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ავტორის შესახებ
trfnthbyt ufvf[fhbfc cfmvbfyj,bc .bhbsflb cathjf flfvbf

ybc eakt,t,b= vfs ijhbc  b.ekt,bs uflfflubkt,ek gbhsf 
(bug) eakt,t,b+ trfnthbyt ufvf[fhbf fhbc vhfdfkb thjdyekb lf 
cfthsfijhbcj rjyathtywbbcf lf nhtybyuctvbyfhbc vjyfobkt 
mfksf eakt,t,bc= rjyakbmnbc vjudfht,bcf lf vidblj,bc 
vityt,kj,bc cfrbs[t,pt+ 

ihjvbsb cfmvbfyj,f lfbo'j reknehek/evfybnfhek ajyl 
@cj[evib#+ 20002006 okt,ib b'j mfksf eakt,t,bc lfw dbc 
ctmnjhbc lbhtmnjhb+ ajyl @სj[evsfy# lqtvlt sf yfvihjvkj,c= 
hjujhw rjyceknfynb+ 2006 otkc vbbqj ]jy cvbnbc cnbgtylbf 
lbl ,hbnfytsib ltvjrhfnbekb bycnbnent,bc rdktdbcf lf 
itcofdkbcfsdbc= itvltu rb  tlveyl vfcrbc cnbgtylbf fvthbrbc 
eybdthcbntnib flfvbfybc cfthsfijhbcj eakt,t,bc itcfcofdkfl+ 

20062007 okt,ib cofdkj,lf bylbfyfc eybdthcbntnib (fii)= 
cflfw vbbqj flfvbfybc cfthsfijhbcj eakt,t,bc vfubcnhbc 
[fhbc[b+ 20072008 okt,ib veifj,lf ltdybksf cfrbs[t,ib ufthjc 
evfqktcb rjvbchbc cfvvfhsdtkjc yfwbjyfkeh rjyceknfynfl 
bugsf cfrbs[t,ib+ 2012-დან 2014 წლამდე - პროგრამების მენეჯერად 
ბრიტანულ საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციაში „ევრი-
ჩაილდ საქართველო“, რომელმაც 2015 წლიდან დაასრულა თავისი 
მისია საქართველოში.

2015 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუ კიდებელი 
კონსულტანტი და მწვრთნელია.

trfnthbyt ufvf[fhbf fhbc ავტოhb fyfkbnbrehb vj[ctyt,t
,bc= obuyt,bcf lf lfv[vfht cf[tkv.qdfytkjt,bcf| @mfkb lf vbcb 
hjkb vidblj,bc vityt,kj,bc cfmvtib#= @mfkt,b vjkfgfhfrt,bc 
vfublfc sfy#= @upf vidblj,bcfrty#= @mfk sf kblthj,bc at yjvtyb#= 
@utylthb lf gjkbnbrehb gfh nb t,b#= @flubkj,hbdb [tkbceakt,f 
lf utylthb#= @mfkt  ,b vidblj,bc .bt,fib#= @mfk sf flfvbfyehb 
ecfahs[jt,bc [fhbc[bc itafct,f lfcfdkts cfmfhsdtkjib#= @mfksf 
vjyfobktj,f ;tytdbc  vjkfgfhfrt,t,ib| ghj,ktvt,b= ofhvfnt,t,b= 
gthcgtmnbdt,b#+
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პროექტის შესახებ

ქალ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა

კონ ფლიქ ტის ტრან სფორ მა ცი ა ში 

ახა ლი მიდ გო მე ბის გა მო სა მუ შა ვებ ლად

2017 წლის 15 იან ვრი დან ფონ დმა „სო ხუმ მა“ მუ შა ო ბა და ი წყო 
ახალ პრო ექ ტზე, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს კონ ფლიქ ტის სხვა დას
ხვა მხა რეს მყო ფი ქა ლე ბის უფ ლე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის  გან
ვი თა რე ბას მა თი უფ რო მა ღა ლი  სა ზო გა დო ებ რი ვი რო ლი სათ ვის, 
კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი ურ ტრან სფორ მა ცი ა ზე გავ ლე ნი სა და მდგრა
დი მშვი დო ბის შე ნე ბი სათ ვის.  

საპ რო ექ ტო საქ მი ა ნო ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა და სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლო ში.

პრო ექ ტის სა ჭი რო ე ბა და სა ბუ თე ბუ ლია იმით, რომ, გავ რცე
ლე ბუ ლი პრაქ ტი კით, კონ ფლიქ ტის ორი ვე მხა რეს ოფი ცი ა ლურ 
სტრუქ ტუ რებ ში მა მა კა ცე ბი დო მი ნი რე ბენ, მა შინ, რო დე საც ქა ლებს 
შე უძ ლი ათ, იყ ვნენ წარ მა ტე ბუ ლი „მე სა მე სექ ტორ ში“. ქა ლე ბის პო
ტენ ცი ა ლი და გა მოც დი ლე ბა ასე ვე ძა ლი ან მცი რე დო ზით არის გა
მო ყე ნე ბუ ლი სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ა ში.

პრო ექ ტის მი ხედ ვით, მდგრა დი მშვი დო ბის მი საღ წე ვად მნიშ
ვნე ლო ვა ნია მუ შა ო ბა ახალ გაზ რდებ თან, გან სა კუთ რე ბით გო გო ნებ
თან, რომ ლე ბიც გახ სნი ლი არი ან დი ა ლო გის თვის და შე უძ ლი ათ, 
მი აღ წი ონ კომ პრო მისს ყვე ლა ზე აქტუალური სა კი თხე ბის გა და
საწყ ვე ტად. პრო ექ ტის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს წარ მო ად გენს სა ზო
გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა კონ ფლიქ ტის ტრან სფორ მა ცი ა სა 
და მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბა ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის სა კი თხებ ზე.

პრო ექ ტის სა მიზ ნე ჯგუ ფებს წარ მო ად გე ნენ ახალ გაზ რდა ქა ლე
ბი, რომ ლე ბიც მი ი ღე ბენ სამ შვი დო ბო აქ ტი ვო ბე ბის კუ თხით სა ჭი
რო უნა რებს; ოფი ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, 
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რომ ლე ბიც ჩარ თუ ლი არი ან კონ ფლიქ ტის და რე გუ ლი რე ბის პრო
ცეს ში; სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც მო ი აზ რე ბი ან მომ ხრე ე ბად პრო ექ ტის მთა
ვა რი მიზ ნის მიღ წე ვა ში.

პრო ექ ტის შე დე გად შე იქ მნე ბა უსაფ რთხო პლატ ფორ მა კონ
ფლიქ ტის მხა რე ე ბის ქალ თა აქ ტი უ რი ჯგუ ფე ბის დი ა ლო გის თვის 
ჰუ მა ნი ტა რულ პრობ ლე მებ ზე და მა თი მოგ ვა რე ბის ეფექ ტურ  გზებ
ზე; გა იზ რდე ბა ქალ თა რო ლი კონ ფლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნი მოგ ვა რე
ბის სა კი თხებ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში; ჩა ტარ
დე ბა კვლე ვა, შე მუ შავ დე ბა წი ნა და დე ბე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი 
სა ზო გა დო ე ბის თვის წარ სად გე ნად; გა მო ი ცე მა ანა ლი ტი კუ რი ბრო
შუ რა; ჩა მო ყა ლიბ დე ბა პო ზი ტი უ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი ქალ თა 
პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის სა კი თხებ ზე, მათ შო რის მდგრა დი 
მშვი დო ბი სა და ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხებზე; სა ზო
გა დო ე ბა ში გავ რცელ დე ბა ინ ფორ მა ცია ქალ თა დიპ ლო მა ტი ის წარ
მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ, რაც წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი 
იქ ნე ბა კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი უ რი ტრან სფორ მა ცი ის და მდგრა დი 
მშვი დო ბის შე ნე ბის გზა ზე.
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შე სა ვა ლი

ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი მო უგ ვა რე ბე ლი კონ ფლიქ ტი დან 25 წ ლის 
მიწურულს, რო მე ლიც კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე თა მხრი დან ამ-
ბი ვა ლენ ტუ რი ურ თი ერ თო ბე ბით და ქმე დე ბე ბით გა მო ირ ჩე ვა. 
შე იქ მნა პა რა ლი ზე ბუ ლი პრო ცე სის რე ა ლო ბა, რო მელ საც არა-
ნა ი რი ხელ შე სა ხე ბი შე დე გი არ მოჰ ყვე ბა. პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო-
გის არ სე ბულ მა სტაგ ნა ცი ამ კი დევ უფ რო მე ტი გა უ ცხო ე ბა და 
უნ დობ ლო ბა წარ მოშ ვა მხა რე ებს შო რის, სა ქარ თვე ლოს მო სახ-
ლე ო ბა ში ჩა მო ა ყა ლი ბა ნი ჰი ლიზ მი უკომ პრო მი სო და უნა ყო ფო 
ოფი ცი ა ლუ რი სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სის მი მართ 
და დი დი ხნით გა და ა ვა და გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის მოგ ვა-
რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი.

1992-1993 წლებ ში აფხა ზეთ ში ღია სა ო მარი მოქ მე დე ბების 
შეწყვეტის შემდეგ, რომელსაც ორი ვე მხრი დან მრავალათა სი ა ნი 
მ სხვერ პლი და სა კუ თა რი სახ ლე ბი დან ასი ათა სო ბით ეთ ნი კუ რი ქარ-
თვე ლის გან დევ ნა მოჰყ ვა, თბი ლის სა და სო ხუმს შო რის წარმოებული 
ოფი ცი ა ლუ რი მო ლა პა რა კე ბები შე იძ ლე ბა და ხა სი ათ დეს რო გორც 
არა თან მიმ დევ რუ ლი პროცესი, რო მე ლიც არა ერ თხელ შე სუ ლა ჩიხ-
ში, და ძა ბუ ლო ბის ეს კა ლა ცი ის და მი ღე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
დარ ღვე ვის გა მო. მხა რე ებს შო რის ურ თი ერ თუნ დობ ლო ბა და სტა-
ტუ სის თა ო ბა ზე პო ზი ცი ე ბის პო ლა რუ ლი სხვა დას ხვა ო ბაც ხელს უშ-
ლი და კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის ყვე ლა მცდე ლო ბას. 

რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ-
მა ძირ ეულად შეც ვა ლა კონ ფლიქ ტის მხა რე ე ბის გან ლა გე ბა, 
როდესაც ქარ თულ და აფხა ზურ მხა რე ებს შო რის ეთ ნო პო ლი-
ტი კურ მა კონ ფლიქ ტმა ახალ სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე გა და ი ნაც-
ვლა და რუ სე თი კონ ფლიქ ტის ერ თა დერთ მხა რედ გა ნსაზ ღვრა. 
სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ რუ სე თის ღია მო ნა წი ლე ო ბამ სა ო მარ 
მოქ მე დე ბებ ში სამ ხრეთ ოსე თის მხა რეს და მის გან აფხა ზე თი სა და 
სამ ხრეთ ოსე თის შემ დგომმა აღი ა რე ბამ ეჭ ვიც კი არ და ტო ვა მი-
სი გე ო პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბის და რე გი ონ ში თა ვი სი გავ ლე-
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ნის შე ნარ ჩუ ნე ბის სურვილ ზე, რაც მი მარ თუ ლია სა ქარ თვე ლოს 
მზარ დი პრო და სავ ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის წი ნა აღ მდეგ.  თუმ ცა, უნ-
და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ ფარ თო გე ოს ტრა ტე გი ულ მა პა ექ რო ბამ 
სრუ ლი ად გა და ფა რა ქარ თვე ლებ სა და აფხა ზებს შო რის არ სე ბუ-
ლი კონ ფლიქ ტი. აფხა ზე თი გა ნი ხი ლე ბა მხოლოდ რუ სე თის ნე ბის 
შემ სრუ ლებ ლად და მი სი ინ სტრუ მენ ტის პრიზ მა ში. კონ ფლიქ ტის 
იგ ნო რი რე ბა და ორ ხალხს შო რის არსებული წყე ნის და წი ნა აღ-
მდე გო ბე ბის და ვი წყე ბა ხელს უშ ლის ნე ბის მი ე რი დი ა ლო გის წარ-
მარ თვას და მხა რე ებს შო რის ნდო ბის შე ნე ბას, რაც კი დევ უფ რო 
შო რე ულს ხდის კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის პერ სპექ ტი ვებს. ამას 
გარ და, კონ ფლიქ ტის მხა რის  ღირ სე ბის შე ლახ ვა, მხა რის სა ჭი-
რო ე ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის იგ ნო რი რე ბა, უარის თქმა აფხა ზე თის-
თვის თა ნა ბა რი პა ტი ვის ცე მის («parity of esteem») შეთავაზებაზე, 
რაც წინ უნ და უძღო დეს პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ზე ორი ენ ტი-
რე ბულ ნე ბის მი ერ მო ლა პა რა კე ბას, ზრდის უფ სკრულს, ამ კვიდ-
რებს უნ დობ ლო ბას პრო ცე სის მი მართ და აფხა ზეთს კი დევ უფ რო 
უბიძ გებს რუ სე თის, რო გორც მი სი ერ თა დერ თი მფარ ვე ლის და 
დამ ცვე ლის, გავ ლე ნის ზო ნის კენ. 

უნ და ით ქვას ისიც, რომ უკ რა ი ნის კრი ზის მა და მის გან გა-
მომ დი ნა რე და ძა ბუ ლო ბამ რუ სეთ სა და ევ რო პას შო რის კი დევ 
უფ რო გა აძ ლი ე რა იმის რწმენა, რომ არ სე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე-
ბის მოგ ვა რე ბის გა სა ღე ბი გა დის არ ჩე ვან ზე, თუ რო მე ლი ძა ლის 
(დერ ჟა ვის) სტრა ტე გი ულ და პო ლი ტი კურ ინ ტე რე სებს ემ ხრო-
ბი ან მხა რე ე ბი და არა ძა ლისხ მე ვა ზე მო წი ნა აღ მდე გე მხა რეს-
თან დი ა ლო გის მო წეს რი გე ბის თვის.1 ნე ბის მი ე რი კონ ფლიქ ტის 
მოგ ვა რე ბა გუ ლის ხმობს, ერ თი მხრივ, არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 
აღი ა რე ბას და, მე ო რე მხრივ, პირ და პირ კო მუ ნი კა ცი ას, მსჯე-
ლო ბას და ურ თი ერ თო ბას უშუ ა ლოდ კონ ფლიქ ტის მხა რეს თან. 
და, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შე უძ ლე ბე ლია რუ სე თის რო ლის და 
ინ ტე რე სე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა ქარ თულ -ა ფხა ზურ კონ-

1 თა ბიბ ჰუსეინოვი, „შუალედური ინტერვენციის სტრატეგია კონფ
ლიქტების ტრანსფორმაციისთვის სამხრეთ კავკასიაში“, კავკასიის მიმო
ხილვა, ტომი 2, 2014. გვ. 130. ხელმისაწვდომია ბმულზე http://dx.doi.org/10
.1080/23761199.2014.11417305 (Tabib Huseynov, Transitional intervention strategies for 
conflict transformation in the South Caucasus, Caucasus Survey)
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ფლიქ ტში, კონ ცენტ რი რე ბა მხო ლოდ გე ო პო ლი ტი კურ დო ნე ზე 
და ქარ თვე ლებ სა და აფხა ზებს შო რის არ სე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო-
ბის უარ ყო ფა არა მარ ტო აფერ ხებს მხა რე თა და ახ ლო ე ბას და 
ნდო ბის აღ დგე ნას, არა მედ კონ ტრპრო დუქ ტი ულ როლს ას რუ-
ლებს კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი უ რი ტრან სფორ მა ცი ის სა კითხ ში.

და მა ტე ბი თი და არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რო-
მე ლიც ამუხ რუ ჭებს ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის გა დაჭ-
რის პრო ცესს, არის მხა რე თა ურ თი ერ თგა მომ რი ცხა ვი პო ზი-
ცი ე ბი პო ლი ტი კუ რი სტა ტუ სის თა ო ბა ზე. აფხა ზურ მხა რეს თან 
უშუ ა ლო დი ა ლო გის ერ თა დერ თი პო ლი ტი კუ რი პლატ ფორ მა 
დღე ი სათ ვის არის ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სი, რო მე-
ლიც ეძღ ვნე ბა სტა ბი ლუ რო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხებს 
და მიმ დი ნა რე ობს ევ რო კავ ში რის, გა ე როს, ეუ თოს შუ ამ დგომ-
ლო ბით სა ქარ თვე ლოს, რუ სე თის, აშშ დე ლე გა ცი ე ბის და აფხა-
ზე თის და ცხინ ვა ლის დე- ფაქ ტო და დე -ი უ რე ხე ლი სუფ ლე ბე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. ნე ბის მი ე რი, პო ლი ტი კუ რი 
თუ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ხა სი ა თის სა კი თხის გან ხილ ვა ყო ველ ჯერ-
ზე ეჯა ხე ბა აფხა ზე თის სტა ტუ სის შე სა ხებ მხა რე ე ბის შე უ თავ-
სე ბე ლი პო ზი ცი ე ბის ურ ყევ კე დელს, რაც არ ტო ვებს სივ რცეს 
თან ხმო ბის მიღ წე ვისთვის და შორეუ ლი მო მავ ლისკენ გა და დებს 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას.

მა შინ, რო ცა ოფი ცი ა ლუ რი დიპ ლო მა ტი ის მცდე ლო ბამ პრო ცესს 
ხელ შე სა ხე ბი შე დე გე ბი ვერ შე მა ტა, სა ზო გა დო ებ რი ვი/ სა ხალ ხო 
დიპ ლო მა ტი ის რგო ლი რჩე ბა შე და რე ბით თა ვი სუ ფალ სივრცედ 
ღია და კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის თვის, ახა ლი იდე ე ბის შე მუ შა-
ვე ბი სა და კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის, რომ-
ლე ბიც მი მარ თუ ლია გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი უ რი 
ტრან სფორ მა ცი ის კენ და რამაც, შე საძ ლო ა, შემ დგომ ში და დე ბი თი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს პო ლი ტი კურ გადაწყვეტილებებ ზე.

