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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე ნაშრომის დაწერის ძირითად მიზანს საერთაშორისო ურთიერთობების 

დომინანტური თეორიებისა და შედარებითი ანალიზის ჭრილში, 2008 წლის 

აგვისტოს ომის დროს განვითარებული მოვლენების ახსნა და შეფასება წარმოადგენს. 

ნაშრომის მიზანია აჩვენოს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე 

განხორციელებული სამხედრო აგრესია და სეპარატისტული რეგიონების 

დამოუკიდებლობის აღიარება ერთადერთ მიზანს ემსახურებოდა, კერძოდ, 

საქართველოს პროდასავლური საგარეო პოლიტიკის კურსის შეცვლას, რათა არ 

დაეკარგა გავლენა ყოფილ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაზე და შესაბამისად გავლენა 

მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. 

ნაშრომში წარმოდგენილი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები ხსნიან, რომ 

სწორედ ზემოთ აღნიშნული მიზეზის გამო, ცივი ომის დასრულების შემდეგ, 

რუსეთმა პირველად გამოიყენა სამხედრო ძალა და გამოამჟღავნა თავისი 

განზრახვები, როდესაც პირდაპირ შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე და 

მოახდინა მისი ოკუპაცია. 

ნაშრომში გამოყენებულია აღწერილობითი, შედარებითი და ანალიტიკური მეთოდი. 

მეთოდოლოგიურად თვისებრივი კვლევის კატეგორიაში მოიაზრება და საბაზისო 

მეთოდოლოგიურ მიდგომად  შემთხვევების შესწავლის მეთოდს იყენებს. 

ნაშრომი დაფუძნებულია აგვისტოს ომის ირგვლივ დაწერილ წიგნებსა, აკადემიურ 

სტატიებსა, პირველად წყაროებსა და ჩაღრმავებულ ინტერვიუებზე.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების გავლენიანი 

თეორიების, რეალიზმის/ნეორეალიზმის მრავალფეროვანი სკოლის ზოგიერთი, 

ფართოდ გავრცელებული დებულება და კონსტრუქტივიზმი, კარგად ხსნიან 2008 

წლის აგვისტოს ომის გამომწვევ მიზეზებს და გვთავაზობენ დამაჯერებელ 

არგუმენტებს იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოში 

განხორციელებული სამხედრო აგრესიის უმთავრეს მიზანს რეგიონში დომინანტური 
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პოზიციის დამყარება და გავლენის სფეროს შექმნა წარმოადგენდა. ნაშრომში 

მოყვანილი შედარებითი ანალიზი, სწორად და თანმიმდევრულად ასაბუთებს იმ 

სირთულეების გამომწვევ მიზეზებს, რომელიც აღნიშნული ნაშრომის ფარგლებშია 

განხილული. 

ვიმედოვნებ, რომ წინამდებარე ნაშრომი თავის მოკრძალებულ წვლილს შეიტანს 

აგვისტოს ომის დროს განვითარებული მოვლენების სიცხადეში. 

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები:  რეალიზმი, მედიაცია, ესკალაცია. 

 

                                                              

Abstract 

 

The main goal of this research paper is to determine the causes of 2008 war, in the context of 

the dominant theories of international relations and comparative analysis, to portray the 

inevitability of the war and to further clarify this issue.  

The Paper aims to show, that it was impossible to avoid the war, the major cause of which 

was the European integration choice made by Georgia, and that the sole purpose of Russian 

military aggression on the territory of Georgia and the recognition of the breakaway regions 

was to change Georgia’s pro-Western foreign policy in order not to lose control over the 

former post-Soviet republic and therefore over the South Caucasus region entirely.  

The International Relations theories presented in this paper explain that because of the 

above mentioned reasons, after the Cold War, Russia, for the first time, used military force 

and showed its intentions while directly invading Georgia and occupying its territory. 

The paper uses a descriptive, comparative and analytical method. It is implied in the category 

of methodologically qualitative research and uses the method of case-studying as a basic 

methodological approach. 
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The work is based on war books, academic articles, primary sources and in-depth interviews. 

The study revealed that the widespread provision and constructivism of the most influential 

international theories like realism / neorealism, well explain the causes of the 2008 August 

war. The comparative analysis in the context of Ukraine and Kosovo provides convincing 

arguments to prove that the war was inevitable.  

The comparative analysis of this paper properly and successively verifies the reasons causing 

the difficulties discussed in the framework of this paper.  

There are high hopes that this paper will modestly contribute to the clarity of the 2008 war 

events development.  

 

Key Words: Realism, Mediation, Escalation.  

 

 

                                                   

 

 

  


