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ანოტაცია 

ნაშრომი, უმთავრესად, ეძღვნება ტერორიზმის პრობლემას ისტორიული კუთხით. ამ 

საკითხს თანამედროვე მსოფლიოში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. 

დისერტაციის ზოგიერთი თავი ტერორიზმის დეფინიციის პრობლემას ეხება. 

ტერორიზმის ერთიანი უნივერსალური განსაზღვრების არარსებობა იწვევს იმას, რომ 

ხშირად ტერორიზმს წარმოგვიდგენენ, როგორც ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 

მოძრაობის ნაწილს და პირიქით. ამ მიზეზის გამო, ხანდახან თანამედროვე საერთაშორისო 

პოლიტიკაში ორმაგი სტანდარტები დომინირებს. ამ კუთხით ნაშრომში გამოყენებულია 

უ. ლეიკერის, ა. მალისონის, ი. ალექსანდერისა და დ. სუჯაშვილის ნაშრომები. ავტორი 

დედუქციური ანალიზის საფუძველზე  ცდილობს, განსაზღვროს ტერორიზმის, როგორც 

მოვლენის არსი. 

ამავდროულად, ნაშრომი ცდილობს, დაგვანახოს ტერორიზმის სახასიათო ნიშნები 

მათი მიზნებისა და მოღვაწეობის კუთხით. 

ავტორი მიიჩნევს, რომ კვლევაში მოყვანილი საერთო ნიშნები მიესადაგება ყველა 

ტერორისტულ ორგანიზაციას, რომლებსაც ცივილიზაციის მთელი ისტორიის მანძილზე 

უარსებია. ავტორი ცდილობს იმ ტერორისტული აქტების სტატისტიკის სისტემატიზებას, 

რომლებიც XX ასწლეულის განმავლობაში საქართველოში მომხდარა და აღწერს 

რეგიონულ რისკებს მეზობელი სახელმწიფოების მაგალითზე. 

ისტორიულ ასპექტში ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ტერორიზმის შესახებ ისეთი 

ისტორიული ფაქტების მოძიებაზე, რომლებიც ქართულენოვან პუბლიკაციებში არ 

გვხვდება. ნაშრომში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს XX ასწლეულის პირველ 

ნახევარში რუსეთში განხორციელებული რევოლუციური ტერორის კვლევას. კვლევის 

ობიექტია მეფის რუსეთის საიდუმლო პოლიციისა და ესერების ტერორისტული 

ორგანიზაციის საქმიანობა. რუსეთის სპეცსამსახურების მუშაობის მეთოდოლოგია ჩვენს 

დროშიც არ კარგავს აქტუალურობას. ავტორი იკვლევს მათ მუშაობას, განსაკუთრებით კი 

ტერორისტების გარემოში აგენტ-ინფორმატორების ჩანერგვის ნაწილს. ნაშრომში 

ნაჩვენებია სპეცსამსახურების მუშაობაში ამ მიმართულების მნიშვნელობა რუსეთის 

სახელმწიფოსთვის. 
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კვლევა ასევე განხილულია ერთ-ერთი შეუსწავლელი თემა, რომელიც ეხება რუსეთის 

იმპერიაში ტერორისტულ საქმიანობაში ებრაელი მოსახლეობის როლს და, 

ამავდროულად, ცდილობს წარმოაჩინოს ანტისემიტიზმი, როგორც იმპერიის რეაქციული 

ძალების იარაღი რევოლუციური პროცესების წინააღმდეგ. კვლევისას გამოყენებულია 

მარქსისა და ლენინის გამოცემების მასალები, 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციის 

შემდეგ ბოლშევიკების რევოლუციური ტერორის არსის თვალსაჩინოდ წარმოსაჩენად. ამ 

მიმართულებით ნაშრომში გამოყენებულია ა. გეიფმანის, ზ. ვ. ჟუხრაის, ლ. მეთიუს, ა. 