ამი ტო მაც, მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გა და ი ხე დოს კონ ფლიქ-
ტის მარ თვის მი მართ არ სე ბუ ლი მიდ გო მე ბი, ხე ლახ ლა იქ ნას 
გა აზ რე ბუ ლი და გა და ფა სე ბუ ლი სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბის ძვე-
ლი და მიმ დი ნა რე კურ სი და მხა რე თა პო ზი ცი ე ბის გან ლა გე ბა, 
ღი ად იქ ნეს გან ხი ლუ ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის 
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კონ სტრუქ ცი ულ დი ა ლოგს და მშვი დო ბის შე ნე ბის პრო ცესს და 
მთე ლი ძა ლის ხმე ვა წა რი მარ თოს წი ნა აღ მდე გო ბე ბის ნე იტ რა ლი-
ზე ბის კენ. სა ჭი როა ურ თი ერ თო ბის ახა ლი ფორ მე ბის ძი ე ბა რო-
გორც პო ლი ტი კურ, ისე სა ზო გა დო ებ რივ დო ნე ებ ზე. მოქ მე დე ბა 
მი მარ თუ ლი უნ და იქ ნეს ახა ლი და გა დამ წყვე ტი ინი ცი ა ტი ვე ბის 
და წყე ბის კენ. მე ტი ფო კუ სი რე ბაა სა ჭი რო ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვა ზე და იმ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ზე, რომ ლე ბიც ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია მო სახ ლე ო ბის ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბი სათ ვის რო გორც აფხა-
ზეთ ში, ისე დანარჩენ სა ქარ თვე ლო ში.2

წი ნამ დე ბა რე ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ა, პირ ველ რიგ ში, მი მარ-
თუ ლია იმ ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბის ანა ლი ზის კენ, რომ ლე ბიც 
აფერ ხებს სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბას და კონ ფლიქ ტის ტრან-
სფორ მა ცი ას, ხაზს უს ვამს პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა მხა რის 
როლს და მო ცე მუ ლი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნას მშვი დო ბის შე ნე-
ბის პერ სპექ ტი ვა ზე. ამას გარ და, პუბ ლი კა ცი ა ში აი სა ხე ბა კონ-
კრე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბი შექ მნი ლი კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან 
გა მოს ვლის თა ო ბა ზე, რაც საწყისს დაუდებს მშვი დო ბის შე ნე ბის 
უფ რო ეფექ ტუ რი პრო ცე სის და ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ-
ტის ტრან სფორ მა ცი ის თვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ მნას, 
ახა ლი რე ა ლი ე ბის და დღეს არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ-
სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

სტა ტი ა ში გა მო ხა ტუ ლი მო საზ რე ბე ბი ეფუძ ნე ბა რო გორც ავ-
ტო რის პი რად შე ხე დუ ლე ბებს, ასე ვე მო ი ცავს ქარ თულ -ა ფხა ზუ-
რი კონ ფლიქ ტის სფე როს ექ სპერ ტე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბის, მათ შო რის - არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბის, ახალ გაზ რდა და შე და რე ბით ასა კო ვა ნი ლი დე რი 
ქა ლე ბის აზრს, რომ ლე ბიც გა მოთ ქმუ ლა ფონ დი „სო ხუ მის“ მიერ 
ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რებ სა და ტრე ნინ გებ ზე.

2  პუბლიკაციაში ნახსნები იქნება „საქართველო“ და „აფხაზეთი“, თუმცა ეს არ 
ნიშნავს იმას, რომ ავტორი აფხაზეთს დამოუკიდებელ ერთეულად მიიჩნევს.
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ნა წი ლი I: მშვი დო ბის შე ნე ბის და 
კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი უ რი 
ტრან სფორ მა ცი ის 
ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი

1.1.შეუთავსებელისტატუსებისშეჯახება

პო ზი ცი ე ბის შე უ თავ სებ ლო ბა აფხა ზე თის პო ლი ტი კუ რი სტა-
ტუ სის თა ო ბა ზე ერ თ-ერ თი საკ ვან ძო სა კი თხი ა, რო მე ლიც ხელს 
უშ ლის ქარ თვე ლებ სა და აფხა ზებს შო რის ნე ბის მი ე რი, პო ლი ტი-
კუ რი თუ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ხა სი ა თის შე თან ხმე ბის მიღ წე ვას.

ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის ნე ბის მი ე რი წი-
ნა და დე ბა - მი უ ხე და ვად მათში ასახუ ლი სი კე თე ე ბის ოდე ნო ბი სა, 
მათ შო რის, ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მინიჭება, პო ლი ტი კუ რი 
თვით მმარ თვე ლო ბის სე რი ო ზუ ლი გა რან ტი ე ბის შექმნა თუ ჰუ მა-
ნი ტა რუ ლი სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბა, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა ტე რი-
ტო რი ულ მთლი ა ნო ბას, ან ხაზს უს ვამს სა ქარ თვე ლოს მის წრა ფე-
ბას აფხა ზე თის რე ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს შე მად-
გენ ლო ბა ში - სო ხუ მის მხრი დან სასტიკი უა რით იქ ნა მი ღე ბუ ლი.  

შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის რამ დე ნი მე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინი ცი ა ტი ვა, რო მელ თაც აქვთ შან სი, მკვდა რი 
წერ ტი ლი დან დაძ რან პრო ცე სი, შეც ვა ლონ მოვ ლე ნა თა მსვლე ლო-
ბა და მხა რე ებს შო რის და ი წყონ კონ სტრუქ ცი უ ლი თა ნამ შრომ-
ლო ბა, მი მარ თუ ლი ორი ვე სა ზო გა დო ე ბა ში ადა მი ან თა ცხოვ რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ, შე რი გე ბის და მშვი დო ბის შე ნე ბის პრო ცე სის 
და ახ ლო ე ბი სა კენ. მაგ რამ პო ზი ცი ე ბის შე უ თავ სებ ლო ბა აფხა ზე-
თის პო ლი ტი კუ რი სტა ტუ სის თა ო ბა ზე ყო ველ თვის ხელს უშ ლის 
ნე ბის მი ერ დი ა ლოგს და შე თან ხმე ბის მიღ წე ვას.

თავ და პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მო წყო ბის 
ძი რი თა დი მო დე ლი, რო მე ლიც გან ხი ლულ იქ ნა მო ლა პა რა კე ბებ ზე, 
იყო ფე დე რა ცი უ ლი მო დე ლი, რო მე ლიც ხან გრძლი ვი გან ხილ ვის 
შემ დეგ აი სა ხა ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი კონფლიქტის მოგ ვა რე ბის ოქ მში 
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1995 წელს. პრო ტო კო ლი დეკ ლა რი რებ და მხა რე თა შე თან ხმე ბას, 
„... ცხოვ რონ ერ თი ან ფე დე რა ცი ულ სა ხელ მწი ფო ში ყო ფი ლი სა ქარ-
თვე ლოს საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტუ რი  რეს პუბ ლი კის საზ ღვრებ ში“ და 
მკა ფი ოდ გან საზ ღვრავ და ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ფე-
დე რა ცი ულ ცენ ტრსა და აფხა ზე თის მთავ რო ბას შო რის. აფხა ზუ რი 
მხა რის ხელ მო წე რა მა ლე ვე იქ ნა გა მოხ მო ბი ლი აფხა ზე თის პარ ლა-
მენ ტში გა მარ თუ ლი სკან და ლის გა მო, რო მელ საც არ სურ და აფხა-
ზე თის გან ხილ ვა სა ქარ თვე ლოს თან სა მარ თლებ რივ ჭრილ ში.3

წა რუ მა ტებ ლად დას რულ და აფხა ზეთ სა და სა ქარ თვე ლოს 
შო რის ფე დე რა ცი უ ლი მო დე ლის გან ხილ ვის მე ო რე მცდე ლო ბაც, 
რაც ასა ხულ იქ ნა ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი კონფლიქტის მოგ ვა რე ბის 
ოქ მში 1997 წელს და მიუ თი თე ბდა მხა რე ე ბის თან ხმო ბის შე სა ხებ 
„...ი ცხოვ რონ მო კავ ში რე სა ხელ მწი ფო ში, 1991 წ ლის 21 დე კემ-
ბრის ყო ფი ლი სა ქარ თვე ლოს საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ-
ლი კის საზ ღვრებ ში“. ამ შემთხვევაში კი სა ქარ თვე ლომ გა ნა ცხა-
და უარი ნე ბის მი ერ სა ხელ მწი ფო ებ რივ მო წყო ბა ზე თა ნა ბა რუფ-
ლე ბი ა ნი „მო კავ ში რე რეს პუბ ლი კე ბის“ ფარ გლებ ში4. 

სა თა ნა დო ყუ რა დღე ბა არ მი ექ ცა ვი ა ჩეს ლავ ჩი რიკ ბას რე კო-
მენ და ცი ებს, რო მელ მაც  შეს თა ვა ზა ფე დე რა ცი უ ლი და კონ ფე-
დე რა ცი უ ლი პრინ ცი პე ბის კომ ბი ნა ცია ზე და ფუძ ნე ბუ ლი  სა ხელ-
მწი ფოს მო დე ლის პრო ექ ტი5.

3   ვახტანგ ყოლბაია, ივლიანე ხაინდრავა, ნოდარ სარჯველაძე, ელენე ჩომახიძე, 
არჩილ გეგეშიძე, „საომარი მოქმედებების განუახლებლობის გარანტიები: 
საფრთხეები ქართულაფხაზური ურთიერთობების კონტექსტში“, საქართ
ველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონ
დი, თბილისი, 2009, გვ. 10, 80 (Вахтанг Колбаиа, Ивлиан Хаиндрава, Нодар 
Сарджвеладзе, Елена Чомахидзе, Арчил Гегешидзе, «Гарантии по невозобновлению 
боевых действий: опасения в контексте грузино-абхазских взаимоотношений», 
Грузинский Фонд стратегических и международных исследований, Тбилиси, Грузия, 
2009, стр. 10, 80)

4  იგივე წყარო, გვ 10, 82

5 ვიაჩესლავ ჩირიკბა, საქართველო და აფხაზეთი: წინადადებები 
კონსტიტუციური მოდელისთვის, 1999, გვ. 388, ხელმისაწვდომია ბმულზე 
http://poli.vub.ac.be/publi/orderbooks/federal_r/17chirikba.pdf 
(Вячеслав Чирикба, Грузия и Абхазия: предложения к конституционной модели, 
1999, стр. 388)
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შე უ თავ სე ბე ლი სტა ტუ სე ბის შე ჯა ხე ბამ არ მის ცა კონ სტრუქ-
ცი უ ლი დი ა ლო გის და წყე ბის შან სი სამ შვი დო ბო პრო ექტს „თბი-
ლის სა და სო ხუმს შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა ნა წი ლე ბის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი“, რო მე ლიც  „ბო დე ნის გეგ მის“6 სა ხე-
ლწოდებითაა ცნო ბი ლი. ის წარ მო ად გი ნა გა ე როს სპე ცი ა ლურ მა 
წარ მო მად გე ნელ მა, დიპ ლო მატ მა დი ტერ ბო დენ მა 2002 წელს. 

„ბო დე ნის გეგ მა ში“, რო მე ლიც 8 პუნ ქტის გან შედ გე ბო და, გა-
ნი ხი ლე ბო და „სუ ვე რე ნუ ლი აფხა ზე თის“ შექ მნა სა ქარ თვე ლოს 
ერ თი ა ნი ფე დე რა ცი უ ლი სა ხელ მწი ფოს შე მად გენ ლო ბა ში. ეს დო-
კუ მენ ტი არ იძ ლე ო და აფხა ზე თის კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის მზა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, მაგ რამ წარ მო ად გენ და სა ინ ტე რე სო პლატ-
ფორ მას კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის და სა წყე ბად კონ ფლიქ-
ტის მშვი დო ბი ა ნი გზით მოგ ვა რე ბის კონ კრე ტუ ლი ზო მე ბის გან-
საზ ღვრი სათ ვის. ეს გეგ მა უარ ყო რო გორც სა ქარ თვე ლომ, ისე 
აფხა ზეთ მა, რად გან ნე ბის მი ე რი აზ რი, რო მე ლიც აფხა ზეთს „სა-
ქარ თვე ლოს შე მად გენ ლო ბა ში“ მი ა კუთ ვნებ და ად გილს, მი უ ღე-
ბე ლი იყო სო ხუ მის თვის, ხო ლო „ა ფხა ზე თის სუ ვე რე ნი ტე ტის“ 
ხსე ნე ბა, თუნ დაც სა ქარ თვე ლოს ფარ გლებ ში - თბი ლი სის თვის 
ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის საფ რთხედ მი იჩ ნე ო და. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სტა ტუ სის სა კი თხი ხელს უშ ლი და ინი-
ცი ა ტი ვე ბის წა მო წე ვას არა მხო ლოდ ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის, არა-
მედ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დანაც. 
მა გა ლი თად, 2004 წელს და მო უ კი დე ბელ  ექ სპერ ტთა ჯგუფ მა შე ი-
მუ შა ვა კონ ცეფ ცია აფხა ზე თის მო მა ვა ლი შე საძ ლო სტა ტუ სის შე-
სა ხებ სა ხელ წო დე ბით „კონ ცეფ ცია სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ში 
აფხა ზე თის გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის შე სა ხებ“.

კონ ცეფ ცია წარ დგე ნილ იქ ნა სა ზო გა დო ე ბის და სა ქარ თვე-
ლო სა და აფხა ზე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბის წი ნა შე. დო კუ მენ ტის 

6 ბრუნო კოპიტერსი, „ევროპეიზაცია და კონფლიქტების მოგვარება: 
ევროპული პერიფერიების კონკრეტული კვლევები“, თავი 5  ქართულ
აფხაზური კონფლიქტი, 2005, გვ. 207209, ხელმისაწვდომია ბმულზე http://poli.
vub.ac.be/publi/orderbooks/ecr/ecr_197-236.pdf (Бруно Коппитерс, «Европеизация 
и разрешение конфликтов: конкретные исследования европейской периферии», 
Глава 5, грузино-абхазский конфликт, 2005, стр. 207-209)
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იდე ე ბი ად რინ დე ლებ თან შე და რე ბით ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე სრულ-
ყო ფი ლი იყო. მას ში გა ნი ხი ლე ბო და ასი მეტ რი უ ლი ფე დე რა ცი ის 
შექ მნის პერ სპექ ტი ვა, რო მელ შიც აფხა ზე თი, რო გორც სა ქარ-
თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს „ის ტო რი უ ლი წარ მო ნაქ მნე ბის ერთ-ერ-
თი სუ ბი ექ ტი“, წარმოდგენილი იქ ნე ბო და „სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ-
მწი ფო ერ თე უ ლის“ სახით, შესაძლო გა მო ყო ფის უფ ლე ბით.7

მის გარ შე მო დის კუ სი ე ბის ვნე ბა თა ღელ ვის შემ დეგ ეს კონ-
ცეფ ცი აც ვერ იქ ცა სა ბა ზი სო დო კუ მენ ტად, რო მელ ზეც იმ სჯე-
ლებ დნენ სა ქარ თვე ლო სა და აფხა ზე თის პო ლი ტი კო სე ბი, რად გან 
აფხა ზე თის „სუ ვე რე ნი ტე ტის“ ნე ბის მი ე რი ხსე ნე ბა მი უ ღე ბე ლ 
პერ სპექ ტი ვას წარმოადგენს სა ქარ თვე ლოს თვის. 

2008 წლის მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ, რო მელ მაც საგ რძნობ ლად შეც ვა-
ლა კონ ფლიქ ტის მხა რე ე ბის გან ლა გე ბა, მო ლა პა რა კე ბე ბი მიმ დი ნა რე-
ობს ორ ფორ მატ ში, ოღონდ უკ ვე სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის.

ერ თი ფორ მა ტი - ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სი (ცნო ბი-
ლია ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის სა ხე ლი თაც), მოქ მე დებს 2008 წლის 
ოქ ტომ ბრი დან, 12 აგ ვის ტოს ომის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ შე თან-
ხმე ბის თა ნახ მად და მიმ დი ნა რე ობს ევ რო კავ ში რის, ეუ თოს და 
გა ე როს ეგი დით. ჟე ნე ვის ოფი ცი ა ლუ რი დი ა ლო გი, რო მელ შიც 
ჩარ თულ ნი არი ან თბი ლი სის, მოს კო ვის, ვა შინ გტო ნის, სო ხუ მის 
და ცხინ ვა ლის წარ მო მად გენ ლე ბი, ეხე ბა უსაფ რთხო ე ბის სა კი-
თხე ბის, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა (იგპ) დაბ რუ ნე ბის 
და კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ჰუ მა-
ნი ტა რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის ვიწ რო სპექტრს. 9 წლის თავ ზე, დის-
კუ სი ე ბის 42 რა უნ დის შემ დეგ, შე უძ ლე ბე ლია იპო ვო რა ი მე პო ზი-
ტი უ რი წინ სვლა და ილა პა რა კო ხელ შე სა ხებ შე დე გებ ზე.

მე ო რე ფორ მა ტია ე. წ. „ა ბა ში ძი სა და კა რა სი ნის შეხ ვედ რე ბი 
პრა ღა ში“, სა დაც სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -მი ნის ტრის სპე ცი ა-
ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის სა კი თხებ ში 

7 სელინ ფრანსისი, „კონფლიქტის მოგვარება და სტატუსი: საქართველოს და 
აფხაზეთის მაგალითი“, (19892008), 2010, გვ. 211, ხელმისაწვდომია ბმულზე 
http://poli.vub.ac.be/publi/pdf-files/Conflict%20Resolution (Celine Frances, «Conflict 
Resolution and Status: The Case of Georgia and Abkhazia (1989-2008), 2010, стр 211)
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ზუ რაბ აბა ში ძე და რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის მო-
ად გი ლე გრი გო რი კა რა სი ნი გა ნი ხი ლა ვენ ორ მხრი ვი ურ თი ერ-
თო ბე ბის სა ვაჭ რო, ეკო ნო მი კურ, ჰუ მა ნი ტა რულ და კულ ტუ რულ 
ას პექ ტებ თან და კავ ში რე ბულ სა კი თხებს.

დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი ორი ვე ფორ მა ტი წა რუ მა ტებ ლო-
ბის თვი საა გან წი რუ ლი, რად გა ნ აფხა ზეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ნე ბის მი ე რი სე რი ო ზუ ლი სა კი თხის გან ხილ ვა სტა ტუ სის სა კი-
თხს ებჯინება. მა გა ლი თის თვის, ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის პო ლი ტი-
კურ დი ა ლოგ ში მთა ვა რ დაბ რკო ლე ბას წარმოადგენს მხა რე ებს 
შორის ძა ლის გა მო უ ყე ნებ ლო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის მიუღ-
წე ვლობა, რაც, თა ვის მხრივ, პო ლი ტი კუ რი სტა ტუ სის სა კითხს 
უკავ შირ დე ბა. სა ქარ თვე ლო, რო მელ მაც 2010 წელს ცალ მხრი-
ვად მო ახ დი ნა  ძა ლის გა მო უ ყე ნებ ლო ბის შე სა ხებ ვალ დე ბუ ლე-
ბის დეკ ლა რი რე ბა,8 გამ ყა რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო-
კავ შირს შო რის ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით, უარს ამ ბობს, ხე ლი 
მო ა წე როს შე თან ხმე ბას არა ღი ა რე ბულ აფხა ზეთ თან, რად გან არ 
მი აჩ ნია ის სუ ვე რე ნულ სა ხელ მწი ფოდ და კონ ფლიქ ტის მხა რედ 
და მო ი თხოვს ამ შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რას მი სი აზ რით მთა ვარ 
მხა რეს თან - რუ სეთ თან. რუ სე თი კი, თა ვის მხრივ, უარს ამ ბობს 
ამ დო კუ მენ ტის გა ფორ მე ბა ზე, ვი ნა ი დან არ აღი ა რებს თავს კონ-
ფლიქ ტის მხა რედ. ამას გარ და, ნე ბის მი ე რი თე მის მოგ ვა რე ბას, 
რო მე ლიც ეხე ბა ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის აღ დგე ნას თუ 
აფხა ზეთ თან გა და ად გი ლე ბის გა მარ ტი ვე ბას, მოს კო ვი და სო-
ხუ მი მო ი თხო ვენ შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, კერ ძოდ, შე თან-
ხმე ბე ბის გა ფორ მე ბას  სა ქარ თვე ლო სა და აფხა ზეთს, რო გორც 
და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფო ებს შო რის. შე დე გად, ნე ბის მი ე რი 
სა კი თხი სტა ტუ სის შე სა ხებ არ იძ ლე ვა პრობ ლე მის მოგ ვა რე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რად გან რა ი მე სა ხის შე თან ხმე ბის და დე-
ბა აფხა ზეთ თან სა ქარ თვე ლოს მხრი დან გა ნი ხი ლე ბა რო გორც 
აფხა ზე თის სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სის სა ერ თა შო რი სო ლე გი-

8 Civil.ge. „საქართველომ მიიღო ცალმხრივი გადაწყვეტილება ძალის 
გამოუყენებლობის  შესახებ“, 23 ნოემბერი, 2010, ხელმისაწვდომია ბმულზე 
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=22880 (Georgia Makes 'Unilateral Pledge' of 
Non-Use of Force". Civil Georgia. 23 November 2010).  
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ტი მა ცი ის კენ წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი. ამ გვა რად, უნ და ით ქვას, 
რომ ხან გრძლი ვი ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტი წარ მო ად-
გენს „შე უ თავ სე ბე ლი სა სურ ვე ლი სტა ტუ სე ბის შე ჯა ხე ბას“9, რო-
მელ საც ჩიხ ში შეჰ ყავს მო ლა პა რა კე ბის მთე ლი პრო ცე სი და არ 
ტო ვებს კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გი ს წარმართვის და კონ ფლიქ-
ტით და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის სა ჭირ ბო რო ტო პრობ ლე მე-
ბის მოგ ვა რე ბის  შანსს.

1.2.კონფლიქტისინტერნაციონალიზაცია-
არაღიარებიდანუარყოფამდე

2008 წლის აგ ვის ტოს მოვ ლე ნებ მა არ სე ბი თად შეც ვა ლა მხა რე-
თა პო ზი ცი ე ბი და ქარ თვე ლებ სა და აფხა ზებს შო რის არ სე ბუ ლი 
ეთ ნო პო ლი ტი კუ რი კონ ფლიქ ტი გა და ი ტა ნა სა ქარ თვე ლო სა და 
რუ სეთს შო რის სა ხელ მწი ფო თა შო რი სო კონ ფლიქ ტის დო ნე ზე.

რუ სე თის ღია მო ნა წი ლე ო ბამ სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ სა ო-
მარ მოქ მე დე ბებ ში 2008 წელს და აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოსე თის 
შემ დგომ მა აღი ა რე ბამ მო ახ დი ნა რუ სე თის, რო გორც კონ ფლიქ ტის 
მთა ვა რი მხა რის, პო ზი ცი ო ნი რე ბა, რამაც სა ქარ თვე ლო სა და აფხა-
ზეთს შო რის კონ ფლიქ ტი რუ სეთ თან გე ო პო ლი ტი კურ წი ნა აღ მდე-
გო ბად გა და აქ ცი ა10. კონ ფლიქ ტის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ამ, ერ თი 
მხრივ, გა ფან ტა ეჭ ვი რუ სე თის გე ო პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბის 
თა ო ბა ზე სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში, აშ კა რად ხა ზი გა უს ვა რა რუ სე თის 
ძი რი თად როლს ქარ თვე ლებ სა და აფხა ზებს შო რის კონ ფლიქ ტის 
ეს კა ლა ცი ა ში, რაც მი მარ თუ ლია სა ქარ თვე ლოს პრო და სავ ლუ-

9  სელინ ფრანსისი, „კონფლიქტის მოგვარება და სტატუსი: საქართველოს 
და აფხაზეთის მაგალითი“, (19892008), 2010, გვ. 211, ხელმისაწვდომია 
ბმულზე http://poli.vub.ac.be/publi/pdf-files/Conflict%20Resolutiна on%20and%20
Status%20Publication%20version%202011.pdf (Celine Frances, «Conflict Resolution 
and Status: The Case of Georgia and Abkhazia (1989-2008), 2010, стр 211) 

10 გია ნოდია, „2008 წლის აგვისტოს ომი: ძირითადი შედეგები საქართველოსა 
და მისი კონფლიქტისთვის“, 2012, გვ. 29 (Gia Nodia, “The August War of 2008: The 
Main Consequences for Georgia and its Conflict.”, 2012, page 29)
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რი ორი ენ ტა ცი ი სა და რე გი ონ ში კონ ტრო ლის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა კენ. 
თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, უშუ ა ლოდ სა ქარ თვე ლო სა და აფხა ზეთს შო-
რის კონ ფლიქ ტის არ სე ბო ბის და ხალ ხებს შო რის ღრმად გამ ჯდა-
რი წყე ნის უარ ყო ფამ  კი დევ უფ რო და ა შო რა ერ თმა ნეთს მხა რე ე ბი 
და გა და ა ვა და კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი.

ტენ დენ ცი ა, აფხა ზე თი გან ხი ლულ იქ ნას „პა ი კად“ სა ერ თა შო-
რი სო პო ლი ტი კის დიდ ველ ზე, საგ რძნობ ლად აფერხებს ქარ თვე-
ლებ სა და აფხა ზებს შო რის არ სე ბუ ლი ყვე ლა პრობ ლე მის სირ თუ-
ლი სა და მრა ვალ მხრი ვო ბის აღ ქმას და და გაგებას და ხელიდან 
უშვებს ამ საზოგადოებაში მცხოვრები ადამიანების სიღრმისეული 
საფრთხეების და  საჭიროებების განხილვის შესაძლებლობას.11 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ, პო ლი ტი კუ რი 
დი ა ლო გის პრაქ ტი კუ ლად შე ჩერების პირობებში, როდესაც არ 
არსებობდა სი ტუ ა ცი ის პო ზი ტი უ რი კუ თხით შეც ვლის მო ლო დი-
ნი, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ გა და ი ტა ნა თა ვი სი მიდ გო მის ფო-
კუ სი „სტა ტუ სის“ სა კი თხი დან - ნდო ბის აღ დგე ნი სა და სა ზო გა-
დო ე ბებს შო რის ურ თი ერ თო ბის მო წეს რი გე ბის კენ. ახა ლი მიდ გო-
მა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მიერ წარ მო დ გე ნილი იყო 2010 წლის 
სტრატეგიის სა ხით: „სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გია ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის მი მართ: ჩარ თუ ლო ბა თა ნამ შრომ ლო ბის გზით“. 
ეს იყო ფაქ ტობ რი ვად პირ ვე ლი ყოვ ლის მომ ცვე ლი დო კუ მენ ტი, 
რო მე ლიც შე ი ცავ და სა კითხ თა ფარ თო სპექტრს, მი მარ თულს 
სა ზო გა დო ე ბებს შო რის კავ ში რე ბის აღ დგე ნის კენ თემ თა შო რი სი 
პრო ექ ტე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც ეხე ბო და კონ ფლიქ ტის შე დე-
გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა სფე როს. 

მა გა ლი თად, აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოსე თის მო სახ ლე ო ბას 
მი ე ცა მრა ვალ მხრი ვი შე საძ ლებ ლო ბა: ჯან დაც ვის სერ ვი სით 
და შე ღა ვა თე ბით სარ გებ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში, სატ რან სპორ-

11   ჯონ ო’ლაფლინი, ვლადიმერ კოლოსოვი, ჯერარდ ტოული, „აფხაზეთის 
შიგნით: მოსაზრებათა მიმოხილვა დეფაქტო სახელმწიფოში“, 2013, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე http://www.colorado.edu/ibs/intdev/johno/pub/
InsideAbkhazia.pdf  (John O’Loughlin, Vladimir Kolossov and Gerard Toal, ‘Inside 
Abkhazia: A Survey of Opinions in a De-Facto State” (2013) 
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ტო კო მუ ნი კა ცი ე ბის აღ დგე ნა, საზ ღვარ გა რეთ გამ გზავ რე ბა 
სპე ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბით, სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის გა აქ-
ტი უ რე ბის მხარდაჭერა შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი და ფი ნან-
სუ რი პი რო ბე ბის მეშ ვე ო ბით, ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ რი უფ-
ლე ბე ბის, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის, აფხა ზი ხალ ხის ენი სა 
და იდენ ტო ბის დაც ვის ხელ შე წყო ბა.12 გარ და ამი სა, შე მუ შავ და 
კონ კრე ტუ ლი გეგ მა სტრა ტე გი ა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქმე დე-
ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის. მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლოს გან 
იყო ნე იტ რა ლუ რი პი რა დო ბის მოწ მო ბე ბი სა და პას პორ ტე ბის 
გა ცე მის შე თა ვა ზე ბა, რაც აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოსე თის მო-
სახ ლე ო ბას მსოფ ლი ო ში მოგ ზა უ რო ბის სა შუ ა ლე ბას და სა ქარ-
თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა სი კე თით სარ გებ ლო ბის შე საძ ლებ-
ლო ბას აძ ლევ და. მაგ რამ აფხა ზეთ ში „ნე იტ რა ლუ რი პას პორ ტე-
ბის“ მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა საკმაოდ უარ ყო ფი თი იყო. პირ-
ველ რიგ ში იმი ტომ, რომ აფხა ზე თის მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბას 
აქვს რუ სუ ლი პას პორ ტი, რაც რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ში უვი ზო 
მი მოს ვლის, მუ შა ო ბის, სწავ ლის, მკურ ნა ლო ბის და  სა ერ თო 
სა ფუძ ველ ზე საზ ღვარ გა რეთ წას ვლის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა13. 
მე ო რეც, აფხა ზე ბი და ოსე ბი უარს ამ ბო ბენ ნე იტ რა ლურ პას-
პორ ტზე, რად გან უარ ყო ფენ „ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ას სა-
ქარ თვე ლოს მეშ ვე ო ბით“.

ჯან დაც ვის სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბა კი ერ თი -ერ თი ყვე-
ლა ზე ნა ყო ფი ე რი მე ქა ნიზ მია ქარ თულ და აფხა ზურ სა ზო გა დო-
ე ბებს შო რის ჩარ თუ ლო ბი სა და ურ თი ერ თო ბის თვის. აფხა ზე თის 
მო სახ ლე ო ბა, რო მე ლიც მოკ ლე ბუ ლია აფხა ზეთ ში ხა რის ხი ა ნი 

12 სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ: 
ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, 2010, ხელმისაწვდომია ბმულზე 
http://gov.ge/files/224_31227_132584_SMR-Strategy-ge(1).pdf 

13 Newcaucasus.com, „საზღვარგარეთ გამგზავრების პრობლემა არა აქვთ 
იმათ, ვინც პასპორტი აფხაზეთის ფარგლებს გარეთ აიღო (რუსეთის 
ნებისმიერ ადგილას)“, ორი მოსაზრება ნეიტრალურ პასპორტებზე 
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისთვის, 17.07.2011, ხელმისაწვდომია 
ბმულზე http://newcaucasus.com/society/13029-dva-vzglyada-na-neytralnyie-
pasporta-d.html, Два взгляда на нейтральные паспорта для Абхазии и Южной 
Осетии, 17.07.2011, Newcaucasus.com 
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სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, ხო ლო 
რუ სეთ ში მა ღა ლი ფა სე ბის გა მო ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა სა მე დი ცი-
ნო სერ ვი სებ ზე, სულ უფ რო ხში რად ჩა მო დის  სამ კურ ნა ლოდ სა-
ქარ თვე ლო ში.

2014-2016 წლე ბის ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, რე-
ფე რა ლუ რი პროგ რა მით სა ქარ თვე ლო ში სრუ ლი უფა სო მკურ-
ნა ლო ბა გა ი ა რა 4 426 ადა მი ან მა აფხა ზე თი დან და  სამ ხრეთ ოსე-
თი დან, აქე დან - 2 693 არის მო ქა ლა ქე აფხა ზუ რი პას პორ ტით 
და 1733 - ოსუ რი პას პორ ტით.14 ამ წლე ბის მან ძილ ზე სა ქარ თვე-
ლოს მთავ რო ბამ აფხა ზე თის მო სახ ლე ო ბის სამ კურ ნა ლოდ გა მო-
ყო 16 500 000 ლა რი (და ახ ლო ე ბით 6 880 000 აშშ დო ლა რი). აქ ვე 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სტა ტის ტი კა არ მო ი ცავს იმ ადა მი ა ნებს, 
რომ ლებ მაც სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა მი ი ღეს სა ქარ თვე ლო ში 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და კერ ძო ინი ცი ა ტი ვე ბის (ნა-
თე სა ვე ბი, მე გობ რე ბი) დახ მა რე ბით, რო მელ თა რა ო დე ნო ბა, სა-
ვა რა უ დოდ, ორ ჯერ მე ტია ოფი ცი ა ლურ მო ნა ცე მებ ზე.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა არ 
ისა ხავ და მიზ ნად პო ლი ტი კუ რი სტა ტუ სის სა კითხ თან შე ხე ბას, 
სტრა ტე გი ის პრე ამ ბუ ლა ში მკა ფი ო დაა ხაზ გას მუ ლი სა ქარ თვე-
ლოს ურ ყე ვი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, მი აღ წი ოს აფხა ზე თი სა და სამ-
ხრეთ ოსე თის სრულ დე ო კუ პა ცი ას, აგ რეთ ვე ამ ტე რი ტო რი ე-
ბის და მო სახ ლე ო ბის რე ინ ტეგ რი რე ბას სა ქარ თვე ლოს ერ თი ან 
სა კონ სტი ტუ ციო სივ რცე ში. სტრა ტე გი ა ში დი დი ყუ რა დღე ბა 
ეთ მო ბა რუ სე თის როლს კონ ფლიქ ტებ ში და მის გე ო პო ლი ტი-
კურ ინ ტე რე სებს რე გი ონ ში, სა დაც აფხა ზე თი და სამ ხრეთ ოსე-
თი მხო ლოდ რუ სე თის ოკუ პა ცი ის პრიზ მა ში მო ი აზ რე ბა და არ 
არის აღი ა რე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის მხა რე ე ბად. ამ გვარ მა რი ტო რი-
კამ ან ტა გო ნიზ მი გა მო იწ ვია აფხა ზე თის ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის 
მხრი დან, რომ ლებ მაც არ მი ი ღეს სტრა ტე გია და უა რი გა ნა ცხა-

14  ქეთევან ციხელაშვილის მოხსენება, სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა 
და სამოქალაქო თანხმობის საკითხებში, ეროვნული პლატფორმის 
წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე თემაზე  შერიგების და ნდობის 
აღდგენის პოლიტიკა, 2016 წლის 30 დეკემბერი 
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დეს მას ში ასა ხუ ლი წი ნა და დე ბე ბის გან ხილ ვა ზე. დო კუ მენ ტი შე-
ფას და რო გორც „რბი ლი ქრთა მი“15, რო ცა პა სუ ხად ით ქვა, რომ 
„ა ფხა ზე თი არ აპი რებს სა ქარ თვე ლოს შე მად გენ ლო ბა ში დაბ რუ-
ნე ბას და არ წარ მო ად გენს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ას“.16

ამ გვა რად, აშ კა რა ა, რომ მი უ ხე და ვად და დე ბი თი და პერ სპექ-
ტი უ ლი წი ნა და დე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია აფხა ზურ 
მხა რეს თან ნდო ბის აღ დგე ნი სა და ურ თი ერ თო ბე ბის მოგ ვა რე-
ბის და აფხა ზურ სა ზო გა დო ბა ში არ სე ბუ ლი უამ რა ვი პრობ ლე-
მის გა დაწყ ვე ტის კენ, სტრა ტე გია ვერ გახ და მი სა ღე ბი სო ხუ მის-
თვის. პირ ველ რიგ ში, მას ში დეკ ლა რი რე ბუ ლი მიზ ნის „ა ფხა ზე-
თის რე ინ ტეგ რი რე ბა სა ქარ თვე ლო ში“ და მე ო რეც - მო ცე მუ ლი 
დო კუ მენ ტის არა თან მიმ დევ რუ ლი ლო გი კის  გა მო. ერ თი მხრივ, 
სტრა ტე გია მი მარ თუ ლია აფხა ზეთ თან გაწყ ვე ტი ლი ურ თი ერ-
თო ბე ბის და ნდო ბის აღ დგე ნის კენ და, მე ო რე მხრივ, დო კუ მენ-
ტის რი ტო რი კა უარ ყოფს კონ ფლიქ ტის არ სე ბო ბას აფხა ზეთ თან, 
არ მო ი აზ რებს მას მხა რედ, გა ნი ხი ლავს აფხა ზეთს  მხო ლოდ მა-
რი ო ნე ტის და  რუ სე თის ნე ბის შემ სრუ ლებ ლის პრიზ მა ში. სა ქარ-
თვე ლოს პო ზი ცი ა, არ აღი ა როს  აფხა ზე თი კონ ფლიქ ტის მხა რედ 
და უარ ყოს მი სი ინ ტე რე სე ბი კონ ფლიქ ტში, აგ რეთ ვე ის, რომ 
მხა რე ებს არ შე უძ ლი ათ  სტა ტუს -ნე იტ რა ლურ დი ა ლოგ ზე გა-
დას ვლა, შემ დგომ შიც ხელს შე უშ ლის ნე ბის მი ე რი წი ნა და დე ბის 
გან ვი თა რე ბას, ორი ვე სა ზო გა დო ე ბის თვის მი სი მნიშ ვნე ლო ბის 
და აქ ტუ ა ლო ბის მი უ ხე და ვად. 

