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ტერორიზმის კვლევითი ცენტრი (TRC), საქართველოს სტრატეგიის და 
განვითარების ცენტრის (GCSD) ბაზაზე, 2018 წელს შეიქმნა.  TRC 
საკუთარ მისიად, საქართველოში ტერორიზმისა და მისი მომიჯნავე 
თემების შესახებ მაღალი ხარისხის ცოდნის შექმნას, დაგროვებასა 
და გავრცელებას მოიაზრებს. ცენტრის მიზანია, ხელი შეუწყოს ამ 
თემების შემსწავლელ თეორეტიკოსებს და შესაბამის პრაქტიკოსებს, 
რათა ქვეყანაში ტერორიზმის და მისი მომიჯნავე მიმართულებებით 
განხორციელებული პოლიტიკა  სამეცნიერო მტკიცებულებებსა და 
სიღრმისეულ ანალიზზე იყოს დამყარებული. ჩვენი სურვილია, 
წავახალისოთ და განვითარების საშუალება მივცეთ ხსენებული 

თემებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, რომლებიც მომავალში გადაწყვეტილების მიმღები 
პირები გახდებიან. ამ მიზნის მისაღწევად ერთ-ერთ ინიციატივას დავით ჭოჭუას სახელობის 
სასტიპენდიო პროგრამის შექმნა წარმოადგენს.  

დავით ჭოჭუას სახელობის სასტიპენდიო პროგრამა, დღეისათვის არსებული სახით,  GCSD-მ 
2019 წელს აამოქმედა. ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ცენტრისთვის მნიშვნელოვანია 
შექმნას ისეთი შესაძლებლობები, რომლებიც საინტერესო იქნება ახალგაზრდა მკვლე-
ვარებისთვის. ამავდროულად, სურვილი გვქონდა, ეს ინიციატივა დაგვეკავშირებინა იმ 
ადამიანის სახელთან, რომელმაც საქართველოში ტერორიზმის კვლევას ჩაუყარა საფუძველი 
და ამ მხრივ, უმაღლესი სტანდარტი დაამკვიდრა.  ტერორიზმის შესახებ  ახალგაზრდების 
მუშაობის წახალისებით, გვსურს პატივისცემა გამოვხატოთ იმ ადამიანის მიმართ, რომელმაც 
ღირსეულად დაიწყო ამ მიმართულებით გზის გაკვალვა.  

სწორედ ამ ინიციატივის თვალსაჩინო და ხელშესახებ შედეგს, წინამდებარე ჟურნალის 
პირველი გამოცემა წარმოადგენს, რომელიც სამი კვლევითი ნამუშევრისგან შედგება. მნიშვნე-
ლოვნად მივიჩნიეთ, გამოცემა დაგვეწყო ნაშრომით, რომელიც ტერორიზმის, როგორც ტერ-
მინის განმარტების მნიშვნელობაზე საუბრობს და იმ საფრთხეებზე, რომლებიც მის უქონ-
ლობას ან არასწორ მნიშვნელობას შეიძლება უკავშირდებოდეს. მეორე კვლევა,  ირანის მიერ 
პოლიტიკური რეჟიმის სტაბილურობის საკითხში არასახელმწიფოებრივ აქტორებთან თანამ-
შრომლობის როლს  მიმოიხილავს. მესამე ნაშრომი კი, აზოვის ბატალიონის მაგალითზე, 
უკრაინაში, ულტრა მემარჯვენე ჯგუფების ინსტიტუციონალიზაციას ეხება.  

დავით ჭოჭუას სახელობის სტიპენდიას ცენტრი ყოველ წელს გასცემს. მომავალ სტიპენ-
დიანტთა ნაშრომებს ჟურნალის შემდგომ გამოცემებში ვიხილავთ. იმედი გვაქვს და ძალღონეს 
არ დავიშურებთ, რომ ეს ინიციატივა გაიზარდოს, გახდეს უფრო მასშტაბური და მეტ ადამიანს 
მისცეს ამ მიმართულებით განვითარების საშუალება. GCSD-ის და პირადად ჩემი ამოცანა 
ყოველთვის იქნება ახალგაზრდების ხელშეწყობა და მათში არსებული უდიდესი პოტენციალის 
გამოყენება და დაფასება.  

 

მინდა მადლობა გადავუხადო და წარმატებები ვუსურვო პირველ გამოცემაში გამოქვეყნებული 
სამივე ნაშრომის ავტორს, მე კი მოუთმენლად ველოდები შემდეგ ნაკადთან მუშაობას!  

 

მარიამ თოხაძე 
ტერორიზმის კვლევის ცენტრის დირექტორი 



 3 

 

სარჩევი 

 

 

ტერორიზმის დეფინიციის ძიება და მისი მნიშვნელობა 

გიორგი კოტრიკაძე.......................................................................................... 4 

 

ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა 

ნინო გეწაძე...................................................................................................... 21 

 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ინსტიტუციონალიზაცია უკრაინაში 

ანა გომელაური................................................................................................ 43 

 

 

 

  



ტერორიზმის 
დეფინიციის ძიება და 
მისი მნიშვნელობა

2020

გიორგი კოტრიკაძე



 5 

შესავალი  

“ტერორიზმის სამართლებრივი დეფინიციის ძიება გარკვეულწილად წმინდა გრაალის ძიებას ჰგავს: 
პერიოდულად, მიზანდასახული, მოწადინებული, თავდაჯერებული და ენერგიით სავსე სულები,  

განიზრახავენ წარმატებას მიაღწიონ იქ სადაც ადრე ბევრმა სცადა თუმცა ვერ მოახერხა.“ 
 

                                                                                                                                                 - ჯეფრი ლევიტი1 

ტერორიზმთან ბრძოლა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო 
უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია. მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში უამრავი ტერო-
რისტული აქტი ხდება რაც საზოგადოებაში მძაფრ რეაქციებს იწვევს. ტერორისტული აქტების 
შესახებ ინფორმაციის სწრაფი გავრცელება გლობალიზაციისა და თანამედროვე ტექ-
ნოლოგიების დამსახურებით ხდება, რაც მეტწილად განაპირობებს კიდეც ტერორიზმის 
გააქტიურებას. ასევე გლობალიზაციამ და ტექნოლოგიურმა განვითარებამ განაპირობა მსოფ-
ლიოს სახელმწიფოთა აბსოლუტური უმრავლესობის გაერთიანება ტერორიზმის საფრთხის წი-
ნააღმდეგ. ამ გაერთიანების მთავარი დეტერმინანტი გახდა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქ-
ტების სერია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტერორიზმი საერთაშორისო მასშტაბის გამოწვევაა, რომელიც არ 
ცნობს სახელმწიფოების საზღვრებს და პოლიტიკურ - ეკონომიკურ წყობას,  დღემდე არ 
არსებობს ამ საფრთხის საყოველთაოდ აღიარებული დეფინიცია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 
სხვადასხვა სახელმწიფოებს განსხვავებულად ესმით საფრთხის შინაარსი, რომლის 
წინააღმდეგაც, ხშირ შემთხვევაში, ერთიანი ძალებით იბრძვიან. სიტუაციის პარადოქსულობას 
ამძაფრებს ის გარემოებაც, რომ არა მხოლოდ ცალკეულ სახელმწიფოებს აქვთ განსხვავებული 
ხედვა ტერორიზმის დეფინიციის შესახებ, არამედ ერთი სახელმწიფოს სხვადასხვა 
ინსტიტუციასა და მათ სტრუქტურებს. ამის კარგი მაგალითია აშშ, სადაც 1985 წელს სენატის 
მითითებით ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას დაევალა შეემუშავებინა ტერორიზმის 
განსაზღვრება და საბოლოო ჯამში ერთი სახელმწიფოს სხვადასხვა ორგანოს მიერ 
შემუშავებული დეფინიციები ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდებოდნენ (გორაშვილი, 
2011, გვ. 21). 

საერთაშორისოდ აღიარებული დეფინიციის არ ქონა რამდენიმე პრობლემას წარმოშობს; 

• ხელს უშლის საერთაშორისო თანამშრომლობას ტერორიზმთან ბრძოლაში 
• ხელს უშლის ადგილობრივ დონეზე ტერორიზმთან ბრძოლას 
• დეფინიციის ბუნდოვანება ქმნის საფრთხეს არასათანადოდ მოხდეს ტერორიზმის 
საფრთხის იდენტიფიცირება. 
• უადვილებს ტერორისტულ დაჯგუფებას მოახდინოს პოზიციონირება, როგორც ეროვნულ 
გამათავისუფლებელმა ძალამ და ა.შ. 

																																																													
1 Young, R. (2006 წლის 1 12). Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International 
Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation. Boston College International and Comparative Law 
Review, 29 (1), გვ. 24 
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• ტერორიზმის წინააღმდეგ ეროვნული კანონმდებლობა შესაძლოა მოერგოს ხელისუფ-
ლების ინტერესებს მისთვის მიუღებელი ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

გამომდინარე ტერმინის (ტერორიზმის) უკიდურესად ნეგატიური  დატვირთვისა, ხშირია მისი 
გამოყენება უარყოფით ეპითეტად, ვინმეს ან რაიმე მოვლენის მარგინალიზაციისთვის. რაც 
საზოგადოების თვალში კიდევ უფრო ბუნდოვანს ხდის ტერორიზმის რეალურ მნიშვნელობას. 
ეს გარემოებები განაპირობებს (დეფინიციის ბუნდოვანება), რომ სახელმწიფოები ტერო-
რიზმთან ბრძოლისთვის შექმნილ კანონმდებლობას იყენებენ პოლიტიკური კრიზისების 
გადაფარვისა და არასასურველი ჯგუფების წინააღმდეგ. 2003 წლის „ჰუმან რაითს ვოჩის“ 
სტატია - კონტრ-ტერორიზმის სახელით: „ადამიანის უფლებების დარღვევა მსოფლიოს მაშ-
ტაბით“, მიმოიხილავს ყველა ასეთ ცნობილ შემთხვევას. მაგალითისთვის გამოდგება რუსეთის 
ფედერაციის მხრიდან კონტრ-ტერორისტული მოქმედებებით გამართლებული 1999 წლის 
ჩეჩნეთის ომი.2 

დეფინიციის დადგენის სირთულეს და ამავდროულად აუცილებლობას განაპირობებს ის 
გარემოება, რომ ტერორიზმი ხშირად თანაარსებობს ისეთ მოვლენებთან, როგორიცაა: 
რელიგიური ფანატიზმი, ექსტრემიზმი და სეპარატიზმი. ბოლო რამდენიმე ათწლეულის გან-
მავლობაში უამრავი საერთაშორისო ხელშეკრულება დაიდო საერთაშორისო ტერორიზმთან 
ბრძოლის შესახებ თუმცა მათში დეფინიციის ზუსტი განმარტება არ გვხვდება. ეს შეთანხმებები 
მიმართულია ტერორიზმთან ბრძოლისაკენ და ნაკლებად მოიცავს დეფინიციის დაზუსტების 
მცდელობებს.3  

კვლევის მიზანია, სფეროს ექსპერტების კვლევებსა და მოსაზრებებზე დაყრდნობით 
ტერორიზმის აკადემიური დეფინიციის დადგენა. გამოვყოფთ ტერორიზმის შემადგენელ 
ელემენტებს და ერთგვარი ფორმულის გამოყენებით გავმიჯნავთ სხვა სისხლის სამართლის 
დანაშაულებისგან. ვეცდებით დავადგინოთ ერთგვარი სამეცნიერო კრიტერიუმი, რომელიც 
გამიჯნავს ტერორიზმსა და ორგანიზებულ დანაშაულს, ტერორიზმსა და ამბოხებულებს, 
ტერორიზმსა და ტერორს და ა.შ. მიმოვიხილავთ ტერორიზმის ისტორიულ ევოლუციას და 
ტერმინის ფორმირების დებატებს. ვეცდებით ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ჯერალდ სეიმურის 
ფრთიანი ფრაზის - „ერთისთვის ტერორისტი, მეორისთვის თავისუფლებისთვის მებრძოლი“ 
აკადემიურ დეკონსტრუქციაში. ჩვენი მიზანია ტერორიზმის დეფინიციის დადგენის ურთულეს 
პროცესში ყველაზე მარტივ და აღქმად ფორმულას მივაგნოთ, რომელიც გაამარტივებს 
ტერორიზმის, როგორც ფენომენის გაგების მცდელობებს უფრო ფართო მასებისთვის. 

ტერმინის ფორმირების ისტორია 

ტერორიზმი პოლიტიკური ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა; ანუ ძალადობა რომელიც 
გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. „პოლიტიკური“ შეიძლება შეფასდეს, როგორც 
„მთავრობით, სახელმწიფოთი ან პოლიტიკით უკმაყოფილო“, ხოლო პოლიტიკური ძალადობა 
გამოიყენება რაიმე პოლიტიკური ცვლილებების მისაღწევად. პოლიტიკური ძალადობა ფართე 

																																																													
2 იხ. Human Rights Watch, in the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide. 2003, 
https://www.hrw.org/legacy/un/chr59/counter-terrorism-bck.pdf (12.08.2020) 
3 იხ. 1963 წლიდან გაეროს ეგიდით შემუშავებული სამართლებრივი ინსტრუმენტების სია: 
https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments (11.15.2020) 
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კატეგორიაა, რომელიც მოიცავს ისეთ ქმედებებს, როგორიცაა ომი, სამოქალაქო ომი, აჯანყება, 
ეთნიკური კონფლიქტი, გენოციდი, სახელმწიფო ტერორი და ტერორიზმი. ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილი პოლიტიკური ძალადობის ფორმა ბრძოლის მეთოდია, რომელიც შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას ცალკე ან სხვა მეთოდებთან ერთად გარკვეული პოლიტიკური მიზნების 
მისაღწევად (Yamamoto,2017,147). ტერორიზმის უამრავი ფორმა არსებობს, ასევე 
მრავალფეროვანია ტერორისტული დაჯგუფებების ტაქტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ 
საყოველთაოდ აღიარებული დეფინიცია არ არსებობს, დასავლური ქვეყნები და სფეროს 
ექსპერტები სარგებლობენ ზოგადი კონცეპტუალური განმარტებით. მაგალითისთვის, 
გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) მიხედვით, „ტერორიზმი არის ძალისა და სისასტიკის 
განურჩეველი, განზრახ გამოყენება ადამიანებისა და მათი საკუთრების წინააღმდეგ, 
მთავრობის იძულებისთვის, საზოგადოების დასაშინებლად და საფუძვლად უდევს 
პოლიტიკური ან სოციალური მიზნები“.4 თანამედროვე კონცეპტუალური განმარტებები 
რამდენიმე ათწლეულის აკადემიური დებატისა და ისტორიული ევოლუციის შედეგია. 
სხვადასხვა ეპოქაში ტერორიზმს განსხვავებული დატვირთვა და ცვალებადი შინაარსი 
ჰქონდა. 

როცა ტერორიზმის შესწავლაზე ვსაუბრობთ შეუძლებელია არ აღვნიშნოთ დევიდ რაპაპორტი 
(David C. Rapoport) და მისი „ყველაზე გავლენიანი ნაშრომი ტერორიზმის კვლევის სფეროში“5 -  
„თანამედროვე ტერორიზმის ოთხი ტალღა“ (Rapaport,2002)6. რაპაპორტის კონცეფცია 
ტერორიზმის ოთხი ტალღის შესახებ მოიცავს; 1880 იანი წლების ანარქისტულ ტერორისტულ 
ტალღას, ანტი-კოლონიალურ (ნაციონალისტურ) ტერორისტულ ტალღას XX საუკუნის პირველ 
ნახევარში, მარქსისტულ (მემარცხენე) ტერორიზმს XX საუკუნის მეორე ნახევარში და ბოლოს 
თანამედროვე რელიგიურ ტერორიზმს. საქმე ისაა, რომ რაპაპორტმა კვლევაში ისტორიის ის 
მონაკვეთი აღწერა, რომლის განმავლობაშიც ტერორისტული აქტების შესახებ აკადემიური 
მოკვლევისთვის საკმარისი მონაცემები არსებობს. თუმცა ტერორიზმს, როგორც ძალადობის 
ფორმას ბევრად დიდი ისტორია აქვს. იგი იწყება ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ ასწლეულში, 
როცა ებრაელ ზელოტების სექტა „სიკარიები“ (sicarii) მოქმედებდნენ.7 „სიკარიები“ გალილეელი 
იუდეველები იყვნენ ვინც რომაული ტირანიის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. თუმცა მათი 
თავდასხმები არ შემოიფარგლებოდა რომის სახელმწიფო მოხელეებით, ისინი თავს 
ესხმოდნენ იმ ებრაელ მოქალაქეებსაც ვინც ნებით თანამშრომლობდა იმპერიასთან.8 
ფაქტიურად „სიკარიები“ იყვნენ პირველები ვინც პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად 
„ტერორი“ გამოიყენეს. შემდეგ კი იყო შუასაუკუნეების სპარსული სექტა „ჰაშიშინები“ 
(ასასინები), რომლებიც ასევე პოლიტიკურ მკვლელობებს სჩადიოდნენ ხშირად რელიგიური 
მოტივებით. „ჰაშიშინები“ განსაკუთრებით ფრთხილები და მიზანდასახული მკვლელები 
იყვნენ და გამოირჩეოდნენ თავგანწირვით. მათ მიეწერება თურქ სელჯუკთა სულთანის მალიკ-
შაჰის მკვლელობა და ასევე უამრავი ვეზირისა და სამხედრო მეთაურის. „ჰაშიშინების“ ზენიტი 
დაემთხვა ჯვაროსანთა ლაშქრობებს XI-XII საუკუნეებში, ამიტომ მათი სამიზნე გახდნენ 
როგორც ჯვაროსანი ქრისტიანები ასევე სუნიტი სელჯუკი პოლიტიკური და სამხედრო 

																																																													
4 https://factcheck.ge/ka/story/23278-ratom-ar-kvdeba-terorizmi (18.08.2020) 
5 Tom Parker and Nick Sitter, ‘The Four Horsemen of Terrorism: It’s Not Waves, Its Strains’ [2016] 28(2) 
Terrorism and Political Violence 197 
6 David C. Rapoport, “The Four Waves of Rebel Terror and September 11,” Anthropoetics, 8, no. 1 
(2002), http://anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror/.  
7 Kaplan, J. 2011. History and terrorism. Journal of American History. 98 (1), 104 
https://www.researchgate.net/publication/261980480_History_and_Terrorism (17.08.2020) 
8 Smith, Morton 1971. Zealots and Sicarii: Their origins and relation. The Harvard Theological Review. 64 გვ. 8-
19 https://sci-hub.tw/10.1017/S0017816000018009 (17.08.2020) 
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მოხელეები.9 მათ მიერ ჩადენილმა პოლიტიკურმა მკვლელობებმა რიგი ქვეყნების სასაუბრო 
ენებზეც კი მოახდინა გავლენა და დღეს „ასასინი“ სიტყვა „მკვლელის“ აღსანიშნავად გამოიყე-
ნება. მეტიც, თანამედროვე თვითმკვლელი ტერორისტების ტაქტიკა სწორედ „ჰაშიშინების“ 
მოქმედებებით არის ინსპირირებული.10 ასევე აღსანიშნავია საფრანგეთის ბურჟუაზიული 
რევოლუციის შემდეგ პარიზის ქუჩებში დატრიალებული იაკობინელთა ძალადობრივი 

																																																													
9 https://www.nationalgeographic.com/history/magazine/2018/11-12/nizari-ismaili-muslim-warriors-medieval-
times/ (17.08.2020) 
10https://www.researchgate.net/publication/312246457_The_Assassins_ancestors_of_modern_Muslim_suicide_
bombers გვ. 403-404. (11.15.2020) 
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ქმედებები. ტერორიზმის მკვლევარებისთვის საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუცია 
განსაკუთრებული ინტერესის სფეროს წარმოადგენს, რადგან სწორედ ფრანგ 
რევოლუციონერებს უკავშირდება სიტყვა „ტერორის“ შემოტანა ლექსიკონში (Rapoport, 2002).  
რევოლუციურმა მთავრობამ „ტერორი“ დღის წესრიგად გამოაცხადა 1793 წლის 5 სექტემბერს.11 
„Que la terreur soit a L'ordre du jour!“  ანუ - „დაე იყოს ტერორი დღის წესრიგში!“ - წარმოადგენდა 
მმართველობის ფორმას ანუ ძალადობასა და რეპრესიებს სახელმწიფოს მხრიდან, 
მოსახლეობისა და მეტწილად პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ. „ტერორის“, როგორც 
სისტემურად გამოყენებადი ძალადობის იდეა, რომელიც მიმართულია გარკვეული 
პოლიტიკური მიზნების მიღწევისთვის, შეიმუშავა მაქსიმილიან რობესპიერმა (გორაშვილი, 
2011, 14). 1794 წლის 5 თებერვლის პარლამენტში გამოსვლისას, იგი “ტერორის” არსს  
შემდეგნაირად ხსნიდა: 

 „თუკი მშვიდობის ჟამს, მმართველობის საფუძველი კეთილგონიერებაა, რევოლუციის დროს 
მმართველობის საფუძველი ხდება კეთილგონიერება და ტერორი ერთად: კეთილგონიერება, 
რომლის გარეშეც ტერორი დამღუპველია და ტერორი, რომლის გარეშეც კეთილგონიერება 
უძლურია. ტერორი სხვა არაფერია, თუ არა მკაცრი და დაუყოვნებლივი სამართლიანობა; იგი 
(ტერორი) სათნოებიდან გამომდინარეობს.“12 

სიტყვა “terrere” ლათინურად დაშინებას, შიშს, საშინელებას ნიშნავს.13 ასევე გამოიყენება, 
როგორც „დაშინების საშუალება“. სწორედ ლათინური „terrere”-დან არის ნაწარმოები 
ფრანგული „terreur” (ტერორი) და ტერმინი „ტერორიზმი“, რომელიც იქცა იაკობინელთა 
დიქტატურის პერიოდის მმართველობის მექანიზმის აღმნიშვნელად, რომლის საფუძველიც 
ძალის გამოყენებით მოწინააღმდეგეთა დაშინება იყო (პოლიტიკური ოპოზიციის, ოპონენტის), 
მათი ფიზიკური განადგურების ჩათვლით.  

ტერმინი ტერორიზმი XVIII საუკუნის ბოლოდან (საფრანგეთის რევოლუციიდან) XIX საუკუნის 
პირველ ნახევრამდე გამოიყენებოდა სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობრივი 
მმართველობის აღსანიშნავად; დიქტატურის, პოლიტიკური მკვლელობების, რეპრესიების 
ასაღნიშნავად (ომის დროს), ფაქტიურად „ტერორის“ ეტიმოლოგიის ყველაზე ფართო გაგებით.14 
XIX საუკუნის პირველი ნახევარი ხასიათდება ოპოზიციური პოლიტიკური ორგანიზაციების 
გააქტიურებით და ზოგადად სოციალისტურ-ემანსიპაციური მოძრაობებით, რომელთა დიდი 
ნაწილი მიმართავდა სისტემურ ძალადობრივ თავდასხმებს. XIX საუკუნის მორე ნახევრიდან 
იწყება რევოლუციურ ორგანიზაციათა მხრიდან ჩადენილი პოლიტიკური მკვლელობების სერია 
რასაც სახელმწიფოები კიდევ უფრო მძაფრი რეპრესიებით პასუხობდნენ. ამ პერიოდიდან 
„ტერორიზმი“ და „ტერორი“ განიხილება, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი; 
„ტერორიზმით“  აღინიშნებოდა პოლიტიკური მკვლელობების პრაქტიკა, რომელსაც რევოლუ-
ციური პოლიტიკური ჯგუფები მიმართავდნენ, ხოლო „ტერორი“ აღნიშნავდა სახელმწიფოს 

																																																													
11 https://www.britannica.com/event/Reign-of-Terror (17.08.2020) 
12 იხ. M. Robespierre, Speech at the National Convention,  1794 წლის 5თებერვალს საფრანგეთის 
ნაციონალურ კონვენტზე წარმოთქმული სიტყვა 
https://www.olma.org/ourpages/auto/2019/2/4/39995386/Ch%2028%20The%20Terror%20Justified-
Robespierre.pdf 2012 (17.08.2020) 
13 https://latin-dictionary.net/definition/37010/terreo-terrere-terrui-territus (15.08.2020) 
14https://solderoffortune.wordpress.com/2018/10/07/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D
%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-3/ 
(16.08.2020) 
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მხრიდან რეპრესიებს. ეს ორი მოვლენა იმდენად დინამიურად გავრცელდა მსოფლიოში, რომ 
მივიღეთ რაპაპორტის მიერ აღწერილი „თანამედროვე ტერორიზმის ოთხი ტალღიდან“ 
პირველი ანუ ანარქისტული ტერორისტული ტალღა ანუ „საქმით პროპაგანდა“ (Propaganda by 
the deeds).15 სწორედ „ანარქისტულ ტერორისტულ ტალღას“ უკავშირდება ტერორიზმის 
დეფინიციის ფორმირება, სახელმწიფო რეპრესიების აღმნიშვნელი ტერმინიდან, სახელმწიფო 
აქტორების წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკური მკვლელობების აღმნიშვნელ ტერმინად.  
ანარქისტული ტალღის განმაპირობებელ ფაქტორებად პროფესორი რაპაპორტი საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების  სწრაფ განვითარებასა და დოქტრინის (კულტურის)  ფაქტორს ასახელებს. 
მართლაც ანარქისტი ავტორებმა შექმნეს ტერორის დოქტრინა ხოლო ტექნოლოგიებმა 
ისეთებმა როგორიცაა ტელეგრაფი, ყოველდღიური გაზეთები და რკინიგზა, უზრუნველყო ამ 
იდეების სწრაფი გავრცელება (Rapoport, 2002). ანარქისტული ტერორისტული ტალღა 
დაახლოვებით 40 წელი გაგრძელდა თუმცა არნახული რაოდენობის სახელმწიფო ლიდერები, 
სამხედროები, პოლიციელები და მშვიდობიანი მოქალაქეები შეიწირა.16 მთელი მსოფლიო 
პანიკამ მოიცვა, როდესაც 1881 წლის ლონდონის კონგრესსზე „საქმით პროპაგანდა“ ანუ 
ტერორი, ანარქისტული ორგანიზაციის ოფიციალურ სტრატეგიად გამოცხადდა (Jensen, 2013, 
17). 1898 წელს, რომში ჩატარდა პირველი საერთაშორისო ანტი-ანარქისტული კონფერენცია, 
რომელსაც 21 ქვეყნის, 54 დელეგატი დაესრო. კონფერენციის მიზანი იყო ანარქიზმის, როგორც 
საფრთხის კონცეფციის ფორმულირება, ანტი-ანარქისტული საკანონმდებლო ბაზის 
ფორმირება და საერთაშორისო ანტი-ანარქისტული საპოლიციო მოქმედებების შეთანხმება. 
კონფერენციაზე მიღებული იქნა აქტი, რომლის მიხედვითაც ანარქიზმი არის - „ნებისმიერი 
აქტი, რომელიც მიზნად ისახავს გაანადგუროს ყველა სოციალური ორგანიზაცია ძალისმიერი 
მეთოდებით“.17 აღსანიშნავია, რომ მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში სახელმწიფოთა 
განწყობა იმგვარი იყო, რომ ანარქიზმს და ტერორიზმს სინონიმებად აღიქვამდნენ.18 ამიტომ, 
რომის ანტი-ანარქისტული კონფერენცია და მასზე მიღებული ანარქიზმის კონცეფცია, 
შეგვიძლია XIX საუკუნის მეორე ნახევარის ტერორიზმის დეფინიციად განვაზოგადოთ.  

ტერორიზმის შემდეგი სამი ტალღის შემთხვევაში იცვლებოდა ბიძგის მიმცემი ისტორიული 
გარემოება და ტერორისტული ჯგუფების იდეოლოგია. მეორე, ანუ ანტი-კოლონიალური ტალღის 
დეტერმინანტად შეგვიძლია განვიხილოთ ვერსალის სამშვიდობო ხელშეკრულება და ხალხთა 
თვითგამორკვევის პრინციპი. ანტი-კოლონიური და ეროვნულ განმათავისუფლებელი 
მოტივებით თითქმის ყველა იმპერიის ტერიტორიაზე ტერორისტული დაჯგუფებები გაჩნდნენ. 
ტერორიზმის დეფინიციის ძალიან უარყოფითი დატვირთვის გამო, ამ დაჯგუფებებმა დაიწყეს 
პოზიციონირება, როგორც „თავისუფლებისთვის მებრძოლებმა“. თავის მხრივ სახელმწიფოები 
ყველა ამბოხებულ ჯგუფს ტერორისტულ დაჯგუფებად მოიხსენიებდნენ. პრესამ თავისი 
წვლილი შეიტანა ტერმინის ირგვლივ კიდევ უფრო მეტი გაურკვევლობის და ბუნდოვანების 
შექმნაში. ამერიკული პრესა ერთსა და იმავე დაჯგუფებას ერთ სტატიაში, ზოგჯერ ერთ 
აბზაცშიც მოიხსენიებდა ტერორისტად, მეამბოხედ და სამხედროდ (Rapoport, 2002).19 

																																																													
15 http://a-library.org/giorgi-kotrikadze-anarqistuli-teroristuli-talga/#more-1581 (13.08.2020) 
16 https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/02/in-the-end-we-forget-the-anarchists-bombers-and-
lone-wolves-but-the-hysteria-they-provoke-stays-with-us (18.08.2020) 
17 Deflem, Mathieu. 2005. “'Wild Beasts Without Nationality': The Uncertain Origins of Interpol, 1898-1910." Pp. 
275-285 in The Handbook of Transnational Crime and Justice, edited by Philip Reichel. Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications. https://deflem.blogspot.com/2005/05/wild-beasts-without-nationality.html (18.08.2020) 
18 იხ. David C. Rapoport, 2006, “Terrorism: Critical Concepts in Political Science: The First or Anarchist Wave”, 
Volume 1, pp. XXX 
19 იხ. ვრცლად, David C. Rapoport, “Politics of Atrocity” in Terrorism: Interdisciplinary Perspectives. Eds. Y. 
Alexander and S. Finger (New York: John Jay Press, 1997) გვ. 46 
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მესამე ანუ „ახალი მემარცხენე ტალღის“ ფსიქოლოგიურ წინაპირობად ითვლება ვიეტნამის 
ომი და ამ ომის შედეგად გამოწვეული ფასეულობათა კრიზისი დასავლეთის ქვეყნებში. „ახალი 
მემარცხენე ტერორისტული ტალღა“ პირველი ტალღის მსგავსად ხასიათდებოდა საერთა-
შორისო მაშტაბებით, სხვადასხვა დაჯგუფებებს შორის თანამშრომლობით საერთო მიზნის 
მისაღწევად და საერთაშორისო მნიშვნელობის სამიზნეების განადგურებით. ამ ტალღისთვის 
დამახასიათებელი ტაქტიკა იყო თვითმფრინავების გატაცება (hijacking) მძევლების აყვანის 
მოტივით და მეტი სანახაობისთვის. ასევე საელჩოებზე თავდასხმა „ახალი მემარცხენე 
ტალღის“ დამახასიათებელი მოვლენაა (Rapoport, 2002). 

