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აბსტრაქტი 

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც ჯერ არ 

მიუღწევია 18 წლის ასაკისთვის. მიუხედავად მცირე ასაკისა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც 

ბავშვთა უფლებები ირღვევა, როგორც მედიის, ასევე საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების 

მხრიდან. მედიას, როგორც საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების გავლენიან და 

ეფექტურ საშუალებას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არასრულწლოვანთა საკითხების 

გაშუქებისას, ეთიკის ნორმების დაცვის გათვალისწინებით. გამომდინარე იქიდან, რომ 

არასრულწლოვანთა საკითხების გაშუქება ფაქიზი და სპეციფიკური თემაა, მედიას მეტი 

სიფრთხილე მართებს ამ პრობლემატიკის შესახებ საუბრისას. 

კვლევის მიზანია, დადგინდეს, აშუქებენ თუ არა ქართული მედიაარხები არასრულწლოვანთა 

საკითხებს ეთიკური ნორმების სრული გათვალისწინებით; ამასთან, გამოირკვეს: რა ტიპის 

ეთიკური დარღვევები გვხვდება ტელემედიაში არასრულწლოვანთა საკითხების გაშუქებისას, რა 

სიხშირით ვლინდება აღნიშნული დარღვევები საკვლევ ობიექტებად გამოყენებული 

მედიასაშუალებების მიერ და რა ძირითადი ტენდენციები იკვეთება ამ კუთხით. 

კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ არასრულწლოვანთა ეთიკურად გაშუქების მხრივ 

მიმდინარე წლის მონაცემები, წინა წლებთან შედარებით, ნაკლებად საგანგაშოა. ნათელი გახდა, 

რომ მედიასაშუალებების მიერ არასრულწლოვანთა საკითხების გაშუქებისას ჟურნალისტური 

ეთიკის ნორმები ძირითადად არ არის უგულებელყოფილი და არასრულწლოვანთა უფლებები, 

უმეტეს შემთხვევაში, დაცულია. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მედიასაშუალებების მიერ არასრულწლოვანთა 

საკითხების გაშუქებისას, ერთეული შემთხვევების გარდა, ადგილი არ აქვს არასრულწლოვანთა 

იდენტიფიცირების ან სხვა დეტალების გამჟღავნების ისეთ ფაქტებს, რომელთაც შესაძლოა 

თვრამეტ წლამდე პირის სახის დაფარვისთვისაც კი აზრი დაეკარგა. ამასთანავე, 

მედიასაშუალებები  არასრულწლოვანთა ძალადობისა თუ მკვლელობის/სუიციდის ამსახველ 

კადრებს აშუქებენ პრევენციის მიზნით. 

 

საკვანძო სიტყვები: არასრულწლოვანთა საკითხები, ეთიკური პრობლემები, დარღვევები 

ტელემედიაში, ეთიკური ტელემედიის როლი. 
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შესავალი 

ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები ჟურნალისტს ავალდებულებს საზოგადოებას მიაწოდოს 

ეთიკური ნორმების დაცვით გათვალისწინებული ზუსტი, ამომწურავი, სოციუმისთვის არასაზიანო 

და რელევანტური ინფორმაცია. მედიის ვალდებულება მნიშვნელოვნად იზრდება 

არასრულოვანთა საკითხების დროს. მისი მოვალეობაა დაიცვას ბავშვის ინტერესები და ამასთან 

ერთად, არ შეზღუდოს მისი გამოხატვის თავისუფლება. ჟურნალისტი ვალდებულია, ეთიკური 

ნორმების გათვალისწინებით, ბავშვის იდენტიფიცირებამდე თავად შეაფასოს, რა ნეგატიური 

შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს ეს ქმედება, რადგან არასრულწლოვნის ოჯახის წევრები თუ 

საზოგადოების წარმომადგენლები შესაძლოა არ ფლობდნენ შესაბამის ინფორმაციას ან 

ემოციური მდგომარეობის ფონზე ვერ აცნობიერებდნენ, რა საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს 

ჟურნალისტურ მასალაში თვრამეტ წელს მიუღწეველი პირის იდენტიფიცირება. 

ქართულ მედიაში ხშირია ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების დარღვევის შემთხვევები. ეთიკური 

პრობლემები ვლინდება არამხოლოდ არასრულწლოვანთა გაშუქებისას, არამედ სხვა 

მნიშვნელოვანი საკითხების შემთხვევაშიც, რასაც ადასტურებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში 

შემოსულ საჩივართა რაოდენობა, რომელთა ნახვაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია. 

არასრულწლოვანთა გაშუქებისას მედიის წარმომადგენლები არღვევენ ეთიკის ისეთ ნორმებს, 

როგორიცაა: არასრულწლოვნის სრული იდენტიფიცირება ან ძალადობისა თუ სუიციდის 

მსხვერპლი მოზარდის არაეთიკურად გაშუქება. ბავშვის შესახებ ისეთი სტატიის ან რეპორტაჟის 

გამოქვეყნება, რომელიც მას ზიანს მიაყენებს და სხვა. მედიას აკისრია უდიდესი პასუხისმგებლობა 

ბავშვთა ინტერესების დაცვის კუთხით, რათა უნებლიედ ან განზრახ ხელი არ შეუწყოს მათი 

უფლებების დარღვევას. ბავშვთა უფლებები ყველაზე ადვილად შეიძლება დაირღვეს, რადგან 

ისინი მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნებიან  და  ნაკლებად  შესწევთ  ძალა,   დამოუკიდებლად  

დაიცვან  საკუთარი  

უფლებები. ამასთანავე, პრობლემას წარმოადგენს მედიის მიერ თვრამეტ წლამდე ასაკის პირთან 

დაკავშირებული საკითხების სენსაციური თუ სტერეოტიპული გაშუქება და ბავშთა საკითხებით 

მანიპულირება საკუთარი სარგებლის მიღების მიზნით. ჟურნალისტის მიერ დაუშვებელია 

არასრულწლოვნის იდენტიფიცირება იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ბავშვი მსხვერპლის, 

ბრალდებულის თუ მოწმის ამპლუაშია. მცირეწლოვნის უმართებულო იდენტიფიცირებამ 

შეიძლება გამოიწვიოს მისი დისკრიმინიაცია,  ფიზიკური ზიანი ან ფსიქოლოგიური რეტრავმირება. 

იდენტიფიცირების  გარდა,  პრობლემას   წარმოადგენს    სახის    არასაჭირო   დაფარვაც.  

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ ჩატარებულ მონიტორინგზე დაყრდნობით, 

მედიასაშუალებები ზოგჯერ ზედმეტ და, ამავდროულად, უსაფუძვლო სიფრთხილეს იჩენენ, რაც 

გამოიხატება არასრულწლოვანთა დაფარვის იმ შემთხვევებში, როცა ამას საჭიროება არ 

მოითხოვს. ერთ-ერთ მსგავს შემთხვევას წარმოადგენს ტელეკომპანია „ფორმულაზე“, 2021 წლის 

2 იანვარს, სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით გასული სიუჟეტი „ადამიანები 

ადამიანებისთვის“, რომელშიც ნაჩვენებია სახედაფარული არასრულწლოვნები იმ მიზნით, რომ 

არ მომხდარიყო მათი იდენტიფიცირება. სინამდვილეში კი, სოციალური საკითხების გაშუქებისას 

საჭირო არაა მოზარდთა სახეების დაფარვა, რადგან ღია გაშუქებით მათ ზიანი არ მიადგებათ. 
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კვლევის უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს ქართულ ტელემედიაში არასრულწლოვანთა 

გაშუქებისას გამოვლენილი ეთიკური დარღვევები. ბავშვთა საკითხების ინტენსიური გაშუქებით 

გამოირჩევა 2021 წლის იანვარის, თებერვლისა და მარტის თვეები. სწორედ ამ ფაქტმა 

განაპირობა აღნიშნული დროის საკვლევ პერიოდად არჩევა, ხოლო საკითხის აქტუალობამ  - 

მისი საკვლევ თემად განსაზღვრა.  აღნიშნული დროისთვის გახშირებულია ბავშვთა მიმართ 

ძალადობისა თუ სიკვდილიანობის შემთხვევები. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

მონაცემებზე დაყრდნობით განისაზღვრა ტელეარხების რეიტინგულობა, რომლის საფუძველზე 

კვლევის ობიექტებად შეირჩა შემდეგი ხუთი ქართული ტელეარხი: „ფორმულა“, „რუსთავი 2“, „TV 

პირველი“,  „მთავარი არხი“  და „იმედი“.  

წინამდებარე კვლევამ გვიჩვენა, რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან მარტამდე ბავშვთა საკითხების 

გაშუქების შემთხვევათა რაოდენობამ იმატა. ნაშრომის შემდგომ ნაწილებში განვიხილავთ 

საკვლევ ობიექტებზე დაკვირვებით ჩატარებული სიღრმისეული ანალიზის შედეგებს, რაც 

გამყარებული იქნება, როგორც თეორიული მასალით, ასევე კვლევის საფუძველზე მოპოვებული 

ფაქტობრივი მონაცემებით. 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

არასრულწლოვნის ინტერესების პრიორიტეტულობა ჩვენში ახლად დამკვიდრებული საკითხია 

მაშინ, როდესაც დასავლეთის ქვეყნებში 1800-იანი წლებიდან იდებს სათავეს. დღევანდელობამდე 

ბავშვის უფლებების ცნება არ არსებობდა, როგორც ოჯახში, ისე - სოციუმში. ამასთანავე, არ 

არსებობდა ზუსტი სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც ბავშვის უფლებებს გარანტირებულად 

დაიცავდა. დროთა განმავლობაში, კერძოდ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის 

დასაწყისში, ბავშვის უფლებების კუთხით მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორცილედა. 

სამართლებრივ ნორმებში ცვლილებების შეტანის შემდეგ ბავშვი უკვე აღიქმება არა როგორც 

უუფლებო სუბიექტი, არამედ როგორც სრულუფლებიანი საზოგადოების წევრი. აქედან 

გამომდინარე, სახელმწიფოს მიეცა უფლება, ჩარეულიყო ბავშვებისა და მშობლების 

ურთერთობაში, რაც მე-19 საუკუნის ბოლომდე წარმოუდგენლად აღიქმებოდა საზოგადოების 

სხვადასხვა ფენის მიერ. დროდადრო წინა პლანზე წამოიწია ბავშვთა უფლებების დაცვის 

პროცესმა, რასაც ხელი შეუწყო ბავშვის უფლებების შესახებ ჟენევის 1924 წლის დეკლარაციამ, 

1948 წლის ადამიანთა უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციამ, გაეროს 1989 წლის კონვენციამ 

ბავშვის უფლებების შესახებ და სხვა მსგავსი შინაარსის  დოკუმენტებმა. 

უშუალოდ საკითხის განხილვამდე ხაზგასასმელია, რომ მედია ის უმნიშვნელოვანესი წყაროა, 

რომელსაც დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებასა და მისი აზრის ჩამოყალიბებაზე. მედიისათვის 

მნიშვნელოვანია ბავშვის ინტერესებისა და მისი უფლებების დაცვა, ჟურნალისტს კი ამას 

ავალდებულებს როგორც კანონი, ასევე პროფესიული სტანდარტები. 2009 წლის 12 მარტს 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დაადგინა „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“, 

რომელიც რედაქციებსა  და მაუწყებლობებს ავალდებულებს პროფესიული საქმიანობის 

პროცესში 
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წარმოქმნილი ეთიკური საკითხების გათვალისწინებას. ზემოხსენებული კოდექსის XI თავის 44-ე 

მუხლის მიხედვით, საქართველოში ყველა ავტორიზებულმა მაუწყებელმა პატივი უნდა სცეს 

არასრულწლოვნის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ასევე მისი პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობასა და ანონიმურობას. 44-ე მუხლი ასევე ითვალისწინებს მაუწყებლის მიერ 

ნებისმიერ პროგრამაში გაშუქებული არასრულწლოვნის სულიერი, ფიზიკური და 

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის უზრუნველყოფას. 

მიგვაჩნია, რომ „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში“ არასრულწლოვანთა საკითხებისადმი 

ყურადღება მაინც არასაკმარისადაა გამახვილებული, რადგან ამ ფრიად მნიშვნელოვანი 

თემისთვის მხოლოდ ერთი მუხლია დათმობილი და მასში ბავშვთა საკითხები ზედაპირულად 

არის განხილული. ამასთანავე, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში“ 

საუბარია მედიის მიერ ეთიკურად გაშუქების სტანდარტებზე, მაგრამ არაფერია თქმული 

არასრულწლოვანთა საკითხების ეთიკურად გაშუქებაზე. ეს კი გარკვეულწილად ქმნის 

შთაბეჭდილებას, თითქოსდა მედიას თვითნებურად გაშუქების უფლება ეძლევა და ამით 

არასრულწლოვანთა უფლებები კნინდება. ცხადია, გვესმის, რომ კოდექსში ზედმიწევნით ვერ 

იქნება გაწერილი ყოველი საკითხის ეთიკურად გაშუქების ნორმა, მაგრამ კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის დადგენილებით შემუშავებულ „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში“ 

არასრულწლოვანთა საკითხებისათვის გამოყოფილი მხოლოდ ერთი მუხლი   ნამდვილად არაა 

საკმარისი. 

პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების კუთხით მნიშვნელოვანია საქართველოს 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელიც 2009 წლის 4 დეკემბერს დაფუძნდა. ის მოიცავს 11 

პრინციპს, ჩვენს საკვლევ საკითხს კი ოთხი მათგანი პასუხს. კერძოდ, პირველი, მეშვიდე, მერვე და 

მეათე პრინციპები. ამათგან, არასრულწლოვანთა საკითხების ეთიკურად გაშუქების კუთხით, 

ყველაზე მნიშვნელოვანია მერვე პრინციპი, რომელიც ჟურნალისტს ბავშვის უფლებების დაცვასა 

და ჟურნალისტური საქმიანობისას ბავშვის ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭებას 

ავალდებულებს. ამასთანავე, ჟურნალისტმა არ უნდა გამოაქვეყნოს ან მოამზადოს ისეთი 

რეპორტაჟები თუ სტატიები, რომლებიც ბავშვებისთვის ზიანის მომტანი იქნება. მერვე პრინციპში 

აღნიშნულია  ისიც,   რომ   ჟურნალისტმა   16   წელს   მიუღწეველ   მოზარდს   არ   უნდა  

ჩამოართვას ინტერვიუ და არ გადაუღოს ფოტო, მშობლის ან მეურვის თანხმობის გარეშე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მერვე პრინციპში ნახსენებ 16 წელს მიუღწეველ ბავშვებთან დაკავშირებით 

ქარტიას მედია შეცდომაში შეჰყავს, რადგანაც საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, ბავშვად 

18 წელს მიუღწეველი პირი მიიჩნევა და შესაბამისად, ამ ასაკობრივი კატეგორიის 

წარმომადგენელთა იდენტიფიცირებაც დაუშვებელია მედიის მხრიდან. ამას არ ითვალისწინებს 

მერვე პრინციპი, რასაც ცხადყოფს ჩვენი კვლევის ფარგლებში აღმოჩენილი შემთხვევები, სადაც 

მედიასაშუალებები აშუქებდნენ 17-18 წლის ბავშვებსაც, რომლებიც წარმოდგენილნი იყვნენ, 

როგორც დაზარალებულების, ისე ბრალდებულებისა თუ მოწმეების ამპლუაში. ვინაიდან 

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით 18 წლამდე პირიც ბავშვად ითვლება, ქარტიამ უნდა 

შეცვალოს მითითებული 16 წელი და ჩაანაცვლოს 18-ით, რადგან მედიის წარმომადგენილები არ 

აღმოჩნდნენ გაურკვევლობაში. 
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ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის, რომელიც შედგება ორი 

ნაწილისგან, მოიცავს რეკომენდაციებს მედიის წარმომადგენლებისთვის, როგორც ტერორიზმის, 

ისე კრიმინალის, პირადი ცხოვრების გაშუქების და სხვა საკითხების შესახებ. 

სახელმძღვანელოებში, ასევე, საუბარია ბავშვებთან დაკავშირებული თემების გაშუქებაზე, 

რომლებიც შემდეგ ქვეთავებად იყოფა: არასრულწლოვანთა სუიციდი, ბავშვის იდენტიფიცირება, 

ძალადობა, ტრავმა და სხვა.  

2016 წლით დათარიღებულ ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში 

ნახსენებია არასრულწლოვანთა ასაკობრივი პრობლემები, რომლებიც ვლინდება მათი 

ყურადღების ცენტრში ყოფნის სურვილით. სწორედ ამიტომ, მედიასაშუალებები უნდა მოერიდონ 

სუიციდის მსხვერპლ მოზარდებზე ისეთი რეპორტაჟების, სიუჟეტებისა თუ სტატიების მომზადებას, 

რამაც სხვა ახალგაზრდებს შესაძლოა თვითმკვლელობის სურვილი   გაუცნობიერებლად   

დაუსახოს     ყურადღების    ცენტრში    ყოფნის    გზად.  

ჩვენი კვლევის ფარგლებში, იანვრიდან მარტამდე, არასრულწლოვანთა სუიციდისა და მისი 

მცდელობის შემთხვევათა რაოდენობამ იმატა. მიგვაჩნია, რომ შემთხვევათა მატება  

გამოწვეულია ზემოხსენებული პრობლემიდან გამომდინარე, რადგანაც ბავშვთა სუიციდის 

მცდელობის შემთხვევები, მედიის მიერ გაშუქებულ შემთხვევათა პირდაპირპროპორციულად 

იზრდებოდა. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილი არასრულწლოვანთა გაშუქების 

საკითხების მხრივ მეტად ინფორმაციული და დახვეწილია პირველ ნაწილთან შედარებით. ეს 

ვლინდება იმით, რომ მეორე ნაწილში საუბარია, როგორც არასრულწლოვნის გაშუქებასთან 

დაკავშირებულ სხვადასხვა პრობლემებსა და რეკომენდაციებზე, ასევე სუიციდის საკითხების 

ეთიკური ნორმების დაცვით გაშუქებაზე. 

 „ეცადეთ, არ გამოიყენოთ სოციალური ქსელში არასრულწლოვნის მიერ/შესახებ განთავსებული 

ფოტოები ან ინფორმაცია, თუ ეს რედაქციულად არ არის დასაბუთებული. სოციალურ ქსელში 

გავრცელებულ ინფორმაციას ორმაგი გადამოწმება სჭირდება, რადგან მცდარი ინფორმაციის 

გავრცელების რისკი უფრო მაღალია“ („ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო 

ჟურნალისტებისთვის“ ნაწ. 2, 2017-2018, გვ.59). ეთიკურად გაშუქების სახელმღვანელოში 

ზემოხსენებული რეკომენდაცია ჩვენ კვლევაში აღმოჩენილ ერთ-ერთ შემთხვევას პირდაპირ 

პასუხობს. აღნიშნული კი გახლავთ ქალაქ ქობულეთში მომხდარი 2021 წლის 11 თებერვლის 

უბედური შემთხვევა, როდესაც 14 წლის გოგონამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. 

მოცემული შემთხვევა გაშუქდა ჩვენ მიერ არჩეულ თითოეულ საკვლევ არხზე, აქედან სამმა 

მათგანმა („ფორმულა“, „რუსთავი 2“, „ტვ პირველი“) დაარღვია ეთიკურად გაშუქების 

სახელმღძვანელოში მოცემული ზემოხსენებული რეკომენდაცია. კერძოდ, 14 წლის გოგოს 

გაშუქებისას, გარდა იმისა, რომ მოხდა მისი სრული იდენტიფიცირება, აღნიშნულმა 

მედიასაშუალებებმა გამოიყენეს ასევე  სოციალური ქსელში განთავსებული ფოტომასალა, 

რომელთაგანაც ფოტოები იყო აღებული, არა მხოლოდ სხვადასხვა სოციალური ქსელიდან, 

არამედ მისი ყოველდღიური ცხოვრებიდან (საოჯახო ფოტოები, დაბადების დღეებსა თუ 

ქორწილში გადაღებული არასაჭირო ფოტომასალა). აღნიშნული კი არ წარმოადგენდა 



დავიდიანი/ხარძიანი/სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში/აპრილი,2021 

7 
 

საზოგადოების ინტერესს, რაც მედიის მხრიდან მსგავსი ქმედების საჭიროებას გახდიდა, 

ყოველივე კი, პირად ცხოვრებაში შეჭრას     გულიხსმობს.      სწორედ     ამიტომ      გახლავთ     

ჩვენ      მიერ      განხილულ  

სახელმძღვანელოში მოცემული რეკომენდაციები რელევანტური ჩვენი კვლევისათვის, რადგან ის 

ნათელს ხდის კვლევის პროცესში აღმოჩენილი დარღვევის მნიშვნელობას. ეთიკურად გაშუქების 

სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილში საუბარია სუიცდზე და მისი გაშუქების მნიშვნელობაზე. მედიამ 

სუიციდი არ უნდა გააშუქოს და შეფუთოს იმგვარად, რომ იგი წარმოდგენილი იყოს 

არასრულწლოვნისთვის პრობლემის გადაჭრის გზად. ამავდროულად, მედიამ არ უნდა 

მოახდინის სუიციდის რომანტიზება და მოზარდებისთვის თვითმკლელობის ისე წარმოჩენა, რომ 

მათ გაუჩნდეთ განცდა, თითქოს სუიციდის შემთხვავში ბავშვთა სიცოცხლე მეტად იქნება 

დაფასებული. ხსენებული სახელმღძვანელოს მიხედვით, არარეკომენდებულია 

მედიასაშუალებების მხრიდან საინფორმაციო გამოშვებების სუიციდის შემთხვევით დაწყება, რაც 

ქართულ მედიაში უგულებელყოფილია, ამას კი ადასტურებს ჩვენი კვლევის ფარგლებში 

დაკვირვების ქვეშ მყოფი მედიასაშუალებების მაგალითები. 

„მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქების საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების 

სახელმძღვანელო“ 2011 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდისა (UNICEF) და სამოქალაქო 

განვითარების ინსტუტუტის თაოსნობით შეიქმნა, სადაც საუბარია მედიაში ბავშვთა საკითხების 

გაშუქების ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებზე. სახელმძღვანელოში მოცემული 

თითოეული დებულება მედიის წიაღიდანვე აღმოცენებული აუციელებელი ნორმაა. 

ზემოხსენებული სახელმძღვანელო მაქსიმალურადაა ორიენტირებული ამბის გაშუქებისას ბავშვი 

დაიცვას უფლებების დარღვევისგან, რაც სახელმძღვანელოს მეტ პრივილეგიას ანიჭებს. 

ამავდროულად, წინამდებარე სახელმძღვანელო ეთიკურად გაშუქების სტანდარტების მხრივ 

ერთ-ერთი საპასუხიმგებლოა მედიის წარმომამდგენლებისთვის, რადგან ეთიკის ნორმების 

გათვალისწინება არის საზოგადოების წინაშე თითოეული ჟურნალისტის პასუხისმგებლობა, 

საკუთარ სიტყვას მეტი ვალიდურობა მიანიჭოს და ჟურნალისტის სახე სანდომიანად წარმოაჩინოს 

ხალხისთვის. სახელმძღვანელოში მითითებული პრინციპები მედიას საშუალებას აძლევს 

არასრულწლოვანთა საკითხების გაშუექებისას გაითვალისწინოს მათი ასაკი და მგრძნობიარე 

ასპექტები. 

მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქების საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების 

სახელმძღვანელოს დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენი კვლევის სწორად წარმართვასა თუ  

არაეთიკურად გაშუქებული შემთხვევების აღმოჩენაში. აღნიშნული სახელმძღვანელო საკმაოდ 

ინფრომაციულია ეთიკურად გაშუქების კუთხით, ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ მოცემული 

რეკომენდაციები თუ რჩევები ჟურნალისტებმა აქტიურად უნდა გამოიყენონ. 

