შესავალი
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო პოლიტიკა
ოკუპირებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ, ახალ ეტაპზე გადავიდა. საბრძოლო
მოქმედებების დასრულებისთანავე, რამდენიმე კვირაში, რუსეთმა ორივე რეგიონი
„დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად“ გამოაცხადა,1 რითაც თვისობრივად განსხვავებული
სამხედრო სტრატეგიით დაიწყო მოქმედება.
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„აღიარებას“ რუსეთის მხრიდან მოყვა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობებთან „მოკავშირეობის და სტრატეგიული
პარტნიორობის შეთანხმებების“ გაფორმება.
2010 წელს რუსეთის ფედერაციის და არაღიარებული აფხაზეთის მთავრობებმა ხელი მოაწერეს სამხედრო შეთანხმებას, რომელიც ძალაშია 49 წლის განმავლობაში2 და ყოველ 5
წელიწადში ავტომატურად გრძელდება.
აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობასთან დადებული შეთანხმების „დოკუმენტის“ გაცხადებული მიზნებია:

- აფხაზეთის სუვერენიტეტის გაძლიერება,
რეგიონული უსაფრთხოების ახალ საფეხურზე გადასვლა,
- თავდაცვის და უსაფრთხოების საერთო
სივრცის შექმნა,
- კოორდინირებული შიდა პოლიტიკის
წარმოება,
- სხვა სახელმწიფოების მიერ აფხაზეთის
დამოუკიდებლობის აღიარების ხელშეწყობა,
- აფხაზეთსა და საქართველოს შორის
არსებული საზღვრის ერთობლივი დაცვა,
- აფხაზეთის საზღვაო საზღვრის დაცვა.

რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი, 26.08.2008,
http://kremlin.ru/events/president/news/1223
2 Russia Gains Military Base In Abkhazia, rferl.org, 17.02.2010.
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შეთანხმების ძირითადი ნაწილი სამხედრო
მიმართულებით თანამშრომლობას ეხება აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო ძალების
რაოდენობის 4000-5000-მდე გაზრდა, რომელშიც შევიდა როგორც სახმელეთო, ასევე
საჰაერო და საზღვაო ძალები. რუსეთმა იკისრა ოჩამჩირეში საზღვაო-სამხედრო ბაზის
მშენებლობის ვალდებულება.3 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოსკოვმა აფხაზეთში აეროპორტისა და რკინიგზის სრული კონტროლის უფლებაც მიიღო.

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია შეთანხმების
მე-5 მუხლი, რომელიც განმარტავს, რომ შეიქმნება „აფხაზეთის რესპუბლიკისა“ და რუსეთ-

ის ფედერაციის შეიარაღებული გაერთიანებული ძალების საერთო დაჯგუფებები,5
რომლებიც უზრუნველყოფს აფხაზეთის სახმელეთო/საზღვაო საზღვრების დაცვას და
მოიგერიებს შეიარაღებულ თავდასხმებს. შემდეგი მე-6 მუხლი ასე განიმარტება - თავდასხმა ერთ-ერთ მოკავშირეზე აღიქმება, როგორც
თავდასხმა მეორე მოკავშირეზე. შეთანხმების
საფუძველზე, მხარეები ვალდებულნი არიან,
აღმოუჩინონ ერთმანეთს სამხედრო მხარდაჭერა. ამ დოკუმენტში ყველაზე უცნაური ის
არის, რომ აღნიშნულ მუხლში რუსეთის
ფედერაცია უთითებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების 51-ე მუხლს, რომელიც გულისხმობს - „წინამდებარე წესდება
არავითარ შემთხვევაში არ ეხება ინდივიდუალური ან კოლექტიური თავდაცვის ხელშეუვალ უფლებას, თუკი მოხდება შეიარაღებული თავდასხმა ორგანიზაციის წევრზე, იქამ-

Russia Gains Military Base In Abkhazia, რადიო
თავისუფლების რუსული რედაქცია, 17.02.2010.
https://www.rferl.org/a/Russia_Gains_Military_Base_In
_Abkhazia/1960545.html
4 Договор между Российской Федерацией
и Республикой Абхазия о союзничестве
и стратегическом партнерстве, რუსეთის

ფედერაციის პრეზიდენტის ოფიციალური
ვებგვერდი, 24.10.2014,
http://kremlin.ru/supplement/4783
5 Russia plans to re-equip the Abkhaz army – details and
context, jam-news.net, 27.09.2019, https://jamnews.net/russia-plans-to-re-equip-the-abkhaz-armydetails-and-context/

აღნიშნული შეთანხმება 2014 წელს ორივე
ოკუპირებულ რეგიონთან განახლდა და ამის
შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ
ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა.4
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დე, სანამ უშიშროების საბჭო არ მიიღებს
საერთაშორისო მშვიდობისა და უშიშროების
მხარდასაჭერად აუცილებელ ზომებს. ორგანიზაციის წევრების მიერ თავდაცვის ამ
უფლების განხორციელებისას მიღებული
ზომების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს უშიშროების საბჭოს და ისინი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ეხებოდეს უშიშროების საბჭოს წინამდებარე წესდების შესაბამის
უფლებამოსილებასა და პასუხისმგებლობას
ნებისმიერ დროს ისეთ ქმედებათა განხორციელების მიმართ, როგორებსაც იგი ჩათვლის
საჭიროდ საერთაშორისო მშვიდობისა და უშიშროების მხარდასაჭერად ან აღსადგენად.“6
ეს ჩანაწერი ნამდვილად არ წარმოადგენს მე-6
მუხლის იდენტურ მუხლს. შეთანხმებაში
ნათლად არის განმარტებული, რომ უშუალოდ აგრესიის და საომარი მოქმედებების
დროს, აფხაზეთის და რუსეთის ფედერაციის
გაერთიანებულ ძალებს უნდა უხელმძღვანელოს რუსეთის ფედერაციის მიერ დანიშნულმა პირმა, ხოლო მის მოადგილედ აფხაზეთის მთავრობის წარდგენილი ინიშნება.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდება,
1993.
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მე-8 მუხლი რუსეთის ფედერაციას ავალდებულებს უზრუნველყოს აფხაზეთის შეიარაღებული ძალები თანამედროვე შეიარაღებით.
შეთანხმების რამდენიმე მუხლში განსაკუთრებით ხაზგასმულია აფხაზეთ-საქართველოს
ე.წ საზღვრების დაცვა. ამ გარემოებას უფრო
აზუსტებს მე-9 მუხლი, სადაც რუსეთის ფედერაციის დახმარებით „საზღვრის“ მონაკვეთებზე საინჟინრო სამუშაოების წარმოება და
ობიექტების ტექნიკური აღჭურვა დაიწყება.
გარდა ამისა, რუსეთის ფედერაცია ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს აფხაზეთის
შინაგანი ძალები მატერიალურ-ტექნიკური
საშუალებებით, დახმარება გაუწიოს მათ
ფულადი სახსრებით და უზრუნველყოს თანამშრომელთა სოციალური გარანტიები. შეთანხმებაში ასევე საუბარია აფხაზეთის საბიუჯეტო კანონმდებლობის (საბაჟო კანონმდებლობაზე ხაზგასმით) რუსეთის ფედერაციის
კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციაში მოყვანის ვალდებულებაზეც.