მეოთხე ანუ „რელიგიური ტალღის“ დეტერმინანტად, რამდენიმე მოვლენა ითვლება: ირანის 
რევოლუცია, შიიტი თვითმკვლელი ტერორისტების წარმატება ლიბანში ამერიკელების 
წინააღმდეგ და ავღანეთის ომში მუსლიმური წინააღმდეგობის წარმატება. მეოთხე ტალღა 
ტაქტიკურად წააგავდა მესამეს თუმცა „თვითმკვლელი ბომბერები“ „რელიგიური ტალღის“ 
გამორჩეული და მომაკვდინებელი მეთოდიკა იყო. 
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იურიდიული და აკადემიური დეფინიციის 
ჩამოყალიბება 

1920-იანი წლებიდან საერთაშორისო თანამეგობრობას არაერთი მცდელობა ჰქონდა 
შეემუშავებინა ტეორიზმის საყოველთაო დეფინიცია. ყველაზე ცნობილ საერთაშორისო ანტი-
ტერორისტულ ხელშეკრულებებში არ იყო გარკვევით განსააზღვრული თუ რას წარმოადგენდა 
„ტერორისტული“ დანაშაული (Witten, S. M, 1998, 774-775). ამის მაგივრად, აღნიშნული 
ხელშეკრულებები მონაწილე ქვეყნებისგან ითხოვენ, რომ მათ შიდასაკანონმდებლო დონეზე 
აკრძალონ კონკრეტული ქმედებები როგორიცაა; თვითმფრინავის გატაცება ან მძევლების 
აყვანა, იმის დადგენის გარეშე, გააჩნდა თუ არა დანაშაულს პოლიტიკური მოტივი ან მიზეზი, 
შეიცავდა თუ არა განზრახვას; დაეშინებინა, ეიძულებინა ან დაეტერორებინა კონკრეტული 
სამიზნე ჯგუფები (Targets). ამ ხელშეკრულებების ძირითადი დებულებები ნაკლებად ეხება 
ტერმინ „ტერორიზმს“ (გამონაკლისია, 1970 წლების გენერალური ასამბლიის 
მცდელობები)(Saul, B, 2005,  58). 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის უნიფიკაციის საერთაშორისო 
კონფერენცია 

ტერორიზმის, როგორც საერთაშორისო სისხლის სამართლის დანაშაულის სისტემური 
განსაზღვრის იდეა 1920-30-იან წლებს უკავშირდება. ტერორიზმის კონცეფციაზე 
სრულყოფილად იმსჯელეს, სისხლის სამართლის კანონმდებლობის უნიფიკაციის 
საერთაშორისო კონფერენციებზე, ხოლო დეფინიცია გაჟღერდა ბრიუსელის III საერთაშორისო 
კონფერენციაზე 1930 წელს; „ისეთი საშუალებების განზრახ გამოყენება, რომელიც ქმნის 
საყოველთაო საფრთხეს, წარმოადგენს ტერორისტულ აქტს ნებისმიერის მხრიდან, ვინც 
სჩადის დანაშაულს სიცოცხლის, თავისუფლების და ფიზიკური ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ, 
ან მიმართულია კერძო ან სახელმწიფო საკუთრების წინააღმდეგ, იმ მიზნით, რომ გამოხატოს 
ან განახორციელოს პოლიტიკური ან სოციალური იდეები, იქნება დასჯილი.“(Saul, B, 2005, 59) 

მესამედან მეექვსე კონფერენციამდე მიმდინარეობდა დებატები, ტერორიზმის კონცეპტში 
პოლიტიკური და სოციალური კონტექსტის შეტანაზე, თუმცა მეხუთე კონფერენციაზე 
ტერორიზმის დეფინიცია გაუტოლდა ანარქიზმს როგორც დანაშაულს. 1935 წლის მეექვსე 
კოპენჰაგენის კონფერენციაზე მიღებული იქნა ტერორიზმის ფორმულირება; „გამიზნული 
ქმედება, მიმართული სიცოცხლის, ფიზიკური ხელშეუხებლობის, ჯანმრთელობის ან 
თავისუფლების წინააღმდეგ, ქმნის საზოგადოებრივ საფრთხეს ან სახელმწიფო ტერორს, 
რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილება, ან ხელი შეუშალოს სახელმწიფო ორგანოების 
ფუნქციონირებას ან დაარღვიოს ქვეყნის საერთაშორისო ურთიერთობები“ (Saul, B, 2005,  60). 

1937 წლის ერთა ლიგის კონვენცია 

ტერორიზმის დეფინიციის დაზუსტების და მისი განსაკუთრებულ დანაშაულად განხილვის 
შემდეგი მცდელობა იყო 1937 წლის ერთა ლიგის რეზოლუცია ტერორიზმის პრევენციისა და 
დასჯის შესახებ. რეზოლუციის განსახილველი ვერსია მოამზადა საერთაშორისო კრიმინალური 
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პოლიციის კომისიამ და განსახილველად წარედგინა ერთა ლიგის საერთაშორისო ტერორიზმის 
აღკვეთის კომიტეტს (CIRT)20. 1920-30-იან წლებში პოლიტიკური ლიდერების მკვლელობების 
გახშირებული პრაქტიკა ერთა ლიგისაგან მოითხოვდა ქმედით ნაბიჯებს, მითუმეტეს რომ 
ყველას კარგად ახსოვდა თუ რა გამოიწვია ფრანს ფერდინანდის მკვლელობამ21. რეალურად 
ფერდინანდის მკვლელობა უფრო საბაბი იყო ვიდრე მსოფლიო ომის დეტერმინანტი, თუმცა 
პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ სახელმწიფოებს არ გააჩნდათ ვალდებულება 
პოლიტიკურ მკვლელობებში ბრალდებული მოქალაქეების ექსტრადირებასთან დაკავშირებით. 
ერთა ლიგის ფორმატში მიმდინარე განხილვებმა კიდევ უფრო დააზუსტა 1935 წლის 
კოპენჰაგენის კონფერენციაზე მიღებული დეფინიცია და მოითხოვდა მონაწილე ქვეყნებისგან, 
რომ მოეხდინათ ტერორიზმის კრიმინალიზება და ამ დანაშაულში ბრალდებული პირები 
დაქვემდებარებოდნენ ექსტრადირებას. საბოლოოდ კონვენცია არ შესულა ძალაში, 
მიუხედავად იმისა, რომ  ხელი მოაწერა 24-მა ქვეყანამ ხოლო რატიფიცირება მოახდინა 
მხოლოდ ერთმა, ბრიტანეთის კოლონია ინდოეთმა (61-66). 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეთანხმებები 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ მიღებული 
აქვს ორ ათეულზე მეტი გლობალური და რეგიონალური შეთანხმება22. ასევე უშიშროების 
საბჭოს 1373-ე დადგენილების მიხედვით წევრ სახელმწიფოებს ეკისრებათ გარკვეული 
ვალდებულებები ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხში (გორაშვილი, 2011,  17). 1972 წლიდან 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში მიმდინარეობდა დებატები ტერორიზმის, 
ტერორისტის და ტერორისტული აქტის დეფინიციაზე23. ერთ-ერთი დეფინიციის მიხედვით; 
ტერორისტია ნებისმიერი ვინც, გარკვეული სახელმწიფოს მხრიდან აღიარების გაეშე, 
მოქმედებს მარტო, ან როგორც გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელიც არ არის 
მიჩნეული საკუთარი ერის ოფიციალურ წარმომადგენლად და მოქმედებს, რათა გაანადგუროს, 

																																																													
20 დეტალურად იხ. https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_7_rev1.pdf (18.08.2020) 
21 https://www.history.com/this-day-in-history/archduke-ferdinand-assassinated (18.08.2020)  
22 : International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Dee. 9, 1999, S. Treaty Doc. No. 
106-49, G.A. Res. 54/109, V.N. Gaor, 54th Sess., Supp. No. 49, U.N. Doe. A/54/49 [hereinafter Financing 
Convention]; International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, Dec. 15, 1997, S. Treaty Doc. 
No. 106-6,37 I.L.M. 249 [hereinafter Bombings Convention]; Convention on the Marking of Plastic Explosives for 
the Purpose of Detection, Mar. 1, 1991, U.S. Treaty Doc. No. 103-8, 2122 U.N.T.S. 359 [hereinafter Plastic 
Explosives Convention]; Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms 
Located on the Continental Shelf, Mar. 10, 1988, 27 I.L.M. 685 [hereinafter Fixed Platforms Convention]; 
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, Mar. 10, 1988, S. 
Treaty Doc. No. 101-1, 27 I.L.M. 668 [hereinafter Maritime Convention]; Protocol for the Suppression of Unlawful 
Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation [supplement to the Montreal Convention), Feb. 24, 
1988, S. Treaty Doc. No. 100-19, 1589 U.N.T.S. 474 [hereinafter Montreal Airports Protocol]; Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material, Mar. 3, 1980, T.I.A.S. No. 11080, 1456 U.N.T.S. 101 [hereinafter Nuclear 
Materials Convention]; International Convention Against the Taking of Hostages, Dec. 17, 1979, T. I. A. S. No. 
11081, 1316 V.N.T.S. 205 [hereinafter Hostages Convention); Convention on the Prevention and Punishment of 
Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, Dec. 14, 1973,28 U.S.T. 
1975,1035 U.N.T.S. 167 [hereinafter Internationally Protected Persons Convention]; Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Sept. 23, 1971, 24 U.S.T. 546565, 974 
U.N.T.S. 178 (jan. 26, 1973) [hereinafter Montreal Convention]; Convention for the Suppression of Unlawful 
Seizure of Aircraft, Dee. 16, 1970, 22 U.S.T. 1641, 860 U.N.T.S. 105 [hereinafter The Hague Convention]; 
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Sept. 14,1963,20 U.S.T.2941,704 
U.N.T.S. 219 [hereinafter Tokyo Convention].  
23 ვრცლად იხ. Saul, B. (2005). ATTEMPTS TO DEFINE “TERRORISM” IN INTERNATIONAL LAW. Netherlands 
International Law Review, LII, გვ. 12-15 
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ან დააზიანოს მშვიდობიანი მოსახლეობა, აგრეთვე, რათა გაანადგუროს ან დააზიანოს 
მშვიდობიანი მოსახლეობის ან სახელმწიფოს საკუთრება, გარკვეული პოლიტიკური მიზნის 
მისაღწევად. ტერორიზმი არის სამოქალაქო ირების სიცოცხლის ხელყოფა ან ჯანმრთელობის 
დაზიანება, აგრეთვე, სამოქალაქო ან სახელმწიფო საკუთრების განადგურება ან დაზიანება, 
ჩადენილი გარკვეული ქვეყნის ხელისუფლების ოფიციალური გადაწყვეტილების გარეშე, 
გარკვეული ინდივიდებისა თუ ჯგუფის მიერ, რომლებიც მოქმედებენ ხელისუფლებისგან 
დამოუკიდებლად ან ხელისუფლების დაკვეთით ან თანხმობით, ცდილობენ რა პოლიტიკური 
მიზნის მიღწევას (გორაშვილი, 2011,  18). 

ტერორიზმთან  ბრძოლის ფრონტზე საერთაშორისო სამართლებრივი შეთანხმებების 
ეფექტურობა დამოკიდებული შიდასახელმწიფოებრივ კანონმდებლობასა და მთავრობათა 
მზაობაზე მათ აღსრულებაზე. განსხვავებით საერთაშორისო სამართლისა, იმისათვის რომ 
მოხდეს ტორისტული აქტივობის ზუსტი იდენტიფიცირება, აუცილებელია შიდასახელმწიფო 
კანონმდებლობა იძლეოდეს ტერორისტული დანაშაულის ამომწურავ განსაზღვრებას24. 
სახელმწიფო დონეზე ზუსტი დეფინიციის განსაზღვრას გააჩნია რამდენიმე ფუნქცია; 
დეფინიციის სიზუსტეზეა დამოკიდებული, კონკრეტულ ჯგუფებზე „ტერორისტის“ სისხლის 
სამართლებრივი სტატუსის მინიჭება, რომელიც შესაძლებელს ხდის კონკრეტული პირების 
მიმართ განხორციელდეს საგამოძიებო მოქმედები ან მოხდეს მათი ფინანსური აქტივების 
კონფისკაცია ან გაყინვა. დეფინიცია საშუალებას იძლევა გაიმიჯნოს ტერორიზმი სხვა მსგავსი 
შემადგენელის მქონე დანაშაულისაგან. დეფინიცია განსაზღვრავს შიდასახელმწიფო 
სტრუქტურების კოორდინაციას. დეფინიცია აუცილებელია კონტრტერორისტული ტაქტიკის 
შერჩევისათვის, სამოქალაქო საზოგადოების კანონიერი უფლებების გაუმართლებელი 
შეზღუდვის თავიდან აცილებისთვის და ა.შ.25  

ელემენტთა ერთობა რომელიც ქმნის ტერორიზმის დეფინიციას 

ზემოთ აღწერილ თითოეულ ისტორიულ მონაკვეთში ტერორიზმის დეფინიციის კონცეპტზე  
გავლენას ახდენდა ეპოქა და ქვეყანასა თუ რეგიონში არსებული პოლიტიკური ვითარება. 
როგორც შესავალში ავღნიშნეთ ტერორიზმი ღშირად თანაარსებობს ისეთ მოვლენებთან, 
როგორიცაა სეპარატიზმი და ექსტრემიზმი. გაერომ აღიარა ხალხთა თვითგამორკვევის 
უფლება თუმცა მისი საზღვრები ბუნდოვანია. არ არის გამიჯნული რა შემთხვევაშია ეროვნულ-
გამათავისუფლებელი მოძრაობა და რა შემთხვევაშია გვაქვს საქმე ტერორიზმთან.26 
სეპარატიზმის და ეროვნულ გამათავისუფლებელი ჯგუფების მოქმედების სამართლებრივ 
საფუძველსა და ბიძგს წარმოადგენდა ხალხების თვითგამორკვევის უფლება. სწორედ ეს 
უფლება იყო რეზოლუციების მიღებისას ქვეყნებს შორის განხეთქილების ერთ-ერთი საბაბი. 
ქვეყნები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ეროვნულ-გამათავისუფლებელ ბრძოლებს, 
ცდილობდნენ აღნიშნული ბრძოლის მეთოდები ტერორიზმის დეფინიციის ქვეშ არ 
მოქცეულიყო. ცივი ომის დროინდელი სამყარო ტერორიზმის დეფინიციის განსაზღვრის 
საკითხშიც ბანაკებად იყოფოდა. (გორაშვილი, 2011, 24) სწორედ ამ საკითხის ირგვლივ 

																																																													
24 იხ. ix. Davis Polk & Wardwell, Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in 
International Law and it’s Influence on Definitions in Domestic Legisiation, New York, Boston College 
International & Comparative Law Review, HeinOnline -- 29 B. C. Int'l & Compo L. Rev. 23 2006 გვ. 68 
https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=iclr 
25 იქვე. გვ 69 
26 იხ. Alvarez, J. E. (2003). The UN’s “War” on Terrorism. International Journal of Legal Information, 31(2) გვ.238-
239 



 15 

დებატებისას წარმოიშვა ნარატივი - „ერთისთვის ტერორისტი, მეორისთვის თავისუფ-
ლებისთვის მებრძოლი“. იმისათვის რომ განვსაზღვროთ რა არის ტერორიზმის დეფინიცია და 
გამოვყოთ იგი სხვა სისხლის სამართლის დანაშაულებისაგან, უნდა დავადგინოთ თუ რა არის 
ტერორიზმის შემადგენელი, დამახასიათებელი ნიშნები და მიზანი.  

ტერორიზმის დეფინიციის შესახებ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მოცულობითი ნაშრომი 
აქვს ჰოლანდიელ პოლიტოლოგს ალექს პეტერ შმიდტს (Alex Peter Schmid). აღნიშნული ნაშრომი 
მოიცავს 1936 – 1981 წლებში შემუშავებულ ტერორიზმის 140-ზე მეტ დეფინიციის ანალიზს, რის 
შედეგადაც, შმიდტმა გამოჰყო ტერორიზმის დამახასიათებელი 22 ძირითადი ელემენტი და 20 
ძირითადი მიზანი (გორაშვილი, 2011,  20). 

შმიდტის კვლევის მიხედვით ტერორიზმის ელემენტებია: ძალადობა, დაშინება, ტერორი, 
პოლიტიკური ხასიათი, საქმიანობის გახმაურება, გაპიარება, მოულოდნელობა, მსხვერპლის 
უდანაშაულობა, მოთხოვნები, რომელიც მიმართულია მესამე პირებისადმი და ა.შ.27  

რაც შეეხება ტეორიზმის მიზნებს, შმიდტი გამოყოფს; ფართო მასების დაშინება, ტერორიზება, 
ხელისუფლების მხრიდან რეპრესიების პროვოცირება, საზოგადოების პოლარიზება და 
რადიკალიზაცია, ხელისუფლების დამხობა, პოლიტიკური ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, 
საზოგადოების დემორალიზაცია, პერმანენტული შფოთის და დაძაბყლობის განწყობის შექმნა, 
ხელისუფლების დასუსტება და დისკრედიტაცია, გამარჯვების მიღწევა იძულებითი 
დათმობების ხარჯზე და ა.შ. ტერორიზმის 20 მიზნიდან და 22 ელემენტიდან შმიდტი გამოყოფს 
ხუთ ძირითადს, თითოეულისთვის. ავტორის აზრით, ტერორიზმის ხუთი ძირითადი ელემენტია: 
1) ძალადობა. 2) პოლიტიკური ხასიათი. 3) დაშინება ანუ ტერორი. 4) მუქარა. 5) მესამე პირებზე 
ზემოქმედება. ხოლო ტერორიზმის ძირითადი ხუთი მიზანია: 1) მასების ტერორიზება და 
დაშინება. 2) ხელისუფლების მხრიდან განურჩეველი რეპრესიების პროვოცირება. 3) ტერო-
რისტული ძალების გაძლიერება და ხელისუფლების ძალების შესუსტება. 4) საზოგადოებრივ 
აზრზე ზეგავლენა დადებითი ან უარყოფითი ფორმით. 5) მმართველი რეჟიმის დამხობა და 
პოლიტიკური ძალაუფლების ხელში ჩაგდება.28 

																																																													
27 იხ. ვრცლად Alex Peter Schmid, A. J. (1983). Political terrorism : a research guide to concepts, theories, data 
bases and literature. Amserdam: North-Holland გვ. 76-77 
28 იქვე. Alex Peter Schmid,(1981) გვ. 97-99 
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ტერნერ-იამამოტოს ტერორიზმის მოდელი 

ზემოთ ჩამოთვლილი ტერორიზმის ელემენტების და მიზნების ურთიერთქმედებაზე 
დაფუძნებულ ფორმულას გვთავაზობს მერიკ იამამოტო (M. Merrick Yamamoto). მიუხედავად 
იმისა, რომ ტერორიზმი თავისი კომპლექსური სტრუქტურის გამო ბევრად რთული გასაგებია 
ვიდრე ძალადობის სხვა ფორმები, იამამოტო თვლის, რომ ეს სავსებით შესაძლებელია. მისი 
აზრით, ერთ-ერთი ხერხია,  შევისწავლოთ ტერორისტული თავდასხმის ეტაპები (steps). 
იამამოტო გვთვაზობს ილუსტრაციას, რომელიც ცნობილია ტერნერ-იმამამოტოს ტერორიზმის 
მოდელის სახელით (The Turner-Yamamoto Terrorism Model).29  

 
იამამოტოს მოდელის მიხედვით, ტერორისტულ თავდასხმაში: არასახელმწიფო  თავდამსხმე-
ლი იყენებს ძალადობას და ძალადობის მუქარას სამოქალაქო პირების/საკუთრების წინა-
აღმდეგ რათა ზემოქმედება მოახდინოს მესამე პირებზე, მიიღოს გამოხმაურება მათგან და 
მიაღწიოს პოლიტიკურ მიზანს.30 

რომ დავაზუსტოთ: ტერორისტული თავდასხმისას; 1) თავდასხმა მოახდინა არასახელმწიფო 
აქტორმა, ანუ კერძო პირმა ან ჯგუფმა, ან საიდუმლო აგენტმა-არა ისეთმა პირმა, რომელიც 
ოფიციალურად მოქმედებდა სახელმწიფოს სახელით. 2) თავდასხმა მიზნად ისახავდა ან 
ემუქრებოდა ფიზიკური ძალადობით არასაბრძოლო სამიზბეებს, ანუ სამოქალაქო პირებს, 
არასაბრზოლო სტატუსის სამხედრო პირებს, ან საკუთრებას. 3) თავდასხმა გამიზნული იყო 
მესამე პირებში გარკვეული რეაქციების გამოსაწვევად, ანუ მსხვერპლის გარდა, რომელზეც 
თავდასხმა მოხდა, ზოგადად ხალხში, მთავრობაში, ორგანიზაციებში. 4) თავდასხმას ჰქონდა 
პოლიტიკური მიზანი- ანუ თავდასხმა ემსახურებოდა პოლიტიკური ბენეფიტების მიღებას.31  

																																																													
29 იხ. Yamamoto, M. M. (2017). Terrorism Against Democracy: Based in Part on Stansfield Turner’s University of 
Maryland Course, “Terrorism & Democracy”. Center for International & Security Studies, U. Maryland, PART I: 
WHAT IS TERRORISM AND HOW DOES IT OPERATE? (Fig. 1–3. The Terrorist Attack) 
30 იამამოტო განმარტავს, რომ „მშვიდობიან მოსახლეობაში“ იგულისხმება სამოქალაქო პირები და 
გარკვეული კატეგორია სამხედრო პირებისა. ყველაზე ზუსტი დეფინიცია არის „ძალადობის ობიექტები“. 
„არასახელმწიფო აქტორებში“ იგულისხმება კერძო პირი ან ჯგუფი, რომელიც არ მოქმედებს 
სახელმწიოს ოფიციალური ნებართვით. ასეთებად ითვლებიან საიდუმლო აგენტებიც. 
31 Yamamoto,2017, PART I: WHAT IS TERRORISM AND HOW DOES IT OPERATE?, გვ.2 
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ტერორიზმის შმიდტის მიერ გამოყოფილ ელემენტებს და მიზნებს ეყრდნობა იამამოტო და 
კიდევ უფრო ავიწროვებს მათ:  

„ტერორიზმის მიზანია უზრუნველყოს პოლიტიკური მიზნების რეალიზაცია, ხოლო ტერორიზმის 
სტრატეგიაა, თავს დაესხას ხალხს და საკუთრებას იმ მიზნით, რომ აიძულოს მესამე პირები 
მოახდინონ იმგვარი რეაგირება, რომ ხელი შეუწყონ ამ მიზნის მიღწევას. ადამიანებისა და 
საკუთრების განადგურებით ტერორისტები შეიძლება ცდილობენ აიძულონ, შთააგონონ, 
დააშინონ, გავლენა იქონიონ და პროვოცირება მოახდინონ მთავრობებებზე, ჯგუფებზე, 
ორგანიზაციებზე, საზოგადოებაზე, მედიაზე, საკუთარ მხარდამჭერებზე და ოპონენტებზე ისე, 
რომ ამ მესამე პირებმა სწორედ ისე იმოქმედონ, როგორც ტერორისტებმა განიზრახეს.“ 32 

იამამოტო ტერორიზმის კიდევ უფრო ღრმა და სახასიათო თვისებებს გამოყოფს მისი 
(ტერორიზმის) სხვა დანაშაულებისაგან განსასხვავებლად. მკვლევარის აზრით ტერორისტული 
თავდასხმა ორ ფაზიანია. პირველი ფაზა არის თვითონ ძალადობრივი თავდასხმა სამიზნეებზე 
(მოსახლეობა/საკუთრება), ხოლო მეორე ფაზაში მონაწილეობენ მესამე პირები მათი 
რეაქციებით და გამოხმაურებით პირველი ფაზის მოქმდედებაზე, ანუ თავდასხმაზე.  იამომოტო 
ამტკიცებს, რომ „მსხვერპლი - სამიზნე“ (Victim-target) დიფერენციაცია არის საუკეთესო გზა 
ტერორიზმის შესაცნობად. ამ დროს ბოროტმოქმედი ფიზიკურად თავს ესხმის ან ემუქრება 
ძალადობის ობიექტს (მსხვერპლს), მაგრამ რეალურად მიზანში მესამე პირები ყავს 
ამოღებული.33  

„მსხვერპლი - სამიზნე“ დიფერენციაცია ძალიან ამარტივებს ტერორიზმის სხვა დანაშაულე-
ბისაგან გამორჩევას. ტეორიზმი ყოველთვის „მსხვერპილი - სამიზნე“ ტაქტიკას იყენებს, ხოლო 
სხვა დანაშაულებებში ეს ტაქტიკა თითქმის არ გვხვდება და რომელშიც გვხვდება იქ 
ტერორიზმის ზემოთ ნაჩვენები ტერნერ-იამამოტოს მოდელში მოყვანილი კომპონენტები არ 
დაემთხვევა. მაგალითად, სახელმწიფო ტერორის შემთხვევაში, როცა ფაქტობრივად 
„მსხვერპლი - სამიზნე“ ტაქტიკა მოქმედებს, მთავარი განმასხვავებელი არის ის გარემოება, 
რომ ძალადობას სახელმწიფო აქტორები ახორციელებენ.34 

ზოგიერთ ჩვეულებრივ დანაშაულებეში გვხვდება „მსხვერპლი - სამიზნე“ ტაქტიკა. 
ჩვეულებრივ დანაშაული შეიძლება მოიცავდეს მესამე პირებე ზემოქმედების მიზანს, თუმცა ამ 
დანაშაულების მთავარი მიზანი ფინანსური ინტერესია და არა პოლიტიკური ბენეფიტები. 
მაგალითად, როცა ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფებები თავს ესხმიან ერთ მაღაიას 
რათა დააშინონ და მესიჯი გაუგავნონ დანარჩენ მაღაიის მეპატრონეებს, რომ მათ გადაუხადონ 
თანხა ამ დაჯგუფებას. ამ შემთხვევაში სახეზეა „მსხვერპლი - სამიზნე“ ტაქტიკა, ძალადობა 
ხორციელდება ერთ სამიზნე ჯგუფზე, მაგრამ გამიზნულია მესამე პირებზე. ეს არ არის 
ტერორიზმი რადგან საბოლოო მიზანი არის ფინანსური ინტერესი და არა პოლიტიკური 
ინტერესები.35  

																																																													
32 იქვე. 2 
33 Yamamoto,2017, Appendix A. Terrorism and Political Violence Models, 147-148 
34 იქვე. 149 
35 იქვე. 150 
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ყველაზე გავრცელებული დანაშაულებები საერთოდ არ შეიცავს „მსხვერპლი - სამიზნე“ 
დიფერენციაციას. ჩვეულებრივ ძარცვაში, მიზანი არის ფინანსური მოგება და არა მესამე 
პირებზე გავლენით პოლიტიკური მიზნების მიღწევა. იამამოტო ყურადღებას ამახვილებს ერთ 
სფეროზე, რომელიც ხშირად იწვევს დაბნეულობას. იგულისხმება, ტერორისტული ჯგუფების 
მხრიდან ზოგადი სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა, ტერორისტული თავ-
დასხმისათვის რესურსების მოსაპოვებლად. ასეთ დანაშაულებს „დამხმარე დანაშაულებრივ 
ქმედებას“ უწოდებენ და არ არის ტერორიზმი. პრინციპი ამ შემთხვევაშიც იგივეა, უნდა 
არსებობდეს „მსხვერპლი - სამიზნე“ დიფერენციაცია.36 

პოლიტიკური ძალადობის ფორმათა უმეტესობაში ასევე არ გვხვდება „მსხვერპლი - სამიზნე“ 
დიფერენციაცია, როგორც მოქმედების მთავარი სტრატეგია. მაგალითისთვის, ომი ან საბოტაჟი 
არ ისახავს მინად მესამე პირებე ზემოქმედებას. ტერორიზმისგან განსხვავებით, ომის დროს 
თავდამსხმელი სახელმწო აქტორია და საომარი ძალაც ლეგალურია (თუ ომის კანონების 
დაცვით მოქმედებს), ხოლო საბოტაჟის დროს საკუთრება, რომელზეც მოხდა თავდასხმა იყო 
კიდეც მიანი.37 (განსხვავება პოლიტიკურ ძალადობის, პირდაპირ ფორმასა და „მსხვერპლი - 
სამიზნე“ სტრატეგიას შორის იხილეთ ქვემოთ)38  

დასკვნა 

ჩვენ მხოლოდ მცირედით და ზედაპირულად მიმოვიხილეთ ტერორიზმის დეფინიციის შესახებ 
იურიდიული თუ აკადემიური დებატები. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ 
სახელმწიფოებს ისტორიის კონკრეტულ მონაკვეთში განსხვავებული გამოწვევები და მიზნები 
ამოძრავებდათ და ეს გარემოებები ტერორიზმის დეფინიციის დადგენის საკითხზეც 
შესაბამისად აისახა. როგორც შესავალში აღვნიშნეთ, ჩვენი მიზი იყო გვეპოვნა გარკვეული 
აკადემიური კრიტერიუმი, ერთგვარი ფორმულა, რომელიც დაგვეხმარებოდა ტერორიზმის 
დეფინიციის დადგენაში. ასეთ ფორმულად მიგვაჩნია ტერნერ-იამამამოტოს ტერორიზმის 
მოდელი. მართალია, აღნიშნული მოდელი ტერორიზმის დეფინიციას არ გვთავაზობს თუმცა, 
როგორც მათემატიკური ფორმულა პასუხობს შეკითხვას - რას უდრის X (ანუ ტერორიზმი)? 
ტერნერ-იამამოტოს ტერორიზმის მოდელი ასევე მნიშვნელოვანი მექანიზმია, რადგან 

																																																													
36 იქვე. 151 
37 იქვე. 152 
38 იქვე. Fig. A-18. 152 
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შესაძლოა არანაკლებ მნიშვნელოვან კითხვაზე გასცეს პასუხი, ანუ რა არ არის ტერორიზმი. 
ტერნერ-იამამოტოს ტერორიზმის მოდელის განსაკუთრებული მნიშვნელობა სწორედ იმაში 
მდგომარეობს, მისი მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია გავმიჯნოთ ტერორიზმი და ეროვნულ 
გამათავისუფლებელი მოძრაობა, ტერორიზმი და ამბოხი, ტეორიზმი და ორგანიზებული 
კრიმინალი, ტერორიზმი და საბოტაჟი, ტერორიზმი და ე.წ „დამხმარე დანაშაულებრივი 
ქმედება“ და ა.შ. სწორედ ამ მოდელის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია შევეწინააღმდეგოთ 
ჯერალდ სეიმურის ფრაზაზე აგებულ ნარატივს - „ერთისთვის ტერორისტი მეორისათვის 
თავისუფლებისთვის მებრძოლი“, რადგან თავისუფლებისთვის მებრძოლი ჯგუფი, რომელიც 
პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად გამოიყენებს „,სხვერპლი - სამიზნე“ ტაქტიკას, არის 
ტერორისული დაჯგუფება. 

