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რედაქტორებისაგან
ჩვენ, რედაქტორებმა, ამ კრებულისათვის მოვაგროვეთ სტატიები კონფლიქტის საფასურის შესახებ იმისათვის, რომ მრავალფეროვანი მასალა მოგვეწოდებინა განსახილველად.
თეორიული თვალსაზრისით კონფლიქტის საფასური სხვადასხვა სამეცნიერო მიდგომაზე
დაყრდნობით მრავალნაირად შეიძლება შეფასდეს. ომის დამანგრეველი ძალის ყველაზე
მძიმე მაჩვენებელი დაკარგული სიცოცხლეა. როცა ვხედავთ დაღუპულთა რაოდენობას,
სრულიად აშკარა ხდება, თუ როგორ შეცვალა ამ აუნაზღაურებელმა დანაკლისმა იმ ოჯახების ბედი, რომლებმაც ახლობლები დაკარგეს. კიდევ ერთი მძიმე მაჩვენებელია მიგრაცია.
საომარი მოქმედებების დამთავრებისა და სიტუაციის შედარებითი სტაბილიზაციის შემდეგ
ადამიანებს, რომლებმაც საომარი მოქმედებების ან ძალადობის მუქარის გამო დატოვეს თავიანთი საცხოვრებელი ადგილები, რეპატრიაციისათვის აუცილებლად დასჭირდებათ დიდი
ძალისხმევა, დრო და გარკვეული პირობები. თუმცა, ზოგმა მათგანმა შეიძლება ვეღარც
შეძლოს დაბრუნება. სიკვდილისა და მიგრაციის ეს ჰუმანიტარული მაჩვენებლები კონფლიქტის პირდაპირი საფასურის უმძიმეს სურათს წარმოაჩენს.
მაგრამ, როცა ვუბრუნდებით 2008 წ. აგვისტოს ომსა და 1989-90 წწ. საომარ მოქმედებებს,
ვხედავთ, რომ სიკვდილისა და გადასახლებების ტრაგიკული ფაქტების გარდა არსებობს
კონფლიქტის სხვა შედეგებიც. მაგალითად, კონფლიქტის ადამიანური საფასური მოიცავს
სოციალურ დანაკარგებსაც. ასეთებია ფართოდ გავრცელებული ფსიქოლოგიური ტრავმა,
დაკარგული შესაძლებლობები განათლების სფეროში, წინააღმდეგობები, რომლებიც ართულებს ან შეუძლებელს ხდის ქორწილებსა და დასაფლავებებზე წასვლასა და წინაპართა საფლავების მონახულებას. ამას გარდა, არსებობს ინსტიტუციური საფასური პოლიტიკური და
ფინანსური სისტემების გადანაწილების სახით. დაბოლოს, არსებობს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური საფასური, რაც გამოიხატება ბიზნესის, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების,
სამუშაო ადგილების დაკარგვაში, რეკონსტრუქციის საჭიროებასა და კონფლიქტის ზონაში
ინვესტირების უფრო დაბალ დონეში.
კონფლიქტებმა მასში ჩართული ადამიანების ძალიან მცირე ჯგუფს სარგებელიც კი შეიძლება მოუტანოს. თეორიიდან ვიცით, რომ ზოგ კრიმინალურ ჯგუფს შეუძლია ეფექტურად
იმოქმედოს იმ ადგილებში, სადაც ამის შესაძლებლობას სამხედრო მოქმედებებისა და მისი
შემდგომი პერიოდის არასტაბილური სიტუაცია იძლევა. ამას გარდა, პოლიტიკოსებმა ეს
სიტუაცია შეიძლება საკუთარი მხარდაჭერის მობილიზებისათვის გამოიყენონ გარე მტრისკენ თითის გაშვერისა და ხშირად მისი მნიშვნელობის გადაჭარბებული შეფასების ხარჯზე.
სხვა ქვეყნებმა შეიძლება დახმარება აღმოუჩინონ კონფლიქტით დაზარალებულებს სახელმწიფოსათვის ფინანსური, პოლიტიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით მხარდაჭერის
გზით. და, ცხადია, ერთმა ჯგუფმა შეიძლება სარგებელი დაინახოს იქ, სადაც მეორე დანაკარგს ხედავს; კონფლიქტებმა შეიძლება გამოიწვიოს ახალი მექანიზმების შექმნა, რომლებიც ზოგიერთების მხრიდან უსაფრთხოების გამაძლიერებლად იქნება აღქმული, ზოგიერთების მხრიდან კი - უსაფრთხოებისათვის ძირგამომთხრელად.
წინამდებარე კრებულში თავმოყრილია სტატიები, რომლებიც ასახავს კონფლიქტის საფასურისადმი მიდგომების ფართო სპექტრს ქართულ-სამხრეთოსური პრიზმის ჭრილში. ზოგი
ავტორი სამხრეთ ოსური პოზიციიდან წერს, ზოგი კი - ქართულიდან. კრებულში აგრეთვე
შევიდა ავტორების სტატიები, რომლებიც კონფლიქტის საფასურს განიხილავენ, როგორც
დასავლური, ასევე რუსული პოზიციებიდან.
ამ კრებულის ყველა ავტორი კონფლიქტის საფასურს იკვლევს წარსულის გამოცდილებიდან გაკვეთილების გამოტანის მიზნით. ჩვენ გულწრფელად გვინდა, რომ კონფლიქტის
4

საფასურის სხვადასხვა ასპექტების სხვადასხვა თვალსაზრისით განხილვისას დავინახოთ,
თუ როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ მიმდინარე პრობლემებს და წინ აღვუდგეთ შეიარაღებული დაპირისპირების საფრთხეებს, როგორც ამ კონკრეტულ კონტექსტში, ასევე, სავარაუდოდ, მსოფლიოს სხვა ადგილებში არსებულ სხვა კონფლიქტებშიც.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მოვლენათა განსხვავებული, ხანდახან დიამეტრალურად საპირისპირო ინტერპრეტაცია, ასევე განსხვავებული წარმოჩენა და შეფასება იმისა, რაც, ერთი
შეხედვით, თითქოს მოვლენათა სრულიად აშკარა ფაქტოლოგიური ქრონოლოგიაა, თავის
მხრივ, წარმოადგენს იმ საფასურს, რის გაღებაც დღემდე უწევთ საზოგადოებებს. ამიტომ
ჩვენ, როგორც რედაქტორები, ვთვლით, რომ ამ კრებულის მთავარი უპირატესობა ისაა, რომ
ის მოიცავს სრულიად განსხვავებულ, ხანდახან შეუთავსებელ და ურთიერთგამომრიცხავ
თვალსაზრისებს, რაც, თავის მხრივ, ქართულ-სამხრეთოსური კონტექსტის უფრო სრულ
სურათს გვაძლევს. ამიტომ არ შევცვალეთ ავტორთა მიერ გამოყენებული გეოგრაფიული
სახელწოდებები. ასევე არ შეგვიტანია ცვლილებები ფაქტების ავტორებისეულ წარმოჩენასა და ინტერპრეტაციაში. ჩვენ, სამ რედაქტორს, გვაქვს საკუთარი, ინდივიდუალური შეხედულება ტერმინოლოგიაზე, ფაქტებსა და მათ ინტერპრეტაციაზე, მაგრამ ვცდილობდით,
ფრთხილად ვყოფილიყავით, რათა რაიმე სახის ცვლილება არ შეგვეტანა ავტორთა პირად
მოსაზრებებში.
კრებული იწყება ქართულ-სამხრეთოსური კონტექსტის ინსტიტუციონალური საფასურის
(და ბენეფიტების) მიმოხილვით. დინა ალბოროვა სტატიაში „სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის
ინსტიტუციონალური ფასი: პოლიტიკური ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია სამხრეთ ოსეთში” იკვლევს სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკური სისტემის ინსტიტუციონალიზაციის ეტაპებს
და აღნიშნავს თანამედროვე ეტაპის პრობლემებს, რაც დაკავშირებულია უსაფრთხოების
სისტემების რუსეთის ფედერაციის შესაბამის სტრუქტურებთან ინტეგრაციასა და სხვა
ინსტიტუტების პარალელურ განვითარებასთან არაღიარების, ან ნაწილობრივი აღიარების
კონტექსტში. გიორგი კანაშვილი სტატიაში „კონფლიქტები და საქართველოს სახელმწიფო
ინსტიტუციები: ახლებური გააზრების დროა?!” აანალიზებს ქართული სახელმწიფოს ინსტიტუციონალურ პასუხს კონფლიქტებზე და გვიზიარებს მოსაზრებებს იმის შესახებ, თუ
რა არის საჭირო უფრო კონსტრუქციული წინსვლისათვის. ამ ორი სტატიის ერთობლიობა
წარმოდგენას გვიქმნის ინსტიტუტებსა და ჩვენს ცხოვრებაზე კონფლიქტისა და საომარი
მოქმედებების გავლენის შესახებ.
შემდეგ კრებულში განხილულია კონფლიქტის საფასურის ადამიანური განზომილება.
მედეა ტურაშვილი სტატიაში „კონფლიქტის საფასური საქართველოში და დაბრკოლებები
განვითარების გზაზე” კონფლიქტს წარმოაჩენს, როგორც პროცესს მოგების გარეშე, ყოველ შემთხვევაში, ადამიანური დანაკარგების თვალსაზრისით, თუმცა გამოთქვამს გარკვეულ იმედს, რომ მომავალში არსებობს მათი დაძლევის შესაძლებლობა. სვეტლანა ვალიევა
განიხილავს ადამიანურ დანაკარგებს სოციალური ქსელების თეორიის პრიზმაში და სტატიაში „სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული კონფლიქტის გავლენის შეფასება მის სოციალურ
კაპიტალსა და კავშირებზე” აქცენტს აკეთებს სოციალურ სხეულზე და მის დარღვევასა თუ
აღდგენის შესაძლებლობებზე. ორივე ეს მიდგომა ხაზს უსვამს, რომ ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და კონფლიქტის ადამიანური დანაკარგები ჩვენი სოციალური სტრუქტურების
დანაკარგებს მოიცავს.
ვახტანგ ჭარაია და ფატიმა ჯიოევა კონფლიქტის ეკონომიკურ საფასურს განიხილავენ.
ვახტანგ ჭარაიას სტატია „კონფლიქტის ფინანსური მხარე ქართულ-ოსურ მაგალითზე”
ეკონომიკური სიტუაციის მიმოხილვასთან ერთად შეიცავს, როგორც ქართული, ასევე სამხრეთ ოსური ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების, ასევე შესაძლებლობებისა და საფ5

რთხეების SWOT ანალიზს და განიხილავს მომავლის პერსპექტივებს ორივესთვის. ფატიმა
ჯიოევას სტატია „კონფლიქტის ფასი: ეკონომიკური ასპექტი” მთლიანად ფოკუსირებულია
სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკაზე და მას განიხილავს რუსეთის ეკონომიკის კონტექსტში და
ახლო მომავალში მისი განვითარების პერსპექტივების თვალსაზრისით. ეკონომიკური საფასურის განხილვისას ჩნდება კითხვა: რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ქართველებმაც და
ოსებმაც შეძლონ მშვიდობისაგან დივიდენდების მიღება?
კრებულში ასევე შესულია ქართულ-ოსური კონფლიქტის საფასურის შესახებ სამი საერთაშორისო ხედვა. პახომენკო და ფრეიზერი გამოყოფენ ცვლილებებს პოლიტიკაში, განსაკუთრებით რუსეთ-ევროპის ურთიერთობებში და ერთობლივად მიმოიხილავენ ევროპასა
და რუსეთში 2008 წლამდე და მის შემდგომ მომხდარ ცვლილებებს. სერგეი მარკედონოვი
წარმოგვიდგენს რუსულ პერსპექტივას, რომელიც სტაბილურობის ფასსა და რუსეთის ძირითად დაინტერესებას მოიცავს. ის სვამს კითხვას: როგორ შეიძლება რუსეთმა მოახდინოს
საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზაცია და იმავდროულად მხარდაჭერა აღმოუჩინოს სამხრეთ ოსეთს. კორი ველტი ამერიკულ პერსპექტივას განიხილავს და აქცენტს
სვამს კითხვაზე, შეიძლება თუ არა 2008 წლის აგვისტოს ომის განხილვა 2014 წლის ყირიმის
მოვლენების პრელუდიად, რითაც, ფაქტობრივად, აფართოებს ჩვენი თემის პოტენციურ გეოპოლიტიკურ საფასურს.
ექსპერტების მრავალფეროვან თვალსაზრისთან ერთად, კრებულში შესულია რიგითი
ადამიანების მოსაზრებები მათ მიერ გაღებულ კონფლიქტის საფასურზე. ეს ისტორიები კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ მნიშვნელოვანია არა მარტო საერთო კონტექსტი, არამედ
თითოეული ადამიანის ბედი. რედაქტორები არ ჩარეულან არც სტატიების და არც პირადი ისტორიების შინაარსში. ჩვენ ვცადეთ, მოგვეწოდებინა განსხვავებული თვალსაზრისები
იმ სახით, როგორითაც ავტორებს ჰქონდათ დაწერილი და ვიმედოვნებთ, რომ მკითხველი
პერსპექტივების ამ მრავალფეროვნებას სასარგებლოდ ჩათვლის პროცესების უფრო ღრმა
გაგებისათვის. რედაქტორები შეიძლება სულაც არ ეთანხმებოდნენ არა მარტო სტატიების
ავტორების, არამედ ერთმანეთის მოსაზრებებსაც, მაგრამ ისინი თანხმდებიან, რომ პატივს
სცემენ ერთმანეთის უფლებას, ჰქონდეთ განსხვავებული თვალსაზრისი.
დინა ალბოროვა, სიუზან ალენი, ნინო კალანდარიშვილი1

1 დინა ალბოროვა არის სამხრეთ ოსეთის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიისა და სოციოლოგიის კათედრის პედაგოგი,
ასევე აშშ ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის კონფლიქტების გადაწყვეტისა და ანალიზის სკოლის მიწვეული მეცნიერ-თანამშრომელი, სიუზან ალენი აშშ ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის კონფლიქტების გადაწყვეტისა და ანალიზის პროფესორი და, ასევე, მშვიდობის მშენებლობის პრაქტიკის ცენტრის ხელმძღვანელია. ნინო კალანდარიშვილი არის ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. ამ წინასიტყვაობაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნით მხოლოდ ავტორებს და არ ასახავს მათი ორგანიზაციების პოზიციებს.
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სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ინსტიტუციონალური
საფასური: პოლიტიკური ინსტიტუტების
ტრანსფორმაცია სამხრეთ ოსეთში
დინა ალბოროვა1
შესავალი
80-იან წლებში, როდესაც სსრკ-ში პერესტროიკა დაიწყო, თავისუფლების ნიავმა დაუბერა და ქვეყანაში კომუნისტური პარტიის ტოტალური დიქტატი საგრძნობლად შესუსტდა,
თავი იჩინა ბევრმა ეთნიკურმა კონფლიქტმა, რომლებიც საბჭოთა კავშირში მიჩუმათებული
იყო და სათანადო სამსახურების მიერ მკაცრად კონტროლდებოდა. პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისების მსგავს კრიტიკულ სიტუაციებში სწორად მართვის და ეფექტურად
რეაგირების არცოდნამ ქვეყანა ეთნიკურ და ეთნოპოლიტიკურ კონფლიქტებამდე მიიყვანა.
სამწუხაროდ, ამ პროცესებს ვერც სამხრეთ ოსეთმა აუარა გვერდი. 80-იანი წლებიდან
დღემდე ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოყალიბებისა და ტრანსფორმაციის პროცესში იმყოფებიან. სახელმწიფოებრიობის ფორმირება ხდებოდა შეიარაღებული კონფლიქტების, შედარებით სტაბილური პერიოდების და პოლიტიკური კრიზისების მონაცვლეობის
არცთუ მსუბუქ პირობებში. მოცემულ სტატიაში წარმოდგენილია სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკური ინსტიტუტების განვითარების მთავარი ეტაპების ანალიზი მთელი ქართულ-ოსური კონფლიქტის განმავლობაში, ასევე, თანამედროვე ეტაპების ანალიზი ქვეყნის ფართო
საერთაშორისო აღიარების არარსებობის პირობებში.

საბჭოთა ინსტიტუტების სისტემების დაშლა და ნაციონალიზმის წახალისება
პერესტროიკის პირველსავე წლებში აღინიშნებოდა ნაციონალისტური განწყობების ზრდა
სსრკ-ის თითქმის ყველა რესპუბლიკაში: 1986 წლის დეკემბერი - არეულობა ალმა-ატაში
რომელიც მსხვერპლით დასრულდა, სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი, რომელიც მთიანი
ყარაბაღის სრულმასშტაბიან ომში გადაიზარდა, 1989 წლის 9 აპრილის მიტინგი თბილისში
ლოზუნგით „გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს!” საბჭოთა ჯარის მიერ დარბევის
შემდეგ ტრაგიკულად დამთავრდა.
ნაციონალისტური და სეპარატისტული განწყობის ფონზე საბჭოთა რესპუბლიკებში წარმოიშვა ეროვნული მოძრაობები, სახალხო ფრონტები, რომელთა მიზანი იყო ეროვნული,
დამოუკიდებელი სახელმწიფოების შექმნა. იგივე პროცესები მიდიოდა საქართველოშიც ყალიბდებოდა ქართული რადიკალური ნაციონალიზმი, რომელიც ეროვნულ უმცირესობებს
და საკუთარ ავტონომიებს ებრძოდა. სულ უფრო ხმამაღლა გაისმოდა შეძახილი ქართველი
1 დინა ალბოროვა არის სამხრეთ ოსეთის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიისა და სოციოლოგიის კათედრის პედაგოგი,
ასევე აშშ ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის კონფლიქტების გადაწყვეტისა და ანალიზის სკოლის მიწვეული მეცნიერთანამშრომელი. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არ ასახავს მისი ორგანიზაციების
პოზიციებს.
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ერის პრიორიტეტულობაზე, ქართველების ავტოქტონურობასა და არცთუ დიდი ხნის წინ ამ
მიწაზე ოსების ჩამოსახლებაზე. ქართველი ხალხის სიდიადესა და არაქართველების არარაობაზე.
„ნებისმიერ ნაციონალიზმს აქვს ტენდენცია, მიმართოს ძველ წინააღმდეგობებსა და განსხავებების. ძველი და კეთილშობილური ისტორიული ფესვების ძიება იქცა ნებისმიერი ნაციონალიზმის განმასხვავებელ ნიშნად, იმ ხის მსგავსად, რომელიც ფესვებიდან კი არ აღმოცენდება, არამედ, პირიქით, მიწაში იდგამს ფესვებს და ამით ცდილობს, რაც შეიძლება
ძველად წარმოაჩინოს საკუთარი წარმოშობა. როგორც ჩანს, ასევე ემართებათ ისტორიულ
ფესვებსაც. ისინი მუდმივად დროის ისტორიული პლასტების სიღრმისაკენ მიისწრაფვიან”.2
1988 წლის ნოემბრის დასაწყისში გაზეთ „კომუნისტში” გამოქვეყნდა ქართული ენის განვითარების პროგრამის პროექტი. ამ პროექტის მიხედვით ყველა დაწესებულებას ქართულ
ენაზე უნდა დაეწყო ფუნქციონირება, საქმის წარმოებიდან უნდა ამოეღოთ რუსული ენა და
საქმეები მთლიანად ქართულ ენაზე უნდა ეწარმოებინათ. ოსეთისთვის ეს ნიშნავდა:
1. წერა-კითხვის უცოდინარობასთან დაბრუნებას, რაც ერთხელ უკვე მოხდა სამხრეთ
ოსეთის ავტონომიის ახლო წარსულში, 40-იან წლებში. ეს უარყოფითი ფურცელი იყო სამხრეთ ოსეთის ისტორიაში.
2. ოსებისათვის შეუძლებელი გახდა პროფესიონალური და, მით უმეტეს, პოლიტიკური
კარიერული წინსვლა, მაღალი თანამდებობების დაკავება იმის გამო რომ ყველა არ ფლობდა
ქართულს და ისინიც კი, ვისაც ქართულად ლაპარაკი შეეძლო, მხოლოდ ყოფით ენას ფლობდნენ და მათ არ შეეძლოთ ქართულ ენაზე დოკუმენტაციის წარმოება.
ამ პროექტმა შეაშფოთა საზოგადოება და ოს ინტელიგენციაში მღელვარება გამოიწვია.
ამ მომენტიდან სტუდენტურ კლუბ „ნიხასის” ორგანიზებით სამხრეთ ოსეთის პედაგოგიური
ინსტიტუტის სააქტო დარბაზში შეკრებებმა მუდმივი ხასიათი მიიღო. ამ შეკრებებზე განიხილებოდა მიმდინარე მოვლენები, სამხრეთ ოსეთის შიდა პოლიტიკური სიტუაცია, თბილისის ცენტრთან ორმხრივი ურთიერთობა, ქართულ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში
ნაციონალისტური ხასიათის პუბლიკაციები, ახალი ქართველი ლიდერების და, პირველ რიგში, ზვიად გამსახურდიას გამოსვლები, რომელიც საქართველოს ქართულ მოსახლეობაში
სულ უფრო ფართო პოპულარობით სარგებლობდა. ეს შეკრებები სულ უფრო და უფრო მეტ
პოპულარობას იძენდა და მათში მონაწილეობის მიღება დაიწყეს არა მარტო სამეცნიერო
ინტელიგენციამ და სტუდენტებმა, არამედ სხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებმაც. საბოლოოდ, სტუდენტურ კლუბ „ნიხასის” ბაზაზე შეიქმნა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა „ადამონ ნიხასი”, რომელმაც სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობისათვის
ბრძოლაში და ახალი პოლიტიკური ინსტიტუტების მშენებლობაში მნიშვნელოვანი როლი
შეასრულა.
80-იანი წლების ბოლოს წარმოიშვა ორხელისუფლებიანობის სისტემა: დე იურე ჯერ კიდევ არსებობდა საბჭოთა ინსტიტუტები, რომლებიც უკვე სუსტად ფუნქციონირებდა და საზოგადოებაში გავლენას კარგავდა; მეორე მხრივ, მიმდინარეობდა „ადამონ ნიხასის” მიერ
დე ფაქტო პოლიტიკური ძალაუფლების ხელში აღების პროცესი, რადგანაც ის ხალხის მხრიდან უდიდესი ნდობით სარგებლობდა. 1990 წლის 9 დეკემბერს, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც
სამხრეთ ოსეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში ადგილების უმეტესობა „ადამონ ნიხასმა”
მიიღო, მათ ქუჩიდან პარლამენტში გადაინაცვლეს, რითაც იურიდიული ძალაუფლება მოიპოვეს. 1993 წლის 2 ნოემბრის უმაღლესი საბჭოს პირველი მოწვევის პერიოდში პირველი
კონსტიტუცია იქნა მიღებული.
რაც შეეხება საბჭოთა ხელისუფლების ინსტიტუტებს - საოლქო კომიტეტებს, ქალაქკო2 Гюнтер Шлее «Управление конфликтами: теория и практика» (Москва, 2004, стр. 12)
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მებს, რაიკომებს, საოლქო აღმასკომებს და ა.შ., 90-იანი წლების პირველ წლებში თითქმის
მთელმა პარტიულმა ნომენკლატურამ დატოვა თანამდებობა, ბევრმა კი საერთოდ დატოვა
სამხრეთ ოსეთი. იმ მომენტში ყველა ვერ დადგა ხალხის გვერდით; მათი პარტიული და ნომენკლატურული იდენტობა ნაციონალურზე ძლიერი გამოდგა. ამ სიტუაციაში ხალხმა ყველა დონეზე თვითონ დაიწყო თავისი ხელმძღვანელების წარდგენა. ამის ნათელი მაგალითი
იყო მუშაობა რაიონულ დონეზე. ისინი ჩვეულებისამებრ ჯერ კიდევ რაიკომებად იწოდებოდა მაგრამ მათ არსი უკვე შეცვლილი ჰქონდათ და პარტიული შინაარსი უკვე აღარ გააჩნდათ. არსობრივად მათ ეხებოდათ რაიონის ხელმძღვანელობა, ამ რაიონის მოსახლეობის
თავდაცვისა და სასიცოცხლო ფუნქციების ორგანიზება, მათ შორის სასურსათო მომარაგების, უსაფრთხოების, ევაკუაციის საკითხები, ხოლო მშვიდობიანობის პერიოდში - სამეურნეო ამოცანებისა და ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტა და სხვ. ამ ორგანოებს სახელები მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ შეეცვალა, ანუ თავდაპირველად ამ ინტიტუტების
შინაარსი შეიცვალა, შემდეგ კი ტერმინოლოგიაც. ეს იყო სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკური
ინსტიტუტების ტრანსფორმაციის პირველი პერიოდი.

სამხრეთ ოსეთში პოლიტიკური ინსტიტუტების ფორმირების სტადიები
პირველი ეტაპი
ხელისუფლების სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბებაში დიდი როლი შეასრულეს შეიარაღებულმა ფორმირებებმა. ჯერ კიდევ 80-90-იან წლებში, როდესაც ოსი ხალხის განადგურების საფრთხე გაჩნდა, სამშობლოს დასაცავად შეიქმნა ადამიანების თვითორგანიზებული ჯგუფები. ეს იყო მეგობრობის, ნათესაობის, მეზობლობის საფუძველზე შექმნილი სტიქიურად ორგანიზებული დაჯგუფებები. ისინი სამხრეთ ოსეთში საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდანვე გადაიქცა სტაბილურ გასამხედროებულ ჯგუფებად,
რომლებიც ომში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ, ჰქონდათ გარკვეული ავტორიტეტი
საზოგადოებაში და, ცხადია, ცდილობდნენ, მონაწილეობა მიეღოთ ქვეყნის პოლიტიკურ
ცხოვრებაში და მასზე გავლენა მოეხდინათ. ამიტომ 1993 წლის 17 სექტემბერს, როდესაც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ტორეზ კულუმბეგოვი გადადგა, საჭირო გახდა
ახალი ლიდერის წარდგენა, რომელიც უმაღლეს საბჭოს უხელმძღვანელებდა. ამ პოსტზე
ლუდვიგ ჩიბიროვის წარდგენის გადაწყვეტილება პირველ რიგში ამ სამხედრო დაჯგუფებების ლიდერებთან იყო შეთანხმებული. ლუდვიგ ალექსეის ძე ჩიბიროვი, სამხრეთ
ოსეთის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო. იმ პერიოდში ამ თანამდებობაზე მისი
კანდიდატურა ყველაზე ოპტიმალური და კომპრომისული აღმოჩნდა, მით უმეტეს, რომ
ეს კანდიდატურა, სავარაუდოდ, დროებით ხასიათს ატარებდა. იმ დროს აქტიური სამხედრო მოქმედებები აღარ მიმდინარეობდა, ხელმოწერილი იყო სოჭის შეთანხმება3, კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ძალები4 იყვნენ შეყვანილი და იქმნებოდა მშვიდობიანი
დროის დადგომის ილუზია, რომლის დროსაც სამხრეთ ოსეთი სამშვიდობო რელსებზე
უნდა გადასულიყო და დაწყებულიყო ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგ3 „ შეთანხმება ქართულ-ოსური კონფლიქტის დარეგულირების პრინციპების შესახებ” - დოკუმენტს ხელი მოეწერა ქ. სოჭში
(რუსეთი) 1992 წლის 24 ივნისს რუსეთის პრეზიდენტის ბორის ელცინის და საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის
ედუარდ შევარდნაძის მიერ.
4 კონფლიქტის ზონაში შერეული ძალები მშვიდობის შესანარჩუნებლად იყო შექმნილი - სამხრეთ ოსეთში ისინი შეიყვანეს 1992
წლის 14 ივლისს, „ქართულ-ოსური კონფლიქტის დარეგულირების პრინციპების შესახებ შეთანხმების” (სოჭის შეთანხმება)
შესაბამისად. ისინი წარმოადგენდნენ რუსულ-ქართულ-ოსურ შერეულ სამშვიდობო კონტინგენტს, რომელიც კონფლიქტის
ზონაში 2008 წლამდე იმყოფებოდა.
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ვარების მოლაპარაკების პროცესი. ამიტომაც წარადგინეს სამოქალაქო წრიდან ტიტულებისა და რეგალიების მფლობელი სახელგანთქმული მეცნიერი.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამხრეთ ოსეთში სამშვიდობო ძალების შეყვანის შემდეგ
თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საკმაოდ რთული და წინააღმდეგობებით სავსე სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების ჩამოყალიბების რეალური პროცესი დაიწყო. აქამდე
სიტუაცია მხოლოდ თვითგადარჩენას მოითხოვდა და ამიტომ ყველა საბრძოლო რაზმებში
იყო თავმოყრილი, ხოლო სამშვიდობო ძალების შემოყვანის შემდეგ ბრძოლის აუცილებლობა აღარ არსებობდა და, შესაბამისად, ეს ინსტიტუტები სწორედ იმათ უნდა შეექმნათ, ვინც
მოსახლეობაში სამშობლოს დამცველების დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა. სამხედრო
მოქმედებებიდან მშვიდობიან სამოქალაქო ცხოვრებაზე გადასვლის რთულ ვითარებაში ამ
ჯგუფის ლიდერებს შორის დაიწყო პირველი სერიოზული შეჯახებები, რომლებიც ხშირად
ტრაგიკულად მთავრდებოდა. მეორე მხრივ, სოჭში ხელმოწერილი შეთანხმების თანახმად,
რომელშიც დემილიტარიზაციაზე, განიარაღებასა და მძიმე ტექნიკის გაყვანაზე იყო ლაპარაკი, დადგა ამ საბრძოლო ჯგუფების დაშლის საკითხი. ამასთან დაკავშირებით აუცილებელი იყო მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაწყვეტა - რა უნდა მოეხერხებინათ იმ ჯგუფებისათვის, რომლებიც არ აპირებდნენ იარაღის ჩაბარებას, რადგან კონფლიქტი არ იყო
გადაწყვეტილი და, მიუხედავად იმისა, რომ შეყვანილი იყო სამშვიდობო ძალები, არ არსებობდა იმის გარანტია, რომ შეთანხმებები არ დაირღვეოდა და საბრძოლო მოქმედებები არ
განახლდებოდა. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, შექმნილიყო სტრუქტურები, რომლებშიც
ეს ჯგუფები შევიდოდნენ. ფაქტობრივად ლაპარაკი იყო სამხრეთ ოსეთის არმიის შექმნაზე; შესაბამისად, 1993 წლის 22 თებერვალს შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის (სორ)
თავდაცვის სამინისტრო, რომლის ჩონჩხსაც შეადგენდნენ ეს შეიარაღებული დაჯგუფებები. თავდაცვის პირველი მინისტრი გახდა სამხედრო დაჯგუფებათა ერთ-ერთი ლიდერი ვალერი ხუბულოვი.
1994 წლის 27 მარტს ჩატარდა უმაღლესი საბჭოს (უს) მეორე მოწვევის არჩევნები. ხმათა უმრავლესობა მიიღო სამხრეთ ოსეთის კომუნისტურმა პარტიამ. უპარტიო ლ. ჩიბიროვი
სარგებლობდა კომუნისტური პარტიის დეპუტატების მხარდაჭერით და ის კვლავ აირჩიეს
სოს-ის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ. ამ მოწვევის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო კანონები მოქალაქეობისა და სიმბოლიკის შესახებ. უმაღლეს საბჭოში ასევე მუშაობდნენ კონსტიტუციაში მმართველობის საპარლამენტო ფორმიდან საპრეზიდენტოზე გადასასვლელად
საჭირო შესაბამის ცვლილებებზე. ამ დროისათვის ყველა პოსტსაბჭოური ქვეყანა საპარლამენტოდან საპრეზიდენტო მმართველობაზე გადადიოდა. ეს უფრო მიმზიდველად გამოიყურებოდა, რადგან პრეზიდენტს ირჩევდა მთელი ხალხი, ხოლო დეპუტატები უმაღლეს
საბჭოში ერთმანდატიანი პრინციპით ირჩეოდნენ; მით უმეტეს, დეპუტატს ხმას აძლევდა
არა მთელი მოსახლეობა, არამედ ერთი ცალკეული საარჩევნო ოლქის ამომრჩეველი. შესაბამისად, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ამ დეპუტატების რიცხვიდან ირჩევდნენ. თანაც
საქართველოდან უკვე გაისმოდა, რომ სამხრეთ ოსეთის უმაღლესი საბჭო, ეს არის ხუნტა,
რომელმაც თავისივე არჩეული ლიდერის თაოსნობით ხელისუფლების უზურპაცია მოახდინა. 1994 წელს ქვეყანაში პოლიტიკურმა კრიზისმა იჩინა თავი, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეზე დიდი ზეწოლის შედეგად ჩიბიროვმა აგვისტოში გადადგომა მოითხოვა, მაგრამ
დეპუტატების უმრავლესობამ მის გადადგომას მხარი არ დაუჭირა და ის თავმჯდომარის
თანამდებობაზე დარჩა. იმ მიზნით, რომ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს თავიანთი ქვეყნის
პრეზიდენტის არჩევის შესაძლებლობა ჰქონოდათ, მიღებულ იქნა საპრეზიდენტო მმართველობის ფორმაზე გადასვლის გადაწყვეტილება. ომის შედეგად კოლოსალური მატერიალურფინანსური ზარალის ფონზე საზოგადოება მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში იმ10
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ყოფებოდა; საქმე გვქონდა ეკონომიკურ კოლაფსთან, დანგრეულ ინფრასტრუქტურასთან,
100-ზე მეტ დაქცეულ სოფელთან, ლტოლვილთა გადაუჭრელ საკითხებთან, ეკონომიკურ
და ინტელექტუალურ მიგრაციასა და სხვა. ამ ყველაფერს გამკლავება სჭირდებოდა. ვინაიდან ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა უნდა მომხდარიყო საყოველთაო არჩევნებით და არა
დეპუტატების რიცხვიდან. გამორიცხული იყო ზეწოლა ექსკომბატანტების იმ ლობისტური
ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც საკვანძო სახელმწიფო თანამდებობებზე დანიშვნების ჩათვლით ყველა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე ახდენდნენ არაპირდაპირ გავლენას. მაგრამ
თვითონ უმაღლეს საბჭოშიც ყველა არ იყო პოლიტიკური ინსტიტუტების შექმნის მომხრე.
კატეგორიული წინააღმდეგები იყვნენ ის დეპუტატები, რომლებიც ოსებისთვის საპარლამენტო მმართველობის ფორმას უფრო ტრადიციულად მიიჩნევდნენ ვიდრე საპრეზიდენტოს.
უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობამ მათ მხარი არ დაუჭირა და ამ გადაწყვეტილების მიუღებლობის გამო მათ დემონსტრაციულად დატოვეს საბჭოს შემადგენლობა (ზნაურ გასიევი და
ნაფი ჯუსოითი). 1996 წელს სამხრეთ ოსეთში ჩატარდა პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები,
რომელშიც ხმათა 52,6%-ის უმრავლესობით გაიმარჯვა ლუდვიგ ჩიბიროვმა.
მეორე ეტაპი
სამხრეთ ოსეთის ინსტიტუციური განვითარების მეორე ეტაპი აღინიშნა ისეთი ახალი პოლიტიკური ინსტიტუტის შექმნით, როგორიცაა ფართო უფლებამოსილების მქონე საპრეზიდენტო ინსტიტუტი. უმაღლეს საბჭოს დაერქვა პარლამენტი, დაიწყო სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტების ფორმირება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური
პარტიების სახით. თუმცა 1993 წელს ოფიციალურად დარეგისტრირებული იყო მხოლოდ
ერთი - სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის „კომუნისტური პარტია”. დანარჩენი პარტიები სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკურ არენაზე 1999 წელს გამოჩნდნენ. ავტორის აზრით, ახალი პოლიტიკური პარტიები გაცილებით გვიან გაჩნდებოდა, რომ არ მომხდარიყო საპარლამენტო
სისტემის შეცვლა 1999 წელს: თუ ის ადრე მაჟორიტარული სისტემით ყალიბდებოდა, ახლა
მესამე პარლამენტი მაჟორიტარულ-პროპორციული სისტემით უნდა დაკომპლექტებულიყო. სავარაუდოდ, სამხრეთ ოსეთის კომუნისტურმა პარტიამ კანონში პარლამენტის შესახებ
ეს ცვლილება თავისი ინტერესების გასატარებლად განახორციელა, იმისათვის, რომ თავისი
კანდიდატები საერთო სიით ადვილად გაეყვანა, რითაც, მეორე მხრივ, მოტივაცია მისცა
ახალი, იდეოლოგიურად განსხვავებული პარტიების გაჩენას.
საინტერესოა „ადამონ ნიხასის” ბედი. 1980-იან წლებში საზოგადოებრივი ცხოვრების
განმსაზღვრელმა ძლიერმა სახალხო-პოლიტიკურმა მოძრაობამ ვერ შეძლო პოლიტიკურ
პარტიად გარდაქმნა ან პოლიტიკურ ერთეულად დამკვიდრება. თავისი ისტორიული მისიის
შესრულების შემდეგ ის სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკური არენიდან გაქრა.
1999 წლის 2 მაისს ჩატარდა სამხრეთ ოსეთის მესამე მოწვევის საპარლამენტო არჩევნები. არჩევნებზე 47,7%-ით ლიდერობდა სამხრეთ ოსეთის კომუნისტური პარტია, რომელმაც
29 მანდატიდან 12 მიიღო.
90-იანი წლები სამხრეთ ოსეთის ხალხის ეკონომიკური გადარჩენის პერიოდია. ესაა დრო,
როდესაც მოსახლეობა ეკონომიკური თვალსაზრისით საკუთარი თავის იმედად იყო დარჩენილი და ვისაც როგორ შეეძლო, ისე ირჩენდა თავს. შემოსავლის ძირითად წყაროს სასოფლო ნაკვეთები წარმოადგენდა, ქალაქის მცხოვრებლებსაც, რომლებსაც იმ დროს სახელმწიფომ ნაკვეთები გამოუყო, ნატურალური პროდუქტები მოჰყავდათ. 90-იანი წლების ბოლოს სატრანზიტო მაგისტრალს, რომელიც ოსეთზე გადის და რუსეთს, სამხრეთ კავკასიას,
თურქეთს და ირანს აერთიანებს, აქტიურად იყენებდნენ. ამიტომ რესპუბლიკის ბიუჯეტის
მთავარი შემოსავალი გახდა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გამავალი პროდუქტების სა11
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ბაჟო მოსაკრებელი, საიდანაც საჯარო მოხელეებს, რომელთა რიცხვშიც ქვეყნის მთელი
ზრდასრული მოსახლეობა მოიაზრებოდა, ურიგდებოდათ ხელფასები. უმჯობესდებოდა
პირადი ურთიერთობები ადამიანებს შორის, ვითარდებოდა კერძო ბიზნესი, 90-იან წლებში
სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს საზღვრისპირა სოფელ ერგნეთში გაჩნდა სტიქიური
ბაზრობა. ამ ბაზრობის ნაწილი საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობდა ნაწილი კი სამხრეთ ოსეთისაზე. იქვე გაჩნდა სახალხო მოხმარების საქონლის გარდამავალი პუნქტი,
რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან, თურქეთიდან და ირანიდან რუსეთში გადიოდა
და, პირიქით. ამავდროულად, იგი სამხრეთ ოსეთის შიდა ბაზარს ავსებდა. ერგნეთის ბაზრობის მუშაობაში პირველ რიგში საზღვრისპირა რაიონების მოსახლეობა იყო ჩართული, რამაც
ძველი კავშირები განაახლა; ახალი კავშირები თანაბრად ეხებოდა, როგორც ბიზნესს, ისე
ადამიანურ ურთიერთობებს.
მაგრამ „ვარდების რევოლუციის” შედეგად მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მისი განკარგულებით ერგნეთის ბაზრობა დაიხურა. ეს გადაწყვეტილება იმით
აიხსნა, რომ ბაზრობა კონტრაბანდისა და კორუფციის ადგილი იყო; ისიც გაჟღერდა, რომ
ამ ბაზრობის მუშაობით მიღებული შემოსავალი მის სათავეში მყოფ კრიმინალურ დაჯგუფებებს კვებავდა. სიტუაცია კვლავ დაიძაბა, როგორც პოლიტიკურად, ასევე ეკონომიკურად.
უამრავი ადამიანი, ვისთვისაც ამ ბაზრობაზე მუშაობა ოჯახის შემოსავლის ერთადერთი
წყარო იყო, საარსებო სახსრების გარეშე დარჩა.
90-იანი წლები ასევე ხასიათდებოდა 1992 წელს სოჭის ხელშეკრულების ფარგლებში შექმნილი შერეული საკონტროლო კომისიის აქტიური მუშაობით, რომელიც ქართულ-ოსური
კონფლიქტის გადაწყვეტის ოთხმხრივ (რუსეთი, სამხრეთ ოსეთი, საქართველო, ჩრდილოეთ
ოსეთი) მექანიზმს წარმოადგენდა. ასევე, ეს პერიოდი სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებითაც ხასიათდება. ფუნქციონირებდა აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა სამინისტრო და უწყება, შეიქმნა საკანონმდებლო ხელისუფლების კომიტეტები, ფუნქციონირებდა ყველა ინსტანციის სასამართლო, გარდა საკონსტიტუციო სასამართლოსი, რომელიც
დღემდე არ არსებობს, რითაც სორ-ის კონსტიტუცია ირღვევა. 90-იანი წლების მეორე ნახევარში სამხრეთ ოსეთში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ეგიდით მუშაობას
იწყებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. სწორედ მათმა იქ ყოფნამ განაპირობა პირველი
არასამთავრობო ორგანიზაციების გაჩენა სამხრეთ ოსეთში.