სოციალური მიმართულებით შეთანხმება ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან
ჯანდაცვის და განათლების დარგებში თანამშრომლობას და მნიშვნელოვანი კატეგორიის
თანამშრომლებისთვის ხელფასის ეტაპობრივ
მატებას.
აფხაზეთის მსგავსად, „მოკავშირეობის და
სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება“
რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთს
შორისაც გაფორმდა. მიუხედავად იმისა, რომ
ორივე შეთანხმება ერთი შეხედვით მსგავსია,
მათში რამდენიმე მნიშვნელოვანი განსხვავებაა.
რუსეთი, ღიად ცდილობს სრულად მართოს
სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ოფიციალური მიმოწერა სამხრეთ ოსეთის ე.წ. სახელმწიფო უწყებებსა და რუსეთის
ფედერაციას შორის უნდა იწარმოოს რუსულ
ენაზე; რუსეთის ფედერაცია მიიღებს დამატებით ზომებს იმისთვის, რომ სამხრეთ ოსეთის
მოქალაქეებს გაუადვილდეთ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის მიღება. სამხრეთ ოსДоговор между Российской Федерацией
и Республикой Южная Осетия о союзничестве
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ეთის შეთანხმების ნაწილში საყურადღებოა
პირველი მუხლი, რომელშიც ვკითხულობთ:
„დოკუმენტის ხელმომწერი სახელმწიფოები
თანხმდებიან აწარმოონ შეთანხმებული საშინაო პოლიტიკა.“ 7

შეთანხმების მნიშვნელოვანი
აქცენტები:
1. „შეთანხმება ეფუძნება ღრმა ისტორიულ
და სულიერ ფესვებს და პასუხობს ორივე ქვეყნის ინტერესებს“;
2. „საჭიროა შეიქმნას ისეთი პირობები, რომ
სამხრეთ ოსეთი გახდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი“;
3. „რეგიონის უსაფრთხოებისთვის მოხდეს
თავდაცვის და უსაფრთხოების საერთო სივრცის ფორმირება“;
4. „რუსეთი უზრუნველყოფს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრების
თავდაცვას და უსაფრთხოებას. ამ მიზნით,
სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ძალები და
и интеграции, 18.03.2015,
http://www.kremlin.ru/supplement/4819
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უსაფრთხოების ორგანოების ცალკეული დანაყოფები შედიან რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების ორგანოების შემადგენლობაში“;
5. „შეიარაღებული აგრესიის შემთხვევაში,
შეთანხების ხელმომწერ ერთ ქვეყანაზე თავდასხმა აღიქმება მეორე ქვეყნის მიმართ აგრესიად“;
6. „ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისთვის, მოკავშირეები ქმნიან საინფორმაციოსაკოორდინაციო ცენტრს“;
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7. „შეთანხმებული ქვეყნები ეტაპობრივად
ახდენენ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის შინაგანი ძალების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას, ზრდიან ფულად შემოსავალს
და სოციალურ გარანტიებს შინაგანი ძალების
თანამშრომლებისთვის“;
8. „რუსეთის ფედერაციის საბაჟო კანონმდებლის გამოყენების გზით, სამხრეთ ოსეთის საბაჟო ორგანოები ინტეგრირდებიან რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ორგანოებთან“;

9. „სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა, რუსეთის
ფედერაციის მხარდაჭერით მოახდენს საშუალო ხელფასის ოდენობის ზრდას სახელმწიფო
და მუნიციპალურ ორგანოებში მომუშავე პირებისთვის“;
10. „რუსეთის ფედერაცია გაზრდის საპენსიო
შემწეობას რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში“;
11. „სამხრეთ ოსეთში განათლების დონის
ზრდისთვის, მოხდება რუსეთის ფედერაციასთან ერთად განათლების სტანდარტების და
პროგრამების შემუშავება“;

მეთოდოლოგია
ანგარიში მომზადდა ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების სხვადასხვა მეთოდზე
დაყრდნობით. თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ვერ მოხერხდა რუსეთის ფედერაციის
სამხედრო გავლენის ზრდის საკითხზე ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობების შესწავლა.
ამ სირთულეების გათვალისწინებით, ანგარიში ეყრდნობა შემდეგი წყაროებით მოპოვებული
მონაცემების ანალიზს:
1. რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ
რეგიონებს შორის დადებული სამოკავშირეო
შეთანხმებების დოკუმენტები;
2. რუსეთის ფედერაციის საინფორმაციო
პლატფორმებით გავრცელებული მონაცემები;
3. დე ფაქტო უწყებების ვებგვერდებზე არსებული ინფორმაციები;
4. დე ფაქტო უწყებების წარმომადგენლების
განცხადებები;
5. საქართველოს და რუსეთის ფედერაციის
თანამდებობის პირთა განცხადებები;
6. სიღრმისეული ინტერვიუები სამხედრო ანალიტიკოსებთან;
7. ინფორმაციის მიღება და დამუშავება საკონტაქტო პირებისგან (მოსახლეობის გან-

წყობების შესახებ, ძირითადი ტენდენციების
გამოვლენისთვის);
8. თანამგზავრული მონაცემების დამუშავება,
როგორც ძირითადი საოკუპაციო სამხედრო
ბაზების, ასევე გამყოფი ხაზის მიმდინარედ
არსებულ ე.წ სასაზღვრო ბაზების შესახებ;
9. საერთაშორისო მედიის ინფორმაციები;
10. ქართული მედიით გავრცელებული მონაცემები;
11. საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები;
12. საკითხზე არსებული სხვა ანგარიშები
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აფხაზეთი და რუსეთის პოლიტიკა
სამოკავშირეო ხელშეკრულებების დადებას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო
გავლენების ზრდა მოჰყვა.
კვლევისთვის ბაზების შესახებ ინფორმაცია გამოვითხოვეთ როგორც საქართველოს სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურიდან, ასევე
რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს სამხრეთ სამხედრო ოლქის ადმინისტრაციისგან. ქართული მხარისგან უარი მივიღეთ, ხოლო ოკუპანტმა ქვეყანამ წერილზე არ
გვიპასუხა.
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ანგარიშის შედგენის დროისთვის, ცხინვალის
N4 და აფხაზეთის N7 სამხედრო ბაზებს ეტაპობრივად ემატება რუსეთის უსაფრთხოების
ფედერალური სამსახურის ე.წ სასაზღვრო
ბაზებიც.9 ამ სამხედრო ბაზებზე მუდმივად
ხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბის უკანონო
სამხედრო წვრთნები, გეგმური როტაციები; ახ-

ლდება შეიარაღება და სამხედრო-ტექნიკური
საშუალებები.10

სამხედრო ბაზები
ამჟამად აფხაზეთში ფუნქციონირებს შემდეგი
სამხედრო ბაზები: ბომბორას სამხედრო ბაზა,
ოჩამჩირის სამხედრო ბაზა, ოხურეის სამხედრო
ბაზა, სოხუმის სამხედრო ბაზა.
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უნდა აღინიშნოს, რომ სტამბოლის შეთანხმების
მიხედვით, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზების ლიკვიდაციას გულისხმობს, რუსეთის ფედერაციამ აიღო ვალდებულება აფხაზეთში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი - გუდაუთის
სამხედრო

2020 წლის მარტი.
სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე,
საქართველოს პარლამენტი.
10 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური, წერილი, 30.12.2019
8
9

ბაზის

ლიკვიდაციის

შესახებ.11

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის
ფედერაციის სამხედრო ბაზების შესახებ, 2005
წლის 5 მარტი,
11