იამამოტოს ტერორიზმის მოდელზე დაყრდნობით ჩვენ ვაყალიბებთ ტერორიზმის შემდეგ 
განმარტებას; ტერორიზმი არის - არასახელმწიფო აქტორის მხრიდან ჩადენილი ძალადობა ან 
ძალადობის მუქარა, რომელიც მიმართულია სამოქალაქო პირების ან/და მათი საკუთრების 
ან/და ინფრასტრუქტურის განადგურებისკენ, იმ მიზნით, რომ ზემოქმედება მოახდინოს მესამე 
პირებზე და მიაღწიონ პოლიტიკურ მიზანს. 

მოცემული განმარტება, ზემოთ მოყვანილ ტერნერ-იამამოტოს ტერორიზმის მოდელთან 
ერთად, შესაძლოა გამოყენებულ იქნას, როგორც მექანიზმი სამართალდამცავი და 
საკანონმდებლო სტრუქტურებისათვის. ერთის მხრივ საკანონმდებლო ბაზის მოდიფი-
კაციისთვის და მეორეს მხრივ საგამოძიებო საქმიანობის ეფექტიანობისათვის. ასევე მოდელი 
დაეხმარება ჟურნალისტებს და სფეროთი დაინტერესებულ სხვა პირებს მარტივად 
განასხვავონ ტერორიზმი სხვა მსგავსი ტიპის დანაშაულებებისგან. ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ, 
რომ მოცემული ნაშრომი სფეროთი დაინტერესებულ პირებს დაეხმარება ტერორიზმის 
შესწავლასა და გაგებაში. 
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აბსტრაქტი 
წინამდებარე დოკუმენტი იკვლევს ირანის ისლამური რესპუბლიკის მიერ წარმოებული 
არაკონვენციური და არარეგულარული საომარი მოქმედებების მახასიათებლებს ახლო 
აღმოსავლეთში. კვლევითი ნაშრომის მიზანია დადგინდეს, რომ ირანის მიერ წარმოებული 
არაპირდაპირი/მარიონეტული ომები ქვეყნის პოლიტიკური რეჟიმისათვის სტაბილურობის 
შენარჩუნების ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია. დოკუმენტში გამოკვეთილია ირანის 
გუშაგთა კორპუსის ყუდსის ძალების სამხედრო გავლენა და სიძლიერე, როგორც ეროვნულ, 
ასევე რეგიონულ დონეზე და სიღრმისეული კვლევისათვის შერჩეულია რეგიონის ოთხი  
ქვეყანა, სადაც ირანი ყველაზე ეფექტურად ახორციელებს, ადგილზე მოკავშირეების 
შუამავლობით, პოლიტიკურ დღის წესრიგში ჩარევას.  ნაშრომში წარმოდგენილია ირანის 
არაპირდაპირი ომების უპირატესი მხარეები, რაც ირანს მეტ ლეგიტიმურობას სძენს მეზობელი 
ქვეყნების წინაშე. ასევე, საუბარია არაპირდაპირი ომების ნაკლოვანებების შესახებაც, 
რომლებმაც სამომავლო პერსპექტივაში, შესაძლოა, ირანის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში 
დამატებითი პრობლემები წარმოქმნას.   

 

საკვანძო სიტყვები 
 
ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მარიონეტული ომები, გუშაგთა კორპუსის ყუდსის ძალები, 
სამხედრო სტრატეგია 
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შესავალი  

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში, ფაქტობრივად, არ მოიძებნება ქვეყანა, 
რომელიც, ირანის მსგავსად, ე.წ. არაპირდაპირი/მარიონეტული ომისა (Proxy war) და 
სახელმწიფო საზღვრებს მიღმა სამხედრო დაჯგუფებების გამოყენებით ცდილობდეს ახლო 
აღმოსავლეთის რეგიონში სამხედრო უპირატესობის გაზრდასა და პოლიტიკური გავლენის 
მოპოვებას. ირანის პოლიტიკური რეჟიმის მიერ არაპირდაპირი შეტევების განხორციელებას 
ისტორიული საფუძვლები აქვს. 1979 წელს ქვეყანაში მომხდარი ისლამური რევოლუციის 
შემდეგ, რეგიონული და საერთაშორისო მეტოქეების დასუსტების მიზნით, ირანმა 
ინტენსიურად წამოიწყო რადიკალური და აგრესიული არასახელმწიფოებრივი აქტორების, სხვა 
ქვეყნების ტერიტორიებზე მოქმედი მოკავშირეების დახმარებით, სამხედრო კამპანიები, 
რომლებიც დღემდე გრძელდება. ამას გარდა, 2003 წელს ერაყში ამერიკის ინტერვენციის, 2011 
წელს დაწყებული არაბული გაზაფხულისა და 2014 წელს სირიასა და ერაყში ტერორისტული 
ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერების შემდგომ კიდევ უფრო აქტიურად 
მიმართა ირანმა, ანტი-ამერიკული შიიტური დაჯგუფებების დახმარებით, საგარეო 
პოლიტიკური მიზნების რეალიზაციას.  

აღნიშნული კვლევითი ნაშრომი მიზნად ისახავს: ა) აღწეროს რა დინამიკით ვითარდება ირანის 
საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა და რატომ იყენებს ოფიციალური თეირანი ახლო 
აღმოსავლეთის რეგიონში შეიარაღებულ-ტერორისტულ დაჯგუფებებს („ჰეზბოლა“ ლიბანში,   
პროირანული ძალები სირიასა და ერაყში, „ჰუსიტები“ იემენში) საგარეო პოლიტიკის 
ინსტრუმენტად. ბ) გაანალიზოს 2020 წლის იანვარში გენერალი სოლეიმანის, როგორც ერთ-
ერთი გავლენიანი სამხედრო ფიგურის, ლიკვიდაციის შემდეგ რამდენად შესაძლოა 
გააგრძელოს ირანმა სამხედრო-პოლიტიკური ექსპანსია რეგიონის მასშტაბით.  

ნაშრომში პასუხი გაეცემა საკვლევ კითხვას -  პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით, რა 
სარგებელი და უპირატესობები გააჩნია ირანისათვის ხელისუფლების მიერ მეზობელ 
სახელმწიფოებში ფორმირებული სამხედრო დაჯგუფებების შუამავლობით განხორციელებულ 
მოქმედებებს.  

დოკუმენტი ოთხი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება. პირველ თავში საუბარია ირანის საგარეო 
პოლიტიკაში გარე დაჯგუფებების გამოყენების ისტორიული ევოლუციის ეტაპებზე. შემდგომ 
ნაწილში განხილულია ირანის ისლამური რესპუბლიკის გუშაგთა კორპუსის ელიტური 
ქვედანაყოფის „ყუდსის ძალების“, ანუ როგორც შიიტური ირანის სულიერი ლიდერი, აიათოლა 
ხამენეი, აღნიშნავდა - „ისლამური რევოლუციის დამცველებისა და ისლამისთვის მებრძოლი 
შვილების“ (Jones, 2020) როლი და დამსახურება ირანის თეოკრატიული სისტემის გადარჩენაში. 
მესამე თავი  ეძღვნება რეგიონის რამდენიმე ქვეყნაში ირანის ექსპანსიონისტური პოლიტიკის 
აღწერას და წარმოდგენილია ლიბანში, ერაყში, სირიასა და იემენში არსებული 
არასახელმწიფოებრივი აქტორების დახმარებით ირანის ინტერესების სასარგებლოდ 
განხორციელებული პოლიტიკური მოქმედებების შედარებითი ანალიზი. რაც შეეხება ბოლო 
ნაწილს, ის უკავშირდება ირანისათვის ქვეყნის ხელისუფლების მიერ გატარებული 
არარეგულარული და არაკონვენციური საომარი მოქმედებების დადებითი და უარყოფითი 
მხარეების ანალიზს.   
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1.ისტორიული მიმოხილვა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის სამხედრო სტრატეგიის 
საფუძვლები 

ირანის მიერ ბირთვული იარაღის წარმოებისა და გავრცელების პრევენცია იყო და დღემდე 
რჩება ერთ-ერთ აქტუალურ გამოწვევად მსოფლიო უსაფრთხოების დღის წესრიგში. თუმცაღა, 
ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ძალთა ბალანსის ცვლილების კუთხით, არანაკლებ საფრთ-
ხისშემცველი და დამაზიანებელია ირანის მხრიდან რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტების 
მართვა ადგილზე მოკავშირეების დაფინანსებითა და მათთვის სამხედრო მხარდაჭერის 
გაწევით.  

1970-იანი წლების ბოლოს, ირანის ისლამური რევოლუციიდან მოყოლებული, შეიქმნა პირველი 
თანამედროვე თეოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც რევოლუციურ იდეოლოგიასა და 
სექტარიანულ პოლიტიკას ეფუძნებოდა. ამას მოჰყვა შიიტური არასახელმწიფოებრივი 
დაჯგუფებების, როგორც ირანის სამხედრო სტრაგეგიის  შემადგენელი ნაწილების, მობი-
ლიზაცია ისლამური სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად რეგიონში 
(Vatanka, 2018). აღნიშნული სახელმწიფოს პირველმა თავდაცვის მინისტრმა, მუსტაფა 
ჩამრანიმ და მისი თაობის ბევრმა ანტიშაჰისტურად განწყობილმა აქტივისტმა, ითავა 
არარეგულარული საბრძოლო მოქმედებების გამოყენება ლიბანელ და სირიელ არაბებთან 
მიმართებაში (Vatanka, 2018). შესაბამისად, ირანის რეჟიმის მიერ, შიიტური ისლამის 
პრინციპების გამოყენება და მარიონეტული ომის წარმოება მეზობელ ქვეყნებში, პირველ 
რიგში, ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის და მისი მოკავშირე, ისრაელისა და სპარსეთის ყურის 
სუნიტური მონარქიული სახელმწიფოების გავლენის მინიმიზაციას ემსახურება მიზნად 
(Ostovar, 2018).  

კვლევით დოკუმენტში არაპირდაპირი/მარიონეტული საომარი მოქმედებები განმარტებულია, 
როგორც ორი სხვადასხვა აქტორის მიერ განხორციელებული ქმედება, სადაც ისინი 
თანამშრომლობენ საერთო ამოცანის შესასრულებლად, თუმცაღა მათ შორის ურთიერთობები 
იერარქიულ ხასიათს ატარებს. მთავარი, დომინანტური აქტორი ბერკეტის სახით იყენებს 
შუამავალს (proxy ძალას), ანუ იმ ქვეყანაში არსებულ მოკავშირეს, სადაც საომარ მოქმედებებს 
ახორციელებს მეტოქე ძალასთან დასაპირისპირებლად და ამ უკანასკნელთან შედარებით, 
უპირატესობის მოსაპოვებლად (Fox, 2019).  

1980-88 წლების ირან-ერაყის ომი და ამ ომში ირანის კონვენციური ძალების ნაკლოვანებები 
ერაყის გაცილებით მცირერიცხოვანი შეიარაღებული ჯარის წინააღმდეგ აღმოჩნდა გარ-
დატეხის შემტანი ირანის სამხედრო დოქტრინის განვითარებაში. ამ პერიოდს უკავშირდება, 
ასევე, გუშაგთა კორპუსის „ყუდსის ძალების“ მიერ არარეგულარული საომარი მოქმედებების 
და არასახელმწიფოებრივი აქტორების - ერაყელი შიიტი მებრძოლების აქტიური ჩართვა ომში 
ირანის სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ (Jones, 2019). ერაყის ომიდან მიღებულმა 
გაკვეთილმა და გამოცდილებამ განაპირობა ირანის საგარეო პოლიტიკაში გარე 
მოკავშირეების ბერკეტის უფრო ფართო მასშტაბებით გამოყენება. 2003 წელს ერაყში ამერიკის 
ინტერვენციის, 2011 წელს დაწყებული არაბული გაზაფხულისა და 2014 წელს სირიასა და 
ერაყში ისლამური სახელმწიფოს აღზევებამ ნათლად წარმოაჩინა ირანისათვის ასიმეტრიული 
საომარი მოქმედებებით მიზნის მიღწევის უპირატესობები. ირანის რეჟიმისათვის განსაკუთ-
რებით საფრთხილო იყო ამერიკის და/ან მისი მოკავშირეების მიერ ახლო აღმოსავლეთში 
მიმდინარე კონფლიქტების კერებში შექმნილი ძალაუფლების ვაკუუმის შევსება და საკუთარი 
ინტერესების შესაბამისად გამოყენება. შექმნილ მდგომარეობაში ირანისათვის შედარებით 
იოლი მეთოდი რეგიონში მიმდინარე დაძაბულობების სამართავად არაპირდაპირი 
კონტროლის დამყარება გახდა მეზობელი ქვეყნების პოლიტიკურ მმართველობებზე ადგილზე 
მოკავშირეების დახმარების გზით.  
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როგორც არაერთი მკვლევარი აღნიშნავს, ახლო აღმოსავლეთის მასშტაბით განვითარებულმა 
მოვლენებმა გავლენა იქონია ირანის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ტრანსფორ-
მაციაზე. ისლამური სახელმწიფოს მშენებელობა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის მიმართ 
ირანის პოლიტიკური დამოკიდებულება სამი განსხვავებული ეტაპით ხასიათდება.  

ა) ისლამური გამოღვიძება (Islamic Awaking) - ეს ეტაპი ისლამური გაზაფხულის სახელითაც არის 
ცნობილი და არაბული გაზაფხულის მოვლენებს უკავშირდება. ამ შემთხვევაში ირანის რეჟიმის 
მიერ მართული ისლამური გამოღვიძების პროცესი არ არის მხოლოდ იდეოლოგიური მოძრაობა, 
არამედ მას პოლიტიკური ამოცანები გააჩნია, რომლის საბოლოო მიზანიც ისლამური 
პოლიტიკური სისტემის დამყარებაა რეგიონში. ისლამური რევოლუციიდან მოყოლებული ირანი 
ამ მოძრაობას ედგა სათავეში, რომელსაც დღემდე გააჩნია პოტენციალი გააერთიანოს ახლო 
აღმოსავლეთის ხალხები დამოუკიდებელი და თავისუფალი სახელმწიფოს ქვეშ. შესაბამისად, 
ირანისათვის, მოსალოდნელი და ბუნებრივიც იყო 2011 წელს ეგვიპტესა და ტუნისში 
დაწყებული უკმაყოფილო მოსახლეობის ამბოხი, რომელიც დასავლური კოლონიალიზმისა და 
მოქმედი ხელისუფლებების წინააღმდეგ იყო მიმართული (Uzun, 2020).  

ბ) ეგვიპტეში მომხდარი გადატრიალებისა და ლიბიასა და სირიაში დაწყებული სამოქალაქო 
ომების შემდეგ, ისლამურმა გამოღვიძებამ დაკარგა თავისი მნიშვნელობა. 2013 წლიდან 
მოყოლებული სუნიტური ჯიჰადისტების მიერ, რომელსაც სათავეში ისლამური სახელმწიფო 
ედგა, წარმოებულმა ანტი-შიიტურმა მოძრაობებმა ირანის რეჟიმის ყურადღება პოლიტიკური 
და იდეოლოგიური მოძღვრებებიდან უშუალოდ ბრძოლის ველზე სამხედრო მოქმედებების 
გამოყენებისაკენ მიმართა. აქედან გამომდინარე, გაიზარდა და გახშირდა ირანის სამხედრო 
ჩართულობა რეგიონის მასშტაბით მიმდინარე პროცესებში. ეტაპობრივად მოხდა ისლამური 
გამოღვიძების ჩანაცვლება სახალხო მობილიზაციით, (Popular Mobilization) რომელიც არაბულ 
ქვეყნებში რევოლუციების მოხდენის კონკრეტულ სტრატეგიადაა მიჩნეული და ის ორ 
მოსაზრებას ეფუძნება: პირველი, ადგილობრივი მოსახლეობა და ელიტები მიიჩნევა მთავარ 
შემოქმედ ძალად მომავლის განსაზღვრასა და რევოლუციურ გადატრიალებებში. მეორე, 
ხალხების მობილიზაციას სამხედრო დატვირთვაც გააჩნია და ის უკავშირდება ისლამური 
რევოლუციის მოდელს, რომელიც საკუთარ ძალაუფლებას მოხალისეობაზე დაფუძნებულ 
სამხედრო შენაერთებზე ამყარებს, როგორებიცაა, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა 
კორპუსი და გასამხედროებული ფორმირება „ბასიჯი“ (Uzun, 2020).  

გ) ბოლო, მესამე ეტაპი, შეკავების სახელწოდებითაა ცნობილი და ის ჯერ კიდევ ისლამური 
რევოლუციის დროს ირანის მაშინდელი ხელისუფლების წინააღმდეგობიდან იღებს სათავეს, 
რომელიც მიმართული იყო ირანის პოლიტიკის, სამხედრო, ეკონომიკისა და კულტურის 
სფეროში დასავლეთის ყოველგვარი ჩარევის აღკვეთისაკენ. თავდაპირველ ეტაპზე ირანის 
მიერ ჩამოყალიბებული ე.წ. „შეკავების ღერძი“/“შეკავების ფრონტი“ (“Axis of Resistance”, 
„Resistance Front”), რომელიც ამ უკანასკლენის იდეოლოგიურ და რელიგიურ მოძრაობად 
შეიძლება იქნას მიჩნეული, აყალიბებდა ირანის თაოსნობით შიიტური სახელმწიფოებისგან, 
არასახელმწიფო აქტორებისგან შემდგარ მოკავშირეების ქსელს, რომელიც მიზნად ისახავდა 
ალიანსში შემავალი ძალების დაცვას რეგიონის მეტოქე სახელმწიფოებისაგან, ძირითადად, 
თურქეთისა და საუდის არაბეთისაგან, რომლებიც ამერიკასთან და ისრაელთან მჭიდროდ 
თანამშრომლობდნენ. „შეკავების ღერძის“ არეალი მოიცავდა სპარსეთის ყურიდან 
მოყოლებული ლიბანამდე, სირიამდე და ერაყამდე ტერიტორიებს, ასევე ხმელთაშუა ზღვის 
აღმოსავლეთ ნაწილს.  

დროთა განმავლობაში მხოლოდ ირანის პოლიტიკური სისტემის, რელიგიისა და იდეოლოგიის 
ექსპანსია არასაკმარისი ბერკეტი აღმოჩნდა პოლიტიკური ჩანაფიქრების რეალიზაციისათვის 
და ამის სანაცვლოდ, ირანის რეჟიმმა უფრო ეფექტურად მიიჩნია სხვა ქვეყნების ტერიტო-
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რიებზე (მაგალითად, სირიასა და ერაყში) ადგილობრივი მოკავშირეების დახმარებით 
არაკონვენციური საომარი მოქმედებების წამოწყება (Uzun, 2020). შესაძლებელია ითქვას, რომ 
ირანის დამოკიდებულებამ და ხედვამ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის მიმართ პოლიტიკური 
სპექტრიდან სამხედრო სფეროში გადაინაცვლა, რომელიც თავდაპირველად შიიტური ისლამის 
მიმდევრების გამოღვიძებით, მათი საერთო მობილიზაციითა და საბოლოო ეტაპზე  
მოწინააღმდეგე ძალების შეკავებით მიმდინარეობს.  მიმდინარე, შეკავების ეტაპის, ერთ-
ერთი თვალსაჩინო მაგალითია ლიბანში დაფუძნებული და მოქმედი დაჯგუფება „ჰეზბოლა“, ან 
როგორც მას უწოდებენ „სახელმწიფო სახელმწიფოში“, რომელსაც ირანის რეჟიმი ლიბანის 
პოლიტიკურ პროცესებში აქტიური ჩართულობისთვის იყენებს (Jones, 2019). 

2. ირანის თეოკრატიული სისტემის საყრდენი - გუშაგთა კორპუსის ყუდსის ძალების 
დამსახურება ისლამური რესპუბლიკის პოლიტიკური ელიტის გადარჩენაში  

ნაშრომში გამოკვეთილია მოსაზრება, რომ საგარეო ასპარეზზე ირანის მიერ მეზობელ 
სახელმწიფოებში დაფუძნებულ გასამხედროებულ დაჯგუფებებთან პატრონ-კლიენტური 
ურთიერთობების  დამყარება ირანის ისლამური რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების 
სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია. ახლო აღმოსავლეთის მასშტაბით, ალიანსების შექმნის 
გზით, ირანი ცდილობს დადგენილი საერთაშორისო წესრიგიდან გადახვევას და არსებული 
სტატუს-კვოს შეცვლას. ფაქტია, რომ ირანის, რომლის შეიარაღებული ძალები თუნდაც 
რეგიონის სახელმწიფოებთან შედარებით, არ გამოირჩევა რამე განსაკუთრებული სიძლიერით, 
ნებისმიერ კონვენციურ ომში სერიოზულ მოწინააღმდეგესთან გარდაუვალ მარცხს განიცდის. 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ ისლამური რევოლუციიდან მოყოლებული, 
ირანის რეჟიმი აქტიურად ცდილობდა, მეზობელი სახელმწიფოებისგან ნდობის მოპოვებით და 
ისლამისტურ შეიარაღებულ ჯგუფებთან თუ განმათავისუფლებელ მოძრაობებთან ახლო 
კონტაქტების დამყარებით, ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ძალთა ბალანსის ტრან-
ფორმაციას. ამ მიზნით, 1980 წელს, ირანის სულიერი ლიდერი საფუძველს უყრის ისლამური 
რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს (IRGC), რომელმაც სახელმწიფოში მცირე რესურსების 
არსებობის პირობებში იკისრა ისლამური რევოლუციის პრინციპების პოპულარიზაცია და 
მეზობელ ქვეყნებში მუსლიმი ხალხების მაქსიმალური მობილიზაცია საერთო მტრების 
შესაკავებლად (Ostovar, 2018). აიათოლა ხამენეის უშუალო მითითებებით შეიქმნა 
დისციპლინირებული და კარგად ორგანიზებული სამხედრო ძალა ქვეყანაში და ის 
განსაკუთრებული სიახლოვე, რომელიც გუშაგთა კორპუსს, დაფუძნებიდან მოყოლებული, 
აკავშირებს ქვეყნის სულიერ ლიდერთან კიდევ უფრო მეტ ლიგიტიმურობას ანიჭებს მას 
ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ.  

თავის მხრივ, გუშაგთა კორპუსის დაქვემდებარებაში შედის ქვეყნის საჰაერო, სახმელეთო, 
საზღვაო ძალები, ელიტური ქვედანაყოფი ყუდსის ძალები (IRGC-QF) და გასამხედროებული 
ფორმირება „ბასიჯი“. გუშაგთა კორპუსი მთლიანობაში დაახლოებით 125, 000 სამხედრო 
მოსამსახურეს აერთიანებს, საიდანაც ყველაზე მცირერიცხოვანი შემადგენლობა 5,000-დან 
20,000 პირამდე, ყუდსის ძალებს გააჩნია. „ბასიჯი“-ის რეგულარული არმია შეფასებულია 40, 
000-მდე სამხედროთი და ეს უკანასკნელი მხოლოდ დამხმარე ძალას წარმოადგენს, რომელიც 
ძირითადად პასუხისმგებელია ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესების უსაფრთხოებასა და 
საზოგადოებაზე სახელმწიფო კონტროლის დამყარებაზე (Jones, 2019). რაც შეეხება უშუალოდ 
გუშაგთა კორპუსს, ის სერიოზულ როლს თამაშობს სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებთან 
დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და მისი პასუხისმგებლობა მოიცავს 
ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში მიმდინარე დაძაბულობების მართვას. ასევე, ის 
აკონტროლებს შიდა დონეზე მოქმედ კომერციულ კომპანიებს და სულიერ ლიდერთან ერთად 
განკარგავს ქვეყნის ძირითად ეკონომიკურ საკითხებს. დიდი პროვილეგიებით სარგებლობენ 
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გუშაგთა კორპუსის ვეტერანებიც, რომლებიც ფართოდ არიან წარმოდგენილნი ბიზნესში, 
მთავრობის კაბინეტსა თუ მეჯლისში (ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო). ხაზგასასმელია 
გუშაგთა კორპუსის მიერ ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მართვა და ამ მიმართულებით 
სპეციალური საინფორმაციო ცენტრების გამოყენება და სოციალური მედიის აქტივობების 
განხორციელება. ბევრისათის ცნობილია გუშაგთა კორპუსთან აფილირებული რამდენიმე 
ბეჭდური მედია საშუალება (Tansim, Fars News Agency) და ოფიციალური თუ არაოფიციალური, 
დაუდასტურებული სოციალური მედიის ანგარიშები, რომლებიც აქტიურად ეწევიან 
ოპონენტების კრიტიკას და ეროვნულ თუ საერთაშორისო დონეზე ქვეყნის იმიჯის გამყარებას 
(Tabatabai, 2019).  

შესაძლებელია ითქვას, რომ გუშაგთა კორპუსი თავისი შემადგენელი ელემენტებით სათავეში 
უდგას ქვეყნის მიერ მართულ არარეგულარულ საბრძოლო მოქმედებებს, რომლის დროსაც 
ირანის რეჟიმი მექოტე სახელმწიფოებთან პირდაპირ კონვენციურ სამხედრო 
კონფრონტაციაში შესვლის სანაცვლოდ, იყენებს კონფლიქტის კერებში ფორმირებულ 
არასახელმწიფოებრივ აქტორებს, სასურველი მიზნის მისაღწევად. არარეგულარულ სამხედრო 
შესაძლებლობებში მოიაზრება სხვადასხვა სახის დესტრუქციული ოპერაციის განხორციელება: 
ირანის გენერალური შტაბის მიერ კოორდინირებული კიბერ ოპერაციები მოწინააღმდეგე 
ძალების კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ინფრასქტურტურის მისამართით, ამას გარდა,  
ირანის მიერ მართული უპილოტო საფრენი აპატარების (UAVs) გამოყენება სამხედრო 
დაზვერვისა და რეკოგნოსცირების ოპერაციების ჩასატარებლად, ასევე, მოკავშირე ძალების 
მომარაგება იარაღით, სპეციალური ეკიპირებით და მათთვის საჭირო სამხედრო მომზადების 
უზრუნველყოფა (Jones, 2019).  