15 Civil.ge, „სოხუმი მკაცრად აკრიტიკებს თბილისს სტრატეგიის გამო“, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე http://www.civil.ge/eng/article.php?id=21944  
(Sokhumi Slams Tbilisi’s Strategy Paper)

16 აფსნიპრესი, სერგეი შამბა: „აფხაზეთი არ აპირებს საქართველოს 
შემადგენლობაში დაბრუნებას, არ წარმოადგენს ოკუპირებულ ტერიტორიას 
და იაკობაშვილის ასერიგად ნალოლიავები სტრატეგია საჩვენო არ 
არის“, 24 ივნისი, 2010, ხელმისაწვდომია ბმულზე http://www.apsnypress.
info/news/sergey-shamba-abkhaziya-ne-sobiraetsya-vozvrashchatsya-v-sostav-
gruzii-ne-yavlyaetsya-okkupirovannoy (Сергей Шамба: «Абхазия не собирается 
возвращаться в состав Грузии, не является оккупированной территорией и 
стратегия, столь лелеемая Якобашвили, не для нас», 24 июня, 2010)
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1.3.იზოლაციათურუსეთისკენ
ფართოდგაღებულიკარი

აფხა ზე თის იზო ლა ცი ის სა კი თხი აქ ტუ ა ლუ რი რჩე ბა ქარ-
თულ -ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის დას რუ ლე ბის დრო ი დან, ფორ მე-
ბი და გა მოვ ლი ნე ბე ბი კი იც ვლე ბა პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რის 
ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად.

აფხა ზე თის წი ნა აღ მდეგ სან ქცი ე ბი თავ და პირ ვე ლად ძა ლა ში 
შე ვი და 1993 წელს გა ე როს 876 რე ზო ლუ ცი ის თა ნახ მად, რო-
მელ მაც აფხა ზე თის მხა რე და ა და ნა შა უ ლა  სა ერ თა შო რი სო ჰუ-
მა ნი ტა რუ ლი უფ ლე ბის დარ ღვე ვა სა და ქარ თვე ლე ბის „ეთ ნი-
კუ რ წმენ და ში“. რე ზო ლუ ცია მო უ წო დებ და  „ყვე ლა სა ხელ მწი-
ფოს, არ და უშ ვან მა თი ტე რი ტო რი ე ბი დან ან მა თი იუ რის დიქ-
ცი ის ქვეშ მყოფ პირ თა გან აფხაზ თა მხა რის თვის ნე ბის მი ე რი 
დახ მა რე ბის გა წე ვა, გარ და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა, გან სა კუთ რე ბით, 
არ და უშ ვან ნე ბის მი ე რი სა ხის ია რა ღი სა და ტყვი ა- წამ ლის მი-
წო დე ბა“.17 1994-1995 წლებ ში, რუ სეთ -ჩეჩ ნე თის წი ნა აღ მდე გო-
ბის პე რი ოდ ში, სე პა რა ტის ტუ ლი გა მოწ ვე ვით შეშ ფო თე ბულ მა 
მოს კოვ მა და კე ტა საზ ღვა რი აფხა ზეთ თან მდი ნა რე ფსო უ ზე, 
რა თა აღეკ ვე თა აფხა ზე თის შე საძ ლო მო ნა წი ლე ო ბა ჩეჩ ნე თის 
სა ო მარ მოქ მე დე ბებ ში. 1996 წელს თა ნა მე გობ რო ბის (დსთ) სა-
ხელ მწი ფო თა მე თა უ რე ბის საბ ჭომ (ბე ლო რუ სი ი სა და თურ ქმე-
ნე თის გარ და) მი ი ღო რე ზო ლუ ცია „ა ფხა ზეთ ში (სა ქარ თვე ლო) 
კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის მიღ წე ვის სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ“, 
რო მელ მაც სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი, ფი ნან სუ რი, სატ რან სპორ-
ტო და სამ ხედ რო სან ქცი ე ბი და ა წე სა აფხა ზე თის მი მართ და 
მოკ ვე თა ის გა რე სამ ყა როს გან. რე ზო ლუ ცი ის პირ ველ პა რაგ-
რაფ ში დაგ მო ბი ლია „ა ფხა ზე თის მხა რის დეს ტრუქ ცი უ ლი პო-
ზი ცი ა, რო მე ლიც სირ თუ ლე ებს ქმნის კონ ფლიქ ტის პო ლი ტი კუ-
რი და რე გუ ლი რე ბი სა და ლტოლ ვილ თა და იძუ ლე ბით გა და ად-

17 რეზოლუცია 876 (1993), ხელმისაწვდომია ბმულზე https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/566/50/PDF/N9356650.pdf?OpenElement
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გი ლე ბულ პირ თა უსაფ რთხო და ღირ სე უ ლი დაბ რუ ნე ბის თვის 
ურ თი ერ თმი სა ღე ბი შე თან ხმე ბის მიღ წე ვის გზა ზე.“

მე ექ ვსე მუხ ლი ადას ტუ რებს, რომ დსთ-ს წევ რებს სა ქარ თვე-
ლოს მთავ რო ბის თან ხმო ბის გა რე შე არ ექ ნე ბათ ეკო ნო მი კუ რი, 
ფი ნან სუ რი თუ სატ რან სპორ ტო კავ ში რე ბი აფხა ზე თის მთავ რო-
ბას თან (დსთ სა ხელ მწი ფო თა მე თა უ რე ბის საბ ჭო, 1996). პ რე ზი-
დენ ტის 1996 წლის 31 იან ვრის ბრძა ნე ბუ ლე ბა ში სა ქარ თვე ლოს 
ხელისუფლებამ გა ნა ცხა და: „და ი ხუ როს სო ხუ მის საზ ღვაო ნავ-
სად გუ რი, პორ ტპუნ ქტე ბი, საზ ღვაო აკ ვა ტო რია და სა ქარ თვე-
ლო- რუ სე თის სა ხელ მწი ფო საზ ღვრის მო ნაკ ვე თი აფხა ზე თის 
(სა ქარ თვე ლო) ტე რი ტო რი ის ფარ გლებ ში ყვე ლა სა ხის სა ერ თა-
შო რი სო გა დატ ვირ თვი სთ ვის, გარ და ამ ბრძა ნე ბუ ლე ბის შე სა ბა-
მი სად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ტვირ-
თის გა და ზიდ ვი სა“.18

აე რო პორ ტი დან შეწყ და სა ერ თა შო რი სო ფრე ნე ბი, რკი ნიგ ზა 
კი მხო ლოდ აფხა ზე თის შიგ ნით მოქ მე დებ და. საზ ღვაო პორ ტე-
ბი და ხუ რუ ლი იყო სამ გზავ რო ნა ვე ბის თვის, აფხა ზე თის გე მებს 
კი არ შე ეძ ლოთ პორ ტის და ტო ვე ბა, რა თა სურ სა თი შე მო ე ტა-
ნათ თურ ქე თი დან. ადა მი ა ნე ბის გა და ად გი ლე ბა აფხა ზე თის ფარ-
გლებს გა რეთ შე იზ ღუ და. 16-დან 60 წლამ დე მა მა კა ცებს აეკ-
რძა ლათ საზ ღვრის გა დაკ ვე თა რუ სე თის მხა რის კენ მდი ნა რე 
ფსო უ ზე. სა ფოს ტო სამ სა ხუ რიც და იბ ლო კა. 1997 წელს რუ სეთ მა 
გა ამ კაც რა ბლო კა და აფხა ზეთ ში, მოწყ ვი ტა რა ის სა ერ თა შო რი-
სო სა ტე ლე ფო ნო კავ შირს. თურ ქე თიც და დე ბი თად გა მო ეხ მა უ რა 
დსთ-ს მო წო დე ბას აფხა ზე თის მი მართ ეკო ნო მი კუ რი სან ქცი ე-
ბის შე სა ხებ, ამით მხა რი და უ ჭი რა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი-

18 ბურჯუ გიულტეკინ პუნსმანი, ზაალ ანჯაფარიძე, სოს ავეტისიანი, 
იზიდა ჭანია, ვადიმ რომაშოვი, რაშად შირინი, „იზოლაციის პოლიტიკის 
მიმოხილვა სამხრეთ კავკასიის შიგნით და ირგვლივ“, კავკასიის გამოშვება, 
6 აგვისტო, 2016, ხელმისაწვდომია ბმულზე http://caucasusedition.net/ru/
аналитические-статьи/обзор-политики-изоляции-внутри-и-вокр/ (Кавказский 
Выпуск – Обзор политики изоляции внутри и вокруг  Южного Кавказа, авторы: Бурджу 
Гюлтекин Пунсман, Заал Анджапаридзе, Сос Аветисян, Изида Чания, Вaдим 
Ромашов, Рашад Ширин) 
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უ ლი მთლი ა ნო ბის პრინ ციპს და 1996 წელს გა ა უქ მა პირ და პი რი 
რე ი სე ბი ტრა პი ზო ნი სა და სო ხუ მის პორ ტებს შო რის. სი ტუ ა ცია 
შე და რე ბით შე ამ სუ ბუ ქა აფხა ზე თის მო სახ ლე ო ბის არა ფორ მა-
ლურ მა ვაჭ რო ბამ და ეკო ნო მი კურ მა ურ თი ერ თო ბებ მა თურ ქეთ-
თან, აგ რეთ ვე მან და რი ნი სა და თხი ლის  სე ზო ნურ მა ია ტაკ ქვე შა 
ვაჭ რო ბამ ოფი ცი ა ლუ რად და ხუ რუ ლი საზ ღვრის და გამ ყო ფი 
ზო ლის გას წვრივ.

იზო ლა ცი ის და შექ მნი ლი მძი მე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პი-
რო ბე ბის მი უ ხე და ვად, ამ პე რი ოდ ში არ შე იმ ჩნე ო და რა ი მე და დე-
ბი თი და ხელ შე სა ხე ბი ცვლი ლე ბა სა ქარ თვე ლო სა და აფხა ზეთს 
შო რის თან ხმო ბის მიღ წე ვის მხრივ. 

სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ „სა ვაჭ რო 
შეზ ღუდ ვე ბი იწ ვევს დიდ სირ თუ ლე ებს აფხა ზეთ ში, მაგ რამ იმის 
ნაც ვლად, რომ აფხა ზე ბი აი ძუ ლოს, წა ვიდ ნენ  პო ლი ტი კურ დათ-
მო ბა ზე, იზო ლა ცი ამ წარ მოშ ვა სა ალ ყო მენ ტა ლი ტე ტი, რაც ამ-
ცი რებს კომ პრო მი სის კენ მიდ რე კი ლე ბას “.19 

სა ქარ თვე ლოს პრო და სავ ლუ რი კურ სის და ევ რო კავ შირ სა 
და ჩრდი ლო ატ ლან ტი კურ ალი ან სში ინ ტეგ რა ცი ის დეკ ლა რი-
რე ბუ ლი ნე ბის შემ დეგ, 1999 წლი დან, არ სე ბი თად შე იც ვა ლა 
რუ სე თის პო ლი ტი კუ რი ვექ ტო რი, რაც გა მო ი ხა ტა აფხა ზე თის 
მი მართ სან ქცი ე ბის რე ჟი მის შერ ბი ლე ბა ში. თავ და პირ ვე ლად 
გა მარ ტივ და საზ ღვრის გა დაკ ვე თა მდი ნა რე ფსო უ ზე, სამ ხედ-
რო ასა კის მა მა კა ცე ბი სათ ვის მო იხ სნა საზ ღვრის გა დაკ ვე თის 
აკ რძალ ვა. დსთ-ს ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ნე ბა დარ თუ-
ლი გახ და აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე შეს ვლა, ად გი ლობ რივ-
მა მცხოვ რებ ლებ მა კი და ი წყეს რუ სე თის პას პორ ტე ბის აღე ბა. 
აფხა ზე თის პორ ტე ბი გა იხ სნა უცხო ე თის ხო მალ დე ბის თვის, 
აფხა ზე თის კუ რორ ტე ბი კი - რუ სე თი დან ჩა მო სუ ლი ტუ რის ტე-
ბის თვის, რა მაც პრაქ ტი კუ ლად გა ა თა ვი სუფ ლა აფხა ზე თი რუ-
სე თის მხრი დან იზო ლა ცი ის გან.

2008 წლის აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ რუ სე თის ფე დე რა ცი ამ 

19 ჯონათან კოენი, აკორდი, „ეკონომიკური ასპექტები“, 1999, (Джонатан 
Коэн, Аккорд, «Экономические аспекты», 1999)
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აღი ა რა აფხა ზე თის და სამ ხრეთ ოსე თის და მო უ კი დებ ლო ბა და 
სექ ტემ ბერ ში და დო ხელ შეკ რუ ლე ბა აფხა ზეთ თან „მე გობ რო ბის, 
თა ნამ შრომ ლო ბი სა და ურ თი ერ თდახ მა რე ბის შე სა ხებ“, შემ-
დგომ ში კი „მო კავ ში რე ო ბი სა და სტრა ტე გი უ ლი პარ ტნი ო რო-
ბის შე სა ხებ“, რო მელ საც ხე ლი მო ე წე რა 2014 წლის ნო ემ ბერ ში. 
ამით არა მარ ტო გა ზარ და აფხა ზე თის მი მართ ფი ნან სუ რი და 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა, არა მედ გა ამ ყა რა თა ვი სი მო ნა წი ლე ო ბა 
აფხა ზე თის უსაფ რთხო ე ბის პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. აღ-
ნიშ ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით რუ სეთ მა საგ რძნობ ლად გა ა ფარ-
თო ვა თა ვი სი გავ ლე ნა აფხა ზეთ ზე და კი დევ უფ რო და ა შო რა ის 
სა ქარ თვე ლოს. აღი ა რე ბის და აფხა ზეთ ზე რუ სე თის გაზ რდი ლი 
გავ ლე ნის სა პა სუ ხოდ, 2009 წელს სა ქარ თვე ლო იღებს კა ნონს 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ, რომ ლის თა ნახ მა დაც 
იკ რძა ლე ბა ნე ბის მი ე რი ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბა აფხა ზეთ-
თან და სამ ხრეთ ოსეთ თან, სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის წე რი-
ლო ბი თი თან ხმო ბის გა რე შე. ამას გარ და, კა ნო ნი ავალ დე ბუ ლებს 
აფხა ზეთ ში მო მუ შა ვე ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას ყვე-
ლა ქმე დე ბის კო ორ დი ნი რე ბას ქარ თულ  მხა რესთან. 

იზო ლა ცი ას სა ქარ თვე ლოს თვის თვი სობ რი ვი ცვლი ლე ბე ბი არ 
მო უ ტა ნი ა, პი რი ქით, მან გა აღ რმა ვა გა უ ცხო ე ბა და უნ დობ ლო ბა 
ერ თმა ნე თის პი რის პირ მყოფ სა ზო გა დო ე ბებს შო რის, აფხა ზურ 
სა ზო გა დო ე ბა ში ჩა მო ა ყა ლი ბა „გა დარ ჩე ნი ლის“ ფსი ქო ლო გი ა. 
იზო ლა ცი ამ კიდევ უფრო გაამყარა სა ქარ თვე ლოს სა ხით „მტრის 
ხა ტი“, რო მელ მაც გა დაუკეტა აფხაზეთს ყვე ლა კონ ტაქ ტი გა რე-
სამ ყა როს თან და  გა წი რა ის გაჭირვებისთვის. ამან არა მარ ტო 
გა არ თუ ლა ორ სა ზო გა დო ე ბას შო რის ურ თი ერ თო ბა, არა მედ 
მი ნი მუ მამ დე და იყ ვა ნა ორ ხალხს შო რის შე რი გე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა. ნა წი ლობ რი ვი აღი ა რე ბის და რე გი ონ ში რუ სე თის მზარ დი 
სამ ხედ რო და ეკო ნო მი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის  პი რო ბებ ში, აფხა-
ზე ბი ვერ ხე და ვენ საფ რთხეს სა ქარ თვე ლოს გან და არც გა ნი ხი-
ლა ვენ მას გან ვი თა რე ბის სა სურ ვე ლ წყა როდ.  