თუმცა, ამ შეთანხმების წინაღმდეგ, ბომბორას ველწიურად 130 სამხედრო წვრთნის ჩატარებამ
ბაზაზე 3 დიდი ყაზარმა განაახლა და სამხედრო ოკუპირებული ტერიტორიები, განსაკუთრებით
თვითმფრინავებისა და სხვა სახის ტექნიკის სამხრეთ ოსეთი, დიდ სამხედრო ბაზად აქცია.
მისაღებად ინფრასტრუქტურა მოაწყო.
აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი უფრო და
განსხვავებული ვითარებაა ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში, სადაც სამხედრო ბაზების

უფრო იზოლირებული და გასამხედროებული
ხდება. ხოლო რუსეთის სამხედრო პერსონალის

რაოდენობა 10 ათასამდეა გაზრდილი“. ეს განდიდი ნაწილის, მათ შორის ცხინვალის და უგცხადება, საქართველოს სახელმწიფო მინისარდანთას (ჯავის რაიონი) სამხედრო ბაზების
ტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორმშენებლობა სწორედ 2008 წლიდან დაიწყო.
ობის საკითხებში ბრიუსელში, ევროპარლამენაღნიშნულ ბაზებზე სამხედრო მოსამსახურეთა ტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის
რაოდენობის შესახებ ოფიციალური მონაცემი სხდომაზე გააკეთა.12
არ არის ცნობილი. სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით, 2019 წლის მდგომარეობით, თითოეულ ბაზაზე 4000-დან 4500-მდე სამხედროა
განლაგებული. ასევე, გავრცელებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ ინტენსიურ ხასიათის
იღებს სამხედროთა რიცხოვნების ზრდა. „ყო-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/42862?publica
tion=0
12 ქეთევან ციხელაშვილი - აფხაზეთის და
ცხინვალის რეგიონი უფრო და უფრო

იზოლირებული და გასამხედროებული ხდება,
რუსეთის სამხედრო პერსონალის რაოდენობა 10
000-მდეა გაზრდილი, 21.01.2020.
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ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი და რუსეთის პოლიტიკა
სამხედრო თვალსაზრისით, ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში აფხაზეთისგან
განსხვავებული მდგომარეობაა. 2017 წელს სამხრეთი ოსეთის ე.წ პარლამენტმა ადგილობრივი
ჯარის ცალკეული ქვედანაყოფების „რუსეთის შეიარაღებული ძალების რიგებში შესვლის
წესების შესახებ“ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. შეთანხმებას ხელი მოსკოვში მოეწერა.
დოკუმენტი რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ
დადებული ხელშეკრულების დამატებით შეთანხმებად იქცა.
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შეთანხმება ე.წ თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა იბრაგიმ გასეევმა ასე
განმარტა: „ამიერიდან სამხრეთი ოსეთის
მოქალაქეებს, რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების კონტრაქტის მიხედვით, შეეძლებათ სამხედრო სამსახურის შესახებ მოთხოვნის წარდგენა. თანხმობის მიღების შემთხვევაში კი, ისინი ცხინვალში, რუსულ სამხედრო
ბაზაზე გაივლიან სამსახურს და რუსეთის
ფედერაციის კანონებს დაექვემდებარებიან.“13
აღნიშნული გადაწყვეტილება არ იყო ცხინვალის საზოგადოებისგან ერთხმად მოწონებული.
რადიო თავისუფლების ცხინვალში მომუშავე
ჟურნალისტი მურატ გუკემუხოვი მსგავსი ტისამხრეთ ოსეთის ჯარი ახლა ოფიციალურად
ნაწილობრივ რუსული არმიის შემადგენლობაშია,
jam-news.net. 30.07.2019.
13

პის თანამშრომლობას კრიტიკულად აფასებს და
ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილის უარყოფით განწყობაზე მიუთითებს.
„ბიბილოვმა ბრწყინვალედ ჩააბარა გამოცდა,
მეტროპოლიის სურვილი საკუთარი ტერიტორიების ინტერესებზე მაღლა დაეყენებინა. მან
სამხრეთ ოსეთის ნაციონალურ იდეად რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა გაახმიანა, იქამდე კი – რაც შეიძლება მჭიდრო ინტეგრაცია
რუსეთთან. ეს კურსი საკუთარ პოლიტიკურ
ნებაზე უარს ითვალისწინებს. კრემლის თხოვნით მანვე გააუქმა არმია, რასაც აქტიურად
ეწინააღმდეგებოდა კოკოითი, თიბილოვი კი
ჩუმ საბოტაჟს უწყობდა ხელს. შედეგად,

მამაკაცების თითქმის 15% უსამსახუროდ დარჩა. შსს-ს საკოორდინაციო ცენტრის შექმნით
რუსული პოლიციის მიერ ჩატარებულ ყველა
ოპერაციას ფაქტიურად მიანიჭა ლეგალური
სტატუსი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე“ რადიო თავისუფლების ცხინვალის კორესპონდენტი მურატ გუკემუხოვი.14

სამხედრო წვრთნები
რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალებთან გაერთიანებული აფხაზური და ოსური სამხედრო
შენაერთები პერიოდულად ფართომასშტაბიან
წვრთნებს ატარებენ. სამხედრო ხასიათის ამოცანების შესრულებისთვის და საკუთარი სამხედრო პოტენციალის დემონსტრირებისთვის,
სწავლება მიმდინარეობს არა მხოლოდ მე-4 და
მე-7 სასაზღვრო ბაზებზე, არამედ პროცესში ე.წ
სასაზღვრო ბაზებიც აქტიურად არიან ჩართული. სროლების და აფეთქებების ხმები ხშირად
გამყოფ ხაზს მიღმა, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასაც ესმის.
ცხინვალის პოლიტიკური კრიზისი, ნეტგაზეთი,
24.12.2019, https://netgazeti.ge/news/416541/
15 რუსეთის სამხედრო ძალების მიმოხილვა:
გამოცემა 1, 5-11 აგვისტო, 2019, ავტორი: დავით
ბატაშვილი.
14

2019 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის
სამხრეთის სამხედრო ოლქმა ფართო მასშტაბიანი სწავლება ჩაატარა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ოლქის მე-4 საავიაციო და
საჰაერო თავდაცვის ძალების არმია, შავი ზღვის
ფლოტის სახმელეთო ძალები, საზღვაო ავიაცია
და სამხრეთის სამხედრო ოლქში არსებული
სხვადასხვა დანაყოფები. წვრთნები მიმდინარეობდა ჩრდილოეთ კავკასიაში და მოიცავდა
ოკუპირებულ ყირიმს (უკრაინა), ოკუპირებულ
აფხაზეთს (საქართველო), ასტრახანისა და
როსტოვის ოლქებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე ცალკე არის აღნიშნული ჰაერსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექს
S-300-ის მონაწილეობა, რომელიც მუდმივად
ბაზირებულია აფხაზეთის ტერიტორიაზე.15
ერთ-ერთი ბოლო წვრთნა აფხაზეთში 2020
წლის 13 იანვარს გაიმართა, რომელიც რუსული
სამხედრო ბაზის მოტომსროლელი ქვედანაყოფების
საჰაერო-მობილური
ჯგუფების
მოსამზადებლად იყო განკუთვნილი.16