გუშაგთა კორპუსის დანაყოფებს შორის გამორჩეული ავტორიტეტულობით სარგებლობს 
გასამხედროებული ორგანიზაცია ე.წ. ყუდსის ძალები (Quds Force), რომლის მიერ ერთ-ერთი 
პირველი ყველაზე წარმატებულად განხორციელებული სამხედრო ოპერაციები დაკავ-
შირებულია ირანის მხრიდან ირან-ერაყის ომის დროს ერაყის საზღვრებში მოქცეული შიიტური 
სამხედრო დაჯგუფებებისთვის (ბადრის ბრიგადა) იარაღითა და სამხედრო წვრთნებით 
დახმარების გაწევასთან (Vatanka, 2018). ამ მოვლენებიდან მოყოლებული ყუდსის ძალები, 
ირანის სახელმწიფო სადაზვერვო სამსახურებთან ერთად, ამყარებს ურთიერთობებს 
„შეკავების ღერძის“ ფარგლებში მოქცეული სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე 
სახელმწიფოებში ჩამოყალიბებულ სამხედრო/ტერორისტულ დაჯგუფებთან, რომელთა 
შუამავლობითაც ხდება ირანის მიმართ მტრულად განწყობილი ქვეყნების ექსპანსიის 
შეჩერება. ყუდსის ძალები ჩართულია მოკავშირე, მარიონეტული ძალებისათვის ტექნიკური, 
ფინანსური, ჰუმანიტარული, ეკონომიკური დახმარებების გაწევაში, მათგან საჭირო 
სადაზვერვო ინფორმაციის მიღებაში, მოწინააღმდეგე მხარის წარმომადგენლების ფიზიკურ 
ლიკვიდაციასა და აფეთქებებში. ირანის სამხედო მოქმედებებზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ 
ქვეყნის რეგიონული საგარეო პოლიტიკის ვექტორი მთლიანად ეფუძნება სარაკეტო 
თავდასხმების გამოყენებას, მეამბოხე დაჯგუფებებისა თუ სადესანტო რაზმების მოქმედებებს 
მეზობელ ქვეყნებში, რომლებსაც უმეტეს შემთხვევებში, ასიმეტრიული, არაკონვენციური 
ხასიათი გააჩნია. 

ელიტური ქვედანაყოფის ყუდსის ძალების ფორმირება, მისი სამხედრო საქმიანობა და 
ორგანიზაციული სტრუქტურა ირანის პოლიტიკური რეჟიმის სტაბილურობის შენარჩუნების და 
კიდევ უფრო განმტკიცების ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ისლამური რესპუბლიკის 
პოლიტიკური მმართველობაც მაქსიმალურად ხელს უწყობს ყუდსის ძალების განვითარებასა 
და მოდერნიზაციას.  
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კვლევით დოკუმენტში სურათი N1-ის სახით წარმოდგენილია ქ. თეირანის დასავლეთით 
განლაგებული იმამ ალის საწვრთნელი ბაზა, რომელსაც ყუდსის ძალები სამხედრო 
მომზადებისათვის იყენებს.  ბაზის სატელიტურ გამოსახულებაზე დაკვირვებით დგინდება, რომ 
აღნიშნული ტერიტორია ამ ეტაპზე 222 აკრს ≈ 899,000 კვ.მ. ფართობის არეალს მოიცავს. 
სურათზე კარგად ჩანს, რომ ინფრატრუქტურა დაყოფილია სხვადასხვა დანიშნულების 
კომპონენტებად და იქ მდებარეობს საერთო საცხოვრებელი, შტაბ-ბინა, სასწავლო ოთახები, 
მეჩეთი, საბრძოლო-საწვრთნელი ბაზა თუ სხვ. საბრძოლო მომზადების ბაზა მოიცავს, როგორც 
100 მეტრის სიგრძის სასროლეთს, ასევე, სხვა დანიშნულების მქონე სივრცეებს, სადაც 
შესაძლებელია დაბრკოლებათა კურსის, იმპროვიზირებული აფეთქებების და დასახლებულ 
პუნქტში ბრძოლისათვის სამხედრო ქვედანაყოფების გადამზადება.  

იხ. სურათი (N1), (Jones, 2019). 

 

როცა ირანის პოლიტიკური რეჟიმის მხრიდან ყველაფერი კეთდება ქვეყნის სამხედრო და 
თავდაცვითი ქმედითუნარიანობის გასაუმჯობესებლად, რა თქმა უნდა, ეს იძლევა იმის ფიქრის 
საბაბს, რომ ირანის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი მოკავშირე სახელმწიფოებისა და სამხედრო 
დაჯგუფებების გასაძლიერებლადაც მიმართავს  ამ სამხედრო რესუსრსებს.  როგორც ირკვევა, 
სწორედ ზემოხსენებულ საწვრთნელ ბაზაზე გადის ინტენსიურ მომზადებას პროირანულად 
განწყობილი არაერთი გასამხედროებული თუ ტერორისტული დაჯგუფება, რომლებიც საბოლოო 
ჯამში ირანის ხელისუფლების ინტერესების დასაცავად და მისი პოლიტიკური მიზნების 
გასატარებლად იბრძვიან ახლო აღმოსავლეთში. 

ყუდსის ძალების წარმატების შესახებ საუბრისას აღნიშვნას იმსახურებს  მაღალი რანგის 
სამხედრო პირების მიერ გაწეული მრავალწლიანი შრომა ყუდსის ძალების მიერ ქვეყნისა თუ 
რეგიონის მასშტაბით უდიდესი გავლენის მოპოვებისა და განმტკიცების საქმეში.  

კვლევითი დოკუმენტი მიმოიხილავს თეირანსა და არასახელმწიფოებრივ აქტორებს შორის 
არსებულ ორმხრივ ურთიერთობებში ერთ-ერთი გამორჩეული სამხედრო ფიგურის, გენერალი 
ყასემ სოლეიმანის მნიშვნელობას, რომელიც ამავდროულად ირანის სტრატეგიული  მიზნების 
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შემოქმედად შეიძლება იყოს მიჩნეული. სოლეიმანის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან და 
სამხედრო შენაერთებთან კოორდინირებული მუშაობა 1998 წელს ხამენეის მიერ 
დაუფასებელი არ დარჩენილა, როდესაც ამ უკანასკნელმა გენერალი ყუდსის ძალების 
მეთაურად დანიშნა. აღნიშნული პერიოდიდან მოყოლებული სოლეიმანი ფორმალური თუ 
არაფორმალური კონტაქტების დამყარებით, სამხედრო პირთა რეკრუტირების პროცესში 
პირადი ჩართულობითა და მოკავშირე ქვეყნებში სისტემატური ვიზიტების განხორციელებით, 
პირადად ხელმძღვანელობდა ირანის მიერ ჩამოყალიბებულ ალიანსების ქსელს ლიბანში, 
სირიაში ერაყში თუ სხვაგან (Anderson, 2020).  

გუშაგთა კორპუსის უმთავრეს მოწინააღმდეგეს, აშშ-ს, 2019 წლიდან მოყოლებული 
ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში ჰყავს შეყვანილი ირანის გასამხედროებული დაჯგუფება 
და შესაბამისად, სოლეიმანი ყოველთვის განსაკუთრებული სიფრთხილით გადაად-
გილდებოდა უცხოეთში და კონსპირაციის ყველა წესს იცავდა: არასოდეს ანონსდებოდა მისი 
ვიზიტები, გადაადგილების მარშრუტები, არ იყენებდა მობილურ ტელეფონებსა და 
კომპიუტერებს, დაფრინავდა სარეისო სამოქალაქო თვითმფრინავებით, ავტომობილებიც, 
რითაც გადაადგილდებოდა, არ იყო სხვებისგან გამორჩეული (ბატიაშვილი, 2020). მიუხედავად 
ამ ყველაფრისა, 2020 წლის 3 იანვარს, მაშინ როცა გენერალი სოლეიმანი თანმხლებ 
პირებთან, მათ შორის ერაყის გასამხედროებული დაჯგუფების, სახალხო მობილიზაციის 
ძალების მეთაურთან, აბუ მაჰდი ალ-მუჰანდისთან ერთად ტოვებდა ბაღდადის აეროპორტს, 
ისინი ამერიკული დრონებიდან გაშვებული რაკეტების აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. 
უდავოა, რომ ირანის პოლიტიკურმა რეჟიმმა დაკარგა თავისი საყრდენი, რადგანაც არაერთი 
ექსპერტის მიხედვით, სოლეიმანი საგარეო ასპარეზზე ირანის სამხედრო ოპერაციების 
მამოძრავებელ ძალად და ირანის სამხედრო გრავიტაციის ცენტრად იყო მიჩნეული (Clayton, 
2020).  

კვლევაში საჭიროა ყურადღება გამახვილდეს რამდენიმე ფაქტზე, რომელიც სოლეიმანის, ანუ 
როგორც ხშირად მას მოიხსენიებდნენ, „ცოცხალი მარტვილის“, ლიკვიდაციის მნიშვნელობაზე 
მიანიშნებს. ამერიკის მხრიდან გენერლის შეკვეთილი სიკვდილის შემდეგ ირანის უმაღლესი 
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს საგანგებო სხდომას თავად ქვეყნის სულიერი ლიდერი, 
ხამენეი, ესწრებოდა და მართვადა, მაშინ როცა, ჩვეულების მიხედვით, სხდომაზე ხამენეის 
წარმომადგენელი იგზავნებოდა ხოლმე. ამას გარდა, 2020 წლის 17 იანვარს თავად ხამენეი 
ხელმძღვანელობდა თეირანის პარასკევის ლოცვას, რაც არაბული გაზაფხულის მოვლენების 
შემდეგ ისტორიას არ ახსოვს (Tabatabai, 2020). ხამენეის პირადი ჩართულობა და 
პროაქტიულობა, ასევე, სოლეიმანის დაკრძალვის დღეს მილიონობით ჭირისუფალის მიერ 
გენერლის დატირება თეირანის ქუჩებში, მეტყველებს, რომ ირანის რეჟიმიც და თავად 
მოსახლეობაც სოლეიმანის სიკვდილს სერიოზულ საფრთხედ აღიქვამდა, რაც რეგიონის 
მასშტაბით მეტ გაურკვევლობას და ბუნდოვანებას სძენს ირანის შემდგომ პოლიტიკურ 
გადაწყვეტილებებს და ქვეყნის რეჟიმის საპასუხო მოქმედებებს ამერიკასთან მიმართებაში.   

რადგანაც რეგიონში ირანი ასიმეტრიული და ჰიბრიდული ომების წარმოების ყველაზე დიდ 
საფრთხედაა მიჩნეული ამიტომ მოსალოდნელია, რომ სოლეიმანის ლიკვიდაციას ირანის 
პოლიტიკური რეჟიმი უპასუხოდ არ და ვერ დატოვებს, პირველ რიგში, საკუთარი მოსახლეობისა 
და მოკავშირე ძალების თვალში, პრესტიჟის და ე.წ. სახის შენარჩუნების მიზნით. ნაკლებ 
სავარაუდოა, რომ ირანი ამერიკისთვის სამაგიეროს გადახდის მიზნით მასთან რაიმე 
პირდაპირ კონფრონტაციაში ჩაებას, რადგან ირანის რეჟიმს მშვენივრად ესმის, რომ 
ნებისმიერი კონვენციური ომი აშშ-ის სამხედრო ძალის წინააღმდეგ მისი უდავო მარცხის 
ტოლფასია, საიდანაც ძალების აღდგენა კიდევ უფრო ძვირი დაუჯდება ისლამურ რესპუბლიკას.  
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ირანის სამხედრო მოქმედებების სავარაუდო კურსი და პოტენციური თავდასხმების სამიზნე 
ჯგუფები შეიძლება შემდეგი სახის იყოს რეგიონში: 

- დეზინფორმაციის გავრცელება სოციალური მედიის გამოყენებით, საზოგადოებრივი 
აზრის ცვლილება და საარჩევნო პროცესებში ჩარევა; 

- კიბერშეტევების განხორციელება, რაც მიმართული იქნება, უპისრველესად, ამერიკელი 
მოქალაქეების, ორგანიზაციების და დიპლომატიური მისიების მისამართით; 

- მარიონეტული ძალების და მოკავშირე შიიტური მებრძოლების გააქტიურება რეგიონში, 
ამერიკის მოქალაქეების აფეთქებებისა და გატაცებების ორგანიზება;  

- ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის მომხრე სახელმწიფოების, ისრაელისა და საუდის 
არაბეთის, ინფრასტრუქტურაზე (სატრანსპორტო საშუალებები, 
ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობსადენები) პირდაპირი შეტევების 
განხორციელება (Tabatabai, 2020).  

როგორც წესი, ირანი არასდროს ასაჯაროებს და ადასტურებს რეგიონში მოკავშირე ძალებისა 
და ორგანიზაციებისათვის რაიმე ფინანსური თუ სამხედრო დახმარების გაწევის ფაქტებს, 
მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბევრისთვის შეუმჩნეველი არ დარჩენილა, ის ფაქტი, რომ 
სოლეიმანის სიკვდილიდან რამდენიმე დღეში საკანონდებლო ორგანოს მხარდაჭერით 
ხამენეიმ ყუდსის ძალების თავდაცვის ბიუჯეტს დამატებით ორასი მილიონი დოლარი გადასცა 
(Kajjo, 2020). აღნიშნული გადაწყვეტილება, შესაძლოა, ჩაითვალოს, როგორც ამერიკისა და სხვა 
მეტოქე ძალების მისამართით გაკეთებული გზავნილი, რომ ირანი სოლეიმანის არყოლის 
შემთხვევაშიც დაუბრკოლებლად განაგრძობს საკუთარი აგრესიული სამხედრო მიზნების 
რეალიზაციას და მოკავშირე არასახელმწიფოებრივი და ტერორისტული დაჯგუფებების 
გაძლიერებას ყუდსის ძალების ახალი მეთაურისთვის ნდობის გამოცხადებითა და გაზრდილი 
სამხედრო ბიუჯეტის მიზნობრივი გამოყენებით.  

ისლამური რესპუბლიკის არსებობის ბოლო ათწლეულებში არ მოიძებნება მსგავსი 
პრეცედენტი, რომელიც, სოლეიმანის მსგავსად, სხვა რომელიმე გავლენიანი სამხედრო თუ 
პოლიტიკური ფიგურის ლიკვიდაციას უკავშირდება. შესაბამისად, რთულია ზუსტი პროგნოზების 
გაკეთება, იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად სწორ გათვლებს გააკეთებს ირანის 
ხელისუფლება და რამდენად ეფექტიანი გამოდგება ყუდსის ძალების ახალი მეთაურის (ამ 
პოსტს 7 იანვრიდან მოყოლებული იკავებს ისმაილ ყაანი) მიერ გატარებული სამხედრო 
მოქმედებები მოკავშირებთან ნაყოფიერი თანამშრომლობის შესანარჩუნებლად. თუმცა, 
ირანის რეჟიმის მარტივი მოცემულობის წინაშე დგას: მაქსიმალურად შეინარჩუნოს და 
გააძლიეროს საერთო დროშის ქვეშ სოლეიმანის პირადი ძალისხმევით ჩამოყალიბებული 
კავშირები „შეკავების ღერძის“ ქვეყნებთან, რადგან მათი მხრიდან ნდობისა და მხადრაჭერის 
დაკარგვის შემთხვევაში, ირანი ავტომატურად კარგავს იმ გავლენასა და ძალას, რისთვისაც 
აქამდე მიუღწევია ახლო აღმოსავლეთში.  

3. ირანის ექსპანსია - ვინ არიან ისლამური რესპუბლიკის ძირითადი მოკავშირეები ახლო 
აღმოსავლეთში 

ისტორიული ნარატივის მიხედვით, ირანის როლი განსაკუთრებულია ახლო აღმოსავლეთის 
რეგიონში. ქვეყნის გეოსტრატეგიული ადგილმდებარეობა, ბუნებრივი რესურსები და 
ადამიანური კაპიტალი ირანს კიდევ უფრო მეტ ძალაუფლებას მატებს რეგიონში გავლენის 
გასაზრდელად და უპირატესობების მოსაპოვებლად. ირანის პოლიტიკურ ელიტაში 
თანხმდებიან, რომ ახლო აღმოსავლეთი არასტაბილური რეგიონია, რომლისთვისაც, ამ ბოლო 
დროს განსაკუთრებით, დამახასიათებელი გახდა პოლიტიკური პროცესების მყისიერი 
ცვლილება. არაპრონოზირებადი საფრთხეების მინიმიზაციის მიზნით, კიდევ უფრო მეტი 
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მნიშვნელობა ენიჭება ირანის მოქმედი ხელისუფლებისათვის რეგიონში სანდრო მოკავ-
შირეებისგან შემდგარი ქსელის შექმნას, რომელიც ბირთვული იარაღის პროგრამისგან 
დამატებით ბერკეტს წარმოადგენს ირანისათვის რეგიონის მასშტაბით გავლენების 
გასაფართოვებლად.  

საინტერესოა შესწავლილ იქნას ირანსა და მეზობელ ქვეყნებში ფორმირებულ გასამ-
ხედროებულ ჯგუფებს შორის ჩამოყალიბებული ორმხრივი ურთიერთობების ფორმა და 
მახასიათებლები. ამისათვის შერჩეულია ოთხ კონკრეტულ ქვეყანაში შექმნილი პროირანული 
ძალების როლი ირანის გავლენიანი საგარეო პოლიტიკის წარმოების პროცესში და 
წარმოდგენილია ლიბანში ჰეზბოლას, იემენში ჰუსიტების, ერაყსა და სირიაში სხვადასხვა 
შიიტური გასამხედროებული ძალების მიმართ ირანის დამოკიდებულებების შედარებითი 
ანალიზი.  

სანამ თითოეულ ზემოაღნიშნულ ქვეყანაში მოქმედ ტერორისტულ-გასამხედროებულ 
ფორმირებებთან მიმართებაში მოხდება ირანის პოლიტიკის შესწავლა, მანამდე მნიშვნე-
ლოვანია მკითხველს გააჩნდეს ზოგადი წარმოდგენა თუ რამდენად მზარდია ირანის 
დამოკიდებულების ხარისხი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტისგან დაზარალებულ ქვეყნებში 
არსებულ მარიონეტულ მოკავშირეებზე. გრაფა N-1-ზე ასახულია 2011-2018 წწ. ირანის ყუდსის 
ძალების მიერ შეკრებილი მებრძოლების რაოდენობები წლების მიხედვით. გამომდინარე იმ 
ფაქტიდან, რომ ზუსტი ცნობები არ მოიპოვება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის და 
ოდენობის დახმარებას აწვდის ირანი მოკავშირეებს, ამიტომ ამ საკითხის შესწავლით 
დაინტერესებული მკვლევარების მხრიდან შეირჩა შემდეგი მიდგომა: თითოეული წლისთვის 
მოხდა მოკავშირე პროირანული მებრძოლების შესაძლო მინიმალური და მაქსიმალური 
რაოდენობის გამოთვლა. გრაფიკის მიხედვით, ნათელი ხდება, რომ სირიაში დაწყებული ომის 
პარალელურად ასადის რეჟიმის გამყარების მიზნით, ასევე, 2014 წელს ისლამური 
სახელმწიფოს მიერ საზღვრების გაფართოების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, კიდევ უფრო 
მეტი რაოდენობის მებრძოლის მობილიზაცია შეძლო ყუდსის ძალებმა, გენერალი სოლეიმანის 
მეთაურობით. მაგალითისათვის, მოკავშირე ძალების საერთო რაოდენობამ 2018 წლისათვის 
ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია, რომელიც მინიმუმ 140,000 და მაქსიმუმ 185,000  
მებრძოლს ითვლიდა. 

იხ. გრაფა N1  (Jones, 2019).  
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შიიტების თეოკრატიული რეჟიმი ირანში შაჰის პერიოდიდან მოყოლებული ცდილობდა 
ისლამური რევოლუციის ექსპორტს მეზობელ ქვეყნებში. ქ. ვაშინგტონში ახლო აღმოსავლეთის 
ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, ალექს ვატანკა, ირანის ამ დაუოკებელ  ექსპანსიონისტურ 
სულისკვეთებას ირანის “დნმ-ის განუყოფელ ნაწილად“ ახასიათებს, რითიც, ფაქტობრივად, 
მშვენივრად აიხსნება მარიონეტული ძალების მეშვეობით მეტოქე სახელმწიფოებთან ომის 
წარმოების სასიცოცხლო მნიშვნელობა ირანის რეჟიმისათის (Parker, Noack, 2020).  

კვლევისათვის შეჩეული ოთხივე გასამხედროებული დაჯგუფება ირანის საზღვრებს გარეთ 
ფუნქციონირებს და მოქმედებს. ძირითად შემთხვევებში, ირანის მოკავშირე ძალებს არ 
გააჩნიათ ირანთან ეთნიკურ და ტომობრივ ნიადაგზე რამე კავშირები და მეტ წილად 
რელიგიური იდენტურობა და ავტორიტეტულობა თამაშობს ხოლმე გადამწყვეტ ფაქტორს 
ირანის მიერ დაქვემდებარებული ტერორისტული დაჯგუფებების წარმატებულ მართვაში 
(Ostovar, 2018). თითოეულ გასამხედროებულ დაჯგუფებასთან მიმართებაში ირანის მიერ 
გაწეული დახმარებისა თუ გამოყენებული რბილი ძალის კონკრეტული დეტალების 
გაცნობამდე, საინტერესოა შეფასდეს ირანის ხელისუფლების და უფრო დაზუსტებით, ყუდსის 
ძალების მიერ მეზობელ სახელმწიფოებში მოქმედების ზოგადი სტრატეგია და ტაქტიკები.  

ირანის მიერ წარმოებულ ნებისმიერ არაპირდაპირ ომს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში 
ხელმძღვანელობენ გუშაგთა კორპუსის სამხედრო მეთაურები, რომელთა მითითებებით ხდება 
ამა თუ იმ ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტის ზონებში მაქსიმალური კონტროლის მოპოვება. 
ამას გარდა, გუშაგთა კორპუსის მიერ მყარდება სრული კონტროლი ამ კონკრეტულ 
სახელმწიფოსთან დამაკავშირებელ საზღვარზე, ქვეყნის აეროპორტებზე, რათა შედარებით 
მარტივად და შეუფერხებლად მოხდეს ირანიდან გაწეული სამხედრო დახმარების 
ტრანსპორტირება კონკრეტული დანიშნულების პუნქტამდე (Ostovar, 2018).  

ირანის მხრიდან ინტენსიურად ხდება რეგიონის მასშტაბით მოკავშირეთა ქსელის გამოყენება 
ისტორიული ე.წ. „სახმელეთო ხიდის“ აღდგენისათვის. აღნიშნული ხიდის იდეას ისტორიული 
წინამძღვრები გააჩნია და ის ჯერ კიდევ ჩვ. წ.აღ. მეხუთე საუკუნეში, სპარსეთის მეფის დარიოს 
დიდის მიერ აშენებული სამეფო კორიდორიდან იღებს სათავეს (Jones, 2020). ხმელთაშუა 
ზღვასთან დამაკავშირებელი სახმელეთო კორიდორის მშენებლობა, რომელმაც მეტ წილად 
სირიასა და ერაყზე უნდა გაიაროს, რევოლუციის ექსპანსიის და ახლო აღმოსავლეთში ირანის, 
როგორც ჰეგემონისტური სახელმწიფოს სტატუსის მოპოვებისკენ გატარებული პოლიტიკური და 
სამხედრო კამპანიაა.   
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წარმოდგენილ სურათში ჩანს ის სამი დამაკავშირებელი გზა, რომელთა გამოყენებითაც ირანი 
ხმელთაშუა ზღვაზე გასასვლელს ჩაიგდებს ხელში. ეს არის 3 (ჩრდილო-წითელი, ცენტრალური-
მუქი მწვანე და სამხრეთის-ღია მწვანე) შესაძლო ალტერნატივა, რომლებიც სხვადასხვა 
ფერებშია მონიშნული სურათზე. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის, მაიკლ პომპეოს მიხედვით, 
სახმელეთო კორიდორი ირანის რეჟიმს მისცემს შესაძლებლობას განახორციელოს პროირა-
ნული მებრძოლების და სამხედრო შეაიარაღების გადატანა და მათი განლაგება ისრაელის 
მისადგომებთან (Adesnik, 2019). სურათზე აღნიშნული ტერიტორიების და ქალაქების 
დაკავებით, ირანი, ფაქტობრივად, ისაკუთრებს სატრანზიტო და ლოჯისტიკურ მარშუტს და ის 
იძენს განსაკუთრებულ გეოსტრატეგიულ პოზიციას ასადის რეჟიმის გამყარების, ერაყსა და 
ლიბანში სრული კონტროლის მოპოვების და ისრაელის, იორდანიისა და სპარსეთის ყურეში 
ამერიკის სხვა მოკავშირეებისათის საფრთხის შესაქმნელად.  

3.1.არაპირდაპირი ომები: ლიბანი 

გუშაგთა კოპუსის ყუდსის ძალების მიერ შექმნილი ქაოტური მდგომარეობის გახანგრძლივება 
რეგიონში, რამაც ჰუმანიტარულ და პოლიტიკურ კატასრტოფამდეც კი მიიყვანა არაერთი 
მეზობელი ქვეყანა, ირანის  ამჟამინდელი პრეზიდენტის, ჰასან რუხანის და მისი პოლიტიკური 
გუნდის პირდაპირ ინტერესებში შედის. ლიბანში შექმნილი ტერორისტული დაჯგუფება 
ჰეზბოლა, ყუდსის ძალების მიერ წარმოებული ძალადობრივი და სექტარიანული ომის ერთ-
ერთი წარმატებულ შემთხვევად მიირჩნევა. 1982 წელს ისრაელის მიერ ლიბანში შეჭრას 
მოჰყვა გუშაგთა კორპუსის მხრიდან შესაბამისი რეაქცია, როცა მათ დაიწყეს ლიბანური 
შიიტური სამხედროების პროირანულ შეიარაღებულ დაჯგუფებად, შემდგომში - ჰეზბოლად 
გარდაქმნა. ირანის რეჟიმი შექმნის დღიდან დღემდე ამარაგებს და აწვდის ჰეზბოლას 
შეიარაღებასა თუ სხვა ყველა საჭირო აღჭურვილობას. ჰეზბოლას შეიარაღებული ფრთა, 
ისლამური ჯიჰადი მიჩნეულია არაერთი აფეთქების, ტერორისტული თავდასხმისა და 
ამერიკელი და ევროპელი დიპლომატების გატაცების ავტორად (Ostovar, 2018). დღეის 
მდგომარეობით, ჰეზბოლა ლიბანში ყველზე ძლიერ და გავლენიან პოლიტიკურ ორგანიზაციად 
ითვლება, რომელმაც, ირანის დახმარებით, 2018 წლის მაისიდან მოყოლებული გაიფართოვა 
გავლენის სფეროები და ადგილები დაიკავა ლიბანის საპარლამენტო ორგანოში. ამის შემდგომ, 
2019 წელს კიდევ უფრო გაიზარდა ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ჰეზბოლას ჩართულობა, 
რაც გამოიხატა ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში ამ ტერორისტული 
ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ აქტიური ჩარევით. აღნიშნულ ქმედებებს მოჰყვა 
ამერიკის მთავრობისგან მკაცრი შეფასებები და გაფრთხილებები, რათა არ მომხდარიყო 
ლიბანის სამთავრობო რეზერვებში არსებული ფულის გამოყენება ჰეზბოლას მიერ 
ტერორისტული მიზნების განსახორციელბლად (Jones, 2020).  

ირანსა და ჰეზბოლას შორის ჩამოყალიბებული მჭიდრო და პარტნიორული კავშირები იძლევა 
იმის ფიქრის საბაბს, რომ მიუხედავად მოცემულობისა - ლიბანსა და ირანს შორის არ არსებობს 
პირდაპირი სახმელეთო საზღვარი - ჰეზბოლა მაინც რჩება ირანის ეროვნული უსაფრთხოების 
სტრატეგიის ერთ-ერთ ფუნდამენტად და პოლიტიკური რეჟიმის  სტაბილურობის გარანტად. 
ლიბანში შექმნილმა არეულობამ და კრიზისმა შესაძლებელია პირდაპირი საფრთხე არ 
შეუქმნას ირანის ისლამური რესპუბლიკის არსებობას, მაგრამ ძლიერი და გავლენიანი 
ჰეზბოლა, რომელსაც შეუძლია ლიბანის ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუქმნას პრობლემები 
და დაასუსტოს კიდეც ის, ნამდვილად შედის ირანის რეჟიმის სტრატეგიულ ინტერესებში.  

ირანის მხრიდან ჰეზბოლასთვის გაწეული ფინანსური, სამხედრო თუ ლოგისტიკური დახმარება 
შესაძლოა შემდეგი სახით დახასიათდეს. ირანი უზრუნვეყოფს  არასახელმწიფოებრივი 
დაჯგუფება - ჰეზბოლას სამხედრო შესაძლებლობების მოდერნიზაციას, აქტიურად ზრდის და 
ამარაგებს სარაკეტო ინვენტარითა და დრონებით. ირანის დახმარებით ჰეზბოლამ შეძლო 
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მოეგროვებინა სხვადასხვა შეიარაღება და სამხედრო სისტემები: მცირერადიუსიანი 
ბალისტიკური რაკეტები, Shahab 1 (ქართ. მეტეორი 1), Shahab 2 (ქართ. მეტეორი 2), Toohphan - 
ტანკსაწინააღმდეგო საზენიტო რაკეტა, „კატიუშა“ - რეაქტიული დანადგარი, T-72 სახის 
ძირითადი საბრძოლო ტანკები და სხვ. ჰეზბოლას უპილოტო საფრენი აპარატები მსოფლიოში 
მოქმედ ტერორისტულ დაჯგუფებებს შორის ყველაზე განვითარებულია, რომელიც 
გამოიყენებოდა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს შესაკავებლადაც (Jones, 2020). ზოგადად, 
ჰეზბოლას მებრძოლები აქტიურად ატარებენ სირიის მხარდამჭერ ოპერაციებს და იბრძვიან 
სირიასა და ერაყში, ასევე, ამზადებენ ადგილობრივ შიიტურ მებრძოლებს ამ ქვეყნებში.  