მესამე ეტაპი
აღსანიშნავია, რომ 2008 წლამდე სამხრეთ ოსეთში არსებული ყველა პოლიტიკური ინსტიტუტი სამობილიზაციო ხასიათს ატარებდა. სამხრეთ ოსეთის საზოგადოება ჯერ კიდევ
არაღიარების და გადაუწყვეტელი კონფლიქტის პირობებში იმყოფებოდა, რაც ომის მოლოდინის ან ომის რეჟიმის ექსტრემალურ სიტუაციას ქმნიდა. ეს ხშირად მოქალაქეების უფლებებსა და თავისუფლებებს ზღუდავდა, თუმცა მოსახლეობა ამას გაგებით ეკიდებოდა რადგან ეს მათ უსაფრთხოებას უკავშირდებოდა. მაგალითად, კომენდანტის საათის შემოღება
ექსტრემალური სიტუაციის დროს თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვას ნიშნავს, ადამიანები კი სიტუაციის საშიშროების გაცნობიერების გამო დროებით ეთანხმებიან ამ უფლების შეზღუდვას. 2002 წლიდან გამწვავდა სნაიპერული ომი, სამხრეთ ოსეთს ტერაქტების
ტალღამ გადაუარა და ა.შ. სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღების პირობებში ძალაუფლების
კონცენტრაცია ქვეყნის ლიდერის - პრეზიდენტის ხელში ხდებოდა და ომიანობის პირობებში ასეთი ხელმძღვანელობა საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხე12
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ლისუფლების ყველა შტო პრეზიდენტის ინსტიტუტის დანამატს წარმოადგენდა, ადამიანის
უფლებები და თავისუფლებები პერიოდულად ირღვეოდა, ხორციელდებოდა არაკანონიერი დაპატიმრებები და ა.შ. ამ ყველაფრის გამართლება სამხედრო სიტუაციით და ქვეყნის
უსაფრთხოების აუცილებლობით ხდებოდა.
აგვისტოს ომის შემდგომ და რუსეთის ფედერაციის მიერ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის
დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ დადგა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ინსტიტუციონალური განვითარების მესამე ეტაპი.
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და რუსეთის ფედერაციის მიერ „რუსეთის ფედერაციასა
და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის შეთანხმება მეგობრობას, თანამშრომლობასა და
ურთიერთდახმარების გაწევაზე“5 დოკუმენტის საფუძველზე ხელი მოეწერა შეთანხმებას
რუსეთის სამხედრო ბაზების განლაგებაზე, რამაც უსაფრთხოების საკითხი, როგორც ასეთი,
დღის წესრიგიდან მოხსნა.
მშვიდობიან სიტუაციაში,
„... 1988 წელი, 12-13 წლის ვიყავი მაშინ... მეხსიერებაში ჩამრჩა ომის
განუახლებლობის ჩვენი ახლო მეზობელი, მილიციის უფროსის მოადგილე და მასთან
შემთხვევაში მოსახლეობის მოდიოდნენ აი, ისინი... მაშინ მათ „ლიდერებს“ ეძახდნენ. ამის
მხრიდან სწრაფი აღდგენის მერე, ასე 20 წელი, ეს სიტყვა ჩემთვის ყველაზე შიშის მომგვრელი
და სოციალურ-ეკონომი- იყო, ის ნიშნავდა ადამიანებს, რომლებიც მოდიან, შეურაცხყოფას
აყენებენ, გარეთ აგდებენ ადამიანებს. ჩვენმა ოჯახმა რამდენჯერმე
კური ამოცანების გადაწყდაიცვა ეს კაცი, რისთვისაც ერთხელ მამაჩემს და ერთხელ
ვეტის, განათლების საკით- ბიძაჩემს სცემეს. მოკლედ, ამ ოჯახმა არ დატოვა რაიონი, ცოლი
ხების, ჯანდაცვის, სამარ- ჰყავდა ამ კაცს ქართველი და დარჩნენ. მაგრამ მათთვის ეს დიდი
თლებრივი სახელმწიფოს შეურაცხყოფა იყო, რომ მოდიოდნენ, ლანძღავდნენ, რაღაცეებს
მშენებლობის (სადაც მო- ესროდნენ, უყვიროდნენ... მახსოვს კიდევ, რომ ჩვენი კლასიდან
ქალაქეების უფლებები და ბავშვები წავიდნენ და ჩვენ, როგორც შეგვეძლო, ისე ვამბობდით,
თავისუფლებები დაცული რომ ძალიან გვწყინს, რომ ისინი გვტოვებენ. ისინი ოსები იყვნენ.
მახსოვს, ჩემი კლასელი ბიჭი, ოსი, ამბობდა, როგორ არ უნდა
იქნება) და ქვეყნის საზოგამგზავრება. მაგრამ ისინი ვლადიკავკაზში გადავიდნენ და იქ
გადოებრივ-პოლიტიკურ ძალიან ცუდად წაუვიდათ საქმე... სკოლაში, ჩვენთან, ისეთებიც
ცხოვრებაში ჩართულობის იყვნენ, ვინც ამბობდა, რომ ძალიანაც კარგი, მაგის ღირსები არიანო,
მოლოდინი ქვეყნის ყვე- მაგრამ ისეთებიც იყვნენ, ვინც ამბობდა, რომ ასე არ შეიძლებაო.
ლა ინსტიტუტის რეფორ- ვერ ვიტყვი, რომ ვინმეს ეთქვა, ეს თქვენი, ბავშვების, საქმე არ არის
მის დროულობაზე მიუთი- და თქვენ უნდა ისწავლოთ და რომ არასრულწლოვანი მოსწავლეები
თებდა. მაგრამ სამხრეთ პოლიტიკურ მოვლენებში არ უნდა მონაწილეობდნენო. ამას არავინ,
არავინ არ გვეუბნებოდა...”
ოსეთის ხელმძღვანელობა
დ. ლენინგორი*
ასეთი ცვლილებებისთვის
მზად არ აღმოჩნდა.
* გეოგრაფიული სახელები და ტოპონიმიკა მოცემულია ისე როგორც მას
მას მსგავსი გამოცდი- იყენებენ გამონათქვამების ავტორები
ლება არ გააჩნდა. გამოცდილება იყო ორი სახის ერთი, საბჭოთა სისტემის,
რომელიც ფიზიკურად უკვე აღარ არსებობდა და ქვეყნის განვითარებისთვის აღარ გამოდგებოდა და მეორე, სამხედრო გამოცდილება - სამობილიზაციო სისტემა, რომლის საჭიროება აუცილებლობას აღარ წარმოადგენდა. ამავე დროს არ არსებობდა ხელისუფლების მიერ
სხვადასხვა ინსტიტუტებისათვის ძალაუფლების დელეგირების სურვილი. თან, როდესაც
უსაფრთხოების პრობლემა მოიხსნა, მალევე გამოჩნდა პრობლემების უზარმაზარი რაოდენობა, რომელიც ომიანობის პერიოდში საკმაოდ არაეფექტურად წყდებოდა: დანგრეული ინ5 http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/09/206582.shtml
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ფრასტრუქტურა, ეკონომიკური სექტორის განუვითარებლობა, უფლებათა დაცვის მექანიზმების გაუმართაობა, განათლების და ჯანდაცვის დაბალი დონე, ფსიქოლოგიური ტრავმები,
სოციალური დაუცველობა და ა.შ. პრობლემების ნაკადი არ წყდებოდა და უფრო და უფრო
იზრდებოდა. ამას კორუფციის პრობლემებიც დაემატა. რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008
წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკური აღდგენისათვის გამოყოფილმა მილიარდიანმა დახმარებამ იმ დროის პოლიტიკურ ელიტაში და დახურული პოლიტიკური
სისტემის პირობებში სხვადასხვა კორუფციული სქემები შექმნა. ამ თანხების უდიდესი ნაწილი არამიზნობრივად დაიხარჯა, რამაც სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობაში დიდი აღშფოთება გამოიწვია. ისინი პირისპირ დარჩნენ ომისშემდგომ პრობლემებთან. ეს იყო დანგრეული,
გადამწვარი საცხოვრებელი ფონდი და მთელი ინფრასტრუქტურა, ხელისუფლების მხრიდან
აღდგენისადმი უყურადღებო დამოკიდებულება და გადათხრილი ქუჩები, ტალახი და მტვერი, გაუთავებელი ლაპარაკი პოლიტიკური ელიტის მიერ თანხების გათეთრებასა და ქრთამზე
და, ამასთან, მუდმივი ზეწოლა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან. 2011 წელს ხელისუფლებისადმი უნდობლობა და სიტუაციის მიმართ უკმაყოფილება ხალხის მხრიდან ცენტრალურ
მოედანზე მასობრივი პროტესტით გამოიხატა, რომელსაც მოგვიანებით „თოვლის რევოლუცია” ეწოდა. ამ პროტესტის მთავარი მოთხოვნა გახდა პრეზიდენტისა და მისი უახლოესი თანამებრძოლების გადადგომა თანამდებობებიდან. სინამდვილეში ეს იყო სიგნალი სისტემის
გაუმართაობის შესახებ. უპირველეს ყოვლისა, აქ შემდეგი ფაქტორი მოქმედებდა - სამხრეთ
ოსეთის მოსახლეობას დამოუკიდებლობის აღიარების შემდგომ სოციალურად ორიენტირებული სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის დიდი მოლოდინი გაუჩნდა, რომელიც სოციალურ-პოლიტიკური და საზოგადოებრივ-კულტურული კუთხით კარდინალურად შეცვლიდა
სიტუაციას უკეთესობისაკენ. საზოგადოება ამ საკითხების გადაწყვეტაში ხელისუფლებისა
და მოსახლეობის დიდ კონსოლიდაციას ელოდა. ის ხელისუფლებისაგან თანაგრძნობას და
აღმშენებლობის პროცესებში თანამონაწილეობას მოელოდა, რაც ხელისუფლების მხრიდან
გამჭვირვალობას, პასუხისმგებლობას და გაზიარების მზაობას მოითხოვდა. მაგრამ საზოგადოების მკაცრ კონტროლს მიჩვეული ხელისუფლება ძალიან შეშინდა. მას შეეშინდა საზოგადოებრივ პროცესებზე კონტროლის დაკარგვისა და ჩვეულებისამებრ გააგრძელა მასზე ზეწოლა. საზოგადოებაში მოდერნიზაციის დიდი პოტენციალი აღმოჩნდა, ძველი მართვის სისტემის შეცვლა კი არავის უცდია, რის გამოც იგი საკმაოდ ჩამორჩა საზოგადოებას.
„თოვლის რევოლუცია” ახალ არჩევნებში პოლიტიკური ელიტის შეცვლით დამთავრდა მაშინ, როცა პოლიტიკური სისტემა იგივე დარჩა.
თანამედროვე ეტაპი
სოციალური და პოლიტიკური ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია დღემდე არ დასრულებულა და მეტიც, იგი ახალ ფაზაში შედის. ეს პროცესი „რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ
ოსეთის რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობასა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების”
ხელმოწერასთანაა დაკავშირებული.6 ტექსტის მიხედვით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შესაძლებელია, ცვლილებები მოხდეს. ამ შეთანხმების მეორე მუხლში ლაპარაკია რუსეთის
ფედერაციის და სამხრეთ ოსეთის მიერ თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიან სივრცეში
მოქცევაზე. რუსეთის ფედერაცია თავის თავზე იღებს სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დაცვას,
მისი თავდაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ამ მიზნით რუსეთის ფედერაციის
შესაბამის სტრუქტურებში სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების ორგანოების ცალკეული ქვედანაყოფები და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების რაზმები შედიან.
6 http://kremlin.ru/supplement/4819
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ეს კი იმას ნიშნავს რომ უსაფრთხოების და თავდაცვის ინსტიტუტები ან შეიცვლება, ან სრულად გაქრება რუსეთის ფედერაციის ანალოგიურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხარჯზე.
ამავე ხელშეკრულების მეოთხე მუხლში ლაპარაკია შინაგან საქმეთა ორგანოების საერთო
საინფორმაციო-საკოორდინაციო ცენტრის შექმნაზე, რომლის მიზანია, წინააღმდეგობა გაუწიოს ორგანიზებულ და სხვა სახის დანაშაულებებს. ეს ნიშნავს ახალი ინსტიტუტის შექმნას. მაგრამ მაშინ, როდესაც არ არსებობს უწყებათაშორისი ხელშეკრულებები და არ დაწყებულა ამ შეთანხმების რეალური განხორციელება, შეგვიძლია, მხოლოდ ვივარაუდოთ, თუ
რა ინსტიტუციონალურ ცვლილებებს გამოიწვევს ეს პროცესი სამხრეთ ოსეთში.

პოლიტიკური ინსტიტუტების განვითარება და ჩამოყალიბება არაღიარების
კონტექსტში
ქვეყნის ინსიტუტების განვითარებაზე ასევე მოქმედებს საგარეო ფაქტორი და მისი საერთაშორისო სტატუსი. იმისათვის, რომ ეს გავიაზროთ, საჭიროა დავსვათ შეკითხვა - რას ნიშნავს არაღიარების მდგომარეობა? ეს არის:
1. სტაბილური უსაფრთხოების არარსებობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები ქვეყანაში საქმიანობის გრძელვადიან პერსპექტივაზე არ ფიქრობენ.
2. ცუდად განვითარებული ეკონომიკური სექტორი - აუცილებელი ინვესტიციები საკმაოდ იშვიათად ხორციელდება. თანხები და კაპიტალი აბსტრაქტული სულაც არ არის და
სახელმწიფოს, ორგანიზაციებს, ადამიანს, ან ადამიანთა ჯგუფებს ეკუთვნის. ეს ადამიანები დაკავებული არიან არა ქველმოქმედებით, არამედ მოგების საკითხებზე ზრუნვით, რაც
ბიზნესის წარმოების პროცესში სრულიად ნორმალურია. ბიზნესი კაპიტალდაბანდებებისთვის უსაფრთხო გარემოს ეძებს. უსაფრთხოებას და ამ კაპიტალდაბანდებების დაცვის შესაძლებლობას იძლევა საერთაშორისო მექანიზმები. მაგრამ, რადგან ეს ქვეყნები დე იურე
საერთაშორისო სამართლებრივი სივრცის გარეთ იმყოფებიან, მათი კაპიტალის და ეკონომიკაში ჩადებული სახსრების სათანადოდ დაცვა ვერ მოხერხდება, რაც, თავის მხრივ, დიდ
რისკს წარმოადგენს და მთელ პასუხისმგებლობას ინვესტორს აკისრებს.
3. საჭიროა გასაღების ბაზრები, რაც ამ დრომდე საკმაოდ შეზღუდულია. ადგილობრივი
პროდუქტისთვის აუცილებელია გასაღების ბაზარი და ხშირად უცხოური ბაზარი შიდაზე
გაცილებით უფრო მიმზიდველია; თუმცა არასერტიფიცირებული და უშტრიხკოდო საქონლის უცხოურ ბაზარზე გატანა შეუძლებელია. შესაბამისად, ვითარდება საქონლის არალეგალური გატანის მექანიზმები, რაც შეიძლება საზღვრისპირა ქვეყნების საბაჟო სტრუქტურების კორუფციული მექანიზმების წყაროდ გადაიქცეს.
4. განუვითარებელი საბანკო სისტემა, რომელსაც მთელი დატვირთვით არ შეუძლია თავისი ფუნქციის - ფულადი მიმოქცევის ორგანიზების რეალიზება, საკრედიტო ურთიერთობების, სახალხო მეურნეობის ფინანსირება, ფასიანი ქაღალდებით ოპერაციების ჩატარება,
ქონების მართვა და სხვ. ფაქტობრივად საბანკო სისტემის ფუნქცია შემნახველ სალარომდე
და პროცენტიანი მცირე კრედიტების გაცემამდეა დაყვანილი. ის მსოფლიო საბანკო სისტემას არ არის მიერთებული. ამ ბანკების ანგარიშებზე გადარიცხვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ინსტიტუტი, რომელიც ძლიერ ეკონომიკურ ბერკეტს უნდა წარმოადგენდეს, ასეთად
არ გვევლინება.
5. პრაქტიკულად შეუძლებელია ადამიანის უფლებების დაცვა. არ არსებობს ადამიანის
უფლებების დაცვის საერთაშორისო ინსტიტუტების წვდომის პირდაპირი გზები. მაგალითად, სტრასბურგის სასამართლო და ა.შ.
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6. შეზღუდულია თავისუფალი გადაადგილების უფლება არა მარტო არაღიარების სტატუსის გამო, არამედ ამ ქვეყნის დოკუმენტების გამოც, რომლებიც მხოლოდ არაღიარებული და ნაწილობრივ აღიარებული ქვეყნების ტერიტორიებზე გაიცემა.
7. ქვეყნისთვის შეუძლებელია საერთაშორისო არენაზე პოზიციების დაცვა (გაერო,
ესსა, ეუთო და ა.შ.), სადაც მას არაღიარების გამო არ უშვებენ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ
დღის წესრიგში დგას ის საკითხი, რომელიც უშუალოდ ამ ქვეყანას ეხება. შეუძლია თუ არა
ამ შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოებას არსებულ სიტუაციაზე ობიექტური წარმოდგენა იქონიოს? - არა, რადგან არ არსებობს მეორე მხარის მონაწილეობა და ხედვა.
ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად ამ ქვეყნების აღიარების სტატუსისა, ისინი არსებობს და გლობალური მსოფლიოს ნაწილად ითვლება; ამიტომ მთელი ცივილიზებული
მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს მათი დემოკრატიულ სამყაროში ინტეგრაცია;
მხოლოდ ამ გზით განვითარდება დემოკრატიული ტრადიციები და მექანიზმები, გამყარდება სამართლებრივი სახელმწიფო ინსტიტუტები; უნდა მოხდეს განვითარებული ქვეყნების
გამოცდილების გაზიარება, მათი ინსტიტუტებისა და მექანიზმების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა. დღეს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო ინსტიტუტები გარდამავალ ეტაპზე
იმყოფებიან; საერთაშორისო ინსტიტუტებისა და მექანიზმების მიუწვდომლობის გამო რესპუბლიკა იწყებს პრიმიტიული „ველოსიპედების” გამოგონებას იმ დროს, როდესაც მსოფლიოში ეს მექანიზმები უკვე დიდი ხანია საკმაოდ დახვეწილი სახით არსებობს. ავტორის
აზრით, სამხრეთ ოსეთის მსგავს ქვეყნებს სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობაში,
სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმირებაში, სამოქალაქო ინსტიტუტების გამყარებაში,
გამჭვირვალობის მექანიზმების ინსტიტუტების შექმნასა და საზოგადოების მიერ ხელისუფლების ინსტიტუტების კონტროლის მექანიზმების ჩამოყალიბებაში უნდა ეხმარებოდნენ.

დასკვნა
სამხრეთ ოსეთის სტატუსის არაღიარება და საერთაშორისო ინსტიტუტების მიუწვდომლობა, რომლებსაც შეუძლიათ სამართლებრივი დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით ქვეყანას დახმარება გაუწიონ, სინამდვილეში სამხრეთ ოსეთის იზოლაციასა და თვითიზოლაციას უწყობს ხელს, რაც უარყოფითად მოქმედებს არა მხოლოდ საზოგადოების
შიდა განწყობაზე, არამედ მთლიანად საგარეო გარემოცვაზე რეგიონალური მასშტაბით.
ამით მსოფლიო იღებს ახალ ავტორიტარულ რეჟიმებს, სადაც, ერთი მხრივ, გაწერილია ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტის კანონი, მაგრამ მექანიზმები არ მუშაობს; ისინი არასტაბილურია, რადგან ეყრდნობა ძალას, რომელიც დიდ შიდა კონფლიქტებს წარმოშობს: რაც
უფრო მეტია ზეწოლის ძალა, მით მეტია წინააღმდეგობა, რომელიც ნეგატიურად აისახება
მთლიანად რეგიონის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე. ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ დღეს მკაფიოდ უნდა გამიჯნოს ორი ცნება: აღიარება და წვდომა. თუ წვდომა უზრუნველყოფილი იქნება, მაშინ აღიარებას აღარ ექნება კრიტიკული მნიშვნელობა.
რა თქმა უნდა, აუცილებელია, აღინიშნოს, რომ სამხრეთ ოსეთში ახალი ინსტიტუტების
გაჩენა საბჭოთა კავშირის ნგრევამ გამოიწვია. ინსტიტუტების გართულებული განვითარება, უფრო და უფრო დახურული სახელმწიფო, სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა, შეზღუდული თავისუფალი გადაადგილების უფლება და ა.შ. - ეს არის ის ინსტიტუციონალური
ფასი, რასაც სამხრეთ ოსეთი 20 წელია იხდის ქართულ-ოსური კონფლიქტის შედეგად.
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კონფლიქტები და საქართველოს სახელმწიფო
ინსტიტუციები: ახლებური გააზრების დროა?!
გიორგი კანაშვილი1
შესავალი
ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები საქართველოსთვის თავის ტკივილის საგანი დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე გახდა. ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური დაპირისპირების შეიარაღებული ფაზის შემდგომ გამოიკვეთა იმგვარი ინსტიტუციების შექმნის აუცილებლობა,
რომლებიც კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებით იქნებოდნენ დაკავებული. მართლაც, ამ
წლების განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო მუდმივად ქმნიდა სხვადასხვა უწყებებს, რომელთა უმეტესობა დღემდე აგრძელებს მუშაობას. არადა დრო გადის და, შესაბამისად, გარემოებებიც იცვლება, რაც თითქოს ამ ინსტიტუციებზეც უნდა აისახოს.
ამჟამად, ჩემი აზრით, პრობლემის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ერთსა და იმავე პრობლემებზე ძალიან ბევრი სახელმწიფო ორგანიზაცია მუშაობს, რაც, ბუნებრივია, იწვევს ფუნქციების
დუბლირებას, ართულებს კოორდინაციას, რიგ შემთხვევებში განაპირობებს უწყებათა შორის
კონკურენციას და, საბოლოო ჯამში, უარყოფითად აისახება დასახულ მიზნებზეც.
ტექსტზე მუშაობისას ისიც წარმოჩნდა, რომ უშუალოდ კონფლიქტებზე და მისი შედეგების აღმოფხვრაზე მომუშავე ორგანიზაციათა ფუნქციონირება სახელმწიფო ბიუჯეტს არცთუ ისე მცირე თანხა, 88 586 000 (ოთხმოცდარვა მილიონ ხუთას ოთხმოცდა ექვსი ათასი) ლარი, უჯდება.
აღსანიშნავია, რომ ამ თანხაში არ შედის იმ ორგანიზაციათა დანახარჯები, რომელთა საქმიანობაც ეხება კონფლიქტებს, მაგრამ მათით არ შემოიფარგლება. ფინანსურ, მატერიალურ რესურსებს ემატება არანაკლებ მნიშვნელოვანი ადამიანური, ინტელექტუალური რესურსი, რომლის
ხარჯვა პატარა ქვეყნების პირობებში განსაკუთრებული რაციონალურობით უნდა ხდებოდეს.
წინამდებარე სტატია მიზნად ისახავს, აღწეროს და გააანალიზოს კონფლიქტებზე მომუშავე სახელმწიფო ორგანიზაციათა საქმიანობა; და გამოკვეთოს ის ხარვეზები, რომელთა გამოსწორება წაადგება ამ უწყებების შემდგომ გამართულ მუშაობას. აქვე უნდა ითქვას,რომ
სტატია არის ერთგვარი მცდელობა ამ მიმართულებით, ხოლო საკითხის სიღრმისეულ შესწავლას გაცილებით დიდი მოცულობითი კვლევა ესაჭიროება.

ძირითადად კონფლიქტებზე მომუშავე სახელმწიფო ინსტიტუციები
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ამჟამად კონფლიქტებთან მიმართებაში პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების საკვანძო სახელმწიფო ინსიტუციას წარმოადგენს.
1 გიორგი კანაშვილი არის კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ „კავკასიური სახლის” აღმასრულებელი დირექტორი.
სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არ ასახავს მისი ორგანიზაციის პოზიციებს.
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მინისტრის აპარატის საქმიანობის სფეროში სხვა ამოცანებთან ერთად შედის: აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში სამშვიდობო პროცესების საინიციატივო წინადადებებისა და ფორმატების შემუშავება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა ღირსეული დაბრუნების მექანიზმების შემუშავება და მათი
განხორციელების ხელშეწყობა; საქართველოს მთავრობისთვის კონფლიქტურ რეგიონებში
მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული რეკომენდაციების, პოლიტიკისა და სტრატეგიის
შემუშავება და წარდგენა.2
ამგვარადაა განსაზღვრული აპარატის მუშაობა კანონმდებლობით, რაც პრაქტიკაში
შემდეგნაირადაა ხორცშესხმული: აპარატი ჩართულია ყველა იმ საერთაშორისო, თუ ადგილობრივ ფორმატში, სადაც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თემატიკა განიხილება (ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე
რეაგირების მექანიზმი); სახელმწიფო მინისტრი თანათავმჯდომარის რანგში მონაწილეობს
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის მუშაობაში; აპარატი კოორდინირებას უწევს ყველა იმ სამთავრობო პროგრამას, რომელიც მიმართულია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის
მცხოვრებთა საჭიროებებზე (ჯანდაცვა, განათლება, ა.შ.).
როგორც უკვე აღვნიშნე, მინისტრის აპარატი არის ის ადგილი, სადაც სხვა უწყებებთან
კოორდინაციაში უნდა იქმნებოდეს სახელმწიფო სტრატეგია კონფლიქტებთან დაკავშირებით. თუმცა ამ მიმართულებით მომუშავე აქტორთა სიმრავლე და თვითონ აპარატის დაბალი სტატუსი მნიშვნელოვნად ართულებს ამ ამოცანას. შესაძლოა, ერთ-ერთ გამოსავალს სახელმწიფო მინისტრის ვიცე-პრემიერის3 რანგში აყვანა წარმოადგენდეს (მოლდოვაში სწორედ ამგვარ პრაქტიკას ვხვდებით), რაც მნიშვნელოვნად გაზრდიდა მის პოლიტიკურ წონას
და სახელმწიფო სტრატეგიასაც სავარაუდოდ უფრო კოორდინირებულს გახდიდა.
ამასთანავე საკითხის მნიშვნელობისა და კომპლექსურობიდან გამომდინარე, მის მიმართ
პოლიტიკის შემუშავებაში ალბათ ყოველთვის მრავალი აქტორი იქნება ჩართული; თუმცა
ფრიად მნიშვნელოვანია, ქვეყნის შიგნითაც და მის ფარგლებს გარეთაც იცოდნენ, თუ რომელ „კარზე უნდა დააკაკუნო” კონფლიქტებით დაინტერესების შემთხვევაში.
ცნობისათვის,ამჟამად აპარატში მუშაობს ორმოცამდე (40-მდე) თანამშრომელი.4ხოლო
მისი ბიუჯეტი 2015 წელს შეადგენდა: 1, 686.00 (მილიონ ექვსას ოთხმოცდა ექვს ათას)
ლარს. ბოლო წლების განმავლობაში ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ასევე კონფლიქტის შედეგების აღმოფხვრითაცაა დაკავებული. თუმცა, სახელმწიფო მინისტრის აპარატისგან განსხვავებით, რომელიც
კონფლიქტების დარეგულირების გზების ძიებითაა დაკავებული, მისი ზრუნვის საგანს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალური საჭი2 http://new.smr.gov.ge/detailspage.aspx?ID=4 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებგვერდი.
3 ამგვარი იდეა უკვე გამოითქვა „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა” და „კავკსიური სახლის” საერთო
პუბლიკაციაში: „კონფლიქტები საქართველოში: მიმდინარე ეტაპის თავისებურებები და ამოცანები”. ავტორის შენიშვნა.
4 http://new.smr.gov.ge/Uploads/__2f23f21a.pdf შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებგვერდი.
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როებების გადაჭრა წარმოადგენს (განსახლების ორგანიზება, ადაპტაცია-ინტეგრაციისთვის პირობების შექმნა, სოციალური დაცვა და ა.შ.).5
ქართულ-ოსური, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-რუსული კონფლიქტების შედეგად
რამდენიმე ასეული ათასი საქართველოს მოქალაქე იძულებული გახდა, დაეტოვებინა მუდმივი საცხოვრებელი და თავშესაფარი საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ეძებნა.
პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა სახელმწიფოს მხრიდან
რაიმე სახის პოლიტიკისა და მისი გამტარი ინსტიტუციის ჩამოყალიბება. სწორედ ამ მიზნით 1992 წელს შეიქმნა საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების კომიტეტი, რომელიც
1995 წელს სამინისტროდ გარდაიქმნა.
ამგვარი ინსტიტუციების შექმნის საჭიროების წინაშე დადგა ყველა ის ქვეყანა, რომელმაც დევნილთა დიდი მასები მიიღო. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ანალოგიური პრობლემების გადაჭრის მიზნით ცალკეული ქვეყნები განსხვავებული გზით წავიდნენ. მეზობელ
აზერბაიჯანში დევნილთა საკითხებს ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა
სახელწიფო კომიტეტი კურირებს, საკითხის მნიშვნელობის აღსანიშნავად კომიტეტის ხელმძღვანელი ამავე დროს აზერბაიჯანის ვიცე-პრემიერის პოსტს იკავებს.
შედარებისათვის: აზერბაიჯანის მონაცემებით მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შედეგად 1,
2000 0000 (ერთი მილიონ ორასი ათასი) აზერბაიჯანის მოქალაქეა დევნილი; ხოლო კომიტეტში 70-მდე6 ადამიანია დასაქმებული. საქართველოში დევნილთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად
ნაკლებია, თუმცა სამინისტროს 308 თანამშრომელი ჰყავს (ამათგან 40 შტატგარეშე). 7
იგივე შეიძლება ითქვას მოლდოვასა და უკრაინაზეც. აქაც ცალკე აღებული სამინისტროები არ
შეუქმნიათ. თუ მოლდოვაში დევნილთა რაოდენობა შედარებით უმნიშვნელოა, უკრაინაში ყირიმის
ანექსიისა და ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების გამო 1, 382
000 (მილიონ სამას ოთხმოცდა ორი ათასი)8 ადამიანი დევნილობაშია. ორივე ქვეყანაში დევნილებზე
სხვადასხვა პროფილური ინსტიტუციები ზრუნავენ, თუმცა ძირითადი როლი ხშირად შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და რეგიონალური განვითარების სამინისტროებს ეკისრება.9
უკრაინის შემთხვევაში, აღნიშნულ უწყებებს ემატება დონბასის აღდგენის სახელმწიფო სააგენტო,
რომლის მთავარ ფუნქციას ლუგანსკსა და დონეცკში საერთაშორისო ორგანიზაციების, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების საქმიანობის კოორდინაცია წარმოადგენს. 10
სტატიის ფარგლებში რთულია იმის დადგენა, რომელი მიდგომაა უფრო მართებული იძულებით ადგილნაცვალ პირთა საკითხების კოორდინაცია ერთი სამინისტროს მეშვეობით
თუ ფუნქციების სხვა უწყებებზე გადანაწილება. მიუხედავად ამისა საქართველოს ხელისუფლებას, მწირი საბიუჯეტო რესურსებისა და ქვეყანაში მძიმე სოციალური ფონის გათვალისწინებით, მუდმივად მართებს ფიქრი ინსტიტუციების მუშაობის შემდგომ დახვეწასა და
მათ ხარჯეფექტიანობაზე.
ცნობისათვის, სამინისტროს ბიუჯეტი 2015 წელს შეადგენდა 70 (სამოცდაათ) მილიონ
ლარს.11 წინა წლებთან შედარებით ამ სამინისტროს ხარჯები და მის მიერ დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც უნდა აიხსნას 2015 წელს დევნილთა
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული პროექტების მასშტაბურობით.
5 http://www.mra.gov.ge/geo/static/197 სამინისტროს დებულება.
6 http://www.refugees-idps-committee.gov.az/en/pages/11.html. ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა
სამინისტროს ვებგვერდი.
7 http://mra.gov.ge/res/docs/2015022313104918815.pdf. 2015 წლის თებერვლის მდგომარეობით სამინისტროში დასაქმებულ
პირთა რაოდენობა. ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახელმწიფო კომიტეტის ვებგვერდი.
8 http://www.unhcr.org/pages/49e48d4d6.html გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ვებგვერდი.
9 ქვეყნების მიხედვით სამინისტროების სახელწოდებები იცვლება, თუმცა ფუნქციურად ამ ერთეულებთან გვაქვს საქმე. ავტორის
შენიშვნა.
10 http://en.glavnoe.ua/news/n235651. უკრაინის ვიცე-პრემიერი სააგენტოს შექმნისა და ფუნქციების შესახებ.
11 http://mof.ge/4742. 2015 წლის საბიუჯეტო წელი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდი.
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სამხრეთ ოსეთის მიმართულება
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური კონფლიქტები ხშირად ერთ ჭრილში განიხილება ხოლმე; თუმცა არსობრივად ისინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ეს
არაერთგვაროვნება გარკვეულად აისახა იმ ქართულ ინსტიტუციებზეც, რომლებიც კონფლიქტის მიმართულებით მუშაობენ.
საქმე ისაა, რომ თბილისსა და ცხინვალს შორის ე.წ. „კანონთა ომი“12, 1990 წლის 11 დეკემბერს საქართველოს უზენაესი საბჭოს მიერ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
გაუქმებით დასრულდა. შესაბამისად, საქმიანობის მანდატი შეუწყდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ სტრუქტურებს, რამაც, თავის მხრივ, ის განაპირობა, რომ, აფხაზეთისგან განსხვავებით,დევნილი ინსტიტუციები სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით არ მუშაობდნენ.
1992 წლის ივნისში საქართველოსა და რუსეთს შორის მიღწეულმა ე.წ. „დაგომისის“13 შეთანხმებამ, კონფლიქტის სამხედრო ფაზა დაასრულა; შეიქმნა შერეული საკონტროლო კომისია. შემდგომ, წლების განმავლობაში, ქართული, რუსული, სამხრეთოსური და ჩრდილოეთოსური მხარეები კონფლიქტთან დაკავშირებულ ყველა საჭირბოროტო საკითხს ზუსტად ამ
ფორმატში განიხილავდნენ. ქართულ ჯგუფს პრეზიდენტის სპეც. წარმომადგენელი ხელმძღვანელობდა, ხოლო მოგვიანებით ეს ფუნქცია და, ზოგადად, კონფლიქტებთან დაკავშირებით
პოლიტიკის შემუშავება სახელმწიფო მინისტრმა14 შეითავსა.
თუმცა 2006 წლიდან საქართველოს ხელისუფლება იწყებს არსებული დევნილი სტრუქტურების გააქტიურებას და, ასევე, ახალი პარალელური ინსტიტუციების შექმნას. ამგვარ
პოლიტიკას რამდენიმე მიზანი და ადრესატი ჰყავდა: ა) საერთაშორისო საზოგადოებას
უნდა დაენახა, რომ პრობლემურ ტერიტორიებზე არა მხოლოდ სეცესიური, არამედ თბილისისადმი ლოიალური განწყობებიც არსებობდა (რომლის გამოხატულებასაც წარმოადგენდნენ შესაბამისი ხელისუფლებები); ბ) პარალელურ სტრუქტურებში შესაბამისი ეთნიკური
კუთვნილების ადამიანების ჩართვით უნდა მომხდარიყო ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის გადმობირება; გ) დევნილი და პარალელური ინსტიტუციების მოლაპარაკებების სხვადასხვა ფორმატებში შეყვანას თითქოსდა უნდა გაეძლიერებინა თბილისის პოზიციები ამ
პროცესში.
ამ პოლიტიკის ფარგლებში, 2006 წელს აფხაზეთის საქართველოს მიერ კონტროლირებად კოდორის ხეობას - ზემო აფხაზეთი დაარქვეს და ბინად დაუდეს აფხაზეთის დევნილ
ხელისუფლებას. იმავე პერიოდში, 2007 წელს, იქმნება სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია,
რომელიც ზემორე ნახსენებ მიზნებს უნდა მომსახურებოდა. მის ხელმძღვანელად აირჩიეს
დიმიტრი სანაკოევი, ეთნიკურად ოსი, რომელიც სხვადასხვა დროს მაღალ თანამდებობებს
იკავებდა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლებაში.
თუმცა 2008 წლის ქართულ-რუსული ომისა და საქართველოს დამატებითი ტერიტორიების
12 თბილისსა და ცხინვალს შორის სამართლებრივ-პოლიტიკური კონფლიქტის ფაზა, როდესაც თითოეულის საკანონმდებლო
ორგანო იღებდა სხვადასხვა, ურთიერთდაპირისპირებულ დადგენილებებს. ავტორის შენიშვნა.
13 ქართულ-ოსური კონფლიქტის დარეგულირების პრინციპების შესახებ. იხ. ქართულ-ოსური კონფლიქტების მიზეზების,
დინამიკის, გადაწყვეტის გზების ძიებისა და სავარაუდო მიმართულებების შესახებ. http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.
exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz8-00&a=d&c=period&cl=CL1.7&d=HASH01dc15a267fb4bea1d0d9d23.1
14 სახელმწიფო მინისტრის აპარატს მრავალჯერ შეეცვალა სახელწოდება. ამჟამად მას ეწოდება: შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. ავტორის შენიშვნა.
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ოკუპაციის შედეგად, ისევე როგორც აფხაზეთის მთავრობა, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაც უმიწო და დევნილ ინსტიტუციად იქცა. მიუხედავად ამისა, არც სააკაშვილის და არც
დღევანდელ ხელისუფლებას ამ სტრუქტურის გაუქმება არ განუზრახავს. მიზეზი რამდენიმე
შეიძლება იყოს: ა) სააკაშვილის მთავრობისთვის ეს იყო პრინციპის საკითხი, ინსტიტუციის
გაუქმებით ის აღიარებდა პოლიტიკის მცდარობას; ბ) დღევანდელი ხელისუფლება ერიდება
ოპოზიციისათვის დამატებითი კრიტიკის საბაბის მიცემას, მეორე მხრივ კი გაუქმების საკითხს
დე ფაქტო ხელისუფლებასთან „ვაჭრობის” შესაძლო საგნად განიხილავს; გ) მრავალ წყაროზე
დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ამჟამად მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს საკმაოდ კარგად ართმევს თავს, რაზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ.
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია რამდენიმე მიმართულებას კურირებს: განათლებას, დევნილებთან ურთიერთობას, კულტურასა და სპორტს, ჯანდაცვას და სოცუზრუნველყოფას.15
ამ სფეროების ფარგლებში ადმინისტრაციის ყურადღება მიმართულია დევნილი და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მცხოვრები ოსური მოსახლეობისაკენ, რაც გამოიხატება სხვადასხა სახის ერთჯერად თუ გრძელვადიან დახმარებებში, სპორტული ღონისძიებების მოწყობაში, ოსური კულტურის რეპრეზენტაციაში და სხვა.
ამავე დროს ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს ერთგვარ შუამავალს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემასა და სამხრეთ ოსეთიდან გადმოსულ პაციენტებს შორის, რომლებიც რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო დახმარებას უფასოდ იღებენ. იმის გათვალისწინებით,
რომ ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც აფხაზეთიდან, ასევე სამხრეთ ოსეთიდან სამედიცინო სერვისების მისაღებად გადმოსულთა რაოდენობა იზრდება, ამ პროგამის ეფექტიანი მართვა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს.
როგორც ვხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია სრულიად
სხვა მიზნებით შეიქმნა, მან შეძლო ახალ რეალობასთან ადაპტირება და, მთლიანობაში, ის
ქმედით ინსტიტუციას წარმოადგენს. თუმცა, როგორც სხვა სახელმწიფო სტრუქტურები,
ადმინისტრაციის საქმიანობაც უნდა ექვემდებარებოდეს შესაბამის რევიზიას. სახელმწიფო
არ უნდა გახდეს მის მიერვე შექმნილი სიმბოლოების ტყვე. ნებისმიერი ინსტიტუცია, რომელიც აღარ შეესაბამება აწმყოს, ანდა ვეღარ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს, დამატებით ხარჯად არ უნდა დააწვეს სახელმწიფო ბიუჯეტს.
ამ მხრივ საწყის ეტაპზე ადმინისტრაციის პიარზე საკმაო თანხები დაიხარჯა, როგორც
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ასევე ადამიანური რესურსების მოზიდვაზე. ბოლო
წლებია, ადმინისტრაციის ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, გამონაკლისს არც 2015
წელი წარმოადგენდა. გასულ წელს ამ უწყების მუშაობაზე 3 500 000 (სამი მილიონ ხუთასი
ათასი) ლარი დაიხარჯა.

აფხაზეთის მიმართულება
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
1993 წელს, ქართულ-აფხაზური დაპირისპირების სამხედრო ფაზა დასრულდა, რასაც
მოჰყვა თბილისისადმი ლოიალურად განწყობილი მოსახლეობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების აფხაზეთიდან განდევნა. მას შემდეგ აფხაზეთის მთავრობა თბილისში აგრძელებს საქმიანობას.
15 http://soa.gov.ge/geo/mtavari/8/ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ვებგვერდი.
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კანონში „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა
და საქმიანობის წესის შესახებ” ვკითხულობთ:
„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა არის აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც ახორციელებს აფხაზეთის
აღმასრულებელ ხელისუფლებას და განსაზღვრავს აფხაზეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს.“16
ამჟამად აფხაზეთის მთავრობის სტუქტურა ასე გამოიყურება: მთავრობის თავმჯდომარე, განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი, დევნილთა საქმეების
დეპარტამენტი, იუსტიციის დეპარტამენტი, სოფლის მეოურნეობის, გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი.
უწყებათა ამ საკმაოდ მრავალრიცხოვან ჩამონათვალს ემატება უშუალოდ აფხაზეთის
მთავრობის აპარატი და წარმომადგენლობები ყველა იმ რეგიონში, სადაც აფხაზეთიდან
დევნილი მოსახლეობის კომპაქტური ჩასახლებებია: აღმოსავლეთ საქართველოში, იმერეთის რეგიონში, სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და ზემო აფხაზეთში (ეს უკანასკნელი 2008
წელს ოკუპირებულ იქნა, თუმცა წარმომადგენლის პოსტი არ გაუქმებულა).
საერთაშორისო გამოცდილებას თუ გადავავლებთ თვალს, აღმოვაჩენთ, რომ ქართული ინსტიტუციების (აფხაზეთის მთავრობა და უზენაესი საბჭო), ზუსტი ანალოგი არსად
გვხვდება. აზერბაიჯანში დევნილ მოსახლეობას „მთიანი ყარაბაღის აზერბაიჯანული
თემი“17 წარმოადგენს, რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო მოლაპარაკებებშია ჩართული, იურიდიულად საზოგადოებრივი გაერთიანების სტატუსს ატარებს.
ხოლო უკრაინაში იმავე ტიპის სტრუქტურას ხელმძღვანელობს პრეზიდენტის მუდმივი
წარმომადგენელი ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომელიც ქ.ხერსონშია განთავსებული და მისი აპარატი 28 თანამშრომლითაა დაკომპლექტებული.18
როგორც უკვე აღინიშნა, აფხაზეთის მთავრობა თბილისშია განთავსებული და არა აქვს
წვდომა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, შესაბამისად, მისი ფუნქცია დევნილ მოსახლეობაზე
ზრუნვითა და მოლაპარაკებების სხვადასხვა ფორმატებში მონაწილეობით შემოიფარგლება.
თუმცა იმავე საკითხით სხვა სტრუქტურებიც არიან დაკავებული. ასე მაგალითად, დევნილ მოსახლეობაზე ზრუნვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსაც ევალება, ხოლო
მოლაპარაკებების წარმოება და კონფლიქტებთან მიმართებაში პოლიტიკის შემუშავება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს; ამავე პროცესში ჩართულია კიდევ ერთი უწყებაც - საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო.
სავარაუდოდ, ერთი და იმავე მიმართულებით მომუშავე ინსტიტუციათა ამგვარი სიმრავლე ართულებს საქმიანობის კოორდინირებას, იწვევს ფუნქციათა დუბლირებას და, საბოლოო ჯამში, უარყოფითად აისახება, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტზე, ასევე დასახული
მიზნების მიღწევაზე.
გამართულად მომუშავე სტრუქტურების ქონა საქართველოს მოდერნულ სახელმწიფოდ
ჩამოყალიბების ერთ-ერთი წინაპირობაა, ეს პროცესი ვერც აფხაზეთის მთავრობას აუვლის
16 http://abkhazia.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=25.
უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ.

აფხაზეთის

ავტონომიური

რესპუბლიკის

სტრუქტურის,

17 სრული სახელწოდება: Azerbaijani Community of Nagorno-Garabagh region of Azerbaijan Republic. http://www.karabakh.az/.
18 http://www.ppu.gov.ua/dokumenti/. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №17/201.
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გვერდს. ვფიქრობ, ხელისუფლებამ ფართო საზოგადოებრივი განხილვის მეშვეობით შემდეგ
კითხვებს უნდა გასცეს პასუხი: ა) რა ადგილს და როლს იკავებს აფხაზეთის ხელისუფლება საქართველოს სტრატეგიაში კონფლიქტებთან მიმართებაში?ბ) თუ მთავრობა მხოლოდ
პოლიტიკურ სიმბოლოს წარმოადგენს, აქვს კი საქართველოს მასზე მილიონების ხარჯვის
ფუფუნება? გ) ხომ არ გაამარტივებდა მართვის პროცესს მისი ფუნქციების ნაწილის გადამისამართება პროფილურ სამინისტროებზე (ხოლო გამოთავისუფლებული თანხა დევნილთა
უშუალო საჭიროებებს მოხმარებოდა)?

აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო 1991 წელს აირჩიეს, ხოლო 1992-1993 წლის კონფლიქტის
შედეგად, ისევე როგორც მოსახლეობის დიდ ნაწილს, უმაღლესი საბჭოს ქართულ დეპუტაციასაც აფხაზეთის დატოვება მოუხდა. ამ გარემოებიდან გამომდინარე, 1991 წლის შემდგომ საბჭოს არჩევნები აღარ ჩატარებულა, ხოლო 1996 წლის საქართველოს პარლამენტის
დადგენილებით საბჭოს უფლებამოსილება გაუგრძელდა აფხაზეთში საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე.19
აფხაზეთის კონსტიტუციის მიხედვით უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო სწორედ
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოა, რომლის გამგებლობას განეკუთვნება: აფხაზეთის კონსტიტუციის მიღება და მასში ცვლილებების შეტანა, კანონის მიღება, ბიუჯეტის დამტკიცება,
მთავრობის თავმჯდომარის, მთავრობის დანიშვნა და ა.შ.20
ამჟამად აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში 22 დეპუტატია, რომელნიც, თავის მხრივ, ქმნიან
ოთხ მუდმივმოქმედ კომისიას: დეოკუპაციის, საერთაშორისო კავშირების, განათლებისა და
კულტურის; იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა; საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა დაცვის; საფინანსო-საბიუჯეტო და დარგობრივ საკითხთა კომისიებს. საბჭოს ემსახურება აპარატი შვიდი დეპარტამენტით.
როგორც აღინიშნა, უმაღლესი საბჭო 1991 წელს აირჩიეს, მას შემდეგ 25 წელი გავიდა,
საბჭოს შემადგენლობა კი იგივეა. აქედან გამომდინარე, საფუძვლიანია კითხვა დეპუტატთა
ლეგიტიმაციის წყაროსთან დაკავშირებით. ესეც რომ არა, დეპუტატთა უმრავლესობა საკმაოდ ასაკოვანია და დროთა განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოს წევრთა რაოდენობა
შემცირდება. ვფიქრობ, ეს ორი საკითხი საჭიროებს დროულ გააზრებასა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების გამოტანას.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი 2015 წელს განისაზღვრა 13 400 000
(ცამეტი მილიონ ოთხასი ათასი) ლარით.21 აქედან დაახლოებით მილიონ შვიდასი ათასი
უმაღლესი საბჭოს ხარჯებს ხმარებდა, დანარჩენი კი მთავრობას. აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის სტრუქტურებში ამჟამად ექვსას მეტი ადამიანიმუშაობს22 , ბიუჯეტის დიდი
ნაწილი ზუსტად მათი შრომის ანაზღაურებას ხმარდება.

19 დადგენილება უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ. იხ. http://scara.gov.ge/ka/2010-03-17-1249-55/2010-03-17-13-51-32/78-dadgenileba-umaghlesi-sabtcos-uflebamosilebis-vadis-gagrdzelebis-shesakheb.html
20 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია. იხ. თავი მეთერთმეტე. მუხლი ოთხმოცდამეცამეტე. http://scara.gov.
ge/ka/2010-03-17-12-48-03/2010-03-17-13-48-11.html
21 http://abkhazia.gov.ge/files/documents/biujeti_2015.pdf აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ.
22 იხ. იქვე
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ინსტიტუციები, რომელთა მუშაობა ეხება კონფლიქტებს, თუმცა მათით
არ შემოიფარგლება
საქართველოსთვის კონფლიქტები იმდენად მასშტაბური პრობლემაა (ტერიტორიის დაახლოებით 20 პროცენტზე არ ვრცელდება თბილისის კონტროლი, სამასი ათასამდე ადამიანი
დევნილადაა ქცეული), რომ თითქმის ყველა სამინისტრო, მართალია, სხვადასხვა ხარისხით,
მაგრამ მაინც, დაკავებულია ამ თემატიკით. ამ ქვეთავში შევეცდებით, ნაწილობრივ მაინც
აღვწეროთ და გავაანალიზოთ ის აქტორები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად მონაწილეობენ კონფლიქტებთან დაკავშირებით პოლიტიკის შემუშავებასა და იმპლემენტაციაში.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო კონფლიქტების საკითხით ყოველთვის იყო დაკავებული,
მაგრამ უწყებამ განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა მას შემდეგ, რაც 2008 წელს შიდასახელმწიფოებრივი დაპირისპირება, სახელმწიფოთაშორის კონფლიქტში გადაიზარდა.
ამ ეტაპზე სამინისტრო ორ მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს, ერთი მხრივ, მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობს ქართულ დელეგაციას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, ხოლო მეორე მხრივ, განაგებს არაღიარების პოლიტიკას. მართალია, არაღიარების პოლიტიკის განხორციელებაში საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას უწევენ მისი მეგობრები, თუმცა მისი წარმატებით განხორციელება თბილისისგანაც საკმაო
დროს, ენერგიას და ფინანსურ დანახარჯებს მოითხოვს.
რუსეთის მცდელობების დასაბალანსებლად, 2008 წლიდან მოყოლებული, საქართველოს უწევს დიპლომატიური ძალისხმევის გაძლიერება ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოს
მასშტაბით. აშკარა შეიქმნა, რომ მხოლოდ გაეროში მუშაობა და არსებული საელჩოები
ვერ უზრუნველყოფდნენ შედეგიან არაღიარების პოლიტიკას; ამიტომ, როგორც ჩანს, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ „სარისკო ზონების“23იდენტიფიცირება მოახდინა, ხოლო
შემდგომ რიგ ქვეყნებში საქართველოს წარმომადგენლობები გახსნა.მაგალითისათვის,
ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებში, როგორებიცაა ბრაზილია და არგენტინა, საქართველოს
საელჩოები 201024 და 201225 წლებში იხსნება. სავარაუდოდ, საკუთრივ ბრაზილია და არგენტინა სარისკო ზონას არ განეკუთვნებიან, თუმცა იმავეს ვერ ვიტყვით ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებზე, რომლების გადაფარვაც სწორედ ამ საელჩოებიდან ხდება.
ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დიპლომატიის გააქტიურება სხვა
მიზნებს ემსახურებოდა, დიდი ალბათობით საელჩოების გახსნა სხვადასხვა კონტინენტის
მნიშვნელოვან ქვეყნებში, საშუალოვადიან პერსპექტივაში, დადებითად აისახება ამ რეგიონებთან საქართველოს ეკონომიკურ, კულტურულ, და სხვა ურთიერთობებზე. რაც პირველ ეტაპზე გაწეულ ხარჯებს ნელ-ნელა დააბალანსებს.
თავდაცვის სამინიტროს კონფლიქტებთან მიმართებაში პოლიტიკის შემუშავება არ ევალება, თუმცა ქვეყნის თავდაცვისუნარიონაობის დაგეგმვისას ზუსტად ამ უკანასკნელზე
უწევს ორიენტაცია, რადგან საქართველოს უსაფრთხოების მთავარ გამოწვევად დღემდე კონფლიქტები რჩება. ამასთან, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, ერთი
შეხედვით, უცნაურად აისახა საქართველოს თავდაცვის ხარჯებზე; ვგულისხმობ სხვაობას თავდაცვის 2008 და 2015 წლის ბიუჯეტებს შორის. 26ამ საკითხზე ბევრი ითქვა,
23 ის რეგიონები და ქვეყნები, სადაც რუსეთის აქტიურობის შედეგად ყველაზე მეტი ალბათობა იყო აფხაზეთისა და/ან სამხრეთ
ოსეთის აღიარებისა. ავტორის შენიშვნა.
24 http://brazil.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=809&info_id=15933. ბრაზილიაში საქართველოს საელჩოს ვებგვერდი.
ორმხრივი ურთიერთობების შესახებ.
25 http://argentina.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=934&info_id=17625
ვებგვერდი. ორმხრივი ურთიერთობების შესახებ.