რუსეთმა ოკუპირებულ აფხაზეთში სამხედრო
წვრთნები დაიწყო, რადიო „თავისუფლება“,
13.01.2020.
16

10

რუსული საოკუპაციო ბაზების შესახებ რუსეთის ფედერაციის
საინფორმაციო პლატფორმებზე არსებული მონაცემები
აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული სამხედრო ძალების რაოდენობის შესახებ
ინფორმაციის მოპოვება მხოლოდ და მხოლოდ რუსული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი.
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რუსეთის ფედერაციის საინფორმაციო-პროპაგანდისტული პლატფორმები პერიოდულად
წერენ ფინანსებზე, რომელსაც რუსეთი ფედერაცია სამხედრო ბაზების შენახვისთვის სხვადასხვა ქვეყნებში ხარჯავს. ამ ქვეყნების ჩამონათვალში შედის თვითგამოცხადებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთიც.
„აფხაზეთის ჯარის გეგმური სამწლიანი მოდერნიზაციისთვის 2015 წელს რუსეთმა 5 მილიარდი რუბლი (73,5 მილიონი დოლარი) გამოყო.
სამხრეთ ოსეთისთვის 2008-2018 წლებში რუსეთის ფინანსური დახმარების მოცულობამ 60
მილიარდი რუბლი (880 მილიონ დოლარზე
მეტი) შეადგინა. ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიმართულია მეგობარი სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და რუსეთის სამხრეთ საზРоссийская военная база в Южной Осетии: цена
вопроса, sputnik-ossetia, 01.09.2018
17

ღვრების გაძლიერებაზე,“ - ასე აღწერს ფინანსურ დახმარებას რუსეთის ფედერაციის პროპაგანდისტული საინფორმაციო პლატფორმა
sputnik-ossetia.17
ცნობილი ხდება სახელმწიფო შესყიდვებიც,
რომელსაც რუსეთის ფედერაცია აფხაზეთში
თავისი სამხედრო ბაზების ყაზარმულ-საცხოვრებელი სამხედრო ქალაქებისთვის აწარმოებს. 2019 წლის 27 სექტემბერს გამოქვეყნებული
ნაწილობრივ-დახურული აუქციონით18 ვიგებთ, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ
შეისყიდა: „2019-2020 წლებში კომპლექსური
მომსახურების გაწევა, აფხაზეთში მდებარე
რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ყაზარმულსაცხოვრებელი ქალაქებისთვის.“

ЗАКУПКА №0173100004519001883, რუსეთის
თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვა, 27.08.2019
18

19

12

Российская военная база в Южной Осетии: цена
вопроса, sputnik-ossetia, 1.09.2018
19

რუსეთის ხელისუფლების კონტროლირებადი
საინფორმაციო
პლატფორმები დროდადრო
წერენ აფხაზეთის სამხედრო ძალების შესაძლებლობებზე.
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„სამხედრო ფორმირებები აფხაზეთში აერთიანებს ცენტრალური მართვის ორგანოებს, სახმელეთო, სამხედრო-საჰაერო ძალებს, სამხედროსაზღვაო ფლოტს, სპეციალური დანიშნულების
დანაყოფებს (2 000 ადამიანზე მეტი). აფხაზი
სამხედრო მოსამსახურეები მზად არიან რთული ამოცანების შესასრულებლად, როგორც ხმელეთზე, ასევე ჰაერში და ზღვაზე. ავიაციას აქვს
შესაძლებლობა დაბომბოს პოტენციური მოწინააღმდეგე და ქვეყნის ტერიტორია; დიდ მანძილზე შევიდეს მოწინააღმდეგის ტერიტორიის
სიღრმეში. სამხედრო-საზღვაო ძალებს კი შეუძლიათ კონტროლი მოიპოვონ რესპუბლიკის
„წყლებზე,“ - წერს sputnik-ossetia.20

ხაზეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზა
ფლობს თანამედროვე აღჭურვილობას: Т-90 და
Т-72Б3 კატეგორიის ტანკებს, БТР-82АМ კატეგორიის ჯავშანტექნიკის მატარებლებს, 152-მმ
თვითმავალ ჰაუბიცებს 2С3 „Акация“, 300 მმ-იან
ცეცხლსასროლ რეაქტიულ მძიმე ტექნიკას საზენიტო სარაკეტო კომპლექსით. რა თქმა უნდა, ეს
სია ყველა არსებულ შესაძლებლობას არ ასახავს, რადგან მე-7 სამხედრო ბაზას და აფხაზეთის ჯარს რუსეთისგან ნებისმიერი იარაღის
მიღება შეუძლია“. 21

ამავე პათოსს აგრძელებს sputnik-abkhazia და
აფხაზეთში განთავსებული რუსული სამხედრო
ბაზის ტექნიკურ შესაძლებლობებზე წერს. „აფ-

Путин поручил подписать соглашение по
финансированию модернизации армии Абхазии,
sputnik-ossetia, 23.09.2019
20

Фактор сдерживания: Кишмария и Шойгу
подписали очередное соглашение,sputnik-abkhazia,
27.08.2019
21

2019 წლის ივლისში აფხაზეთში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზის საზეიმო ღონისძიების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაში
ნათქვამია, რომ ღონისძიებაში მონაწილეობას
იღებდა: Т-72Б3 კატეგორიის ტანკები, БТР82АМ კატეგორიის ჯავშანტრანსპორტიორები,
ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა
„Град“, საზენიტო სარაკეტო კომპლექტი „ОСА“
და დაჯავშნული ავტომობილები სახელწოდებით „Тигр“.

რუსეთის ფედერაციის N4 სამხედრო ბაზა
ცხინვალში. წყარო: TVZVEZDA.RU5

რუსეთის ფედერაციის N4 სამხედრო ბაზა
ცხინვალში. წყარო: sputnik-ossetia6

ცხინვალის ბაზებსა და ტექნიკის შესახებ უფრო
მწირი ცნობებია გასაჯაროებული. რუსეთის
ფედერაციის საინფორმაციო პლატფორმის
TVZVEZDA.RU ცნობით,4 ცხინვალში მდებარე
რუსეთის ფედერაციის მე-4 ბაზაზე ახალი
საცხოვრებელი კომპლექსები გახსნეს. ამავე
წყაროში ნახსენებია, რომ ბაზაზე სულ 6 საცხოვრებელი კომპლექსია, საიდანაც თითოეული 600
სამხედრო მოსამსახურეზეა გათვლილი.

Российская военная база в Цхинвале
обустраивается, TVZVEZDA.RU, 2014
5 იგივე წყარო.
6 Подразделения российской военной базы в Южной
Осетии привели в боеготовность, sputnik-ossetia,
ossetia, 02.02.2017
4

14

02.02.2017

სამხედრო ბაზების მშენებლობა 2014 წელსაც მიმდინარეობდა, რომლის შესახებაც ინფორმაცია
vesti.ru-მ გაავრცელა. მასალაში ნაჩვენებია თუ როგორ შენდება სხვადასხვა ობიექტები ცხინვალის
მე-4 სამხედრო ბაზაზე: მრავალფუნქციური საწვრთნელი მოედანი, საბავშვო ბაღი, სპორტული
კომპლექსი და საცხოვრებელი შენობები.7

15

7

Российская военная база украсила Цхинвал, vesti.ru, 28.11.2014.

რუსეთის ფედერაციის N7 სამხედრო ბაზა აფხაზეთში. წყარო: რუსეთის ფედერალური საბჭოს
გამოცემა „საპარლამენტო გაზეთი“ pnp.ru26

16

26

Военные России и Абхазии будут действовать единым фронтом, 02.11.2016.