ირანის თავდაცვის ბიუჯეტზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ 2014 წლიდან 2017 წლამდე  
სახელმწიფოს მიერ  თავდაცვის სისტემისათვის გამოყოფილი  თანხები 37%-ით გაიზარდა, 
ხოლო 2018-2019 წლებში, 2014 წლის ბიუჯეტთან შედარებით, 53%-იან ზრდას ჰქონდა ადგილი 
და მან ჯამში 24 მილიარდი დოლარი შეადგინა. თავდაცვის დანახარჯების დიდი ნაწილი 
მიზიდულია კონკრეტული სამხედრო ინსტიტუტების გასაძლიერებლად, მათ შორის გუშაგთა 
კორპუსის მიერ მეზობელ სახელმწიფოებში ადგილზე მოკავშირეების დახმარების 
გასაფართოებლად და სხვა არალეგალური თუ ფარული ოპერაციების განსახორციელებლად 
(Watling, 2019). როგორც ზემოთ აღინიშნა, მართალია, არ არსებობს ზუსტი ცნობები იმასთან 
დაკავშირებით თუ რა ფინანსურ დახმარებას უწევს ირანი მოკავშირეებს რეგიონში, მაგრამ 
თავად ჰეზბოლას გენერალური მდივნის, ჰასან ნასრულას, 2016 წელს გაკეთებული 
განცხადების საფუძველზე, ნათელია, რომ სანამ ირანს ექნება ფული, მანამდე ფინანსური 
პრობლემები არ შეექმნება ჰეზბოლას და ის ყველა თვალსაზრისით (ხელფასები, შეიარაღება, 
რაკეტები) მომარაგებული იქნება ირანის რეჟიმის მიერ. ამერიკის ფინანსთა დეპარტამენტის 
შეფასებებით, ირანის მიერ ჰეზბოლასთავის 2018 წელს გაწეული დახმარება დაახლოებით 700 
მილიონ დოლარს  უტოლდებოდა (Ostovar, 2018).  

რადგანაც ჰეზბოლა ირანის რეჟიმის მთავარ საყრდენს წარმოადგენს საზღვარგარეთ, ამიტომ 
ყველაზე აგრესიული და მყისიერი შეფასებები სწორედ ჰეზბოლას მხრიდან მოჰყვა გენერალი 
სოლეიმანის ლიკვიდაციის ფაქტსაც. ნასრულას მიერ 2020 წლის 5 იანვარს ამერიკის 
მისამართით გაკეთებულ განცხადებაში, იკვეთება მუქარის შემცველი გზავნილები. გენერლის 
ლიკვიდაცია უპასუხოდ არ ჩაივლიდა და მას აუცილებლად მოჰყვებოდა ირანისა და მისი 
მოკავშირეების მხრიდან ლეტალური ძალის გამოყენება, რასაც შეეწირებოდნენ ამერიკელი 
სამხედროები, დიპლომატები, სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლები და უბრალო 
მოქალაქეებიც კი (Katz, 2020). 

რა თქმა უნდა, ირანისა და მისი ძირითადი არასახელმწიფო მოკავშირის, ჰეზბოლას, 
პირდაპირი კონფრონტაცია ამერიკასთან ამ ეტაპზე გამორიცხულია. თუმცაღა, არ იქნება 
მოულოდნელი პერიოდულად ჰეზბოლას მხრიდან ამერიკის მისამართით განხორციელდეს 
კარგად გათვლილი ძალადობრივი ქმედებები, სადაც გამოყენებული იქნება სამხედრო, 
ტერორისტული, სადაზვერვო, კიბერ და საინფორმაციო საშუალებები ახლო აღმოსავლეთში 
ამერიკის მაქსიმალური შეკავებისათის.  

ამასობაში, ირანი ძალზედ ეფექტურად იყენებს ჰეზბოლას მოკავშირეობას, ერთი მხრივ, 
ისრაელის ჩრდილოეთ საზღვართან მეტი დაძაბულობის გამოწვევისა და ვითარების 
გაუარესებისათვის, რაც საფრთხეს უქმნის ამერიკისა და მისი მოკავშირეების ინტერესებს. 
ხოლო, მეორე და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ირანის მხრიდან აქტიურად გრძელდება 
ჰეზბოლას მოდელის გამოყენება და გავრცელება რეგიონის მასშტაბით, რაც გულისხმობს 
საჭირო დროს ლიბანის მთავრობისგან დამოუკიდებლად მოქმედი ტერორისტული დაჯგუფების 
გამოყენებას ლიბანის მთავრობის წინააღმდეგ, ამ უკანასკნელის დამორჩილებისა და მასზე 
სრული კონტროლის დამყარების მიზნით.   
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3.2. არაპირდაპირი ომები: ერაყი 

ირანის ჩართულობა ერაყის შიდა პოლიტიკურ-სამხედრო საქმეებში ჯერ კიდევ ირან-ერაყის 
ომის პერიოდს უკავშირდება, როცა ერაყელი მებრძოლების ნაწილი (განსაკუთრებით ბადრის 
დაჯგუფება) ირანის და მათი ერთგული მოკავშირისა და პარტნიორის სოლეიმანის მხარდამხარ 
იბრძოდა. ამის შემდეგ იყო 2003 წელს ამერიკის შეჭრა ერაყში და სადამ ჰუსეინის რეჟიმის 
წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო კამპანია, რომლის წინააღმდეგაც გაილაშქრეს 
ადგილობრივმა გასამხედროებულმა ჯგუფებმა ირანის აქტიური მხარდაჭერით. თუმცაღა, 
პროირანული სამხედრო დაჯგუფებების ჩამოყალიბებაში გარდამტეხი 2014 წელს ისლამური 
სახელმწიფოს გააქტიურება და გაფართოება აღმოჩნდა, როდესაც ამ უკანასკნელმა შეძლო 
ერაყის თითქმის 40%-ის დაკავება. დაეშთან გასამკლავებლად ერაყში დაიწყო მოხალისეების 
გაერთიანება, რომლებიც, სამწუხაროდ, არ იყვნენ არც სათანადოდ მომზადებული და არც 
აღჭურვილი დაეშთან საბრძოლველად. ამ ყველაფრით, რა თქმა უნდა, ისარგებლა ირანმა და 
გუშაგთა კორპუსის ყუდსის ძალებმა სამხედრო მობილიზაციის სტრატეგიის შესაბამისად, 
დაიწყო ერაყის შიიტური ჯგუფების საკუთარი პოლიტიკური ორიენტაციის და იდეოლოგიური 
ხედვის მიხედვით გაერთიანება, რაც თავსებადობაში მოდიოდა ირანის სამხედრო 
ორგანიზაციულ სტრუქტურასთან და მოწყობის პრინციპებთან (Uzun, 2020). შედეგად შეიქმნა 
სახალხო სამობილიზაციო ძალები (PMF), ან როგორც მას მოიხსენიებენ ალ-შაჰდ-ალ-შააბის 
დაჯგუფება, რომლის ქოლგის ქვეშაც 40-ზე მეტი სახის სამხედრო ფორმირებაა 
გაერთიანებული. ეს დაჯგუფებები ერაყის სამხედრო და უსაფრთხოების ძალების 
შემადგენლობაში შევიდნენ, თუმცაღა შეინარჩუნეს განსაკუთრებული კავშირი და სიახლოვე 
ირანის შეიარაღებულ ძალებთან. სახალხო სამობილიზაციო ძალების საერთო რაოდენობა 
100,000 კაცს ითვლის და როგორც აღინიშნა, ის კიდევ რამდენიმე ქვეჯგუფებად იყოფა, 
საიდანაც ნაწილი არც თუ ისე ლოიალურად არის განწყობილი ირანის მიმართ. თუმცაღა 
ყველაზე საინტერესო, ალბათ, იმ სამხედრო განშტოებების/ორგანიზაციების მიმოხილვაა, 
რომლებიც ყველაზე დიდი დამოკიდებულების ხარისხით გამოირჩევიან  ირანის რეჟიმთან.  

ბადრის ორგანიზაცია, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავლენიანი დაჯგუფებაა ერაყის სამხედრო 
ინსტიტუტებს შორის. როგორც ცნობილია, ის უკვე მრავალი წელია აკონტროლებს ქვეყნის 
შინაგან საქმეთა და ტრანსპორტის სამინისტროებს. დაჯგუფების ხელმძღვანელი, ჰადი ალ-
ამერი ახლო მეგობარი იყო გარდაცვლილი ირანელი გენერლის, სოლეიმანის, თუმცაღა, 
მიუხედავად ამისა ბადრი ირანის პირდაპირი კონტროლის ქვეშ არ იმყოფება. მათ არ 
მიაჩნიათ, რომ ერაყი დამოკიდებული უნდა იყოს ირანის სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე, 
არამედ ამ ორს შორის დასაშვებია მხოლოდ პარტნიორული ურთიერთობების არსებობა, 
მითუმეტეს იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ბადრის დაჯგუფებას გააჩნია წვდომა ერაყის 
სახელმწიფო ბიუჯეტთან და მისი შემოსავლები საერთოდ არ არის დაკავშირებული ირანის 
სახსრებთან.  

კატაიბ ჰიზბულა - ამ ორგანიზაციაზე ირანს გააჩნია ყველაზე დიდი კონტროლი. ეს 
ორგანიზაცია აჯანყებულთა ჯგუფიდან ჩამოყალიბდა და მისი მეთაური, აბუ მაჰდი ალ-
მუჰანდისი ირანის ყუდსის ძალების ხელმძღვანელთან ერთად დაიღუპა ა.წ. იანვარში ქ. 
ბაღდადში ამერიკელების მიერ გაშვებული დრონისგან.  

ასაიბ აჰლ ალ-ჰაქი (AAH) ყველასგან გამორჩეულ ძალადობრივ და სექტარიანულ პოლიტიკას 
ატარებს, რომლის უშუალო ხელმძღვანელობით ერაყში ამერიკის ყოფნის პერიოში 6,000-მდე 
ტერორისტული აფეთქება განხორციელდა. ამერიკის მხრიდან ერაყის დაკავების პერიოდში, 
აღნიშნული დაჯგუფება ირანის სერიოზულ მოკავშირეს წარმოადგენდა ერაყში და მან თავი 
დაეშთან ბრძოლაშიც გამოიჩინა. მიუხედავად ამისა, რიგ შემთხვევებში ასაიბ აჰლ ალ-ჰაქი 
ირანისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს და ირანის რეჟიმმა საკმაოდ დიდი ძალისხმევა 



 36 

გასწია, ასაიბ აჰლ ალ-ჰაქის დასარწმუნებლად, რომ საჭირო იყო სირიაში მებრძოლების 
გაგზავნა. 2018 წელს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, ბადრის 
ორგანიზაციასთან ერთად ასაიბ აჰლ ალ-ჰაქიმ 15 ადგილის მოპოვება შეძლო ერაყის 
საკანონმდებლო ორგანოში (Watling, 2019).  

მოკლედ შეიძლება შეჯამდეს ერაყის მნიშვნელობა ირანისათვის. პირველ რიგში, ერაყი არის 
ირანისათვის ხმელთაშუაზღვამდე დამაკავშირებელი სახმელეთო კორიდორის 
უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რომელსაც ასევე  სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია, რომლის 
გავლითაც ახორციელებს ირანი იარაღისა თუ შიიტი მებრძოლების გადაყვანას ერთი 
ლოკაციიდან მეორემდე და არასახელმწიფოებრივი მოკავშირეების მართვასა და კონტროლს. 
ამას გარდა, საკმაოდ ფრთხილად აკვირდება ირანი ერაყში მიმდინარე პოლიტიკურ 
პროცესებს, რადგან ამ უკანასკნელში მომხდარმა სულ მცირე უწესრიგობამაც კი, დომინოს 
პრინციპის შესაბამისად, შესაძლოა, საკმაოდ დიდი ზიანი მოუტანოს  ირანის რეჟიმის 
სტაბილურობას, ამ შემთხვევაში კი, ნამდვილად, საყურადღებოა ერაყში მცხოვრები ქურთების 
დამოუკიდებლობის მიღების მცდელობის საკითხი. და ბოლოს, ირანის რეჟიმისათვის ერაყის 
ტერიტორიაზე მასშტაბური ამერიკული სამხედრო ბაზის განლაგება წითელი ხაზია, რადგანაც 
ამერიკას ამ შემთხვევაში ლოგისტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით ბევრად გაუმარ-
ტივდება ირანზე თავდასხმების მიტანა. ამერიკელებისათვის სამაგიეროს გადახდის ერთ-
ერთი მცდელობა იყო ის, რომ სოლეიმანის ლიკვიდაციის შემდეგ ირანის მოთხოვნით ერაყის 
მთავრობამ  მოითხოვა ქვეყნის ტერიტორიაზე განლაგებული უცხოური სამხედრო ნაწილების, 
მათ შორის 5,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცის მიერ, ქვეყნის დატოვება.  

3.3. არაპირდაპირი ომები: სირია  

სირიაშიც, ერაყის მსგავსად, უდიდესი როლი ითამაშა ირანის პოლიტიკური მმართველობის 
აქტიურმა ჩარევამ ძლიერი და კარგად გაწვრთნილი,  ორგანიზებული სამხედრო დანაყოფების 
ფორმირების თვალსაზრისით.  

სახალხო მობილიზაციის ძალების ჩამოყალიბება სირიაში ერაყისგან განსხვავებით, კიდევ 
უფრო ადრე დაიწყო. ეს პროცესი სათავეს 1960-იანი წლებიდან იღებს, როდესაც სირიაში 
ასადების ოჯახის „ბაატის პარტია“ სხვადასხვა გასამხედროებულ დანაყოფს აერთიანებს შიდა 
პოლიტიკური წინააღმდეგობების ჩასახშობად. ამას მოსდევს ასადის რეჟიმის მხრიდან 
ჩამოყალიბებული სამხედრო დანაყოფების გამოყენება 1980-იან წლებში  ტერორისტული 
ორგანიზაციის, მუსლიმი ძმების მხრიდან წამოსული აჯანყებების შესაკავაბლად. ასე რომ, 
როცა 2011 წელს სირიაში ყველსათვის ნაცნობი სამოქალაქო ომი დაიწყო, ქვეყნის მოქმედ 
რეჟიმს 30 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება გააჩნდა რეჟიმის მხარდამჭერი და მისდამი 
ლოიალურად განწყობილი სამხედრო ძალების ფორმირებაში, რომლის შემადგენლობაშიც 
ალავიტები, დრუზები და ქრისტიანები შედიოდნენ.  

2013-2014 წლებიდან სირიაში კიდევ უფრო იძაბება პოლიტიკური სურათი, რადგანაც რეგიონში 
ძალებს იკრებს ისლამური სახელმწიფო. სირიაში ასადის პოლიტიკურ რეჟიმს რუსეთის 
მხარდაჭერის გარდა, ჰყავს რეგიონის მასშტაბით სერიოზული მოკავშირეები - ირანი და 
ჰეზბოლა. ორივე მათგანმა სერიოზული დახმარება აღმოუჩინა ასადის რეჟიმს, რაც მოიცავდა, 
როგორც პირდაპირ ჩართულობას მიმდინარე კონფლიქტში, ასევე წვრთნებისა და ფინანსური 
დახმარების შეთავაზებას. მაგალითად, ჰეზბოლამ 8,000 მებრძოლი გაუგზავნა სირიას ასადის 
მმართველობის გასამყარებლად და ირანმა ჯამში 100, 000 სირიელი მებრძოლის გადამზადება 
შეძლო მათი სამხედრო შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. გარკვეულ წყაროებზე 
დაყრდნობით 2012-2018 წწ. ირანმა სირიაში ჯამში 16 მილიარდამდე დოლარი დახარდა (Jones, 
2020).  
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ირანის ხელისუფლებისთვის სირიაში მიმდინარე კონფლიქტი სტრატეგიულ დილემას 
წარმოადგენს. 2013 წელს ჰეზბოლას მეთაურის, ნასრულაჰის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში 
ნათქვამია, რომ სირია ირანის მიერ შექმნილი „შეკავების ღერძის“ ხერხემალია და მას ირანის 
სტრატეგიულ პროვინციად მოიხსენიებდა, რომელსაც მეტი მნიშვნელობა გააჩნდა ირანის 
ცენტრალური ხელისუფლებისათვის, ვიდრე ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ხუზისტანის 
პროვინციას (Ostovar, 2018). 2013  წელს ხამენეი, ნასრულაჰი, ყუდსის ძალების გენერალი 
სოლეიმანი და სირიის ოფიციალური პირები ქ. თეირანში შეიკრიბნენ, სადაც გადაწყდა 
თანამშრომლობის გაღრმავების და მეტი კოორდინაციის საჭიროება, რამაც, საბოლოოდ, 
სირიაში ეროვნული თავდაცვის ძალების (NDF) დაარსებას დაუდო სათავე, რომლის სათავეშიც 
ირანის ბასიჯის დაჯგუფების ყოფილი მეთაურის მოადგილე, ჰოსეინ ჰამადანი მოვიდა. 
აღნიშნული შეხვედრის ირანის დედაქალაქში გამართვის დეტალიც საყურადღებოა, რადგან ეს 
ფაქტი ირანის დომინანტობას და მის უპირატესობას უსვამს ხაზს ნახსენები გადაწყვეტილების 
მისაღებად. ირანი და ლიბანის ჰეზბოლა დღემდე აგრძელებენ ეროვნული თავდაცვის ძალების 
გაძლიერებას, მათთვის სამხედრო მომზადებების, ურბანული ტიპის საომარი მოქმედებების 
და პარტიზანული ომის ტაქტიკების შესწავლის კუთხით.  

სირიაში შექმნილი ვითარება ოდნავ განსხვავებული შემთხვევაა ირანის მხრიდან ერაყსა და 
ლიბანში ადგილზე მოკავშირეების დაფინანსების და აღჭურვის მიზნით გატარებული 
პოლიტიკისაგან. ირანის სტრატეგია ერთი სცენარით ვითარდება ერაყსა და ლიბანში - 
მაქსიმალურად გამყარდეს „შეკავების ღერძის“ პოზიციები და მოხდეს ადგილზე 
მოკავშირეების და არასახელმწიფო სამხედრო დაჯგუფებების ინტეგრირება სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სტრუქტურებსა და ინსტიტუტებში, რაც ირანის მიერ ამ ქვეყნების ცენტრალური 
ხელისუფლებების დასამორჩილებლად გამოიყენება. რაც შეეხება სირიას, ეს ის შემთხვევაა, 
როცა ქვეყნის მმართველი ირანის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიასთან თავსებად 
პოლიტიკას ატარებს და ქვეყნის შეიარაღებული ძალები სრულ თანხმობას უცხადებენ ირანის 
რეჟიმის სახმედრო წამოწყებებს.  

3.4. არაპირდაპირი ომები: იემენი 

ირანი ჩართულია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კიდევ ერთ სამოქალაქო კონფლიქტში, 
იემენში. თუმცაღა, აღნიშნული ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებაში ირანის პოლი-
ტიკური და სამხედრო პოზიციების გამყარება უმთავრესად მიმართულია ამერიკის მოკავშირე 
ქვეყნების და იემენის მეზობელი, საუდის არაბეთისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების 
წინააღმდეგ.  

იემენში ირანის მოკავშირედ მიჩნეულია ჰუსიტების მოძრაობა (ოფიცალურად ანსად ალაჰი), 
რომელიც იემენის ხელისუფლებას 2004 წლიდან მოყოლებული უპირისპირდება, თუმცაღა 
საერთაშორისო ასპარეზზე მათი გამოჩენა 2014 წელს დაწყებული სამოქალაქო ომის დროს 
მოხდა, როდესაც ჰუსიტებმა აიღეს დედაქალაქი სანა.  ჰუსიტების დაჯგუფების ფორმირება 
1980-90-იანი წლებიდან იწყება, როდესაც შეიქმნა ჯერ ახალგაზრდული კავშირი, შემდეგ 
ეტაპზე კი პოლიტიკური პარტია, რომელიც იზიარებდა ირანის სულიერი ლიდერის 
იდეოლოდიას და რევოლუციურ პრინციპებს (Watling, 2019). 2014 წელს დაწყებულ სამოქალაქო 
ომში ინტენსიურად ჩაერთო საუდის არაბეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები, რის 
საპასუხოდაც ჰუსიტების დასახმარებლად გააქტიურდნენ ირანის ყუდსის ძალები და მათი 
უმთავრესი მოკავშირე ჰეზბოლა. ირანის მხრიდან წამოსული სამხედრო დახმარება მოიცავდა 
უშუალოდ ჰუსიტი მებრძოლების გადამზადებას, ასევე მათი საბრძოლო საშალებებით 
მომარაგებას, როგორებიცაა, საზღვაო ნაღმები, ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები, უპილოტო 
საფრენი აპარატები, სარადარო სისტემები და სხვ. (Jones, 2020).  
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ჰუსიტების უკეთ სამართავად ირანის რეჟიმის მხრიდან ხისტი ძალის გამოყენების გარდა, 
ინტენსიურად ხდებოდა სამხედრო პროპაგანდის კამპანიების წარმართვა და საინფორმაციო 
ოპერაციების გამოყენება. ყუდსის ძალების წარმომადგენლების და ჰეზბოლას მებრძოლების 
მიერ ქ. სანაში იგზავნებოდნენ სპეციალური მედია ჯგუფები, რომლებიც სოციალური ქსელების 
გამოყენების გზით, ეხმარებოდნენ ჰუსიტებს ნაკლებად სექტარიანული, თუმცა პატრიოტული 
სულისკვეთების გაღვივებაში, არაბულ ენაზე მოსაუბრე შიიტი მასების უკეთ მობილიზაციის 
მიზნით.  ირანელი მებრძოლების მხრიდან, ადგილი ჰქონდა ჰუსიტებისათვის სამხედრო 
მრეწველობის და გადამზადების სფეროში ე.წ. „ნოუ-ჰაუ“-ს გადაცემას (Kasapoglu, Fekry, 2020). 
ყუდსის ძალების მიერ მივლენილი მრჩევლების მხრიდან, ასევე, ხდებოდა ჰუსიტი 
დაჯგუფებისათვის გამოცდილების გაზიარება თვითნაკეთი ასაფეთქებელი საშუალებების 
(IEDs), დრონების დამზადების კუთხით, რაც ჰუსიტების მხრიდან ხშირად გამოიყენებოდა 
საუდის არაბეთის საზღვრთან 2016-2019 წლებში სხვადასხვა შეტევის განხორციელებისათვის 
(Jones, 2019).  

ჰუსიტების შესაძლებლობების შესწავლით დგინდება, რომ ეს დაჯგუფება ყველაზე ნაკლებად 
დამოკიდებულია ირანის მმართველობაზე, როგორც ფინანსური, ასევე სამხედრო 
თვალსაზრისით. ჰუსიტების ორგანიზაცია საკმაოდ გამოცდილი და პროფესიონალი  
მეორებისაგან შედგება, ისინი ოცეულის დონის მოქმედების ტაქტიკით ხელმძღვანელობენ, 
რომელიც 20-30 კაცისგან შემდგარ, ტომთა პრინციპზე დაფუძნებული გაერთიანებების 
საფუძველზე აწარმოებს საომარ მოქმედებებს.  ჰუსიტების დაჯგუფება არც იარაღის დეფიციტს 
განიცდის, რადგან მათ 2014 წელს, დედაქალაქი სანას დაკავების შედეგად, ხელში ჩაიგდეს 
იემენის სახელმწიფო რეზერვები და იარაღის არსენალი. შესაბამისად, ყველა ის დახმარება, 
რომელიც ირანის მხრიდან  მიეწოდება ამ ჯგუფს მხოლოდ დამხმარე, არაძირითადი 
მნიშვნელობისაა მათი არსებობისათვის (Watling, 2019). ირანის რეჟიმისთვისაც, სირიისგან და 
ერაყისგან განსხვავებით, იემენს ისტორიულად არასდროს ეკავა ცენტრალური ადგილი ირანის 
მიერ შემუშავებულ რეგიონულ პოლიტიკაში. ირანისათის განსაკუთრებით საყურადღებო ის 
ფაქტია, რომ იემენის ტერიტორიაზე განთავსებული გასამხედროებულ ჯგუფებზე კონტროლის 
დამყარებით, ირანი შეძლებს წითელ წღვაზე გასასვლელის მოპოვებას და ამას გარდა, 
ჰუსიტების გამოყენებით ხმელეთიდან ბაბ ელ-მანდების სრუტეში, სადაც დღიურად 5 მილიონი 
ბარელი ნავთობი მოძრაობს, ამერიკის მოკავშირეების,  საუდის არაბეთისა და არაბთა 
გაერთიანებული საამიროების  სავაჭრო და სამხედრო გემების წინააღმდეგ შეტევების 
განხორციელებას.  

ირანის მხრიდან იემენში გატარებული პოლიტიკაც სხვა მეზობელ სახელმწიფოებში 
ამოქმედებულ სამხედრო სტრატეგიასთან ახლოს დგას. ირანის მიერ წარმოებულ 
არაპირდაპირ ომებზე დაკვირვეამ აჩვენა შემდეგი: ირანის უმთავრესი მიზანი მდგომარეობს 
ამ ტერორისტული, გასამხედროებული ორგანიზაციების სამხედრო შესაძლებლობების 
გაზრდაში და ქვეყნების პოლიტიკურ პროცესებში თუ ეკონომიკურ საქამიანობაში მათ აქტიურ 
ჩართულობაში ცენტრალური მთავრობების დასუსტებისა და შემდგომ ეტაპზე იქ ირანის 
ინტერესების გატარების მიზნით.   

4. ირანის სამხედრო სტრატეგიის შეფასება: რა სუსტი და ძლიერი მხარეებით ხასიათდება 
ისლამური რესპუბლიკის არარეგულარული საომარი მოქმედებები? 

ნაშრომში განმარტებულია, რომ მიუხედავად ირანის წინაშე მდგარი რთული ეკონომიკური 
გამოწვევებისა, ქვეყნის მმართველობა სახელმწიფო ხარჯების საფუძველზე, აძლიერებს 
გუშაგთა კორპუსის ყუდსის ძალებს, რათა ისლამური რესპუბლიკა ფართოდ იყოს 
წარმოდგენილი და ჩართული სუსტი, მაგრამ ირანისათის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 
მეზობელი სახელმწიფოების შიდა საქმეებში, იქ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად და 
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დასაცავად.  ირანის ამგვარ პოლიტიკას ბუნებრივია, რომ საკუთარი ძლიერი მხარეები გააჩნია. 
რეგიონში ისლამური იდეოლოგიის ექსპანსიისათვის ირანის რეჟიმს გააჩნია ორი ყველაზე 
ეფექტური  ბერკეტი: ა) სამხედრო ინსტიტუტები, როგორც ქვეყნის სიძლიერის წყარო (ყველაზე 
გამორჩეული ყუდსის ძალები და ბასიჯის დაჯგუფება ეროვნულ დონეზე, საზღვრებს მიღმა 
ჰეზბოლა ლიბანში, ეროვნული თავდაცვის ძალები სირიაში და სხვ.) და არაკონვენციური ომის 
წარმოების საშუალებები, რაც წინააღმდეგობაში მოდის სამხედრო ძალის ტრადიციულ 
გაგებასთან. ბ) მკაცრი იდეოლოგია და რელიგიური იდენტობა, რომელიც ისტორიულად 
გამოცდილი და კარგად ნაცადი მეთოდია ახლო აღმოსავლეთის შიიტური მოსახლეობის 
მობილიზაციისათვის, რომელთაც საერთაშორისო სისტემის შესახებ აღქმა ირანის 
სახელმწიფო პერსპექტივებიდან გამომდინარე უყალიბდებათ.  

ამას გარდა, არსებობს კიდევ რამდენიმე საყურადღებო ფაქტორი, რაც განხილვის გარეშე არ 
უნდა დარჩეს, როცა საუბარია ძალის დამატების შესახებ, რისი მიღწევაც ირანისათვის 
არაპირდაპირი/მარიონეტული ომების წარმოებას შეუძლიათ.  

- ირანის მიერ შექმნილმა სამხედრო სახის პატრონ-კლიენტურმა ურთიერთობებმა ირანი, 
თითქმის ყველა მეზობელი სახელმწიფოსაგან განსხვავებით რეგიონში, 
დასავლეთისაგან დამოუკიდებელი, თავისუფალი და თვითკმარი გახადა, რომელსაც 
შესწევს ძალა ყოველგვარი მხარდაჭერის და პოლიტიკური კარნახის გარეშე, თავად 
განსაზღვროს ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოების დღის წესრიგი; 

- კონფლიქტურ სიტუაციებში ფორმირებულმა არასახელმწიფოებრივმა აქტორებმა 
პირდაპირი თუ არაპირდაპირი გზით შეძლეს რეგიონში ირანის მოწინააღმდეგე 
ძალებისათვის წინააღმდეგობის გაწევა, ისე რომ დისტანცირებული აღმოჩნდა ირანი და 
საერთოდ არ გამოჩნდა მისი პირდაპირი ფიზიკური ჩართულობა სამხედრო 
დაძაბულობებში (Ostovar, 2018). ირანის აღნიშნული სტრატეგიის დამადასტურებელი 
არაერთი მაგალითი ნაშრომის წინა თავში იყო მიმოხილული სხვადასხვა ქვეყნის 
მაგალითზე; 

- ფინანსურად შედარებით მომგებიანია და ნაკლებ ადამიანურ და სამხედრო დანაკარგს 
უკავშირდება ირანის არაპირდაპირი მონაწილეობა მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე 
კონფლიქტებში. 