არგენტინაში

საქართველოს

საელჩოს

26 2008 წელს საქართველოს თავდაცვისთვის გამოყოფილი თანხები 1, 547 მილიარდ ლარს შეადგენდა. ხოლო 2015 წელს 667 მილიონს. იხ. http://mof.ge/4586; http://mof.ge/4742.
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ბევრიც დაიწერა, საღ აზრთან ახლოს და შორს მყოფიც, თუმცა გარკვეული კორელაცია სამხედრო უწყების ბიუჯეტსა და კონფლიქტებთან მიმართებაში ქვეყნის პოლიტიკას შორის რომ არსებობს, ვფიქრობ, ეჭვს არ უნდა იწვევდეს.
კონფლიქტები ქვეყნის საკანონმდებლო უწყებაზეც აისახა. საკითხის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, პარლამენტში შექმნილია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა
„...დავბერდი და ყოველდღიურად მაინც აი, რას ვაკეთებ.
დროებითი კომისია. ასევე,
პოლიტიკის
შემუშავების ერთი ძროხა მყავს, ხბო მყავს და ვუვლი. ეხლა ნელ-ნელა ვაზი
პროცესში და გადაწყვეტი- დავამყნე, ხეხილი ჩავყარე, ნელ-ნელა მოვდივართ, ვფორთხავთ,
ლების მიმღებ პირებამდე მაგრამ წყალი არა გვაქვს სარწყავი, მაგითი ვართ გაწამებულები.
კონკრეტული შეთავაზებე- გლეხკაცმა უწყლოდ, აბა, რა უნდა ქნას? როგორ მორწყას? არ
ბის მიტანაში მნიშვნელოვან უშვებენ ოსები აქეთ წყალს. ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი. ...მაგროლს თამაშობენ: ეროვ- რამ ხშირად ვფიქრობ, წინ უნდა წავიდეთ, ჩვენც და ოსებიც, აბა
ნული უშიშროების საბჭო, უკან ხომ არ წავალთ? არ ვიცი, როგორ იქნება, იქნება ისინიც
უსაფრთხოებისა და კრიზი- ჭკუაზე მოვიდნენ და ისევ ერთად ვიყოთ და კარგად ვიყოთ. ტესების მართვის საბჭო, სა- ლევიზორში ვუყურებ და პარლამენტში სულ ერთმანეთს ჭამენ.
ხელმწიფო უსაფრთხოების პარლამენტში თუ არ იქნება მშვიდობა, გარეთ როგორ იქნება
სააგენტო და შინაგან საქ- მშვიდობა? აი, ჩვენ, უბრალო ხალხმა რა ვქნათ? განა ჩვენზე არ
მეთა სამინისტრო. ბოლო არის ბევრი რამე დამოკიდებული? მარტო სახელმწიფოზე ხომ
წლების
განმავალობაში არ არის დამოკიდებული და მარტო სახელმწიფომ უნდა გადაწთვალშისაცემად გაიზარდა ყვიტოს ყველაფერი? ჩვენც ხალხი ვართ სახელმწიფოში. აბა,
სახალხო დამცველის ოფი- ისე რა გამოდის, რომ გლეხკაცს რა შეუძლია, მე რამდენიც გინსის დაინტერესება და აქტი- და ვილაპარაკო, არაფერი არ გამოვა? უბრალო ხალხის მოსმენა
ურობა კონფლიქტის ზონა- არავის უნდა? ეგენი მარტო ერთმანეთს ჭამენ და ჩხუბობენ. მე
ში მცხოვრებთა უფლებების არც მეშინია მაგათი. რისა მეშინია? მე საერთოდ არ მეშინია. მე
არც ოპოზიციაში ვარ. არც ამაში ვარ და არც იმაში. მე იქა ვარ,
დაცვის კუთხით.
ჩამოთვლილი უწყებე- სადაც კაი ხალხია. იქ ვიქნები, იქ მივალ...”
ს. ზარდიაანთკარი, გორის მუნიციპალიტეტი
ბის სიმრავლე თითქოსდა ხელს უნდა უწყობდეს
ცოდნის დაგროვებას, ხარისხიან ანალიზსა და, საბოლოო ჯამში, გამართულ პოლიტიკას; მაგრამ რეალური სურათი სრულიად საპირისპიროა. თუმცა ეს საკითხი სხვა რიგის პრობლემებს განეკუთვნება, რომლის გაანალიზებაც ვერც ამ ერთი სტატიის ფარგლებში მოხერხდება და,
სავარაუდოდ, ვერც სქელტანიანი წიგნისა.

დასკვნა
წარმატებული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია განვითარებული, ხარჯთეფექტიანი და სინქრონიულად მომუშავე ინსტიტუციები. საქართველომ ბოლო წლების
განმავლობაში ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გასწია, თუმცა წინ კიდევ
გრძელი გზაა გასავლელი.
ვფიქრობ, სტატიაში ჩანს, თუ რაოდენ რთული გასარკვევია, სად იწყება ერთი ინსტიტუციის ფუნქციები და სად გადაიკვეთება ის მეორესთან. ასევე ცხადია, რომ სახელმწიფოს
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ბიუჯეტს ამ ორგანიზაციათა ფუნქციონირება იაფი არ უჯდება. თუმცაღა, სამართლიანობისათვის უნდა ითქვას, რომ ფუნქციათა სხვა პროფილურ სამინისტროებზე გადალაგებამ
შეიძლება ხაჯები დიდად არც შეამციროს.
ამ მიმართულებით გარკვეული რევიზიის ჩატარებას დამატებით ართულებს კონფლიქტის
საკითხის სენსიტიურობა; ნებისმიერი ინსტიტუციის გაუქმება, ანდა თუნდაც ფუნქციების
მნიშვნელოვანი შემცირება საზოგადოებამ შეიძლება არასწორად აღიქვას. შესაბამისად, ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ხელისუფლებამ წინასწარ უნდა შეიმუშაოს
საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სტრატეგია.
მიუხედავად ზემორე ჩამოთვლილი წინაღობებისა, აშკარაა, რომ საქართველოს ესაჭიროება ქმედითი ინსტიტუციები; მათ გარეშე ფრიად გართულდება კონფლიქტების ახლებური
გააზრება და შედეგიანი პოლიტიკის წარმოებაც. ამიტომ, რაც უფრო მალე დავიწყებთ ამაზე ფიქრს, მით უფრო დიდია ალბათობა იმისა, რომ ცოტათი მაინც წავიწევთ ჩვენი კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში.
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კონფლიქტების საფასური საქართველოში
და დაბრკოლებები განვითარების გზაზე
მედეა ტურაშვილი1
„ომის დანიშნულება ნგრევაა - არა მაინცდამაინც ადამიანის სიცოცხლის, არამედ ადამიანის შრომის ნაყოფისაც. ომში ნადგურდება, სტრატოსფეროში იფანტება თუ ზღვაში
იძირება მთელი ის მასალა, რომელიც მასებს მეტისმეტ კომფორტს მოუტანდა და, საბოლოოდ, მეტისმეტად ჩააგდებდა ჭკუაში.”
ჯორჯ ორუელი, 1984

I. შესავალი
დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან მალევე საქართველო კონფლიქტებსა და არასტაბილურობაში აღმოჩნდა ჩაძირული. 1990-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანამ ორი სისხლიანი სეცესიური
ომი გამოიარა, რომელიც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ წააგო. აღნიშნულმა კონფლიქტებმა
წარმოშვა მოუგვარებელი კონფლიქტების ორი ზონა, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ორი
არაღიარებული ერთეული, რომლებიც ერთობლივად ქვეყნის მთლიანი ტერიტორიის დაახლოებით თხუთმეტ პროცენტს შეადგენს. მას შემდეგ კონფლიქტის ზონებში მიმდინარეობდა მუდმივი შეტაკებები. ამან კულმინაციას 2008 წლის აგვისტოში მიაღწია, საქართველოსა და რუსეთის რეგულარული ჯარების პირდაპირი კონფრონტაციის სახით.
საქართველოში მიმდინარე კონფლიქტების განხილვისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ
ორი მნიშვნელოვანი განზომილება: პირველი, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ომები წარმოადგენდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორის ერთობლიობას და, შეიძლება ითქვას,
მათ ლოგიკურ დასასრულსაც კი. ესენია: ცენტრალურ ხელისუფლებასა და დამოუკიდებელ
საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის არსებული უნდობლობა;
როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი მმართველი ელიტების მიერ ეთნიკურ მრავალფეროვნებასთან გამკლავებისა და კრიზისების მართვის არცოდნა; და დემოკრატიული ინსტიტუტების არარსებობა, რომლეbიც საშუალებას მისცემდა დაპირისპირებულ მხარეებს,
პრობლემების მოგვარება არაძალადობრივი მეთოდებით ეცადათ.
მეორე, საკუთარი ბერკეტების გამყარებით რუსეთმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კონფლიქტების სტატუს კვოს შენარჩუნებასა და კონფლიქტის ესკალაციაში, რასაც ჰქონდა ადგილი 2008 წელს. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომს კონფლიქტის ამ
ორ განზომილებაში არაფერი შეუცვლია, გარდა იმისა, რომ გაიზარდა რუსეთის ზეგავლენა და
ჩართულობა, რამაც, თავის მხრივ, დაჩრდილა კონფლიქტების ეთნიკური კომპონენტი.2
1 მედეა ტურაშვილი საქართველოს სახალხო დამცველის მრჩეველია კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებების
საკითხებში. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არ გამოხატავს სახალხო დამცველის
პოზიციას.
2 Medea Turashvili „Georgia” Conflict Resolution Endeavours and Lessons Learned” in Ukraine’s Strategy for Building
Relations with the Population of Crimea and Donbass. Lessons Learnt from Georgia for Ukraine, Institute of World Policy and
Caucasian House, 2015. იხ. http://iwp.org.ua/eng/public/1544.html.
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კონფლიქტები ზოგჯერ მხოლოდ ერთი მხარისთვისაა მომგებიანი, ზოგჯერ კი ყველა
მხარისათვის, თუმცა, უფრო ხშირად ორივე მხარე რჩება წაგებული და საკითხავი მხოლოდ
ის არის, თუ რომელი მხარე წააგებს უფრო მეტად. დიდი ალბათობით საქართველოში მიმდინარე კონფლიქტები სწორედ ამ ბოლო კატეგორიას მიეკუთვნება. წინამდებარე სტატიის მიზანია, წარმოაჩინოს ის საფასური, რომლის გაღებაც ქართულ, ოსურ და აფხაზურ საზოგადოებებს უწევთ 25-წლიანი მოუგვარებელი კონფლიქტების გამო და გააანალიზოს პროგრესისა და განვითარებისათვის დაკარგული რესურსები და პოტენციალი. ეს შესაძლებლობას
მოგვცემს, ნათლად დავინახოთ ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობები და, ამავდროულად,
განვიხილოთ საპირისპირო სცენარები, რომლებსაც, შესაძლოა, ადგილი ჰქონოდა ნორმალიზაციისა და მშვიდობის შემთხვევაში.

II. არსებობენ თუ არა კონფლიქტებში გამარჯვებულები?
ყველა თანხმდება, რომ კონფლიქტები უარყოფით შედეგებს იწვევს, თუმცა კონფლიქტებს გარკვეული სარგებლის მოტანაც შეუძლიათ ზოგიერთი საზოგადოებისა და ინდივიდებისათვის. ხშირად ეს სარგებელი მატერიალური სარგებლის სახით გამოითვლება, მაგრამ
ასევე სათანადოდ უნდა შეფასდეს კონფლიქტების გავლენაც საზოგადოებების ფორმირების პროცესში.
კონფლიქტები ხელს უწყობს იდენტობის შექმნასა და ერის ჩამოყალიბებას, რადგან ის
ქმნის ერთი იდენტობის მატარებელი ჯგუფის საზღვრებს, ხელს უწყობს ინდივიდებს, გაიზიარონ საერთო ინტერესები და საფრთხეები, ეხმარება მათ ჯგუფის ერთობის შენარჩუნებაში „საერთო მტრის” წინააღმდეგ და აერთიანებს მათ საერთო მიზნისათვის. როგორც
კი „განსხვავებულის” არსი საზოგადოებაში ფეხს მოიკიდებს, ისეთი საზოგადოებრივი კატეგორიები, როგორებიცაა მტერი, უცხოელი, ეთნიკურობა და ეროვნება, ყოფს ადამიანებს
იდენტობის სხვადასხვა ჯგუფებად.3 ერთ-ერთი მეცნიერის განმარტებით, „გაყინული კონფლიქტები საბჭოთა სეპარატისტული ომების შედეგი კი არ არის, არამედ ეს არის ზედმიწევნით წარმატებული მაგალითები იმისა, თუ როგორ უნდა შეიქმნას სახელმწიფოები ომის
წარმოების მეშვეობით“4.
კონფლიქტები და ომები შეიძლება იყოს ფუნქციონალურიც. „პოლიტიკური მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ელიტა ახალისებს ეთნიკური ნიშნით ძალადობას; აღნიშნული პროცესი
შედეგად იწვევს უფრო მეტად ანტაგონისტურად განწყობილი იდენტობების ფორმირებას,
რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს მეტ ძალადობას”.5 „ძალადობის პროვოცირებით ელიტები
ჯგუფისთვის ქმნიან გარე ძალებისგან ეგზისტენციალური საფრთხის სურათს, ხოლო საკუთარ თავს ეთნიკური ჯგუფის მხსნელად წარმოაჩენენ ”.6
საქართველოშიც კონფლიქტებმა ხელი შეუწყო ქართველების, ოსებისა და აფხაზების
იდენტობის ფორმირებას და ერთმანეთის წინააღმდეგ განაწყო ისინი, როგორც ურთიერთგამომრიცხავი ფენომენი. საქართველოს შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრები ნებისმიერი
ეთნიკურად ქართველი და ეთნიკურად ოსი გეტყვით, რომ 1990-იანი წლების ომებამდე, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისინი ერთმანეთს უბრალოდ ვერ განასხვავებდნენ და ეთნიკური
3 Vivien, Jabri. (1996) Discourses on Violence: Conflict Analysis Reconsidered. Manchester and New York: Manchester
University Press.
4 Charles King, (2001) The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia’s Unrecognized States, World Politics, Volume 53,
Number 4.
5 James D. Fearon and David D. Laitin (2000) Violence and the Social Construction of Ethnic Identity, International Organization,
Volume 54, Issue 04.
6 Jolle, Demmers. (2012) Theories of Violent Conflict: an introduction. London: Routledge.
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განსხვავებების შესახებ არაფერი იცოდნენ. თუმცა ომის მიმდინარეობისას მათ დაიწყეს
საკუთარი ეროვნების გაცნობიერება და ამ იდენტობის მატარებელ ჯგუფებთან თვითიდენტიფიცირება. ეთნოსის საკითხმა იმდენად გაიდგა ფესვები ადამიანების გონებაში, რომ ის
თავდასხმის, დისკრიმინაციისა და სიძულვილის საფუძველიც კი გახდა. აღნიშნულმა გარემოებამ კიდევ უფრო წაახალისა „ქართველობა”, „ოსობა”, „აფხაზობა”, „მათი უნიკალურობა”,
„ანტიკურობა”, „უზენაესობა” და ა. შ. 1990-იანი წლების კონფლიქტებმა და შეიარაღებულმა
დაპირისპირებამ გამოიწვია ქართველების, აფხაზებისა და ოსების ეთნიკური „გამოღვიძება”, რაც დაეხმარა მათ ერის ჩამოყალიბების პროექტებში, თუმცა ეს პროექტები მხოლოდ
ეთნიკურ ნიშანზე იყო დაფუძნებული.
პოლიტიკურ ელიტას თავისი როლი ჰქონდა ამ პროცესში. 1990-იანი წლების დასაწყისის
საქართველოს ეროვნული მოძრაობა და ამ მოძრაობის ხელმძღვანელობა ხშირად აქცენტს
სწორედ „ქართველი ერის სიძველეზე”, „ჩვენი მიწის სტუმრებზე”, საქართველოს „გამაჰმადიანებასა” და „გათათრებაზე” აკეთებდა.7 ქართულ ნაციონალისტურ დისკურსს, თავის
მხრივ, ოსური და აფხაზური ნაციონალისტური დისკურსები დაუპირისპირდა. აფხაზი და
ოსი ლიდერების გამოსვლებში მრავლად იყო ისეთი გამონათქვამები, როგორიცაა: „ჩვენ
წინააღმდეგ მომართული მტერი”, „ქართული იმპერიალიზმი”, „ქართული ფაშიზმი”, „ჩვენი
ერის გადარჩენა”, „დამოუკიდებლობა, როგორც ეთნოსის გადარჩენის გარანტია” და ა. შ.8
უნდა ვაღიაროთ, რომ გარკვეულმა ინდივიდებმა და ლიდერებმა საკმაო სარგებელი ნახეს
საქართველოში მცხოვრები ხალხების დაპირისპირებაში. 1990-იანი წლების კონფლიქტებში
მონაწილე უამრავი სამხედრო მეთაური ომის შემდეგ პოლიტიკურ ლიდერად მოგვევლინა,
ბევრი მათგანი კი დღეს ეროვნულ გმირადაა აღიარებული საკუთარი საზოგადოების მიერ.

III. კონფლიქტის საფასური
A. ჰუმანიტარული ასპექტები და სოციალური ყოფა
სამწუხაროდ, კონფლიქტებს მეტი დანაკარგი მოაქვს, ვიდრე სარგებელი და ეს მხოლოდ
მოკლული ან დაჭრილი მსხვერპლის რაოდენობით არ გამოიხატება. ძალადობრივ კონფლიქტებს ახასიათებს საზოგადოებებზე ხანგრძლივი ზემოქმედება, რომელიც მოიცავს ომის
ტრავმებს, მიგრაციასა და იძულებით გადაადგილებას, სოციალურ სირთულეებს, რადიკალიზაციას, შეზღუდულ თავისუფლებებსა და დარღვეულ უფლებებს და ა.შ.
საქართველოში, კონფლიქტების სხვადასხვა ტალღამ დაახლოებით 20,000 სიცოცხლე იმსხვერპლა9, შედეგად დატოვა 260 000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირი10,
დაახლოებით 20 000 ლტოლვილი11 და სხვა გადაადგილებული პირები, რომლებსაც ოფი7 Nodia, Gia (1996) “Political Turmoil in Georgia and the Ethnic Policies of Zviad Gamsakhurdia” in Coppieters Bruno (ed.)
Contested Borders in the Caucasus, Vub Brussels University Press; Cornell, Svante. (2002) Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia. Department of Peace and Conflict Research, Report No.
61. Uppsala: Uppsala University.
8 Kaufmann, Stuart J. (2001) Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca, NY: Cornell University Press.
9 Human Rights Watch-ის 1995 წლის ანგარიშის მიხედვით, აფხაზეთის ომის დროს დაახლოებით 10 000-15 000 ადამიანი
დაიღუპა. მიჩნეულია, რომ დაახლოებით 1000 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ ოსეთში 91-92 წლის ომის დროს და დაახლოებით
1000 - 2008 წლის ომის დროს.
10 262 186 ადამიანია რეგისტრირებული, როგორც იძულებით გადაადგილებული პირი. სახალხო დამცველის
სპეციალური ანგარიში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, 2014. იხ. https://drive.
google.com/file/d/0BzKRMBDU8J3dSWhHWlRRUDNqUGs/view; მაგრამ ეს რიცხვი არ მოიცავს იმ ადამიანებს, რომლებიც
სხვა ქვეყნებში წავიდნენ საცხოვრებლად. მათი ზუსტი რიცხვი ცნობილი არ არის.
11 2004 წლის დეკემბრისათვის საქართველოდან ჩრდილოეთ ისეთში იძულებით გადაადგილებული პირი იყო 19,025.
International Crisis Group (2005) Georgia-South Ossetia: Refugee Return the Path to Peace, Europe Briefing N°38.
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ციალური სტატუსი არ გააჩნიათ. ამავდროულად, კონფლიქტებს თან სდევდა უზარმაზარი
მატერიალური ნგრევა და ეკონომიკური სირთულეები, რამაც შემდგომში ხელი შეუშალა პოლიტიკურ სტაბილურობას.
ქართული, ოსური და აფხაზური საზოგადოებებისთვის კონფლიქტების შედეგები ჯერ
კიდევ არ აღმოფხვრილა. მაგალითისთვის, მიგრაციის რიცხობრივი მაჩვენებელი, რომელიც
კონფლიქტის, როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირ შედეგია, უბრალოდ შოკისმომგვრელია:
- საქართველოს მოსახლეობა, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მცხოვრებთა გამოკლებით, 1989-2014 წლებში 4,789,226-დან 3,729,635-მდე შემცირდა, რაც 14%-იანი კლებაა;
- სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა 1989-2010 წლებში 86,454-დან სავარაუდოდ 20,00030,000-მდე შემცირდა,12 რაც 65-77 %-იანი კლებაა;
- აფხაზეთის მოსახლეობა 1989-2011 წლებში 525,061-დან 240,705-მდე შემცირდა, რაც
54%-იანი კლებაა.
ზემოთ მითითებული ციფრები შეიძლება შეფასებულ იქნეს, როგორც დემოგრაფიული
კატასტროფა. სოციალურ-ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ და განვითარების შესაძლებლობების სიმწირემ ომის შემდეგაც ბევრი აიძულა, დაეტოვებინა ქვეყანა. დემოგრაფიულ ცვლილებას ბუნებრივად თან ერთვის „ტვინების გადინება” და ადამიანის შესაძლებლობებისა და
კაპიტალის გაფლანგვა, რასაც პოტენციურად შეეძლო, ხელი შეეწყო საზოგადოების განვითარებისა და პროგრესისათვის. კვლევები აჩვენებს, რომ საქართველოდან მიგრირებული
ადამიანების უმეტესობას აქვს უმაღლესი განათლება და მაღალი პროფესიული კვალიფიკაცია. ჯამში, უნივერსიტეტის დიპლომის მქონე მიგრანტების რაოდენობა 55%-ს შეადგენს,
თუმცა უმეტესობა დასაქმებულია მათი სპეციალობისათვის შეუსაბამო სამუშაოზე. გარდა
ამისა, მიგრანტების უმრავლესობა (დაახლოებით 70%-80%) საუკეთესო სამუშაო ასაკისაა
- 20-დან 50 წლამდე.13 ეს რა თქმა უნდა, ქართული საზოგადოებისა და მისი განვითარებისათვის სერიოზული დანაკარგია.
კონფლიქტები და ნაციონალისტური ტენდენციები ნეგატიურად აისახა ქვეყნის ეთნიკურ
შემადგენლობაზეც: საქართველო დატოვა ეთნიკური უმცირესობების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, რის შედეგადაც მათი რიცხვი 1989 წელს არსებული 30%-იდან 2002 წელს 17%-მდე
შემცირდა.14 იგივე შეიძლება ითქვას სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთზეც, სადაც ეთნიკური
მოზაიკის ცვლილება დიდწილად ომის დროს გაძევებული ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის ხარჯზე მოხდა. 1989 წლის მონაცემების მიხედვით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთლიანი მოსახლეობა მოიცავდა 45.7% ეთნიკურად ქართველს, 17,8% - ეთნიკურად აფხაზს, ხოლო დარჩენილი მოსახლეობა შედგებოდა რუსების, ბერძნების, სომხებისა
და სხვა ეროვნების წარმომადგენლებისაგან. 2011 წელს, აფხაზური მონაცემებით, აფხაზები შეადგენენ ტერიტორიის ამჟამინდელი მოსახლეობის 50.71%-ს, ქართველები - 17.93%-ს,
სომხები -17.39%-ს, რუსები -9.17%-ს.15 სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მთლიანი
მოსახლეობა 1989 წლის აღწერის მიხედვით მოიცავდა 66% ოსებსა და 29% ქართველებს.
დღეს სამხრეთ ოსეთში დარჩენილია მხოლოდ 2,500 ეთნიკური ქართველი, რომლებიც ძირი12 International Crisis Group (2010) South Ossetia: The Burden of Recognition, Europe Report N°205.
13 European Training Foundation (2013) Migration and Skills in Armenia and Georgia: Comparative Report. იხილეთ: http://
www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/226927FBAE4DA4E2C1257B4D0043A93E/$file/Migration&skills_Georgia.pdf ; Caucasus
Research Resource Centres- Georgia (2008) Migration and Return in Georgia: Trends, Assessments, and Potential. იხ.
http://www.crrc.ge/uploads/files/research_projects/CRRC_MigrationReport_FINAL_23JAN2008.pdf.
14 2014 წლის საყოველთაო აღწერის დეტალური ანალიზი ჯერ არ არის მომზადებული, თუმცა სავარაუდოა, რომ ეთნიკურ
უმცირესობათა რაოდენობა კვლავ შემცირებულია..
15 The population of Abkhazia stands at 240,705, AbkhazWorld, 29 დეკემბერი 2011. იხილეთ:
http://abkhazworld.com/aw/current-affairs/534-the-population-of-abkhazia-stands-at-240705#sthash.L5taTsfT.dpuf.
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თადად ახალგორის რაიონში ცხოვრობენ , რაც დაახლოებით მოსახლეობის 8-12 %-ს შეადგენს.
ეს სტატისტიკა მიუთითებს, რომ ქართული, ოსური და აფხაზური საზოგადოებების სოციალური ყოფაც შეიცვალა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სამხრეთ ოსეთმა და აფხაზეთმა
დაკარგეს ეთნიკურად ქართველი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რამაც შედეგად
გამოიწვია ოჯახური და ნათესაური კავშირების წყვეტა, განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთში,
სადაც მოსახლეობის დაახლოებით 40 პროცენტი შერეული ოჯახებისაგან შედგებოდა. ეს
ნიშნავს, რომ აღმოიფხვრა მრავალეროვანი თანაარსებობის უამრავი ტრადიცია, რაც მოსახლეობის ცხოვრების წესს წარმოადგენდა. დაინგრა ოჯახები, გაწყდა მეგობრული, ნათესაური, მეზობლური კავშირები.
იძულებითმა გადაადგილებამ და დევნილობამ ადამიანები აიძულა, შეეცვალათ საცხოვრებელი ადგილი, სამსახური, ცხოვრების სტილი და მიემართათ თავის გადარჩენის ახალი
სტრატეგიებისათვის. იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის შეიცვალა რელიგიური
დღესასწაულების აღნიშვნის ტრადიცია. მათ უკვე აღარ შეუძლიათ ოჯახის წევრების საფლავებზე გასვლა მათთვის პატივის მისაგებად, მაგალითად, აღდგომას, რაც ქართველებისათვის ოჯახთან და წარსულთან კავშირის განმტკიცების
„ …ჩემი ქალიშვილი და შვილიშვილები ცხინვალში
ტრადიციას
წარმოადგენს. ცხოვრობენ. რაც დრო გადის, წლები წლებს ემატება და მიდის,
სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზ- უფრო ღრმად ვუკვირდები და უფრო ღრმად იდგამს ფესვებს ის
ზე დაკავებულთა მონაცემები დანაკლისი. მე ახლა არ ვლაპარაკობ ეკონომიკურ დანაკლისზე,
გვიჩვენებს, რომ გაძლიერე- არც მატერილურზე...მე ვდარდობ ჩემს მიწას, ჩემს რეგიონს
ბული რუსული კონტროლის ვდარდობ, იმ ძირძველ კუთხეს ვდარდობ...ახლა არ ვლაპარაკობ
მიუხედავად, დაკავებების რა- სახლზე და ბევრ სხვა რამეზე, ის უკვე ჩემი გონებიდან
ოდენობა სწორედ დღესასწა- ამოვიღე. ვდარდობ იმას, რომ ყველაზე ახლობელთან ყველაზე
ულების დროს იზრდება, რად- შორეულად რომ ვგრძნობ თავს, ეს არის სულის ტკივილი,
გან ადამიანები კვლავ ცდი- სულის ტრავმაა ეს და არ უნდა იყოს ასე. დედას უნდა ჰქონდეს
ლობენ გამყოფი ხაზის გადაკ- უფლება, შვილთან მივიდეს და შვილსაც უნდა ჰქონდეს უფლება
ვეთას რელიგიური დღესასწა- დედასთან მისვლის, ასევე დებთან და ძმებთან... მე მარტო არა
ულების დროს.17
ვარ, ერთი არა ვარ, რომელიც ამ ტკივილს განვიცდი, ძალიან
სოციალური
კავშირების ბევრნი არიან, უამრავი, ვისაც მშობლები იქით ჰყავს, თვითონ
შესუსტება და შეწყვეტა ში- აქეთ არიან, ან პირიქით, და ამდენი ადამიანის სულის ტკივილია
შისა და უნდობლობის გან- ეს. ეს არის ადამიანების უფლებების უხეში დარღვევა და მე
ცდას იწვევს ქართველებს, არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ადამიანის უფლებები
აფხაზებსა და ოსებს შორის. დაცულია, რომ ჩემი უფლებები დაცულია, როცა შვილის ნახვა
ეს ვლინდება ადამიანების არ შემიძლია, როცა ცხრა წელიწადი უნდა გავიდეს სადაც არის
ქცევასა და ერთმანეთისადმი და შვილიშვილი არ მინახავს. ეს არის ჩემი უფლების დაცვა?
დამოკიდებულებაში, განსა- არა, რა თქმა უნდა, არა…“
კუთრებით იქ, სადაც ისინი
კარალეთის დევნილთა დასახლება
ტერიტორიულად
ერთმანეთთან ახლოს ცხოვრობენ.
ომმა შეასუსტა ან სულაც გაწყვიტა გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას
შორის ურთიერთობა, დაიკარგა ნდობა ერთმანეთის მიმართ, მაგალითად, შეიარაღებული
ჯგუფების მხარდაჭერასა ან საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობაში ეჭვის გამო. გორის
16

16 International Crisis Group (2010) South Ossetia: The Burden of Recognition, Europe Report N°205.
17 იგივე.
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მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიაანთკარში მცხოვრები მოხუცის ნაამბობის მიხედვით
მისი სახლი იმ მიზეზით დაწვეს მეზობელ ოსურ სოფელში მცხოვრებმა მისმა ნაცნობებმა,
რომ სჯეროდათ, მოხუცი მოუძღვებოდა წინ ქართულ ჯარს 2008 წლის ომის დროს.18
B. ადამიანური ღირსება, ადამიანის უფლებები და დემოკრატია
მსხვერპლის რაოდენობა, დაუცველობა, უნდობლობა, ეთნიკური დაპირისპირება შეიარაღებული კონფლიქტის დროს და მისი დასრულების შემდეგ, ხელს უწყობს შეუწყნარებლობას, რადიკალიზმს და ზრდის ავტორიტარიზმისა და კორუფციის რისკებს. კონფლიქტისა
და კონფლიქტის შემდგომი მყიფე მდგომარეობის პირობებში მთავარ მსხვერპლს სწორედ
დემოკრატია წარმოადგენს. ამას ხშირად ხელს უწყობენ სხვადასხვა აქტორები, მათ შორის
სამხედრო ან პოლიტიკურ ლიდერები, რომლებიც რაციონალურ გათვლებს აკეთებენ საკუთარი ლეგიტიმაციისათვის და მხარდამჭერთა გასაზრდელად. მაგალითად, მთელი ერისაგან მტრის ხატის შექმნის ან „ჩვენ მათ წინააღმდეგ” პრინციპის ჩამოყალიბების მეშვეობით, სადაც „ჩვენი” მხარე გადარჩენასთან და „ჩვენი” მოსახლეობის კარგად ყოფნასთან
ასოცირდება, ხოლო „სხვა” მხარე, „ეგზისტენციალურ საფრთხეს” წარმოადგენს.19 ხოლო ამ
საფრთხეებთან ბრძოლას, ბუნებრივია, განსაკუთრებული ღონისძიებები სჭირდება, რაც,
შესაძლოა, გამოიხატებოდეს კანონების იგნორირებაში, ძალადობის გამართლებასა და ადამიანის უფლებების დარღვევაში.20 „ეთნიკური ჯგუფისთვის” საფრთხის წარმოჩენა განსაკუთრებით სასარგებლოა განსხვავებული აზრის ჩასახშობად, მით უმეტეს, თუ განსხვავებული აზრის მქონეთ მოღალატის ეტიკეტიც მიეწებება.21 „სხვისი” კოლექტიური შიში არის
მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ შეიძლება ემორჩილებოდნენ ადამიანები ავტორიტარულ
წესებს, იტანდნენ ძალადობასა და ადამიანის უფლებების დარღვევას.
დემოკრატიზაცია საქართველოს ყველა მთავრობის გაცხადებულ პოლიტიკას წარმოადგენდა, მაგრამ, როგორც კი მმართველი ელიტები პოპულარობის შემცირებას გრძნობდნენ, როგორც წესი, გარეშე საფრთხეებით იწყებდნენ აპელირებას მხარდამჭერთა მობილიზებისა და
არადემოკრატიული მმართველობის გასამართლებლად. მაგალითისთვის, საქართველოს დედაქალაქში 2007 წლის ნოემბერში გამართული საპროტესტო აქციების შემდგომ, რომლებიც
პირველი ფართომასშტაბიანი ანტისახელისუფლებო დემონსტრაციები იყო ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მმართველი ელიტების რეაგირება იყო ინფორმაციის გავრცელება რუსული
კონსპირაციის შესახებ და იმის განცხადება, რომ ყველაფერზე პასუხისმგებელი იყვნენ „ბნელი ძალები”. ერთ-ერთი მკვლევრის თანახმად: „რუსეთის აჩრდილი სამაშველო რგოლივით იყო
პრეზიდენტ სააკაშვილისათვის, როდესაც მცირდებოდა მისი პოლიტიკური იღბალი“22.
აღსანიშნავია, რომ საგარეო საფრთხეების მატებასთან ერთად მატულობდა ადამიანის
უფლებების მდგომარეობის გაუარესება. ეს განსაკუთრებით ცხადი გახდა 2008 წლის ომის
შემდგომ, როდესაც მთავრობისა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლების განცხადებებს ლეიტმოტივად გასდევდა, რომ რთულია ადამიანების უფლებების დაცვა, როდესაც
მტერი დედაქალაქიდან 40 კილომეტრის მანძილზე იმყოფება.
აღნიშნული ტენდენცია უცხო არც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთისთვისაა უცხო, სა18 ავტორის ინტერვიუ შიდა ქართლში, 2015 წ.
19 Schröder, Ingo W. and Bettina Schmidt. (2001) “Introduction: Violent Imaginaries and Violent Practices” in Schröder, Ingo
W. and Bettina Schmidt (eds.) Anthropology of Violence and Conflict, London and New York: Routledge.
20 Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde (1998) Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner
21 V.P. Gagnon, Jn, (1994) Ethnic Nationalism and International Conflict: Case of Serbia, International Security, Volume 19,
Issue 3.
22 Scott Radnitz (2012) The Politics of Foreign Intrigue in the Caucasus, PONARS Eurasia Policy Memo No. 243.
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დაც ქართული სახელმწიფო და ქართველები, როგორც ერი, ზოგადად წარმოჩენილია, როგორც „პატარა ერის გადარჩენისთვის” ეგზისტენციალური საფრთხე. ამ მდგომარეობაში
ნებისმიერი უთანხმოება ან კრიტიკული მოსაზრება აღიქმება, როგორც „ღალატი”, ხოლო
ქართველები დემონიზებულნი არიან. სავსებით აშკარაა, რომ შეუწყნარებლობა, დისკრიმინაცია, პირადი თავისუფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევა აქ ჩვეული
პრაქტიკაა. ადამიანის უფლებების დაცვაზე საერთაშორისო ზედამხედველობის არარსებობა აძლიერებს ამ ერთეულებში არადამოკრატიულ მმართველობასა და სამოქალაქო და პოლიტიკურ აქტივისტთა იზოლაციას.
ცხინვალში მცხოვრებმა ერთმა რესპონდენტმა შემდეგნაირად განმარტა სამხრეთ ოსეთში არსებული მდგომარეობა: „მოსახლეობაში გაბატონებულია აზრი, რომ მათ უნდა შეასრულონ ყველაფერი, რასაც მთავრობა მოსთხოვს და მთავრობის მოთხოვნები მისაღები უნდა იყოს ყველასათვის.
ნებისმიერი განსხვავებული აზრი აღიქმება, როგორც სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. შესაბამისად, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები აქ ფაქტობრივად არ არსებობენ. და
თუკი ასეთები არსებობენ, ისინი ჩუმად არიან და ელიან, როდის გაქრება კონფლიქტის აჩრდილი და
განსხვავებული აზრის ქონა სახელმწიფოსათვის საზიანოდ აღარ იქნება აღქმული”.23
კონფლიქტურ და პოსტ„ …ორჯერ ძროხის გადმოსაყვანად გადავედი და რუსებმა
კონფლიქტურ სიტუაციებში,
არადემოკრატიული
მმართ- დამიჭირეს. მესამედ ჩემი მეგობარი მოკვდა, ოსი, იქითა მხარეს.
ველობის გამართლების კიდევ წავედით წინა დღით სამძიმარზე და არაუშავდა. მეორე დღესაც
ერთ სტრატეგიას წარმოად- გასვენებაში უნდა წავსულიყავი, მეგობარი მომიკვდა და, აბა, რა
გენს ზეწოლა დამოუკიდე- უნდა მექნა. ახლა ფული, შესაწირავიც ჩავიდე და იმათთვის მიბელ მედიასა და სამოქალაქო საცემი ჯარიმაც, თუ დამიჭერდნენ, ყოველი შემთხვევისათვის.
აქტივისტებზე,
რომლებიც ჰოდა, დამიჭირეს, აქ, ჩვენთან, ნაძვებში. ვუთხარი, ძმაკაცის გასსაზოგადოებებში
არსებულ ვენებაში მივდივარ-მეთქი. ჯერ არ დამიჯერეს, მერე დამიჯერეს,
პრობლემებზე
საუბრობენ. მაგრამ მაინც გამაჩერეს. ვეუბნებოდი, დროზე გამიშვით, აი,
სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზე- ჯარიმას ვიხდი და გამასამართლეთ-მეთქი. წამიყვანეს გამომძითის აქტივისტები და დამოუკი- ებელთან, მერე კი ჯავაში. დამაჯარიმეს და უნდოდათ, სახლში
დებელი ჟურნალისტები მუდ- გავეგზავნე. მე სახლში რა მინდა, მეგობრის გასვენებაში უნდა
მივად წარმოჩენილნი არიან, წავიდე, ამისათვის არ გადავედი-მეთქი? მეუბნებიან, შეუძლებეროგორც მოღალატეები ანდა ლიაო. ამ დროს იმ გასვენებაში იმათი პრეზიდენტი იყო მისული,
სულაც უცხოეთის აგენტები, თიბილოვი. ჰოდა, უთხრეს ჩემი მეგობრის შვილებმა, მამაჩვერომელთა ძირითად მიზანსაც, ნის მეგობარი დაიჭირესო, ისეთივე ბებერი, როგორიც მამაჩვედე ფაქტო დამოუკიდებლობის ნი იყოო, დასაფლავებაზე მოდიოდა ჩვენთანო. დარეკა იმან და
მყიფე სტატუს-კვოს განადგუ- დატრიალდა...თავისი მანქანით მიმიყვანეს ჩემი მეგობრის სახრება წარმოადგენს.24 ერთ-ერ- ლში. დავესწარი დასაფლავებას და კიდევ ნახევარი საათი დამთი გავლენიანი უფლებადაცვი- ტოვეს ქელეხში. მერე ისევ მანქანით წამომიყვანეს უკან. მორჩა,
თი ორგანიზაციის თანახმად, ამის მერე აღარ გადავალ, აღარ დავეჭერინები, მეყო....”
ს. ჭვრინისი, ქარელის მუნიციპალიტეტი
სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში „ადამიანებს არ შეუძლიათ
აზრის თავისუფლად გამოხატვა ან საკუთარი უფლებების დასაცავად გაერთიანება. თუნდაც ყველაზე ლეგიტიმური კრიტიკა შეფასებულია, როგორც ღალატი”.25
23 ავტორის ინტერვიუ, 2015.
24 International Federation for Human Rights (2014) Assessing Human Rights Protection in Eastern European Conflict and
Disputed Entities. Available at: https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_disputed_entities_uk-ld3.pdf.
25 იგივე.
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ასეთი პოლიტიკის გამო ის ადამიანები, რომლებსაც სამშვიდობო ინიციატივებისა თუ
სამშვიდობო მოძრაობის წამოწყება სურთ, მუდმივად საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და არ
შეუძლიათ სოციალურ ან პოლიტიკური ცვლილებებზე გავლენის მოხდენა. შესაბამისად,
ქართულ, ოსურ და აფხაზურ საზოგადოებებში სამშვიდობო მოძრაობა ვერ ჩამოყალიბდა
მასშტაბურ და გავლენიან მოძრაობად.
შეიძლება ითქვას, რომ კონფლიქტები წარმოადგენს დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და განსხვავებული აზრის უარყოფის მთავარ მიზეზს. FIDH-ის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის კონფლიქტის ყველა ზონაში (აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, მთიანი ყარაბაღი, ყირიმი, დნესტრისპირეთი) უგულებელყოფილია ადამიანის ძირითადი უფლებები და გაბატონებულია მდგომარეობა, სადაც „არ არსებობს
ეროვნული მექანიზმები, რადგან დე იურე ხელისუფლებას ძალიან მცირე გავლენა აქვს
დე ფაქტო ხელისუფლებაზე. კანონის უზენაესობის არარსებობა და კორუფციის მაღალი
დონე ადგილობრივ კანონმდებლობასა და სასამართლოებს უკიდურესად არაეფექტურს
ხდის... ომბუდსმენის ოფისები არ არის დამოუკიდებელი და პოლიტიზებულია; მოქალაქეებს აქვთ ძალიან მცირე სამოქალაქო ცნობიერება და, ამიტომ არ შეუძლიათ საკუთარი უფლებების დაცვის მოთხოვნა“26. ეს ტენდენცია პირდაპირ კავშირშია მოუგვარებელ
კონფლიქტებთან.

C. ადამიანური განვითარება
კონფლიქტები და შეიარაღებული დაპირისპირებები ანადგურებს სოციალურ ინფრასტრუქტურას და შლის ბაზრებს, რის აღდგენაც არადემოკრატიული, უკონტროლო
მმართველობის პირობებში, რთულია არა მხოლოდ ფინანსური სახსრების ნაკლებობისა
და ეკონომიკაზე კონფლიქტის უარყოფითი ზეგავლენის გამო, არამედ კორუფციისა და
ჩინოვნიკების პირადი დაინტერესების გამოც.
არსებობს რამდენიმე ახსნა, თუ რატომ არის კონფლიქტის მქონე საზოგადოებები მეტად მიდრეკილი კორუფციისადმი: სუსტ სამოქალაქო საზოგადოებას, მედიის ჩათვლით,
არ შეუძლია მთავრობის კონტროლი; სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი არსებული უნდობლობა ქმნის ისეთ მდგომარეობას, რომ ადამიანები ცდილობენ საკუთარი საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად სახელმწიფო ორგანოების პირადი ინტერესებისთვის გამოყენებას;
ამასთანავე, უამრავ თანამდებობის პირს არ სურს იმ სარგებლის დათმობა, რომელსაც შეიარაღებული მოქმედებების დროს დაეუფლნენ; კანონის უზენაესობის არარსებობა პირდაპირ უწყობს ხელს კორუფციული პრაქტიკის წარმოქმნას და ა.შ.27 შესაბამისად, თავს იჩენს
ისეთი მოუგვარებელი პრობლემები, როგორებიცაა სიღარიბე, სოციალური უთანასწორობა,
ცხოვრების და განათლების დაბალი დონე, სამედიცინო და სოციალურ მომსახურებებზე
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა და აშ.
კონფლიქტებმა უარყოფითად იმოქმედა ქართული, სამხრეთ ოსური და აფხაზური საზოგადოებების ადამიანური განვითარების ყველა ასპექტზე, ხოლო კონფლიქტის გადაუჭრელი
ხასიათი ხელს უწყობს ამ პრობლემების შენარჩუნებას. ეს განსაკუთრებით თვალში საცემია
მოსახლეობასა და დევნილთა ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის შემთხვევაში. მართალია,
2008 წლის შემდეგ ღია საომარი მოქმედებები აღარ მიმდინარეობს, მაგრამ მოუგვარებე26 იგივე.
27 The Center for Stabilization and Reconstruction Studies (2006), Post Conflict Institution Building: Beating Corruption. იხ.:
http://edocs.nps.edu/npspubs/scholarly/Proceedings/csrs/2006/csrs_dec06.pdf.
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ლი კონფლიქტები ყველაზე ძვირად სწორედ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას უჯდება. კონფლიქტის შედეგების აღმოფხვრის პროცესი წლებია, კვლავ
იწელება, იმის გამო, რომ მხარეები ვერ თანხმდებიან ისეთ მნიშვნელოვან ჰუმანიტარულ
საკითხებზე, როგორებიცაა სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება, სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწებზე ხელმისაწვდომობა, თავისუფალი გადაადგილება გამყოფ ხაზზე და
ა.შ. შედეგად, მოსახლეობამ დაკარგა შემოსავლის ტრადიციული წყარო - მიწათმოქმედება
და მესაქონლეობა. 2014 წლის სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, სამხრეთ ოსეთის
გამყოფი ხაზის ზოგიერთმა სოფელმა მავთულხლართების გავლების გამო მიწების 50-60%
დაკარგა.28 ასევე მწვავედ დგას პრობლემა დევნილების შემთხვევაშიც, რომლებიც ჯერ ისევ
ტრავმირებულნი არიან ომისა და იძულებით გადაადგილებისაგან და მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრობენ. პრობლემები მოიცავს უმუშევრობას, არაადეკვატურ
საცხოვრებელს, ჯანმრთელობის პრობლემებს, განათლების დაბალ ხარისხს და ა.შ.29 ბევრი მათგანი, განსაკუთრებით კი 90-იანი წლების დევნილები პრობლემების ჩაკეტილ წრეზე
ტრიალებენ: რაც ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ხარისხიან განათლებაზე, დასაქმების მით
ნაკლები შესაძლებლობები აქვთ, რაც, თავის მხრივ, იწვევს სიღარიბეს, ჯანმრთელობის გაუარესებას და მათი შვილებისთვის განათლების ნაკლებ შესაძლებლობებს.
მდგომარეობა ბევრად უარესია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რაც, სავარაუდოდ, გამოწვეულია არა მხოლოდ ომის გამანადგურებელი შედეგებით, არამედ აგრეთვე კორუფციითაც. მაგალითად, სამხრეთ ოსეთისათვის რუსეთის მიერ გაწეული დახმარება 2008-2010
წლებში 840 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენდა, რაც თითოეულ მცხოვრებზე დაახლოებით
28,000 აშშ დოლარს წარმოადგენდა, მაგრამ მოსახლეობა კვლავ ჩივის ომის შემდეგ დაწყებული რეკონსტრუქციის დაბალ ტემპზე, რაც უმთავრესად კორუფციით იყო გამოწვეული.30
მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს სისტემური კვლევა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში
არსებული სოციალური პრობლემების თაობაზე, აღიარებული ფაქტია, რომ ორივე რეგიონში სამედიცინო და სოციალური მომსახურება, სკოლამდელი და სასკოლო განათლება საკმაოდ მძიმე ვითარებაშია.

IV. დასკვნა: მოჯადოებული წრის გასარღვევად
წინამდებარე სტატიის მიზანს წარმოადგენდა ქართველების, ოსების და აფხაზების განვითარების დაკარგული შესაძლებლობების გაანალიზება, რაც გამოწვეულია მოუგვარებელი კონფლიქტებით. აშკარაა, რომ კონფლიქტი იწვევს ნგრევას, ავტორიტარიზმს, ადამიანის უფლებების დარღვევასა და განვითარების შეფერხებას, რაც, თავის მხრივ, ამწვავებს
კონფლიქტს და ხელს უწყობს დაძაბულობას. კონფლიქტების შედეგად ყველა დაზარალდა,
თუმცა კიდევ უფრო მეტი ზიანის მომტანი აღმოჩნდა მოუგვარებელი კონფლიქტი. ოსებმა
და აფხაზებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს ომამდელი მოსახლეობის გარეშე და იზეიმეს
28
სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი
მდგომარეობა საქართველოში. იხ.
https://drive.google.com/file/d/0BzKRMBDU8J3dRDBJaUVfZEt5Nkk/viewю
29 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and the Institute for Policy Studies (2012) Aging in Displacement:
Assessing Health Status of Displaced Older Adults in the Republic of Georgia. იხილეთ: http://www.jhsph.edu/research/
centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/GEORGIA%20PRM%20OLDER%20
ADULT%20STUDY%2001May2012.pdf; Institute for Policy Studies, Association “Dea”(2014) Needs and Priorities of IDP and
Conflict-affected Women and Girls. იხილეთ:
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2014/idp%20%20conflictaffected%20women_geo.pdf?v=1&d=20150410T195129
30 International Crisis Group (2010) South Ossetia: The Burden of Recogniton, Europe Report N°205.