1989 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ „ბავშვის უფლებათა კონვენცია“ მიიღო, 

რომელმაც ბავშვებისადმი დამოკიდებულებასთან ერთად შეცვალა მათი უფლებები და ბავშვის, 

როგორც პიროვნების აღქმა. კოვენცია წინა პლანზე წევს ბავშვს, როგორც განსაკუთრებულ 

უფლებათა მქონე ინდივიდს. აქედან გამომდინარე, ბავშვის უფლებები სცდება იმ ვიწრო 

თვალსაწიერს, რითაც ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ქველომქმედების ობიექტებად აღიქმებიან და 
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არა განსაკუთრებულ უფლებათა მქონე პირებად. საერთაშორისო დონეზე „ბავშვის უფლებათა 

კონვენცია“ პირველი და სავალდებულო კრებულია ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით, 

რომელიც თითქმის ყველა ქვეყანამ მიიღო. აღნიშნული კონვენცია 54 მუხლისგან შედგება, მათ 

შორის საქართველოც, რომელიც 1994 წელს შეუერთდა კონვენციით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებებს. დოკუმენტი ეხება ყველა ბავშვს განურჩევლად სქესის, წარმომავლობის, 

შეზღუდული შესაძლებლობების, რელეგიისა თუ რასის მიუხედავად. სახელმწიფოები, რომლებიც 

ბავშვის უფლებათა კონვენციას უერთდებიან იზიარებენ, შემდეგ მოსაზრებებს: ბავშვი 

დამოუკიდებელად ცხოვრებისათვის სრულყოფილად უნდა იყოს მომზადებული და აღიზარდოს, 

როგორც მშვიდობისა და შემწყნარებლობის, ისე ადამიანის ღირსების პატივისცემის, 

თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის სულისკვეთებით.. 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის ათი წლისთავის აღსანიშნავად, 1999 წელს, იუნისეფის 

მიერ აღნიშნული ცნობარი ეფუძნება პრაქტიკოსი ჟურნალისტების გამოცდილებას, რომელიც 

მედიაეთიკის საკითხებზე მომუშავე ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია „MediaWise” -ის 

მიერ არის შემუშავებული. 

უცხოელ ექსპერტ-ანალიტიკოსებისა და მედიამკვლევრებიდან აღნიშვნას იმსახურებს მაიკ   

ჯემპსონი,   რომლის   ინიციატივითაც   ჟურნალისტებისთვის   შეიქმნა   პირველი  

ტუტორიალი ბავშვთა საკითხების გაშუქებასთან დაკავშირებით. ამასთანავე, ჯემპსონი პირველი 

ქართული ანალოგიური სახელმძღვანელოს თანაავტორიც გახლდათ. გაეროს   ბავშვის 

უფლებათა კონვენციის ათი წლისთავის აღსანიშნავად, 1999 წელს, იუნისეფის მიერ აღნიშნული 

ცნობარი ეფუძნება პრაქტიკოსი ჟურნალისტების გამოცდილებას, რომელიც მედიაეთიკის 

საკითხებზე მომუშავე ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია „MediaWise”-ის მიერ არის 

შემუშავებული. მაიკ ჯემპსონის თანაავტორობით დაწერილი სახელმძღვანელო „მედია და 

ბავშვთა უფლებები“ მიზნად ისახავს ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე ჟურნალისტებისთვის ბავშვის 

უფლებების უკეთესად გააზრებას. ცნობარში, ასევე, შევხვდებით მნიშვნელოვან მოსაზრებებს 

ჟურნალისტებისა და იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც სურთ, მედიასივრცეში გაშუქდეს ბავშვთა 

პრობლემები, საჭიროებები, მიღწევები და მისწრაფებები. ამავდროულად, სახელმძღვანელოს 

მიზანია, როგორც ბავშვების პრობლემების წარმოჩენა, ისე იმ ზეგავლენის მთელი 

პასუხისმგებლობით გაშუქება, რომელიც მოზრდილთა ქმედებამ და მათ მიერ მიღებულმა 

გადაწყვეტილებებმა შეიძლება იქონიოს ბავშვების ცხოვრებაზე. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ მიერ განხილული და გამოყენებული სახელმძღვანელოები 

რელევანტურია არა მხოლოდ ჩვენი კვლევისთვის. იგი სასარგებლოა თავად მედიის 

წარმომადგენლებისთვისაც, რათა საზოგადოებას მიაწოდონ ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაცია 

ეთიკის სტანდარტების დაცვით, ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას კი თავი დაიზღვიონ შეცდომებისა 

და მათი უფლებების უნებლიედ დარღვევისაგან. 
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კვლევის მეთოდოლოგია 

საკვლევი პოპულაცია - ტელეარხები: „ფორმულა“, „რუსთავი 2“, „ტვ პირველი“, „მთავარი არხი“ 

და „იმედი“. 

საკვლევი პერიოდი: 2021 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით. 

ქართულ ტელემედიაში არასრულწლოვანთა არაეთიკურად გაშუქების საკითხებზე კვლევის 

მიზნის მისაღწევად შეირჩა სოციალურ მეცნიერებათა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის 

კომბინირებული მეთოდები. რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების    მეშვეობით    განისაზღვრა,    

როგორც    არასრულწლოვანთა    საკითხების გაშუქებულ შემთხვევათა რაოდენობა, ასევე ჩვენი 

დაკვირვების ქვეშ მყოფი მედიასაშულებების მიერ ეთიკური ნორმების დარღვევის შემთხვევათა 

რიცხვი. ხოლო თვისებრივი კვლევის მეთოდებმა შესაძლებლობა მოგვცა, გვეკვლია 

არასრულწლოვანთა თემების გაშუქებისას დარღვეული ეთიკური ნორმები. ასევე, კვლევისას 

გაირკვა, რა კონტექსტში აშუქებდნენ მედიასაშუალებები ბავშვთა საკითხებს, რა თემებთან 

დაკავშირებით აშუქებდნენ ყველაზე ხშირად არასრულწლოვნებს. საკვლევ პოპულაციაზე 

დაკვირვებისას დავეყრდენით მხოლოდ და მხოლოდ საინფორმაციო გამოშვებებს. კვლევის 

მეთოდებით ნათელი გახდა, რა სახის დარღვევები იჩენს თავს მოცემულ თემაზე და რა 

თავისებურებებით ხასიათდება. ამასთანავე, ნაშრომში გამოვიყენეთ სხვადასხვა კვლევა თუ 

სახელმძღვანელო, რომლებიც ეყრდნობა ჟურნალისტურ ნორმებსა და სტანდარტებს. 

შედეგები / დისკუსია 

საკვლევი პერიოდის მიმდინარეობისას არასრულწლოვანთა საკითხების გაშუქების დროს 5 

ტელეარხზე დაკვირვებამ 80 საძიებო შემთხვევა მოგვცა. აქედან ტელეკომპანია „ფორმულაზე“ 

გაშუქდა 21 შემთხვევა, „რუსთავი 2“ზე - 18, „ტვ პირველზე“ – 15, „იმედსა“ და „მთავარ არხზე“ კი 

13-13. დაკვირვებამ გამოკვეთა შემდეგი ტენდენცია:  ფაქტობრივად, ერთნაირი საკითხები 

შუქდებოდა სამთვიანი მონიტორინგის პერიოდში ხუთივე ტელეარხზე. გაშუქებისას მეტი 

ყურადღება მახვილდებოდა არასრულწლოვანთა სექსუალური ძალადობის, მკვლელობისა თუ 

თვითმკლელობის ამსახველ ფატქებზე, სადაც ძირითად დარღვევებს წარმოადგენდა 

არასრულწლოვანთა სრული იდენტიფიცირება. 

მეტი თვალსაჩინოებისათვის სამთვიანი კვლევის შედეგებს ცხრილის სახით წარმოვადგენთ: 
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არასრულწოვანთა გაშუქების დროს ეთიკური პრობლემების კვლევისას აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენი 

დაკვირვების ქვეშ მყოფი ხუთი მედიაარხი თითქმის უშეცდომოდ აშუქებდა ამ საკითხს. სამი თვის 

განმავლობაში გაშუქებული 80 შემთხვევიდან, დარღვევის მხოლოდ 4 შემთხვევა გამოიკვეთა, რაც 

კვლევის დაწყებამდე ჩვენ მიერ გაცხადებულ მოლოდინს არ შეესაბამება, რადგან 

ვვარაუდობდით, რომ ამ კუთხით ქართულ მედიაში სავალალო მდგომარეობა იქნებოდა. 

კვლევის შედეგად ნათელი გახდა, რომ მედიასაშუალებების მიერ არასრულწლოვანთა 

საკითხების გაშუქებისას ჟურნალისტური ეთიკის ნორმები ძირითადად არ არის 

უგულებელყოფილი. შესაბამისად, ბავშვთა უფლებებსა და ინტერესებს მედიასაშუალებების 

მხრიდან მეტი ყურადღება ეთმობა და პასუხისმგებლობა არასრულწლოვანთა ეთიკურად 

გაშუქების მხრივ დღითიდღე იზრდება. 

ჟურნალისტს ვალდებულება ეკისრება, დაიცვას ფაქტის სიზუსტე, განასხვაოს ფაქტი და 

კომენტარი ერთმანეთისაგან, ამავდროულად, გაითვალისწინოს სხვისი პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლება და კონფიდენციალურობა, რომელიც არ უნდა იყოს 

უგულებელყოფილი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის არარსებობის დროს. თუმცა, 

აღნიშნული გამართლებული უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ დაცული სიკეთე მიყენებულ ზარალს 

აღემატება. ჩვენს კვლევაში სწორედ მოცემული სტანდარტების გათვალისწინებაზეა ყურადღება 

გამახვილებული. 

კვლევის ფარგლებში აღმოჩენილი დარღვევების ფონზე გამოიკვეთა სუიციდის გაშუქების ისეთი 

შემთხვევები, რომელშიც არასრულწლოვნის სრულ იდენტიფიცირებას ჰქონდა ადგილი. 

სუიციდის სიმძიმიდან გამომდინარე, მედია ხშირად ერიდება მის გაშუქებას, თუმცა სამთვიანი 

კვლევის ფარგლებში აღმოჩენილი 14 წლის ქობულეთელი გოგონას შემთხვევა სხვადასხვა 

მედიასაშუალებისთვის მთავარი სასაუბრო თემა იყო კვირების განმავლობაში და თითქმის 

ყოველი საინფორმაციო გამოშვება ამ ამბით იწყებოდა. ამავდროულად, მედია თითოეულ 

სახელმწიფო უწყებას აკისრებდა ვალდებულებას გოგონას თვითმკლელობამდე მიყვანის 

ფაქტთან დაკავშირებით. 

ცალკეულ შემთხვევაში, არასრულწლოვნები, შექმნილი გარემოებიდან გამომდინარე, 

საზოგადოებისა თუ მედიის მომეტებული ყურადღების ცენტრში ექცევიან. ამასთანავე, ვაწყდებით 

ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც ბავშვების შესახებ მედია ისეთ ინფორმაციას ავრცელებს, რომლის 

საჭიროებაც ობიექტურად არ არსებობს და ნაცვლად იმისა, რომ პროფესიული სტანდარტები 

დაიცვას, „ყვითელი პრესის“ სტანდარტებს ერგება. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, ჩვენი 

კვლევის ფარგლებში გვხვდება შემთხვევა, რომელიც 2021 წლის 13 იანვარს, ტელეკომპანია 

„რუსთავი 2-ის“ საინფორმაციო გამოშვებაში გასულ სიუჟეტს უკავშირდება. გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოლადაანთკარში, 17 წლის ბიჭის განზრახ მკვლელობის საქმეზე 

გასულ სიუჟეტში წარმოდგენილია არასრულწლოვნის 5 ფოტო სახის დაფარვის გარეშე, 

რამდენჯერმე ნახსენებია მისი სახელი და გვარი. 17 წლის ბიჭის სრული იდენტიფიცირება და 

მოცემული ფოტომასალის გამომზეურება არ წარმოადგენდა საზოგადოების ინტერესს. ეს 

ვიზუალური ინფორმაცია არ იყო საჭირო მაყურებლისთვის, რადგან იგი მოზარდის მკლელობის 

შესახებ ინფორმაციის მოძიებას სოციალური ქსელებიდან ამოღებული ფოტოების გარეშეც 

შეძლებდა. უმჯობესი იქნებოდა, თუკი მედია დაიცავდა ზომიერებას და გაითვალისწინებდა 
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ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებს, რადგან არასრულწლოვნის სახის დაფარვა უპირობოდ 

აუცილებელია, მით უფრო, როცა ის  დანაშაულის მსხვერპლია.  მოცემულ შემთხვევაში კი ეს წესი 

დარღვეულია. 

ჩვენი კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, საბოლოოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული 

მედიაარხების გარკვეული ნაწილი, კერძოდ, საკვლევ პოპულაციად არჩეული ხუთი მაუწყებელი 

(„ფორმულა“, „რუსთავი 2“, „ტვ პირველი“ „მთავარი არხი“, „იმედი“), მეტწილად, ჟურნალისტური 

ეთიკის ნორმების დაცვით აშუქებს არასრულწლოვანთა საკითხებს. შესაბამისად, მოცემული 

მედიაარხები პატივს სცემენ ბავშვთა უფლებებს. ამის თქმის უფლებას გვაძლევს თუნდაც ჩვენ მიერ 

ამ სამი თვის განმავლობაში მოძიებული და განხილული მასალა. ისინი თვიდან თვემდე მეტ 

პასუხისმგებლობას იჩენდნენ გაშუქების ობიექტებად ქცეული ბავშვებისა და მათი ოჯახების მიმართ 

- იცავდნენ მათ პირად ცხოვრებას, თავიდან იცილებდნენ  დისკრიმინაციის წახალისების 

შესაძლებლობას.  

მედია თანამედროვე საზოგადოების ინფორმირების ერთ-ერთი მძლავრი საშუალებაა, რომლის 

მეშვეობითაც ადამიანთა უმეტესობა იღებს ცნობებს დღის მთავარი ამბების შესახებ. შეიძლება 

ითქვას, რომ მედია, მთელ რიგ შემთხვევაში, თავად ქმნის „დღის წესრიგს“ საზოგადოებისათვის. 

ჟურნალისტის, როგორც საზოგადოების სამსახურში მყოფი, პასუხისმგებლიანი პირისათვის, 

უმთავრესია ეთიკის ნორმების დაცვა და მოსახლეობისათვის ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაციის 

მიწოდება. იმისთვის, რომ ჟურნალისტმა პროფესიული საქმიანობა შეძლოს და საზოგადოების 

წინაშე მოვალეობა პირნათლად შეასრულოს, საჭიროა მედიის, როგორც ერთიანი სისტემის 

გამართულად მუშაობა, რადგან ერთი ნაწილის მოშლა, საბოლოოდ, მთელი სისტემის  

მწყობრიდან გამოსვლას იწვევს. მუშაობის ამ პრინციპს ემორჩილება სწორედ ჟურნალისტური 

ეთიკის სტანდარტების დაცვაც. აქედან გამომდინარე, მედია ვალდებულია განუხრელად დაიცვას 

ეთიკის ნორმები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სამაუწყებლო კომპანიებმა  ბავშვის 

უფლებების კუთხით არსებული პრობლემები გააშუქონ საერთაშორისო და ეროვნული 

სტანდარტებისა თუ კანონმდებლობის მიხედვით, რაც, ბუნებრივია, არასრულწლოვნისთვის 

ნაკლები ზიანის მიყენებასა და მისი ინტერესების დაცვას ემსახურება. 
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აბსტრაქტი  

თანამედროვე მსოფლიოში ჩინეთი არნახული ტემპებით იზრდება - იგი ნელ-ნელა იკრებს 

პოლიტიკურ გავლენებს რეგიონულ თუ გლობალურ დონეზე და ყალიბდება ეკონომიკურ გიგანტად, 

რომელიც ამ მაჩვენებლებით თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი უწევს კონკურენციას. ჩინეთის 

გაძლიერების ფონზე განსაკუთრებით იზრდება ინტერესი მისი „დიდი სტრატეგიისადმი“. ეს 

უკანასკნელი, ჩინეთის წინაშე მდგარი გამოწვევების შესაბამისად, მრავალი დეკადის განმავლობაში 

ყალიბდებოდა და იცვლებოდა, თუმცა მიზნის მისაღწევად არასდროს მოიაზრებდა ძალისმიერი 

მეთოდების გამოყენებას. „დიდი სტრატეგიის“ უკანასკნელი ფაზა - „rejuvenation”, რომელიც 

„გაახალგაზრდავებადაც“ შეგვიძლია ვთარგმნოთ, 2003 წლიდან იღებს სათავეს და განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ამჟამინდელი ლიდერის - სი ძინპინის 

მმართველობისასა იძენს. მეოთხე „დიდი სტრატეგიის“ ერთ-ერთი მიზანი „Go Global”-ის პოლიტიკის 

განხორციელებაა, რაც საერთაშორისო ასპარეზზე გავლენის სფეროების გაზრდას მოიაზრებს და 

ამისთვის აქტიურად იყენებს „რბილ ძალას“. ამ კუთხით, განსაკუთრებით საინტერესოა ჩინეთის 

დაინტერესება აფრიკის კონტინენტით. ეს უკანასკნელი ჩინეთისთვის წარმოადგენს ახალ, 

მიმზიდველ პარტნიორს, რომელიც პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო თუ იდეოლოგიური 

ძალაუფლების გაზრდის საშუალებად აღიქმება. ჩინეთი, ახლადმომძლავრებული სახელმწიფო, 

რომელიც მიისწრაფვის რეგიონალური და საბოლოო ჯამში, გლობალური ჰეგემონობისთვის, 

ინტერესდება უკიდურესად ჩამორჩენილი და ნაკლებად განვითარებული აფრიკის გაძლიერებით. 

მიგვაჩნია, რომ ამ პოლიტიკის მიზეზს სწორედ ჩინეთის „დიდ სტრატეგიასთან“ მივყავართ. ამის 

დასადასტურებლად, კვლევა მიზნად ისახავს, „დიდი სტრატეგიის“ კონტექსტში განიხილოს ჩინეთ-

აფრიკის ურთიერთობები, გაანალიზოს ჩინეთის ამ რეგიონით დაინტერესების მიზეზები და 

გამოიკვლიოს, თუ როგორ იყენებს აზიის გიგანტი „რბილ ძალას“ აფრიკის კონტინენტზე საკუთარი 

მიზნების განსახორციელებლად. ამისთვის კვლევა აყალიბებს შემდეგ საკვლევ კითხვას: რა  როლს  

თამაშობს   აფრიკა   ჩინეთის   მეოთხე   „დიდი   სტრატეგიის“   მიზნების  

განხორციელებაში? კვლევის შედეგად ვეცდებით ვაჩვენოთ, რომ ჩინეთის აფრიკული 

სახელმწიფოებით დაინტერესება ჩინეთის „დიდი სტრატეგიის“ (მეოთხე - აღზევების ფაზის) მიზნების 

განხორციელებას უკავშირდება და ამ უკანასკნელის პოლიტიკური, ეკონომიკური, ინსტიტუციური თუ 

კულტურული გავლენების გაზრდას ემსახურება.  

საკვანძო სიტყვები: ჩინეთი, აფრიკა, “რბილი ძალა”, “დიდი სტრატეგია”.  
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შესავალი 

„ჩინეთი არის მძინარე გოლიათი და როდესაც ის გაიღვიძებს, მსოფლიო შეზანზარდება“ 

                                                                                                             ნაპოლეონ ბონაპარტე 

2003 წლიდან ჩინეთის პოლიტიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა, ე.წ. “დიდი სტრატეგია”, შედის 

მეოთხე, განახლების, ხელახლა აღზევების ფაზაში, რომლის მიზანიც ჩინეთის “მსოფლიო კლასის 

ძალად” ჩამოყალიბებაა. თავის მხრივ, ამ მიზნისკენ მისაღწევ გზაზე, ჩინეთი ინტერესდება აფრიკის 

კონტინენტით და ცდილობს, მოაქციოს იგი გავლენის სფეროში. ეს სტრატეგია აშკარა ხდება უკვე 

2000-იანი წლებიდან, როდესაც ჩინეთი აქტიურად იწყებს აფრიკაში ინვესტიციების ჩადებას, ექსპორტ-

იმპორტისა და იდეოლოგიური, ეკონომიკური, თუ პოლიტიკური გავლენების ზრდას (Nantulya et al, 

2018). 

ჩინეთის „დიდი სტრატეგიის“ მნიშვნელოვანი მექანიზმია „Go Global“-ის პოლიტიკა, რაც გულისხმობს 

მისი გავლენების საერთაშორისო მასშტაბებით გავრცელებას. თავის მხრივ, მეოთხე „დიდი 

სტრატეგიის“ უმთავრესი ინსტრუმენტი „რბილი ძალაა“, რომლითაც იგი ცდილობს პოლიტიკური, 

ეკონომიკური თუ იდეოლოგიური გავლენები გაზარდოს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში. 

აფრიკის კონტინენტი ჩინეთის „დიდი სტრატეგიის“ სამიზნე რეგიონთაგან ერთ-ერთი უპირველესია. 

ჩინურ-აფრიკული ურთიერთობები ერთ-ერთ უმთავრეს თანამედროვე გლობალურ მოვლენას 

წარმოადგენს, რომელიც უფრო მეტ ინტერესს იმსახურებს საერთაშორისო    დონეზე.    საკითხის   

აქტუალობას    განაპირობებს    ჩინეთის    არნახული ეკონომიკური ზრდის ტემპები. BBC-ის 

პროგნოზზე დაყრდნობით, ჩინეთის მშპ 2028 წლისთვის გადაუსწრებს მსოფლიოს პირველ 

ეკონომიკის - ამერიკის შეერთებული შტატების მაჩვენებელს  (BBC, 2020). მხოლოდ ეს ფაქტიც კი 

კმარა იმის აღსაქმელად, თუ რაოდენ დიდ როლს თამაშობს ჩინეთი მსოფლიო ასპარეზზე. თავის 

მხრივ,  

„დიდი სტრატეგიის“ „ხელახალი აღზევების ფაზაში“ აფრიკით დაინტერესება დიდ გავლენას ახდენს 

ჩინეთის პოლიტიკურ გავლენებსა და მის პოზიციებზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში (გაერო) თუ ზოგადად, საერთაშორისო სისტემაში. თემის აქტუალურობას ასევე 

ადასტურებს  აფრიკაში „დიდი სტრატეგიის“ მიზნების განხორციელების შედეგად ჩინეთის 

საექსპორტო ღირებულება, რომელიც 2000-2019 წლის პერიოდში 5 მილიარდი აშშ$-იდან 113 

მილიარდ აშშ$-მდე გაიზარდა (Statista, 2019). ცხადია, ეს რიცხვები პირდაპირ მეტყველებს ჩინურ-

აფრიკული ურთიერთობის ინტენსიურობაზე. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებით საინტერესოა 

გამოვიკვლიოთ - რა როლს თამაშობს აფრიკა ჩინეთის მეოთხე „დიდი სტრატეგიის“ 

განხორციელების პროცესში? კვლევის მიზანია, განიხილოს ჩინურ-აფრიკული ურთიერთობები 

ჩინეთის მეოთხე „დიდი სტრატეგიის“ პრიზმაში და გამოავლინოს ერთი მხრივ, რა იწვევს ჩინეთის 

დაინტერესებას რეგიონით და მეორე მხრივ, რაში გამოიხატება მისი აქტიური ჩართულობა აფრიკის 

კონტინენტზე მიმდინარე პროცესებში. 
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ამისთვის, კვლევა ჩინურ-აფრიკულ ურთიერთობებს განიხილავს „დიდი სტრატეგიის“ კონტექსტსა და 

„რბილი ძალის“ თეორიულ ჩარჩოში, რომელთა ანალიზიც კარგად ხსნის ჩინეთის რეალურ 

მოტივებსა და მისწრაფებებს. თავის მხრივ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინეთისა და აფრიკის 

ურთიერთობები საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს ითვლის, კვლევის მეტად დაკონკრეტებისთვის, 

განსახილველად ავიღეთ ოცდამეერთე საუკუნის პირველი ორი დეკადა, რადგან ვთვლით, რომ  

სწორედ ამ პერიოდში ვლინდება ყველაზე აშკარად ჩინური „დიდი სტრატეგიისა“ და  “რბილი 

ძალის” გავლენები აფრიკის კონტინენტზე.   