ირანის არაკონვენციური საომარი მოქმედებების უპირატესობების გვერდით, წაარმოდ-
გენილია ის სისუსტეები და შეზღუდვები, რომლებიც ირანის დღის წესრიგში შესაძლოა დადგეს 
თუ ეს უკანასკნელი კვლავ გააგრძელებს რეგიონის მასშტაბით ირიბი ომების მოდელის 
გამოყენებას. ამას გარდა, ჩნდება არაერთი შეკითხვა, რომლის გადაჭრაზეც სამომავლოდ 
ფიქრი, არამხოლოდ რეგიონის ქვეყნებს, არამედ დასავლურ სამყაროსაც მოუწევს. რა მიზანს 
უნდა ემსახურებოდეს და რა ფუნქცია უნდა შეითავსოს თითოეულ ქვეყანაში ფორმირებულმა 
დაჯგუფებამ რეგიონში წლების შემდეგ? როგორი იქნება მათი გავლენა ახლო აღმოსავლეთში 
მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე? მოხდება თუ არა მათი ინტეგრირება სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სტრუქტურებში, როგორც ეს ლიბანში ჰეზბოლას მაგალითზე გამოჩნდა? 
განიხილება თუ არა ირანის რეჟიმის მიერ მეზობელ ქვეყნებში ადგილზე მოკავშირეებისათვის 
ძველი ფუნქციის მოხსნის და მათი დაშლის საკითხი, თუ დასრულდება იქ არსებული 
სამოქალაქო ომები და ირანი შეძლებს სასურველი გეოსტრატეგიული წესრიგის დამყარებას 
ახლო აღმოსავლეთში? ეს კითხვები, ირანის მიერ წარმოებული ომების მომავალ სტრატეგიას 
ბუნდოვანებას სძენს და მათ ნაკლოვანენებს წარმოაჩენს. 

- მართალია, ირანი დასავლური სამყაროსგან დამოუკიდებლად მოქმედებს, მაგრამ ის 
რეგიონის მასშტაბით სრულად იზოლირებულ პოზიციაში იმყოფება, რაც რეგიონში 
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ირანის მოკავშირე ტერორისტული და არასახელმწიფო აქტორების მიერ განხორ-
ციელებულ საომარ ოპერაციებს კიდევ უფრო აგრესიულ და ძალადობრივ ხასიათს სძენს 
(Jones, 2020); 

- ირანის რეჟიმი შესაძლოა გაუთვალისწინებელ გამოწვევებსაც წააწყდეს მოკავშირე 
არასახელმწიფო აქტორებზე ეფექტური მართვისა და კონტროლის დამყარების 
თვალსაზრისით. გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა სახელმწიფოში შექმნილი 
ალიანსები ერთიან სისტემას არ წარმოადგენს და არ ხორციელდება სისტემური 
მიდგომების გამოყენებით მათი კონტროლი, სრულიად საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ 
პირად ურთიერთობებზე და ავტორიტეტზე დამყარებული მოკავშირეობის ქსელი, 
რომელსაც გენერალი სოლეიმანი ედგა სათავეში, ერთ დღესაც ჩამოიქცეს. არსებობს 
იმის საფრთხე, რომ ირანის მოკავშირეებმა მასთან შეუთანხმებლად დაიწყონ საომარი 
მოქმედებები, როგორიც მაგალითად 2006 წელს ჰეზბოლას მიერ ისრაელის წინააღმდეგ 
დაწყებული ომი ან კიდევ ტერორისტული ორგანიზაცია, ჰამასის მიერ, 2011 წელს სირიის 
ომში ასადის დახმარებაზე გაცხადებული უარი იყო (Vatanka, 2018); 

- ირანის აქტიური სამხედრო ჩართულობა რეგიონში და სხვა ქვეყნების ტერიტორიებზე 
მიმდინარე კონფლიქტების მართვა ადგილზე ტერორისტული დაჯგუფებების 
გამოყენებით, შესაძლოა, დიდი სახალხო პროტესტის გამომწვევი გახდეს ეროვნულ 
დონეზე. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ირანში არის მძიმე ეკონომიკური 
ფონი, მაღალი უმუშევრობა, კორუფცია, განსხვავებები სიმდიდრის განაწილების 
თვალსაზრისით და ამ ყველაფერს ემატება საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციები, 
ირანელ მოქალაქეს ბუნებრივია უჩნდება წინააღმდეგობა ირანის რეჟიმის მიერ 
არჩეული პრიორიტეტების მიმართ. 2018 წელს ირანში ჩატარებული გამოკითხვის დროს, 
რესპოდენტთა დაახლოებით 14 %-მა გამოხატა მზარდი უკმაყოფილება ირანის 
მხრიდან საგარეო ასპარეზზე გასამხედროებული დაჯგუფებების დაფინანსების 
მისამართით, მაშინ როცა ქვეყნის ხელისუფლება არაფრად აგდებს საკუთარი 
მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს (Ostovar, 2018).   
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დასკვნა  

კვლევითი ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს შეისწავლოს თანამედროვე ირანის პოლიტიკური 
და სამხედრო სტრატეგიები ახლო აღმოსავლეთთან მიმართებაში. ნაშრომში დახასიათე-
ბულია ის ფუნდამენტური საკითხები, რაზეც დაახლოებით ბოლო ოთხი ათწლეულია დგას 
ისლამური რესპუბლიკა -  საუბარია რეჟიმისათვის რელიგიური იდენტურობის, რევოლუციური 
პრინციპებისა და მყარი, ქმედითუნარიანი სამხედრო ინსტიტუტების შენარჩუნებისა და 
განმტკიცების აუცილებლობაზე.  

დოკუმენტში გამოკვეთილია მოსაზრება, რომ  რეგიონში მზარდი დინამიკით მიმდინარეობს 
ირანის გავლენის სფეროების გაფართოება, რასაც სახელმწიფო დონეზე ხელს უწყობს 
გამოცდილი და კარგად გაწვრთნილი ყუდსის ძალების არსებობაც. საუბარია გენერალი 
სოლეიმანის უდიდესი სამხედრო და პოლიტიკური მნიშვნელობის დამსახურებებზე ირანის 
არაპირდაპირი ომების წარმატებულად განხორციელების კუთხითაც. ამ მიზნით, დოკუმენტი 
მოიცავს რეგიონის ოთხ ქვეყანაში  - ლიბანი, ერაყი, სირია, იემენი, ადგილზე ფორმირებული 
გასამხედროებული და ტერორისტული არასახელწიფო აქტორების მიერ გატარებული საომარი 
მოქმედებების ანალიზს.  ყველა შემთხვევაში ერთ დასკვნამდე მიდის მკითხველი - ირანის 
პოლიტიკური რეჟიმის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა 
შეზღუდული რესურსების პირობებშიც კი ისლამურმა რესპუბლიკამ იზრუნოს რეგიონის 
მასშტაბით სანდო მოკავშირეების რეკრუტირებაზე და მათი საერთო იდეოლოგიის ქვეშ 
გაერთიანებით პარტნიორული ალიანსების ჩამოყალიბებაზე. ეს ყველაფერი ირანისათვის 
უზრუნველყოფს აქტიურ წარმომადგენლობას რეგიონის რამდენიმე ქვეყნის შიდასახელმ-
წიფოებრივ საარჩევნო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ პროცესებში ადგილობრივი საქმიანობის 
კონტროლისა და მისგან მაქსიმალური მოგების მიღების მიზნით.  

ბოლო თავი ეთმობა ირანის მიერ განხორციელებული არაპირდაპირი ომების დადებითი და 
უარყოფითი მხარეების შესწავლას და წარმოდგენილია კითხვები გასამხედროებული დაჯგუ-
ფებების სამომავლო განვითარების სავარაუდო ეტაპებთან დაკავშირებით. აღნიშნული 
მიდგომა იძლევა რამდენიმე მნიშვნელოვანი დასკვნის გაკეთების საშუალებას: ა) უდავოა, 
რომ პოსტ არაბული გაზაფხულის პერიოდში ირანის გავლენა რეგიონზე კი არ სუსტდება, 
პირიქით,  იზრდება, უპირველესად, სხვადასხვა ქვეყანაში ადგილზე მოკავშირეებისგან 
დახმარების მიღების ხარჯზე; ბ) ირანის მიერ ჩამოყალიბებული “შეკავების ღერძი“ 
საერთაშორისო ურთიერთობების არატრადიციული გაგებით მიეკუთვნება სახელმ-
წიფოებისაგან და არასახელმწიფო აქტორებისაგან შემადგენელ სტრუქტურას, რომელიც, 
დღეის მდგომარეობით, განსაზღვრავს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პოლიტიკურ-
სამხედრო პროცესებს და სავარაუდოდ საშუალოვადიან პერსპეტქივაშიც ამ რეგიონში ძალთა 
ბალანსი სახელმწიფოების გარდა ტერორისტულ და გასამხედროებულ დაჯგუფებებს შორის 
გადანაწილდება; გ) სასურველია ბოლო თავში ჩამოყალიბებული ირანის არარეგულარულ 
საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით არსებული სისუსტეების შესწავლა და მათზე ამერიკის 
და დასავლური სამყაროს რეაგირება, რათა შეჯერებული და ერთიანი შეკავების კამპანიით 
მოხდეს ირანის აგრესიული, დესტრუქციული და სექტარიანული პოლიტიკის და მოქმედებების 
მინიმიზაცია. სხვა შემთხვევაში შედარებით მშვიდი და სტაბილური გარემოს შექმნა ახლო 
აღმოსავლეთში ყოვლად გამორიცხული იქნება.  
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აბსტრაქტი 

მოცემული კვლევა სწავლობს ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ინსტიტუციონალიზაციას უკრაინაში 
2014 წლის „ღირსების რევოლუციის“ შემდეგ. ნაციონალისტურმა ჯგუფებმა, რომლებიც 
უკრაინის სახელმწიფოებრიობის პირველი ორი დეკადის განმავლობაში მარგინალიზებულნი 
იყვნენ, ევრომაიდანის მოვლენების შემდეგ ლეგიტიმაცია მოიპოვეს  და დამკვიდრნენ 
უკრაინულ საზოგადოებაში. ხელისუფლების რევოლუციურ ცვლილებას რუსეთის მიერ ყირიმის 
ნ.კ.-ის ანექსია და ქვეყნის აღმოსავლეთით შეიარაღებული კონფლიქტი მოჰყვა. სწორედ ამ 
პერიოდში იქმნება მოხალისეთა ბატალიონები, მათ შორის ულტრამემარჯვენე „აზოვი“, 
რომელიც ჩემი შესწავლის ობიექტია.  
წინამდებარე ნაშრომი მოიცავს ინდუქციურ მონოგრაფიულ გამოკვლევას და ჩატარებულია 
პროცესის მიმდინარეობის შესწავლის მეთოდოლოგიით. ნაშრომი სწავლობს და აანალიზებს 
„აზოვის“ ბატალიონის ჩამოყალიბებასა და მის შემდგომ განვითარებას მის პოლიტიკურ 
პარტიად გარდაქმნამდე.  
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, გამოიკვეთა ზემოხსენებული გაერთიანების ინსტიტუ-
ციონალიზაციის სამი ეტაპი. ემპირიული მონაცემების საბოლოო ანალიზმა კი აჩვენა, რომ 
მიუხედავად რიგი ფაქტორების ურთიერთდამოკიდებულებისა, მთავარი მიზეზი, რომელიც 
ხსნის ულტრამემარჯვენეთა წარმატებას, არის რევოლუციის შედეგად დაუძლურებული, 
დეცენტრალიზებული სახელმწიფო, რომელსაც არ შესწევდა ძალა და რესურსი, დაეცვა 
უკრაინის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა.  
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შესავალი 
 
საბჭოთა კავშირის დაშლისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ უკრაინამ რთული გზა 
გაიარა, რათა ეპოვნა თავისი ადგილი გეოპოლიტიკურ რუკაზე და გამხდარიყო დასავლური 
ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. როდესაც 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის შედეგად 
ქვეყნის სათავეში აშშ-ის მიერ მხარდაჭერილი გუნდი მოვიდა, რუსეთი ვერ შეეგუა პოსტ-
საბჭოთა სივრცეში გაჩენილ ახალ რეალობას. მოსკოვი თავის მთავარ კონკურენტს ასე 
მარტივად ვერ დაუთმობდა საკუთარ გავლენის სფეროს, განსაკუთრებით კი უკრაინას, 
რომელიც რუსეთისთვის მუდამ განსაკუთრებულ ისტორიულ და გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას 
ატარებდა.   
 
სწორედ ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ იწყება ის დაუსრულებელი მეტოქეობა რუსეთსა 
და დასავლეთს შორის, რომელიც უკრაინისთვის არა ერთი უბედურების მომტანი გახდა. 
აღსანიშნავია, რომ უკრაინას, როგორც სახელმწიფოს, საკმაოდ კომპლექსური წარსული და 
ეთნიკური შემადგენლობა აქვს. დასავლეთ რეგიონები (მაგ. ე.წ. გალიცია) ისტორიულად 
ყოველთვის ან ევროპას ეკუთვნოდა, ან დასავლურ იდეოლოგიას ატარებდა, ხოლო 
აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონები (მაგ. ყირიმი და მდ. დონეცკის აუზი) რუსეთის ერთგული 
რჩებოდა. ეს ფაქტი კი, უკრაინის დემოგრაფიული სურათის გათვალისწინებით, გასაკვირი არ 
არის, რადგანაც სწორედ ამ გეოგრაფიულ არეალში სახლობს როგორც ეთნიკურად რუსი, ისე 
რუსულენოვანი მოსახლეობა (უკრაინელები, თათრები და ა.შ.).  შესაბამისად, უკრაინის 
სახელმწიფოებრიობასთან დაკავშირებული მიდგომებიც არაერთგვაროვანია. რიჩარდ საკვას 
(2016) თანახმად, შეიძლება, გამოვყოთ ორი ძირითადი - მონისტური და პლურალისტური 
იდეოლოგია. ამ უკანასკნელის თანახმად, უკრაინა განსხვავებული ტრადიციებისა და 
რელიგიის მქონე პლურალისტური სახელმწიფოა, სადაც რუსული მეორე სახელმწიფო ენაა და 
ოფიციალურ მოსკოვთან სოციო-ეკონომიკური კავშირებიც შენარჩუნებულია. რაც შეეხება 
მონისტებს, სწორედ მათი იდეოლოგია გახდა სტეფან ბანდერასეული ნაციონალიზმის 
ფუნდამენტი. მათი აზრით, უკრაინა უნდა იყოს მონოლინგვური, კულტურულად ავტონომიური 
ერი-სახელმწიფო, რომელიც ევრო-ატლანტიკური ოჯახის ნაწილი იქნება. ზემოხსენებული 
სტეფან ბანდერა ყველა თანამედროვე უკრაინელი ნაციონალისტის იდეოლოგიური გმირია, და 
რომელიც, აღსანიშნავია, რომ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტების მხარეს იბრძოდა  (Sakwa, 
2016).  

  
უკრაინის სახელმწიფოებრიობის პირველი ორი დეკადის განმავლობაში  რადიკალური 
მემარჯვენე ფრთა მარგინალიზებული იყო და ვერ აღწევდა რაიმე არსებით წარმატებას.  2014 
წელს განვითარებულმა მოვლენებმა კი სიტუაცია ულტრა-მემარჯვენეთა სასარგებლოდ 
შეცვალა. მაშინ, როდესაც იმჟამინდელი პრეზიდენტი, ვ. იანუკოვიჩი, უკრაინელი ხალხის 
ნების წინააღმდეგ წავიდა და უარი თქვა ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებაზე, 
მოქალაქეებმა დაიწყეს ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების სერია ქვეყნის 
ევროინტეგრაციული კურსის დასაცავად და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. საპროტესტო 
აქციებში, განსაკუთრებით მის ძალისმიერ ნაწილში, ნაციონალისტური ჯგუფები აქტიურად 
იყვნენ ჩართულნი, რის შედეგადაც მათ საზოგადოებაში თავის დამკვიდრება შეძლეს. 
პროტესტანტებმა დიდი მსხვერპლისა და სისხლისღვრის ფასად მიაღწიეს დასახულ მიზანს და 
2014 წელს პრორუსული ხელისუფლება პროდასავლურით შეიცვალა, თუმცა ამ ყველაფერს 
მოჰყვა  რუსეთის მიერ ყირიმის ნ.კ.-ის ანექსია და შეიარაღებული კონფლიქტი უკრაინის 
აღმოსავლეთით.  
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შეიძლება ითქვას, მოვლენები ულტრა-მემარჯვენეთა სასარგებლოდ განვითარდა, რადგანაც 
მათ მიეცათ საშუალება, შეექმნათ მოხალისეთა ბატალიონები და თავი გამოეჩინათ ომში. 
შედეგად, რადიკალურმა ნაციონალისტურმა ჯგუფებმა იარაღთან და მძიმე ტექნიკასთან 
ერთად, მიიღეს დიდი გამოცდილება, შეიძინეს ფართო სოციალური კაპიტალი და, რაც ყველაზე 
მნიშვნელოვანია, შეიქმნეს სამშობლოსთვის თავდადებულ მებრძოლთა რეპუტაცია, 
რომელმაც ისინი პოლიტიკურ  პოლიტიკურ ასპარეზამდე მიიყვანა. არსებული სიტუაცია 
როგორც გასაკვირი, ისე შემაშფოთებელია, რადგანაც სწორედ მაშინ, როდესაც 
ხელისუფლებაში მოდის პროდასავლური ჯგუფი, პოზიციებს იმყარებენ ნაციონალისტური 
სამხედრო გაერთიანებები.   
 
ჩემი კვლევა გასცემს პასუხს კითხვაზე, თუ რამ გამოიწვია უკრაინაში ულტრა-მემარჯვენე 
დაჯგუფებების ინსტიტუციონალიზაცია 2014 წლის შემდეგ. კვლევას ექნება ინდუქციური 
მონოგრაფიული გამოკვლევის სახე, კონკრეტულად კი, შევისწავლი „აზოვის“ ბატალიონის 
ჩამოყალიბება-განვითარებას ე.წ. process-tracing მეთოდოლოგიით. 
 
2014 წლიდან დღემდე „აზოვის“ ბატალიონი ძალიან გაიზარდა როგორც რაოდენობრივი, ისე 
ორგანიზაციული თვალსაზრისით. დღესდღეობით იგი არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ 
სოციალურ-პოლიტიკურ არეალზეც მოღვაწეობს, აწყობს ახალგაზრდულ ბანაკებს, ულტრა-
მემარჯვენეთა საერთაშორისო კონფერენციებს, ბეჭდავს ყოველთვიურ გაზეთს და 
სარგებლობს უკრაინელი ხალხის კეთიგანწყობით. ამ ყველაფრის პარალელურად, 2018 წელს 
აშშ-ის კონგრესმა გადაწყვიტა, რომ ამერიკა მათ, როგორც ნეონაცისტურ იდეოლოგიასთან 
დაკავშირებულ ჯგუფს, აღარ მიაწოდებს იარაღს (Kheel, 2018). 2019 წელს სენატორების ჯგუფმა 
კი პრეზიდენტს „აზოვის“ ტერორისტული  ორგანიზაციების სიაში შეყვანის ინიციატივითაც 
მიმართა (Colborne, 2019). 
 
მოცემული საკითხის შესწავლა მნიშვნელოვანია არა ერთი მხრივ. პირველ რიგში, შესამჩნევია 
კვლევისა და ლიტერატურის სიმცირე უკრაინაში ბოლო წლებში მიმდინარე ულტრა-მემარჯვენე 
ჯგუფების განვითარების შესახებ. მეორე მხრივ, საკითხის შესწავლას უფრო ფართო 
მნიშვნელობაც აქვს ევროპაში არსებული ნაციონალისტური ტენდენციების გათვალისწინებით. 
საჭიროა მოცემული საკითხის საფუძვლიანი ანალიზი, რათა ვიპოვოთ მიზეზები, რომლებიც 
ხელს უწყობს ულტრა-მემარჯვენეობისა და ნაციზმის განვითარებას ახალ დემოკრატიებში. 
კვლევა მნიშვნელოვანია როგორც სამეცნიერო, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით, რადგანაც 
გარდა კვლევითი კონტრიბუციისა, იგი დაგვეხმარება კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯების 
გასაანალიზებლად და რეგიონში რადიკალური ნაციონალიზმის გავრცელების თავიდან 
ასაცილებლად.  
 
რაც შეეხება მოცემული კვლევის სტრუქტურას, პირველ რიგში, მიმოვიხილავ საკითხის 
ირგვლივ არსებულ ლიტერატურას, ხოლო შემდეგ განვიხილავ შესაბამის მეთოდოლოგიას. 
მანამ, სანამ გადავალ კვლევის ემპირიულ ნაწილზე, მოკლედ მიმოვიხილავ ევრომაიდანსა და 
დონბასის ომს, რათა კონტექსი უფრო მარტივად აღსაქმელი და გასაანალიზებელი იყოს. 
დასკვნით ნაწილში კი უკვე გავაანალიზებ კვლევის შედეგებს და გავცემ პასუხს ზემოთ 
მოყვანილ საკვლევ კითხვას.  
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ლიტერატურის მიმოხილვა 
 
ლიტერატურა, ისევე, როგორც თვითონ ნაციონალისტური ჯგუფების განვითარება და 
მოღვაწეობა ორად შეიძლება დაიყოს - ევრომაიდანამდე და მის შემდეგ. 2014 წლამდე 
ზემოხსენებული ჯგუფები მარგინალიზებულნი იყვნენ და, შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი 
აღსანიშნავი მოვლენა გაერთიანება „სვობოდას“ საარჩევნო წარმატება (2009/10 და 2012 წწ) 
იყო (Umland, 2013), რომელსაც ლიხაჩევი (2013) სამი ძირითადი ფაქტორით ხსნის: (1) 
პოლიტიკური ასპარეზიდან ულტრა-მემარჯვენე სფეროში გადასვლა; (2) ეროვნულ-
დემოკრატიული მოძრაობის სისტემური კრიზისი, რომელსაც მოჰყვა ნარინჯისფერი 
რევოლუციის ლიდერებით იმედგაცრუება; და (3) 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების 
შემდგომ განვითარებული მოვლენები.  
 
მიერზეჟევსკი-ვოზნიაკი  (2017) უკრაინაში გავრცელებულ ნაციონალისტურ ტენდენციებს, 
პირველ რიგში, ქვეყნის ისტორიითა და ეთნიკური შემადგენლობით ხსნის. მისი თქმით, იქ ორი 
ტიპის ნაციონალიზმი არსებობს - უკრაინული ნაციონალიზმი, რომელიც ქვეყნის დასავლეთშია 
გავრცელებული და, მეორე, პრო-რუსული/საბჭოთა ნაციონალიზმი, რომელიც აღმოსავლეთ და 
სამხრეთ რეგიონებში გვხვდება. იგი, ასევე, ამბობს, რომ ულტრა-მემარჯვენეთა წარმატება არ 
ნიშნავს აუცილებლად საზოგადოების მიერ მათ იდეოლოგიურ საფუძველზე მხარდაჭერას და 
შესაძლებელია გამოხატავდეს პროტესტს ხელისუფლებისადმი და ან იყოს ე.წ. სტრატეგიული 
ხმის მიცემის შედეგი. მსგავს პოზიციას აფიქსირებს ლიხაჩევიც (2016), რომელიც „სვობოდას“ 
საარჩევნო წარმატებას იმ გარემოებას აწერს, რომ მაშინ, როდესაც საზოგადოება და 
ლიდერები/პოლიტიკოსები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ნაციონალისტების რადიკალური 
ფრთა ხალხს ახალ მტკიცე ძალად მოევლინა.  
 
ვილსონი (2016) საინტერესო თეორიას გვთავაზობს, რომლის თანახმადაც, იანუკოვიჩის 
ხელისუფლებამ თავად შეუწყო ხელი ნაციონალისტური პარტიის, „სვობოდას“ წარმატებას, იმ 
მიზნით, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სუსტი მტრის გარშემო გაეძლიერებინა თავისი 
მხარდაჭერა. 
 
ევრომაიდანის მოვლენებს მოჰყვა ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომლის შედეგადაც რიგი 
რადიკალური დაჯგუფებები გაძლიერდნენ. ისინი საზოგადოებას მოევლინნენ როგორც 
სამშობლოს დამცველნი და, შესაბამისად, მოიპოვეს კიდეც მხარდაჭერა. მოქალაქეთა დიდი 
ნაწილი, რომლებიც უერთდებოდნენ ისეთ გაერთიანებებს, როგორებიცაა „აზოვის“ ბატალიონი 
და „მემარჯვენე სექტორი“, არ  წარმოადგენდნენ ულტრა-მემარჯვენეებს და მათ მხოლოდ 
სამშობლოსთვის ბრძოლის ჟინი ამოძრავებდათ (ლიხაჩევი, 2016).  
 
იანუკოვიჩის გადადგომის შემდეგ, მემარჯვენე სექტორმა კიდევ უფრო გაითქვა სახელი და 
საზოგადოებაში ფართო მასშტაბით გაავრცელა ნაციონალისტური სლოგანები და სიმბოლოები 
(Kudelia, 2014). როგორც იშჩენკო (2018ა) წერს, მაიდანის შემდეგ უკრაინა, ისევე, როგორც 
დასავლეთი, სათანადოდ ვერ აფასებს ულტრა-მემარჯვენეების პრობლემას და რამდენიმე 
ძირითად ნარატივს განიხილავს: ნაწილი მათ რუსეთის ან უკრაინელი ოლიგარქების 
მარიონეტებად ხედავენ, ნაწილი კი მათ ფაშიზმთან კავშირს უარყოფს.  
 
იშჩენკოს (2018b) თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ულტრა-მემარჯვენეები კონკურენციას 
ვერ უწევენ ძლიერ პოლიტიკურ პარტიებს, ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენები 
შემაშფოთებელია, რადგანაც ისინი (1) შეურთდნენ სამართალდამცავ ორგანოებს და დაიკავეს 
წამყვანი პოზიციები, (2) ამავე ინსტიტუტებში ჩამოაყალიბეს ნახევრად-ავტონომიური 
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შეიარაღებული გაერთიანებები და (3) გაიმყარეს პოზიციები და მოიპოვეს ლეგიტიმაცია 
სამოქალო საზოგადოებაში.   
 
მიუხედავად იმისა, რომ რიგი დაჯგუფებები შეუერთდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სექტორს, რეალურად, საქმე ბევრად უფრო რთულადაა. ისტორია თავად გვიჩვენებს, რომ 
მსგავსი სამხედრო გაერთიანებები დიდ საფრთხეს წარმოადგენენ,  თუ კი არ იმყოფებიან 
მკაცრი სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ, განსაკუთრებით იმ გარემოების გათვალისწინებით, 
რომ მათ დიდი რაოდენობით იარაღზე აქვთ წვდომა (კიმბერლი და ოლიკერი, 2017). 
მოხალისეთა ბატალიონებზე კონტროლი კი უკრაინის მთავრობამ არა ერთხელ დაკარგა 
(Sakwa, 2016). მსგავს პრობლემას ხედავენ, აგრეთვე, ლიხაჩევი (2016), მალფორდი (2016) და 
თაუბი (2015), ისინი შიშობენ, რომ მაშინ, როდესაც ომი დასრულდება, სიტუაცია შეიძლება, 
უკონტროლო გახდეს და სამხედრო ლიდერებმა მოიპოვონ ძალაუფლება.  
 
რატომ კონკრეტულად აზოვის ბატალიონი? „აზოვი“ არის უპირველესი მაგალითი იმისა, თუ 
როგორ მოხდა ულტრა-ნაციონალიზმის ლეგალიზება და მისი დაფასებაც კი უკრაინულ 
საზოგადოებრივ დისკურსში“ (Likhachev, 2016:15). 2014 წლის შემდეგ, მოძრაობა, რომელსაც 
აღწერენ, როგორც ქსენოფობიურს, ძალადობრივსა და ულტრა-ნაციონალისტურს, ხვდება 
უკრაინის ულტრა-მემარჯვენეთა ცენტრში, თანამშრომლობს სამართალდამცავ ორგანოებთან 
და, უფრო მეტიც, აყალიბებს პოლიტიკურ პარტიას.  
 
როგორ გადაიქცა ბატალიონი პოლიტიკურ პარტიად? როგორც აკოსტა (2014) წერს, სამხედრო 
ორგანიზაციები ტრანზიციას იმისათვის მიმართავენ, რომ (უფრო ეფექტურად) მიაღწიონ 
დასახულ მიზნებს. წარმატებულ ტრანზიციას კი, მისი აზრით, განაპირობებს  დაჯგუფების 
ორგანიზაციული დონე და სახელმწიფო მხარდაჭერა.  
პედაზური და ბრიხტა (2002) ულტრა-მემარჯვენე გაერთიანებების ინსტიტუციონალიზაციასა და 
წარმატებას ქარიზმატულ ლიდერებსა და პარტიის ორგანიზაციულ დონეს აწერენ. ისინი 
ინსტიტუციონალიზაციის ორ საზომს გვთავაზობენ: (1) გაერთიანების ავტონომიის დონე, (2) 
სისტემურობა - მისი ურთიერთდამოკიდებულება სხვადასხვა საშინაო სექტორებთან.   
 
უმლანდი (2019) და კლარკი (2016) უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის, არსენ ავაკოვის 
როლს უსვამენ ხაზს და აღნიშნავენ, რომ სწორედ მისი მხარდაჭერით შეიქმნა მოხალისეთა 
ბატალიონები და მისივე მეშვეობით შეუერთდნენ ისინი სახელმწიფო სტრუქტურებს. ეს 
ყველაფერი კი ისეთმა ფაქტორებმა განაპირობა, როგორიცაა, მაგალითად, დასუსტებული 
ეროვნული არმია (Ishchenko, 2018ბ). ხელისუფლება არჩევანს მარიუპოლის დაკარგვასა და 
აზოვის ბატალიონის „ლეგალიზაციას“ შორის აკეთებდა და, რუსეთთან დამარცხებას, სწორედ 
ეს უკანასკნელი ამჯობინა (Gomza, Zajackowski, 2019).  
 
