებ ფაქ ტორს აგ რეთ ვე წარ მო ად გენს ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში 
რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს მი მართ მტრუ ლად გან წყო ბი ლი ის ლა მუ-
რი ემ იგ რა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბაც. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის სა ფუძ ველ ზე 
სა გა რეო და სა ში ნაო პო ლი ტი კის სტრუქ ტუ რა თა ურ თი ერ თქმედე ბის 
არ სე ბო ბა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბო და, თუმ ცა ას ეთი ურ თი-
ერ თქმე დე ბა ჯე რაც არ არ სე ბობს, რის შე დე გა დაც ახ ლო  აღ მო სავ ლე თის 
პრობ ლე მებ ზე სტრა ტე გი ული ხედ ვის ფორ მი რე ბა რთულ დე ბა.

ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში გამ გზავ რე ბუ ლი ახ ალ გაზ რდო ბა გა მოც დი-
ლე ბას იძ ენს და ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს მი ერ აწყო ბილ მსოფ ლიო 
ტე რო რის ტულ ქსელ ში ეწ ერ ება. გა სა ოც არია, რომ ტე რი ტო რი ებ ისა და, 
შე სა ბა მი სად, შე მო სავ ლე ბის ყვე ლა და ნა კარ გმა, რო მე ლიც ტე რო რის-
ტულ მა „ხა ლი ფატ მა“ აქ ამ დე გა ნი ცა და, მი სი პო პუ ლა რო ბის და ცე მა 
არ გა მო იწ ვია. სწო რედ ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ფარ გლებს გა რეთ, მათ 
შო რის კავ კა სი აშ იც, აგ ებ ული ქსე ლი წარ მო ად გენს რო გორც რუ სე თის, 
ისე სა ქარ თვე ლოს თვის უს აფ რთხო ებ ის კი დევ ერთ სე რი ოზ ულ გა მოწ-
ვე ვას. 

იძ ულ ებ ული ვართ ვა ღი არ ოთ, რომ  ჩვენს ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბა ში  
ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს  გრძელ ვა დი ანი პო ლი ტი კის პროგ ნო ზი რე ბა 
შე უძ ლე ბე ლია.  რე ალ ური ხელ მძღვა ნე ლო ბი სა და ბრძო ლი სუ ნა რი ანი 
ნა წი ლის კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ებ ზე შექ მნილ სა ხელ მწი ფო მან-
ქა ნას თან მუდ მი ვად შე უზ რდე ლი  ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს  თა ვად 
სტრუქ ტუ რაა ის, რაც მას წი ნას წარ გა უთ ვლე ლი წარ მო ნაქ მნის როლ ში 
აყ ენ ებს. ამგვარ სუბიექტს კი უნ არი აქ ვს, სრუ ლი გა ნად გუ რე ბის შემ-
დე გაც კი გა დარ ჩეს და იმ ოქ მე დოს.

თა ნამ შრომ ლო ბის პერ სპექ ტი ვე ბი
აშკარაა, რომ რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს ის ლა მუ რი ექ სტრე მიზ მი-

სა  და მთლი ან ობ აში იმ ტურ ბუ ლენ ტუ რი სი ტუ აცი ის ხა ზით, რო მე-
ლიც დღეს ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში იქ მნე ბა, უს აფ რთხო ებ ის თით ქმის 
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იდ ენ ტუ რი გა მოწ ვევ ები გა აჩ ნი ათ. რე გი ონ ის ცვლილებების პრო ცე სი, 
რო მელ საც ქვე ყა ნა თა დაშ ლა და ჩვე ული რუ კის ცვლი ლე ბე ბი სდევს 
თან, ჯერ კი დევ ცო ტა ხნის წი ნა კონ ტრო ლის ქვეშ მყოფ სე რი ოზ ულ 
ძა ლებ სა და დაჯ გუ ფე ბებს გა მო ათ ავ ის უფ ლებს. თა ვის თა ვად ცხა დია, 
კავ კა სია, რო გორც ახ ლო აღ მო სავ ლე თის მე ზო ბე ლი რე გი ონი, მე ტის-
მე ტად მოწყვლად სი ტუ აცი აში იმ ყო ფე ბა. გე ოგ რა ფი ულ სი ახ ლო ვეს-
თან ერ თად ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი სად მი მე ტად 
მგრძნო ბი არე რა დი კა ლი ზე ბუ ლი მაჰ მა დი ანი ახ ალ გაზ რდო ბის არ სე-
ბო ბა კავ კა სი აზე ნე გა ტი ური პრო ცე სე ბის გად მო ტა ნის და უშ ვებ ლო ბის 
პრობ ლე მა საც აყ ენ ებს. ამ ამ ოც ან ის მარ ტო გა დაჭ რა პრაქ ტი კუ ლად შე-
უძ ლე ბე ლია – აქ აუც ილ ებ ელია რე გი ონ ის ქვე ყა ნა თა შო რის მჭიდ რო 
ურ თი ერ თქმე დე ბა და რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს თურ ქეთ თან, ირ-
ან თან და აზ ერ ბა იჯ ან თან არ სე ბუ ლი კავ ში რე ბის გა მო ყე ნე ბა. 

მე ორე პრობ ლე მას წარ მო ად გენს იმ ასე ულ ობ ით და ათ ას ობ ით „ბო-
ევ იკ ის“ გა უვ ნებ ელყოფა, რომ ლე ბიც სი რი ასა და ერ აყ ში სა ომ არ მოქ-
მე დე ბებ ში მო ნა წი ლე ობდნენ, რომ ლებ საც შე ეძ ლოთ, ტე რო რის ტუ ლი 
ქსე ლე ბის კავ კა სი აში გაშ ლის ინ სტრუქ ცია მი ეღ ოთ და, შე საძ ლოა, რე-
გი ონ ში შე მოღ წე ვას ცდი ლობ დნენ. ეს ამ ოც ანა სხვა ამ ოც ან ათა შო რის 
ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე რთუ ლია: მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ომ არი მოქ-
მე დე ბე ბის დროს „ბო ევ იკ ებ ის“ დი დი ნა წი ლი ფი ზი კუ რად გა ნად გურ-
და, კავ კა სი იდ ან წა სუ ლ ახ ალ გაზრდა მუსლიმთა უზ არ მა ზა რი ნა წი ლი 
ახ ლო აღ მო სავ ლეთ შია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი, მათ შო რის, თურ ქეთ შიც. 
მათ უმ რავ ლე სო ბას არც „ალ-ქა იდ ას თან“ აქ ვს არ ავ ით არი კავ ში რი და 
არც ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს თან , მაგ რამ არი ან ის ეთ ებ იც, რომ ლებ მაც 
ზე მოთ ნახ სე ნებ ერთ-ერთ სტრუქ ტუ რა ში საბ რძო ლო გა მოც დი ლე ბა 
მი იღ ეს. სი ტუ აცია იმ ით აც რთულ დე ბა, რომ გუ შინ დე ლი „ბო ევ იკ ები“ 
სხვა დას ხვა გზით ის ევ ლე გა ლი ზე ბას ცდი ლო ბენ. პას პორ ტე ბის მი ღე-
ბით მათ უკ ვე რე გი ონ ის ქვეყ ნებ ში შე მოღ წე ვის სა შუ ალ ება მი ეც ემ ათ. 
მხო ლოდ ერ თი ქვეყ ნის ძა ლე ბით მა თი გა და ად გი ლე ბის კონ ტრო ლი 
ას ევე შე უძ ლე ბე ლია – აუც ილ ებ ელია რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს 
სხვა დას ხვა უწყე ბებს შო რის მკვეთ რი კო ორ დი ნა ცია და თა ნამ შრომ-
ლო ბა. გარ და უვ ლ ად დგე ბა თურ ქეთ თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბის 
სა კითხიც, რომ ლის ტე რი ტო რი აზ ეც კავ კა სი იდ ან ცო ტა ხნის წი ნან დელ 
გა და სახ ლე ბულ თა მთე ლი ეს მა სა მნიშ ვნე ლო ვანწი ლა დაა კონ ცენ ტრი-
რე ბუ ლი.
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საზღვრე ბის კონ ტრო ლი სე რი ოზ ული და ორ მხრი ვი უნ და იყ ოს – 
რუ სე თი სათ ვის ეს არა მხო ლოდ ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი აში საზღვრე ბის 
კონ ტროლს, არ ამ ედ თა ვი სი საზღვრის სხვა მო ნაკ ვე თე ბის, მათ შო რის 
უკ რა ინ ას თან სა ერ თო საზღვრის კონ ტროლ საც ნიშ ნავს, რომ ლის ტე რი-
ტო რი აზ ეც ახ ლო აღ მო სავ ლე თის გავ ლით გა და სუ ლი საკ მა ოდ ბევ რი 
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ელი იმ ყო ფე ბა.

აუც ილ ებ ელია დი დი ყუ რადღე ბა მი ექ ცეს ორი ქვეყ ნის ში და პო ლი-
ტი კის სტრუქ ტუ რა თა სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი კურ სის ფორ მი რე ბა ზე 
პა სუ ხის მგებელ სტრუქ ტუ რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბას. მხო ლოდ ას ეთ 
თა ნამ შრომ ლო ბა სა და კო ორ დი ნა ცი ას შეს წევს უნ არი, ახ ლო აღ მო სავ-
ლე თი დან ის ლა მუ რი რა დი კა ლიზ მის გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო-
ლა ში რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ძა ლის ხმე ვა წარ მა ტე ბუ ლი გა ხა დოს. 
ამ ას თან, ლა პა რა კია აგ რეთ ვე სხვა დას ხვა ქსე ლე ბის – ნა თე სა ვე ბის, მე-
გობ რე ბი სა და ა.შ. – გამოყენებით ად გი ლობ რივ მუსლიმებ ზე ნე გა ტი-
ური ზე გავ ლე ნის მოხდენაზეც. 

და ბო ლოს, ორი ქვეყ ნის თა ნამ შრომ ლო ბის თვის უაღ რე სად პერ სპექ-
ტი ული მი მარ თუ ლე ბაა ახ ლო აღ მო სავ ლუ რი ტე რო რის ტუ ლი სტრუქ-
ტუ რე ბი სა და დაჯ გუ ფე ბე ბის ქსელ თა წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის უშუ ალ-
ოდ სა ქარ თვე ლო სა და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ტე რი ტო რი აზე წარმოება. 
უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეს ის ლა მუ რ სა ხელ მწი ფოს  ეხ ება, რო მე ლიც ჯერ 
კი დევ იმ დროს, რო ცა ერ აყ ისა და სი რი ის ტე რი ტო რი ათა საკ მა ოდ დიდ 
ნა წილს აკ ონ ტრო ლებ და, თა ვი სი ქსე ლე ბის ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ფარ-
გლებს გა რეთ ფარ თოდ გაშ ლა ზე იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი. დღეს დღე-
ობით, ტე რი ტო რი ებ ისა და რე სურ სე ბის და კარ გვი დან გა მომ დი ნა რე, 
ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფო ქსე ლურ სტრუქ ტუ რა დ სულ უფ რო აქ ტი ურ-
ად ტრან სფორ მირ დე ბა. რო გორც „ალ-ქა იდა“, ისე ის ლა მუ რი სა ხელ-
მწი ფოც კავ კა სი ას ერ თი ან რე გი ონ ად მი იჩ ნე ვენ და მას „ემ ირ ატ თან“ ან 
„ვი ლაიათ კავ კა სი ას თან“ აერ თი ან ებ ენ. კავ კა სი ის ქე დის ორ ივე მხა რეს 
ბო ევ იკ თა მჭიდ რო კავ ში რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კავ კა სი ის ტე რი ტო-
რი აზე ტე რო რის ტუ ლი ქსე ლე ბის ფორ მი რე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის 
სა კითხებ ში შე საძ ლე ბე ლია, რომ რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს თვის ერ-
თმა ნეთ თან აქ ტი ურ ი თა ნამ შრომ ლო ბა ხელ საყ რე ლი იყ ოს.

ამ გვა რად, რე გი ონ ულ ი უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფის სფე რო-
ში, გან სა კუთ რე ბით ექ სტრე მი ზმის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის გან ხრით, 
რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს ერ თმა ნეთ თან ურ თი ერ თო ბის დალაგების 
სე რი ოზ ული სა ფუძ ვე ლი გა აჩ ნი ათ. 
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ირ აკ ლი მე ნა ღა რიშ ვი ლი 

ზოგიერთიმოსაზრებაუსაფრთხოებისსფეროშისაქართვე-
ლო-რუსეთისურთიერთობისშესაძლონაბიჯებისთაობაზე

შე სა ვა ლი
და მო უკ იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს, რო გორც 

ყვე ლა ახ ლად და მო უკ იდ ებ ელი სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე მდგა რი ამ ოც ან-
ებ იდ ან ერთ-ერ თი უპ ირ ვე ლე სი მნიშ ვნე ლო ბის მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან 
ურ თი ერ თო ბის მო წეს რი გე ბა, შე საძ ლო სა კა მა თო სა კითხე ბის ირ გვლივ 
მშვი დო ბი ანი, კონ სტრუქ ცი ული დი ალ ოგ ის პრაქ ტი კის დამ კვიდ რე ბა 
და ამ გზით ქვეყ ნის ახ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის-
ათ ვის სტა ბი ლუ რი, თა ნამ შრომ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა მე ზობ ლო 
გა რე მოს შექ მნა გახ ლდათ. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ და მო უკ იდ ებ ლო-
ბის პირ ვე ლი წლე ბის არა ერ თი მძი მე გა მოც დის მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ-
თვე ლომ ძი რი თა დად შეძ ლო ამ ამ ოც ან ის წარ მა ტე ბით გა დაჭ რა ყვე ლა 
მე ზო ბელ თან ურ თი ერ თო ბა ში, გარ და ერ თი სა. ეს მე ზო ბე ლი რუ სე თი 
გახ ლდათ. არადა, რუ სეთ თან მე გობ რუ ლი, კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი-
ერ თო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ატ მოს ფე როს ფორ მი რე ბა სა ქარ თვე-
ლო სათ ვის გე ოპ ოლ იტ იკ ური იმ პე რა ტი ვია. 

უს აფ რთხო ება, რო გორც ქარ თულ-რუ სუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
პრობლე მა 
ძი რი თა დი სფე რო, სა დაც სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ურ-

თი ერ თგა გე ბის მიღ წე ვა დღემ დე ვერ ხერ ხდე ბა, სა ხელ მწი ფო თა უს აფ-
რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფის სფე როა და ამ ას თა ვი სი ფუნ და მენ ტუ რი 
მი ზე ზე ბი აქ ვს. უს აფ რთხო ება სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის ურ თი ერ თო-
ბის, ალ ბათ, ერ თი ყვე ლა ზე პრობ ლე მუ რი სფე როა, სა დაც, იშ ვი ათი 
გა მო ნაკ ლი სის გარ და, თით ქმის ყვე ლა ას პექ ტით მხა რე თა მი ერ 

სი ტუ აცი ის შე ფა სე ბა კარ დი ნა ლუ რად ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო თუ 
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არა, ერ თმა ნე თი სა გან მკვეთ რად გან სხვა ვე ბუ ლია. ამ ისი მი ზე ზი ცი ვი 
ომ ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში მოვ ლე ნა თა გან ვი-
თა რე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი აღ ქმაა. 

რუ სე თის პო ლი ტი კუ რი ელ იტ ის ერ თი ნა წი ლი სა და საბ ჭო თა სი-
ნამ დვი ლი დან მემ კვიდ რე ობ ით მი ღე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე-
ბი სა და ცალ კე ული სტრუქ ტუ რე ბის როლს სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ-
ებ ლო ბის პირ ვე ლი, დრა მა ტუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გამ წვა ვე ბულ 
კონ ფლიქ ტებ სა და ქვეყ ნის ში და პო ლი ტი კურ ტურ ბუ ლენ ტურ მოვ-
ლე ნებ ში თბი ლი სი სა ხელ მწი ფოს ში და საქ მე ებ ში ჩა რე ვად აფ ას ებ და 
და აფ ას ებს, ხო ლო მოს კო ვი ყო ვე ლი ვე ამ ას პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში 
სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის, მცი რე რიცხო ვა ნი ეთ ნო სე ბი სა და რუ-
სუ ლე ნო ვა ნი მო სახ ლე ობ ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ყო ფი ლი იმ პე რი ული 
ცენ ტრი სათ ვის ჩვე ულ ფუნ ქცი ად აცხა დებ და და აცხა დებს.

სა ქარ თვე ლოს, რო გორც სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის სრუ ლუფ-
ლე ბი ან წევ რს, სა მარ თლი ან ად აქ ვს პრე ტენ ზია, და მო უკ იდ ებ ლად აირ-
ჩი ოს მო კავ ში რე ები, ცი ვი ლი ზა ცი ური სფე რო, რო მელ ში ინ ტეგ რი რე-
ბაც მის ინ ტე რე სებს პა სუ ხობს და ა. შ.

რუ სე თი კი თვლის, რომ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის სა მო მავ ლო დი ნა-
მი კა, მი სი ურ თი ერ თო ბა გა რესამ ყა როს თან უპ ირ ვე ლე სად რუ სე თის 
ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რუ სე თის მი ერ ფორ მუ ლი რე ბუ ლი 
პრი ორ იტ ეტ ებ ის შე სა ბა მი სად უნ და ვი თარ დე ბო დეს. რუ სეთს ეს სივ-
რცე თა ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბის სფე როდ მი აჩ ნია და სა-
ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბი სა გან თა ვი სი ამ გვა რი, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სტა ტუ სის აღი არ ებ ასა და პა ტი ვის ცე მას მო ითხოვს. 

რა დი კა ლუ რად გან სხვა ვე ბუ ლია კავ კა სი ის რე გი ონ ში უს აფ რთხო ებ-
ისა და სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა მო მავ ლო ხედ ვაც: სა ქარ-
თვე ლო თა ვი სი სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბის გა რან ტი ებს უს აფ რთხო-
ებ ის ევ რო ატ ლან ტი კურ სის ტე მა ში ხე დავს, მა შინ, რო ცა რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ის ათ ვის ეს მი უღ ებ ელია. მი სი გან ცხა დე ბით, პოს ტსაბ ჭო თა 
სივ რცის ნე ბის მი ერ სეგ მენ ტში, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, თუ რო მელ სა ხელ-
მწი ფოს ეკ უთ ვნის იგი, ევ რო ატ ლან ტი კუ რი სტრუქ ტუ რე ბის გავ ლე ნის 
დამ კვიდ რე ბა აქ სწო რედ რუ სე თის გან სა კუთ რე ბულ ინ ტე რე სებს ლა-
ხავს და ამ იტ ომ აც და უშ ვე ბე ლია. 

გა რე მომ ცვე ლი გა რე მო სა და აქ გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის 
ამ გვა რი გან სხვა ვე ბუ ლი აღ ქმა არა ერ თხელ გამ ხდა რა ორ მე ზო ბელ 
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სა ხელ მწი ფოს შო რის მწვა ვე დის პუ ტის, ზოგ ჯერ კი კონ ფლიქ ტის 
სა ფუძ ვე ლიც კი.

2008 წლის სამ ხედ რო კრი ზი სის და რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მი ერ 

ოკ უპ ირ ებ ული აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის და მო უკ იდ ებ ელ 

სა ხელ მწი ფო ებ ად ცნო ბის შემ დეგ ორ მე ზო ბელ ქვე ყა ნას შო რის 
ურ თი ერ თო ბა სრულ ჩიხ ში მო ექ ცა. გაწყდა დიპ ლო მა ტი ური ურ თი-
ერ თო ბა. თით ქმის სრუ ლად შე ჩერ და ამ რე გი ონ ებ ისა და და ნარ ჩე-
ნი სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ას შო რის ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური 
კავ ში რე ბი. მდგო მა რე ობა კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა რუ სე თის ფე-
დე რა ცი ას, აფხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოს ეთს შო რის დიპ ლო მა ტი ურ 

წარ მო მად გენ ლო ბა თა გაც ვლამ, სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი ურ თი ერ თო-
ბე ბის, მათ შო რის უს აფ რთხო ებ ის სფე რო ში ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
გა ფორ მე ბამ. ყო ვე ლი ვე ამ ან პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი გა ხა და 
კონ ფლიქ ტე ბის მო წეს რი გე ბის მიზ ნით რა იმე სა ხის სამ შვი დო ბო 

მო ლა პა რა კე ბის წარ მარ თვა. სა ერ თა შო რი სო მო ნა წი ლე ობ ით მხა რე თა 
ჟე ნე ვის შეხ ვედ რე ბი პრაქ ტი კუ ლად ბრალ დე ბა თა ურ თი ერ თგაც-
ვლი სა და პო ლი ტი კურ პრე ტენ ზი ათა გან ცხა დე ბის არ ენ ად იქ ცა.

ამ პი რო ბებ ში რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ-მი ნის ტრის 
სპე ცი ალ ური წარ მო მად გენ ლის, ზ. აბ აშ იძ ისა და რფ-ს სა გა რეო მი ნის-
ტრის მო ად გი ლის, გ. კა რა სი ნის შეხ ვედ რე ბი ორ ქვე ყა ნას შო რის საქ-
მი ანი დი ალ ოგ ისა და ცალ კე ული პრაქ ტი კუ ლი სა კითხე ბის გა დაწყვე-
ტის ერ თა დერთ ეფ ექ ტი ან ფორ მა ტად რჩე ბა. თუმ ცა ამ შეხ ვედ რე ბის 
პო ტენ ცი ალი შეზღუ დუ ლია, რად გან მი სი დღის წეს რი გი არ მო იც ავს 
უს აფ რთხო ებ ის სფე როს სა კითხებს და, რაც მთა ვა რია, ორი ქვეყ ნის ურ-
თი ერ თო ბის კარ დი ნა ლურ პრობ ლე მას – 2008 წლის კრი ზი სის შე დე-
გებ სა და მა თი დაძ ლე ვის გზებს. 

მაგ რამ არ სე ბობს სხვა მო ცე მუ ლო ბაც, რა საც ას ევე სჭირ დე ბა გათ ვა-
ლის წი ნე ბა. ეს რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს მე ზობ ლო ბაა, რაც, ზო გადი 
პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ სტის მი უხ ედ ავ ად, წარ მო შობს პრობ ლე მებს და 
მო ითხოვს მათ გა დაჭ რას. რო გორც ამ ბო ბენ, გე ოგ რა ფია ჯი უტი რა მაა.

დარღვეული ტე რი ტო რი ული მთლიანობა და კონ ტაქ ტე ბის 
აუცილ ებ ლო ბა
განმდგარი ტე რი ტო რი ებ ის პრობ ლე მა თა ვის თავ ში შე იც ავს ან თვით 

ქმნის პრობ ლე მურ სი ტუ აცი ებს, რო მელ თაც გა და უდ ებ ელი რე აგ ირ ება 
ეს აჭ ირო ება. რა ოდ ენ პა რა დოქ სუ ლიც არ უნ და იყ ოს, ხში რად სწო რედ 
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ამ გვარ გა და უდ ებ ელ სა კითხებ ზე მუ შა ობ ის ას შე იძ ლე ბა იმ ე. წ. მცი რე 
ნა ბი ჯე ბის მო აზ რე ბა და და გეგ მვა, რაც კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ აცი ის სა-
ფუძ ვლი ან ად მოგ ვა რე ბამ დე ძა ლის ხმე ვის პრაქ ტი კუ ლად ერ თა დერთ 
ფორ მად რჩე ბა. სწო რედ ამგვარ პი რო ბებ ში შე იძ ინა გან სა კუთ რე ბუ ლი 
აქ ტუ ალ ობა სა კითხე ბის რიგ მა, რო მელ თა მოგ ვა რე ბაც ორ ივე მხა რის 
ინ ტე რე სებ შია.

უპ ირ ვე ლე სად, ეს არ ის კონ ფლიქ ტუ რი რე გი ონ ებ ის გა რე შე სამ ყა-
რო სა გან იზ ოლ აცია და ამ ის შე დე გად შექ მნი ლი პრობ ლე მე ბი, ერ თი 
მხრივ, მა თი ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური გან ვი თა რე ბი სა და, მე ორ ე 
მხრივ, მა თი სა ზო გა დო ებ ებ ის მი ერ გა რე სამ ყა რო სა და რე გი ონ ებ ის 
ირ გვლივ გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის აღ ქმი სა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ ამ გვა რი იზ ოლ აცია არც ერ თი მხა რის (არც სა ქარ თვე ლოს და არც 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის) ინ ტერე სებ ში არაა, რე ალ ური ნა ბი ჯე ბი ამ მი-
მარ თუ ლე ბით არ ან ვერ იდ გმე ბა.

ბუ ნებ რი ვია, რომ სა კითხთა ამ წრეს მარ ტი ვი გა დაწყვე ტა ვერ ექ ნე ბა. 
სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის ინ ტე რე სე ბი, ის ევე, რო გორც რე გი ონ ებ-
ის ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის მის წრა ფე ბე ბი, აქ და პი რის პი რე ბა თა 
რთულ კვან ძს ქმნის, რა ში გარ კვე ვაც ად ვი ლი რო დია. ერ თი მხრივ, სა-
ქარ თვე ლო ვერ და უშ ვებს თა ვი სი პო ზი ცი ის შე სუს ტე ბას აფხა ზე თი სა 
და სამ ხრეთ ოს ეთ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბის არ ცნო ბის სა კითხში. მე ორ ე 
მხრივ კი, რე გი ონ ებ ის მო სახ ლე ობ ის გა რე სამ ყა რო სგან იზ ოლ ირ ება და 
მათ ირ გვლივ გან ვი თა რე ბული მოვ ლე ნე ბის თა ობ აზე მა თი რუ სე თი-
დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ამ არა და ტო ვე ბა მათ შემ დგომ გა უცხო ებ-
ასა და შე რი გე ბის პრო ცე სი სათ ვის ზი ან ის მი ყე ნე ბას ნიშ ნავს. რუ სე თიც, 
ერ თი მხრივ, ცდი ლობს, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა მაქ სი მა ლუ რად 
სა კუ თა რი კონ ტრო ლის ქვეშ ჰყავ დეს. მაგ რამ მას არ შე უძ ლია, ან გა-
რი ში არ გა უწი ოს ამ ტე რი ტო რი ებ ის მცხოვ რებ თა მოთხოვ ნას გა რე 
სამ ყა როს თან ურ თი ერ თო ბის გა ფარ თო ებ ის თა ობ აზე. რუ სე თი სათ ვის 
მე ტის მე ტად მძი მე ტვირ თად იქ ცა ამ ტე რი ტო რი ებ ის შე ნახ ვა. მი თ 
უ მე ტეს, რომ სა ერ თა შო რი სო იზ ოლ აცი ის პი რო ბებ ში ად გი ლობ რი ვი 
ეკ ონ ომ იკ ებ ის გან ვი თა რე ბა ზე სა უბ არ იც კი ზედ მე ტია. ამ გვა რი ჩი ხის 
პი რო ბებ ში სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლია, ექ სპერ ტთა მო ნა წი ლე ობ ით ქარ-
თულ-რუ სუ ლი დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში მო იძ ებ ნოს სა კითხი სად მი ურ-
თი ერთკომ პრო მი სუ ლი მიდ გო მის ვა რი ან ტე ბი.

შე მაშ ფო თე ბე ლი ხა სი ათი მი იღო ტე რი ტო რი ებ ის გამ ყო ფი ხა ზე ბის 
დე მარ კა ცი ის, ანუ მა თი ე. წ. „საზღვრე ბად“ გა ფორ მე ბის მცდე ლო ბამ. ამ 
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პრობ ლე მას, გარ და პო ლი ტი კუ რი სა, მწვა ვე ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ას პექ ტიც 
აქ ვს: ამ ზო ნებ ში რე გუ ლა რუ ლად ირ ღვე ვა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე-
ობ ის უფ ლე ბე ბი. არ ცთუ იშ ვი ათ ად საფ რთხე ექ მნე ბა მათ სი ცოცხლე-
სა და ჯან მრთე ლო ბას. გამ ყოფ მა ხაზ მა არა ერ თი მიმ დე ბა რე სოფ ლის 
მო სახ ლე თა სა მე ურ ნეო ცხოვ რე ბა და ტრა დი ცი ული ყო ფა პრაქ ტი კუ-
ლად მო შა ლა. ბევ რგან ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ თა სა ძოვ რე ბი თუ მი წის 
ნაკ ვე თე ბი გამყოფი ხა ზის გა დაღ მა მო ექ ცა. არა ერ თი ად გი ლობ რი ვი 
მცხოვ რე ბი არსებული რე ჟი მის სა დამ სჯე ლო აქ ცი ებ ის მსხვერ პლი გახ-
და. „საზღვრის“ ე. წ. დარ ღვე ვის ბრალ დე ბით არა ერ თი მათ გა ნი პა ტიმ-
რო ბა ში აღ მოჩ ნდა.

ევ რო პის კავ ში რის დამ კვირ ვე ბელ თა მი სია ამ გვა რი შემ თხვე ვე ბის 
თა ვი დან აც ილ ებ ას ვერ ახ ერ ხებს, რად გან მას მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ კონ ტრო ლი რე ბა დი ტე რი ტო რი ის 
ფარ გლებ ში აქ ვს მოქ მე დე ბის უფ ლე ბა. სხვა მე ქა ნიზ მი ამ ფუნ ქცი ით, 
პრაქ ტი კუ ლად, არ არ სე ბობს. მსგავ სი ფაქ ტე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით 
მხა რე თა შო რის კონ სულ ტა ცი ის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია სპე ცი-
ალ ური სა კონ ტაქ ტო მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა. მის საქ მი ან ობ აში შე საძ-
ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ორ ივე მხა რის ად ამი ან ის უფ ლე ბა დამ ცველ თა სამ-
სა ხუ რე ბის ჩარ თვა. ეს უდა ვოდ გაზ რდი და ამ გვა რი მე ქა ნიზ მი სად მი 
სა ზო გა დო ებ ის ნდო ბას.

სა ხელ მწი ფო საზღვა რი და გა მო სავ ლის ძი ებ ის აუც ილ ებ ლო ბა
განმდგარი ტე რი ტო რი ებ ის პრობ ლე მამ გა ნუ საზღვრე ლი ვა დით გა-

და დო სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის სა ხელ მწი ფო საზღვრის დად გე ნი სა და 
გა ფორ მე ბის პრო ცე სიც, რაც სა ხელ მწი ფო თა შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში 
მუდ მი ვი გა უგ ებ რო ბი სა და და ძა ბუ ლო ბის და მა ტე ბით წყა როს წარ მო-
ად გენ და და წარ მო ად გენს.

სა კუ თა რი სა საზღვრო ხა ზის სა თა ნა დოდ გან საზღვრა, გა ფორ მე ბა 
და შე სა ბა მი სად მოწყო ბა მე ზო ბელ სა ხელ მწი ფო თა შო რის ნორ მა ლუ-
რი ურ თი ერ თო ბის ერთ-ერ თი უპ ირ ვე ლე სი პი რო ბაა. სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფომ ეს სა მუ შაო და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღ დგე ნის პირ ვე ლი ვე 
დღე ებ იდ ან ვე და იწყო. სამ წუ ხა როდ, სა თა ნა დოდ მო წეს რი გე ბუ ლი სა-
ხელ მწი ფო თა შო რი სი საზღვა რი სა ქარ თვე ლოს მხო ლოდ ერთ მე ზო-
ბელ თან – თურ ქეთ თან აქ ვს. სა საზღვრო ხა ზის შე თან ხმე ბის (დე ლი-
მი ტა ცი ის) პრო ცე სი ნე ლა, მაგ რამ მა ინც მიმ დი ნა რე ობს აზ ერ ბა იჯ ან თან 
და სომ ხეთ თან. რუ სე თის ფე დე რა ცი ას თან ეს პრო ცე სი, პრაქ ტი კუ ლად, 
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ჩიხ შია შე სუ ლი. სი ტუ აცია, რაც სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის საზღვარ თან 
და კავ ში რე ბი თაა შექ მნი ლი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ ნონ სენ სს 
წარ მო ად გენს. მი სი სრულ მას შტა ბი ანი მოგ ვა რე ბა მხო ლოდ სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის აღ დგე ნის შემ დე გაა შე საძ ლე ბე ლი. 
მაგ რამ არ სე ბობს არა ერ თი მო უგ ვა რე ბე ლი სა კითხი საზღვრის იმ მო-
ნაკ ვე თებ ზეც, რაც ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ ის მიღ მა მდე ბა რე ობს. 
სა საზღვრო ხა ზის მო წეს რი გე ბა და მი სი ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ება 
ორ ივე მხა რის ინ ტე რე სებ შია.

ამ გვა რი და ინ ტე რე სე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბის შე სა ხებ ქვე ვით 
გვექ ნე ბა სა უბ არი. აქ კი მხო ლოდ ერ თი გა რე მო ებ ის აღ ნიშ ვნით შე-
მო ვი ფარ გლე ბით: მწვა ვე კრი ზი სულ მა სი ტუ აცი ამ სა ქარ თვე ლო სა და 
რუ სე თის ურ თი ერ თო ბებ ში ცალ კე ული, მტკივ ნე ული სა კითხე ბის მო-
წეს რი გე ბის სრუ ლი ად არა ორ დი ნა რუ ლი ფორ მე ბი და გა დაწყვე ტი ლე-
ბე ბი უკ არ ნა ხა მხა რე ებს, მათ შო რის, მე სა მე – ნე იტ რა ლუ რი მხა რის 
მო ნა წი ლე ობ ით. ვფიქ რობ, არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა მო ყე ნე ბით 
სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის სა საზღვრო ურ თი ერ თო ბის ზო გი ერთ მო სა-
წეს რი გე ბელ თე მა ზე ერ თობ ლი ვი მუ შა ობა სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლია.

დღემ დე ვერ მო ხერ ხდა „სა ბა ჟო ად მი ნის ტრი რე ბი სა და სა ქონ ლით 
ვაჭ რო ბის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის შე სა-
ხებ“ რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მთავ რო ბა სა და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას 
შო რის შე თან ხმე ბის ამ ოქ მე დე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბა გა ფორ მდა რუ სე თის ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი აში გა წევ რი ან ებ ის ას სა ქარ თვე ლოს თან ხმო ბის სა ნაც-
ვლოდ. შე თან ხმე ბის სა გა ნი კონ ფლიქ ტუ რი რე გი ონ ებ ის ტე რი ტო რი-
აზე სატ რან ზი ტო ტვირ თე ბის გა და ად გი ლე ბის, მა თი აღ რიცხვი სა და 
სა ბა ჟო გა ფორ მე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი დრო ებ ითი რე ჟი მის ამ ოქ მე დე ბა 
იყო. ამ მე ქა ნიზ მით ხერ ხდე ბო და მოცემულ პი რო ბებ ში ორ ქვე ყა ნას 
შო რის სა ქონ ლის მოძ რა ობ ის იმ გვა რი პი რო ბე ბის ფორ მი რე ბა, რაც ყვე-
ლა მხა რის ინ ტე რე სებ სა და პრე ტენ ზი ებს პა სუ ხობ და. შე თან ხმე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის 
უცხო ური (შვე იც არ ული) კომ პა ნი ის მოწ ვე ვა. სამ წუ ხა როდ, დო კუ მენ-
ტის გა ფორ მე ბი დან 5 წლის გას ვლის შემ დე გაც მი სი გან ხორ ცი ელ ებ ის 
პრო ცე სის ბო ლომ დე მიყ ვა ნა ვერ ხერ ხდე ბა. შე დე გად, უმ ოქ მე დო დაა 
ჩრდი ლო ეთ-სამ ხრე თის მი მარ თუ ლე ბის ორი სატ რან სპორ ტო დე რე ფა-
ნი. ეს იმ პი რო ბებ ში, რო ცა ამ მი მარ თუ ლე ბით სატ რან სპორ ტო სიმ-
ძლავ რე თა სე რი ოზ ული დე ფი ცი ტია და ეს, უპ ირ ვე ლე სად, რუ სე თი სა 
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და მი სი პარ ტნი ორ ებ ის ინ ტე რე სებს აზ არ ალ ებს. რა თქმა უნ და, ამ სა-
კითხის ირ გვლივ მხა რე თა აქ ტი ური კონ სულ ტა ცი ები ორ ივე სა ხელ-
მწი ფოს ინ ტე რე სებს პა სუ ხობს.

ახ ლო აღ მო სავ ლე თი და კავ კა სი ის უს აფ რთხო ება
რო გორც რუ სე თის, ისე სა ქარ თვე ლოს უს აფ რთხო ებ ის ერთ-ერ თი 

ძი რი თა დი პრობ ლე მა სა ერ თოა და იგი თა ვი სი სირ თუ ლით უმ თავ რეს 
გლო ბა ლურ საფ რთხე თა რიცხვშია. საქ მე ეხ ება ის ლა მუ რი ექ სტრე მიზ-
მის მძლავრ აფ ეთ ქე ბას, რო მელ მაც პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა კონ ტი ნენ ტზე 
შე აღ წია და რომ ლის ცენ ტრიც ახ ლო აღ მო სავ ლე თის რე გი ონ ში მდე-
ბა რე ობს. ამ მოვ ლე ნის ექ ომ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის არა ერთ ნა წილ ში 
გა ამ წვა ვა იქ უკ ვე არ სე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბი და და ძა ბუ ლო ბის ერთ-
ერ თი ამ გვა რი ცენ ტრი კავ კა სი ის რე გი ონი გახ და.

თუმ ცა ეს პრობ ლე მა კავ კა სი ის რე გი ონ ის მრა ვალ უბ ანს მო იც ავს, 
ყვე ლა ზე მწვა ვე სა ხით იგი რუ სე თის ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის პრობ ლე-
მად იქ ცა. ეთ ნი კუ რი სე პა რა ტიზ მი, რე ლი გი ური ექ სტრე მიზ მი და აქ-
ედ ან ტე რო რიზ მი ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ათ ვის არ  ახ ალია. საბ ჭო თა 
კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ თით ქმის მთე ლი ჩრდი ლო ეთი კავ კა სია კონ-
ფლიქ ტე ბის კე რად ჩა მო ყა ლიბ და. ში და და პი რის პი რე ბე ბი, და პი რის-
პი რე ბა ფე დე რა ლურ ცენ ტრთან, ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბი – ყვე ლა ფე რი 
ეს ყო ველ დღი ურ ობ ის მა ხა სი ათ ებ ლად გა და იქ ცა.

ექ სპერ ტთა შე ფა სე ბით, ჩრდი ლო ეთ კავ კა სია ვერ გახ და რუ სე თის 
ბუ ნებ რი ვი ნა წი ლი. მას ხში რად „ში და საზღვარ გა რეთ საც“ უწ ოდ ებ ენ. 
რუ სეთ მა ვერ შეძ ლო ამ რე გი ონ ის სა კუ თარ სა ხელ მწი ფო ებ რივ სხე ულ-
ში ინ ტეგ რი რე ბა. ამ ის მი ზე ზი რე გი ონ სა და რუ სეთს შო რის ცი ვი ლი ზა-
ცი ური გან სხვა ვე ბის რე ალ ური არ სე ბო ბაა, რის გა და ლახ ვას ხელს უშ-
ლის რე გი ონ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის სი სუს ტე, მი სი ჩა მორ ჩე ნა 
ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური თვალ საზ რი სით, რე ლი გი ური ექ სტრე-
მიზ მის მზარ დი ფაქ ტო რი. მენ ტა ლუ რი მო დერ ნი ზა ცი ის პრობ ლე მა ას-
ევე მწვა ვეა რე გი ონ ში. რე გი ონ ის მი მართ ცენ ტრის არა ეფ ექ ტუ რი პო-
ლი ტი კის ერთ-ერ თი მი ზე ზი ას ევე კულ ტუ რულ-მენ ტა ლუ რია. ვერც 
რუ სე თი სათ ვის გახ და ჩრდი ლოეთ კავ კა სია მი სი ორ გა ნუ ლი ნა წი ლი.

ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ათ ვის უკ ან ას კნე ლი დრო ის ათ ვის და მა ხა-
სი ათ ებ ელი ტენ დენ ცი ებ იდ ან ხაზ გას მით გა მო იკ ვე თა სა ზო გა დო ებ-
რივ-პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის კლე რი კა ლი ზა ცი ის ტენ დენ ცია. საქ მე 
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იქ ამ დე მი ვი და, რომ ეთ ნი კუ რი სე პა რა ტიზ მი ბევ რგან რე ლი გი ურ მა 
სე პა რა ტიზ მმა ჩა ან აც ვლა.

კავ კა სი აში უს აფ რთხო ებ ის ამ გვარ, ის ედ აც პრობ ლე მურ სი ტუ აცი ას 
კი დევ უფ რო არ თუ ლებს ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ-
ლე ნე ბი. ამ მრა ვა ლე რო ვან და მრა ვალ კონ ფე სი ურ რე გი ონ ში, რო მე ლიც 
არა ერ თი ათ წლე ულია, მუდ მი ვი კრი ზი სის პი რო ბებ ში ცხოვ რობს, უკ-
ან ას კნელ წლებ ში სი ტუ აცია უკ იდ ურ ეს ად და იძ აბა რე გი ონ ის პო ლი-
ტი კურ სცე ნა ზე უკ იდ ურ ესი ის ლა მის ტუ რი ექ სტრე მის ტუ ლი მოძ რა-
ობ ის – ერ აყ ისა და სი რი ის ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს (ის) გა მო ჩე ნის 
შე დე გად.

ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს აგ რე სი ული ქმე დე ბა გან სა კუთ რე ბით დეს-
ტრუქ ცი ული აღ მოჩ ნდა ჯი ჰად ში მო ნა წი ლე ობ ის ათ ვის სა ერ თა შო რი-
სო მას შტა ბით, პრაქ ტი კუ ლად, მსოფ ლი ოს ყვე ლა კუთხი დან მუ სულ-
მანური თე მე ბის წარ მო მად გე ნელ თა წარ მა ტე ბუ ლი რეკ რუ ტი რე ბის 
გა მო. ეს გა მოწ ვე ვა არც კავ კა სი ის, კერ ძოდ კი რუ სე თის ფე დე რა ცი ის, 
აზ ერ ბა იჯ ან ის და სა ქარ თვე ლოს მუს ლიმ თა სა ზო გა დო ებ ას ას ცდა.

ამ გვა რი მოვ ლე ნის ძი რი თა დი მი ზე ზი სრუ ლი ად კავ კა სი ის მას შტა-
ბით მუს ულ მანურ თე მებ ში მიმ დი ნა რე რა დი კა ლი ზა ცი ის პრო ცე სია. 
მი სი სა ფუძ ვე ლი ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში გან სხვა ვე ბუ ლია, მაგ რამ შე დე გი 
სა ერ თო – ის ლა მუ რი ექ სტრე მიზ მი, რა მაც სა ფუძ ვე ლი შე უქ მნა სა შიშ 
ტენ დენ ცი ას. ის ლა მურ მა სა ხელ მწი ფომ მთე ლი კავ კა სია სა კუ თარ სა-
მიზ ნე ტე რი ტო რი ად გა მო აცხა და და და იწყო აქ მო ხა ლი სე თა მო ბი ლი-
ზა ცია და თა ვი სი იდე ებ ის პრო პა გან და.

ამ მოვ ლე ნამ კი დევ ერ თხელ და აკ ავ ში რა პრო ცე სე ბი რუ სეთ სა და 
სა ქარ თვე ლო ში. ის-ის მო წო დე ბებ მა გა მოხ მა ურ ება სა ქარ თვე ლოს მუს-
ლიმ თა შო რი საც ჰპო ვა. და მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ, ექ სპერ ტთა მო-
ნა ცე მე ბით, ის ლა მის მებ რძოლ თა რიცხვი რუ სე თი დან და სა ქარ თვე-
ლო დან ერ თმა ნეთ თან შე უდ არ ებ ელია, ეს პრობ ლე მის ერთ, მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვან ას პექ ტს არ ხსნის. ორ ივე ქვეყ ნი სათ ვის სა მო მავ ლო 
პრობ ლე მა – ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში სა ომ არი მოქ მე დე ბის დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი ჯი ჰა დის ტე ბის ბე დი და სა მო მავ-
ლო მოქ მე დე ბა სე რი ოზ ულ გა მოწ ვე ვაა.

ეს სწო რედ ის შემ თხვე ვაა, რო ცა ორი მე ზო ბე ლი სა ხელ მწი ფოს უს-
აფ რთხო ებ ის ინ ტე რე სე ბი, მი უხ ედ ავ ად მათ შო რის არ სე ბუ ლი სე რი ოზ-
ული წი ნა აღ მდე გო ბი სა, მჭიდ როდ უკ ავ შირ დე ბა ერ თმა ნეთს. მე ტიც, 
ახ ლო აღ მო სავ ლე თის დრა მა ტუ ლი მოვ ლე ნე ბის შე დე გად წარ მო შო ბი-
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ლი საფ რთხე ები პირ და პირ და უშუ ალ ოდ ემ უქ რე ბა აზ ერ ბა იჯ ან სა და 
რე გი ონ თან ახ ლო მდე ბა რე სხვა მე ზო ბელ სა ხელ მწი ფო ებ საც. აქ უკ ვე 
შე საძ ლე ბე ლია, ძნე ლი გა სარ ჩე ვი აღ მოჩ ნდეს, თუ სად იღ ებ და სა თა ვეს 
ამა თუ იმ ექ სტრე მის ტუ ლი დაჯ გუ ფე ბის ფორ მი რე ბა და აქ ტი ვო ბა. 
სამ წუ ხა როდ, ტე რო რიზ მი და ექ სტრე მიზ მი სა ხელ მწი ფო საზღვრებ სა 
და მა თი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის წე სებს არ ცნობს.

 სა ქარ თვე ლო სათ ვის ამ უკ ან ას კნელ სა კითხს კი დევ ერ თი, შე საძ ლოა, 
მე ტად მტკივ ნე ული ას პექ ტიც ჰქონ დეს. რუ სე თის მხა რეს, შე საძ ლოა, 
ეჭ ვე ბი გა უჩ ნდეს სა ქარ თვე ლოს მიდ გო მე ბის თა ობ აზე ამ სა კითხი-
სად მი, რა მაც შე იძ ლე ბა რე გი ონ ში სი ტუ აცია გა არ თუ ლოს. ამ გვა რი 
და პი რის პი რე ბის სამ წუ ხა რო მა გა ლი თე ბი უცხო რო დია მე ზო ბე ლი 
სა ხელ მწი ფო ებ ის უახ ლე სი ის ტო რი ის ათ ვის. საკ მა რი სია გა ვიხ სე ნოთ 
რუ სე თის შეიარაღებული ძა ლე ბის მე ორე ჩეჩ ნუ რი კამ პა ნი ის პე რი  ო-
დის ე. წ. „პან კი სის ეპ ოპეა“, რა საც შე დე გად სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო-
რი ის და ბომ ბვა და მშვი დო ბი ანი მო სახ ლე ობ ის მსხვერ პლიც მოჰყ ვა.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გვკარ ნა ხობს ახ ლო 
აღ მო სავ ლე თის ტრა გი კულ მოვ ლე ნა თა ფონ ზე და მათ შე დე გად კავ კა-
სი ის რე გი ონ ში რე ლი გი ური ექ სტრე მიზ მის შე საძ ლო გა მოვ ლი ნე ბე ბის 
აღ კვე თის მიზ ნით ერ თობ ლი ვი მოქ მე დე ბე ბის გა აზ რე ბას, და გეგ მვა სა 
და გან ხორ ცი ელ ებ ას. ამ ას თან, ვფიქ რობთ, აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა რამ დე-
ნი მე პი რო ბის აუც ილ ებ ლად გათ ვა ლის წი ნე ბა.

პირ ვე ლი პი რო ბა ერ თობ ლი ვი სა მუ შა ოს და გეგ მვა და გან ხორ ცი ელ-
ება გახ ლავთ კავ კა სი ის მთელ ტე რი ტო რი აზე, რე გი ონ ის ყვე ლა სა ხელ-
მწი ფოს ჩარ თვით და საქ მი ან ობ ის მჭიდ რო კო ორ დი ნა ცი ით.

სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს ტე რო რის ტუ ლი საფ რთხის წი ნა აღ მდეგ 
ერ თობ ლი ვი მუ შა ობ ის პო ზი ტი ური გა მოც დი ლე ბა გა აჩ ნი ათ სო ჭის 
ოლ იმ პი ად ის ჩა ტა რე ბი სას. მიგ ვაჩ ნია, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ერ თობ-
ლი ვი აქ ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა აუც ილ ებ-
ლად უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი. ეს ეხ ება ერთ, ჩვე ნი აზ რით, მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვან მო მენ ტსაც, რა მაც დიდწი ლად გა ნა პი რო ბა ოლ იმ პი ად-
ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის წარ მა ტე ბა. სა უბ არია აღ ნიშ-
ნულ საქ მი ან ობ აში სხვა, მე გო ბა რი ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნელ თა აქ ტი ურ 
ჩარ თვა ზე. ვფიქ რობთ, ამ გვა რი მრა ვალ მხრი ვი კო ოპ ერ აცია წარ მა ტე-
ბის აუც ილ ებ ელი პი რო ბა უნ და გახ დეს.

რე ლი გი ური ექ სტრე მიზ მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა არ შე იძ ლე ბა შე-
მო იფ არ გლოს მხო ლოდ გა და უდ ებ ელი აქ ცი ებ ით. მოვ ლე ნა თა გან ვი-
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თა რე ბა ნათ ლად გვკარ ნა ხობს პრობ ლე მის უფ რო სიღ რმი სე ული და 
ფარ თო კვლე ვის სა ჭი რო ებ ას. ამ მიზ ნით აუც ილ ებ ელია იმ პრო ცე-
სებ ზე რე გუ ლა რუ ლი და სის ტე მუ რი დაკ ვირ ვე ბის ორ გა ნი ზე ბა, რაც 
კავ კა სი ისა და მი სი სა მე ზობ ლოს მუს ულ მა ნურ თე მებ ში ვი თარ დე ბა. 
სა კითხის გამ წვა ვე ბი სას სი ტუ აცი ის შე ფა სე ბამ გვიჩ ვე ნა, თუ რა ოდ ენ 
არ ას აკ მა რი სი აღ მოჩ ნდა ის ყუ რადღე ბა, რა საც თა ნა მედ რო ვე სა ექ სპერ-
ტო სა ზო გა დო ება, სა ხელ მწი ფო აპ არ ატი და სა თა ნა დო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბი იჩ ენ დნენ რე გი ონ ის მას შტა ბით მო სახ ლე ობ ის ამ სეგ მენ ტში მდგო-
მა რე ობ ის ად მი. ვფიქ რობთ, ამ და სხვა და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 
ირ გვლივ ერ თობ ლი ვი მო ნი ტო რინ გი სა და ან ალ იზ ის მუდ მივ მოქ მე-
დი მე ქა ნიზ მის ორ გა ნი ზე ბა კი დევ ერ თი ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო საქ-
მე შე იძ ლე ბა გახ დეს კავ კა სი ური სა ხელ მწი ფო ებ ის და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
ექ სპერ ტუ ლი ჯგუ ფე ბი სათ ვის.
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საერთო რეკომენდაციები

1) მო ვუ წო დებთ სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სა ხელ მწი-
ფო ორ გა ნო ებს, გა მარ თონ კონ სულ ტა ცი ები აფხა ზე თი სა და სამ-
ხრეთ ოს ეთ ის1 ტე რი ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ობ ის გა და ად-
გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა გა რეო კონ ტაქ ტე ბის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბი სათ ვის: 
ა) სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას – გა მარ თოს კონ სულ ტა ცი ები და-

ინ ტე რე სე ბულ სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ ებ თან აღ ნიშ ნულ სა-
კითხებ ზე და ას ევე მიდ გო მებ ზე, რო მე ლიც მო ცე მუ ლია პრო ექ-
ტში „ჩარ თუ ლო ბა აღი არ ებ ის გა რე შე“;

ბ) რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბას – გა მარ თოს კონ სულ ტა ცი ები აფხა ზე-
თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის ხე ლი სუფ ლე ბას თან სა კითხებ ზე, რო-
მე ლიც ეხ ება ად გი ლობ რივ მკვიდ რთა და უბ რკო ლებ ლად გა და-
ად გი ლე ბას (შე მოს ვლა/გას ვლა) სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი აზე.

2) მო ვუ წო დებთ სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის ფე დე რა ცი ის შე სა ბა მის 
სა ხელ მწი ფო ად ამი ან ის უფ ლე ბა დამ ცველ სტრუქ ტუ რებს, და ინ-
ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად, შე იმ უშ ა ონ 
რე გუ ლა რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო მე ქა ნიზ მი გამ ყო ფი ხა ზე ბის2 მიმ-
დე ბა რე ტე რი ტო რი ებ ზე მცხოვ რებ ად გი ლობ რივ მკვიდ რთა უფ ლე-
ბე ბის დაც ვის თა ობ აზე.

3) გა სა აქ ტი ურ ებ ელია ორ მხრი ვი და მრა ვალ მხრი ვი დი ალ ოგი სა-
საზღვრო ვაჭ რო ბის გა ად ვი ლე ბი სა და რე გი ონ ის მი ერ სატ რან ზი ტო 
პო ტენ ცი ალ ის ეფ ექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს და 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მთავ რო ბას შო რის არ სე ბუ ლი „სა ბა ჟო ად მი-
ნის ტრი რე ბი სა და სა ქონ ლით ვაჭ რო ბის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის შე სა ხებ“ შე თან ხმე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით.

1 აქ და შემდეგ ქართველი ექსპერტები სახელწოდებებში „აფხაზეთი“ და „სამხრეთ 
ოსეთი“ გულისხმობენ საქართველოს ტერიტორიებს. რუსი ექსპერტები კი სახელ-
წოდებებში „აფხაზეთი“ და „სამხრეთ ოსეთი“ გულისხმობენ რუსეთის ფედე რაციის 
მიერ აღიარებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებს.  

2 აქ და შემდეგ ქართველი ექსპერტები ტერმინში „გამყოფი ხაზები“ გულისხმობენ ყო-
ფილი სამხრეთ ოსეთის აო-სა და აფხაზეთის ასსრ-ს ადმინისტრაციულ საზღვრებს.  
რუსი ექსპერტები კი ტერმინში „გამყოფი ხაზები“ გულისხმობენ საქართველო-
აფხაზეთისა და საქართველო-სამხრეთ ოსეთის საზღვრებს.



4) ახ ლო აღ მო სავ ლე თის კონ ფლიქ ტუ რი ზო ნე ბი დან მომ დი ნა რე საფ-
რთხე ებ ის და ექ სტრე მის ტუ ლი ელ ემ ენ ტე ბის აქ ტი ვო ბის აღ საკვე-
თად, სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის ფე დე რა ცი ას შო რის (და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი მხა რე ებ ის მო ნა წი ლე ობ ით) უნდა მოხდეს ინ ფორ მა ცი ის 
გაც ვლის ორ გა ნი ზე ბა.
ა) სა ქარ თვე ლოს, რუ სეთ სა და რე გი ონ ის სხვა ქვეყ ნებს შო რის ექ-

სტრე მის ტუ ლი იდე ოლ ოგი ებ ის სა პი რის პი როდ, რე ლი გი ური 
თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწყო ბა;

ბ) სა ექ სპერ ტო დი ალ ოგ ის ორ გა ნი ზე ბა/წარ მო ებ ის ხელ შეწყო ბა, ექ-
სტრე მის ტუ ლი იდე ოლ ოგი ის გავ რცე ლე ბის აღ კვე თი სა და ინ-
ფორ მა ცი ის გაც ვლის მიზ ნით.