მეთოდოლოგია 

ნაშრომში გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდები, კერძოდ ნარატიული ლიტერატურული 

მიმოხილვა, რომლის მეშვეობითაც ხდება საკვლევი თემის გარშემო არსებული  ინფორმაციის  

დამუშავება   და   სიღრმისეული  ანალიზი.  გარდა  ამისა,  კვლევა  

იყენებს დოკუმენტურ ანალიზს, რისთვისაც იგი მიმართავს თვისებრივი კონტენტანალიზის მეთოდს 

და ახორციელებს პირველადი და მეორადი წყაროების, რიგი დოკუმენტების, ლიდერთა 

გამოსვლების, მედიისა და სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებებისა და 

ანგარიშების ტექსტურ ანალიზს . 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

განსახილველი თემის გარშემო არსებული ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის მიზნით, ნაშრომში 

გამოყენებულია ლიტერატურის მიმოხილვის ნარატიული მეთოდი და ინტერტექსტუალური 

ურთიერთშეთანხმების კონსტრუირების პროცესის პროგრესული ურთიერთშეთანხმებულობის 

ტექნიკა, რაც გულისხმობს საერთო კონსესუსის მქონე წყაროების ანალიზს. იმის გათვალისწინებით, 

რომ მოცემული თემის ირგვლივ არსებული ქართული წყაროები საკმაოდ მწირ ინფორმაციას 

იძლევა, კვლევა ძირითადად ეყრდნობა უცხოელი ავტორებისა და ორგანიზაციების მთელ რიგ 

ნაშრომებს, კვლევებსა და სტატისტიკებს. 

აფრიკის კონტინენტით ჩინეთის მზარდი დაინტერესება საერთაშორისო ურთიერთობებში მეტ-

ნაკლებად შესწავლილი თემაა. ამ საკითხზე მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი თუ კვლევაა დაწერილი. 

ამ კუთხით გამორჩეულია ლოიდ თროლის წიგნი „ჩინეთის მზარდი აფრიკული ურთიერთობები“, 

სადაც ავტორი გამოყოფს ჩინეთის სამ მთავარ ინტერესს აფრიკის კონტინენტზე: ეკონომიკურ, 

პოლიტიკურ და უსაფრთხოების ინტერესებს. ამ კუთხით, თროილი განსაკუთრებულ ყურადღებას 

აქცევს აფრიკის მდიდარი რესურსებით ჩინეთის დაინტერესებას (თროილი, 2015). თავის მხრივ, იუნ 

სუნი ბუნებრივი რესურსების გარდა, ყურადღებას  სხვა   ეკონომიკურ   საკითხებზეც   ამახვილებს  და   

აღნიშნავს,   რომ   ჩინეთის  

პოლიტიკა აფრიკაში მეტად პრაგმატულია. კერძოდ, მისი თქმით, ჩინეთის პოლიტიკა გზას უხსნის  

ჩინურ  კომპანიებს,  კერძო  მესაკუთრეებსა თუ ინვესტორებს აფრიკული ბაზრისკენ,  

რომელიც ინვესტიციების დაბანდებისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო ბაზრად მიიჩნევა (სუნი, 2014).  

გავრცელებული მოსაზრებით, აფრიკაში პოლიტიკურ-ეკონომიკური გავლენების დამყარება ჩინეთს  

ეხმარება  საერთაშორისო   სისტემაში   პოზიციების   განმტკიცებასა   და   პრესტიჟის  
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ამაღლებაში. მოცემულ ნარატივს იზიარებს თიერი პაიროლტი „The Diplomat”-ში გამოქვეყნებულ 

სტატიაში, რომელშიც მას გამოაქვს საინტერესო დასკვნები. კერძოდ, იგი აღნიშნავს რომ ჩინეთი 

ცდილობს გლობალიზაციის თავისეული სცენარის განვითარებას, სადაც თავად მოგვევლინება 

მთავარ პოლიტიკურ ძალად, რომლის გავლენებიც განმტკიცებული იქნება „აბრეშუმის გზებისა“ თუ 

„ერთი სარტყელი ერთი გზის“ პოლიტიკური ქსელებით (პაიროლტი, 2021).  

რაც შეეხება უსაფრთხოების ინტერესებს, ამ საკითხზე დარგის ექსპერტთა მოსაზრებები კვლავ 

ერთმანეთს ემთხვევა - ისინი მიიჩნევენ, რომ კონტინენტზე ჩინეთის ეკონომიკური საქმიანობის 

მასშტაბები იმდენად დიდია, რომ ყოვლად დაუშვებელია მათი საფრთხის ქვეშ დაყენება. 

შესაბამისად, აფრიკაში ჩინურ ინვესტიციებსა და ჩინელ მოსახლეობას სჭირდება დაცვა. სწორედ ეს 

გახლავთ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ აქტიურობს ჩინეთი რეგიონში. 

თუმცა, ჩვენ მიერ განხილული ავტორები კონცენტრირდებიან ჩინეთის ცალკეულ ინტერესებზე, 

მაგრამ არ გვთავაზობენ ყველა ძირითადი მოტივის სინთეზურ ანალიზს.  ეს კი წარმოშობს ჩინეთის 

რეალური მიზნების დასადგენად კვლევის ჩატარების აუცილებლობას. შესაბამისად, მოცემულ 

ნაშრომში ვცდილობთ ჩინეთის ინტერესები აფრიკაში დავუკავშიროთ მის „დიდ სტრატეგიას“, რაც 

დაგვეხმარება განხილულ ლიტერატურაში არსებული სიცარიელეების შევსებაში. 

რაც შეეხება „დიდ სტრატეგიას“, ეს კონცენფია ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, გერმანიის 

საგარეო პოლიტიკის ახსნის მიზნით შეიქმნა. მას შემდეგ კი სხვადასხვა დიდ სახელმწიფოსთან 

მიმართებით მრავალჯერ იქნა გამოყენებული. ჩინეთის შემთხვევაში, არსებობს გარკვეული 

უთანხმოება იმის შესახებ, საერთოდ აქვს თუ არა ამ უკანასკნელს „დიდი სტრატეგია“.  რუშ დოში 

თავის ნაშრომში: „დიდი თამაში: ჩინეთის დიდი სტრატეგია ამერიკული წესრიგის ჩასანაცვლებლად“ 

გამოყოფს მოსაზრებათა ორ ჯგუფს. ის „სკეპტიკოსებად“ მოიხსენიებს მათ, ვისაც არ სჯერა, რომ 

ჩინეთს უკვე შემუშავებული აქვს „დიდი სტრატეგია“. მეტიც, ზოგი მიიჩნევს, რომ ჩინეთის 

მრავალმხრივი ეროვნული ინტერესების    გათვალისწინებით,   ერთი  თანმიმდევრული    

სტრატეგიის    ჩამოყალიბება  

შეუძლებელიც კია. საპირისპირო „ბანაკში“ არიან ე.წ „მომხრეები“, რომლებსაც სჯერათ, რომ ჩინეთს 

ნამდვილად აქვს „დიდი სტრატეგია“ და ის რეგიონალურ და გლობალურ დონეზე აშშ-ს 

ჩამოშორებას ისახავს მიზნად. დოშის ნაშრომი „დიდი სტრატეგიის“ შესწავლის ყველასგან 

განსხვავებულ მიდგომას გვთავაზობს და სურს ამ კონცეფციის არსებობის მტკიცებულება იპოვოს 

გავლენიან ჩინურ ტექსტებში, ეროვნული უსაფრთხოების დოკუმენტებსა და თავად სახელმწიფოს 

ქცევებში. ნაშრომი ცდილობს აჩვენოს, რომ ჩინეთის „დიდი სტრატეგია“ მდგომარეობს ამერიკის 

შეერთებული შტატების მიერ დამყარებული ჰეგემონური დღის წესრიგის შეცვლაში (დოში, 2021). 

მიუხედავად იმისა, რომ დოში თავის ნაშრომში ზოგადად „დიდი სტრატეგიის“ კონცეფციის 

საფუძვლიან ანალიზს გვთავაზობს, ვფიქრობთ, ნაშრომში მეტისმეტად დიდი ყურადღება ეთმობა 

აშშ-სთან საერთაშორისო ჰეგემონობისთვის მეტოქეობას. შესაბამისად, ყურადღების მიღმაა 

დარჩენილი ჩინეთის „დიდი სტრატეგიის“ შესაძლო ეკონომიკური ასპექტები.  
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ამ კუთხით არსებულ დანაკლისს გარკვეულწილად ავსებს „ფორბსში“ გამოქვეყნებული დანიელ 

არაიას სტატია „ჩინეთის დიდი სტრატეგია“, სადაც საუბარია „დიდ სტრატეგიაში“ ტექნოლოგიების 

როლზე: „[ჩინეთის] დიდი სტრატეგია აგებულია მაღალგანვითარებული ჩინური 

ტექნოლოგიებისთვის ახალი ბაზრების შექმნაზე“. ამ ბაზრებში კი ლათინური ამერიკისა და აფრიკის 

კონტინენტები იგულისხმება. სტატიაში განსაკუთრებითაა აღნიშნული ჩინური ამბიციების 

განხორციელების გზაზე პორტების, ავტომაგისტრალებისა და გაზსადენების როლი. არაია სი 

ძინპინის „სახასიათო პროექტს“ უწოდებს „ერთი სარტყელი - ერთი გზის“ ინიციატივას და მიიჩნევს, 

რომ თუ განვითარებად სახელმწიფოებზე ჩამოსული ფსონები წარმატებული აღმოჩნდება, ეს 

ჩინეთისთვის უდიდესი გეოპოლიტიკური სვლა იქნება (არაია, 2019). ჩინეთის „დიდი სტრატეგიის“ 

ეკონომიკურ    მნიშვნელობაზე    კონცენტრირება    საშუალებას     გვაძლევს     უფრო    უკეთ 

გავიაზროთ ეს კომპლექსური კონცეფცია. შესაბამისად, დანიელ არაიას სტატია ამ კუთხით დაწყებულ 

კვლევაში ღირებული დანამატია. თუმცა, მიგვაჩნია, რომ ჩინეთზე ნებისმიერი კუთხით     საუბრისას     

აუცილებელია     გავითვალისწინოთ     ერთი     უმნიშვნელოვანესი  

თავისებურება - მისი ზომა. ამ ერთ-ერთ უდიდეს სახელმწიფოს, როგორც ფართობით, ისე 

მოსახლეობის რაოდენობით ყოველთვის ახასიათებს კომპლექსურობა და მრავალშრიანობა. 

შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ჩინეთის „დიდი სტრატეგიის“ კონცეფციაც ბევრ 

ურთიერთდაკავშირებულ ასპექტს მოიცავს, რომელთა ცალკე შესწავლა საკითხის სიღრმისეულად 

გამოსაკვლევად აუცილებელია. მიგვაჩნია, რომ ამ თემაზე დაწერილ მრავალფეროვან 

ლიტერატურაში არსებობს გარკვეული „სიცარიელე“ უშუალოდ ჩინეთ-აფრიკის ურთიერთობების,  

ჩინეთის „დიდი სტრატეგიით“ გაანალიზების კუთხით. შესაბამისად, გვსურს ამ ნაშრომით, ჩვენი 

წვლილი შევიტანოთ საკითხის განსხვავებული თვალთახედვით შესწავლაში.  

ჩინეთის “დიდი სტრატეგია” აფრიკაში  

“დიდი სტრატეგია” (Grand Strategy) წარმოადგენს პოლიტიკურ მეცნიერებებში დამკვიდრებულ 

ცნობილ ტერმინს, რომლის პოპულარიზაციაც უკავშირდება გამოჩენილ ამერიკელ პროფესორს, ჯონ 

ლუის გედის. გედისი ამ თემის შესახებ დაწერილი არაერთი წიგნის ავტორია, რომელთაგან 

გამოსარჩევია ნაშრომი “დიდი სტრატეგიის შესახებ”. მოცემულ წიგნში გედისი “დიდ სტრატეგიას” 

განმარტავს, როგორც “პოტენციურად შეუზღუდავი მისწრაფებების შეთავსება შეზღუდულ 

შესაძლებლობებთან”. დიდი სტრატეგიის იდეა უპირიველესად გულისხმობს არსებული 

მოლოდინების რეალურ შესაძლებლობებთან დაკავშირებას (CaspianReport, 2018). თავის მხრივ, 

პიტერ ლეიტონი „დიდ სტრატეგიას“ განმარტავს, როგორც  ძალაუფლების ფორმების 

ჩამოყალიბებას, რისი მიზანიც  ორ ან მეტ პოლიტიკურ ერთეულს შორის არსებული ურთიერთობების 

გამიზნულად ცვლილებაა (Layton, 2018). 

„დიდი სტრატეგიის“ ქონა საერთაშორისო სისტემის ყველა გავლენიან და ძლიერ სახელმწიფოს 

როდი ახასიათებს. თუმცა ჩინეთს, როგორც საერთაშორისო სისტემის ერთ-ერთ მთავარ მოთამაშეს 
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და პოტენციურ გლობალურ ძალას, რომლის მიზნები ბევრად სცდება რეგიონალურ  ჰეგემონობას,  

ნამდვილად  გააჩნია  თავისი  უნიკალური  „დიდი სტრატეგია“,  

რომელიც პერიოდულად იცვლება. 1949 წლიდან მოყოლებული, გამოიყოფა ჩინეთის 4 “დიდი 

სტრატეგია”: 

 I “დიდი სტრატეგია” - რევოლუცია (1949 – 1977 წწ.); 

 II “დიდი სტრატეგია” - აღდგენა (1978 – 1989 წწ.); 

 III “დიდი სტრატეგია” - ყოვლისმომცველი სამხედრო ძალის შექმნა (1990 – 2003 წწ.); 

 IV “დიდი სტრატეგია” - Rejuvenation - ტერმინი რომელიც შეიძლება გადაითარგმნოს, როგორც 

“გაახალგაზრდავება”, ხელახლა აღზევება, გაძლიერება (2004 წლიდან - დღემდე) (Scobbel et al 

2020) 

ოთხივე “დიდ სტრატეგიას” აერთიანებს 3 მთავარი ინტერესი: უსაფრთხოება, სუვერენიტეტი და 

განვითარება. ჩინეთის გაცხოველებული სწრაფვა მოცემული ინტერესების დასაკმაყოფილებლად 

განსაკუთრებით იგრძნობა მეოთხე “დიდი სტრატეგიის” ეპოქაში, რომელიც იწყება ჰუ ძინტაოს 

მმართველობისას, 2003 წელს, ხოლო პიკს აღწევს სი ძინპინის მმართველობისას. აღსანიშნავია, რომ 

ამ უკანასკნელმა, ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, 2012 წელს, დაისახა საკმაოდ თამამი და 

ამბიციური მიზნები ჩინეთის მომავალთან დაკავშირებით. იგი თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში 

არაერთხელ ახსენებს ტერმინს - “ჩინეთის ოცნება”. ამაში კი მოიაზრებს შემდეგს: “მდიდარი, ძლიერი, 

დემოკრატიული, ცივილიზებული, ჰარმონიული სოციალისტური მოდერნიზებული ქვეყნის 

მშენებლობა”. მოცემული მიზნის მისაღწევად ჩინეთი ისახავს შემდეგ პრიორიტეტებს: ეკონომიკური 

განვითარება, საზოგადოებრივი სტაბილურობის უზრუნველყოფა, პოლიტიკური კონტროლის 

მექანიზმის ეფექტურად ფუნქციონირება, ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მაქსიმალური 

გაძლიერება, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარება. ჩინეთის ამ მიზნებისა და ზოგადად, IV 

“დიდი სტრატეგიის” გატარების საშუალებად კი მიიჩნევა ხისტი და რბილი ძალების გამოყენება 

სტაბილურობის, კონტროლის, რეპუტაციისა და მტკიცე პოლიტიკის ხარჯზე (Scobbel et al 2020). 

“რბილი ძალა“ 

ჩინეთის მეოთხე „დიდი სტრატეგიის“ მთავარი ამოცანა რბილი ძალის გლობალური მასშტაბებით 

გავრცელებაა. 2014 წელს, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მე-18 ეროვნულ კონგრესზე მოხსენებისას, 

სი ძინპინმა წარმოთქვა მნიშვნელოვანი სიტყვები: „ჩვენ უნდა გავზარდოთ ჩინეთის რბილი ძალა ...“ 

(Biswas & Tortajada 2018). იმის გათვალისწინებით, რომ ჩინეთის თანამედროვე პოლიტიკა ხისტზე 

მეტად რბილი ძალის მექანიზმების გამოყენებით ხასიათდება, საინტერესოა, რას გულისხმობს 

მოცემული ტერმინი. 

საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნეოლიბერალი 

მკვლევარი, ჯოზეფ ნაი, 1990 წელს გამოცემულ  წიგნში “Bound to Lead”, გვთავაზობს რბილი, ხისტი 

და “ჭკვიანი”, ანუ ხისტი და რბილი ძალების კომბინაციის განმარტებებს. ნაი საერთაშორისო 
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სისტემაში ძალას განმარტავს, როგორც აქტორთა უნარს, მოახდინონ გავლენა სხვა აქტორებზე 

პირადი (ეროვნული) მიზნების მისაღწევად და ინტერესების გასატარებლად, იძულებითა თუ 

გადასახადის დაწესებით ან მოხიბვლისა თუ დარწმუნების მეთოდებით. თავის მხრივ, “რბილი ძალა” 

არის უნარი, მიიღო სასურველი შედეგი დარწმუნების და არა იძულების გზით.  (Nye, 2017). 

სახელმწიფოებს, რომლებიც სათანადოდ იყენებენ თავიანთი ეროვნული ძალის ბერკეტებს, 

შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ სხვა პოლიტიკური აქტორების ქმედებებზე. ზოგიერთი სახელმწიფო 

ამ გავლენისთვის სწორედ “რბილ ძალას” იყენებს. სახელმწიფოს “რბილი ძალა” დიდწილადაა 

დამოკიდებული მის გლობალურ იმიჯსა და საერთაშორისო პრესტიჟზე. ჩინეთის შემთხვევაში, 

მმართველმა ძალამ ჩამოაყალიბა ე.წ “რბილი ძალის სტრატეგიები”, რომელიც მოიცავს საჯარო 

დიპლომატიის სფეროს და მოწოდებულია შექმნას და გაავრცელოს დადებითი საერთაშორისო 

იმიჯი ჩინეთისთვის (China Power Team, 2016). 

ჩინურ-აფრიკული ურთიერთობების ამ უკანასკნელ ფაზაში ჩინეთი განსაკუთრებით ეყრდნობა 

“რბილი ძალის” ასპექტებს, რათა სასურველ შედეგებს მიაღწიოს როგორც აფრიკის კონტინენტზე, 

ისე საერთაშორისო ასპარეზზეც. განსახილველ თემაზე არსებული ლიტერატურა  მრავალ   

სხვადასხვა   პასუხს   გვთავაზობს   კითხვაზე:   რა  როლს  თამაშობს  

აფრიკა ჩინეთის მეოთხე „დიდი სტრატეგიის“ განხორციელების პროცესში? თუმცა, ჩვენ მათგან 

რამდენიმე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, გამოვარჩიეთ. 

ჩინეთის “დიდი სტრატეგიის” რბილი ძალის მექანიზმები აფრიკაში გამოიხატება 4 ტიპის გავლენების 

მოპოვებაში. ესენია - პოლიტიკური, ეკონომიკური, იდეოლოგიური და სამხედრო. (Ronning 2014). 

აფრიკა - ბუნებრივი რესურსების საბადო 

ჩინეთის მეოთხე „დიდი სტრატეგიის“ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი “Go Global”-ის პოლიტიკის 

განხორცილებაა, რაც გულისხმობს გარე სამყაროსთან უფრო მჭიდრო ეკონომიკური კავშირების 

დამყარებას. ამის ერთ-ერთ მიზეზი ჩინეთის განუხრელად მზარდი ეკონომიკის საჭიროებებია. 2021 

წლის მონაცემებით მსოფლიოს მეორე უდიდესი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოს, სასიცოცხლოდ 

ესაჭიროება ახალი ბაზრები და მეტი რესურსები. ეს ეხება მინერალებს, ენერგეტიკულ და სხვა 

რესურსებს, განსაკუთრებით კი ნავთობს. 2016 წლის მონაცემებით, ჩინეთი მსოფლიო ნავთობის 

მარაგის 13.2%-ს მოიხმარდა და მსოფლიოში მეორე ადგილას იყო ამერიკის შეერთებული შტატების 

შემდეგ (Worldometer, 2016). წარმოების მხრივ კი, 2018 წლის მონაცემებით, მხოლოდ მეშვიდე 

ადგილს იკავებდა (The World Factbook, 2021). აქედან გამომდინარე, აშკარაა, რომ ნავთობი 

ჩინეთისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ამის მსგავსად, ეკონომიკურ გაძლიერებასთან 

ერთად, გაიზარდა მოთხოვნა სხვა მინერალებზეც. ჩინეთი მსოფლიოში ყველაზე დიდი 

მწარმოებელი და მომხმარებელია ისეთი მინერალების, როგორებიცაა ალუმინი, რკინის მადანი, 

ტყვია და თუთია (Alden, C. & Christina, A., 2009). 
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აშკარაა, რომ „Go Global”-ის პოლიტიკის ერთ-ერთ პირველ სამიზნედ ჩინეთმა აფრიკა აირჩია. 

ყველასთვის ცნობილია, რომ აფრიკა, საკმაოდ იშვიათი მინერალებისა და სხვა ბუნებრივი 

რესურების წყაროა. აღსანიშნავია, რომ აფრიკაზე მოდის მსოფლიოს მინერალური რესურსების 30%, 

აქედან ბუნებრივი გაზის 8% და ნავთობის რესურსების 12%. თავის მხრივ, ლიბია და ნიგერია 

ნავთობის რეზერვებით მსოფლიოში მეათე და მეთერთმეტე  

ადგილს იკავებენ (USA Today, 2019). აფრიკის სხვა სახელმწიფოებსაც გააჩნიათ რესურსები, 

რომლითაც ჩინეთი განსაკუთრებით დაინტერესებულია: ზამბია (რკინის მადანი და სპილენძი), 

გაბონი (მანგანუმი), ზიმბაბვე (პლატინა), ანგოლა (ალმასი, სპილენძი და რკინის მადანი). ისინი 

ჩინეთის ეკონომიკის განვითარებისა და ზრდისთვის უმნიშვნელოვანესია. გავრცელებული 

მოსაზრებით, “ერთი სარტყელი, ერთი გზის” ცნობილი ინიციატივა ნაწილობრივ სწორედ ამ მიზანსაც 

ემსახურება - მოახდინოს ამ რესურსებთან ჩინეთის წვდომის დივერსიფიკაცია (Nantulya, 2018). 

აფრიკის კონტინენტზე ჩინეთის ნავთობის იმპორტის 30% მოდის. თავად ჩინეთის 

ნავთობმიმწოდებლების ჩამონათვალში კი აფრიკული სახელმწიფოები საკმაოდ გამორჩეულ 

ადგილს იკავებენ: ანგოლა 7.9%-ით, კონგო 1,7%-ით, ხოლო გაბონი 1.2%-ით (The World Factbook, 

2021). მეტიც, ნავარაუდევია, რომ ეს ციფრი მიმდინარე დეკადაში კიდევ უფრო გაიზრდება. აზიის ეს 

გიგანტი განსაკუთრებით ჩართულია აფრიკის ნავთობმომპოვებელ სახელმწიფოებთან - სუდანთან, 

ანგოლასა და ნიგერიასთან ურთიერთობებში. სუდანის შემთხვევაში, ჩინეთს არ უწევს დასავლურ 

კომპანიებთან კონკურენციაში ჩართვა, რადგან ისინი ან ეჭვის თვალით უყურებენ ამ სახელმწიფოში 

ინვესტიციებს, ან სანქციებით არიან შეზღუდულნი. რაც შეეხება ანგოლასა და ნიგერიას, აქ ჩინეთი 

საკუთარ კონკურენტუნარიანობას ზრდის მთელი რიგი დიპლომატიური, ფინანსური თუ 

უსაფრთხოების პრაქტიკებით, რომლებიც ხშირად ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი არაა 

(Cooke, 2019). 