ლატიშევას და სხვათა მასალები. ასევე მეფის "ოხრანკის" ხელმძღვანელების - ა. 

გერასიმოვის, სპირადოვოჩის, ტერორისტ ბ. საფინკოვის მოგონებები. 

მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში ტერორის როლის ისტორიული 

თემების  განხილვისას ავტორი აანალიზებს მეორე მსოფლიო ომის წინ მომხდარ 

უმსხვილეს ტერორისტულ აქტებს. მათ შორის, თავდასხმას იაპონიის პრემიერ-მინისტრ 

ციუოში ინუკამზე. 

ომისშემდგომი ტერორიზმის ნაწილში მოყვანილია ებრაული ორგანიზაცია "ნოპმიმ"-

ის მიერ საზარელი ტერორისტული აქტის განხორციელების მცდელობა გერმანიის 

მოსახლეობის წინააღმდეგ, რომლის შედეგადაც მოწამვლის მსხვერპლი 6 მილიონამდე 

ადამიანი უნდა გამხდარიყო. ეს ფაქტი კვლევაში ნაჩვენებია, როგორც მასობრივი 

განადგურების იარაღის გამოყენების მცდელობის პირველი ფაქტი. 

70-80-იანი წლების მემარცხენე და მემარჯვენე ტერორიზმის საკითხს ავტორი 

კომპლექსურად იკვლევს და გვიჩვენებს ევროპის მემარცხენე ტერორიზმის სინთეზს 

პალესტინურთან. 

ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს XX საუკუნის 70-80-იან წლებში 

სომხური ტრანსნაციონალური ტერორიზმის თემას. ნაშრომის ავტორი ხაზს უსვამს მისი 

შესწავლის მნიშვნელობას საქართველოს სახელმწიფოსთვის. 

ავტორი პოსტსაბჭოთა ტერორიზმს განსაკუთრებით დეტალურად განიხილავს 

ორგანიზაცია "კავკასიის ხალხთა კონფედერაციის" მაგალითზე. დიდი რაოდენობით 

ინტერნეტ-მასალის ანალიზის წყალობით, კვლევას მივყავართ დასკვნამდე, რომ "კხკ" 
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წარმოადგენს კლასიკურ ტერორისტულ ორგანიზაციას, რომელსაც რუსეთის რეაქციული 

წრეები უჭერენ მხარს. 

ნაშრომი ეხება თითქმის ტერორიზმის ისტორიის ყველა პერიოდს, ისლამურის 

ჩათვლით. ავტორი ნაწილობრივ ეხება XX საუკუნის მეორე ნახევრისა და ახალი 

ასწლეულის მიჯნის  პერიოდის ტერორიზმის თემასაც. 
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Annotation 

The work is mainly devoted to the problem of terrorism from a historical point of view. This 

issue holds a special place in the modern world. 

Some chapters of this dissertation deal with the problem of the definition of terrorism. The fact 

that there is no existing universal definition of terrorism causes terrorism to be presented as a part of 

national liberation movement and vice versa. Sometimes, because of this, double standards can be 

quite dominant in modern international politics. In this way the works of U.Laker, A.Malison, 

I.Alexander and D.Sujashvili are used for this work. The author is trying, using deductive analysis, to 

determine the meaning of terrorism as an event. 

At the same time, this work seeks to show the characteristic features of terrorism in terms of 

the goals and activities of terrorists. 

The author believes that shared traits shown in the research apply to every terrorist 

organization that has existed throughout history. The author is trying to systematize statistics of 

terrorist acts that took place in Georgia in the 20th Century and describes regional risks based on the 

examples of neighboring countries. 

From a historical perspective, the author focuses on search for facts about terrorism that are 

unavailable in Georgian publications. Russia’s revolutionary terror research holds a special place in 

this dissertation. The object of the investigation is the activities of the Tsarist Russia's Secret Police 

and the Socialist Revolutionary Terrorist Organization. The work methodology of Russia’s special 

services doesn’t lose topicality even in current times. The author has researched the work of these 

organizations, especially the intrusions of agent informants. In this work, the meaning of this 

direction of special services in Russia is discussed. 