რუსეთის ფედერაციის N7 სამხედრო ბაზა აფხაზეთში. წყარო: apsnypress.info27

17

Сегодня 7-ая российская военная база, дислоцированная в Абхазии (г. Гудаута) отмечает 93-ю годовщину со дня
формирования части, 20.11.2011.
27

ეთნიკური ქართველების მკვლელობის შემთხვევები რუსეთის
ფედერაციის ფაქტობრივად კონტროლირებად ტერიტორიებზე
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 2014 წლიდან დღემდე განსაკუთრებული
სისასტიკით, საქართველოს ოთხი მოქალაქეა მოკლული: 2014 წელს - 18 წლის დავით ბაშარული,
2016 წელს - 31 წლის გიგა ოთხოზორია, 2018 წელს - 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილი, 2019 წელს 29 წლის ირაკლი კვარაცხელია.
თითოეულ შემთხვევასთან დაკავშირებით სა- ლებმა არჩილ ტატუნაშვილი 2018 წლის 22
ქართველოს სახალხო დამცველი წერდა, რომ თებერვალს დაბა ახალგორში დააკავეს და იქოთხივე მკვლელობაში უშუალო მონაწილეები იდან ცხინვალში გადაიყვანეს. ამ რეგიონიდან
საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლები იყ- დევნილი არჩილ ტატუნაშვილი პერიოდულად
ჩადიოდა ახალგორში, სადაც მცირე სამეწარმეო
ვნენ.28
საქმიანობას ეწეოდა. 23 თებერვალს დეფაქტო
უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ არჩილ
2014 წელს 18 წლის დავით ბაშარული ცხინ- ტატუნაშვილმა ბადრაგს წინააღმდეგობა გაუვალის რეგიონში, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ წია და იარაღი წაართვა, მისი განეიტრალების
დაკავების შემდეგ გაუჩინარდა და გაურკვეველ მიზნით ძალის გამოყენებისას კი, კიბეზე დავითარებაში გარდაცვლილი იპოვეს.29 ცხინვალ- გორდა და მოგვიანებით ცხინვალის საავადის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო სამარ- მყოფოში, სავარაუდოდ, გულის უკმარისობით
თალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენ- გარდაიცვალა. დეფაქტო ხელისუფლების ეს
სახალხო დამცველის განცხადება აგვისტოს ომის
მე-11 წლისთავთან დაკავშირებით, სახალხო
დამცველის ოფიციალური ვებ-გვერდი, 08.08.2019.
29 საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჟენევის
საერთაშორისო მოლაპარაკებების
28

თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრა გაიმართა,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ოფიციალური ვებგვერდი, 06.03.2018.
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ვერსია დაადასტურა რუსეთში ჩატარებულმა
ექსპერტიზამ. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი
ოჯახს 2018 წლის 20 მარტს გადასცეს. თბილისში ჩატარებულმა ექსპერტიზამ დაადგინა,
რომ გარდაცვლილს სხეულზე აღენიშნებოდა
მრავლობითი დაზიანებები და ამოცლილი
ჰქონდა შინაგანი ორგანოები.

ართალდამცველებმა

არჩილ

ტატუნაშვილი

2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობისთვის
აწამეს, რა დროსაც სხეულზე სხვადასხვა სახის
100-ზე მეტი დაზიანება მიაყენეს.
2018 წლის ივნისში საქართველოს მთავრობამ
პარლამენტის რეზოლუციის საფუძველზე მიი-

2018 წლის ივნისში საქართველოს პროკურატ- ღო დადგენილება „ოკუპირებულ ტერიტორიურამ არჩილ ტატუნაშვილისთვის თავისუფ- ებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში,
ლების უკანონოდ აღკვეთის და მის ჯგუფურად გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობ-
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წამებაში დახმარებისთვის ბრალი დაუსწრებ- აში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, აგრელად წარუდგინა ცხინვალის რეგიონის/სამ- თვე ამ დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ
ხრეთ ოსეთის დეფაქტო სამართალდამცავი და მსჯავრდებულ პირთა სიის − „ოთხოზორიაორგანოების ორ თანამშრომელს-ახალგორის ე.წ ტატუნაშვილის სიის“ დამტკიცებისა და საქარპროკურორის თანაშემწეს დავით გურწიევს და თველოს მთავრობის მიერ გასატარებელი შესაბე.წ უშიშროების კომიტეტის ახალგორის გან- ამისი ღონისძიებების თაობაზე.“30
ყოფილების

უფროსს

ალიკ

ტაბოევს.

რის

შედეგადაც ისინი ინტერპოლის წითელი ცირ- ამ სიაში შეიყვანეს 33 პირი, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაკულარით იძებნებიან.
ქეების წინააღმდეგ ჩადენილ მკვლელობაში,
საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით,
ცხინვალის ე.წ. პროკურატურის შენობაში სამსაქართველოს მთავრობის დადგენილება,
საკანონმდებლო მაცნე, 26.06.2018.
30

წამებაში, გატაცებასა და ამ დანაშაულთა და- გახდა, რომ აფხაზეთის დეფაქტო სამხედრო
პროკურატურამ, მტკიცებულებების არარსებფარვაში არიან მხილებულნი.
ობის მოტივით, გიგა ოთხოზორიას საქმის
2018 წლის დეკემბერში ადამიანის უფლებათა გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა
ევროპულმა სასამართლომ წარმოებაში მიიღო შეწყვიტა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისსარჩელი „არჩილ ტატუნაშვილი რუსეთის ფე- ტთა ასოციაციამ (საია), გიგა ოთხოზორიას
დერაციის წინააღმდეგ,“ რომელსაც დაჩქარებ- ოჯახის წევრების სახელით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა. საია
ული წესით განიხილავს.31
საჩივარში რუსეთის ფედერაციის მხრიდან
ევროპული კონვენციის მე-2 და მე-13 მუხლების
2016 წლის 19 მაისს 30 წლის გიგა ოთხოზორია
- სიცოცხლისა და სამართლებრივი დაცვის
აფხაზეთის გამყოფ ხაზთან, ხურჩა - ნაბაკევის
ქმედითი საშუალების უფლებების - დარღვევას
გამშვებ პუნქტთან მოკლეს. გამოძიებამ დაადასაბუთებს.32
გინა, რომ ოთხოზორია რამდენიმე გასროლით
კიდურებსა და მუცლის არეში დაჭრეს ე.წ. ირაკლი კვარაცხელიას გალში გარდაცვალების
მესაზღვრეებმა, რის შემდეგაც ერთ-ერთმა შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 12 მარტს გავმესაზღვრემ რაშიდ კანჯი-ოღლიმ წაქცეულ რცელდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მიგიგა ოთხოზორიას თავის არეში საკონტროლო სიის ცხელ ხაზზე აფხაზეთიდან მიაწოდეს
გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. ინფორმაცია, რომ ირაკლი კვარაცხელიამ თავი
დეფაქტო რესპუბლიკის სასამართლომ კანჯი- მოიკლა.
ოღლის, აღკვეთი ღონისძიების სახით შინაპა13 მარტს აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის
ტიმრობა შეუფარდა, თუმცა 2017 წლის 31 მაისს
ე.წ. უშიშროების სამსახურმა განაცხადა, რომ
საქართველოს ხელისუფლებისთვის ცნობილი
არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობიდან ერთი
წელი გავიდა, რადიო თავისუფლება, 22.02.2019.
31