გომზასა და ზაიაცკოვსკის (2019) თანახმად, აზოვის ბატალიონის სწრაფი ექსპანსია ერთგვარ 
ემპირიულ პაზლს წარმოადგენს, გამომდინარე იქიდან, რომ ევრომაიდანის დასაწყისში 
ვერავინ იფიქრებდა მსგავს წარმატებას. ავტორები „აზოვის“ წარმატებას ე.წ. „Political 
Opportunity Structure“ თეორიით ხსნიან. მათი აზრით, სამხედრო დაჯგუფების წარმატებული 
ინსტიტუციონალიზაცია ორმა ძირითადმა ფაქტორმა განაპირობა: ორგანიზაციის ლიდერების 
სურვილი, ჩართულიყვნენ პოლიტიკაში და, მეორე, სტრუქტურული შესაძლებლობების 
არსებობა.  
ზემოხსენებულ არგუმენტებს ეწინააღმდეგება პოლიაკოვა (2014), რომელიც წერს, რომ 
პოლიტიკური შესაძლებლობების თეორია საკმაოდ შეზღუდულია და ვერ ხსნის, თუ როგორ 
გადადის პოლიტიკური შესაძლებლობები კოლექტიურ ქმედებებში.  
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მიუხედავად ზემოთ მოყვანილი რიგი ავტორებისა და საკითხისადმი არსებული ინტერესისა, 
ლიტერატურა რადიკალური მემარჯვენე ფრთის შესახებ (განსაკუთრებით ევრომაიდანის 
შემდეგ) საკმაოდ მწირია. ამას ხაზს უსვამენ ლიხაჩევი (2017), ბურლიუკი, შაპოვალოვა, 
ზარემბო (2017), კატჩანოვსკი (2016) და ცალკე გამოყოფენ ფაქტს, რომ კიდევ უფრო მცირეა 
აკადემიური ნაშრომების რიცხვი მაიდანის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე. შესაბამისად, 
ჩემი შემდგომი კვლევით შევეცდები, ერთგვარი წვლილი შევიტანო სამეცნიერო სფეროში და 
შევისწავლო, თუ რამ და როგორ განაპირობა მემარჯვენეთა წარმატება 2014 წლის შემდეგ. 

 
 

მეთოდოლოგია 
 
როგორც უკვე აღვნიშნე, მოცემული კვლევა არის ინდუქციური, საკვლევი საკითხის ხასიათისა 
და სენსიტიურობიდან გამომდინარე. კერძოდ, გამოვიყენებ პოლიტიკის მეცნიერებაში 
საკმაოდ გავრცელებულ ე.წ. მონოგრაფიული გამოკვლევის (Case Study) მეთოდს. მოცემული 
მეთოდოლოგიის ძლიერი მხარე არის ის, რომ იგი დეტალურად აღწერს და აანალიზებს 
კონკრეტულ პოლიტიკურ მოვლენასა თუ ფენომენს. როგორც ჰალპერინი და ჰიზი (2012) 
ამბობენ, ზემოხსენებული მეთოდი გვაძლევს  თეორიისა და ფაქტების კარგ შეთანხმებას და, 
შესაბამისად, გამოირჩევა მაღალი შიდა ვალიდურობით. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი 
კვლევა საკმაოდ ვიწროა და, ამავდროულად, ორიენტირებული კონკრეტულ ქვეყანაზე - ქეისზე, 
ყველაზე რელევანტურად სწორედ ზემოხსენებული მეთოდოლოგია მიმაჩნია. 
 
ქეისის აღსაწერად და გასაანალიზებლად გამოვიყენებ ე.წ. process-tracing - პროცესის 
თანამიმდევრობის შესწავლის მეთოდს, რომელიც ხსნის მიზეზ-შედეგობრივ დამოკი-
დებულებას (Bennett & Checkel, 2014). ჯორჯსა და ბენეტს (2005) საინტერესო მაგალითი მოჰყავთ  
დომინოების მწკრივის დაცემის შესახებ. მათ თანახმად, იმისათვის, რომ გავიგოთ ეს დაცემა 
კონკრეტულად რამ გამოიწვია - პირველი დომინოს ვარდნამ, ქარმა თუ სხვა რაიმე ძალამ,  
საჭიროა არსებული მტკიცებულებებისა თუ ფაქტების შეგროვება და შემდგომ მათი 
საშუალებით მთლიანი პროცესის შესწავლა/ანალიზი. 
ბენეტი და ჩეკელი (2014) გამოყოფენ ინდუქციურ კვლევასაც და ამბობენ, რომ  ამ შემთხვევაში 
ზემოხსენებული მეთოდი გვეხმარება მოპოვებული ფაქტებისა და წყაროების მეშვეობით 
ჩამოვაყალიბოთ ჰიპოთეზა და ავხსნათ ქეისი - გავცეთ პასუხი ჩვენს საკვლევ კითხვას.  
 
ტრამპუში და პალიე (2016), ასევე, საუბრობენ ინდუქციურ კვლევაზე და რომ process-tracing არ 
გულისხმობს მხოლოდ ემპირიულ დაკვირვებასა და ისტორიის თანმიმდევრულ ანალიზს, 
არამედ მისი საშუალებით მკვლევარი აკეთებს მოვლენების თეორიულად გამდიდრებულ 
ანალიზს და ცდილობს, ახსნას მათ შორის არსებული მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები. მსგავს 
განმარტებას გვთავაზობს, აგრეთვე, კოლიეც (2011). 
 
პროცესის თანმიმდევრობის შესწავლის მეთოდი საკმაოდ კომპლექსური და 
მრავალფეროვანია, თუმცა ჩემი კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, არჩევანს გავაკეთებ 
ე.წ. შედეგის ამხსნელ პროცესის თანმიმდევრობაზე (Explaining-Outcome Process-tracing), 
რომელიც ბიჩისა და პედერსენის (2013:11) თანახმად, გვეხმარება, ავხსნათ კონკრეტული 
ისტორიული შემთხვევა/შედეგი. შესაბამისად, იგი ორიენტირებულია ქეისზე და მიზნად არ 
ისახავს მიღებული შედეგების გაზოგადებას ან თეორიის შექმნას/დატესტვას.  
 
როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩემს კვლევას ექნება მონოგრაფიული გამოკვლევის სახე. კერძოდ, 
ქეისი, რომელსაც შევისწავლი არის ‘აზოვის’ ბატალიონის ჩამოყალიბება და დამკვიდრება 
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უკრაინაში.  ქეისის არჩევანი არ არის მიკერძოებული, გამომდინარე იქიდან, რომ, პირველ 
რიგში, ზემოხსენებული ბატალიონი არის ყველაზე ცხადი მაგალითი ულტრა-მემარჯვენე 
დაჯგუფებათა განვითარების. მეორე მხრივ, ეს არის ქეისი, რომელსაც, ჩემი აზრით, აქვს ყველა 
საჭირო კომპონენტი და რომელიც მომცემს საშუალებას, სრულყოფილად ვუპასუხო საკვლევ 
კითხვას.  
 
საკვლევ პერიოდს რაც შეეხება, ჩემი კვლევა სათავეს აიღებს აზოვის ბატალიონის შექმნიდან 
(2014 წლის გაზაფხული) და გაგრძელდება მათი პოლიტიკური პარტიის, „ნაციონალური 
კორპუსის“, შექმნამდე 2016 წლის ოქტომბერში.  
 
რაც შეეხება იმას, თუ რატომ წარმოადგენს კვლევის ინტერესს კონკრეტულად ევრომაიდანი და 
მის შემდგომ განვითარებული მოვლენები და არა უფრო ადრეული პერიოდი, როგორც 
ლიტერატურის მიმოხილვაში ვახსენე, სწორედ 2014 წლის შემდეგ აქტიურდებიან მემარჯვენე 
ჯგუფები და იკავებენ მნიშვნელოვან, სტრატეგიულ პოზიციებს. ზოგიერთი მკვლევარის 
თანახმად, სწორედ ევრომაიდანმა მისცა ნაციონალისტურ ჯგუფებს  ბიძგი, ჩართულიყვნენ 
პოლიტიკაში (Gomza & Zajackowski, 2019; Ishchenko, 2018b).   
 
აქვე დავკონკრეტდები, რომ მოცემულ კვლევაში ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებების ცნება 
(ასევე, რადიკალური, ნაციონალისტური და ნეონაცისტური ჯგუფების) მოიცავს უკრაინაში 
არსებულ ყველა მსგავსი ტიპის/იდეოლოგიის გაერთიანებას. რაც შეეხება ტერმინს  
ინსტიტუციონალიზაცია, იგი გულისხმობს დაჯგუფების ისეთ კოლექტიურ, ორგანიზებულ 
გაერთიანებად ჩამოყალიბებას, რომელსაც გააჩნია საკუთარი წესები, ნორმები, სიმბოლიკა, 
რიტუალები და სხვ. აგრეთვე, ინსტიტუციონალიზებულ გაერთიანებას აქვს ფორმალური შიდა  
სტრუქტურა, არის პროფესიონალურად  უფრო მეტად განვითარებული, სტაბილური და 
ლეგიტიმური. ამასთანავე, ინსტიტუციონალიზაცია გულისხმობს ძალისმიერი მეთოდების 
უფრო ფორმალური, ტრადიციული ფორმით ჩანაცვლებასაც (Wormbächer, 2016:21-22). 
კვლევისთვის გამოვიყენებ და გავაანალიზებ მონაცემებს ისეთი ღია წყაროებიდან, 
როგორებიცაა მედია საშუალებები, ბლოგები, ოფიციალური დოკუმენტები და სხვ.  
 
კვლევის ერთ-ერთ შესაძლო ნაკლოვანებას წარმოდგენს ის, რომ ე.წ. „შემთხვევის შესწავლის“ 
მეთოდი სუსტია, როცა საქმე გარე ვალიდურობასა და გაზოგადებას ეხება. ეს ნაკლოვანება 
საყურადღებოა, ვინაიდან ჩემი კვლევის ერთ-ერთ მიზანი ევროპის ნაციონალისტური 
ტენდენციების კვლევისადმი კონტრიბუციაა. თუმცა ძირითადი აქცენტი მაინც კონკრეტული 
შემთხვევის - უკრაინის, საფუძვლიან ანალიზზე კეთდება, რომლის შედეგებიც შესაძლოა, 
სამომავლო კვლევაში გამოვიყენოთ როგორც ცვლადები, ან ჰიპოთეზა.  
აგრეთვე, ერთგვარ პრობლემას შეიძლება, წარმოადგენდეს წყაროების სიჭრელე და 
სანდოობა. მოგეხსენებათ რუსული მედიის არც ისე სახარბიელო რეპუტაცია და, აგრეთვე, ის 
ფაქტი, რომ ჰიბრიდული ომის დროს მოსკოვი აქტიურად ეწეოდა და ეწევა ანტიდასავლურ და 
ანტიუკრაინულ პროპაგანდას. აქედან გამომდინარე, დიდი სიფრთხილეა საჭირო, რეალური 
ფაქტების რუსული ნარატივისგან გასარჩევად.  
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„ევრომაიდანი“ და დონბასის ომის დასაწყისი 
 
ულტრამემარჯვენე ფრთა და ევრომაიდანი 
 
როგორც შესავალში აღვნიშნე,  მიუხედავად უკრაინის კომპლექსური ეთნიკური და იდეოლო-
გიური შემადგენლობისა, ქვეყანაში არსებული ნაციონალიზმი ორ ძირითად ტიპად შეიძლება, 
დავყოთ - უკრაინული და რუსულ-საბჭოთა (Mierzejewski-Voznyak, 2018). ისტორიულად, უკრაინის 
დასავლეთ რეგიონები პრო-ევროპულია, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთი - რუსეთისა და 
საბჭოთა კავშირისადმი ერთგულებით ხასიათდება. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის შემთხვევითი, 
რადგანაც ზემოხსენებულ რეგიონებში მოსახლეობის უმრავლესობა რუსულენოვანია (აგრეთვე, 
ნაწილი ეთნიკურად რუსია).  
 
2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის შედეგად, უკრაინელმა ხალხმა მკაფიო არჩევანი 
გააკეთა ევროპაზე, თუმცა 2012 წელს ქვეყნის სათავეში კვლავ პრორუსული ვიქტორ იანუკო-
ვიჩი დაბრუნდა. 2013 წლის 21 ნოემბერს კი მან განაცხადა, რომ, მიუხედავად დაპირებისა და 
უმრავლესობის სურვილისა, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს არ 
მოაწერდა. ამავე დღეს კიევის მთავარ, დამოუკიდებლობის მოედანზე  შეიკრიბა ხალხი, რათა 
გამოეხატათ პროტესტი და დაეფიქსირებინათ ნარინჯისფერი რევოლუციის იდეალების 
იმედგაცრუება (Sakwa, 2016:81).  
 
როგორც უკვე აღვნიშნე, 2014 წლამდე ყველაზე მნიშვნელოვან ულტრამემარჯვენე აქტორს 
„სვობოდა“ წარმოადგენდა, რომელიც, ფაქტობრივად, პროტესტის პირველივე დღიდან 
აქტიურად იყო მასში ჩართული, როგორც ტრადიციული, ისე ძალადობრივი მეთოდებით 
(Украинская Правда, 2013).  
 
„სვობოდას“ გარდა, ღირსების რევოლუციაში სხვა ექსტრემისტული და ნაციონალისტური 
ჯგუფებიც იღებდნენ მონაწილეობას, იმდროინდელი ხელისუფლება კი ამ ფაქტს თავისივე 
სასარგებლოდ უსვამდა ხაზს. რუსული მედიაც, შესაბამისად, აქტიურად იყენებდა 
ზემოხსენებულ ეპითეტებს პროტესტანტების დახასიათებისას, რათა გაეზარდა მათ მიმართ 
მოსახლეობის აგრესია. უფრო მეტიც, მედიაში ულტრამემარჯვენეებს ფაშისტებად და 
ნეონაცისტებად მოიხსენიებდნენ (Likhachev, 2016).  მოკლედ რომ ვთქვათ, ულტრა-
მემარჯვენეთა როლი რევოლუციაში საკმაოდ გაზვიადებული, თუმცა მაინც აღსანიშნავია 
(Ishchenko, 2018a). როგორც საკვა (2016:91) ციტირებს შენფილდს, შემაშფოთებელი არა მათი 
მონაწილეობა, არამედ ის ფაქტია, რომ ისინი ევრომაიდანის ლეგიტიმურ ნაწილად იყვნენ 
მიღებულნი.  
 
მაიდანზე კიდევ ერთ ნაციონალისტურ გაერთიანებას - „მემარჯვენე სექტორს“ (Правий сектор) 
ჩაეყარა საფუძველი. 2014 წლის 19 იანვრის შეტაკებების შემდეგ, მოცემულმა დაჯგუფებამ, 
ფაქტობრივად, მსოფლიო პრესა მოიცვა და მათივე მეშვეობით, ევრომაიდანის სახე 
ბალაკლავათი შენიღბული და მოლოტოვის კოქტეილებით შეიარაღებული მებრძოლები 
გახდნენ (Nayem, 2014).  
 
ამავე წლის გაზაფხულზე „მემარჯვენე სექტორი“ პოლიტიკურ პარტიად დარეგისტრირდა, 
თუმცა მათ ვერ შეძლეს რაიმე არსებითი წარმატების მიღწევა და დარჩნენ სუსტ გაერთიანებად 
(Likhachev, 2016).  
აქვე დავამატებ, რომ იშჩენკოს კვლევის (2018) თანახმად, პარტია „სვობოდა“ (მედიაში 
ხსენების სიხშირით) ყველაზე აქტიური კოლექტიური აგენტი იყო როგორც კონვენციური, ისე 
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კონფრონტაციული საპროტესტო მოვლენებისას. ზემოხსენებული „მემარჯვენე სექტორი“ კი 
მესამე, ძალადობრივ კომპონენტში უპირობო ლიდერია.  
 
ევრომაიდანის რევოლუცია თებერვლის მიწურულს იანუკოვიჩის ქვეყნიდან გაქცევითა და 
ოპოზიციის ქვეყნის სათავეში მოსვლით დასრულდა (Maidantime.org, n.d.), თუმცა ქვეყანა 
კრიზისიდან ვერ გამოვიდა. უფრო მეტიც, 2014 წლის მარტში რუსეთმა ყირიმის ანექსია 
მოახდინა და ამასვე მოჰყვა შეიარაღებული კონფლიქტი უკრაინის აღმოსავლეთით, 
რომელზეც ქვემოთ მოცემულ თავში ვისაუბრებ.  

 
 

დონბასის ომის დასაწყისი  
იანუკოვიჩის რუსეთში გაქცევიდან და ევრომაიდანის რევოლუციის დასრულებიდან რამდენიმე 
დღეში ყირიმის ნახევარკუნძულზე „გაურკვეველი წარმომავლობის“ ე.წ. „მწვანე კაცუნები“ 
გამოჩნდნენ. ერთი თვეც არ იყო მათი გამოჩენიდან გასული, როდესაც რუსულ არმიას უკვე 
სრული კონტროლი ჰქონდა ყირიმზე (Pifer, 2019). 
  
პუტინის მიერ კიდევ ერთი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის 
შელახვას, ბუნებრივია, მოჰყვა საერთაშორისო შეშფოთება და სანქციები. თუმცა,  უკრაინა 
კიდევ უფრო დიდი კრიზისის წინაშე დადგა - რუსმა ჯარისკაცებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში 
2014 წლის აპრილში სამთავრობო ობიექტების აღება დაიწყეს. სულ მალე დონეცკისა და 
ლუგანსკის რეგიონებმა არალეგიტიმური რეფერენდუმის შედეგად დამოუკიდებლობა 
გამოაცხადეს (Thompson, 2017).  
 
პასუხად უკრაინის პროკურატურამ  სამთავრობო ორგანოებზე ზემოხსენებული თავდასხმების  
„ტერორისტულ აქტად“ კვალიფიცირება მოახდინა და  დონბასელი სეპარატისტებიც 
ტერორისტებად გამოაცხადა (Украинская Правда, 2014). ამავე წლის 13 აპრილს კი პრეზიდენტის 
მოვალეობის შემსრულებელმა, ალექსანდრ ტურჩინოვმა, ანტიტერორისტული ოპერაციის 
დაწყების შესახებ განაცხადა (Retz, 2018; Украинская Правда, 2014).  
რამდენიმე საათის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა, არსენ ავაკოვმა საკუთარ Facebook 
გვერდზე სამოქალაქო ფორმირების სპეციალური დანიშნულების რაზმების შესახებ დაწერა. 
მან მოუწოდა დონბასელ პატრიოტებს, რომ სამინისტრო მზად იყო, მოეხდინა  12 ათასზე მეტი 
მოქალაქის რეკრუტირება და აღეჭურვა ისინი შესაბამისი შეიარაღებით (Insider, 2014; 
Украинская Правда, 2014). სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო მოხალისეთა ბატალიონების 
ჩამოყალიბება. 
 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფებმა - სვობოდამ, მემარჯვენე სექტორმა, UNA-მ და სხვ., დაიწყეს 
შეიარაღებული დაჯგუფებებების ფორმირება და ჩაერთნენ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში. 
მათ საკმაოდ ბევრი მოხალისე შეუერთდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო გზა, ებრძოლათ 
და დაეცვათ საკუთარი სამშობლო (Likhachev, 2016). 
შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ზემოხსენებული დაჯგუფებების გაძლიერება იმ ფაქტმაც 
განაპირობა, რომ, ერთი მხრივ,  უკრაინის არმია საკმაოდ დასუსტებული და მოუმზადებელი 
იყო, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელისუფლება ვერ ენდობოდა დონბასელ სამართალდამცავებს. 
შესაბამისად, მოსკოვის აგრესიის წინააღმდეგ ქვეყანას ახალი ძალა სჭირდებოდა (Ishchenko, 
2018b; Umland, 2019; Sakwa, 2016:96). 
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„აზოვი“: ბატალიონიდან პოლიტიკურ პარტიამდე 

 
2014 წლის თებერვლის მიწურულს რადიკალური პარტიის ლიდერის, ოლეგ ლიაშკოსა და რადას 
კიდევ რამდენიმე დეპუტატის ძალისხმევით, 28 პოლიტიკური პატიმარი, მათ შორის ე.წ. 
„ვასილკოვის ტერორისტები“ - იგორ მოსიიჩუკი, სერგეი ბევზი და ვლადიმირ შპარა შეიწყალეს. 
მათთან ერთად ამნისტია შეეხოთ ანდრეი ბილეცკისა და ოლეგ ოდნოროჟენკოს. მოგვიანებით, 
სწორედ ეს ხუთი ადამიანი ჩადგა „აზოვის“ ბატალიონის სათავეში (Чепурко, 2017; Umland, 2019). 
 
ვინ იყვნენ „ვასილკოვის ტერორისტები“? 2011 წელს უკრაინის სასამართლომ მათ სასჯელი 
ტერორისტული აქტის მომზადების ბრალდებით დააკისრა. ეს ადამიანები იმ დროს 
რადიკალურ მემარჯვენე პარტიათა გაერთიანების, სოციალურ-ნაციონალური ასამბლეის [SNA] 
წევრები იყვნენ. SNA 2008 წელს გაერთიანება „უკრაინის პატრიოტმა“ [PU] და სხვა  
ულტრანაციონალისტურმა მცირე დაჯგუფებებმა ჩამოაყალიბეს. „უკრაინის პატრიოტი“, თავის 
მხრივ, უკრაინის ყოფილი სოციალურ-ნაციონალური პარტიის ნაწილი იყო. 
მაშინ, როდესაც პარტიამ რებრენდინგი განიცადა და გადაიქცა გაერთიანება „სვობოდად“, 
წევრები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ახალ ლიდერს - ოლეგ ტიაგნიბოკს, გამოეყვნენ და 
ჩამოაყალიბეს ზემოხსენებული სოციალურ-ნაციონალური ასამბლეა ანდრეი ბილეცკის 
მეთაურობით (Umland, 2019; Sakwa, 2015). ეს უკანასკნელი 2014 წლის მარტში „მემარჯვენე 
სექტორის“ მებრძოლთა დანაყოფის ხელმძღვანელი გახდა. სწორედ იგი ხელმძღვანელობდა 
ნაციონალისტ აქტივისტებს (SNA/PU) ხარკოვში მომხდარი ფიზიკურ დაპირისპირების დროს, 
რომელსაც პრორუსი აქტივისტების მხრიდან ორი მსხვერპლი მოჰყვა. ეს, ფაქტობრივად, 
მემარჯვენეთა პირველი რეალური მსხვერპლი იყო და, შესაბამისად, სეპარატისტებმაც 
სწორედ ეს ფაქტი გამოიყენეს საკუთარი მხარდამჭერების/აქტივისტების მობილიზებისთვის 
(Likhachev, 2014).  
 
მოკლედ რომ ვთქვათ, მანამ, სანამ ბატალიონი ოფიციალურად ჩამოყალიბდებოდა, მისი 
წევრები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სხვადასხვა ღონისძიებებსა თუ დაპირისპირებებში, 
თუმცა  შესაბამისი შეიარაღების გარეშე. როგორც „აზოვის“ ერთ-ერთი წევრი, სტეფან ბაიდა 
იხსენებს, თავდაპირველად ოცდაათიოდე არმატურებითა და სანადირო თოფებით 
შეიარაღებული ადამიანი იყო გაერთიანებული (UKRLife, 2015). 
 
როგორც ანტონ გერაშჩენკო (უკრაინის შს მინისტრის მრჩეველი) იხსენებს, 2014 წლის 
აპრილში, როდესაც ძლიერ დასუსტებული სახელმწიფო დიდი კრიზისის წინაშე იდგა, არსენ 
ავაკოვმა ბილეცკის პოლიციის ან თავდაცვის შენაერთებში შესვლა შესთავაზა, რაც მათ 
მიანიჭებდა კანონიერ უფლებას, მიეღოთ აღჭურვილობა და ჩართულიყვნენ სამხედრო 
მოქმედებებში. ბილეცკიმ გაერთიანებაზე უარი განაცხადა, თუმცა, ამის მიუხედავად, 
„უკრაინის პატრიოტი“ მჭიდროდ თანამშრომლობდა შსს-სთან და მათ ერთობლივი ძალებით 
შეძლეს, შეენარჩუნებინათ ხარკოვი (Umland, 2019). გადამწყვეტი მომენტი სეპარატისტების 
მიერ აღებულ მარიუპოლში დადგა. უკვე ცხადი იყო, რომ შეიარაღებისა და სამხედრო წვრთნის 
გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა მარიუპოლის დაცვა. შესაბამისად, ძალიან მოკლე ვადაში 
მოხდა „აზოვის“ ბატალიონის ლეგალური ფორმირება და მათთვის შეიარაღების გადაცემა 
(UKRLife, 2015). 2014 წლის 5 მაისს „აზოვის“ ბატალიონი ოფიციალურად შეიქმნა, როგორც შსს-
ს სპეციალური დანიშნულების პოლიციის დანაყოფი. 9 მაისს კი მათ მარიუპოლი ხუთსაათიანი 
შტურმის შედეგად ე.წ. ტერორისტებისგან გაათავისუფლეს (azov.org.ua, n.d.; UKRLife, 2015) 
ფაქტობრივად, აღნიშნული პერიოდი და მოვლენები „აზოვის“ ინსტიტუციონალიზაციის 
პირველ ეტაპი/დონეა, რომელიც ორი კუთხით შეიძლება შევაფასოთ და ავხსნათ. ერთი მხრივ, 
ხელისუფლება იძულებული იყო, სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული 
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მთლიანობის დაცვის მიზნით, ხელი შეეწყო ბატალიონებისათვის. მეორე მხრივ, „აზოვის“ 
ბატალიონს არ ჰქონდა უკეთესი გამოსავალი, გარდა შსს-სთან თანამშრომლობისა, რადგანაც 
სხვაგვარად მათ არ ექნებოდათ ლეგიტიმაცია, სრულყოფილად ჩართულიყვნენ საბრძოლო 
მოქმედებებში (ჰქონოდათ მაგ. იარაღი, მძიმე ტექნიკა და სხვ.).  
 
 

იდეოლოგია და სიმბოლიკა 
„აზოვის“ ბატალიონის თავდაპირველი ლოგო უკრაინის ყოფილი სოციალურ-ნაციონალური 
პარტიისა და SNA/PU-ს მსგავსი იყო: ლათინური ასოები „I” და „N” ასახიერებდნენ ფრაზას 
„ნაციის იდეა“ („Idea of the Nation“). ემბლემა, უმლანდის (2019) თანახმად, სარკისებური 
გამოსახულებაა ნაცისტური „ვოლფსანგელის“ (Wolfsangel), რომელსაც SS დანაყოფები 
იყენებდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს. ემბლემის უკანა ფონზე კი გამოსახულია ასევე 
ნაცისტური სიმბოლო - ე.წ. შავი მზე (იხ. სურათი 1) 
 

 
 
      სურათი 1 (Wikipedia) 

 
ბუნებრივია, მოცემულ ემბლემას ფართო კრიტიკა მოჰყვა. თუმცა მას განსხვავებული 
ინტერპრეტაცია მისცა მინისტრმა ავაკოვმა, როდესაც განაცხადა, რომ ლოგოზე გამოსახული 
„I” & „N“ “ნობელის სიმბოლოც” იყო და, გარდა ამისა, არა ერთი ევროპული ქალაქის გერბზეც 
გვხვდებოდა (ukraina.ru, 2014). საბოლოოდ, 2015 წლის შემოდგომას გაერთიანებამ განაახლა 
თავისი ლოგო და მასზე მხოლოდ „ნაციის იდეის“ სიმბოლო დატოვა (იხ. სურათი 2). 
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        სურათი 2 (Wikipedia) 

 

უკრაინის მემარჯვენე რადიკალიზმის წამყვანი მკვლევარი, ვიაჩესლავ ლიხაჩევი, „აზოვის“, 
ისევე, როგორც SNA/PU-ს იდეოლოგიას, ნეონაცისტურად ახასიათებს. მისი თქმით (2014), 
ანდრეი ბილეცკის იდეოლოგიასა და რიტორიკაში რასიზმი დიდ ადგილს იკავებს. მასვე 
მოჰყავს ბილეცკის, იგივე „თეთრი ბელადის“, ციტატები, სადაც იგი საუბრობს რასის 
მნიშვნელობაზე, ნაციონალურ იერარქიაზე, აფიქსირებს ანტიმიგრაციულ პოზიციას, საუბრობს 
ნაციონალური ორგანიზმის რასობრივ წმენდაზე და ა.შ. აღსანიშნავია, რომ თავად 
ბატალიონის წევრები უარყოფენ ნეონაციზმთან კავშირს. 2015 წელს USA Today-სთან 
ინტერვიუში ბატალიონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მათი წევრების მხოლოდ 10-
20%-ს შეადგენდნენ ნეონაცისტები და, შესაბამისად, იგი არ წამოადგენს გაერთიანების 
ოფიციალურ იდეოლოგიას (Kheel, 2018).  
 

