საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან
თანამშრომლობისა და პარტნიორებთან აქტიური პოლიტიკის წარმატებული
მაგალითია არაღიარების პოლიტიკა, რომელსაც ქართული სახელმწიფო და
პარტნიორები წარმატებით ვახორციელებთ. ამ წარმატების საპასუხოდ, რუსეთის
ფედერაცია დგამს ნაბიჯებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების
ფაქტობრივი ანექსიის მიმართულებით. ამიტომ, ისევე როგორც არაღიარების
პოლიტიკის შემთხვევაში, ჩვენ მეგობარ სახელმწიფოებთან აქტიური ჩართულობით
უნდა შევქმნათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანტიანექსიური
პოლიტიკა და გადავდგათ შეთანხმებული ნაბიჯები ანექსიის თავიდან
ასაცილებლად.
ამავე დროს, არ შეიძლება დღესვე უმწვავესი რეაქცია არ გვქონდეს ახალი გამყოფი
ხაზებისა და მავთულხლართების გავლების პოლიტიკაზე, გალის რაიონის სკოლებში
ქართულენოვანი სწავლების შეზღუდვაზე, ადამიანების გატაცებისა და ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე კულტურული ძეგლების ხელყოფის ფაქტებზე. ქვეყნისთვის ასეთ
მნიშვნელოვან
თემებზე
ყველა
ერთიანი
უნდა
ვიყოთ!
აქვე, მინდა მივმართო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებს ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ბერლინის კედელი დაინგრეოდა და გაერთიანებული
გერმანიის ლიდერი, აღმოსავლეთ გერმანიის მკვიდრი გახდებოდა. იმედი მაქვს,
დადგება დრო, როდესაც საქართველოში ხელოვნურად აღმართული კედლებიც
დაინგრევა და ერთიანი საქართველოს ლიდერი, კედლის მიღმა მცხოვრები
საქართველოს მოქალაქე გახდება. დადგება დრო, როდესაც აფხაზეთსა და ცხინვალის
რეგიონთან გახლეჩილი საზოგადოება გაერთიანდება, როდესაც ქართველები,
აფხაზები, ოსები შევძლებთ ვიპოვოთ ის გამაერთიანებელი, რომლითაც დევნილები
უკან
უსაფრთხოდ
დაბრუნდებიან.
დაცული მოქალაქე, დაცული საზოგადოება, დაცული სახელმწიფო - არის
სახელმწიფოებრიობის ქვაკუთხედი! სახელმწიფოს უსაფრთხოება იწყება იმ
განცდიდან, რომელიც აერთიანებს საზოგადოებას როგორც ტერიტორიის, ისე მისი
ღირებულებებისა და ინტერესების, ცხოვრების წესის ირგვლივ. სწორედ ეს თანხმობა
აყალიბებს უნარს შევეწინააღმდეგოთ დამპყრობელს.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ
თანამედროვე გამოწვევების, საფრთხეების და, ასევე რეგიონის სპეციფიკიდან
გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები და მთლიანად
საზოგადოება ქვეყნის უსაფრთხოების ერთიან ხედვასთან დაკავშირებით
გავერთიანდეთ. სწორედ ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი მიდგომის
ჩამოსაყალიბებელად დავავალე ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატს დაეწყო

საჯარო დისკუსიები. ამ დისკუსიის შედეგად ჩვენ შევთანხმდებით ეროვნული
უსაფრთხოების ერთიან მიდგომაზე, რომლის განხორციელება სახელმწიფოს,
შეიარღებულ ძალებს და საზოგადოებას, ერთიან თავდაცვით სისტემად აქცევს.
ეროვნული უშიშროების საბჭო არის ის კონსტიტუციური ორგანო, სადაც განვიხილავ
საბჭოს აპარატის მიერ შესრულებულ დავალებას და საბჭოს წევრებთან ერთად
ვითათბირებ ქვეყნის უსაფრთხოებისა და თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების
შესახებ.