რუსეთის როლი ოთხოზორიას მკვლელობაში,
რადიო თავისუფლება, 12.01.2018.
32
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საქართველოს მოქალაქე, 1990 წელს დაბადებ- მონაცემებიდან ჩანს, თითოეული მსხვერპლი,
ული ირაკლი კვარაცხელია „საზღვრის უკანო- სწორედ, რუსეთის ფედერაციის დეფაქტო
ნოდ გადაკვეთისთვის“ დააკავეს და შესაბამისი კონტროლის რეჟიმის მსხვერპლია.
დოკუმენტების გასაფორმებლად აფხაზეთში,
რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს შენობაში გადაიყვანეს, სადაც კვარაცხელიამ თავი ჩამოიხრჩო.
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ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალება, დიდი
ალბათობით, რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მომხდარი არაადამიანური მოპყრობის შედეგია აცხადებენ წამების, ძალადობისა და მსხვერპლთა ფსიქო-რეაბილიტაციის საერთაშორისო
ცენტრ „ემპათიაში“.33
არსებული ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ რუსეთის გავლენების გაფართოებასთან ერთად
იზრდება ეთნიკური ქართულების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები. როგორც ამ

„ემპათია“: რუსეთს ძვირად უნდა დაუჯდეს
ირაკლი კვარაცხელიას სიკვდილი, 15.03.2019.
33

ეთნიკურად ქართველი, ოსი და აფხაზი მოსახლეობის დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო პოლიტიკის მიმართ
ადგილობრივები მოსახლეობის განცხადებით,
სამხრეთ ოსეთში დაახლოებით 4 ათასი სამხედ„ცხინვალში, ადგილობრივ მოსახლეობას რუსი როა.“34
სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ არ აქვს
კარგი დამოკიდებულება. ეს ყველაფერი სამ- აფხაზეთი
ხედროების ქცევით არის განპირობებული.
„აფხაზეთის ე.წ საზღვართან, ყველაფერს
როგორც წესი, ისინი ძალიან ცუდად ეპყრობიან
რუსები აკონტროლებენ. სწორედ ისინი
ქალებს, ხშირია მათ მიმართ უხამსი შეთავაზიღებენ საკონტროლო-გამშვები პუნქტების
ებები და მსგავსი დამამცირებელი რეპლიკები.
კვეთისთვის მოსახლეობისგან ქრთამს. ე.წ
განსხვავებული მდგომარეობაა ახალგორში. შიდა გამშვებ პუნქტებსაც სრულად რუსი
რუს სამხედროებს, ოსური ძალოვანი სტრუქ- ჯარისკაცები აკონტროლებენ. ადგილობტურების წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, რივებს შიდა გადაადგილებისთვისაც კი
ადგილობრივებთან კარგი ურთიერთობა აქვთ. „აფხაზური საბუთი“ სჭირდებათ.
ისინი ხშირად ეხმარებიან სოფლებში მცხოვრებ
აფხაზური დaოკუმენტის გარეშე მყოფი
მოსახლეობას სურსათით, თამაშობენ ფეხმოსახლეობა გადაადგილებას შემოვლითი
ბურთს ადგილობრივ ახალგაზრდებთან, ასევე
გზებით ცდილობდა, თუმცა აქაც რუსი ჯაცდილობენ რამდენიმე წინადადებაც ისწავლონ
რისკაცები აკავებდნენ, მიჰყავდათ უახლოეს
ქართულად და მათ მშობლიურ ენაზე მოიკითბაზაზე, შემდეგ კი გალის მილიციაში. სამხონ ადგილობრივები.
ხედრო ბაზებზე ცემის არაერთი ფაქტი
დაფიქსირებულა. რაც მთავარია, დაკავებ-

ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი
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ულებს მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგ
ათავისუფლებენ.“35
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„აფხაზეთში ქართველებს და აფხაზებს, რუსი
სამხედროების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. სავარაუდოდ, აფხაზების
დიდი ნაწილისთვის რუსები არიან მშვიდობის
და უსაფრთხოების გარანტი. ასევე, დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთი ყველაზე ძლიერი
და განვითარებული ქვეყანაა. აქვე არის აფხაზების მეორე ნაწილი, რომელსაც აგრესია აქვს
რუსი სამხედროების მიმართ მათი პრივილეგირებული მდგომარეობის გამო. რუსები ითვისებენ მიწებს, აშენებენ სასტუმროებს, ეწევიან
კერძო ბიზნესს და ყიდულობენ სახლებს. ეს
მაშინ, როდესაც კანონით უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე უძრავი ქონების გაყიდვა იკრძალება.
აგრესიას იწვევს რუსების მიერ აფხაზეთში
არსებული ტრადიციების უგულებელყოფაც.
მაგალითად, იყო შემთხვევა, როდესაც რუსი
სამხედროები ქალაქში საცურაო კოსტუმით
გამოჩნდნენ. ამას მოჰყვა დიდი დაძაბულობა
მათსა და ადგილობრივებს შორის. საზოგადო-
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ებაში არის მოსაზრებაც, რომ მიმდინარეობს
ახალგაზრდების გარუსება, რასაც მთავრობამ
სათანადოდ ყურადღება უნდა მიაქციოს.
ადგილობრივ აფხაზებში უკმაყოფილებას იწვევს რუსების სამხედრო ბაზების გალის რაიონის გარდა, აფხაზეთის სხვა რაიონებში განთავსებაც. „სასაზღვრო“ ზოლზე ბაზის არსებობას აფხაზები საჭიროდ თვლიან, რადგან
სწორედ ამით უნდა დაიცვან თავი ქართული
მხარის თავდასხმისგან, თუმცა თვლიან, რომ
სოხუმში, ოჩამჩირეში და სხვა რაიონებში ამის
აუცილებლობა არ არსებობს.
გალის რაიონში მცხოვრები ქართველებისთვის
ყველაზე დიდ პრობლემას, სწორედ, რუსი
სამხედროები წარმოადგენენ, რომლებმაც ბევრგან სათვალთვალო კამერები დაამონტაჟეს და
„საზღვარზე“ გადაპარვის შანსი მინიმუმამდე
დაიყვანეს. კონტროლის ამ მექანიზმებით ხშირად იჭერენ ადგილობრივ მოსახლეობას და რამდენიმე საათის განმავლობაში, სამხედრო ბაზების ბუნკერებში ამწყვდევენ.