35

მედეა ტურაშვილი

რუსების მიერ აღიარება, თუმცა, ამას ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონისა
და უფლებების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ მოჰყოლია. პირიქით, ისინი კიდევ უფრო
მეტად გახდნენ რუსეთზე დამოკიდებული, დანარჩენი მსოფლიოსაგან კი - იზოლირებული.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია. ამას გარდა, მან დაკარგა ომამდელი მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მიიღო დიდი რაოდენობის იძულებით გადაადგილებული
პირები და კვლავ უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე დგას, რითაც ხშირად ამართლებს
ხელისუფლება ადამიანის უფლებების დარღვევებსა და არადემოკრატიულ მმართველობას.
მართალია, 2012 წლის საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დემოკრატიის ხარისხი და ადამიანის უფლებების მდგომარეობა გაუმჯობესდა, მაგრამ აუცილებელია აღნიშნული მონაპოვრის გამყარება. საქართველო კვლავ დიდ ფინანსურ ხარჯებს სწევს მოუგვარებელი კონფლიქტებისთვის.
ეს არის მანკიერი წრე, რომელიც უნდა დასრულდეს; 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის
მცდარი გათვლები პრაგმატიზმით უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია სტრუქტურული რეფორმები დემოკრატიზაციის, უმცირესობებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის, კანონის უზენაესობის გამყარებისა და სიღარიბის
აღმოფხვრისათვის, ასევე, მომავალში დაძაბულობის ესკალაციის თავიდან აცილებისა და
სხვადასხვა ჯგუფების მშვიდობიანი თანაცხოვრების უზრუნველყოფის მიზნით.
ეს არის რთული, მაგრამ აუცილებელი ამოცანა, როგორც პოლიტიკური წრეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებისათვის. მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ რადიკალურმა და მტრულმა დისკურსმა, შესაძლოა, გამოიწვიოს ადამიანების პოლარიზაცია, ეთნიკურ, კლასობრივ,
რასობრივ, კანის ფერის, რელიგიის ან ნებისმიერი სხვა ნიშნების საფუძველზე. ამის მაგივრად, აუცილებელია, ინკლუზიური, გამაერთიანებელი დისკურსი, იმისათვის, რომ დაპირისპირებული საზოგადოებები გაერთიანდნენ მშვიდობისა და სტაბილურობის საერთო მიზნის
გარშემო.
სტაბილურობისა და მშვიდობის დამკვიდრების მიზნით, ქართულ, აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებაში აუცილებელია დამოკიდებულებისა და პოლიტიკური კულტურის ფუნდამენტური შეცვლა. შეუძლებელია მშვიდობის უზრუნველყოფა დემოკრატიის გარეშე, რადგანაც
დემოკრატია არის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების, კომპრომისების, დავების არაძალადობრივი გზით გადაჭრისა და განსხვავებების პატივისცემის საშუალება. დემოკრატიის პირობებში სამოქალაქო ომებისა და ძალადობის ნაკლები რისკი არსებობს. 31
მეორე მხრივ, შეუძლებელია სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების
მიღწევა მშვიდობის გარეშე, გამომდინარე იქიდან, რომ კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მშვიდობიანი პოლიტიკური გარემო და სტრუქტურული რეფორმები,
რომლებიც მოიცავს ადამიანის უფლებებს, ადამიანის საჭიროებებსა და ადამიანის უსაფრთხოებას. როგორც ერთ-ერთმა მეცნიერმა აღნიშნა, „მშვიდობა არის განვითარება, ამ სიტყვის ყველაზე ფართო გაგებით”.32

31 ბევრი მეცნიერი წარმოადგენს მტკიცებულებას იმის თაობაზე, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებებში ეთნიკური
ან სამოქალაქო ომების წარმოება ნაკლებადაა შესაძლებელი. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფოს
დემოკრატიული მმართველობის მქონე მეზობლები ჰყავს, ნაკლებად სავარაუდოა მისი ჩართულობა შიდა ეთნიკურ
კონფლიქტში. Havard Hegre and Martin Austvoll Nome (2010) Democracy, Development, and Armed Conflict, Paper
presented to the 2010 Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington DC. იხილეთ: https://
havardhegre.files.wordpress.com/2013/09/hegre_nome_apsa2010.pdf ; Sambanis, Nicholas ( 2001) Do Ethnic and Non-ethnic
Civil Wars Have the Same Causes?, Journal of Conflict Resolution Volume 45, Issue 3.
32 E. Azar (1990). The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases. Hampshire: Dartmouth; and J. Burton
(1990). Conflict: Human Needs Theory. London and New York: Macmillan and St Martin’s Press.
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„სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული კონფლიქტის
გავლენის შეფასება მის სოციალურ კაპიტალსა
და კავშირებზე”
სვეტლანა ვალიევა1

ინდივიდის კეთილდღეობის საფუძველი საზოგადოებასა და მის თვითორგანიზებაში
მდგომარეობს. შესაბამისად, თავდასხმის ქვეშ მყოფი სოციალური ჯგუფის ერთიანობის
დაშლა შეიარაღებული კონფლიქტების ძირითადი მიზანია. განადგურებული ინფრასტრუქტურა, პოლიტიკური არასტაბილურობა და დაუცველობა იწვევს კაპიტალის გადინებას, რაც
“ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების პროცესების ძირითადი მექანიზმია.”2
სამხრეთ ოსეთის მსგავს შედარებით მცირე ზომის ადგილებში სოციალური სტრუქტურების მქონე თემებში მჭიდრო ურთიერთობები ყალიბდება, რომლებიც, თავის მხრივ, ინდივიდების ქცევას განსაზღვრავს. გასული ოცი წლის პერიოდში მომხდარი კონფლიქტების
განმავლობაში ფუნქციონალური თემები მათში გამჯდარ სოციალურ კაპიტალთან ერთად
განადგურდა.
ამ სტატიაში განხილულია ძალადობრივი შეიარაღებული კონფლიქტის გავლენა სამხრეთ
ოსეთის სოციალური ქსელების კონტექსტუალურ პირობებზე (კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებისა და მიგრაციის გავლით), რაც, თავის მხრივ, ეკონომიკურ საქმიანობაზეც აისახება. სტატია სოციალური კაპიტალისა და ქსელების თეორიის განხილვით
იწყება და სამხრეთ ოსეთის კონტექსტში მისი გამოყენებით გრძელდება. ბოლოს, სამომავლო კვლევებისა და ნაბიჯების განსახორციელებლად მოყვანილია რეკომენდაციები, რომლებსაც სათანადო დასკვნები ახლავს თან.

სოციალური კაპიტალი და ქსელები სოციალურ-ეკონომიკურ კონტექსტში
სოციალური კაპიტალი სოციალური ერთობისა და ეკონომიკური სტაბილურობისთვის
ინდივიდუალური მოთამაშეების ფუნდამენტურ ფარდობით რესურსს წარმოადგენს. სოციალური კაპიტალის ჰიპოთეზა მიიჩნევს, რომ უკეთესი სოციალური კაპიტალის მფლობელებს მიზნების განხორციელების მეტი შანსი აქვთ.3 სოციოლოგიური თეორიის მიხედვით,
სოციალური კაპიტალის კონცეფცია „ინდივიდუალური აქტივებიდან თემების და ერების მახასიათებელ ნიშნად გარდაქმნაში მდგომარეობს” მრავალგვარი გამოყენებით.4 სოციალური
1 სვეტლანა ვალიევა არის მსოფლიო ბანკის წყლის რესურსების მართვის კონსულტანტი, ვაშინგტონი, აშშ.
სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არ ასახავს მისი ორგანიზაციის პოზიციებს.
2 Galor, Oded, and David N. Weil. Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition
and Beyond. American Economic Review, 2000, 90(4): 806-828. DOI: 10.1257/aer.90.4.806
3 Eric L. Lesser, Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications, doi:10.1016/B978-0-7506-7222-1.50001-5.
4 Eric L. Lesser, Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications, doi:10.1016/B978-0-7506-7222-1.50001-5.
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კაპიტალის კოლექტიური საქონლის ასპექტი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ნდობის ჩამოყალიბების გზით სხვა ადამიანებზე გარე ზეგავლენის მქონე ორი ინდივიდის ურთიერთობა.
სოციალური ქსელის ანალიზი სოციალურ კაპიტალთან დაკავშირებული, მაგრამ მისგან
განსხვავებული მიდგომაა. სოციალურ მეცნიერებათა პერსპექტივების ფარგლებში, სოციალური ქსელის ანალიზი ინტერდისციპლინური კვლევის დარგია, რომელიც სოციალური
მოთამაშეების ურთიერთდამოკიდებულებას განიხილავს და მათ შორის არსებული ურთიერთობების სტრუქტურების გადასინჯვის საშუალებას იძლევა. სოციალური ქსელის ანალიზი უნიკალური შეზღუდვებით, შესაძლებლობებით და აღქმებით გამოწვეული შედეგების
მქონე ურთიერთობების კანონზომიერებას სწავლობს იმ კონტექსტის გათვალისწინებით,
რომელშიც ინდივიდები ერთმანეთის ქცევას განსაზღვრავენ.
დღესდღეობით ეკონომიკური სისტემები გაცილებით უფრო რთული და მომსახურებაზე
ორიენტირებულია. ცოდნისა და სურვილის ერთმანეთთან დაკავშირების გზით ქსელები სოციალურ კავშირებს ახალი ცოდნისა და რესურსების წყაროდ იყენებენ. ინფორმაციის მასშტაბური და ეფექტური გავრცელების გზით სოციალური ქსელები სიახლისა და მისი გავრცელების წყაროს როლს ასრულებენ. დეცენტრალიზებული სახით ორგანიზებული სოციალური ქსელებიც ქსელური ინფორმაციული ეკონომიკის გულში არიან მოქცეული და გვერდს
უვლიან საბაზრო წარმოების ადგილების შეზღუდვებს.

სოციალური კაპიტალის ეკონომიკური სარგებელი
მიუხედავად იმისა, რომ „სოციალური ცხოვრების უმეტესი ნაწილი არაეკონომიკური ფოკუსის გარშემო ტრიალებს”, საზოგადოებისა და ეკონომიკის შერევა ეკონომიკური ჩართულობის
ეფექტს იძლევა.5 ინდივიდუალურ და ორგანიზაციულ სოციალურ კავშირებში გამჯდარი სოციალური კაპიტალი ხელმისაწვდომი რესურსების კავშირით და მოთამაშეების მიერ ამ კავშირებზე განხორციელებული კონტროლით იზომება.6 კოლექტიურ დონეზე სოციალური კაპიტალის
პროდუქტიულობა შეიძლება განვიხილოთ წარმოებასთან, სავაჭრო ოპერაციებთან და მონიტორინგის ხარჯების შემცირებასთან დაკავშირებით. ფიზიკურ კაპიტალთან შედარებით (რომელიც
განისაზღვრება, როგორც დაგროვილი ფიზიკური და ფინანსური სიმდიდრე და, როგორც წესი,
კლასიკურ ეკონომიკაში გვხვდება) ადამიანური და სოციალური კაპიტალის სახის აქტივები „ეკონომიკური ზრდისთვის თანაბრად, და ზოგ შემთხვევაში მეტად, მნიშვნელოვანია”.7 სოციალური
(და ინსტიტუციონალური) კაპიტალი ინდივიდებს შორის ურთიერთობაშია ჩადებული, მაშინ,
როცა ადამიანური კაპიტალი მოიცავს განათლებას, გამოცდილებას, ბუნებრივ ნიჭს, და ა.შ.8

სოციალური კაპიტალის როლი სამხრეთ ოსეთის კონტექსტში
სამხრეთ ოსეთის სოციალურ სტრუქტურაზე დაკვირვებისას კარგად ჩანს თემის სიმჭიდროვე. სამხრეთ ოსეთის საყოველთაო კოლექტივისტური მსოფლმხედველობა ცხოვ5 Mark Granovetter, The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, Journal of Economic Perspectives, Volume 19, Number
1, Winter 2005, Pages 33–50.
6 Henk Flap, Beate Völker. Creation and Returns of Social Capital, Routledge, Aug 2, 2004
7 კარლ მარქსი კაპიტალს განსაზღვრავს, როგორც „საშუალებებს, რომლებიც სანაშთო მოგებაშია გაერთიანებული”
8 Barbara Piazza-Georgi, The role of human and social capital in growth: extending our understanding, Cambridge Journal of of
Economics (2002) 26 (4): 461-479. doi: 10.1093/cje/26.4.461
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რების ყველა სფეროშია გამჯდარი და ოჯახებში და მათ მიღმა არსებულ ურთიერთობებს
კიდევ უფრო ამყარებს. საერთო მომავლის და წარსული გამოცდილებების გაზიარების
მოსაზრებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა სათემო ქცევის ყველა ასპექტზე აისახება.
სამხრეთ ოსეთისთვის დამახასიათებელია მჭიდრო ქსელების არსებობა, რომლებიც ზოგადად მცირე ზომის ჯგუფებშია გავრცელებული. მჭიდრო ქსელების ერთ-ერთ მთავარ სარგებელს ე.წ. „უბილეთო მგზავრის პრობლემის” გადალახვის შესაძლებლობა და ინდივიდუალური ქმედების ფორმირებით ნდობის ხაზგასმა წარმოადგენს. გამომდინარე იქიდან, რომ
ნორმები „მორალური თემის” ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და „კოლექტიური სასჯელის“9 საფრთხეს ქმნის, ისინი მჭიდრო ქსელებში გაცილებით უფრო მარტივი
განსახორციელებელია.
მჭიდრო სოციალური ქსელების მიერ შექმნილი სოციალური კაპიტალი მხოლოდ
ოჯახის რჩენის წყაროს როლს კი არ ასრულებს, არამედ ხელს უწყობს კანონის აღსრულებას და, ამგვარად, სოციალური კონტროლის ფუნქციის მატარებელიცაა. 10 სოციალური ურთიერთობების გზით ქცევის ნორმების განვითარება და ნაცვალგების
ვალდებულებების გათვალისწინებით მათი შემდგომი ინსტიტუციონალიზაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოციალური კაპიტალის განვითარებაში. თავის მხრივ,
ჯგუფურ ნორმებსა და კულტურასაც შეუძლიათ „უნარ-ჩვევებისა და პროდუქტიულობის ჩამოყალიბება”. 11
ტრადიციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ოსეთის სოციალურ-პოლიტიკური თვითორგანიზების პროცესში. ისტორიულად საჯარო თავყრილობები ოსეთის ტრადიციული
პოლიტიკური კულტურის ურთიერთობის პრინციპების აქტუალიზაციას ახდენდა.12 „ნიხასის” სახელით ცნობილი ფორუმები წარმოადგენდა სამხრეთ ოსეთის თემების პოლიტიკური თვითორგანიზების ადგილს, რომლებიც მჭიდროდ ჩასახლებული ჯგუფების კავშირებში
ძალაუფლებრივი ურთიერთობების კოორდინაციის გზით თემის ყოველდღიურ ცხოვრებას
აწესრიგებდა.
„ნიხასი”, როგორც საბჭო, დემოკრატიული არსის მატარებელი იყო; მას შინაარსიანი
ქცევის ასპექტების მოდელირების მეშვეობით სოციალიზაციის პოტენციალი გააჩნდა.
იგი დავების განხილვის, ამბების თხრობის და შეჯიბრებების ადგილის ფუნქციას ასრულებდა და, ამავდროულად, საჯარო ეთიკას ადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ მე-19
საუკუნის დასასრულს „ნიხასმა” ოსური საზოგადოებების საჯარო სფეროსთვის თავდაპირველი მნიშვნელობა დაკარგა, მისი შენარჩუნების გრძელვადიანი მცდელობა
ოსების ტრადიციული პოლიტიკური კულტურის კვლევაში „ნიხასის” მნიშვნელობაზე
მიუთითებს.13

9 James E. Rauch, Business and Social Networks in International Trade, Journal of Economic Literature, Vol. 39, No. 4 (Dec., 2001),
pp. 1177-1203.
10 Eric L. Lesser. Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications
11 Mark Granovetter, The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, Journal of Economic Perspectives—Volume 19, number
1, winter 2005, pages 33–50.
12 Хадикова А. Х., Дауева Т. Т., КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ТРАДИЦИОННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОСЕТИН (THE COMMUNICATIVE ASPECT OF OSSETIAN’S TRADITIONAL POLITICAL CULTURE), Современные проблемы
науки и образования, Выпуск № 6 / 2013. http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyy-aspekt-traditsionnoy-politicheskoykultury-osetin
13 Хадикова А. Х., Дауева Т. Т., КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ТРАДИЦИОННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОСЕТИН (THE COMMUNICATIVE ASPECT OF OSSETIAN’S TRADITIONAL POLITICAL CULTURE), Современные проблемы
науки и образования, Выпуск № 6 / 2013. http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyy-aspekt-traditsionnoy-politicheskoykultury-osetin
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სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა და ეკონომიკა კონფლიქტის შემდეგ
ძალადობრივი შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად გამოწვეულმა ნგრევამ სამხრეთ ოსეთზე გრძელვადიანი და მწვავედ ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური გავლენა
მოახდინა. მსხვერპლის, იძულებით გადაადგილების, კაპიტალისა და ინფრასტრუქტურის განადგურების შედეგად სოციალური გარემოსთვის მიყენებული ზიანი ომის ფიზიკურ ზიანთან შედარებით ნაკლებად ხელშესახებ და გაზომვად დანახარჯებს მოიცავს.14
ომის წარმოების შედეგად გამოწვეულმა ნგრევამ, რასაც ინსტიტუციებისა და ორგანიზაციების ეროზია მოჰყვა15,
„... ჩვენ ერთად ვცხოვრობდით და ისე სწრაფად გაფუჭდა ყვე- ეკონომიკური გარემოს გაულაფერი. მაგრამ ყველაფერი ამის აღდგენა... დავუშვათ, ჩვენი არესება გამოიწვია. ეს, თავის
შვილები... მათ არ ესმით, როგორები არიან ეს ქართველები. ისინი მხრივ,
ხელს უწყობს წარქართველებში არ ცხოვრობენ, არ ურთიერთობენ მათთან. ისინი მოებისა და ფაქტორების საისე იზრდებიან, რომ ქართველები მათი მტრები არიან. ქართვესურველი დონის შემცირებას,
ლი ბავშვები კი ისე იზრდებიან, რომ ოსები მკვლელები და საშინელი ხალხი ჰგონიათ. ჰოდა, როგორ უნდა გადავარწმუნოთ ისი- რადგან მობილურ ფაქტონი? ბევრი, ბევრი წელია საჭირო, რომ დაივიწყონ ყველაფერი. მე რებს (როგორებიცაა ფიზიკუარასდროს ცუდი არ მისურვებია მათთვის, ომის დროსაც კი. არ რი და ადამიანური კაპიტალი)
შემიძლია, ქართველებს ცუდი ვუსურვო, არ შემიძლია! იმიტომ უფრო მარტივად შეუძლიათ
რომ მათთან ერთად გავიზარდე, განათლება მივიღე მათთან. მე გადაადგილება, ვიდრე როარ შემიძლია, ისინი მძულდეს, არ შემიძლია, არ მიყვარდეს, არ მელიმე სხვას (მაგალითად,
შემიძლია, ამ ხალხს ცუდი ვუსურვო და არც არასდროს შემეძმიწას), რასაც ამ შედარებით
ლო. თუმცა, მქონდა ასეთი მომენტები, როცა ჩემს ახლობლებს
ხოცავდნენ. მაშინ საშინელი აზრები მქონდა. მე, როგორც ადამი- უფრო მობილური ფაქტორეანი...თუკი ვინმე მიყვარდა, მეგობრები, ქართველი ნათესავები, ბის თანდათანობითი გადინეჩემს სულში არაფერი შეცვლილა. ისევე მიყვარს, ისევე ვეურ- ბა მოჰყვება.16
თიერთები, ისევე ვხვდები წელიწადში ერთხელ. მაგრამ, როცა კი
მონაცემები სამხრეთ ოსევხვდებით - შემთხვევით, ან არა შემთხვევით - ჩვენ ვცდილობთ, თის მოსახლეობის შესახებ
არ შევეხოთ მტკივნეულ თემებს. ჩვენ ვუფრთხილდებით ერთმა- 1991 წლის შემდეგ განვითანეთს. იმიტომ რომ მე ოსი ვარ საქართველოდან და მეც მაქვს ის,
რებულ დრამატულ ცვლილერაც იქ დავკარგე.... მათ კი აქ დაკარგეს... ასე რომ, ჩვენ ყველამ
დავკარგეთ რაღაც, რაღაც ამ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელო- ბებზე მიუთითებს. 2015 წლის
ვანი. და ჩვენ ვცდილობთ, არ ვილაპარაკოთ ისეთ თემებზე, რაც შემოდგომაზე სამხრეთ ოსეთში ჩატარდა მოსახლეობის
ტკივილს მოგვაყენებს...”
ქ.ცხინვალი აღწერა, რომლის საბოლოო
შედეგებიც 2016 წლის შუა პერიოდში გამოქვეყნდება. პირველადი შედეგების მიხედვით მუდმივ მცხოვრებთა რაოდენობა 51 ათას ადამიანზე ოდნავ მეტია, მაშინ, როდესაც მხოლოდ ცხინვალში 30 ათასი
მოსახლე ცხოვრობს.17 წინა აღწერა 1989 წელს ჩატარდა, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ
ოსეთში 98,5 ათასი ადამიანი ცხოვრობდა, ცხინვალში კი - 42,3 ათასი.18 მიგრაციითა და
იძულებით გადაადგილებით გამოწვეული ღირებული ადამიანური კაპიტალის დაკარგ14 Deborah J. Warr. Gender, class, and the art and craft of social capital, The Sociological Quarterly, Volume 47, Issue 3, pages 497–520,
Summer 2006, DOI: 10.1111/j.1533-8525.2006.00056.x
15 როგორც წესი, ინსტიტუციების არარსებობით საფრთხისა და ეკონომიკური გაუარესების მიმართ მოწყვლადი ოჯახები
ყველაზე მეტად ზარალდებიან.
16 Collier, P. 1999. “On Economic Consequences of Civil War”, Oxford Economic Papers, 51(1): 168-83.
17 სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო სტატისტიკის სამმართველო, http://ugosstat.ru/ohvat-perepisi-v-yuzhnoy-osetii-sostavil-bolee51-tys-chelovek/
18 Этнокавказ. Этносостав Южной Осетии в 1886-1989, http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnsossetia.html
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ვის გარდა, ინვესტიციისათვის განკუთვნილი კერძო ფონდების განადგურება პოსტკონფლიქტური სახელმწიფოების რეალობის ნაწილია.19 ამ ფაქტს ისიც ადასტურებს, რომ
ამჟამად საჯარო სექტორი სამხრეთ ოსეთში ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი და შემოსავლის წყაროა.20 რადგან კერძო და საჯარო სექტორი სამხრეთ ოსეთის ახალგაზრდებს
ბევრ შესაძლებლობას არ აძლევს, საშუალო სკოლადამთავრებულთა და სწავლის გაგრძელების მსურველთა (დაახლოებით) ნახევარი რუსეთში მიდის, სადაც მათთვის სტიპენდიების კვოტებია გამოყოფილი.21 ეს ტენდენცია კიდევ უფრო ართულებს სამხრეთ
ოსეთში ეკონომიკური თვითკმარობის მისაღწევად საჭირო საქმიანობისთვის აუცილებელი მოსახლეობის მინიმალური რაოდენობის შენარჩუნებას.22
სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ოჯახები იმდენად მწვავედ განიცდიან ეკონომიკურ
პრობლემებს, რომ 2010 წელს კოლოსოვის და ო’ლოგლინის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის 24%-მა სამხრეთ ოსეთის დატოვების სურვილი გამოთქვა. მათი ნახევარზე
მეტი უკეთესი ეკონომიკური შესაძლებლობების საძიებლად რუსეთში ემიგრაციითაა
დაინტერესებული.23 2010 წელს ჩატარებულმა მეორე გამოკითხვამ კი აჩვენა, რომ თითქმის ყოველი გამოკითხული ოჯახის ერთი წევრი მაინც რუსეთში ცხოვრობს,24 რაც მეზობელ ქვეყანაზე დამოკიდებულებას კიდევ უფრო ამყარებს.25 ადამიანური კაპიტალის
გადინებას თან ახლავს ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულების შემცირება, როგორც
ადგილობრივ ეკონომიკაში, ისე გარე სავაჭრო პარტნიორებთან. ამჟამად სამხრეთ ოსეთის ომისშემდგომი ეკონომიკა გარე ვაჭრობას მხოლოდ რუსეთთან აწარმოებს.
გარდა ამისა, 2011 წელს სამხრეთ ოსეთის სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური
სიტუაციის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის მოპოვების მიზნით ჩატარებული კვლევა26
გამოკითხული რესპონდენტებისთვის ყველაზე უფრო მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური,
კულტურული და სხვა ყოველდღიური პრობლემების შინაარსის შეფასებას შეეცადა.27 გამოკითხვის შედეგებმა ავტორიტარული მმართველობით კომპენსირებულ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო სტრუქტურების არაეფექტურ მუშაობაზე და უამრავი თანამდებობის
პირის არაკომპეტენტურობასა და კორუმპირებულობაზე მიუთითა. სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკოსების დაბალი რეიტინგის მიზეზად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და
მოსახლეობის მასობრივიი გადინება დასახელდა.28
19 Patricia Justino. The Impact of Armed Civil Conflict on Household Welfare and Policy Responses. Department of Economic
and Social Affairs of the United Nations Development Policy Analysis Division. http://www.un.org/en/development/desa/
policy/wess/wess_bg_papers/bp_wess2008_justino.pdf.
20 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: БРЕМЯ ПРИЗНАНИЯ. International Crisis Group. Доклад № 205 Европа – 07.06. 2010 г
21 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: БРЕМЯ ПРИЗНАНИЯ. International Crisis Group. Доклад № 205 Европа – 07.06. 2010 г.
22 Коста Дзугаев. “Национальная идея осетин: история и современность”, http://iarir.ru/node/70
23 Kolossov, Vladimir, and John O’Loughlin. 2011. “After the Wars in the South Caucasus State of Georgia: Economic Insecurities and
Migration in the ‘De Facto’ States of Abkhazia and South Ossetia.” Eurasian Geography and Economics, 52 (5): 631–654.
24 G. Toal, J. O’Loughlin, “Inside South Ossetia: Survey of Attitudes in a De Facto State.”Post-Soviet Affairs. 29, 2, 136-172
25 გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ რესპონდენტები ქალაქ ცხინვალიდან, ცხინვალის, ზნაურის, ჯავის და ლენინგორის
რაიონებიდან; გამოკითხვა ვლადიკავკაზში (ჩრდილოეთ ოსეთი) მდებარე რუსული მეცნიერებათა აკადემიის ცენტრის
სოციოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორმა ხასან ძუცევმა ჩაატარა.
26 კვლევა ერთობლივად ჩაატარეს სოციალური და საბაზრო კვლევის ცენტრმა „SOCIUM” და სოციალურ-პოლიტიკურ
კვლევათა ინსტიტუტის ჩრდილოეთ ოსეთის სოციალურ კვლევათა ცენტრმა.
27 გამოკითხვაში 661-მა რესპონდენტმა და 10-მა ექსპერტმა მიიღო მონაწილეობა. ექსპერტების ჯგუფი წამყვანი ეკონომისტების,
პოლიტოლოგების, ისტორიკოსების, ადმინისტრაციული აპარატის წარმომადგენლების, ჟურნალისტების, განათლების
სფეროს წარმომადგენლების, მეწარმეებისა და სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთის სხვა მცხოვრებლებისგან შედგებოდა.
კვლევა ცხინვალსა და სამხრეთ ოსეთის ოთხ რაიონში ჩატარდა.
28 ДЗУЦЕВ ХАСАН ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЕВОРКЯН АРТЕМ САМВЕЛОВИЧ. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ НАКАНУНЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ ПРЕЗИДЕНТА (СЕНТЯБРЬ, 2011 г.). International Journal of Russian Studies http://www.ijors.net/issue2_2_2013/
pdf/__www.ijors.net_issue2_2_2013_article_1_dzutsev.pdf
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მაშინ, როცა კონფლიქტი უარყოფითად მოქმედებს ინსტიტუტების მიერ ეკონომიკის
მართვის, საბაზისო სოციალური სერვისების მიწოდების და სოციალურ-ეკონომიკური
სტაბილურობის შენარჩუნების უნარზე29, სხვა ფაქტორები, კორუფციის ჩათვლით, კიდევ უფრო მეტად უშლიან ხელს მათ ფუნქციონირებას. კორუფციის კულტურა შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც სამხრეთ ოსეთის საზოგადოების სოციალური ჩართულობის
უარყოფითი ასპექტი. პრობლემებს კიდევ უფრო აუარესებს სამხრეთ ოსეთის არასაკმარისად განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც კონფლიქტის ზოგიერთი ეფექტის შემსუბუქება შეუძლია.30
ასევე, აღსანიშნავია ისიც, რომ 1991 წლის ომის შედეგად მიღებული ეკონომიკური
შოკი კიდევ უფრო გააღრმავა საბჭოთა კავშირის დაშლამ, რამაც დამატებითი პრობლემა
შეუქმნა განვითარების პროცესს. გეგმური ეკონომიკიდან გადასვლის პერიოდში მომხდარმა შეიარაღებულმა კონფლიქტმა ხელი შეუშალა საჭირო ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების პროცესებს. ადმინისტრაციული პოტენციალის შემცირებისა და
კორუფციის დონის ზრდის გათვალისწინებით, სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებმა ერთმნიშვნელოვნად შეასუსტეს ქვეყნის პრობლემებთან ბრძოლის უნარი. გარდამავალ პერიოდში სოციალური პრობლემების დიდი ნაწილი კიდევ უფრო გააუარესა მონაცემთა
შესაგროვებლად საჭირო ინფრასტრუქტურის განადგურებამ და როგორც შედეგი, სანდო ინფორმაციის არარსებობამ.

რეკომენდაციები
სოციალური კაპიტალის გაზომვა არცთუ ისე მარტივია, განსაკუთრებით მის ცალკეულ
ინდივიდებზე გადანაწილების ფორმისა და, ასევე, მოტანილი სარგებლის გათვალისწინებით. თუმცა, ნამდვილად ღირს სამხრეთ ოსეთში ამ სფეროს ემპირიული კვლევა, განსაკუთრებით კი სოციალური სისტემების მიერ ეკონომიკურ საქმიანობაზე მოხდენილი
გავლენის მექანიზმების თვალსაზრისით. სამხრეთ ოსეთის ადამიანური და სოციალური
კაპიტალის დაკარგვის შედეგების გადასინჯვა კონფლიქტის ფასის უფრო სრულყოფილ
სურათს წარმოაჩენს; მან, შესაძლოა, გარკვეული წარმოდგენები შეგვიქმნას ომისშემდგომი აღორძინების წახალისების შესაძლებლობებზე და ეკონომიკური საქმიანობის
არაწრფივი დინამიკის მოშლა შეასუსტოს.
კონფლიქტის შემდგომ სიტუაციაში რესურსების გადანაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღებ სახელმწიფოს საზოგადოების ბედის გადაწყვეტაში აბსტრაქტული მედიატორის უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია. მოცემული შეზღუდვების მიუხედავად,
სამხრეთ ოსეთში ამჟამინდელი სიტუაცია მრავლისმომცველი სისტემური ცვლილებების
გზით გაბედული რეფორმების გატარების შესაძლებლობას იძლევა, რაც საჯარო ინსტიტუციების გამჭვირვალობის დონეს აამაღლებს. შესაძლებლობების სტრუქტურებისა და
სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი რესურსების კომბინაცია ახალი ბიზნესების წამოწყებას შეუწყობს ხელს. მთავრობის პოლიტიკა კოლექტიური სოციალური კაპიტალის
ზრდას მისცემს სტიმულს, რაც, ამავდროულად, ხელს შეუწყობს ეფექტური საზოგადოებების აღდგენასა და ეთნიკური დანაყოფების შეკავშირებას.
სოციალურ ორგანიზაციაში გამჯდარი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების გათვა29 Patricia Justino. The Impact of Armed Civil Conflict on Household Welfare and Policy Responses. MICROCON Research
Working Paper 12. June 2009. https://www.hitpages.com/doc/6271114800005120/17/
30
Crisis Group, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/georgia/205%20South%20Ossetia%20-%20the%20
Burden%20of%20Recognition%20RUSSIAN.pdf
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ლისწინებით, სოციალური კაპიტალი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გარემოს ზოგად
მართვასა და სამთავრობო დაწესებულებების ეფექტურობაში.31 ფუნქციონალური პოლიტიკური ინსტიტუტების არსებობის პირობებში სოციალური კაპიტალი ადამიანებს
კოლექტიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრაში ეხმარება; იგი
ასევე პოლიტიკურ ეფექტურობას, მშვიდობის შენარჩუნებას, აღორძინებასა და ადგილობრივ განვითარებასაც უწყობს ხელს. აღსანიშნავია საზოგადოებასა და მის ინსტიტუტებს შორის ერთმანეთის შემავსებელი ურთიერთობის ფასეულობა. „ორგანიზაციები, როგორც ინსტიტუციონალური ჩარჩოები, სოციალური კაპიტალის მაღალ დონეზე განვითარებას წარმართავენ”, 32 მაშინ, როდესაც „კავშირების ეფექტურობა ერთი
შეხედვით ინსტიტუტების მიერ არის განპირობებული”.33 ეკონომიკური ინსტიტუტები
სოციალური კონსტრუქციების სახეს იღებს და, შედეგად, ეკონომიკურ საქმიანობას
კონკრეტული ინდივიდების ნაცვლად ადამიანების ჯგუფები მართავენ34, რაც კიდევ
ერთხელ უსვამს ხაზს ეკონომიკური საქმიანობის სოციალურ სტრუქტურებთან გადაჯაჭვულობას.
შრომით ბაზარზე წარმატების შანსის გასაზრდელად სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებ
ახალგაზრდებს ახალ ტექნოლოგიებსა და პროფესიებზე
„... როცა თბილისში ვცხოვრობდი, იქ მეზობელი მყავდა, მეორიენტირებული ტექნიკუ- გობარი, ლამის დაბადებიდან ვმეგობრობდით. ჰოდა, აი, ახლა
რი განათლებისა და ცოდნის ინტერნეტით გვაქვს მიმოწერა. მათთან ყველაფერი კარგადაა,
მიღების საშუალება უნდა თითქოს. მე მას არ ვეკითხებოდი ყველაფერზე, რაც ხდებოდა,
მიეცეთ; ეს მათ საზოგადო- იმიტომ რომ, მაინც ვმეგობრობდი მასთან და არ მინდოდა, მასში
ჩემთვის ახალი რამე დამენახა. მეშინია, მას რამე ვკითხო, ვაითუ
ებაში საკუთარი ადგილის
ისიც იმავე აზრზეა, როგორც მათი ხელისუფლება. ამიტომ ჩვენ
დამკვიდრების საშუალებას ნეიტრალურ თემებზე ვლაპარაკობთ. ისიც არასდროს მისვამს
მისცემს და სამხრეთ ოსეთ- ისეთ შეკითხვებს, ალბათ იმიტომ, რომ იცის, პირდაპირ ვუპასუში ეკონომიკური საქმიანო- ხებ, რასაც ვფიქრობ. ალბათ, მასაც არ უნდა ამის მოსმენა. ჩვენ
ბის აღდგენის მამოძრავე- ასე ვლაპარკობთ... შვილებზე, ოჯახებზე, ბავშვობას ვიხსენებთ...
ბელ ძალად აქცევს. ბოლო პოლიტიკა ჩვენთვის აკრძალული თემაა..”
ქ.ცხინვალი
დროს ჩატარებული კვლევის
მიხედვით სამხრეთ ოსეთის
ახალგაზრდები კარგად იცნობენ და რეალურად აფასებენ საკუთარ პოტენციალსა და
შესაძლებლობებს. 142 დასაქმებული ახალგაზრდის და სტუდენტის (18-25 წლის) გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდები საკუთარი მომავლით არიან დაინტერესებული და
თვითგანვითარების ადეკვატური მიზნები გააჩნიათ.35
სამხრეთ ოსეთში სკოლადამთავრებული და რუსულ უნივერსიტეტებში სასწავლებლად წასული ახალგაზრდების ნაკადის შესაჩერებლად სამხრეთ ოსეთის საუნივერსიტეტო კომპლექსმა შეთავაზებული საგანმანათლებლო შესაძლებლობები უნდა გააუმჯობესოს. ბოლო პერიოდში საუნივერსიტეტო კომპლექსმა ინოვაციური პოტენციალის შესაქ31 Jonathan Isham, Thomas Kelly, Sunder Ramaswamy. Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing
Countries. Edward Elgar Publishing, November 2002
32 Janine Nahapiet and Sumantra Ghoshal, Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, The Academy of
Management Review, Vol. 23, No. 2 (Apr., 1998), pp. 242-266
33 Henk Flap, Beate Völker, Creation and Returns of Social Capital, Routledge, Aug 2, 2004
34 Mark Granovetter, Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis, Department of Sociology, State
University of New York at Stony Brook, Acta Sociologica, January 1992 vol. 35 no. 1, p. 3-11.
35 Khabaeva L.M., Abaeva I.V., Krupnov D.Y., Psychological Analysis of Life-meaning Orientations of the youth of South Ossetia,
Современные проблемы науки и образования, Выпуск. გამოცემა № 5 / 2014. http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiyanaliz-smyslozhiznennyh-orientatsiy-molodezhi-yuzhnoy-osetii
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მნელად და სოციალურ-ეკონომიკური ზრდის ინოვაციური სტრატეგიის განსავითარებლად ქსელური სტრუქტურების შექმნის რუსული გამოცდილება გამოიყენა; მას შეუძლია
მეცნიერებისა და პროფესიული გადამზადების ეროვნული ინოვაციური პოტენციალის
ჩამოყალიბება.36 სკოლებისა და ეთნოკულტურული გარემოს სპეციფიკის გათვალისწინებით მოხდა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სხვა ადგილობრივ საგანმანათლებლო და სამრეწველო ორგანიზაციებს შორის ინტეგრაციული ურთიერთობების იმედისმომცემი გაღრმავება. გარდა ამისა, ახალგაზრდები უფრო ადვილად იღებენ ახალი ბიზნესის წამოწყების რისკებს, რასაც შემდეგ რეკომენდაციამდე მივყავართ:
ეკონომიკური განვითარების წახალისებისა და სამხრეთ ოსეთში არსებული უმუშევრობის მაღალი დონის დასაძლევად საზოგადოებრივი ინსტიტუტების გაძლიერების საჭიროებასთან ერთად აუცილებელია ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებაც. შეიძლება ითქვას,
რომ მცირე ბიზნესი ეკონომიკური საქმიანობის საფუძველი და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. დინამიკური ხასიათიდან გამომდინარე,
სოციალური ქსელები მხარეებს შორის კონტაქტის დამყარების საშუალებით ქმნიან
შესაძლებლობებს და პროდუქტიული ინტეგრაციის საშუალებას იძლევიან. ამასთან,
ბაზრები „მათი სოციალური ქსელების ფორმირების საწყის ეტაპზე“37 ვითარდება, რაც
სოციალური რესურსების მეშვეობით ეკონომიკური რესურსების ხელმისაწვდომობას
უზრუნველყოფს.38

დასკვნა
ადამიანები მატერიალური სარგებლის, ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისა და სოციალური კავშირების ძიებაში მყოფი მრავალმხრივ მოტივირებული არსებები ვართ. „თავისუფალი
და ეფექტური ქმედების” განვითარების პოტენციალის მქონე თემებისა და ორგანიზაციების
მსგავსი გარე სტრუქტურები აუცილებელია ადამიანის განვითარებისათვის.39 მასშტაბური
რღვევის, მაგალითად, მოსახლეობის დაკარგვის ან ეკონომიკის ორიენტაციის შეცვლის
დროს მოსალოდნელია ხელმისაწვდომი რესურსების კავშირებისა და მათზე სხვადასხვა
მოთამაშეების მიერ განხორციელებული კონტროლის შემცირება. სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ფასთან დაკავშირებული სოციალური და ადამიანური დანახარჯების პრობლემების
გადასაჭრელად საჭირო რეკომენდაციები მეტ ანალიზს და უფრო ამომწურავ მონაცემებს
საჭიროებს. თუმცა ეს კვლევა უკვე იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციას სამომავლოდ გამოსაკვლევი საკითხების შესახებ.

36 ДЖАГАЕВА ТАТЬЯНА ЕРАСТОВНА, Инновационные процессы в университетской деятельности республики Южная
Осетия (Innovative Processes in the Performance of University of South Ossetia). Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. Педагогика, психология, № 2 / 2014. http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-protsessy-v-universitetskoydeyatelnosti-respubliki-yuzhnaya-osetiya
37 Jason Potts, Stuart Cunningham, John Hartley, Paul Ormerod. Social network markets: a new definition of the creative
industries; Journal of Cultural Economics, September 2008, Volume 32, Issue 3, pp 167-185.
38 Alejandro Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998), pp.
1-24. http://www.jstor.org/stable/223472
39 Yochai Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom
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კონფლიქტის ფინანსური მხარე ქართულ-ოსურ
მაგალითზე
ვახტანგ ჭარაია1
ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტები, როგორც საქართველოში, ისე
მთლიანად რეგიონში არასტაბილურობის ერთ-ერთ ძირითად ელემენტს წარმოადგენს.
ერთი შეხედვით, სტაბილურობა რეგიონის ყველა მოთამაშის ინტერესში უნდა შედიოდეს,
თუმცა სინამდვილეში საქმე არც ისე მარტივადაა, თუნდაც იმიტომ, რომ რეგიონში ტერიტორიულად უდიდესი და ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყანა - რუსეთი, უკვე 25 წელია,
დესტაბილიზაციის ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორად გვევლინება. რუსეთი თავისი პირდაპირი თუ ირიბი ქმედებებით საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ მასზე ტერიტორიულად 20-ჯერ
მცირე საქართველოს, არამედ საკუთარ რეპუტაციას, საერთაშორისო ნდობას და ეკონომიკურ პერსპექტივებს. ამჟამად საქმე გვაქვს მილიარდობით დოლარის ღირებულების მატერიალური ზარალთან, ფუჭად დახარჯულ ძვირფას დროსთან და მდგრადი განვითარების
დაკარგულ შესაძლებლობასთან.
უმუშევრობის ზრდა, ეკონომიკური ზრდის ნაცვლად ბიუჯეტის სოციალურ მოთხოვნებზე მორგება, მუდმივი პოლიტიკური არასტაბილურობა, ეროვნული უსაფრთხოების დონის
შემცირება და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული ბაზების განლაგებით
გამოწვეული არასტაბილურობა - ასეთია ბოლო 25 წლის განმავლობაში მომხდარი რამდენიმე ომის შედეგად საქართველოს წინაშე არსებული პრობლემების მოკრძალებული ჩამონათვალი.
მსოფლიოში არაერთი მაგალითი არსებობს, როდესაც კონფლიქტური ტერიტორიების
მქონე და მუდმივ დაძაბულობაში მყოფმა პატარა ქვეყნებმა (მაგ. ისრაელმა2, სამხრეთ
კორეამ3) - საერთაშორისო ურთიერთობების სწორად წარმართვის გზით შეძლეს საკუთარი
გეოპოლიტიკური მდებარეობის კეთილგონივრულად გამოყენება. ამგვარად, ამ ქვეყნებს,
რომლებიც რამდენიმე ათწლეულის წინ არაფრით გამოირჩეოდნენ, დღეს მსოფლიოში ერთერთ ყველაზე ძლიერი და განვითარებული ეკონომიკა აქვთ. მსგავსი ტრანსფორმაციის პოტენციალი საქართველოსაც გააჩნია.
საქართველოს ეკონომიკური ჩამორჩენილობა იმავე ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან შედარებით ნათლად მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად შეეძლო ქვეყანას განვითარება. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფომ გასული 25 წლის განმავლობაში გადაიტანა
შეიარაღებული კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში/ცხინვალის რეგიონში, ომი
რუსეთთან, სამოქალაქო ომი, ჰიპერინფლაცია, კრიმინალისა და კორუფციის განსაკუთრებული კონცენტრაცია, სახელმწიფო გადატრიალების რამდენიმე მცდელობა, პოლიტიკური
1 ვახტანგ ჭარაია არის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის
ავტორს და არ წარმოადგენს ცენტრის პოზიციას.
2 A) Senor D., Singer S., (2009). Start-Up Nation, The Story of Israel’s Economic Miracle. NY, Twelve, Chap. IV.
B) C. Ross Anthony, Daniel Egel, Charles P. et al. 2015. The Costs of the Israeli-Palestinian Conflict. RAND.
3 Goldstein A., Mansfield E., (2012). The Nexus of Economics, Security, and... Stanford University Press, P.67
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რევოლუცია და სხვა უამრავი პრობლემა4 - საქართველოს სასარგებლოდ ხაზგასმით შეიძლება ითქვას, რომ შემდეგ თავში ჩამოთვლილი მიღწევები ორმაგად უფრო შთამბეჭდავია,
გაცილებით მეტ პატივისცემას იმსახურებს და, რაც მთავარია, ამტკიცებს, რომ ქვეყანას
წარმატების მიღწევის დიდი პერსპექტივა და უფლება აქვს.
მცირე ტერიტორიისა და ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის, რომელსაც ერთდროულად ორ
ტერიტორიულ კონფლიქტთან უწევს გამკლავება, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება
ოსებსა და აფხაზებთან მოქმედების სწორ ტაქტიკას. აშკარაა (განსაკუთრებით 2008 წლის
შემდეგ), რომ მოსახლეობის მხრიდან დადებითი დამოკიდებულების მოპოვების გარეშე ამ
ორი კონფლიქტური ტერიტორიის ინტეგრაცია პრაქტიკულად გამორიცხულია. მეტიც, ეს
ერთობლივი სახელმწიფოს შექმნის მინიმალური და არასაკმარისი მოთხოვნაა.
საქართველოს და სამხრეთ ოსეთის მიღწევები ბოლო 25 წლის განმავლობაში
ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა მუდმივად პროგრესირებდა,
რასაც ადასტურებს საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის სტატისტიკური მონაცემები და
სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მაჩვენებლები. კერძოდ: მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 1995 წელს მშპ ერთ სულ მოსახლეზე $600-ზე ნაკლებს შეადგენდა, 2015 წელს კი
$3,7 ათასს; ამავე პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით
საქართველოს საბანკო სექტორის აქტივები 90-ჯერ გაიზარდა ($276 მილიონიდან $25 მილიარდამდე); მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 1996 წლიდან 2015 წლამდე საქართველოში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები $10 მილიონიდან $1,35 მილიარდამდე გაიზარდა; საქსტატის მონაცემებით, 1995 წლიდან 2014 წლამდე საშუალო ხელფასი
60-ჯერ გაიზარდა - 13,5 ლარიდან 818 ლარამდე; ექსპორტის მოცულობა დაახლოებით 20ჯერ გაიზარდა ($155 მილიონიდან $2,9 მილიარდამდე).
არანაკლებ მნიშვნელოვანია საქართველოს სხვა მიღწევებიც: 1. კორუფციასთან ბრძოლა;
საერთაშორისო გამჭვირვალობის მონაცემებით 2003 წელს საქართველო კამერუნთან, ანგოლასთნ, ტაჯიკეთსა და აზერბაიჯანთან ერთად მსოფლიოს 133 ქვეყანას შორის 124-129-ე
ადგილს იკავებდა; 2. უპრეცედენტო მასშტაბის ბრძოლა კრიმინალთან და საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან პოლიციისადმი 80%-იანი ნდობის ინდექსი (საქართველოს მთავრობა);
3. მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მხრივ 2015 წელს
საქართველო 24-ე ადგილს იკავებს; 4. Heritage Foundation-ის თანახმად, საქართველო დაწინაურდა თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების სიაში (ევროპის 43 ქვეყანას შორის მე-11
ადგილი, მსოფლიოში 22-ე ადგილი). ამ და სხვა მიღწევებმა საქართველო 90-იანი წლების სიტუაციასთან შედარებით სრულიად განსხვავებულ განზომილებაში გადაიყვანა.
ამავდროულად, ბოლო 20 წლის განმავლობაში სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკა პრაქტიკულად არ შეცვლილა. განვითარების მინიმალურ დონეზეა, როგორც წარმოების, ასევე მომსახურების სფეროები, ხოლო ხელფასისა და საერთო დანაზოგების დონე უმნიშვნელოა.
პრაქტიკულად არ არსებობს თანამედროვე ინფრაქტრუქტურა, ხოლო ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროები უმნიშვნელოდაა განვითარებული. ასევე მინიმალურია ინვესტიციების დონე (რომლებიც მხოლოდ რუსეთის მხრიდან ხორციელდება). უმუშევრობასთან
ბრძოლის ერთადერთი შესაძლებლობა რუსულ სამხედრო ბაზებზე დასაქმებაა მიზერული
ანაზღაურების სანაცვლოდ. 2014 წელს სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლებმა მხოლოდ 500 მილიონი რუბლი შეადგინა ($10 მილიონზე ნაკლები), მშპ ერთ სულ მო4 A) Jones S., (2013). Georgia: A Political History Since Independence, I.B.Tauris Publishers
B)Asmus R., (2010). A Little War That Shook the World: Georgia, Russia, and the Future… St. Martin’s Press.
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სახლეზე $1000-ზე ნაკლებს შეადგენს (2014 წ.), რაც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით
ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია (კონგოს, მალავის რესპუბლიკასა და ნიგერიასთან
ერთად).5
თუმცა, სამხრეთ ოსეთის მინიმალური ეკონომიკური შესაძლებლობების მიუხედავად, აღსანიშნავია, რომ მას ზურგს რუსეთი უმაგრებს, რასაც ადასტურებს სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტის
თანადაფინანსებაც, რომელიც ადგილობრივ შემოსავლებს 10-11-ჯერ აღემატება (საერთო ბიუჯეტის მოცულობა 5,6 მილიარდი რუბლია).6
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკა რუსეთის ფედერაციის ფინანსური დახმარების გარეშე პრაქტიკულად დისფუნქციურია. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ, როგორც
რუსეთში, ასევე სამხრეთ ოსეთში არსებული მაღალი დონის კორუფციის გამო, რიგით მოქალაქემდე ოფიციალური „შემწეობის” მხოლოდ 1/10 აღწევს (საექსპერტო შეფასება), რაც მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხზე პრაქტიკულად არ აისახება, რადგან ამით მხოლოდ ცალკეული
კლანები და მათთან დაახლოებული პირები სარგებლობენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული მაჩვენებლების მიხედვით პრობლემები საქართველოსაც აქვს, მთლიანობაში სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობის პირობებში „ჩათრევის ეფექტს” და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გაუმჯობესების შესაძლებლობებს პირველ რიგში სამხრეთ ოსეთი იგრძნობს. თუმცა, დღევანდელი
რეალობიდან გამომდინარე, არც საქართველოში და არც სამხრეთ ოსეთში არ არსებობს წინაპირობები, რომლებიც მხარეების ეკონომიკური თანამშრომლობის გაუმჯობესების საშუალებას
მოგვცემა; რაც პერსპექტივაში ორივე მხარის განვითარებაზე ნეგატიურად აისახება, არაფერი
რომ არ ვთქვათ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მომხდარ დანაკარგებზე.