სა ქარ თვე ლოს მხრი დან წა მო სუ ლი ნე ბის მი ე რი წი ნა და დე-
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ბა აღიქ მე ბა უნ დობ ლო ბით და მი ი ღე ბა უა რით, რი სი თვალ-
სა ჩი ნო მა გა ლი თია „სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გია ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის მი მართ“, რო მე ლიც, ორი ვე სა ზო გა დო ების 
გან ვი თა რე ბის კენ მი მარ თუ ლი კონ სტრუქ ცი უ ლი იდე ე ბი სა და 
წი ნა და დე ბე ბის მი უ ხე და ვად, აფხა ზე თის მთავ რო ბამ მი იჩ ნია 
რო გორც „ინ სტრუქ ცია იმის თა ო ბა ზე, რი სი გა კე თე ბაც არ 
შე იძ ლე ბა“.20

რუსეთისკენ აფხაზეთის ფართოდ მიმართული მზერის შეცვლის  
და რეგიონზე ჩრდილოელი მეზობლის გავლენის შერბილების 
მცდელობა გან ხორ ცი ელ და ევ რო კავ ში რის მი ერ 2009 წელს „ა რა-
ღი ა რე ბი სა და ურ თი ერ თქმე დე ბის პო ლი ტი კის“ მი ღე ბით. პო ლი-
ტი კა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბი სა და ადა მი ა ნებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე-
რე ბი სა კენ, მიზ ნად ისა ხავ და ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა გა რეო დღის წეს-
რი გის შექ მნას არ სე ბუ ლი პრო რუ სუ ლი დის კურ სის სა პირ წო ნედ 
და არა ღი ა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის დე ი ზო ლა ცი ას გა რე სამ ყა როს გან. 
ევ რო პულ ქვეყ ნებ თან კონ ტაქ ტე ბის და ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ-
თო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ას მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა 
შე ეძ ლო კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი ურ ტრან სფორ მა ცი ა სა და მშვი დო-
ბი ან მოგ ვა რე ბა ში გრძელ ვა დი ა ნ პერ სპექ ტი ვაში.

სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში ევ რო კავ ში რის სპე ცი ა ლუ რი წარ მო მად-
გენ ლის, პი ტერ სემ ნე ბის, გან ცხა დე ბის თა ნახ მად (ის გახ ლავთ 
„პო ლი ტი კის“ მთა ვა რი ავ ტო რი), აღნიშნული პოლიტიკა  მო ი-
ცავს ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ-
მნას, მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას, სატ რან სპორ ტო - მათ შო-
რის სარ კი ნიგ ზო მი მოს ვლა - კო მუ ნი კა ცი ე ბის აღ დგე ნას, მდი-
ნა რე ენ გურ ზე თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის პი რო ბე ბის უზ-

20 Civil.ge, სოხუმი აკრიტიკებს თბილისის სტრატეგიას ოკუპირებული 
ტერიტორიების მიმართ, 3 თებერვალი, 2010, ხელმისაწვდომია ბმულზე
http://www.civil.ge/rus/article.php?id=20363&search=%F1%F2%F0%E0%F2%E5%E
3%E8 (Сухуми критикует Стратегию Тбилиси по оккупированным территориям, 
3 февраля, 2010)



26

რუნ ველ ყო ფას, სტუ დენ ტე ბის გაც ვლას, ჯან დაც ვას და იგპ-თა 
დახ მა რე ბას.21

ამ მიდ გო მით და ინ ტე რეს და სა ქარ თვე ლოც და აფხა ზე თიც22, 
მაგ რამ მან ვერ შეძ ლო სრუ ლად ამოქ მე დე ბა. ევ რო კავ ში რის „ურ-
თი ერ თქმე დე ბა“ მეტ წი ლად გა მო ი ხა ტა შე და რე ბით მცი რე მას-
შტა ბი ა ნი პრო ექ ტე ბის მხარ და ჭე რა ში სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ი სა 
და პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი აღ დგე ნის სფე რო ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
სა ინ ტე რე სო ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბი და პრო ექ ტე ბი 
გან ხორ ცი ელ და ევ რო კავ ში რის პროგ რა მის „ნდო ბის აღ დგე ნი სა 
და ად რე უ ლი რე ა გი რე ბი ს მე ქა ნიზ მე ბი“ ფარ გლებ ში (COBERM), 
რო მელ მაც წარ მო ად გი ნა ფონ დე ბი სხვა დას ხვა სა ხის პრო ექ ტე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის: ადა მი ა ნებს შო რის კონ ტაქ ტე ბის და 
დი ა ლო გის გა უმ ჯო ბე სე ბა და აღ დგე ნა, შემწყნარებლობის კულ-

21 აფსნიპრესი, პიტერ სემნებმა აფხაზეთის მთავრობასთან გამართულ 
შეხვედრებს „შინაარსიანი და ნაყოფიერი“ უწოდა, 14.07.2010, ხელ მისაწვ
დომია ბმულზე http://www.pro-abkhazia.eu/News-R-Yul2010.html; CivilGeorgia, 
„ევროკავშირის დიპლომატები: ნაკლები დაძაბულობა, მეტი შინაარსი  
არჩევნების დევნაში“, 15.05.10 ხელმისაწვდომია ბმულზე http://www.civil.
ge/eng/article.php?id=22302 (Апсныпресс, «Питер Семнеби назвал состоявшиеся 
с руководством Абхазии встречи «содержательными и продуктивными», 
14.07.2010, доступно на http://www.pro-abkhazia.eu/News-R-Yul2010.html; 
Civil Georgia, «Дипломаты ЕС: меньше напряженности, больше содержания в 
погоне за выборами»,  («EU Diplomat: Less Tensions, More Substance in Run Up to 
Elections»), 15.05.10 

22  „2010 წლის ივლისში, პიტერ სემნების და მის უკან მდგარი ბრიუსელის 
პოზიციის კომენტირებისას, სერგეი  ბაღაფშმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკის 
მთავრობას „ამ ეტაპზე ესმის ევროკავშირის პოზიცია არაღიარების და 
ევროპულ პროცესებსა და თანამეგობრობაში ჩართვის კუთხით“, „ჩვენ უნდა 
მიგვიღონ როგორც რუსეთის და რიგი სახელმწიფოების მიერ აღიარებული 
რესპუბლიკა. ჩვენ არ ვითხოვთ აღიარებას, გვესმის რა ვითარება, ჩვენ 
გახსნილები ვართ დიალოგისთვის, მაგრამ საჭიროა წინსვლა, რომ იყოს 
პოზიტივი“. ხელმისაწვდომია ბმულზე http://www.kontinent.org/article.
php?aid=4c4e06bd5b740 (Новый Континент, «…В июле 2010 года, комментируя 
позицию Питера Семнеби и стоящего за ним Брюсселя, Сергей Багапш заявил, 
что власти республики «на этом этапе понимают позицию Евросоюза в плане 
непризнания и вовлечения в европейские процессы и сообщество»; «Нас 
надо принимать как признанную Россией и рядом неевропейских государств, 
республику. Мы не требуем признания, понимая ситуацию, мы открыты для 
диалога, но надо двигаться вперед, чтобы был позитив»)
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ტუ რის ხელ შე წყო ბა, ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის გაძ ლი ე რე ბა 
მშვი დო ბის შე ნე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის, უსაფ რთხო ე ბის სა კი-
თხებ ზე რე ა გი რე ბა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, ინ-
ფორ მა ცი ის მა სობ რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა და ა. შ. 2012-
2016 წლებ ში ნდო ბის აღ დგე ნის კუ თხით მხარ და ჭე რილ იქ ნა 135 
პრო ექ ტი და და ი ხარ ჯა 9 მი ლი ონ ევ რო ზე მე ტი.23 მაგ რამ სა დღე-
ი სოდ არ შე იმ ჩნე ვა ხელ შე სა ხე ბი შე დე გე ბი, რო მელ თაც შე უძ ლია 
შე ა სუს ტოს რუ სე თის გავ ლე ნა აფხა ზეთ ზე, ან გა აძ ლი ე როს ეკო-
ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი ევ რო პას თან.

ერ თი მხრივ, ეს გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ ნე ბის მი ე რი პროგ-
რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა, იქ ნე ბა ეს სტუ დენ ტთა გაც ვლა თუ ეკო-
ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა, ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ 
კა ნო ნის თა ნახ მად, მიბ მუ ლია სა ქარ თვე ლოს მხრი დან სან ქცი რე-
ბა სა და მო წო ნე ბა ზე. ხო ლო გა მო ყო ფილ რე გი ო ნებ თან ევ რო პის 
 ურთი ერ თო ბის სა კი თხის სან ქცი რე ბა საკ მა ოდ მტკივ ნე უ ლი და 
სენ სი ტი უ რია სა ქარ თვე ლოს თვის, რად გან ის და კავ ში რე ბუ ლია 
შიშ თან, რომ სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის ურ თი ერ თო ბას 
აფხა ზეთ თან მოყ ვე ბა ე.წ.  „მცო ცა ვი აღი ა რე ბა“, ანუ ამ ტე რი-
ტო რი ას შეს ძენს სა ხელ მწი ფო სუ ვე რე ნი ტე ტის მა ხა სი ა თე ბელს, 
რაც გზას უხ სნის დე -ი უ რე აღი ა რე ბას.24

ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მი ღე ბამ, რო-

23 ნანა მაჭარაშვილი, ეკატერინე ბასილაია, ნიკოლოზ სამხარაძე, „ევროკავში
რის ღონისძიებების შეფასება საქართველოში  კონფლიქტის პრევენციის და 
მშვიდობის მშენებლობის კუთხით“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტი, 16 ივნისი. 2017, გვ. 3738, ხელმისაწვდომია ბმულზე //
www.woscap.eu/documents/131298403/131299900/D3.2 Case+Study+Report+Georgia.
docx_PU_11042017.pdf/8b8e51f2-643a-42f3-802f-6c6758617d0f;  
COBERM, ევროკავშირის და UNDPის ერთობლივი ინიციატივები, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე  http://www.coberm.net/uploads/other/0/340.pdf 
(Nana Macharashvili, Ekaterine Basilaia, Nikoloz Samkharadze, «Assessing the EU's 
conflict prevention and peacebuilding interventions in Georgia", Ivane Javakhishvili State 
University,pp. 37-38
COBERM, A Joint EU-UNDP initiatives)

24 ტომას დე ვაალი, „ევროკავშირი და სეპარატისტული ტერიტორიები: 
როგორ გაუმჯობესდეს ურთიერთქმედება“, 12.04.2017, ხელმისაწვდომია 
ბმულზე http://carnegie.ru/2017/04/12/ru-pub-68650 (Томас Де Вааль, «ЕС и 
сепаратистские территории: как улучшить взаимодействие», 12.04.2017) 
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მელ მაც გან საზ ღვრა აფხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოსეთ ში სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  მუ შა ო ბის წე სი, ასე ვე ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის მი მართ სა ქარ თვე ლოს სა ხელმ წი ფო სტრა ტე გი-
ის დამ ტკი ცე ბამ არ სე ბი თად შეზ ღუ და და მო უ კი დე ბე ლი ევ რო-
პუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. მე ო-
რე მხრივ, ევ რო კავ შირ თან უფ რო აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბით 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი აფხა ზე თი უნ დობ ლო ბით ეკი დე ბა აღ ნიშ ნულ 
პო ლი ტი კას, რად გან, აფხა ზე თის სა ზო გა დო ე ბა ში გავ რცე ლე ბუ-
ლი მო საზ რე ბით, „კონ ფლიქ ტის და რე გუ ლი რე ბის და კავ ში რე ბა 
სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის მი ღე ბას თან ევ რო პულ სტრა ტე გი ას 
ნე იტ რა ლუ რო ბას უკარ გავს... რაც აფხა ზე თის თვის შეზ ღუ დულ 
ხა სი ათს ატა რებს“ და აფხა ზე თის ზო გი ერთ წრე ებ ში გა ნი ხი ლე-
ბა, რო გორც „სა ქარ თვე ლო ში აფხა ზე თის შეყ ვა ნის“ ინ სტრუ-
მენ ტი.25 არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად რჩე ბა რუ სე თის 
საგრძნობი ეკო ნო მი კუ რი და სამ ხედ რო გავლენა აფხა ზეთ ში, 
რის გა მოც ის იძუ ლე ბუ ლი ა, ფრთხი ლად მო ე კი დოს ურ თი ერ თო-
ბას ევ რო პელ პარ ტნი ო რებ თან და ფონ დებ თან, რათა მოს კო ვის 
ზედ მე ტი გა ღი ზი ა ნე ბა არ გა მო იწ ვი ოს.

აღნიშნული ფაქ ტო რე ბის მი უ ხე და ვად, ეჭ ვგა რე შეა აფხა ზე-
თის მზად ყოფ ნა და ინ ტე რე სი, უფ რო აქ ტი უ რად ითა ნამ შრომ-
ლოს ევ რო პულ სტრუქ ტუ რებ თან26, ისე ვე, რო გორც ევ რო პასაც 
შეუძლია, აფხა ზეთს შეს თა ვა ზოს – გა ნათ ლე ბა, გა და ად გი ლე ბა, 
ეკო ნო მი კუ რი  თა ნამ შრომ ლო ბა, დე მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ტე-
ბის და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა და გაძ ლი ე რე ბა, 
თუმ ცა სა დღე ი სოდ, არ არ სე ბობს მხა რე ე ბის მოქ ნი ლი და პრო-

25 Apsny.ru, ლიანა კვარჭელია, „არაღიარების პოლიტიკა  ნეიტრალიტეტი 
თუ პოლიტიზირება?“, 21.03.13, ხელმისაწვდომია ბმულზე http://apsny.ru/
analytics/?ID=2615&PAGEN_1=53  (Лиана Кварчелия, «Политика «непризнания» 
– нейтралитет или политизация?», 21.03.13) 

26 Wikileaks, „აფხაზეთი: ნდობის შენების საჭიროება“, 12.12.2015, 18 
(C), 21 (C), ხელმისაწვდომია ბმულზე https://wikileaksga.wordpress.
com/2005/12/12/05tbilisi3226-abkhazia-the-need-for-confidence-building/ 
(“Abkhazia: The Need for Confidence Building”)
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აქ ტი უ რი პო ლი ტი კა და ნე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფ და აღ ნიშ ნუ ლი 
პრო ექ ტე ბის რე ა ლი ზე ბას. აუცილებელი ა, დღეს ევ რო პამ შე ი მუ-
შა ვოს ინო ვა ცი უ რი  მიდ გო მე ბი  აფხა ზე თის უფ რო მჭიდ რო და 
აქ ტი უ რი ჩარ თვი სათ ვის, სა ქარ თვე ლომ და აფხა ზეთ მა კი უფ რო 
თა მა მი ნა ბი ჯე ბი გა დად გან ერ თმა ნეთ თან და ევ რო პულ სტრუქ-
ტუ რებ თან ურ თი ერ თო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის.

1.4.გალისრაიონი–„აქილევსისქუსლი“თუ
უზარმაზარირესურსითანამშრომლობისთვის

გა ლის რა ი ო ნი ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი და 
მოწყ ვლა დი რა ი ო ნია აფხა ზეთ ში, ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი და პი რის-
პი რე ბის შემ დეგ. ქარ თვე ლე ბით (უ მე ტეს წი ლად - მეგ რე ლე ბით) 
კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბუ ლი ად გი ლი მდი ნა რე ენ გუ რით ყოფს 
აფხა ზეთს დანარჩენი სა ქარ თვე ლოს გან და ქმნის გამ ყოფ ხაზს. 
ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, დღე ი სათ ვის გა ლის რა ი ონ ში 47 000 
ქარ თვე ლი ცხოვ რობს, მათ გან 5 000 მუდ მი ვად გა და ად გილ დე ბა 
გალ სა და ზუგ დიდს შო რის.27 ეს არის მო სახ ლე ო ბა, რო მე ლიც, 
კონ ფლიქ ტის შე დე გე ბის, ნგრე ვის, არა ერ თგზის აყ რის თუ შე-
ვიწ რო ე ბის მი უ ხე და ვად, და უბ რუნ და კე რას და გა ნაგ რძობს 
ცხოვ რე ბას თა ვის მი წა ზე. მაგ რამ აფხა ზეთ ში შექ მნი ლი პი რო-
ბე ბის გა მო ისი ნი გან წი რულ ნი არი ან მუდ მი ვი ში ში სა და უუფ-
ლე ბო ბი სთ ვის.

სა გუ ლის ხმო ა, რომ აგ ვის ტოს მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ, ქარ თვე-
ლებ მა კი დევ უფ რო და უც ვე ლად და იზო ლი რე ბუ ლად იგ რძნეს 
თა ვი აფხა ზეთ ში. მა ლე ვე, აფხა ზეთ ში რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ-
ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, 2015 წელს, გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის 
დიდ ნა წილს, რო მელ მაც გარ კვე ულ წი ლად გა და წო ნა არ ჩევ ნე ბის 

27 თავისუფლების სახლი, თავისუფლება მსოფლიოში, აფხაზეთი, 2015, 
ხელმი საწვდომია ბმულზე https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2015/abkhazia (Freedom House, Freedom in the world, Abkhazia, 2015)
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შე დე გე ბი სერ გეი ბა ღაფ შის სა სარ გებ ლოდ28, ჩა მო ერ თვა აფხა-
ზე თის მო ქა ლა ქე ო ბა. მი ზე ზად დასახელდა აფხა ზურ თან ერ თად 
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბა. ქარ თუ ლი სა კი თხი საკ მა ოდ პო-
ლი ტი ზი რე ბუ ლი გახ და, რა მაც გა მო იწ ვია 2013 წელს მი ღე ბუ ლი 
„უცხო ქვეყნის მო ქა ლა ქის სტა ტუ სის შე სა ხებ“ კა ნო ნის აქ ტი უ რი 
ამოქ მე დე ბა. ამ კა ნო ნის თა ნახ მად, პირს, რო მელ საც გა აჩ ნია სა-
ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბა, პა რა ლე ლუ რად არ შე უძ ლია ჰქონ დეს 
აფხა ზე თის მო ქა ლა ქე ო ბა. კა ნო ნი გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბას 
სთა ვა ზობს „ბი ნად რო ბის უფ ლე ბას“, მაგ რამ ეს დო კუ მენ ტი ზღუ-
დავს მო სახ ლე ო ბის ქარ თუ ლი ნა წი ლის პო ლი ტი კურ უფ ლე ბებს. 
არ თმევს მათ უფ ლე ბას, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს რო გორც ად გი-
ლობ რივ, ისე სა პარ ლა მენ ტო და საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში. 

პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის გარ და,  უპას პორ ტოდ დარ ჩე ნი ლი 
გა ლის მო სახ ლე ო ბის თვის დარ ღვე უ ლია გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის და 
მუ შა ო ბის უფ ლე ბე ბი. 

ბავ შვებს, რო მელ თა მშობ ლებს არა აქვთ პას პორ ტე ბი, არ აძ-
ლე ვენ და ბა დე ბის მოწ მო ბას. შე სა ბა მი სად, სა ბუ თე ბის გა რე შე 
დარ ჩე ნილ ბავ შვებს არ ღე ბუ ლო ბენ სკო ლებ სა და სა ბავ შვო ბა-
ღებ ში. აფხა ზუ რი პას პორ ტის გა რე შე მცხოვ რებ ლე ბი არ მი ი ღე-
ბი ან სა ჯა რო სამ სა ხურ ში. ამ გვა რად, გა ლის რა ი ო ნის ად გი ლობ-
რივ ად მი ნის ტრა ცი ა ში პრაქ ტი კუ ლად არ მუ შა ო ბენ ად გი ლობ-
რი ვი მცხოვ რებ ლე ბი, მი უ ხე და ვად შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ი სა 
და პრო ფე სო ნა ლიზ მი სა.29

2011 წლის სექ ტემ ბრი დან გა ლის რა ი ო ნის მთელ ტე რი ტო-
რი ა ზე გა უქ მდა ქარ თუ ლი სკო ლე ბი. სწავ ლე ბა გა და ვი და რუ-
სულ ენა ზე, რა მაც მო სახ ლე ო ბას, რო მე ლიც მხო ლოდ ქარ-
თულს ფლობს, წა არ თვა მშობ ლი ურ ენა ზე გა ნათ ლე ბის მი ღე-

28  რუსეთის გავლენის საწინააღმდეგოდ განხილული კანდიდატი 

29 აქცენტი, დიანა მუსელიანი „გალის რაიონის მცხოვრებლები  დადგება 
დრო, როცა ქართულ მხარეს ძალიან შერცხვება ამის გამო...“, 07.04.2016, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე http://accent.com.ge/ru/news/details/12005-
Жители-Гальского-района--Настанет-время-когда-грузинской-стороне-будет-
очень-стыдно-за-это… (Акцент, Диана Муселиани, «Жители Гальского района- 
Настанет время, когда грузинской стороне будет очень стыдно за это…»)
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ბის უფ ლე ბა. ეთ ნი კუ რად ქარ თულ მო სახ ლე ო ბას, რო მელ საც 
არა აქვს პას პორ ტე ბი, არ შე უძ ლია სწავ ლა გა ნაგ რძოს სო-
ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში30. შექ მნილ მა ვი თა რე ბამ 
გა ყო ის ოჯა ხე ბი, რო მელ თა შვი ლე ბიც ვერ ფლო ბენ რუ სულ 
ენას - დე დე ბი იძუ ლე ბულ ნი გახ დნენ, შვი ლებ თან ერ თად ზუგ-
დიდ ში ან სა ქარ თვე ლოს სხვა ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში გა და-
სუ ლიყ ვნენ, რა თა ბავ შვებს ხა რის ხი ა ნი და ხელ მი საწ ვდო მი გა-
ნათ ლე ბა მის ცენ.

სა ქარ თვე ლო ში ბევ რმა ეს მდგო მა რე ო ბა მი იჩ ნია „კულ ტუ-
რულ გე ნო ცი დად“ და გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის რუ სი ფი კა-
ცი ის მცდე ლო ბად.31

2017 წლის თე ბერ ვლი დან ძა ლა ში შე ვი და აფხა ზე თის მი ნის-
ტრთა კა ბი ნე ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბა სა ქარ თვე ლო სა 
და აფხა ზეთს შო რის არა ღი ა რე ბუ ლი საზ ღვრის გას წვრივ დარ-
ჩე ნი ლი ორი გამ შვე ბი პუნ ქტის და ხურ ვის შე სა ხებ და ენ გუ რის 
ხიდ ზე და ტო ვა ერ თა დერ თი გა და სას ვლე ლი პუნ ქტი. გამ შვე ბი 
პუნ ქტის და ხურ ვით აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი ქარ-
თუ ლი მო სახ ლე ო ბა შე ე ჯა ხა უამ რავ პრობ ლე მას, რო მე ლიც და-
კავ ში რე ბუ ლია სა ბა ზი სო სერ ვი სე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ხელ-
მი საწ ვდო მო ბის შეზ ღუდ ვას თან, აგ რეთ ვე ეკო ნო მი კურ აქ ტი-
ვო ბას თან და სო ცი ა ლურ მოვ ლე ნებ თან, როგორიცაა ქორ წი ლი, 
დაკრძალ ვა, რა მაც შეზ ღუ და ოჯა ხუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი გამ ყო ფი 
ხა ზის გას წვრივ.

გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
შეზ ღუდ ვა. პუნ ქტე ბის და ხურ ვით საგ რძნობ ლად გა ი ზარ და დის-
ტან ცია ენ გუ რის ხიდ ზე არ სე ბულ ერ თა დერთ გამ შვებ პუნ ქტამ-
დე, ყო ველ გაზ რდილ სა ათს კი კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს.

გა ლე ლი ბავ შვე ბის თვის საკ მა ოდ გარ თულ და გა ნათ ლე ბის მი-

30 თავისუფლების სახლი, თავისუფლება მსოფლიოში, აფხაზეთი, 2016, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2016/abkhazia (Freedom House, Freedom in the world, Abkhazia, 2016)

31 ეკატერინე გამახარია, კვლევის ანალიზი თემაზე „ქალთა მონაწილეობა 
ჟენევის მოლაპარაკებებში: პრობლემები, წარმატებები, პერსპექტივები“, 
კულტურულჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“,  2015 წელი, გვ. 21
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ღე ბა, რად გან მათ თვის გამ ყო ფი ხა ზის გა დაკ ვე თა სკო ლებ ში მი-
სას ვლე ლად და მშობ ლი ურ ენა ზე გაკ ვე თი ლებ ზე და სას წრე ბად 60 
კი ლო მეტ რზე მე ტით გა ი ზარ და. გამ შვე ბი პუნ ქტის და ხურ ვას გა-
ლის რა ი ო ნის მცხოვ რებ ლე ბი აფა სე ბენ რო გორც მცდე ლო ბას, მაქ-
სი მა ლუ რად მოწყ ვი ტონ ისი ნი კავ ში რებს ენ გუ რის მე ო რე მხა რეს.32

შექ მნი ლი ვი თა რე ბა ყუ რა დღე ბის გა რე შე არ დარ ჩე ნია გა ე როს 
გე ნე რა ლურ მდი ვანს, რო მელ მაც 2016 წლის მა ის ში გე ნე რა ლუ რი 
ასამ ბლე ი სად მი თა ვის მოხ სე ნე ბა ში ოფი ცი ა ლურ პი რებს მო უ წო-
და, გა და ხე დონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს და თა ვი დან აი ცი ლონ გამ შვე-
ბი პუნ ქტის და ხურ ვა. მი სი სიტყ ვე ბით, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საზ-
ღვრის თა ვი სუ ფა ლი გა დაკ ვე თის სა კი თხი არის უსაფ რთხო ე ბის, 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა კი თხე ბის და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა ზო მი და 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის.33

შექ მნი ლი სი ტუ ა ცი ის გა მო გა ლის რა ი ო ნის (გან სა კუთ რე ბით 
ქვე და ზო ნის) მცხოვ რებ ლე ბი რჩე ბი ან აფხა ზე თის მო სახ ლე ო ბის 
ყვე ლა ზე მოწყ ვლად ფე ნად. და ნა შა უ ლის ზრდა, შეზ ღუდ ვე ბი გა და-
ად გი ლე ბა ში, არა სა თა ნა დო ყუ რა დღე ბა აფხა ზე თის მთავ რო ბის და 
მი ლი ცი ის მხრი დან, მო სახ ლე ო ბა ში აძ ლი ე რებს და უც ვე ლო ბის  შეგ-
რძნე ბას.34

ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან უყუ რა დღე ბო ბას თან ერ თად გა ლის 

32 ბიბისის რუსული სამსახური, არაღიარებული საზღვარი: აფხაზური 
გალის მცხოვრებლებს ეშინიათ იზოლაციის, 27 იანვარი, 2016,   
ხელმისაწვდომია ბმულზე http://www.bbc.com/russian/features-38770628 
(Русская служба Би-Би-Си, Непризнанная граница: жители абхазского Гали 
опасаются изоляции, Русская служба Би-би-си, 27 января, 2016)

33 Apsny.ge, გაერო შეშფოთებას გამოთქვამს აფხაზეთის რეჟიმის 
გადაწყვეტილების გამო ენგურის გამშვები პუნქტების დახურვასთან 
დაკავშირებით, 26.01.2017, ხელმისაწვდომია ბმულზე http://www.apsny.
ge/2017/conf/1485480001.php (ООН выражает обеспокоенность решением 
режима в Абхазии закрыть пункты пропуска на Ингури, 26.01.2017)

34  დემოკრატიის ინსტიტუტი  და  Saferworld, „უსაფრთხოება ყველასთვის 
 ამოცანა, რომლის მოგვარებაც საჭიროა აღმოსავლეთ აფხაზეთში, თემთა 
გამოკითხვის შედეგები, 2013, გვ 1013, ხელმისაწვდომია ბმულზე file:///C:/
Users/Acer/Downloads/Security-for-all-Russian-version.pdf (Институт демократии 
и Saferworld, “Безопасность для всех – задача, которую предстоит решить в 
Восточной Абхазии, Результаты опроса общин”, 2013, стр. 10-13) 
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მო სახ ლე ო ბის უკ მა ყო ფი ლე ბას იწ ვევს არა საკ მა რი სი მზრუნ ვე-
ლო ბა არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან. მა თი თქმით, შე ი ნიშ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კა სო ხუმ ში მოქ მედ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და ამ დროს ყუ რა დღე ბის მიღ მა რჩე ბა გა ლის 
მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მე ბი.35

პა რა დოქ სი ა, რომ აფხა ზე თი და იქ მცხოვ რე ბი, მწა რე ის ტო-
რი უ ლი მო გო ნე ბე ბით დამ ძი მე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მელ მაც 
მუ ჰა ჯი რო ბის დროს გა და ი ტა ნა დევ ნის ყვე ლა სიძ ნე ლე, საბ ჭო-
თა რე ჟი მის დროს კი სკო ლებ ში აფხა ზურ ენა ზე სწავ ლე ბის გა-
უქ მე ბის სიმ წა რე, საყ ვე დუ რობს სა ქარ თვე ლოს უმოქ მე დო ბა სა 
და შექ მნი ლი უსა მარ თლო ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა ში. და დღეს 
იმა ზე ბევ რად დიდ გან საც დელ ში და უუფ ლე ბო ბა ში ჰყავს გა-
ლის რა ი ო ნის ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბა, ვიდ რე თა ვად გა ნუც დია 
ოდეს მე.

სა დღე ი სოდ აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი ქარ თუ ლი 
მო სახ ლე ო ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა და მა თი პრობ ლე მე ბის მი-
მართ უყუ რა დღე ბო ბა აძ ლი ე რებს გა ლის რა ი ო ნის მცხოვ რებ თა 
იზო ლი რე ბას, ზრდის და ძა ბუ ლო ბას, უნ დობ ლო ბის ატ მოს ფე-
როს და და პი რის პი რე ბას ეთ ნი კურ ჯგუ ფებს შო რის.

უზარ მა ზა რი აგ რა რუ ლი რე სურ სის მქო ნე გა ლის რა ი ონს, 
მხა რე ებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მე ბის პოვ ნის შემ თხვე-
ვა ში, ბევ რი სი კე თის მო ტა ნა შე უძ ლია ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა-
ლურ სფე რო ებ ში და ხელს შე უ წყობს კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი ურ 
ტრან სფორ მა ცი ას. ამის მი უ ხე და ვად, ის ამ ჟა მად იმ ყო ფე ბა იზო-
ლა ცი ის და ბუნ დო ვა ნი პერ სპექ ტი ვე ბის პი რო ბებ ში. ამას გარ და, 

35 აქცენტი, დიანა მუსელიანი „გალის რაიონის მცხოვრებლები  დადგება 
დრო, როცა ქართულ მხარეს ძალიან შერცხვება ამის გამო...“, 07.04.2016, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე http://accent.com.ge/ru/news/details/12005-
Жители-Гальского-района--Настанет-время-когда-грузинской-стороне-будет-
очень-стыдно-за-это… (Акцент, Диана Муселиани, «Жители Гальского района 
- Настанет время, когда грузинской стороне будет очень стыдно за это…», 
07.04.2016)
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გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რებ ქარ თვე ლებს, რო მელ თაც კონ ფლიქ-
ტამ დეც და კონ ფლიქ ტის შემ დე გაც აფხა ზებ თან თა ნა ცხოვ რე-
ბის  დი დი გა მოც დი ლე ბა აქვთ, შე უძ ლი ათ პო ზი ტი უ რი და მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა კონ ფლიქ ტით და შო რი შო რე-
ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბის შე რი გე ბა სა და ნდო ბის აღ დგე ნა ში. ეს 
თა ნამ შრომ ლო ბის უდი დეს რე სურ სად შე იძ ლე ბა იქ ცეს ორი ვე 
მხა რეს შო რის, რაც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სა ზო გა დო ე ბის გან ვი-
თა რე ბის პი რო ბე ბის შექ მნი სა და  გაძ ლი ე რე ბის თვის რო გორც 
აფხა ზეთ ში, ისე მთლი ა ნად სა ქარ თვე ლო ში.
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ნა წი ლი II: გზა წინ 

2.1.„სტატუს-ნეიტრალური“
მიდგომისმნიშვნელობა

დღე ი სათ ვის შექ მნი ლი რე ა ლო ბა აჩ ვე ნებს, რომ მხარეების 
სა ბო ლოო მიზ ნე ბის - „ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბა“, „და მო უ-
კი დებ ლო ბა“, ან გა მო ყო ფი ლი ტე რი ტო რი ე ბის „დე ო კუ პა ცი ა“ 
- ხსე ნე ბას ჩიხ ში შე ყავს ნე ბის მი ე რი სა კი თხის გან ხილ ვა - იმი-
სიც კი, რო მე ლთა გადაწყვეტა სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
და ორი ვე სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სებ ში შე დის. შესაბამისად, 
სა ქარ თვე ლომ უნ და გა და ხე დოს აფხა ზეთ თან ურ თი ერ თო ბის 
სტრა ტე გი ას, გა მო ი ყე ნოს „სტა ტუს -ნე იტ რა ლუ რი“ რი ტო რი-
კა, ფო კუ სი რე ბა მო ახ დი ნოს ნდო ბის აღ დგე ნის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, 
აფხა ზურ სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა ზე და იმ პრობ ლე-
მე ბის მოგ ვა რე ბა ზე, რომ ლე ბიც აფერ ხებს რო გორც ქარ თუ ლი, 
ისე აფხა ზუ რი მო სახ ლე ო ბის ნორ მა ლურ საქ მი ა ნო ბას და გან-
ვი თა რე ბას. ისე ვე, რო გორც არ შე იძ ლე ბა სახ ლის მშე ნებ ლო ბის 
და წყე ბა სა ხუ რა ვი დან, შე უძ ლე ბე ლია სა ბო ლოო სტა ტუ სი იქ ცეს 
სა წყის წერ ტი ლად აფხა ზე თის კონ ფლიქ ტის თა ო ბა ზე მიმ დი ნა რე 
მო ლა პა რა კე ბე ბის დროს. მხა რე ე ბი უნ და დას ცილ დნენ ტრა დი-
ცი ულ მიდ გო მებს, გა ი აზ რონ, რომ სა ბო ლოო შე დე გი და მო კი დე-
ბუ ლი იქ ნე ბა წი ნას წარ ჩაყ რილ სა ფუძ ველ ზე და და ი წყონ აგუ რე-
ბის და წყო ბა, პირ ველ რიგ ში, მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბის და მო სახ-
ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით.

აღნიშნული მიდ გო მა მო ი თხოვს იმას, რომ კონ ფლიქ ტის მოგ-
ვა რე ბა გან ხი ლულ იქ ნას რო გორც გრძელ ვა დი ა ნი, ეტა პობ რი ვი 
და მო წეს რი გე ბუ ლი პრო ცე სი, რო მელ საც შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს 
ღია შე დე გე ბი. საჭიროა, მხა რე ე ბი, უპირ ვე ლე სად, შე თან ხმდნენ 
კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი უ რი ტრან სფორ მა ცი ის გზებ სა და სტა დი-
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ებ ზე, ვიდ რე გა ნი ხი ლონ და შე ა თან ხმონ სა ბო ლოო შე დე გე ბი.36 
გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი და უნა ყო ფო მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სი, მო-
უგ ვა რე ბე ლი პრობ ლე მე ბი სა ზო გა დო ე ბა ში იწ ვევს უი მე დო ბას, 
ნი ჰი ლიზმს და კი დევ უფ რო მე ტი უნ დობ ლო ბით გა ნა წყობს პო-
ლი ტი კუ რი პრო ცე სის მი მართ, რაც ხელს უწყობს აგ რე სი ას და 
ქმნის დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის რისკს რე გი ონ ში.