In this research, one previously unexplored theme is discussed: The role of Jewish population in 

terrorism acts within Empire of Russia and how Anti-Semitism is portrayed as the weapon of the 

reactionary forces of the empire against the revolutionary processes. The study uses materials from 

the Marx and Lenin publications to illustrate the essence of the Bolshevik revolutionary terror after 

the October 1917 revolution. In this regard, this work uses A. Geifman, Z.V. Zhukrai, L. Matthews, A. 

Latisheva’s and others materials, as well as the heads of the kings "Okhrana" - A. Gerasimov, 

Spiradovich and terrorist B. Sinkov's memories. 
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In discussing the historical themes of the role of terror in the ongoing political processes around 

the world, the author analyzes major terrorist acts that took place before World War II, including an 

attack on Japanese Prime Minister Inukai Tsuyoshi. 

Post-war terrorism includes an attempt by the Jewish organization “NOPMIM” to commit a 

horrific terrorist act against the German population that could have claimed the lives of up to 6 

million people. This example is shown in the research as the first attempt to use a weapon of mass 

destruction. 

The author explores the issue of left-wing and right-wing terrorism in the 1970s and 1980s and 

illustrates the synthesis of European left-wing terrorism with the Palestinian example. 

The issue of Armenian transnational terrorism in the 70s and 80s of the 20th century has a 

special place in history. Because of his research regarding this period, the author stresses the 

importance of his study for the state of Georgia. 

The author discusses in particular post-Soviet terrorism as seen in the example of the 

organization "Confederation of Caucasian Peoples". Thanks to the analysis of a large number of data 

from the Internet, the study leads to the conclusion that the “CCP” is a classically defined terrorist 

organization backed by Russian reactionary circles. 

The work deals with almost all periods of the history of terrorism, including periods involving 

Islam. The author also partly deals with the topic of terrorism in the second half of the 20th century 

and the dawn of the new century. 
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შესავალი 

     ტერორიზმის ფენომენი უკვე თითქმის ორი ათასწლეულია აწუხებს კაცობრიობას. 

ისტორიამ გვაჩვენა, რომ ხშირად ზემძლავრი სახელმწიფოებიც კი უძლურნი არიან 

ტერორისტთა პროგნოზირებადი მოქმედებების წინაშე. დასავლეთის წამყვან 

ქვეყნებში  ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს საზრუნავს წარმოადგენს ტერორიზმის 

მრავალმხრივი გამოვლინებათა მეცნიერული შესწავლა, მასთან საბრძოლველად 

სათანადო პროგრამების და გეგმების შედგენა. 

     სამწუხაროდ, ტერორიზმის ისტორიულ ასპექტს ძალიან ხშირად ყურადღება არ 

ექცევა, რაც იწვევს თეთრი ლაქების წარმოშობას ამ კუთხით. ტერორიზმის პრობლემა, 

გამომდინარე ქვეყნის გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, მეტად აქტუალურია 

საქართველოშიც. ქართველ ექსპერტებს დ. კუხალაშვილს, გ. სანიკიძეს, ი. მახარაძეს, ი. 

ხეცურიანს, გ. ქელდიაშვილს საკმაოდ სერიოზული ანალიტიკური კვლევითი სამუშაო 

აქვთ ჩატარებული ტერორიზმის პრობლემის სხვადასხვა ასპექტის შესწავლისას. ასევე 

აღსანიშნავია დ. სუჯაშვილის ავტორობით გამოსული წიგნი „საერთაშორისო 

ტერორიზმის ანატომია და საქართველო“, სადაც მოყვანილია ტერორიზმის საკმაოდ 

საინტერესო დეფინიცია. წინამდებარე ნაშრომში ნაჩვენებია მცდელობა, ტერორის 

ისტორია ვაჩვენოთ იმ კუთხით, რომელიც აქტუალურია ქართული სახელმწიფოსათვის. 