1. კონფლიქტის ფასი (საქართველო)
ა) თავდაცვაზე გაღებული ხარჯები
ბოლო 10 წლის განმავლობაში (2006-2015 წწ.) თავდაცვის მაღალი პოტენციალის შესანარჩუნებლად და მისი ხარისხის გასაუმჯობესებლად საქართველოს ხელისუფლებამ $7 მილიარდამდე დახარჯა (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო), რაც საშუალოდ ქვეყნის წლიური მშპ-ის
5,3%-ს შეადგენს. კერძოდ: 2007 წელს - 9,2%, 2008 წელს 8,5%, 2009 წელს - 5,6%. შედარებისთვის, 2014 წელს ევროპული ქვეყნების საშუალო დანახარჯი თავდაცვაზე მშპ-ს 1,5%-ს შეადგენდა (ავსტრია - 0,7%, გერმანია 1,2%, საფრანგეთი - 2,2%).7
დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს მოკრძალებული ეკონომიკური
შესაძლებლობების გათვალისწინებით 2007 წელს თავდაცვაზე გაღებული ხარჯები - სახელმწიფო ბიუჯეტის 40%8 - სრულიად გაუმართლებელია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს ხარჯები პრობლემის გადასაჭრელად კი არ არის გაღებული, არამედ ახალი ოკუპირებული ტერიტორიების წარმოშობას უწყობს ხელს. შესაბამისად, ბოლო 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან თავდაცვის სფეროზე გაღებული ხარჯებიდან გამომდინარე, კონფლიქტის ფასი
შეადგენდა არანაკლებ $5 მილიარდს (საქართველოს მიერ თავდაცვაზე გაღებული დანახარჯი
ევროპული ნორმებით რომ აღერიცხათ, ის მშპ-დან 5,3%-ის ნაცვლად 1,5% იქნებოდა).
5 მსოფლიო ბანკის ჯგუფი http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
6 საინფორმაციო სააგენტო „რეგნუმი“http://regnum.ru/news/polit/1749839.html
7 მსოფლიო
display=default

ბანკის

ჯგუფი

http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS/countries/1W-GE-EE-LV-LT-AM-AZ?

8 მსოფლიო ბანკის ჯგუფი http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS/countries?page=1
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ბ) იძულებით გადაადგილებული პირების, როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლების დანაკარგები
„იძულებით გადაადგილებულ პირთა მონიტორინგის ცენტრის” მონაცემების მიხედვით 2013
წლის მიწურულს ევროპაში 2,2 მილიონი დევნილი იმყოფებოდა.9 საქართველოში კონფლიქტის
რამდენიმე ტალღის შედეგად, კერძოდ, 1992-93 და 2008 წლებში, იძულებით გადაადგილებულ
პირთა რაოდენობა 450 ათასს შეადგენდა, რაც წარმოუდგენელი გამოწვევა იქნებოდა არა მხოლოდ საქართველოს მსგავსი პატარა ქვეყნისთვის, არამედ ნებისმიერი ევროპული სახელმწიფოსთვისაც. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად, რომლის პროგნოზირებაც (ოფიციალურად)
ექსპერტებმაც კი ვერ შეძლეს10, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ახალმა ტალღამ 25 ათასი ადამიანი შეადგინა. გაეროს მონაცემებით სამხრეთ ოსეთიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა რაოდენობა 20 ათასია (მათ შორის 2008 წელს იძულებით გადაადგილება მოუწია 15 ათას
ადამიანს). თუ ცალკეული ოჯახების ქონებას $20 000-ად შევაფასებთ (იმის გათვალისწინებით,
რომ ოჯახში საშუალოდ 4 ადამიანისგან შედგება), გამოდის, რომ საქართველოს იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, როგორც კერძო სექტორის დანაკარგი დაახლოებით $100 მილიონს
შეადგენს, რომლის ნაწილობრივი კომპენსაციაც საქართველოს მთავრობას გაცილებით უფრო
ძვირი უჯდება. მთლიანობაში, საქართველოში ყველა იძულებით გადაადგილებული ოჯახის დანაკარგი $2 მილიარდს შეადგენს.
გ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდასაჭერი პროექტები (საცხოვრებელი სახლები
და სოციალური დახმარება)
2015 წლის მარტის მონაცემებით საქართველოში 263 598 იძულებით გადაადგილებული პირი
ცხოვრობს (მთელი მოსახლეობის 7%), მათ შორის 122 383 მამაკაცია და 141 215 ქალი11. მათი
უმეტესობა თბილისსა (39%) და სამეგრელო-ზემო სვანეთის (32%) რაიონში ცხოვრობს.12 კომპაქტური დასახლებების საერთო რაოდენობა 2000 ობიექტს აერთიანებს - მათ შორის ყველაზე
დიდია წეროვანი (6421 ადამიანი), მას მოსდევს ე.წ. ბათუმისა (2231) და ფოთის ახალი რაიონები
(2145).13
აღსანიშნავია, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა საერთო რაოდენობიდან (263 598
ადამიანი) (რომელთა უმეტესობას აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები შეადგენენ - 90%), დღემდე მხოლოდ 18 679-ს გადაეცა ბინა მფლობელობაში (მთელი რაოდენობის
7%), რამაც თანხობრივად 20 მილიონი ლარი ($12 მილიონი) შეადგინა. ამასთან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ¼-ს მფლობელობაში გადაეცა საცხოვრებელი ფართი ან ფულადი კომპენსაცია ($10 ათასი). შესაბამისად, დარჩენილი იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება საქართველოს მთავრობას დამატებით $100-150 მილიონი
დაუჯდება. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ამ სახის კომპენსაცია არ შეესაბამება იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის მიყენებულ ზარალს.
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესა9 International Displacement Monitoring Centre http://www.internal-displacement.org/assets/library/Europe/Georgia/pdf/1-IDMCHRC-Georgia-2013.pdf
10 Cornell S.E., Starr S.F., (2009). The Guns of August 2008: Russia’s War in Georgia. Routledge, USA
11 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო (2014)http://mra.gov.ge/res/docs/2015032410090412594.pdf (last seen on 23.03.2016)
12 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო http://www.mra.gov.ge/geo/static/55 (last seen on 23.03.2016)
13 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი https://idfi.ge/ge/number-of-provided-living-areas-for-idps
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ხებ” კანონის თანახმად ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირს ენიშნება დახმარება 45 ლარის
ოდენობით (თუ მათი ყოველთვიური ხელფასი 1250 ლარს არ აღემატება). ეს დახმარება მანამდე
არსებული დახმარების (28 ლარი) გაუმჯობესებულ, მაგრამ არასაკმარის ვარიანტად ითვლება.
ამგვარად, იძულებით გადაადგილებულ პირებს თანხობრივად გადაეცათ $600 მილიონამდე.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის გათვალისწინებული სოციალური დახმარება საარსებო მინიმუმზე 4-ჯერ ნაკლებია - რაც ერთ ადამიანზე 160 ლარს
შეადგენს. მხოლოდ სამხრეთ ოსეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის მიცემული
დახმარება $15 მილიონია.

2. კონფლიქტიდან მიღებული „სარგებელი”
ა) საერთაშორისო ორგანიზაციების გრანტები და სესხები
საერთაშორისო დონორების 2008 წლის კონფერენციაზე საქართველოს მხარდაჭერა
საერთაშორისო თანამეგობრობის 67-მა ქვეყანამ და ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომლებმაც მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საკუთარ თავზე აიღეს საქართველოსთვის $4,5 მილიარდის მოცულობის დახმარების გაწევა (ა.შ.შ. - $1 მილიარდი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი - 750 მილიონი, ევროკომისია - $650 მილიონი, იაპონია - $200 მილიონი.)14. თანხა
გამოყენებული უნდა ყოფილიყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სოციალურ-ეკონომიკური სტანდარტების გასაუმჯობესებლად, საბანკო სექტორის საჭიროებების დაკმაყოფილების, ინფრასტრუქტურული პროექტების გაუმჯობესებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის სტაბილიზაციისათვის. აღსანიშნავია, რომ მოცემული თანხის 60% ($2,5
მილიარდი) - დაბალპროცენტიანი სესხია, რომლის დაბრუნებაც საქართველოს გარკვეული
პერიოდის შემდეგ მოუწევს. დარჩენილი 40% ($2 მილიარდი) - გრანტებია. შესაბამისად,
შეიძლება ითქვას, რომ მოცემული $2 მილიარდი საქართველოს მიერ კონფლიქტის შედეგად
მიღებულ „სარგებელს” წარმოადგენს.
ბ) საერთაშორისო ორგანიზაციები და პროექტები
1992-დან 2008 წლამდე, სანამ რუსეთი გაეროს ეგიდით განხორციელებულ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას დაბლოკავდა (გაეროს სადამკვირვებლო მისია საქართველოში
- UNOMIG), ხსენებულმა მისიამ საქართველოში $397 მილიონის მოცულობის ხარჯი გაიღო.15
თანხის ძირითადი ნაწილი, ცხადია, თავად მისიის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად დაიხარჯა და არა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე; თუმცა ფინანსურ დახმარებასთან ერთად აღნიშნულმა მისიამ საქართველოს საკმაოდ ძლიერი
მხარდაჭერა გაუწია, განსაკუთრებით სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების საწყის ეტაპზე.
მას შემდეგ, რაც UNOMIG-მა არსებობა შეწყვიტა,16 2008 წლის 1 ოქტომბერს ევროპის
ქვეყნების ლეგიტიმაციით საქართველოში ევროკავშირის დამკვირვებლები შემოვიდნენ
(EUMM - დღეს 200-მდე დამკვირვებელი).17 თუმცა, ჩვენი აზრით, EUMM-მა ვერ შეძლო
14 Koch E., (2012). Displacement, Health, and Humanitarism in Post-Soviet Georgia. P. 8.
https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2012_825-12_Koch.pdf (last seen on 23.03.2016)
15 გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomig/facts.html
16 Popescu N., (2011). EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts: Stealth Intervention. Routledge, USA.
17 EU Monitoring Mission in Georgia, (2016) http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eumm-georgia/pdf/facsheet_eumm_
georgia_en.pdf
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UNOMIG-ის სრულფასოვნად ჩანაცვლება; ფინანსური თვალსაზრისით, ევროკომისიის მონაცემების მიხედვით მისიამ საქართველოში განხორციელებულ პროექტზე უკვე დაახლოებით 150 მილიონი ევრო დახარჯა (დაახლ. $200 მილიონი), რაც, თავის მხრივ, დადებითად
აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე.
SWOT ანალიზი - კონფლიქტის ფასი საქართველოსთვის
ძლიერი მხარე

სუსტი მხარე

1. საერთაშორისო საზოგადოების
მხრიდან მიღებული ფინანსური
დახმარება;

1. საომარი მოქმედებებსა და მათი
შედეგების ლიკვიდაციისთვის
გაღებული ხარჯი;

2. საქართველოს ინტერესების
გათვალისწინებით გაეროსა და
ევროკავშირის შესაბამისი მისიების
განხორციელება.

2. მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური
პირობები;
3. შესუსტებული ეკონომიკა და
მისი განვითარების შეზღუდული
პერსპექტივა;
4. ნატოსა და ევროკავშირში
ინტეგრაციასთან დაკავშირებული
პრობლემები, გაუარესებული
საინვესტიციო კლიმატი.

შესაძლებლობები
1. ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო
რეჟიმი;
2. ევროკავშირთან თავისუფალი
ვაჭრობის რეჟიმი

საფრთხეები
1. არსებული გეოპოლიტიკური
მდგომარეობის გათვალისწინებით
ახალი კონფლიქტების
პროვოცირების რისკი;
2. გრძელვადიანი არასტაბილურობა;
3. დანარჩენ მსოფლიოსთან
შედარებით არსებული სოციალურეკონომიკური დისბალანსის
გაღრმავება;
4. ეროვნული უსაფრთხოების
სისუსტე.

კონფლიქტის ფასი (სამხრეთ ოსეთი)
კონფლიქტზე გაღებული ხარჯები

ა) დასუსტებული ეკონომიკა
ერთი შეხედვით, აბსოლუტური მაჩვენებლებით კონფლიქტის დროს გაღებული ხარჯები მცირეა და რამდენიმე ათეულ მილიონ აშშ დოლარს არ აღემატება, მაგრამ თუ მათ სამხრეთ ოსეთის
ეკონომიკურ შესაძლებლობებს შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული თანხაც კი უდი50
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დეს ტვირთია და რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრესს აფერხებს. თუმცა, ცალკეული
პირებისთვის სწორედ ასეთი დანახარჯები წარმოადგენს სიმდიდრის დაგროვების საუკეთესო
საშუალებას.
“…ალბათ, ჩემი თაობა, 80-იანი წლების თაობა, ყველაზე
ავტორის მონაცემებით 2015 წელს
რთული
თაობა ვართ, იმ აზრით, რომ ძალიან ბევრ კონფსამხრეთ ოსეთში საშუალო ხელფალიქტს მოვესწარით, ეს იყო 89 წლის 9 აპრილი, 92 წლის არესი 6000 რუბლს შეადგენს ($130-ზე
ულობა, მუდმივი შიში. 2004 წლის წინა ომის პერიოდი, მუდმივი
ნაკლებს) (საქართველოში - დაახლო- სროლები, მუდმივი დაძაბულობა, სახუმაროდაც კი ჰქონდათ
ებით $350-ს). დასაქმების სტატისტიკა ჩემს კლასელობას. მაგალითად, ვამბობთ, რომ ომში დავიბაპრაქტიკულად არ არსებობს, თუმცა დეთ, ომში ვიზრდებით და ომში ვსწავლობთ და, ალბათ, ომში
საექსპერტო შეფასებების მიხედვით, დავოჯახდებითო და მართლაც, ასეა. ... ომის მერე ბევრი ეტადასაქმებულთა რაოდენობა სრულ მო- პი გავიარე და მერე, 2010 წელს, მოვხვდი ქალთა ასოციაციის
სახლეობაზე (30 ათასი) 2000 ადამიანს საინფორმაციო შეხვედრაზე. იქ იყო კომპიუტერის უფასო
კურსები, მოსახლეობა ითხოვდა, რომ, რადგანაც ყველგან
არ აღემატება.
კომპიუტერს ითხოვდნენ და ყველაგან საჭირო გახდა, საჭირო
დღეისათვის ვაჭრობა მხოლოდ რუ- იყო მისი შესწავლა. შემომთავაზეს, რომ გადამამზადებდნენ
სეთის ფედერაციასთანაა შესაძლებე- და მერე შევძლებდი სხვებისათვის მესწავლებინა გარკვეული
ლი როკის გვირაბის გავლით. საექს- ანაზღაურებით. დავთანხმდი და დავიწყე მუშაობა. აი, ძალიან
პორტო საქონელი პრაქტიკულად არ ბევრი რაღაცა, ლამის მეორე, მესამე უნივერსიტეტი დავამიწარმოება, თუ არ ჩავთვლით სოფლის თავრე ამ ორგანზიაციაში. ბევრი ტრენინგი, სემინარი გავიარე,
ვისწავლე, როგორ შეიძლება დავეხმარო სხვას, როგორ გამოვიმეურნეობის სეზონური პროდუქციის
ყენო საკუთარი ცოდნა, როგორ შეიძლება გავაკეთო პრობლემოკრძალებულ პარტიებს; შესაბამი- მის იდენტიფიცირება, ან როგორ შეიძლება გავაკეთო კვლევა,
სად, სამხრეთ ოსეთის სავაჭრო ბალან- როგორ შეიძლება შემოვიკრიბო ჩემნაირი აქტიური ადამიანესი უარყოფითია.
ბი. გავაკეთეთ ოფისი, რომელიც აღჭურვილია ინტერნეტით,
განსაკუთრებით მწვავედ დგას სა- ქსეროქსის აპარატით და ეს ყველაფერი, ყველა მომსახურება
ბანკო სექტორის სუსტი განვითარე- რაც აქ არის, არის უფასო ადამიანებისათვის, ამ ყველაფერმა
ბის პრობლემა18, რომელიც ნებისმი- და ამ გამოცდილებამ თვითონ თემშიც მოგვიტანა ნდობა, შესაბამსად, უკვე ჩვენ ვართ შუამავალი რგოლი მთავრობასა და
ერი ქვეყნის ეკონომიკის კატალიზა- ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. ვთვლი, რომ გზამ, როტორად ითვლება. სამხრეთ ოსეთის მელიც მე გამოვიარე, იმ ადამიანად მაქცია, რა ადამიანიც ვარ
მხარის მონაცემებით დეპოზიტების დღეს და, თუ ქედმაღლობაში არ ჩამომართმევთ, ვიტყვი, რომ
მოცულობა დაახლოებით $3 მილიონს ვარ ჩემი თაობის ერთ-ერთი წარმატებული ადამიანი...”
ს. ნიქოზი, გორის მუნიციპალიტეტი
შეადგენს (საქართველოში $4,5 მი
ლიარდს), კრედიტებისა კი დაახლოებით $1 (საქართველოში $6,3 მილიარდს) მილიონს. სხვა სიტყვებით, ადგილობრივ დონეზე პრობლემური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივა პრაქტიკულად არ ჩანს, რუსეთის
მხრიდან ფინანსური დახმარება კი სტაბილურ და მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას ვერ
უზრუნველყოფს.

დამოუკიდებლობის ფასი
როგორც ცნობილია, 2008 წლის ქართულ-რუსული ომი რუსეთის ფედერაციის მიერ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების მიზეზად იქცა; მოგვიანებით სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ აღიარა, კერძოდ, ნაურუმ (შემდგომში
მან აღიარება უარყო), ნიკარაგუამ და ვენესუელამ. ბუნებრივია, რომ რუსეთის გარდა, ჩამოთვლილ ქვეყნებთან რეალური პარტნიორობის შანსი პრაქტიკულად მინიმალურია. შესაბამისად,
ამ ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ხელშეკრულებების ხელმოწერა,
წარმომადგენლობების გახსნა, ქვეყნის პირველ პირებთან შეხვედრა და ა.შ. სხვა არაფერია, თუ
18 “Национыльный Банк” Южной Осетии http://bank-ossetia.org/info/ (last seenon 23.03.2016)
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არა ამ რეგიონების დროისა და ისედაც შეზღუდული ფინანსური რესურსების ფუჭად ფლანგვა.
უფრო მეტიც, რუსეთის მხრიდან დამოუკიდებლობის აღიარებას სტატუსის შეცვლა, ანუ
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის საერთაშორისო ფინანსურ და ეკონომიკურ
სტრუქტურებთან ინტეგრაცია არ მოჰყოლია, რაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ერთერთ ძირითად მახასიათებლად ითვლება.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ე.წ. სახელმწიფო საზღვრის კონტროლიც კი რუსეთის
ფედერაციის სამხედრო პირების პრეროგატივას წარმოადგენს. ამასთან, აფხაზეთისა და
სამხრეთ ოსეთისათვის მიცემული კრედიტების მოცულობა, რომლის დაბრუნების შესაძლებლობაც კი რთული წარმოსადგენია და უახლოეს მომავალში არც იგეგმება, ცხადყოფს,
რომ „დამოუკიდებლობა” ძალიან მალე გადაიქცა იმგვარ „დამოკიდებულებად”, როგორიც
ამ ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში არ შეინიშნებოდა.

კონფლიქტიდან მიღებული სარგებელი
ა) რუსეთის ფედერაციის მიერ გაწეული ფინანსური დახმარება (ინვესტიცია)
რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით 2008 წლიდან 2015 წლამდე, რუსეთი სამხრეთ ოსეთს
ყოველწლიურად $100 მილიონს ურიცხავს. 2016 წელს აღნიშნული დახმარება 8.7 მილიარდ
რუბლს (დაახლოებით $130 მილიონს) შეადგენს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბოლო 10
წლის განმავლობაში სამხრეთ ოსეთმა $1 მილიარდის მოცულობის ფინანსური დახმარება მიიღო, რაც 30,000-კაციანი მოსახლეობის პირობებში ერთ სულ მოსახლეზე $30,000-ს
შეადგენს; თუმცა, რა გასაკვირიც არ უნდა იყოს, სამხრეთ ოსეთის რიგითი მოქალაქეებისთვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრების დონე პრაქტიკულად არ შეცვლილა.
SWOT ანალიზი - კონფლიქტის ფასი სამხრეთ ოსეთში
ძლიერი მხარე
1. ფინანსური დახმარება
რუსეთისგან;
2. რუსულ სამხედრო ბაზებზე
დასაქმების შესაძლებლობა
შესაძლებლობები
1. რუსეთის ფედერაციასთან უვიზო
რეჟიმი

სუსტი მხარე
1. მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის
გაუარესება
საფრთხეები
1. „დამოუკიდებლობის” აღიარება;
2. მუდმივი ყოფნა სოციალურეკონომიკურ ხაფანგში;
3. ადგილობრივი მოსახლეობის
ეთნიკურ უმცირესობად გადაქცევა
და მისი სხვა ეთნიკური ჯგუფებით
ჩანაცვლება;
4. ადგილობრივი მმართველობის
მექანიზმების რუსეთის
ფედერაციისთვის გადაცემა.
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ორივე მხარის სამომავლო შესაძლებლობები
ა) SGS-ს (Société Générale de Surveillance) სატრანზიტო ვაჭრობა
90-იან წლებში სოხუმისა და ცხინვალის თბილისის კონტროლიდან გასვლის შემდეგ, საქართველოს პრაქტიკულად არანაირი მექანიზმი აღარ დარჩა შემავალი და გამავალი ტვირთის ნაკადების აღსარიცხად.
2012 წელს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან გარკვეული დათმობების სანაცვლოდ საქართველო, ამ უკანასკნელის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში (WTO) შესვლას დასთანხმდა.
რუსეთის მხრიდან დათმობა იმაში მდგომარეობდა, რომ საქართველოს კონფლიქტურ ტერიტორიებზე სასაქონლო ბრუნვაზე დაკვირვების შესაძლებლობა მიეცა, ე.წ. SGS-ის მექანიზმის საშუალებით. გამომდინარე იქიდან, რომ დამკვირვებლები საქართველოს ან რუსეთის
ტერიტორიის ნაცვლად სწორედ კონფლიქტურ ტერიტორიებზე უნდა განლაგებულიყვნენ,
რუსეთი, თავის მხრივ, ამ ამ ნაბიჯს „პოზიციონირებდა” როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის არაღიარებას და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის
მხარდაჭერას.
საბოლოოდ, ნეიტრალური (შვეიცარიელი) დამკვირვებლების განლაგებამ ვლადიკავკაზგორის წყვილში სამხრეთ ოსეთისთვის და ზუგდიდ-ადლერში აფხაზეთისთვის, საქართველოს არასრული დაკვირვების შესაძლებლობა მიანიჭა. არც ერთი მიმართულებით არ აღირიცხება საჰაერო გადაზიდვები (მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საჰაერო გადაზიდვები არ
ხორციელდება, მომავალში, შესაძლოა, გაჩნდეს ამის შესაძლებლობა), და აფხაზეთის მიმართულებით არ აღირიცხება გადაზიდვების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი - საზღვაო გადაზიდვები, რომლებიც გადაზიდვების სრული მოცულობის 20%-ს შეადგენს19. უფრო მეტიც,
საქართველო ვერც ერთი მიმართულებით (ვლადიკავკაზი-გორი და ზუგდიდი-ადლერი) ვერ
ახორციელებს ე.წ. საზღვრებზე სატვირთო გადაზიდვების კონტროლს; გამომდინარე იქიდან, რომ, როცა საქმე ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეხება, საქართველომ არც უნდა აღიაროს არანაირი საზღვარი, ხსენებულ ფაქტს ზოგიერთი ქართველი ექსპერტი უფრო დადებითად აფასებს, ვიდრე უარყოფითად.
თავის მხრივ, SGS-ს არ გააჩნია კონფლიქტის დარეგულირების შესაძლებლობა, თუმცა,
მეორე მხრივ, ის მჭიდრო კონტაქტის გამყარებისა და რეგიონში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ფონის გაუმჯობესების შესაძლებლობას იძლევა. კერძოდ, მოცემული პროექტის
ფარგლებში საქართველოს შესაძლებლობა ეძლევა, მოახდინოს სატრანსპორტო-სავაჭრო
გზების დივერსიფიკაცია და მიიღოს რუსეთთან დამაკავშირებელი ერთდროულად სამი
სახმელეთო გზა (ყველა სახის სამართლებრივი ნორმების გათვალისწინების შემთხვევაში).
სამხრეთ ოსეთს (და აფხაზეთს) ეს დამატებით სატრანზიტო შემოსავალს და ტურისტული
სექტორის განვითარების შესაძლებლობას მოუტანს.
ბ) უვიზო რეჟიმი და თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან
ცხადია, საქართველოს ტერიტორიული პრობლემები არც ერთ შემთხვევაში არ აისახება
ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმისა(2016 წლის მეორე ნახევრიდან) და თავისუფალი ვაჭრობის
პერსპექტივაზე თუმცა ევროკავშირისთვის ეს აშკარა შანსია, რომ მისთვის სტრატეგიულად
მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებაში დადებითი იმპულსი შეიტანოს. მიუხედავად იმისა,
რომ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეების ევროკავშირის ქვეყნებში
19 Mirimanova N., Charaia V., Zade L., Jgerenaia I., (2014). Trans-Ingur/i Economic Relations. UK, International Alert.
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დასაქმებას არ მოიაზრებს, იგი ბიზნესმენებისა და საქართველოს რიგითი მოქალაქეებისთვის ცალსახად დადებითი ბიძგი იქნება.
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე
(DCFTA) ხელის მოწერა ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტის გაუმჯობესების,
საშუალო ხელფასის ზრდის და ტექნოლოგიური პროგრესის შესაძლებლობებს იძლევა.
გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსალოდნელია საქართველოს მშპ-ს 4,3%-ით, ექსპორტის
მოცულობის 7,5%-ით და ხელფასების 3,6%-ით ზრდა და სამომხმარებლო ფასების 0,6%-ით
შემცირება20. ეს შედეგები თანამშრომლობის პირობებში დადებით ეფექტს მოახდენს, როგორც საქართველოზე, ისე სამხრეთ ოსეთზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ასოციაციის ხელშეკრულების პროექტი ჯერ სრულად არ არის რატიფიცირებული (დარჩენილია იტალია), საქართველოში უკვე საგრძნობლად ჩანს მისი დადებითი ეფექტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის
მონაცემებით 2015 წლის პირველ 8 თვეში ქართული საქონლის სუფთა ექსპორტი (ექსპორტს
მინუს რეექსპორტი) 2014 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 40,1%-ით (342 მილიონ აშშ დოლარამდე) გაიზარდა. იმავე პერიოდში ზრდის მაჩვენებლები და იმპორტის პოზიცია 2,3%-ით
გაიზარდა ($1569-მდე). 2015 წლის იანვარ-აგვისტოს განმავლობაში განხორციელებული სუფთა ექსპორტის ძირითადი ნაწილი ჩამოთვლილ საქონელზე მოდის: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - 24,2%, თხილი - 18,5%, ნედლი ნავთობი - 14,5%, აზოტოვანი სასუქები - 8,9%,
ფეროშენადნობები - 4,1%, მსუბუქი ავტომანქანები - 2,5% და დანარჩენი პროდუქტი. აღსანიშნავია, რომ ევროპის ქვეყნების მიმართულებით სუფთა ექსპორტის ზრდა ერთმნიშვნელოვნად
დადებითი მოვლენაა, და იმავე ქვეყნებიდან იმპორტის ზრდა ქართველი მომხმარებლის მხრიდან ხარისხიან (და არა მხოლოდ საკვებ) პროდუქციაზე გაზრდილ მოთხოვნილებაზე მიუთითებს. უმუშევრობის შემცირების, სამუშაო ადგილებისა და ანაზღაურების ზრდის, ეკონომიკის
სხვადასხვა სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვისა და სამომხმარებლო ფასების შემცირების
თვალსაზრისით მიღებული დადებითი ეფექტი ქართულ ეკონომიკასთან ურთიერთქმედების
პირობებში, შესაძლოა, სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკაზეც აისახოს.
დასკვნა
ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს მიერ კონფლიქტზე გაღებული დანახარჯი
სამხრეთ ოსეთის ხარჯებს მნიშვნელოვნად აღემატება, თუმცა, თუ მოცემულ თანხებს მხარეების ეკონომიკურ შესაძლებლობებს შევადარებთ, ცხადი გახდება, რომ აღნიშნული დანახარჯები მკვეთრად ნეგატიურ გავლენას ახდენს საერთო განვითარებაზე.
მეორე მხრივ, 2008 წლის ომის მიერ საქართველოსთვის მოტანილი „სარგებელი” საკმაოდ
მაღალი იყო, თუმცა, კონფლიქტის შედეგად მიყენებული ზარალის სრულად ანაზღაურება
მაინც ვერ მოხერხდა. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს, 2008 წლიდან რუსეთის ფედერაციის
მიერ ერთ სულ მოსახლეზე გამოყოფილ თანხებს იგი „ეკონომიკურ სამოთხედ” უნდა ექცია,
თუმცა მსგავსი შესაძლებლობები კორუფციულმა სქემებმა შეიწირეს.
სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული პრობლემების დარეგულირების შემთხვევაში მოკლევადიან პერსპექტივაში საქართველოს ფინანსური სარგებელი მცირედია, თუმცა, თუ საკითხს
გრძელვადიან ჭრილში განვიხილავთ, მაშინ ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ეს უმეტესწილად დადებითი შედეგებისა და შთამბეჭდავად პოზიტიური ეკონომიკური ეფექტის მომტანი იქნება (იმ შემთხვევაში, თუ ამავდროულად აფხაზეთის კონფლიქტიც დარეგულირდება).
20 ECORYS (2012). Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA...
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149666.pdf (last seen on 23.03.2016)
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კონფლიქტის საფასური: ეკონომიკური ასპექტი
ფატიმა ჯიოევა1
შესავალი
შვიდი წლის წინ, დამოუკიდებლობისა და ნაწილობრივი საერთაშორისო აღიარების მოპოვების შემდეგ, სამხრეთ ოსეთი განვითარების გზას დაადგა. ამ პერიოდში რესპუბლიკამ
მრავალი დადებითი ცვლილება განიცადა ქართული აგრესიის შედეგების დაძლევის, ეკონომიკური რეაბილიტაციის და მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ადგილობრივი მოსახლეობის აღორძინებისა და ახალი სახელმწიფოს მშენებლობის
პროცესები რთული და ხანგრძლივი აღმოჩნდა, რაც განპირობებულია სხვადასხვა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით, მათ შორის ეკონომიკური, სოციალური და ფსიქოლოგიური ფაქტორებით.
უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ქვეყანაში „დემოგრაფიული დაბერების” პროცესი
მიმდინარეობდა: მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს ხანდაზმულები შეადგენდნენ, რადგან ახალგაზრდების ნაწილი დაიღუპა ან ქვეყნიდან წავიდა. არსებული ცოდნა, ტექნიკური მიმართულების ჩათვლით, რომელიც ეკონომიკური განვითარების ძირითადი ინსტრუმენტია, საგრძნობლად მოძველდა. დაირღვა ინჟინრებისა და ტექნიკური მუშაკების თაობების უწყვეტობა.
ფაქტობრივად, რესპუბლიკაში აღარ დარჩა აღარც ერთი ინჟინერი ან ტექნიკური მუშაკი.
სტაგნაციის წლებში ეკონომიკური პოტენციალის განადგურების შედეგად ეკონომიკურმა ცხოვრებამ პრაქტიკულად პარალიზება განიცადა. ეს თანაბრად ეხება,როგორც სამრეწველო და აგრარულ დარგებს, ასევე ინფრასტრუქტურას: გზებს, ელექტრომომარაგებას,
რკინიგზასა და გაზ- და წყალმომარაგებას.
საქართველოსთან მუდმივმა საომარმა მდგომარეობამ მოქალაქეების სამეწარმეო ინიციატივებზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა. რესურსებისა და არსებული ძალის უმეტესი
ნაწილი ადგილობრივი მოსახლეობის ფიზიკური განადგურებისგან დაცვას მოხმარდა.

სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკა ომამდელ პერიოდამდე
მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში ქართულ-ოსური დაპირისპირების დაწყებამდე სამხრეთ
ოსეთის ავტონომიური ოლქის მრეწველობა 27 მცირე და საშუალო საწარმოსგან შედგებოდა, რომელთა რეალიზებული წარმოების საერთო წლიური მოცულობა 120 მილიონ რუბლს
შეადგენდა2. წარმოების შედარებით მცირე მასშტაბის მიუხედავად, ოლქში ეკონომიკური
სტრუქტურა საკმაოდ იყო დივერსიფიცირებული: მრეწველობა შედგებოდა ფერადი ლითონების მოპოვების საწარმოების, მანქანათმშენებლობის, ხის დამუშავების, სამშენებლო მასალების წარმოებისა და მსუბუქი და კვების მრეწველობისაგან.
1 ფატიმა ჯიოევა არის სამხრეთ ოსეთის უნივერსიტეტის «ფინანსებისა და კრედიტების” კათედრის უფროსი პედაგოგი.
სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არ ასახავს მისი უნივერსიტეტის პოზიციებს.
2 Чугаенко Ю.А. Грузия –Южная Осетия: исторические первопричины противостояния. Киев, 2013
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არაერთმნიშვნელოვანი შეფასებების მიუხედავად საბჭოთა პერიოდში სამხრეთ ოსეთის განვითარება ეროვნული მეურნეობის ზოგადი ზრდით ხასიათდებოდა, რამაც დროთა
განმავლობაში საფუძვლიანი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებები განიცადა,
კერძოდ,შეიქმნა ახალი სამრეწველო საწარმოები, არსებულები კი ტექნიკურად აღიჭურვა,
გაიზარდა, როგორც საწარმოების, ისე სოციალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა და ა.შ. 1982 წლისთვის სამრეწველო პროდუქციის მოცულობა 164-ჯერ გაიზარდა
1922 წელთან შედარებით, ხოლო 1965 წელთან შედარებით - 326%-ით. ამასთან, 1981 წელს
სამრეწველო პროდუქციის მოცულობა გაიზარდა9%-ით, ხოლო 1982 წელს - 13%-ით3
ოთხი ათწლეულის განმავლობაში 40-იანი წლებიდან 80-იანებამდე, სამხრეთ ოსეთი წმინდა აგრარული რეგიონიდან აგრარულ-ინდუსტრიულ რეგიონად გადაიქცა. თუმცა აგრარული სექტორი ავტონომიური ოლქის ეკონომიკურ განვითარებაში კვლავაც მნიშვნელოვან
როლს ასრულებდა.1990 წლის დასაწყისში სამხრეთ ოსეთის აგროსამრეწველო კომპლექსში
შედიოდა 32 კოლმეურნეობა, 15 სახელმწიფო ფერმა და 3 ფერმერთა გაერთიანება. აქვე
შედიოდა ქ. ცხინვალსა და ლენინგორის რაიონში მდებარე ცხინვალის მეფრინველეობის
ფაბრიკა, მარცვლეულის საცავი, ხორცისა და რძის ქარხანა და ხილის გადამამუშავებელი
ქარხანა; ასევე, ცხინვალის ლუდისა და ხილის წვენების ქარხანა. აგროსამრეწველო კომპლექსის ძირითადი წარმოების აქტივების ღირებულება 1989 წელს 79,6 მილიონ რუბლს
შეადგენდა, ინდუსტრია ითვლიდა 525 ტრაქტორს, 52 მარცვლეულის მოსავლის ამღებ კომბაინს, 570 სატვირთო ავტომობილს და 600-ზე მეტ ტრაქტორის მისაბმელს, გუთანს, სათესს, კულტივატორს და სხვა აღჭურვილობას4.
აქ იწარმოებოდა მთლიანი პროდუქციის 50%-მდე, კონცენტრირებული იყო საწარმოო
სიმძლავრის 15% და დასაქმებული იყო მატერიალურ წარმოებაში ჩართული მუშახელის
40%-ზე მეტი. მთლიანობაში, აგროსამრეწველო კომპლექსში საკვები პროდუქტის 80%-ზე
მეტი იწარმოებოდა5. 1922 წლიდან 1982 წლამდე სოფლის მეურნეობაში მარცვლეულის წარმოება 9000 ტონიდან 12800 ტონამდე გაიზარდა, ხორცის წარმოება 700-დან 3500 ტონამდე.
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ჯამური მოცულობაგაიზარდა 65%-ით6.
სამხრეთ ოსეთის ოლქში საბჭოთა კავშირის დაქვემდებარებაში არსებული საბადოებიდან ტყვია-თუთიის მოსაპოვებლად ექსპლუატაციაში შევიდა კვაისის მაღარო. ეს მაღარო
პირველი საწარმო იყო, რომელმაც სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა: მისი წყალობით გაიზარდა დასაქმებულთა რიცხვი, რაც ჭარბი
შრომითი რესურსის მქონე რაიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო; ცხინვალი - კვაისის
გზის აშენებამ კი მთის კოლმეურნეობების საოლქო ცენტრთან დაკავშირება უზრუნველყო.
საგრძნობლად განვითარდა სამშენებლო მასალების წარმოებაც, რომელიც მხოლოდ კირქვისა და ფხვიერი ტალკის წარმოების დადებითი დინამიკით კი არ გამოირჩეოდა, არამედ იმ
პერიოდისთვის წარმოების მოწინავე ფორმაზე, კერძოდ, სამშენებლო ბლოკების, მზა რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებისა და დეტალების და პარკეტის წარმოებაზე გადასვლითაც.
ვითარდებოდა კაპიტალური მშენებლობა, რაც მატერიალურ წარმოებაში ჩართული მუშახელის დასაქმებას უწყობდა ხელს.
სამხრეთ ოსეთის რეგიონში ინდუსტრიალიზაციის შედეგად მანქანათმშენებლობაც განვითარდა. საბჭოთა დაქვემდებარებაში მყოფი ისეთი საწარმოების მშენებლობა, როგორიც
იყო „ელექტრო ვიბრომაშინა” და „ემალპროვოდი”, რომლებიც მთელი ქვეყნისთვის აწარ3 Дзидзоев В., Д. Дзугаев К. Г. Южная Осетия в ретроспективе грузино-осетинских отношений. – Цхинвал: Ирыстон; СОИГиСИ, 2007.– 272 с.
4 Народное хозяйство Южной Осетии в 1989 году. Цхинвали, 1990 г.
5 Советская Юго-Осетия. Цхинвали, 1975
6 Народное хозяйство Юго - Осетинской АО.1922-1982. Юбилейный статистический сборник. Цхинвали, 1983г
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მოებდა სამთო და მინერალური რესურსის გადასამუშავებელ აღჭურვილობას, ვიბრაციულ
მანქანებს, ემალირებულ სადენებს, ტყვიისა და თუთიის კონცენტრატებს და ფხვიერ ტალკს
- რესპუბლიკაში მოწინავე ელექტროტექნიკის მანქანათმშენებლობის ქვესექტორის ჩამოყალიბებაზე მიუთითებდა.
იმის გათვალისწინებით, რომ მანქანათმშენებლობა მეტად შრომატევადი სფეროა, ინდუსტრიალიზაციის ეს მიმართულება ჭარბი შრომითი რესურსის ათვისებისა და სამხრეთ
ოსეთის მუშახელის განათლებისა და კვალიფიკაციის დონის ამაღლების ძირითადი ბერკეტი
გახდა.
ამგვარად, სამხრეთ ოსეთი იქცა რეგიონად, რომელსაც მრეწველობის ახალი მიმართულებების განსავითარებლად საკმარისი პოტენციალი და ყველა წინაპირობა გააჩნდა. მე-20
საუკუნის 70-80-იან წლებში მანქანათმშენებლობისა და ლითონდამუშავების საერთო მოცულობა სამხრეთოსეთის
„...90-ანი წლები... ეს ძალიან მძიმე წლები იყო. მუდმივი შიშის ქვეშ
სამრეწველო პროდუქვიყავით, იმიტომ რომ გაურკვევლობა იყო, დაღამდებოდა და მაშინვე
ციის 24-25%-ს შეადრაკეტები მოფრინავდნენ, რომლებსაც ყოველ ღამე უშვებდნენ. მაგრამ
გენდა.
თანდათან ამასაც შევეჩვიეთ. ჩემი ორწლინახევრის შვილიც კი, რომელიც
სამხრეთ
ოსეთში სულ ფანჯარასთან იჯდა, როცა ეს „ალაზანი“ ჩვენსკენ მოფრინავდა, იწმძიმე მრეწველობასთნ ყებდა მათ დათვლას - აი, ამ ღამეს ამდენი დაგვიშინეს, გუშინ კი ამდენიო.
ერთად მნიშვნელოვან არ იყო შუქი, გაზი, პროდუქტებიც, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც გაგვადგილს იკავებდა მსუ- ქონდა თავი. ეტყობა, სოფელში რომ ვიყავით, ის გვშველოდა, რაღაცა
ბუქი და კვების მრეწვე- მოგვყავდა, საქონელს ვინახავდით გაჭირვებით. შეშის ფეჩზე ვამზადებლობა, რომლის ხვედ- დით საჭმელს. შეშის საქმეც არ იყო ადვილად - ტყეში შესვლის ხომ გვერითი წილიც 27,0-სა შინოდა, რა იცი, რა მოხდება იქ. მთელი ეს წლები ველოდებოდით, როდის
და 24,4%-ს შეადგენდა. დამთავრდებოდა ეს საწვალებელი. სიმართლე გაიმარჯვებს და ჩვენც
კვებით ინდუსტრიას ადამიანურად ვიცხოვრებთ. 18 წელი იცხოვრო შიშსა და დაძაბულობაში,
ნედლეულის საკმაოდ ძალიან მძიმეა ეს. გაურკვევლობა - რა იქნება ხვალ? როგორ ვიქნებით?
კარგი ბაზა ჰქონდა ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლებმა ამ გაურკვევლობაში გაიარა, ამ შიშდა კომპლექსურად ვი- ში. ადამიანის სიცოცხლე ხომ მოკლეა, არა?! ამ 18 წლის განმავლობაში
რამდენ რამეს გავაკეთებდი, მაგრამ ყველაფერს ჩამოვრჩი - მატერიალუთარდებოდა; იგი მორადაც და მორალურადაც, სულიერადაც, აბა რა... სამი შვილის გაზრდა
იცავდა ხორცისა და
ასეთ დანგრეულ რესპუბლიკაში ადვილი არ არის. დღეს ძალიან მტკივა.
რძის გადამუშავებას,
ყველაფერ ამისათვის ვის უნდა მოვკითხოთ?...”
საკონსერვო
წარმოზნაურის რაიონი
ებას და მეღვინეობას7.
სამხრეთ
ოსეთის
ოლქისთვის მოსახლეობის წარმოებული პროდუქციით მომარაგებისა და ქალების დასაქმებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ცხინვალის სამკერვალო ფაბრიკის გახსნა8 .
სამხრეთ ოსეთში ინდუსტრიალიზაციამ ეროვნულ მეურნეობაში ჩართული მოსახლეობის
სხვადასხვა სფეროებში გადანაწილება გამოიწვია. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თუ ადრე სამხრეთ ოსეთი აგრარულ რეგიონად ითვლებოდა, 1970 წლიდან მრეწველობაში მოსახლეობის
16%, მშენებლობაში კი - 3% ჩაერთო. 1985 წელს ამ ორი ქვესექტორის წილი 26%-მდე გაიზარდა. ასევე მკვეთრად გაიზარდა ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის ხვედრითი წილიც - 1985 წელს იგი 11%-ს შეადგენდა, მაშინ, როცა 1970 წელს მხოლოდ 5% იყო.
7 Народное хозяйство Юго - Осетинской АО.1922-1982. Юбилейный статистический сборник. Цхинвали, 1983г.
8 Дзакоев З.Л. К вопросу о стратегии социально-экономического развития Южной Осетии [ელექტრონული წყარო]. – http://
www.vestnik-vnc.mwport.ru- http:// www.vestnik-vnc.mwport.ru
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მრეწველობის განვითარებამ, მისი ქვესტრუქტურების დივერსიფიკაციამ და საავტომობილო გადაზიდვების მოცულობის ზრდამ ხელი შეუწყო სამრეწველო წარმოებაში დასაქმებული პერსონალის რაოდენობის ზრდას. თუ 1960 წელს სამხრეთ ოსეთის ეროვნულ მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების საშუალო რაოდენობა 15,8 ათასს შეადგენდა, 1985 წელს
იგი 43,7 ათასამდე - ანუ 2,7-ჯერ გაიზარდა. 1970-1985 წლებში ეს მაჩვენებელი 1,5-ჯერ
გაიზარდა9.
ამ პერიოდში სერიოზული ყურადღება ეთმობოდა მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას. ამგვარად, უმაღლესი განათლების მქონე ინჟინრების რაოდენობა 22-ჯერ
გაიზარდა, ხოლო ეკონომისტებისა - 17-ჯერ. ასევე გაიზარდა საშუალო პროფესიული განათლების მქონე სპეციალისტების რაოდენობაც. იზრდებოდა გამომგონებლების, რაციონალიზატორულიწინადადებების რაოდენობა, რასაც დადებითი ეკონომიკური ეფექტიმოჰქონდა. 1971-1985 წწ. რაციონალიზატორული შეთავაზებების მიერ მოტანილმა ეკონომიკურმა
ეფექტმა 2 მილიონ 385 ათასი რუბლი შეადგინა (1985 წლის ფასებით)10.
წარმოების ინტენსიფიკაცია საწარმოების ავტომატიზაციის საშუალებებით და წარმოების მექანიზებული და ავტომატური ხაზებით აღჭურვაში გამოიხატებოდა. 1971 – 1985
წლებში სამხრეთ ოსეთის ოლქის მრეწველობაში მექანიზებული წარმოების ხაზების რაოდენობა თითქმის გასამმაგდა, ავტომატური ხაზებისა კი 4-დან 9-მდე გაიზარდა. 20-დან 35 ერთეულამდე გაიზარდა კომპლექსურად მექანიზებული და ავტომატიზებული სეგმენტების
რაოდენობა, თუმცა 1987 წლამდე არც ერთი სრულად ავტომატიზებული სახელოსნო ან საწარმო არ არსებობდა. ყველაზე მეტად მანქანათმშენებლობის და მსუბუქი და კვების მრეწველობის საწარმოები იყო ავტომატიზებული11. ამგვარად, მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტალური ინვესტიციების მოცულობის მიხედვით სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში ყველაზე ჩამორჩენილ რეგიონად
ითვლებოდა, ოლქი მაინც დინამიკურად ვითარდებოდა.

სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკა ომის პერიოდში
სსრკ-ს პრეზიდენტის, მიხეილ გორბაჩოვის მიერ გამოცხადებულმა პერესტროიკამ საქართველოში ნაციონალისტური განწყობების ზრდას შეუწყო ხელი. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ოსები საქართველოს ტერიტორიაზეუკანონოდ მცხოვრებ -„ჩამოსულებად” გამოცხადდნენ. საქართველოს მხრიდან განხორციელდა პროვოკაციები; იტაცებდნენ საქონელს და ტყვედ აჰყავდათ მამაკაცები. სახელმწიფო დონეზე ხდებოდა ოსებისა და მათი აზრის სრული შეუწყნარებლობის დემონსტრირება.სამხრეთ ოსეთი
საქართველოს ფაქტობრივად 80-იან წლებში გამოეყო. 1991 წლიდან კონფლიქტმა საომარი
ხასიათი შეიძინა.
90-იან წლებში საქართველოს რესპუბლიკამ სამხრეთ ოსეთს შეიარაღებული კონფლიქტის პერიოდში კოლოსალური ზარალი მიაყენა.სრულიად გაიძარცვა და გადაიწვა 117 ოსური სოფელი, ზარალი მიადგა ცხინვალის საბინაო ფონდის 15%-ს. კონფლიქტის დროს განადგურდა გზები და ხიდები, გაიტაცეს მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი, ოლქის ფარგლებს
გარეთ გაიტანეს კერძო და სახელმწიფო საკუთრება - დანადგარები, მოწყობილობები, მასა9 Джиоева И.К. Трансформация социально-экономических процессов в приграничном регионе (на примере Южной Осетии)
[ელექტრონული წყარო] - http://dibase.ru/article/ 28122009_dzhioevaik/5
10 Чугаенко Ю.А. Грузия –Южная Осетия: исторические первопричины противостояния. Киев,2013
11 Джиоева И.К. Трансформация социально-экономических процессов в приграничном регионе (на примере Южной Осетии)”
http://dibase.ru/article/ 28122009_dzhioevaik/5
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ლები, სატრანსპორტო საშუალებები და სამშენებლო მასალა. ზარალის სრულმა მოცულობამ 1992 წლის ფასებით 1,4 მილიარდი რუბლი შეადგინა12.
უდიდესი ზარალი მიადგა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის მუშახელს. 1989-1992 წელს
1000-ამდე ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის უმეტესობას წარმოადგენდნენ ბავშვები, ქალები
და მოხუცები. ორი ათასზე მეტი ადამიანი დაიჭრა ან დასახიჩრდა. დღემდე უგზო-უკვლოდ
დაკარგულად ითვლებაათეულობით ადამიანი.
საქართველოს მიერ 2008 წლის 8 აგვისტოს განხორციელებული შეიარაღებული აგრესია ქართულ-ოსური დაპირისპირების ისტორიაში ყველაზე სასტიკი და სისხლიანი აღმოჩნდა. სროლების შედეგად მხოლოდ ცხინვალში განადგურდა და გადაიწვა 26 მრავალბინიანი
მუნიციპალური სახლი, 226 კი სანახევროდ დაინგრა. კერძო სექტორში განადგურდა 231
საცხოვრებელი სახლი, 442 სახლი კი სერიოზულად დაზიანდა და საცხოვრებლად უვარგისად გამოცხადდა. საშუალოდ დაზიანდა 674 სახლი13. მნიშვნელოვნად დაზარალდა სამხრეთ
ოსეთის რესპუბლიკის ეკონომიკა. სერიოზულად დაზიანდა „ელექტრო ვიბრომაშინა” და
„ემალ პროვოდის” საწარმოები და მექანიკური ქარხანა. გადაიწვა პარლამენტის, საგარეო
საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძირითადი კორპუსის, ქალაქის უნივერმაღის შენობები. ასევე ნაწილობრივ განადგურდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
სახელმწიფო ტელევიზიის შენობები.
ქალაქის 9 საშუალო სკოლიდან სრულად განადგურდა 3 შენობა, მნიშვნელოვნად დაზარალდა სკოლამდელი განათლების დაწესებულებათა შენობები. სროლების შედეგად ზიანი
მიადგა რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, ქალაქის პოლიკლინიკებს და რესპუბლიკურ და ადგილობრივ ბიბლიოთეკებს. 5-დღიანი ომის შედეგად პრაქტიკულად სრულად განადგურდა ქალაქის ინფრასტრუქტურა, მწყობრიდან გამოვიდა კომუნიკაციის ხაზები, წყალგაყვანილობა,
გაზით მომარაგება, ელექტროგადაცემის ქსელები. სერიოზული დარტყმა მიიღო კერძო ბიზნესმაც - სავაჭრო და საწარმოო ობიექტების უდიდესი ნაწილი გადაიწვა.
სერიოზული ზიანი მიადგა რესპუბლიკის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებს, განსაკუთრებით ცხინვალის რაიონში; მათ შორისაა პრისი,
„... როგორ ვცხოვრობდით 90-ანებში? მაგალითად, ვიღაცის დაბადეტბეთი, ხეთაგუროვო, ბის დღეა. ერთმანეთისათვის პროდუქტები მიგვქონდა, პურსაც კი ვუდმენისი, სათიკარი, სა- ყოფდით ერთმანეთს.. მაგალითად, იყო დრო, როცა კარაქს ტალონებზე
რაბუკი. ამ სოფლებში არიგებდნენ. თუ რომელიმე ჩვენგანს ბავშვი ჰყავდა, მე, მაგალთად, ამ კასახლების უმეტესობა რაქის ჭამის უფლებას ჩემს თავს არ ვაძლევდი... ჩემს მეგობრებს ვაძლევდაინგრა. განადგურდა დი, ვისაც პატარა ბავშვები ჰყავდა. აბა, როგორ მეჭამა ის კარაქი, როცა
მარცვლეულის მოსავა- ჩემს მეგობრებს ორ-ორი, სამ-სამი ბავშვი ჰყავდათ? ამ დროს გათბობა არ
ლი, მსხვილფეხა რქო- იყო, შეშით ვთბებოდით. მივდიოდით სტუმრად და მაგალითად, პარკით
შეშა მიგვქონდა. ვუძლებდით, როგორც შეგვეძლო...”
სანი პირუტყვის 80%
ქ.ცხინვალი
გაიტაცეს ან დაიღუპა. 2008 წლის ომამდე
ცხინვალის რაიონის სახალხო მეურნეობა 300 სულზე მეტ მსხვილფეხა რქოსან საქონელს
ითვლიდა, დღეისათვის კი სულ 90-ია დარჩენილი, მათ შორის არცეუს ფერმაში - 66 სული,
დმენისში - 15 და ხეთაგუროვოში - 914.
ზემოთ ჩამოთვლილი მონაცემები ზიანის მხოლოდ მცირე ნაწილს ასახავს. საქართველოს
12 Харебов Б. Экономическая реабилитация Южной Осетии: текущие задачи и стратегия развития. Грузино-осетинский конфликт: в поисках мира. Сборник статей югоосетинских авторов. 2011 / http://www.gfsis.org/media /download/library/articles/
Georgian-South_Ossetian_Conflict_OSS_Ru.pdf
13 იხ. იქვე
14 იხ.იქვე
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მთავრობის აგრესიული პოლიტიკის შედეგად სამხრეთ ოსეთის განვითარებამ ათწლეულებით უკან დაიხია. რეგიონის განვითარების პროცესი ეკონომიკის პრაქტიკულად ნულიდან
აღდგენის პროცესმა ჩაანაცვლა. სიტუაცია კიდევ უფრო დაამძიმა იმან, რომ კონფლიქტი
დაემთხვა: ა) სსრკ-ის დაშლას, რამაც ეკონომიკური განვითარების მწყობრში ჩაყენებას საგრძნობლად შეუშალა ხელი, და ბ) ძველი სამეურნეო სისტემის მოშლასა და საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას.
როგორც ნებისმიერ სხვა მოვლენას, ისე ქართულ-ოსურ კონფლიქტსაც აქვს გარკვულწილად დადებითი და უარყოფითი მხარეები, და ეკონომიკური თვალსაზრისით კი სარგებელი
და დანაკარგები.

დანაკარგები
1) ინფრასტრუქტურის, მათ შორის გაზმომარაგების, ელექტროგადამცემი ხაზების და
სარკინიგზო კავშირების განადგურება;ამას მოჰყვა შეშის მოპოვების მიზნით ტყეების ჩეხვა.
2) საქართველოსთან ეკონომიკურ-სამეურნეო კავშირის გაწყვეტა, რამაც გამოიწვია
საბაზრო დანაკარგები და, შესაბამისად, წარმოების მოცულობის, მათ შორის „ბრენდული”
საქონლის წარმოების შემცირება (ოსური ლუდი, ყველი და ა.შ.);
3) მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის დაკარგვით გამოწვეული სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განადგურება. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ 2008 წლის აგვისტოში ქართულმა
მხარემ ურანის შემცველი ასაფეთქებელი მოწყობილობები გამოიყენა. სამწუხაროდ, სათანადო კვლევები არ ჩატარებულა, თუმცა ონკოლოგიურად დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი
სამეურნეო მიწის, ნიადაგისა და გრუნტის ასაფეთქებელი მოწყობილობებით დაბინძურებაზე მიუთითებს.
4) სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის მასობრივი მიგრაცია, რაც უარყოფითად აისახა მუშახელის რაოდენობასა და ხარისხზე (სამხრეთ ოსეთი დატოვეს მეწარმეებმა, განათლებულმა და სამუშაო გამოცდილებისა და უნარ-ჩვევების მქონე ახალგაზრდებმა);
5) ეკონომიკამ 10 წლით უკან დაიხია, მოსახლეობას განვითარების ნაცვლად გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევს;
6) კონფლიქტის და პოსტკონფლიქტურ პერიოდში დაღუპულების დიდ ნაწილს ახალგაზრდები - პოტენციური მეწარმეები, ხელმძღვანელები, პატრიოტები და ლიდერები წარმოადგენდნენ;
7) ეკონომიკური კავშირების არარსებობა იწვევს ძირითადად რუსეთის ფედერაციიდან
შემოტანილი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ფასების ზრდას.

უპირატესობები
1. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის ნაწილობრივი აღიარება ეროვნული განვითარების სტრატეგიის შესაძლებლობას იძლევა;
2. რუსეთის ფედერაციასთან სტრატეგიული პარტნიორობა რესპუბლიკის ეკონომიკური და საგანმანათლებლო სფეროების განვითარებისა და კადრების მომზადება-გადამზადების ახალ შესაძლებლობებს იძლევა;
3. გამოჩნდა გაზით და ელექტროენერგიით მომარაგების ალტერნატიული გზები რუსე60
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თის ფედერაციიდან (უნიკალური გაზსადენი მილის, ძუარიკაუ - ცხინვალის მშენებლობა);
4. სამომავლოდ, ქ. ალაგირიდან (ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა - ალანია) სარკინიგზო კავშირების მშენებლობა ტრადიციული წარმოების, კერძოდ ქ. კვაისაში ტყვია-თუთიის
მოპოვების, საკონსერვო, წვენების, ღვინის ქარხნების და სხვა დაწესებულებების აღდგენას
შეუწყობს ხელს; მშენებლობა ასევე დადებით როლს ითამაშებს მანქანათმშენებლობის აღდგენასა და ახალი საწარმოების განვითარებაშიც;
5. სამომავლოდ, საქართველოსთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელის მოწერის შემდეგ,
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა შეძლებს ისარგებლოს ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური ადგილმდებარეობით და მცირე აზიიდან და კავკასიიდან რუსეთის ფედრაციაში სასაქონლო
პროდუქციის სატრანზიტო ქვეყანა გახდეს.

დასკვნა
2008 წლის 17 სექტემბერს რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთს შორის მეგობრობის, თანამშრომლობის და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულების ხელმოწერა და სამხრეთ
ოსეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზების და სასაზღვრო სერვისების შემდგომი განთავსება უსაფრთხოების გარანტი გახდა და მკვეთრად დადებითი შედეგის მომტანი
აღმოჩნდა15. თანდათანობით დაბალანსდა დემოგრაფიული სიტუაცია: გაიზარდა შობადობა,
რუსულ უნივერსიტეტებში თანამედროვე განათლებამიღებული და მოტივირებული ახალგაზრდები სამხრეთ ოსეთში დაბრუნდნენ. წამყვანი რუსული უნივერსიტეტები ყოველწლიურად დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში 80 ახალგაზრდას იღებენ. ეს უმაღლესი და ტექნიკური განათლების მქონე პროფესიონალების ბაზის აღდგენას უწყობს ხელს. საგრძნობლად
უმჯობესდება მორალური და ფსიქოსოციალური კლიმატი - მიმდინარეობს ეროვნული ტრადიციებისა და ღირებულებების აღდგენა. სხვადასხვა საგანმანათლებლო და სამედიცინო
სერვისებმა განვითარების გარკვეულ დონეს მიაღწია. ამასთან, უსაფრთხოების გარანტია
მიმზიდველი აღმოჩნდა ინვესტორებისთვის, მათ შორის რუსეთში მოღვაწე ოსი ბიზნესმენებისთვისაც. გამომდინარე იქიდან, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ეკონომიკური
წინსვლის წინაპირობაა, გასული წლების განმავლობაში რუსეთის მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარების ძირითადი ნაწილი სწორედ მის აღდგენაზე დაიხარჯა.
ქარხნები „ელექტრო ვიბრო მაშინა” და „ემალ პროვოდი” სანახევროდ შეცვლილი პროფილით ხელახლა ამუშავდა. გაიხსნა სამკერვალო ფაბრიკა „ვტკ-4”. 2016 წელს განვითარების პროექტების თანადაფინანსების საინვესტიციო პროგრამის განსახორციელებლად თითქმის 533 მილიონი რუბლი გამოიყო. ამავე მიზნით რუსეთის ფედერაციაში შეიქმნა საინვესტიციო სააგენტო, რომელიც დაინტერესებულ ინვესტორებს დაბალპროცენტიან (წლიური
10%) სესხებს შესთავაზებს. ევროპის უდიდეს ინდაურის ხორცის მწარმოებელ კომპანია
„ეუროდონთან” შეთანხმების ფარგლებში ცხინვალში ხორცის გადამამუშავებელი კომპლექსის მშენებლობა იგეგმება. შენდება რძის პროდუქტების მწარმოებელი ფერმები და ბაღები.
მოსახლეობა სამეწარმეო შესაძლებლობებით ინტერესდება. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მულტიპლიცირების ეფექტამდე მიგვიყვანს.

15 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от
17 сентября 2008 г.
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საბინ ფრეიზერი და ვარვარა პახომენკო

სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის საფასური
რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებისთვის
საბინ ფრეიზერი და ვარვარა პახომენკო1
შესავალი
სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტი არც რუსეთისთვის ყოფილა მყისიერი სერიოზული დანახარჯის მომტანი და არც ევროკავშირისთვის, მაგრამ მან სადავო გახადა რეგიონალური უსაფრთხოების ბალანსი და უფრო თვალსაჩინოდ წარმოაჩინა დაგროვებული
რეგიონალური და რუსულ-დასავლური პრობლემები. უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მისი
გრძელვადიანი ეფექტი, განსაკუთრებით კი საგარეო პოლიტიკის კუთხით. რუსეთი და
ევროკავშირი საერთო სამეზობლო სივრცეში უფრო მეტად გააქტიურდნენ, განავითარეს
საკუთარი ინტეგრაციული პროექტები, თუმცა ორმხრივ თანამშრომლობაში მათ ნდობას
საფუძველი გამოეცალა. მოსკოვმა მზადყოფნა გამოიჩინა მთელი მსოფლიოს, ან, სულ
მცირე, ევრაზიის რეგიონის მასშტაბით წამყვანი დასავლური პოზიციების საპირწონედ
გაცხადებული ინტერესი განეხორციელებინა. 2008 წლის კონფლიქტის შედეგად ევროკავშირმა კვლავ მოახდინა ფოკუსირება ევროპული სამეზობლო პროექტის დაუყოვნებელ განხორციელებაზე. 2009 წელს კი შეიქმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რომელიც
უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის
საკითხებს.
უკრაინის კრიზისი 2008 წლის ლოგიკური გაგრძელება აღმოჩნდა. ხუთდღიანმა ომმა გაზარდა რუსეთის შიდა აუდიტორიის მოთხოვნა საზღვარგარეთ სამხედრო წარმატებების
მოპოვების უნარის მქონე „დიადი „დერჟავის” სტატუსის აღდგენაზე. გაზრდილმა სამხედრო
დანახარჯებმა და სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთის და გაცილებით უფრო დიდი ტერიტორიის
მქონე ყირიმისა და დონბასის რეგიონებისთვის გაღებული ხარჯების ტვირთმა, რასაც თან
დაერთო მძიმე შედეგების მომტანი დასავლური სანქციები, რუსეთს საგრძნობი ფინანსური
დანაკარგები მოუტანა. ამავდროულად, სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტსა და ყირიმის შემოერთებას შორის განვლილი წლების შემდეგ ევროკავშირმა დაადასტურა მზადყოფნა მიეღწია
კონსენსუსისთვის და შეთანხმებულიყო რუსეთის მიმართ განსახორციელებელ პოლიტიკასა და დასავლურ სანქციებზე, რაც ვერ მოახერხა 2008 წელს.
სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტი 2008 წელს მომხდარ მცირემასშტაბიან, იზოლირებულ
მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა, საბოლოო ჯამში, იგი რუსეთ-ევროკავშირის
ურთიერთობების განვითარების გარდამტეხ წერტილად იქცა, რომლის მარტივად შეცვლა
დღეს, კონფლიქტიდან 8 წლის შემდეგ, რთული წარმოსადგენია.

1 საბინ ფრეიზერი - არარეზიდენტი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დინუ პატრიჩიუს ევრაზიის ცენტრი,
ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების პროგრამა, ატლანტიკური საბჭო.
ვარვარა პახომენკო - ანალიტიკოსი, ევროპა და ცენტრალური აზია, საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი (International
Crisis Group)
სტატიის შინაარსი გამოხატავს ავტორთა პირად მოსაზრებებს და არ გამოხატავს მათი ორგანიზაციების პოზიციებს.
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სამხრეთ
ოსეთის
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კონფლიქტის

საფასური

ევროკავშირის

საგარეო

ზედაპირულად რომ ვიმსჯელოთ, 2008 წელს სამხრეთ ოსეთში და მის გარშემო მომხდარი კონფლიქტი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს არც ისე ძვირი დაუჯდათ. მას არ მოჰყოლია
ლტოლვილთა ახალი ტალღა, ხელი არ შეუშლია ფართომასშტაბიანი ინვესტიციებისთვის, არ
უმოქმედია ევროპის სასაზღვრო უსაფრთხოებაზე და აგვისტოს ხუთდღიანი ომის შემდეგ
ის პრაქტიკულად აღარ გაშუქებულა ევროპულ მედიაში. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ
უშუალო და თვალსაჩინო შედეგები უმნიშვნელო იყო, ამ კონფლიქტის გრძელვადიანი პოლიტიკური საფასური გაცილებით უფრო დიდი აღმოჩნდა. 2008 წლის აგვისტომ სერიოზული უნდობლობა გამოიწვია ევროკავშირსა და რუსეთს შორის, რომელიც მომდევნო წლების
განმავლობაში კიდევ უფრო გაუარესდა. ევროპის წევრი ქვეყნების უუნარობამ მიეღწიათ
კონსენსუსისთვის მოსკოვთან დაკავშირებით გასატარებელი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შესახებ, საგრძნობი გავლენა იქონია ევროპელი ლიდერების სიამაყის გრძნობასა და
მათი ერთობლივი მოქმედების უნარზე.
2008 წლის კონფლიქტზე ეფექტური რეაგირების ნაკლებობამ პარადოქსულად უფრო
დამაჯერებელი გახადა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ მიღწეული კონსენსუსი 20082014 წლებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონთან დაკავშირებული კონკრეტული პოლიტიკის ჩარჩოს განვითარებისას და 2014 წელს ყირიმის ოპერაციის შემდეგ რუსეთისთვის
მკაცრი ეკონომიკური სანქციების დაწესებისას.
თავდაპირველად 2008 წლის კონფლიქტმა ევროკავშირს შესაძლებლობა მისცა გამოეყენებინა ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული მთელი რიგი ინსტრუმენტები. პროცესში სწრაფად ჩაერთო ევროსაბჭოს იმჟამინდელი პრეზიდენტი, საფრანგეთის
პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, და მისი „მიმოსვლითი დილპომატიის” ძალისხმევის შედეგად
წარმოშვა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის ექვსპუნქტიანი გეგმა და 2008 წლის 8
სექტემბრის დარეგულირების გეგმა, რამაც საფუძველი დაუდო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს. მჭიდრო თანამშრომლობას ეწეოდნენ საფრანგეთი, გერმანია და ფინეთი, რომლებიც იმ პერიოდში ეუთოს თანათავმჯდომარეები იყვნენ. 2008 წლის 13 აგვისტოს საფრანგეთის
მთავრობამ ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის დასამტკიცებლად ევროკავშირის საგარეო საქმეთა
მინისტრები ნაჩქარევად გამოიწვია ზაფხულის შვებულებებიდან. მინისტრები 2008 წლის 1 და
15-16 სექტემბერს განსახორციელებელ ნაბიჯებზე შეთანხმდნენ. 2008 წლის 22 ოქტომბერს ევროკომისიამ საერთაშორისო დონორების კონფერენცია მოიწვია, რომელმაც 4,5მილიარდიაშშ
დოლარის მოცულობის ომის შემდგომი დახმარება გამოყო, რაშიც შედიოდა 500 მილიონი ევრო
ევროკავშირისგან; 2008 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია
(EUMM) და მისი266 დამკვირვებელი ტერიტორიებზე განლაგდა.2
და მაინც, ზემოთჩამოთვლილ ზომებს ზურგი ვერ გაუმაგრა ძლიერმა პოლიტიკურმა ნაბიჯებმა. როგორც მრავალმა დამკვირვებელმა აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ წევრმა ქვეყნებმა სწრაფად და სრულყოფილად მოახდინეს რეაგირება, მათ ვერ მოახერხეს რუსეთისთვის სანქციების დასაწესებლად საჭირო პოლიტიკური ნების მობილიზაცია Whitmanand Wolff,
2012, გვ. 95; Delcour, 2011, გვ. 189; Snkkonen, 2011, გვ. 271). ევროკავშირი მისი წევრი ქვეყნების რუსეთის მიმართ შეუთანხმებელ მიდგომებთან დაკავშირებული პრობლემის წინაშე
აღმოჩნდა. ისინი დაიყვნენ მწვავე კრიტიკოსებად - ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი
და შვედეთი - და დანარჩენებად, მათ შორის გერმანია და საფრანგეთი, რომლებიც უფრო
2 იხ. თავმჯდომარის დასკვნები, ევროპული საბჭოს საგანგებო სხდომა, ბრიუსელი, 2008 წლის 1 სექტემბერი, საბჭოს დასკვნები
საქართველოს შესახებ, 2008 წლის 15 და 16 სექტემბერი.
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შემრიგებლურ მიდგომას უჭერდნენ მხარს. პოლიტიკურ აზრთა სხვადასხვაობის გადალახვის შემდეგ 2008 წლის ნოემბერში ევროკომისიის წევრმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს უპირობოდ
გაეგრძელებინათ რუსეთთან მოლაპარაკებები პარტნიორობის ახალი ხელშეკრულების შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს სულ ახალი აღიარებული ჰქონდა სამხრეთ ოსეთისა და
აფხაზეთის დამოუკიდებლობა3 და უარს ამბობდა ცეცხლის შეწყვეტის ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე, „დაებრუნებინა რუსული ძალები კონფლიქტის წინანდელ პოზიციებზე”.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა 8 სექტემბრის შეთანხმების საწინააღმდეგო სხვა ნაბიჯებიც გადადგა, ახალი სანქციები არც ამის შემდეგ დაწესებულა. მან არ მისცა საშუალება
ეუთოს დამკვირვებლებს, გაეგრძელებინათ ომამდელი მუშაობა სამხრეთ ოსეთში, არაფერი
გააკეთა 20,000 ეთნიკური ქართველის სამხრეთ ოსეთში, საკუთარ სახლებში დაბრუნების
ხელშესაწყობად და ორივე რეგიონში დატოვა სამხედრო, უსაფრთხოების და სასაზღვრო
ძალები დაახლოებით 7,000-დან 9,000-მდე ადამიანის ოდენობით; ამასთან, რუსეთმა დააფინანსა სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტის 99% და აფხაზეთის ბიუჯეტის ნახევარზე მეტი (ICG,
2010, 2013). ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას სრული წვდომა უნდა ჰქონოდა კონფლიქტის ზონაში, მათ შორის აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე, მაგრამ რუსეთმა მას ამის საშუალება არ მისცა.
მიუხედავად ამისა, სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტმა უმეტესწილად დაასრულა საუბრები
რუსეთ-ევროკავშირის შესაძლო თანამშრომლობაზე, რომელიც 2008 წლის დასაწყისში განხილვის აქტიურ ფაზაში იყო. ევროკავშირსა და რუსეთს მხოლოდ ყოვლისმომცველ ორმხრივ
შეთანხმებაზე კი არ ჰქონდათ დაწყებული მოლაპარაკება, რომელიც 1994 წელს დადებული
პარტნიორობის და თანამშრომლობის შეთანხმებას ჩაანაცვლებდა 2008 წლის ივნისში, არამედ განხილვის პროცესში იყო რუსეთის პრეზიდენტ მედვედევის მიერ ინიცირებული ახალი
„ევროატლანტიკური უსაფრთხოების კოლექტიური სისტემა ვანკუვერიდან ვლადივოსტოკამდე” (საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი, 2008, გვ.19). ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ძლიერი
კოალიციის ინტერესში იყო ამ შეთანხმების შედეგად რუსეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობებში ახალი ეპოქის დადგომა, რომელიც მოიცავდა პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ღრმა
ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივებს, ენერგეტიკული ქარტიის პრინციპებზე დაფუძნებულ თანაბარი დონის ენერგეტიკულ ურთიერთობებს, თავისუფლების, უსაფრთხოებისა
და მართლმსაჯულების სფეროებში თანამშრომლობას და, ასევე, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სისტემების ორმხრივ გახსნას.2001-2008 წლებში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები საერთო-ევროპულ ეკონომიკურ სივრცეზე, რომლებიც 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ
აღარ განახლებულა. 2008 წლის შუა პერიოდამდე ევროკავშირსა და რუსეთს შორის მზარდმა
ვაჭრობამ სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შემდეგ შემცირება დაიწყო.
სამხრეთ ოსეთში და მის გარშემო მომხდარმა კონფლიქტმა და რუსეთთან უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური საკითხების სფეროში პოლიტიკური თანამშრომლობის ჩარჩოს შექმნის წარუმატებლობამ ხელი შეუწყო ახალი „აღმოსავლური განზომილების” ჩამოყალიბებას
უკვე არსებულ ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკაში (ENP). 2008 წლის შემოდგომაზე ევროპელმა ლიდერებმა აღმოსავლეთ ევროპის ექვსი ქვეყანა მიიწვიეს ევროპული სამეზობლო
პოლიტიკის ჩარჩოებში განხორციელებული რეგიონალური აღმოსავლეთ პარტნიორობის
პროექტში მონაწილეობის მისაღებად. ეს გარკვეული რეაგირება იყო რეგიონში მოსკოვის
გაზრდილ აქტიურობაზე.4 განახლებული ყურადღება დაეთმო კონფლიქტის საკითხს და აღ3 მათი დამოუკიდებლობა მხოლოდ ვენესუელამ, ნიკარაგუამ, ნაურუმ და ვანუატუმ აღიარეს
4 2008 წლის ივნისში ევროპის საბჭომ ევროკომისიას შესთავაზა შეემუშავებინა წინადადებები „აღმოსავლეთ პარტნიორობის”
შესაქმნელად; ეს სამუშაო „დაჩქარებულად ჩატარდა, რათა მომხდარი კონფლიქტის და მისი ფართომასშტაბიანი
შედეგების ფონზე რეაგირება მოეხდინა ევროკავშირის ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ მკაფიო სიგნალის საჭიროებაზე
საქართველოში”, ევროპის კომისია (2008), აღმოსავლეთ პარტნიორობა, COM (2008), 823 საბოლოო, 3 დეკემბერი.
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მოსავლეთ პარტნიორობის მიზნად „სტაბილურობისა და ნდობის აღდგენის მრავალმხრივი
ზომების” განხორციელება გამოცხადდა. (აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, 2009, გვ.
6). მომდევნო წლებში ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიმღები პირები შეთანხმდნენ, რომ
„გაჭიანურებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად, რომლებიც უარყოფითი შედეგის მომტანი იყო არაერთი პარტნიორი ქვეყნისთვის და სერიოზულ
გამოწვევას წარმოადგენდა მთელი რეგიონის უსაფრთხოებისთვის” აუცილებელი იყო საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის და ევროკავშირის სხვა ინსტრუმენეტების ერთობლივი და უფრო ეფექტური გამოყენება (კომისია, 2011, გვ. 5). 2014 წლისთვის ევროკავშირის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის ამბიციურ მიზანს „დიპლომატიური მოთამაშის
და უსაფრთხოების გარანტის” როლის შესრულება წარმოადგენდა, რადგან „ევროკავშირსა
და მის წევრ ქვეყნებს ორმხრივი ძალისხმევის ფარგლებში კონფლიქტებისა და მათი მიზეზების პრევენციაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეეძლოთ გარე კონფლიქტებისა და
კრიზისების მიმართ ევროკავშირის მრავლისმომცველი მიდგომის საფუძველზე.“(კომისია,
2014, გვ. 16-17).
2014 წლისთვის ევროკავშირმა ასევე მზაობა გამოთქვა უფრო ამომწურავად და მიზნობრივად ეთანამშრომლა საქართველოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოციაციის დღის წესრიგში (2014-2016), რომლის მიზანსაც ერთობლივი მუშაობის პრიორიტეტების სიის შემუშავების გზით საქართველოს მიერ ასოციაციის ხელშეკრულების განხორციელების ხელშეწყობა წარმოადგენს, „საგარეო და უსაფრთხოების” პოლიტიკის ნაწილში
„კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად” 11 პუნქტი იყო გათვალისწინებული. გარკვეული ნაბიჯები ადასტურებენ ორივე მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს 2008 წელს
ცეცხლის შეწყვეტასთან, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობასთან და
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასა და დიალოგის მცდელობებთან დაკავშირებით. ევროკავშირმა და საქართველომ ასევე განაცხადეს რომ კონსულტაციებს გამართავდნენ „აფხაზეთსა და ცხინვალში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ქართველების სათანადო ჩართულობის მისაღწევად საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების გაღრმავების პროცესში”,
რაშიც შედის „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო ლიბერალიზაციის დიალოგიდან, ასოციაციის შეთანხმებიდან გამომდინარე პოლიტიკური ასოციაციისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესებიდან მიღებული სარგებლის და შესაძლებლობების ადმინისტრაციული საზღვრების განაპირას მცხოვრებ მოსახლეობასთან გაზიარების გზების ძიება.”
რუსეთი არსად არაა ნახსენები, თუმცა საქართველო მას უსაფრთხოების თვალსაზრისით
ძირითად საფრთხედ მიიჩნევს (ასოციაციის დღის წესრიგი, 2014).
2008 წლის შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობების განახლების წარუმატებლობამ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ექვს პოსტსაბჭოთა ქვეყანასთან მჭიდრო კავშირების დამყარებამ და პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში უფრო ამბიციური
როლის მორგებამ ევროპის წევრი ქვეყნები უკეთ შეამზადა მოსკოვის მიმართ ერთობლივი ქმედების განსახორციელებლად. 2014 წლის თებერვალში, აღმოსავლეთ უკრაინაში
რუსეთის ინტერვენციის შედეგად განხორციელებული ყირიმის ანექსიის პირისპირ, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ბევრად უფრო ძლიერი საფუძველი გააჩნდათ რუსეთისთვის
სანქციების დასაწესებლად, რომლებმაც მომდევნო წლის განმავლობაში კიდევ უფრო
მასშტაბური ხასიათი მიიღო.5 ეს 2008 წლის ქართულ-რუსული ცეცხლის შეწყვეტის შე5 2014 წლის მარტში მიღებულ იქნა და შემდგომში კიდევ უფრო გამკაცრდა შემაკავებელი ზომები იმ ადამიანების და ორგანოების
მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ან ძირს უთხრიან უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. 29 იანვარს
წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ 2015 წლის სანქციების მოქმედება სექტემბრამდე გაეგრძელებინათ; 2015 წლის სექტემბერში მათი
მოქმედება წლის ბოლომდე გაგრძელდა.
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თანხმებასთან შედარებით ევროკავშირის რეაგირებაში თვალსაჩინო ცვლილებას წარმოადგენდა.

სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ფასი რუსეთის პოლიტიკისთვის
2008 წლის კონფლიქტის შედეგები მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა რუსეთის, როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკისთვის. სწორედ ამ პერიოდში გამოიკვეთა რუსეთის ხელისუფლების მიერ ქვეყანაში პოპულარობის შესანარჩუნებლად გამოყენებული „დიადი დერჟავის”
აღორძინების იდეოლოგიის კონტურები. თუმცა, მაშინ ჯერ კიდევ რთული იყო დასავლეთთან ურთიერთობის სრულმასშტაბიანი კრიზისის პროგნოზირება, რომელიც 6 წლის შემდეგ, უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით დაიწყო.
აშშ-სა და ევროკავშირის პროტესტის მიუხედავად განხორციელებულმა წარმატებულმა
სამხედრო კამპანიამ და სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებამ
მოსახლეობის უდიდესი მხარდაჭერა მოაპოვებინა რუსეთის მთავრობას და პირადად პრეზიდენტ პუტინს, რაც მათ 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაში დაეხმარა. „ლევადა
ცენტრის” ინფორმაციით პუტინის რეიტინგი გასული 16 წლის განმავლობაში საგრძნობლად
მერყეობდა და ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს, 84-89%-ს ოთხჯერ - 1999, 2003, 2007-2008 და
2014-2015 წლებში მიაღწია. მათ შორის სამჯერ - საომარი მოქმედებების ფონზე ჩეჩნეთში,
საქართველოსა და უკრაინაში და ყოველ ჯერზე პროცესებს იუგოსლავიის, ერაყის, საქართველოს და ყირიმის საკითხებთან დაკავშირებით აშშ-სთან დაპირისპირება ახლდა თან.6
მთავრობის „დიადი დერჟავის” აღორძინების გეგმა მოსახლეობის მოთხოვნიდანაც გამომდინარეობდა. მოგვიანებით, უკრაინის კრიზისის დროს, რუსეთში ხშირად აღნიშნავდნენ, თუ როგორ ამაყობენ მოქალაქეები ქვეყნის საგარეო პოლიტიკით; ასევე ამბობდნენ,
რომ „მსოფლიოს მხრიდან იგნორირებას, მისი მხრიდან მათი სიძულვილი ურჩევნიათ”. ეს
განწყობა პირველად 2008 წელს გაჟღერდა, როცა ისინი სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერში
ღიად აცხადებდნენ, რომ რუსეთი, როგორც იქნა, „ფეხზე წამოდგა”. 2008 წელს სამხედრო
ინტერვენცია საზღვარგარეთ მცხოვრები რუსი მოქალაქეების დაცვის საბაბით განხორციელდა, რაც 2014 წელს ყირიმში და შემდეგ დონბასში ეთნიკური რუსების დაცვად გადაიქცა. ბევრის აზრით, საქართველოსთან ომი რუსეთის ჯარისთვის აღორძინების კუთხით
გარდამტეხი წერტილი აღმოჩნდა: ავღანეთსა და ჩეჩნეთთან პირველ ომში დამარცხება და
ჩეჩნეთთან მეორე კონფლიქტში საკმაოდ სადავო გამარჯვება არც ისე საამაყო იყო სახელმწიფოსთვის - თუმცა სამხრეთ ოსეთის ომი გასული წლების განმავლობაში რუსეთის ჯარის
პირველი აშკარა გამარჯვება აღმოჩნდა.

ჯარის რეფორმა
რუსეთის სამხედრო მეთაურების ინფორმაციით, ომმა სერიოზული ხარვეზები გამოავლინა „შეიარაღებული ძალების განვითარებაში” და 2008 წლის 14 ოქტომბერს გამოცხადებული
მასშტაბური რეფორმის კატალიზატორი გახდა. ექსპერტების აზრით, ჩეჩნეთში განხორციელებული კონტრტერორისტული ოპერაციის შედეგად შეძენილი ტაქტიკური უნარ-ჩვევები
და ომის წარმოების მეთოდები არაეფექტური აღმოჩნდა ჩვეულებრივ ჯართან ბრძოლაში.
ბრძოლის ველზე დანაკარგების ძირითად მიზეზად სხვადასხვა სამხედრო ნაწილებს შორის
6 Денис Волков, "86% Путина: верить или нет", Ведомости, 8 декабря 2015
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კოორდინაციის ნაკლებობა დასახელდა. ოფიციალური მონაცემებით, დანაკარგებმა 64 დაღუპული, 3 დაკარგული, 283 დაჭრილი ჯარისკაცი და 4 განადგურებული თვითმფრინავი
შეადგინა. დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებით, განადგურდა 6-8 თვითმფრინავი და
მძიმე საბრძოლო ტექნიკა, მათ შორის ტანკები.8
სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის შემდეგ დაწყებული რეფორმის შედეგად 2014 წლისთვის
შეიარაღებული ძალები 1.2 მილიონიდან 845 ადამიანამდე შემცირდა; ბრძანებათა ოთხდონიანი სისტემა სამდონიანამდე შემცირდა, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის პერიოდი
კი 2-დან 1 წლამდე. ადამიანის უფლებათა აქტივისტების ინფორმაციით, ამ ცვლილებების
შემდეგ მათ ჯარისკაცთა უფლებების დარღვევის შესახებ გაცილებით ნაკლები საჩივარი
მიიღეს. მოსახლეობის მიერ ჯარის მხარდაჭერის დონე 2008 წელს 37%-დან 2015 წელს 64%მდე გაიზარდა; ეს ინსტიტუტი პოპულარობით პრეზიდენტის შემდეგ მეორე ადგილზეა.9
სამხედრო დანახარჯები 84,5 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რამაც რუსეთი მსოფლიოში
სამხედრო დანახარჯების მიხედვით აშშ-სა და ჩინეთის შემდეგ მესამე ადგილზე დააყენა.10
„ზრდილობიანი ხალხი” - რუსეთის სამხედრო პერსონალი, რომლებმაც ყირიმის ანექსიის
ოპერაცია დანაკარგების გარეშე ჩაატარეს, რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის
რუსეთის ძალაუფლების სიმბოლოდ იქცა. სირიაში განხორციელებული თითქმის 6-თვიანი
სამხედრო კამპანიის შედეგად რუსეთმა თურქეთის გამანადგურებლის მიერ ჩამოგდებული
მხოლოდ ერთი თვითმფრინავი და დაკარგული პილოტების მოსაძებნად გაგზავნილი ვერტმფრენი დაკარგა. 2015 წლის ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად, საჯაროდ არ ხდება იმის
კრიტიკა, რომ თავდაცვაზე გაღებული დანახარჯები 33%-ით გაიზარდა, ანუ მშპ-ს 4,2%მდე, 2010 წლის 1,5%-თან შედარებით.11
7

საზღვრების ცვლილება
2008 წელს სამხრეთ ოსეთის საკითხებში რუსეთის ჩართულობამ ქვეყნის პოლიტიკაში
მნიშვნელოვანი ცვლილება გამოიწვია. თუ მანამდე რუსეთი სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობას უსვამდა ხაზს, 2008 წელს მის
მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებამ მკვეთრად შეცვალა მისი მიდგომა, რისი პროგნოზირებაც ნებისმიერ პოლიტიკურ ანალიტიკოსს გაუჭირდებოდა. თუმცა ამ ორი ერთეულის მხარდაჭერა რუსეთისთვის გამონაკლისს აღარ
წარმოადგენს. რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინის სეპარატისტებს სამხედრო და ფინანსური რესურსებით უჭერს მხარს ქ; მან ოფიციალური კონტაქტები დაამყარა მოლდოვის ტრანსდნისტრიასა და გაგაუზიის რეგიონებთან. ბოლო
დროს მოსკოვი აქტიურად უჭერს მხარს „თვითგამორკვევის მოძრაობას” ყოფილი საბჭოთა კავშირის საზღვრებს მიღმაც. 2015 წლის 20 სექტემბერს მოსკოვმა საერთაშორისო ანტიგლობალიზაციის კონფერენციას უმასპინძლა სახელწოდებით „ერთა დიალოგი:
თვითგამორკვევის უფლება და მრავალპოლარული სამყაროს აშენება” ღონისძიებას ესწრებოდნენ თვითგამორკვევის მოძრაობის წამომადგენლები დასავლეთ ევროპიდან და
7 «Уроки грузинского российская армия не выучила», Свободная пресса, 8 августа 2011
8 «Конфликт в Южной Осетии унес жизни 64 российских военнослужащих – Минобороны РФ», Интерфакс, 21 февраля 2009;
«Эксперты подсчитали боевые потери России в южноосетинском конфликте», Lenta.ru, 4 августа 2010
9 «В какой мере заслуживает доверия армия?», Левада-Центр; «Россияне стали больше доверять армии», Левада-Центр, 7 октября 2015
10 «Trends in world military expenditure, 2014» [«Тренды мировых военных расходов, 2014»], SIPRI, апрель 2015
11 «Пушки вместо масла, или Милитаризация России», Slon.ru, 16 октября 2014.
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ამერიკიდან. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილის, დიმიტრი როგოზინის დაარსებული პარტია „როდინას” (სამშობლო) ერთ-ერთმა მთავარმა სპიკერმა კონფერენციის მონაწილეებს მოუწოდა, შეექმნათ „მთლეს მსოფლიოში გამათავისუფლებელი მოძრაობის
მხარდასაჭერი სისტემა” და „ვაშინგტონისთვის წინააღმდეგობის მსოფლიო ფრონტი, [...]
სახელმწიფო სტრუქტურებში შეღწევის, ლეგალური და არალეგალური მეთოდებისა და
ლოიალური მედიასაშუალებების გამოყენებით”.12 სირიელმა ქურთებმა სამხედრო და
პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის აშშ-სთან ალიანსის (რომელიც ქურთების პოლიტიკურ
მისწრაფებებს მხარს არ უჭერს) ალტერნატივის მოსაძებნად მოსკოვში წარმომადგენლობითი ოფისი დაარეგისტრირეს. ამ რეგიონების ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერა
უფრო და უფრო საგრძნობი ხდება რუსი გადასახადების გადამხდელებისთვის. რუსეთი
აფხაზეთის ბიუჯეტის 70%-ის და სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტის 90%-ს სუბსიდირებას ახდენს, რამაც 2015 წელს შესაბამისად 11,7 მილიარდი (214 მილიონი დოლარი)და 6,6 მილიარდი რუბლი შეადგინა.13
რუსეთი სეპარატისტებს საზღვარგარეთ მხარს უჭერს, ქვეყანაში კი ახშობს. სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება მეზობელი ჩრდილოეთ კავკასიისეროვნულმა მოძრაობებმა სტატუს-კვოს შეცვლის სიგნალად აღიქვეს. სსრკ-ს დაშლამდე ცოტა
ხნით ადრე გამოღვიძებული რეგიონის ეროვნული მოძრაობები ჩეჩნეთის სეპარატიზმის სასტიკი ჩახშობის შემდეგ უფრო და უფრო ნაკლებად შესამჩნევი გახდნენ.14 2008
წელს ინგუშებმა კიდევ ერთხელ გააჟღერეს მოთხოვნა ჩრდილოეთ ოსეთის-ალანიის
პრიგოროდის ოლქის შესახებ, აფხაზების მონათესავე ჩერქეზებმა კი დიდი ჩერქეზეთის დაბრუნებაზე დაიწყეს საუბარი. თუმცა ოფიციალური პირები არ არიან მზად
ქვეყნის ფარგლებში მსგავს რიტორიკას შეეგუონ; ისინი გარე ძალების მხარდაჭერით
გაღვივებული სეპარატიზმის საფრთხეზე საუბრობენ და ზეწოლას ახდენენ ეროვნულ
მოძრაობებზე. 2014 წელს სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატა მუხლი სეპარატიზმის გაღვივების შესახებ.