5) უნდა დაიწყოს მხა რე ებ ის ექ სპერ ტთა შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა რე-
გი ონული უს აფ რთხო ებ ის თე მა ტი კა ზე, ევ რო პუ ლი უს აფ რთხო ებ ის 
კონ ტექ სტში, რაც ორ ივე ქვეყ ნის ინ ტე რეს ს წარ მო ად გენს.
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მსოფლიოშიარსებულიცვალებადიგეოპოლიტიკური

მდგომარეობისზემოქმედებარუსეთ-საქართველოს
ურთიერთობებზე

არ ამ დგრა დი წო ნას წო რო ბის მდგო მა რე ობა
რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბებ ზე სა ერ თა შო რი სო არ-

ენ აზე უკ ვე მომ ხდა რი და მო მა ვა ლი გე ოპ ოლ იტ იკ ური ცვლი ლე ბე ბის 
შე საძ ლო ზე მოქ მე დე ბის სა კითხი (Brexit, ევ რო კავ შირ ში კრი ზი სის ნიშ-
ნე ბი, აშშ-სა და ევ რო კავ შირ ში ევ როს კეპ ტი კუ რი და იზო ლაცი ონ ის ტუ-
რი პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის გაძ ლი ერ ება, „ის ლა მურ სა ხელ მწი ფოს თან“ 
ბრძო ლა) ქვეყ ნის სა ექ სპერ ტო გა ერ თი ან ებ აში აქ ტი ურ ად გა ნი ხი ლე ბა.1

ახ ალ გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ვი თა რე ბა ში სა ქარ თვე ლოს თა ვი სი სა გა რეო 
და სა ში ნაო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ძა ლა თა საკ მა ოდ მყი ფე ბა ლან სის პი-
რო ბებ სა და პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში შექ მნი ლი რე ალ ობ ის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით უხ დე ბა. უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეს ამ სივ რცი სად მი რე გი ონ ის 
ფარ გლებს გა რეთ არ სე ბულ მო თა მა შე თა (ევ რო კავ ში რი, აშშ და, გარ-
კვე ულ წი ლად, ჩი ნე თი) ინ ტე რე სე ბის ზრდაა. 

რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ამ ჟა მინ დე ლი ურ თი ერ თო ბე ბის თა ვი სე ბუ-
რე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით ლო გი კუ რი იქ ნე ბო და და ვინ ტე რე სე ბუ-
ლი ყა ვით, თუ რა გზას აირ ჩე ვენ ამ ახ ალ გე ოპ ოლ იტ იკ ურ რე ალ ობ აში 
მხა რე ები – სა დაც, შე საძ ლე ბე ლია, თა ნამ შრომ ლო ბის კენ მი მარ თუ ლი 
გზე ბის მო ძებ ნას შე ეც დე ბი ან თუ პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რი სა და 
გე ოპ ოლ იტ იკ ური ამ ბი ცი ებ ის მძევ ლე ბი გახ დე ბი ან. თა ვის თა ვად ცხა-
დია აქ მხა რე თა, რო გორც სა ერ თა შო რი სო მო თა მა შე თა სამ ხედ რო-პო-
ლი ტი კუ რი სტა ტუ სის თა ნა ზო მი ერ ებ აც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია და 

1 http://caucasianhouse.ge/en/news/videoconference-on-georgian-russian-relations
 https://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/nikolay-silaev-rossiya-gruziya-stanet-li-

dezorientaciya-produktivnoy
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სა შუ ალო და გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში მა თი სტრა ტე გი ული მიზ-
ნე ბიც. რუ სე თი კონ სო ლი და ცი ისა და მი ნი მუმ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ზე 
მა ინც სა კუ თა რი გავ ლე ნის გამ ყა რე ბის გზით რე გი ონული ლი დე რის 
როლ ში თა ვის დამ კვიდ რე ბის კენ აქ ტი ურ ად მი ის წრაფ ვის.

იმ ავ დრო ულ ად ამ სივ რცე ზე თა ვი სი გე ოპ ოლ იტ იკ ური ინ ტე რე სე-
ბის გა ტა რე ბას აშშ და ევ რო პაც აქ ტი ურ ად ცდი ლო ბენ. ამ ისი ერთ-ერთ 
შე დე გია პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში კონ კუ რენ ტუ ლი ინ ტეგ რა ცი ული 
პრო ექ ტე ბის აღ მო ცე ნე ბაა. სა ქარ თვე ლოს თან და კავ ში რე ბით კი, ყო-
ველ წლი ურ ად გაღ რმა ვე ბუ ლი სამ ხედ რო-სტრა ტე გი ული და პო ლი-
ტი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბა.

ჯერ ჯე რო ბით არ გა მარ თლე ბუ ლა პროგ ნო ზე ბი იმ ის შე სა ხებ, რომ 
აშშ-ს პრე ზი დენ ტად დო ნალდ ტრამ პის არ ჩე ვა და ხე ლი სუფ ლე ბის 
სა თა ვე ში „ევ როს კეპ ტი კო სე ბის“ მოს ვლის პერ სპექ ტი ვა პოს ტსაბ ჭო თა 
სივ რცის მი მართ და სავ ლე თის ინ ტე რეს თა შე სუს ტე ბა სა და სა ქარ თვე-
ლო ში მი სი აქ ტი ვო ბის შემ ცი რე ბას გა მო იწ ვევ და. არც ის ვა რა უდ ები 
დას ტურ დე ბა, რომ აშშ-ს სა გა რეო პო ლი ტი კა ში მო სა ლოდ ნე ლი აქ ტი-
ვო ბის შემ ცი რე ბა სა ქარ თვე ლოს ხარ ჯზე მოხ დე ბა და და სავ ლე თი და 
რუ სე თი „RealPolitik“-ის ფარ გლებ ში რუ სეთ თან სხვა სა კითხებ ზე მო-
ლა პა რა კე ბის სა ნაც ვლოდ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში და სავ ლე თის სამ-
ხედ რო-პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის თან და თა ნო ბით 
შემცირებაზე მო ილ აპ არ აკ ებ დნენ.2  

თე ბერ ვალ ში, ტრამ პის ინა უგ ურ აცი იდ ან 20 დღის შემ დეგ, სა ქარ-
თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის – მი ხე ილ ჯა ნე ლი ძი სა და აშშ-ს 
ახ ალი სა ხელ მწი ფო მდივ ნის – რექს ტი ლერ სო ნის შეხ ვედ რამ, სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და მთავ რო ბის მა ღალ ჩი ნო სა ნი ოფ იცი ალ ური 
წარ მო მად გენ ლე ბის აშშ-ში ვი ზი ტებ მა და აშშ-ს ად მი ნის ტრა ცი ის შემ-
დგომ მა ნა ბი ჯებ მა ცხა დი გა ხა და და, უმ თავ რე სად რუ სე თის თვის, 
რომ ქარ თუ ლი ოპ ოზ იცი ისა და რუს ან ალ იტ იკ ოს თა ნა წი ლის წი ნას-
წარ მეტყვე ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ სა ქარ თვე ლო აშშ-ს „პო ლი ტი კუ რი 
რა და რე ბი დან“ სუ ლაც არ გამ ქრა ლა. მხა რე ებ მა სტრა ტე გი ული პარ-
ტნი ორ ობა და აშშ-ს მხრი დან სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი-
ან ობ ის მხარ და ჭე რა და ად ას ტუ რეს. ვა შინ გტონ ში ხაზ გას მით აღ ინ იშ ნა, 
რომ „სა ქარ თვე ლო სტა ბი ლუ რო ბის ერ თა დერთ კუნ ძულ ს და რე გი ონ-

2 https://www.washingtonpost.com/opinions/the-trump-dossier-is-silly--except-for-one-
thing/2017/01/11/f04fc1ba-d828-11e6-b8b2-cb5164beba6b_story.html?utm_term=.
ecfce821105b
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ში ერ თა დერთ წარ მა ტე ბულ პრო ექ ტს წარ მო ად გენს3. თუმ ცა, იმ ავ დრო-
ულად, გა ურ კვე ვე ლი დარ ჩა, გა ნი ხი ლეს თუ არა მხა რე ებ მა თბი ლი სის-
თვის ყვე ლა ზე სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხი – ბრი უს ელ ში ნა ტოს მო მა ვა ლი 
სა მი ტი და ალი ან სში სა ქარ თვე ლოს ინ ტეგ რა ცი ის პერ სპექ ტი ვე ბი.

მი უხ ედ ავ ად სა გა რეო პო ლი ტი კა ში ამ ტაქ ტი კუ რი წარ მა ტე ბე ბი სა, 
იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლო რო მე ლი მე სამ ხედ რო-პო ლი ტი კუ-
რი ბლო კის წევ რი არ არ ის, უს აფ რთხო ებ ის მხრივ ის ჯე რაც მოწყვლა-
დი რჩე ბა. ამ მხრივ ის მთლი ან ად აშშ-სთან ორ მხრივ სტრა ტე გი ულ 
პარ ტნი ორ ობ აზეა და მო კი დე ბუ ლი და, შე სა ბა მი სად, აშშ-ს პო ლი ტი-
კა ში ნე ბის მი ერი მო სა ლოდ ნე ლი და/ან სა ვა რა უდო ძვრე ბი სა ქარ თვე-
ლოს თვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვან და მტკივ ნე ულ სა კითხს წარ მო ად გენს. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე სა ქარ თვე ლოს თვის, რო მე ლსაც მოს კო ვის ცხა დი 
უკ მა ყო ფი ლე ბის მი უხ ედ ავ ად, ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის კურ-
სი მყა რად უჭ ირ ავს4, სე რი ოზ ული გა მოწ ვე ვე ბი ჩნდე ბა. მაგ რამ, იმ ავ-
დრო ულ ად, ჩნდე ბა ამ გა მოწ ვე ვე ბის შერ ბი ლე ბის სა შუ ალ ებ ებ იც, რო-
მელ თა გა მო ყე ნე ბაც მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბო და.

რუ სეთ სა და და სავ ლეთს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის ამ ჟა მინ დე ლი 
კონ ტექ სტი სა და, ას ევე, ახ ალ მო თა მა შე თა ჩარ თვის (მა გა ლი თად, ჩი ნე-
თის) შე საძ ლებ ლო ბით პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში მათ შო რის მიმ დი ნა რე 
კონ კუ რენ ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლო სად მი და სავ ლე თის 
უკ ვე არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი მიდ გო მის ცვლი ლე ბა ძნე ლად წარ მო სად-
გე ნია. მე ტიც, რე გი ონ ის დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რის 
პი რო ბებ ში აშშ-სა და ევ რო პის თვის სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი წო ნა 
და მას ზე და დე ბუ ლი ფსო ნი შე იძ ლე ბა გა იზ არ დოს კი დეც.  

იმ ავ დრო ულ ად, ჩვენ თვალს ვა დევ ნებთ რუ სე თის მცდე ლო ბას, რომ 
ახ ალი ბიძ გი მის ცეს „ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ კავ შირს“ (EACU) გა მომ-
დი ნა რე იქ იდ ან, რომ ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში ევ რო-
პის კავ შირ თან სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბი იზ რდე ბა, და ეს, თა ვის 
მხრივ, რე გი ონ ში EACU-თან გარ კვე ულ კონ კუ რენ ცი ას ქმნის, შე უძ ლე-
ბე ლია რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბებ ზე არ აის ახ ოს.

3 http://www.civil.ge/eng/article.php?id=29851
4 T. Japaridze. Georgia Has a Key Role to Play in Europe’s Future. „National Interest“. 

December 8, 2016. URL: http://nationalinterest.org/feature/georgia-has-key-role-play-
europes-future-18661.
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რო გორც ცნო ბი ლია, სა ქარ თვე ლომ ევ რო პის კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის 
ხელ შეკ რუ ლე ბას მო აწ ერა ხე ლი5 და, შე სა ბა მი სად, მას ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოთხოვ ნა თა შეს რუ ლე ბას თან ერ თად რე გი ონ ში ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ-
ური კავ ში რის ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბაც უხ დე ბა. ამ ორი ინ ტეგ-
რა ცი ული პრო ექ ტის კონ კუ რენ ცი ამ, სა ვაჭ რო-ეკ ონ ომ იკ ურ და, არ ცთუ 
უმ ნიშ ვნე ლოდ, პო ლი ტი კურ ურ თი ერ თო ბებ ზე მა თი გავ ლე ნის თან-
და თა ნო ბით ზრდას თან ერ თად, შე უძ ლე ბე ლია, რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს 
ურ თი ერ თო ბებ ზე თა ვი სი კვა ლი არ და ტო ვოს.

ევ რო პის კავ შირ თან სა ქარ თვე ლოს მი ერ ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა ზე (AА) ხელ მო წე რის შემ დეგ, რო მე ლიც თა ვის თავ ში ღრმა და 
ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე-
ბა საც შე იც ავს, თან და თან თავს იჩ ენს კონ კუ რენ ტუ ლი რეგიონული 
ინ ტეგ რა ცი ული პრო ექ ტე ბის AА/DCFTA-სა და EACU-ის შე თავ სე ბის 
პრობ ლე მა, თუმ ცა არც იმ დე ნად, რომ კონ კუ რენ ტი ალი ან სე ბის მო ნა-
წი ლე ებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი დის კომ ფორ ტი შე ექ მნათ. ეს სა კითხი ხუ თი 
წლის შემ დეგ DCFTA-ში სა ქარ თვე ლოს ინ ტეგ რა ცი ის დას რუ ლე ბი სა და 
ბო ლომ დე მის სტან დარ ტებ ზე გა დას ვლის პა რა ლე ლუ რად სულ უფ რო 
და უფ რო აქ ტუ ალ ური გახ დე ბა. გე ოპ ოლ იტ იკ ური რე ალობ იდ ან გა-
მომ დი ნა რე სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ში EACU-ის არ სე ბო ბის თვის ან გა რი-
შის გა წე ვა უხ დე ბა. სა ქარ თვე ლო რუ სეთ თან, სომ ხეთ თან და EACU-ის 
წევრ სხვა ქვეყ ნებ თან ჯერ ის ევ ტრა დი ცი ულ სტრუქ ტუ რა სა და ვაჭ-
რო ბის წე სებს (სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ნო მენ კლა ტუ რას) ინ არ-
ჩუ ნებს. მაგ რამ AА/DCFTA-ს რე ალ იზ ებ ას თან ერ თად ეს მდგო მა რე ობა 
თან და თან შე იც ვლე ბა. ორი ინ ტეგ რა ცი ული ეკ ონ ომ იკ ური პრო ექ ტის 
თა ნა არ სე ბო ბის პრობ ლე მა მო მა ვალ ში აუც ილ ებ ლად წა მო იჭ რე ბა და 
ძი რი თა დი მო თა მა შე ები ამ ას ცხა დად აც ნო ბი ერ ებ ენ. იმ დე ნად, რამ დე-
ნა დაც ეკ ონ ომ იკ ურ ბრძო ლა ში ჩაბ მა, რო მე ლიც შე საძ ლოა პო ლი ტი კურ 
კონ ფლიქ ტშიც გა და იზ არ დოს სა ქარ თვე ლოს ინ ტე რე სებს ეწ ინა აღ მდე-
გე ბა, ის სხვა დას ხვა რეგიონული პრო ექ ტე ბის შე თავ სე ბა დო ბის გან-
ხილ ვით არ ის და ინ ტე რე სე ბუ ლი.  

რო გორც ჩანს, სცე ნა რის ას ეთი გან ვი თა რე ბა განჭვრიტეს სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და წი ნა პლან ზე წამოსწიეს ის ეთი პრო ექ-
ტე ბი, რო მელ თა მი ზა ნიც გან სხვა ვე ბულ რეგიონულ პრო ექ ტებს – AА/
DCFTA-სა და EACU-ს – შო რის პო ტენ ცი ური კონ ფლიქ ტის შერ ბი ლე ბაა. 

5 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/9740/EU/Georgia%20
Association%20Agreement
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ეუთო economic connectivity (ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თკავ ში რის) კონ-
ცეფ ცი ას ახ ორ ცი ელ ებს6. ის იც ან გა რიშ გა სა წე ვია, რომ კავ კა სია ჩი ნე თის 
მი ერ გან ვი თა რე ბუ ლი მე გაპ რო ექ ტის – აბ რე შუ მის გზის ეკ ონ ომ იკ ური 
სარ ტყე ლის ზო ნა ში აღ მოჩ ნდა. 

უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში რუ სე თი სა და ევ-
რო პის კავ ში რის ინ ტეგ რა ცი ულ პრო ექ ტებს შო რის კონ კუ რენ ცია უკ-
ვე დი დი ხა ნია მთე ლი თა ვი სი პო ტენ ცი ური რის კე ბით, მაგ რამ, იმ-
ავ დრო ულ ად, შე საძ ლებ ლო ბე ბი თაც გე ოპ ოლ იტ იკ ური პრო ექ ტე ბის 
კონ კუ რენ ცი აში გა და იზ არ და7. გრძელ დე ბა და კი დეც გაგ რძელ დე ბა 
რუ სე თის მცდე ლო ბა, რომ EACU-ის ფარ გლებ ში ინ ტეგ რა ცი ულ პრო-
ცე სებს ახ ალი ბიძ გი მის ცეს. ეს კი, შე საძ ლოა, გარ კვე ულ წი ლად რუ-
სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბებ ზე აის ახ ოს, რად გან რუ სე თი AА/
DCFTA-ს სა ქარ თვე ლოს თვის არა მარ ტო ეკ ონ ომ იკ ურ, არ ამ ედ პო ლი-
ტი კურ გა მოწ ვე ვა დაც გა ნი ხი ლავს. ეს გა სა გე ბი ცაა, რად გა ნაც ევ რო კავ-
შირ თან ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის (AА/DCFTA) შე სა ხებ მო ლა პა რა კე ბის 
წყა ლო ბით სა ქარ თვე ლო თან და თან ევ რო პუ ლი ბაზ რის მო ნა წი ლე 
ხდე ბა, რაც ცო ტა ხნის წი ნ ევ რო კავ შირ თან უვ იზო რე ჟი მის შე მო ღე-
ბას თან ერ თად ნა ბიჯ-ნა ბიჯ მის ევ რო ატ ლან ტი კურ სივ რცე ში ინ ტეგ-
რა ცი ას უწყობს ხელს.

ნი შან დობ ლი ვია, რომ ჯერ ჯე რო ბით არც ერ თი მხა რე არ გა მოთ ქვამს 
პო ლი ტი კურ ნე ბას, რომ AА/DCFTA-სა და EACU-ის ქვეყ ნებს შო რის 
ვაჭ რო ბის ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ოფ იცი ალ ურ ად გა ნი ხი ლოს 
და ვაჭ რო ბა ში პრო ლე მე ბის თა ვი დან ას არ იდ ებ ლად შე საძ ლო ად აპ-
ტა ცი ისა და სატა რი ფო და არ ასატ არ იფ ო ბა რი ერ ებ ის ურ თი ერ თშე მავ-
სებ ლო ბის გზა თა ძი ება და იწყოს. სა ქარ თვე ლო EACU-ში ინ ტეგ რა ცი-
ის ად მი ინ ტე რესს არ ამ ჟღავ ნებს და რო გორც ჩანს უახ ლო ეს პერ სპექ-
ტი ვა ში არც რუ სე თი აპ ირ ებს ამ მი მარ თუ ლე ბით მის შე გუ ლი ან ებ ას, 
რად გან მის დღის წეს რიგ ში ბევ რად უფ რო პრი ორ იტ ეტ ული, ახ ლო 
საზღვარ გა რეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი – უკ რა ინ ის პრობ-
ლე მა და EACU-ის წევ რებ თან არ ცთუ მარ ტი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის მოგ-
ვა რე ბა დგას.

6 http://www.osce.org/magazine/271931
7 http: / /www.europarl .europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549026/EXPO_

STUD(2015)549026_EN.pdf
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ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის თა ვი სი გეგ მის შე სას რუ ლებ ლად სა ქარ-
თვე ლოს თვის ამ ეტ აპ ზე ქვე ყა ნა სა და რე გი ონ ში სტა ბი ლუ რო ბა აუც-
ილ ებ ელი ფაქ ტო რია. იმ რის კე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლე ბიც მი-
სი უს აფ რთხო ებ ის დარ ღვე ვას ემ უქ რე ბა, საქართველოს, თა ვის თა ვად 
ცხა დია, რუ სეთ თან მიღ წე ული მყი ფე ბა ლან სის დარ ღვე ვა არ უნ და. 
შე სა ბა მი სად, რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბა ში და ძა ბუ ლო ბის შემ ცი რე ბა 
ქვეყ ნის პრი ორ იტ ეტ ებ ის რიცხვში შე დის. ურ თი ერ თხელ საყ რე ლი სა-
ვაჭ რო-ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა კი, თუნ დაც იმ 
დო ნე ზე, რის სა შუ ალ ებ ებ საც ამ ჟა მინ დე ლი ურ თი ერ თო ბე ბი იძ ლე ვა, 
ამ ის ერთ-ერთ ყვე ლა ზე ეფ ექ ტჯიან ინ სტრუ მენ ტს წარ მო ად გენს. 2012 
წლამ დე უაღ რე სად და ძა ბუ ლი რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბე-
ბის, თუმ ცა კი შეზღუ დუ ლი, მაგ რამ მა ინც მთავ რო ბებს შო რის დი ალ-
ოგ ის ფორ მატ ში გა დაყ ვა ნა 2012 წელს მთავ რო ბა ში მო სუ ლი პარ ტი ის 
– „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ – უპ ირ ობო მიღ წე ვად იქ ცა. 

რუ სეთ თან ერ თად შექ მნი ლი სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ-მი ნის ტრის 
სპე ცი ალ ური წარ მო მად გენ ლის – ზ. აბ აშ იძ ისა და რუ სე თის სა გა რეო 
საქ მე თა მი ნის ტრის მო ად გი ლის – გ. კა რა სი ნის მო ლა პა რა კე ბა თა ფორ-
მა ტის მნიშ ვნე ლო ბა, რო მე ლიც მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ალ ებ ებ ში 
„აბ აშ იძე-კა რა სი ნის ფორ მა ტის“ სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი, ჯე რაც შე სა ფა სე-
ბე ლია. მაგ რამ, უკ ვე დღეს, კონ კრე ტუ ლი და გა ზომ ვა დი ინ დი კა ტო რე-
ბის სა ფუძ ველ ზე შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ ქარ თუ ლი მხა რის მი ერ 
შე თა ვა ზე ბულ მა ამ ინ სტრუ მენ ტმა თა ვი სი და ნიშ ნუ ლე ბა გა ამ არ თლა. 
მი უხ ედ ავ ად ჯე რაც მო უგ ვა რე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბი სა, ორ-
მხრივ ურ თი ერ თო ბებ ში ომ ის გა ჩა ღე ბის ზღვარ ზე ბა ლან სი რე ბა არ შე-
იმ ჩნე ვა. პო ზი ტი ური წინ სვლა იქ ნა მიღ წე ული ეკ ონომ იკ ის, ვაჭ რო ბი სა 
და კულ ტუ რულ-ჰუ მა ნი ტა რულ სფე რო ებ ში. 2016 წლის ოფ იცი ალ ური 
სტა ტის ტი კის მო ნა ცემ თა მი ხედ ვით რუ სე თი სა ქარ თვე ლოს მთა ვარ 
სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ თა შო რის პირ ველ სა მე ულ შია. სა ქარ თვე ლო ში ჩა-
მოსულ რუს ტუ რის ტთა ყო ველ წლი ურ ად სულ უფ რო და უფ რო გაზ-
რდილ ნა კად თან ერ თად რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს 
შო რის ურ თი ერ თკავ ში რე ბის გაღ რმა ვე ბა კონ ფლიქ ტის გაღ ვი ვე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბას შე და რე ბით ამ ცი რებს. ამ ურ თი ერ თკავ ში რე ბის გან შექ-
მნი ლი პო ზი ტი ური მა რა გი დი დი ალ ბა თო ბით ნა ყოფს მო მა ვალ შიც 
გა მო იღ ებს.  

სამ წუ ხარ ოდ უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ „აბ აშ იძე-კა რა სი ნის ფორ მატ ზე“ 
თავ დას ხმებს ად გი ლი აქ ვს რო გორც რუ სე თის, ისე სა ქარ თვე ლოს მხრი-
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და ნაც. ოპ ოზ იცია, რო მე ლიც მმარ თველ პარ ტია – „ქარ თულ ოც ნე ბას“ 
არ ათ ან მიმ დევ რულ პრო და სავ ლურ კურ სსა და პო ლი ტი კურ ორ პი რო-
ბა ში ად ან აშა ულ ებს, „აბ აშ იძე-კა რა სი ნის ფორ მატს“ სა ხი ფა თოდ მი იჩ-
ნევს და ამ ტკი ცებს, რომ მთავ რო ბა ამ ფორ მა ტით რუ სეთ თან პრობ-
ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის პო ლი ტი კურ ილ უზი ას ქმნის, რა მაც, შე საძ ლოა, 
სა ქარ თვე ლოს პრობ ლე მე ბი სად მი და სავ ლე თის გუ ლის აც რუ ება გა-
მო იწ ვი ოს. რუ სეთ ში კი გავ რცელ და აზ რი, რომ რუ სეთ თან ურ თი ერ-
თო ბის ნორ მა ლი ზე ბის თბი ლი სი სე ული მცდე ლო ბა და ან ტი რუ სუ ლი 
რი ტო რი კის შემ ცი რე ბა მხო ლოდ „უტ ილ იტ არ ული მიდ გო მა“8 და ქარ-
თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბის მხრი დან აშშ-სა და ნა ტოს თან 
სამ ხედ რო-პო ლი ტი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გაზ რდი თა და ამ ით ზურ-
გის გა მაგ რე ბის მიზ ნით, მოს კო ვის შეც დო მა ში შეყ ვა ნის გან ზრახ ვაა.  

ხის ტი პო ლი ტი კის მიმ დევ რე ბი ამ აში თბი ლი სის ხრი კებს ხე და-
ვენ და მოს კოვს მო უწ ოდ ებ ენ მათ არ აჰ ყვნენ. რუს ექ სპერ ტთა ნა წი ლი 
„სტრა ტე გი ული მოთ მი ნე ბის“ იმ პო ლი ტი კა საც ეჭ ვის თვა ლით უყუ-
რებს, რო მელ საც სა ქარ თვე ლო რუ სე თი სა და სე პა რა ტის ტუ ლი რე-
გი ონ ებ ის მი მართ ატ არ ებს. თუ კი ორ მხრივ ურ თი ერ თო ბებ ში ას ეთი 
გან წყო ბე ბი გა იმ არ ჯვებს, უკ ან ას კნე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მიღ წე-
ული მცი რე, მაგ რამ პო ზი ტი ური პო ტენ ცი ალი, შე საძ ლოა, წყალ შიც 
ჩა იყ აროს. უს ამ არ თლო ბა იქ ნე ბო და ჩაგ ვეთ ვა ლა, რომ ორ მხრივ ურ-
თი ერ თო ბებ ში და ძა ბუ ლო ბის შემ ცი რე ბით მხო ლოდ სა ქარ თვე ლომ 
მო იგო. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, სა გა რეო პო ლი ტი კურ ას პექ ტში მა ინც და 
იმ ით, რომ თა ვი სი მი სა მარ თით სა ქარ თვე ლოს მი მართ ქმე დე ბე ბის გა-
მო სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის კრი ტი კა შე ამ ცი რა, მო იგო რუ სეთ-
მაც. მი უხ ედ ავ ად ოპ ონ ენ ტთა კრი ტი კი სა, 2012 წლი დან სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის მი ერ გა ტა რე ბულ მა სა გა რეო პო ლი ტი კამ კონ კრე ტუ ლი, გა-
ზომ ვა დი შედეგების გათ ვა ლის წი ნე ბით, ერ თი მხრივ, რუ სეთ თან ურ-
თი ერ თო ბე ბის გარ კვე ულ წი ლად ნორ მა ლი ზე ბა და, იმ ავ დრო ულად, 
აშშ-სთან და ნა ტო-ს თან პარ ტნი ორ ული ურ თი ერ თო ბე ბის მნიშ ვნე-
ლოვ ნად გამ ყა რე ბა და ახ ალ დო ნე ზე გა დაყ ვა ნა გა ხა და შე საძ ლე ბე ლი.

აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ აბ აშ იძე-კა რა სი ნის დი ალ ოგ ის ფორ მატ-
მა, რო მე ლიც შექ მნის მო მენ ტი დან სო ცი ალ ურ, ეკ ონ ომ იკ ურ, კულ ტუ-
რულ და ჰუ მა ნი ტა რულ სა კითხთა გან ხილ ვის ფარ გლებს არ გას ცი-
ლე ბია, რო გორც ჩანს, ზღვარს მი აღ წია. ამ ეტ აპ ზე უკ ვე ის მის კითხვა: 

8 https://rueconomics.ru/241379-utilitarnyi-podhod-gruziya-vystraivaet-otnosheniya-s-nato-
na-obvineniyah-rossii
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რა მი მარ თუ ლე ბა უნ და აიღ ოს ამ დი ალ ოგ მა და რა სა კითხებს უნ და 
შე ეხოს იმ ის თვის, რომ უკ უგ ება მაქ სი მა ლუ რად ეფ ექ ტიანი იყ ოს? რო-
გორც ცნო ბი ლია, ამ ფორ მატ ში ერთ-ერთ ყვე ლა ზე გან ხილ ვად სა-
კითხად მტკივ ნე ული თე მა – რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე-
ებ ის თვის უვ იზო რე ჟი მის აღ დგე ნა იქ ცა.

რუ სე თის პრე ზი დენ ტმა ვლა დი მირ პუ ტინ მა ორ ჯერ გა ნაცხა და, რომ 
იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც მოს კო ვი „სა ქარ თვე ლოს მმარ თვე ლი სტრუქ-
ტუ რე ბის მხრი დან გარ კვე ულ სიგ ნა ლებს“ ხე დავს, სა ქარ თვე ლოს მო-
ქა ლა ქე ებ ის თვის უვ იზო რე ჟი მის აღ დგე ნას არ გა მო რიცხავს. მაგ რამ 
აცხა დებს რა, რომ რუ სე თი სა ქარ თვე ლოს თან ვი ზე ბის გა უქ მე ბის სა-
კითხზე მუ შა ობ ის თვის მზად არ ის, მოს კო ვი იმ ავ დრო ულ ად „და კავ-
ში რე ბის პო ლი ტი კის“ 9 მი ყო ლას ცდი ლობს. პრე ზი დენ ტმა პუ ტინ მა 
და რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სხვა მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის ოფ იცი ალ ურ მა 
წარ მო მად გენ ლებ მა ქარ თულ მხა რეს ცხა დად აგ რძნო ბი ნეს, რომ მოს-
კო ვი სა ვი ზო რე ჟი მის გა უქ მე ბას დიპ ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბე ბის 
აღ დგე ნა სა და სპეც სამ სა ხუ რე ბის ხა ზით უს აფ რთხო ებ ის სფე რო ში თა-
ნამ შრომ ლო ბას თან აკ ავ ში რებს.  

რუ სე თის გან ზრახ ვა გა სა გე ბია. სა ხელ მწი ფო ებს შო რის 2008 წლის 
აგ ვის ტოს ომ ის შემ დეგ შეწყვე ტი ლი დიპ ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბე-
ბის აღ დგე ნა, ფაქ ტობრივ ად, იმ ის ნი შა ნი იქ ნე ბო და, რის კე ნაც სა ქარ-
თვე ლოს რუ სე თი მო უწ ოდ ებს, რომ თბი ლი სი ომ ის შემ დგომ რე ალი ებს 
შე ეგუა. სა ვა რა უდ ოდ, ზე მოხსე ნე ბულ დათ მო ბებ თან სა ვი ზო რე ჟი მის 
გა უქ მე ბის რუ სე თი სე ული „და კავ ში რე ბის“ პო ლი ტი კა უახ ლო ეს მო-
მა ვალ ში თბი ლი სის მხრი დან სა სურ ველ შე დეგს არ გა მო იღ ებს. დიპ-
ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბე ბის აღ დგე ნა აფხა ზეთ თან და სამ ხრეთ 
ოს ეთ თან ამ ჟა მინ დე ლი სტა ტუს-კვოს პი რო ბებ ში პრაქ ტი კუ ლად შე-
უძ ლე ბე ლია, ის ევე, რო გორც უს აფ რთხო ებ ის სფე რო ში მოს კო ვის მი ერ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის მას შტა ბი.   

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლომ რუ სე თის მო ქა ლა ქე ებ ის თვის 
სა ვი ზო რე ჟი მი ცალ მხრი ვი წე სით უკ ვე დი დი ხა ნია გააუქმა და რუ-
სე თის მო ქა ლა ქე ებს ქვე ყა ნა ში ყოფ ნა ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში შე-
უძ ლი ათ. სა ქარ თვე ლოს შსს-ს მო ნა ცე მე ბით10, 2017 წლის იან ვარ ში 
ქვე ყა ნას რუ სე თის 62,1 ათ ასი მო ქა ლა ქე ეს ტუმ რა, რაც უკ ან ას კნე ლი 
10 წლის გან მავ ლო ბა ში რე კორ დუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია. უწყე ბის მო ნა ცე-

9 http://eurasia.expert/evropa-darit-gruzii-bezvizovyy-rezhim-chto-otvetit-rossiya/
10 http://police.ge/ge/useful-information/statistics/sazghvris-kvetis-statistika
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მე ბით, ამ წლის პირ ველ თვე ში ქვე ყა ნა ში ჩა მო სუ ლი რუ სე თის მო ქა-
ლა ქე ებ ის რიცხვი 2016 წლის იან ვარ თან შე და რე ბით 40,3% გა იზ არ და. 
2016 წელს სა ქარ თვე ლოს 1 მლნ 37 ათ ას ზე მე ტი რუსეთის მო ქა ლა ქე 
ეს ტუმ რა (წლის გან მავ ლო ბა ში 12%-იანი ზრდა). სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო-
სულ მო ქა ლა ქე თა რა ოდ ენ ობ ით რუ სე თი აზ ერ ბა იჯ ან ის, თურ ქე თი სა 
და სომ ხე თის შემ დეგ მე ოთხე ად გილს იკ ავ ებს. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ 2012 წლი დან ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის დათ ბო ბას თან ერ თად 
რუ სეთ მა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის თვის რუ სე თის ვი ზის მი ღე ბის 
პი რო ბე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ამ არ ტი ვა, სა ვი ზო რე ჟი მის შე ნარ ჩუ ნე ბა 
რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბებ ში მა ინც მტკივ ნე ულ სა კითხად 
რჩე ბა და ამ ურ თი ერ თო ბა თა შემ დგომ ნორ მა ლი ზე ბას უშ ლის ხელს. 
ნამ დვი ლად არ არ ის მარ თე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა, რომ რუ სე თის ვი ზე-
ბის გა უქ მე ბა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის თვის ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია. სხვა დას ხვა შე ფა სე ბით, რუ სეთ ში სა ქარ თვე ლო ში ნა თე სა ური კავ-
ში რე ბის მქო ნე 700 ათ ას ამ დე ქარ თვე ლი ცხოვ რობს.

რო გორც ცნო ბი ლია, სა ქარ თვე ლოს თან სა ვი ზო რე ჟი მის შე მო ღე-
ბას თან და კავ ში რე ბით რუ სე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბის გა დაწყვე ტი ლე ბა 
ძა ლა ში 2000 წელს შე ვი და. სხვა ფაქ ტო რებ თან ერ თად ამ გა დაწყვე ტი-
ლე ბის მო ტი ვად სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი იდ ან ჩე ჩე ნი მებ რძო ლე ბის 
მი ერ რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს საზღვრის გა დაკ ვე თი სა და რუ სეთ ში შეღ-
წე ვის სა კითხთან და კავ ში რე ბით თბი ლის თან ურ თი ერ თგა გე ბი სა და 
თა ნამ შრომ ლო ბის არ არ სე ბო ბა იქ ცა11. მაგ რამ მას შემ დეგ, უს აფ რთხო-
ებ ის თვალ საზ რი სით, სი ტუ აცია ამ მხრივ საგ რძნობ ლად გა მოს წორ-
და. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლოს მი სა მარ თით პე რი ოდ ულ-
ად კვლა ვაც ის მის ბრალ დე ბა, რომ ის მებ რძო ლებს აქ ეზ ებს, რუ სე თის 
მხა რეს ამ ისი უტყუ არი და მამ ტკი ცე ბე ლი სა ბუ თე ბი სა ჯა როდ ჯე რაც 
არ წარ მო უდ გე ნია. რაც შე ეხ ება აკ რძა ლუ ლი დაჯ გუ ფე ბის – „ის“-ს12  
მებ რძოლ თა დაბ რუ ნე ბის სა კითხს იმ მას შტა ბით, რის სა შუ ალ ებ ას აც 
ორ მხრივ ურ თერ თო ბებ ში არ სე ბუ ლი რე ალი ები იძ ლე ვა, სა ქარ თვე ლო 
რუ სეთ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე უარს არ ას დროს ამ ბობ და. რო გორც ჩანს 
ვი ზე ბის თე მა სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თე ბა ში რუ სე თის გან ზრახ ვა თა 
გან სა საზღვრად ერ თგვარ „ლაკ მუ სის ქა ღალ დად“ იქ ცა.   

რაც შე ეხ ება ქარ თულ-რუ სუ ლი დი ალ ოგ ის თა ვი სე ბუ რე ბებს, მი სი 
უმ თავ რე სი უნ იკ ალ ურ ობა ისაა, რომ რუ სე თის მი ერ აფხა ზე თი სა და 

11 http://old.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/ch99/001202/kz1202b.htm
12 Организация, запрещенная на территории России.
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სამ ხრეთ ოს ეთ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღი არ ებ ისა და ამ ტე რი ტო რი ებ-
ზე თა ვი სი ჯა რე ბის გან თავ სე ბის პი რო ბებ ში დი ალ ოგი მიმდინარეობს 
რო გორც პო ლი ტი კურ, ისე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის დო ნე ზე. მე ორე 
თა ვი სე ბუ რე ბა კი იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ სა ქარ თვე ლოს ახ ალი ხე ლი-
სუფ ლე ბა თა ვი სი ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის აღ დგე ნის დრო ებ ითი 
ჩარ ჩო ებ ის მი მართ „სტრა ტე გი ულ მოთ მი ნე ბას“ ამ ჟღავ ნებს, წი ნას წარ 
შე თან ხმე ბულ ფორ მატ ში მთავ რო ბა თა სპე ცი ალ ური წარ მო მად გენ ლე-
ბის რუ სეთ თან პირ და პი რი დი ალ ოგ ის აუც ილ ებ ლო ბას აღი არ ებს და 
ორი მხა რის სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი ს წარ მო მად გენ ლე ბისა და ექ სპერ-
ტთა დი ალ ოგს ხელს არ უშ ლის. ას ეთი მიდ გო მა თა ვი სი გა ერ თი ან-
ებ ის ად მი გერ მა ნი ის მი ერ გა მოვ ლე ნილ „სტრა ტე გი ული მოთ მი ნე ბის“ 
მსგავ სია, რო მე ლიც სა სი კე თო პო ლი ტი კუ რი და სა ერ თა შო რი სო კო ნი-
უნ ქტუ რის მო ლო დინ ში 45 წლის გან მავ ლო ბა ში გრძელ დე ბო და.

ამ ას თან, შე უძ ლე ბე ლია არ აღ ინ იშ ნოს, რომ რუ სე თის ის ეთი ქმე-
დე ბე ბი, რო გო რები ცაა აფხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ში შეიარაღების 
გაზ რდა და მა თი ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბის რუ სულ სტრუქ ტუ რებ ში 
ინ ტეგ რა ცია, არ ას ტა ბი ლუ რო ბის შეგ რძნე ბას ზრდის და ნდო ბას ამ ცი-
რებს.

რო გორც ცნო ბი ლია, ხან გრძლი ვი პა უზ ის შემ დეგ რუ სეთ მა მზად-
ყოფ ნა გა ნაცხა და, 2011 წელს ხელ მო წე რი ლი – სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის 
საზღვარ ზე სა ბა ჟო ად მი ნის ტრი რე ბი სა და სა ქო ნელ ბრუნ ვის მო ნი ტო-
რინ გის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა შე ეს რუ ლე ბი ნა, რო მე ლიც შვე იც არი ული 
კომ პა ნი ის დახ მა რე ბით მო ნი ტო რინ გის თა ნა მედ რო ვე კომ პლექ სუ-
რი სის ტე მის შექ მნა სა და სეცესირებული ტე რი ტო რი ებ იდ ან ტვირ-
თის გა და ად გი ლე ბის აღ რიცხვას გუ ლის ხმობს. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ სა კითხი ჯერ ის ევ და მუ შა ვე ბის სტა დი აშია, რადგან მიღ წე ული 
შე თან ხმე ბა აფხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ში რუ სე თი დან შე მა ვა ლი 
ტრან სპორ ტი სა და ტვირ თის სრულ მას შტა ბი ანი შე მოწ მე ბის სა შუ ალ-
ებ ას არ იძ ლე ვა. მიუხედავად ამისა სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე შეთანხმების 
სა თა ნა დო შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ რის კებს ხე და ვენ. ამასთან, 
ის მხო ლოდ სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან სპორ ტით გა და ტა ნი ლი ტვირ თე ბის 
შე მოწ მე ბით შე მო იფ არ გლე ბა. თუმ ცა, სა პი რის პი რო მო საზ რე ბაც არ სე-
ბობს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ამ შე თან ხმე ბის რე ალ იზ ება სა ქარ თვე ლო სა 
და რუ სეთს შო რის სა ვაჭ რო-ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბის თვის და მა ტე ბი-
თი სტი მუ ლი იქ ნე ბა და ას ევე, ნა წი ლობ რივ ინ ტენ სი ფი კა ცი ის როლ საც 
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შე ას რუ ლებს სამ ხრეთ ოს ეთს, აფხა ზეთ სა და და ნარ ჩე ნ სა ქარ თვე ლოს 
შო რის.

ამ ავე კონ ტექ სტშია გან სა ხილ ვე ლი პე რი ოდ ულ ად წა მოჭ რი ლი სა-
კითხიც, რო მე ლიც აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ის გავ ლით სომ ხეთ თან სარ-
კი ნიგ ზო მი მოს ვლის გზით ტრან ზი ტის შე საძ ლო აღ დგე ნას ეხ ება სა-
ქარ თვე ლო სა და მის გან სეცესირებულ ტე რი ტო რი ებ ზე მაცხოვ რე ბელ-
თა და სა ახ ლო ებ ლად და, ას ევე, აფხა ზე ბის დე იზ ოლ აცი ის თვის ხე ლის 
შე საწყო ბად, კარ გი იქ ნე ბო და კე თი ლი ნე ბის სა ხით სა ქარ თვე ლო ამ 
ტრან ზი ტის გახ სნას და თან ხმე ბო და. პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი სტრუქ ტუ-
რე ბის ხა ზით კო მუ ნი კა ცი ის და მა ტე ბი თი არ ხე ბის შექ მნა და სხვა ბერ-
კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბა კონ ფლიქ ტო გე ნუ რი გარ თუ ლე ბე ბის ალ ბა თო ბას 
შე ამ ცი რებ და და მხა რე ებს ინ ცი დენ ტე ბის თა ვი დან არ იდ ებ ის სა შუ-
ალ ებ ას მის ცემ და. 

სამ წუ ხა როდ, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ აფხა ზურ და ოს ურ პრობ ლე-
მა ტი კა ზე მო მუ შა ვე მო ლა პა რა კე ბა თა არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ფორ-
მა ტე ბი საზღვრის პი რა ტე რი ტო რი ებ ის მაცხოვ რე ბელ თა ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი პრობ ლე მე ბის, ახ ალი საზღვრე ბის გა დაკ ვე თის პი რო ბე ბი სა და 
საზღვრის პი რა ვაჭ რო ბის სა კითხთა გა დაჭ რის თვის თა ვი ანთ პო ტენ-
ცი ალს არ ას რუ ლად იყ ენ ებ ენ. გაკ ვირ ვე ბას იწ ვევს ფაქ ტი, რომ რუ სე თის 
ცალ კე ული გა მო ჩე ნი ლი ექ სპერ ტები სა ქარ თვე ლოს მხა რეს სამ ხედ რო-
პო ლი ტი კუ რი გაც ვლის ის ეთ ცხა დად არ ათ ან აზ ომი ერ სცე ნარს სთა ვა-
ზო ბენ, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, აშშ-სა და ნა ტო-ს თან სა ქარ თვე ლოს 
სამ ხედ რო თა ნამ შრომ ლო ბის მას შტა ბე ბის შემ ცი რე ბის სა ნაც ვლოდ 
მხო ლოდ აფხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ში არ სე ბუ ლი რუ სე თის სამ-
ხედ რო ძა ლის შემ ცი რე ბა.13 

რუ სე თის მი ერ და მო უკ იდ ებ ელ სა ხელ მწი ფო ებ ად აღი არ ებ ულ აფხა-
ზეთ სა და სამ ხრეთ ოს ეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა და უჭ რე ლი ტე რი ტო-
რი ული პრობ ლე მე ბით გა ჯე რე ბუ ლი რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ-
თო ბე ბი პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის სა ერ თო ტურ ბუ ლენ ტო ბა ში ეწ ერ ება. 
სტა ტი ის და წე რის დრო ის თვის ეს ტურ ბუ ლენ ტო ბა ლა ტენ ტურ ფა ზა-
შია. თუმ ცა რიგ გავ ლე ნი ან მო თა მა შე თა შო რის პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის 
ღია კონ კუ რენ ცი ის რე გი ონ ად ზრდად მა გარ დაქ მნამ თა ვი სუფ ლად 
შე იძ ლე ბა ტურ ბუ ლენ ტო ბა რე მი სი ის მდგო მა რე ობ იდ ან გა მო იყ ვა-
ნოს. ას ეთი სცე ნა რის თა ვი დან ას არ იდ ებ ელ ერთ-ერთ ინ სტრუ მენ ტად 
არა ურ თი ერ თქმე დე ბის უკ ვე არ სე ბულ ფორ მატ თა დის კრე დი ტა ცი ის 

13 http://georgiamonitor.org/news/253/1499/



88

ზაალანჯაფარიძე

მცდე ლო ბა, არ ამ ედ მა თი ახ ალი ში ნა არ სით შევ სე ბა, მხარ და ჭე რა და 
კონ სო ლი და ცია უნ და იქ ცეს.

მო ლო დი ნი და პერ სპექ ტი ვე ბი
რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის გან-

ვი თა რე ბა ში წინ სვლის მი უხ ედ ავ ად, აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის 
პრობ ლე მებ თან და კავ ში რე ბით, ჯერ ის ევ გა და ულ ახ ავი უთ ან ხმო ებ-
ებ ის პი რო ბებ ში უახ ლო ეს პერ სპექ ტი ვა ში დიპ ლო მა ტი ური ურ თი-
ერ თო ბე ბის აღ დგე ნა ზე იმ ედ ის დამ ყა რე ბა სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლია. 
თუმ ცა, ის იც უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის 
ეკ ონომიკ ური თა ნამ შრომ ლო ბაც ვაჭ რო ბით შე მო იფ არ გლე ბა და სა ქარ-
თვე ლო ში რუ სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ იც ერ თობ შეზღუ დუ ლია.

რუ სულ-ქარ თულ ურ თი ერ თო ბებ ში პა უზა გაჩნდა და მათი გა უმ-
ჯო ბე სე ბის ან გაუარესებისკენ ცვლი ლე ბის ალ ბა თო ბა და კავ ში რე ბუ-
ლია რო გორც ორ მხრი ვად რუ სულ-ქარ თუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის დი ნა-
მი კას თან, ის ე გა რე ფაქ ტო რე ბის ზე მოქ მე დე ბის ხა რის ხთან. ერთ-ერ თი 
მათ გა ნი იმ აში მდგო მა რე ობს, რამ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა რუ სე-
თის მცდე ლო ბა, და სავ ლეთ თან და პი რის პი რე ბა თა ვი სი საზღვრე ბი დან 
მო შო რე ბით გა და იტ ან ოს.14 ამ ისი შე საძ ლებ ლო ბა კი არ სე ბობს, მათ შო-
რის, იმ შემ თხვე ვა ში, თუ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ზე რუ სე თის გავ ლე ნა 
გაძ ლი ერ დე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა.

შე სა ბა მი სად, ეს ფაქ ტო რი არ ცთუ შო რე ულ მო მა ვალ ში რუ სულ-
ქარ თულ ურ თი ერ თო ბებ ზე პირ და პირ გავ ლე ნას მო ახ დენს. უახ ლო ეს 
პერ სპექ ტი ვა ში თბი ლი სი რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის აწყო ბას იმ მი-
მარ თუ ლე ბით გა აგ რძე ლებს, რო მე ლიც 2012 წლის შემ დეგ ჩა მო ყა ლიბ-
და. რუ სეთ თან მიღ წე ული ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბით თბი ლი სის მი ზა ნი 
იქ ნე ბა, ურ თი ერ თო ბებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი მხო ლოდ იმ 
სა ფუძ ველ ზე დაყ რდნო ბით შე იტ ან ოს, რო მე ლიც და სავ ლეთ თან მის 
ურ თი ერ თო ბებს არ ავ ნებს. რე ალ ობა, რომ ლის წი ნა შეც სა ქარ თვე ლო 
დგას, ისაა, რომ ქვეყანა პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე სა და თა ვის თან მი მარ-
თე ბა ში და სავ ლე თის სა გა რეო პო ლი ტი კის კონ კრე ტუ ლი მი მარ თუ ლე-
ბე ბის ფორ მი რე ბას მოთ მი ნე ბით უნ და და ელ ოდ ოს. 

ამ დრო ებ ითი გა ურ კვევ ლო ბის მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ თვე ლო, მის ი 
სეცესირებული ტე რი ტო რი ებ ის არ ცნო ბის პო ლი ტი კის ერ ოზია რომ 

14 № 66 Валдайские Записки, Апрель 2017, Союзники России и геополитический фронтир 
в Евразии. Николай Силаев, Андрей Сушенцов
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არ და უშ ვას, სა გა რეო პო ლი ტი კურ არ ენ აზე ძა ლის ხმე ვას გა აგ რძე ლებს. 
სა ვა რა უდ ოდ არც რუ სე თი გა და უხ ვევს სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თე ბა-
ში უკ ვე გა მოცხა დე ბუ ლი მიდ გო მის გზი დან, თუ კი ამ ის კენ სა ერ თა-
შო რი სო პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რის მკვეთ რი ძვრე ბი და და სავ ლე-
თის ქმე დე ბე ბი არ უბ იძ გებს. ზე მოხსე ნე ბულ ის გათვალისწინებით, 
რუ სულ-ქარ თულ ურ თი ერ თო ბებ ში ხა რის ხობ რი ვი ცვლი ლე ბე ბის ან 
წინ სვლის მო ლო დი ნი არ ღირს.

შექ მნილ ვი თა რე ბა ში რუ სეთ მა და სა ქარ თვე ლომ, მი უხ ედ ავ ად იმ-
ისა, რომ და პი რის პი რე ბულ ალი ან სებ სა და ინ ტეგ რა ცი ულ პრო ექ ტებს 
მი ეკ უთ ვნე ბი ან, კონ სტრუქ ცი ული მიდ გო მა უნ და გა მო ავ ლი ნონ და 
აქცენტი შე საძ ლო თა ნამ შრომ ლო ბის გზე ბის ძი ებ აზე გა და იტ ან ონ. მთა-
ვა რია, რომ რუ სე თი და სა ქარ თვე ლო ერ თმა ნე თის მი მართ კონ ფრონ-
ტა ცი ულ აზ როვ ნე ბას მოე რი დონ. სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის თვის 
უვ იზო რე ჟი მის შე მო ღე ბის სა კითხში რუ სე თის მხრი დან „და კავ ში რე-
ბის პო ლი ტი კა ზე“ უარ ის თქმა ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის შემ დგო მი 
ნორ მა ლი ზე ბის კენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბიძ გის როლს ით ამ აშ ებ და. გარ და 
ამ ისა, სა ქარ თვე ლოს თან ურ თი ერ თო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ მი მარ-
თუ ლი მოს კო ვის თუნ დაც მცი რე და მა ტე ბი თი ნა ბი ჯე ბიც კი სა სი კე-
თოდ იმ ოქ მე დებ და ამ ჟა მინ დელ ფრი ად და ძა ბულ ურ თი ერ თო ბებ ზე 
რუ სეთ სა და და სავ ლეთს შო რის, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ-
თე ბა ში გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კის გა მო რუ სეთს სულ უფ რო და უფ რო 
ინ ტენ სი ურ ად აკ რი ტი კებს.

ორი ინ ტეგ რა ცი ული ეკ ონ ომ იკ ური პრო ექ ტის – DCFTA-სა და EACU-
ის კომ პო ნენ ტთა ჰარ მო ნი ზა ცი ისა და ურ თი ერ თშე მავ სებ ლო ბის კენ მი-
მარ თუ ლი მო ლა პა რა კე ბე ბის დაწყე ბა, შე საძ ლოა, ევ რო კავ ში რი სა და 
ეუთ ოს ჩარ თვით, რო გორც ორ, ისე მრა ვალ მხრივ ურ თი ერ თო ბებ ში 
მხა რე ებს მრა ვალ მო სა ლოდ ნელ პრობ ლე მას თა ვი დან აარ იდ ებ და (მაგ., 
სატა რი ფო და არ ასატ არ იფ ო ბა რი ერ ები, სა ექ სპორ ტო და სა იმ პორ ტო 
პრო დუქ ტებ ზე ხა რის ხის სხვა დას ხვა სტან დარ ტი). მხა რე ები კონ სე სუ-
სამ დე რომ მი სუ ლიყ ვნენ, სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე ერ თობ ლი ვი 
წარ მო ებ ის შე საქ მნე ლად რუ სუ ლი ბიზ ნე სის მო ზიდ ვის სა კითხის გან-
ხილ ვაც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და. რუ სუ ლი მხა რის თვის კი აქ ედ ან 
სარ გე ბე ლი მი სი წარ მო ებ ული სა ქონ ლის (DCFTA-ს პი რო ბე ბით) სა ქარ-
თვე ლოს გავ ლით ევ როკავ ში რის ბა ზარ ზე გა მარ ტი ვე ბუ ლი მი წო დე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბებ ში აის ახ ებ ოდა. 
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რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი-
ერ თქმე დე ბის მრა ვალ დო ნი ან პრო ცე სებ სა და სხვა დას ხვა რეგიონულ 
პრო ექ ტ ში თა ნამ შრომ ლო ბა ორ ივე მხა რის თვის სარ გებ ლის მომ ტა ნი 
იქ ნე ბო და. ერთ-ერთ მი მარ თუ ლე ბად მრა ვალ მხრივ ფორ მატ ში პო ლი-
ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბა წარ მოგ ვიდ გე ბა, რო მელ შიც 
რუ სე თი იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი და შე იქ მნე ბა პლატ ფორ მა აზ რთა გაც ვლი სა 
და სა ჭირ ბო რო ტო პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური სა კითხე ბის თვის. 
ას ეთ ხელ საყ რელ პლატ ფორ მად შე იძ ლე ბა შა ვი ზღვის ეკ ონ ომ იკ ური 
თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია იქ ცეს, რო მელ შიც რუ სე თიც შე დის და 
სა ქარ თვე ლოც. 