 „დიდი სტრატეგიის“ სხვა ეკონომიკური ასპექტები 

ჩინეთის “რბილი ძალა” აფრიკაში მეტწილად ეკონომიკასთან ასოცირდება. ამ ძალის 

“ინსტრუმენტებში” კი შედის ვაჭრობა, ინვესტიციები, სესხები დაბალ პროცენტში, ან, სულაც 

უპროცენტოდ, გრანტები და მრავალი სხვა. 2000-იანი წლების დასაწყისიდან, პეკინს მილიონობით 

დოლარი აქვს გამოყოფილი აფრიკაში “მეგობრების შესაძენად” - ჩინური სახელმწიფო თუ კერძო 

კომპანიები, მთავრობის მხარდაჭერით, უამრავ ფულსა და ინვესტიციას  აბანდებენ   აფრიკულ   

სახელმწიფოებში,   სანაცვლოდ   კი   სხვადასხვა   სახის  

მოგებას ნახულობენ. სწორედ ამას ემსახურება ჩინეთის “რესურსების დიპლომატიაც” (Liang, 2012). 

აფრიკის კონტინენტით ჩინეთის დაინტერესებას თავად ამ სახელმწიფოების ეკონომიკური 

პოტენციალიც განაპირობებს. სულ რაღაც რამდენიმე ათწლეულის წინ, ჩინეთი თავად გახლდათ 

განვითარების დონით ჩამორჩენილი, ე.წ “მეორეხარისხოვანი სახელმწიფო”. დღესდღეობით, იგივე 

სიტუაციაშია თავად აფრიკაც - მართალია, ბუნებრივი რესურსები კონტინენტზე უხვადაა, თუმცა მის 
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მოპოვებასა და გამოყენებას სათანადო ინფრასტრუქტურა, ამ უკანასკნელს კი დიდი ფინანსები 

ესაჭიროება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აფრიკის პოტენციალის გამოყენება, რაც დასავლეთში 

შესაძლოა “სარისკო ინვესტიციად” იქნეს მიჩნეული, ჩინეთისთვის კარგი შანსია, გაზარდოს თავისი 

გავლენის სფეროები და ეკონომიკური სარგებელიც ნახოს. თავის დროზე, როდესაც ჩინეთმა თავისი 

ეკონომიკის გახსნა და რეფორმირება დაიწყო, უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების მნიშვნელობა 

საკუთარ თავზეც გამოსცადა. დღევანდელი აფრიკის რეგიონი აშკარად გვიჩვენებს მსგავსებებს ოთხი 

ათწლეულის წინანდელ ჩინეთთან და რაც მთავარია, მსგავს პოტენციალსაც ავლენს. ჩინეთის 

ეკონომიკური დაინტერესების ამხსნელი ერთ-ერთი არგუმენტი ეფუძნება იდეას, რომლის 

მიხედვითაც, განვითარების ნაკლებობა ხელს უწყობს სწრაფ ზრდას. დროის გასვლასთან ერთად, 

ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა ნელ-ნელა იკლებს (The World Bank, 2020) 

(დანართი #1). ჩინეთი უკვე ინდუსტრიალიზებული ქვეყნების რიგებში იკავებს ადგილს. მაშინ, როცა 

აფრიკა მსოფლიოში ყველაზე ნაკლებად განვითარებული არეალია. მას სწორედ ახლა აქვს სწრაფი 

განვითარების და თუნდაც “ჩინეთის სასწაულის” გამეორების შანსი. 

თავის მხრივ, აფრიკაში ინვესტირება ზრდის ჩინურ ექსპორტის ბაზარს, რაც ხელს შეუწყობს თავად 

ჩინეთის ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციას. ეს განსაკუთრებით ეხება ინტენსიური შრომითი 

ინდუსტრიების უკან მოტოვებას, რადგან სამუშაო ძალის ფასი ჩინეთში განუხრელად იზრდება. იაფი 

სამუშაო ძალა, რომლის მთავარი დისტრიბუტორიც მსოფლიოში  აქამდე  ჩინეთი  გახლდათ, ახლა 

თავად მას ესაჭიროება.  სწრაფი  ეკონომიკური  

განვითარების შედეგად მისი მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე საშუალო კლასის წარმომადგენლად 

იქცა; სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია კი დაბალიდან საშუალო დონეზე გადავიდა. შედეგად, ჩინეთში 

მუშახელის ფასი გაიზარდა. აქედან გამომდინარე, ამ საჭიროებისთვის ჩინური კომპანიები უკვე 

აფრიკას იყენებენ. როგორც მსოფლიოში ყველაზე ახალგაზრდა კონტინენტი, რომლის მცხოვრებთა 

თითქმის 60%  25 წელს ქვემოთაა, აფრიკა წარმოადგენს ახალგაზრდა, იაფფასიანი მუშახელის 

“საბადოს”, რომელთა უმეტესობაც მზადაა უკეთესი მომავლისთვის ყველანაირი შრომა გაწიოს. რაც 

შეეხება თავად აზიის გიგანტს, ის ძალიან სწრაფი ტემპებით “ბერდება” - უკანასკნელი მონაცემებით  

ჩინეთის საშუალო ასაკი 38.4 წელია, ხოლო ნავარაუდევია, რომ 2050 წლისთვის ეს ციფრი 48 წელს 

მიაღწევს (Statista, 2019). ამ მონაცემებიდან შეგვიძლია დავინახოთ აშკარა ლოგიკური კავშირი - 

განვითარების ზედა საფეხურზე ასული ჩინეთი, რომლის მოსახლეობის საშუალო ასაკი და 

მუშახელის ფასი განუხრელად იმატებს, დაინტერესებულია აფრიკის პოტენციალით, რომელსაც 

შეუძლია დაბალკვალიფიციური, თუმცა ახალგაზრდა და იაფი სამუშაო ძალის შეთავაზება. 

ჩინეთის “რბილი ძალის” ეკონომიკური ასპექტები აფრიკაში ინვესტიციებითაცაა გამოხატული.  

მთელი ამ დროის განმავლობაში პეკინმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა აფრიკის 

სახელმწიფოებთან ვაჭრობისა და ინვესტიციების გასაფართოვებლად. 2019 წელს ჩინური პირდაპირი 

ინვესტიციების (FDI) რაოდენობამ აფრიკაში 110 მილიარდ დოლარს მიაღწია (Ze Yu, 2021) 

(დანართი #2). ეს ინვესტიციები მრავალ სხვადასხვა სფეროში მიდის, რომელთაგან განსაკუთრებით 

გამორჩეული ის მრავალმილიონიანი ინფრასტრუქტურული პროექტებია, რომლებზეც ქვემოთ 
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ვისაუბრებთ. თუმცა, ჩინეთის მიერ აფრიკაში ჩადებული კაპიტალი, რა თქმა უნდა, საჩუქარი არაა. 

თუნდაც, ხსენებული ინფრასტრუქტრული პროექტები, დაფინანსებულია ჩინეთის “ექსპორტ-იმპორტ 

ბანკის” მიერ, რომელიც სახელმწიფო მფლობელობაშია. თუმცა საინტერესოა, რომ ისეთი 

მასშტაბური სამუშაოები, რომლებსაც ჩინეთი აფინანსებს, ხშირად სარისკო ნაბიჯად მიიჩნევა. 

მაგალითად, დასავლეთის      მთავრობებისა     თუ     დასავლური     კორპორაციების     მხრიდან     

ასეთი  

პროექტებისთვის დაფინანსების მიღების შანსი ნაკლებია. ჩინეთის ბანკი კი, პეკინსა და აფრიკულ 

სახელმწიფოებს შორის არსებული ურთიერთობების გავლენით, მათთვის სესხებს ნაკლებ, ან 

საერთოდ უპროცენტოდ გასცემს (Wendover Productions, 2018). 

საინტერესოა, ზემოგანხილული FDI-ის სტრუქტურაც. ჩინეთ-აფრიკის კოოპერაციის ფორუმის 

(FOCAC) 2018 წლის სამიტის დახურვაზე ჩინეთმა გამოაცხადა ახალი, 60 მილიარდ დოლარიანი 

ფონდის ჩამოყალიბების შესახებ, რომელიც აფრიკის განვითარებას უნდა მოხმარდეს. ჩინეთის 

ინფრასტრუქტრული პროექტები აფრიკაში საკმაოდ გრანდიოზულია. ისინი მოიცავს: სარკინიგზო 

სისტემებს (მაგალითად მომბასა-ნაირობის 578 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზი, რომელიც ამ 

მანძილს სულ რაღაც 4 საათ ნახევარში ფარავს); ქარხნებს (ნიგერიის ნავთობგადამამუშავებელი 

ქარხანა, რომელიც სახელმწიფოს მფლობელობაშია და ჩინეთის დაფინანსებით აიგო); 

ჰიდროენერგეტიკას (გვინეის 450 მეგავატიანი კაშხალი და ანგოლის ჰიდროელექტროსადგური) და 

ისეთ პროექტებსაც კი, როგორიცაა ზიმბაბვეს ახალი პარლამენტი, რომელიც მთავრობამ ჩინეთის 

მილიონიანი დონაციით ააგო (Tubei, 2018). აღსანიშნავია, რომ ამ პროექტების ნაწილი ჩინეთის 

ცნობილი პროექტის “ერთი სარტყელი, ერთი გზის” ფარგლებში ხორციელდება. ჩინეთის “რბილი 

ძალის” კიდევ ერთი, წარმატებული ინსტრუმენტი მათი ეკონომიკური განვითარების მოდელის 

აფრიკის სახელმწიფოებში დანერგვაა. “ნეო-კონფუციანური სახელმწიფო კაპიტალიზმი” აფრიკული 

ელიტის ბევრ წარმომადგენელს იზიდავს. მეტიც, ამ მოდელს ისინი ჩინეთზე ენერგიულადაც კი უწევენ 

ადვოკატირებას (Harper, 2019) 

 ჩინეთის პოლიტიკური და სამხედრო ინტერესები აფრიკაში 

„ჩინეთს სწამს, რომ ის ვერ გახდება გლობალური ძალა ... მანამ სანამ მას არ ექნება მოზიდვის 

(მოხიბლვის) უნარი. მანამ სანამ მას არ ექნება რბილი ძალა.“ 

                                                                                                                                 ჯოზეფ ნაი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი, ტედ ჰოლი გამოყოფს საერთაშორისო არენაზე 

ძალაუფლების შემდეგ ტიპებს: ინსიტუციურ, რეპუტაციურ და წარმომადგენლობით ძალაუფლებას. 

პოლიტიკური თვალსაზრისით, ჩინეთი აფრიკაში იყენებს „დიდი სტრატეგიის“  ინსტიტუციური 

ძალაუფლების მექანიზმს, რომელიც ეხება აქტორთა შედარებით ძალაუფლებასა და გავლენებს 
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კონკრეტულ ორგანიზაციაში, რითაც იგი მოქმედებს სხვა აქტორებზე და მათი მეშვეობით 

იკმაყოფილებს საკუთარ ინტერესებს  (Ronning  2014).  

ინსიტუციურ ძალაუფლებაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაცია. 1971 წელს გაერომ გენერალურ ასამბლეაზე განიხილა ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხი თანამედროვე ჩინეთის ისტორიაში. კერძოდ, გაიმართა კენჭისყრა იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რომელი მთავრობა უნდა ყოფილიყო გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი 

- ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა თუ ჩინეთის რესპუბლიკა. ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, 

რომლითაც აღიარა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის უპირატესობა და მიანიჭა მას ოფიციალური 

წარმომადგენლის სტატუსი. მოცემულ კენჭისყრაზე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის წინააღმდეგ ხმა 

მისცა რამდენიმე ათეულმა აფრიკულმა სახელმწიფომ. გამოდის, რომ 70-იან წლებში ჩინეთს 

ფაქტობრივად არანაირი გავლენა არ ჰქონდა აფრიკულ ქვეყნებზე, თუმცა ვითარება საპირისპიროდ 

შეიცვლა უკვე რამდენიმე ათეული წლის შემდგომ, 2007 წელს, როდესაც გაეროში კენჭისყრა 

იმართებოდა ჩრდ. კორეაში ადამიანთა უფლებების დარღვევის შესახებ. ამჯერად, ჩინეთს, რომელიც 

კორეის მთავარ დამცველად მოგვევლინა, მხარი დაუჭირა ან თავი შეიკავა მის წინააღმდეგ ხმის 

მიცემისგან 43-მა აფრიკულმა სახელმწიფომ. რატომაა აფრიკის ხმები გაეროში ჩინეთისთვის ასე 

მნიშვნელოვანი? ხაზგასასმელია, რომ აფრიკის 54 სახელმწიფო გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციაში 54 ხმას ნიშნავს, რაც უდიდესი პოლიტიკური ძალაა. (Wendover Productions 2018). 

განვიხილოთ სხვა შემთხვევებიც: 1989 წლის ტიანანმენის მოედნის ინციდენტის შემდგომ, მხოლოდ 

აფრიკულმა სახელმწიფოებმა დაუჭირეს მხარი ჩინეთს   გაეროში   (Martinez  2015).   1996    წელს    

ჩინეთის    მიერ    ადამიანის    უფლებების  

დარღვევასთან დაკავშირებით გაეროს კენჭისყრაზე მათმა უმეტესობამ სწორედ ჩინეთის მხარე 

დაიჭირა, რის შემდგომაც, 2004 წელს, ანალოგიურად, აშშ-ს რეზოლუცია ჩინეთის დარღვევებთან 

დაკავშირებით ჩააგდო 27-მა სახელმწიფომ, რომელთა ნახევარსაც კვლავ აფრიკული ქვეყნები 

წარმოადგენდნენ (Martinez 2015, 42). ასევე აღსანიშნავია, 2020 წლის კენჭისყრაც ჟენევაში, ჰონგ 

კონგთან დაკავშირებით, სადაც ჩინეთს მხარი 25-მა აფრიკულმა სახელმწიფომ დაუჭირა, რაც, 

როგორც BBC აღნიშნავს, გახლდათ მოცემულ კენჭისყრაზე ყველაზე დიდი გაერთიანება ნებისმიერი 

კონტინენტიდან (Olewe, 2021).  

ასევე აღსანიშნავია აფრიკის კონტინტენზე ჩინეთის სამხედრო პოლიტიკაც. საინტერესოა, რომ მას 

2017 წლიდან ჯიბუტში, სულ რაღაც 7 კილომეტრში ამერიკული სამხედრო შენაერთებისგან, 

განთავსებული აქვს სამხედრო ბაზა 400 ჯარისკაცით.  ჯიბუტში თავს იყრის ფრანგული, იტალიური, 

ჩინური და ამერიკული ბაზები, რაც ამ პუნქტის მნიშვნელობას ერთი-ორად ზრდის. გარდა ამისა, 

ჯიბუტი ჩინეთისთვის წარმოადგენს ე.წ. ხიდს აფრიკის სხვა, უფრო მდიდარ სახელმწიფოებთან, 

როგორიცაა მაგალითად ეთიოპია. ჯიბუტი ჩინეთის მხრიდან აღიქმება, როგორც “საზღვაო 

აბრეშუმის გზა” და წარმოადგენს სტაბილურ ქვეყანას, რომლის საგარეო ვალის 70%-მდე ჩინეთზე 

მოდის. შესაბამისად, ჩინეთი თანამედროვე ისტორიაში პირველად ათავსებს სამხედრო ბაზას უცხო 
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ქვეყნის ტერიტორიაზე, რითაც ქმნის ახალ პრეცედენტს - ჩინეთის სამხედრო გავლენების ზრდას 

მთელ მსოფლიოში და უპირველესად აფრიკაში (Chaudhury, 2021).  

კულტურის როლი ჩინეთის მეოთხე „დიდ სტრატეგიაში“ 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო ძალები ზემოთ უკვე იქნა განხილული. რაც შეეხება 

იდეოლოგიას, (სადაც შეგვიძლია ვიგულისხმოთ კულტურა), ჩინეთი აქაც აქტიურად იყენებს “რბილი 

ძალის” მექანიზმებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად. მეტიც, ჩინეთის “რბილი ძალის” ერთ-ერთი 

უმთავრესი “ინსტრუმენტი” უდავოდ კულტურა და განათლებაცაა. 2007 წელს, მეჩვიდმეტე 

ნაციონალურ ყრილობაზე  ჩინეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა,    ჰუ    ძინტაომ    განაცხადა:   ჩინელი   

ერის  “დიდი    გაახალგაზრდავების”  

თანმდევი აუცილებლად იქნება ჩინური კულტურის აყვავებაც… ჩვენ აუცილებლად უნდა ვაქციოთ 

კულტურა ჩვენი ქვეყნის რბილი ძალის ნაწილად… მომავალში გავაძლიერებთ კულტურათა 

გაცვლის პროცესს საერთაშორისო დონეზე, რათა გავაღრმაოთ ჩინური კულტურის გავლენა 

მსოფლიოს გარშემო”. ამ განცხადების სისრულეში მოყვანის მცდელობის კარგი მაგალითია 

ნიერერეს მემორიალური აკადემია ტანზანიაში (Mwalimu Nyerere Memorial Academy), რომელიც 

ჩინეთის სრული დაფინანსებითაა აგებული. 2018 წლის ივლისში, ჩინეთის ხელისუფლებამ 45 

მილიონი დოლარი ჩადო ამ პროექტში, რომელსაც ხელი უნდა შეეწყო FLMSA-ს სახელმწიფოებში 

დამწყები ლიდერების აღზრდისა და გაწვრთნისთვის. სამხრეთ აფრიკის ყოფილი 

განმათავისუფლებელი მოძრაობა - FLMSA (Former Liberation Movements of Southern Africa) მოიცავს 

სამხრეთ აფრიკის 6 ქვეყნის - სამხრეთ აფრიკის, ზიმბაბვეს, ტანზანიის, მოზამბიკის, ნამიბიისა და 

ანგოლას მთავრობებს. ავტორის მოსაზრებით, ეს ინიციატივა და ქვემოთ მოყვანილი სხვა მრავალი 

მაგალითი ადასტურებს ჩინეთის მზარდ შესაძლებლობებს, მიაღწიოს თავის სტრატეგიულ მიზნებს 

კოოპერაციისა და წამახალისებელი ფაქტორების გამოყენებით (Nantulya, 2018). ხსენებული 

აკადემია, ასევე ჩინურ პროექტ - “კონფუცის ინსტიტუტთან” ერთად, სტუდენტებს სთავაზობს ჩინური 

ენის კურსებსა და გაცვლითი პროგრამების საშუალებით ჩინეთში სწავლისა და დასაქმების 

შესაძლებლობას. “კონფუცის ინსტიტუტი” ჩინეთის “რბილი ძალის” ერთგვარ სიმბოლოდაც იქცა. 

ინსტიტუტი მთელ აფრიკის კონტინენტზეა გავრცელებული და იქ 50-მდე ფილიალს ითვლის. 

ინსტიტუტის პროექტებთან ერთად, აფრიკაში ფეხს იკიდებს ჩინეთის ოფიციალური ენა - მანდარინი, 

რომელიც სულ უფრო ხშირად ჩნდება სამხრეთ აფრიკული სკოლების განათლების პროგრამებშიც 

(Harper, 2019). 2015 წლის მონაცემებით, ჩინეთი 50 ათასამდე აფრიკელ სტუდენტს იღებს გაცვლითი 

სასწავლო პროგრამების საშუალებით. იუნესკოს სტატისტიკის ინსტიტუტის მიხედვით, ამ ასპექტში, 

ჩინეთმა ჯერ კიდევ 2014 წელს გადაასწრო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს (The 

Conversation, 2017). 

 

დასკვნა 
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ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, როგორც მსოფლიო პოლიტიკურ ასპარეზზე შედარებით ახლად 

აღმოცენებული, ანგარიშგასაწევი ძალა, საერთაშორისო საზოგადოების მუდმივი ყურადღების 

ცენტრშია. მისი სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და არნახული პროგრესი აშკარას ხდის, რომ აზიის 

გიგანტს საკუთარი გავლენების გაზრდასთან დაკავშირებით საკმაოდ შორს მიმავალი გეგმები აქვს. 

ამ გეგმებს კი ყველაზე უკეთ ჩინეთის „დიდი სტრატეგია“ გამოხატავს, რომელიც მეოთხე, „ხელახლა 

აღზევების“ ფაზაშია. მეოთხე „დიდი სტრატეგიის“ მიზნების განხორციელების ამ ეტაპზე ჩინეთი ხისტ 

და აგრესიულ პოლიტიკას ნაკლებად მიმართავს - აზიის ეს გიგანტი სამოქმედოდ “რბილ ძალას” 

უფრო ამჯობინებს, რაც ყველაზე უკეთ აფრიკის კონტინენტზე ვლინდება. ჩინეთის ურთიერთობები 

აფრიკის სახელმწიფოებთან ნამდვილად გვთავაზობს “რბილი ძალის” მუშაობის შესანიშნავ 

მაგალითს. ნაშრომში ვეცადეთ გაგვეანალიზებინა ჩინეთ-აფრიკული ურთიერთობები ჩინეთის „დიდი 

სტრატეგიის“ კონტექსტში, გამოგვეკვლია რა იწვევს აზიის გიგანტის დაინტერესებას აფრიკის 

კონტინენტით და „რბილი ძალის“ რა მეთოდებს იყენებს ის თავისი მიზნების განსახორციელებლად. 

რომ შევაჯამოთ, ამ კითხვაზე პასუხი რამდენიმე ასპექტისგან შედგება: პირველ რიგში, ჩინეთს 

აფრიკაში იზიდავს მისი უდიდესი, ჯერ კიდევ აუთვისებელი რესურსები - იქნება ეს სასარგებლო 

წიაღისეული და ენერგორესურსები, თუ ახალგაზრდა და იაფი მუშახელი; ამასთან, აფრიკის 

სახელმწიფოები ჩინეთისთვის წარმოადგენს საკუთარი მუდმივად მზარდი ეკონომიკის 

გაფართოებისა და რესტრუქტურიზაციის     სარბიელს;     საბოლოოდ,     ჩინურ-აფრიკული     

ურთიერთობების წარმატება ჩინეთისთვის წარმოადგენს პოლიტიკური გავლენების გაფართოების 

შესაძლებლობას და ასევე პრესტიჟის ამაღლების შანსს საერთაშორისო სივრცეში. ამ მიზნების 

მიღწევისთვის ჩინეთი აქტიურად იყენებს “რბილი ძალის” მეთოდებს, რაშიც იგულისხმება: ვაჭრობის 

ხელშეწყობა, ინვესტიციების წახალისება, დაბალი/უპროცენტო სესხების გაცემა, 

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, დიპლომატიური და პირადი კავშირების გაბმა, 

ჩინური კულტურის პოპულარიზაცია და მრავალი სხვა. საბოლოოდ, ეს ყოველივე ერთ წერტილში - 

ჩინეთის უკანასკნელ, მეოთხე დიდ სტრატეგიაში იკვრება.  ქვეყნის  ახლანდელ მმართველს თუ 

დავესესხებით,  ეს  უკანასკნელი  გულისხმობს  

“ნაციონალური გაახალგაზრდავების ჩინურ ოცნებას”, რაშიც, როგორც ჩანს, აფრიკის კონტინენტსა 

და მთელ მის პოტენციალს უდიდესი ადგილი უჭირავს. 