ბატალიონიდან პოლკამდე 
2014 წლის ივლისში „აზოვის“ ბატალიონში უკვე 300-მდე მებრძოლი ირიცხებოდა (მათ შორის 
რამდენიმე უცხო ქვეყნის მოქალაქე) (BBC, 2014). სექტემბრის დასაწყისში გავრცელდა 
ინფორმაცია, რომ შსს-ს მოხალისეთა რამდენიმე ბატალიონმა თავდაცვის სამინისტროს 
უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში გადასვლის მოთხოვნით მიმართა (UNIAN, 2014). ამ 
განცხადებიდან მალევე, 17 სექტემბერს, „აზოვი“პირველი მოხალისეთა ბატალიონი გახდა, 
რომელიც პოლკად დააწინაურეს, როგორც თვითონ საკუთარ სოციალურ ქსელში გაავრცელეს, 
“უკრაინის წინაშე მათი დამსახურებებისთვის” (UNIAN, 2014). მათივე თქმით, ეს მათი 
დამსახურებების დაფასების საუკეთესო გზა იყო (Шемовнев, 2014).  
9 ოქტომბერს არსენ ავაკოვმა თავად გააკეთა განცხადება, რომ „აზოვი“ უკრაინის ეროვნულ 
გვარდიას უერთდებოდა. მან ხაზი გაუსვა ფაქტს, რომ მებრძოლებმა არა ერთ შეიარაღებულ 
დაპირისპირებაში გამოიჩინეს თავი და დაამტკიცეს თავისი ძალა. აქედან გამომდინარე, 
შემდეგ ეტაპზე ისინი უკვე პროფესიონალურ სამხედრო ინსტრუქტაჟსა და გამოცდილებას 
მიიღეებდნენ. ამასთანავე, მათ გადაეცემოდათ სპეციალური ტექნიკაც. აღნიშნულ ეტაპზე 
„აზოვის“ შემადგენლობა უკვე 800 ადამიანს აღწევდა (Украинская Правда, 2014). ოქტომბერშივე  
„აზოვის“ მეთაურის მოადგილე, ვადიმ ტროიანი, ავაკოვმა კიევის ოლქის მთავარი 
სამმართველოს უფროსად დანიშნა (Lb.ua, 2014).  
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 ამ ეტაპს - ბატალიონის პოლკად დაწინაურებასა და ეროვნულ გვარდიასთან შეერთებას, 
ინსტიტუციონალიზაციის მეორე დონედ ვახასიათებ. ზემოთქმული, ფაქტობრივად, 
წარმატებული სამხედრო ბატალიონის მოღვაწეობის ლოგიკური გაგრძელება იყო. „აზოვმა“ 
დონბასში თავი გამოიჩინა და მისი რეპუტაცია და ცნობადობაც, შესაბამისად, გაიზარდა, რაც 
ხსნის საზოგადოების, ისევე, როგორც სახელისუფლებო ძალების მხრიდან მისდამი გაზრდილ 
ინტერესს, ნდობასა და დაკისრებულ პასუხისმგებლობებს.  
 
*** 
2015 წლის 10 თებერვალს მარიუპოლის სამ ქალაქში - შიროკინოში, კომინტერნოვოსა და 
პავლოპოლში ერთდროულად დაიწყო ანტიტერორისტული ოპერაციის [ატო] შეტევა პოლკ 
„აზოვის“ მეთაურობით. მეორე დღეს მებრძოლები უკვე გამაგრებულნი იყვნენ შიროკინოსა და 
ლებედინსკში, თუმცა მათ დანარჩენი ქალაქებიდან უკან დახევა მოუწიათ (Шрамович, 2017).  
როგორც შემდგომ ატოს შტაბში აცხადებდნენ, ზემოხსენებული ოპერაციის შედეგად, უკრაინის 
არმიამ სტრატეგიული პოზიციები გაიმყარა და გააუმჯობესა ქ. მარიუპოლის თავდაცვა. მეორე 
მხრივ, ე.წ. შიროკინოს ბრძოლას კრიტიკოსებიც ჰყავს, რომლებიც თვლიან, რომ ამ ოპერაციის 
შედეგად, მხარეებს შორის ნეიტრალური ზონა საგრძნობლად შემცირდა და, შესაბამისად, 
სიტუაცია კიდევ უფრო დაიძაბა. BBC Ukraine-ს 2017 წლის ანალიზის მიხედვით, 
ზემოხსენებული თებერვლის შეტევის შემდეგ ქ. მარიუპოლი გასროლათა რაოდენობით 
„რეკორდსმენია“ (Шрамович, 2017). 
 
კრიტიკოსები თვითონ „აზოვსაც“ ჰყავს. ერთ-ერთი სამხედრო ექსპერტის თანახმად, არმია 
საკმაოდ სუსტად იყო კოორდინირებული მსგავსი მასშტაბის ოპერაციისთვის. თუმცა თავად 
„აზოველებისთვის“ შიროკინოს დიდი დატვირთვა აქვს და ისინი ოპერაციას საკმაოდ 
წარმატებულადაც აფასებენ. მათი თქმით, ეს იყო პრეცედენტი, რომლითაც მათ დაამტკიცეს, 
რომ მოხალისეებს აქვთ უნარი, ორგანიზება გაუწიონ წარმატებულ ოპერაციას და დაიცვან 
ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა (Шрамович, 2017). 
 
აქვე დავამატებ, რომ, მიუხედავად რამდენიმეთვიანი სამშვიდობო მოლაპარაკებებისა და 
მხარეების მიერ დეესკალაციის შესახებ დაპირებებისა, შიროკინოს დემილიტარიზაცია ვერ 
მოხერხდა (OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, 2015). 
 
 

ნაციონალიზმი უკრაინის პოლიტიკაში 
2014 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ანდრეი ბილეცკიმ კენჭი დამოუკიდებელ კანდიდატად 
იყარა კიევის 217-ე საარჩევნო ოლქში და გამარჯვება ხმების 33,75%-ით მოიპოვა (Likhachev, 
2014). მისი წინასაარჩევნო პროგრამა სამი წინადადებით შემოიფარგლებოდა: „ძლიერი ერი! 
სამართლიანი ხელისუფლება! ძლიერი ქვეყანა!“ (Самаркина, 2014). 
2014 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში კითხვაზე, თუ რატომ გადაწყვიტა, ეყარა კენჭი დეპუტატად, 
ბილეცკიმ განაცხადა, რომ საბოლოო გამარჯვებისთვის მხოლოდ საომარი მოქმედებები არ 
იყო საკმარისი და, შესაბამისად, საჭირო იყო რადაში მოქმედება (Лелич, 2014). 

 
მას ორი პრიორიტეტი ჰქონდა - „აზოვის“ პოლკი და კანონშემოქმედება (Швец, 2014). თუმცა, 
„უკრაინის ამომრჩეველთა კომიტეტის“ 2017 წელს გამოქვეყნებული სტატისტიკით, ბილეცკიმ 3 
წლის განმავლობაში საპარლამენტო ხმის მიცემის მხოლოდ 2,09%-ში მიიღო მონაწილეობა. 
2015 წლის გაზაფხულს „აზოვმა“ თავისი სამოქალაქო ფრთა ჩამოაყალიბა. როგორც მათ ერთ-
ერთ ვებგვერდზე წერია, იმისათვის, რომ მიეღწიათ დასახული იდეალებისათვის 
(როგორებიცაა ეროვნული უსაფრთხოება, წარმატება და სიძლიერე), საჭირო იყო არა მხოლოდ 
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სამხედრო, არამედ სოციალურ-პოლიტიკური სფეროს დაფარვაც. უკრაინის სამოქალაქო 
საზოგადოების გაერთიანებასა და ფრონტის ხაზის გაძლიერებასთან ერთად, სამოქალაქო 
კორპუსის მთავარ მიზანს პოლიტიკური წრის საერთაშორისო და მტრულად განწყობილი 
ლობისტებისგან გაწმენდა წარმოადგენდა (nackor.org, 2015).  
 
ამავე წლის ზაფხულში დაიწყო ლაპარაკი „აზოვის“ პოლიტიკურ მოღვაწეობაზე. 2015 წელს 
ბილეცკის თანამებრძოლმა და აზოვის ცენტრალური კომიტეტის იმჟამინდელმა თავმჯდო-
მარემ, ნაზარ კრავჩენკომ, ახალი პარტია დაარეგისტრირა „უკრაინის პატრიოტის“ სახელით. 
 
2016 წლის ოქტომბერში „აზოვის სამოქალაქო კორპუსმა“ პოლიტიკური პარტიის შექმნის 
შესახებ განაცხადა (Украинская правда, 2016). დაანონსებულ დღეს გაერთიანების შეკრებაზე, 
284/292 დელეგატის მხარდაჭერით, ჩამოყალიბდა პარტია „ნაციონალური კორპუსი“, ხოლო მის 
თავმჯდომარედ დეპუტატი ანდრეი ბილეცკი აირჩა ოთხი წლის ვადით. აღსანიშნავია, რომ 
პარტია ჩამოყალიბდა ზემოხსენებული „უკრაინის პატრიოტის“  სახელის შეცვლით (ძველი 
სახელი არამომგებიანი იქნებოდა არა ერთი მხრივ, თუნდაც ამ გაერთიანების სკანდალური 
წარსულის გათვალისწინებით) (Пьецух, 2016).  
14 ოქტომბრის ყრილობაზე გაჟღერდა პარტიის პრიორიტეტებიც, როგორებიცაა უკრაინის 
ბირთვული პოტენციალის განახლება, სტრატეგიული ობიექტების ნაციონალიზაცია და 
ცეცხლსასროლი იარაღის ლეგალიზაცია. ასევე, პარტიული პროგრამის თანახმად, 
მოქალაქეებს უნდა ჰქონოდათ უფლება, უარი ეთქვათ სამხედრო სამსახურზე გარკვეული 
ფულადი ჯარიმისა და საარჩევნო უფლების ჩამორთმევის ხარჯზე (Украинская правда, 2016). 
 
ამავე დღეს კიევში, „აზოვის“ სამოქალაქო კორპუსის, С14-ისა და „მემარჯვენე სექტორის“ 
ორგანიზებით, გაიმართა „ეროვნული მარში“, რომელსაც, დაახლოებით, 5 ათასი აქტივისტი 
დაესწრო. მარში, ორგანიზატორების თქმით, უკავშირდებოდა უკრაინის მეამბოხე არმიის 
ჩამოყალიბების დღეს (UNIAN, 2016).  
 
ამავე წლის ოქტომბერში „უკრაინსკა პრავდასთან“ ინტერვიუში ანდრეი ბილეცკიმ ისაუბრა 
პარტიულ გეგმებსა და თავის ანტისისტემურ შეხედულებებზე.  იქვე განაცხადა, რომ უკრაინული 
ნაციონალიზმის იდეა უკვე აღარ ეკუთვნოდა მიწისქვეშა გაერთიანებებს, მაიდანისა და მასში 
მონაწილე ეროვნული გმირების წყალობით. გარდა ამისა, ბილეცკის თქმით, იმაში, რომ 
ნაციონალიზმი იქცა ე.წ. „მეინსტრიმად“,  დიდი როლი მიუძღვოდა თავად პუტინსა და მის მიერ 
წამოწყებულ ომს, რადგანაც სწორედ ამან მისცა მოხალისეებს თავის გამოჩენის შანსი. 
შედეგად, „ჩვენ უკვე უკრაინული საზოგადოების აღიარებული წევრები ვართ. ჩვენი ცხოვრება, 
მენეჯმენტი და ორგანიზაციული გამოცდილება ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე აქამდე“, ამბობდა 
ბილეცკი (Пьецух, 2016).  
 
მოხალისეთა პოლკის პოლიტიკურ პარტიად გარდაქმნას ინსტიტუციონალიზაციის მესამე 
ეტაპად ვახასიათებ. ამ პერიოდში, გარდა ორგანიზაციული დონისა, „აზოვის“ ამბიციებიც 
საკმაოდ მაღალი იყო - მიუხედავად ულტრამემარჯვენე გაერთიანებების წარსული 
გამოცდილებისა, ისინი მზად იყვნენ უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩასართველად. 
 
როგორც მეთოდოლოგიაში განვმარტე, აქვე ვამთავრებ ნაშრომის ემპირიულ ნაწილს, კვლევის 
სრულყოფილ ანალიზს კი შემდეგ თავში გავაკეთებ და გავცემ პასუხს საკვლევ კითხვას.  
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ანალიზი 
  
 

ემპირიული მონაცემების შეჯამებისა და ანალიზის მიზნით, გამოვყოფ რამდენიმე ძირითად 
მოვლენასა და ტენდენციას. პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ ევრომაიდანმა, ფაქტობრივად, 
მოამზადა ნიადაგი ნაციონალისტების წარმატებისათვის. მისი არსი დასაწყისიდანვე 
უკრაინული ნაციონალისტური იდეებითა და ანტირუსული სენტიმენტებით იყო გაჯერებული. 
ნაციონალისტები აქტიურად ჩაერთნენ საპროტესტო აქციებში, რევოლუციონერებისათვის კი 
კონკრეტული ჯგუფების იდეოლოგიას დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, მანამ, სანამ ისინი ერთი 
იდეის გარშემო იყვნენ გაერთიანებული. მოკლედ რომ ვთქვა, ეს, ფაქტობრივად, 
ულტრამემარჯვენეთა საზოგადოებაში დამკვიდრებისა და ლეგიტიმაციის მოპოვების პირველი 
ეტაპი იყო.  
 
2014 წლის გაზაფხულს, უკრაინის აღმოსავლეთით ომის დაწყებასთან ერთად, გაიზარდა 
ულტრამემარჯვენეთა როლი და მნიშვნელობაც. ამ პერიოდში სახელმწიფო საკმაოდ 
დასუსტებული იყო, ოპოზიციამ რევოლუციის გზით დაიკავა ხელისუფლება,  სახელმწიფო 
ინსტიტუტები, განსაკუთრებით კი სამართალდამცავები და ეროვნული არმია, დასუსტებული და 
დეცენტრალიზებული იყო. მთავრობას ახალი ძალა სჭირდებოდა, რათა გაეწია წინააღმდეგობა 
დონბასელი სეპარატისტებისთვის. ამ ყველაფრის ფონზე, მათ მხარი დაუჭირეს მოხალისეთა 
ბატალიონების, მათ შორის „აზოვის“, ჩამოყალიბებას.  
 
როგორც წინა თავში აღვნიშნე, ზემოხსენებულ ეტაპს ინსტიტუციონალიზაციის პირველ დონედ 
ვახასიათებ. იგი, სახელმწიფოს მხრიდან, განპირობებული იყო ეროვნული უსაფრთხოების 
საკითხით. ხოლო რაც შეეხება „აზოველების“ პერსპექტივას, ისინი სხვაგვარად (ოფიციალური 
ნებართვის გარეშე), ვერ შეძლებდნენ კონფლიქტში სრულფასოვნად ჩართვასა და ბრძოლას.  
 
საომარი მოქმედებები შემდგომ კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადავიდა, ხელისუფლებას კი 
უფრო მეტი რესურსი სჭირდებოდა, რათა გამკლავებოდა აღმოსავლეთიდან წამოსულ 
აგრესიასა და სეპარატიზმს. მოხალისეთა ბატალიონების როლიც უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, 
განსაკუთრებით მათი სამხედრო წარმატებების ფონზე. პარალელურად იზრდებოდა მათი 
ავტორიტეტი და ლეგიტიმაციაც. კონკრეტული ბატალიონების პირვანდელი იდეოლოგია და 
მისწრაფებები აღარ იყო მნიშვნელოვანი, საზოგადოებისა და ხელისუფლების თვალში 
მთავარი იყო ის, რომ ისინი იბრძოდნენ და თავს სწირავდნენ უკრაინის ერთიანობას. 
შესაბამისად,  ამ პერიოდში მოხალისე მებრძოლთა რიცხვი საკმაოდ გაიზარდა. აგრეთვე, რიგი 
გამოკითხვების თანახმად (МЦПД, 2015; IFES, 2015), მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა 
მოხალისეთა ბატალიონებისადმი პოზიტიურად და ნდობით იყო განწყობილი.  
 
„აზოვი“ დანარჩენ ბატალიონებს შორის, როგორც სამხედრო, ისე ორგანიზაციული 
თვალისაზრისით გამოირჩეოდა. „აზოველები“ საკმაოდ პოპულარული და, ამავდროულად, 
ხალხის თვალში პატივსაცემი გახდნენ, განსაკუთრებით, ისეთი წარმატებული ოპერაციების 
შემდეგ, როგორიც იყო, მაგალითად, მარიუპოლისათვის ბრძოლა. იმავე წლის შემოდგომას კი 
ბატალიონი უკვე ინსტიტუციონალიზაციის მეორე ეტაპზე გადავიდა: შეუერთდა ეროვნული 
გვარდიის რიგებს, მიენიჭა პოლკის წოდება და აღიჭურვა მძიმე ტექნიკით. ეს ეტაპი, როგორც 
უკვე ვახსენე, ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, ბატალიონის მოღვაწეობის 
ლოგიკური გაგრძელება იყო.  
ამავე პერიოდში ჩამოყალიბდა „აზოვის“ სამოქალაქო ფრთაც. პოლკმა იმდენად მოიკიდა 
ფეხი, რომ გაჩნდა უკვე სამოქალაქო და პოლიტიკური მისწრაფებებიც. პარალელურად, ომი 
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ქვეყნის აღმოსავლეთით კვლავ აქტიურ ფაზაში იყო და, შესაბამისად, „აზოვის“ პოლკი კიდევ 
უფრო გაფართოვდა და დამკვიდრდა სოციუმში. ბუნებრივია, რომ ამ ყველაფრის ფონზე 
„აზოვის“ ლიდერების ამბიციებიც თანდათან გაიზარდა, პოლკმა საკუთარ პასუხისმგებლობად 
აიღო საზოგადოების აღზრდა/განვითარება, დასახა სოციალურ-პოლიტიკური მიზნები და 2016 
წელს, ბილეცკის მეთაურობით, ჩამოაყალიბა პარტია „ნაციონალური კორპუსი“. სწორედ ეს 
მოვლენა, მოხალისეთა ბატალიონის პოლიტიკურ პარტიად გარდაქმნა, შეიძლება, ჩავთვალოთ 
ინსტიტუციონალიზაციის მესამე ეტაპად. 
 
მოცემული ფაქტი, შეიძლება ითქვას, ერთდროულად, როგორც მოსალოდნელი, ისე 
მოულოდნელი იყო. ერთი შეხედვით, პოლიტიკურად ანგაჟირება გასაკვირი სულაც არაა, 
განსაკუთრებით იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ „აზოველები“ იდეოლოგიურად 
მოტივირებულნი იყვნენ და, ამასთანავე, მათ ლიდერებს გარკვეული პოლიტიკური 
გამოცდილებაც ჰქონდათ. მეორე მხრივ, მოცემული გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო, 
რადგანაც, თუ გავიხსენებთ, მაგალითად, ანდრეი ბილეცკის ინტერვიუებს, იგი ყოველთვის 
უპირისპირდებოდა სისტემასა და ე.წ. პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს. თუმცა, როგორც პარტიის 
დაარსების შემდეგ ლიდერებმა განმარტეს, მსგავსი პოლიტიკური ნაბიჯების გარეშე, ისინი ვერ 
მიაღწევდნენ დასახულ იდეალებს.  
 
უფრო საინტერესოა თავად ხელისუფლების პოზიცია, რომელიც მუდამ მხარს უჭერდა და უჭერს 
„აზოვის“ განვითარებას და არ ჰქონია რაიმე (ღიად) საწინააღმდეგო  ძალადობრივი 
წარსულისა და ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე ჯგუფის პოლიტიკურ პარტიად 
ჩამოყალიბებასთან. ეს ყველაფერი, ერთი მხრივ, აიხსნება იმით, რომ მაშინ, როდესაც 
ყველაფერი იწყებოდა, სასწორზე ეროვნული უსაფრთხოება და ტერიტორიული მთლიანობა 
იდო. აქედან გამომდინარე, უკრაინის ახალ მთავრობას სჭირდებოდა ძლიერი არმია, 
სჭირდებოდა მებრძოლები, რომლებიც წინააღმდეგობას გაუწევდნენ რუსულ აგრესიასა და 
დონბასელ სეპარატისტებს.  
 
გარდა სახელმწიფოებრიობისა, ძალის დემონსტრირება და ტერიტორიების შენარჩუნება 
მთავრობისათვის საკუთარი რეპუტაციისა და ავტორიტეტის საკითხიც იყო. პრო-დასავლურ 
ოპოზიციურ ხელისუფლებას თავისი სიტყვა უნდა ეთქვა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის 
ფარგლებს გარეთ. შესაბამისად, მათ ვერ ექნებოდათ იმის ფუფუნება, რომ ბატალიონები 
იდეოლოგიური ნიშნით გადაერჩიათ. მითუმეტეს იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ 
ნაციონალისტები გამორჩეული მებრძოლები იყვნენ (რაც მათ ევრომაიდანზეც დაამტკიცეს).  
 
მოცემული ანალიზი ხსნის იმ პირველ ბიძგს, რომელმაც, რეალურად, გზა გაუხსნა მოხალისეთა 
ბატალიონებს. თუმცა, საინტერესოა, თუ რამ განაპირობა ხელისუფლების (განსაკუთრებით შს 
მინისტრის) აქტიური მხარდაჭერა შემდგომ ეტაპებზე. უკრაინამ, საბოლოო ჯამში, შედეგად 
მიიღო ნაციონალისტურად განწყობილი, მძიმე ტექნიკით აღჭურვილი რამდენიმე ათასი 
მებრძოლი. ხელისუფლებას მათთან თანამშრომლობის გაწყვეტა და პირდაპირი კონტროლის 
დაკარგვა კარგს არაფერს მოუტანდა. კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა, როგორც 
ანტიტერორისტული ოპერაცია, ისე სამთავრობო პოზიციის შენარჩუნება. ამ ფაქტორების 
გათვალისწინებით, მსგავსად მემარჯვენე დაჯგუფებებისა, სახელმწიფოსთვის საუკეთესო 
გამოსავალი  გარკვეული კომპრომისი და თანამშრომლობა იყო.  
 
რომ შევაჯამოთ, ჩატარებული კვლევის ანალიზის შედეგად, გამოვყავი ინსტიტუციონა-
ლიზაციის სამი ეტაპი და შეიძლება ითქვას, რომ სამივე მათგანს სხვადასხვა ახსნა აქვს.  
ინსტიტუციონალიზაციის პირველი ეტაპი, რომელიც გულისხმობს „აზოვის“ ბატალიონის 
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ოფიციალურ ჩამოყალიბებასა და შსს-სთან შეერთებას, დონბასში შეიარაღებული 
კონფლიქტის დაწყებასთან ერთად, უპირველესად, განპირობებული იყო დაუძლურებული 
სახელმწიფო ინსტიტუტებით, განსაკუთრებით კი - დეცენტრალიზებული ძალოვანი სტრუქტუ-
რებითა და ეროვნული არმიით.  
 
ინსტიტუციონალიზაციის მეორე ეტაპი ამბის ლოგიკური გაგრძელება იყო - შეიარაღებული 
კონფლიქტი კიდევ უფრო გამწვავდა, რომლის ფონზეც „აზოვის“ ბატალიონმა რიგ სამხედრო 
მოქმედებებში გამოიჩინა თავი, გაიზარდა მათი წევრების რაოდენობა და, შესაბამისად, 
დაწინაურდნენ კიდეც პოლკად და მიიღეს სრული სამხედრო აღჭურვილობა/ტექნიკა.  
 
მესამე ეტაპს - პოლიტიკურ ასპარეზზე გადასვლას რაც შეეხება, როგორც უკვე ვთქვი, 
გაფართოება-გაძლიერებასთან ერთად, „აზოველებს“ გაუჩნდათ ამბიცია, მოეხდინათ გავლენა 
უკრაინის სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. რაც შეეხება ხელისუფლების პოზიციას, ისინი 
წინ ვერ აღუდგებოდნენ მოქალაქეთა კონსტიტუციურ უფლებას. მთელი ამ პერიოდის 
განმავლობაში „აზოვის“ ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიისა და ნეონაცისტური წარსულის 
შესახებ ცნობილი იყო როგორც უკრაინის, ისე მის ფარგლებს გარეთაც. თუმცა, იმჟამინდელი 
მთავრობის  მიერ „აზოვის“ წინააღმდეგ რაიმე ნაბიჯის გადადგმა ან შევიწროვება, ზედმეტად 
სარისკო იქნებოდა ისევ ხელისუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე. 
 
დავუბრუნდები საკვლევ კითხვას, რომელიც მდგომარეობდა იმაში, თუ რამ გამოიწვია 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ინსტიტუციონალიზაცია ევრომაიდანის შემდეგ.  როგორც 
მოცემულმა კვლევამ აჩვენა, არ არის გამოკვეთილი ერთი კონკრეტული მიზეზი, არამედ, 
ინსტიტუციონალიზაცია შედეგია რამდენიმე ფაქტორის ურთიერთდამოკიდებულებისა. 
მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი ძირეული ფაქტორი ქვეყანაში მომხდარი რევოლუციაა, 
რომელმაც ერთბაშად შეცვალა, როგორც პოლიტიკური კლიმატი ისე, საზოგადოების 
ცნობიერება. შესაბამისად, ევრომაიდანმა და მის შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა 
შექმნა ის პოლიტიკური და ინსტიტუციური კრიზისი და სიცარიელე, რითიც შემდგომ 
ისარგებლეს კონკრეტულმა ჯგუფებმა. 
 
მიუხედავად ზემოხსენებული ფაქტორების კომბინაციისა, გამოვყოფ დასუსტებული 
სახელმწიფოს საკითხს. ევრომაიდანის შემდგომ ინსტიტუტები, მათ შორის არმიაც, 
ჩამოშლილი, დეცენტრალიზებული და უუნარო იყო. სახელმწიფოს, ისევე, როგორც ხელისუფ-
ლებას, ძალიან სჭირდებოდა რეჟიმის ერთგული მებრძოლები და ასეთ დროს მეორეხარის-
ხოვანი იყო მათი იდეოლოგიური ფონი. 
როგორც „აზოვის“ ბატალიონის მაგალითზე გამოჩნდა, ხელისუფლებამ, მაშინ, როდესაც მას 
მხარდაჭერა ყველაზე მეტად სჭირდებოდა, ხელი შეუწყო  კონკრეტული ჯგუფის ჩამოყა-
ლიბებასა და გაფართოებას, აღჭურვა ისინი იარაღით, მძიმე ტექნიკით, მისცა ძალაუფლება 
და, ფაქტობრივად, შექმნა უკრაინის მოხალისეთა ყველაზე წარმატებული საბრძოლო 
დანაყოფი. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ყველაფრის ფონზე, სახელმწიფო არა ერთ 
კომპრომისზეც წავიდოდა, რადგანაც იგი, უბრალოდ, ვერ დაუშვებდა ულტრამემარჯვენეთა 
შეიარაღებულ გაერთიანებაზე კონტროლის დაკარგვას. ერთი მხრივ, განიცდიდა დანაკლისს 
ბრძოლის ველზე და, მეორე მხრივ, გარდა იმისა, რომ ისედაც მყიფე, არამდგრად მთავრობას 
ძალიან გაუჭირდებოდა უკონტროლო ნაციონალისტთა ხელახლა დამორჩილება, გუნდი, ასევე, 
დაკარგავდა საზოგადოების იმ დიდი ნაწილის მხარდაჭერას, რომელიც „აზოვის“ მებრძოლებს 
გმირებად ახასიათებდა.  
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დასკვნა 

 
მოცემული კვლევის ფარგლებში შევისწავლე უკრაინაში ულტრამემარჯვენე ფრთის, კერძოდ, 
„აზოვის“ პოლკის (ბატალიონის) ჩამოყალიბება და შემდგომი განვითარება. იმისათვის, რომ 
გამეცა პასუხი საკვლევის კითხვისთვის და მეპოვნა 2014 წლის რევოლუციის შემდეგ 
ნაციონალისტური ჯგუფების ინსტიტუციონალიზაციის მიზეზები, ჩავატარე ინდუქციური კვლევა 
და გამოვიყენე ქეისის შესწავლის მეთოდოლოგია. უფრო კონკრეტულად, პროცესის 
თანამიმდევრობის მეთოდითა და ღია წყაროების გამოყენებით, შევისწავლე უკრაინაში 
„აზოვის“ ბატალიონის განვითარება.  
კვლევის შედეგად, გამოვყავი ზემოხსენებული ჯგუფის ინსტიტუციონალიზაციის სამი ეტაპი და 
დავახასიათე თითოეული მათგანი - „აზოვის“ შექმნიდან პარტია „ეროვნული კორპუსის“ 
ჩამოყალიბებამდე. როგორც შედეგებმა აჩვენა, ნეონაცისტური ბატალიონის დამკვიდრება არა 
ერთი ფაქტორის კომპლექსურმა ურთიერთდამოკიდებულებამ განაპირობა. თუმცა საბოლოო 
ანალიზის შედეგად კონკრეტულ ფაქტორზე შევჯერდი, რომელმაც, შეიძლება ითქვას, სული 
ჩაუდგა „აზოვის“ პოლკს და მას დღემდე თან სდევს. ესაა დასუსტებული, რევოლუციის შედეგად 
ჩამოშლილი სახელმწიფო ინსტიტუტები. მაშინ, როდესაც უკრაინის სუვერენიტეტისა და 
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი იდგა, სახელმწიფოს აღარ შესწევდა მტერთან 
დამოუკიდებლად გამკლავების ძალა. შესაბამისად, საჭირო გახდა მოხალისეთა მოწოდება და 
ბატალიონების ჩამოყალიბება. „აზოვი“ კი, რომელიც თავიდანვე გამოირჩეოდა ბატალიონებს 
შორის, ძალიან სწრაფი ტემპით გაფართოვდა და განვითარდა მებრძოლთა მიერ მიღწეული 
საბრძოლო წარმატებების ფონზე.  
დასკვნის სახით კიდევ ერთხელ განვმეორდები, რომ „აზოვის“ ბატალიონის 
ინსტიტუციონალიზაცია უპირველესად გამოიწვია სუსტმა სახელმწიფო ინსტიტუტებმა. 
ხელისუფლებას არ შესწევს ძალა, წინ აღუდგეს ქვეყანაში ნაციონალიზმის ფართოდ 
გავრცელებას, მაშინ, როდესაც დონბასში კვლავ ომია გაჩაღებული (რომელშიც „აზოვი“ 
აქტიურად მონაწილეობს), როდესაც ეს ადამიანები მძიმედ არიან შეიარაღებულნი და 
როდესაც მათდამი ხალხის მხარდაჭერა და კეთილგანწყობა საკმაოდ მაღალია. 
ხელისუფლებისათვის მათი კონტროლისა და ბალანსის საუკეთესო გზა თანამშრომლობა და 
კომპრომისია.  
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