შე საძ ლოა, სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის არ სე ბო ბა სხვა რეგიონულ პრო ექ-
ტ შიც გან ვი ხი ლოთ, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა სატ რან სპორ ტო და ტრან-
ზი ტუ ლი დე რეფ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში. მა გა ლი თად, „აბ რე შუ მის გზის 
ეკ ონ ომ იკ ური სარ ტყე ლი“. ამ პრო ექ ტში სხვა დას ხვა წი ლად ჩარ თუ ლია 
სა ქარ თვე ლოც და რუ სე თიც, მაგ რამ მთა ვა რი ის არ ის, რომ მი სი გან-
ხორ ცი ელ ება შე უძ ლე ბე ლია, თუ კი იმ რე გი ონ ებ ში, რო მელ თაც პრო-
ექ ტი მო იც ავს, უს აფ რთხო ება და სტა ბი ლუ რო ბა არ იქ ნე ბა და ცუ ლი. 
სხვა დას ხვა ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ და სატ რან სპორ ტო პრო ექ ტის თავ სე-
ბა დო ბის გან ხილ ვა სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს, შე ვი მუ შა ოთ რე კო მენ და ცი-
ები სა ქარ თვე ლოს, რო გორც სატ რან სპორ ტო კვან ძის, მიმ ზიდ ვე ლო ბის 
ას ამ აღ ლებ ლად. ამ მიზ ნით სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია, სხვა ვა რი ან ტებ თან 
ერ თად, შეისწავლოს 2017 წლის 20 ი ანვ არს ძა ლა ში შე სუ ლი სა ავ ტო მო-
ბი ლო გა და ზიდ ვე ბის გა მარ ტი ვე ბის შე სა ხებ შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის შე თან ხმე ბას თან მი ერ თე ბის პლუ სე ბი  და მი ნუ სე ბი. ამ 
შეთანხმების მი ხედ ვი თ გა და ზიდ ვა თა გა მარ ტი ვე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი 
უკ ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია (გა და ზიდ ვებ ზე რი გი გა და სა ხა დე ბი სა და 
მო საკ რებ ლე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ნე ბარ თვის ერ თი ანი ნი მუ ში).    

პო ლი ტი კუ რი და კე თი ლი ნე ბის არ სე ბო ბა უკ ვე წმინ დად რუ სულ-
ქარ თუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩარ ჩო ებ ში ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გახ-
სნის თვის სა ფუძ ვლის როლს შე ას რუ ლებ და. სა ვა რა უდ ოდ, აქ რუ სეთ სა 
და სა ქარ თვე ლოს შო რის უკ ვე დაგ რო ვი ლი, რუ სე თი დან სა ქარ თვე ლო-
ში ტუ რის ტე ბის გაზ რდი ლი ნა კა დის თვის ახ ალ სტი მუ ლად ქცე ული 
ად ამი ან ური კონ ტაქ ტე ბის და დე ბი თი პო ტენ ცი ალ ის აქ ტი ურ ად გა მო-
ყე ნე ბაა სა ჭი რო. კარ გი იქ ნე ბო და, რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს ძა ლის-
ხმე ვა არ და ეშ ურ ებ ინ ათ ტუ რიზ მის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბი სა და დი-
ვერ სი ფი კა ცი ის თვის (მაგ., ეთ ნი კუ რი სა და ეთ ნოგ რა ფი ულ ის თვის). 
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ამ ას ხელს შე უწყობ და მო მა ვალ ში გა უქ მე ბის პერ სპექ ტი ვით სა ვი ზო 
რე ჟი მის შემ დგო მი გა მარ ტი ვე ბა და ას ევე სტუ დენ ტუ რი და სა ბავ შვო 
ტუ რის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის თვის სატ რან სპორ ტო შე ღა ვა თე ბი.

ნდო ბის აღ დგე ნის კენ მი მარ თულ წი ნა პი რო ბა თა ნა ბიჯ-ნა ბიჯ შექ-
მნი სა და იმ მტკივ ნე ულ და მწვა ვე სა კითხთა შე სა ხებ მსჯე ლო ბის 
და საწყე ბად, რომ ლე ბიც ამ ჟა მად დი ალ ოგ ის ჩარ ჩო ებს სცდე ბა, ას ევე 
არ ცთუ მცი რე პო ტენ ცი ალს შე იც ავს სხვა დას ხვა დარ გის წარ მო მად-
გენ ლებს შო რის, იქ, სა დაც ინ ტე რეს თა გა დაკ ვე თა ან თან ხვედ რა შე-
ინიშ ნე ბა, ნელ-ნე ლა, მაგ რამ თვალ ნათ ლივ აწყო ბი ლი კონ ტაქ ტე ბიც 
(მაგ., სა მეც ნი ერო და საქ მი ანი წრე ებ ისა და ენ ერ გო სექ ტო რის წარ მო-
მად გე ნელ თა შო რის კონ ტაქ ტე ბი). 

ამ თვალ საზ რი სით მხა რე თა სა ექ სპერ ტო და სა მეც ნი ერო პო ტენ ცი-
ალ ის ჩარ თვით დი ალ ოგ ის მუდ მი ვი პლატ ფორ მის შექ მნა ზეც შე იძ ლე-
ბა და ფიქ რე ბა. დი ალ ოგ ის სივ რცის ეს ბა ზა შე საძ ლე ბელს გახ დი და, 
შექ მნი ლი ყო ექ სპერ ტთა კო მუ ნი კა ცი ის მუდ მი ვი ორ მხრი ვი არ ხი, რო-
მე ლიც რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სი ოფ იცი ალ ური სტრუქ-
ტუ რე ბი სა და ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის თვის შე მუ შა ვე ბუ ლი 
რე კო მენ და ცი ებ ის, ან ალ იტ იკ ური ჩა ნა წე რე ბი სა და გა მოკ ვლე ვე ბის მი-
წო დე ბას შეძ ლებ და.   

ას ეთი აპ ოლ იტ იკ ური და არა ან გა ჟი რე ბუ ლი რე სურსცენ ტრი ნდო ბის 
აღ დგე ნის თვის სა ჭი რო გა რე მოს როლს შე ას რუ ლებ და და მხა რე ებს ორ-
მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის აწ მყო სა და მო მავ ლის თა ობ აზე კონ სტრუქ ცი-
ული მსჯე ლო ბის სა შუ ალ ებ ას მის ცემ და. გარ და ამ ისა, ინ ფორ მა ცი ული 
კონ ფლიქ ტე ბი სა და მა თი ნე გა ტი ური შე დე გე ბის თა ვი დან არ იდ ებ ასა 
და ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ყვე ლა ზე სა ჭირ ბო რო ტო პრობ ლე მე ბის 
გა დაჭ რა ში და ეხ მა რე ბო და, მათ შო რის „ის ლა მურ სა ხელ მწი ფოს თან“ 
ერ თობ ლივ ბრძო ლა ში, „აბ აშ იძე-კა რა სი ნის ფორ მა ტის“ ეფ ექ ტიანო ბის 
გაზ რდა ში, არ სე ბუ ლი და ახ ალი სა ვაჭ რო-სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნე ბის 
უს აფ რთხო და ეფ ექ ტიანი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ამ აღ ლე ბა ში და ა.შ. ახ ალი 
ინ იცი ატ ივ ებ ის გა მო მუ შა ვე ბის ად გი ლად იქ ცე ოდა. ექ სპერ ტთა რე კო-
მენ და ცი ები ხელს შე უწყობ და სხვა დას ხვა ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის წარ-
მო მად გე ნელ სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის სა ვაჭ რო-ეკ ონ ომ იკ ურ 
ურ თი ერ თო ბებ ში შე საძ ლო რის კე ბის შემ ცი რე ბას. 

სამ წუ ხა როდ, არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რა რომ არა, 
რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რი არა მარ ტო ეკ ონ ომ იკ ურ 
სარ გე ბელს მო იტ ან და. იმ პრო დუქ ტე ბის, რომ ლე ბიც რუ სულ ბა ზარ ზე 
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ად რე ევ რო კავ ში რი დან შე დი ოდა, სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ებ ული პრო-
დუქ ტით ნა წი ლობ რივ ჩა ნაც ვლე ბის მიზ ნით, სპე ცი ალ ის ტე ბი სა ქარ-
თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ობ აში რუ სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე საძ ლო მო-
ზიდ ვა ზე სა უბ რო ბენ. ამ გან ხრით შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ორი ქვეყ ნის 
სა შუ ალო და მცი რე სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სა წარ მო ებს შო რის პირ და პი-
რი ეკ ონ ომ იკ ური კონ ტაქ ტე ბი სა და სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის მო-
ქა ლა ქე სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტის ინ დი ვი დუ ალ ურ მწარ მო-
ებ ელ თა შეხ ვედ რე ბი სა და ფო რუ მე ბის ორ გა ნი ზე ბა, რაც ეკ ონ ომ იკ ურ 
ეფ ექ ტთან ერ თად ხელს ად ამი ან ური კონ ტაქ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა საც 
შე უწყობ და. ეს კი რუ სულ-ქარ თულ ამ ჟა მინ დელ ურ თი ერ თო ბებ ში გან-
სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია.   

შე საძ ლებ ლო ბა თა გზებ ზე ლა პა რა კი სას არ შე იძ ლე ბა სა და ვო ტე რი-
ტო რი აზე არ სე ბუ ლი ენ გურ ჰე სის ნა გე ბო ბა თა უს აფ რთხო ებ ის პრობ ლე-
მის თა ობ აზე თა ნამ შრომ ლო ბა საც არ შე ვე ხოთ. ვგულისხმობთ ექ სპლუ-
ატ აცი ის უს აფ რთხო ებ ის ამ აღ ლე ბი სა და მი წო დე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ-
გი ის სა ფა სუ რის აკ რე ფის თა ობ აზე სა მარ თლებ რი ვი და ეკ ონ ომ იკ ური 
რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა ს და 2018 წელს „ენ გურ ჰე სის“ გა ჩე რე ბის 
შემ დეგ აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზე ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი წო დე ბის 
პრობ ლე მის გან ხილ ვას. 

სა სურ ვე ლია, რომ რუ სეთ მა და სა ქარ თვე ლომ თა ვი შე იკ ავ ონ ქმე-
დე ბე ბის გან, რომ ლე ბიც მხა რე ებ ის მი ერ შე იძ ლე ბა უს აფ რთხო ებ ის, 
სტა ბი ლუ რო ბი სა და ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის დარ ღვე ვად იქ ნეს 
აღ ქმუ ლი, რაც ორ მხრივ ურ თი ერ თო ბებ ზე ნე გა ტი ურ ად იმ ოქ მე დებს. 
აქ საფ რთხის ხა რის ხის წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლი გაზ ვი ად ებ ის გან თა ვის 
არ იდ ებაა სა ჭი რო. ცხა დად გაზ ვი ად ებ ული სა ხე აქ ვს სა ქარ თვე ლო ში 
ნა ტო -სა და აშშ-ს სწავ ლე ბა თა მას შტა ბე ბი სა და სწავ ლე ბე ბის დას რუ-
ლე ბის შემ დეგ მა თი სამ ხედ რო ტექ ნი კის სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე 
და ტო ვე ბის ვა დე ბის თა ობ აზე რუ სე თის მხა რის პრე ტენ ზი ებს: ყო ველ 
ას ეთ სწავ ლე ბა ზე ჩა მო ტა ნი ლი ნა ტო-ს სამ ხედ რო ტექ ნი კა სა ქარ თვე-
ლო ში მო ლა პა რა კე ბულ და ფრი ად შეზღუ დულ ვა დებ ზე დიდ ხანს არ 
დარ ჩე ნი ლა.

ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლოს მო უწ ევს, და სავ ლე თის მხრი-
დან ბერ კე ტე ბის მოშ ვე ბის ჩათ ვლით, პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში სი ტუ-
აცი ის გან ვი თა რე ბის ყვე ლა შე საძ ლო სცე ნარს აუწყოს ფე ხი. და სავ ლე-
თის მხრი დან სი ტუ აცი ის ას ეთი გან ვი თა რე ბის შემ თხე ვა ში რუ სეთ თან 
მი მარ თე ბა ში გა აზ რე ბუ ლი პო ლი ტი კა გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას 
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იძ ენს. სამ წუ ხა როდ, ჯერ ჯე რო ბით ძა ლი ან სუს ტია იმ ედი იმ ისა, რომ 
რუ სეთ ში მა თი მო საზ რე ბა გა იმ არ ჯვებს, ვინც თვლის, რომ ქვე ყა ნამ ამ-
ჟა მინ დელ ხისტ პო ლი ტი კა ზე უნ და თქვას უარი და რე გი ონ ში თა ვი სი 
უშუ ალო მე ზობ ლე ბის თვის უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი გახ დეს. პოს ტსაბ ჭო თა 
სივ რცე ში და სავ ლე თი სა და რუ სე თის მე ტო ქე ობა მოს კოვს ას ეთ აზ რთა 
გა და ხედ ვის კენ უბ იძ გებს.  

სა ერ თა შო რი სო და რეგიონულ დო ნე ებ ზე გე ოპ ოლ იტ იკ ური რე ალი-
ები რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე-
ბე ბის მოლო დი ნის სა ფუძ ველს არ იძ ლე ვა. არც სა ქარ თვე ლოს ოფიცი-
ალ ურ ად დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი ვექ ტო რი სა და 
რუ სე თის უკ ვე გა მოცხა დე ბუ ლი მიდ გო მე ბის ცვლა გვე ლის. უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბი 2012 წლის 
შემ დეგ ფორ მი რე ბულ ჩარ ჩო ებ ში დარ ჩე ბა. შე საძ ლოა, ხე ლის შემ შლე-
ლი პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რის გა მო დრო დად რო ამ ურ თი ერ თო-
ბებ ში მკვეთ რი ძვრე ბიც მოხ დეს და მხა რე თა ამ ოც ანაა, უთ ან ხმო ება 
სა შიშ „წი თელ ხა ზამ დე“ არ მი იყ ვა ნონ.
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იულია ნი კი ტი ნა

რუსულ-ქართულიურთიერთობებიდაახალიგამოწვევები
მსოფლიოპოლიტიკაში

რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბი, რო გორც წე სი, ორ-
მხრივ სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის კონ ტექ სტში, ან და 
„რუ სეთ-და სავ ლე თის“ (აშშ, ევ რო კავ ში რი, ნა ტო) ფორ მატ ში, ანუ გლო-
ბა ლურ დო ნე ზე გა ნი ხი ლე ბა. თუმ ცა, რეგიონული გან ზო მი ლე ბა – პოს-
ტსაბ ჭო თა სივ რცე ან, რო გორც ხში რად უწ ოდ ებ ენ ხოლ მე ამ რე გი ონს, 
ევ რა ზია – გვერ დით რჩე ბა. რეგიონულ დო ნე ზე მე ტად აქ ტუ ალ ურ ად 
წარ მოგ ვიდ გე ბა ის ეთი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო გო რები ცაა ჩი ნუ რი პრო-
ექ ტის „აბ რე შუ მის გზის ეკ ონ ომ იკ ური სარ ტყლის“ (აგ ეს) რე ალ იზ აცია, 
მი სი ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ კავ შირ თან (EAEU) და კავ ში რე ბის პერ სპექ-
ტი ვე ბი და, ას ევე, უკ რა ინ ის კრი ზი სის ფონ ზე ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ 
კავ შირ სა და ევ რო კავ ში რს შო რის მე ტო ქე ობ ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის 
პერ სპექ ტი ვე ბი. აშშ-ს ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში ახ ალი ად მი ნის ტრა-
ცი ის მოს ვლას თან და კავ ში რე ბით ცვლი ლე ბე ბი ხდე ბა გლო ბა ლურ 
დო ნე ზეც. სხვა დას ხვა რეგიონულ პრო ექ ტში, მათ შო რის ეკ ონ ომ იკ ურ-
შიც, გა და იხ ედ ება ამ ერ იკ ის მო ნა წი ლე ობ ის რო ლი და ხა რის ხი. რო გორ 
აის ახ ება ცვალება დი კონ ტექ სტი რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თი-
ერ თო ბებ ზე?  

აშშ-სთან ურ თი ერ თო ბე ბი 
2017 წელს საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში დ. ტრამ პის გა მარ ჯვე ბამ 

სა ერ თა შო რი სო დღის წეს რიგ ში სე რი ოზ ული ცვლი ლე ბე ბი შე იტ ანა. 
რუ სე თის რო გორც ექ სპერ ტთა თა ნა მე გობ რო ბა ში, ის ე პო ლი ტი კურ 
წრე ებ ში ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის მო მა ვალ გან ვი თა რე ბას თან და-
კავ ში რე ბით პო ზი ტი ურ მა მო ლო დი ნებ მა იმ ატა. ვა რა უდ ობ დნენ, რომ 
ბ. ობ ამ ას გან გან სხვა ვე ბით, დ. ტრამ პი აშშ-ს სა გა რეო პო ლი ტი კას არა 
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ფა სე ულ ობ ებ ზე დაყ რდნო ბით, არ ამ ედ სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე წარ მარ თავ და. რუ სე თის თვის პრაგ მა ტუ ლი ურ თი ერ თო-
ბე ბის მიმ დე ვარ რეს პუბ ლი კე ლებ თან მო ლა პა რა კე ბა ყო ველ თვის უფ-
რო მარ ტი ვი იყო. თუმ ცა, დ. ტრამ პის მი ერ გა ტა რე ბულ მა პო ლი ტი კამ 
მო ლო დი ნე ბი ვერ გა ამ არ თლა და რუ სეთ-ამ ერ იკ ის ურ თი ერ თო ბებ ზე 
ნე გა ტი ურ ად აის ახა. ამის მა გა ლი თად 2017 წლის 7 აპ რი ლის ღა მეს სა-
რა კე ტო დარ ტყმის მოტა ნა შე იძ ლე ბა. 2017 წლის ზაფხუ ლი დან, ჯერ 
კი დევ ბ. ობ ამ ას საპ რე ზი დენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის დას რუ ლე ბამ-
დე დაწყე ბუ ლი, აშშ-დან და რუ სე თი დან დიპ ლო მა ტე ბის სამ შობ ლო ში 
ურ თი ერთგაგ ზავ ნის ახ ალი ტალ ღა აგ ორ და. სი ტუ აცია ურ თი ერთშე-
პა სუ ხე ბე ბის გამ ძვინ ვა რე ბის პა რა ლე ლუ რად ჯერ ის ევ ვი თარ დე ბა. ას-
ევე, იზ რდე ბა აშშ-ს მხრი დან სან ქცი ებ ით ზე წო ლაც.

რო გორ აის ახ ება შექ მნი ლი ვი თა რე ბა რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი-
ერ თო ბებ ზე? სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია რუ სეთ სა და აშშ-ს შო რის ურ-
თი ერ თო ბის დრო ებ ითი გაუარესება თა ვი სი მიზ ნე ბის რე ალ იზ აცი-
ის თვის – ნა ტო -ში შეს ვლის თვის გა მო იყ ენ ოს. 2017 წლის აგ ვის ტოს 
და საწყის ში სა ქარ თვე ლო ში აშშ-ს ვი ცე-პრე ზი დენ ტის, მა იკლ პენ სის 
ვი ზიტ მა და ად ას ტუ რა, რომ ახ ალი ად მი ნის ტრა ცია მზად არ ის, თბი-
ლის თან ით ან ამ შრომ ლოს. „სა ქარ თვე ლოს ჩვენ საკ ვან ძო სტრა ტე გი ულ 
პარ ტნი ორ ად აღ ვიქ ვამთ, მხარს ვუ ჭერთ თქვენს ტე რი ტო რი ულ მთლი-
ან ობ ას და თქვენს სწრაფ ვას ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ალი ან სის წევ რო-
ბის კენ“, – თქვა მ. პენ სმა. „შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა ქარ თვე ლოს თან 
თა ნამ შრომ ლო ბას გა აგ რძე ლებს, რა თა მი სი და უც ვე ლო ბა შე ამ ცი როს 
და წინ აღ უდ გეს რუ სე თის აგ რე სი ას“1. მ. პენ სის ვი ზი ტი შედ გა ერ-
თობ ლი ვი ამ ერ იკ ულ-ქარ თუ ლი სამ ხედ რო წვრთნე ბის – „ღირ სე ული 
პარ ტნი ორი-2017“ - ფონზე.

ამ ას თან ერ თად, მ. პენ სმა გა ნაცხა და, რომ მო მა ვალ ში ვა შინ გტონს 
მოს კოვ თან ურ თი ერ თო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სურ ვი ლი აქ ვს. ამ იტ ომ 
სა ქარ თვე ლოს თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია დიდ სა ხელ მწი ფო თა გე ოპ ოლ-
იტ იკ ური უთ ან ხმო ებ ებ ის მძე ვა ლი არ აღ მოჩ ნდეს. ევ რა ზი ის რე გი-
ონ ში აშშ გა რე მო თა მა შეა, მა შინ, რო დე საც რუ სეთს რე გი ონ ში მე ტად 
გრძელ ვა დი ანი ინ ტე რე სე ბი აქ ვს. სა ქარ თვე ლოს თვის აუც ილ ებ ელია, 
ოპ ტი მა ლუ რი პო ზი ცია და იჭ ირ ოს და აშშ-სთან თა ნამ შრომ ლო ბა არა 

1 პენსი: აშშ საქართველოსთან თანამშრომლობას აგრძელებს და წინააღმდეგობას 
უწევს რუსეთის აგრესიას//ამერიკის ხმა. 1 აგვისტო 2017 წ. URL: https://www.golos-
ameriki.ru/a/pence-us-georgia/3967350.html
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რუ სეთ თან და პი რის პი რე ბის სა ფუძ ველ ზე, არ ამ ედ უმ თავ რე სად ის-
ეთ „ნე იტ რა ლურ“ სფე რო ებ ში სა ერ თო ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
ააგ ოს, რო გო რიც დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ცი ებ ის მშე ნებ ლო ბა და 
კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლაა. სა ქარ თვე ლოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა ამ აუც-
ილ ებ ლო ბას სრუ ლად აც ნო ბი ერ ებს. მთა ვა რია, რომ პო პუ ლის ტურ მა 
მო საზ რე ბებ მა ძა ლ თა რეგიონული ბა ლან სის რა ცი ონ ალ ურ დაწყო ბა-
ზე არ იმ ძლავ როს. ამ ას თან და კავ ში რე ბით სა ქარ თვე ლოს თვის მი ზან-
შე წო ნი ლი იქ ნე ბო და, ევ რა ზი ულ ტრან სრეგიონულ გა ერ თი ან ებ ებ თან 
მი ერ თე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე გა ემ ახ ვი ლე ბი ნა ყუ რადღე ბა, რაც სხვა-
დას ხვა ინ ტეგ რა ცი ული და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტის და კავ ში-
რე ბას გუ ლის ხმობს, რუ სე თმა კი მრა ვალ მხრივ სა ფუძ ველ ზე ურ თი ერ-
თქმე დე ბის თვის უნდა იზრუნოს იმ მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის აქ ტი ურ ად 
მო ზიდ ვა ზე, რომ ლე ბიც ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ კავ შირ ში ან შან ხა ის 
თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი აში (შთო) არ შე დი ან.

ტრან სრეგიონული სატ რან სპორ ტო პრო ექ ტე ბი
სა ქარ თვე ლო ჩი ნეთ თან კავ ში რებს ავ ით არ ებს. 2016 წელს მხა რე ებ-

მა ხე ლი მო აწ ერ ეს შე თან ხმე ბას თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ზო ნის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც ძა ლა ში უახ ლო ეს მო მა ვალ ში შე ვა. 2015 წელს სა ქარ თვე ლო 
„აბ რე შუ მის გზის ეკ ონ ომ იკ ური სარ ტყ ლის“ პრო ექ ტს შეუერთდა. ფო-
რუმ ზე „ერ თი სარ ტყე ლი – ერ თი გზა“, რო მე ლიც პე კინ ში 2017 წლის 
მა ის ში შედ გა, სა ქარ თვე ლომ აბ რე შუ მის გზის ეკ ონ ომ იკ ური სარ ტყლის 
გან ვი თა რე ბის დეკ ლა რა ცი ის პრო ექ ტს მო აწ ერა ხე ლი. ნა ვა რა უდ ევია, 
რომ აბ რე შუ მის გზის ეკ ონ ომ იკ ური სარ ტყლის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
ნა წი ლი გახ დე ბა: ავ ტო მა გის ტრა ლი „აღ მო სავ ლეთ-და სავ ლე თი“, სარ-
კი ნიგ ზო ხა ზი ბა ქო-თბი ლი სი-ყარ სი და ან აკ ლი აში პრო ექ ტი რე ბა დი 
პორ ტი.

ჩი ნეთ თან პირ და პი რი ორ მხრი ვი კონ ტაქ ტე ბის ფარ გლებ ში სა ქარ-
თვე ლოს თა ვის პარ ტნი ორ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა არ შე უძ ლია. ამ იტ ომ 
თბი ლი სის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია, პე კინ თან თა ნამ შრომ ლო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა გა ნი ხი ლოს კონ კურ სის პრინ ციპ თა შე სა ბა მი სად ფუნ ქცი ონ-
ირ ებ ადი რეგიონული სტრუქ ტუ რე ბის დო ნე ზე, რაც პა ტა რა ქვეყ ნე ბის 
ინ ტე რეს თა გათ ვა ლის წი ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. კერ ძოდ, ლა-
პა რა კია შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი აზე. ას ეთ ივე პრინ ცი-
პი მოქ მე დებს სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთ თან და კავ ში რე ბი თაც. რუ სე-
თის გან დათ მო ბე ბის მი ღე ბა ორ მხრივ დო ნე ზე, ხში რად, ბევ რად უფ რო 
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რთუ ლია, ვიდ რე შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მო ლა პა-
რა კე ბე ბის ფარ გლებ ში, რომ ლის დრო საც ჩი ნეთს შე უძ ლია, მომ გე ბი ან 
პი რო ბებს არა მარ ტო თა ვის თვის გა უწი ოს ლო ბი რე ბა, არ ამ ედ „მცი რე“ 
ქვე ყა ნა თა რიცხვი დან თა ვი სი პარ ტნი ორ ებ ის თვი საც.  

სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლი ა შ ან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
ფარ გლებ ში სა ერ თა შო რი სო სა ავ ტო მო ბი ლო გა და ზიდ ვე ბის შე თან ხმე-
ბას შეუერთდეს, რო მელ საც ხე ლი 2014 წელს მო ეწ ერა და ძა ლა ში 2017 
წლის იან ვარ ში შე ვი და. გარ და შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი-
ის მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბი სა, დი ალ ოგ ის დამ კვირ ვებ ლად და პარ ტნი ორ ად 
შე თან ხმე ბას შე იძ ლე ბა ნე ბის მი ერი სა ხელ მწი ფოც შეუერთდეს.

 შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის 
– რა შიდ ალ იმ ოვ ის სიტყვე ბით, შე თან ხმე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ად შე იძ-
ლე ბა ჩა ით ვა ლოს საავტომობილო გა და ზიდ ვე ბის გან ხორ ცი ელ ებ აზე 
ერ თი ანი ნებართვის ნი მუ ში, რო მე ლიც შე თან ხმე ბას თან შე მო ერ თე ბუ-
ლი ყვე ლა ქვეყ ნის ტე რი ტო რი აზე იმ ოქ მე დებს. გა დამ ზი და ვე ბი თა ვი-
სუფ ლდე ბი ან სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის მფლო ბე ლო ბას თან ან და 
მოხ მა რე ბას თან, ას ევე, მე ორე მხა რის სა ხელ მწი ფო ში სა ავ ტო მო ბი ლო 
გზე ბის გა მო ყე ნე ბას თან ან შე ნახ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყო ველ გვა რი 
მო საკ რებ ლი სა და გა და სა ხა დის გან2. 

შე თან ხმე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცესს რვა წე ლი წა დი დას ჭირ და, ამი-
ტომ მას თან მი ერ თე ბის გან სწრა ფი შე დე გე ბის მო ლო დი ნი, შე საძ ლოა, 
არ ღირ დეს. თუმ ცა ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში შე ჯერდა სხვა დას ხვა 
მხა რის ინ ტე რე სე ბიც, რა მაც შე თან ხმე ბის განხორციელებ ის ას პრობ-
ლე მა თა რა ოდ ენ ობ ის შემ ცი რე ბა გა ხა და შე საძ ლე ბე ლი. შე თან ხმე ბის 
შე მუ შა ვე ბა ში აქ ტი ურად მო ნა წი ლე ობ  და გა ერო-ს აზი ისა და წყნა რი 
ოკე ან ის თვის ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური კო მი სია (ESCAP), რომ-
ლის მო ნა წი ლეც სომ ხეთ თან და აზ ერ ბა იჯ ან თან ერ თად სა ქარ თვე ლოც 
არ ის. სა ქარ თვე ლოს შე თან ხმე ბას თან მი ერ თე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბის 
გა მო სავ ლე ნად შე საძ ლე ბე ლია ESCAP-ის ექ სპერ ტებ თან გაიმერთოს 
კონ სულ ტა ცე ბი. შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ გლებ-
ში დი ალ ოგ ის პარ ტნი ორ ები ას ევე არი ან სომ ხე თი და აზ ერ ბა იჯ ანი. 
ამ ჟა მად შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის შე თან ხმე ბა ში შე-
სუ ლი სატ რან სპორ ტო მარ შრუ ტე ბი შედ გე ნი ლია წევრ-სა ხელ მწი ფო თა 

2 რაშიდ ალიმოვი: ჩინეთიდან აღმოსავლეთ ევროპამდე საავტომობილო გადაზიდვებს 
შთო მწვანე შუქს უნთებს // ТАСС. 20 იანვარი 2017.URL: http://tass.ru/opinions/
interviews/3957913
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ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა მი სად. და მა ტე ბი თი მო ნა წი ლე ებ ის მი ერ თე ბი სა და 
ახ ალი მარ შრუ ტე ბის შექ მნის სა ჭი რო ებ ამ, შე საძ ლოა, დღის წეს რიგ ში 
მო ლა პა რა კე ბე ბის გა ნახ ლე ბის სა ჭი რო ებ აც და აყ ენ ოს. კავ კა სი ის რე გი-
ონ ზე პო ტენ ცი ური მარ შრუ ტე ბის გან სა ხილ ვე ლად შე თან ხმე ბას თან 
მი ერთ ება მომ გე ბი ანი იქ ნე ბა სამ ხრეთ კავ კა სი ის სა მი ქვეყ ნის თვის.

შე თან ხმე ბას თან სომ ხე თის, აზ ერ ბა იჯ ან ისა და სა ქარ თვე ლოს მი ერ-
თე ბა რე გი ონ ში სა ავ ტო მო ბი ლო გა და ზიდ ვე ბის პი რო ბა თა გა უმ ჯო ბე-
სე ბას გა მო იწ ვევს. გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ-
ლი რეგიონული პრო ექ ტე ბი სამ ხრეთ კავ კა სი ის კონ ფლიქ ტურ ზო ნებ-
ში ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი ზა ცი ას შე უწყობს ხელს. 
სამ ხრეთ ოს ეთ ისა და აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ებ ის გავ ლით სა ქარ თვე-
ლო დან რუ სეთ ში სა ავ ტო მო ბი ლო გა და ზიდ ვე ბი ამ რეს პუბ ლი კებს 
ეკ ონ ომ იკ ურ სარ გე ბელს მო უტ ანს. რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის 
ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ფარ გლებ ში ამ სი ტუ აცი ის და რე გუ ლი-
რე ბა პო ლი ტი ზე ბუ ლი იქ ნე ბა, თუმ ცა აბ რე შუ მის გზის ეკ ონ ომ იკ ური 
სარ ტყლის ან შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ციის ტი პის სატ რან-
სპორ ტო პრო ექ ტე ბის დო ნე ზე, შე საძ ლოა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბის 
მიღ წე ვაც მო ხერ ხდეს.

ევ რო კავ ში რი სა და ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის ურ თი ერ თო-
ბა, რო გორც რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბის რეგიონული 
კონ ტექ სტი

თუ კი აბ რე შუ მის გზის ეკ ონ ომ იკ ური სარ ტყლი, ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ-
იკ ური კავ ში რი და შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია მთლი-
ანა ობ აში თა ნა არ სე ბო ბი სა და რეგიონული თა ნამ შრომ ლო ბისა და  კავ-
ში რე ბის თვის არი ან მზად, ევ რო კავ ში რ სა და ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ 
კავ ში რს შო რის კონ კუ რენ ცია ორ ინ ტეგ რა ცი ულ პრო ექ ტს შო რის მდე-
ბა რე ქვეყ ნებს იძ ულ ებ ითი არ ჩე ვა ნის წი ნა შე აყ ენ ებს. ევრო კავ შირ სა და 
ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ კავ შირს შო რის ფორ მა ლუ რი ან არ აფ ორ მა ლუ-
რი ურ თი ერ თო ბის არ სე ბო ბა, ას ევე, თა ნამ შრომ ლო ბის აწყო ბა რუსეთს 
„ინ ტეგ რა ცი ის დი ლე მის გან“ თა ვის დაღ წე ვის სა შუ ალ ებ ას მის ცემს3.

2016 წელს ევ რო პელ ექ სპერ ტებ თან ერ თად ჩა ტა რე ბუ ლი ორ წლი-
ანი ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის შე დე გად, ევ რა ზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის 

3 მ. ტროიცკი, ს. ჩარაპი. პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინტეგრაციის დილემა//რუსეთი 
გლობალურ პოლიტიკაში. 7 ნოემბერი 2013. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/
Dilemma-integratcii-na-postsovetskom-prostranstve-16177 
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ინ ტეგ რა ცი ული კვლე ვე ბის ცენ ტრმა გა მო აქ ვეყ ნა მოხ სე ნე ბა „ევ რო-
კავ ში რი და ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რი: გრძელ ვა დი ანი დი ალ-
ოგი და შე თან ხმე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი“4. მოხ სე ნე ბა ში შე თა ვა ზე ბუ ლია 
პრაქ ტი კუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც გა ერ თი ან ებ ები 
თა ნამ შრომ ლო ბას შეძ ლებ დნენ. სა ექ სპერ ტო დო ნე ზე მი ცე მუ ლია რე-
კო მენ და ცია, რო მელ საც პო ტენ ცი ურ ად შე უძ ლია, ევ რა ზი აში ევ რო კავ-
ში რი სა და ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის კონ კუ რენ ცი ის პრობ ლე მა 
გა დაჭ რას – ევ რო კავ შირ სა და ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ კავ შირს შო რის 
თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ზო ნის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა. თუმ ცა რუ სეთ სა და 
ევ რო კავ შირს შო რის არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი უთ ან ხმო ებ ის გარ და ას-
ეთი სცე ნა რის განხორციელების და მაბ რკო ლე ბე ლი ფაქ ტო რის როლს 
ის იც თა მა შობს, რომ ბე ლოარუ სი მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის 
(მსო) წევ რი არ არ ის5.  

2006 წელს და არ სე ბუ ლი ევ რა ზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი შე იძ ლე ბა 
სა ქარ თვე ლოს სა თა ნა დოდ ვერ შე ფა სე ბულ პარ ტნი ორ ად ჩა ით ვა ლოს. 
ბან კი ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რის აღ მო ცე ნე ბამ დე შე იქ მნა, და 
ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ ის შე მად გე ნ ლო ბა ერ თმა ნეთ თან სრულ თან ხვედ რა ში 
არ მო დის. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის გარ და ბან კი წევრ-სა-
ხელ მწი ფო ებს მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შე დეგ თა დაძ ლე ვა შიც 
ეხ მა რე ბა. ბან კის სა წეს დე ბო კა პი ტა ლი 7 მლრდ დო ლარს შე ად გენს. 
პრი ორ იტ ეტ ული ამ ოც ან ებ ის სა ხით ევ რა ზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი გა-
მო ყოფს:

• ახ ალი წევრი-სა ხელ მწი ფო ებ ის მო ზიდ ვას;
• ინ ტეგ რა ცი ული ეფ ექ ტის მქო ნე ინ ვეს ტი ცი ური პრო ექ ტე ბის 

და ფი ნან სე ბას;
• ინ ტეგ რა ცი ული ეფ ექ ტის მქო ნე პრო ექ ტე ბის განხორციელებისას 

ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვას;
• ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხე ბის კვლე ვას;
• წევრი-სა ხელ მწი ფო ებ ის რე გი ონ ებ ში ინ ვეს ტი ცი ური პორ ტფე-

ლის ბა ლან სი რე ბუ ლი დი ვერ სი ფი კა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფას6.

4 ევროპული კავშირი და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი: გრძელვადიანი დიალოგი 
და შეთანხმების პერსპექტივები. ევრაზიის განვითარების ბანკი. 2016. URL: https://
eabr.org/upload/iblock/f28/edb_centre_2016_report_38_eu_eaeu_rus.pdf

5 მსო-ს წევრ-სახელმწიფოებს თავისუფალი სავაჭრო ზონების შესახებ შეთანხმებების 
დადება მხოლოდ მსო-ს სხვა წევრებთან შეუძლიათ. EAEU-ში შემავალი ქვეყნებიდან 
ბელარუსი ერთადერთია, რომელიც მსო-ში არ შედის.

6 ეაგბ-ის ოფიციალური საიტი. URL: https://eabr.org/about/
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ევ რა ზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი პრო ექ ტე ბის ორ ტიპს აფ ინ ან სებს: 
პროექტებს, რომ ლე ბიც ინ ტეგ რა ცი ულ ეფ ექ ტთან და ნა ცი ონ ალ ურ გან-
ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლია. საკ ვან ძო პრო ექ ტე ბი მი მარ თუ ლია 
მშე ნებ ლო ბი სა და ჰიდ რო ელ ექ ტრო სად გუ რე ბი სა და სა ავ ტო მო ბი ლო 
გზე ბის მო დერ ნი ზა ცი ის კენ. სა ქარ თვე ლოს თვის ორ ივე მი მარ თუ ლე ბა 
აქ ტუ ალ ურ ად გვე სა ხე ბა.

ენ გუ რის ჰეს-ის რე აბ ილ იტ აცია და მო დერ ნი ზა ცია – პო ტენ ცი ური 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტია, რო მელ იც, ბან კთან სა ქარ თვე ლოს მი ერ თე ბის 
შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლოა ფი ნან სი რე ბა ევ რა ზი ული გან ვი თა რე ბის ბან-
კმა დააფინანსოს. ამ დრომ დე სახ სრებს ჰეს-ის რე აბ ილ იტ აცი ის თვის 
სა ქარ თვე ლო უცხო ელი დო ნო რე ბის გან იღ ებ და. ჰეს-ის გარ შე მო სი-
ტუ აცია იმ ის გა მო რთულ დე ბა, რომ კაშ ხა ლი და გვი რა ბის ნა წი ლი 
სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტ ორი აზე მდე ბა რე ობს, მა შინ, რო დე საც თა ვად 
სად გუ რის შე ნო ბა, სა დაც მარ თვის პულ ტია გან თავ სე ბუ ლი და ოთხი 
ვარ დნილ ჰე სი – აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზეა. 2018 წ. სა რე მონ ტო სა მუ-
შაოების ჩა სა ტა რებ ლად ჰე სი-ის მუ შა ობ ის გა ჩე რე ბა რამ დე ნი მე თვით 
იგ ეგ მე ბა. ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში აუც ილ ებ ელია ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
მი წო დე ბა გან ხორ ცი ელ დეს ორი წყა რო დან, კმათ შორის რუ სე თი დან. 
სა ქარ თვე ლოს მო საზ რე ბით, მთა ვა რი პრობ ლე მა ის არ ის, რომ აფხა ზე-
თის მხა რე მოხ მა რე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის სა ფა სურს არ იხ დის, და 
ამ პრობ ლე მას აფხა ზე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბაც აღი არ ებს7. პრაქ ტი კა ში 
სა ქარ თვე ლო სა და აფხა ზე თის ხე ლი სუფ ლე ბებს შო რის ად გი ლი აქ ვს 
ურ თი ერ თქმე დე ბას „ენ გუ რის“ ჰეს-ის ექ სპლუ ატ აცი ის სა კითხთან და-
კავ ში რე ბით. შექ მნი ლი ვი თა რე ბა სა და ვო ტე რიტო რი ებ ზე არ სე ბუ ლი 
კრი ტი კუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მო ყე ნე ბის საკ მა ოდ უნ ი კალური 
ურ თი ერ თქმე დე ბის გა მოც დი ლე ბას წარ მო ად გენს, რო მელ საც გა აზ რე-
ბა და გა ფარ თო ება სჭირ დე ბა. ამ გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლი თა და მსოფ-
ლი ოს სხვა კონ ფლიქ ტურ რე გი ონ ებ ში მისი გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლოა 
უცხო ელი დო ნო რე ბი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ იც და ინ ტე რეს-
დნენ. შე თა ვა ზე ბუ ლია, რომ რუ სეთ ში, სა ქარ თვე ლო სა და აფხა ზეთ ში 
ენ გურ ჰე სის ნა გე ბო ბე ბის უს აფ რთხო ებ ის პრობ ლე მის გან სა ხილ ვე-
ლად, ექ სპლუ ატ აცი ის უს აფ რთხო ებ ის ამ აღ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა მარ თლებ რი ვი და ეკ ონ ომ იკ ური რე კო მენ და ცი ებ ის შე სა მუ შა ვებ ლად 

7 ენგურჰესის აღდგენამდე აფხაზეთს რუსეთის დახმარების იმედი აქვს. // Neftegaz.ru. 
28 დეკემბერი, 2016. URL: http://neftegaz.ru/news/view/157060-Na-vremya-vosstanovleniya-
Inguri-GES-Abhaziya-rasschityvaet-na-pomosch-ot-Rossii 
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და მი წო დე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის სა ფა სუ რის ას აკ  რე ფად შე იქ მნას 
სამ მხრი ვი ურ თი ერ თქმე დე ბის ფორ მა ტი. ას ევე, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ-
ვაჩ ნია 2018 წელს სა რე მონ ტო სა მუ შაოებისთვის ენ გურ ჰე სის გა ჩე რე-
ბის შემ დეგ აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზე ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი წო დე ბის 
პრობ ლე მის გან ხილ ვა.

„ინ ტეგ რა ცი ათა ინ ტეგ რა ცია“
2015 წლის სექ ტემ ბერ ში გა ერო-ს გე ნე რა ლუ რი ას ამ ბლე ის სე სი აზე 

რუ სე თის პრე ზი დენ ტმა, ვლა დი მერ პუ ტინ მა, წარ მო ად გი ნა პრო ექ-
ტი – „ინ ტეგ რა ცი ის ინ ტეგ რა ცია“8, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გან ხი ლული 
იქ ნას, რო გორც „აბ რე შუ მის გზის ეკ ონ ომ იკ ური სარ ტყელის“ კონ ცეფ-
ცი ის თა ვი სე ბუ რი გა ფარ თო ება. ინ იცი ატ ივ ა კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა-
სა და ევ რა ზი აში სხვა დას ხვა რეგიონული, რო გორც ინ ტეგ რა ცი ული, 
ის ე ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტის ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბას 
გულისხმ ობ და. ვლა დი მერ პუ ტი ნის წი ნა და დე ბა შე იძ ლე ბა აგ რეთ ვე 
გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ევ რო პუ ლი უს აფ რთხო ებ ის თა ობ აზე შე თან ხმე-
ბის შე მუ შა ვე ბის შე თა ვა ზე ბუ ლი ინ იცი ატ ივ ის გაგ რძე ლე ბა, რო მე ლიც 
2008 წელს პრე ზი დენ ტმა დი მიტ რი მედ ვე დევ მაც წა მო აყ ენა გან სა ხილ-
ვე ლად. თუმ ცა იდე ა არ მოიწონეს და სავ ლე ლმა კო ლე გე ბმა, რომ ლე ბიც 
თვლი ან, რომ ეუთო – საკ მა რი სად ეფ ექ ტუ რი მე ქა ნიზ მია და და მა ტე-
ბით შე თან ხმე ბებს არ სა ჭი რო ებს. ინ იცი ატ ივ ის მთა ვა რი ამ ოც ანა გა ნუ-
ყო ფე ლი უს აფ რთხო ებ ის სივ რცის შექ მნა ში მდგო მა რე ობ და. 2013 წელს 
და, ას ევე, უკ რა ინ ის კრი ზი სის დაწყე ბის შემ დეგ ცხა დი გახ და, რომ 
„გა ნუ ყოფ ლო ბის“ მიღ წე ვა ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის სფე რო შიც 
კი რთუ ლი იქ ნე ბო და. ევ რო კავ ში რ მა და ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურმა კავ-
შირ მა მათ შო რის გან ლა გე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის თვის კონ კუ რენ ცია და იწყეს.

რუ სე თის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი პრო ექ ტის – „ინ ტეგ რა ცი ათა  ინ ტეგ-
რა ცია“ შექ მნა 2016 წელს ევ რო პუ ლი კავ ში რის, ჩი ნე თის რეგიონული 
პრო ექ ტე ბი სა და ას ევე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოთა 
ასოციეაციის (АСЕАН) ჩათ ვლით, რე გი ონ ის ყვე ლა რეგიონული ბლო-
კი სათ ვის გახ სნი ლი „დი დი ევ რა ზი ის“ პრო ექ ტის იდე ად გარ და იქ მნა9. 
„დიდ მა ევ რა ზი ამ“ მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად სხვა დას ხვა პრო ექ ტის და სა კავ ში-

8 გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესია. 28 სექტემბერი 2015.URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/50385

9 გამარჯვებულთა კომპასი//Российская газета. 19 ივნისი 2016. URL: https://
rg.ru/2016/06/19/reg-szfo/vladimir-putin-proekt-bolshoj-evrazii-otkryt-i-dlia-evropy.html
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რებ ლად პრაქ ტი კუ ლი სა ფუძ ვლე ბი უნ და შექ მნას, რაც შესაძლებელს 
გახდის რეგიონულ გა ერთი ან ებ ებს შო რის კონ ფლიქ ტე ბის გან თა ვის 
არ იდ ებ ას. იდეა 2016 წლის მა ის ში, ქ. სოჭში რუ სეთ-АСЕАН-ის სა-
მიტ ზე გა ნი ხი ლე ბო და და АСЕАН-ის ქვე ყა ნა თა წი ნას წა რი მო წო ნე ბა 
დაიმსახურა. პრო ექ ტის გან ხილ ვი სად მი ინ ტე რე სი გა მოთ ქვა ჩი ნეთ მაც.

მთლი ან ობ აში პრო ექ ტი „დი დი ევ რა ზია“ კონ ცეპ ტუ ალ ური შე მუ-
შა ვე ბი სა და წი ნას წა რი პო ლი ტი კუ რი მსჯე ლო ბის სტა დი აშია. თუმ ცა 
შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ გლებ სა თუ აზი ის ქვეყ-
ნებ თან ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის დო ნე ზე თა ნამ შრომ ლო ბის გა მოც-
დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ მრა ვალ წლი ანი აუჩ ქა რე ბე ლი შე თან ხმე ბე ბის 
წარ მო ებ ამ შე დე გად შე იძ ლე ბა მოქ მე დი თან ხმო ბა გა მო იღ ოს. სა ქარ-
თვე ლოს თვის აქ ტუ ალ ური იქ ნე ბო და, ამ კონ ცეპ ტუ ალ ურ პრო ექ ტზე, 
მი სი შე მუ შა ვე ბის სტა დი აში გა ემ ახ ვი ლე ბი ნა ყუ რადღე ბა, რუ სე თი კი 
უნ და ეც ად ოს, „დი დი ევ რა ზი ის“ პრო ექ ტი არა მარ ტო სა ერ თა შო რი-
სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ით და კომ პლექ ტე ბულ მსხვილ დი ალ ოგ ურ სივ რცე-
ში გას წი ოს წინ, არ ამ ედ ორ მხრი ვი კონ ტაქ ტე ბის დო ნე ზე იმ მცი რე 
ქვეყ ნებ თა ნაც, რომ ლებ საც პრო ექ ტმა უდ იდ ესი სარ გებ ლო ბა შე იძ ლე-
ბა მო უტ ან ოს და ერ თმა ნე თის კონ კუ რენტ სხვა დას ხვა გა ერ თი ან ებ ათა 
ლოიალობის პრობ ლე მა გა დაჭ რას.

რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბის რეგიონულ და გლო-
ბა ლურ კონ ტექ სტში ან ალ იზ ის ას აუც ილ ებ ელია სხვა დას ხვა პრო ექ-
ტის ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბის შე სა ბა მი სად ამ მიმ დი ნა რე პრო-
ცეს თა გრძელ ვა დი ანი ხა სი ათ იც აღ ინ იშ ნოს. სწო რედ გრძელ ვა დი ანი 
ხა სი ათი იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ ას, რომ რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ-
თო ბე ბის თვის მომ გე ბი ანი თა ნამ შრომ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი ფორ-
მი რე ბად და ჯე რაც გან ხილ ვის სტა დი აში მყოფ პრო ექ ტებ ში შე ვი დეს. 
ას ეთი შე საძ ლებ ლო ბის უგ ულ ე ბელ ყო ფა არ ღირს არც რუ სე თის თვის 
და არც სა ქარ თვე ლოს თვის. დსთ-დან გას ვლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლომ 
ყუ რადღე ბა ევ რა ზი აში ორ მხრი ვი კავ ში რე ბის გან ვი თა რე ბა ზე გა ამ ახ-
ვი ლა, რომ ლებ საც ქვეყ ნის თვის მრა ვალ მხრი ვი სარ ბი ელ ის სრუ ლად 
შეც ვლა არ შე უძ ლია. პრო ექ ტ „დი დი ევ რა ზი ის“ ფარ გლებ ში ნაკ ლე ბად 
სა ვალ დე ბუ ლო და არა ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზებ ული ურ თი ერ თო ბე ბის 
ფორ მას, შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ცალ კე ულ შე თან-
ხმე ბებ თან მი ერ თე ბას ან და ევ რა ზი ული გან ვი თა რე ბის ბან კში მო ნა წი-
ლე ობ ას შე უძ ლია იმ მრა ვალ მხრი ვი რეგიონული პლატ ფორ მის შექ მნა, 
რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს თვის ოპ ტი მა ლუ რი აღ მოჩ ნდე ბა, რუ სეთს კი 
სა შუ ალ ებ ას მის ცემს, რეგიონულ დო ნე ზე სა ქარ თვე ლო, რო გორც პარ-
ტნი ორი, არ და კარ გოს. 
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1) სა სურ ვე ლია, რუ სეთ მა და სა ქარ თვე ლომ თა ვი შე იკ ავ ონ იმ გვა რი 
ქმე დე ბე ბის გან, რომ ლე ბიც მხა რე ებ ის მი ერ საფრთხედ აღიქმება, 
სა კუ თა რი  ქვეყ ნის უს აფ რთხო ებ ის, სტა ბი ლუ რო ბი სა და ტე რი-
ტო რი ული მთლი ან ობ ის თვის, რაც ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება ორ მხრივ 
ურ თი ერ თო ბებ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი, მათ შო რის, მო იც ავს ინ ტეგ რა ცი-
ული პრო ცე სე ბის კონ კუ რენ ცი ას სამ ხრეთ კავ კა სი აში, მდგო მა რე-
ობ ას აფხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ში და რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბის სა-
გა რეო პო ლი ტი კურ საქ მი ან ობ აში ჩა ურ ევ ლო ბას.

2) ახ ალი ინ იცი ატ ივ ებ ის პა კე ტის შე მუ შა ვე ბა მო ემ სა ხუ რე ბა ორ მხრი-
ვი ურ თი ერ თო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას რე გი ონ ული უს აფ რთხო ებ ისა 
და თა ნამ შრომ ლო ბის სფე რო ში. ამ მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ნე ლო ვა ნია 
მხა რე თა სა ექ სპერ ტო და სა მეც ნი ერო პო ტენ ცი ალ ის უფ რო ინ ტენ-
სი ური გა მო ყე ნე ბა.  მუდ მივ მოქ მე დი დი ალ ოგ ის პლატ ფორ მა სა-
ექ სპერ ტო მო საზ რე ბე ბი სა და წი ნა და დე ბე ბის გა სა ზი არ ებ ლად და 
ახ ალი ინ იცი ატ ივ ებ ის შე მუ შა ვე ბა აამ აღ ლებს „აბ აშ იძე–კა რა სი ნის 
ფორ მა ტის“ დი ალ ოგ ის ეფ ექ ტი ან ობ ას და ხელს შე უწყობს ორ მხრი-
ვი ურ თი ერ თო ბე ბის მო წეს რი გე ბას, რაც და დე ბი თად აის ახ ება რე-
გი ონ ზე.

3) უპ რი ანია სა ექ სპერ ტო კო მუ ნი კა ცი ის სპე ცი ალ ური სა ზო გა დო ებ-
რი ვი არ ხის შექ მნა არ სე ბუ ლი და ახ ალი სა ვაჭ რო–სატ რან სპორ ტო 
დე რეფ ნე ბის უს აფ რთხო და ეფ ექ ტი ანი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის თვის  რე-
კო მენ და ცი ებ ის შე სა მუ შა ვებ ლად. ეს არ ხი ხელს შე უწყობს ორ მხრი-
ვი კონ სულ ტა ცი ებ ის ეფ ექ ტი ან ობ ას სა ქარ თვე ლო–რუ სეთს შო რის 
2011 წლის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სას კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში 
შე საძ ლო ინ ცი დენ ტე ბი სა და გარ თუ ლე ბე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ის 
მი მარ თუ ლე ბით. სა ექ სპერ ტო რე კო მენ და ცი ები, აგ რეთ ვე, ხელს შე-
უწყო ბს სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის, რო გორც ორი სხვა დას ხვა ეკ-
ონ ომ იკ ური სის ტე მის წევ რი ქვეყ ნის, სა ვაჭ რო–ეკ ონ ომ იკ ურ ურ თი-
ერ თო ბებ ში შე საძ ლო რის კე ბის შემ ცი რე ბას, გან სა კუთ რე ბით კი სა-
ქარ თვე ლოს ევ რო პას თან ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბი სა (AA) და „ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ რცის“ (DCFTA) 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლა ში სრუ ლად შეს ვლის შემ დეგ (სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბის, სტან დარ ტე ბის ჰარ მო ნი ზა ცია ევ რო პულ თან და  
სხვ.). რე კო მენ დე ბუ ლი სა ექ სპერ ტო არ ხის სა შუ ალ ებ ით, შე საძ ლე-
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ბე ლია, უფ რო დე ტა ლუ რად მოხ დეს შემ დე გი სა კითხე ბის გან ხილ-
ვა: 
ა. ენ გურ ჰე სის კონ სტრუქ ცი ათა უს აფ რთხო ებ ის პრობ ლე მე ბის გან -

ხილ ვა, ენ გურ ჰე სის ექ სპლუ ატ აცი ის უს ფრთხო ებ ის გაზ რდა სა 
და მი წო დე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის სა ფა სუ რის შეგ რო ვე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი და ეკ ონ ომ იკ ური რე კო-
მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა; 2018 წელს და გეგ მი ლი ენ გურ ჰე სის 
სა რე აბ ილ იტ აციო სა მუ შაოების გან მავ ლო ბა ში აფხა ზეთის ტე-
რი ტო რი აზე  მი სა წო დე ბე ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გიის პრობ ლე მუ რი 
სა კითხის გან ხილ ვა. აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მებ თან და კავ ში რე ბით, 
სა სურ ვე ლია, მო ლა პა რა კე ბებ ში  შვე იც არი ის, რო გორც მე დი ატ-
ორ ის, ჩარ თვა, ას ევე, სა კითხის გან ხილ ვა ევ რო პის უს აფ რთხო-
ებ ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OSCE) ხელ შეწყო-
ბით. 