რეგიონული ინტეგრაცია და კომუნიკაცია
2008 წლის ომმა გარკვეული წვლილი შეიტანა რეგიონში ერთმანეთთან დაპირისპირებული პროამერიკულ-ევროპული და პრორუსული ჯგუფების განსაზღვრაში. საქართველო გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც 2009 წელს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა
თანამეგობრობა დატოვა, სწორედ მაშინ, როდესაც ევროკავშირი აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე მუშაობდა. იმავე წელს რუსეთმა გააძლიერა საბაჟო კავშირზე მუშაობა, რასაც
2014 წლის მაისში ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ჩამოყალიბება მოჰყვა. კრემლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ სქემაში უკრაინის ჩართვა და უკრაინის გაწევრიანებამ ევროკავშირთან თავისუფალ სავაჭრო ზონაში ამ გეგმას ხელი შეუშალა.15 2013
წელს გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ახალი კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც რუსეთს მრავალპოლარული სამყაროს ძალაუფლების დამოუკიდებელი ცენტრის
სტატუსი მიენიჭა. მოსკოვმა მეტი ინვესტიცია გაიღო „რბილი ძალის” ხელშესაწყობად
და პრორუსული და ანტიდასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციების და (გავრცელე12 «В Москве прошел съезд сепаратистов со всего мира», РБК, 21 сентября 2015.
13 Варвара Пахоменко, «Что делать с Южной Осетией и Абхазией», Ведомости, 29 октября 2015
14 «Северный Кавказ: Сложности интеграции (I): Этничность и конфликт», Международная кризисная группа, 19 октября 2012
15 Дмитрий Тренин, «Украинский кризис и возобновление великодержавного соперничества», Московский центр Карнеги, 15
октября 2014
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ბული ინფორმაციით) პოლიტიკური პარტიებისა და ახლახან წამოწყებული „სპუტნიკის”
მსგავსი ინფორმაციულ-პროპაგანდისტული პროექტების მხარდაჭერად.
სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტმა რუსეთის მსოფლიო ეკონომიკაში ჩართულობაზეც მოახდინა გავლენა. 2011 წლამდე საქართველოს წინააღმდეგობის გამო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო შეჩერებული რუსეთის ინტეგრაციის პროცესი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. რუსეთის სამხრეთ კავკასიასთან შემაერთებელი ოთხი გზიდან ორი დღემდე
დაკეტილია, რადგან ისინი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიას კვეთს. ამასთან,
ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთის შემაერთებელი ატრანსკავკასიური მაგისტრალი უმოკლესი გზაა ცენტრალური რუსეთიდან თურქეთამდე და ირანამდე.

კრიზისი დასავლეთთან მიმართებაში
მიუხედავად იმისა, რომ 2007 წლის თებერვალში ვლადიმირ პუტინი სიტყვით გამოვიდა
მიუნხენის კონფერენციაზე და ერთპოლარული სამყაროს დაუშვებლობასა და ნატოს მიერ
აღმოსავლეთით გაფართოებისგან თავის შეკავების გარანტიების დარღვევაზე ისაუბრა,
რაც რუსეთ-დასავლეთის ურთერთობებში გარდამტეხი წერტილად შეიძლება ჩაითვალოს,
სამხრეთ ოსეთის ომმა პირველად დაადასტურა მოსკოვის მზაობა ძალის გამოყენებით განეხორციელებინა ხსენებული იდეები.
სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მოპოვებულმა სწრაფმა „გამარჯვებამ” ნიადაგი მოამზადა ყირიმის ანექსიისთვის. მოსკოვის კომპრომისის მოწინააღმდეგეებმა დასავლეთის 2008
წლის რეაქცია სისუსტედ და მათთვის შემდგომი მოქმედებისთვის საჭირო კარტ-ბლანშად
აღიქვეს. „ყირიმი ლანგარზე მორთმეული ნამცხვარივით იყო და ჩვენც უარი არ გვითქვამს
მის აღებაზე” - განაცხადა ყოფილმა რუსმა მაღალჩინოსანმა. ყირიმის ანექსიის გადაწყვეტილება ცხადია ბევრმა ფაქტორმა განაპირობა, მათ შორის კი მოსკოვსა და მოკავშირე
სამხრეთ კავკასიის ერთეულების ელიტებს შორის გართულებულმა ურთიერთობამ. სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში განლაგებული უსაფრთხოების ძალების კონტროლი ერთ-ერთ
ურთულეს საკითხს წარმოადგენს. სრული კონტროლის დამყარების მცდელობისას მოსკოვი
ცხინვალის და სოხუმის მხრიდან გარკვეულ წინააღმდეგობას აწყდება. შესაძლოა სწორედ
მსგავსი პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მოსკოვმა ყირიმის, შავ ზღვაზე რუსეთის
ფლოტის ბაზის მქონე გაცილებით დიდი რეგიონის, ანექსია იმ გარანტიით მოახდინა, რომ
ყირიმის ტერიტორიაზე განლაგებული უსაფრთხოების ძალების კონტროლი ფედერალური
ცენტრიდან მოხდებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის კრიზისის დროს რუსეთისთვის სანქციები არ დაწესებულა, აშშ-სთან და ევროკავშირთან ურთიერთობების აღდგენა მაინც ვერ მოხერხდა. წარუმატებელი აღმოჩნდა ერთეული მცდელობებიც, როგორიც იყო 2010 წელს გაფორმებული
მედვედევ-მერკელის მემორანდუმი, რომელიც რუსეთ-ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის კომიტეტის დაარსებას ისახავდა მიზნად.16 2011 წელს რუსეთმა მხარი
არ დაუჭირა, თუმცა არც ვეტო არ დაადო გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციას
ლიბიაში სამხედრო ინტერვენციასთან დაკავშირებით. უკრაინის კრიზისმა კიდევ უფრო
მეტი პოლარიზაცია გამოიწვია. რუსეთის მიერ სირიაში საჰაერო დარტყმების განხორციელების დაწყებისას მაღალი რანგის მოსკოველმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ „რუსეთსა და
აშშ-ს იმაზე ნაკლები ოფიციალური კონტაქტი აქვთ, ვიდრე ცივი ომის პერიოდში”. ის, რასაც
16 „რუსეთის პრეზიდენტის დ. მედვედევის და გერმანიის ფედერალური კანცლერის ა. მერკელის შეხვედრების დასკვნითი
მემორანდუმი, 2010 წლის 4-5 ივნისი, ქ. მეზებერგი, kremlin.ru, 2010 წლის 5 ივნისი.
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ზოგი დიპლომატიურ გამარჯვებად თვლის, რუსეთს ეკონომიკური კუთხით ანტირუსული
სანქციების, დასავლური ფინანსური ბაზრის დახურვის, მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის
გაუარესების ხარჯზე გაზრდილი სამხედრო დანახარჯების ფასად დაუჯდა.

დასკვნა
მცირე ტერიტორიის მქონე სამხრეთ ოსეთის გადაუჭრელმა კონფლიქტმა და მასშტაბურმა რუსულ-დასავლურმა კრიზისმა კიდევ უფრო გააღრმავა ნაპრალი რუსეთსა და ევროკავშირს და აშშ-ს შორის, რამაც 6 წლის შემდეგ გარკვეული წვლილი შეიტანა უკრაინის სრულმასშტაბიან ომში, რომელსაც 10,000-მდე მსხვერპლი მოჰყვა. დღესდღეობით ნდობის ნაკლებობა საგრძნობ გავლენას ახდენს სირიისა და ლიბიის კონფლიქტების, ენერგეტიკული
უსაფრთხოების, ლტოლვილთა კრიზისის, ისლამისტური რადიკალიზაციისა და სხვა საკითხებზე. ბედის ირონიით, ევროკავშირისა და რუსეთის თანამშრომლობა 2008 წელს სამხრეთ
ოსეთში ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით გასული წლების განმავლობაში ყველაზე
უფრო სწრაფი და ეფექტური პარტნიორობა აღმოჩნდა, თუმცა, საბოლოო ჯამში, მან წერტილი დაუსვა ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებულ
თითქმის ყველა სახის სამომავლო თანამშრომლობას.
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რუსეთი სამხრეთ ოსეთში: ახალი სტატუს-კვოს
ფორმირება და სტაბილურობის ფასი
სერგეი მარკედონოვი1
სამხრეთ ოსეთის პრეცედენტი
2015 წლის 26 აგვისტოს შესრულდა შვიდი წელი იმ მომენტიდან, რაც რუსეთმა საქართველოს სსრ-ს2 შემადგენლობაში შემავალი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
დამოუკიდებლობა აღიარა.
ეს მოვლენა გახდა ახალი გეოპოლიტიკური სტატუს-კვოს ფორმირების დასაწყისი კავკასიაში და ბელოვეჟის შეთანხმების (1991 წლის დეკემბერი) დარღვევის პირველი შემთხვევა,
რომლის საფუძველსაც წარმოადგენდა ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ტერიტორიული მთლიანობის ურთიერთაღიარების პრინციპი ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების
პოსტსაბჭოთა სივრცეში. 2008 წელს, პირველად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებულ იქნა არა მოკავშირე რესპუბლიკები, არამედ
ავტონომიური ერთეულები. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დე ფაქტო საქართველომ კონტროლი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილზე
(რომელიც არაღიარებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა) ჯერ კიდევ 1992 წელს დაკარგა. თუმცა, 2008 წლის 26 აგვისტომდე სამხრეთ
ოსეთის რესპუბლიკას, რუსეთის ჩათვლით, არავინ არ აღიარებდა.
2008-2015 წწ-ში საქართველოს ყოფილი ავტონომია აღიარა გაეროს წევრმა ოთხმა სახელმწიფომ. რუსეთის ფედერაციის გარდა ეს გააკეთეს ნიკარაგუამ (2008წ. სექტემბერი),
ვენესუელამ (2009 წ. სექტემბერი), ნაურუმ (2009წ. დეკემბერი) და ტუვალუმ (2011წ.). თუმცა 2014 წლის მარტში ტუვალუმ აღიარება უკან გაიწვია.3 ერთი შეხედვით, ამ ქვეყნების
რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია იმ ქვეყნებისაზე, რომელთაც სერბეთის ყოფილი ავტონომიური მხარის, კოსოვოს დამოუკიდებლობა აღიარეს. 2015 წლის ბოლოს ის აღიარა 108
სახელმწიფომ (რაც გაეროს წევრი ქვეყნების 55%-ს შეადგენს, თუმცა ევროკავშირის ხუთი
სახელმწიფო (საბერძნეთი, ესპანეთი, კვიპროსი, სლოვაკეთი და რუმინეთი), მათ შორის ნატოში შემავალი ოთხი ქვეყანა (კვიპროსის გარდა) და აგრეთვე გაეროს უშიშროების ორი
მუდმივი წევრი (რუსეთი და ჩინეთი) დაჟინებით აგრძელებენ სერბეთის ტერიტორიული
1 სერგეი მარკედონოვი არის ისტორიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, პოლიტოლოგი, რუსეთის სახელმწიფო
ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის საზღვარგარეთის რეგიონთმცოდნეობის და საგარეო პოლიტიკის კათედრის დოცენტი.
სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არ ასახავს მისი ორგანიზაციის პოზიციებს.
2 სამხრეთ ოსეთის ავტონომია ლიკვიდირებული იყო საქართველოს ხელისუფლების მიერ საბჭოთა კავშირის
დაშლამდე ერთი წლით ადრე. ამის შესახებ საქართველოს უმაღლესმა საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო 1990 წლის
11 დეკემბერს. საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ (სტატია 2 , ბ პუნქტი) სამხრეთ ოსეთს
განსაზღვრავს, როგორც „ცხინვალის რეგიონს” (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია).
(იხ.
საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ// http://rrc. ge/law/kannGeo_2008_23_10_R.
htm?lawid=1731&lng_3=ru). საქართველოს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის
ოფიციალურ საიტზე გამოიყენება ორივე განსაზღვრება - სამხრეთ ოსეთი და ცხინვალის რეგიონი (http://new. smr.
gov. ge/smr/FileList. aspx?ID=32.
3 ტუვალუმ გაიწვია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება// http://www. civil. ge/rus/article. php?id=25821/ 2014 წ. 31
მარტი.
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მთლიანობის აღიარების მოთხოვნას.4 ამავე დროს თურქეთის რესპუბლიკის ჩრდილოეთ
კვიპროსის დე ფაქტო ერთეულთან შედარებით, რომელსაც კუნძულის 38% უკავია და 1983
წლიდან დღემდე მხოლოდ ერთი სახელმწიფო აღიარებს (თურქეთი), სამხრეთ ოსეთს უდავო
რიცხობრივი უპირატესობა გააჩნია.
ამგვარად, რუსეთის წყალობით უკვე შექმნილია საქართველოს ყოფილი ავტონომიის
საერთაშორისო ლეგიტიმაციის პრეცედენტი. რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკის
კონცეფციაში (2013) გაცხადებულია, რომ „რუსეთის პრიორიტეტებად რჩება აფხაზეთის
რესპუბლიკის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, როგორც თანამედროვე დემოკრატიული
სახელმწიფოების ჩამოყალიბება, მათი საერთაშორისო პოზიციების გამყარება, საიმედო
დაცვის უზრუნველყოფა და სოციალურ-ეკონომიკური რეაბილიტაცია”. ამავე დროს საქართველოსთან ურთიერთობების ორმხრივი ნორმალიზაცია პირდაპირაა დამოკიდებული
„ამიერკავკასიაში შექმნილ ახალ პოლიტიკურ რეალიებზე”, ანუ მოსკოვის მიერ სამხრეთ
ოსეთისა და აფხაზეთის ახალი სტატუს-ქვოს აღიარებაზე.5 მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებას აგრძელებს, სამხრეთ ოსეთმა მაინც მიიღო ნაწილობრივი აღიარება. ამავდროულად მისი სტატუსი (აფხაზეთთან ერთად) თავისი მდგომარეობით პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებულ ორი
სხვა დე ფაქტო სახელმწიფოსაგან - მთიანი ყარაბახის რესპუბლიკისა (აღიარებულია აზერბაიჯანის ნაწილად) და დნესტრისპირეთის მოლდავეთის რესპუბლიკისგან (იურიდიულად
ითვლება მოლდოვის ნაწილად) განსხვავდება, რომლებიც ჯერჯერობით არც ერთ ქვეყანას
არ უღიარებია.
ბოლო შვიდი წლის მანძილზე რუსეთმა კარდინალურად შეცვალა თავისი სტატუსი ქართულ-ოსურ ეთნოპოლიტიკურ კონფლიქტში. მიუხედავად მიდგომების მნიშვნელოვანი ევოლუციისა, მოსკოვი 2008 წლამდე ფორმალურ-იურიდიული თვალსაზრისით სამშვიდობო
ოპერაციის მონაწილის როლს ასრულებდა და ხშირად შუამავლობდა მხარეებს შორის დაპირისპირებისას. თუმცა სამხრეთ ოსეთის აღიარების მომენტიდან რუსეთი გადაიქცა ორი
დე ფაქტო სახელმწიფოს სამხედრო-პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ პატრონად,
მათი თვითგამორკვევისა და უსაფრთხოების გარანტად (არა ზოგადად თვითგამორკვევის,
არამედ საქართველოდან გამოყოფის).
მოსკოვის ამ ქმედებებმა მეორე პლანზე გადასწია რუსეთის მთელი წინა პერიოდის პოლიტიკა სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით და დაჩრდილა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას
ახდენდნენ მის ევოლუციაზე. ამის გამო, 2008 წელს და შემდგომ პერიოდში, რუსეთის ქმედებები გამოიყურება როგორც ემოციური რეაქცია მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის
პერიოდში (2004-2013წწ) განხორციელებულ თბილისის პოლიტიკაზე. თუმცაღა რუსეთის
ფედერაციის მიდგომები მთელი პოსტსაბჭოთა პერიოდის განმავლობაში არ წარმოადგენდა
ერთხელ და სამუდამოდ განსაზღვრულ მოცემულობას; ისინი იცვლებოდა შიდა პოლიტიკური და საგარეო ფაქტორების შესაბამისად.
მოცემულ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ:
- სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში განხორციელებული მოსკოვის პოლიტიკის ძირითად
ეტაპებს და მის ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენდნენ მის ცვლილებაზე;
- რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში მისი აღიარების
შემდეგ.
4 რუსეთის პოზიცია კოსოვოს მიმართ ჩინეთის მიდგომასთან შედარებით განსხვავებული ნიშნებით გამოირჩევა. მოსკოვმა
გამოთქვა მზადყოფნა, აღიაროს ყოფილი სერბეთის მხარე იმ შემთხვევაში, თუ ამას ოფიციალური ბელგრადი გააკეთებს.
2013 წლის ნოემბრის დასაწყისში ამის შესახებ სერბეთში რფ-ს ელჩმა ალექსანდრე ჩეპურინმა გააჟღერა. იხ. დაწვრილებით
http://www. svoboda. org/content/article/25163955. htm
5 Концепция внешней политики Российской Федерации // http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B16005
1BF7F2013 წლის 18 თებერვალი.
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- წინააღმდეგობებს გაცხადებულ დამოუკიდებლობასა და სამხრეთ ოსეთის რუსეთის
სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკური გავლენებზე მზარდ დამოკიდებულებას შორის.
საბოლოო ჯამში ყალიბდება სავარაუდო პასუხი კითხვაზე - რა „ფასს” იხდის რუსეთი ნაწილობრივ აღიარებულ ერთეულზე გავლენის მისაღწევად, რა სარგებელს იხდის იგი და რა
„ხარჯებს” სწევს შვიდი წლის წინ გაკეთებული არჩევანისთვის.

მოსკოვი სამხრეთ ოსური მიმართულებით: მიდგომების ევოლუცია
სამხრეთ ოსეთის მიმართ განხორციელებული რფ-ის პოლიტიკა, ფაქტიურად, მჭიდროდ
იყო დაკავშირებული ქართულ-ოსური კონფლიქტის დინამიკასთან. მასში რუსეთის ჩართვა პრაქტიკულად პირველივე დღეებიდანვე დაიწყო. პირველ რიგში, სამხრეთ ოსური ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგია, აფხაზურისგან განსხვავებით, იქმნებოდა არა იმდენად
საქართველოდან გამოყოფის გარშემო, რამდენადაც ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანების
ირგვლივ (ავტონომიური რესპუბლიკა რსფსრ-ს შემადგენლობაში)6.
მეორე, 1990-იან წლებში ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე კონფლიქტის გამო 43 ათასი
ლტოლვილი სამხრეთ ოსეთიდან და საქართველოს სხვადასხვა ოლქებიდან ჩათრეული აღმოჩნდა სხვა, ოსეთ-ინგუშეთის, ეთნოდაპირისპირებაში (პრიგოროდის რაიონის ტერიტორიული კუთვნილების შესახებ დავის გამო)7. თვითონ რუსეთში „სუვერენიტეტების აღლუმთან”
შეჯახების გამო (ჩეჩნეთისა და თათრეთის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა) მოსკოვი თავდაპირველად მხარს უჭერდა თბილისის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების მცდელობას. ეს პოზიცია საქართველოს და რუსეთის უმაღლესი საბჭოების მდივნების მიერაც
დაფიქსირდა ყაზბეგში 1991 წლის მარტში გამართულ შეხვედრაზე. გარდა ამისა, 90-იან
წლებში ჩრდილოეთ ოსეთის ქმედებები კრემლის მხრიდან პირდაპირ არ კონტროლდებოდა.
უფრო მეტიც, ვლადიკავკაზი ფედერაციულ შეთანხმებაზე ხელმოწერის სანაცვლოდ მოსკოვისაგან მოითხოვდა სამხრეთ ოსეთის მხარდაჭერას (სხვადასხვა ფორმით).1992 წლის
მაისის ბოლოს ჩრდილოეთ ოსეთმა გადაკეტა საქართველოსკენ მიმავალი გაზსადენი.8
1992 წლის 24 ივნისს საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბორის ელცინმა და
ედუარდ შევარდნაძემ დაგომისში ხელი მოაწერეს ქართულ-ოსური კონფლიქტის დარეგულირების პრინციპებს (რომელიც „სოჭის შეთანხმების” სახელითაცაა ცნობილი).9 14 ივლისს
დაიწყო სამშვიდობო ოპერაცია. კონფლიქტის ზონაში შემოდიან რუსული, ქართული და
ჩრდილოეთ ოსეთის სამშვიდობო ბატალიონები, შეწყდა საბრძოლო მოქმედებები, შეიქმნა
შერეული საკონტროლო კომისია (წარმომადგენლები რფ, საქართველო, სამხრეთ ოსეთი,
ჩრდილოეთ ოსეთი) ცეცხლის შეწყვეტის პირობების შესასრულებლად. ამრიგად, შეიარაღებული კონფლიქტი „გაიყინა”, მაგრამ მისი გადაწყვეტა მოსკოვს უწინდებურად საქართ6 1992 წლის 19 იანვარს ჩატარდა საქართველოსგან სამხრეთ ოსეთის გამოყოფის და ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთების
რეფერენდუმი. აწ უკვე გაუქმებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ხმის მიცემაში ქართველებს
მონაწილეობა არ მიუღიათ. რეფერენდუმის 90%-ზე მეტმა მონაწილემ საქართველოს შემადგენლობიდან სამხრეთ ოსეთის
გამოყოფას და რუსეთთან შეერთებას მისცა ხმა. 1992 წლის 29 მაისს სამხრეთ ოსეთის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო „აქტი სამხრეთ
ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ”. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე უფლებების ერთადერთ
წყაროდ მიჩნეული იყო არაღიარებული სახელმწიფოს საკანონმდებლო აქტები. აქტის ტექსტი იხ. http://osinform.ru/1646-akt_
provozglashenija_nezavisimosti_respubliki_juzhnaja_osetija_5032.html წლის 29 მაისი.
7 საქართველო-სამხრეთ ოსეთი: ლტოლვილების დაბრუნება - გზა მშვიდობისკენ. პოლიტიკური ბრიფინგი. კრიზისის ჯგუფი
(Crisis Group). ევროპა №38 თბილისი. ბრიუსელი. 2005 წლის 19 აპრილი - გვ. 5.
8 დამატებითი დეტალებისთვის იხ. : Маркедонов С.М. Де-факто государства постсоветского пространства: двадцать лет государственного строительства. Ереван. 2013.
9 შეთანხმებების ტექსტი იხ.: Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: Документы 1989-2006 гг. М.: Русская панорама, 2008. С.
252-253.
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ველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ჭრილში საქართველოს სსრ-ის საზღვრებში
ესახებოდა. თავის როლს ის სამშვიდობო ოპერაციის ჩატარებასა და სტატუს-კვოს მხარდაჭერაში ხედავდა და ვარაუდობდა, მისი როლი გადამწყვეტი იქნებოდა ამ კონფლიქტის (და
აფხაზეთში არსებულ დაპირისპირებაში) საბოლოო მოგვარებაში და, შესაბამისად, ქართული სახელმწიფოს მთლიანობაც რუსეთის მიერ იქნებოდა გარანტირებული.
1994 წლის თებერვალში რუსეთის ფედერაციამ და საქართველომ ხელი მოაწერეს შეთანხმებების სერიას, რომლებიც ითვალისწინებდა რუსეთის მხრიდან ქართული არმიის განვითარებაში დახმარებას, რუსი მესაზღვრეების დისლოკაციას და, რაც მთავარია, საქართველოში რუსული ბაზების ქონის უფლებას. 1994 წელს საქართველო შეუერთდა კოლექტიური
უსაფრთხოების შეთანხმებას (კუშ), რომელსაც ხელი მოეწერა 1992 წლის 15 მაისს) და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობას. 1996 წელს მოსკოვი ნეგატიურად შეხვდა
სამხრეთ ოსეთში პრეზიდენტის ინსტიტუტის შემოღებას, რაც მის მკვეთრ განცხადებაშიც
გამოიხატა 10.
1998 წლიდან რუსეთის პოზიციები საქართველოს მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა.
ამას ხელს უწყობდა საქართველოს ხელმძღვანელობის მცდელობები, ცალმხრივად და რფის ინტერესების გაუთვალისწინებლად, ძალისმიერად შეეცვალა სტატუს-კვო და „კონფლიქტი გაელღო”. ასეთი მცდელობები განხორციელებულდა 1998 წელს გალის რაიონში და 2001
წლის სექტემბერში კოდორის ხეობაში (ჩეჩენი საველე მეთაურის რუსლან გილაევის ცნობილი რეიდი). ჩეჩნეთის პირველ ომში რუსეთის დამარცხების შემდეგ ოფიციალური თბილისის
დამოკიდებულება იჩკერიის სეპარატისტული ხელისუფლების მიმართ შეიცვალა. ქართველმა ლიდერებმა სათანადოდ ვერ შეაფასეს „რუსეთის სისუსტე” და მისი წარუმატებლობა კავკასიიდან დიდი გეოპოლიტიკური უკანდახევის დასაწყისად ჩათვალეს. შემდგომში ბევრმა
ექსპერტმა და პოლიტიკოსმა (განსაკუთრებით პირად საუბრებში) აღიარა, რომ არასწორი
გათვლები იყო გაკეთებული.
რაც შეეხება საერთაშორისო კონტექსტს, 1990-იანი წლებიდან გააქტიურდა საქართველოს სწრაფვა ნატოსკენ, რასაც მხოლოდ გარკვეული რიტორიკა კი არ ახლდა თან, არამედ
ეს სწრაფვა რუსეთის გავლენის მინიმალიზაციასაც გულისხმობდა, როგორც ორი კონფლიქტის დარეგულირებაში, ისე მთელს ამიერკავკასიაში. 2000 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებზე
ედუარდ შევარდნაძის ერთ-ერთი მთავარი საგარეო პოლიტიკური ლოზუნგი გახდა მის მიერ
დადებული პირობა 2005 წელს „ნატოს კარზე დაკაკუნების” შესახებ. ასეთი მიდგომა მკაფიოდ აისახა იმ მოვლენებზე, რომლებიც პანკისის ხეობაში განვითარდა (2002). 1990-იან
და 2000-იან წლებში ხეობა „უსაფრთხო ნავთსაყუდელად” გადაიქცა ჩეჩენი საველე მეთაურებისთვის და მაშინდელმა საქართველოს ხელმძღვანელობამ ტერორისტულ მუქარასთან
საბრძოლველად მოკავშირედ არა მოსკოვი, არამედ ვაშინგტონი არჩია.11
ამავე დროს, ზემოთ აღნიშნული ყველა გაუარესების მიუხედავად, სამხრეთ ოსური მიმართულებით მოსკოვი მთლიანობაში ინარჩუნებდა არსებული სტატუს-კვოს მხარდაჭერის
ხაზს. პირველ რიგში, სამშვიდობო მისიას აქ ქართველებთან ერთად რუსული ბატალიონებიც ასრულებდნენ. მეორე, ხელმოწერილი იყო მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომლებიც
უზრუნველყოფდა კონფლიქტური ტერიტორიის რეაბილიტაციას. 1996 წლის მაისში ხელი
მოეწერა „მემორანდუმს ქართულ-ოსურ კონფლიქტში მხარეებს შორის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ნდობის გამყარების შესახებ”. 1997 წლის თებერვალში კი ხელი მოეწერა
დოკუმენტს „ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ნებაყოფლობით სამხ10 Скаков А.Ю. Южная Осетия: демография, экономика, политика //Грузия: проблемы и перспективы. М., Российский институт стратегических исследований. 2001. С. 172.
11 Маркедонов С.М. Северокавказская карта Грузии //Свободная мысль. 2010. № 12, с. 45.
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რეთ ოსეთის და საქართველოს შიდა რაიონების ძველ საცხოვრებელ ადგილებზე დაბრუნების შესახებ”. ამ შეთანხმების რეალიზაციის მიზნით შეიქმნა ლტოლვილთა დაბრუნების
სპეცკომიტეტი. 2000 წელს ხელი მოეწერა რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფოთაშორის შეთანხმებას ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენისა და ლტოლვილთა
დაბრუნების ურთიერთქმედებების შესახებ. მესამე, მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა კონფლიქტის დარეგულირებაში ჩრდილოეთ ოსეთის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძასოხოვი (თანამდებობას იკავებდა 1998-2005 წწ.), რომელსაც პირდაპირი არაფორმალური კონტაქტები
ჰქონდა ყოფილ სკკპ ცკ-ს პოლიტბიუროს თანამებრძოლ ედუარდ შევარდნაძესთან. ყოველივე ეს მდგომარეობის განმუხტვის საშუალებას იძლეოდა.
უფრო მეტიც, 12 წლის მანძილზე განვითარდა მნიშვნელოვანი პოზიტიური პოტენციალი
პროცესის მშვიდობიან მოგვარებაში. აფხაზეთისგან განსხვავებით, სამხრეთ ოსეთში არ ჩატარებულაქართული მოსახლეობის მასშტაბური ეთნიკური წმენდა. 2008 წლის აგვისტომდე
აქ შენარჩუნებული იყო ქართველებისა და ოსების მშვიდობიანი თანაცხოვრება. სამხრეთ
ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ქართული ენა უმცირესობის
ენად იყო აღიარებული. სროლა, ბლოკადები და პროვოკაციები შეწყდა და მშვიდობაც თითქოსდა დამკვიდრდა. 2004 წლამდე თბილისსა და ცხინვალს შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოქმედებდა, ფუნქციონირებდა ბაზრობა (ერგნეთი), სადაც ქართველები და ოსები
ერთად ვაჭრობდნენ და მხარეებს შორის მოქმედებდა საავტომობილო ნომრების ურთიერთაღიარება. აღსანიშნავია, რომ პოსტსაომარ პირობებში „გაურკვეველი სტატუსის” მქონე
ტერიტორიის ეკონომიკურ საფუძველს წარმოადგენდა კონტრაბანდა, რომელშიც ჩაბმული
იყვნენ ორივე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები. მაგრამ ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა
მჭიდროდ აკავშირებდა სამხრეთ ოსეთს საქართველოსთან და თუნდაც არაფორმალური საშუალებით კონფლიქტის ორ მხარეს შორის ნდობის განმტკიცებას უწყობდა ხელს.12
მაგრამ საბოლოო წყალგამყოფად იქცა სამხრეთ ოსეთში 2004 წლის გაზაფხულ-ზაფხულში განვითარებული მოვლენები. 2004 წლის 31 მაისს შერეულ საკონტროლო კომისიასთან
(შსკ) შეთანხმების გარეშე,კონტრაბანდასთან ბრძოლის საბაბით სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე შეიყვანეს საქართველოს შსს-ს სპეცრაზმის (300 კაცი) ძალები. შემდგომში ეს მოქმედებები ინტერპრეტირებული იყო როგორც წესრიგის აღდგენა საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებულ ტერიტორიაზე. ბევრი კომენტატორი მაშინაც და ახლაც პათეტიკურად
სვამდა კითხვას: „შეეძლო კი საქართველოს ხელისუფლებას სხვანაირად მოქცევა? მათ გარდა კიდევ ვის შეეძლო დაემყარებინა წესრიგი თავის ტერიტორიაზე?” თუმცა ამ კითხვაზე
პასუხის გაცემისას მხედველობაში უნდა გვქონდეს ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი: თვითონ
საქართველომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე ხელისმოწერით საკუთარი სუვერენიტეტის ნაწილი 1992 წელს თავად გადასცა შერეულ საკონტროლო კომისიას (შსკ).
სწორედ ამ კომისიას (სადაც შედიოდნენ საქართველოს წარმომადგენლები რფ-ს, სამხრეთ ოსეთის და ჩრდილოეთ ოსეთის ჩინოვნიკებთან ერთად) ჰქონდა „სადემარკაციო კორიდორზე” კონტროლის პრეროგატივა. თვითონ შეთანხმების ტექსტი პირდაპირ უკრძალავდა
ყველა მხარეს (თბილისის ჩათვლით) ეკონომიკურ სანქციებს, ჰუმანიტარული წინააღმდეგობების მოწყობას და ლტოლვილების დაბრუნებისთვის ხელის შეშლას. ამავე დროს, მშვიდობისმყოფელებს ეძლეოდათ უფლება „მიეღოთ ყველა ზომა შეიარაღებული შეტაკებების
ლოკალიზაციისა და ბანდფორმირებების განადგურებისათვის სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც არ შედიოდა კონფლიქტის ზონასა და უსაფრთხოების კორიდორში”.
12 Kolstø P. , Blakkisrud H. Living with Non-recognition: State- and Nation-building in South Caucasian Quasi-states //Europe-Asia
Studies. 2008. № 60 (3). P. 483-509.
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ამ შეთანხმების დარღვევა (შემდგომ პირდაპირი იგნორირება და ყველა პუნქტის უგულებელყოფა) გზას ხსნიდა „კონფლიქტის ლღობისაკენ”. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები
სწორედ ამ პროცესის ლოგიკური დასასრული გახდა. სამწუხაროდ, საერთაშორისო დონეზე
„ლღობის” პროცესმა (2004- 2008) დღემდე ვერ მიიღო შესაბამისი შეფასება, თუმცა ზუსტად ამან აიძულა მოსკოვი, უფრო ხისტი და ემოციური პოზიცია დაეკავებინა აფხაზეთისა
და სამხრეთ ოსეთის საკითხის მიმართ და, საბოლოო ჯამში, აღიარა კიდეც ორი ყოფილი
ავტონომია, რაც დღესაც მოსკოვის მისამართით „რევიზიონიზმსა” და სეპარტისტთა ცალმხრივად მხარდაჭერაში დადანაშაულების მიზეზია. რუსეთისა და საქართველოს პირდაპირმა
სამხედრო შეჯახებამ და, ამასთანავე, ძველი სტატუს-კვოს ნგრევამ, კოსოვოს აღიარებამ
(პირველად იუგოსლავიის სფრ-ის დაშლის შემდეგ აღიარებული იყო არა მოკავშირე, არამედ ავტონომიური ერთეული) და, ასევე, ე.წ. „მედვედევ-სარკოზის შეთანხმების“13 განსხვავებულმა ინტერპრეტაციებმა მოსკოვს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებისაკენ
უბიძგა.

საქართველოსგან დამოუკიდებლობა თუ რუსეთის პროტექტორატი?
ოსეთის სოციალურ-პოლიტიკური ყოფა უკანასკნელი შვიდი წლის მანძილზე განისაზღვრება ფუნდამენტური წინააღმდეგობებით დეკლარირებულ დამოუკიდებლობასა
და რუსეთის სამხედრო-პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიური პოზიციების სწრაფ
გამყარებას შორის ამ ნაწილობრივ არიარებულ რესპუბლიკაში. მისი საქართველოსგან
გამოყოფა მყარად არის გარანტირებული.
რუსეთის სამხედრო მხარდაჭერის მეშვეობით სამხრეთ ოსეთმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა. სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების
კონტროლის ქვეშ გადავიდა ახალგორის (ლენინგორის) რაიონი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად მაინც იქცა ე.წ. „ლიახვის დერეფანზე” კონტროლის დამყარება. ლიახვის დერეფანში ოთხი სოფელი შედის. ესენია: კეხვი, თამარაშენი, ქურთა და აჩაბეთი. წინათ „დერეფანი” საშუალებას აძლევდა თბილისს რესპუბლიკის დედაქალაქი, ცხინვალი,
როკის გვირაბსა და ჯავის რაიონს (პირდაპირი გასასვლელი რუსეთზე) მოეწყვიტა. 2010
წლის 7 აპრილს რფ-ს და სამხრეთ ოსეთს შორის დაიდო შეთანხმება გაერთიანებული
რუსული სამხედრო ბაზის სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განლაგების შესახებ.
2013 წლის გაზაფხულიდან სამხრეთოსურმა მხარემ რფ-ს მხარდაჭერით დაიწყო საქართველოსა და ნაწილობრივ აღიარებულ რესპუბლიკას შორის გამყოფ ზოლზე სასაზღვრო ნიშნების და მავთულხლართების დამონტაჟება. 2015 წლის ივლისში დადგეს ახალი სასაზღვრო ნიშნები ხურვალეთ-ორჭოსნის ხაზზე, რის შედეგადაც სტრატეგიულად
მნიშვნელოვანი ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის მონაკვეთი ცხინვალის კონტროლის ქვეშ
აღმოჩნდა.14
დღეს ისეთი სცენარები, როგორიც იყო გალის „მცირე ომი” (1998), რეიდი კოდორის
ხეობაში (2001), შინაგანი ჯარების შეყვანა და თბილისისადმი ლოიალური ადმინისტრაციის შექმნა (2006) ან სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის „გალღობა” (2004-2008) პრაქტიკულად შეუძლებელად გამოიყურება.
13 ლაპარაკია რუსეთ-საქართველოს სამხედრო კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების გეგმაზე. ხელი მოეწერა ქ.
მოსკოვში 2008 წლის 12 აგვისტოს. თავდაპირველ გეგმაში ექვსი პუნქტი შედიოდა. თუმცა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ
სააკაშვილთან კონსულტაციების შემდეგ გეგმაში თავდაპირველად შემავალი მეექვსე პუნქტის თეზისი სამხრეთ ოსეთისა და
აფხაზეთის სტატუსის საერთაშორისო განხილვის შესახებ ამოიღეს.
14 Гамцемлидзе Д. Почему Грузия разочаровывается в прозападном курсе http://carnegie.ru/publications/?fa=60818 2015. 23.07..
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უფრო მეტიც, მოსკოვი აფინანსებს სამხრეთ ოსეთის აღდგენის პროცესს და ამავე
დროს არის მისი ბიუჯეტის მთავარი სპონსორი. სამხრეთ ოსეთისთვის 2008-2013 წწ.
გაწეულმა ფინანსურმა დახმარებამ მთლიანობაში 34 მილიარდი რუბლი შეადგინა (1 მილიარდ აშშ დოლარზე ოდნავ მეტი)15. 2014 წელს სამხრეთ ოსეთმა რუსეთისაგან მიიღო
6,7 მილიარდი რუბლი, 2015-ში 6,6 მილიარდი, 2016 წელს რესპუბლიკის ბიუჯეტი 8,9
მილიარდ რუბლს შეადგენს. ამავდროულად მასში თავად სამხრეთ ოსეთის შემოსავალი
8%-ზე ნაკლებია, ხოლო დანარჩენი - რუსეთის დახმარებაა. ასეთივე იყო გასული წლების მაჩვენებლებიც, როდესაც რესპუბლიკის საკუთარი შემოსავლები 6%-იდან 8%-მდე
მერყეობდა.16
რუსეთის მხარდაჭერამ რადიკალურად შეცვალა და ჩრდილში მოაქცია საქართველოს
ფაქტორი სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 1990-იან წლებში ნახევრად მინიშნებაც კი საკმარისი იყო ამა თუ იმ პოლიტიკოსის კონტაქტებზე საქართველოსთან, რომ
მის ამბიციებს წერტილი ესმებოდა. შეიძლება გავიხსენოთ ბრალდებები კოკოითის მოწინააღმდეგეების მიმართ 2001-2012 წწ.(მისი სათავეში ყოფნის პერიოდში) და ის, რისი
გადატანაც მათ მოუხდათ. ამჯამინდელ პირობებში პიარი „ქართული კარტის” გამოყენებით აღარ მუშაობს, რაც დაადასტურა კიდეც სამხრეთ ოსეთში 2011-2012 წწ. საპრეზიდენტო არჩევნებმა. აფხაზეთში კი გაცილებით მეტი „შავი პიარი” და სკანდალი აგორდა ამ საბაბით. თუმცა ალა ჯიოევას წინააღმდეგ ე.წ. „ქართული კვალის” გამოყენების
ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯიოევა საბოლოო ჯამში პრეზიდენტი ვერ გახდა, ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლის პრეცედენტი რესპუბლიკაში მაინც შეიქმნა. საქართველოს თემა ვერ გახდა წამყვანი 2014
წლის საპარლამენტო არჩენევშებშიც, რომელშიც გამარჯვება მოიპოვეს პარტია „ერთიანი ოსეთის” მხარდამჭერებმა. პირიქით, პოლიტიკური დისკუსიის ცენტრში მოქცეული
იყო სამხრეთ ოსეთის პერსპექტივების განსაზღვრა რუსეთის ეგიდით. საბოლოო ჯამში
მხარდაჭერა მიიღო პარტიამ, რომელიც მხარს უჭერს სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთის
გაერთიანებას რუსეთის ფედერაციის ერთ სუბიექტად.17
მას შემდეგ, რაც 2012 წელს კოალიციამ „ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო” მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის თაოსნობით საპარლამენტო არჩევნები მოიგო
და ერთი წლის შემდეგ ამავე გაერთიანების კანდიდატმა პრეზიდენტის თანამდებობაზე
შეცვალა მიხეილ სააკაშვილი, თბილისის ახალმა ხელისუფლებამ მოსკოვთან ორმხრივი
ურთიერთობის ნორმალიზების კურსი აიღო და ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯები
გადადგა. საქართველომ უარი თქვა სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის ბოიკოტზე. ქართული
პროდუქცია (ღვინო და მინერალური წყლები) დაბრუნდა რუსეთის ბაზარზე. დაწყებული
2012 წლის დეკემბრიდან სტარტი აიღო რფ-ს და საქართველოს პირდაპირმა მოლაპარაკებებმა (გრიგორი კარასინისა და ზურაბ აბაშიძის შეხვედრები). თუმცა, მიუხედავად
ამისა, რუსეთის წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ თბილისთან ნორმალიზების გამო არ დათმობენ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. ამასთან
ერთად, ყოველწლიური თავისი „დიდი პრესკონფერენციის” მსვლელობისას (2015 წლის
17 დეკემბერს) ვლადიმერ პუტინმა არ გამორიცხა კომპრომისის საფუძველზე ორმხრივი შეთანხმებების შესაძლებლობა საქართველოსა და ორ ნაწილობრივ აღიარებულ ერ15 Хлопонин: объем российской финансовой помощи Южной Осетии с 2008 года составил 34 млрд. рублей
//http://www.newsru.com/finance/19jul2013/sosetiarumoney.html 2013- 19 ივლისი.
16 შემოსავლები რუსეთიდან სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტში 92,2 %-ს შეადგენს.//http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/274855/
23.12.