პარალელურად, უნდა განახლდეს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია,
შემუშავდეს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია და დაიხვეწოს ეროვნული
უსაფრთხოების
სისტემა.
გასულ წელს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაზე მხარი დავუჭირე თავდაცვის
სამინისტროში განსახორციელებელ რეფორმებს. რეფორმების განხორციელებაში და
თავდაცვისუნარიანობის აღმშენებლობაში გვეხმარება ამერიკის შეერთებული
შტატების მიერ მხარდაჭერილი „საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა“
და ნატოს მიერ მხარდაჭერილი ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი.
ძლიერ პროფესიულ არმიასთან ერთად, ქმედუნარიანი სამხედრო რეზერვისა და
მობილიზაციის სისტემა, თავდაცვისუნარიანობის მნიშვნელოვანი შემადგენელია.
ჩვენ განვიხილეთ თავდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი „სამხედრო ძალების
რეზერვის განვითარებისა და მართვის კონცეფცია”. მიმაჩნია, რომ კონცეფცია
მხარდასაჭერია
და
დაიმსახურებს
საზოგადოების
ნდობას.
სწორედ რეზერვისა და მობილიზაციის განახლებული კონცეფციის ჭრილში ვხედავ
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის აღდგენის საკამათო საკითხის საბოლოო
გადაწყვეტას. მივესალმები განახლებულ მიდგომას, როდესაც თითოეული
ახალწვეული გაივლის საწყისი საბრძოლო მომზადების სამთვიან კურსს; მაგრამ
მიმაჩნია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური მხოლოდ ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობას უნდა ემსახურებოდეს და, ამიტომ სხვა სახელმწიფო
უწყებებმა, იმ ფუნქციების განსახორციელებლად, რომლებსაც დღეს წვევამდელები
ახორციელებენ, უნდა გამონახონ ალტერნატიული რესურსები.
ევროკავშირი და აშშ
გასული წლის პირველი ივლისიდან ამოქმედდა ასოცირებისა და თავისუფალი
ვაჭრობის შეთანხმებები, ძალაში შევიდა შენგენის ზონაში უვიზო მოკლევადიანი
მიმოსვლის
რეჟიმი.
მაგრამ
ჩვენ
მიღწეულით
არ
უნდა
დავკმაყოფილდეთ!
საქართველოს
დეკლარირებული და საბოლოო მიზანი ევროპულ სახელმწიფოთა ისტორიულ
ოჯახში დაბრუნებაა. იგივეს ადგენს გასული წლის 29 დეკემბერს საქართველოს

პარლამენტის რეზოლუცია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შესახებ.
მივესალმები
რეზოლუციის
სულისკვეთებასა
და
მიზნებს.
ამიტომ, უნდა დავიწყოთ აქტიური მუშაობა ევროკავშირის აპლიკანტ სახელმწიფოდ
ჩამოსაყალიბებლად. ამისათვის საჭიროა დემოკრატიის გაძლიერება, ინსტიტუტების
მდგრადობა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, კანონის უზენაესობა, ეკონომიკის
განვითარება და რეალურად მოქმედი ევროპული სამართლებრივი სისტემის შექმნა.
საგარეო-პოლიტიკურ ამოცანად რჩება ევროპა-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის
გაფართოება და ამ მიმართულებით ახალ პროექტებში მეტი სახელმწიფოს ჩართვა, რაც
საქართველოს
უსაფრთხოების
და
კეთილდღეობის
გარანტიაა!
საგარეო პოლიტიკის მიზანია უზრუნველვყოთ მეგობარ ქვეყანათა მეტი ჩართულობა
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებში და
მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ბალტიის, სკანდინავიის, ვიშეგრადის ჯგუფისა და
მეგობარ ქვეყნებთან თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმატი. დღეს, თეთრი სახლის
ახალი ადმინისტაციის პირობებში, უმნიშვნელოვანესია ქართული პრობლემატიკის
კიდევ უფრო გააქტიურება და ვაშინგტონის რადარებზე აქტიურად ასახვა.