ბ. რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა რუ სუ ლი ბიზ ნე სის სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი აზე მო სა ზი დად, ერ თობ ლი ვი სა წარ მო ებ ის 
შექ მნის მიზ ნით. რუ სუ ლი მხა რის თვის ას ეთი სა წარ მო ებ ის 
შექ მნა მომ გე ბი ანი იქ ნე ბო და, რად გან სა ქარ თვე ლოს მო ნა წი ლე-
ობა ევ რო პას თან ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბა სა (AA) და „ღრმა და 
ყოვ ლის მომ ცველი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ რცე ში“ (DCFTA), 
გა ამ არ ტი ვებს დამ ზა დე ბუ ლი სა ქონ ლის ევ რო პის ბა ზარ ზე მი-
წო დე ბას. თა ნამ შრომ ლო ბის ეს ფორ მა კი   სა ქარ თვე ლოს სა კუ-
თარ ტე რი ტო რი აზე წარ მო ებ ის შექ მნის და მა ტე ბით სა შუ ალ ებ ას 
მის ცემს. ცალ კე ული პრო ექ ტის და სა ფი ნან სებ ლად,  შე საძ ლე ბე-
ლია, გან ვი თა რე ბის ევ რა ზი ული ბან კის პო ტენ ცი ალ ის გან ხილ-
ვა.

4) რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი ორი ინ ტეგ რა ცი ული ეკ ონ ომ იკ ური პრო ექ ტის 
(DCFTA და EAEU) კონ კუ რენ ცი ის შე საძ ლო ნე გა ტი ური შე დე გე ბის 
თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად, სა სურ ვე ლია, სა ქარ თვე ლომ გა ნი ხი ლოს 
სერ ბე თი სა და ვი ეტ ნა მის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ზო ნე ბის გა მოც-
დი ლე ბა ევ რა ზი ულ ეკ ონ ომ იკ ურ კავ შირ თან (EAEU) მი მარ თე ბით. 
სხვა დას ხვა სატ რან სპორ ტო და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის 
თავ სე ბა დო ბის გან ხილ ვა ხელს შე უწყობს რე კო მენ და ცი ებ ის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბას იმ ის თვის, რომ სა ქარ თვე ლო, რო გორც სატ რან სპორ ტო 
კვან ძი, უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი გახ დეს.
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5) რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა ზე მო ლარ სი-ყაზ ბე გის სა საზღვრო 
პუნ ქტზე ტრან სპორ ტის გა მარ ტი ვე ბუ ლი გა და ად გი ლე ბი სა და არ-
ად ის კრი მი ნა ცი ული მიდ გო მის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 2017 წელს 20 
იან ვარს ძა ლა ში შე ვი და „შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის“ 
შე თან ხმე ბა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს სა ერ თაშო რი სო სა ავ ტო მო ბი-
ლო გა და ზიდ ვე ბის გა ად ვი ლე ბას. რე კო მენ დე ბუ ლია, სა ქარ თვე-
ლომ ე ქსპერ ტთა ფორ მატ ში გა ნი ხი ლოს ამ შე თან ხმე ბას თან მი ერ-
თე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა. 

6) ახ ალ სფე რო ებ ში თა ნამ შრომ ლო ბის კონ კრე ტუ ლი და დე ბი თი შე-
დე გე ბი ხელს შე უწყობ და ნდო ბის აღ დგე ნას ორ მხრივ ურ თი ერ თო-
ბებ ში. პერ სპექ ტი ულ ად შე იძ ლე ბა მიჩ ნე ული იქ ნას თა ნამ შრომ ლო-
ბა ეკ ოლ ოგი ის მი მარ თუ ლე ბით, მა გა ლი თად: ნაკ რძა ლე ბის შექ მნა 
და გან ვი თა რე ბა, ეკ ოლ ოგი ური და ეთ ნოგ რა ფი ული ტუ რიზ მი სა 
და მუ ნი ცი პა ლუ რი დიპ ლო მა ტი ის გან ვი თა რე ბა. ტუ რიზ მის გან ვი-
თა რე ბას ხელს შე უწყობ და რუ სეთ თან სა ვი ზო რე ჟი მის გა მარ ტი ვე-
ბა, მი სი შემ დგო მი გა უქ მე ბით, ას ევე, სტუ დენ ტთა და ბავ შვთა ტუ-
რის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის თვის სატ რან სპორ ტო შე ღა ვა თე ბის და წე სე ბა.   

7) სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის ოფი ცი ალ ური მო ლა პა რა კე ბე-
ბის დღის წეს რიგ ში იმ სა კითხის ჩარ თვაა სა ჭი რო, რო მე ლიც უკ-
ავ შირ დე ბა ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს (რუ სე თის ტე რი ტო რი აზე და 
რიგ ქვეყ ნებ ში აკ რძა ლუ ლი ექ სტრე მის ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცია) ყო ფი-
ლი მებ რძო ლე ბის მი ერ შინ დაბ რუ ნე ბი სა ან გა და ად გი ლე ბის თვის 
სა ქარ თველოს ტე რი ტო რი ის გა მო ყე ნე ბის საფ რთხეს.  ეს, თა ვის 
მხრივ, დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის ფაქ ტო რია მთელ რე გი ონ ში. ოფ იცი ალ-
ური მო ლა პა რა კე ბე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის გა საზ რდე ლად, მი ზან შე წო-
ნი ლია, ორ ივე მხა რის უშ იშ რო ებ ისა და ტე რო რიზ მთან ბრძო ლის 
სფე როს ექ სპერ ტებ მა შე იმ უშა ონ და სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის 
შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებს მი აწ ოდ ონ სა რე კო მენ და ციო დო კუ მენ ტი.        

8) დი ალ ოგ ის ორ ივე მხა რე აღი არ ებს შვე იც არი ის კონ ფე დე რა ცი ის, 
რო გორც მე სა მე ნე იტ რა ლუ რი მხა რის, მნიშ ვნე ლო ვან წვლილს დი-
ალ ოგ ის ხელ შეწყო ბის პრო ცეს ში და მი ზან შე წო ნი ლად მიიჩ ნევს 
შვე იც არი ის კონ ფე დე რა ცი ის, რო გორც მე დი ატ ორ ის, შემ დგომ გა-
აქ ტი ურ ებ ას.          
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შერეულიქორწინებებისაქართველოში:ეთნოსთშორისი
კონტაქტებისადამიანურიგანზომილება

შე რე ული ქორ წი ნე ბე ბი ეთ ნო ს თშო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი-
თა რე ბის ერთ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მაჩ ვე ნე ბე ლი და, ას ევე, ამ სა-
კითხის შესას წავ ლად შე უც ვლე ლი წყა როა1. შე რე ული ოჯ ახ ები სხვა-
დას ხვა კულ ტუ რის ერ თმა ნეთ ში გან სა კუთ რე ბით მჭიდ რო შეღ წე ვით 
ხა სი ათ დე ბა. ას ეთი ოჯ ახ ები კულ ტუ რა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის 
პერ სპექ ტი ვას ქმნის და მკვლე ვარ თა დიდ ყუ რადღე ბას იქ ცევს.

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე უძ ვე ლე სი დრო იდ ან და ფიქ სი რე-
ბულ, ამ სა ხელ მწი ფო ში დამ კვიდ რე ბულ პო ლი ეთ ნი კურ მო სახ ლე ობ ას 
შო რის შე რე ული ქორ წი ნე ბე ბი მთე ლი მი სი ის ტო რი ის გან მავ ლო ბა ში 
ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ მოვ ლე ნას წარ მო ად გენ და. თა ნაც ას ეთი ქორ-
წი ნე ბე ბი არა მარ ტო მა ღა ლი წო დე ბის წარ მო მად გე ნელ თა ოჯ ახ ებ ის-
თვის (ეს ის ტო რი ული წყა რო ებ ითაც დასტურდება), არ ამ ედ მო სახ ლე-
ობ ის ფარ თო მა სის თვი საც იყო და მა ხა სი ათ ებ ელი. რაც შე ეხ ება მე ფის 
რუ სეთს, აქ და ქორ წი ნე ბის არ ჩე ვა ნი, არ ცთუ იშ ვი ათ ად, არა იმ დე ნად 
ნა ცი ონ ალ ური, რამ დე ნა დაც კონ ფე სი  ური და წო დებ რი ვი ჩარ ჩო ებ ით 
იზღუ დე ბო და. მარ თლმა დი დებე ლი ეკ ლე სია ქორ წი ნე ბის ნე ბარ თვას 
მხო ლოდ მარ თლმა დი დებ ლუ რი სარ წმუ ნო ებ ის მიმ დე ვარ პი რებ თან 
იძ ლე ოდა. სხვა სარ წმუ ნო ებ ის მიმ დევ რებ თან ქორ წი ნე ბა კი დაშ ვე ბუ-
ლი იყო მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ უცხო სარ წმუ ნო ებ ის მიმ დე-
ვა რი მარ თლმა დი დებ ლო ბას მი იღ ებ და, ეს წე სი ვრცელ დე ბო და მარ-
თლმა დი დებ ლები სა და სხვა ქრის ტი ან ული სარ წმუ ნო ებ ის მიმ დე ვა რ 
– სომ ხებ სა და კა თო ლი კე ებს შო რის ქორ წი ნე ბებ ზე. რე ვო ლუ ცი ამ დელ 
სა ქარ თვე ლო ში კავ კა სი ური წარ მო შო ბის ხალ ხთა წარ მო მად გენ ლებს 
შო რის ქორ წი ნე ბა გან სა კუთ რე ბით ტრა დი ცი ულ და საკ მა ოდ ხშირ 

1 ა. სუსოკოლოვი. ნაციონალურ-შერეული ქორწინებები და ოჯახები სსრკ-ში. მ., 1990.

მიგრაცია
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მოვ ლე ნას წარ მო ად გენ და, ლა პა რა კია: ქარ თულ-სომ ხუ რი, ქარ თულ-
ოს ური, ქარ თულ-აფხა ზუ რი (ძი რი თა დად, მეგ რულ-აფხა ზუ რი) ოჯა-
ხ ებ ის შექ მნა ზე. ნაკ ლე ბად გავ რცე ლე ბუ ლი იყო ქორ წი ნე ბე ბი მე ზო-
ბე ლი, მუ სულ მა ნუ რი სარ წმუ ნო ებ ის მქო ნე ხალ ხებ თან. მა გა ლი თად, 
სვა ნეთ ში ქარ თველ მა მა კა ცებს ნე ბარ თვა ეძ ლე ოდ ათ, ჩრდი ლო ეთ 
კავ კა სი ის ხალ ხთა წარ მო მა დგენ ლებზე და ქორ წი ნე ბუ ლიყ ვნენ, თუმ ცა 
ხან დახან ას ეთ შემ თხვე ვა ში მო მა ვა ლი ქმა რი მუ სულ მა ნურ სარ წმუ-
ნო ებ ას იღ ებ და2. 

საბ ჭო თა პე რი ოდ ში, არც ნა ცი ონ ალ ურ და არც კონ ფე სი ურ ქორ წი-
ნე ბებ ზე სა ხელ მწი ფოს მხრი დან უკ ვე აღ არ ანა ირი წი ნა აღ მდე გო ბა აღარ 
არ სე ბობ და, ამდენად, ას ეთი ქორ წი ნე ბე ბის რიცხვი თან და თან გა იზ-
არ და. არ ან აკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და ХХ ს-ის პირ ველ მე სა მედ ში 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ურ ბა ნი ზა ცი ის პრო ცე სებს და იმ გა რე მო ებ ას აც, 
რომ სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად და ქორ წი ნე ბის 
სა კითხთან და კავ ში რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბი სას ახ ალ გაზ რდო ბის 
მხრი დან და მო უკ იდ ებ ლად მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი გა იზ არ და 
(არა მარ ტო ახ ალ გაზ რდა მა მა კა ცებ ში, არ ამ ედ გარ კვე ულწი ლად ქა ლე-
ბ შიც). თუ კი ომ ამ დელ პე რი ოდ ში, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ ში, ახ ალ-
გაზ რდე ბის მხო ლოდ მშობ ლე ბის სურ ვი ლით შე უღ ლე ბის შემ თხვე-
ვე ბი გვხვდე ბო და, 1940-1950 წლებ ში ას ეთი მოვ ლე ნა პრაქ ტი კუ ლად 
აღ არ არ სე ბობ და. თუმ ცა შე უღ ლე ბის სა კითხთან და კავ ში რე ბით მშობ-
ლე ბი სა და სხვა ნა თე სა ვე ბის აზ რის მი მართ უკ ვე ტრა დი ცი ად ქცე ული 
ყუ რადღე ბით მოპყრო ბა, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლად, კი დევ დიდ ხანს 
და, გარ კვე ულწი ლად, ამ დრომ დეც შე ნარ ჩუნ და. 

1936 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში სხვა დას ხვა ერ ოვ ნე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა შო რის ქორ წი ნე ბე ბი 17,6%-ს შე ად გენ და, ამ ას თან, 
ქა ლა ქის მაცხოვ რებ ლებს შო რის ას ეთი ქორ წი ნე ბის წი ლი ორ ჯერ მე ტი 
იყო, ვიდ რე სოფ ლის მო სახ ლე ობ აში – 23,8% და 11,1% შე ფარ დე ბით, 
რაც ამი ერ კავ კა სი ის სხვა რეს პუბ ლი კე ბის მაჩ ვე ნე ბელს მნიშ ვნე ლოვ ნად 
აღ ემ ატ ებ ოდა. ამ ას თან, აუც ილ ებ ელია ის იც აღ ინ იშ ნოს, რომ ქარ თუ ლი 
წარ მო შო ბის მქო ნე მო სახ ლე ობ ის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის შე რე ული 
ქორ წი ნე ბე ბის წი ლი ნაკ ლე ბი იყო, ვიდ რე მთლი ან ად რეს პუბ ლი კა ში: 

2 იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრიელი. მართლმადიდებლობა კავკასიაში: სვანური 
მრევლის მიმოხილვა. 1867. №1. გვ. 47.
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ქა ლაქ ში, მა მა კა ცე ბი -13%, სოფ ლად კი -3,4%; ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში 
ქა ლაქ ში – 21% და სოფ ლად – 7,4%3.

მკვლე ვა რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ საბ ჭო თა დროს, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, 
ХХ ს-ის მე ორე ნა ხე ვარ ში, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის უმ ეტ ეს ობა შე-
რე ული ქორ წი ნე ბე ბი სად მი და დე ბი თ და მო კი დე ბუ ლე ბას ავ ლენ და. ეს 
და მა ხა სი ათ ებ ელი იყო რო გორც ქა ლა ქის, ისე სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე-
ბის თვის. ასე, 1970-იანი წლე ბის მო ნა ცე მე ბით, თბი ლის ში ინ ტე ლი გენ-
ცი ის წრი დან გა მო კითხულ რეს პონ დენ ტთა 78,5%-მა მა თი უახ ლო ესი 
ნა თე სა ვის სხვა ერ ოვ ნე ბის წარ მო მად გე ნელს შო რის შე საძ ლო და ქორ-
წი ნე ბის შე სა ხებ დას მულ კითხვას და დე ბი თად უპ ას უხა4.   

სა ქარ თვე ლოს მმაჩ-ის ბი ურ ოს სა ხელ მწი ფო არ ქი ვის მო ნა ცე მე ბი 
იმ აზე მოწ მობს, რომ შე რე ული ქორ წი ნე ბე ბის წი ლი რეს პუბ ლი კის 
სხვა დას ხვა რაიონებში მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ხეც ვა ლე ბა დო ბით ხა სი ათ-
დე ბო და. ამ მაჩ ვე ნე ბელ ზე გავ ლე ნას ახ დენ და ის ეთი ფაქ ტო რე ბი, რო-
გო რები ცაა: ამა თუ იმ რაიონის მო სახ ლე ობ აში ნა ცი ონ ალ ური შე მად-
გენ ლო ბა, ამა თუ იმ და სახ ლე ბულ პუნ ქტთან ის ეთი ქა ლა ქის ახ ლო თუ 
შო რი მდე ბა რე ობა, სა დაც მო სახ ლე ობ აში მსგავ სი ქორ წი ნე ბე ბი მე ტად 
ხშირ მოვ ლე ნას წარ მო ად გენ და და სხვ. თუმ ცა ქვეყ ნის ყვე ლა რაიონში 
ეს სი დი დე უმ ნიშ ვნე ლოდ, მაგ რამ ყო ველ წლი ურ ად იც ვლე ბო და. ასე, 
1950-1979 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ცალ კე ულ რაიონებში შე რე ული ქორ-
წი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა შე ად გენ და: ლე ნინ გო რის რაიონში – 17-20%-ს; 
ახ ალ ცი ხის რაიონში – 11-13%-ს; დუ შე თის რაიონში – 5-9%-ს; ბოლ ნი-
სი სა და ჯვრის რაიონებში – 7-8%-ს და ყაზ ბე გის რაიონში – 5-7%-ს. 
ას ეთი ქორ წი ნე ბე ბის წი ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად დი დი იყო ნა ცი ონ ალ ურ-
ად არა ერ თგვა რო ვა ნი წარ მო შო ბის მქო ნე მო სახ ლე ობ ით და სახ ლე ბულ 
სამ რეწ ვე ლო რაიონებში. ასე, 1970-იანი წლე ბის ბო ლოს ტყი ბულ ში ას-
ეთი ქორ წი ნე ბე ბი 20%-ს შე ად გენ და. ნა ცი ონ ალ ურ ად ერ თგვა რო ვა ნი 
წარ მო შო ბის მქო ნე მო სახ ლე ობ ით და სახ ლე ბულ რაიონებში, იგ ულ-
ის ხმე ბა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს უმ ეტ ესი რაიონები, ეს მაჩ ვე ნე ბე-
ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად მცი რე იყო: ჭი ათ ურ ის რაიონში – 2-4%, საჩხე რის 
რაიონში – 1-2%. შო რე ულ, მთი ან რაიონებში კი, მა გა ლი თად, ზე მო 
აჭ არ ასა და სვა ნეთ ში, ას ეთი ქორ წი ნე ბე ბი კი დევ უფ რო იშ ვი ათ მოვ-
ლე ნას წარ მო ად გენ და.   

3 ნ. ბორზიხი. 1930-იანი წლების შუა პერიოდში სხვადასხვა ეროვნების მქონე პირთა 
ქორწინებები სსრკ-ში //საბჭოთა ეთნოგრაფია. 1984. № 3. გვ. 104.

4 რ. ციკვაძე. ქართული ნაციონალური ტრადიციების ზოგიერთი საკითხი//სოციო-
ლოგიური გამოკვლევა. თბილისი, 1976. 2 გამოშ. 2. გვ. 102 (ქართულ ენაზე).
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ერ ოვ ნე ბა თა შო რი სი ქორ წი ნე ბე ბის ან ალ იზი იმ ავ ტორ თა დას კვნე-
ბის სა მარ თლი ან ობ ის დე მონ სტრი რე ბას ახ დენს, რომ ლე ბიც თვლი ან, 
რომ მა თი რიცხვი ამა თუ იმ რაიონსა თუ ქა ლაქ ში დიდწი ლად რუ სი 
მო სახ ლე ობ ის არ სე ბო ბა-არ არ სე ბო ბა ზე და ას ევე, მის რიცხობ რი ობ აზეა 
და მო კი დე ბუ ლი. ას ეთი ქორ წი ნე ბე ბი გან სა კუთ რე ბით და მა ხა სი ათ ებ-
ელია რუ სე ბის თვის. მმაჩ-ის ბი ურ ოს სა არ ქი ვო მო ნა ცე მე ბის მოწ მო-
ბით, მთლი ან ად სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით შე რე ულ ქორ წი ნე ბე ბებს 
შო რის ქარ თველ მა მა კეაცებ ში რუს ქა ლებ თან ქორ წი ნე ბე ბე ბი ჭარ ბობ-
და, რუს ქა ლებს სო მე ხი წარ მო შო ბის ქა ლე ბი მოს დევ დნენ, შემ დეგ კი 
– ოსი, აფხა ზი და უკ რა ინ ელი. ქარ თვე ლი ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში ას ეთ 
ქორ წი ნე ბებს შო რის მნიშ ვნე ლოვ ნად ჭარ ბობ და სო მე ხი წარ მო შო ბის 
მა მა კა ცებ თან შე უღ ლე ბით შექ მნი ლი ოჯ ახ ები, შემ დეგ – რუ სებ თან, ოს-
ებ თან და აფხა ზებ თან. ასე, თბი ლის ში 1970 წელს ერ ოვ ნე ბა თა შო რი სი 
ქორ წი ნე ბე ბი ქარ თველ თა ქორ წი ნე ბე ბის 16%-ს წარ მო ად გენ და. აქ ედ ან 
330 ოჯ ახი ქარ თვე ლი მა მა კა ცის რუ სი წარ მო შო ბის ქალ თან შე უღ ლე-
ბით იყო შექ მნი ლი, 213 – სო მეხ თან, 45 – ქურ თთან, 40 კი – უკ რა ინ ელ-
თან. თბი ლის ში მაცხოვ რე ბე ლი ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში ერ ოვ ნე ბა თა შო-
რი სი ქორ წი ნე ბე ბის წი ლი 1970 წელს 10%-ს შე ად გენ და, აქ ედ ან – 214 
ოჯ ახი ქარ თვე ლი ქა ლის სო მე ხი წარ მო შო ბის მა მა კაც თან შე უღ ლე ბით 
იყო შექ მნი ლი, 86 – რუს თან, 40 – ქურ თთან, 30 კი – აფხაზ თან. ბა თუმ-
ში (აჭ არა) მუ შა-მო სამ სა ხუ რე თა ოჯ ახ ებ ის გა მოკ ვლე ვამ ას ევე აჩ ვე ნა, 
რომ შე რე ული ოჯ ახ ებ ის უმ ეტ ეს ობა იქ მნე ბო და ქარ თვე ლებს, სომ ხებ სა 
და რუ სებს შო რის5. აფხა ზე ბის შემ თხვე ვა ში ჭარ ბობ და ქარ თვე ლებ თან, 
რუ სებ თან და ოს ებ თან შე უღ ლე ბით შექ მნი ლი ოჯ ახ ები, ოს ებ ის შემ-
თხვე ვა ში კი – ქარ თვე ლებ თან, რუ სებ თან და აფხა ზებ თან შე უღ ლე ბით 
შექ მნი ლი ოჯ ახ ები. 

სა ქარ თვე ლოს ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველოს (ცსს) 
მო ნა ცე მე ბით 1970-1979 წლებ ში ქარ თველ მო სახ ლე ობ ას შო რის ერ-
ოვ ნე ბა თა შო რი სი ქორ წი ნე ბე ბის წილ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბის 
ტენ დენ ცია გა ნი ცა და. თუ 1879 წელს ას ეთი ქორ წი ნე ბე ბი მა მა კა ცებ ში 
სა შუ ალ ოდ 8,5%-ს შე ად გენ და (13,2%-ს ქა ლაქ ში და 4,7%-ს სოფ ლად), 
ქა ლებ ში კი – 5,2%-ს (8,5%-ს ქა ლაქ ში და 2,6%-ს სოფ ლად), 1979 წელს 
მა თი რიცხვი თით ქმის ორ ჯერ შემ ცირ და – 4,1% მა მა კა ცებ ში და 3% 

5 მ. ბექაია. ოჯახის განვითარების სოციალური პრობლემები. თბილისი, 1980. გვ. 122; 
მ. თავაძე. ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მუშა-მოსამსახურეთა 
შერეული ქორწინებები// სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ყოფა-ცხოვრება და 
კულტურა. თბილისი, 1980. გვ. 5–6. 
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ქა ლებ ში. ამ ას თან ერ თად, შემ ცირ და მა მა კა ცებ სა და ქა ლებს შო რის ამ 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის სხვა ობ აც. თუ კი 1970 წელს ქა ლაქ ში მაცხოვ რე ბე ლი მა-
მა კა ცე ბი შე რე ულ ოჯ ახ ებს 1,5-ჯერ, ხო ლო სოფ ლად კი 1,8-ჯერ უფ რო 
ხში რად ქმნიდ ნენ, ვიდ რე ქა ლე ბი, 1979 წელს ქა ლაქ ში ას ეთი ოჯ ახ ები 
უკ ვე მხო ლოდ 1,3-ჯერ, სოფ ლად კი – 1,4-ჯერ უფ რო ხში რად იქ მნე ბო-
და, ვიდ რე ქარ თვე ლი წარ მო შო ბის ქა ლებ ში6. აუც ილ ებ ელია აღ ინ იშ-
ნოს, რომ შე რე ულ ქორ წი ნე ბა თა კლება ამ ათ წლე ულ ში სსრკ-ს ბევ რი 
რე გი ონ ის თვის გახ და და მა ხა სი ათ ებ ელი.   

1980-იან წლებ ში სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა რე გი ონ  ში (ახ ალ ცი ხის, 
ბოლ ნი სის, ჯვრის, დმა ნი სის, დუ შე თის, ქა რე ლის, კას პის, ქო ბუ ლე-
თის, სა გა რე ჯოს, თეთ რიწყა როს, ხელ ვა ჩა ურ ის, ხუ ლოს, წა ლენ ჯი ხის 
და შუ ახ ევ ის რაიონები) ჩა ტა რე ბუ ლი ეთ ნოგ რა ფი ული ექ სპე დი ცი ებ ის 
დროს მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლე ბი მოწ მობს, რომ შე რე ული ოჯ ახ ები არა 
მარ ტო ქა ლა ქებ ში, არ ამ ედ სოფ ლა დაც იქ მნე ბო და. რო გორც წე სი, ეს 
იყო ქარ თვე ლი მა მა კა ცე ბის „რუ სუ ლე ნო ვან“ ქა ლებ თან, ანუ რუ სებ-
თან, ბე ლა რუ სებ თან და უკ რა ინ ელ ებ თან შექ მნი ლი ოჯ ახ ები7, აღ მო-
სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს აზ ერ ბა იჯ ან ული წარ მო შო ბის მო სახ ლე ობ ით 
და სახ ლე ბულ სოფ ლებ შიც შე რე ული ოჯ ახ ები ას ევე ძი რი თა დად რუს 
და უკ რა ინ ელ ქა ლებ თან შე უღ ლე ბით იქ მნე ბო და. აუც ილ ებ ელია აღ-
ინ იშ ნოს, რომ ამ ქა ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი სა ქარ თვე ლო ში და ბა-
დე ბუ ლი არ იყო. უფ რო სი თა ობ ის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის არ ცთუ 
იშ ვი ათ ად გვხვდე ბოდ ნენ ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც ქარ თვე ლებ მა, ას ევე – 
სომ ხებ მა, აზ ერ ბა იჯ ანელ ებ მა და ოს ებ მა სა მა მუ ლო ომ ის დროს გა იც-
ნეს. უფ რო ახ ალ გაზ რდა თა ობ ის წარ მო მად გენ ლე ბი თა ვი ანთ მო მა ვალ 
ქმრებს უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში საბ ჭო თა ჯარ ში მა თი მსა ხუ რე ბის დროს 
ეც ნო ბოდ ნენ. ახ ალ გაზ რდებს შო რის ნაც ნო ბო ბა მყარ დე ბო და მა ში ნაც, 
რო ცა მა მა კა ცე ბი ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ქა ლა ქებ ში – მოს კოვ ში, სან კტ-
პე ტერ ბურ გში და სხვ. სა შო ვარ ზე მი ემ გზავ რე ბოდ ნენ (ეს უმ ეტ ესწი-
ლად სო მე ხი მო სახ ლე ობ ის თვის იყო და მა ხა სი ათ ებ ელი), ას ევე უმ აღ-
ლეს სას წავ ლებ ლებ ში სწავ ლის დროს. რო გორც წე სი, შე რე ულ ოჯ ახ-
ებს და მა ხა სი ათ ებ ელი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი გა აჩ ნდა: ჩვე ულ ებ რივ, „რუ სი“ 
ცო ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში გა ტა რე ბუ ლი რამ დე ნი მე წელის შემ დეგ უკ ვე 

6 ლ. ტ. სოლოვიოვა. საქართველოს ხალხები//სსრკ-ს ხალხთა ოჯახური ყოფა-ცხოვ-
რება. მ. „ნაუკა“ მეცნიერება, 1990. 

7 აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ყველა არაკავკასიელ ქალს 
„რუსად“ აღიქვამდნენ, ხანდახან ასეთი რამ შეიძლებოდა მოლდოველ ქალთან 
დაკავშირებითაც მომხდარიყო. 
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სა ლა პა რა კო ქარ თუ ლი ენ ის (სომ ხუ რის, აზ ერ ბა იჯ ან ულ ის) უნ არ ებს 
იძ ენ დნენ. ას ეთ შე რე ულ ოჯ ახ ებ ში ში და ოჯ ახ ური ურ თი ერ თო ბე ბის 
ტრა დი ცი ულ ნორ მებს, რო გორც წე სი, ნაკ ლე ბად მკაც რად იც ავ დნენ, 
ბავ შვე ბი კი, ჩვე ულ ებ რივ, რო გორც რუ სულ, ისე ად გი ლობ რი ვი მო სახ-
ლე ობ ის ენ ას აც სრულ ყო ფი ლად ფლობ დნენ. არ წყდე ბო და არც ცო ლის 
ნა თე სა ობ ას თან ურ თი ერ თო ბა, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა ოჯ ახ ური თავ-
ყრი ლო ბე ბის დროს სტუმ რად ჩა მო დი ოდ ნენ.     

ერ თი და იმ ავე ნა ცი ონ ალ ობ ის მქო ნე ოჯ ახ თან შე და რე ბით შე რე ულ 
ქორ წი ნე ბა თა სიმ ყა რის პრობ ლე მა ბევ რ სა მეც ნი ერო ნაშ რომ ში გა ნი ხი-
ლე ბო და, მაგ რამ ერ თგვა რო ვა ნი გა დაწყვე ტი ლე ბა ვერ გა მო ინ ახა. მი-
უხ ედ ავ ად ამ ისა, მკვლე ვრე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ შე რე ული ქორ წი ნე ბე ბი, 
მა გა ლი თად, სომ ხურ-ქარ თუ ლი და ქარ თულ-სომ ხუ რი ოჯ ახ ები, რიგ 
შემ თხვე ვებ ში უფ რო მყა რი აღ მო ჩე ნი ლა, ვიდ რე ერ თი ნა ცი ონ ალ ობ ის 
მქო ნე ოჯ ახ ები8. იმ ავ დრო ულ ად აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რუ სულ-სომ ხუ-
რი და რუ სულ-ქარ თუ ლი ქორ წი ნე ბე ბი ნაკ ლე ბი სიმ ყა რით გა მო ირ-
ჩე ოდა9. სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქებ ში 1970-იან წლებ ში ოჯ ახ ურ ურ თი-
ერ თო ბებს და დე ბი თად ერ ოვ ნე ბა თა შო რის ქორ წი ნე ბა ში მყო ფი რუ სი 
ქა ლე ბის 90% აფ ას ებ და, ერ თი და იმ ავე ნა ცი ონ ალ ობ ის ქორ წი ნე ბა ში 
მყო ფი ქა ლე ბის 65% კი – უარ ყო ფი თად. ან ალ ოგი ურ სი ტუ აცი ას ვა დევ-
ნებთ თვალს, რო ცა ვა ან ალ იზ ებთ პა სუხს კითხვა ზე, რა სირ თუ ლე ებს 
აწყდებიან ოჯ ახ ური ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში მე უღ ლე ები: სა ქარ თვე-
ლოს ქა ლა ქებ ში შე რე ულ ქორ წი ნე ბა ში მყო ფი რუ სი ქა ლე ბის 41%-ისა 
და ერ თი და იმ ავე ნა ცი ონ ალ ობ ის ქორ წი ნე ბა ში მყო ფი ქა ლე ბის 31%-ის 
გა ცე მუ ლი პა სუ ხის თა ნახ მად: ის ინი სირ თუ ლე ებს არ აწყდ ებ ოდ ნენ. 
ამ გვა რად, ერ ოვ ნე ბა თა შო რის ქორ წი ნე ბებ ში ფსი ქო ლო გი ური კლი მა ტი 
შე იძ ლე ბო და უფ რო სა სი კე თოც კი ყო ფი ლი ყო. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, 
ერ თი ნა ცი ონ ალ ობ ის მქო ნე რუ სულ ოჯ ახ ებ ზე უარ ესი ის ნამ დვი ლად 
არ იყო10.

1959 და 1979 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სსრკ-ის მო სახ ლე ობ ის სა კავ ში რო 
აღ რიცხვის მო ნა ცემ თა თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლო ში 1000 ოჯ ახ იდ ან 90 
(1959 წ.) და 104 (1979 წ.) შერეული იყო. ამ ას თან, ქა ლაქ ში ას ეთ ოჯ ახ-
თა რიცხვი 164-ს და 155-ს შე ად გენ და, სოფ ლად კი, შე სა ბა მი სად – 37-ს 

8 1970-იან წლებში ქ. თბილისის მონაცემები.
9 ა. ა. სუსოკოლოვი. ეროვნებათაშორისი ქორწინებები// ასი ერი და ხალხი: სსრკ-ის 

ეთნოდემოგრაფიული განვითარება. მ.: „მისლ“ 1985. გვ. 90.
10 ა. ა. სუსოკოლოვი. ეროვნებათაშორისი ქორწინებები/ /ასი ერი და ხალხი: სსრკ-ის 

ეთნოდემოგრაფიული განვითარება. მ.: „მისლ“, 1985. გვ. 90.
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და 48-ს. ეს მო ნა ცე მე ბი უმ ნიშ ვნე ლოდ უს წრებ და აზ ერ ბა იჯ ან ის სსრ-ში 
და ფიქ სი რე ბულ ან ალ ოგი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს და ძა ლი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად 
(ორ ჯერ-სამ ჯერ) – სომ ხე თის სსრ-ში და ფიქ სი რე ბულ მაჩ ვე ნებ ლებს.
რო გორც ჩანს, მი სი მო სახ ლე ობ ის მრა ვა ლეთ ნი კუ რო ბით აიხ სნე ბო და. 
ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით სსრკ-ის მას შტა ბით ლი დე რე ბი გახ დნენ: 
ლატ ვია (158 და 242 შე რე ული ოჯ ახი), უკ რა ინა (150 და 219 შე რე ული 
ოჯ ახი) და მოლ დო ვა (135 და 210 შე რე ული ოჯ ახი)11.

ერ ოვ ნე ბათა შო რი სი ქორ წი ნე ბე ბის დი ნა მი კა ზე ზე მოქ მედ ფაქ ტო-
რებს შო რის მკვლე ვ რე ბი გა მო ყო ფენ შემ დეგს: მო სახ ლე ობ ის ნა ცი ონ ალ-
ური შე მად გენ ლო ბა, ში და ოჯ ახ ურ ურ თი ერ თო ბა ში ეთ ნი კუ რი ნორ მე-
ბის „შე თავ სე ბა დო ბა“, ამა თუ იმ რე გი ონ ში ორ ენოვნების გავ რცე ლე ბის 
ხა რის ხი, ნა ცი ონ ალ ობ ებ ის სო ცი ალ ურ-პრო ფე სი ული და დარ გობ რი ვი 
შე მად გენ ლო ბის მსგავ სე ბა და მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბი12. ეს პერ ტე ბის 
აზ რით, შე რე ულ ქორ წი ნე ბა თა რა ოდ ენ ობ ის ცვლი ლე ბა ზე მნიშ ვნე-
ლო ვან ზე გავ ლე ნას აგ რეთ ვე ეთ ნი კუ რი მო ზა იკ ურ ობა და ამა თუ იმ 
რე გი ონ ში რუ სი მო სახ ლე ობ ის წი ლიც ახ დენს. იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 
შე რე ულ ოჯ ახ ებს გან სა კუთ რე ბით აქ ტი ურ ად მო სახ ლე ობ ის რუ სუ ლი 
წარ მო შო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ქმნიდ ნენ, რუ სე ბის წი ლის გაზ რდა 
ან შემ ცი რე ბა შე რე ულ ოჯ ახ თა რა ოდ ენ ობ ის ცვლი ლე ბას ყო ველ თვის 
საკ მა რი სად ზუს ტად შე ეს აბ ამ ებ ოდა. აუც ილ ებ ელია აღ ინ იშ ნოს, რომ 
რუ სე ბის ამი ერ კავ კა სი ის რე გი ონ ის კენ გა დი ნე ბის მაჩვენებელმა, მათ 
შო რის სა ქარ თვე ლოს კე ნაც, შემ ცი რე ბა უკ ვე 1960-იანი წლე ბის ბო ლოს 
და იწყო.   

მო სახ ლე ობ ის მიგ რა ცია ეკ ონ ომ იკ ურ, სო ცი ალ ურ, დე მოგ რა ფი ულ 
და ეთ ნი კურ პრო ცე სებ ში არა ერ თგვა რო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის გა მომ წვე-
ვი, მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ანი სტრუქ ტუ რის მქო ნე რთუ ლი სო ცი ალ ური 
მოვ ლე ნაა. მიგ რა ცი ას ცვლი ლე ბა შე აქ ვს ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის თა ნა-
ფარ დო ბა ში, ეთ ნოს თა შო რის კონ ტაქ ტებ ში, მოქ მე დებს ერ ოვ ნუ ლი 
(ეთ ნო სუ რი) შე რე ული ქორ წი ნე ბე ბის დი ნა მი კა ზე, რაც, თა ვის მხრივ, 
ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს ეთ ნი კურ ტრან სფორ მა ცი ებ ზე. მკვლე ვ რე ბი აღ-
ნიშ ნავ დნენ, რომ საბ ჭო თა კავ ში რის დროს მო სახ ლე ობ ის მიგ რა ცი ული 
მოძ რა ობ ის ზრდა რო გორც ში და, ისე რეს პუბ ლი კა თა შო რის დო ნე ებ-
ზე სსრკ-ის ყვე ლა ხალ ხის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი 

11 სტატისტიკა მოწმობს// /ასი ერი და ხალხი: სსრკ-ის ეთნოდემოგრაფიული განვი-
თარება. მ.: „მისლ“, 1985. გვ. 102.

12 სტატისტიკა მოწმობს// /ასი ერი და ხალხი: სსრკ-ის ეთნოდემოგრაფიული განვი-
თარება. „მისლ“, 1985. გვ. 82.
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იყო. ამ ას თან, 1960-1980-იან წლებ ში მიგ რა ცი ული გა და ად გი ლე ბე ბის 
მი მარ თუ ლე ბე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად იც ვლე ბო და. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლო-
ში ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მო სახ ლე ობ ის გა დი ნე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მიგ რა ცი ული ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუ ნე ბული იყო. ასე, 1975 წლის თვის 
რეს პუბ ლი კის მო სახ ლე ობ ის ბუ ნებ რი ვი ნა მა ტის ერთ მე სა მედ ზე მე-
ტი სსრკ-ის სხვა რე გი ონ ებ ში მიგ რა ცი ით „იყ ლა პე ბო და“13. ამ ას თან, სა-
ქარ თვე ლო იმ რეს პუბ ლი კა თა რიცხვს მი ეკ უთ ვნე ბო და, რომ ლებ შიც 
მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის შე დე გად ძი რე ული (სა ტი ტუ ლო) ერ ოვ ნე-
ბის წარ მო მად გე ნელ თა კუთ რი წო ნა იზ რდე ბო და და, იმ ავ დრო ულ ად, 
რუ სე ბის წი ლი მცირ დე ბო და. ამ ტენ დენ ცი ას ას ევე შე ეფ არ დე ბო და ბუ-
ნებ რი ვი მა ტე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბიც, რაც მრა ვა ლეთ ნი კუ რი მო სახ ლე ობ ის 
ზ რდას უწყობ და ხელს14.  

შემ დგომ წლებ შიც ან ალ ოგი ური ტენ დენ ცია შე ინ იშ ნე ბო და. ამ ას-
თან, 1992 წლი დან 2004 წლამ დე სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობა 5 467 400-
დან 4 315 200 ად ამი ან ამ დე მუდ მი ვად მცირ დე ბო და. 1989 წლი დან 
2002 წლის ჩათ ვლით სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობა 20%-ით შემ ცირ და15. 
2002 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი სა ყო ველ თაო აღ წე რის მო ნა ცემ თა თა ნახ მად 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობა 4 371 534 ად ამი ანს შე ად გენ და, 2014 წლის 
აღ წე რის მო ნა ცემ თა თა ნახ მად კი – 3 713 804 ად ამი ანს. ამ წლებ ში სა-
ქარ თვე ლოს ფარ გლებს გა რეთ ქარ თველ თა მიგ რა ცი ამ მე ტად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ციფ რი შე ად გი ნა – თუ კი 1989 წელს ქარ თველ თა რა ოდ ენ ობა 
3 787 393 ად ამი ანს შე ად გე ნდა, 2002 წელს მა თი რიცხვი – 3 661 173-მდე 
შემ ცირ და, 2014 წელს კი – 3 224 564 ად ამი ან ამ დე. თუმ ცა ბევ რად მას-
შტა ბურ სა ხეს სა ქარ თვე ლოს ფარ გლებს გა რეთ მი სი არ ატ იტ ულ ური 
(არ აქ არ თუ ლი) ერ ოვ ნე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მიგ რა ცია ატ არ ებ და, 
რის შე დე გა დაც მო სახ ლე ობ ის მო ნო ეთ ნი კუ რო ბა გა იზ არ და: ქარ თველ-
თა წილ მა (1989 წლის მო ნა ცე მე ბით) 70,13%-იდ ან (2014 წლის მო ნა ცე-
მე ბით) 86,83%-მდე იმ ატა. 1989 წლი დან 2014 წლამ დე, შე სა ბა მი სად, 
შემ ცირ და ყვე ლა სხვა ნა ცი ონ ალ ობ ის წარ მო მად გე ნელ თა წი ლიც: სომ-
ხე ბის – 8,10%-დან 4,53%-მდე; რუ სე ბის – 6,32%-დან 0,71%-მდე; ოს ებ ის 
– 3,04%-იდ ან 0,39%-მდე; ბერ ძნე ბის – 1,86%-დან 0,15%-მდე. შე და რე ბი-

13 ი. სუბოტინა. მიგრაცია და ნაციონალური შემადგენლობის ცვლილება მოკავშირე 
რეს  პუბლიკებში//რასები და ხალხები: თანამედროვე ეთნიკური და რასობრივი 
პრობლემები. „ნაუკა“ 1986. გამოშვ. 15. გვ. 120, 123–124.

14 იქვე. გვ. 128, 132.
15 მ. გაჩეჩილაძე. ქართველთა დიასპორა რუსეთში და ქართულ-რუსული ურ თი ერ-

თობები: კვლევითი ანგარიში. თბილისი: კავკასიური სახლი, 2016. გვ. 10. 
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თი ზრდა გა ნი ცა და მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო ში მაცხოვ რე ბელ მა აზ ერბა-
იჯ ან ლ ებ ის წილ მა (5,69%-დან 6,27%-მდე), თუმ ცა მა თი რა ოდ ენ ობ აც 
ას ევე შემ ცირ და (307 556-დან 233 024-მდე ად ამ იანი).

სა ქარ თვე ლოს მო ნო ეთ ნი კუ რი მო სახ ლე ობ ის გაზ რდამ, რო გორც 
ჩანს, ერ ოვ ნე ბა თა შო რი სი ქორ წი ნე ბე ბი უნ და შე ამ ცი როს. იმ ავ დრო-
ულად, 1990-იანი წლე ბი სა და შემ დგო მი ათ წლე ულ ის აქ ტი ური მიგ რა-
ცი ული პრო ცე სი – ძი რი თა დად მუ შა-მო სამ სა ხუ რე თა მიგ რა ცია – ას ეთი 
ოჯ ახ ებ ის შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბას პო ტენ ცი ურ ად ზრდი და. სა ქარ თვე-
ლო დან ძი რი თა დი მიგ რა ცი ული დი ნე ბე ბი მი მარ თუ ლი იყო რუ სე თის, 
სა ბერ ძნე თის, იტ ალი ის, აშშ-სა და სხვა ქვეყ ნე ბის კენ. ასე, 1989 წელს 
ჩა ტა რე ბუ ლი სა ყო ველ თაო აღ რიცხვის მო ნა ცემ თა მი ხედ ვით რუ სე თის 
სხვა დას ხვა რე გი ონ ებ ში ცხოვ რობ და -130 688 ქარ თვე ლი, 2002 წლის 
მო ნა ცემ თა მი ხედ ვით – 197 934, ხო ლო 2010 წლის მო ნა ცემ თა მი ხედ-
ვით, კი – 157 803. ას ევე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ მაჩ ვე ნებ ლებ ში არ შე დი ან 
სა ქარ თვე ლო დან მიგ რი რე ბუ ლი სხვა ნა ცი ონ ალ ობ ის წარ მო მად გენ ლე-
ბი, – აზ ერ ბა იჯ ან ლ ები, სომ ხე ბი, ოს ები, რუ სე ბი და სხვ. ით ვლე ბა, რომ 
2002 და 2010 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ყო ველ თაო აღ რიცხვის მო ნა ცე მე-
ბი ძა ლი ან შემ ცი რე ბუ ლია. არა ოფ იცი ალ ური შე ფა სე ბე ბით, რომ ლე ბიც 
ერ თმა ნე თის გან საკ მა ოდ გან სხვავ დე ბა, სა ქარ თვე ლო დან რუ სეთ ში ჩა-
მო სუ ლი მიგ რან ტე ბის რა ოდ ენ ობა 1 მლნ ად ამი ან ამ დე აღ წევს, ამ ას თან, 
მხო ლოდ მოს კოვ ში და ახ ლო ებ ით 400 ათ ასი ად ამი ანი ცხოვ რობს. აღ-
სა ნიშ ნა ვია, რომ მუ შა-მო სამ სა ხუ რე თა ას ეთი მას შტა ბუ რი მიგ რა ცია სა-
ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი ული გან ვი თა რე ბის თვის რე ალ ურ საფ რთხეს 
წარ მო ად გენს.

მუ შა-მო სამ სა ხუ რე მიგ რან ტთა რა ოდ ენ ობ ისა და მიგ რა ცი ულ დი-
ნე ბა თა მი მარ თუ ლე ბე ბის თვა ლის მი დევ ნე ბა შე სა ძლე ბე ლია გა ნი-
საზღვროს ის ეთი მაჩ ვე ნებ ლი თაც, რო გო რი ცაა სხვა დას ხვა ქვეყ ნი დან 
სა ქარ თვე ლოს მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ელ ებ ული ფუ ლა დი გა და-
რიცხვე ბი. 2013 წლის მო ნა ცე მე ბით, ქვე ყა ნა ში გა და ირ იცხა 1,4 მლრდ 
დო ლა რი, არ აპ ირ და პი რი მო ნა ცე მე ბით, ამ თან ხის დი დი ნა წი ლი 
კერ ძო პირ თა არ აკ ომ ერ ცი ულ გა და რიცხვებს შე ად გენს, რაც ქარ თულ 
ოჯ ახ თა დი დი ნა წი ლის შე მო სავ ლის ძი რი თა დი წყა როა. ქარ თულ ეკ-
ონ ომ იკ აში ამ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა საკ მა ოდ დი დია. 
ძი რი თა დი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი ქარ თულ ოჯ ახ ებს რუ სე თი დან მი-
ეწოდ ება – 2006 წელს გა და ირ იცხა 368,7 მლნ დოლარი, 2013 წელს – 
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801,4 მლნ დოლარი, სა ბერ ძნე თი დან – 2006 წელს – 16,9 მლნ დო ლა რი, 
2013 წელს – 198 მლნ დოლარი, ას ევე იტ ალი იდ ან და აშშ-დან.    

მი უხ ედ ავ ად ქარ თველ მიგ რან ტთა რიცხვის შე სა ხებ არა ოფ იცი ალ-
ური შე ფა სე ბე ბის სა ეჭ ვო ობ ისა, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის სტა ტის ტი კის 
მო ნა ცე მე ბი იმ ას მოწ მობს, რომ ქარ თველ თა სათ ვის ტო მო რუ სეთ ში 
2006-2013 წწ. ზრდას აგ რძე ლებ და, ხო ლო ქარ თველ მუ შა-მო სამ სა ხუ-
რე მიგ რან ტთა ძი რი თა დი შე მო სავ ლის წყა როდ რუ სე თის ეკ ონ ომ იკა 
რჩე ბო და16. 

დღეს რუ სეთ სა და დსთ-ს ქვეყ ნებ ში უკ ვე არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლი 
დი ას პო რე ბის გარ და, ახ ალი ქარ თუ ლი დი ას პო რე ბი მსოფ ლი ოს სხვა-
დას ხვა ქვეყ ნებ შიც ყა ლიბ დე ბა, შე სა ბა მი სად, ერ ოვ ნე ბა თა შო რი სი ოჯა-
ხების შე საქ მნე ლად აუც ილ ებ ელი პი რო ბე ბი ის ევ არ სე ბობს. იმ დე ნად, 
რამ დე ნა დაც ეთ ნოსთ შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის წრე საბ ჭო თა პე რი ოდ-
ის გან გან სხვა ვე ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იც ვა ლა და გა ფარ თოვ და, ას-
ეთი ოჯ ახ ებ ის შე მად გენ ლო ბაც, რო გორც ჩანს, უკ ვე გარ კვე ულწი ლად 
სხვა ნა ირი იქ ნე ბა. თუ კი ერ ოვ ნე ბა თა შო რი სი ქორ წი ნე ბე ბის ეთ ნი კურ 
შე დეგ ზე ვი ლა პა რა კებთ, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ას ეთი კავ ში რე ბი გარ-
კვე ულ როლს ეთ ნი კუ რი კულ ტუ რე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბა ში და პი-
როვ ნე ბა თა შო რი სი, ნა ცი ონ ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ფორ მი რე ბა შიც 
თა მა შობს, მაგ რამ ეს რო ლი გა დამ წყვე ტი მა ინც არ არ ის. შე რე ული 
ქორ წი ნე ბე ბი დიდწი ლად თა ვა დაც ეთ ნო კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბი სა 
და ეთ ნოს თ შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის ზე გავ ლე ნას გა ნიც დის. შე რე ულ 
ქორ წი ნე ბებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ენ იჭ ება ას ევე სხვა ეთ ნი კურ გა-
რე მოც ვა ში მოხ ვედ რილ ნა ცი ონ ალ ურ ჯგუფ თა ად აპ ტა ცი ის პრო ცე სის 
გა ად ვი ლე ბის თვის და მრა ვა ლე როვ ნულ სა ზო გა დო ებ აში ეთ ნო კულ-
ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის ერთ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს მაჩ ვე ნებ ლად გა-
მო დის.   

16 ნ. მენდკოვიჩი. სამუშაო მიგრაცია საქართველოში და ფულადი გზავნილების 
სტა ტისტიკა//კავკასიათმცოდნეთა სამეცნიერო საზოგადოება. URL: http://www.
kavkazoved.info
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ნა თია ჭე ლი ძე

რუსეთ-საქართველოსშორისმიგრაციულიპროცესებიდა
სოციალურ-ეკონომიკურიშედეგები

რუ სი მო სახ ლე ობა სა ქარ თვე ლო ში (1989-2014 წ.)
ინ ტენ სი ური მიგ რა ცია დიდ ზე გავ ლე ნას ახ დენს მიმ ღე ბი და გამ-

გზავ ნი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ობ ის რიცხოვ ნო ბა სა და დე მოგ რა ფი ულ 
სტრუქ ტუ რა ზე. ეს ზე გავ ლე ნა გან სა კუთ რე ბით გა მოვ ლინ და პოს ტსაბ-
ჭო თა სა ქარ თვე ლო ში, სა დაც 1989-2014 აღ წე რა თა შო რის პე რი ოდ ში მო-
სახ ლე ობა 5,5 მლნ-დან 3,7 მლნ-მდე შემ ცირ და. ემ იგ რა ცი ის გავ ლე ნით 
მკვეთ რად მო იკ ლო რუ სი ერ ოვ ნე ბის მო სახ ლე ობ ამ. იგი 1989 წელს იყო 
341 ათ ასი კა ცი, 2014 წლის თვის კი სე ცე სი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ებ ის ჩათ-
ვლით 45 ათ ას ამ დე შემ ცირ და1. სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის 2014 წლის 
სა ყო ველ თაო აღ წე რის ძი რი თა დი შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო-
ში იმ ყო ფე ბა 26453 რუ სი ერ ოვ ნე ბის მო სახ ლე2. მათ შო რის – 7114 კა ცი 
და 19339 ქა ლი. ის ინი ძი რი თა დად გან სახ ლე ბულ ნი არი ან თბი ლის ში 
(13350), აჭ არ აში (3679), ქვე მო ქარ თლსა (2631) და კა ხეთ ში (1921). 

გაზ რდი ლი ინ ტენ სი ვო ბის ემ იგ რა ცი ამ არა მარ ტო რა ოდ ენ ობ რი ვად, 
არ ამ ედ ხა რის ხობ რი ვა დაც გააუარესა დარ ჩე ნი ლი რუ სი მო სახ ლე ობ-
ის დე მოგ რა ფი ული სტრუქ ტუ რა. ატ რო ფი რე ბუ ლია სქე სობ რივ-ას აკ-
ობ რი ვი სტრუქ ტუ რა. ქალ თა რიცხოვ ნო ბა 2,7-ჯერ აღ ემ ატ ება რუ სი 
მა მა კა ცე ბის რიცხოვ ნე ბას. 

გა მოკ ვლე ვე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ რუ სი ქა ლე ბის სხვა ერ ოვ ნე ბის მა-
მა კა ცებ თან ქორ წი ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი საკ მა ოდ მა ღა ლი იყო ათე ული 

1 ტუხაშვილი მ. პოსტსაბჭოთა საქართველოდან რუსი მოსახლეობის ინტენსიური 
ემიგრაციის დემოგრაფიული შედეგი. საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრე-
ბული. ვენა, ავსტრია, 2017.

2 აღწერა ვერ ჩატარდა სეცესირებულ ტერიტორიებზე, კერძოდ: აფხაზეთის ა/რ-ში და 
ცხინვალის რეგიონში. საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის 
ძირითადი შედეგები. http://census.ge/files/results/Census%20Release_GEO.pdf
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წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. სა ქარ თვე ლო ში რუ სი ქა ლე ბის ქორ წი ნე ბა ქარ-
თვე ლებ თან უფ რო მრა ვალ რიცხო ვა ნი იყო, ვიდ რე თა ვი სი ვე ერ ოვ ნე-
ბის წარ მო მად გენ ლებ თან.  

2002 წლის აღ წე რის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ 15-49 წლის ას აკის 
ყო ვე ლი 1000 რუ სი ქა ლის მი ერ გა ჩე ნი ლია 1779 ბავ შვი. ეს ყვე ლა ზე 
მცი რე მაჩ ვე ნე ბე ლია სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ სხვა ერ ოვ ნე ბა თა შო რის, 
აშ კა რა დაა გა მო ხა ტუ ლი შეკ ვე ცი ლი კვლავ წარ მო ებ ის რე ჟი მი, რეგ რე-
სუ ლი დე მოგ რა ფი ული ვი თა რე ბა3. იმ ავე აღ წე რის დროს გა მო იკითხა 
სხვა დას ხვა ერ ოვ ნე ბის ფერ ტი ლუ რი ას აკ ის (15-49 წე ლი) გათხო ვილ 
ქალ თა აზ რი მო სა ლოდ ნელ ბავ შვთა რიცხვის შე სა ხებ. აქ აც ყვე ლა ზე 
მცი რე შვი ლი ან ობ ის გან ზრახ ვა რუს ქა ლებს აღ მო აჩ ნდათ4. იგი ვერ 
უზ რუნ ველ ყოფს შთა მო მავ ლო ბით მა თი რიცხვის ჩა ნაც ვლე ბას. რუ სი 
ქა ლე ბის თვით სურ ვილ შიც კი გა მო ხა ტუ ლია რუ სუ ლი დი ას პო რის 
დე მოგ რა ფი ული დეპ რე სია.