2015,

17 პარტია „ერთიანმა ოსეთმა” 44%-ზე მეტი ხმა მოიპოვა და სამხრეთ ოსეთის პარლამენტში 34-დან 20 ადგილი მიიღო,
ანტოლი ბიბილოვი კი სპიკერი გახდა. // http://south-osetia.kavkaz-uzel.ru/articles/243970/.
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თეულს (აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს) შორის.18 თუმცა რუსეთის პრეზიდენტის ეს ზეპირი დაშვება არანაირ კავშირში არ არის რესპუბლიკების აღიარების გადახედვასთან და
რუსეთის საგარეო პოლიტიკის კონცეფციაში ასახულ „ამიერკავკასიის ახალ რეალიებთან” მიმართებაში.
ამავე დროს დიდი გულუბრყვილობა იქნებოდა იმის დაშვებაც კი, რომ რუსეთის კურსის საფუძველს შეიძლება წარმოადგენდეს კავკასიის მცირე ხალხების აბსტრაქტული
სიყვარული და მათი თვითგამორკვევსკენ სწრაფვა. მოსკოვის ლოგიკა მისი ნაციონალური ინტერესების ხისტ დაცვას ემსახურება. რფ-ს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი არაორაზროვნად და გარკვევით აღნიშნავს ამ პრიორიტეტს თავის
ექსკლუზიურ ინტერვიუში: „ჩვენ რუსეთის საბიუჯეტო კანონმდებლობის წესებთან შესაბამისობაში მოვიყვანეთ ყველაფერი. საიდუმლოს არ წარმოადგენს ის, რომ მილიარდებს ვხარჯავთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მხარდასაჭერად. ეს ყოველი ჩვენგანის
გადასახადებია და არა რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის „ხუშტურები”. ჩვენ გვინდა,
რომ ვიცოდეთ, სად მიდის და რაში იხარჯება თითოეული რუბლი.“19

რუსეთის ინტერესი და წინააღმდეგობრივი კავშირი
და მაინც, რა უნდა მოსკოვს, თუკი ვიმსჯელებთ მისი მოქმედებებით უკანასკნელი
შვიდი წლის მანძილზე? რუსეთი დაინტერესებული იქნებოდა მისი საგარეო პოლიტიკის ლოიალურობის შენარჩუნებით. გარდა ამისა, აღსანიშნავია მისი ინტერესი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების მიმართ. აფხაზეთში ესაა რკინიგზა, შავი ზღვის
სანაპირო, სადაც ოჩამჩირეში განლაგდება სამხედრო-საზღვაო ბაზა და, ასევე, საკურორტო კომპლექსი. სამხრეთ ოსეთი, რომელსაც არ გააჩნია ზღვაზე გასასვლელი, სხვა
თვალსაზრისითაა მომხიბლავი. ეს რესპუბლიკა საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან
უშუალო სიახლოვეში იმყოფება. მოცემულ მომენტში რუსულ-სამხრეთ ოსური სასაზღვრო პოსტი სულ რაღაც 450 მეტრითაა დაშორებული საერთოკავკასიური მნიშვნელობის
საავტომობილო მაგისტრალისგან, რომელიც აკავშირებს აზერბაიჯანს, სომხეთს და საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილს შავი ზღვის პორტებსა და თურქეთთან აკავშირებს.20
თუმცა სამხრეთ კავკასიაში საკუთარი ფორპოსტების შესანარჩუნებლად მოსკოვმა
უნდა გადაწყვიტოს ნაწილობრივ აღიარებული რესპუბლიკის საკვანძო პრობლემები, ან,
მინიმუმ, სერიოზულ პროგრესს მიაღწიოს ამ მიმართულებით. სამხრეთ ოსეთში დღევანდელ დღეს ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად ითვლება დაბალი დემოგრაფიული პოტენციალი გეოგრაფიული და საერთაშორისო იზოლაციის ფონზე.
ქართულ-ოსური ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტის შედეგად სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუმცა ამ დინამიკის ადეკვატურად შეფასება საკმაოდ რთულია. 2002 წელს საქართველოში ჩატარებული აღწერა შეეხო სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის მხოლოდ იმ ტერიტორიებს, რომლებიც 1992 წელს შეიარაღებული
დაპირისპირების შეწყვეტის შემდეგ თბილისის კონტროლის ქვეშ მოექცა. იმ პერიოდისთვის ქართველმა სტატისტიკოსებმა დააფიქსირეს 7730 მცხოვრები.21
18 რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიური პრესკონფერენცია // http://www.kremlin.ru/events/president/news/50971, 2015 წლის
17 დეკემბერი.
19 «Не буду отрицать, сам иногда бываю коварен» // http://www.gazeta.ru/politics/2013/09/30_a_5675153.shtml 2013, 01.10
20 Д. Гамцемлидзе (იხ. ზემოთ).
21 Ethnic groups by major administrative-territorial units [of Georgia] ]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/
Georgia_Census_2002_Ethnic_group_by_major_administrative-territorial_units.pdf
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2015 წლის 15-დან 30 ოქტომბრამდე რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პირველი აღწერა ჩატარდა. აღწერის მონაცემების მიხედვით მიმდინარე მომენტში სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა 51 000-ს შეადგენს22. საქართველოს შერიგებისა და
სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შეფასებით „რეგიონი
პრაქტიკულად დაცლილია”. დღეს ცხინვალის რეგიონში სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებთა
რიცხვი 15-20 ათასს შეადგენს.23
დღეს რესპუბლიკა მთელი რიგი ნეგატიური ფაქტორების გავლენას განიცდის. პირველი, სამხრეთ ოსეთის აღდგენის პროცესი „ხუთდღიანი ომის” შემდეგ არ დასრულებულა.
ამ დრომდე ვერ ხერხდება მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით, გათბობითა და წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა. მეორე, საქმე გვაქვს სამუშაო ადგილების სიმცირესა
და შრომის ბაზრის განუვითარებასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან. მესამე, პრობლემებია საკუთარი წარმოების სექტორში (ფაქტობრივად, დღემდე შენარჩუნებული ინდუსტრიული ბაზა საბჭოთა ეპოქის დროინდელია). ბიზნესის ისეთი სახე, როგორიცაა
სატრანზიტო ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს შორის (ჩრდილოვანი სქემების ყველა
უარყოფით ეფექტთან ერთად) შეწყდა 2004-2008 წწ კონფლიქტის „ლღობის” შედეგად
და აღარ აღდგენილა 2008 წლის შემდგომი მოსკოვსა და თბილისს შორის არსებული ურთიერთობების ამბივალენტურობის გამო. ამ სახის ბიზნესის აღდგენის პერსპექტივები
დღეს ნაკლებ სავარაუდოა. შედეგად, შეუძლებელია მასშტაბური ინვესტიციების მოზიდვა (რაც საერთაშორისო არენაზე რესპუბლიკის სრულფასოვანი აღიარების გარეშე დამატებით სიძნელეებს ქმნის). ყოველივე ეს უფრო მეტად ზრდის რუსეთის დაფინანსებაზე
დამოკიდებულებას, რომელიც შეუძლებელია გარანტირებული იყოს თუნდაც გასული
წლების დონეზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისია თვით
რუსეთში და გაზრდილია ყირიმის ინფრასტრუქტურის შენახვის ხარჯები. ეკონომიკური
საექსპერტო ჯგუფის გენერალური დირექტორის ალექსანდრე ანდრიაკოვის შეფასებით,
„ყირიმის ხარჯები უპრეცედენტოა- ამდენს ფედერალური ცენტრიდან არ იღებენ ჩრდილოკავკასიური რესპუბლიკებიც კი24”.
დიდწილად ზუსტად სოციალურ-ეკონომიკური უპერსპექტივობა და მხოლოდ ისეთ
ადმინისტრაციულ ტერიტორიად ქცევის რისკი, რომელზეც ნაწილდება საბიუჯეტო შემოსავლები, რესპუბლიკის მოსახლეობის მზად არყოფნის ფონზე აღიაროს საქართველოს იურისდიქცია, იძულებულს ხდის პოლიტიკოსებს და სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებლებს, იბრძოლონ „გაერთიანების იდეისთვის”. ერთიანი ოსეთი რფ-ის შემადგენლობაში,
როგორც პროექტი, უფრო უკეთესი მომავლის შანსად ესახებათ, ვიდრე მოსკოვის სამხედრო-პოლიტიკური ფორპოსტად ყოფნა კავკასიის რეგიონში. ამაშია სამხრეთ ოსური
პროექტის ძირეული სხვაობა აფხაზურისთან შედარებით. აფხაზეთი ორიენტირებულია
საკუთარი სახელმწიფოს მშენებლობაზე (სხვა საკითხია, რამდენად შესაძლებელია ამ
იდეის პრაქტიკაში რეალიზაცია).
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბოლო ორი წლის მანძილზე გადამწყვეტ მოვლენად იქცა მათსა და რუსეთს შორის ხელშეკრულებებზე ხელის
მოწერა. რუსეთ-აფხაზეთის მოლაპარაკებას მოკავშირეობასა და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ხელი 2014 წლის 24 ნოემბერს მოეწერა, ხოლო რუსეთ-სამხრეთ ოსეთის ხელშეკრულება მოკავშირეობასა და ინტეგრაციაზე 2015 წლის 18 მარტს გაფორმდა.
22 მოსახლეობის აღწერა: სამხრეთ ოსეთში 51 000 ადამიანი ცხოვრობს // http://ugosstat.ru/perepis-v-yuzhnoy-osetii-prozhivayutbolee-51-tysyachi-chelovek/ 2015 წლის 13ნოემბერი.
23 ცხინვალის რეგიონი/ სამხრეთ ოსეთი// http://new.smr.gov.ge/Detailspage.aspx?ID=42.
24 Ста миллиардов не хватит //http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/05/20/100-mlrd-ne-hvatit#/ixzz3Iqu5jG8P 2014.
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მიუხედავად საერთო ნიშნებისა, ამ ორ ხელშეკრულებას გააჩნია საკუთარი თავისებურებანი. აფხაზურმა მხარემ მოახდინა დოკუმენტის რევიზია საკუთარი პრეფერენციების
შენარჩუნების მიზნით (მაგ., რუსეთის მოქალაქეებს არა აქვთ უფლება, მიიღონ აფხაზეთის მოქალაქეობა, არა აქვთ უძრავი ქონების შეძენის უფლება, დოკუმენტიდან ამოღებულია სიტყვა “ინტეგრაცია”). სამხრეთ ოსეთის მხარე კი პირიქით, დაინტერესებული
იყო რფ-სთან მაქსიმალური ინტეგრაციით და მის შემადგენლობაში შესვლით (ყირიმის
მაგალითზე).
მაგრამ მოსკოვი არ ჩქარობს მოვლენების ფორსირებას და კავკასიაში ყირიმის პრეცედენტის მულტიპლიცირებას. რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობებში 2013-2015 წწ. პრინციპული ცვლილებების მიუხედავად რფ-ს მიდგომებში ტოტალური გარდატეხა არ მომხდარა. ისინი უწინდებურად განისაზღვრება არა იმდენად უნივერსალური სქემებით, რამდენადაც ინდივიდუალური პოზიციებით. იქ, სადაც მოსკოვი გრძნობს საფრთხეს თავისი
სტატუს-კვოსათვის (ისე, როგორც ეს იყო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 2008 წელს და
ყირიმში 2014 წელს) იგი იწყებს გამწვავებაზე თამაშს და მიმართავს რევიზიონისტულ
ინსტრუმენტებს. იქ, სადაც მოცემული სტატუს-კვოს შენარჩუნების იმედი აქვს (დნესტრისპირეთის შემთხვევა, მთიანი ყარაბახი, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი 2008 წლის
შემდგომ), მოსკოვი არ ჩქარობს თამაშის წესების შეცვლას. პოსტსაბჭოთა სივრცეში
საზღვრების ტოტალურმა რევიზიამ შეიძლება გამოიწვიოს სანქციების გამკაცრება და
დასავლეთთან კონფრონტაციის გაღრმავება. ეკონომიკური კრიზისის და უკვე არსებული სანქციების ზეწოლის პირობებში რუსეთის ხელისუფლებას დღეს არ სურს ზედმეტ
რისკზე წასვლა.
ამრიგად, სტატუს-კვოს შენარჩუნება, რომლის დროსაც სამხრეთ ოსეთი რჩება ნაწილობრივ აღიარებული ერთეულად რომელიც „მეტია, ვიდრე რფ-ს ჩვეულებრივი სუბიექტი და ნაკლებია, ვიდრე დამოუკიდებელი სახელმწიფო”, მოსკოვის მიერ განიხილება
საუკეთესო ვარიანტად. რუსეთი განაგრძობს სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტის დაფინანსებას, მისი აღდგენის პროცესს (თუმცა მათი ეფექტიანობა სერიოზულ კითხვებს ბადებს
რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორისაც) თავდაცვისა და უსაფრთხოების
სისტემების ინტეგრაციას, ასევე ასრულებს არბიტრის როლს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში (უპირველეს ყოვლისა, არჩევნების დროს). სამხრეთ ოსეთზე კონტროლი შესაძლებლობას აძლევს რფ-ს, თავი დაიმკვიდროს, როგორც მთავარმა მოთამაშემ მთლიანად
კავკასიის რეგიონში, რომელსაც სხვა მოთამაშეების (ევროკავშირი, აშშ) იგნორირების
ფონზე, სტატუს-კვოს თავისი შეხედულებებისამებრ ფორმირების საშუალება ეძლევა. მეორე, რესპუბლიკის თბილისსა და სომხეთთან და აზერბაიჯანთან საქართველოს
სტრატეგიულად მნიშვნელოვან კომუნიკაციებთან გეოგრაფიული სიახლოვე მოსკოვს
უპირატესობას ანიჭებს პოტენციურ რისკებთან მიმართებაში (როგორც ეს იყო 20042008 წწ. კონფლიქტის „ლღობის” პერიოდში). რფ ცდილობს „დააზღვიოს” ეს რისკები.
მესამე, ოსეთის გაურკვეველი სტატუსი საქართველოზე ზეწოლის ინსტრუმენტია მისი
ევროატლანტიკური მისწრაფებების გააქტიურების შემთხვევაში.
მიუხედავად ამისა, რუსეთს სამხრეთ ოსური მიმართულებით ახალი დღის წესრიგი
სჭირდება, რომელიც მხოლოდ დიდ გეოპოლიტიკასთან კი არ იქნება კავშირში. არა ისეთი, რომელიც მიმართული იქნება მხოლოდ “ქართული საფრთხისაკენ” (რაც უმეტესწილად დღეს არააქტუალურია), არამედ იმ საკვანძო პრობლემებისაკენ, რომელიც დღეს
არსებობს მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ურთიერთობებში, დაწყებული საბიუჯეტო
საშუალებების გონივრულად ხარჯვით და დამთავრებული რესპუბლიკის აღდგენის საკითხებით. გამომდინარე აქედან, საჭიროა, რაც შეიძლება სწრაფად გადავიდეთ კონფ80
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ლიქტისა და აღდგენის პარადიგმიდან განვითარების თანმიმდევრულ პარადიგმაზე, და,
როგორც მინიმუმ, ამ განვითარებისათვის რესურსების მოძიებაზე.
ამ თვალსაზრისით უკიდურესად მნიშვნელოვანია, შემუშავდეს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის გონივრული ალგორითმი. ტერორისტული გამოწვევებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა (უპირველეს ყოვლისა „ისლამური სახელმწიფოსათვის”,
რომელიც უკვე გავრცელდა ჩრდილოეთ კავკასიასა და საქართველოს მოსაზღვრე ტერიტორიებზე) შეუძლებელია მოსკოვისა და თბილისის თანამშრომლობის გარეშე წინააღმდეგობრივი და დაუძლეველი სტატუსური დაპირისპირების მიუხედავად. თუმცა რფ-სა
და საქართველოს ურთიერთობების ნებისმიერი ნორმალიზაცია შიშით (რომ არ ვთქვათ
ნეგატიურად) აღიქმება ცხინვალის მიერ. გონივრული კითხვაა, როგორ შევუთავსოთ ეს
წინააღმდეგობრივი ურთიერთობები ერთმანეთს: ერთი მხრივ, თანამშრომლობა ნაწილობრივ აღიარებულ ერთეულებთან და, მეორე მხრივ, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზაცია.

81

კორი ველტი

2008 წლის აგვისტოს ომის საფასური ამერიკის
შეერთებული შტატებისთვის
კორი ველტი1
იმისათვის, რომ შევაფასოთ, თუ რის ფასად დაუჯდა ამერიკის შეერთებული შტატებს ან
მის საგარეო პოლიტიკას 2008 წლის ომი, საჭიროა, ერთმანეთისგან განვასხვაოთ სიტყვა
„საფასურის” რამდენიმე მნიშვნელობა: უპირველეს ყოვლისა, არსებობს ისეთი „საფასური”,
რომელიც შეერთებულმა შტატებმა ნებაყოფლობით აიღო საკუთარ თავზე პროდასავლური სტრატეგიული პარტნიორის, საქართველოს დასახმარებლად, როდესაც ამ უკანასკნელს
ეს სჭირდებოდა. მეორე, საქართველოსთან მიმართებაში ამერიკის საგარეო პოლიტიკის
ძირითად ელემენტთან ყოველთვის იყო დაკავშირებული „საფასური“: იგულისხმება კონფლიქტის გადაწყვეტის ისეთი პოლიტიკის მხარდაჭერა, რომელსაც შეეძლო, საქართველოს
შემადგენლობაში დაებრუნებინა სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. დაბოლოს, არსებობს უფრო
ბუნდოვანი პოლიტიკური „საფასურიც”, რომელიც წარმოქმნა საქართველოს გაერთიანების
მიმართ რუსეთის შეიარაღებულმა წინააღმდეგობამ და ამ უკანასკნელის გაძლიერებულმა სამხედრო პოზიციებმა კავკასია - შავი ზღვის რეგიონში. ამ საფასურის სიმძიმე უმთავრესად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მჭიდროა კავშირი 2008 წლის ომსა და ექვსი
წლის შემდეგ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს შორის, ანუ იმ დროს, როდესაც შეერთებულმა შტატებმა გაისიგრძეგანა ეს საფასური და შესაბამისი რეაგირება მოახდინა.

აშშ-ს მიერ პარტნიორისთვის საჭირო დროს დახმარების აღმოჩენის „საფასური”
პირველადი საფასური დაკავშირებულია ისეთ ეკონომიკურ და დიპლომატურ ხარჯებთან, რომელთა გაღება შეერთებულ შტატებს კონფლიქტის შედეგად მოუწია. ლაპარაკია
ხარჯებზე, რომელთა საჭიროებაც კონფლიქტის გარეშე არ დადგებოდა, თუმცა ეს გახლდათ ნებაყოფლობით გაღებული საფასური, როგორც მხარდაჭერა და სოლიდარობის ნიშანი ახლო პარტნიორი ქვეყნისთვის არა მარტო მისთვის საჭირო დროს, არამედ შემდგომ
წლებშიც.
ეს საფასური უმთავრესად ეკონომიკური ხასიათისა გახლდათ. კონფლიქტის შემდგომ
პერიოდშივე შეერთებულმა შტატებმა დაუყოვნებლივ გამოყო 38 აშშ მილიონი დოლარის
ღირებულების ჰუმანიტარული და გადაუდებელი დახმარება, რომელიც საქართველომდე
ამერიკულმა საზღვაო და საჰაერო ხომალდებმა, და აგრეთვე სანაპიროს დაცვის გემებმა ჩამოიტანა.2 მოგვიანებით, აშშ-მ საქართველოსთვის 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის
დახმარების გაწევის პირობა დადო. 2008-2009 ფინანსური წლის განმავლობაში საქართველოსთვის გამოყოფილმა ბიუჯეტმა დაახლოებით ეს თანხა შეადგინა, თუმცა დახმარების
პაკეტმა დაახლოებით ოთხჯერ გადააჭარბა შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს
1 კორი ველტი არის ევროპის, რუსეთისა და ევრაზიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ჯორჯ
ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, აშშ. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არ ასახავს
მისი ორგანიზაციის პოზიციებს.
2 იხ. http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/109345.htm.
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წინა ათწლეულის განმავლობაში გაწეული დახმარების საშუალო წლიურ მაჩვენებელს. მონეტარულად ეს ნიშნავს 390 მილიონი დოლარის ღირებულების დამატებით დახმარებას ორი
წლის განმავლობაში, რომელსაც საქართველო სხვა შემთხვევაში ვერ მიიღებდა. დახმარებაში შედიოდა 250 მილიონი აშშ დოლარი საქართველოს ბიუჯეტისთვის, ხოლო 175 მილიონი
დოლარი მოხმარდა გირავნობის დაფარვას, მოზრდილი სამშენებლო, ჰუმანიტარული და ინფრასტრუქტურული პროექტების და სხვათა დაფინანსებას.
გარდა ამისა, შეერთებულმა შტატებმა ახალი დიპლომატიური რესურსები გამოყო საქართველოს დასახმარებლად: ჩამოყალიბდა აშშ - საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისია, რომელიც ყოველწლიურ სხდომებს მართავს და ოთხი სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრებს მასპინძლობს პოლიტიკური, ეკონომიკური, უსაფრთხოებისა და ადამიანებს
შორის კონტაქტთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. გარდა ამისა, სახელმწიფო დეპარტამენტის რომელიმე მაღალჩინოსანი წარმომადგენელი რეგულარულად მონაწილეობს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში, რომლებიც ეუთოს, ევროკავშირისა და
გაეროს ორგანიზებით ყოველკვარტალურად იმართება კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. დაბოლოს, შეერთებულმა შტატებმა შეინარჩუნა საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა სამხედრო - უსაფრთხოების სფეროში, როგორც ორმხრივი
ურთიერთობების ფორმატში, ასევე ნატოს მეშვეობითაც. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო, თავის მხრივ, მონიწილეობას იღებს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა ერაყი და ავღანეთი, ეს ნაბიჯი ასევე წარმოადგენს შეერთებული
შტატების მიერ 2008 წელს აღებული პასუხიმგებლობის გამოძახილს, რაც საქართველოსთვის უსაფრთხოების დაცვის გაძლიერებაში გამოიხატება.

ომის „საფასური”: კონფლიქტების გადაწყვეტის გაცრუებული იმედები
ზემოხსენებული „საფასურის” შეფასება დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს, თუმცა სხვა
საქმეა ამერიკის პოლიტიკის ამორფული საფასური, რომლის შესაფასებლადაც საჭიროა
იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად იყო ომი პასუხისმგებელი შესაბამისი ხარჯების წარმოქმნითვის. გარდა ამისა, საჭიროა, გავერკვეთ არა მხოლოდ იმაში, თუ, რა არის მნიშვნელოვანი
შეერთებული შტატებისთვის, არამედ იმაშიც, თუ რამდენად არის ეს მისთვის მნიშვნელოვანი.
ერთი შეხედვით მნიშვნელოვანი საფასური, მაგალითად, ეხება კონფლიქტების მოგვარების იმგვარი პოლიტიკის წარმოებას, რომელსაც შეეძლებოდა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საქართველოს ფარგლებში დაბრუნება. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან შეერთებული შტატები მყარად უჭერს მხარს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას იმ საზღვრებში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დარჩა საქართველოს. ამ
პირობის ფონზე შტატები ყოველთვის მხარს უჭერს იმ სამშვიდობო გეგმებსაც, რომლებიც
ფედერალურ ან ავტონომიურ სტატუსს სთავაზობს სეპარატისტულ რეგიონებს (მაგალითად, „ბოდენის დოკუმენტი”, აფხაზეთისთვის გაერო, 2001წ).3 ვარდების რევოლუციის შემდეგ შეერთებული შტატები მხარს უჭერდა საქართველოს სამშვიდობო გეგმას, შეექმნა საკონსტიტუციო საფუძველზე დაფუძნებულიავტონომია სამხრეთ ოსეთში.4 2005 წელს შეერ3 ბოდენის გეგმის მხარდაჭერის შესახებ იხილეთ აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის ‘შეერთებული შტატების მონაწილეობა
გაერთიანებული ერების საქმიანობაში - 2001 - ნაწილი პირველი, „პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხები”. გვ. 30.
იხ.http://www.state.gov/documents/organization/18959.pdf
4 იხ. http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/janv-2005/saakashvili.pdf; http://www.osce.org/pc/16801?download=true; http://
gfsis.org/media/download/GSAC/resources/South_Ossetia_Road_Map.pdf
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თებულმა შტატებმა გამოთქვა მზადყოფნა, ემუშავა ქართველებთან, სამხრეთელ ოსებთან,
რუსებსა და ეუთოსთან ერთად კონფლიქტის იმგვარად გადაჭრაზე, „რაც უზრუნველყოფდა
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიას ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში”. ამ მიზნის მისაღწევად შტატები მზად იყო, გამოეყო 2 მილიონი აშშ დოლარი ნდობის აღდგენისა და ეკონომიკური რეაბილიტაციისკენ მიმართული პროექტების განხორციელებისთვის.5
2008 წლის ომმა ბოლო მოუღო კონფლიქტის გადაჭრის ამგვარ მცდელობებს. პირველ
რიგში, ომმა ცხადი გახადა რუსეთის განზრახვა, ერთხელ და სამუდამოდ გამოეცალკევებინა კონფლიქტური რეგიონები საქართველოსგან. თუკი აქამდე მოსკოვი ასე თუ ისე ღიად
ტოვებდა გაერთიანების საკითხს, ამჯერად ცხადი გახდა, რომ რუსეთის მიზანი იყო „ახალი
რეალობის” შექმნა და სხვა აქტორების მიერ მისი იძულებითი მიღება. რუსეთის მიერ ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება თავისთავად არ წარმოადგენს სამუდამო დაბრკოლებას გაერთიანებისაკენ, მაგრამ იმას მოასწავებს, რომ, თუ გაერთიანება შესაძლებელია,
ეს ძალზე ხანგრძლივი პროექტი იქნება. დამოუკიდებლობის აღიარებამ ნათელი გახადა არა
მხოლოდ რუსეთის მტკიცე განზრახვა, საქართველოსთვის ჩამოეცილებინა სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, არამედ აღმოფხვრა საჭიროება (ბევრის აზრით, შესაძლებლობაც) იმისა,
რომ ოსებსა და აფხაზებს თუნდაც განეხილათ კონფლიქტის გადაჭრის ის გზები, რომელიც
საქართველოსთან გაერთიანებას გულისხმობს. ამ მხრივ სამაგალითოა ჩრდილოეთ კვიპროსის შემთხვევა. თურქეთის მიერ ჩრდილოეთ კვიპროსის დამოუკიდებლობის აღიარებას
1983 წელს ხელი არ შეუშლია ჩრდილოეთ კვიპროსელებისთვის რეფერენდუმზე ხმა კვიპროსთან გაერთიანებისთვის მიეცათ. მაგრამ ეს დე ფაქტო დამოუკიდებლობიდან 20 წლის
შემდეგ მოხდა (და ამჯერად უკვე კვიპროსის ბერძნულმა ნაწილმა უარყო ეს წინადადება).
ამის მსგავსად, 2008 წლის ომმა კიდევ უფრო დააშორიშორა ოსები (და აფხაზები) და ქართველები. ცალკეულმა შეტაკებებმა, რომელმაც თავი ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე იჩინა,
უფრო დაძაბა სიტუაცია, რაც, საბოლოოდ, ქართველების იერიშითა და ცხინვალის დროებით დაკავებით, რუსეთის შემოჭრით, საჰაერო ბრძოლებით, სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე
ტერიტორიების დროებითი ოკუპაციით, ყველა მხარეს რამდენიმე ასეული სამხედრო პირის,
შეიარაღებული დაჯგუფებების და სამოქალაქო პირების დაღუპვით, სამხრეთ ოსეთის ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდითა და მათი სოფლების განადგურებით და კონტროლის გადანაწილებით დასრულდა. კონფლიქტის შედეგად კიდევ უფრო გამყარდა გამყოფი
ხაზები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან, გაიზარდა რუსეთის სამხედრო კონტინგენტი და
კიდევ უფრო შეიზღუდა მიმოსვლა გამყოფი ხაზის მხარეებს შორის. სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაში, გაუქმდა უკლებლივ ყველა სატრანზიტო დერეფანი ახლად ოკუპირებული ახალგორის რაიონის გარდა. ყველა ეს საფასური თავისთავად დიდია და აგრეთვე ამძიმებს კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივებსაც. კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილი ნაპრალი საშუალებას არ აძლევს ადამიანებს, დაამყარონ კავშირები, რაც გააძლიერებდა ინტეგრაციის
შეგრძნებას და ხელს შეუწყობდა გაერთიანებისკენ მიმართული ზომების გატარებას.6
მესამე, 2008 წლის ომმა წაშალა სამხრეთ ოსეთში საქართველოს დემოგრაფიული და სახელმწიფო არსებობა. ეს ძირითადად ეხება რეგიონის მოსახლეობის დაახლოებით იმ ერთ
მესამედს, რომელიც ლოიალურად იყო განწყობილი თბილისისადმი. მაგრამ, გარდა ამისა, ეს
შეეხო იმ სახელმწიფო სტრუქტურებსაც, რომლებიც საშუალებას აძლევდა საქართველოს,
შეენარჩუნებინა ტერიტორიული კონტროლი: იგულისხმება ქართული პოლიცია და ქართველებით დასახლებულ ადგილებში განლაგებული უსაფრთხოების სამსახურები, აგრეთვე,
2006 წლიდან სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიული მთავრობა, რომელსაც სამხრეთ ოსეთის
5 იხ. http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/55768.htm; http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/67900.htm.
6 მეტი ინფორმაციისთვის იხ. Charap and Welt, 2011
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თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და თბილისისადმი ლოიალურად განწყობილი დიმიტრი სანაკოევი ჩაუდგა სათავეში. მეორე მხრივ, ამგვარი კონფიგურაცია ხელს უშლიდა საქართველოს, დაემყარებინა ურთიერთობები დე ფაქტო მთავრობასთან და ამან ხელი შეუწყო კიდეც
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ადგილობრივი დილემის წარმოქმნას ომამდე ცოტა
ხნით ადრე. 7 თუმცა ამგვარი მიდგომებით საქართველოს საშუალება მიეცა, შეენარჩუნებინა მჭიდრო კავშირები, სულ მცირე, რეგიონის გარკვეულ ნაწილთან და, ამავე დროს, ღიად
დაეტოვებინა დანარჩენი ნაწილის თანდათანობით შემოერთების პერსპექტივა.
დაბოლოს, 2008 წლის ომის შედეგად შეუძლებელი გახდა სამხრეთ ოსეთში საერთაშორისო თანამეგობრობის ყოფნა და ამასთან ერთად დაიხურა კარი შუამავლების მეშვეობით
კონფლიქტის მოგვარებისთვის. კონფლიქტის შედეგად დაიხურა ეუთოს საველე ოფისი სამხრეთ ოსეთში (ისევე როგორც მთლიანად მისია საქართველოში). ეუთო ინტენსიურად აწარმოებდა ძალზე საჭირო მონიტორინგს, კავშირს ამყარებდა სხვადასხვა მხარესთან და ხელს
უწყობდა ოსებსა და ქართველებს შორის ნდობის აღდგენისკენ მიმართული ინიციატივების
განხორციელებას. საერთაშორისო საზოგადოებისთვის სამხრეთ ოსეთის ჩაკეტვამ შეასუსტა არა მხოლოდ ინტეგრაციის ხელშემწყობი პერსპექტივები, არამედ სერიოზული გავლენა
მოახდინა ოსებსა და ქართველებს შორის კომუნიკაციის შენარჩუნებაზე (რაც სერიოზულ
პრობლემას წარმოადგენს რეგიონის ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდის შემდეგ).
ამ ფაქტორებმა შეამცირა შანსები - ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც - მოლაპარაკებების გზით სამხრეთ ოსეთის (და აფხაზეთის) გაერთიანებისა საქართველოსთან, და რადგანაც ეს წარმოადგენდა ამერიკის პოლიტიკის მიზანს საქართველოსთან დაკავშირებით,
ამიტომ შესაძლებელია, ეს წარუმატებლობაც საფასურად ჩავთვალოთ.
თუმცა, მიუხედავად ზემოთ თქმულისა, ამ საფასურის ჩვენეული შეფასება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს გაერთიანება ამერიკის პოლიტიკისთვის. დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს გახლდათ გაცხადებული მიზანი, სულ
მცირე, ორი ათწლეულის განმავლობაში. თუმცა სამართლიანი იქნება, დავსვათ კითხვა, თუ
რამდენად იყო ეს პრიორიტეტი შეერთებული შტატებისთვის და, შესაბამისად, რამდენად
შეიძლება ჩაითვალოს ეს მარცხი მნიშვნელოვან საფასურად ამერიკის პოლიტიკისთვის.
მეორე და უფრო სერიოზული წინააღმდეგობა მომდინარეობს იმის შეფასებიდან, თუ რის
მიღწევა იქნებოდა შესაძლებელი, ომი რომ არ ყოფილიყო. იმ შემთხვევაში, თუ ომმა დაამსხვრია გაერთიანების რეალური პერსპექტივები, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ საფასური
გაცილებით უფრო დიდი იქნება, ვიდრე ეს გაურკვეველი და ბუნდოვანი პერსპექტივების
შემთხვევაში იქნებოდა.
ამ თვალსაზრისით შეიძლება იმის მტკიცება, რომ 2008 წლის საფასური ძალზე დიდი არ
ყოფილა. სამხრეთ ოსეთის საქართველოსთან გაერთიანების პერსპექტივა (რომ არაფერი
ვთქვათ აფხაზეთზე) არც 2008 წლის აგვისტომდე გამოიყურებოდა იმედის მომცემად. იმ
დროისთვის უკვე ნათელი იყო, რომ რუსეთი მხარს უჭერდა სამხრეთ ოსეთის ჩამოცილებას საქართველოსგან და არანაირი სურვილი არ გააჩნდა, ხელი შეეწყო გაერთიანებისთვის,
ყოველ შემთხვევაში, იქამდე, ვიდრე საქართველო ევროკავშირში, და განსაკუთრებით კი
ნატოში ინტეგრაციისკენ მიისწრაფოდა - საგარეო პოლიტიკის ამგვარ მიმართულებას რუსეთი მძაფრად ეწინააღმდეგებოდა. გადაუჭრელი კონფლიქტების პირობებში რუსეთს შეეძლო, ყოველთვის შეექმნა წინაღობა ამ კურსისთვის.
და მაინც, ომმა გაანადგურა საზოგადოებებს შორის ხიდის გადებისა და კონფლიქტის
გადაწყვეტისთვის უფრო მდგრადი და სიცოცხლისუნარიანი მიდგომების პერსპექტივები.
სააკაშვილის მთავრობის პოლიტიკამ ჯერ კიდევ 2004 წელს წარმოქმნა დაბრკოლებები რე7 იხ. Welt, 2010 .
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გიონის ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, როდესაც იგი სამხრეთ ოსეთზე კონტროლის
აღდგენას შეეცადა. ამ პოლიტიკის შედეგად საქართველომ გაზარდა ზეწოლა რეგიონზე,
დახურა არალეგალური სავაჭრო წერტილი და შეეცადა, ცხინვალში რეჟიმი შეეცვალა. 8
სწორედ ამ მცდელობების მარცხისა და ომის ზღვართან მიახლოების შემდეგ გადაწყვიტა
თბილისმა სანაკოევის ალტერნატიული მთავრობის შექმნა.
2008 წლის ომი რომ არ მომხდარიყო, შესაძლოა, ამგვარ პოლიტიკას განახლება განეცადა
სააკაშვილის ან შემდგომი მთავრობების ხელში. ომის შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლებამ
წარადგინა გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავდა ჩართულობის გააქტიურებას სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთთან. მიუხედავად იმისა, რომ გეგმა ფურცელზე იმედის მომცემად გამოიყურებოდა, მან იმდენად დაიგვიანა, რომ ნაკლებად სავარაუდო იყო, რაიმე ცვლილება შეეტანა
არსებულ ვითარებაში. 9 ომის არარსებობის პირობებში, გეგმა, რომელიც ხელს შეუწყობდა
სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებასა და ტრანზიტს, ნამდვილად ღირებული ნაბიჯი
იქნებოდა კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით. მაშინაც კი, თუ სააკაშვილის მთავრობა არ გადადგამდა ამ ნაბიჯს, ან დე ფაქტო ხელისუფლებები წინააღმდეგობას გაუწევდნენ ამგვარ პოლიტიკას, მომდევნო ხელისუფლებას კონფლიქტურ რეგიონებთან კავშირების
დამყარების უფრო მეტი შანსი ექნებოდა. უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი
გააგრძელებდა გაერთიანებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას, იგი სერიოზულ წინაღობას
წააწყდებოდა, თუკი შეეცდებოდა, ხელი შეეშალა სოციალური ინტერაქციის, ვაჭრობის, დიალოგისა და კავშირების დამყარებისთვის. ამ მხრივ 2008 წლის ომი კონფლიქტის გადაჭრის
დაკარგული შესაძლებლობაა.
მაგრამ არსებობს მეორე, უფრო წინააღმდეგობრივი საშუალება ომის საფასურის დასადგენად. ვთქვათ, საქართველოს შეტევა ცხინვალზე წარმატებით დამთავრებულიყო და ძალის მინიმალური გამოყენებით, იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი არ ჩაერეოდა, შესაძლებელი
გახდებოდა რეგიონის შემოერთება: ქართული ჯარის ცხინვალში შესვლის შემდეგ, ნაკლებ
სავარაუდოა, რომ მარტო დარჩენილ ოსებს შესძლებოდათ (ან მოენდომებინათ) წინააღმდეგობის გაწევა. საომარი მოქმედებების სწრაფად დასრულებითა და ადგილობრივი ავტონომიური მთავრობით დე ფაქტო ხელისუფლების ჩანაცვლებით შესაძლებელი იყო სამხრეთ
ოსეთი შედარებით მარტივად რეინტეგრირებულიყო საქართველოში. მსგავსი შესაძლებლობის პირობებშიც, რუსეთის გადაწყვეტილება, ომით შეეშალა ხელი მოვლენათა მსგავსი განვითარებისათვის, საქართველოს გაერთიანების პერსპექტივას ნამდვილად ძვირი დაუჯდა.
2008 წლის არაერთმნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური „საფასური”
2008 წლის ომისთვის, სავარაუდოდ, ამერიკას კიდევ ერთი - გეოპოლიტიკური - საფასურის გაღება მოუხდა. მაგრამ ამ საფასურის შეფასების პროცესში თავს იჩენს გარკვეული
გამოწვევები.
პირველ რიგში, ომმა ნათელი გახადა, რომ ნატოში საქართველოს (და, სავარაუდოდ, სხვა
პოსტსაბჭოთა ქვეყნების) გაწევრიანება დროში გაწელილი პროცესია და ისიც საუკეთესო
შემთხვევაში. ომამდე მხოლოდ ოთხი თვით ადრე, 2008 წლის აპრილში ბუქარესტში გამართულ ნატოს სამიტზე მონაწილე ქვეყნებმა მიიღეს საბედისწერო გადაწყვეტილება და განაცხადეს, რომ საქართველო (სავარაუდოდ, უკრაინასთან ერთად) „გახდებოდა ალიანსის
წევრი”. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ომის არარსებობის პირობებშიც არ ექნებოდა ნატოში დაჩქარებული წესით გაწევრიანების გარანტია, ეს შანსი გაცილებით უფრო
8 იქვე.
9 იხ. Charap and Welt 2011.
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დიდი იქნებოდა, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ის მიაღწევდა გარდატეხას საკუთარი ეთნოტერიტორიული კონფლიქტების გადაჭრაში. არსებობს მოსაზრება, რომ სწორედ ამ ახალი
პერსპექტივის თავიდან ასაცილებლად მიიღო რუსეთმა გადაწყვეტილება, ჩაბმულიყო ომში.
თითქმის რვა წლის შემდეგ, წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველოს
ალიანსში გაწევრიანების დაპირება, თუმცა, ეს დაპირება კვლავ დაცლილია და არ გულისხმობს არანაირ ვადებს ან კონკრეტულ საგზაო რუკას.
მეორე, კონფლიქტმა აიძულა შეერთებული შტატები, თვალი გაესწორებინა იმ ფაქტისთვის, რომ რუსეთს არ სურდა, შეგუებოდა საკუთარი პოზიციას საერთაშორისო სისტემაში,
რაც მისგან მოითხოვდა რეგიონალური გავლენის არა თავს მოხვევას, არამედ მის მოპოვებას. კონფლიქტიდან ერთი თვის შემდეგ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე დანიელ ფრიდი
ამტკიცებდა, რომ ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში რუსეთის მიმართ შეერთებული
შტატების პოლიტიკა „ემყარებოდა ვარაუდს, რომ რუსეთი, მართალია სპონტანურად და
არათანმიმდევრულად, საკუთარი ხერხებით ცდილობდა, გამხდარიყო მსოფლიოში ინტეგრირებული ერი - ძლიერი, რასაკვირველია, მაგრამ ძლიერი 21-ე საუკუნის და არა მეცხრამეტე საუკუნის სტანდარტებით”. 10 რუსეთის მიერ საქართველოში შეჭრამ დაადასტურა,
რომ რუსეთმა აირჩია, „ყოფილიყო ქვეყანა, რომლის საერთაშორისო პოზიცია ემყარება არა
იმას, თუ რამდენად სცემენ პატივს მას, არამედ იმას, თუ რამდენად ეშინიათ მისი”. უკვე
ნათელი გახდა, რომ რუსეთის მიმართ ამერიკის პოზიცია არც თუ ისე რეალისტურ საფუძვლებს ემყარებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა დაიტოვა რუსეთთან
სტრატეგიული თანამშრომლობის შესაძლებლობა და დაუშვა ვარაუდი, რომ რუსეთს შეეძლო, შეეცვალა პოლიტიკა, ამავე დროს გააცნობიერა, რომ „ჩვენ უნდა მოვემზადოთ რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად იქ, სადაც ამას აუცილებლობა მოითხოვს”.
პოლიტიკის ამგვარი შეცვლის საფასური საკმაოდ მაღალი გამოდგა, სულ მცირე, კავკასია-შავი ზღვის რეგიონში, რუსეთის გაძლიერებული სამხედრო ყოფნის გამო. თავდაპირველად იმედოვნებდნენ, რომ რუსეთი დაემორჩილებოდა 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის
შესახებ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც იგი ვალდებული იყო, დაებრუნებინა ყველა
სამხედრო შენაერთი ომამდე არსებულ პოზიციებზე და დაეტოვებინა მცირე სამშვიდობო
კონტინგენტი, რომელიც დისლოცირებული იყო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. თუმცა
მალე ნათელი გახდა, რომ რუსეთი კი აპირებდა კონტინგენტის გაყვანას იმ ადგილებიდან,
რომლებიც სცდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებს, მაგრამ, გარდა ამისა, ასევე აპირებდა
საკუთარი სამხედრო ბაზების გაფართოებასაც ორივე რეგიონში (აგრეთვე გარკვეული კონტროლის დამყარებას იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მანამდე საქართველოს კონტროლს
ექვემდებარებოდა). ამ ტაქტიკამ გააძლიერა რუსეთის, როგორც სამხედრო ძალის, პოზიციები კავკასიის მთათა სისტემის სახრეთითა და შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ. გარდა
ამისა, ამ გარემოებამ კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა საქართველოს მოწყვლადობა რუსეთის სამხედრო ძალის წინაშე: რუსული პოზიციები თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრშია
განლაგებული და კიდევ უფრო ახლოსაა ქვეყნის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელ ცენტრალურ მაგისტრალთან, ხოლო რუსეთი უშუალოდ აკონტროლებს ქვეყნის
შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაახლოებით ნახევარს.

10 იხ. http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/109345.htm.

87

კორი ველტი

თუმცა შეერთებული შტატებისთვის მოვლენეთა ამგვარი განვითარების საფასური საკამათო თემაა.
პირველ რიგში, საქართველოსთვის ნატოს წევრობა არასოდეს ყოფილა გარანტირებული,
განსაკუთრებით, თუ გავითვალისწინებთ იმ ევროპული ქვეყნების ყოყმანს, რომლებიც ანგარიშს უწევდნენ რუსეთის მკვეთრ წინააღმდეგობას. გაწევრიანების მოწინააღმდეგენი ხშირად იშველიებდნენ ნატოს მიერ 2005 წელს ჩატარებულ „კვლევას გაფართოების შესახებ”,
რომლის მიხედვითაც „ეთნიკური” ან „შიდა იურისდიქციული კონფლიქტების” გადაჭრა...
იქნებოდა გადამწყვეტი ფაქტორი ალიანსში ქვეყნების გაწევრიანებისთვის”. 2008 წლის
ბუქარესტში მიღებული გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველო (უკრაინასთან
ერთად) სამომავლოდ გახდებოდა ალიანსის წევრი, საკმაოდ უღიმღამოდ მიღებულ კომპრომისს წარმოადგენდა. საბოლოოდ, საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას არა აქვს დიდი
მნიშვნელობა ამერიკული პოლიტიკის გადაწყვეტილების მიმღებთათვის. შეერთებულმა
შტატებმა შეიძლება მხარი დაუჭიროს ალიანსში ქვეყნის გაწევრიანებას, მაგრამ აშშ-ს პოლიტიკა რეგიონში არ არის დამოკიდებული დასავლეთის სამხედრო ძალის მხარდაჭერაზე
კავკასიასა და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ჩანს, რომ ამერიკული პოლიტიკის გადაწყვეტილების მიმღებები რუსეთის მხრიდან ამის უარყოფის საფასურს აფასებენ როგორც საკმაოდ დაბალს
მეორე: ომის შედეგად რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკაში მხოლოდ
რამოდენიმე, მცირე ცვლილება მოხდა. განსაკუთრებით ბარაკ ობამას ახალმა ადმინისტრაციამპოლისიმეიკერებმა მიიჩნა, რომ 2008 წლის ომი უფრო ანომალიას წარმოადგენდა,
ვიდრე იმის ნიშანს, რომ რუსეთი არ აპირებდა, გამხდარიყო „21-ე საუკუნის” სახელმწიფო.
მათთვის ომი არ იყო იმ ფუდამენტური ცვლილების მომასწავებელი, რომლითაც რუსეთი
ცდილობდა, ბოლო მოეღო საქართველოსა და მთლიანად რეგიონში წლების განმავლობაში
არსებული დინამიკისთვის. ამერიკელი გადაწყვეტყვეტილების მიმღებთა მოსაზრებით, რუსეთი ცდილობდა, წინააღმდეგობა გაეწია დასავლეთის გავლენის გაფართოებისთვის ძალის
მინიმალური გამოყენებით და სწორედ ძალის ამგვარი გამოყენების უკიდურეს მანიფესტაციას წარმოადგენდა ომი, რომელიც ამავე დროს საქართველოს მთავრობის მიერ ძალის დაუფიქრებელმა გამოყენებამაც განაპირობა. ომს თან არ მოჰყოლია დასავლეთის სამხედრო
პოზიციების შეცვლა, სანქციები ან სხვა რაიმე სერიოზული ზომები. პირიქით, ომიდან შვიდი
თვის თავზე ამერიკამ და რუსეთმა (ობამამ და მედვედევმა) ურთიერთობების „გადატვითვის” პროცესი დაიწყეს. ამერიკის მთავარი მიზანი გახლდათ, დაეყოლიებინა რუსეთი თანამშრომლობაზე ისეთ სფეროებში, რომლებიც ორივესთვის მომგებიან შედეგებს მოიტანდა.11
ეს სულაც არ იყო ის სურათი, რომელსაც სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფრაიდი ხატავდა
ერთი წლით ადრე.
დაბოლოს, შეერთებული შტატები არ განიხლავდა რუსეთის გაზრდილ სამხედრო
კონტინგენტს კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონში მანამდე არსებული სტატუს კვოს
ფუნდამენტურ ცვლილებად. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის გაზრდილი სამხედრო
ძალა რეგიონში საფრთხეს უქმნიდა საქართველოს, ამერიკული პოლიტიკის გადაწვეტილების მიმღებები სრულად ვერ აცნობიერებდნენ, რომ სამხედრო კონტინგენტი დე ფაქტო რესპუბლიკებში (ან მის მიერ აფხაზეთისა და ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება)
წარმოადგენდა რეალურ საშიშროებას საქართველოში პროდასავლური პოლიტიკური
კურსის შეცვლის ან სხვა ქვეყნებში მსგავსი სამხედრო მოქმედების წახალისებისა და
ხელშეწყობისთვის. რუსეთის მიერ სამხედრო ძალის გამოყენების შესაძლებლობა საკმაოდ შეზღუდული იყო და შეერთებული შტატები რუსეთთან ჩართულობის პოლიტიკას
11 იხ. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-russia-relations-reset-fact-sheet.
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უკეთეს ინსტრუმენტად მიიჩნევდა ძალის გამოყენების შეკავებისთვის, ვიდრე გაუცხოებასა და იზოლაციას.

2008 წლის საქართველოდან 2014 წლის უკრაინამდე?
2008 წლის სექტემბერში, სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის თანაშემწემ, ფრაიდმა
გააფრთხილა საერთაშორისო საზოგადოება იმის თაობაზე, რომ „შესაძლებელია, რუსეთმა
გააგრძელოს მისი აგრესიული კურსი, განსაკუთრებით იმ მეზობლების მიმართ, რომლებიც
ჩვენთან და ნატოსთან უფრო ახლო თანამშრომლობას ესწრაფვიან უსაფრთხოების სფეროში”. მან კონკრეტულად უკრაინის მაგალითი დაასახელა.
რასაკვირველია, გეოპოლიტიკური საფასური, რომელიც 2008 წელს ჯერ კიდევ მინიმალურად მოჩანდა, თავისი სრული სიდიდით 2014 წელს გამოაშკარავდა. თუ 2008 წლის
აგვისტოში შეერთებულმა შტატებმა უარყო იმის შესაძლებლობა, რომ რუსეთს შეეძლო,
უარი ეთქვა „21-ე საუკუნის” თამაშის წესებზე და დიდი მნიშნველობა არ მიანიჭა რუსეთის
სამხედრო გაძლიერებას, 2014 წელს გაჩნდა იმის აღქმა, რომ რუსეთი იყენებდა აგრესიის
„მე-19 საუკუნის” ფორმებს და სერიოზულ რევანშისტურ საფრთხეს უქმნიდა თავის მეზობლებს. ამგვარი ცვლილება აისახა უფრო მკაცრ რეაგირებაში შეერთებული შტატების
მხრიდან, სანქციების დაწესებასა და აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს სამხედრო პოზიციების
გამყარებაში.
2008 წლის ომის გეოპოლიტიკური საფასურის დადგენა მოითხოვს იმის განსაზღვრასაც,
თუ რამდენად მჭიდრო კავშირი არსებობს 2008 წელს საქართველოში რუსეთის ქმედებებსა
და ექვსი წლის შემდეგ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს შორის. თუ განცალკევებით
განვიხილავთ, 2008 წლის ომმა შედარებით მცირე გეოპოლიტიკური ზიანი მოუტანა შეერთებულ შტატებს (და დასავლეთს). თუმცა, თუ 2008 წლის მოვლენებს ყირიმის ანექსიისა
და უკრაინის დამანგრეველი კონფლიქტის წინამორბედად განვიხილავთ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ომის გეოპოლიტიკური საფასური გაცილებით უფრო ძვირი აღმოჩნდა, ვიდრე იმ
დროს ამერიკის ოფიციალურ პირები ფიქრობდნენ. ეს საფასური მთელი ამ წლების განმავლობაში არ /ვერ იქნა ადეკვატურად დათვლილი.
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კრებულ „კონფლიქტის საფასურის” რედაქტორები მადლობას უხდიან ყველას, ვინც
წვლილი შეიტანა მის შექმნაში.
მადლობა ავტორებს, რომლებმაც თავისი ძვირფასი დრო დაუთმეს სტატიებზე მუშაობას
და გაგვიზიარეს საკუთარი ხედვები და მიდგომები მოცემულ პრობლემებთან დაკავშირებით.
განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ყველა იმ ადამიანს, ვისი მაღალპროფესიული და
თავდადებული შრომის გარეშეც შეუძლებელი იქნებოდა კრებულის სამ ენაზე გამოცემა
- მთარგმნელებს, რედაქტორებს, კორექტორებს, დიზაინერებს, დამკაბადონებლებსა და
ტიპოგრაფიის თანამშრომლებს.
დიდ მადლობას ვუხდით მარგარიტა ტადევოსიანს, პუბლიკაციაზე პასუხისმგებელ პირს,
მის მიერ გაწეული კოლოსალური შრომისათვის, მისი უშრეტი ენერგიის, ოპტიმიზმისა და
საქმის ერთგულებისათვის, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანი იყო პუბლიკაციის მომზადების
ყველა ეტაპზე, განსაკუთრებით კი ბოლო დაძაბულ დღეებსა და უძილო ღამეებში.
მადლობა გაერთიანებული სამეფოს კონფლიქტების, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების
ფონდსა (UK CSSF) და ამერიკის განვითარების სააგენტოს (USAID), რომელთა ფინანსური
მხარდაჭერის გარეშე ეს კრებული ვერ შედგებოდა.
გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ ის ფასდაუდებელი თანადგომა და დახმარება, რომელიც
ჩვენმა პარტნიორებმა და კოლეგებმა, ლირა კოზაევამ და გიორგი კანაშვილმა გაგვიწიეს
მთელი ამ ხნის მანძილზე. გულწრფელი მადლობა მათ ამისათვის.
გულწრფელ მადლობას ვუხდით ჩვენს ახალგაზრდა მეგობარსა და ამ კრებულის დიდ
გულშემატკივარს, ჯონა ნანს, რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდაა, დაგვეხმარა
კრებულის ინგლისურენოვანი ვერსიის კორექტირებაში.
რედაქტორები დიდ მადლობას უხდიან ირინა ქელეხსაევასა და გოგა აფციაურს,
რომლებმაც მოგვაწოდეს ადამიანების პირადი ისტორიები. ამ ისტორიებმა პრობლემის
კიდევ ერთი, უმნიშვნელოვანესი ასპექტი დაგვანახვა - რიგითი ადამიანების ხედვა და
განცდები, რომლებმაც თავის თავზე გადაიტანეს ომის მთელი სიმძიმე და დღესაც პირადად
იხდიან ამ კონფლიქტის საფასურს.
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