კვლევაში ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უკავია რუსეთში და შემდგომ საბჭოთა კავშირში 

არსებული ტერორიზმის პრობლემებს. ლიტერატურიდან გამოყენებულია რუსული 

ტერორიზმის მკვლევარების ა. გეიფმანის, უ. ლაკერის, ლ. მეტიუს და სხვების ნაშრომები. 

ამასთან ერთად, ავტორი უშუალოდ ეყრდნობა რუსეთის და საბჭოთა სპეცსამსახურის 

ცნობილი ხელმძღვანელების - ა. გერასიმოვის, ბ. სუდოპლატოვის მოგონებებს და 

რუსეთის საგარეო დაზვერვის საარქივო მასალებს. ავტორი იყენებს პირველი და მეორე 

მსოფლიო ომის წინა პერიოდის ცნობილი ამერიკული და დასავლური გაზეთების, მათ 

შორის, „ნიუ იორკ თაიმსისა" და  „პეტი პარიზიენის“ ქრონიკას.  მეორე მსოფლიო ომის 

შემდგომ ეტაპზე ავტორი ყურადღებას აქცევს, როგორც პალესტინურ ტერორს, ასევე 

ებრაული დაჯგუფებების მოქმედებას, რომელიც ძალიან ხშირად ატარებდა 

ტერორისტულ ხასიათს. ნაშრომში საკმაოდ სერიოზულად არის გამოყენებული ბ. 

ნეთანიაჰუსა და უ. ლეიკერის ნაშრომები ამ თემაზე. 
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     ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა ეთნოსეპარატისტულ ტერორიზმს, კერძოდ, 

სომხურ ტერორისტულ ორგანიზაცია ASALA-ს. საკითხის შესწავლის დროს 

გამოყენებულია აშშ ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის ღია მასალები. 

     საკმაოდ მრავალრიცხოვანია ინტერნეტსაიტების მასალები, გამოყენებული მთიელ 

ხალხთა კონფედერაციის როლის შესახებ კავკასიაში, კერძოდ, აფხაზეთის (1992-93 წწ) 

კონფლიქტის დროს. 

     ნაშრომის ბოლო ნაწილი ეხება თანამედროვე ისლამისტურ ტერორიზმს. 

ისლამისტური ტერორიზმის კვლევებში რ. ჟოკარის, ი. ბოდანსკის, ჯ. მიურეის, ვ. 

მაკკენტიას, ა. ნეაპოლიტანოს და სხვების მასალებია გამოყენებული, BBC-ს, ამერიკული 

და ბრიტანული პრესისა და ინტერნეტმასალებთან ერთად. 
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თავი 1 

ტერორიზმის დეფინიცია და ტიპოლოგია 

     ტერორიზმი დღევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა. 

მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებმა თვალნათლივ ცხადყო, რომ საკითხის 

უგულვებელყოფამ  შეიძლება სავალალო შედეგები მოიტანოს. 

     მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში, როცა მსოფლიოში ტერორიზმის არნახული 

ტალღა მძვინვარებდა, დასავლეთის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მათ არ გააჩნიათ 

ტერორიზმის ფენომენისადმი მიძღვნილი ფუნდამენტური თეორიული გამოკვლევები. 

     თვით დემოკრატიის ციტადელში - ამერიკის შეერთებულ შტატებში - აქტიური 

ანტიტერორისტული კომპანია რეიგანის ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ დაიწყო. 

სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ტერორიზმის ფენომენის 

შესწავლის მიზნით მსოფლიოში რამოდენიმე ადგილას ტერორიზმის სამეცნიერო 

კვლევის ცენტრები შეიქმნა. სპეცსამსახურები და სამხედრო უწყებები ტერორიზმის 

კვლევის განყოფილებებს და ქვეგანყოფილებებს მასობრივად ქმნიდნენ. ამ დროისათვის 

მსოფლიო საზოგადოებამ უკვე უამრავი პოლიტოლოგი გაიცნო, რომლებმაც თავიანთი 

ნაშრომები ფენომენის შესწავლას მიუძღვნეს. უ. ლაოკერი, ა. შმიდტი, ა. გელფანი, ი. 