ამ რი გად, მიგ რა ცი ული და ბუ ნებ რი ვი მოძ რა ობ ის ყვე ლა შეს წავ-
ლი ლი ტენ დენ ცია მი ან იშ ნებს სა ქარ თვე ლო ში რუ სი მო სახ ლე ობ ის 
რიცხოვ ნო ბის გარ და უვ ალ კლე ბა ზე.

იმ იგ რან ტე ბი რუ სე თის ფე დე რა ცი იდ ან 
2010-2014 წლებ ში უცხო ქვეყ ნის 35769 მო ქა ლა ქეს მი ენ იჭა ნა ტუ რა-

ლი ზა ცი ის გზით სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ობა. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 
მა თი უმ რავ ლე სო ბა სა ქარ თვე ლოს ყო ფი ლი მო ქა ლა ქეა, რომ ლებ მაც 
გააუქმეს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ობა სხვა ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ობ ის მი-
ღე ბის გა მო. მი ნი ჭე ბუ ლი 35769 მო ქა ლა ქე ობ იდ ან დი დი ნა წი ლი 25992 
(73%) მი იღ ეს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მო ქა ლა ქე ებ მა.

სა ქარ თვე ლოს ყო ფი ლი მო ქა ლა ქე ებ ის თვის მუდ მი ვი ბი ნად რო ბის 
ნე ბარ თვის გა ცე მი სა (2010-2014 წწ. 4791) და ორ მა გი მო ქა ლა ქე ობ ის 
(2010-2014 წწ. 25992) მი ნი ჭე ბის სტა ტის ტი კის გარ და, სა ქარ თვე ლო ში 
დი ას პო რი სა და ემ იგ რან ტთა ჯგუ ფე ბის ჩარ თუ ლო ბის კი დევ ერ თი ინ-
დი კა ტო რია თა ნა მე მა მუ ლის სტა ტუ სის და მა დას ტუ რე ბე ლი მოწ მო ბის 
სტა ტის ტი კა, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, ძი რი თა დად სა ქარ თვე ლოს ყო-
ფილ მო ქა ლა ქე ებ ზე გა იც ემა. 2012-2014 წლებ ში თა ნა მე მა მუ ლის სტა-

3 ტუხაშვილი მ. რუსების ჩამოსახლება და ემიგრაცია საქართველოდან. ჟურნალი 
„მიგრაცია 3“. ლტოლვილთა დანიის საბჭო, თსუ მიგრაციის კვლევის ცენტრი. 
თბილისი, უნივერსალი, 2009.

4 ტუხაშვილი მ. მიგრაციული ექსპანსიის დასასრული და რუსეთის „ახალი მიგრაცი-
ული პოლიტიკა“. თბილისი, „უნივერსალი“. 2009.
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ტუ სი 595 პირს მი ენ იჭა, მათ შო რის, აზ ერ ბა იჯ ან ის 277, ირ ან ის 117 და 
რუ სე თის 109 მო ქა ლა ქე სა და სხვ5. 

იმ იგ რან ტე ბის შე და რე ბით ახ ალ ჯგუფს წარ მო ად გე ნენ გა ნათ ლე ბის 
მი სა ღე ბად ჩა მო სუ ლი უცხო ელ ები, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლო ში ძი რი-
თა დად უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბას იღ ებ ენ. ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში 
სა ქარ თვე ლოს უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ყო ველ წლი ურ ად ჩა რიცხუ ლი უცხო-
ელი სტუ დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა სტა ბი ლუ რად იზ რდე ბა. 2004-2014 
წლებ ში სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სსა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ-
ში ჩა რიცხუ ლი ყვე ლა ზე მე ტი უცხო ელი სტუ დენ ტი აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან 
(3164), ინ დო ეთ იდ ან (1376), თურ ქე თი დან (1310), ნი გე რი იდ ან (883), 
რუ სე თის ფე დე რა ცი იდ ან (777) და ერ აყ იდ ან (575) ჩა მო ვი და. რუ სე თის 
ფე დე რა ცი იდ ან ჩა მო სუ ლი სტუ დენ ტე ბის ერ თი ნა წი ლი, სა ვა რა უდ ოდ, 
შედ გე ბა „თა ნა მე მა მუ ლის სტა ტუ სის მქო ნე“ ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბის-
გან, ხო ლო მე ორე – ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კე ბის (რუ სე-
თის ფე დე რა ცია) მაცხოვ რებ ლე ბი სა გან, რომ ლე ბიც სპე ცი ალ ურ ად მო-
იზიდა რამ დე ნი მე ქარ თულ მა უმ აღ ლეს მა სას წავ ლე ბელ მა გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის მიზ ნით.  

2010 წლამ დე სა ქარ თვე ლო ში თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა რიცხვი საკ-
მა ოდ და ბა ლი იყო: 2005 წლი დან 2010 წლამ დე გან მცხა დე ბელ თა სა-
ერ თო რა ოდ ენ ობა არ აღ ემ ატ ებ ოდა 300 ად ამი ანს6; მათ უმ რავ ლე სო ბას 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მო ქა ლა ქე ები შე ად გენ დნენ. 2010 წლი დან სა-
ქარ თვე ლო ში თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა რიცხვი იწყებს ზრდას. მთლი-
ან ობ აში, 2010-2014 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა 
რიცხვი 30-ჯერ გა იზ არ და. 2010-2014 წლებ ში გა კეთ და თავ შე საფ რის 
მა ძი ებ ელ თა 3244 გა ნაცხა დი, მათ გან მხო ლოდ 159 გა ნაცხა დი იყო რუ-
სე თის ფე დე რა ცი ის მო ქა ლა ქის. 2012-2014 წლებ ში რუ სე თის ფე დე რა-
ცი იდ ან თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა რა ოდ ენ ობა დრო ებ ითი გან თავ სე-
ბის ცენ ტრში 14 ად ამი ან ით შე მო იფ არ გლე ბო და7.

სა ქარ თვე ლო ში ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა რა ოდ ენ ობა 
ბო ლო 6 წლის გან მავ ლო ბა ში მერ ყე ობს; მას შემ დეგ, რაც 2013 წლი-
დან სა ქარ თვე ლომ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა და იწყო, ჰუ-

5 საქართველოს მოსახლეობის 2015 წლის მიგრაციის პროფილი. მიგრაციის საკითხთა 
სამთავრობო კომისია. 2015.

6 საქართველოს მოსახლეობის 2015 წლის მიგრაციის პროფილი. მიგრაციის საკითხთა 
სამთავრობო კომისია. 2015.

7 წყარო: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. 2015.



122

ნათიაჭელიძე

მა ნი ტა რუ ლი სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა რა ოდ ენ ობა იზ რდე ბა. ლტოლ-
ვი ლის სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა რა ოდ ენ ობ ის კლე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
ნა წი ლობ რივ აიხ სნას იმ ლტოლ ვილ თა რა ოდ ენ ობ ის ზრდით, ვი საც 
 სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ობა მი ენ იჭა. მათ გან უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად-
გე ნენ რუ სე თის მო ქა ლა ქე ჩე ჩე ნი ლტოლ ვი ლე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რო-
ბენ ახ მე ტის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პან კი სის ხე ობ აში8. ამ ჟა მად პან კი სის 
ხე ობაში 300-მდე ნა ტუ რა ლი ზე ბუ ლი ჩე ჩე ნი ლტოლ ვი ლია9.

სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მო ნა ცე მე ბის თა ნახ-
მად, 2010-2014 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე უცხო ქვეყ ნის 
მო ქა ლა ქე თა კა ნო ნი ერი სა ფუძ ვლის გა რე შე ყოფ ნის 13572 შემ თხვე ვა 
გა მოვ ლინ და. ამ ჯგუფ ში უცხო ელ თა უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად გე ნენ 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მო ქა ლა ქე ები 8272 (სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის 60%-
ზე ოდ ნავ მე ტი)10.

სა ქარ თვე ლოს პე ნი ტენ ცი ურ სის ტე მა ში გან თავ სე ბულ რუ სე თის 
მო ქა ლა ქე სრულ წლო ვან მსჯავ რდე ბულ თა რიცხოვ ნო ბა 2017 წლის 31 
მარ ტის მდგო მა რე ობ ით შე ად გენს 65-ს, ეს რიცხვი მო იც ავს ორ მა გი მო-
ქა ლა ქე ობ ის მქო ნე ებ საც (ცხრი ლი 1).

ცხრი ლი 1. რუ სე თის მო ქა ლა ქე სრულ წლო ვან მსჯავ რდე ბულ თა 
რიცხოვ ნო ბა სა ქარ თვე ლო ში11

წლე ბი 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

მსჯავ რდე ბუ ლი რუ სე თის მო-
ქა ლა ქე ები სა ქარ თვე ლო ში

84 98 90 77 81 87 86 65

8 წყარო: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. 2015.

9 წყარო: საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. 2017.

10 საქართველოს მოსახლეობის 2015 წლის მიგრაციის პროფილი. მიგრაციის საკითხთა 
სამთავრობო კომისია. 2015.

11 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, 2017.
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ქარ თვე ლე ბი რუ სე თის ფე დე რა ცი აში 
სა ინ ტე რე სოა ქარ თვე ლი მო სახ ლე ობ ის რიცხოვ ნო ბის შე ფა სე ბა რუ-

სე თის ფე დე რა ცი აში. საზღვარ გა რეთ მყო ფი ქარ თვე ლი მიგ რან ტე ბის 
მი მო ხილ ვა ეფ უძ ნე ბა მიგ რან ტთა ჯგუ ფე ბის მო ნა ცემ თა მრა ვალ ფე რო-
ვან წყა რო ებ სა და შე ფა სე ბებს. ცხრილ ში წარ მოდ გე ნი ლი წყა რო ებ ის 
მი ხედ ვით, ყვე ლა ზე მე ტი ქარ თვე ლი ემ იგ რან ტი რუ სე თის ფე დე რა-
ცი აშია საზღვარ გა რეთ და ბა დე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის კა ტე გო რი ის მი-
ხედ ვით (ცხრი ლი 2).

ამ ავე დროს, რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მო სახ ლე ობ ის ბო ლო სა ყო ველ-
თაო აღ წე რის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, რუ სეთ ში 158917 ეთ ნი კუ რი ქარ-
თვე ლი ცხოვ რობს.12 ბუ ნებ რი ვია, აღ წე რის შე დე გებ ში არ იგ ულ ის ხმე ბა 
მო ქა ლა ქე ობ ის, რე გის ტრა ცი ისა და ჩა წე რის არ მქო ნე, რუ სეთ ში არ ალ-
ეგ ალ ურ ად მყო ფი ქარ თვე ლე ბი, რომ ლე ბიც რა ოდ ენ ობ ით, სა ვა რა უდ-
ოდ, არ ჩა მო უვ არ დე ბი ან, თუ არ აღ ემ ატ ები ან ლე გა ლუ რად მცხოვ რე ბი 
ქარ თვე ლე ბის რიცხვს, ამ ას თან, აღ რიცხვა ში არ შე დი ან სა ქარ თვე ლო-
დან წა სუ ლი ეთ ნი კუ რად არ აქ არ თვე ლე ბიც, რაც თა ვის თა ვად ამ ცი რებს 
რა ოდ ენ ობ ას.

რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მიგ რა ცი ის ფე დე რა ლუ რი სამ სა ხუ რის მო ნა-
ცე მე ბით, 2015 წლის 10 ნო ემ ბრის თვის რუ სეთ ში მცხოვ რე ბი ქარ თვე-
ლი ემ იგ რან ტე ბის რიცხვი 43762-ს შე ად გენ და, მათ შო რის, 26371 მა-
მა კა ცი და 17391 ქა ლი იყო.13 ქარ თვე ლი ემ იგ რან ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
შრო მი სუ ნა რი ან იას აკ ისაა – 18-დან 49 წლამ დე. რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 
სა ხელ მწი ფო სტა ტის ტი კის ფე დე რა ლუ რი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით, 
1997-2015 წლებ ში რუ სეთ ში ჩა ვი და სა ქარ თვე ლოს 194558 მო ქა ლა ქე 
მა შინ, რო დე საც იმ ავე პე რი ოდ ის მან ძილ ზე რუ სე თი და ტო ვა სა ქარ-
თვე ლოს 28161 მო ქა ლა ქემ14. თუ შე ვუ სა ბა მებთ ამ მო ნა ცე მებს რუ სეთ ში 
ქარ თველ ემ იგ რან ტთა რა ოდ ენ ობ ის არ სე ბულ შე ფა სე ბებს (ცხრი ლი 2), 
ეს მი უთ ით ებს ნა ტუ რა ლი ზა ცი ის მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელ ზე15.

12 Российская перепись населения 2010, Национальный Состав Населения Российской 
Федерации;http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

13 http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/54891/
14 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/

demography/#
15 საქართველოს მოსახლეობის 2015 წლის მიგრაციის პროფილი. მიგრაციის საკითხთა 

სამთავრობო კომისია. 2015.
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ცხრი ლი 1: ქარ თვე ლი ემ იგ რან ტე ბი რუ სე თის ფე დე რა ცი აში, რო გორც 
ძი რი თა დი ბი ნად რო ბის ქვე ყა ნა ში, 1990-2013 წწ.
ძი რი თა დი 
ბი ნად
რო ბის ქვე-
ყა ნა

UN
DESA1

UN
DESA1

UN
DESA1

UN
DESA1

WB2 MPC3

მო ნა ც 
ემ  თა 
ტი პი

1990წ მო ნაც 
ემ თა 
ტი პი

2000წ მო ნაც 
ემ თა 
ტი პი

2010წ მო  ნა
ემ  თა 
ტი პი

2013წ მო ნაც 
ემ თა 
ტი პი

2010 წ მო ნაც 
ემ თა 
ტი პი

2012 წ

რუ სე თის 
ფე დე რა ცია

B 656888 B 625298 B 441793 B 436005 B 644390 B 628973

მო ნა ცემ თა ტი პი B. საზღვარ გა რეთ და ბა დე ბუ ლი მო სახ ლე ობა.
1) გა ერო-ს ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური სა კითხე ბის დე პარ ტა მენ ტი, 2013 წ; აფხა-

ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის სე ცე სი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ებ ის ჩათ ვლით. სა ან გა რი შო 
წლის, კერ ძოდ 1990, 2000, 2010 და 2013 წლე ბის 1 ივ ლი სის მო ნა ცე მე ბი; 

2) მსოფ ლიო ბან კი, 2010 წ. მო ნა ცე მე ბი და ფუძ ნე ბუ ლია 2008 წელს გა დათ ვლილ გა-
ერო-ს ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური სა კითხე ბის დე პარ ტა მენ ტის მო ნა ცე მებ ზე, რომ-
ლე ბიც ეხ ება სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტთა რა ოდ ენ ობ ას და აგ რეთ ვე რათ ჰა სა და შო უს 
კვლე ვა ზე (Ratha and Shaw 2007). ბო ლო მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია 2010 წლის 1 ოქ ტომ-
ბრის მდგო მა რე ობ ით. არ არ ის მი თი თე ბუ ლი, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია თუ არა აფხა ზე-
თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის სე ცე სი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ებ ის მო ნა ცე მე ბი; 

3) მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კის ცენ ტრი, 2013 წ., ერ ოვ ნულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით. 
არ არ ის მი თი თე ბუ ლი, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია თუ არა აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის 
სე ცე სი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ებ ის მო ნა ცე მე ბი.

2000 წლამ დე, სა ნამ რუ სე თი სა ქარ თვე ლოს თან სა ვი ზო რე ჟიმს შე-
მო იღ ებ და, რუ სეთ ში ქარ თველ მიგ რან ტთა რა ოდ ენ ობა საკ მა ოდ სტა-
ბი ლუ რი იყო და წე ლი წად ში 20000-დან 25000 ად ამი ან ამ დე მერ ყე ობ და 
(დი აგ რა მა 1). თუმ ცა 2001 წლი დან ემ იგ რან ტთა რიცხვი ორ ჯერ შემ-
ცირ და და 2004 წელს ყვე ლა ზე და ბალ მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წია (4886). ემ-
იგ რან ტთა რა ოდ ენ ობ ამ ის ევ და იწყო ზრდა 2007-2008 წლებ ში და 2014 
წლის თვის და ახ ლო ებ ით 10000 ემ იგ რან ტს შე ად გენს წლი ურ ად.
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დი აგ რა მა 1. სა ქარ თვე ლო დან რუ სეთ ში და რუ სე თი დან სა ქარ თვე-
ლო ში მიგ რა ცი ის დი ნა მი კა (1997-2015 წწ.)16

გა ერო-ს ლტოლ ვილ თა უმ აღ ლე სი კო მი სა რი ატ ის (UNHCR) მო ნა-
ცე მე ბის თა ნახ მად, თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე-
თა რიცხვი მნიშ ვნე ლოვ ნად მერ ყე ობს ყო ველ წლი ურ ად. თავ შე საფ რის 
მა ძი ებ ელ თა გა ნაცხა დე ბის ყვე ლა ზე მცი რე რა ოდ ენ ობა 2006 წელს და-
ფიქ სირ და (5382), ხო ლო ყვე ლა ზე მა ღა ლი – 2009 წელს (15735), ანუ 
2008 წლის რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ომ იდ ან ერ თი წლის შემ დეგ. სა ქარ-
თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის მი ერ თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა ყვე ლა ზე მე ტი 
გა ნაცხა დი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში იქ ნა შე ტა ნი ლი, თუმ ცა სა ქარ თვე-
ლო დან თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თათ ვის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი და-
ნიშ ნუ ლე ბის ქვეყ ნე ბის ათე ულ ში რუ სე თის ფე დე რა ცი აც ხვდე ბა: 2004 
წლი დან 2014 წლის ჩათ ვლით რუ სე თის ფე დე რა ცი აში სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ებ ის მხრი დან 10014 გა ნაცხა დია გა კე თე ბუ ლი, მა თი 62% – 
2008-2009 წლებ ში. 

ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ებ ის თვის 2010 წელს შემ ცირ და 30%-ით და ეს ტენ დენ ცია 
მომ დევ ნო წლებ შიც გრძელ დე ბა. ძი რი თა დად, რუ სეთ ში, გერ მა ნი ასა 
და აშშ-ში ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა შემ ცი რე ბი დან გა-
მომ დი ნა რეა. თუმ ცა გა ერო-ს ლტოლ ვილ თა უმ აღ ლე სი კო მი სა რი ატ-
ის მო სახ ლე ობ ის სტა ტის ტი კის მო ნა ცემ თა ბა ზის თა ნახ მად, 2004-2014 
წლებ ში რუ სე თის ფე დე რა ცი აში 10762 ქარ თვე ლი ლტოლ ვი ლე ბის 

16  საქართველოს 2017 წლის მიგრაციის პროფილი, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 
კომისია http://migration.commission.ge/files/migraciis_profili_2017_a4_new_1_1.pdf 
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სტა ტუ სის მქო ნე (ქარ თველ ლტოლ ვილ თა სტა ტუ სის მქო ნე თა ჯა-
მუ რი მაჩ ვე ნებ ლის 10,4%). რუ სეთ ში სა ქარ თვე ლო დან თავ შე საფ რის 
მა ძი ებ ელ თა და ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა რა ოდ ენ ობ ის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა, სა ვა რა უდ ოდ, აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ-
ის სე ცე სი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ებ იდ ან 2008-2009 წლებ ში მო სახ ლე ობ ის 
გა დი ნე ბას უნ და და ვუ კავ ში როთ (სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში (2004-2014) 
რუ სე თის ფე დე რა ცი აში ქარ თვე ლე ბის თვის ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის 
75% 2009-2012 წლებ ში იქ ნა მი ნი ჭე ბუ ლი).

რუ სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ები სა ქარ თვე ლო ში
2008 წლის ქარ თულ-რუ სუ ლი კონ ფლიქ ტის შე დე გად რუ სე თის ფე-

დე რა ცი იდ ან სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აში პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
წი ლი კლე ბუ ლობს (ცხრი ლი 3).

რუ სე თი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის დი დი ნა წი ლი არაა 
კერ ძო ბიზ ნე სის კა პი ტა ლი, ის წარ მო ად გენს სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ებ-
ის და ბან დე ბებს, ანუ რუ სე თის სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე სებს ატ არ ებს. რუ-
სულ-ქარ თულ ურ თი ერ თო ბებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი კონ სტრუქ ცი ული 
თა ნამ შრომ ლო ბით გა მო ირ ჩე ვა ენ ერ გე ტი კის სექ ტო რი. ურ თი ერ თო ბის 
ყვე ლა ზე და ძა ბულ პე რი ოდ შიც კი სა ქარ თვე ლო, თა ვის მხრივ, ას რუ-
ლებ და სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბებს, რო გორც სატ რან ზი ტო 
ქვე ყა ნა – რუ სუ ლი ბუ ნებ რი ვი აირ ის სომ ხე თის თვის მი სა წო დებ ლად, 
ას ევე, სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბას რუ სე თი სათ ვის ელ ექ ტრო ენ-
ერ გი ის მი წო დე ბის კუთხით.

2003 წელს რუ სე თის კომ პა ნია „ინ ტერ–რა ომ“ (ИНТЕР РАО ЕЭС) 
შე ის ყი და თბი ლი სის ელ ექ ტრო მო მა რა გე ბის მო ნო პო ლის ტი, ამ ჟა მინ-
დე ლი სს „თე ლა სი“. რუ სე თის სა ხელ მწი ფო ენ ერ გე ტი კუ ლი კომ პა ნია 
„ინ ტერ-რაო“ ას ევე ფლობს ის ეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა გე ნე რა ციო ობი-
ექ ტებს, რო გო რე ბი ცაა სა აქ ციო სა ზო გა დო ებ ები „ხრა მი ჰეს 1“, „ხრა მი 
ჰეს 2“ და, ას ევე, შპს „მტკვა რი ენ ერ გე ტი კა“. 2004 წელს რუ სულ მა სა-
ხელ მწი ფო ბან კმა „ვნეშ ტორ გბან კმა“ შე იძ ინა სომ ხუ რი „არ მსბერ ბან კი“, 
ხო ლო შემ დეგ, 2005 წელს მათ ვე შე იძ ინ ეს მა შინ სა ქარ თვე ლოს სი დი-
დით მე სა მე კო მერ ცი ული ბან კი „გა ერ თი ან ებ ული ქარ თუ ლი ბან კი“ – 
ახ ლა უკ ვე „ვი თი ბი ბან კი“. სა ქარ თვე ლოს უმ სხვი ლე სი ოქ რო სა და 
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სპი ლენ ძის მომ პო ვე ბე ლი და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი კონ ცერ ნის აქ ცი ათა 
პა კე ტი შე იძ ინა რუ სულ მა ჯგუფ მა „სამ რეწ ვე ლო ინ ვეს ტო რე ბი“17.

რუ სე თის ბიზ ნეს მე ნე ბის კუთ ვნი ლი კომ პა ნი ები აქ ტი ურ ად იყ ვნენ 
ჩარ თულ ნი სა ქარ თვე ლოს ის ეთი დი დი წყლის მე ურ ნე ობ ათა და ენ-
ერ გე ტი კუ ლი ობი ექ ტე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცეს შიც, რო გო რე ბი ცაა 
თბი ლი სის წყალ სა დე ნი და 130 მგვტ-იანი „ჟინ ვალ ჰე სი“.

სრუ ლი სი ის ჩა მოთ ვლა შე უძ ლე ბე ლია, რად გან რიგ შემ თხვე ვებ ში 
ინ ვეს ტო რი კომ პა ნი ები ოფ შო რულ ზო ნებ ში არი ან და რე გის ტრი რე ბუ-
ლი და მა თი რე ალ ური დამ ფუძ ნებ ლე ბის დად გე ნა მე ტად რთუ ლია.

ცხრი ლი 3. სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი ინ ვეს-
ტი ცი ები რუ სე თი დან ეკ ონ ომ იკ ის დარ გე ბის მი ხედ ვით18(ათ ასი აშშ 
დო ლა რი)

სექ ტო რი 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
სულ 47881.0 55435.2 20486.1 2,047.3 82242.0 46328.8 22499.3

მათ შო რის:        
სოფ ლის მე ურ ნე ობა,თევ-
ზჭე რა 192.6 269.8 -358.2 -260.2 -462.1 732.6 133.8
სამ თო მო პო ვე ბი თი მრეწ-
ვე ლო ბა - - 106.4 14.7 59.2 279.4 -123.5
და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ-
ვე ლო ბა -866.3 195.0 107.1 -8134.6 42245.2 4,742.8 -1680.1

ენ ერ გე ტი კა 1186.3 1856.6 -3085.0 -570.8 5585.8 1105.6 -250.6
მშე ნებ ლო ბა 284.6 -1051.1 2649.6 3109.9 1638.1 3640.2 -1327.4
სას ტუმ რო ები და რეს-
ტორ ნე ბი -163.4 -277.4 401.8 -189.9 5990.3 -868.6 3548.8
ტრან სპორ ტი და კავ შირ-
გაბ მუ ლო ბა 27656.7 38223.8 12190.4 -6808.5 7836.1 21672.3 586.0

მათ შო რის:

ტრან სპორ ტი ... ... ... ... ... 853.9 474.9
კავ შირ გაბ მუ ლო ბა ... ... ... ... ... 20818.4 111.1

უძ რა ვი ქო ნე ბა1 127.4 -78.0 72.2 359.0 4691.8 1656.3 13606.2

ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა 
და სოც. დახ მა რე ბა 82.2 4981.8 5107.4 71.9 -4688.0 338.1 84.8

სა ფი ნან სო სექ ტო რი2 16693.4 5928.6 -2512.0 10575.0 17805.6 13237.9 5647.4

და ნარ ჩე ნი სექ ტო რე ბი3 2687.6 5386.1 5806.3 3880.8 1540.0 -207.8 2274.0

1 ოპ ერ აცი ები უძ რა ვი ქო ნე ბით, იჯ არა და მომ ხმა რებ ლი სათ ვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა;

17 მურცხვალაძე ი. ქართულ-რუსული სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. რუ-
სეთ-საქართველო: ძირითადი მიმართულებები. ICCN, 2014.

18 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (www.geostat.ge) 2017 წ. 
ოფიციალურ მონაცემთა კომპილაცია ეკონომიკის დარგების მიხედვით. ავტორი.
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2 სა ფი ნან სო სექ ტო რის მო ნა ცე მე ბი 2009 წლი დან მო იც ავს სა ბან კო, მიკ რო სა ფი ნან სო 
და სა დაზღვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს-
ტი ცი ებ ის მო ნა ცე მებ საც;

3 ვაჭ რო ბა; გა ნათ ლე ბა; კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი ალ ური და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა.
რუ სე თის მო ქა ლა ქე ებ ის კერ ძო მე წარ მე ობ ის გა მოც დი ლე ბა სა ქარ-

თვე ლო ში
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მო ქა ლა ქე ებ ის რიცხოვ ნო ბა, ვინც სა კუთ რე-

ბის უფ ლე ბით და ირ ეგ ის ტრი რა უძ რა ვი ქო ნე ბა (2010-2014 წწ.)
სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს მი ერ მო-

წო დე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2010-2014 წლებ ში უცხო ქვეყ ნის 
მო ქა ლა ქე თა მი ერ სა ქარ თვე ლო ში სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო ან არ ას ას ოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ან ბი ნის/სახ ლის სა კუთ რე ბა ში 
რე გის ტრა ცი ის 23398 შემ თხვე ვა და რე გის ტრირ და. სა ქარ თვე ლო ში უძ-
რავ ქო ნე ბა ში ინ ვეს ტი ცი ებს ძი რი თა დად ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის 
ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ები ახ ორ ცი ელ ებ ენ (აზ ერ ბა იჯ ანი, სომ ხე თი, რუ-
სე თის ფე დე რა ცია და უკ რა ინა). შე საძ ლოა, მათ შო რის იყ ვნენ სა ქარ-
თვე ლოს ყო ფი ლი მო ქა ლა ქე ები, რომ ლებ მაც თა ვის დრო ზე და ტო ვეს 
სა ქარ თვე ლო სხვა ქვეყ ნებ ში გა და ვიდ ნენ საცხოვ რებ ლად და სურ ვი ლი 
აქ ვთ, უძ რავ ქო ნე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბის მეშ ვე ობ ით შე ინ არ ჩუ ნონ კავ ში-
რე ბი სა ქარ თვე ლოს თან. იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვას სა ბერ ძნე თი სა და ის-
რა ელ ის მო ქა ლა ქე თა ნა წი ლის შე სა ხებ. რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მო ქა ლა-
ქე ებ ის მი ერ 2010-2014 წლებ ში სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა და რე გის ტრირ და 
სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე (4004), არ ას ას ოფ ლო-სა-
მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა სა (2365) და ბი ნა/სახ ლზე (6373).

ქარ თუ ლი დი ას პო რე ბი რუ სე თის ფე დე რა ცი აში 
დი ას პო რის სა კითხებ ში სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპ-

არ ატ ის 2014 წლის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს საზღვრებს 
გა რეთ ქარ თუ ლი დი ას პო რის19 300-ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცია არ სე ბობს. 
რუ სეთ ში, სა დაც ყვე ლა ზე დი დია სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის რა ოდ-
ენ ობა, დი ას პო რის სა კითხებ ში სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის 
აპ არ ატ ის მი ერ მხო ლოდ 42 ორ გა ნი ზა ცია აგ ამ ოვ ლე ნი ლი.

19 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ 
გამოყენებული ტერმინი „დიასპორა“ აერთიანებს საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ 
მიგრანტთა ყველა თემს, მათ შორის, ისტორიული დიასპორის წევრებს, დროებით 
მოკლევადიან ემიგრანტებს, გრძელვადიან ემიგრანტებს, ექსპატრიანტებსა და იმ 
ქართველებს, რომლებიც უკვე გახდნენ ემიგრაციის ქვეყნის მოქალაქეები.
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წარ მო მავ ლო ბის კუთხით რუ სეთ ში მცხოვ რებ დღე ვან დელ ქარ თვე-
ლო ბას წარ მო ად გენს ძი რი თა დად სა მი სეგ მენ ტი სა გან შემ დგა რი დი-
ას პო რა:

1. საბ ჭო თა კავ ში რის არ სე ბო ბის პე რი ოდ ში სხვა დას ხვა მი ზე ზით 
სა ქარ თვე ლო დან რუ სე თის ტე რი ტო რი აზე გა და სუ ლი ქარ თვე ლე ბი, 
რომ ლე ბიც, ბუ ნებ რი ვია, იმ დრო ის ათ ვის არ ით ვლე ბოდ ნენ ემ იგ რან-
ტე ბად;

2. 90-იან იწ ლე ბის ორი კონ ფლიქ ტის შე დე გად დევ ნი ლე ბად ქცე-
ული ქარ თვე ლე ბი;

3. და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღ დგე ნის შემ დგომ დღემ დე რუ სეთ ში წა სუ-
ლი შრო მი თი მიგ რან ტე ბი.

დღეს სა ქარ თვე ლო დან ემ იგ რი რე ბულ თა ნა მე მა მუ ლე ებს შევ ხვდე-
ბით რუ სე თის ფე დე რა ცი ის თით ქმის ყვე ლა რე გი ონ ში, მა თი სიმ რავ ლე 
გან სა კუთ რე ბით შე სამ ჩნე ვია მოს კოვ ში, პე ტერ ბურ გში, კრას ნო და რის 
მხა რე ში, სტავ რო პოლ სა თუ ჩრდი ლო ეთ ოს ეთ ის რეს პუბ ლი კა ში20.

ქარ თუ ლი დი ას პო რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის უმ ეტ ეს ობა თა ნა მედ რო-
ვე პე რი ოდ ში არ გა მო ირ ჩე ვა რა იმე გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბით. რუ-
სეთ ში დი ას პო რის გა აქ ტი ურ ება, უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, ხდე ბო და რო-
გორც სა ქარ თვე ლო ში, ისე რუ სე თის ფე დე რა ცი აში სხვა დას ხვა დროს 
მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის გავ ლე ნით. ორ გა ნი ზა ცი ათა 
უმ რავ ლე სო ბა სა კუ თარ საქ მი ან ობ ას ძი რი თა დად მი მარ თავს კულ ტუ-
რი სა და ენ ის გავ რცე ლე ბა-შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე, რა საც სის ტე მუ რი ხა სი ათი 
ნაკ ლე ბად აქ ვს. ქარ თულ დი ას პო რა ში ორ გა ნი ზა ცი ათა შო რის თა ნამ-
შრომ ლო ბის პრაქ ტი კაც, სამ წუხ როდ, ნაკ ლე ბად შე ინ იშ ნე ბა, რა საც სა-
ფუძ ვლად უდ ევს დი ას პო რის წევ რებ სა და ლი დე რებს შო რის გან სხვა-
ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პრე ფე რენ ცი ები.

ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ან ობა მოკ ლე ბუ ლია ერ თგვარ იდე ურ სა-
ფუძ ველს, რომ ლის გან საზღვრის სა ჭი რო ებ აც სა ქარ თვე ლო ზე მო დის. 
სამ წუ ხა როდ, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ისე დი ას პო რის წევ რებ თან 
სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას არ ანა ირი სა ხის კო მუ ნი კა ცია არ აქ ვს. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 2012 წლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-
ბამ სა კუ თარ თავ ზე აიღო ინ იცი ატ ივა, პო ზი ტი ურ ად შე ეც ვა ლა რუ-
სეთ-სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა, ამ 
გა დაწყვე ტი ლე ბა ში დი ას პო რის სა კითხი ყუ რადღე ბის მიღ მა დარ ჩა. 

20 გაჩეჩილაძე მ. რუსეთის ქართული დიასპორა და ქართულ-რუსული ურთიერთობები. 
კვლევის ანგარიში. კავკასიური სახლი. 2016.
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კვლე ვე ბის თა ნახ მად, რუ სე თის ფე დე რა ცი აში ქარ თუ ლი დი ას პო რის 
უმ თავ რეს გა მა ერ თი ან ებ ელ უც ვლელ და ნდო ბით მო სარ გებ ლე ინ სტი-
ტუტს წარ მო ად გენს მარ თლმა დი დებ ლო ბა და ეკ ლე სია.

კავ კა სი ური სახ ლის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ კვლე ვის შე დე გად,გა-
მო იკ ვე თა ის ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი, რაც გა ნა პი რო ბებს რუ სე თის ქარ-
თუ ლი დი ას პო რის სი სუს ტეს:

1. ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის უქ ონ ლო ბა; 
2. დი ას პო რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის გა თი შუ ლო ბა; 
3. დი ას პო რის წევ რთა ერ თმა ნე თის მი მართ უნ დობ ლო ბა.
მარ თა ლია, ორ ქვე ყა ნას შო რის გაწყვე ტი ლი დიპ ლო მა ტი ური ურ-

თი ერ თო ბე ბის არ არ სე ბო ბა არ თუ ლებს რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი-
ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის წარ მო ებ ას, მაგ რამ არ სე ბობს 
შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ცი ური სტრუქ ტუ რა, სა მარ თლებ რი-
ვი ბა ზა და სა ერ თა შო რი სო შე თან ხმე ბე ბი, რომ დი ას პო რას თან ურ თი-
ერ თო ბა სა ქარ თვე ლოს მიგ რა ცი ული პო ლი ტი კის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი-
ლი იყ ოს. 2008 წელს სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნა დი ას პო რის სა კითხებ ში 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპ არ ატი, რო მე ლიც 2016 წლის 
ნო ემ ბერ ში გა უქ მდა და დე პარ ტა მენ ტის სა ხით გა და ვი და სა გა რეო საქ-
მე თა სა მი ნის ტროს შე მად გენ ლო ბა ში. 2008 წელ სვე სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტში უცხო ეთ ში მცხოვ რებ თა ნა მე მა მუ ლე თა სა კითხებ ზე მუ შა-
ობს დი ას პო რის და კავ კა სი ის სა კითხთა კო მი ტე ტი. ამ ორი უწყე ბის 
ერ თობ ლი ვი საქ მი ან ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯია 2011 წელს „უცხო-
ეთ ში მცხოვ რე ბი თა ნა მე მა მუ ლე ებ ისა და დი ას პო რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ღე ბა (N5301-IIს, 24.11.2011.). 
უცხო ეთ ში ქარ თველ სათ ვის ტო მო ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ერ-
ება გვხვდე ბა სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ის, მიგ-
რა ცი ის ერ ოვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის (სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი-
ლე ბა, N59, 15.03.2013.), სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის დად გე ნი ლე ბის 
„სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის კონ ცეფ ცია“21, სა ქარ თვე-
ლოს მთავ რო ბის პროგ რა მის „ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და 
მი მარ თუ ლე ბე ბის (2014-2017 წწ.) დო კუ მენ ტი“ და ევ რო კავ შირ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის სა მარ თლებ რი ვი შე თან ხმე ბე ბის („აღ მო სავ ლეთ პარ-

21 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ეროვნული უსა ფრთხო-
ების კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ“ (23.12.2011. N5589-რს). http://mfa.gov.
ge/?sec_id=12&lang_id=GEO
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ტნი ორ ობა“, „პარ ტნი ორ ობა მო ბი ლუ რო ბის თვის“, „ას ოც ირ ებ ის შე თან-
ხმე ბა“) ერთ-ერთ უმ თავ რეს მიზ ნად.

რუ სუ ლი დი ას პო რე ბი სა ქარ თვე ლო ში
თუ კი ქარ თულ დი ას პო რას თან ურ თი ერ თო ბა მიგ რა ცი ის პო ლი ტი-

კის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია, მრა ვა ლე როვ ნულ და მრა ვალ კონ ფე სი ურ 
სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ სხვა დას ხვა ეთ ნი კურ ჯგუფ თან ურ თი ერ-
თო ბის გან ყე ნე ბუ ლად გან ხილ ვა მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის მარ თვის-
სის ტე მის გან არა ეფ ექ ტუ რია. „დი ას პო რის სა კითხებ ში სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპ არ ატ ის დე ბუ ლე ბა ში“22 აწ უკ ვე სა გა რეო 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს დი ას პო რებ თან ურ თი ერ თო ბის დე პარ ტა მენ ტის 
დე ბუ ლე ბა ში ან მათ აქ ტი ვო ბებს შო რის არ სად ჩანს სა ქარ თვე ლო ში არ-
სე ბუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ის მიზ ნით გა სა ტა რე-
ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები. თუმ ცა სა მარ თლებ რი ვი კუთხით ად გი ლობ რი ვი 
კა ნონ მდებ ლო ბა და სა ქარ თვე ლოს მი ერ რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი სა ერ თა-
შო რი სო კონ ვენ ცი ები უზ რუნ ველ ყოფს ყვე ლა მო ქა ლა ქის, მათ შო რის 
ერ ოვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის და მა თი დი ას პო რე ბის, უფ ლე ბე ბის დაც-
ვას, სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ასა და სა ზო გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ 
ცხოვ რე ბა ში თა ნა ბარ ჩარ თუ ლო ბას. ეს პო ლი ტი კა ას ახ ულია „შემ წყნა-
რებ ლო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ის ერ ოვ ნულ კონ ცეფ ცი ასა და 
სა მოქ მე დო გეგ მა ში23“, ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ-
ლე ბე ბის დო კუ მენ ტსა24 და „სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის 
კონ ცეფ ცი აში“25. 

სა ხალ ხო დამ ცვე ლის აპ არ ატ ის მო ნა ცე მე ბით, 2016 წლის თვის სა-
ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლია რამ დე ნი მე რუ სუ ლი დი ას პო რუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცია: რუ სუ ლე ნო ვან ჟურ ნა ლის ტთა კავ ში რი (მი ხე ილ აიდ ინ-

22 „დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნისა 
და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება, 
N18, 08.02.2008.

23 http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1317206664Tolerance Centre under the Auspices 
of the Public Defender.„შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული 
კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა“. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N348. 
08.05.2009.

24 http://www.mof.gov.ge/images/File/BDD/BDD-gadamushavebuli.pdf საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტრო. საქართველოს მთავრობის პროგრამა „ქვეყნის ძირითადი 
მონაცემები და მიმართულებები 2017-2020 წლებისათვის“. 

25 http://www.nsc.gov.ge/geo/PolicyDocuments.php National Security Council of Ge-
orgia. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ეროვნული უსა-
ფრთხოების კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ“ (23.12.2011. N5589-რს).
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ოვი); სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ახ ალ გაზ რდო ბის ას ოცი აცია (ალ ექ-
სან დრ ბე ჟენ ცე ვი); სა ქარ თვე ლოს რუს ქალ თა ას ოცი აცია “იარ ოს ლავ ნა” 
(ალა ბე ჟენ ცე ვა); “რუ სუ ლიკ ლუ ბი” (ნი კო ლაი სვინ ტიც კი); სა ქარ თვე-
ლოს სლა ვუ რი ხალ ხის ერ ოვ ნუ ლი კონ გრე სი (ან ჟე ლი კა ზა ხა რო ვა); ერ-
ოვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კავ ში რი (სე ნა კი) (ლა რი სა 
აგ აბ ალა ევა); “Fides et Spes” (მა რი ნე ბა ბუ ნაშ ვი ლი). სამ წუ ხა როდ, მა თი 
საქ მი ან ობა დი დი აქ ტი ურ ობ ით არ გა მო ირ ჩე ვა და შე სა ბა მი სად, მა თი 
აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა გარ თულ და.

დი ას პო რა, რო გორც ინ ტე ლექ ტუ ალ ური რე სურ სი და სა ქარ თვე ლო-
რუ სეთს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის და რე გუ ლი რე ბის პრო ცეს ში პო ზი-
ტი ური ინ სტრუ მენ ტი 

ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის მო-
ზიდ ვი სა და მა თი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური რე სურ სის უგ ულ ებ ელ ყო ფა 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ხე ლი დან გაშ ვე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბაა26. ამ ის-
თვის სა ჭი როა, რომ სა ხელ მწი ფომ მო ახ დი ნოს ად გი ლობ რი ვი თუ ქვეყ-
ნის ფარ გლებს გა რეთ მყოფ მეც ნი ერ ებს შო რის სა მეც ნი ერო, ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი და კულ ტუ რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ ება. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ დღეს ქარ თველ მეც ნი ერ თა უმ ეტ ესი ნა წი ლი აშშ-სა 
და ევ რო პის ქვეყ ნებ ში მოღ ვა წე ობს და ამ ას აქ ვს შე სა ბა მი სი მი ზე ზე ბი, 
რო გო რე ბი ცაა: ამ მი მარ თუ ლე ბით სა მეც ნი ერო გრან ტე ბის სი უხ ვე და 
ყვე ლა დარ გის მეც ნი ერ ის თვის და სავ ლუ რი სა მეც ნი ერო-აკ ად ემი ური 
სივ რცის მიმ ზიდ ვე ლო ბა. თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში რუ სე თის ფე დე რა-
ცი ის ფარ გლებ ში ძი რი თა დად გვხვდე ბი ან ქარ თუ ლი წარ მო შო ბის ის 
მეც ნი ერ ები, რომ ლე ბიც ხან გრძლი ვი პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში მოღ ვა-
წე ობ დნენ რუ სეთ ში და დღემ დე წარ მო ად გე ნენ რუ სე თის სა მეც ნი ერო 
სივ რცის თუ წამ ყვა ნი დარ გე ბის გა მო ჩე ნილ სპე ცი ალ ის ტებს. მათ აქ ვთ 
ფარ თო აღი არ ება და გარ კვე ული სა ხის გავ ლე ნა რუ სულ სა ზო გა დო ებ-
აში, ეს დი დი პო ტენ ცი ალია, რა ზე დაყ რდნო ბი თაც შე საძ ლოა, მოხ დეს 
ქარ თუ ლი დი ას პო რის გაძ ლი ერ ება.

26 გაჩეჩილაძე მ. რუსეთის ქართული დიასპორა და ქართულ-რუსული ურთიერთობები. 
კვლევის ანგარიში. კავკასიური სახლი. 2016.
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რუ სე თის ფე დე რა ცი აში ქარ თველ თა შრო მი თი მიგ რა ცი ის ეკ ონ ო-
მიკ ური პო ტენ ცი ალი

მი უხ ედ ავ ად რუ სე თის ფე დე რა ცი ას თან უკ იდ ურ ეს ად პო ლი ტი კუ-
რი და ძა ბუ ლო ბი სა (აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის შეიარაღებული 
კონ ფლიქ ტე ბი, სა ქარ თვე ლოს სე ცე სი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ები, სა ვაჭ რო 
ემ ბარ გო, დიპ ლო მა ტი ური იზ ოლ აცია, რუ სეთ ში არ სე ბუ ლი მიგ რან ტო-
ფო ბი ის პრობ ლე მა) გე ოგ რა ფი ული სი ახ ლო ვის, ენ ობ რი ვი ბა რი ერ ის 
ფაქ ტობ რი ვი არ არ სე ბო ბი სა და მო სახ ლე ობ ის ინ ტენ სი ური კავ ში რე ბის 
გა მო მა ინც არ წყდე ბა სა ქარ თვე ლო დან შრო მით მიგ რან ტთა ნა კა დე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით, ელ ექ-
ტრო ნუ ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო ცუ ლო ბა შე ად გენს 1151237 აშშ 
დო ლარს. ექ სპერ ტე ბი მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით 
მი უთ ით ებ ენ, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის სი დი დე 
სა ქარ თვე ლო ში ემ იგ რა ცი იდ ან ყვე ლა სა შუ ალ ებ ით შე მო სუ ლი თან ხის 
არ ან აკ ლებ 60%-70%-ია. ამ იტ ომ სა ქარ თვე ლო ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე-
ბის აგ რე გი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შეგ ვიძ ლია 1,6 მლრდ აშშ დო ლა რამ-
დეც27 კი ვი ვა რა უდ ოთ. ეს თან ხა 2016 წელს მშპ-ს 11,5%-ს შე ად გენს 
(მშპ – 14333 მლნ აშშ დო ლა რი), უტ ოლ დე ბა პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს-
ტი ცი ებს (1 645 მლნ აშშ დო ლა რი) და ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნებ ლის 78%-ია 
(2 113 მლნ აშშ დო ლა რი). 

გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას იქ ცევს რუ სე თის რო ლი სა ქარ თვე-
ლო დან გა სუ ლი შრო მით მიგ რან ტე ბის რიცხოვ ნო ბი სა და სა ქარ თვე-
ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის კუთხით. სა ქარ-
თვე ლო დან შრო მი თი მიგ რა ცი ის მთა ვა რი ტალ ღა ორი ათე ული წლის 
მან ძილ ზე რუ სეთ ზე მო დი ოდა. 1990-იანი წლე ბის შუა ხა ნე ბი დან 
ვიდ რე 2000-იანი წლე ბის შუა ხა ნე ბამ დე რუ სეთ ზე მო დი ოდა შრო მი-
თი მიგ რან ტე ბის და ახ ლო ებ ით 70%. მათ მი ერ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
ას ეთ ივე მა ღა ლი დო ნე შე ნარ ჩუნ და კი დევ უფ რო დიდ ხანს – 2010-ანი 
წლე ბის და საწყი სამ დე, ანუ სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ფუ-
ლა დი გზავ ნი ლე ბის მთა ვა რი დო ნო რი ამ წლე ბის მან ძილ ზე იყო (და 
რჩე ბა) რუ სე თი – მის მა ჯა მურ მა სი დი დემ ამ სა უკ უნ ეში 6,8 მლრდ 
აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა – უცხო ეთ იდ ან სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ-
ებ ული ტრან ზაქ ცი ებ ის 51,4%28. ცალ კე ულ პე რი ოდ ებ ში (2008-2010 წწ.) 

27 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/0,,contentMDK:21924020~pageP
K:5105988~piPK:360975~theSitePK:214971,00.html

28 არჩვაძე ი. შრომითი მიგრანტების მიერ თანხების რეპატრიაციის ბუნებისა და მასშ ტა -
ბების შესახებ (საქართველოსა და მისი სახმელეთო მეზობლების მაგალითზე). ჟურ-
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რუ სე თი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი საგ რძნობ ლად 
აღ ემ ატ ებ ოდა სა ქარ თვე ლო ში მთე ლი მსოფ ლი ოდ ან (მათ შო რის, რუ-
სე თის ჩათ ვლით) გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი-
ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა საც.

ამ ას თან ერ თად, ბო ლო წლებ ში იკ ვე თე ბა რუ სე თის რო ლის მკვეთ-
რი შემ ცი რე ბა უცხო ეთ იდ ან სა ქარ თვე ლოს კენ წა მო სულ რე მი ტან სებ-
ში. 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით, რუ სე თი დან რე მი ტან სის მო ცუ ლო ბა ათი 
წლის წი ნან დელ ზე თით ქმის 2-ჯერ ნაკ ლე ბია, რა საც მსოფ ლიო ბა ზარ-
ზე ნავ თო ბის ფა სის ცვლი ლე ბა და რუ სუ ლი რუბ ლის აშშ დო ლარ თან 
დე ვალ ვა ცი აც გა ნა პი რო ბებს. 2016 წელს, 2010 წელ თან შე და რე ბით, 
რუ სე თი დან სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული რე მი ტან სე ბის აბ სო-
ლუ ტუ რი მო ცუ ლო ბა შემ ცირ და 1,4-ჯერ, ხო ლო სალ დო რუ სე თი დან 
სა ქარ თვე ლო ში გად მოგ ზავ ნილ და სა ქარ თვე ლო დან რუ სეთ ში გან-
ხორ ცი ელ ებ ულ რე მი ტან სებს შო რის – 1,7-ჯერ. დაწყე ბუ ლი 2015 წლი-
დან, რუ სე თის წი ლი სა ქარ თვე ლო დან უცხო ეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ 
ფუ ლად გზავ ნი ლებ ში გა ცი ლე ბით მა ღა ლია, ვიდ რე უცხო ეთ იდ ან სა-
ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ ფუ ლად გზავ ნი ლებ ში (2016 წელს, 
შე სა ბა მი სად, 45% და 34.3%). აღ ნიშ ნულს არა აქ ვს მხო ლოდ წმინ და 
სტა ტის ტი კუ რი ან შე მეც ნე ბი თი დატ ვირ თვა: 2016 წელს რომ ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბი რუ სე თი დან სა ქარ თვე ლო ში 3 წლის წი ნან დელ დო ნე ზე 
მა ინც ყო ფი ლი ყო, ლა რი/დო ლა რის ოფ იცი ალ ური კურ სის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, ეს სა ქარ თვე ლოს მაცხოვ რებ ლებს და ახ ლო ებ ით ერ თი მი ლი-
არ დი ლა რით (ერთ სულ მო სახ ლე ზე – და ახ ლო ებ ით 270 ლა რით) მეტ 
გან კარ გვად შე მო სა ვალს მო უტ ან და29. სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
2016 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო დან რუ სეთ ში გა და რიცხუ ლია 
87299 ათ ასი აშშ დო ლა რი, ე.ი. რუ სე თი დან სა ქარ თვე ლო ში გად მო-
რიცხულ ყო ველ 100 დო ლარ ზე მო დის სა ქარ თვე ლო დან რუ სეთ ში გა-
და რიცხუ ლი 22 დო ლა რი. 

ამ რი გად, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ზრდის დი ნა მიზ მი და მას შტა ბი 
მათ სულ უფ რო მე ტად აქ ცევს მიგ რან ტთა წარ მომ შო ბი ქვეყ ნე ბის ეკ-
ონ ომ იკ ური ზრდის მნიშ ვნე ლო ვან და ან გა რიშ გა სა წევ ფაქ ტო რად.

ნა ლი „მიგრაცია 8“. თსუ მიგრაციის კვლევის ცენტრი. თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 
2017.

29 არჩვაძე ი. შრომითი მიგრანტების მიერ თანხების რეპატრიაციის ბუნებისა და მასშ-
ტა ბების შესახებ (საქართველოსა და მისი სახმელეთო მეზობლების მაგალითზე). 
ჟურნალი „მიგრაცია 8“. თსუ მიგრაციის კვლევის ცენტრი. თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 2017.
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შრო მით მიგ რან ტთა დე მოგ რა ფი ული სტრუქ ტუ რა, გა ნათ ლე ბა
გა მოკ ვლე ვე ბი დან ნათ ლად ჩანს, რომ შრო მით-მიგ რა ცი ული ნა კა-

დე ბი 1990-2006 წლებ ში, ძი რი თა დად, 4 ქვეყ ნი სა კენ იყო მი მარ თუ ლი 
– რუ სეთ შია გა სუ ლი მთლი ანი ნა კა დის 2/3. ეს გა ნა პი რო ბა ის ტო რი-
ულ ად ფორ მი რე ბულ მა ხალ ხთა შო რის მა კავ შირ მა, რუ სუ ლი ენ ის შე-
და რე ბით უკ ეთ ეს მა ცოდ ნამ, ნა თე სა ვე ბის სიმ რავ ლემ, ინ ფორ მა ცი ული 
თვალ საზ რი სი თაც უფ რო ხელ მი საწ ვდო მო ბამ და ტე რი ტო რი ულ მა სი-
ახ ლო ვემ. სწო რედ ზე მო ჩა მოთ ვლი ლი მი ზე ზე ბის გა მო სა ქარ თვე ლოს 
`პრო ვინ ცი ული~ რე გი ონ ებ იდ ან უმ თავ რე სად რუ სეთ ში გა და ად გილ-
დე ბი ან. სამ ცხე-ჯა ვა ხე თის სო მე ხი მო სახ ლე ობ ის შრო მით მიგ რა ცი ულ 
კავ ში რებს რუ სეთ თან ხან გრძლი ვი ის ტო რია აქ ვს, რაც, თა ვის თა ვად, 
გან საზღვრავს სო მე ხი მო სახ ლე ობ ის მიგ რა ცი ის ვექ ტორს. ენ ის უკ ეთ-
ეს მა ცოდ ნამ და ნა თე სა ურ მა კავ შირ მა გა ნა პი რო ბა, აგ რეთ ვე, აფხა ზე-
თი დან და სა მა ჩაბ ლო დან იძ ულ ებ ით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა (იგპ) 
მა სობ რი ვი გა დას ვლა რუ სე თის სხვა დას ხვა ოლ ქებ ში. 

სა ვი ზო რე ჟი მის შე მო ღე ბის შემ დეგ კი, ვი საც შე საძ ლებ ლო ბა აღ-
მო აჩ ნდა, დაბ რუნ და რუ სე თი დან და და სავ ლე თის კენ გა ემ არ თა. გან-
ვლილ პე რი ოდ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის თა ნახ მად, დაბ რუ ნე ბულ 
მიგ რან ტთა შო რის 15%-20%-ია რუ სე თი დან დაბ რუ ნე ბუ ლი, რაც უკ ავ-
შირ დე ბა რო გორც სა ვი ზო რე ჟი მის შე მო ღე ბას, ისე რუ სეთ თან მიგ რა-
ცი ული პრო ცე სე ბის შე და რე ბით ცირ კუ ლა რულ ხა სი ათს და, აგ რეთ ვე, 
ევ რო პუ ლი ფა სე ულ ობ ებ ის კენ სწრაფ ვას. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თბი-
ლი სის მო სახ ლე ობ ის მიგ რა ცი ული ვექ ტო რი უფ რო მა ლე შე იც ვა ლა და 
მი მარ თუ ლე ბის ქვეყ ნებს შო რის რუ სე თი ევ რო პი სა და აშშ-ს მომ დევ ნო 
ად გილ ზე გა და ვი და 90-იანი წლე ბის დამ ლევს. 2003-2012 წლე ბის პე-
რი ოდ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა აქ ტი ურ და შრო მი თი მიგ რა ცია ჯერ სა ბერ-
ძნე თის, შემ დეგ კი იტ ალი ის მი მარ თუ ლე ბით. 