ყვე ლა ზე რე ა ლურ და კონ სტრუქ ცი ულ მიდ გო მად აფხა ზურ 
მხა რეს თან თა ნამ შრომ ლო ბის კუ თხით პროგ რე სის მიღ წე ვი სა და 
დღე  ს არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა ჰუ მა ნი ტა რუ ლი თუ ეკო ნო მი კუ რი 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბი სათ ვის არის სტა ტუს -ნე იტ რა ლუ რი მიდ-
გო მა. მა ში ნაც კი, რო ცა არ სე ბობს ფუნ და მენ ტუ რად გან სხვა ვე-
ბუ ლი პო ზი ცი ე ბი სა ბო ლოო სტა ტუ სის და კონ ფლიქ ტის და რე გუ-
ლი რე ბის შე დე გის მიმართ, შე საძ ლე ბე ლია დი ა ლო გის და კი დევ 
უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი - კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბე ბის და წყე ბა. სა ჭი-
რო ა, რომ სა ქარ თვე ლო და აფხა ზე თი მი ვიდ ნენ შე თან ხმე ბამ დე, 
რომ არ ეთან ხმე ბი ან აფხა ზე თის სა ბო ლოო სტა ტუ სის სა კითხს 
და და ი წყონ სტა ტუ სის გან ნე იტ რა ლუ რი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა. 
ეს მიდ გო მა არ ნიშ ნავს იმას, რომ სა ქარ თვე ლო არ გა ნაგ რძობს 
არა ღი ა რე ბის პო ლი ტი კას, ან სო ხუ მი შეწყ ვეტს და მო უ კი დებ ლო-
ბის კენ სწრაფ ვას, ეს ნიშ ნავს მხო ლოდ იმას, რომ „მხა რე ე ბი თან-
ხმდე ბი ან, რომ არ ეთან ხმე ბი ან“ სტა ტუ სის სა კი თხებში37.

36 თა ბიბ ჰუსეინოვი, „შუალედური ინტერვენციის სტრატეგია კონფ
ლიქ ტების ტრანსფორმაციისთვის სამხრეთ კავკასიაში“, კავკასიის მიმო
ხილვა, ტომი 2, 2014. გვ. 130. ხელმისაწვდომია ბმულზე http://dx.doi.org/
10.1080/23761199.2014.11417305 (Табиб Гусейнов, «Стратегии промежуточных 
интервенций для трансформации конфликтов на Южном Кавказе», Кавказский 
обзор, Том 2, 2014, стр. 130)

37 რუსეთსაქართველოს ურთიერთობების მოწესრიგების გზების ძიებაში, 
სერგი კაპანაძე, „ვეთანხმებით, რომ არ შეგვიძლია თანხმობის მიღწევა! 
რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში სტატუსნეიტრალური 
მიდგომის პოზიტიური ასპექტები“, სტრატეგიული  და საერთაშორისო 
კვლევების საქართველოს ფონდი, 2014, გვ. 8182, ხელმისაწვდომია ბმულზე  
http://gfsis.org/files/library/pdf/Russian-1958.pdf (В поисках путей нормализации 
Российско-Грузинских отношений, Серги Капанадзе, «Согласны, что не можем 
прийти к Согласию! Позитивные аспекты статус-нейтральных отношений 
между Россией и Грузией», Грузинский фонд стратегических и международных 
исследований, 2014, стр 81-82) 



37

სტა ტუს თან და კავ ში რე ბულ მა ნე ბის მი ერ მა შე უ თან ხმებ ლო-
ბამ გავ ლე ნა არ უნ და მო ახ დი ნოს ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ-
თო ბე ბის აღ დგე ნა სა და გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე. ურ თი ერ თო ბე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა კი მხო ლოდ მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბი თაა შე საძ-
ლე ბე ლი. კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბე ბი, რო გორიცაა გა რან ტი ე ბის 
შექ მნა ომის შე დე გად გა ყო ფილ და სახ ლე ბულ პუნ ქტებს შო რის  
თავისუფალი გა და ად გი ლე ბისათვის, ურ თი ერ თო ბა ვაჭ რო ბის 
სფე რო ში, გა ნათ ლე ბა ში, ჯან დაც ვა ში, ეკო ლო გი ა ში, კრი ტი კუ ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ში - რაც, სტა ტუს -ნე იტ რა-
ლურ ფორ მუ ლი რე ბა ზე იქნება და ფუძ ნე ბუ ლი, ხელს შე უ წყობს 
მდგრა დი გა რე მოს შექ მნას, მშვი დო ბი ან გან ვი თა რე ბას და კონ-
ფლიქ ტის პო ზი ტი ურ ტრან სფორ მა ცი ას.

მხა რე ებ მა უნ და გა აც ნო ბი ე რონ, რომ სწო რედ სტა ტუს -ნე იტ-
რა ლუ რი მიდ გო მა უნ და გახ დეს სა წყი სი წერ ტი ლი ერ თმა ნეთ თან 
პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გის წარ მარ თვი სათ ვის, თუმცა მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია იმის ხაზ გას მა, რომ ეს პრინ ცი პი ორი ვე მხა რემ უნ და გა ი ზი-
ა როს. სტა ტუს -ნე იტ რა ლუ რი მიდ გო მის აღი ა რე ბა და გა მო ყე ნე ბა 
მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს მხრი დან არა მარ ტო არა ვი თარ შე დეგს არ 
გა მო ი ღებს, არა მედ შე იძ ლე ბა კონ ტრპრო დუქ ტი უ ლი აღ მოჩ ნდეს.

 

2.2სუვერენიტეტისარაღიარება,
მაგრამაფხაზეთთანკონფლიქტისაღიარება

აფხა ზე თის, რო გორც კონ ფლიქ ტის მხა რის, უარ ყო ფა და 
აფხა ზურ მხა რეს თან პირ და პი რი დი ა ლო გის უქონლობა დეს-
ტრუქ ცი ულ როლს ას რუ ლებს კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის გზე ბის 
ძი ე ბის პრო ცეს ში. სა ჭი როა იმის აღი ა რე ბა, რომ მშვი დო ბის შე ნე-
ბა, აფხა ზე თის და სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო ე ბებს შო რის ურ თი-
ერ თო ბე ბი სა და ნდო ბის აღ დგე ნა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, თუ არ სე-
ბუ ლი კონ ფლიქ ტი მხო ლოდ რუ სეთს მი ე წე რე ბა და იგ ნო რი რე ბუ-
ლი და უარ ყო ფი ლი იქ ნე ბა აფხა ზუ რი მხა რის გუ ლის ტკი ვი ლი და 
ინ ტე რე სე ბი. აუცილებელია ერ თმა ნე თის გან და ცალ კევ დეს კონ-
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ფლიქ ტი აფხა ზეთ თან და კონ ფლიქ ტი რუ სეთ თან და მო ლა პა რა-
კე ბა ორი ვე მხა რეს თან პა რა ლე ლუ რად გა ი მარ თოს. კონ ფლიქ ტის 
მოგ ვა რე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი და უშე დე გო პრო ცე სის მკვდა რი 
წერ ტი ლი დან დაძვ რისათვის, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე ტი ყუ რა დღე ბა 
მი ექ ცეს კონ ფლიქ ტის ში და სა ხელ მწი ფო ებ რივ და არა სა ხელ მწი-
ფო თა შო რის დი ნა მი კას. სა ზო გა დო ე ბის შიგ ნით  ეთ ნი კუ რი სა ზო-
მი და ინ ტე რე სე ბი ცენ ტრა ლურ ფო კუ სად უნ და იქ ცეს დი ა ლო გის 
პრო ცეს ში, რის შე დე გა დაც შე იქ მნე ბა შე საძ ლე ბე ლო ბა, მე ტი ყუ-
რა დღე ბა და ეთ მოს აფხა ზეთ ში მცხოვ რებ სა ზო გა დო ე ბას და არა 
დი დი პო ლი ტი კუ რი თა მა შის მო ნა წი ლე ებს.

დად გა დრო, გაძ ლი ე რე ბუ ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი ჭრი ლი დან 
ორი ენ ტი რე ბა გა კეთ დეს თემ თა შო რის დი ა ლო გის აღ დგე ნა სა და 
გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე და პირ და პირ მოქ მე დე ბა ზე. ადა მი ა ნებს პირ-
და პირ არ ძა ლუძთ პო ლი ტი კა ზე ზე მოქ მე დე ბა, მაგ რამ მათ უსა-
თუ ოდ შე უძ ლი ათ თა ვი ანთ სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ სტე რე ო-
ტი პებ ზე  გავ ლე ნა.  

2.3აფხაზეთისუფროაქტიურიჩართვადა
თანამშრომლობაევროპულსტრუქტურებთან

აშ კა რა ა, რომ ევ რო კავ ში რი წარ მო ად გენს ერ თ-ერთ ძი რი-
თად სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუტს, რო მელ საც შე უძ ლია დი ნა მი კა 
შეს ძი ნოს გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი ურ ტრან სფორ-
მა ცი ას. პირ ველ რიგ ში, ეს ეფუძ ნე ბა აფხა ზე თის პო ზი ტი ურ და-
მო კი დე ბუ ლე ბას ევ რო პის მი მართ და აფხა ზე თის მთავ რო ბის 
მხრი დან გა მოვ ლე ნილ ინ ტე რესს ევ რო პულ სტრუქ ტუ რებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის კუ თხით. ამას გარ და, ევ რო კავ ში რი არის გა-
ერ თი ა ნე ბა, რო მელ საც სა კუ თარ ტე რი ტო რი ა ზე ეთ ნო- ტე რი-
ტო რი უ ლი კონ ფლიქ ტე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მოგ ვა რე ბის გა მოც-
დი ლე ბა გა აჩ ნი ა, ასე ვე აქვს მის ფარ გლებს გა რეთ ანა ლო გი უ რი 
პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის კონ კრე ტუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი და 
რე სურ სე ბი. შექ მნი ლი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სწო რედ ევ-
რო კავ ში რი შე იძ ლე ბა იქ ცეს გა ბა ტო ნე ბუ ლი პრო რუ სუ ლი ორი-
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ენ ტა ცი ის ალ ტერ ნა ტი ვად, რაც  კა რებს გა უხ სნის აფხა ზეთ ში 
კონ ფლიქ ტის ტრან სფორ მა ცი ის ახალ მიდ გო მებს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო პის პო ლი ტი კამ „ჩარ თუ-
ლო ბა აღი ა რე ბის გა რე შე“ ვერ შეძ ლო ეფექ ტურ პო ლი ტი კად 
ტრან სფორ მი რე ბა და არ არის ამოქ მე დე ბუ ლი სა სურ ვე ლი მო-
ცუ ლო ბით, აუცილებელია ამ სტრატეგიის პოტენციალის და 
შესაძლებლობების აღიარება და მი სი მიზ ნე ბის და ამო ცა ნე ბის 
ნე იტ რა ლუ რი და აპო ლი ტი კუ რი ში ნა არ სით შევსება. სა ჭი როა ევ-
რო კავ შირს, სა ქარ თვე ლო სა და აფხა ზეთს შო რის „ჩარ თუ ლო ბის“ 
კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის და წყე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გა აზ რე ბა 
ისე, რომ ის დის ტან ცი რე ბულ იქ ნას სტა ტუ სის სა კი თხის გან და 
არ შე ე ხოს კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის სა ბო ლოო მიზ ნებს. უნ და 
შე მუ შავ დეს კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლი 
იქ ნე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ხე ლის შემ შლე-
ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბი სა და აფხა ზე თის მო სახ ლე ო ბის თვის 
ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის შექ მნის კენ, რაც მო ი ცავს: გა და ად გი ლე-
ბის თა ვი სუფ ლე ბას აფხა ზე თის ყვე ლა მცხოვ რე ბის თვის, მი სი ეთ-
ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბის მი უ ხე და ვად, უსაფ რთხო ე ბას, გან ვი თა-
რე ბის პროგ რა მებს, ჯან დაც ვას, ეკო ნო მი კურ თა ნამ შრომ ლო ბას, 
გა ნათ ლე ბას, სტუ დენ ტთა გაც ვლას და სხვა. ეს და ეხ მა რე ბა არა 
მარ ტო სა ზო გა დო ე ბებს შო რის ნდო ბის შე ნე ბას, არა მედ შექ მნის 
უფ რო მყარ გა რან ტი ებს მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბი სათ ვის 
რე გი ონ ში. ევ რო კავ ში რის და სხვა ქვეყ ნე ბის უფ რო მჭიდ რო თა-
ნამ შრომ ლო ბა აფხა ზეთ თან ასე ვე ხელს შე უ წყობს კა ნო ნის უზე-
ნა ე სო ბას და დე მოკ რა ტი ულ მმარ თვე ლო ბას, რაც, თა ვის მხრივ, 
გა მო იწ ვევს იმ ინ სტი ტუ ტე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბას და ან გა რიშ-
ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის 
უფლებების, მათ შო რის ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბის უფ ლე ბე ბის და 
თა ვი სუფ ლე ბე ბი ს დაც ვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა.38

38 თა ბიბ ჰუსეინოვი, „შუალედური ინტერვენციის სტრატეგია კონფ
ლიქტების ტრანსფორმაციისთვის სამხრეთ კავკასიაში“, კავკასიის მიმო
ხილვა, ტომი 2, 2014. გვ. 130141, ხელმისაწვდომია ბმულზე http://dx.doi.
org/10.1080/23761199.2014.11417305  (Tabib Huseynov (2014) Transitional inter-
vention strategies for conflict transformation in the South Caucasus, Caucasus Survey, 
2:1-2, 130-141)
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წლე ბის გან მავ ლო ბა ში თბი ლი სის მხრი დან გა ტა რე ბუ ლი იზო-
ლა ცი ის პო ლი ტი კა კონ ტრპრო დუქ ტი უ ლი აღ მოჩ ნდა - აფხა ზე-
თი მთლი ა ნად რუ სეთ ზე გახ და და მო კი დე ბუ ლი. დღე  ს აფხა ზე-
თის თვის ევ რო პის გახ სნა არის აფხა ზეთ ზე რუ სე თის გავ ლე ნის 
შე სუს ტე ბის და აფხა ზეთ თან თა ნამ შრომ ლო ბის პი რო ბე ბის შექ-
მნი ს ყვე ლა ზე ქმე დი თი მე ქა ნიზ მი და ბერ კე ტი. მხო ლოდ ევ რო-
პულ სივ რცე ში ინ ტეგ რა ცი ის შემ თხვე ვა ში აქვთ სა ქარ თვე ლო სა 
და აფხა ზეთს რუ სე თის გან და მო უ კი დე ბე ლი  ურ თი ერ თო ბე ბის 
აგე ბის შან სი, რაც შე იძ ლე ბა გახ დეს წარ მა ტე ბუ ლი ურ თი ერ-
თქმე დე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის წი ნა პი რო ბა. ეს გა მო იწ ვევს 
ორ სა ზო გა დო ე ბას შო რის  ნდო ბის გაზ რდას, და ა ახ ლო ებს კონ-
ფლიქ ტის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი და რე გუ ლი რე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბას, რაც და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ორი ვე მხა რის ინ ტე რე სებ ზე.

2.4გალი-პლატფორმათანამშრომლობისა
დაგანვითარებისათვის

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ომის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის ბო ლო 25 
წლის გან მავ ლო ბა ში პო ლი ტი კურ მა ლი დე რებ მა რო გორც აფხა-
ზეთ ში, ისე სა ქარ თვე ლო ში ვერ შეძ ლეს სის ტე მუ რი პო ლი ტი კის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მკა ფიო სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა გა ლის რა ი-
ო ნის მცხოვ რებ თა მი მართ. ერ თა დერ თი ად გი ლი, სა დაც აფხა-
ზე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ და უშ ვა ქარ თვე ლი მო სახ ლე ო ბის დაბ-
რუ ნე ბა, დღე ის თვის რჩე ბა ყუ რა დღე ბის ზო ნის მიღ მა რო გორც 
აფხა ზუ რი, ისე ქარ თუ ლი მთავ რო ბის მხრი დან (სა ქარ თვე ლოს 
შემ თხვე ვა ში - რე გი ო ნის მი მართ შეზ ღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვდო მო-
ბის გა მო). ამ რა ი ო ნის მცხოვ რებ ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ იზო ლა ცი ა ში 
და გა ნიც დი ან დის კრი მი ნა ცი ას მთელ რიგ სა მო ქა ლა ქო და პო-
ლი ტი კურ უფ ლე ბებ ში.

გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რებ ქარ თვე ლებს, რო მელ თაც აფხა ზებ-
თან თა ნა ცხოვ რე ბის დი დი გა მოც დი ლე ბა აქვთ კონ ფლიქ ტამ დეც 
და კონ ფლიქ ტის შემ დე გაც, შე უძ ლი ათ პო ზი ტი უ რი და მნიშ ვნე-
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ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა კონ ფლიქ ტით გა ყო ფილ სა ზო გა დო ე-
ბებს შო რის ნდო ბის აღ დგე ნა სა და აფხა ზეთ ში მშვი დო ბის დამ ყა-
რე ბა ში. ეს შე იძ ლე ბა გახ დეს უზარ მა ზა რი რე სურ სი ქარ თვე ლებ-
სა და აფხა ზებს შო რის ურ თი ერ თო ბა სა და თა ნამ შრომ ლო ბა ში.

გა ლის რა ი ო ნი მდი და რია აგ რა რუ ლი რე სურ სით და, ურ თი-
ერ თო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მე ბის ძი ე ბის შემ თხვე ვა-
ში, უამ რა ვი სი კე თის მო ტა ნა შე უძ ლია ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი-
ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის მხრივ რო გორც აფხა ზე თის თვის, ასევე 
მთელი სა ქარ თვე ლოს თვის.

სა ჭი როა ღო ნის ძი ე ბა თა მთე ლი კომ პლექ სის გატარება გა ლის 
რა ი ო ნის მი ზან მი მარ თუ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. პირ ველ რიგ ში, 
სა თა ნა დო ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ქარ თვე ლე ბის ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბი სათ-
ვის თა ვი ანთ სახ ლებ ში დის კრი მი ნა ცი ი სა და ზე წო ლის ში შის გა-
რე შე. მე ო რე რიგ ში - ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რუ ლი ხა სი ა თის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა.  