პაიპსი თავიანთ ნაშრომებში ცდილობდნენ ტერორიზმის, როგორც მოვლენის 

გაანალიზებას, მისი ისტორიის, წარმოშობის შესწავლას, პროგნოზირებას და სხვა. 

     სამწუხაროა, რომ მე-3 ათასწლეულის დასაწყისისთვის მსოფლიო-საერთაშორისო 

ინსტიტუტებს და ორგანიზაციებს,  მიუხედავად დაგროვილი დიდი სამეცნიერო 

თეორიული ბაზისა, არ აქვთ მიღებული ტერმინი „ტერორიზმის“ ერთიანი 

უნივერსალური განმარტება, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს ტერორიზმის შეფერხებას, 

აღმოფხვრას და მასთან დაკავშირებული დანაშაულებების დასჯას. 

     როგორც ცნობილი მკვლევარები - უ. ლეკერი, ვ. ვიტუკი და სხვები აღნიშნავენ, 

დიდი ფრანგული რევოლუციისას, იაკობინელთა ტერორის დროს „ტერორიზმის“ 

გამოყენება დაიწყეს. ამ ტერმინით ოპოზიციური ორგანიზაციების წარმომადგენლების 
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მიერ ჩადენილ პოლიტიკურ მკვლელობებს აღნიშნავდნენ. ცნება „ტერორი“ სახელმწიფო 

ინსტიტუტების რეპრესიული ქმედებების მიმართაც დამკვიდრდა. ფაქტობრივად, 

ბუნებაში არსებობს სახელმწიფო (ლეგიტიმური) ტერორი, რომლის ძირითადი იარაღია 

რეპრესიები და ოპოზიციური (არალეგიტიმური) ტერორიზმი, რომლის არსენალშია 

ტერორისტული აქტები. არსებობს სახელმწიფო ტერორის, ანუ ოპოზიციის 

დაშინების  მიზნით მოწყობილი რეპრესიების სხვადასხვა ფორმები, ოპონენტების 

ვითომდა კანონიერი ლიკვიდაციით დაწყებული, ლუმპენიზებულ დამნაშავეთა და 

სიკვდილის ესკადრონების გამოყენებით დამთავრებული. 

     ტერორიზმის ცნებები ფრიად მრავალრიცხოვანია, ზოგიერთი მონაცემის 

მიხედვით, მათი რიცხვი 200-ს მნიშვნელოვნად აჭარბებს.1 

     ტერორიზმის საკმაოდ ფართოდ გავრცელებულ განსაზღვრებათა რიცხვს 

ამერიკელი მკვლევარების ვ.მალისონისა და ს.მალისონის შემოთავაზებული ფორმულა 

შეიძლება მივაკუთვნოთ, რომლის თანახმადაც ტერორიზმი - ესაა „უკიდურესი 

ძალადობისა და ძალადობის მუქარის სისტემური გამოყენება საჯარო ან პოლიტიკური 

მიზნების მისაღწევად “.2 

     ტერორიზმის განმარტებათა ამ ჯგუფს განეკუთვნება ასევე დებულებები, 

რომლებიც აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის თვალსაჩინო თანამშრომელს დ. ლონგს 

ეკუთვნის. ეს უკანასკნელი მას აიგივებს არსებული რეჟიმების დასამხობად, 

საერთაშორისო მართლწესრიგის  მოსაშლელად და ა.შ. მიმართულ ქმედებებთან. 