რუ სეთ ში შრო მით მიგ რან ტთა უმ რავ ლე სო ბა და ოჯ ახ ებ ულია. სა-
ქარ თვე ლო დან შრო მით ემ იგ რან ტთა კონ ტინ გენ ტი გა მო ირ ჩე ვა გა-
ნათ ლე ბის მა ღა ლი დო ნი თა და კვა ლი ფი კა ცი ით. თუმ ცა რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ის კენ (ის ევე, რო გორც თურ ქე თის კენ) მი მარ თულ ნა კად ში 
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა ნაკ ლე ბად აქ ვთ, ვიდ რე მიგ რან ტთა სხვა მიმ ღებ 
ქვეყ ნებ ში მიგ რი რე ბულთ. პრო ფე სია არ აქ ვს რუ სეთ ში მიგ რი რე ბულ-
თა მე ხუ თედს.
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შრო მით მიგ რან ტთა და საქ მე ბის სფე რო ები
რუ სეთ ში ემ იგ რი რე ბულ თა და ახ ლო ებ ით 1/3-ზე მე ტი დამ ხმა რე მუ-

შად მუ შა ობს (მშე ნებ ლო ბა, ტრან სპორ ტი, ავ ტო სერ ვი სი, ვაჭ რო ბა), მაგ რამ 
იქ საკ მა ოდ მა ღა ლია იმ ათი წი ლიც, ვინც სა კუ თა რი ბიზ ნე სის წა მოწყე-
ბა შეძ ლო – 1/5. სა ერ თოდ, რუ სეთ ში უფ რო მე ტად ხდე ბა პი როვ ნუ ლი 
შრო მი თი პო ტენ ცი ალ ის რე ალ იზ აცია, ვიდ რე სხვა ქვეყ ნებ ში, რაც გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის შრო მი თი ემ იგ რა ცი ის 
პროგ ნო ზი რე ბი სას და რე გუ ლი რე ბი სას. იქ თა ვი სი პრო ფე სი ით მუ შა ობს 
10%-ზე მე ტი. შრო მი თი ან აზღა ურ ებ აც ად გი ლობ რი ვე ბის ან ალ ოგი ური 
აქ ვთ რუ სეთ ში, გან სხვა ვე ბით ჩვე ნი მიგ რან ტე ბის თვის ევ რო პი სა და აშშ-
ის ან აზღა ურ ებ ის გან.

კვლე ვე ბი იმ ას აც აჩ ვე ნებს, რომ ქარ თვე ლი მიგ რან ტე ბის სა მუ შაო 
დღე რუ სეთ ში შე ად გენს სა შუ ალ ოდ 56 სა ათს კვი რა ში, რაც შრო მით 
ნორ მებს ბევ რად აჭ არ ბებს. გან სა კუთ რე ბულ დატ ვირ თვას გა ნიც დი ან 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის მუ შა კე ბი30. ას ეთი სი ტუ აცია, პირ ველ 
რიგ ში, აიხ სნე ბა სა ქარ თვე ლო დან ჩა სულ თა არ ალ ეგ ალ ური სტა ტუ სით, 
რად გან ის ინი იძ ულ ებ ული არი ან, და თან ხმდნენ ნე ბის მი ერ პი რო ბებ-
ზე, ოღ ონდ მი იღ ონ სა მუ შაო: გა მო კითხულ თა მე სა მე დი აღ ნიშ ნავ და, 
რომ მოს კოვ ში ყოფ ნი სას მათ არ ჰქონ დათ ოფ იცი ალ ური ცხოვ რე ბის 
უფ ლე ბა (ბი ნად რო ბის მოწ მო ბა).

სა ქარ თვე ლოს სამ ხრეთ რე გი ონ ებ ში კომ პაქ ტუ რად მცხოვ რე ბი სომ-
ხე ბი და აზ ერ ბა იჯ ან ლე ბი უფ რო მე ტად არი ან ჩარ თულ ნი შრო მით 
მიგ რა ცი ულ პრო ცე სებ ში. სე ზო ნუ რი სა მუ შაო რუ სეთ ში მათ თვის იქ ცა 
ეკ ონ ომ იკ ური სიძ ნე ლე ებ ის გა და ლახ ვის ძი რი თად სტრა ტე გი ად სა-
ქარ თვე ლოს დღე ვან დელ ეკ ონ ომ იკ ურ რე ალ ობ ას თან მო სარ გე ბად. ახ-
ალ გაზ რდა მა მა კაც თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ოდ ენ ობა ყო ველ გა ზაფხულს 
მი ემ გზავ რე ბა სა მუ შა ოდ რუ სეთ ში, სა დაც ის ინი და კა ვე ბუ ლი არი ან, 
ძი რი თა დად, ვაჭ რო ბი თა და მშე ნებ ლო ბით, ზამ თრო ბით კი სახ ლებ-
ში ბრუნ დე ბი ან. ეს ნა კა დე ბი არ შემ წყდა რა სა ქარ თვე ლოს და რუ სეთს 
შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის მკვეთ რი გაუარესების შემ დე გაც, რად გან სე-
ზო ნუ რი მიგ რან ტე ბი, გან სა კუთ რე ბით, სომ ხეთ თან მო საზღვრე რე გი-
ონ ებ ში მცხოვ რებ ნი, ფლო ბენ რუ სულ და სომ ხურ პას პორ ტებს.

30 ბადურაშვილი. ი. მოსახლეობის მიგრაცია საქართველოდან რუსეთში: საემიგ რაციო 
პროცესების მართვის გაუმჯობესება, როგორც ფასეული სტრატეგია ურთი ერთ-
სასარგებლო თანამშრომლობისა რეგიონის ძირითად მიმღებ ქვეყანასთან. რუსეთ-
საქართველო: ძირითადი მიმართულებები. ICCN, 2014.
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შრო მით მიგ რან ტთა დაბ რუ ნე ბა ზე გა დაწყვე ტი ლე ბა 
რუ სე თი არ ის ქვე ყა ნა, სა დაც ემ იგ რან ტე ბი უფ რო ნა თე სა ურ გა რე-

მოც ვა ში იმ ყო ფე ბი ან. მათ მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ, წა იყ ვა ნონ ოჯ ახ-
ის წევ რი არა მარ ტო სა მუ შა ოდ და შრო მის ან აზღა ურ ებ ის მი სა ღე ბად 
(38,7%), არ ამ ედ ოჯ ახ ის გა ერ თი ან ებ ის პრინ ცი პი თაც. რო გორც უკ ვე 
აღ ვნიშ ნეთ, რუ სე თის ფე დე რა ცი აში, სხვა ქვეყ ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით, 
მიგ რა ცი ული პე რი ოდი ხან გრძლი ვია (7-10 წე ლი), ამ ის გა მო უფ რო სი 
ას აკ ის მიგ რან ტებ მა რუ სულ გა რე მოს თან ად აპ ტა ცია და პრო ფე სი ის შე-
სა ბა მი სი და საქ მე ბაც უფ რო მო ახ ერ ხეს, ამ იტ ომ ის ინი სა ქარ თვე ლო ში 
დაბ რუ ნე ბა სა და შრო მი თი ცხოვ რე ბის ახ ლი დან დაწყე ბა ზე თავს მე-
ტად იკ ავ ებ ენ (30%)31. ის ინი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ რუ სეთ ში არ ალ ეგ ალ ურ 
პი რო ბებ შიც კი შე საძ ლე ბე ლია ოჯ ახ ის წევ რე ბი სათ ვის სა ავ ად მყო ფოს, 
სკო ლის, სას წავ ლო წრე ებ ის და ა.შ. მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა, თუ კი 
სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ თან მი აღ წე ვენ გა რი გე ბას, რაც ასე თუ ისე 
ხერ ხდე ბა.

სა ქარ თვე ლოს შრო მის ბა ზარ ზე დაბ რუ ნე ბულ თა და საქ მე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი და რუ სე თის ფე დე რა ცი იდ ან დაბ რუ ნე ბულ მიგ რან ტთა 
რე ინ ტეგ რა ცია 

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის რუ სე თი დან დაბ რუ ნე ბის ძი რი თად 
მი ზე ზე ბად ემ ოცი ური ფაქ ტო რე ბი სა ხელ დე ბა, რაც უკ ავ შირ დე ბა ოჯ-
ახ ის წევ რე ბის მო ნატ რე ბას, სამ შობ ლო ზე ნოს ტალ გი ას. 

დაბ რუ ნე ბუ ლი მიგ რან ტე ბის ად აპ ტა ცია სა ქარ თვე ლოს შრო მის ბა-
ზარ ზე რთულ დე ბა. თუმ ცა მიგ რა ცი ული გა მოც დი ლე ბა დაბ რუ ნე ბულ 
მიგ რან ტებს ეხ მა რე ბათ და საქ მე ბა ში. ზო გა დად, სა ქარ თვე ლო ში გა მო-
კითხუ ლი დამ საქ მებ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, 
სა მუ შა ოზე მი ღე ბი სას უპ ირ ატ ეს ობ ას ან იჭ ებს იმ კან დი დატს, რო მელ-
საც აქ ვს მსგავს პო ზი ცი აზე საზღვარ გა რეთ მუ შა ობ ის გა მოც დი ლე ბა, 
რაც დაბ რუ ნე ბუ ლი მიგ რან ტე ბის საზღვარ გა რეთ შე ძე ნი ლი ცოდ ნი სა 
და გა მოც დი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის აღი არ ებაა. მიგ რან ტებს სამ შობ ლო-
ში გა მოც დი ლე ბას თან ერ თად ფუ ლა დი და ნა ზო გიც ჩა მო აქ ვთ და მა თი 
მცი რე ნა წი ლი სა კუ თარ ბიზ ნეს საც ჰკი დებს ხელს.

დი დი ყუ რადღე ბა უნ და და ეთ მოს თა ნა მე მა მუ ლე თა დაბ რუ ნე ბის 
პრო ცე სის ხელ შეწყო ბი სა და რე ინ ტეგ რა ცი ის მიზ ნით სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და მათ გან ხორ ცი ელ ებ ას. 

31 ჭელიძე ნ. შრომითი ემიგრაცია პოსტსაბჭოთა საქართველოდან. თბილისი, 2006.
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სა ქარ თვე ლო ში რამ დე ნი მე წე ლია, ევ რო კავ ში რის და ფი ნან სე ბით 
ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი მიგ რან ტე ბის რე ინ ტეგ-
რა ცი ის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი. 

ქარ თუ ლი დი ას პო რის პო ტენ ცი ალ ის გა მო ყე ნე ბის მე ქა ნიზ მი ქვეყნის 
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში

ქარ თუ ლი დი ას პო რის პო ტენ ცი ალ ის ჩარ თვა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 
პრო ცეს ში სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კის თვის ახ ალი კონ ცეფ ციაა, ამ პო-
ლი ტი კის გა ტა რე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით მჭიდ რო ურ თი ერ თთა ნამ-
შრომ ლო ბა მიმ დი ნა რე ობს სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს, დი ას პო რულ 
და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის. დი ას პო რე ბის ფი ნან სუ რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მო ბი ლი ზე ბის მიზ ნით, გა მო იყ ენ ება ხუ თი პრაქ-
ტი კუ ლი მე ქა ნიზ მი კა პი ტა ლის ბაზ რე ბის მეშ ვე ობ ით. მათ გან გა მოვ-
ყოფთ დი ას პო რულ ობ ლი გა ცი ებ ის შე თა ვა ზე ბას სა ხელ მწი ფოს მხრი-
დან (კერ ძო კომ პა ნი ებ ის ობ ლი გა ცი ებს კი დევ უფ რო არ აქ ვს ნდო ბა) 
და დი ას პო რუ ლი ფონ დე ბის შექ მნას. სა ჭი როა დი ას პო რის წევ რებ თან 
მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ება დი ას პო რუ ლი ფონ დე ბის გან ვი თა რე ბა ში 
მო ნა წი ლე ობ აზე, მათ აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბა ზე, რა შიც დი დი რო ლის 
შეს რუ ლე ბა ე.წ. „სა ზო გა დო ებ რივ ელ ჩებს“ ან ბიზ ნეს სა ვაჭ რო პა ლა-
ტებს შე უძ ლი ათ. დი ას პო რუ ლი ინ ვეს ტი რე ბა არ ის გრძნო ბე ბი სა და 
პი რა დი შე ხე დუ ლე ბე ბის ერ თობ ლი ობა, რო მე ლიც ამ ოძ რა ვებს დი ას-
პო რის წევ რებს, შექ მნან სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე კომ პა-
ნი ები. მო გე ბის მაქ სი მი ზა ცია არ წარ მო ად გენს დი ას პო რე ლი ინ ვეს ტო-
რე ბის ერ თა დერთ საზ რუ ნავს. თუმ ცა აქ აც მთა ვარ პრობ ლე მად ჩნდე ბა 
დი ას პო რუ ლი ქსე ლე ბის სი სუს ტე, ქვეყ ნებს შო რის მი მოს ვლის რთუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი, სან დო ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა და სა ხელ მწი ფოს-
გან და უც ვე ლო ბის გან ცდა. მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მარ თვი სა და უცხო-
ეთ ში ქარ თვე ლი მე წარ მე ებ ის ინ ფორ მი რე ბის მხრივ სა ქარ თვე ლო ში 
აქ ტი ურ ობა სუს ტია, ჯერ ჯე რო ბით დი ას პო რუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო-
ზიდ ვით და ინ ტე რე სე ბუ ლია რამ დე ნი მე წლის წინ შექ მნი ლი „დი ას-
პო რუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის მხარ დამ ჭე რი ას ოცი აცია“, რო მელ მაც ხე ლი 
შე უწყო ევ რო კავ შირ ში მყო ფი მიგ რან ტე ბის მი ერ რამ დე ნი მე სა წარ მოს 
გახ სნას სა ქარ თვე ლო ში, ას ევე ახ ორ ცი ელ ებს ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის 
ევ რო კავ ში რი სა და რუ სე თის ბაზ რებ ზე ექ სპორ ტის ხელ შეწყო ბას, რა 
თქმა უნ და, ქარ თუ ლი დი ას პო რუ ლი ქსე ლის დახ მა რე ბით. 
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დაბ რუ ნე ბულ შრო მით მიგ რან ტთა რე ემ იგ რა ცი ული გან წყო ბა
სამ წუ ხა როდ, დაბ რუ ნე ბულ მიგ რან ტთა მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს 

კვლა ვაც შე ექ მნა და საქ მე ბის, ოჯ ახ ის ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
და სო ცი ალ ური გა რე მოს არ ას ტა ბი ლუ რო ბის პრობ ლე მე ბი, რომ ლის 
გა დაწყვე ტა საც ის ინი ფიქ რო ბენ საზღვარ გა რეთ ხე ლახ ლა გამ გზავ რე-
ბით. თა ვი სე ბუ რი „მო დერ ნი ზა ცია“ გა ნი ცა და პირ ვე ლი წას ვლი სას გა-
მო ხა ტულ მა მი ზეზ მა – „მინ დო და უცხო ქვეყ ნის გა რე მო ში დრო ებ ით 
ცხოვ რე ბა და შე მო სავ ლის მი ღე ბა“; მე ორ ედ წას ვლის მსურ ვე ლებ ში იგი 
ფორ მუ ლირ და ასე: „უკ ვე კარ გად შე ვე გუე სხვა ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბას“. 
რე ემ იგ რა ცი ის ვექ ტო რი ძი რი თა დად მი მარ თუ ლია იმ ქვეყ ნე ბის კენ, სა-
იდ ან აც ჩა მო სუ ლია მიგ რან ტი სამ შობ ლო ში.

დას კვნა
რუ სე თის ფე დე რა ცი ას თან უკ იდ ურ ესი პო ლი ტი კუ რი და ძა ბუ ლო-

ბის პი რო ბებ ში, გე ოგ რა ფი ული სი ახ ლო ვის, ენ ობ რი ვი ბა რი ერ ის ფაქ-
ტობ რი ვი არ არ სე ბო ბი სა და მო სახ ლე ობ ის ინ ტენ სი ური კავ ში რე ბის 
გა მო მა ინც არ წყდე ბა სა ქარ თვე ლო დან შრო მით მიგ რან ტთა ნა კა დე ბი 
რუ სე თის ფე დე რა ცი აში და, უკ ვე მე სა მე ათე ული წე ლია, რუ სე თი ინ არ-
ჩუ ნებს ლი დე რის პო ზი ცი ას სა ქარ თვე ლო ში შე მო სუ ლი ელ ექ ტრო ნუ-
ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო ცუ ლო ბა ში, რაც სა ქარ თვე ლოს მხრი დან 
ან გა რიშ სგა სა წე ვი ფაქ ტო რია. რე მი ტან სის მიმ ღებ ქვე ყა ნას ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლი არა მარ ტო ეკ ონ ომ იკ ურ ად და მო კი დე ბულს ხდის, არ ამ-
ედ მშვი დო ბი ანი ფორ მით პო ლი ტი კუ რი ზე გავ ლე ნის სა შუ ალ ებ ას აც 
წარ მო ად გენს. და მო კი დე ბუ ლის მდგო მა რე ობ აში ხში რია მიგ რან ტთა 
უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვე ბი, რა საც კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს 
რუ სე თის ფე დე რა ცი აში შრო მით მიგ რან ტთა უმ რავ ლე სო ბის უკ ან ონო 
ყოფ ნა და არ ალ ეგ ალ ობა. ას ევე, სა ვი ზო რე ჟი მის შე მო ღე ბის შე დე გია 
სა ქარ თვე ლო დან შრო მი თი მიგ რა ცი ის ვექ ტო რის და სავ ლე თის კენ მი-
მარ თვა რუ სე თის ნაც ვლად. თუმ ცა ის იც აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შრო მით 
მიგ რან ტთა ყვე ლა ზე მე ტი რა ოდ ენ ობა კვლავ რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 
ტე რი ტო რი აზე რჩე ბა. თა ვის მხრივ, სა ვი ზო რე ჟი მის გამ კაც რე ბამ შე ას-
უს ტა 1990-იან წლებ ში წა სუ ლი მიგ რან ტე ბის კავ ში რე ბი სა ქარ თვე ლო-
ში დარ ჩე ნილ ოჯ ახ ებ თან და ნა თე სა ვებ თან. აქ თავს იჩ ენს მიგ რან ტთა 
მე ორე და მე სა მე თა ობ ის გან წყო ბის პრობ ლე მე ბი. მათ თან ინ ტე რაქ ცი ის 
გაძ ლი ერ ება სხვა დას ხვა ფორ მა ტის მეშ ვე ობ ით, იქ ნე ბა ეს სას წავ ლო ვი-
ზი ტე ბი თუ სა ქარ თვე ლო ში ორ გა ნი ზე ბულ კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ებ-
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ებ ში მო ნა წი ლე ობა, ხელს შე უწყობს ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას თან კავ ში-
რე ბის გაძ ლი ერ ებ ას, დაბ რუ ნე ბის სურ ვილს. ეს გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
არა მარ ტო ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვალ საზ რი სით, არ-
ამ ედ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ნა კა დე ბის შე მო დი ნე ბის სტა ბი ლუ რო ბის 
კუთხი თაც. კვლე ვე ბით და დას ტუ რე ბუ ლია, რომ მიგ რან ტთა მე ორე, 
მე სა მე თა ობ ებ ის მი ერ გა მოგ ზავ ნი ლი რე მი ტან სე ბის მო ცუ ლო ბა თან-
და თან იკ ლებს.

ის ედ აც სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის მარ ტი ვი აღ წარ მო ებ ის პი რო-
ბებ ში, ქვეყ ნი დან რეპ რო დუქ ცი ულ ას აკ ში შრო მი თი რე სურ სე ბის გას-
ვლა და საზღვარ გა რეთ ემ იგ რა ცი აში დარ ჩე ნა კი დევ უფ რო აუარ ეს ებს 
ქვეყ ნის შრო მი თი პო ტენ ცი ალ ის მაჩ ვე ნებ ლებს, დე მოგ რა ფი ულ ვი-
თა რე ბა სა და სა ზო გა დო ებ აში სო ცი ალ ურ ფონს. ამ იტ ომ სა ხელ მწი ფო 
მიგ რა ცი ულ პო ლი ტი კა ში მთა ვარ მი მარ თუ ლე ბად უნ და შე ნარ ჩუნ დეს 
ემ იგ რან ტთა ლე გა ლი ზა ცი ის დაჩ ქა რე ბა და ცირ კუ ლა რუ ლი მიგ რა ცი ის 
გან ვი თა რე ბა. მე ტად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა უნ და მი ეც ეს თა ნა მე მა მუ ლე-
თა დაბ რუ ნე ბის პრო ცე სის ხელ შეწყო ბი სა და რე ინ ტეგ რა ცი ის მიზ ნით 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და მათ გან ხორ ცი ელ ებ ას. 

რე კო მენ და ცი ები:
მიგ რან ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის კო ორ დი ნა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის 

მიზ ნით ყო ველ მხრივ შე ეწყოს ხე ლი დი ას პო რუ ლი ქსე ლის შექ მნას: 
დი ას პო რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის გაძ ლი ერ ებ ას და მათ შო რის მჭიდ-
რო კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბას. აქ ტი ვო ბე ბი,პირ ველ ჯერ ზე, უნ და ეფ უძ-
ნე ბო დეს ქარ თულ დი ას პო რა ში ახ ალი გა ერ თი ან ებ ებ ის ინ იცი ატ ივ ის 
წა ხა ლი სე ბას, აქ ცენ ტი კი უფ რო მე ტად ახ ალ გაზ რდებ ზე უნ და კეთ დე-
ბო დეს, რომ ლე ბიც ნაკ ლე ბად მო ტი ვი რე ბულ ნი არი ან პო ლი ტი კუ რი 
მო საზ რე ბე ბით და ამ იტ ომ მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ ერ თმა ნეთ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა, თუ სა ქარ თვე ლოს 
ხელ შეწყო ბით ახ ალი ორ გა ნი ზა ცი ები ჩა მო ყა ლიბ დე ბა არა ოდი ოზ ური 
ბიზ ნეს მე ნე ბის ირ გვლივ, არ ამ ედ წარ მა ტე ბუ ლი და პა ტივ სა ცე მი ინ ტე-
ლექ ტუ ალ თა კლა სის (ინ ტე ლი გენ ცი ის) წარ მო მად გენ ლე ბის    გარ შე მო. 
ას ეთ ები, შე იძ ლე ბა იყ ვნენ ის ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ები, რე ჟი სო რე ბი თუ 
ექ იმ ები, რო მელ თაც აქ ვთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი რო-
გორც რუ სულ, ისე ქარ თულ სა ჯა რო სივ რცე ში; მათ თან ინ ტე რაქ ცი ის 
გაძ ლი ერ ება სხვა დას ხვა ფორ მა ტე ბის მეშ ვე ობ ით, იქ ნე ბა ეს დი ას პო რუ-
ლი ფო რუ მე ბი, სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი ები, პრო ფე სი ული შეხ ვედ რე-
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ბი, ას ოცი აცი ათა და არ სე ბის ხელ შეწყო ბა, სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი პრო-
ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა თუ სხვა, სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის თვის 
წარ მო ად გენს რუ სე თის ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას თან და ახ ლო ებ ის, კო-
მუ ნი კა ცი ის გაძ ლი ერ ებ ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის ერ თგვარ არ ხს, რო-
მე ლიც გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, შე საძ ლოა, გარ და იქ მნას პო ზი-
ტი ურ ინ სტრუ მენ ტად სა ქარ თვე ლო-რუ სეთს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის 
და რე გუ ლი რე ბის პრო ცეს ში.

სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით გო ნივ რუ-
ლია, შე იქ მნას „სა ზო გა დო ებ რი ვი ელ ჩის“ ინ სტი ტუ ტი. სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ელ ჩე ბი შე ირ ჩეს სხვა დას ხვა სფე რო ში მოღ ვა წე კომ პენ ტენ ტუ რი 
ად ამი ან ებ ის აგ ან (მიგ რან ტე ბი სა გან), რომ ლე ბიც ად გი ლობ რი ვებ თან 
ნდო ბი თა და ავ ტო რი ტე ტით სარ გებ ლო ბენ. სწო რად წარ მარ თუ ლი 
სა ონ ფორ მა ციო კამ პა ნია ხელს შე უწყობს სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბუ ლი 
უარ ყო ფი თი სტე რე ოტ იპ ებ ის ნგრე ვა სა და ურ თი ერ თო ბე ბის დათ ბო-
ბას.

რუ სეთ ში მცხოვ რებ მიგ რან ტებ თან კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბის გა სა-
უმ ჯო ბე სებ ლად შე იქ მნას მო ნა ცემ თა ბა ზა: მოხ დეს მა თი იდ ენ ტი ფი-
კა ცია; დად გინ დეს მა თი კავ ში რე ბი სა ქარ თვე ლოს თან და, ას ევე, ვის 
რა შე საძ ლებ ლო ბე ბი და პო ტენ ცი ალი გა აჩ ნია. მო ნა ცემ თა ბა ზის შექ-
მნი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნას რუ სე თის სხვა დას ხვა რე გი ონ სა თუ 
ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი რო გორც ქარ თვე ლი, ისე ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის 
წარ მო მად გე ნე ლი მო ქა ლა ქე ები.

მიგ რან ტებ თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა ხის სა-
კითხე ბი სა და პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად გო ნივ რუ ლია ეკ ლე სი-
ას თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა, რო გორც დი დი ავ ტო რი ტე ტის, პო-
ტენ ცი ალ ის და ნდო ბის მქო ნე ინ სტი ტუ ცი ას თან. 

სკო ლე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის პრო ცეს ში, არ აქ არ თუ ლე ნო ვა ნი სკო ლე-
ბის გა უქ მე ბა-არ გა უქ მე ბის სა კითხი გა დაწყდეს ად გი ლებ ზე სა ჭი რო ებ-
ის მი ხედ ვით და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნას რო გორც გე ოგ რა ფი ული, 
ისე პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რი; ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბი სათ ვის ქარ თუ ლად გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა-
საზ რდე ლად ამ ოქ მედ დეს ქარ თუ ლი ენ ის შემ სწავ ლე ლი პროგ რა მე ბი. 
კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ ად გი ლებ ში გაძ ლი ერ დეს ქარ თუ ლი ენ ის 
სწავ ლე ბა სკო ლებ ში; თუმ ცა სამ ხრეთ კავ კა სი აში სა კო მუ ნი კა ციო ენ ის 
– რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბის შეკ ვე ცა რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო-
ბის ნორ მა ლი ზა ცი ის გზა ზე დი ალ ოგ ის მიზ ნებს აც დე ნი ლია.
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დი ას პო რე ბის ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მო ბი ლი ზე ბის მიზ-
ნით, ხე ლი შე ეწყოს დი ას პო რუ ლი ფონ დე ბის შექ მნას, სა ხელ მწი ფომ 
შეს თა ვა ზოს მიგ რან ტებ სა და დი ას პო რის წევ რებს სა ხელ მწი ფო ობ ლი-
გა ცი ები ან უზ რუნ ველ ყოს მიგ რან ტთა მი ერ ან აბ რე ბის გახ სნის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი, მათ შო რის, დის ტან ცი ურ ად.

რუ სეთ ში მცხოვ რე ბი მიგ რან ტე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნას 
რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მა, რო მე ლიც სხვა დას ხვა სა ხის პრე ფე რენ ცი ებს 
შეს თა ვა ზებს მათ და სტი მულს მის ცემს სა ქარ თვე ლო ში და საბ რუ ნებ-
ლად.

ცალ კე ყუ რადღე ბა მი ექ ცეს მე სა მე თა ობ ის მიგ რან ტებს (სტუ დენ ტო-
ბას). კონ ტაქ ტე ბის აღ დგე ნი სა და დამ ყა რე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ-
დეს მა თი სას წავ ლო ვი ზი ტე ბით ჩა მოყ ვა ნა ის ტო რი ულ სამ შობ ლო ში.

გა იზ არ დოს ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ტე რე სი რუ სეთ ში მცხოვ რე ბი მიგ-
რან ტე ბის მი მართ. ხე ლი შე ეწყოს მიგ რან ტე ბის ჩარ თუ ლო ბას ქვეყ ნის 
ცხოვ რე ბა ში და სა თა ნა დოდ იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი მა თი პო ტენ ცი ალი 
ეკ ონ ომ იკ ურ, კულ ტუ რულ თუ სხვა სფე რო ში.

აქ ტი ური სა ხე მი ეც ეს სა ვი ზო რე ჟი მის გა მარ ტი ვე ბის სა კითხზე მო-
ლა პა რა კე ბე ბის გა მარ თვას.

დიპ ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბის არ არ სე ბო ბის გა მო, სამ წუ ხა როდ, 
რე ალ ობ ის გან კი დევ შორ საა, მაგ რამ ეკ ონ ომ იკ ური და მო კი დე ბუ ლე ბა 
დღის წეს რიგ ში კვლავ აყ ენ ებს რუ სეთ ში სა ქარ თვე ლო დან ლე გა ლუ-
რი შრო მი თი მიგ რა ცი ის ხელ შეწყო ბის სა კითხს, რაც ით ვა ლის წი ნებს 
ორ მხრი ვი სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბას შრო მის 
სფე რო ში.
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საერთო რეკომენდაციები

1) მნიშ ნე ლო ვა ნია, და ფი ნან სდეს რუ სეთ ში ქარ თუ ლი დი ას პო რის, 
სა ქარ თვე ლო ში კი რუ სუ ლი დი ას პო რის გა მოკ ვლე ვა და კვლევის 
შე დე გე ბი გა ეგ ზავ ნოს რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბებ ს, ას-
ევე, პო ტენ ცი ურ სა ერ თა შო რი სო დო ნო რებს. მნიშ ვნე ლოვ ნად გვე სა-
ხე ბა რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ  სტა ტის ტი კურ სამ სა-
ხუ რებს შო რის სა მუ შაო დი ალ ოგ ის გა მარ თვა. შედეგი რე კო მენ და-
ცი ის სა ხით, შე იძ ლე ბა, გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას სრუ ლი ად რუ სე თის 
მო სახ ლე ობ ის მო რი გი აღ წე რის (2020 წელი) მო სამ ზა დებ ლად და 
რუ სეთ ში სა ქარ თვე ლო დან გა და სახ ლე ბულ თა რა ოდ ენ ობ ის უფ რო 
ზუს ტი შე ფა სე ბი სა და და ხა სი ათ ებ ის გა მო სავ ლე ნად. ან ალ ოგი ური 
სა მუ შაო, შე იძ ლე ბა, ჩა ტარ დეს სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ობ ის მო რი-
გი აღ წე რის მომ ზა დე ბი სას. ას ევე, რე კო მენ და ცი ას ვიძ ლე ვით, მიგ-
რა ცი ულ დი ნე ბებ თან და კავ ში რე ბით ორი ქვეყ ნის უფ ლე ბა მო სილ 
უწყე ბებს შო რის და რე გუ ლირ დეს ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა.  

2) რე კო მე ნდე ბუ ლია, ყო ველ მხრივ შე ეწყოს ხე ლი დი ას პო რე ბი ს მხარ-
და ჭე რის პროგ რა მე ბს, რომ ლე ბიც ტარ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში და რუ-
სეთ ში, ეფ ექ ტი ან ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე-
ბის სა შუ ალ ებ ებ ით.

3) სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდი სა და ურ თიერ თო-
ბე ბის და რე გუ ლი რე ბის მიზ ნით, შე იქ მნას „სა ზო გა დო ებ რი ვი ელ-
ჩის“ ინ სტი ტუ ტი. სა ზო გა დო ებ რი ვი ელ ჩე ბი შე ირ ჩეს სხვა დას ხვა 
სფე რო ში მოღ ვა წე კომ პე ტენ ტუ რი  ად ამი ან ებ ის აგ ან, რომ ლე ბიც 
ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ებ აში ნდო ბი თა და ავ ტო რი ტე ტით სარ-
გებ ლო ბენ. 

4) რე პატ რი აცი ის ყვე ლა მსურ ველისთ ვის ცალ კე შე იქ მნას რე ინ ტეგ-
რა ცი ის პროგ რა მა, რო მე ლიც სხვა დას ხვა სა ხის პრე ფე რენ ცი ებს შეს-
თა ვა ზებს მათ და სტი მულს მის ცემს წარ მო შო ბის ქვე ყა ნა ში  და საბ-
რუ ნებ ლად.

5) ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მომ ადგენ ლე ბი სათ ვის სა ხელ წი ფო ენ-
აზე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა საზ რდე ლად გაძ-
ლი ერ დეს შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ენ ის შემ სწავ ლე ლი პროგ რა მე ბი; 
გან ხორ ცი ელ დეს ის ეთი ტი პის  სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ები, რო მე-
ლიც გაზ რდის ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის (მიგ რან ტე ბის) მო ტი ვა-
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ცი ას სა ხელ მწი ფო ენ ის შეს წავ ლის თვალ საზ რი სით. ხე ლი შე ეწყოს 
რუ სუ ლი ენ ის, რო გორც კავ კა სი ის ერ თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბის ენ-
ის, სწა ვ ლების პროგ რა მე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და გან ვი თა რე ბას.

6) ხე ლის უფ ლე ბე ბის წი ნა შე და ის ვას სა კითხი დი ას პო რუ ლი ფონ დის 
შექ მნის პრი ორ იტ ეტ ულ ობ ის შე სა ხებ.

7) ცალ კე ყუ რადღე ბა მი ექ ცეს მე ორე-მე სა მე თა ობ ის ახ ალ გაზ რდა  მიგ-
რან ტებს წი ნაპ რე ბის წარ მო შო ბის ქვე ყა ნა ში კონ ტაქ ტე ბის აღ დგე ნი-
სა და გა ნახ ლე ბის მიზ ნით.  სა სურ ვე ლია ის ტო რი ულ სამ შობ ლო ში 
მა თი და პა ტი ჟე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ობ ის-
თვის.

8) მიგ რან ტებ თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა ხის სა-
კითხი სა და პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად შე იძ ლე ბა მოწ ვე ულ ნი 
იქ ნენ რე ლი გი ური ინ სტი ტუ ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ავ ტო რი ტე ტი თა და ნდო ბით სარ გებ ლო ბენ. 

9) შე იქ მნას სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა და პრო ცე სი, რო მე ლიც ხელს შე-
უწყობს მიგ რან ტე ბის ჩარ თუ ლო ბას ქვეყ ნის ცხოვ რე ბა ში, რა თა სა-
თა ნა დოდ იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი მა თი პო ტენ ცი ალი ეკ ონ ომ იკ ურ, 
კულ ტუ რულ თუ სხვა სფე რო ში, რაც, ას ევე მო ემ სა ხუ რე ბა ქვეყ ნებს 
შო რის ურ თი ერ თო ბის გა ჯან სა ღე ბას.
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ენა,როგორცინტერაქციულიასპარეზიკულტურათაშორის
ურთიერთობებში(რუსულიენასაქართველოში)

„ურ თი ერთ გა გე ბის პრობ ლე მა დღეს გან სა კუთ რე ბულ და უფ რო  და 
 უფ რო მზარდ აქ ტუ ალ ობ ას იძ ენს, რაც გე ოპ ოლ იტ იკ ური და სა ზო გა-
დო ებ რივ-პო ლი ტი კუ რი სი ტუ აცი ის გამ წვა ვე ბას თან და ჩვე ნი ეპ ოქ ის 
გამ ჭო ლი წი ნა აღ მდე გო ბებ ის გაძ ლი ერ ებ ას თან არ ის თვალ ნათ ლად და-
კავ ში რე ბუ ლი. ეს პრობ ლე მა ყო ველ ჯერ ზე მა შინ წა მო იჭ რე ბა ხოლ მე, 
რო ცა მარ ცხს გა ნიც დის რე გი ონ ებს, ერ ოვ ნე ბებს, ბლო კებ სა და თა ობ ებს 
შო რის ერ თმა ნე თის გა გე ბის მცდე ლო ბე ბი, რო ცა ცხა დი ხდე ბა სა ერ თო 
ენ ის უქ ონ ლო ბა და ჩვე ვა ში გა და სუ ლი საკ ვან ძო ცნე ბე ბი ისე იწყებს 
მოქ მე დე ბას, რო გორც წი ნა აღ მდე გო ბა თა და და ძა ბუ ლო ბა თა მხო ლოდ 
გან მამ ტკი ცე ბე ლი და გა მაძ ლი ერ ებ ელი გა მა ღი ზი ან ებ ელი, რომ ლის 
გა და ლახ ვა ზეც სა ერ თო ძა ლის ხმე ვა იყო მი მარ თუ ლი“1.

თა ნა მედ რო ვე სამ ყა როს გლო ბა ლურ გა დაწყო ბას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი პრო ცე სე ბის გა მოკ ვლე ვი სას ნ.ვ. უფ იმ ცე ვა წერს: „ჩვენ არე ულ 
დროს“ ვცხოვ რობთ, ჩვე ნი ვე სა ზო გა დო ებ ის ერ თად შემ კვრე ლი სო-
ცი ალ ური იდე ებ ის მსხვრე ვის დროს, რო დე საც სო ცი ალ ურ გა მო ურ-
კვევ ლო ბა ზე რე აქ ცი ის სა ხით, რო გორც სამ ყა როს ინ ფორ მა ცი ული 
სტრუქ ტუი რე ბის ყვე ლა ზე უფ რო ძვე ლი და მყა რი ფორ მა, ეთ ნი კუ-
რო ბის რო ლი მა ტუ ლობს“2. დღე ვან დელ დღეს პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ-
და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბი სა და ეთ ნო სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ჰუ მა-
ნი ზა ცი ის მი საღ წე ვად ტექ ნი კუ რი ხა სი ათ ის მუ შა ობ ის გან ზო გა დე ბაა 
აუც ილ ებ ელი. რო გორც პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, ეთ ნო ნა ცი ონ ალ ური პო-
ლი ტი კის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად არ სე ბუ ლი ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კა რუ-

1 ჰ.გ. გა და მე რი, მშვე ნი ერ ის აქ ტუ ალ ობა. ხე ლოვ ნე ბა, 1991. -გვ.43-59.
2 ვ.ნ. უფ იმ ცე ვა, რუ სე ბი: კი დევ ერ თი თვით შეგ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა//ენ ობ რი ვი შეგ ნე-

ბის ეთ ნო კულ ტუ რუ ლი სპე ცი ფი კა: რედ. ნ.ვ. უფ ინ ცე ვა. 1996. გვ. 144–162.
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სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ თა კვლე ვის ინ ტე რე სის ფო კუს შია. 
თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში ენ ობ რი ვი 
და გეგ მა რე ბა სხვა დას ხვა, ხან და ხან კი სრუ ლი ად წი ნა აღ მდე გობ რი ვი 
მე თო დო ლო გი ური და იდე ოლ ოგი ური კონ ცეფ ცი ებ იდ ან გა მომ დი ნა-
რე, ყო ფი ლი სსრკ-ის სხვა დას ხვა რე გი ონ ებ ში ხორ ცი ელ დე ბა, ამ იტ ომ 
ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კა მთე ლი თა ვი სი დიდ მნიშ ვნე ლოვ ნე ბით ცალ სა ხა 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის თვის უბ რა ლოდ მი უწ ვდო მე ლია. სა ჭი როა აღ ინ-
იშ ნოს, რომ პო ლი ეთ ნი კუ რი გა ერ თი ან ებ ებ ის მარ თვის ინ ტეგ რა ცი ული 
მო დე ლე ბი, თუმ ცა  კი ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კის ლინ გვო სო ცი ოლ ოგი ური 
მო დე ლე ბის ტი პი ზა ცი ის თვის და ენ ობ რი ვი გეგ მა რე ბის თვის საკ მა რის, 
მაგ რამ იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც სა ხელ მწი ფო გა ნათ ლე ბის შეზღუ დუ ლი 
რა ოდ ენ ობ ის კვან ძო ვა ნი პრობ ლე მე ბის წრეს ას ახ ავს, გახ სნილ სის ტე-
მას წარ მო ად გენს. ამ ას თან და კავ ში რე ბით პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში, 
კერ ძოდ კი, სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთ ში ენ ობ რი ვი გეგ მა რე ბის გა მოც-
დი ლე ბა დიდი ინ ტე რესის საგანია, და ეს ინ ტე რე სი დიპ ლო მა ტი ური 
ურ თი ერ თო ბე ბის უქ ონ ლო ბის ფონ ზე მნიშ ვნე ლო ვანწი ლად იზ რდე-
ბა. კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ აცი ებ ის გა და ლახ ვის გზა თა ძი ება ის ეთ კომ-
პრო მი სულ გა დაწყვე ტი ლე ბებს მო ითხოვს, რო მელ თა შე მუ შა ვე ბა შიც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი მეც ნი ერ ებ ისა და კულ ტუ რის მოღ ვა წე ებს შე-
უძ ლი ათ ით ამ აშ ონ, თა ვის მხრივ, მა თი ქმე დე ბე ბის ეფ ექ ტიანო ბა კი 
კო ლე გებ თან კონ ტაქ ტის ქო ნის შე საძ ლებ ლო ბებ ზეა უშუ ალ ოდ და მო-
კი დე ბუ ლი. სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი ზა ცი-
ის პრო ცე სი, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა იმ საკ ვან ძო მენ ტა ლუ რი კა ტე გო-
რი ებ ის გა აზ რე ბას გუ ლის ხმობს, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შეც 
ურ თი ერ თმიმ ნდო ბი და ერ თმა ნე თის გამ გე ბი ატ მოს ფე როს შექ მნა უბ-
რა ლოდ შე უძ ლე ბე ლია. სხვა სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, ინ ტე რაქ ტი ური 
ას პა რე ზის შექ მნა არა მარ ტო ურ თი ერ თო ბე ბის აწყო ბის ხელის შემ შლე-
ლი მტკივ ნე ული წერ ტი ლე ბის გა მოვ ლე ნის, არ ამ ედ მა თი გა და ლახ-
ვის თვის აუც ილ ებ ელი, შე საძ ლო პერ სპექ ტი ვე ბის გან საზღვრის სა შუ-
ალ ებ ას აც ქმნის. ას ეთი მენ ტა ლუ რი კა ტე გო რი ებ ის რიცხვს ენ ობ რი ვი 
კა ტე გო რი აც უნ და მი ვა კუთ ვნოთ, რომ ლის მი მარ თაც და მო კი დე ბუ ლე-
ბა თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში დი დი ხა ნია ფი ლო ლო გი ური პრობ ლე მა-
ტი კის საზღვრებს გას ცდა. ყო ვე ლი ქვე ყა ნა მზრუნ ვე ლო ბით ეკ იდ ება 
სა კუ თარ ენ ას, რომ ლის მი მარ თაც და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა კულ ტუ რა-
თა მხრი დან სიმ პა თია/ან ტი პა თი ის გა მოვ ლი ნე ბად აღ იქ მე ბა. მე ტიც, 
ლინ გვო პო ლი ტო ლო გი ურ სფე რო ში ტერ მი ნიც კი გაჩ ნდა – „რუ სუ ლე-
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ნო ვა ნი მო სახ ლე ობ ის დაც ვა“, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე პოს ტსაბ ჭო თა 
სი ნამ დვი ლის რე ალი ებ ის ად მი გან სა კუთ რე ბულ მიდ გო მას ას ახ ავს და 
სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის სის ტე მა ში ენ ობ რი ვი ფაქ ტო-
რის როლ ზე მი უთ ით ებს. ამ ის გათვალისწინე ბით რუ სულ ენ ას თან მი-
მარ თე ბა ში სა ქარ თვე ლოს ენ ობ რივ პო ლი ტი კას სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი 
ურ თი ერ თო ბე ბის ას აწყო ბად პრინ ცი პუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა გა აჩ ნია.

რო გორც ცნო ბი ლია, ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კა თა ვი სი ბუ ნე ბი თა და გა-
მო ყე ნე ბის წე სე ბით ინ დი ვი დუ ალ უ რია. ნე ბის მი ერ პო ლი ეთ ნი კურ და 
პო ლი კულ ტუ რულ კონ ტექ სტში, რო მელ შიც ერ თმა ნეთ თან კონ ტაქ ტში 
რამ დე ნი მე ენა შე დის, აუც ილ ებ ელია ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კის მო ცე მულ 
სო ცი ოლ ინ გვის ტურ სი ტუ აცი ას თან ან სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ის უზ-
რუნ ველ მყო ფელ იმ ენ ას თან/ენ ებ თან მი მარ თე ბა ში შე ფარ დე ბითი ად-
აპ ტა ცია, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კა ტარ დე ბა 
ან და, პი რი ქით, ფუნ ქცი  ურ ობ ასა და მი ნო რი ტა ლუ რი ენ ებ ის შემ დგომ 
გან ვითა რე ბა ზე ენ ობ რივ უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის უარ მყო ფელ თან. 

თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში რუ სულ ენ აზე ლა პა რა კი სას სა ჭი როა, 
მის სტა ტუს ზე სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის ზე გავ ლე ნა აღ ინ იშ ნოს: მსოფ ლი-
ოს გე ოპ ოლ იტ იკ ური რუ კი სა და ენ ათა ფუნ ქცი ური დატ ვირ თუ ლო ბის 
სპექ ტრის ცვლი ლე ბა, ინ ტეგ რა ცი ისა და გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში 
კულ ტუ რულ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ამ ოც ან ებ ით გა ერ თი ან ებ-
ული ახ ალი ზე ნა ცი ონ ალ ური ინ სტი ტუ ცი ური სტრუქ ტუ რე ბის აღ-
მო ცე ნე ბა, სუ ბი ექტ ურ-ცი ვი ლი ზა ცი ური მი ზე ზე ბი, რომ ლე ბიც ახ ალ 
ლინ გვო ფუნ ქცი  ურ სტა ტუს ში ყო ფი ლი მა ჟო რი ტა რუ ლი რუ სუ ლი ენ-
ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის მი მართ სა ზო გა დო ებ ის და მო კი დე ბუ ლე ბის გა-
და ხედ ვა ში გა მო იხ ატ ება. გა სა გე ბი მი ზე ზე ბით ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კის 
პრინ ცი პე ბის გა მოცხა დე ბა სა ზო გა დო ებ აში გარ კვე ული იდე ოლ ოგი ის 
გავ რცე ლე ბას თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. 

XX ს-ის 80-იანი-90-იანი წლე ბის გა სა ყა რი სა ქარ თვე ლოს თვის (ის-
ევე, რო გორც რუ სე თის ჩათ ვლით ყო ფი ლი სსრკ-ს სხვა რეს პუბ ლი კე-
ბის თვი საც) სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში, მათ შო-
რის, გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ძი რე ული ცვლი ლე ბე ბის ეტ აპ ად იქ ცა.  
ახ ალ მა ის ტო რი ულ მა რე ალი ებ მა ენ ობ რივ სი ტუ აცი აზე ზე გავ ლე ნის 
მოხ დე ნის მცდე ლო ბე ბი მო იყ ოლა თან და დღის წეს რიგ ში ახ ალი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის აუც ილ ებ ლო ბა და აყ ენა. 
ყველ გან თვალ ნათ ლად მო ჩანს ტენ დენ ცია იმ ისა, რომ ინ გლი სუ რი 
ენა აუც ილ ებ ელ პრაქ ტი კულ ჩვე ვად, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბი სა და მა ღა-
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ლა ნაზღა ურ ებ ად თა ნამ დე ბო ბებ ზე სა მუ შა ოს მი ღე ბის ძი რი თად სა-
შუ ალ ებ ად ჩა ით ვა ლოს, სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, ენა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტო რია, რო მე ლიც სო ცი ალ ური და ეკ ონ ომ იკ ური წეს რი გის შექ მნა სა 
და დაც ვას უწყობს ხელს. თა ვის თა ვად ცხა დია, ამ გა რე მო ებ ამ ენ ობ-
რი ვი პრი ორ იტ ეტ ებ ის აქ ამ დე შექ მნი ლი სის ტე მა და არ ღვია. ენ ობ რი-
ვი მშე ნებ ლო ბის პრი ორ იტ ეტ ებ ის ინ გლი სურ ენ ას თან მიბ მით ქვე ყა ნა 
იმ ახ ალი ენ ობ რი ვი სივ რცის შექ მნის აუც ილ ებ ლო ბის წი ნა შე დად გა, 
რომ ლის ფორ მი რე ბაც, ცნო ბი ლი გა რე მო ებ ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე, გან-
სა კუთ რე ბულ ინ ტე რესს წარ მო ად გენს. სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მი ერ უკ ვე 
გავ ლი ლი ენ ობ რი ვი მშე ნებ ლო ბის გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ პო-
ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბის ზე გავ ლე ნით ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კის დარ გში 
ხე ლი სუფ ლე ბე ბი ხში რად ნაჩ ქა რევ გა დაწყვე ტი ლე ბებს იღ ებ ენ. ასე 
მა გა ლი თად, დე კო ლო ნი ზა ცი ის პრო ცე სის შემ დეგ სი რი ამ ფრან გულ 
ენ აზე მთლი ან ად უარი თქვა და ამ ით სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბის 
ენა პრაქ ტი კუ ლად და კარ გა. გან სხვა ვე ბუ ლი გზა აირ ჩი ეს ინ დუ სებ მა. 
მეტ რო პო ლი ის ენ ით აქ ტი ურ ად სარ გებ ლობ და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური და 
პო ლი ტი კუ რი ელ იტ ის ის ნა წი ლიც კი, რომე ლ თა მი ზა ნიც ბრი ტა ნუ-
ლი მბრძა ნებ ლო ბის გან სამ შობ ლოს გა თა ვი სუფ ლე ბა იყო. სხვა თა შო-
რის, და მო უკ იდ ებ ელი ინ დო ეთ ის მო მა ვა ლი ლი დე რი კო ლო ნი ალ ური 
ცი ხი დან ქა ლიშ ვილს იუმ ორ ნა რე ვი კონ ტექ სტით წერ და: „ინ დო ეთ ში 
დღეს ყვე ლა ფე რი თავ და ყი რა დგას და ჩვენ ინ გლი სურ ენ ას ერ თმა ნეთ-
თან ურ თი ერ თო ბა შიც კი მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად და ფარ თოდ ვი ყე ნებთ. 
გა ნა სრუ ლი უაზ რო ბა არ არ ის, რომ მე შენ წე რილს ინ გლი სუ რად გწერ 
– მაგ რამ მე ამ ას ვა კე თებ! იმ ედი მაქ ვს ამ ჩვე ვის გან მა ლე გავ თა ვი სუფ-
ლდე ბით“3.

მი უხ ედ ავ ად ბრი ტა ნე თის მი მართ მთე ლი თა ვი სი ნე გა ტი ური და მო-
კი დე ბუ ლე ბი სა, მათ ინ გლი სურ ენ აზე უარი არ თქვეს და სა ერ თა შო რი-
სო ურ თი ერ თო ბე ბის ენ ად შე ინ არ ჩუ ნეს. პოს ტსაბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო ში 
პირ ველ ეტ აპ ზე ენ ობ რი ვი მშე ნებ ლო ბის სპე ცი ფი კა სი რი ულ მო დელს 
ჰგავს. სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში რუ სულ ენ აზე პრინ ცი პუ ლი უარ-
ის თქმით ინ გლი სუ რი ენ ით მი სი სწრა ფად ჩა ნაც ვლე ბის მცდე ლო ბა 
გან ხორ ცი ელ და. ამ პრო ცესს ჩვენ „ფორ სი რე ბულ ბი ლინ გვიზ მას“ ვუ-
წო დებთ, რა შიც სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თობ ებ ის ახ ალი ენ ის სა ფუძ-
ველ თა სტა ტუ სუ რი ფორ მი რე ბის დაჩ ქა რე ბის მიზ ნით სა ხელ მწი ფო 

3 Nehru J. A Bunch of old letters. Bombay, 1960. 
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ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ სან ქცირ ებ ულ ორ ენ ოვ ნო ბას მო ვი აზ რებთ (რო-
გო რა დაც სა ქარ თვე ლო ში დღეს დღე ობ ით ინ გლი სუ რი ენა გა მო დის).

გარ კვე ული ლინ გვოპ რო ტექ ცი ონ იზ მით თან მდევ მა ახ ალი ენ ობ-
რი ვი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ელ ებ ამ ენ ებ ის სწავ ლე ბის ინ ტენ სი ური 
სტრა ტე გი ებ ის აქ ტი ვი ზა ცია გა მო იწ ვია, თუმ ცა, ამ ას თან ერ თად ახ ალ 
პრობ ლე მა თა წყე ბა, სო ცი ალ ურ და სა ხელ მწი ფო შეკ ვე თებს შო რის თა-
ვი სე ბუ რი დის ბა ლან სი წარ მოქ მნა. ად ამი ან ური საქ მი ან ობ ის ნე ბის მი-
ერ სფე რო ში რე ვო ლუ ცი ური ცვლი ლე ბე ბი სის ტე მურ ძვრებს იწ ვევს, 
რო მელ საც უახ ლე სი ამ ოც ან ებ ის გა დაჭ რის შემ ძლე კვა ლი ფი ცი ური 
კად რე ბის არ არ სე ბო ბა სდევს თან. ინ გლი სუ რი ენ ის სპე ცი ალ ის ტთა 
აუც ილ ებ ელი რა ოდ ენ ობ ის მომ ზა დე ბის პრო ცე სი ხან გრძლივ დრო სა 
და მსხვილ და ბან დე ბებს მო ითხოვს. გარ და ამ ისა, ზო გი ერ თი რე გი ონ-
ის სპე ცი ფი კუ რი პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მა ღალ ხელ ფას ზეც კი 
თით ქმის შე უძ ლე ბე ლია, რომ ახ ალ გაზ რდა სპე ცი ალ ის ტებს იმ რე გი-
ონ ებ ში სა მუ შა ოდ წას ვლა აიძ ულო. სა ინ ტე რე სოა, რომ საბ ჭო თა დროს 
უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლის ბევრ კურ სდამ თავ რე ბულს დიპ ლო მს მხო-
ლოდ მას შემ დეგ აძ ლევ დნენ, რაც ის ინი ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 
ქვეყ ნის ტე რი ტო რი აზე სოფ ლის რაიონებში იმ უშ ავ ებ დნენ.

სა ქარ თვე ლო ში გა მო ყე ნე ბული იქ ნა „ლინ გვო ვო ლონ ტი ორ თა“ მო-
ზიდ ვის სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა, რო მელ თა მუ შა ობ ის ეფ ექ ტუ-
რო ბაც სრულ ყო ფი ლი სწავ ლე ბის გან საკ მა ოდ შორს იდ გა და რე ფორ მის 
წი ნას წარ გა უთ ვლე ლო ბი სა და მო უმ ზა დებ ლო ბის გა მო ქვეყ ნის კა-
ტას ტრო ფულ შე დე გე ბამ დე მიყ ვა ნა შე ეძ ლო. ეჭ ვი გა მო იწ ვია, რო გორც 
„ბორ დო ელი ფრან გის“ დო ნის შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე „ლინ გვო-
ვო ლონ ტი ორ ებ ის“ პრო ფე სი ული მომ ზა დე ბის დო ნემ, ისე სხვა დას ხვა, 
ხან და ხან კრე ოლ იზ  ებ ულ ვა რი ან ტებ ში მათ მი ერ მო წა ფე თათ ვის მი წო-
დე ბუ ლი ინ გლი სუ რი ენ ის ხა რის ხმა და აუთ ენტუ რო ბა მაც.

იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლო არა ერ თგვა რო ვა ნი ეთ ნი კუ რი 
წარ მო მავ ლო ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე ებ ით და სახ ლე ბუ ლი ქვე ყა ნაა, გლო-
ბა ლურ ინ ფორ მა ცი ულ სივ რცე ში ქვეყ ნის ჩარ თვის შემ ძლე მსოფ ლიო 
ენ ის არ ჩე ვის აუც ილ ებ ლო ბის გარ და ის შე სა ბა მი სი ეთ ნო სე ბის ენ ათა 
და კულ ტუ რა თა, სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცის მთლი ან ობ ისა და ერ-
თი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბის წი ნა შეც დად გა. ამ ფონ ზე 
ზო გი ერთ რე გი ონ ში და, ას ევე, გარ კვე ულ წრე ებ ში რუ სუ ლი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სივ რცის კენ მი მარ თუ ლი ტენ დენ ცი ები მძლავ რობ და, რაც 
ენ ობ რი ვი პო ლი ტი კის სფე რო ში სა ხელ მწი ფო ებ რივ შეკ ვე თას უმ ეტ-
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ესწი ლად არ შე ეს აბ ამ ებ ოდა. სა ქარ თვე ლო ში რუ სუ ლი ენ ის სტა ტუ სის 
ცვლი ლე ბა და უცხო ენ ებ ის კა ტე გო რი აში მი სი გა და ტა ნა სკო ლე ბი სა 
და რუ სულ ენ აზე სწავ ლე ბის სექ ტორ თა რა ოდ ენ ობ ის შემ ცი რე ბის ხარ-
ჯზე მიმ დი ნა რე ობ და. ბევრ „რუ სულ“ კლა ს ში სულ რამ დე ნი მე მო წა ფე 
სწავ ლობს. ქარ თულ სკო ლებ ში კი რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბა, რო გორც 
წე სი, და ბა ლია. ჩვენ ქარ თუ ლი სკო ლე ბის თვის რუ სულ ენ აში სას წავ-
ლო ლი ტე რა ტუ რის ხა რის ხობ რი ვი დო ნის მო ნი ტო რინ გს მუდ მი ვად 
ვა ტა რებთ. დაკ ვირ ვე ბე ბის შე დე გე ბი კი რიგ პუბ ლი კა ცი ებ ში იქ ნა 
მოთხრო ბი ლი4.

შეგ ვიძ ლია იმ ფაქ ტის კონ სტა ტაცია, რომ სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ის კო-
მუ ნი კა ცი ურ მი მარ თუ ლე ბა ზე მი თი თე ბა რე ალ ობ აში მა თი უკ იდ ურ-
ეს ად პრი მი ტი ვი ზა ცი ით შე მობ რუნ და. სა ხელ მძღვანე ლო თა დი დი უმ-
რავ ლე სო ბა კო მუ ნი კა ცი ური უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბას ვერ ემ სა ხუ რე ბა. 
შე დე გად, სკო ლა დამ თავ რე ბუ ლებს რუ სულ ენ აზე მეტყვე ლე ბი სა და 
ურ თი ერ თო ბის უმ არ ტი ვე სი უნ არ იც კი არ გა აჩ ნი ათ, ელ ემ ენ ტა რულ 
ტექ სტებს გაჭ ირ ვე ბით კითხუ ლო ბენ, იგ ებ ენ, რო გორც წე სი, მე რე წა-
კითხუ ლის გად მო ცე მის უნ არი არ აქ ვთ და ა.შ. 

ან ალ ოგი ური მდგო მა რე ობა შე იქ მნა სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სას-
წავ ლებ ლებ შიც. რუ სუ ლის რამ დე ნი მეწლი ანი შეს წავ ლის შემ დეგ სტუ-
დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას შე სას წავლ სპე ცი ალ ობ აში ამ ენაზე გა მო ცე-
მუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ეფ ექ ტიანად გა მო ყე ნე ბა არ შე უძ ლია. რუ სუ ლი 
ენ ის გა მო ყე ნე ბა სასწავ ლო პროგ რა მებ ში ნელ-ნე ლა მცირ დე ბა. სი ტუ-
აცი ას რუ სულ თან, რო გორც უცხო ენ ას თან და კავ ში რე ბით ერ თი ანი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სტან დარ ტის უქ ონ ლო ბაც ამ წვა ვებს. სკო ლე ბი სა და 
უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის თვის სა ხელ მძღვა ნე ლო თა და მე თო დი კა-
თა ახ ალი ოპ ტი მა ლუ რი მო დე ლე ბის ძი ებ ამ, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, 
საქ მე ფაქ ტობ რი ვად და უშ ვე ბელ კონ ცეპ ტუ ალ ურ და მე თო დო ლო გი-
ურ გა დახ რე ბამ დე მი იყ ვა ნა: ე.წ. აკ ად ემი ური ფუნ და მენ ტა ლუ რო ბის 
ტრა დი ცი ული სა ხელ მძღვა ნე ლო ები ტუ რის ტუ ლი სა სა უბ რო ებ ის დო-
ნის შე სა ბა მი სი, გა მარ ტი ვე ბუ ლი ვა რი ან ტე ბით იც ვლე ბა. 

სი ტუ აცი ას არე ულ-და რე ულ ობა სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში პერ-
მა ნენ ტულ მა რე ფორ მე ბ მაც შე მა ტა, რა მაც ორ გა ნი ზა ცი ული უწ ეს რი გო-
ბა, ად მი ნის ტრა ცი ული უპ ას უხ ის მგებ ლო ბა და რო მე ლი მე პერ სპექ ტი-
ულ და გეგ მა რე ბა ში აზ რის და კარ გვა გა მო იწ ვია. გა ნათ ლე ბის სის ტე მის 

4 „რო დე საც გა მარ ჯვე ბუ ლებს სჯი ან“ გა ზეთ ში „არ გუ მენ ტე ბი და ფაქ ტე ბი“, „რუ სუ ლი 
ენა სა ქარ თვე ლო ში“ პრობ ლე მურ-ან ალ იტ იკ ური მი მო ხილ ვა ში და სხვ.
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რე ფორ მის თა ვი სე ბუ რად გა გე ბუ ლი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის სა ფუძ ველ ზე 
გან ხორ ცი ელ ებ ამ სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ის შექ მნის კენ გა უხ სნა გზა დი-
ლე ტან ტებს, ცრუ-ნო ვა ტო რებ სა და საქ მოს ნებს. სა ქარ თვე ლოს სკო ლებ-
სა და უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, სა დაც დღეს დღე ობ ით მეც ნი ერ-მას-
წავ ლე ბელ თა კად რე ბის მე თო დო ლო გი ური გა ურ კვევ ლო ბა, ინ ერ ცია 
და პა სი ურ ობა დო მი ნი რებს, რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბის მდგო მა რე ობ ას 
ჩა მოთ ვლი ლი ფაქ ტო რე ბი გან საზღვრა ვეს.

სა ქარ თვე ლოს მრა ვალ გზის გა მო უცხა დე ბია ბო ლო ნი ის პრო ცე სი-
სად მი ერ თგუ ლე ბა და მას ში აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა, რომ ლის უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნეს შე მად გე ნელ საც მუ შა კის მუდ მი ვი სწავ ლე ბა და გა დამ ზა-
დე ბა წარ მო ად გენს. არ სე ბულ სტრა ტე გი აში გან სა კუთ რე ბულ როლს 
ე.წ. „არ აფ ორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა“ თა მა შობს: კურ სე ბი, გა დამ ზა დე-
ბის სის ტე მე ბი და ტრე ნინ გე ბი. კურ სე ბი, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ული 
და სას წავ ლო-მე თო დუ რი სწავ ლე ბის ფორ მა, გახ სნილ და მოქ ნილ 
სტრუქ ტუ რას წარ მო ად გენს, რო მელ საც წარ მოქ მნი ლი პი რო ბე ბი დან 
და მოთხოვ ნი ლე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე დრო ულ ად აწყო ბი სა და გა-
დაწყო ბის უნ არი გა აჩ ნია. ექ სტრა ლინ გვის ტუ რი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, დღეს დღე ობ ით კურ სე ბი სა ქარ თვე ლო ში რუ სუ ლი ენ ის 
გან მტკი ცე ბი სა და წინ წა მო წე ვის ყვე ლა ზე კარგ ფორ მას წარ მო ად გენს. 
უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეს კუ ლტუ რულ-საგან მა ნათ ლე ბ ლო ზე გავ ლე ნის 
პო ლიტ კო რექ ტუ ლი და სრუ ლი ად ნე იტ რა ლუ რი ფორ მაა, რო მე ლიც 
გა ღი ზი ან ებ ასა და „სუ ვე რე ნუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცის“ ხელ-
ყო ფის ეჭ ვს არ იწ ვევს; სა ქარ თვე ლო ში რუ სუ ლე ნო ვა ნი სწავ ლე ბის სა-
გან მა ნათ ლებ ლო ბა ზარ ზე კურ სე ბი სხვა სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს 
ოფ იცი ალ ურ კონ კუ რენ ცი ას არ უწ ევს; ამ ას თან, კურ სე ბის სტა ტუ სი 
გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს ჩი ნოვ ნიკ თა მხრი დან მე ტის მე ტი მე ურ ვე-
ობ ის თა ვი დან აც ილ ებ ისა და სწავ ლე ბის რუ სეთ ში მი ღე ბულ სტან დარ-
ტებ ზე ორი ენ ტი რე ბის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა; თა ვი სი უნ ივ ერ სა ლუ რი და 
მოქ ნი ლი ფორ მი დან გა მომ დი ნა რე, კურ სე ბი შე იძ ლე ბა ბევ რი პერ სპექ-
ტი ული მი მარ თუ ლე ბი თაც გან ვი თარ დეს. 

მი უხ ედ ავ ად სე რი ოზ ული მცდე ლო ბე ბი სა, რომ რუ სუ ლი ენ ის 
ფუნ ქცი ონ ირ ება შე იზღუ დოს, ის სა ქარ თვე ლო ში, რო გორც ეროვნებ-
ათ აშ ორ ისი და ლინ გვო სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბის ენა, თა ვის 
სტა ბი ლურ პო ზი ცი ებს მა ინც ინ არ ჩუ ნებს. ჩა მო ყა ლიბ და აზ რი, რომ 
საქ მი ან ობ ის (თა ნამ დე ბო ბის) გარ კვე ული მას შტა ბი და კა რი ერ ული 
და პრო ფე სი ული ზრდა რუ სუ ლი ენ ის ღრმა ცოდ ნას არა მხო ლოდ 
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ვა რა უდ ობს, არ ამ ედ მო ითხოვს კი დეც. რუ სუ ლი ენ ის ცოდ ნა თა ნა-
მედ რო ვე გე ოპ ოლ იტ იკ ურ და ეკ ონ ომ იკ ურ პი რო ბებ ში უკ ვე მხო ლოდ 
ყო ველ დღი ური ურ თი ერ თო ბის ენ ის თავ და ჯე რე ბულ ფლო ბას აღ არ 
გუ ლის ხმობს. სატ რან ზი ტო მარ შრუ ტე ბი სა და ენ ერ გე ტი კის, ტრან-
სპორ ტის, კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სფე რო ებ ში ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბის 
გან ვი თა რე ბამ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებ ის გან, ბიზ ნეს მე ნე ბი სა და სხვა-
დას ხვა დო ნი სა და დარ გის მე ნე ჯე რე ბის გან რუ სუ ლი ენ ის ცოდ ნა არა 
მხო ლოდ სა ბა ზო, არ ამ ედ სპე ცი ალ იზ ებ ულ დო ნე ზეც მო ითხო ვა. სა ჭი-
როა აღ ინ იშ ნოს, რომ ახ ალ გაზ რდა თა ობ აში უკ ვე გაც ნო ბი ერ ებ ულ ად 
მა ტუ ლობს იმ ფაქ ტის აღ ქმა, რომ წარ მა ტე ბუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ული 
და პროფესიული ზრდა და მა ღა ლი ხელ ფა სი რუ სუ ლი ენ ის ცოდ ნის 
გა რე შე პრობ ლე მუ რი იქ ნე ბა.

ახ ალი მო ტი ვა ცი ის მი თი თე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბი რუ სუ ლი ენ ის სწავ-
ლე ბის ის ეთი ფორ მე ბი სა და სტრუქ ტუ რე ბის შექ მნას მო ითხოვს, რომ-
ლე ბიც მუ შა კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ას რე ალ ურ ად გაზ რდი და. ას ეთ 
სტრუქ ტუ რა ზე სტა ბი ლუ რი მოთხოვ ნა სრულ ყო ფი ლი (რუ სუ ლე ნო ვა-
ნი) წრი სა და რე გუ ლა რუ ლი პრო ფე სი ონ ალ ური ურ თი ერ თო ბის არ არ-
სე ბო ბი თაც სტი მუ ლირ დე ბა, რაც რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბის აუც ილ ებ-
ლო ბას პრაქ ტი კუ ლად მუდ მივს ხდის.

თბი ლის ში მოქ მე დი რუ სუ ლი ენ ის შემ სწავ ლე ლი კურ სე ბის ორ გა-
ნი ზა ტო რებ სა და ხელ მძღვა ნე ლებს ეს მით, რომ შე თა ვა ზე ბუ ლი სწავ-
ლე ბა აუდ იტ ორი ის მოთხოვ ნას ჩა მორ ჩე ბა, აც ნო ბი ერ ებ ენ იმ ფაქ ტს, 
რომ ტრა დი ცი ული ფორ მე ბი და მე თო დე ბი სას წრა ფო მო დერ ნი ზა ცი-
ას მო ითხოვს. თუმ ცა არ სე ბობს ობი ექ ტუ რი ხა სი ათ ის სირ თუ ლე ები 
და წი ნა აღ მდე გო ბე ბიც. მათ გან უმ თავ რე სი რუ სუ ლი ენ ის ინ ტენ სი-
ური სწავ ლე ბის თვის ენ ის სპე ცი ალ ური მე თო დე ბის მცოდ ნე მას წავ-
ლებ ლე ბელ თა კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის არ არ სე ბო ბაა. გარ და ამ ისა, 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის უმ ეტ ეს ობა, რომ ლე ბიც მსურ ვე ლებს რუ სუ ლი ენ-
ის სწავ ლე ბას სთა ვა ზო ბს, სპე ცი ალ იზ  ებ ული არ არ ის. რუ სუ ლი ენ ის 
კურ სე ბი – მა თი მუ შა ობ ის მხო ლოდ ერ თი და, ხში რად, არაძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბაა. და ბა ლი ან აზღა ურ ება და მას წავ ლე ბელ თა შე მად გენ-
ლო ბის გა დი ნე ბა მე თო დურ სიჭ რე ლეს იწ ვევს და სწავ ლე ბის პრო ცე სის 
მემ კვიდ რე ობ ითი მო ნაც ვლე ობ ის, გეგ მა ზო მი ერ ებ ისა და სის ტე მუ რო-
ბის პრინ ცი პებს არ ღვევს.

შექ მნილ სი ტუ აცი აში მე ტა ორ გა ნი ზე ბის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა 
„რუ სუ ლი ენ ის კურ სე ბის“ ახ ალ მო დელს შე უძ ლია, რომ ლის მი ზან საც 
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სა ქარ თვე ლოს ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ შე თა ვა ზე ბა თა ბა ზარ ზე თა ნა მედ რო-
ვე სას წავ ლო-მე თო დუ რი პროგ რა მე ბი სა და სპე ცი ალ იზ  ებ ული ენ ებ ის 
გან ვი თა რე ბუ ლი გა მის გან (ნაკ რე ბის გან) შედ გე ნი ლი მა ღა ლი ხა რის ხის 
უნ ივ ერ სა ლუ რი საგან მა ნათ ლე ბ ლო პრო დუქ ტის გა ტა ნა წარ მო ად გენს. 
ას ეთი მიდ გო მა კურ სის მსმე ნელე ბს სა შუ ალ ებ ას მის ცემს, არა მარ ტო 
შე სას წავ ლი სა გა ნი აირ ჩი ოს, არ ამ ედ ინ ტე ლექ ტუ ალ ური პრო დუქ ტის 
მიმ წო დე ბელს რიგ ძი რი თად პა რა მეტ რებ ში, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, დი-
ნა მი ური და მკა ფი ოდ აქ ცენ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მუ ლი მი მარ თუ ლე ბის 
მქო ნე, სწავ ლე ბის პრო ცე სი ცა და შემ ცვე ლო ბაც შე უკ ვე თოს. კურ სე ბის 
ეფ ექ ტუ რო ბის პრინ ცი პულ პი რო ბად სწავ ლე ბი ს ყვე ლა ეტ აპ სა და დო-
ნე ზე მკა ფი ოდ აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბი სა და შე დე გე ბის არ სე ბო ბა მიგ ვაჩ-
ნია. მიზ ნის ფორ მუ ლი რე ბა და სა სურ ვე ლი შე დე გის მიღ წე ვა არა მარ-
ტო მსმე ნე ლის შეკ ვე თის შეს რუ ლე ბას ნიშ ნავს, არ ამ ედ ენ ის შეს წავ ლის 
შემ დგო მი გაღ რმა ვე ბის თვის ძლი ერი სტი მუ ლის შექ მნა საც.

სწა ვლე ბის პრო ცეს ში ორ გა ნი ზა ცი ის სი ხის ტი სა და მოქ ნი ლო ბის 
ოპ ტი მა ლუ რი შე ხა მე ბის შე მუ შა ვე ბა და სა ხუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვის 
მნიშ ვნე ლო ვან პი რო ბას წარ მო ად გენს. მხა რე თა მო ვა ლე ობ ები წი ნას-
წარ უნ და და ფიქ სირ დეს. კურ სის ორგანიზატორებმა მკა ფი ოდ და დე-
ტა ლუ რად უნ და აღ ნიშ ნონ თა ვიანთი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური პრო დუქ ტის 
მსმე ნე ლის თვის მი წო დე ბის პა რა მეტ რე ბი და ვა დე ბი, თა ვის მხრივ, 
მსმე ნე ლი ვალ დე ბუ ლია, თა ვი სი და ინ ტე რე სე ბა და ად ას ტუ როს სწო-
რედ მო ცე მუ ლი პრო დუქ ტის ნა ირ სა ხე ობ ასა და ხა რის ხში და სა კუ თარ 
თავ ზე სას წავ ლო პრო ცე სის გან მავ ლო ბა ში მას წავ ლე ბელ თან აქ ტი ურ-
ად თა ნამ შრომ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აიღ ოს. არ შე იძ ლე ბა და იშ ვას, 
რომ საქ მი ანი შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის პრო ცე დუ რა ფორ მა ლურ რი-
ტუ ალ ად იქ ცეს.

კურ სე ბის პროგ რა მა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყ ოს რო გორც 
ჯგუ ფუ რი, ისე ინ დი ვი დუ ალ ური მე ცა დი ნე ობ ები. ჩვენ მი ერ სწავ ლე-
ბის პრო ცეს ზე დაკ ვირ ვე ბა და გა ტა რე ბუ ლი გა მო კითხვე ბი მოწ მობს, 
რომ პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც სას წავ ლო პრო ცე სის ხა რის ხს ამ ცი რებს, 
ჯგუ ფებ ში ხში რად არა იმ დე ნად მსმე ნე ლებს შო რის რუ სუ ლი ენ ის სა-
ბა ზო სა ფუძ ვლე ბის სხვა დას ხვა დო ნის ფლო ბის მი ზე ზით ვლინ დე-
ბა, რამ დე ნა დაც ლექ ცი ურ-პრაქ ტი კულ მე ცა დი ნე ობ ებ ში ზო გი ერ თი 
მსმე ნე ლის არ ას აკ მა რი სად აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბი სა და და ვა ლე ბე ბის 
არადა მაკ მა ყო ფი ლებ ლად შეს რუ ლე ბის გა მო. ას ეთი მსმე ნე ლე ბი არა 
მარ ტო ცალ კე ული მე ცა დი ნე ობ ებ ის მიმ დი ნა რე ობ ას აფ ერ ხე ბენ და არ-
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ღვე ვენ, არ ამ ედ მთლი ან ობ აში სწავ ლე ბის სრულ პრო ცეს საც. შე დე გად, 
მცირდება კურ სე ბის სა ერ თო შედეგე ბი და პრეს ტი ჟი. ამ ას თან და კავ-
ში რე ბით ჯგუ ფუ რი გა ნაცხა დე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში მსმე ნე ლებ-
თან ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი მხო ლოდ ინ დი ვი დუ ალ ური წე სით უნ და და-
იდ ოს. კურ სებ მა და უდ ევ არი მსმე ნე ლე ბის გა რიცხვის უფ ლე ბა უნ და 
და იტ ოვ ოს ან და ას ეთ ებს გან სა კუთ რე ბუ ლი შე ფა სე ბით თან დარ თუ ლი 
მე ცა დი ნე ობ ათა ინ დი ვი დუ ალ ური ფორ მა უნ და შეს თა ვა ზოს. „სიმ კაც-
რის“ ას ეთი რეგ ლა მენ ტი რე ბა კურ სე ბის კე თილ სინ დი სი ერ ებ ასა და სა-
კუ თა რი საქ მი ანი რე პუ ტა ცი ის დაც ვა ზე მათ ზრუნ ვას გა უს ვამს ხაზს.

პრო ექ ტის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ფორ მა ტი – კურ სე ბი - რო გორც ზე-
ვით აღ ინ იშ ნა, სა ქარ თვე ლო ში რუ სუ ლე ნო ვა ნი სივ რცის გა ფარ თო-
ებ ის ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი მე თო დია, რო მე ლიც, იმ ავ დრო ულ ად, 
კულ ტუ რულ-სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე როს ად გი ლობ რი ვი ხელ მძღვა-
ნე ლო ბის გან დის ტან ცი რე ბი სა და ოფ იცი ალ ური სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ გარ და უვ ალ ად პრო დუ ცი რე ბუ ლი რუ ტი ნი სა 
თუ ხე ლა ხა ლი დაზღვე ვის გან თა ვის არ იდ ებ ის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა. 

თუმ ცა კო ნი უნ ქტუ რის სა სი კე თოდ ცვლი ლე ბის შემ თხვე ვა ში კურ სე-
ბი სრულ ფა სო ვან ინ ფორ მა ცი ულ-კულ ტუ რულ ცენ ტრად ორ გა ნუ ლად 
ტრან სფორ მი რე ბა საც შეძ ლებს. სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლო-
ში მოქ მე დი საფ რან გე თის, ინ გლი სი სა და გერ მა ნი ის კულ ტუ რუ ლი 
ცენ ტრე ბი მხო ლოდ ენ ის შემ სწავ ლელ კურ სებს წარ მო ად გენს. მა ღალ-
ტექ ნო ლო გი ური და სა ათ ის მე ქა ნიზ მი ვით სრულ ფა სოვ ნად აწყო ბი-
ლი, ეს მა ინც და, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მხო ლოდ და მხო ლოდ ენ ის 
შემ სწავ ლე ლი კურ სე ბია. სიტყვამ მო იტ ანა და ფრან გუ ლი კულ ტუ რუ-
ლი ცენ ტრის სტრუქ ტუ რა ში რუ სუ ლი და ქარ თუ ლი ენ ებ ის კურ სე ბი 
ფუნ ქცი ონ ირ ებს, ეს კი რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს წარ მო მად გე ნე ლი 
კო ლე გე ბის თვის მრავ ლის მეტყვე ლი სიგ ნა ლია.

პრო ექ ტის შე დე გე ბი

უნ ივ ერ სა ლუ რი კურ სე ბის ორ გა ნი ზე ბის რე ალ იზ აცი ის პრო ექ ტი სა-
ქარ თვე ლო ში რუ სუ ლი ენ ისა და კულ ტუ რის სივ რცეს გა ამ ყა რებს და 
გა აფ არ თო ვებს.

კურ სე ბის ფუნ ქცი ონ ირ ება პო ზი ტი ურ ზე გავ ლე ნას მო ახ დენს სა-
ქარ თვე ლოს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში რუ სუ ლი ენ ის სწავ ლე ბის 
სა ერ თო დო ნე ზე.
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კურ სე ბი სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს, მხა რი და ვუ ჭი როთ რუ სუ ლი ენ ის 
მას წავ ლე ბლებს, რუ სუ ლი ენ ის პრო ფე სი ონ ალ ური ნა ირ სა ხე ობ ებ ის მა-
ტა რებ ლებს, მთარ გმნე ლებ სა და პე და გოგ-ნო ვა ტო რებს. 

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ფორ მა ტის კურ სე ბი იმ სა გან მა ნათ ლებ ლო ნი შას 
და იკ ავ ებს, რო მელ შიც მდგრა დი მოთხოვ ნის ფონ ზე ხა რი ს ხი ანი ინ-
ტე ლექ ტუ ალ ური პრო დუქ ტი და კონ კუ რენ ცია პრაქ ტი კუ ლად არ არ-
სე ბობს.

კურ სე ბის გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ალი შემ დგო მი მას შტა ბუ რი პრო-
ექ ტე ბის თვის აუც ილ ებ ელ სა ფუძ ვლად მა თი გან ხილ ვის სა შუ ალ ებ ას 
იძ ლე ვა.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო ექ ტის სრულ ყო ფი ლი გან შლა რუ სულ ენ ას 
უმ ოკ ლე სი დრო ის გან მავ ლო ბა ში სა შუ ალ ებ ას მის ცემს, ამ ჟა მად სა ქარ-
თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე წინ წა მო წე ულ უმ სხვი ლეს მსოფ ლიო ენ ებ თან 
კონ კუ რენ ცი აში სა თა ნა დო და ღირ სე ული ად გი ლი და იკ ავ ოს.
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ვა დიმ მუ ხა ნო ვი 

ჰუმანიტარულსფეროშირუსეთისადასაქართველოს
თანამშრომლობისპერსპექტივებზე

2012 წელს ხე ლი სუფ ლე ბა ში „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ მოს ვლას თან 
ერ თად რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბებ ში 2008 წლის შემ დეგ 
დაწყე ბუ ლი რთუ ლი პე რი ოდი დას რულ და. ორ ქვე ყა ნას შო რის დიპ-
ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბე ბის არარსებობის გათ ვა ლის წი ნე ბით მოს-
კოვ სა და თბი ლისს შო რის ურ თი ერ თო ბის ხა რის ხობ რივ გა უმ ჯო ბე-
სე ბა ზე ლა პა რა კი ჯერ კი დევ ნა ად რე ვია, მაგ რამ, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, 
გარ კვე ულ ნორ მა ლი ზა ცი ას ხა ზი აუც ილ ებ ლად უნ და გა ეს ვას.   

ჟე ნე ვის კონ სულ ტა ცი ებ ის გარ და, რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს 
ურ თი ერ თქმე დე ბა „კა რა სინ-აბ აშ იძ ის“ დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში რე გუ-
ლა რულ სა ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა. შეხ ვედ რა თა ფორ მა ტი არ ით-
ვა ლის წი ნებს პო ლი ტი კურ სა კითხთა გან ხილ ვას, მო ლა პა რა კე ბე ბის 
მსვლე ლო ბი სას წყდე ბა ეკ ონ ომ იკ ური, სა ვაჭ რო, სატ რან სპორ ტო მი-
მოს ვლის, კულ ტუ რულ-ჰუ მა ნი ტა რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის სა კითხე-
ბი და ა.შ. მხო ლოდ 2012 წლის დე კემ ბრი დან 2013 წლის დე კემ ბრამ დე 
ხუ თი შეხ ვედ რა ჩა ტარ და. საქარ თვე ლოს პრე მი ერ-მი ნის ტრის სპე ცი-
ალ ურ მა წარ მო მად გე ნელ მა – ზუ რაბ აბ აშ იძ ემ ერთ-ერთ ინ ტერ ვი უში 
ოპ ტი მიზ მი თა და ერ თგვა რი კმა ყო ფი ლე ბით გა ნაცხა და: „ჩვენ ძა ლი ან 
პრაგ მა ტუ ლი დღის წეს რი გი გვაქ ვს: სა ვაჭ რო კავ ში რე ბის აღ დგე ნა, ეკ-
ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი, სატ რან სპორ ტო კო მუ ნი კა ცი ები, ჰუ მა ნი ტა-
რუ ლი სა კითხე ბი და ა.შ. ორი წლის გან მავ ლო ბა ში ჩვენ აღ ვად გი ნეთ 
ვაჭ რო ბა: გა სულ წელს სა ვაჭ რო ბრუნ ვამ 850 მი ლი ონი დო ლა რი შე-
ად გი ნა, რუ სეთ ში ჩვენ მი ერ ექ სპორ ტი რე ბულ მა სა ქო ნელ მა კი – 400 
მი ლი ონი დო ლა რი. სხვა დას ხვა სა ხის გა და ზიდ ვებ ში ორ ასი ქარ თუ ლი 
კომ პა ნია მო ნა წი ლე ობს, ჩვენ აღ ვად გი ნეთ რე გუ ლა რუ ლი სა ჰა ერო მი-
მოს ვლა, სა ქარ თვე ლო ში რუ სე თი დან ჩა მო სუ ლი ტუ რის ტე ბის რიცხვი 
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მა ტუ ლობს და ა.შ.“1. სა ხელ წი ფო მდი ვან მა – რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 
სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის მო ად გი ლემ – გრი გო რი კა რა სინ მა, თა ვის 
მხრივ, დიპ ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ებ ებ ისა და ქვეყ ნე ბის ცალ კე ულ 
სა მი ნის ტრო ებ სა და უწყე ბებს შო რის აწყო ბი ლი კონ ტაქ ტე ბის უქ ონ-
ლო ბას თან და კავ ში რე ბით დი ალ ოგ ის მნიშ ვნე ლო ვან სა კომ პენ სა ციო 
ფუნ ქცი ას გა უს ვა ხა ზი: „ამ ჟა მად ჩვე ნი შეხ ვედ რე ბის დღის წეს რიგ ში 
თა ნამ შრომ ლო ბის უკ ვე თით ქმის თხუთ მე ტი კონ კრე ტუ ლი სფე რო 
და მი მარ თუ ლე ბა შე დის, რომ ლებ შიც პროგ რე სი თვალ ნა თე ლია. ჩვენ 
დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტრო ებ ის ერ თგვა რი კო ორ დი ნა ტო რე ბი ვხდე-
ბით, რომ ლე ბიც ერ თმა ნეთ თან ურ თი ერ თო ბა ში ამა თუ იმ პრობ ლე მის 
მოგ ვა რე ბას ჩვე ნი დახ მა რე ბით ცდი ლო ბენ“.2

ორ ქვე ყა ნას შო რის ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბი უფ რო მა ღალ დო ნე ზეა, 
ვიდ რე პო ლი ტი კუ რი. 2012 წლის შემ დეგ რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ-
ომ იკ ურ მა ურ თი ერ თო ბამ ინ ტენ სი ური გან ვი თა რე ბა და იწყო. სწო რედ 
ამ დრო იდ ან ვე და იწყო გა ნუხ რე ლი აღ მავ ლო ბა რუ სე თის წილ მაც სა-
ქარ თვე ლოს სა ერ თო სა ქო ნელ ბრუნ ვა ში.

რუ სე თი კვლავ გახ და ქარ თუ ლი ღვი ნის მთა ვა რი მომ ხმა რე ბე ლი. 
რუ სეთ ში ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი ქარ თუ ლი სა ქონ ლის ჩა მო ნათ ვალ-
ში მე ორე ად გი ლი მი ნე რა ლურ წყლებს უჭ ირ ავს. ამ გვა რად, სწო რედ 
ღვი ნო და მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი საზღვრავს რუ სეთ ში სა ქარ თვე ლოს 
ექ სპორ ტს და მოკ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, მი უხ ედ ავ ად თბი ლი სის 
მცდე ლო ბი სა, რომ მი სა წო დე ბე ლი სა ქონ ლის ას ორ ტი მენ ტი შეც ვა ლოს 
და რუ სე თის ბა ზარ ზე ხი ლის, ბოს ტნე ულ ისა და ნი გვ ზის მი წო დე ბის 
მო ცუ ლო ბა გა ზარ დოს, ას ეთი ტენდენცია შე ნარ ჩუნ დე ბა. თა ვის მხრივ, 
რუ სე თის წი ლი სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო იმ პორ ტში არ ცთუ დი დია, მი-
უხ ედ ავ ად ამ ისა, რა მ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვან ასპექტს მო იც ავს: რუ სეთ ზე 
მო დის ხორ ბლის იმ პორ ტის პრაქ ტი კუ ლად მთე ლი მო ცუ ლო ბა, ნავ-
თობ პრო დუქ ტე ბის მთე ლი იმ პორ ტის თით ქმის მე ოთხე დი და 80%-
დან 90%-მდე ბუ ნებ რი ვი აირ ის იმ პორ ტი.  

სა ქარ თვე ლო დან მი წო დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის თვის რუ სე თის ბაზ-
რის გახ სნის გარ და, მოს კოვ მა კი დევ რა მ დე ნი მე პო ზი ტი ური ნა ბი ჯიც 

1 ზურაბ აბაშიძე: „წასული მატარებლები უკან დაბრუნდება“ // რადიო თა ვი  სუფლება. 
29 ივლისი, 2015. URL: http://www.svoboda.org/a/27159488.html (მიმართვის თარიღი – 
02.11.2016). 

2 კარასინი: რფ-საქართველოს მოლაპარაკებები უკვე თხუთმეტამდე მიმარ თუ-
ლე  ბას ეხება.//რია ნოვოსტი. 15 ივლისი, 2015 წ. URL: https://ria.ru/economy/ 
20150715/1130915594.html
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გა დად გა. მა გა ლი თად, აღ დგა მოს კოვ სა და თბი ლისს შო რის რე გუ ლა-
რუ ლი სა ჰა ერო მი მოს ვლა, აღ დგა რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს საზღვარ ზე 
ავ ტო მო ბი ლე ბის მი მოს ვლა, სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის თვის გა მარ-
ტივ და რუ სე თის ვი ზის მი ღე ბის პრო ცე დუ რა.  

2012 წელს თბი ლის მა რუ სე თის მო ქა ლა ქე ებ ის თვის სა ვი ზო რე ჟი-
მი გააუქმა3, რა მაც უკ იდ ურ ეს ად არ ას ახ არ ბი ელო მსოფ ლიო კო ნი უნ-
ქტუ რი სა და რუ სე თის მო ქა ლა ქე ებ ის თვის დას ვე ნე ბის ტრა დი ცი ული 
მი მარ თუ ლე ბე ბის და ხურ ვის ფონ ზე სა ქარ თვე ლოს მი მართ ტუ რის-
ტუ ლი ინ ტე რე სის მნიშ ვნე ლო ვან ზრდას შე უწყო ხე ლი. რუ სე თი დან 
სა ქარ თვე ლო ში ჩა სუ ლი ტუ რის ტე ბის მკვეთ რად გაზ რდილ მა ნა კად მა 
სა ხელ მწი ფო ხა ზი ნა ში შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი  ზრდა გა მო იწ-
ვია. მხო ლოდ 2014 წელს სა ქარ თვე ლოს 800 ათ ას ზე მე ტი რუ სი ტუ რის-
ტი ეს ტუმ რა4, 2015 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 14%-ზე მე ტით გა იზ არ და და 
925 ათ ასი ად ამი ანი შე ად გი ნა5, 2016 წელს კი ტუ რის ტე ბის რა ოდ ენ ობ ამ 
1-მი ლი ონი ანი ზღვა რი გა და ლა ხა6.

მოს კო ვი სა და თბი ლი სის არ ას აკ მა რი სად მჭიდ რო პო ლი ტი კუ რი 
კონ ტაქ ტე ბის ფონ ზე მა ღალ დო ნე ზეა რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს სა ეკ ლე-
სიო დი ალ ოგი. რუ სუ ლი მარ თლმა დი დებ ელი ეკ ლე სი ისა (რმე) და 
ქარ თუ ლი მარ თლმა დი დებ ელი ეკ ლე სი ის (ქმე) ურ თი ერ თო ბა ნდო ბით 
აღ სავ სე და მე გობ რულ ხა სი ათს ატ არ ებს. ქარ თვე ლი პო ლი ტო ლო გი – 
ივ ლი ანე ხა ინ დრა ვა აღ ნიშ ნავს, რომ „სა ხელ მწი ფო თა შო რის ნე ბის მი-
ერი სა ზო მით ცუ დი ურ თი ერ თო ბე ბის ფონ ზე რუ სუ ლი და ქარ თუ ლი 
მარ თმა დი დებელი ეკ ლე სი ები მშვიდ და ხაზ გას მუ ლად ურ თი ერ თპა-
ტი ვის ცე მით აღ სავ სე ურ თი ერ თო ბას ინ არ ჩუ ნე ბენ“7. 

3 საქართველომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი გააუქმა//LENTA.RU. 1 
მარტი, 2012.URL: https://lenta.ru/news/2012/02/29/novisas/

4 გ. მირზოიანი. შუშის ჭერი. ნორმალიზდება თუ არა ურთიერთობები საქართველოსა 
და რუსეთს შორის? // LENTA.RU. 7 ივნისი, 2015.URL: https://lenta.ru/articles/2015/06/07/
gruzia/

5 საქართველოში რუსეთიდან ჩასულ ტურისტთა ნაკადის სარეკორდო მაჩვენებელი 
დაფიქსირდა// Газета.ru. 1 თებერვალი, 2016. URL: https://www.gazeta.ru/lifestyle/
news/2016/02/01/n_8195207.shtml

6 2016 წელს საქართველოს რუსეთის 1 მილიონზე მეტი მოქალაქე ესტუმრა. // TACC. 4 
იანვარი, 2017.URL: http://tass.ru/obschestvo/3922811

7 ი. ხაინდრავა. ასიმეტრია (ქართულ-რუსული ურთიერთქმედების საკითხთან და-
კავ შირებით)// რუსულ-ქართული ურთიერთობები: განვითარების ახალი გზების 
ძებ ნაში. სამუშაო რვეული/საერთაშორისო ურთიერთობების რუსეთის საბჭო, კონ-
ფლიქ ტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი. – 2014. გვ. 20.
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მოს კო ვის საპატ რი არ ქო ცდი ლობს, ის ეთი ნა ბი ჯე ბი არ გა დად გას, 
რომ ლე ბიც ქმე-სთან ურ თი ერ თო ბე ბის გამ წვა ვე ბის კენ იქ ნე ბო და მი-
მარ თუ ლი (ნა თელ მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს აფხა ზეთ სა და 
სამ ხრეთ ოს ეთ ში სა ეკ ლე სიო სა კითხთან და კავ ში რე ბით შექ მნი ლი სი-
ტუ აცია)8. 

ორი ად გი ლობ რი ვი ეკ ლე სი ის კონ ტაქ ტე ბი რე გუ ლა რულ ხა სი ათს 
ატ არ ებს, მოს კოვ სა და თბი ლის ში ხორ ცი ელ დე ბა უმ აღ ლეს სა სუ  ლი-
ერო პირ თა ვი ზი ტე ბი, რო მელ თა მი ზა ნიც სხვა დას ხვა სა კითხთა გან-
ხილ ვაა. სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კო ს პატრიარქის ინ იცი ატ ივ ით აქ ტი-
ურ ად გა ნი ხი ლე ბა ქარ თველ მე ფე თა – ვახ ტანგ VI-ისა და თე იმ ურ აზ 
II-ის ნეშ ტთა სა ქარ თვე ლო ში გად მოს ვე ნე ბის სა კითხი9.

ქარ თვე ლი პო ლი ტო ლო გი თენ გიზ ფხა ლა ძე შე ნიშ ნავს: „თა ვად ის 
ფაქ ტი, რომ სა ქარ თვე ლო მაც და რუ სეთ მაც დი ალ ოგ ის აუც ილ ებ ლო ბა 
გა აც ნო ბი ერ ეს, უაღ რე სად იმ ედ ისმომ ცე მი ფაქ ტო რია და ამ ფორ მა ტის 
შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და მი სი ეფ ექ ტიანო ბის გა საზ რდე ლად მხა რე ებ-
მა თა ვი ან თი შე საძ ლებ ლო ბის მაქ სი მუ მი უნ და გა აკ ეთ ონ. ორ მხრი ვი 
ფორ მა ტის თვის თე მა ტი კის გა ფარ თო ებ აზე დღეს ლა პა რა კი, ალ ბათ, ნა-
ად რე ვია, მაგ რამ შე საძ ლე ბე ლია არ სე ბუ ლი დღის წეს რი გის გაზ რდა და 
იმ კონ კრე ტუ ლი სა კითხე ბით შევ სე ბა, რომ ლე ბიც ურ თი ერ თქმე დე ბი სა 
და ორ მხრი ვი კონ სტრუქ ცი ულ ობ ის ზრდას შე უწყობს ხელს. იმ შემ-
თხვე ვა ში, თუ სფე რო ებ ში, რომ ლე ბიც მხა რე ებ ის მი ერ „წი თელ ხა ზე-
ბად“ არ ის აღ ნიშ ნუ ლი, მდგო მა რე ობა არ გაღ რმავ დე ბა და გამ წვავ დე ბა, 
ას ეთ ად შე იძ ლე ბა იქ ცეს მე დი ცი ნის, ეკ ოლ ოგი ის, ტრან სპორ ტი სა და 
ა.შ. მსგავს სფე რო ებ ში თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ კონ-
კრე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბი“. გარ და ამ ისა, პო ლი ტო ლო გი სა მარ თლი ან-
ად გა მო ყოფს მოს კო ვი სა და თბი ლი სის ურ თი ერ თქმე დე ბის თვის სხვა 
მი მარ თუ ლე ბებ საც: „ორ ქვე ყა ნას შო რის კულ ტუ რულ და მეც ნი ერ ულ 
კონ ტაქ ტებს შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს, კარ გი პლატ ფორ მის რო ლი ით ამ აშ ოს 

8 დაწვრილებით იხ. ვ. მუხანოვი. საეკლესიო განხეთქილების მიმდინარე მდგომარეობა 
აფხაზეთში// Ежегодник ИМИ. 2016. №1. С. 129–137.

9 ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიქმნა რუსულ-ქართული ერთობლივი კომისია, სა-
დაც ორი ეკლესიის წარმომადგენელთა გარდა ჩაერთვნენ ორივე ქვეყნის ექ სპერ-
ტებიც. უკვე გაიმართა სხდომებიც, ასტრახანში ჩატარდა აგრეთვე სპეციალური კონ-
ფერენციაც, თუმცა ამ საკმაოდ რთულ საკითხთან დაკავშირებით საბოლოო გა და-
წყვეტილება ჯერ კიდევ არ მიღებულა.

 დაწვრილებით იხ.: მ. ვოლხონსკი, ვ. მუხანოვი. ვახტანგ VI-ისა და თეიმურაზ II-
ის გადასვენების საკითხთან დაკავშირებით რუსულ-ქართული დიალოგის პერ-
სპექტივების შესახებ.//საერთაშორისო ანალიტიკა. 2016. გამოშვება 2(16). С. 113–125.
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სა და ვო ის ტო რი ული სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა შიც, მათ შო რის აფხა ზუ-
რი და ოს ური სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გე ნელ თა მო ნა წი ლე ობ ით აც. 
მა გა ლი თად, რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს არ ქი ვებ ში უახ ლე სი ის ტო-
რი ის შე სას წავ ლად საკ ვან ძო მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე უამ რა ვი დო კუ მენ-
ტი ინ ახ ება. მა თი ერ თობ ლი ვად გა მოკ ვლე ვა ხელს შე უწყობს რო გორც 
ის ტო რი ული პრო ცე სე ბი სა და ცალ კე ული ფაქ ტე ბის დად გე ნა სა და 
შე ფა სე ბას, ისე ზო გი ერ თი სა და ვო სა კითხის დე პო ლი ტი ზა ცი ას აც“10.

ქვეყ ნებს შო რის კულ ტუ რუ ლი და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კავ ში რე ბის აღ-
დგე ნა თან და თან სულ უფ რო და უფ რო თვალ ში სა ცე მი ხდე ბა. ქარ თუ-
ლი კი ნო ხე ლოვ ნე ბის მოღ ვა წე ნი რუ სე თის ტე რი ტო რი აზე ჩა ტა რე ბულ 
კი ნო ფეს ტი ვა ლებ ში აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებ ენ, აღ დგა ქარ თუ ლი 
თე ატ რი სა და ცეკ ვის კო ლექ ტივ თა რუ სეტთში გას ტრო ლე ბი. მხო ლოდ 
2013-2014 წწ. ჩა ტარ და კულ ტუ რულ-საგან მა ნათ ლე ბ ლო ხა სი ათ ის რამ-
დე ნი მე ათე ული ღო ნის ძი ება11. 

10 თ. ფხალაძე. საქართველო და რუსეთი – ახალი დღის წესრიგის ძებნაში//რუსულ-
ქართულ ურთიერთობებში ნორმალიზაციისკენ მიმართული გზების ძებნაში. 
თბილისი, 2014. C. 35.

11 გამოვყოთ მათგან ყველაზე მსხვილი და საინტერესო ღონისძიებები: რუსეთის 
კულტურის სამინისტროს მონაწილეობით ორგანიზებული რუსული კინოს მე-4 
ფესტივალი (მისი პრეზიდენტი გახდა კინორეჟისორი – ელდარ რიაზანოვი); მიხეილ 
თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი – „საჩუქარი“ 
(ფესტივალის საბჭოში შედიან: ოლეგ ტაბაკოვი, ანატოლი ვასილიევი, ვანესა 
რედგრეივი და სხვა გამოჩენილი თეატრალური მოღვაწენი; ფესტივალის ფარგლებში 
წარმოდგენილი იყო რუსული დადგმებიც (თეატრი „დრამატული ხელოვნების 
სკოლა“, მეიერჰოლდის ცენტრი და სტას ნამინის დრამისა და მუსიკის თეატრი); 
ლიტერატურული დღეები, მაიაკოვსკის დაბადების 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
– „მაიაკოვსკი და საქართველო“ (პროექტის ინიციატორად და ორგანიზატორად მთა-
ვარი რედაქტორის – ალექსანდრე ებანოიძის ხელმძღვანელობით ლიტერა ტუ რული 
ჟურნალი „დრუჟბა ნაროდოვ“ („ხალხთა მეგობრობა“) წარდგა; მხარი დაუჭირა 
„რუსკი მირმა“ („რუსული სამყარო“)). ამ დღეების ფარგლებში რუსული დელეგაცია 
ეწვია თბილისს, მოინახულა რუსული დრამატული თატრი, ქუთაისის (№1 გიმნაზიის 
შენობა, სადაც მაიაკოვსკი სწავლობდა), მოინახულა პოეტის სახლ-მუზეუმი 
სოფელ ბაღდათში და ესტუმრა ბათუმს. სპეციალური ორგანიზება გაუკეთდა 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრთან – გურამ ოდიშარიასთან 
შეხვედრას. ამ უკანასკნელის სიტყვებით, „საქართველო მზად არის ორივე ქვეყნის 
კულტურის კეთილდღეობისკენ მიმართული შემოქ მე დებითი თანამშრომლობის 
აღდგენისთვის, და ამ კეთილშობილურ საქმეში ჟურ ნალის – „დრუჟბა ნაროდოვ“ 
და ფონდ „რუსკი მირის“ წვლილს უაღრესად აფასებს (კულტურული დიპლომატია 
საქმეში//კავკასიური თანამშრომლობა. 2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერი. URL: 
http://georgiamonitor.org/news/257/1319/ (მიმართვის თარიღი – 02.11.2016). გარდა 
ამისა, აუცილებელია ვახსენოთ თბილისში რუსეთის სახალხო არტისტის – სერგეი 
ბეზრუკოვის გასტროლებიც (თბილისის კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო 
დარბაზში წარმოადგინა სერგეი ესენინის ცხოვრებისა და შემოქმედებისადმი 
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რუ სე თის „გოს ფილ მო ფონ დმა“ 2017 წელს სა ქარ თვე ლოს თვის საბ-
ჭო თა დროს კი ნოს ტუ დია „ქარ თუ ლი ფილ მის“ მი ერ გა და ღე ბუ ლი 
ფილ მე ბის ორ იგ ინ ალ თა გად მო ცე მის პრო ცე სი და იწყო12. კულ ტუ რულ-
ჰუ მა ნი ტა რულ სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბის გა საღ რმა ვებ ლად აუც ილ-
ებ ელია სა გა მომ ცემ ლო პრო ექ ტე ბი სა და ის ეთი თარგ მა ნე ბის რე გუ ლა-
რუ ლი მხარ დაჭ ერა, რომ ლე ბიც ორი ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ ას რუ სუ ლი 
და ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გაც ნო ბა ში და ეხ მა რე ბო და – ეს არ სე ბუ-
ლი კულ ტუ რუ ლი გაც ვლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ნა მა ტი იქ ნე ბო და.   

კულ ტუ რუ ლი კავ ში რე ბის გან გან სხვა ვე ბით, სა მეც ნი ერო კონ ტაქ ტე-
ბი მხო ლოდ „კერ ძო“ დო ნე ზე შე ნარ ჩუნ და და იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 
სა მეც ნი ერო კავ ში რე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი მხარ და ჭე რის სის ტე მა არ 

მიძღვნილი სპექტაკლი „ხულიგანი. აღსარება“; აგრეთვე აღსანიშნავია გამოჩენილი 
ქართველი პოეტის, ტიციან ტაბიძის შვილის – ლიტერატორ ნიტა ტაბიძის 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო (ინიციატორები იყვნენ რუსი პიანისტი – ირინა 
კანდინსკაია და გამოჩენილი მთარგმნელი – ნატალია სოკოლოვსკაია). 

 ამავე პერიოდში ანალოგიური ღონისძიებები ტარდებოდა მოსკოვშიც. 2013 წელს 
დეკემბერში მოსკოვის ვახტანგოვის სახელობის თეატრში ჩატარდა „თეატრალის 
ვარსკვლავის“ პრემიით დაჯილდოების მე-4 ცერმონია. ნომინაციაში – „საუკეთესო 
რუსული თეატრი საზღვარგარეთ“ გაიმარჯვა ა. ს. გრიბოედოვის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო აკადემიურმა რუსულმა დრამატულმა თეატრმა. იმავე 
დეკემბრის დღეებში რუსეთის დედაქალაქში თბილისის თეატრმა ა. ნ. ოსტროვსკის 
სახელობის მოსკოვის საგუბერნიო თეატრის სცენაზე წარმოადგინა ლ. ნ. ტოლსტოის 
მოთხრობის მოტივებზე დადგმული სპექტაკლი – „ხოლსტომერი. ცხენის ისტორია“. 
გარდა ამისა, მთელი დეკემბრის განმავლობაში მოსკოვში თავის სპექტაკლებს რეზო 
გაბრიაძის თბილისის მარიონეტების თეატრიც მართავს. ყველა დეკორაცია და 
თოჯინა თავად თეატრის დამაარსებლის შექმნილია, სამაგიეროდ მათ ახმოვანებდნენ 
რუსი მსახიობები – ჩულპან ხამატოვა, სერგეი გარმაში, რომან კარცევი და სხვანი. 
(რუსულ-ქართული კულტურათა დიალოგი//კავკასიური თანამშრომლობა. 2013 
წელი ნოემბერ-დეკემბერი. URL: http://georgiamonitor.org/news/257/1329/ (მიმართვის 
თარიღი – 02.11.2016)). 2014 წლის იანვრის შუა რიცხვებში მოსკოვის საერთაშორისო 
მუსიკის სახლში სასულიერო მუსიკის საშობაო ფესტივალის დღეებში ჩატარდა 
საქართველოს საპატრიარქო გუნდის გამოსვლა. 2014 წელს თებერვალში გაიმართა 
ნანი ბრეგვაძის კონცერტი, რომელსაც „სამი გრაცია“ ეწოდებოდა (მომღერალი 
მსმენელის წინაშე შვილთან – ეკა მამალაძესთან და შვილიშვილთან – ნატალია 
ქუთათელაძესთან ერთად წარდგა). მოსკოვის თეატრალურ გალერეაში „მალაია 
ორდინკაზე“ გაიმართა ცნობილი ქართველი მხატვრისა და დრამატურგის – ლალი 
როსებას ნამუშევართა გამოფენა სახელწოდებით „არც ერთი დღის დაკარგვა არ 
მინდა...“ (რუსულ-ქართულ კულტურათა დიალოგი//კავკასიური თანამშრომლობა. 
2014 წელი, იანვარ-თებერვალი. URL: http://georgiamonitor.org/news/257/1343/ 
(მიმართვის თარიღი – 02.11.2016)).

12 სახელმწიფო მდივნის – რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გ. ბ. 
კარასინის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან – ზ. 
აბაშიძესთან შეხვედრის შესახებ. 2016 წლის 19 ოქტომბერი//რუსეთის სსს.URL: http://
www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2502667
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არ სე ბობს, ეს კონ ტაქ ტე ბი სულ უფ რო და უფ რო კლე ბუ ლობს. თენ გიზ 
ფხა ლა ძის აზ რით, ერ თობ ლი ვი სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი მუ შა ობა დი-
ალ ოგ ის გა მარ თვას შე უწყობს ხელს და ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის 
ნორ მა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში სა სი კე თო ფონს შექ მნის. ემ თხვე ვა ქვეყ ნე-
ბის რეგიონული ინ ტე რე სე ბი და თა ნამ შრომ ლო ბით ორ ივე ქვე ყა ნაა 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი.

სა მეც ნი ერო-შე მეც ნე ბი თი და სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ან ობ ის მხარ-
და სა ჭე რად სა ხელ მწი ფო დო ნე ზე სე რი ოზ ული მუ შა ობ ის ჩა ტა რე ბაა 
სა ჭი რო. მნიშ ვნე ლოვ ნად გვე სა ხე ბა რუ სულ-ქარ თუ ლი თე მა ტი კის, მა-
გა ლი თად, ის ტო რი ის, კულ ტუ რის, კონ ფე სი  ური სა კითხე ბი სად მი მიძ-
ღვნი ლი ბრო შუ რე ბი სა და წიგ ნე ბის მა ტე რი ალ ური მხარ და ჭე რა. ას ეთი 
მხარ და ჭე რის უქ ონ ლო ბა მე ტად იგ რძნო ბა რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლო-
ში სა ზო გა დო ებ რივ-პო ლი ტი კუ რი აზ რის გაც ნო ბი სას. მოთხოვ ნა დია 
კულ ტუ რუ ლი ვი ზი ტე ბი, რო მელ თა გან ხორ ცი ელ ებ აც სხვა დას ხვა 
დის ციპ ლი ნი სა და თე მი სად მი მიძ ღვნი ლი ღია ლექ ცი ებ ის ჩა სა ტა რებ-
ლად შე მუ შა ვე ბუ ლი სპე ცი ალ ური პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში შე იძ ლე ბა. 
ამ ას თან და კავ ში რე ბით უაღ რე სად პერ სპექ ტი ულ ად წარ მოგ ვიდ გე ბა 
კულ ტუ რუ ლი პროგ რა მე ბის აღ დგე ნა, რო მელ თა ფარ გლებ შიც შე საძ-
ლე ბე ლი გახ დე ბო და სა მეც ნი ერო და შე მოქ მე დე ბი თი ინ ტე ლი გენ ცი ის 
ვი ზი ტე ბი, ას ევე წაიკითხავდნენ სა ავ ტო რო ლექ ცი ებსაც. ჯერ კი დევ 
და ვიწყე ბუ ლია თა ნამ შრომ ლო ბის ის ეთი ფორ მა ტი, რო გო რი ცაა სა უნ-
ივ ერ სი ტე ტო გაც ვლე ბი. ას ეთი ფორ მა ტი ორი ქვეყ ნის ახ ალ გაზ რდო ბას 
ერ თმა ნე თის უკ ეთ გაც ნო ბის სა შუ ალ ებ ას მის ცემ და.  