ოკუპანტებმა ე.წ სასაზღვრო ზოლში მოსახლე- ყველგან მუშაობენ, მათ შორის, სამთავრობო
ობის ეზოები და სახლები შემოღობეს, ადამიან- უწყებებშიც.“36
ები თავისუფლად გადასვლას ვერსად ახერხებენ. ტრანსპორტით გადაადგილებისას კი ყოველ
3 კილომეტრში რუსი სამხედროები საბუთებსა
და მანქანებს უმოწმებენ. ენგურის გასწვრივ
ყველგან საგუშაგოებია განთავსებული. მათ ნაკლები კომუნიკაცია აქვთ ადგილობრივებთან.
ძალიან ხშირია ფაქტები, როდესაც გალელები
თავიანთი საქონლის მოსაძებნად მდინარე ენგურის ახლოს მიდიან, სადაც მათ სამხედროები
იჭერდნენ და სასტიკად უსწორდებიან. იყო
შემთხვევაც, როდესაც მძიმე ავადმყოფი არ
გაატარეს ენგურის ხიდზე.
თუ აქამდე რუსები ძირითადად სამხედრო
ბაზებზე იყვნენ დასაქმებული, ახლა მათი სამუშაო სფერო მრავალფეროვანია და თითქმის
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ანალიტიკოსები რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო
სამხედრო ბაზების შესახებ
ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი
რედაქტორი, სამხედრო ექსპერტი
ირაკლი ალადაშვილი:
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„თუ რუსეთი მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ან, მით უმეტეს, გააორმაგებს თავისი
მე-7 და მე-4 საოკუპაციო სამხედრო ბაზების პირადი შემადგენლობისა და საბრძოლო ტექნიკის რაოდენობას, გაჩნდება
საფრთხე, რომ რუსულ საოკუპაციო სამხედრო ბაზებს რუსეთიდან დიდი ძალების გადმოსროლის გარეშეც შეეძლებათ
საქართველოს წინააღმდეგ ოპერატიულტაქტიკური დონის სამხედრო ოპერაციების განხორციელება. იქნება ეს ფოთის
პორტის დაკავება, საავტომობილო და სარკინიგზო გზების გადაკეტვა, აეროპორტების ბლოკირება თუ ქართული სამხედრო
ბაზების დაპყრობა.
არც სომხეთში ორჯერ გაძლიერებული
გიუმრის რუსული სამხედრო ბაზის
საიდუმლო ოპერატიული გეგმები უნდა

დაგვავიწყდეს, რომლებიც საქართველოს
საზღვარზე შემოჭრას და სამხრეთაღმოსავლეთიდან თბილისისკენ შეტევას
(მანამდე კი გზად ქართული არმიის
მარნეულის საჰაერო ბაზის დაპყრობას)
ითვალისწინებს. მითუმეტეს, გვახსოვს
რომ ამ შეტევისთვის აგვისტოს ომის
დროს ისინი მზად იყვნენ და ამ ბაზის
რამდენიმე ათეული საბრძოლო მანქანა
ქართულ საზღვარსაც მოადგა“.
პოლიტიკის და სამხედრო მეცნიერების
დოქტორი, პროფესორი, ცენტრალური
ევროპის სტრატეგიული
კვლევების ცენტრის სამხედრო
ანალიტიკოსი ვახტანგ მაისაია:
„2008 წელს რუსეთის არმიაში დაწყებული
სამხედრო რეფორმების არსი მდგომარეობს ტრადიციული სამობილიზაციო სისტემიდან, მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნის ძალებად ტრანსფორმაციაში. სამხედრო რეფორმების ფუნდამენტურ საფუძველს წარმოადგენს რუსეთის ფედერა-

ციის „ახალი იერის“ შეიარაღებული
ძალების შეზღუდულ კონფლიქტებში მონაწილეობა, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 5 დღიანი ომის მსგავსად. სწორედ ამ მიზნების შესასრულებლად ეწყობა
რუსეთის არმიის ახალი სტრუქტურა –
შეარაღებული ძალები უნდა იყოს უფრო
მოქნილი, მობილური, მუდმივ მზადყოფნაში; უნდა შეეძლოთ სწრაფი რეაგირება
და პირველ რიგში მცირე მასშტაბურ
კონფლიქტებში ჩართვა, როგორც რუსეთის, ასევე ყოფილი სსრკ-ს რესპუბლიკებში
და მიმდებარე ტერიტორიებზე. სწორედ
ეს იყო 2016-2017 წლებში ცენტრალურ და
აღმოსავლეთ სამხედრო ოლქებში გახშირებული და მოულოდნელი განგაშის გამოცხადების მიზანი.
საბჭოთა კავშირის დროს ამიერკავკასიის
სამხედრო ოლქი წარმოადგენდა გეოსტრატეგიული ბალანსის დონეს და ეს მიდგომა
არც შეცვლილა. სამხრეთ კავკასიაში
რუსეთის ფედერაციის 3 ბაზაა განთავ-

სებული: ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული მე-7 ბაზა, ოკუპირებულ ცხინვალის
რეგიონში მე-4 და სომხეთში 102-ე ბაზა.
ამათ ემეტება დაღესტანში განთავსებული
136-ე მექანიზირებული ბრიგადა/ბაზა.
შესაბამისად, მთლიან რეგიონში იკვრება
რუსული სამხედრო სტრატეგიული-საოპერაციო „სამკუთხა ხაზი“, რაც ნიშნავს
ერთი მიმართულებიდან წამოსული სამხედრო საფრთხის ლოკალიზებას, ანუ
ერთი კონცენტრირებული საომარი კამპანიის წარმოებას დროსა და სივრცეში;
„კონცენტრირებული მუშტის“ სამხედროსტრატეგიული განაწილების პრინციპს;
სოლისებური, გამჭოლი ტიპის სამხედრო
შეტევითი ტიპის სტრატეგიის წარმოებას
მოწინააღმდეგის და მისი კოალიციის წევრების წინააღმდეგ; სტრატეგიული ინიციატივის ხელში აღებას და ყველა დონის
შეარაღებული კომპონენტების გამოყენებას, მათ შორის მასობრივი განადგურების
იარაღისაც“.
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თანამგზავრით მოპოვებული
ვიზუალური ინფორმაცია

01
02

ცხინვალში არსებული რუსეთის ფედერაციის N4 სამხედრო ბაზა

რუსეთის ფედერაციის ე.წ სასაზღვრო სამხედრო ბაზა ოკუპირებულ სოფელ

ორჭოსანში. სამხედრო ბაზასა და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის მთავარ მაგისტრალს შორის
მანძილი დაახლოებით 400 მეტრია

03
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04

რუსეთის ფედერაციის N7 სამხედრო ბაზა აფხაზეთში - ბომბორას აეროდრომი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასა და ოკუპირებულ ნაბაკევს შორის
განთავსებული ე.წ სასაზღვრო სამხედრო ბაზა

28

დასკვნა
გამყოფი ხაზის გასწვრივ მთელ პერიმეტრზე რუსეთის ფსბ-ს ნაწილების განლაგება პირდაპირი
და გადატანითი მნიშვნელობით ქართველებსა და აფხაზებს/ქართველებსა და ოსებს შორის
პირდაპირი კონტაქტის შესაძლებლობის კონტროლს ემსახურება.
ეუთოს 1999 წლის სტამბულის სამიტის შეთანხმება რუსული სამხედრო ბაზების საქართველოს ტერიტორიიდან გაყვანის შესახებ, რა
თქმა უნდა, რუსულმა მხარემ არ შეასრულა და
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ბაზები გააძლიერა და ასევე დღემდე აგრძელებს
ახლების მშენებლობას.37
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იგივე ბედი ეწია 2008 წელს, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაფორმებულ 6 პუნქტიან
შეთანხმებას, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტასთან
ერთად ომამდე მდგომარეობის დაბრუნებასაც
გულისხმობდა. მისი შესრულების ნაცვლად
დღემდე აქტიურად მიმდინარეობს ბორდერიზაცია.
„არსებული მონაცემებით, დღესაც აფხაზეთისა
და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე დისლოცირებულია 10 ათასზე მეტი ჯარისკაცი. სასაქართველოს პარლამენტის დადგენილება,
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის
37