 

 

 

 

 

 

დანართები: 
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დანართი #1: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ცვლილება (%) 

 

 

 

დანართი #2: სუბ-საჰარული აფრიკა - პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 
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კულტურული საკითხების მოგვარებაში. აქედან გამომდინარე, ეს ქვეყანა ხშირად იყო დიდი და 

ძლიერი სახელმწიფოების საბრძოლო არენა, რათა მასზე კონტროლი დაემყარებინათ. ამას 

ემატება ის ფაქტიც, რომ ცენტრალური აზიის მთელ რიგ ქვეყნებში თანდათანობით 

აქტიურდებოდა ტერორიზმი და რელიგიური ექსტრემიზმი. (Petrov, 2021)  

გლობალიზაციის ეპოქაში, აზიაში არსებული პრობლემები მხოლოდ ცენტრარული აზიის 

ქვეყნებზე არ აისახებოდა. დესტაბილიზიაცია, ტერორისტული აქტები, ადამიანის უფლებების 

დარღვევის აშკარა შემთხვევები საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარებას 

უშლიდა ხელს და საფრთხეს უქმნიდა თავად წამყვან სახელმწიფოებსაც. აქედან გამომდინარე, 

გარდა იმისა, რომ რთულ სიტუაციაში ჩავარდნილი სახელწიფოები დასავლეთსა  თუ რუსეთს 

დახმარებას თხოვდნენ ტერორიზმთან ბრძოლაში,  მათი პირდაპირი მიზანიც გახდა, რომ 

თავიანთი წვლილი შეეტანათ საკუთარ საზღვრებს მიღმა არსებული ტერიტორიების 

უსაფრთხოების დაცვაში. რა თქმა უნდა, ეს ეწინააღმდეგებოდა საკმაოდ გავრცელებულ 

დებულებას იმის შესახებ, რომ ქვეყნების მთავრობები გადაწყვეტილებას მხოლოდ საკუთარი 

სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე იღებენ, რასაც შესაძლოა ადასტურებდეს ის ფაქტიც, 

რომ ცენტრარული აზიის სახელმწიფოებს ჰქონდათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიული 

მდებარეობა და  გამოირჩეოდნენ მდიდარი რესურსებით.  მიუხედავად  იმისა,  რომ  ვერ  ვიტყვით   

ავღანეთი   რაიმე   რესურსული  

თვალსაზრისით გამოირჩევა, რამეთუ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა, მას 

აქვს მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიული მდებარეობა, შედეგად როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, იგი 

ოდითგანვე იქცა ,,დიდი იმპერიების ყურადღების ქვეშ. (პეტრიაშვილი, ომი და მშვიდობა 

ავღანურად, 2019) XX საუკუნიდან დაწყებული ავღანეთი ტერორისტული დაჯგუფებების სამიზნეც 

გახდა (Petrov, 2021).  

არასტაბილურმა მდგომარეობამ, მთავრობების ხშირმა ცვლამ, სახელმწიფო გადატრიალებებმა, 

ხელისუფლებაში ტერორისტული დაჯგუფებების მოსვლამ ავღანეთი ურთულეს სიტუაციაში 

ჩააყენა, რის გამოც ისინი ნებისმიერისგან იღებდნენ დახმარებას ვინც ამას შესთავაზებდა. 

გასაკვირი არ იქნება დავასკვნათ ისიც, რომ ამ მდგომარეობაში ჩავარდნილ სახელმწიფოზე 

ზეგავლენის მოპოვება რთული არ იქნებოდა. შესაბამისად, როგორც სსრკ (შემდგომში რუსეთის 

ფედერაცია), ისე აშშ, პაკისტანი და სხვა სახელმწიფოები ცდილობდნენ ხელისუფლების სათავეში 

მოეყვანათ მათდამი დადებითად განწყობილი პირები. ამას ემატებოდა ხალხის განათლების 

დაბალი დონე. ვსაუბრობთ იმ ქვეყანაზე, სადაც ყველამ იცოდა იარაღის ხმარება, თუმცა ,,კალმის“ 

ძალიან ცოტამ. ნაშრომში განხილული და გაანალიზებული იქნება ავღანეთის ისტორიის საკვანძო 

მომენტები, მათ შორის  ნატოს მისიის როლი და მიზნები. საკითხის ისტორიული პროფილის 
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შესწავლა დაგვეხმარება გავიაზროთ  ის მიზეზები, რამაც განაპირობა ავღანეთის დაუსრულებელ 

ომში ჩაბმა, რისი საშუალებითაც შესაძლებლობა მოგვეცემა პასუხი გავცეთ საკვლევ კითხვას თუ  

როგორ განვითარდება მოვლენები ავღანეთში ნატოს მისიის დასრულების შემდეგ. 

 1979 წელს დაწყებული კონფლიქტიდან, როდესაც საბჭოთა ჯარები შეიჭრნენ ავღანეთის 

ტერიტორიაზე  შეუჩერებლად მიმდინარეობს ომი, მშვიდობის გარეშე. თუ თავდაპირველად 

სახელმწიფოები ფარულად უჭერდნენ მხარს თავიანთ პროტეჟეებს, თანდათანობით ეს 

ყველაფერი ღია დიპლომატიურ თუ სხვა სახის კონფრონტაციაში  გადაიზარდა. შედეგად 

მივიღეთ საბჭოთა დეოკუპაცია, თუმცა ეს ყველაფერი ერთი უკიდურესობიდან მეორეში 

თალიბების ხელისუფლებაში მოსვლით დასრულდა. საბოლოოდ მივედით ტერორისტული 

დაჯგუფებების დომინირებასთან. სწორედ ამ დაჯგუფებებიდან  ერთ-ერთია  ალ-ქაიდა,  

რომელსაც  ოსამა ბინ ლადენი მეთაურობდა  და რომლის თვითმკვლელმა ტერორისტებმაც 2001 

წლის 11 სექტემბერს განახორციელეს კოორდინირებული  თავდასხმა აშშ-ის ტერიტორიაზე. 

რასაც რა თქმა უნდა, მოჰყვა აშშ-ს მკვეთრი რეაგირება და ტერორიზმთან გამოცხადებული ომი. 

შესაბამისად,  2001 წლის 20 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის საფუძველზე 

დაიწყო „საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდაჭერის ძალების“ მისია(International Security 

Assistance Force-ISAF), რომლის მიზანიც თავდაპირველად ქაბულსა და მის გარშემო 

ტერიტორიაზე სტაბილურობის დამყარება იყო, ხოლო თანდათანობით მთავარი პრიორიტეტი 

გახდა ქვეყნის აღმშენებლობა და განვითარება. (Harting & Hoehn, 2010) 

სტატიაში სწორედ ეს მიმდინარე მოვლენები იქნება განხილული, მთავარი იდეოლოგიური და 

პოლიტიკური ასპექტები და თანამედროვე მოვლენები, რაც უკავშირდება ნატოს მისიის 

დასრულებას, რომლის შემდეგაც შეგვეძლება დავასკვნათ, რამდენად სწორი იყო ნატო-ს 

გადაწვეტილება ჯარების გამოხმობასთან დაკავშირებით იმ ფონზე, რომ საფრთხე იზრდება, 

ტერორისტები არა თუ წყვეტენ ომს, არამედ აქტიურდებიან და ხელთ იგდებენ ავღანეთის 

ტერიტორიებს, რასაც ემატება ხალხის დამოკიდებულება და ბრძოლის სურვილის არ ქონა.  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

დღესდღეობით არ წყდება დავა იმის შესახებ, თუ როგორი რეაგირება უნდა ჰქონოდა 

საერთაშორისო საზოგადოებას ავღანეთში სსრკ-ს ინტერვენციის შესახებ, რა უნდა 

მოემოქმედებინათ ტერორიზმთან საბრძოლველად მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს და 

საბოლოოდ  უნდა გამოეყვანა თუ არა ნატო-ს ჯარები ავღანეთიდან.  

მკვლევართა მოსაზრებები ერთმანეთს უპირისპირდება, ზოგიერთი მათგანის აზრით სსრკ-ს 

ინტერვენციამ გამოიწვია ხანგრძლივი ომის დასაწყისი ავღანეთში, რომლის საბოლოო შედეგი 

არა მარტო თავად ამ სახელმწიფოსთვის, არამედ სსრკ-სთვისაც არ იყო სასარგებლო, რამეთუ 

მეცნიერთა უმრავლესობის მოსაზრებით სწორედ აქ განხორციელებულმა მარცხმა გამოიწვია მისი 

დაშლა და შემდგომში სიტუაციის გაუარესება      ცენტრალურ       აზიაშიც. (Clayton, 2016)      

საკითხის      აქტუალურობას  

 



 
                                        ბიბიჩაძე/ქოროღლიშვილი/ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში/აპრილი, 2021 

35 

 

განაპირობებს ისიც, რომ ავღანეთში გააქტიურებული ტერორიზმის აქტების შემდგომ უფრო და 

უფრო ღიად ჩაერთო ამერიკა ტერორიზმთან ბრძოლაში, განსაკუთრებით 9/11 ტერორისტული 

თავდასხმის შემდეგ. (Gaetano , 2009)   

რაც შეეხება ნატოს ჯარების გამოყვანას ავღანეთიდან, ასევე ვერ თანხმდებიან მკვლევარები თუ 

უმაღლესი სახელმწიფო პირები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ზოგიერთის მოსაზრებით ნატო-მ 

მიაღწია თავის მიზნებს და უკვე საჭირო იყო, რომ ძალაუფლების სადავეები ავღანელებისთვის 

გადაეცათ. მაგალითად, ბარაკატი და ვინდსორი ფიქრობენ, რომ ISAF - ის მისიის ერთ-ერთი 

წარმატება იყო ის, რომ NATO-ს გაერთიანებულმა ძალებმა შეძლეს  დაესუსტებინათ 

ტერორისტული ორგანიზაციები. ისინი იხსენიებენ თალიბების მიერ კონტროლირებადი 

ტერიტორიების დაბრუნებას ქვეყნის სამხრეთით. ( Barakat & Smith-Windsor, 2015) 

ქართველი დიპლომატი და  საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი ალექსი პეტრიაშვილი 

თავის სტატიაში ,,20 წელი ავღანეთში: დაუსრულებელი მისია“ საუბრობს ნატოს მისიის 

წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზებზე. რა თქმა უნდა, ნატოს თავიდანვე ჰქონდა 

კონკრეტული ამოცანები, მაგალითად, თავდაპირველად ალ-ქაედას და მისი ლიდერის ოსამა ბინ 

ლადენის განადგურება, რაც ნაწილობრივ განახორციელეს კიდეც. ავტორი რამდენჯერმე 

ამახვილებს ყურადღებას დაუსრულებელ მისიაზე, რამეთუ მიუხედავად იმისა, რომ მათ ალ-ქაედა 

დაასუსტეს, ის  როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია არ განადგურდა და რასაც მოჰყვა კიდევ  

ერთი ტერორისტული ორგანიზაციის აისის-ის (,,დაეში“) გაძლიერება, რომელიც იქცა 

მნიშვნელოვან საფრთხედ და პრობლემად გლობალური უსაფრთხოებისთვის. აქაც საერთო 

ძალისხმევით სირიაში გარკვეულ წარმატებებს მიაღწიეს, თუმცა ორგანიზაციის დასუსტების 

მიუხედავად ვერ გაანადგურეს. ავტორი ეხება 2001წლის 11 სექტემბრის ტერაქტსაც, რომლის 

განხორციელების დროსაც ავღანეთს თალიბები მართავდნენ. აღსანიშნავია მნიშვნელოვანი 

ასპექტები, რომლებიც ადამიანების უფლებებს შეეხებოდა. მაგალითად, თალიბების 

მმართველობის დროს მნიშვნელოვნად იზღუდებოდა ქალებისა და ბავშების ფუნდამენტური 

უფლებები და უმძიმესი წნეხის ქვეშ  უწევდათ   ცხოვრება.   ავღანეთის   შემთხვევაშიც   ნატოს   

ჯარებმა   ოპოზიციური  

ძალების მხარდაჭერით (,,ჩრდილოეთის ალიანსი“-ლიდერი აჰმად შაჰ მასუდი) მოახერხეს 

თალიბების ხელისუფლებიდან განდევნა თუმცა არ განადგურდა. მკვლევარი ამასთანავე 

აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთის მისიაში თავდაპირველად  ტერორისტების 

განეიტრალება იყო მნიშვნელოვანი, თანდათანობით   პრიორიტეტი სახელმწიფოს განვითარება 

გახდა, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ქალებისა და ბავშვების უფლებები. 

ცვლილებები ნელა და მძიმედ, მაგრამ წარმატებით ხორციელდებოდა, რამეთუ ეტაპობრივად 

შენდებოდა სკოლები, საავადმყოფოები, იგებოდა გზები, მიიღებოდა კანონები, თუმცა ამასთან  

ტერორისტული დაჯგუფებები ბრძოლას უფრო და უფრო აძლიერებდნენ. მსხვერპლიც 

იზრდებოდა როგორც ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ავღანეთის შეიარაღებული ძალებისა, 

ასევე უსაფრთხოების სამსახურის, შეიარაღებული ძალებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის. 

შესაბამისად ისინი პოზიციებს უფრო და უფრო იმტკიცებდნენ და კონტროლს ამყარებდნენ 
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ავღანეთის პროვინციებზე. ამას დაემატა ანტისაომარი განწყობა მისიის მონაწილე 

სახელმწიფოების მოსახლეობის მხრიდან. (პეტრიაშვილი, 2021) ზემოთ ხსენებულიდან 

გამომდინარე შეგვიძლია გარკვეული დასკვნების გამოტანა. პირველ რიგში, აღსანიშნავია ის 

ფაქტი, რომ ანტისაომარი განწყობილებების გამოყენება კარგად შეეძლოთ პოლიტიკურ 

პარტიებს საკუთარი პოზიციების განმტკიცებისთვის, რამეთუ როცა საქმე მსხვერპლს ეხება მეორე 

ხარისხოვანი ხდება შესრულდა თუ არა მისია. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ საერთაშორისო 

ურთიერთობების მკვლევარები ხშირად უშვებენ იმასაც, რომ მოვალეობები სახელმწიფოს 

საზღვრების პირას სრულდება. რამეთუ მათი მოსაზრებით მოქალაქეებს აქვთ მოვალეობა 

მხოლოდ თავიანთი სახელმწიფოს წინაშე იყვნენ ანგარიშვალდებული.  ( Barnett, 2016) 

 საბოლოოდ ნატომ გადაწყვიტა  2021 წლის 11 სექტემბერს  დაესრულებინა ნატოს მისია 

ავღანეთში. 2021 წლის 14 ივნისს ქალაქ ბრიუსელში  ნატოს სამიტის სხდომაზე ნატოს 

გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განიხილა ნატოს წინაშე არსებული გამოწვევები 

და სამიტის მოსალოდნელი შედეგები. ის შეეხო ავღანეთის საკითხსაც. მისი  თქმით  ისინი  

მართალია  ასრულებენ    მისიას   ავღანეთში,   თუმცა   არ   წყვეტენ   დახმარებას (კაპიტალ- 

დაბანდების,ტექნოლოგიური დახმარების თუ სხვა სახით.) გენერალური მდივნის თქმით, რაღაც 

ეტაპზე ავღანელებს უნდა აეღოთ პასუხისმგებლობა თავიანთ მომავალზე, რაც რა თქმა უნდა 

იქნებოდა  დაკავშირებული გარკვეულ რისკებთან. ( Stoltenberg, 2021) აღსანიშნავია ის ფაქტიც, 

რომ ნატო ავღანეთს ამზადებდა ამ შესაძლო შედეგისთვის, თანდათანობით მნიშვნელოვნად 

შეამცირეს სამხედრო კონტიგენტის რიცხვიც 100 000 სამხედრო მოსამსახურიდან 7000-მდე. წლის 

ბოლოსთვის კი მხოლოდ 600 სამხედრო იქნება ავღანეთში, რომელიც საელჩოს დაიცავს 

„მოვედით ერთად! გავდივართ ერთად!“ (პეტრიაშვილი, 2021)  თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად 

აქტიურდებიან ტერორისტული დაჯგუფებები და ძალაუფლებას თანდათანობით იგდებენ ხელში. 

განსაკუთრებით თალიბები, რომლებიც ბოლო მონაცემებით დაახლოებით ქვეყნის 85% 

აკონტროლებენ. დესტაბილიზაცია განიცადა ჯარმა, რომლებიც ტერორსტებს ბარდებიან ან 

ტოვებენ ქვეყანას. უმეტესად ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ კოალიციურ ძალებთან. 

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ისტორია სახეშეცვლილად კვლავ განმეორდება. ისევ 

დაიწყებენ სახელმწიფოები გავლენების მოპოვებას ავღანეთზე, რამეთუ რიგი სახელმწიფოები 

ეცდებიან თალიბებთან საერთო ენის გამონახვას. თუმცა მკვლევართა მოსაზრებით თავად 

ტერორისტულ დაჯგუფებებს შორის თანხმობა შეიძლება ვერ იქნეს მიღწეული. შესაბამისად ომი 

და დაპირისპირებები შესაძლოა გაგრძელდეს, რაც აუსრულებელი მშვიდობის აშკარა 

გაგრძელება იქნება. 

 

მეთოდოლოგია 

სტატიაზე მუშაობისას გამოყენებულია სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის კონტენტ-ანალიზისა და 

ისტორიული ანალიტიკის თვისებრივი მეთოდები, რაც გვეხმარება ავღანეთთან დაკავშირებული 

საკითხების  ისტორიულ განხილვაში, დაპირისპირებული სახელმწიფოებისა აშშ-სსრკ (შემდგომში 

რუსეთის ფედერაცია) და მათი მომხრე ქვეყნებისთვის მისი როლის გადაფასებასა და მათ შორის 

კონკურენციის მნიშნვლეოვანი ასპექტების გამოვლენაში. ამასთან განხილული აკადემიური 

ნაშრომები,     ანალიტიკური     სტატიები,      საერთაშორისო      ურთიერთობების      თუ  
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პოლიტიკის მკვლევართა მოსაზრებები საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ ავღანეთის 

სახელმწიფოს პოლიტიკური არამდგრადობის ძირითადი საფუძვლები და სხვა წამყვანი 

სახელმწიფოებისთვის მისი გეოსტრატეგიული მდებარეობის  მნიშვნელობა. ასევე  სახელმწიფო 

და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლებისა და უმაღლეს პირთა განცხადებებითა  თუ 

შეფასებებით შეგვეძლება დავასკვნათ ნატოს მისიის წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზები. 

კვლევის პროცესში საკვლევ კითხვაზე პასუხის გასაცემად განვიხილეთ სხვადასხვა ოფიციალური 

დოკუმენტი, რომლებშიც იკვეთება მეცნიერებისა და ანალიტიკოსების შეფასებები, როგორც 

დადებითი, ისე სკეპტიკური ხასიათის, რომელთა გაანალიზების შემდგომ საშუალება მოგვეცა 

დაგვედგინა  ავღანეთის ,,არ შემდგარი ეროვნული შერიგების“ პოლიტიკის ძველი  და ახალი 

მიზეზები,  გამოგვეყო  ძირითადი  პრობლემები  და  დაგვენახა  მოვლენების  დინამიკა.  

 

კონფლიქტის დასაწყისი და შედეგები 

ავღანეთში ნატო-ს მისიის ჯარების გაგზავნას საფუძველი დიდი ხნის განმავლობაში ეყრებოდა. 

ფარული დახმარებები თანდათანობით, სიტუაციის გაუარესებასთან ერთად, ღია და აშკარა 

ჰუმანიტარული ინტერვენციით დასრულდა. თუმცა ყოველივე ამას საკმაოდ მნიშვნელოვანი 

მოვლენები უძღოდა წინ. თუ ლოგიკურად ვიმსჯელებთ, დავასკვნით, რომ  ავღანეთის ისტორიაში 

გარდამტეხი ეტაპი იყო 1979წელი, სწორედ აქედან მოყოლებული ქვეყანაში მშვიდობა არ 

დასადგურებულა. 

ავღანეთის ომმა XX საუკუნის 80-იან წლებში დიდი გავლენა იქონია საერთაშორისო დღის 

წერიგზე, რამეთუ საფუძველი ჩაუყარა რიგი მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებას და 

მოვალეობების გადახედვას საზღვრებს მიღმა. ღია თუ დაფარული კონკურენცია აშკარად 

გამოვლინდა ცივი ომის სარბიელზე დაპირისპირებულ სახელმწიფოებს შორის ავღანეთთან 

მიმართებით, რომელიც გარდაისახა ეკონომიკურ, იდეოლოგიურ, გეოპოლიტიკურ თუ 

დიპლომატიურ დაპირისპირებაში. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ მოხდა სამხედრო 

,,გადატრიალება“ 1978 წლის 27 აპრილს, როდესაც მოკლულ იქნა ავღანეთის პრეზიდენტი 

მუჰამედ დაუდ ხანი, შედეგად ხელისუფლების სათავეში მოვიდა სახალხო დემოკრატიული 

პარტია, რომელმაც  პირველ ეტაპზე    

 

კოალიციური მმართველობა შემოგვთავაზა, რამეთუ  პარტია ორი ფრაქციისგან შედგებოდა 

,,ფარჩამ’’  და ,,ხალქ“. ქვეყნის პრემიერ მინისტრი და პრეზიდენტი გახდა სახალხო 

დემოკრატიული პარტიის გენერალური მდივანი ნურ მუჰამედ ტარაკი, ხოლო ,,ფარჩამ“-ის 

ლიდერი ბაბრაქ ქარმალმა მთავრობის  მეთაურის მოადგილის პოზიცია დაიკავა( შემდგომში ის 

შეცვალა ჰაფიზულა ამინმა). რა თქმა უნდა, საკითხს სხვა მხრიდან თუ შევხედავთ შეგვეძლება 

ვივარაუდოთ, რომ პარტიული ერთობა დიდხანს არ გაგრძელდებოდა, რადგან ჩვეულებრივ 

ინტერესთა შეჯახება და ძალაუფლებისკენ ლტოლვა ცვლის სტატუს ქვოს და ქვეყნებს ხანგრძლივ 

კრიზისში აგდებს. ავღანეთის შემთხვევაშიც იგივე განმეორდა. მოვლენები კლასიკური შინაარსით 
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განვითარდა, ორ ფრაქციას შორის არსებული გზები გაიყო. ძალაუფლება ხელთ იგდო ,,ხალქ“-

მა, კონკურენტი ფრაქციის ლიდერები კი იძულებულები გახდნენ ქვეყანა დაეტოვებინათ. ეს უკვე 

ნიშნავდა ,,პროტეჟე“ სახელმწიფოების ფარულ დახმარებას და სწრაფვას თავიანთი მოკავშირე 

ან მათ მიმართ დადებითად განწყობილი პირი მოეყვანათ/დაეტოვებინათ  ხელისუფლების  

სათავეში. ამ ეტაპიდან იწყება საბჭოთა კავშირთან დაახლოვება. შესაბამისი პოლიტიკური 

თამაშით სსრკ-მ მოახერხა მიეღწია შემდეგისთვის: 1978 წლის მაისში დადებული ხელშეკრულების 

თანახმად 400-მდე სამხედრო მრჩეველი და დამკვირვებელი გაიგზავნა ავღანეთში,1978წლის 5 

დეკემბრის ხელშეკრულება კი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იყო, რისი მეშვეობითაც სსრკ-ს 

უფლება ეძლეოდა შეეყვანა ჯარები ავღანეთში მათი მხრიდან თხოვნის შემთხვევაში. თუ ამ 

საკითხს ჩავუღმავდებით უკვე წავაწყდებით დიდი დაპირსპირების საგანს აშშ-სა და სსრკ-ს შორის. 

ავღანეთი, რა თქმა უნდა, ორივე ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ტერიტორია იყო  

ცენტრალურ აზიაში, რომლის გამოც საუკუნეების მანძილზე არ წყდებოდა ქვეყნების ინტერესი 

როგორმე თავიანთ პლაცდარმად გამოეყენებინათ იგი. 

უნდა ითქვას ისიც, რომ ავღანეთი განვითარების  თვალსაზრისით დიდად ჩამორჩებოდა სხვა 

ცენტრარული აზიის ქვეყნებს. ავღანეთი  ადამიანთა უფლებების დაცვის მხრივ უამრავი 

პრობლემების წინაშე იდგა, განსაკუთრებით მწვავე იყო ქალებსა და ბავშვებთან დაკავშირებული 

განათლების საკითხები. ამის საპირისპიროდ აღსანიშნავია ის რეფორმები, რომლებიც ტარაკის 

ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ განხორციელდა. პირველ რიგში, მარქსისტული 

იდეოლოგიისკენ მიმხრობა სსრკ-ს აძლევდა ხელს და აშკარა უპირატესობას ქმნიდა საკუთარი 

მიზნების განსახორციელებლად. ამასთან ყურადღება მიაქციეს განათლებას, ქალების 

თანასწორობას, მიწის რეფორმებს. თავისთავად, ეს რეფორმები პროგრესული იყო 

ავღანეთისთვის, მაგრამ ისინი ამ ყველაფერს მეტისმეტი სისასტიკით ანხორციელებდნენ ,რასაც 

სტატისტიკაც მოწომობს. წელიწადნახევრის განმავლობაში 27000 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. 