დღეს დღე ობ ით კონ ტაქ ტე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში პრაქ ტი-
კუ ლად გა ყი ნუ ლია. არ ხორციელდება სტუ დენ ტუ რი გაც ვლი თი პროგ-
რა მე ბი, არ არ სე ბობს სტუ დენ ტე ბის თვის და მოს წავ ლე ახ ალ გაზ რდო-
ბის სხვა ჯგუფ თათ ვის ერ თობ ლი ვი პროგ რა მე ბი. ას ეთი კონ ტაქ ტე ბის 
აღ დგე ნის თვის ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რი, ეჭ ვგა რე შეა, ქვეყ ნებს შო-
რის დიპ ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბის არქონაა.

სა მეც ნი ერო თა ნამ შრომ ლო ბის სფე რო ში მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ-
ნია ნა მუ შევ რის პუბ ლი კა ცი ის თვის მზა დე ბი სას და არ ცთუ იშ ვი ათ ად 
რუ სე თის, სა ქარ თვე ლო სა და რი გი მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის ბიბ ლი ოთ-
ეკ ებ სა და არ ქი ვებ ში რუ დუ ნე ბით მუ შა ობ ას თან და კავ ში რე ბული სა-
მეც ნი ერო კვლე ვი სას რუ სი და ქარ თვე ლი მკვლე ვ რე ბის პირ და პი რი 
საგ რან ტო მხარ და ჭე რა, ას ევე, ვი ზით მხარ და ჭე რა, გან სა კუთ რე ბით 
ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის თვის. თა ნამ შრომ ლო ბის კონ კრე ტულ მი მარ-
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თუ ლე ბა თა მა გა ლი თის სა ხით შე იძ ლე ბა დავასახელოთ მოთხოვ ნად 
თე მა ზე ერ თობ ლი ვი სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი პრო ექ ტის რე ალ იზ აცია. 
გრან ტის მი ღე ბის თვის აუც ილ ებ ელია ის ეთ მსხვილ გრან ტის გამ ცემ თა 
ყუ რადღე ბის მიქ ცე ვა, რო გო რი ცაა რუ სე თის ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე-
ბის ფონ დი (რფკფ), რუ სე თის სა მეც ნი ერო ფონ დი (რსფ) და ა.შ. მეც ნი-
ერ ება – რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის პო ზი ტი-
ური მი მარ თუ ლე ბაა, რო მე ლიც შორს დგას ე.წ. „წი თე ლი ხა ზე ბის გან“.

ორი ქვეყ ნის ის ტო რი ული წარ სუ ლი – რუ სე თი სა და სა ქარ თვე-
ლოს თა ნა მედ რო ვე ურ თი ერ თო ბის თვის უაღ რე სად თვალსაჩინო და 
მგრძნი ობი არე ფო ნია. რუ სულ-ქარ თუ ლი ურ თი ერ თო ბის ის ტო რია 
არა ერთ სა უკ უნ ეს ით ვლის. ვლინ დე ბა რო გორც საბ ჭო თა ის ტო რი ული 
მეც ნი ერ ებ ისა და სხვა ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის სპე ცი ფი კა, 
ის ევე პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში აბ ობ ოქ რე ბუ ლი „ის ტო რი ული მეხ სი ერ-
ებ ის ომ ები“. აუც ილ ებ ელია აღ ინ იშ ნოს, რომ ის ტო რი ული წარ სუ ლი, 
უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ურ თი ერ თო ბა თა ნორ მა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში 
პრაქ ტი კუ ლად გა მო უყ ენ ებ ელი სე რი ოზ ული და უზ არ მა ზა რი რე სურ-
სია. სწო რედ ურ თი ერ თო ბა თა ის ტო რი იდ ან შე იძ ლე ბა იმ და დე ბი თი 
ინ ფორ მა ცი ის ამ ოღ ება, რო მე ლიც მე ზობ ლის თვის სხვა თვა ლით შე-
ხედ ვის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა. მე ორ ეც, ამ ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბა და, შე სა ბა-
მი სად, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დის კუ სი ის აქ ტი ვი ზა ცია შე საძ ლო გამ წვა ვე ბის 
სა შიშ რო ებ ას არ ქმნის, პი რი ქით, ორ მხრივ ურ თი ერ თო ბებ ში მწვა ვე სა-
კითხე ბის შერ ბი ლე ბის უნ არ ით ხა სი ათ დე ბა13.

აუც ილ ებ ელია რუსულ და ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ებს შო რის ურ თი-
ერ თო ბის აღ დგე ნა. მაგ რამ ერ თმა ნე თის მი მართ მტრუ ლი რი ტო რი კის 
შემ ცი რე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის 
გა რე შე ამ ისი მიღ წე ვა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. არ სე ბობს საკ მა ოდ ბევ რი 
ის ეთი თე მა და მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც პო ტენ ცი ურ ად ორი ქვეყ ნის 
და ახ ლო ვე ბას შე უწყობ და ხელს, მა გა ლი თად, ერ თმორ წმუ ნე ობა, კულ-
ტუ რა თა ურ თი ერთგამ სჭვა ლუ ლო ბა, ერ თობ ლი ვი წარ სუ ლი. მრა ვა ლი 
ის ტო რი ული პი როვ ნე ბა, რო გორც რუ სეთ ში, ისე სა ქარ თვე ლო ში დღემ-
დე დი დი პა ტი ვის ცე მით სარ გებ ლობს და დის კუ სი ას იმ ის თა ობ აზე, 
რო მელ ქვე ყა ნას მი ეკ უთ ვნე ბი ან ის ინი, არ ავ ინ იწყებს. თვალ საჩინო 
მა გა ლი თად შეგ ვიძ ლია ვახ ტანგ მე ფე ან გე ნე რა ლი პეტ რე ბაგ რა ტი-

13 დაწვრილებით იხ.: ვ. მუხანოვი. თანამედროვე პოლიტიკურ კონტექსტში რუსეთ-
საქართველოს ერთობლივი ისტორიის საკამათო თემები და საკითხები// რუსულ-
ქართულ ურთიერთობებში ნორმალიზაციისკენ მიმართული გზების ძებნაში. 
თბილისი, 2014. C. 89–93.
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ონი გა ვიხ სე ნოთ, ას ევე გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მოღ ვა წე ები, რომ ლე ბიც 
სხვა დას ხვა ის ტო რი ულ პე რი ოდ ებ ში რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს და ახ ლო-
ებ ისა და სამ ხედ რო-პო ლი ტი კუ რი ალი ან სის თვის იღვ წოდ ნენ14.

დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში მო სახ ლე ობ აში აქ ტი ურ ად იქ მნე ბა მე ორე 
ქვეყ ნის მტრის ხა ტი, თა ვი სე ბუ რი ინ ტერპ რე ტა ცია ეძ ლე ვა წარ სულს, 
რაც ორ ქვე ყა ნა სა და მის მო სახ ლე ობ აში უფ სკრულს მხო ლოდ აღ რმა-
ვებს. ამ პრობ ლე მა ზე მსჯე ლო ბენ რო გორც რუ სი, ისე ქარ თვე ლი ექ-
სპერ ტე ბიც. მა გა ლი თად, გულ ბა ათ რცხი ლა ძე და გი ორ გი ვე კუა ჯერ 
კი დევ 2010 წელს აღ ნიშ ნავ დნენ: „პრობ ლე მის არ სი ის არ ის, რომ მტრის 
ხა ტი რუ სე თის სა ხით – სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე 20 წე ლია ინ ერ გე ბა და 
მი ზან მი მარ თუ ლად კულ ტი ვირ დე ბა“15.

სა მას წლი ანი აქ ტი ური ურ თი ერ თქმე დე ბის პრაქ ტი კუ ლად ყო ვე ლი 
პე რი ოდი დღეს გა ნუწყვე ტელ დის კუ სი ას იწ ვევს და ხში რად დი ამ ეტ-
რა ლუ რად სა წი ნა აღ მდე გო შე ფა სე ბებ სა და ინ ტერ პრე ტა ცი ებს ბა დებს. 
აკ ად ემი ურ ცოდ ნას თან სრუ ლი ად და უკ ავ ში რე ბე ლი და მხო ლოდ პო-
ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რის ცვლი ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი ას ეთი გან-
შლა დო ბა არ ათუ ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი ზა ცი ას არ 
უწყობს ხელს, არ ამ ედ პი რი ქით, რუ სულ-ქარ თულ ურ თი ერ თო ბებ ში 
ის ედ აც მძლავრ კონ ფლიქ ტურ პო ტენ ცი ალს ას აზ რდოებს. გარ კვე ული 
ის ტო რი ული სი უჟ ეტ ები და მთე ლი სი უჟ ეტ ური ხა ზე ბი მყა რად არ-
ის ჩაქ სო ვი ლი თა ნა მედ რო ვე ურ თი ერ თო ბებ ში. მხა რე თა და ახ ლო ებ-
ის თვის უაღ რე სად სა სარ გებ ლოდ მიგ ვაჩ ნია ამ თე მე ბის სა ჯა როდ და 
ერ თობ ლი ვად გან ხილ ვა, თე მე ბი სა, რომ ლე ბიც მხა რე ებს სა ერ თო წარ-
სუ ლის უფ რო ობი ექ ტუ რად და მშვი დი თვა ლით შე ხედ ვის სა შუ ალ-
ებ ას მის ცემს. 

სი ტუ აცი ის არ აპ როგ ნო ზი რე ბა დი გან ვი თა რე ბა შე იძ ლე ბა ას ეთი სა-
კა მა თო თე მე ბის გარ ჩე ვა მაც გა მო იწ ვი ოს და სა ზო გა დო ებ აში დი დი რე-
ზო ნან სი იქ ონი ოს. სა მეც ნი ერო დი ალ ოგ ისა და, შე სა ბა მი სად, ორ მხრი-
ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ის ტო რი ის შეს წავ ლა ში აკ ად ემი ურ ნა მუ შე ვარ თა 
შე დე გე ბის უქ ონ ლო ბა თა ნა მედ რო ვე სი ტუ აცი ის გან ვი თა რე ბა ზე ნე-
გა ტი ურ ად მოქ მე დებს. პო ზი ცი ათა და ახ ლო ებ ის თვის, ანუ პრო ფე სი-
ულ გან ხილ ვა ზე გა დას ვლის თვის და რა დი კა ლუ რი შე ფა სე ბე ბი სა და 
პრო პა გან დის ტუ ლი კლი შე ებ ის გან უაღ რე სად სა სურ ველ და შო რე ბას-

14 დაწვრილებით იხ.: ო.რ. აირაპეტოვი, მ.ა. ვოლხონსკი, ვ.მ. მუხანოვი. გზა გიულის-
ტნასკენ... XVIII ს-ის მეორე ნახევარსა და XIX ს-ის პირველ მეოთხედში კავკასიაში 
რუსული პოლიტიკის ისტორიიდან. М., 2014.

15 გ. რცხილაძე, გ. ვეკუა. რუსეთ-საქართველო: რა ხდება? თბ., 2010. გვ. 2.
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თან თა ნად რო ულ ად, ემ ოცი ური ფო ნის შემ ცი რე ბის თვის უბ რა ლო და 
მიმ ზიდ ვე ლი სა დის კუ სიო სივ რცის შექ მნაა აუც ილ ებ ელი.   

რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს წარ მო მად გე ნე ლი პრო ფე სი ონ ალი ის-
ტო რი კო სე ბის მო ნა წი ლე ობ ით ას ეთ ფორ მატ ში ჩა ტა რე ბუ ლი დის კუ-
სია პრობ ლე მურ და მწვა ვე სა კითხთა გან ხილ ვას გახ დის შე საძ ლე ბელს. 
გან ხილ ვა თა შე დე გე ბი, ას ევე ერ თობ ლი ვი ნაშ რო მე ბი, რო მელ თა უქონ-
ლო ბაც დღეს გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ იგ რძნო ბა, ორ ან მეტ ენ აზე უნ-
და გა მოქ ვეყ ნდეს. სა ზო გა დო ებ რივ აზ რზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად სა-
ჭი როა, პუბ ლი კა ცი ები ორ ივე ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ აში ვრცელ დე ბო დეს. 
უაღ რე სად მნიშ ვნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია დო კუ მენ ტუ რი კრე ბუ ლე ბი სა 
და რო გორც მო ნოგ რა ფი ული, ისე სა მეც ნი ერო-პო პუ ლა რუ ლი ხა სი ათ-
ის მქო ნე თა ნა მედ რო ვე ნა მუ შევ რე ბის გა მოცემაც16. მსგავ სი საქ მი ან ობა 
ხელს შე უწყობს ორ ივე ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბუ ლი ნე გა ტი ური 
აზ რის შეც ვლას.

უკ ან ას კნელ წლებ ში ექ სპერ ტთა დი ალ ოგ ის ფარ გლებ ში აქ ტი ური 
საქ მი ან ობა მიმ დი ნა რე ობს, რა საც რუ სუ ლი ფონ დე ბი ც და ცალ კე ული 
არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ იც შეუერთდნენ. ჯერ კი დევ 2008 წლი-
დან ყვე ლა ზე აქ ტი ურ ფორ მა ტს წარ მო ად გენს კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო-
ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლევითი ცენ ტრის (ICCN) ხელ მძღვა-
ნე ლის, ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი კონფლიქტოლოგის, გი ორ გი ხუ ციშ ვი ლის 
მი ერ ორ გა ნი ზა ცია „გლო ბა ლუ რი პარ ტნი ორ ობა შეიარაღებული კონ-
ფლიქ ტის პრე ვენ ცი ის თვის“ (GPPAC) ხელ შეწყო ბით ამ უშ ავ ებ ული 
„სტამ ბო ლის პრო ცე სი“. 2008 წლის ბო ლო დან მო ყო ლე ბუ ლი, რე გუ-
ლა რუ ლი გახ და ორი ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ ექ სპერ ტთა შეხ ვედ რე ბი. 
2013 წელს კი ორ მხრი ვი დი ალ ოგ ის ფორ მატს რუ სე თის სა ერ თა შო რი-
სო საქ მე თა საბ ჭოც (RIAC) შეუერთდა. ამ ჟა მად შეხ ვედ რე ბი ტარ დე ბა 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში „რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს დი ალ ოგ ის ხელ შეწყო ბა“ 
და შვე იც არი ის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით17.

ექ სპერ ტთა შეხ ვედ რებს, მათ შო რის ორ მხრივ ფორ მატ ში, ამ ჟა მად 
სა ჯა რო დიპ ლო მა ტი ის ის ეთი ორ გა ნი ზა ცი ები ატ არ ებ ენ, რო გო რები-
ცაა ა. მ. გორ ჩა კო ვის სახელობის სა ჯა რო დიპ ლო მა ტი ის მხარ და ჭე რის 
16 უკანასკნელ წლებში გამოშვებული დოკუმენტური კრებულის პოზიტიურ მაგა-

ლი თად მხოლოდ ერთის მოტანა შეიძლება: რუსულ-ქართული ურთიერთობების 
ისტორიიდან: გეორგიევსკის ტრაქტატის 230-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კრე-
ბული. დოკუმენტების კრებული/ პას. რედ. ა.ნ. არტიზოვი. М., 2014.

17 RIAC და ICCN აგრძელებენ მუშაობას ერთობლივ პროექტზე „რუსეთ-სა ქარ თველოს 
დიალოგის ხელშეწყობა“ //РСМД. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7865#top-
content 
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ფონ დი, არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „კავ კა სი ური თა ნამ შრომ ლო ბა“ 
და სხვ. თუმ ცა ზე მო ჩა მოთ ვლი ლმა ვერც ერ თმა ორ გა ნი ზა ცი ამ მნიშ-
ვნე ლო ვან პო ზი ტი ურ შე დე გებს ვერ მი აღ წია. რო გორც ნი კო ლაი სი-
ლა ევ მა აღ ნიშ ნა, „საკუთარი გზავნილების ადრესატამდე მიწოდებაში 
ინვესტირებით რუსეთი პრაქტიკულად არ ზრუნავს ამ გზავნილების 
შინაარსზე. როგორც ჩანს, თვლის, რომ ამ გზავნილების „ხორცშესხმა“ 
ისედაც მოხდება“. მა გა ლი თად, სა ჯა რო დიპ ლო მა ტი ის პრო ექ ტებ-
ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად მე ტი სახ სრე ბი გა იც ემა, ვიდ რე სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბი სა და ის ტო რი ის დარ გე ბის კვლე ვებ ზე. „გასართობ 
თავყრილობათა სიმრავლე მოკლებულია ღრმა აზრონებას“18. აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როა უს არ გებ ლო ღო ნის ძი ებ ებ ის შემ ცი რე ბა და კონ-
კრე ტულ სა მეც ნი ერო-სა გან მა ნათ ლებ ლო და უბ რა ლოდ შე მეც ნე ბით 
საქ მი ან ობ აზე გა დას ვლა. აუც ილ ებ ელია, შე მუ შავ დეს ამ მი მარ თუ ლე-
ბით და სა ხუ ლი, ნა ბიჯ-ნა ბიჯ გათ ვლი ლი და გრძელ ვა დი ანი მუ შა ობ ის 
პროგ რა მა.

18 ნ. სილაევი. როგორ უნდა გაიყიდოს „რუსეთი“? რატომ არ მუშაობს „რბილი ძალა“?//
რუსეთი გლობალურ პოლიტიკაში. 2014. №1. გვ. 183.
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საერთო რეკომენდაციები

1) რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს შო რის არ სე ბუ ლი ცალ მხრი ვი სა ვი ზო რე ჟი-
მის გა მო სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თათ ვის გარ თუ ლე ბუ ლია სა მეც-
ნი ერო, სა გან მა ნათ ლებ ლო და კულ ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბი. აუც ილ-
ებ ელია შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის შექ მნა სა მეც ნი ერო და კულ ტუ რუ-
ლი წრე ებ ის წარ მო მად გე ნელ თა შე უფ ერ ხე ბე ლი თა ნამ შრომ ლო ბი-
სათ ვის (გან სა კუთ რე ბით, პირ და პი რი კონ ტაქ ტე ბის არ სე ბო ბი სა და 
სა მეც ნი ერო  საქ მი ან ობ ის თვის მოწ ვე ვის შემ თხვე ვა ში).

2) აუც ილ ებ ელია ორ ივე ქვეყ ნის მეც ნი ერ თათ ვის  სა მეც ნი ერო ცენ-
ტრებ ში და არ ქი ვებ ში და ცულ ის ტო რი ულ და კულ ტუ რულ სა-
გან ძუ რებ თან წვდო მის გა მარ ტი ვე ბა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ნორ მე ბის დაც ვით. 

3) „ის ტო რი ული მეხ სი ერ ებ ის ომ ებ ის“ ნე გა ტი ური გავ ლე ნის შე სამ-
ცი რებ ლად და სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის სა მეც ნი ერო სა ზო გა-
დო ებ ებ ის ინ ტე რე სის გა საზ რდე ლად სა ჭი როა სპე ცი ალ ური, რე-
გუ ლა რუ ლად შევ სე ბა დი, ღია, ელ ექ ტრო ნუ ლი რე სურ სის შექ მნა. 
ას ეთი რე სურ სი ხელ მი საწ ვდომს გახ დი და ყვე ლა გა მოქ ვეყ ნე ბულ 
დო კუ მენ ტსა და მა სა ლას, რო მე ლიც შე ეხ ება რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს 
ერ თობ ლივ ის ტო რი ას.

4) სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის სა ხელ მწი ფო ბიბ ლი ოთ ეკ ებს შო რის 
აღ სად გე ნია ბეჭ დვითი გა მო ცე მე ბის გაც ვლის პრაქ ტი კა.

5) ორ მხრივ ურ თი ერ თო ბებ ში და ძა ბუ ლო ბის შესამ ცი რე ბლად, აუც-
ილ ებ ელია სა მეც ნი ერო და სა გან მანათ ლებ ლო კონ ტაქ ტე ბის გა აქ-
ტი ურ ება, შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის შექ მნა რუ სულ-ქარ თუ ლი მიზ-
ნობ რი ვი სა მეც ნი ერო პრო ექ ტე ბის, საგ რან ტო და სას ტი პენ დიო 
მხარ და ჭე რი სათ ვის. ეს პრო ექ ტე ბი უნ და და ფი ნან სდეს სა ქარ თვე-
ლო სა და რუ სე თის ფონ დე ბის მი ერ (მაგ.: რუ სე თის სა მეც ნი ერო 
ფონ დი, რუ სე თის ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბის ფონ დი, შო თა რუს-
თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დი და სხვ.).

6) აუც ილ ებ ელია, ახ ალ გაზ რდე ბის თვის ერ თობ ლი ვი სა ზაფხუ ლო 
სკო ლე ბის ორ გა ნი ზე ბი სა და, ას ევე, სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ექ სპე-
დი ცი ებ ის, კონ ფე რენ ცი ებ ის, სა მეც ნი ერო-სა გან მა ნათ ლებ ლო ტუ-
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რე ბის, სტუ დენ ტუ რი გაც ვლე ბის და სხვა ამ ტი პის ღო ნის ძი ებ ათა  
ხელ შეწყო ბა. 

7) სა ჭი როა სა ხელ მწი ფო დო ნე ზე სა ქარ თვე ლო ში რუ სუ ლი ენ ის სწავ-
ლე ბი სა და რუ სეთ ში ქარ თუ ლი ენ ის სწავ ლე ბის ხელ შეწყო ბა, ქარ-
თუ ლი და რუ სუ ლი ენ ებ ისა და ლი ტე რა ტუ რის ახ ალი სა ხელ მძღვა-
ნე ლო ებ ის შექ მნა.  ამ მი მარ თუ ლე ბით რუ სი და ქარ თვე ლი მეც ნი-
ერ ებ ისა და პე და გო გე ბის აქ ტი ური თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწყო ბა.

8) სა მეც ნი ერო, ტექ ნი კუ რი და მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ქარ თუ ლი 
ენ იდ ან რუ სულ ენ აზე და პი რი ქით თარ გმნი სათ ვის აუც ილ ებ ელია 
მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის შექ მნა და მხარ და ჭე რა.

9) უნდა შე იქ მნას ექ სპერ ტთა ერ თობ ლი ვი სა მუ შაო ჯგუ ფი, ის ტო რი-
ულ-კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეობ ის ძეგ ლე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია-
პას პორ ტი ზა ცი ისა და და ცუ ლო ბის მო ნი ტო რინ გის თვის. ეს ეხ ება 
იმ ძეგ ლებს, რომ ლე ბიც გან ლა გე ბულია სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე-
თის ტე რი ტო რიებზე და ორ ივე ქვეყ ნის თვის წარ მო ად გე ნენ კულ-
ტუ რულ ფა სე ულ ობ ას.

10) უნდა შე იქ მნას მუდ მივ მოქ მე დი ქარ თულ-რუ სუ ლი სა ზო გა დო ებ-
რი ვი დი ალ ოგ ის ჯგუ ფი ორ ქვე ყა ნას შო რის არ სე ბუ ლი ჰუ მა ნი ტა-
რუ ლი პრობ ლე მე ბის ობი ექ ტუ რი გან ხილ ვის და გა შუ ქე ბის,  რე კო-
მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბი სა და  ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის მი წო დე ბის  
მიზ ნით. 

11) სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის საზღვრის პი რა რე გი ონ ის მაცხოვ რე-
ბელ თა შო რის უნდა მოხდეს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კონ ტაქ ტე ბის ხელ-
შეწყო ბა. 
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ზა ალ ან ჯა ფა რი ძე
2017 წლი დან მუ შა ობს კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ-

თა შო რი სო კვლე ვით ცენ ტრში (ICCN), GPPAC-ის პრო ექ ტის „სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის ეკ ონ ომ იკ ური გან ზო მი ლე ბის ახ ალი და ყო ფა და 
დი ვერ სი ფი კა ცია“ კო ორ დი ნა ტო რის პო ზი ცი აზე.  2004 წელს მას მი ენ-
იჭა მა გის ტრის ხა რის ხი მე დი ასა და მა სობ რივ კო მუ ნი კა ცი ებ ში პო ლი-
ტი კუ რი პი არ ის სპე ცი ალ ობ ით. მან და ამ თავ რა კემ ბრი ჯის სა ერ თა შო-
რი სო კო ლე ჯი (2006-2010 წწ.) და მი იღო თა ნა მედ რო ვე მე ნეჯ მენ ტი სა 
და ად მი ნის ტრი რე ბის დიპ ლო მი.

2005-2016 წლებ ში მუ შა ობ და ევ რო პის ფონ დში (ყო ფი ლი ევ რა ზი ის 
ფონ დი), სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის უფ-
რო სი მე ნე ჯე რის პო ზი ცი აზე. 1998-2005 წლებ ში, ზ. ან ჯა ფა რი ძე მუ-
შა ობ და USAID-ის სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტებ ზე, რომ ლე ბიც ეხ ებ ოდ ა 
დე მოკ რა ტი ულ რე ფორ მებს სა ქარ თვე ლო ში სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი-
ერ თო ბის, მო ქა ლა ქე ებ ის ინ ფორ მი რე ბი სა და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე-
ობ ის კუთხით. ის იყო ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი ყო ველ კვი რე ული ჟურ ნა ლის 
- „Georgia Today” მთა ვა რი რე დაქ ტო რი და მა ნამ დე ხელ მძღვა ნე ლობ და 
კავ კა სი ის ინ სტი ტუ ტის მშვი დო ბის, დე მოკ რა ტი ისა და გან ვი თა რე ბის 
სა ინ ფორ მა ციო გან ყო ფი ლე ბას. ზ. ან ჯა ფა რი ძე იყო სა ქარ თვე ლოს სა-
კითხე ბის ან ალ იტ იკ ოსი ჯე იმ სთა უნ ის ფონ დის თვის (აშშ) და ექ სპერ ტი 
ევ რა ზი ის სახ ლის სა ინ ფორ მა ციო და ან ალ იტ იკ ური პორ ტა ლის თვის. 
მას აქ ვს პუბ ლი კა ცი ები ის ეთ გა მო ცე მე ბში, რო გო რე ბი ცაა: International 
Herald Tribune, Transitions Online, EurActiv, The Moscow Times, GHN, 
REGNUM და EaDaily.

მა მუ კა არ ეშ იძე
2014 წლი დან გახ ლავთ პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი კონ ფლიქ ტე ბი სა 

და მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო კვლე ვით ცენ ტრში – სა ქარ თვე ლო 
რუ სე თის სა ექ სპერ ტო დი ალ ოგი „სტამ ბო ლის პრო ცე სი“. რეგიონული 

ავტორთადარედაქტორთაშესახებ
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კვლე ვე ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კურ უნ ივ ერ სი-
ტეტ ში. ჟურ ნა ლის ტი, პო ლი ტო ლო გი, და მო უკ იდ ებ ელი ექ სპერ ტე ბის 
კლუ ბის დამ ფუძ ნე ბე ლი. გა და ცე მა „კავ კა სი ური პა ლიტ რის“ ავ ტო რი 
და წამ ყვა ნი „პა ლიტ რა TV-ზე“. სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი-
ტე ტის დოქ ტო რან ტი.

1995-1999 წწ. იყო სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რი, კავ კა სი ის 
ერ თა შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის ქვე კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე. 1995 
წლი დან იგი ეწ ევა პე და გო გი ურ საქ მი ან ობ ას სა ქარ თვე ლოს წამ ყვან 
უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა დაც კითხუ ლობს 
ლექ ცი ებს პო ლი ტი კურ კავ კა სი ისმცოდ ნე ობ აში, რეგიონულ უს აფ-
რთხო ებ აში, კონ ფლიქ ტო ლო გი აში, ექ სტრე მა ლურ ჟურ ნა ლის ტი კა ში, 
ერ ოვ ნუ ლი და რე ლი გი ური უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კის სა კითხებ ში.

მ. არ ეშ იძე გახ ლავთ გა ერო-სა და ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტე ბი სა და 
პროგ რა მე ბის კონ სულ ტან ტი, მათ შო რის გა ერო-სა და ევ რო კავ ში რის 
გან ვი თა რე ბის ერ თობ ლი ვი პროგ რა მის „სა მო ქა ლა ქო ღირ სე ბის თვის“ 
(2013 წელი), NDI–ს პრო ექ ტის „სა კა ნონ დებ ლო ბა ზის შექ მნა მთის რე-
გი ონ ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბის თვის“ (2011 წელი), 
გა ერო–ს პრო ექ ტი „სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მი – მშვი დო ბა და გან ვი თა რე-
ბა, რეგიონული კონ ტექ სტი, გა მოწ ვე ვე ბი და პერ სპექ ტი ვე ბი“ (2011 წ.). 
ბევ რი პუბ ლი ცის ტუ რი ნაშ რო მი სა და დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის ავ ტო-
რია. მ. არეშიძე არის სა ხელ მწი ფო და სა ერ თა შო რი სო პრე მი ებ ის და 
ჯილ დო ებ ის ლა ურე ატი.

და ვით გო ცი რი ძე
2009 წლი დან არ ის ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახელობის თბი ლი სის სა-

ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი, 
ფი ლო ლო გი ის დოქ ტო რი. იგი გახ ლავთ სან კტ–პე ტერ ბურ გის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა პა ტიო დოქ ტო რი და სა ქარ თვე ლოს რუ სის-
ტთა ას ოცი აცი ის გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი. ას ევე გახ ლავთ გა მო ყე ნე ბი-
თი ფსი ქო ლინ გვის ტი კის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის პრე ზი დენ ტი, 
რუ სუ ლი ენ ისა და ლი ტე რა ტუ რის მას წავ ლე ბელ თა სა ერ თა შო რი სო 
ას ოცი აცი ის პრე ზი დი უმ ის წევ რი, ცოცხა ლი ენ ებ ის მას წავ ლე ბელ-
თა ას ოცი აცი ებ ის სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის წევ რი და სა ქარ თვე-
ლოს მულ ტი ლინ გვის ტუ რი ას ოცი აცი ის წევ რი. 2001 წლი დან გახ და 
თსუ-ს სა დი სერ ტა ციო საბ ჭოს წევ რი. დ. გო ცი რი ძე არ ის 100-ზე მე ტი 
სა მეც ნი ერო ნაშ რო მის ავ ტო რი, სა ქარ თვე ლოს მულ ტი ლინ გვის ტუ რი 
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ას ოცი აცი ის ჟურ ნა ლის “Homo Loguenes” რე დაქ ტო რი და რამ დე ნი მე 
სა მეც ნი ერო ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი. იგი გახ ლავთ 
ფლო რენ ცი ის, ზა არ ბრი უკ ენ ის, გოთ ლან დის, სან კტ–პე ტერ ბურ გის, ამ-
სტერ და მის, ვარ შა ვის, იენ ისა და ბა ქოს სლა ვუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის 
მოწ ვე ული პრო ფე სო რი. დ. გოცირიძე და ჯილ დო ებ ულია ღირ სე ბის 
ორ დე ნით, პუშ კი ნის სა ერ თა შო რი სო მედ ლით, ლე ნინ გრა დის უნ ივ-
ერ სი ტე ტის პრე მი ით და თსუ–ს ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერ თა პრე მი ით.

ახ მეტ იარ ლი კა პო ვი
ის ტო რი ის მეც ნი ერ ებ ათა კან დი და ტი, 2014 წლი დან მოსკოვის 

საერთაშორისო ურთიერთობათა  სახელმწიფო ინსტიტუტის კავ კა სი-
ის პრობ ლე მე ბის და რეგიონული უს აფ რთხო ებ ის შეს წავ ლის ცენ ტრის 
უფ რო სი მკვლე ვა რი. 1995 წელს დაამ თავ რა როს ტო ვის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ული ფა კულ ტე ტი. ის ტო რი ის და პო ლი ტო-
ლო გი ის პრო ფე სო რი. 1998 წელს და ამ თავ რა რუ სე თის მეც ნი ერ ებ ათა 
აკ ად ემი ის ეთ ნო ლო გი ისა და ან თრო პო ლო გი ის ასპირანტურა, 1999 
წელს და იც ვა სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცია. 1999 წლი დან არ ის რუ სე თის 
მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ეთ ნო ლო გი ისა და ან თრო პო ლო გი ის ინ სტი-
ტუ ტის უფ რო სი მკვლე ვა რი. 1999-2000 წწ. მუ შა ობ და აღ მას რუ ლე ბელ 
მდივ ნად სასუ ლი ერო-სა გან მა ნათ ლებ ლო ჟურ ნალ ში „მუს ლი მე ბი“ 
(მოს კო ვი). 2001-2012 წწ. იყო პრო ფე სო რი რუ სე თის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის რე ლი გი ური კვლე ვე ბის ცენ ტრში. 2009-2012 წწ. იკ-
ავ ებდა რუ სე თის ეთ ნოგ რაფ თა და ან თრო პო ლოგ თა  ას ოცი აცი ის აღ-
მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის პო ზი ცი ას. ა. იარლიკაპოვი არ ის 120-ზე 
მე ტი სა მეც ნი ერო ნაშ რო მის ავ ტო რი. 

ანდრეი კორტუნოვი
2011 წლიდან რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭოს გენერალური 

დირექტორია. დაამთავრა მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა 
 სახელმწიფო ინსტიტუტი (1979 წელი) და სსრკ მეცნიერებათა აკა დე-
მიის აშშ-სა და კანადის ინსტიტუტის ასპირანტურა (1982 წელი), მი-
ენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება. სტაჟირება გა-
იარა სსრკ საელჩოებში ლონდონსა და ვაშინგტონში, ასევე, გაერო-ს 
წარ მო მადგენლობაში.

1982–1995 წწ. მუშაობდა მეცნიერებათა აკადემიის აშშ-სა და კანადის 
ინსტიტუტში, მათ შორის, ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილედ. 
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პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა უცხოეთის უნივერსიტეტებში, მათ 
შორის, ბერკლის (კალიფორნია) უნივერსიტეტში. უმაღლესი განათ-
ლე ბის, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და სოციალური განვი თარების 
სფეროებში სხვადასვა დროს ხელმძღვანელობდა ისეთ საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებს, როგორებიცაა: მოსკოვის საზოგადოებრივი სამეც-
ნი ერო ფონდი (RSCI) (1993-2001 წწ.), ინფორმაციის, მეცნიერებისა 
და განათლების ცენტრი (ISE Center) (2002-2017 წწ.), ფონდი „ახალი 
ევრაზია“ (NEF) (2004-2017 წწ.). 2015 წლიდან არჩეულია ორგანიზაცია 
„ახალი ტექნოლოგიების განვითარება“-ს (NDT) პრეზიდენტად. 

ა. კორტუნოვი რუსეთისა და საერთაშორისო საზოგადოებრივი 
ორ განიზაციების საექსპერტო, სამეთვალყურეო და საზედამხედველო 
საბ ჭოების წევრია. მისი სამეცნიერო ინტერესის სფეროა თანამედროვე 
საერ თაშორისო ურთიერთობები და რუსეთის საგარეო პოლიტიკა.

ელ ენა კუზ მი ნა
და ამ თავ რა ტაშ კენ ტის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის რო მა ულ-

გერ მა ნუ ლი ფი ლო ლო გი ის ფა კულ ტე ტი (1987 წელი), ის ტო რი ის 
(1994 წელი) პო ლი ტი კუ რი მეც ნი ერ ებ ის კან დი და ტია. არის რუსეთის 
მეცნიერებათა აკადემიის ევგენი პრიმაკოვის სახელობის მსოფლიო 
ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის პოსტ-
საბჭოთა კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი.

ე. კუზმინა არ ის რუ სე თის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ეკ ონ ომ იკ ის 
ინ სტი ტუ ტის პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
სექ ტო რის ხელ მძღვა ნე ლი; რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სა ვაჭ რო-სამ რეწ ვე-
ლო პა ლა ტი სა და დსთ-ს ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცი ის კო მი-
ტე ტის წევ რი; ა. მ. გორ ჩა კო ვის სა ხე ლო ბის სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ის 
ფონ დის (რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო), რუ სე თის სა გა რეო 
ურ თი ერ თო ბა თა საბ ჭოს  ექ სპერ ტი. პრო ფე სი ული ინ ტე რე სე ბის სფე-
რო: ცენ ტრა ლუ რი აზი ისა და კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური და 
პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბა; ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სე ბი დსთ-ს სივ რცე-
ში; რუ სე თის ფე დე რა ცი ის რეგიონული გან ვი თა რე ბა.

აქ ვს 180-ზე მე ტი პუბ ლი კა ცია, მათ შო რის, მრა ვა ლი მო ნოგ რა ფია და 
სა მეც ნი ერო ან გა რი ში. მი ღე ბუ ლი აქ ვს მო ნა წი ლე ობა სა ერ თა შო რი სო 
(EU, ESCAP)  და რუ სულ (RSCI; RFBR; MoED, RF; MoIT, RF) გრან ტებ ში, 
დსთ-ს და ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
და თა ნამ შრომ ლო ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით. 
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ტიმურ მახმუტოვი
2011 წლიდან რუ სეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭოს პროგრამების 

დირექტორის მოადგილეა, მინიჭებული აქვს პოლიტიკის მეცნიერთა 
კანდიდატის ხარისხი. 

2005 წელს დაამთავრა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი. 
2007-2011 წლებში ეწეოდა პედაგოგიკურ საქმიანობას მოსკოვის 
საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში. მისი სა-
მეცნიერო და კვლევითი ინტერესების სფე როში შედის შემდეგი სა კი-
თხები: რუსეთის საგარეო პოლიტიკის აღ მოსავლური ვექტორი, რუ-
სე თის საგარეო პოლიტიკა პოსტ-საბჭოთა სივ რცეში, რბილი ძალა და 
ნდობის პრობლემა საერთაშორისო ურ თი ერთობებში, საზოგადოების 
მარგინალიზაცია და პოლიტიკური რეჟიმების სიმყარე. 

ტ. მახმუტოვი  გახლავთ 30-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციისა და 
ორი მონოგრაფიის ავტორი.

ირ აკ ლი მე ნა ღა რიშ ვი ლი
2003 წლი დან არ ის სტრა ტე გი ული კვლე ვე ბის ცენ ტრის (თბი ლი სი, 

სა ქარ თვე ლო) დი რექ ტო რი. კა რი ერა და იწყო 1970 წელს თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო სა მე დი ცი ნო ინ სტი ტუტ ში, 1980-1982 წწ. ი. მე ნა ღა რიშ ვი-
ლი ხელ მძღვა ნე ლობ და თბი ლი სის ჯან დაც ვის დე პარ ტა მენ ტს. 1982-
2003 წწ. 

ი. მენაღარიშვილი იკ ავ ებ და სხვა დას ხვა მაღალ თა ნამ დე ბო ბას სა-
ქარ თვე ლოს / სა ქარ თვე ლოს საბ ჭო თა სო ცი ალ ის ტუ რი რეს პუბ ლი კის 
მთავ რო ბა ში: მი ნის ტრის მო ად გი ლე, ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო (1982-
1986 წწ., 1986-1991 წწ., 1992-1993 წწ.), სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის თავ-
მჯდო მა რის მო ად გი ლე  (1993-1995 წწ.). 1995-2003 წწ. ი. მენაღარიშვილი 
გახლდათ სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი.

და ვით მირ ცხუ ლა ვა 
ქარ თვე ლი მეც ნი ერი-ენ ერ გე ტი კო სი, ტექ ნი კურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ-

ტო რი (1994 წელი), პრო ფე სო რი (2002 წელი). დსთ-ს სა პა ტიო ინ ჟი ნე-
რი. 1976 წელს და ამ თავ რა სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტექ ნი კუ რი ინ სტი ტუ-
ტი, ინ ჟი ნერ-ფი ზი კო სი. 1977-1987 წლებ ში იყო ინ ჟი ნე რი, უმ ცრო სი 
მკვლე ვა რი, უფ რო სი მკვლე ვა რი, ენ ერ გე ტი კი სა და ჰიდ რავ ლი კუ რი 
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სტრუქ ტუ რე ბის ქარ თუ ლი სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის წამ-
ყვა ნი მკვლე ვა რი. 1988-1990 წლებ ში სწავ ლობ და იტ ალი ის პო ლი ტექ ნი-
კურ ინ სტი ტუტ ში და იტ ალი ის ერ ოვ ნუ ლი ენ ერ გე ტი კუ ლი კომ პა ნი ის 
კვლე ვით ცენ ტრში. 1986-2002 წლებ ში იყო ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი, 
დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სი, სა ქარ თვე ლოს აგ რა რუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის 
პრო ფე სო რი. 1990-1998 წლებ ში ეკ ავა ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის დი აგ ნოს-
ტი კის და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის დი რექ ტო რის მო ად გი ლის და დი-
რექ ტო რის პო ზი ცი ები. 1998 წლი დან იყო სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კის 
მი ნის ტრის მო ად გი ლე. 1999-2003 წლებ ში დ. მირცხულავა გახლდათ 
საქართველოს ენერგეტიკის მი ნის ტრი. 2003-2006 წლებ ში იყო სა ქარ-
თვე ლოს ენ ერ გე ტი კის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ ოვ ნუ ლი კო მი სი ის წევ რი 
და თავ მჯდო მა რე. 2010 წლი დან “ის რა ელ ის ენ ერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე-
ბის” პარ ტნი ორია. 2013 წლი დან არ ის “ტრანს ელ ექ ტრი კა ჯორ ჯი ის” 
ტექ ნი კუ რი დი რექ ტო რი და სა ქარ თვე ლოს დი დი კაშ ხლე ბის ერ ოვ ნუ-
ლი კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე (GNCOLD). დ. მირ ცხუ ლა ვა გახ ლავთ 
100-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო ნაშ რო მის ავ ტო რი ენ ერ გე ტი კის სფე რო ში.

ვა დიმ მუ ხა ნო ვი
ის ტო რი ის მეც ნი ერ ებ ათა კან დი და ტია. არის მოსკოვის 

საერთაშორისო ურთიერთობათა  სახელმწიფო ინსტიტუტის კავ კა სი-
ის პრობ ლე მე ბი სა და რეგიონული უს აფ რთხო ებ ის ცენ ტრის უფ რო სი 
მკვლე ვა რი, რუ სე თის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ევგები პრი მა კო ვის სა-
ხე ლო ბის მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ისა და სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის 
ინ სტი ტუ ტის პოს ტსაბ ჭო თა კვლე ვე ბის ცენ ტრის წამ ყვა ნი მკვლე ვა რი; 
სა მეც ნი ერო რე დაქ ტო რი და “კავ კა სი ური კრე ბუ ლის” სა რე დაქ ციო საბ-
ჭოს წევ რი.

ვ. მუხანოვი გახლავთ მუდ მი ვი ავ ტო რი და კონ სულ ტან ტი სა მეც-
ნი ერო გა მომ ცემ ლო ბა “დი დი რუ სუ ლი ენ ციკ ლო პე დი ის” კავ კა სი ური 
თე მა ტი კის სა კითხებ ში.

იულია ნი კი ტი ნა
მსოფ ლიო პო ლი ტი კის პრო ცე სე ბის კა თედ რის ას ოც ირ ებ ული პრო-

ფე სო რი და მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა  სახელმწიფო 
ინსტიტუტის პოსტ-საბ ჭო თა კვლე ვე ბის ცენ ტრის მკვლე ვა რი. იგი სპე-
ცი ალ იზ ებ ულია ევ რა ზი ის უს აფ რთხო ებ ის რეგიონული ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის (CSTO, SCO) და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის რუ სუ ლი კონ ცეპ ტუ-
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ალ ური მიდ გო მე ბის  შეს წავ ლა ზე პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში და მთელ 
მსოფ ლი ოში. ი. ნი კი ტი ნა, მეც ნი ერ ის სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე, 2004 
წლი დან ამ ზა დებს ან ალ იტ იკ ურ ჩა ნა წე რებს რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტროს თვის. იგი არ ის ან ალ იტ იკ ური ან გა რი შის “კუ შო: სა პა სუ-
ხის მგებ ლო უს აფ რთხო ებ ის” თა ნა ავ ტო რი, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლია 
2011 წლის იარ ოს ლა ვის სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კურ ფო რუმ ზე. მას 
გა კე თე ბუ ლი აქ ვს მოხ სე ნე ბე ბი CSTO-ს სა მეც ნი ერო და ექ სპერ ტთა საბ-
ჭო ში, რუ სე თის ფე დე რა ცი ის საბ ჭო სა და ეუთ ო-ს სა პარ ლა მენ ტო ას ამ-
ბლე აში.

ი. ნი კი ტი ნას მო ნა წი ლე ობა მი ღე ბუ ლი აქ ვს ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო-
ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის რამ დე ნი მე დი ალ ოგ ში: რუ სულ-ქარ თუ ლი დი-
ალ ოგი (2012 წელი, 2014 წელი), რუ სულ-უკ რა ინ ული დი ალ ოგი (2015 
წელი). არ ის რუ სულ-პო ლო ნუ რი დი ალ ოგ ის (2016 წელი) პრო ექ ტის 
გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ტო რი.

ამ ჟა მად მო ნა წი ლე ობს ორ სა ერ თა შო რი სო სა მუ შაო ჯგუფ ში, რუ-
სეთ თან, და სავ ლეთ სა და “სა ერ თო სა მე ზობ ლოს” ქვეყ ნებ თან ურ თი-
ერ თო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით.

ლი უბ ოვ სო ლო ვი ოვა
ის ტო რი ის მეც ნი ერ ებ ათა კან დი და ტია, რუ სე თის მეც ნი ერ ებ ათა აკ-

ად ემი ის კავ კა სი ის ინ სტი ტუ ტის ეთ ნო ლო გი ისა და ან თრო პო ლო გი ის 
დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სი მეც ნი ერი. და ამ თავ რა მ. ლო მო ნო სო ვის სა-
ხე ლო ბის მოს კო ვის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ული ფა-
კულ ტე ტი, ეთ ნოგ რა ფი ის კა თედ რა; ას პი რან ტუ რა დამ თავ რე ბუ ლი აქ-
ვს სსრკ-ს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ეთ ნოგ რა ფი ის ინ სტი ტუტ ში. 1981 
წლი დან არ ის რუ სე თის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის კავ კა სი ის გან ყო ფი-
ლე ბის თა ნამ შრო მე ლი. აქ ვს 250-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო პუბ ლი კა ცია. 
სა მეც ნი ერო ინ ტე რე სე ბის სფე რო: სამ ხრეთ და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის 
ხალ ხთა ეთ ნოგ რა ფია: ოჯ ახ ური და სო ცი ალ ური ცხოვ რე ბა, ოჯ ახ ური 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი ად ათ-წე სე ბი; ბავ შვო ბის ეთ ნოგ რა ფია; სადღე სას-
წა ულო კულ ტუ რა, რე ლი გი ური იდე ები. ქარ თუ ლი ენ იდ ან ნა თარ გმნი 
აქ ვს ქარ თვე ლი ის ტო რი კო სის, ს. ჯა ნა ში ას, ძი რი თა დი ნაშ რო მე ბი. 

ლ. სოლოვიოვა გახლავთ რამ დე ნი მე ტო მის რე დაქ ტო რი სე რი იდ ან 
“ხალ ხი და კულ ტუ რა”, კავ კა სი ის ხალ ხე ბის შე სა ხებ. სა ვე ლე კვლე ვე-
ბი: 30-ზე მე ტი ეთ ნოგ რა ფი ული ექ სპე დი ცია სამ ხრეთ და ჩრდი ლო ეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ებ ში (აზ ერ ბა იჯ ანი, სომ ხე თი, სა ქარ თვე ლო, და ღეს-



178

ავტორთადარედაქტორთაშესახებ

ტა ნი, ჩეჩ ნე თი, ინ გუ შე თი, ჩრდი ლო ეთ ოს ეთი, ყა ბარ დო-ბალ ყა რე თი, 
ყა რა ჩაი-ჩერ ქე ზე თი, ად იღე) და ცენ ტრა ლურ აზ იაში (თურ ქმე ნე თი, 
ტა ჯი კე თი).

ივან ტიმოფეევი
2011 წლიდან ივან ტიმოფეევი არის პროგრამის დირექტორი რუსეთის 

საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოში (RIAC). ხელმძღვანელობს 
ორგანიზაციის პროგრამებსა და პროექტებს, ასევე ანალიტიკურ საქ-
მიანობას. ი. ტიმოფეევი მჭიდროდ თანამშრომლობს რუს და უცხოელ 
დიპლომატებთან, ოფიციალურ პირებთან, ექსპერტებთან, ბიზ ნეს-
მენებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერებთან რუსეთის 
საგარეო პოლიტიკისა და საჯარო დიპლომატიის მიმარ თულებით. 

RIAC-ში მოღვაწეობის დაწყებამდე ი. ტიმოფეევს მოსკოვის სა-
ერ თა შორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტში ეკავა ანალიტიკური 
ცენ ტრის დირექტორისა და ასოცირებული პროფესორის თანამდე-
ბო ბები.  2006 წელს ამავე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქ მი-
ანო ბი სას მიენიჭა პოლიტიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხა რისხი. 
ი. ტიმოფეევს, აგ რეთვე, მოპოვებული აქვს საზოგადოებისა და პო ლი-
ტიკის მაგის ტრის ხარისხი (ლანკასტერისა და ევროპის ცენ ტრა ლური 
უნი ვერ სიტეტები, 2003 წელი) და ბაკალავრის ხარისხი სოცი ოლოგიაში 
(სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2002 წელი).

ნი ნო ცი ხის თა ვი–ხუ ციშ ვი ლი
კონ ფლიქ ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბების სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი 

ცენ ტრის (ICCN) დი რექ ტო რია (2017 წელი). ამ ავე ორ გა ნი ზა ცი ის გამ-
გე ობ ის თავ მჯდო მა რედ არ ჩე ული იქ ნა 2013 წელს. 1996 წლი დან საქ-
მი ან ობს მშვი დო ბის  მშე ნებ ლო ბის, კონ ფლიქ ტე ბის არ აძ ალ ად ობ რი ვი 
მოგ ვა რე ბი სა და მე დი აცი ის მი მარ თუ ლე ბით, აქ ტი ურ ად იყ ენ ებს გენ-
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი სა და ქალ თა უფ ლე ბე-
ბის ად ვო კა ტი რე ბის მე თო დო ლო გი ას. 

არის წიგ ნების ავ ტო რი, მათ შო რის: „კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა, 
მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა თა სატ რე ნინ გო 
მო დუ ლე ბი“ (2015 წელი), „გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა, ტო ლე რან ტუ ლი 
გა რე მო და მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა თა სატ რე-
ნინ გო მო დუ ლე ბი“ (2015 წელი), „ომი, სა მარ თა ლი, მშვი დო ბა“ (2010 
წელი), „გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა 2006–2009 წწ. სა ქარ თვე ლო ში“ (2009 
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წელი), „ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის მრა ვალ კომ პო ნენ ტი ანი კვლე ვა სა ქარ-
თვე ლო ში“ (2006 წელი), „ქა ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი-
ის პრო ფი ლით“ (2004 წელი) და სხვ.; მონაწილეობდა კვლე ვე ბში თა ნა-
ავ ტო რად: „დევ ნილ ქალ თა უფ ლე ბე ბი და სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ებ ები 
ომ ის შემ დეგ“ (2008 წელი), „ქალ თა ტრე ფი კინ გი სა ქარ თვე ლო ში“ (2000 
წელი), „გენ დე რუ ლი სტე რე ოტ იპ ებ ისა და ფა რუ ლი დის კრი მი ნა ცი ის 
კვლე ვა სა ქარ თვე ლო ში“ (1999 წელი) და სხვ.

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტის დოქ ტო რან ტია (2014 წელი). სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ის თე მაა 
„ლი დერ ქალ თა რო ლი კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში სა ქარ თვე ლო ში“. 
მი სი სა მეც ნი ერო ინ ტე რე სის სა გა ნია სამ შვი დო ბო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი 
და მა თი გენ დე რუ ლად და ცალ კე ვე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი ან ალ იზი. 
და ამ თავ რა სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ას პი რან ტუ რა, მი-
ნი ჭე ბუ ლი აქ ვს ბი ოლ ოგი ისა (1993 წელი) და აგ რა რულ და სა ბუ ნე ბის-
მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა მა გის ტრის ხა რის ხი (1989 წელი).

ნა თია ჭე ლი ძე 
და ამ თავ რა თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ის 

ფა კულ ტე ტი 2003 წელს; ას პი რან ტუ რა - 2006 წელს და მო იპ ოვა სა-
მეც ნი ერო ხა რის ხი – ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა კან დი და ტი, სა დი სერ-
ტა ციო ნაშ რო მით „შრო მი თი მიგ რა ცია სა ქარ თვე ლო დან“. 2003-2006 
წლებ ში გაიარა ას პი რან ტე ბის მხარ დამ ჭე რი სა ერ თა შო რი სო სამ წლი-
ანი პროგ რა მა „მიგ რა ცი ის რე გუ ლი რე ბა: თე ორია, მე თო დე ბი და პრაქ-
ტი კა“ (უნ გრე თი, რუ სე თის ფე დე რა ცია). 2004 წლი დან არ ის თსუ-ს 
მიგ რა ცი ის კვლე ვის ცენ ტრის მეც ნი ერ-თა ნამ შრო მე ლი, 2006 წლი დან 
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე კითხუ ლობს ლექ ცია/
სე მი ნა რებს: „შრო მის ეკ ონ ომ იკა“, „შრო მის მსოფ ლიო ბა ზა რი და სა-
ერ თა შო რი სო მიგ რა ცია“. მას მო ნა წი ლე ობა აქ ვს მი ღე ბუ ლი 14 კვლე-
ვით პრო ექ ტში შრო მი თი მიგ რა ცი ის, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის, შრო მის 
ბაზ რის, დაბ რუ ნე ბულ მიგ რან ტთა რე ინ ტეგ რა ცი ის, მიგ რან ტთა შრო-
მი თი უნ არ ებ ისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა (იგპ) შე სა-
ხებ. ის არ ის 25 ან ალ იტ იკ ური ნაშ რო მის ავ ტო რი, მათ შო რის, ერ თი 
მო ნოგ რა ფი ისა. 2011-2013 წლებ ში ის წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლო დან 
მკვლე ვარს პროგ რა მა ში „CARIM East - Consortium for Applied Research 
on International Migration”, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და ევ რო პუ ლი უნ ივ-
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ერ სი ტე ტის, რო ბერტ შუ მა ნის ფონ დი სა და პო ლო ნე თის მიგ რა ცი ული 
პო ლი ტი კის ცენ ტრის მი ერ.

ნ. ჭე ლი ძე აგ რეთ ვე მუ შა ობს სა ჯა რო მო ხე ლედ 2002 წლი დან: 2002-
2005 წწ. შსს, ინ ტერ პო ლის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრა ლუ რი ბი ურო სა ქარ თვე-
ლო ში, ინ სპექ ტო რი, პო ლი ცი ის უფ რო სი ლე იტ ენ ან ტი; 2005-2006 წწ. 
შრო მის, ჯან მრთე ლო ბის და სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტრო, შრო-
მი თი მიგ რა ცი ის სამ მარ თვე ლოს მთა ვა რი სპე ცი ალ ის ტი; 2006-2012 წწ. 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის რე გი ონ ული პო ლი ტი კი სა და თვით მმარ-
თვე ლო ბის კო მი ტე ტი, წამ ყვა ნი სპე ცი ალ ის ტი; 2012-2017 წწ. სა ქარ თვე-
ლოს ენ ერ გე ტი კის სა მი ნის ტრო, აპ არ ატ ის უფ რო სი; 2017 წლი დან თბი-
ლი სის მე რი ის ად მი ნის ტრა ცი ის უფ რო სის პირ ვე ლი მო ად გი ლეა.