აფხა ზურ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და მი ი ღოს ის ფაქ ტი,  რომ, 
მი უ ხე და ვად გა ლის რა ი ო ნის მჭიდ რო კავ ში რი სა სა ქარ თვე ლოს-
თან, ახ ლო ნა თე სა უ რი კავ ში რე ბი სა ზუგ დი დი სა და სა ქარ თვე-
ლოს სხვა რა ი ო ნებ ში, აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მხრი-
დან შე თა ვა ზე ბუ ლი შე ღა ვა თე ბი სა და დახ მა რე ბი სა, მი უ ხე და ვად 
ყვე ლა სიძ ნე ლი სა და პრობ ლე მი სა, გა ლის მცხოვ რებ ლებ მა მა ინც 
გა დაწყ ვი ტეს აფხა ზეთ ში, თა ვი ანთ სახ ლებ ში ცხოვ რე ბა და თავს 
აფხა ზუ რი სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლად მი იჩ ნე ვენ. წი ნა აღ მდე გო ბე-
ბი გა და ად გი ლე ბა ში სა ქარ თვე ლოს თან კავ ში რის გა საწყ ვე ტად, 
აგ რეთ ვე ამ სპე ცი ფი კუ რი რა ი ო ნის მცხოვ რებ თა მი მართ დის-
კრი მი ნა ცია და იზო ლა ცი ის პო ლი ტი კა ნე გა ტი უ რად მოქ მე დებს 
არა მარ ტო გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბა ზე, შე ი ცავს დეს ტა ბი-
ლი ზა ცი ის რისკს და და ძა ბუ ლო ბას მთელ აფხა ზეთ ში, არა მედ  
ენ გურ სგაღ მა მყოფ ქარ თულ მო სახ ლე ო ბას გა ნა წყობს აფხა ზუ-
რი სა ზო გა დო ე ბის წი ნა აღ მდეგ, რაც ხელს უშ ლის შე რი გე ბი სა და 
მშვი დო ბის შე ნე ბის პრო ცესს.

მე ტი ინ ტეგ რა ცი ი სა და თემ თა შო რის ნდო ბის აღ დგე ნის-
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თვის, აგ რეთ ვე გა ლის რა ი ონ ში ქარ თველ თა ღირ სე უ ლი ცხოვ-
რე ბისათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია აფხა ზეთ ში ინ ტერ -ეთ ნი კუ რი დი ა-
ლო გის  პრაქ ტი კუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნა და გა ლის მცხოვ რებ-
თა მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა რო გორც ად გი ლობ-
რივ მთავ რო ბას თან, ასე ვე სხვა პო ლი ტი კურ მო თა მა შე ებ თან.

მო ცე მუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბა ხელს შე უ წყობს აფხა ზეთ-
ში ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის იზო ლა ცი ის დაძ ლე ვას, მის ცემს მათ 
სა შუ ა ლე ბას, უფ რო აქ ტი უ რად გა ნა ცხა დონ თა ვი ან თი პრობ ლე-
მე ბის შე სა ხებ ადა მი ან ის უფ ლე ბე ბის კუ თხით და შეს თა ვა ზონ 
კონ კრე ტუ ლი ზო მე ბი მა თი მოგ ვა რე ბის თვის.

ამას გარ და, უსაფ რთხო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ში შის 
გრძნო ბის და საძ ლე ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ლის მო სახ ლე ო ბის 
უფ რო მჭიდ რო კონ ტაქ ტი სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ თან უსაფ რთხო ე ბის მა ღა ლი რის კის მქო ნე ად გი-
ლე ბის აქ ტი უ რი პატ რუ ლი რე ბის მეშ ვე ო ბით, ან ად გი ლობ რივ 
მცხოვ რებ ლებ თან შეხ ვედ რე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვით და სა-
ჩივ რე ბის წარ დგე ნი სა და გან ხილ ვის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მის 
შექ მნით. აუ ცი ლე ბე ლია გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი ქარ თვე-
ლე ბის თვის აფხა ზუ რი პას პორ ტე ბის გა ცე მის პრო ცე სის გა მარ-
ტი ვე ბაც - მა თი უფ რო აქ ტი უ რი ჩარ თვის თვის ად გი ლობ რი ვი 
სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის და სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ-
გა ნო ე ბის სამ სა ხუ რებ ში. ეს ხელ საყ რელ პი რო ბებს შექ მნის ად-
გი ლობ რივ ი მო სახ ლე ო ბის უფ რო და ცუ ლობის და ჩარ თუ ლობის 
უზრუნველსაყოფად.

გა ლის სა კი თხის მოგ ვა რე ბა და ეხ მა რე ბა აფხა ზეთს, ჩა ა ბა როს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოც და ადა მი ა ნი სა და სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე-
ბის და საქმიანობის დე მოკ რა ტი უ ლი ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის 
შექ მნის გზა ზე, რაც ეფუძ ნე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის-
ცე მას, დის კრი მი ნა ცი ის გან თა ვი სუფ ლე ბას და სა მარ თლი ა ნო ბას. 
გა ლის რა ი ო ნის მი მართ ახა ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, სა ქარ-
თვე ლო სა და აფხა ზე თის მთავ რო ბებს შო რის სტა ტუს -ნე იტ რა-
ლუ რი კონ სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე, ევ რო პუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის 
დახ მა რე ბი თა და თა ნამ შრომ ლო ბით ხელს შე უ წყობს აფხა ზე თის 
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უფ რო აქ ტი ურ ურ თი ერ თო ბას ევ რო პულ სტრუქ ტუ რებ თან და 
მშვი დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას აფხა ზეთ ში.

2.5აქტიურიმუშაობასახალხოდიპლომატიის
სფეროშიდაქალთაროლისამაღლება

ოფი ცი ა ლურ მო ლა პა რა კე ბებს კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის და 
მშვი დო ბის შე ნე ბის პრო ცეს ში დღემ დე ხელ შე სა ხე ბი შე დე გე ბი 
არ მო უ ტა ნია ურ თი ერ თგა მომ რი ცხა ვი პო ზი ცი ე ბის და ორი ვე 
მხა რის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლე ბის უკომ პრო მი სო მიდ-
გო მის გა მო. სწო რედ ამ პი რო ბებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი  ინი ცი ა ტი-
ვე ბი შე და რე ბით თა ვი სუ ფა ლი სივ რცეა ღია და კონ სტრუქ ცი უ ლი 
დი ა ლო გის თვის, ახა ლი იდე ე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და გა ჭი ა ნუ რე ბუ-
ლი კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი უ რი ტრან სფორ მა ცი ის კენ მი მარ თუ ლი 
კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის. სა ზო გა დო ებ-
რი ვი დიპ ლო მა ტი ის არა ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თი გან სა კუთ რე ბით 
ღირებულია, რად გან მი მარ თუ ლია კონ ფლიქ ტის შე დე გად და-
შო რი შო რე ბულ ადა მი ა ნებს შო რის კონ ტაქ ტე ბის აღ დგე ნი სა კენ 
და სა ზო გა დო ე ბის სა ჭირ ბო რო ტო კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მე ბის 
მოგ ვა რე ბის თვის გა მიზ ნუ ლი ქმე დე ბე ბის განხორციელების შე-
საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. თუმ ცა, უდი დე სი რო ლის მი უ ხე და ვად, 
რომ ლის შეს რუ ლე ბაც შე უძ ლია სა ზო გა დო ებ რივ დიპ ლო მა-
ტი ას კონ ფლიქ ტის პო ზი ტი ურ ტრან სფორ მა ცი ა ში, მას თა ვი სი 
ლი მი ტი გა აჩ ნი ა. სამ წუ ხა როდ, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბი 
მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მხარ და ჭე რა ზე, რაც ხში რად არაგრძელვადიანია, მაგა ლი თად, 
ოფი ცი ა ლუ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სისგან განსხვავებით. 
ხშირია შემთხვევები, როდესაც სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის მი ერ პირ ველ სტა დი ა ზე მხარ და ჭე რი ლი პი ლო ტუ რი პრო-
ექ ტე ბი შემ დგო მი და ფი ნან სე ბის გა რე შე რჩე ბა, რაც აჩე რებს 
სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვნე ლო ვან ინი ცი ა ტი ვებს და აქ ტი ვო ბებს, 
რო მელ თაც გაგ რძე ლე ბა და გან ვი თა რე ბა ესა ჭი რო ე ბა. გარ და 
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ამისა, სა ზო გა დო ებ რივ დიპ ლო მა ტი ას ყო ველ თვის არ გა მოს დის 
პო ლი ტი კუ რი დის კურ სის გან დის ტან ცი რე ბა და ბა ლან სი რე ბუ-
ლი ნე იტ რა ლუ რი მიდ გო მის შე ნარ ჩუ ნე ბა,39 რის გა მოც სა ზო გა-
დო ე ბას უნ დობ ლო ბა უჩ ნდე ბა მის მი მართ.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი რო გორც 
სა ქარ თვე ლო ში, ისე აფხა ზეთ ში, ჩა ერ თოს ღია და დე პო ლი ტი-
ზი რე ბულ დის კუ სი ებ ში მშვი დო ბის შე ნე ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის 
წარ სუ ლი და მო მა ვა ლი კურ სის სა კი თხებ ზე. სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის რაც უფ რო მე ტი აქ ტი ვის ტი შეძ ლებს დის ტან ცი-
რე ბას პო ლი ტი კუ რი თე მის გან, ერ თმა ნეთ თან ურ თი ერ თო ბით, 
მე ტი აქ ცენ ტით ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის კა ტე გო რი ებ ზე და ჰუ-
მა ნი ტა რულ სა კი თხებ ზე, მით უფ რო ნა ყო ფი ე რი იქ ნე ბა თა ნამ-
შრომ ლო ბა და ადა მი ა ნე ბის კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა-
რე ბის კენ მი მარ თუ ლი მუ შა ო ბა. რა თქმა უნ და, ეს არ ნიშ ნავს, 
რომ პო ლი ტი კუ რი სა კი თხე ბი არ უნ და იყოს სა ზო გა დო ებ რი ვი 
დის კუ სი ე ბის ნა წი ლი, მაგ რამ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის დო-
ნე ზე პო ლი ტი კუ რი არ გუ მენ ტე ბი არ უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს 
კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბე ბის გან თა ვის არი დე ბის  პრე ტექ სტად, 
რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და სა-
ზო გა დო ე ბის სა ჭირ ბო რო ტო  სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბის კენ. ამას 
გარ და, ხა ზი უნ და გა ეს ვას ქალ თა ჩარ თვის მნიშ ვნე ლო ბას მშვი-
დო ბის შე ნე ბის პრო ცეს ში. მა შინ, რო ცა ქა ლე ბი ფაქ ტობ რი ვად 
არ მო ნა წი ლე ო ბენ ფორ მა ლუ რი მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში, მათ 
ლი დე რუ ლი პო ზი ცი ე ბი უკავიათ სა ზო გა დო ებ რი ვი დიპ ლო მა ტი-
ის და პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბის სფე რო ში. 
ერ თმა ნე თის გა გე ბით, ერ თმა ნე თის სიღ რმი სე უ ლი გან ცდე ბის 
და საფ რთხე ე ბის მი ღე ბით, ნდო ბის შე ნე ბით და სამ შვი დო ბო ურ-

39 ისკრა კიროვა, საზოგადოებრივი დიპლომატია და კონფლიქტების 
მოგვარება: რუსეთი, საქართველო, ევროკავშირი, აფხაზეთი და სამხრეთ 
ოსეთი, 2012, გვ. 6263, ხელმისაწვდომია ბმულზე http://uscpublicdiplomacy.
org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u35361/2012%20Paper%207.
pdf (Iskra Kirova, Public diplomacy and conflict resolution: Russia, Georgia and the 
EU in Abkhazia and South Ossetia, CPD Perspective on Public Diplomacy, Paper #7, 
2012, pages 62-63)
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თი ერ თო ბის თვის სა ჭი რო უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბით, ქა ლე-
ბი ცდი ლო ბენ, გზა გა კვალონ ხან გრძლი ვი, სტა ბი ლუ რი და მშვი-
დო ბი ა ნი მო მავ ლი სა კენ. აუცილებელია მშვი დო ბის შე ნე ბის  და 
ნდო ბის აღ დგე ნის პრო ცეს ში ქალ თა ჯგუ ფე ბის ჩარ თვა და გაძ-
ლი ე რე ბა და ქალ თა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა. ქა ლებს ორი ვე 
მხა რეზე, „რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ კონ ფლიქ ტურ მხა რეს თან ერ-
თობ ლი ვი მუ შა ო ბის მდი და რი და მრა ვალ მხრი ვი გა მოც დი ლე ბა, 
ქა ლებს, რო მელ თაც გან ვლეს გრძე ლი და რთუ ლი გზა სა ხალ ხო 
დიპ ლო მა ტი ის ფარ გლებ ში უშუ ა ლო დი ა ლო გის და სამ ყა რებ ლად, 
შე უძ ლი ათ იდე ა თა უდი დე სი კა პი ტა ლის ინ ვეს ტი რე ბა კონ ფლიქ-
ტის ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცეს ში... ქა ლებს  შე უძ ლი ათ, პო ლი-
ტი კური სა კი თხების გვერ დის ავლით, ფო კუ სი რე ბა მო ახ დი ნონ 
კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის სო ცი ა ლურ და 
ჰუ მა ნი ტა რულ პრობ ლე მებ ზე, რო გო რე ბი ცა ა: ჯან დაც ვა, გა-
ნათ ლე ბა, სა არ სე ბო სახ სრე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, თემ თა შო რის 
ურ თი ერ თო ბე ბი, რო მელ თა გან ხილ ვა და გა დაწყ ვე ტა აუ ცი ლე-
ბე ლია მდგრა დი მშვი დო ბის მიღ წე ვი სათ ვის“.40

40 ეკატერინე გამახარია, კვლევის ანალიზი თემაზე „ქალთა მონაწილეობა 
ჟენევის მოლაპარაკებებში: პრობლემები, წარმატებები, პერსპექტივები“, 
კულტურულჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“, 2015 წელი, გვ. 9, გვ 24.
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დას კვნა

მო ცე მუ ლი ანა ლი ზი ადას ტუ რებს, რომ აფხა ზეთ ში კონ ფლიქ-
ტის და რე გუ ლი რე ბა მო ი თხოვს შე თან ხმე ბულ, ეტა პობ რივ, ღია 
და გა ბე დულ მიდ გო მას. კონ სტრუქ ცი უ ლი სამ შვი დო ბო პრო ცე-
სი სა ჭი რო ებს აფხა ზე თის და სა ქარ თვე ლოს მხრი დან მათ შო რის 
არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა პო ზი ცი ის აღი ა რე ბას და შე თან ხმე ბას 
მასზედ, რომ ნე ბის მი ე რი სა კი თხი, მი უ ხე და ვად მი სი სიმ წვა ვი-
სა და სირ თუ ლისა, შეიძლება გა და იჭ რას მხო ლოდ მშვი დო ბი ა ნი 
გზით.

წინ სვლის ერ თა დერ თი გზა დღე ი სათ ვის - ეს არის იმის გა-
აზ რე ბა და მი ღე ბა, რომ აუცილებელია სა ბო ლოო პო ლი ტი კუ-
რი მიზ ნე ბის გადადება და ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა და 
შექ მნი ლი სი ტუ ა ცი ის გა მო რთულ მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ვარ დნი ლი 
ადა მი ა ნე ბის დახ მა რე ბა ზე ფო კუ სი რე ბა. კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე-
ბის გა ჭი ა ნუ რე ბულ და უშე დე გო პრო ცეს ში მცი რე ო დე ნი პროგ-
რე სის თვის სა ჭი როა ორი ვე მხრი დან პო ლი ტი კუ რი ნე ბის გა მო-
ხატ ვა, ჭეშ მა რი ტი მო ნა წი ლე ო ბა და დი დი სი მა მა ცე. მხა რე ებ მა 
უნ და მი ი ღონ, რომ სამ შვი დო ბო პრო ცე სის შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა 
იყოს ნე ბის მი ე რი - რე ინ ტეგ რა ცი ი დან და მო უ კი დებ ლო ბამ დე. და 
ამ სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას უნ და უძღო დეს ეტა პობ რი ვი და 
თა ნა მიმ დევ რუ ლი ქმე დე ბე ბი კონ ფლიქ ტით გა ყო ფი ლი მო სახ-
ლე ო ბის კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მე ბის მოსაგ ვა რებლად. 

გა მოც დი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ორი ვე მხა რის სა ზო გა დო ე ბა, 
პირ ველ რიგ ში, და ინ ტე რე სე ბუ ლია ჰარ მო ნი უ ლი გან ვი თა რე ბის, 
აღორ ძი ნე ბის პი რო ბე ბის შექ მნით, მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფით. სამ შვი დო ბო პრო ცე სის ხან გრძლივ გზა-
ზე უამ რა ვი გაკ ვე თი ლი დაგ როვ და და საჭიროა წარ სუ ლი წა რუ-
მა ტებ ლო ბის თუ წარ მა ტე ბე ბის გა თვალისწინება. მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია კონ ფლიქ ტის ყვე ლა მხა რემ და მო თა მა შემ, სა მო ქა ლა ქო 
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სა ზო გა დო ე ბის და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბმა აღი ა რონ და გააც ნო ბი ე რონ, რომ დღეს უკან დაბ რუ-
ნე ბა არ შე იძ ლე ბა. ასევე შე უძ ლე ბე ლია მუდ მი ვად სტა ტუს -კვოს 
დო ნე ზე დარ ჩე ნა. გა ბე დუ ლი და კონ სტრუქ ცი უ ლი ქმე დე ბე ბით 
აუცილებელია არ სე ბუ ლი მო ჯა დო ე ბუ ლი წრის გარ ღვე ვა და 
მკვდა რი წერ ტი ლი დან დაძ ვრა, ასევე შექმნილი რე ა ლი ე ბის და 
შეც ვლი ლი პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით „დრო-
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