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აბსტრაქტი 

საქართველოს და რუსეთის სამეზობლო პოლიტიკა საუკუნეებს ითვლის. 

საქართველო რომელიც მუდამ მტრებით იყო გარშემორტყმული, განიცდიდა უცხო 

რელიგიების ძალადობას იმედის თვალით უყურებდა მეზობელ ერთმორწმუნე 

რუსეთს, რომელსაც მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი  გავლენა ჰქონდა და ამჟამად 

კიდე უფრო მეტი გავლენა გააჩნია. შეიძლება ითქვას იგი კარნახობს ქვეყნებს თუ რა 

და როგორ უნდა იყოს. ანგარიშს არ უწევს სხვა ქვეყნის ინტერესებს და პირიქით 

თავის გავლენას იყენებს ტერიტორიების გასაფართოებლად. ამის მაგალითია ჩვენი 

დაკარგული ტერიტორიები და აგრეთვე ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები 

უკრაინაში. 

საკვლევი საკითხი საკმაოდ საინტერესოა, თუმცა ჩემი შეზღუდული 

შესაძლებლობების გამო, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ყველანაირი ინფორმაცია 

მიუწვდომელია ჩემთვის, ვერც კვლევებს ჩავატარებ ფართო მასშტაბით, ამიტომ ამ 

თემის შედეგები საკმაოდ მოკრძალებული იქნება. 

კვლევისათვის გამოვიყენე ძირითადად რეალიზმი და ალიანსების თეორია, 

რომლებიც კარგად გამოაჩენს ამ ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებს. 

საკვლევი საკითხის მთავარ შეკითხვად დავსვი - რატომ არ იცვლება საქართველო 

რუსეთის ურთიერთობები მთავრობების ცვლილების მიუხედავად?   

 დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საქართველომ ოთხი მთავრობა 

გამოიცვალა და თითოეულის დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ მეტნაკლებად 

განსხვავებული იყო, თავის მხრივ რუსეთის პოლიტიკა უცვლელი დარჩა. 

საქართველომ დაიწყო თვითგამორკვევა და ევროპასთან აქტიური კავშირის 

დამყარება. რუსეთმა კი ამაში საფრთხე დაინახა და დაიწყო თავდაცვა. ყოველი 

ქმედება რუსეთის მხრიდან არის თავდაცვა, ხოლო საქართველო თავის მხრივ 

ცდილობს ეს საფრთხე დააბალანსოს. გარდა ამისა დიდი სახელწიფო საბჭოთა 

კავშირს აღიქვამს საკუთრებას და მის დაშლას დანაშაულად მიიჩნევს, 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს კი კვლავ თავის გავლენის სფეროში მოქცევას 
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ცდილობს. საქართველო კი თავს ევროპის ნაწილად თვლის და მასთან კავშირის 

დამყარებას აქტიურად ცდილობს. 

 

საკვანძო სიტყვები: უსაფრთხოება. გაერთიანება. სამეზობლო პოლიტიკა. 

Abstract 

the neighbourhood politics of Georgia and Russia counts centures. Georgia which was always 
surrounded by enemies, felt the violence from forighn religions. It always had the hope of it’s 
neighbor Russia, who had a great effect on the world’s politics and now it has more 
effect.We can say that it dictates to the countres how it should be.It disobliges other 
countries interests and on the contrary it uses its effect to expand the territories. The 
example of it is our lost territories and also resent developed events in Ukraine. 

Research problem is enough interesting,although my limited abilities, which expresses in 
that ,that my information is inaccessible for me.It can’t even carry out researches by wide 
scale.Thats why the results of this community will be modest. 

I have mainly used realism and the theory of alliances for the research, which will show the 
intereletions between in this two countrys. The main question is why does change 
interralations between Georgia and Russia in spite of changes in government? 

      From the day of independence Georgia changed  four governments and each dependence 
to Russia was different,russion politics remained invariable.Georgia bigan self-examination  
and connected to Europe activily, but Russia saw the danger in this and started to defend 
oneself.Each action from Russia is self-defense and Georgia tries to balance this 
danger.Beside this big government perceives the soviet union as a property and considers its 
dismissal as a crime.Georgia  considers itself as a part of Europe and tries to connect it 
activily. 

Junction words: security, unication, neigbourhood politics. 
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