რეფორმებს შეიარაღებული გამოსვლები მოჰყვა, რამაც გაართულა სიტუაცია ბევრ პროვინციაში. 

აღსანიშნავია, 1979წლის მარტი, როდესაც ჰერათში ამბოხებულებმა 100-მდე საბჭოელი 

ინსტრუქტორი მოკლეს. თუ ამ საკითხს ჩავუღრმავდებით აღმოვაჩენთ, რომ ამბოხებულებს მხარს 

უჭერდნენ აშშ და პაკისტანი, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ცივი ომის ცხელი წერტილი აშშ-სსრკს 

დაპირისპირებაში ავღანეთი აღმოჩნდა. ამასთან თუ სსრკ აშკარად ემზადებოდა ავღანეთში 

ინტერვენციისთვის, აშშ-ც არ კარგავდა დროს. 1979წლის 3 ივლისს, აშშ-ს პრეზიდენტმა ჯიმი 

კარტერმა მის მიერ გამოცემული ბრძანების თანახმად ნება დართო ცენტრალურ სადაზვერვო 

სამმართველოს ეწარმოებინა საიდუმლო ოპერაციები ავღანეთში. დაძაბულ სიტუაციას 

ემატებოდა ტარაკისა(პრეზიდენტი) და ამინის (პრემიერ მინისტრი 1979წლის მარტიდან) 

დაპირისპირება. რისი კულმინაციაც იყო სახელმწიფო გადატრიალება 1979წლის 14 სექტემბერს, 

როდესაც ამინმა  მთავრობის სასახლე აიღო  და ტარაკი მოკლა. ტარაკი პროსაბჭოური 

ორიენტაციის იყო შესაბამისად მისი მკვლელობა აუცილებლად გამოიწვევდა სსრკ-ს 

გაღიზიანებას და ისიც გადადგამდა აშკარა ნაბიჯებს მოპოვებული სტატუს ქვოს აღდგენისთვის. 

საინტერესოა როგორ აფასებდნენ სსრკ-ს კონტრდაზვერვაში და უსაფრთხოების უმაღლეს 

კულუარებში ამინის მიერ ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რამეთუ ამინმა თავიდანვე სცადა 
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პაკისტანთან და ჩინეთთან დაკავშირება და არ მოერიდა შეხვედრას აშშ-ს დროებით 

წარმომადგენელთან ავღანეთში ბრიუს ამშტუცთან. ამას ემატებოდა ის ფაქტიც, რომ სსრკ-ს 

უშიშროების უფროსის იური ანდროპოვის აზრით,  ამინის მოსვლა ხელისუფლებაში 

აუცილებლად გამოიწვევდა დესტაბილიზაციას ავღანეთში და ოპოზიციური ძალების 

კონსოლიდაციას. ამ ყველაფერს მოჰყვა საბჭოთა ჯარების შეყვანა ავღანეთში, რაც დაიწყო 1979 

წლის 25 დეკემბრიდან და რამაც საერთაშორისო საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია, რამეთუ 

დასავლეთის მხრიდან სსრკ-ს ეს მოქმედება  აშკარა ინტერვენციად შეფასდა.ზოგადად 

საყურადღებოა ამინის მოქმედებები, ფაქტობრივად მის მოკვლას თავადვე შეუწყო ხელი, რადგან 

17 დეკემბერს თავად ითხოვა დახმარება. 27 დეკემბერს სპეცდანიშნულების რაზმებმა წარმატებით 

შეუტიეს ამინის ადგილსამყოფელს, 28 დეკემბრისთვის ამინი მოკლეს. ხელისუფლება კი 

მოსკოვიდან ჩასულ ბაბრაქ ქარმალს ჩააბარეს. 

იყო თუ არა ავღანეთში სსრკ-ს ჯარების შეყვანა ,,ყველაზე სერიოზული და ყურადსაღები საფრთხე 

მშვიდობისთვის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ“. ( Donnelly, 2019) როგორც ჩანს 

სახელმწიფოთა უმრავლესობამ ასეც აღიქვა. 1980წლის 10-14 იანვრის ისლამური კონფერენცის 

ორგანიზაციის წევრების მიერ გამართულ სპეციალურ შეხვედრაზე მათ მოითხოვეს სსრკ-ს 

ჯარების ავღანეთიდან დაუყონებლივ გაყვანა. ამას დაემატა გაეროს გენერალური ანსამბლეის 

რეზოლუცია და ბოიკოტი მოსკოვში ჩატარებული XXII ოლიმპიური თამაშებისა, თუმცა საპასუხო 

რეაქცია 1984 წელს გამოავლინა სსრკ-მაც, როცა ამჯერად მათ გამოუცხადეს ბოიკოტი  ლოს 

ანჯელესის ოლიმპიადას. ვითარების გამძაფრება დააჩქარა აშშ-ს რაკეტების ევროპაში 

განთავსების შესახებ განცხადების გაკეთების შემდეგ. ფაქტობრივად მიზანი, რაც ჰქონდა აშშ-ს 

სსრკ-სთვის ავღანეთი ექციათ ,,ვიეტნამად“ ასრულდა კიდეც. 

 ახალი ეტაპი დაპირსპირების ესკალაციისთვის დაიწყო 1982 წელს ,რაც მალევე ჩაიშალა 

გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლით. ახალი მმართველის გამოჩენამ გამოიწვია გეგმების 

შეცვლა. გადააყენეს ქარმალი, აშკარა იყო რომ მან ვერ გაამართლა იმედები. მის მაგივრად 

დაინიშნა მოჰამედ ნაჯიბულა,რომელმაც 1987წელს კონსტიტუცია შემოიღო და ,,ეროვნული 

შერიგების პოლიტიკა“ გამოაცხადა, თუმცა უშედეგოდ. საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ სსრკ-

მ კრახი განიცადა ავღანეთში. 1988 წლის 14 აპრილის ჟენევის შეთანხმებით მათ დაიწყეს ჯარების 

გამოყვანა ავღანეთიდან,რაც უნდა განეხორციელებინათ 1988წლის 15 მაისიდან 1989 წლის 15 

თებერვლამდე.უკანასკნელი საბჭოთა ჯარისკაცი,რომელმაც ავღანეთი დატოვა იყო გენერალი 

ბორის გრომოვი. მათ მიიღეს უდიდესი მორალური ზარალი. ჟენევის შეთანხმებაში იყო სხვა 

პუნქტებიც გაწერილი მაგალითად ის, რომ აშშ, პაკისტანს და სსრკ-ს შეეწყვიტათ ფარული 

დახმარებები თავიანთი პროტეჟეებისა, ამასთან უნდა შეექმნათ ეროვნული ხსნის მთავრობა. 

თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ყველაფერი ისე არ წარიმართა როგორც მოელოდნენ. 

მუჯაჰიდებმა დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს და ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ 1992 წელს 

ქაბულიც აიღეს. ძალაუფლება მათ ხელში გადავიდა. ავღანეთში გააქტიურდა ტერორისტული 

დაჯგუფებები, როგორიცაა თალიბები და ალ-ქაედა, შემდგომში აისისი. თალიბებმა გაეროს 

მისიას შეფარებული ნაჯიბულა ყოველგვარი საერთაშორისო ნორმების დარღვევით გამოიყვანეს 

თავშესაფრიდან და მოკლეს მის ძმასთან ერთად 1996 წლის 27 სექტემბერს. (პაპასკირი , 2013) 
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რატომ იქცა ავღანეთი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

სამხედრო-პოლიტიკურ გამოწვევად? ამ ომმა ცივის ომის მიმდინარეობისას გარდამტეხი როლი 

ითამაშა აშშ-სა და საბჭოთა კავშირის დაპირისპირებაში. საბჭოთა კავშირისთვის ავღანეთი იქცა 

,,საბჭოთა ვიეტნამად“. ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრებით ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რის 

გამოც საბჭოთა კავშირი დაიშალა იყო  ავღანეთის მისიის კრახი. ფაქტობრივად გამართლდა, 

ზბიგნევ ბზეჟინსკის ნათქვამი პრეზიდენტ კარტერისადმი, გამოეყენებინათ მშვენიერი შანსი 

,შეექმნათ სსრკ-ს ვიეტნამი. (აბაშიძე, 2009 ) მიუხედავად იმისა, რომ რესურსული ზარალი დიდი არ 

იყო. 14,453 დაღუპული და 10,751 დაინვალიდებული. მათ მიიღეს უდიდესი მორალური ზარალი. 

რაც შეეხება თალიბების მოსვლას ხელისუფლების სათავეში, მას  მოჰყვა რიგი პოლიტიკური თუ 

ადმინისტრაციული გარდაქმნები. გაუარესდა მოსახლეობის მდგომარეობა. კიდევ უფრო 

შეიზღუდა ადამიანის უფლებები, რამეთუ მათი იდეოლოგია იდგა ისლამურ ფუნდამენტალიზმე 

და სურდათ ისლამური ნორმების აღდგენა ამისთვის არ ერიდებოდნენ ისეთი 

გადაწყვეტილებების მიღებას, როგორიცაა ქალების ძალით დაქორწინება მამაკაცებზე, 

განათლების მიღების აკრძალვა, ყოველი მოწინააღმდეგე აზრის მქონე ადამიანის სიკვდილით 

დასჯა და ასე შემდეგ. ( ბეჟანი & სარვარი, 2021). მათ წარმატებას დიდწილად ხელი შეუწყო 

მოსახლეობის გადაღლილობამ, სამოქალაქო ომისგან დაქანცულ ხალხს თალიბები 

მხსენებლად ესახებოდნენ. 

თუმცა თალიბების ხელისუფლებაში მოსვლამ ტერორისტული  აქტები და რელიგიური 

ექსტრემიზმი კიდევ უფრო გააძლიერა. რასაც მოჰყვა ალ-ქაედას მიერ მოწყობილი 

ტერორისტული აქტი აშშ-ში, რაც საბოლოო წერტილად იქცა დასავლური სამყაროსთვის 

ბრძოლა გამოეცხადებინათ საერთაშორისო მშვიდობისთვის. მოვლენები შემდეგნაირად 

განვითარდა:  19-მა ისლამისტმა ტერორისტმა 4 კომერციული სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცა 

და მათგან ორი გამიზნულად დააჯახა ნიუ-იორკში მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ორ ცათამბჯენს, 

ე.წ ტყუპებს; მესამე პენტაგონის შენობას, მეოთხე კი სომერსეტ-ქაუნთის ველზე ჩამოვარდა („დღე, 

რომელმაც მსოფლიო შეცვალა 11 სექტემბერი“, 2017), რასაც მოჰყვა ავღანეთის რეაგირება, მათ 

დაიწყეს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდაჭერის ძალების (ISAF) ფორმირება. 

(საქართველო და ნატო საინფორმაციო ცენტრი) ამას მოჰყვა მისია „ერთად უსაფრთხოებისთვის“. 

ნატოს როლის ზრდასთან ერთად 2003 წლის თებერვალში გერმანიამ წინადადება წამოაყენა, 

რომ ნატო გამხდარიყო ISAF მისიის მეთური. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა პიტერ შტრაკმა 

ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან ქაბულში შეხვედრისას განიხილა ეს წინადადება. ამავე 

დროს, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჯორჯ რობერტსონმა გააკეთა კომენტარი, რომ ნატო 

"განიხილავდა სამშვიდობოების მეთაურობას ავღანეთში, ძირითადად, იმ არსებული სისტემის 

დანგრევის თავიდან ასაცილებლად, რომლის მიხედვითაც, მისიის მეთაურობა ყოველ ექვს თვეში 

იცვლებოდა". ავღანეთში ნატოს როლის გაფართოებას, რასაკვირველია, ჰყავდა როგორც 

მოწინააღმდეგე, ასევე მომხრე ქვეყნები. საბოლოოდ კი, ნატოს წევრი სახელმწიფოების 

მეთაურებმა გადაწყვიტეს მხარი დაეჭირათ მისი „მშვიდობის დამცველი“(„peace enforcing“) 

როლისთვის და 2003 წლის 11 აგვისტოს ნატომ გადაიბარა ISAF-ის კონტროლი განუსაზღვრელი 

ვადით. აღსანიშნავია, რომ ნატოს 50 წლიანი ისტორიის განმავლობაში პირველად მოხდა, რომ 
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მან ოპერაცია ევროპის საზღვრებს გარეთ განახორციელა (Harting & Hoehn, 2010). თუ ამ 

ყველაფერს გავაანალიზებთ შეგვეძლება დავასკვნათ ,,ხდება თუ არა საგარეო პოლიტიკა უფრო 

კეთილი და რბილი“ რომლის დასასაბუთებლად გამოგვადგება რიგი მაგალითები, როგორიცაა: 

ჰუმანიტარული ინტერვენცია სომალიში, აღმოსავლეთ ტიმორში, მოქალაქეთა მოძრაობების 

მობილიზება ადამიანების უფლებების დაცვის მიზნით, სამშვიდობო მისიები მსოფლიოს 

სხვადასხვა მხარეში. თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც ვაწყდებით სხვადასხვა მკვლევარის 

დადებით თუ ნეგატიურ შეფასებებს. ჩვეულებრივ მაინც უპირისპირდება სხვადასხვა კონცეფციები 

ერთმანეთს. რეალისტები მაინც სახელმწიფოთა ინტერესებს თვლიან უპირველესად, შესაბამისად 

მათ ქვაკუთხედად მაინც -სიმდიდრე, ძალაუფლება და მიზნების განხორცილება მიაჩნიათ 

სახელმწიფოთა დახმარების მთავარ საფუძვლად. ლიბერალები გლობალიზაციას უკავშირებენ 

ყველაფერს და შესაბამისად ფიქრობენ, რომ არეულობა მსოფლიოს ერთ მხარეში ნიშნავს 

არეულობას მთლიანად მსოფლიოში და ასე შემდეგ. ( Barnett, 2016) 

თუმცა საინტერესოა, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ავღანეთში. 2011 წლიდან 

უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა თანდათან გადაეცემოდათ მისიის განმავლობაში შექმნილ 

ავღანელ სამხედრო და საპოლიციო ძალებს (Griff & Wallenfeldt, 2020), რადგან აშშ-მა და ნატომ 

ჩათვალეს, რომ ავღანეთს ოპერაციების განხორციელება საკუთარი თავდაცვითი ძალებით და 

ISAF-ის მისიის საბრძოლო შეიარაღებული ძალების დახმარების გარეშეც შეეძლო. შედეგად, 13-

წლიანი ყველაზე გრძელი ომი, რომელიც აშშ-ს ოდესმე გაუმართავს, ოფიციალურად 2014 წლის 

28 დეკემბერს დასრულდა („სამშვიდობო მისიები: ნატოს როლი ავღანეთში“). 

საინტერესოა აშშ-ს პრეზიდენტების დამოკიდებულება ავღანეთის მისიის დასრულებასთან 

დაკავშირებით. ბარაკ ობამაც და დონალდ ტრამპიც პირობას დებდნენ რომ ამერიკელ 

სამხედროებს სამშობლოში დააბრუნებდნენ. ვითარების გაუარესების გამო, ობამას 

ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა 2015 წლის ოქტომბერში ქვეყნიდან აშშ-ს ძალების გაყვანა 

შეეჩერებინა . (Berdal, 2016)შედეგად, 2015 წლის 1 იანვრიდან ნატომ ავღანეთში დაიწყო 

არასაბრძოლო საერთაშორისო მისია „მტკიცე მხარდაჭერის მისია“ (Resolute Support Mission in 

Afghanistan – RSM), რომელიც სასწავლო ხასიათს ატარებდა და ავღანეთის უსაფრთხოების 

ძალების გაწვრთნას ისახავდა მიზნად („მისია ავღანეთში“, 2018). აღნიშნული მისია გარკვეული 

მიზეზების გამო, 2 წლის ნაცვლად 6 წელი გაგრძელდა. 

რაც შეეხება ტრამპს, იგი  არ მოერიდა კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებას და 

თალიბებთან შეთანხმებასაც მიაღწია. თუმცა რამდენად შესრულდა შეთანხმებაში გაწერილი 

პირობები სხვა საკითხია, რამეთუ ათასობით დაკავებული თალიბის გათავისუფლების საპასუხოდ 

მათ მხოლოდ საერთაშორისო სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ საომარი მოქმედებების 

შეჩერება და დაკავებული ავღანელი სამხედროების გათავისუფლება ევალებოდათ, რაც რა თქმა 

უნდა, არ შეასრულეს. აშშ-ის დღევანდელი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებით, 

საბოლოოდ, ამა წლის 31 აგვისტოს დამთავრდება მისია, როცა ყველა ამერიკელი სამხედრო 

დატოვებს ავღანეთს. (The White House, 2021) 
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რაც შეეხება ISAF-ის მისიის დასრულებას, დღესდღეობით უკვე ჩანს, თუ რაოდენ სავალალო 

შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ყოველივე ამას. ქვეყნის უსაფრთხოების დონე მკვეთრად შემცირდა, 

გაიზარდა თავდასხმების რაოდენობა. დაახლოებით ტერიტორიის 85 % თალიბების ხელში 

გადავიდა. მკვლევართა ნაწილი კი არ უარყოფს, რომ შეიძლება კვლავ თალიბანი მოვიდეს 

ხელისუფლების სათავეში. რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს, მათ უკვე დახურეს ათეულობით 

სკოლა და აპირებენ კიდეც ქალების უფლებების კვლავ შეზღუდვას. ასე თუ ისე, გამოსწორებული 

სიტუაცია ავღანეთში კვლავ რთულდება. სათუო ხდება მისი მომავალიც, რამეთუ არ არის 

გამორიცხული, რომ გაიზარდოს უმუშევართა რიცხვი, კორუფციის დონის გაზრდა მოყვეს 

ყოველივე ამას. უახლესი ინფორმაციებით იზრდება ქვეყნის დატოვების მომხრეთა რიცხვი, 

განსაკუთრებით საფრთხე ემუქრება იმ პირებს, რომლებიც კოალიციურ ძალებთან მუშაობდნენ. 

არც თუ ისე შორეული ისტორიული წარსული გვაჩვენებს იმასაც, რომ თალიბებთან 

მოლაპარაკებების წარმოების წარმატებულობა ძალიან მცირეა. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ ნატო-ს მისია ავღანეთში არ დაუსრულებია. ქვეყანა კვლავ დგას საშიშროების 

წინაშე, მიუხედავად იმისა, ვაღიარებთ, რომ ავღანეთს გარკვეულ ეტაპზე დამოუკიდებლად უნდა 

ემართა სახელმწიფო. მაინც ვფიქრობთ, რომ ჯერჯერობით იმდენად მძლავრი არ იყო 

სახელმწიფო უსაფრთოხების აპარატი, რომ მარტო გამკლავებოდნენ რთულ მისიას-დაეცვათ 

ავღანეთი ტერორისტებისგან. 

 

დასკვნა 

 საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ავღანეთში სიტუაცია თანდათანობით კიდევ უფრო 

უკონტროლო ხდება. ISAF-ის მისიის თითქმის 20 წლიანი მიმდინარეობის პერიოდში იყო 

გარკვეული წინსვლები, რაც რა თქმა უნდა ყურადსაღებია, რამეთუ ვითარების შედარებით 

დარეგულირება და სასიკეთო ცვლილებები დაეტყო ავღანეთს და მის მოსახლეობას. გაიზარდა 

სკოლების რაოდენობა, ქალებსა და ბავშვებს მიეცათ უფლება  მიეღოთ განათლება, უშიშროების 

ძალების წვრთნა დაიწყო, ფაქტობრივად თანდათანობით შეიქმნა ყველაფერი, რაც საჭირო არის 

განვითარების გზაზე დამდგარი სახელმწიფოს შექმნისთვის.  

შესაბამისად, ეტაპობრივად უნდა მომხდარიყო ნატო-ს ჯარების გამოყვანა და მართვის 

სადავეების ავღანელებისთვის გადაცემა. თუმცა რამდენად გამართლებული იყო ამ ეტაპზე ეს 

გადაწყვეტილება, სათუო არის. რამეთუ გასათვალისწინებელია ავღანელი ხალხის 

დამოკიდებულება ქვეყნის მომავლისადმი და მათი პატრიოტიზმის გრძნობა. ამასთან  გვაქვს 

ისტორიული გამოცდილება, რომლის გაანალიზების შედეგად ვასკვნით, რომ თალიბების 

ხელისუფლების სათავეში ყოფნის დროს განადგურდა ინფრასტრუქტურა, დაიხურა სკოლები თუ 

უნივერსიტეტები, გაუარესდა ეკონომიკური მდგომარეობა, შეიზღუდა ადამიანების უფლებები. 

არასახარბიელო გამოცდილება მიიღეს ავღანელებმა, თუმცა კვლავ არის საშიშროება იმისა, რომ 

იგივე განმეორდეს.  

 გამომდინარე რელიგიური ექსტრემისტებისა და ტერორისტების მომძლავრებისა, ასევე  ვერ 

დამყარებული მშვიდობის ხანგრძლივი პერიოდისა ავღანეთი დღესდღეობით არშემდგარი 

სახელმწიფოების რიგში მოწინავე პოზიციებს იკავებს. მიუხედავად იმისა, რომ ნატო-ს ამოცანა 
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ტერორისტებთან ბრძოლის გარდა თანდათანობით სახელმწიფოს განვითარება გახდა, 

რისთვისაც გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, მაინც პრობლემები უფრო მეტია, ვიდრე წინსვლა.   

თუ თანამედროვე მოვლენებსაც შევეხებით დავინახავთ, რომ ნატო-ს ჯარების ავღანეთის 

ტერიტორიიდან გამოსვლის შედეგად ვითარება ქვეყანაში უფრო და უფრო რთულდება. 

ავღანეთის უსაფრთოხების ძალები ვერ უმკლავდებიან ტერორისტებს. შესაბამისად სავარაუდოა, 

სულ მოკლე ხანში ხელისუფლების სათავეში თალიბები მოვიდეს. რაც რა თქმა უნდა, ახალ 

გამოწვევებს გააჩენს საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. ამას ემატება, ქვეყნიდან წასვლის 

მსურველთა რიცხვი და შესაძლო საფრთხეები, რაც ქვეყნის არასტაბილურ მდგომარეობას 

განაპირობებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ავღანეთი ძალიან მნიშვნელოვანი 

გეოსტრატეგიული მდებარეობით გამოირჩევა, შესაბამისად, არ არის გამორიცხული ახლა უკვე 

რუსეთმა სცადოს ტერორისტებთან პოზიტიური  ურთიერთობების დამყარება და მის 

სასარგებლოდ სიტუაციის შემობრუნება. 
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აბსტრაქტი 

თურქეთის გააქტიურებამ მეზობელ სახელმწიფოებსა და რეგიონებში წარმოქმნა 

მოთხოვნილება, რომ თურქეთის როლს სამხრეთ კავკასიაში 2020 წლის ყარაბაღის ომის 

შემდეგ ახლებურად შევხედოთ. ამ კუთხით, ერთის მხრივ, თუ რუსეთის გარკვეულწილად 

დამაბალანსებელი ძალის გამოჩენა საქართველოსთვის დადებით მოვლენად მიიჩნევა, 

მეორეს მხვრივ ვერ ავუვლით გვერდს საქართველოს კანონმდებლობის უგულებელყოფით 

თურქეთის მიერ აფხაზეთთან დამყარებულ ურთიერთობებს. სტატია სწორედ ამ 

ურთიერთობებს და მის განმაპირობებელ მიზეზებს მიმოიხილავს, მიზეზებს შორის კი 

განსაკუთრებულ ყურადღებას თურქეთში მცხოვრებ აფხაზ დიასპორაზე ამახვილებს. 

კვლევა მიზნად ისახავს გამოავლინოს თურქეთში აფხაზური ლობირების მასშტაბები და 

განიხილოს მისი როლი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონთან თურქეთის მიერ 

არაოფიციალური პოლიტიკის წარმართვაში. 