ომარი მოქმედებების დაწყებამდე რუსეთის
ფედერაციას არ უნდა ჰყოლოდა საჯარისო
ნაწილები არც ცხინვალის /სამხრეთ ოსეთი
რეგიონში და არც აფხაზეთში. სამხრეთ ოსეთში
დისლოცირებული უნდა ყოფილიყო 500
კაციანი სამშვიდობო ბატალიონი (პლიუს 300
კაციანი რეზერვი), ხოლო აფხაზეთში - დსთ-ს
სამშვიდობო შენაერთი მხოლოდ 2 500–3 000
კაციანი შემადგენლობით. ამჟამად საქართველოს ტერიტორიაზე, რუსეთის ფედერაციის
სამხედრო ნაწილების რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ
შეთანხმებით დაშვებულ ფარგლებს. აღნიშნული მოთხოვნის შესრულების მიზნით, რუსეთის ფედერაციამ სრულად უნდა გაიყვანოს
სამხედრო (არასამშვიდობო) კონტინგენტი
ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთიდან
და აფხაზეთიდან, და დაუყოვნებლივ გაიყვანფედერაციის სამხედრო ბაზების შესახებ, 10.03.2005
წელი.

ოს ყველა საჯარისო ნაწილი საქართველოს
დანარჩენი ტერიტორიიდან. აღნიშნულ რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზების შექმნა ასევე ეწინააღმდეგება ცეცხლის
შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას“ - ნათქვამია
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
განცხადებაში.38

რიც არა ერთი რეზოლუციით მოუწოდებს
რუსეთს გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები40
ოკუპირებული რეგიონებიდან.

ევროპარლამენტის, 2018 წელს მიღებული რეზოლუცია პუნქტობრივად ეხება, ყველა იმ
სამხედრო ხასიათის სირთულეს, რომელის
წინაშეც რუსეთის მოქმედებების შედეგად
საერთაშორისო თანამეგობრობა მუდმივად საქართველო ამჟამად დგას.
მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს აღებული
„რუსეთი კვლავაც განაგრძობს საკუთარი
ვალდებულებები. აგვიტოს ომის 11 წლის
სამხედრო ყოფნის გაძლიერებას საქართველოს
თავზე აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ახალი ბაზების
საქართველოს მხარდამჭერი მორიგი განცხადმშენებლობის, ახალი საჯარისო ნაწილებისა და
ება გაავრცელა. „ჩვენ მოვუწოდებთ რუსეთის
ტექნიკის შეყვანის და სამხედრო წვრთნების
ფედერაციას, სრულად შეასრულოს ევროკავშიჩატარების მეშვეობით; რუსეთი კვლავაც
რის შუამავლობით, 2008 წლის 12 აგვისტოს
აგრძელებს რა საკუთარი საერთაშორისო ვალმიღებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება
დებულებების დარღვევას და თავს არიდებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის
დან ძალების გაყვანის შესახებ“ - ნათქვამია
შესახებ შეთანხმების, რომლის შუამავალიც იყო
განცხადებაში.39 ამერიკის მსგავსად, ევროკავშირუსეთის ფედერაციის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის
შესახებ ექვსპუნქტიანი შეთანხმების დარღვევები,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
39 საქართველოში რუსეთის შეჭრის 11 წლისთავი,
ამერიკის საელჩოს ვებგვერდი, 2019 წელი
40 1. ევროპარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით
მიიღო რეზოლუცია რუსეთ-ევროკავშირის
38

სამიტის თაობაზე, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო. 2. საქართველოს მხარდამჭერი
განცხადება გაკეთდა ევროპის საბჭოს მინისტრთა
მოადგილეების კომიტეტზე, ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების სახელით, საზოგადოებრივი
მაუწყებელი, 2018 წელი.
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ევროკავშირი, სრულად განხორციელებას; იმის
გათვალისწინებით, რომ ეს ხაზი ნელა მაგრამ
თანმიმდევრულად მიიწევს თბილისის მიერ
კონტროლირებადი ტერიტორიის სიღრმეში
„ბორდერიზაციის“ სახელით ცნობილი პროცესის განხორციელების საშუალებით და ზოგიერთ
ადგილას ძალიან უახლოვდება კრიტიკულ
ინფრასტრუქტურას, როგორიცაა საავტომობილო გზები და გაზსადენები“ – ევროპარლამენტის რეზოლუცია“ #/2741.41
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დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ
ყოველწლიურ ანგარიშში42 აღნიშნა, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში
„რუსეთის გაზრდილ ჩარევას ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება მოჰყვა“.

საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური
ვებგვერდი, 2018 წელი.
42 Human Rights & Democracy, The 2019 Foreign &
Commonwealth Office Report,
41

ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის შესახებ
2019 წლის ანგარიშში, რომელიც 2020 წლის 16
ივლისს
გამოქვეყნდა,
ნათქვამია,
რომ
ოკუპირებულ რეგიონებში „ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ გამშვები
პუნქტების უმეტესობის ჩაკეტვამ დაძაბულობა
და ხშირი დაკავებები გაზარდა, კიდევ უფრო
შეზღუდა გადაადგილების თავისუფლება, რაც
უარყოფით გავლენას ახდენს საარსებო პირობებზე, განათლებასა და ჯანდაცვის წვდომაზე“.
ანგარიშის თანახმად, ორივე ოკუპირებულ
რეგიონში „ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ დისკრიმინაცია და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დაშინება გრძელდება“.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/upl
oads/system/uploads/attachment_data/file/901090/Hum
an_Rights_and_Democracy_the_2019_Foreign_and_Co
mmonwealth_Office_report.pdf

რეკომენდაციები
საქართველოს მთავრობას
1. გამოიჩინოს განსაკუთრებული ყურადღება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/
სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების
ხელყოფის ფაქტების მიმართ და საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით ხელი
შეუწყოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების
დაცვას
აქტიურად, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა დარღვევის ინდივიდუალურ
შემთხვევებთან დაკავშირებით გამოიყენოს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა
2. ადამიანის უფლებების ხელყოფის ფაქტების გამო საერთაშორისო დონეზე დააყენოს რუსეთის ფედერაციის, როგორც
ორივე რეგიონში ფაქტობრივი კონტრო-

ლის განმახორციელებელი სახელმწიფოს
პასუხისმგებლობა
3. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/
სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების
დასაცავად შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა
4. აქტიური მუშაობა გაწიოს აფხაზეთსა
და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციებისთვის მუშაობის შესაძლებლობა მისაცემად
5. რუსეთის ექსპანსიონისტური პოლიტიკის გაძლიერებისა და უკანონო სამხედრო
საქმიანობის საკითხი, რომელიც რისკს
უქმნის მთელი რეგიონის უსაფრთხოებას,
მუდმივი დღის წესრიგის მთავარ თემად
წარმოაჩინოს როგორც საერთაშორისო ინსტიტუტებში, ასევე ქვეყნის პარტნიორებთან მუშაობისას.
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საერთაშორისო ორგანიზაციებს
6. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ადამიანის უფლებების დარღვევების
კუთხით ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ რთულ ვითარებას
7. გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ბერკეტები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ
რუსეთის ფედერაციამ აღნიშნულ რეგიონებში მუშაობის შესაძლებლობა მისცეს
უფლებადამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს
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8. შეიმუშაონ ეფექტიანი მექანიზმები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც რეგიონის მშვიდი და უსაფრთხო განვითარებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს.