კვლევის შედეგი თურქეთსა და აფხაზეთს შორის ურთერთობების განხილვითა და აფხაზური 

დიასპორისთვის მნიშვნელოვანი როლის მინიჭებით განისაზღვრება. როგორც ნაჩვენებია, 

თურქეთი აფხაზეთთან ამყარებს არა მხოლოდ სავაჭრო, არამედ არაოფიციალურ დონეზე 

პოლიტიკურ ურთიერთობებსაც, რაც, მათ შორის, გამოიხატება პოლიტიკოსებისა და 

პარლამენტარებისგან შემდგარი დელეგაციების ვიზიტებით  აფხაზეთის დე-ფაქტო 

რესპუბლიკასა  და თურქეთში, განსაკუთრებით 2008 წელს რუსეთის მიერ აფხაზეთის 

დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ. ეს ურთიერთობები ჩრდილს აყენებს 

საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობას. კვლევა 

ავლენს, რომ თურქეთის მიერ მსგავსი პოლიტიკის წარმართვას დიდწილად  აფხაზური 

დიასპორა განაპირობებს და უმეტეს შემთხვევაში თვითონვეა მათი ინიციატორიცა და 

ორგანიზატორიც.  

 

საკვანძო სიტყვები: თურქეთი, საქართველო, დე ფაქტო აფხაზეთი, თურქეთ- დე ფაქტო 

აფხაზეთის ურთიერთობები, აფხაზური დიასპორა.  
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შესავალი 

საქართველოსა და თურქეთს შორის ურთიერთობები საქართველოს მიერ 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ მნიშვნელოვნად განვითარდა და მიაღწია 

სტრატეგიულ პარტნიორობას. თურქეთი არის საქართველოს მნიშვნელოვანი 

ეკონომიკური, სამხედრო და პოლიტიკური პარტნიორი. აღსანიშნავია თურქეთის 

ჩართულობა სამხრეთ კავკასიაში არსებულ კონფლიქტებთან, მათ შორის, აფხაზეთის 

კონფლიქტთან დაკავშირებით: 1990-იანი წლების მიწურულს თურქეთი ქართულ და 

აფხაზურ მხარეს შორის მოლაპარაკებების ინიციატივით გამოვიდა; 1999 წელს შედგა 

სტამბოლის შეხვედრა აფხაზეთის კონფლიქტის თემატიკაზე; 2008 წლის რუსეთ-

საქართველოს ომის შემდეგ თურქეთმა კიდევ ერთხელ გამოიჩინა ინიციატივა და 

წარმოადგინა „სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობისა და თანამშრომლობის პლატფორმა“ 

(ვაისი, ა.;  ზაბანოვა, ი.;  სმოლნიკი, ფ.; 2018). 

ინიციატივა, რომელიც რეჯეფ ტაიფ ერდოღანმა 2008 წლის აგვისტოს თვეში მოსკოვში 

ვიზიტისას წამოაყენა, გამორიცხავდა აშშ-ს და მოიცავდა 3+2 ფორმატს, სადაც სამხრეთ 

კავკასიურ 3 სახელმწიფოსთან ერთად მოიაზრებოდა თურქეთი და რუსეთი (მანჩხაშვილი, მ.  

2018). მიუხედავად იმისა, რომ ინიციატივა არ შედგა, იდეა გამოხატავდა თურქეთის დიდ 

ინტერესს სამხრეთ კავკასიის შავი ზღვისპირეთის რეგიონისადმი და სურვილს, ყოფილიყო 

მნიშვნელოვანი სტრატეგიული და პოლიტიკური მოთამაშე რუსეთთან ერთად. ეს კი იყო 

თურქეთის მისწრაფების გამოვლინება- გაეფართოებინა გავლენა კავკასიაში. 

2020 წელს კი აზერბაიჯანისადმი თურქეთის პოლიტიკურმა და სამხედრო მხარდაჭერამ 

კავკასიაში ვითარება შეცვალა. მართალია, რუსეთმა მიიღო დამატებითი უპირატესობები, 

როგორიცაა სამშვიდობოების განლაგება მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე და სომხეთისა 

და მთიანი ყარაბაღის დამაკავშირებელი მარშრუტების უსაფრთხოების კონტროლირება 

(ბატაშვილი, დ. 2020), თუმცა მას მოუწევს, თვალი გაუსწოროს ფაქტს, რომ რეგიონში 

თურქეთის მნიშვნელობა გაიზარდა. თურქეთმა შექმნა სიტუაცია, რომელშიც რეგიონში 

ძალთა კალკულაციებისას ანკარას პოზიცია უნდა იყოს გათვალისწინებული. (Górecki,W., & 

Chudziak, M. 2021 : 5-7; Gabuev, A. 2020) 

აქედან გამომდინარე, ერთის მხრივ, მნიშვნელოვანია დავინახოთ, რომ რეგიონში 

თურქეთის გააქტიურება შესაძლოა, რუსული გავლენების დამაბალენსებელი იყოს, 

განსაკუთრებით საქართველოსთვის, რადგან ის ნატოს წევრია და აქტიურად უჭერს მხარს 

საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. სხვადასხვა პერიოდში არსებობდა მოსაზრებებიც, რომ 
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თურქეთს, როგორც მედიატორს, შეუძლია, ახალი მუხტი შეიტანოს კონფლიქტის 

მშვიდობიანად მოგვარების პროცესში, თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 

საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებობს „ჩავარდნებიც“, რომელიც გამოიხატება 

თურქეთის მიერ აფხაზეთთან ურთიერთობების დამყარებაში. ამაზე ნაკლებადაა 

გამახვილებული ყურადღება ქართულ-თურქული ურთიერთობების მიმოხილვისას. 

შესაბამისად ნაშრომი პასუხს გასცემს კითხვას - თუ რა ურთიერთობები აქვს თურქეთს „დე-

ფაქტო“ აფხაზეთთან? რა არის ის მიზეზები და მიზნები, რაც უბიძგებს საქართველოს 

სტრატეგიულ პარტნიორს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლით დაამყაროს 

ურთიერთობები ოკუპირებულ ტერიტორიად აღიარებულ აფხაზეთთან? და რაც მთავარია, 

ნაშრომი მიმოიხილავს თურქეთში აფხაზური ლობირების მასშტაბებსა და გავლენებს 

საქართველოს სეპარატიულ რეგიონთან თურქეთის არაოფიციალური პოლიტიკის 

წარმართვაზე. შესაბამისად ლიტერატურის მიმოხილვას სწორედ საერთაშორისო 

ურთიერთობებში დიასპორის როლის განხილვითა და აფხაზურ დიასპორაზე მსჯელობით 

დავიწყებთ.  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა   

დიდი ხნის მანძილზე საერთაშორისო ურთიერთობებში გაბატონებული თეორიული 

მიმართულება- რეალიზმი სახელმწიფოს უნიტარულ და რაციონალურ აქტორად 

წარმოადგენდა და არ ტოვებდა სივრცეს სხვა მნიშვნელოვანი აქტორებისთვის.  თუმცა 

საერთაშორისო პოლიტიკაზე დაკვირვების შედეგად სულ უფრო და უფრო ხშირად აქცენტი 

კეთდება იმაზე, რომ სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებზე მრავალი ფაქტორი ახდენს 

გავლენას.    ამ    სტატიაში    ერთ-ერთ    ასეთ    ფაქტორად    დიასპორაა    წარმოდგენილი. 

სტატიაში „დიასპორა და საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია“ (2003) იოსი შეინი და 

აარონ ბარტი დიასპორას განიხილავენ, როგორც დამოუკიდებელ აქტორს, რომელსაც 

შეუძლია გავლენა მოახდინოს სახელმწიფოების პოლიტიკაზე. ისინი ასევე ცდილობენ, 

შეავსონ საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში დიასპორის კვლევასთან 

დაკავშირებით არსებული სიცარიელე საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიების 

მოშველიებით. ავტორების განცხადებით დიასპორები ძირითადად მოქმედებენ, როგორც  

მულტიკულტურული საგარეო პოლიტიკის დამცველები, ტრანსნაციონალური კავშირების 

დამყარების ხელშემწყობნი და შუამავლები მათ ისტორიულ სამშობლოსა და 

ადგილსამყოფელ ქვეყნებს შორის. ისინი გადასცემენ „სამეწარმეო სულისკვეთებასა“ და 
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მნიშვნელოვან მწარმოებლურ უნარ-ჩვევებს ისტორიულ სამშობლოს (ამ მიმართულოებებს 

აფხაზური დიასპორის საქმიანობის მიმოხილვისას შევხვდებით). ავტორები დიასპორას 

განსაზღვრავენ, როგორც საერთო წარმოშობის ხალხს, რომლებიც ისტორიულ 

სამშობლოსთან   კავშირში   აღიქმებიან   და   არიან   ეროვნული   საზოგადოების   ნაწილნი.  

მითათ ჩელიკპალა(2006), რომელიც კონკრეტულად ჩრდილოკავკასიელ დიასპორაზე 

ამახვილებს ყურადღებას განიხილავს აფხაზური და ჩეჩნური დიასპორის ქმედებებს 

აფხაზეთსა და ჩეჩნეთში კონფლიქტის არსებობის დროს და მიმოიხილავს მათ მიერ 

თურქეთის პოლიტიკაზე არსებულ გავლენას. ამ მხრივ, ავტორი გამოყოფს დიასპორის 

როლს კავაკსიის რეგიონთან დაკავშირებით ინფორმაციებისა და ცოდნის გავრცელების 

კუთხით, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, როცა კავკასიის რეგიონზე 

თურქეთში მეტ-ნაკლებად ინფორმაციული ვაკუუმი არსებობდა.  სხვა ავტორებისგან 

განსხვავებით სტატიაში ყურადღება მახვილდება ტელევიზიებში, გაზეთებსა და სხვა 

მედიასაშუალებებში დიასპორის აქტიურობაზე, როგორც თურქულ პოლიტიკაზე გავლენის 

მოხდენის ერთ-ერთ საშუალებაზე.  ავტორები ხაზს უსვამენ დიასპორის აქტიურობას 

შეხვედრების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში, სადაც თურქ პოლიტიკოსებს ძირითადად 

ინფორმაციას გადასცემდნენ აფხაზეთსა და იქ მიმდინარე კონფლიქტზე, რითაც მიაღწიეს 

თუნდაც 1992 წლის 13 ოქტომბერს თურქეთის პარლამენტში აფხაზეთის საკითხის 

წამოჭრასა და განხილვას (Çelikpala. M.,  2006: 433). 

თურქეთში აფხაზური დიასპორის როლზე ამახვილებენ  ყურადღებას ფრანცისკა სმოლნიკი, 

ანდრეა ვაისი და იანა ზაბანოვა. ისინი განსაკუთრებულად უსვამენ  ხაზს  დიასპორის როლს 

თურქეთის მიერ 1990-იან წლებში კავკასიის სახელმწიფოებთან და ხალხებთან 

ურთიერთობების დამყარებაში, რადგან ისინი ინფორმაციისა და ცოდნის გადამცემ 

მნიშვნელოვან ერთეულებს წარმოადგენდნენ. ისინი ასევე გამოყოფენ დიასპორის ლობისტურ 

როლს დე-ფაქტო აფხაზეთის წარმომადგენლების  თურქულ სამთავრობო წრეებთან 

დაკავშირებაში. სტატიაში ყურადღება მახვილდება ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რომლებიც 

ასევე აფხაზურ დიასპორაზეა დამოკიდებული, რადგან კომპანიები, რომლებიც აფხაზეთთან 

კავშირში ებმებიან, უმეტესად სწორედ აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლების 

მფლობელობაშია. საბოლოო ჯამში ავტორები აცხადებენ, რომ  თურქეთის მიერ აფხაზეთთან 

დამყარებული და შენარჩუნებული ურთიერთობები მიმართულია იმისკენ, რომ არ გამოიწვიონ 

აფხაზურ დიასპორაში უსიამოვნება. (ვაისი, ა.;  ზაბანოვა, ი.;  სმოლნიკი, ფ.; 2018) 

სერგი კაპანაძე დე ფაქტო აფხაზეთთან თურქეთის სავაჭრო ურთიერთობებზე საუბრისას (რასაც 

თურქეთსა და საქართველოს შორის „განხეთქილების ვაშლს“ უწოდებს) ეხება დიასპორის 
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საკითხს. ის თურქეთის მხრიდან აფხაზეთთან ურთიერთობების შენარჩუნებაში ერთ-ერთ 

მთავარ ფაქტორად ასახელებს აფხაზურ დიასპორას და მათი კავშირებს ისტორიულ 

სამშობლოსთან. თუმცა მან ასევე გამოჰყო სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებიც, როგორებიცაა 

თურქეთის სურვილი აფხაზეთში რუსული გავლენის დაბალანსებისა და სხვა. (Kapanadze, S., 

2014: 57-59)  

დანარჩენი მკვლევრებისგან განსხვავებით, რომლებიც დიასპორის გარდა სხვა ფაქტორებსაც 

განიხილავდნენ მკვლევარი ბურჩუ პუნსმანი თავის სტატიაში, რომელშიც შავი ზღვის რეგიონში 

თურქეთის მაინტეგრირებელ როლზე საუბრობს,  აფხაზურ დიასპორას მოიაზრებს მთავარ 

მამოძრავებელ ძალად თურქეთისა და დე ფაქტო აფხაზეთს შორის ურთიერთობების 

ჩამოყალიბების პროცესში. ის ძირითადად აფხაზური დიასპორის ლობირებასა და 

ადვოკატირებაზე ამახვილებს ყურადღებას (Punsmann, B. G. 2009).  

არიან ავტორებიც, რომლებიც თურქეთის მიერ დე ფაქტო აფხაზეთთან ურთიერთობების 

დამყარების მიზეზებზე საუბრისას აფხაზური დიასპორის როლს თითქმის უარყოფენ, 

მაგალითად იგორ ტორბაკოვი ემრულა უსლუს მსგავსად (2009) თურქეთისა და აფხაზეთის 

ურთიერთობების მიზეზების განხილვისას აღნიშნავს თურქეთის სურვილს არ დაუშვას რუსეთის 

სრული დომინირება აფხაზეთში, ან სურვილს დაამყაროს აფხაზეთთან ჩრდ.კვიპროსის მსგავსი 

ურთიერთობები და სხვა. თუმცა აფხაზური დიასპორის როლს ძალზე მცირე ყურადღებას 

უთმობს ( Torbakov, I. 2009) 

 

მეთოდოლოგია 

სტატიაში გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდები. კერძოდ ნაშრომი ძირითადად 

ეფუძნება ე.წ სამაგიდო კვლევის მეთოდს, რაც გულისხმობს მეორეული წყაროების 

დამუშავებას.   საკვლევ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, კერძოდ, იმის გამოსარკვევად თუ რა 

ურთიერთობები არსებობს თურქეთსა და დე ფაქტო აფხაზეთს შორის და რა როლი აქვს 

აფხაზურ დიასპორას ამ ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, გამოყენებულია ლიტერატურის 

მიმოხილვა და განხილულია სხვადასხვა აკადემიურ წყაროში მოცემული ინფორმაცია.  

ამასთანავე სტატიაში მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი მასალის  დაზუსტებისთვის რიგ 

შემთხვევებში გამოყენებულია ქართულ, აფხაზურ და თურქულენოვან საინფორმაციო 

სააგენტოთა საიტებზე გამოქვეყნებული მასალები, ასევე არქივები.  

ნაშრომის ერთი ნაწილი თურქეთისა და დე-ფაქტო აფხაზეთის ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ურთიერთობების მიმოხილვას და ამ ურთიერთობების დამყარების მიზეზების 
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გამოყოფას ეხება, შესაბამისად სხვადასხვა რელევანტური ნაშრომისა და სტატიის ანალიზს 

წარმოადგენს.  

საბოლოო ჯამში ინტერნეტ რესურსების, განსაკუთრებით კი სამეცნიერო ელექტრონული 

ბიბლიოთეკების გამოყენებით მოპოვებული მასალების ანალიზი და მათზე დაყრდნობით 

გამოტანილი დასკვნები მნიშვნელოვნად ხელისშემწყობია სტატიის მთავარი საკვლევი 

კითხვებისთვის პასუხის გასაცემად.  

 

თურქეთის ეკონომიკური-სავაჭრო ურთიერთობები აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან 

აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ ოფიციალურ დონეზე თურქეთი მუდმივად უჭერს მხარს 

საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და აფხაზეთის კონფლიქტის 

მოგვარებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის დაცვით. მაგრამ 

აფხაზეთის საერთაშორისო იზოლაციისა და დსთ-ს მიერ 1996 წლის 19 იანვარს მიღებული 

რეზოლუციით აფხაზეთზე დაწესებული ემბარგოს მიუხედავად (რომელსაც თურქეთიც 

შეუერთდა) თურქეთს იზოლაციის წესები სრულად არ შეუსრულებია. 1990 წლებიდან 

მოყოლებული თურქეთის ექსპორტი აფხაზეთში  მოიცავს სურსათით, სამშენებლო 

მასალით, საწვავით, საპოხი მასალით, ტანსაცმლით, სამანქანო მოწყობილობებით და 

ქსოვილებით ვაჭრობას. აფხაზეთიდან კი თურქეთში გადის ტყვარჩელში მოპოვებული 

ქვანახშირი, ხე-ტყის მასალა, თევზი და ჯართი (Abkhaz World ; 2012). სავაჭრო 

ურთიერთობები გაიზარდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ რუსეთის მიერ 

აფხაზეთისა და ე.წ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარების შემდეგ. 

აღსანიშნავია, რომ ტყვარჩელში ქვანახშირის მოპოვებასა და ექსპორტს 2002 წლიდან 

უზრუნველყოფდა თურქულ-აფხაზური კომპანია “Tamsash”. 2009 წლიდან ის გარდაიქმნა 

აფხაზურ კომპანიად- „Tkvarčal-ugol“, რომლის ხელმძღვანელია აფხაზი მუჰაჯირების 

შთამომავალი   და   აფხაზეთის   ომის   მონაწილე   ტიფუნ   არძინბა.   (Узел, К. 2010, June) 

ბიზნესის წარმოება დაიწყეს თურქეთიდან აფხაზეთში დაბრუნებულმა აფხაზებმაც, 

რომლებმაც წამოიწყეს სხვადასხვა ბიზნესი და დააარსეს  იმპორტ-ექსპორტის კომპანიები.  

ბესლან ბარათელიას(აფხაზი ეკონომისტის) გაანგარიშებით, სანამ 2008 წელს რუსეთი 

აფხაზეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებდა და იქ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ 

საქმიანობას წამოიწყებდა, თურქეთიდან იმპორტირებული საქონლის საბაჟო გადასახადი 

„დე-ფაქტო“ აფხაზეთის „სახელმწიფო“ ბიუჯეტის 30%-ს შეადგენდა (კლეიტონი, ნ.  2011). 
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2012 წლის მონაცემებითა და  აფხაზეთის საბაჟო სტატისტიკისა და ანალიზის 

დეპარტამენტზე დაყრდნობით დე-ფაქტო აფხაზეთის მთავარ სავაჭრო პარტნიორებად 

რუსეთი(64 %) და თურქეთი (18 %) რჩებიან. აფხაზეთის ექსპორტის მაჩვენებელში რუსეთი 

64%-ს იკავებს, თურქეთი აქაც მეორეა 36%-ით(Abkhaz World ; 2012). 2013 წლის 

არაოფიციალური მონაცემებით თურქეთისა და დე ფაქტო აფხაზეთის ვაჭრობის 

მოცულობამ 600 მილიონ დოლარს მიაღწია. ვაჭრობის უდიდესი ნაწილი საზღვაო 

მარშრუტებით განხორციელდა (Kapanadze, S.  2014: 59-60). 2014 წლის მონაცემებითა 

თურქეთი აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის მთავარი სავაჭრო პარტნიორია, რაც 

გამოიხატება მის მიერ იმპორტირებულ საქონელში 60%-იანი წილის არსებობით. აფხაზური 

საქონლის ექსპორტის 45 %-ის დანიშნულების ადგილად ასევე თურქეთი სახელდება. 

(Punsmann, B. G. 2009: 84).  

თურქეთის ვაჭრობა აფხაზეთთან ძირითადად საზღვაო გზით ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობის გვერდის ავლით. ამას წარსულში ხშირად მოჰყოლია თურქული სავაჭრო 

ან საბარგო გემების დაკავება ქართული მხარის მიერ. ეს წარმოქმნის დაძაბულობას და 

უკმაყოფილებას ორივე ქვეყნის ოფიციალური პირების მხრიდან, შესაბამისად ჩრდილს 

აყენებს ორი ქვეყნის ურთიერთობას. ამცირებს ნდობას თურქული მხარის მიმართ და ასევე  

ამცირებს თურქეთის, როგორც მნიშვნელოვანი აქტორის მოაზრებას აფხაზეთის 

კონფლიქტის აღმოფხვრის საკითხში (Kapanadze, S.  2014: 55; სმოლნიკი, ფ.; ვაისი, ა.;  

ზაბანოვა, ი.;  2018). ვაჭრობა ძირითადად საზღვაო მარშრუტების გამოყენებით 

მიმდინარეობს თურქული პორტებიდან (სტამბული, ტრაბზონი და სამსუნი) სოჭის 

მიმართულებით, თუმცა გემების ნაწილი იცვლის კურსს და პირდაპირ სოხუმისკენ 

მიემართება, ცხადია, ქართული კანონმდებლობის გვერდის ავლით. კანონმდებლობის 

დარღვევით აფხაზეთისკენ მიმავალი გემები წარსულში ხშირად აღმოჩენილან დაკავებული 

საქართველოს საზღვაო ძალების მიერ, ვინაიდან ოკუპირებულ აფხაზეთთან ყველა ტიპის 

ვაჭრობას (გარდა ჰუმანიტარული ტვირთის გადატანისა) საქართველო მრავალი 

საკანონმდებლო აქტით კრძალავს(Kapanadze, S.  2014: 60-61). მათ შორისაა 2008 წელს 

მიღებული „კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“, რომელიც ოკუპირებული 

ტერიტორიების განსაკუთრებული სამართლებრივი რეჟიმს ადგენს. საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულება № 313 „საქართველოს საზღვაო სივრცის აფხაზეთის საზღვაო 

რაიონში საქართველოს უფლებების, ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და 

უშიშროების დაცვის შესახებ“ ითვალისწინებს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებამდე 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიული წყლებისა და მიმდებარე ზონის, 

სოხუმის საზღვაო ნავსადგურისა და პორტპუნქტების დახურვას. საქართველო ზღუდავს 
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ექსკლუზიურ ეკონომიკურ ზონაში  თავისუფალ ნაოსნობას    განსაკუთრებულ    ინტერესებზე    

აპელირებით     (Kapanadze, S.  2014: 60-61).  

საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას გემების(მათ შორის უმეტესად თურქულის) 

დაკავება მოჰყვა. 1999 წლიდან 2003 წლამდე სულ 40 ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, მოხდა 

თურქული გემების აუქციონზე გაყიდვაც. 2004-2006 წლებში დააკავეს 22 გემი. პროცესი 

მომდევნო წლებშიც გაგრძელდა, მაგრამ განსაკუთრებული რეზონანსი გამოიწვია 2009 

წელს პანამის დროში ქვეშ მცურავ ტანკერ „ბუკეტის“ თურქეთის მოქალაქე კაპიტნის 

დაკავებამ, რომელსაც 24 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. (Punsmann, B. G. 2009: 85-86.) ამ 

ფაქტს განსაკუთრებით მოჰყვა გამოხმაურება თურქეთში. ამავე პერიოდში, 2009-10 წლებში, 

საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობები შედარებით გაცივებით გამოირჩეოდა 

(Kapanadze, S. 2014: 63). ტანკერის დაკავებამ პოლიტიკური ეშელონებშიც გამოიწვია 

რეზონანსი. შედეგად თბილისში, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის 7 სექტემბრის 

წინასწარ დაგეგმილი ვიზიტის დროს, აჰმეთ დავუთოღლუმ დააფიქსირა მკაფიო 

მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი, თუმცა შეხვედრაზე 

დავუთოღლუმ ყურადღება დაკავებული თურქი კაპიტნის განთავისუფლებასაც მიაპყრო.  

ამავე საკითხზე ის გაესაუბრა საქართველოს მაშინდელ პრეზიდენტს, მიხეილ სააკაშვილსაც 

(წამალაშვილი, ე. 2009). შესაბამისად ესაა თვალნათელი ილუსტრაცია იმისა, რომ 

აფხაზეთთან არაოფიციალური სავაჭრო ურთიერთობების საკითხმა თურქეთ-

საქართველოს შორის მაღალი დონის პოლიტიკაშიც გადმოინაცვლა.  

 

აფხაზური დიასპორა და პოლიტიკური საკითხები 

თურქეთში მცხოვრები მუჰაჯირების შთამომავალი აფხაზები „დე-ფაქტო“ აფხაზეთისთვის 

მნიშვნელოვან დასაყრდენს წარმოადგენენ თურქეთთან ურთიერთობის დროს, ვინაიდან 

ლობირებენ  აფხაზურ პოლიტიკას. ასევე წარმოადგენენ პოტენციური მოქალაქეებისა და 

უცხოური ინვესტიციების წყაროს(Frear, T. 2014).  დაუზუსტებელი მონაცემებით ეთნიკური 

აფხაზების რაოდენობა თურქეთში საგრძნობლად ვარირებს. აფხაზური დიასპორის 

წარმომადგენლები თურქეთში ამბობენ, რომ აფხაზთა რიცხვი დაახლოებით მილიონია, 

თავად აფხაზი „ოფიციალური“ პირების მტკიცებით რიცხვი 500.000-დან მილიონამდე 

მერყეობს. რომელი მაჩვენებელიც არ უნდა იყოს მართალი, ერთი რამ თვალშისაცემია: 

თურქეთში მცხოვრებ აფხაზთა რაოდენობა ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე საკუთრივ 

აფხაზეთში: 2011 წლის მონაცემებით აფხაზეთის მოსახლეობა 240.000 ადამიანს შეადგენს, 



აბრამიძე/სტუდენტთა ჟურნალი სოცილურ მეცნიერებებში/აპრილი, 2021 

53 
 

რომელთაგან 50.71%  ანუ მხოლოდ 122.000 ადამიანია ეთნიკურად აფხაზი(Abkhaz World; 

2011). ამ მონაცემთა სანდოობა ხშირ შემთხვევაში ეჭვქვეშ   დგას,   თუმცა   ზოგადი   სურათის   

დანახვის   საშუალებას   მაინც   იძლევა.  

აღსანიშნავია, რომ თუნდაც მილიონიანი აფხაზური დიასპორა თურქეთის მთლიან 

მოსახლეობასთან შეფარდებით, რომელიც 2020 წლის მონაცემებით 84 მილიონს შეადგენს, 

საკმაოდ მცირე, ერთი შეხედვით ნაკლებად მნიშვნელოვანი რიცხვია, თუმცა აფხაზური 

დიასპორის საქმიანობა უნდა განვიხილოთ ჩერქეზულ დიასპორასთან კავშირში (Çelikpala. 

M.,  2006: 426-430). აღსანიშნავია, რომ თურქეთში ჩერქეზული დიასპორა ჩრდილოეთ 

კავკასიის ხალხთა შთამომავლებს აერთიანებს და ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი და 

აქტიური დიასპორაა, რომელსაც აქვს მყარი  და ახლო კავშირები თურქეთის 

მთავრობასთან და რომელიც აქტიურად უჭერს მხარს აფხაზურ დიასპორას, მათ 

შეხედულებებსა და მიზნებს. მართალია, რთულია ჩრდილოეთ კავკასიელთა ე.წ „ჩერქეზთა“ 

დიასპორის ზუსტი რიცხვის დადგენა, თუმცა არაოფიციალური მონაცემით ეს რიცხვი 

შესაძლოა 7 მილიონსაც აღწევდეს რასაც შედარებით დიდ მასშტაბებზე გავყავართ(Çelikpala. 

M.,  2006: 426-430). შესაბამისად თურქეთის მთავრობას უწევს გაითვალისწინოს არა 

მხოლოდ რამდენიმე ასეული ათასი აფხაზის, არამედ რამდენიმე  მილიონიანი დიასპორის 

შეხედულებები აფხაზეთთან მიმართებით.  

დღეს დიასპორის მიერ შექმნილია მრავალრიცხოვანი ასოციაციები და ფონდები. ისინი 

ცდილობენ, იყვნენ ჩართულნი არა მხოლოდ კულტურულ და სოციალურ აქტივობებში, 

არამედ კავკასიაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებში. ასევე ერთვებიან თურქეთის არა 

მხოლოდ საშინაო, არამედ საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაშიც. აღსანიშავია, რომ 

საბჭოთა კავშირის დაშლისა და კავკასიის რეგიონში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემდეგ 

თურქეთს არ ჰქონდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ერთდროს რკინის ფარდის მიღმა 

არსებულ სამყაროზე. კავკასიის მიმართ საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის გატარებისთვის 

აუცილებელი ინფორმაციის ნაკლებობის აღმოფხვრის აუცილებლობამ დიასპორულ 

ორგანიზაციებს მნიშვნელობა შემატა და ინფორმაციისა და ცოდნის მოპოვების 

მნიშვნელოვან წყაროდ გადააქცია, რამაც თავის მხრივ მათთვის გააჩინა შესაძლებლობები 

გაეწიათ ლობირება თავიანთი მშობლიური ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენებში 

თურქეთის აქტიური ჩართვისთვის (Çelikpala. M.,  2006: 429-430).  ზოგადადაც შესაძლოა 

ითქვას, რომ დიასპორათა მუშაობის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი იყო თურქეთის 

დაინტერესება კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებით. აფხაზურმა და ჩერქეზულმა დიასპორამ 

უმთავრეს მიზანს-თურქეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას 
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მართალია, ვერ მიაღწია (უფრო მეტიც, თურქეთი ოფიციალურ დონეზე მუდმივად გამოდის 

საქართველოს ტერიტორიული ურღვევობისა და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი პოზიციით), 

თუმცა აფხაზური ლობირებით გარკვეულწილად მაინც მოხდა აფხაზეთის   

„რესპუბლიკისთვის“   შედარებით   სასარგებლო   პოლიტიკის   ჩამოყალიბება.  

მნიშვნელოვანია ვახსენოთ კავშირების არსებობა პოლიტიკოსების დონეზე და ამ 

პროცესებში აფხაზური დიასპორის აქტიურობა. შეიძლება ითქვას, რომ  თურქეთმა 

თანდათანობით დაიწყო აფხაზი დიასპორის, როგორც ლეგიტიმური დაინტერესებული 

მხარის აღიარება საქართველოსა და მის სეპარატიულ რეგიონთან მიმართებით 

ურთიერთობების კუთხით (Punsmann, B. G.  2009: 87). სწორედ დიასპორა განსაზღვრავს, 

აორგანიზებს და ლობირებს თურქი პოლიტიკოსების ვიზიტს აფხაზეთში და აფხაზური 

დელეგაციების ვიზიტს თურქეთში.  

მაგალითები კი საკმაოდ მრავლად მოიძებნება: 2014 წელს, 7 ივნისს, აფხაზი პოლიტიკოსი 

ვალერი ბგანბა შეხვდა თურქეთის პარლამენტის წევრებისგან შემდგარ დელეგაციას 

აფხაზეთში, რომელიც შედგებოდა ხუთი პარლამენტარის, უნივერისტეტის რექტორის, 

საქარიის რეგიონის პოლიტიკოსებისგან (ვაისი, ა.;  ზაბანოვა, ი.;  სმოლნიკი, ფ.; 2018) და 

აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლებისგან. შეხვედრაზე ვალერი ბგანბამ განაცხადა, 

რომ თურქეთის სვლა აფხაზეთის აღიარებისკენ რთული საკითხია, თუმცა დიალოგის 

დაწყება შესაძლებელია. თურქმა პარლამენტარმა კი დაადასტურა თურქული დელეგაციის 

ინტერესები აფხაზეთთან დიალოგის დაწყების შესაძლებლობების მოძიების საკითხში.  

ყურადღება გამახვილდა ასევე თურქული და აფხაზური მხარის ვაჭრობის კომიტეტების მიერ 

მიღწეულ შეთანხმებაზეც. აღნიშნულ ვიზიტს საქართველოს მხრიდან აღშფოთება მოჰყვა 

(Кавказский Узел; 2014).   

2014 წლის 25 აგვისტოს აფხაზეთის ე.წ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ე.წ მინისტრის ვ.ა 

ჩირიკბასა და თურქულ დელეგაციას შორის შეხვედრა გაიმართა. დელეგაციის წევრები 

მოიცავდნენ: საიტ აჩბას (რომელიც მმართველი პარტიის წევრი, ბიუჯეტის დაგეგმარების 

კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე და ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის თურქული ჯგუფის 

წევრია), ქალაქ რიზეს წარმომადგენელ ილიას ჩაკირს და ქალაქ ტოკატის 

წარმომადგენელს ერღუნ დაგლიოღლუს. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ რეპატრიატების 

წარმომადგენლებიც. სწორედ საიტ აჩბამ გამოთქვა სურვილი აფხაზეთსა და თურქეთს 

შორის ურთიერთობების პარლამენტის დონეზე განვითარების შესახებ. შეხვედრაზე 

ყურადღება გაამახვილეს თურქეთსა და აფხაზეთის „რესპუბლიკას“ შორის ურთიერთობების 

დამყარების პროცესში დიასპორის მნიშვნელოვან პოზიტიურ როლზე. ასევე მიმოიხილეს 
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სტამბულში აფხაზეთის „საპრეზიდენტო“ არჩევნებისთვის საარჩევნო პუნქტის გახსნა (On the 

meeting with the delegation from Turkey; 2014), რომელიც აფხაზურ დიასპორას უფლებას 

აძლევდა, მიეღო მონაწილეობა აფხაზეთის „საპრეზიდენტო  არჩევნებში“. 

2017 წლის 19 ივლისს აფხაზური დელეგაცია ეწვია თურქეთის პარლამენტს, სადაც თურქ 

პარლამენტარ ენგინ ტასკუაჩთან გამართეს შეხვედრა (International Fund Apsny; 2017). 

შეხვედრაზე თურქმა პარლამენტარმა დააფიქსირა მისი სიყვარული აფხაზეთის, თავისი 

ისტორიული სამშობლოს, მიმართ და გამოთქვა იმედი, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის  

აღიარების პროცესი კვლავ გაგრძელდებოდა. 

შესაბამისად აფხაზეთთან თურქეთის არაოფიციალურმა ვაჭრობის საკითხმა, ასევე 

აფხაზური დიასპორის აქტიურობით მოწყობილმა შეხვედრებმა საქართველოსა და 

თურქეთს შორის ურთიერთობებში გარკვეული უსიამოვნებები წარმოქმნა. რომ შევაჯამოთ, 

შედეგები შემდეგია:  

 თურქეთის სავაჭრო ურთიერთობები აფხაზეთთან საქართველოს კანონმდებლობის 

გვერდის ავლით, რასაც ხშირად მოჰყვებოდა სატვირთო გემების დაკავება, აჩენს 

უნდობლობას სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის. 

  თურქეთის მხრიდან აფხაზეთის იზოლაციის დარღვევა ამცირებს იზოლაციის 

პოლიტიკის ეფექტურობას.  

 იწვევს პოლიტიკური სახის უთანხმოებებს საქართველოსა და თურქეთს შორის (რაც 

მაგალითად გამოიხატა „ბუკეტის“ დაკავების შემდგომ პროცესებში)(Kapanadze, S., 

2014: 57-59); 

 მცირდება საქართველოს ნდობა თურქეთის, როგორც კონფლიქტის მოგვარების 

შესაძლო მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორის მიმართ (სმოლნიკი, ფ.; ვაისი, ა.;  

ზაბანოვა, ი.;  2018). მართალია აფხაზეთის თურქეთთან ურთიერთობები ამცირებს მის 

რუსეთზე დამოკიდებულებას, თუმცა ეს ხელს არ უწყობს საქართველოსთან 

ურთიერთობების გაუმჯობესებას. შესაბამისად თურქეთი ნაკლებად მოქმედებს, 

როგორც კონფლიქტის აღმოფხვრაში მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი.  

აღსანიშნავია, რომ დიასპორის ჩართულობა მხოლოდ შეხვედრების მოწყობასა და სავაჭრო 

ურთიერთობების დამყარებით არ შემოიფარგლებოდა და ზოგიერთ შემთვევაში ბევრად 

უფრო მასშტაბურ სახეს აღწევდა.  

თურქეთის მიერ საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარების შემდეგ 

საქართველოში სულეიმან დემირელის ვიზიტს (1992 წლის მაისი-ივნისი) დაემთხვა 
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აფხაზური დიასპორის საშუალებით დაფინანსებული და დაორგანიზებული აფხაზეთის ე.წ 

„პრეზიდენტის“ ვლადისლავ არძინბას ვიზიტი თურქეთში. (Çelikpala. M 2006: 231) 

აფხაზურმა დიასპორამ 1992 წელს მოახერხა თურქეთის პრემიერ მინისტრთან სულეიმან 

დემირელთან შეხვედრაც, სადაც ასევე განიხილეს აფხაზეთის საკითხი.  

აფხაზური დიასპორის აქტიურობის საკითხში აღსანიშნავია კავკასია-აფხაზეთის 

სოლიდარობის კომიტეტი (KADK), რომელიც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 

მიმდინარეობის დროს დაარსდა და მოიცავდა 42  ასოციაციის წარმომადგენელს. 

ორგანიზაციის საქმიანობა მიმართული იყო აფხაზეთისთვის ყველა შესაძლო პოლიტიკური 

დახმარების გაწევისკენ, აფხაზეთის საკითხისადმი საზოგადოების ყურადღების მიპყრობისა 

და საზოგადოების მნიშვნელოვანი წევრებისთვის, მედიისთვისა და პლიტიკოსებისთვის 

აფხაზეთზე საჭირო ინფორმაციის მიწოდებისაკენ. შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ 

თურქეთის ოფიციალური პოზიცია მუდმივად საქართველოს უჭერდა მხარს და იყო 

ერთგვარად ქართულ-ცენტრული, თურქული საზოგადოების სიმპატიები   და    მხარდაჭერა  

მიმართული  იყო  აფხაზებისკენ.     (Çelikpala. M.,  2006: 432) 

კავკასია-აფხაზეთის სოლოდარობის კომიტეტი  2000 წლების დასაწყისშიც აქტიურად 

ჩაერთო აფხაზეთის სასარგებლო ლობირებაში, მათ შორის თურქ და ქართველ 

პოლიტიკოსებთანაც. მაგალითად 2001 წელს თურქეთში შევარდნაძის ვიზიტამდე  

კომიტეტის წარმომადგენლები შეხვდნენ თურქეთის პრეზიდენტ აჰმეთ სეზერს. შემდგომ კი 

თავად შევარდნაძესაც, სადაც თავიანთი უარყოფითი შეხედულება დააფიქსირეს 

აფხაზეთისთვის დაწესებულ ემბარგოსთან დაკავშირებით. ასევე თურქეთისგან მოითხოვეს 

საქართველოსთვის სამხედრო დახმარების გაწევის შეწყვეტა, ან, სულ მცირე, ამ სამხედრო 

იარაღის აფხაზეთის წინააღმდეგ გამოყენების აკრძალვა. თურქეთის პრეზიდენტმა 

განაცხადა, რომ აფხაზეთის საკითხს უყურადღებოდ არ დატოვებდა და მშვიდობის 

შენარჩუნებაზე იზრუნებდა. შევარდნაძემ კი შეხვედრის შემდეგ აფხაზ დიასპორასთან და 

განსაკუთრებით კავკასია-აფხაზეთის სოლოდარობის კომიტეტთან(KADK) ურთიერთობების 

შენარჩუნება  მალხაზ კაკაბაძეს დაავალა  (Sözen, A. 2003: 100). 

თურქეთის მიერ დე-ფაქტო აფხაზეთთან ურთიერთობის დამყარებას  ან ამ ურთიერთობების 

არ შეზღუდვას რამდენიმე მიზეზი და მიზანი შეიძლება ჰქონდეს. იმ მწირი წყაროებიდან, 

რომლებშიც აფხაზეთით თურქეთის დაინტერესების თაობაზე მიმდინარეობს საუბრები, 

გამოიყოფა ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტიც. კერძოდ,  თურქეთს, ერთი მხრივ, სურს, რომ 

შეჩერდეს ან მინიმუმ ხელი შეეშალოს აფხაზეთის რუსეთთან უფრო მეტ ინტეგრირებას, 
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(Uslu, E. 2009) რის საშუალებადაც მასთან სავაჭრო ურთიერთობების წარმართვას სახავს.  ეს 

არგუმენტი უფრო რეალურია თუ ნეო-ოტომანიზმსაც მივიღებთ მხედველობაში, რომელიც 

ყოფილი ოსმალეთის იმპერიის საზღვრებში არსებულ  ტერიტორიებზე თურქეთის გავლენის 

ზრდას გულისხმობს (Tüysüzoğlu, G. 2014: 85). ისტორიის გარკვეულ პერიოდში  აფხაზეთის 

ტერიტორია სწორედ ამ საზღვრებში შედიოდა. დღეს კი აფხაზეთის რუსეთზე სულ უფრო და 

უფრო მზარდი ურთიერთობების გამო თურქეთს არ სურს აფხაზეთი სრულად რუსეთზე 

დამოკიდებული იხილოს. განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც 2008 წელს რუსეთმა 

აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ოფიციალურად აღიარა და თითქოს თურქეთში დაიკარგა 

იმედი, რომ საქართველო    ოდესმე    შეძლებდა    ამ    რეგიონის    რეინტეგრირებას    

(Torbakov, I. 2009). 

 

თეორიული ჩარჩო 

 დიასპორის კვლევა საერთაშორისო ურთიერთობებში 1990-იანი წლების ბოლოდან იწყება 

და ის, რაც უმეტესად აერთიანებს ამ კვლევებს დიასპორის ქმედებების, მისი გავლენებისა და 

მნიშვნელობის ახსნაა ლიბერალური (პლურალისტური) თეორიით. ეს შემთხვევითი არაა, 

ვინაიდან უარყოფს რა სახელმწიფოს უნიტარულობას, ლიბერალური თეორია ტოვებს 

სივრცეს შიდასახელმწიფოებრივი აქტორებისა და ჯგუფებისთვის. ლიბერალიზმის ერთ-

ერთი უმთავრესი მიდგომა პოლიტიკის წარმართვის  პროცესში შიდა აქტორების როლს 

ეხება - კერძოდ კი ლიბერალიზმის მიხედვით შიდა ჯგუფები პოლიტიკის მთავარი, 

ფუნდამენტალური  მნიშვნელობის აქტორები არიან და თავიანთი მიზნებისა და ინტერესების 

განხორციელებით მოქმედებენ სახელმწიფოების პოლიტიკის განსაზღვრის 

პროცესზე(თუნდაც არალიბერალურ სახელმწიფოებში) (Moravcsik, A., 1992: 6-8). 

ლიბერალიზმისთვის  სახელმწიფო პოლიტიკა შიდასახელმწიფოებრივი ჯგუფებისა და 

ინდივიდების გამოხატულებაა, კერძოდ „თითქმის ყველა მთავრობა შიდა საზოგადოების 

ნაწილს წარმოადგენს, რაც შემდეგ გამოიხატება სახელწმიფო პოლიტიკაში“, შესაბამისად 

ერთმანეთს  კვეთს  სახელმწიფოსა  და  საზოგადოების  ცნებები.    (Moravcsik, A., 1992: 8-9)   

„ობობას ქსელის“ შედარებაც, რასაც ლიბერალიზმი მსოფლიო პოლიტიკის ბუნების 

საჩვენებლად იყენებს, აღწერს იმ ვითარებას, რომელშიც ტრანსნაციონალური 

ურთიერთობები წარიმართება მრავალ ჯგუფსა და დაინტერესებულ მხარეს ე.წ „დაბალი 

პოლიტიკის“ აქტორებს შორის, რაც მნიშვნელოვნად მოქმედებს  პოლიტიკურ პროცესებზე 
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(აკობია, ე,. 2006: 35) ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ეკონომიკურ ინტერესებსა 

და ამ ინტერესებზე დაფუძნებულ კავშირებს.  

შესაბამისად ის,  თუ როგორ მოქმედებს და რა გავლენას ახდენს აფხაზური დიასპორა 

თურქეთის პოლიტიკაზე ლიბერალური თეორიით შეიძლება აიხსნას. თურქეთში აფხაზური 

დიასპორა აფხაზეთთან დაკავშირებულ საკითხებში აქტიური ჩართულობით, დე-ფაქტო 

აფხაზეთის ინტერესების ლობირებით, თურქეთის პოლიტიკური წრეებისთვის ინფორმაციის 

მიწოდებით, საზოგადოებაში პერიოდულად აფხაზეთის საკითხის გააქტიურებით, 

დელეგაციათა ვიზიტების  დაგეგმვითა და განხორციელებით შიდა პოლიტიკის ჯგუფად არის 

ჩამოყალიბებული. ის ცდილობს თავისი მიზნისა და ინტერესების გატარებას და მეტწილად 

არის თურქეთის მიერ  დე-ფაქტო აფხაზეთთან დამყარებული არაოფიციალური კავშირების 

ინიციატორი და განმხორციელებელი. აფხაზური დიასპორა გავლენას ახდენს თურქეთის 

საგარეო პოლიტიკაზე საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებით და დიასპორის კავშირებით 

(უმეტესად ჩერქეზული დიასპორის გავლით) პოლიტიკურ წრეებთან. წარმოშობით აფხაზი 

თურქეთის მოქალაქე ბიზნესმენების ეკონომიკური ინტერესები და კავშირები აფხაზეთში 

ასევე დამატებით დამაკავშირებელ ეკონომიკურ ფაქტორს ქმნის (ობობას ქსელის 

გამოხატულება), რაც თურქეთისთვის დე-ფაქტო აფხაზეთთან ურთიერთობების წარმართვას 

(მინიმალურ დონეზე მაინც)  მნიშვნელობას ანიჭებს. შესაბამისად შემთხვევითი არაა, რომ 

თურქეთის მხრიდან დე-ფაქტო აფხაზეთთან ურთიერთობების შენარჩუნებაში ერთ-ერთ მთავარ 

ფაქტორად თურქეთის შიდასახელმწიფოებრივი ჯგუფი- აფხაზური დიასპორა და ისტორიულ 

სამშობლოსთან მათი კავშირი აღიქმება.  

 

დასკვნა  

მიუხედავად იმ არგუმენტისა, რომ თურქეთს არ სურს აფხაზეთი მთლიანად რუსეთზე 

დამოკიდებული იხილოს (რითაც ზოგიერთი ავტორი ხსნის  თურქეთის არაოფიციალურ 

ურთიერთობებს დე-ფაქტო აფხაზეთთან), აფხაზური დიასპორის მნიშვნელობა თურქეთ-დე 

ფაქტო აფხაზეთის ურთიერთობების დამყარებასა და შენარჩუნებაში უდავოა და მრავალი 

ავტორის აზრით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია.   დიასპორა აქტიურად ცდილობს 

იმოქმედოს აფხაზური „სახელმწიფოს“ ინტერესების შესაბამისად და ზემოქმედება 

მოახდინოს თურქეთის არამხოლოდ საშინაო, არამედ საგარეო პოლიტიკაზეც. ამას 

ადასტურებს კიდეც უკანასკნელ წლებში თურქეთში აფხაზური „ოფიციალური“ დელეგაციის 

და აფხაზეთში თურქული დიასპორის ვიზიტები და აფხაზეთთან დამყარებული ეკონომიკური 
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ურთიერთობები, რომლებიც ძირითადად დიასპორის უშუალო ჩართულობითაა 

წარმართული. აღსანიშნავია, რომ ეს ურთიერთობები ქართულ-თურქულ პარტნიორულ და 

რეგიონში მისაბაძ ურთიერთობას ჩრდილს აყენებს და რიგ შემთხვევებში იმედგაცრუებასაც 

იწვევს. 
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