     ზოგიერთი მკვლევარი ტერორიზმს ასევე საკმაოდ ფართოდ ახასიათებს, 

მაგალითად, როგორც  „XX საუკუნის ომს“. ეგვიპტელი პოლიტოლოგი მ. სიდამჰედი 

აღნიშნავს:  „ტექნოლოგიურმა განვითარებამ, რომელმაც სამხედრო დარგში 

გაუთვალისწინებელ დონეებს მიაღწია, გამოიწვია ის, რომ ომი სიტყვის კლასიკური 

მნიშვნელობით, აბსურდული თუ არა, შეუძლებელი გახდა. ვინაიდან ომის 

აბსურდულობა კონფლიქტის დასრულებას არ ნიშნავს, არის საშიშროება, რომ ბრძოლამ 

ახლა სპეციფიკური თვალსაზრისით სხვა ფორმები მიიღოს, ტერორიზმი შეიძლება 

განიხილებოდეს, როგორც სხვა საშუალებებით ომის და არა მარტო პოლიტიკის 

გაგრძელება“.3 
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     ტერორიზმის ამგვარი განმარტებების ჩამონათვალი, რომლებიც, ჩვენი აზრით, 

ატარებს ზედმეტად ფართო ხასიათს და საშუალებას  იძლევა ამ მოვლენასთან 

პოლიტიკური ძალადობის მთელი რიგი სხვა ფორმების გაიგივება მოხდეს, შეიძლება 

გაგრძელდეს.  კერძოდ, ტერორიზმის ზემოაღნიშნული და მთელი რიგი 

სხვა  ანალოგიური განსაზღვრებებისათვის, თუნდაც იმათთვის, რომლებიც ხაზს უსვამენ 

მის მნიშვნელოვან ნიშნებს (ძალადობის გამოყენება, პოლიტიკური მიმართულება), 

დამახასიათებელია, ჩვენი აზრით, ისეთი უზუსტობები, რომლებიც საშუალებას 

იძლევიან ეს მოვლენა გაიგივდეს რეგულარული ძალების შეიარაღებულ ბრძოლასთან, 

პარტიზანულ ომებთან, მასობრივ არეულობებთან, აჯანყებებთან. 

     ამ მიდგომასთან ერთად მეცნიერებასა და პოლიტიკაში წამოჭრილია აგრეთვე 

ტერორიზმის, როგორც მოვლენის სხვა განმარტებებიც. მაგალითად, ტერორიზმთან 

ბრძოლის უწყებათაშორისი კომისიის მოხსენებაში, რომელიც შეიქმნა 1985 წელს, 

მაშინდელი ვიცე-პრეზიდენტის ჯ. ბუშის მიერ მოცემულია შემდეგი განსაზღვრება: 

„ტერორიზმი - ესაა ძალადობის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება ან გამოყენების მუქარა 

პირების ან ობიექტების წინააღმდეგ პოლიტიკური ან სოციალური მიზნების მისაღწევად. 

ჩვეულებრივ, ის მიმართულია მთავრობების, პირთა ჯგუფების ან ცალკეული პირების 

დაშინებისაკენ  მათი პოლიტიკის ან ქმედებების შესაცვლელად“. 

     რუსი იურისტი ლ.ა. მოჯორიანი ასკვნის, რომ „ტერორიზმი - ესაა ძალადობის 

აქტები, რომლებიც ხორციელდება ცალკეული პირების, ორგანიზაციების ან 

სახელისუფლებო ორგანოების მიერ, მიმართულია არასასურველი სახელმწიფო და 

პოლიტიკური მოღვაწეების მოცილებისკენ და სახელმწიფო მართლწესრიგის 

დესტაბილიზაციისაკენ გარკვეული პოლიტიკური შედეგების მისაღწევად “.4 

        ექსპერტი დ. სუჯაშვილი მიიჩნევს, რომ  ტერორიზმი არის ძალადობრივი 

ქმედების გამოყენება (როგორც მშვიდობის, ისე შეიარაღებული კონფლიქტების დროს) 

რათა წარმოიქმნას შიში - პოლიტიკური, რელიგიური ან იდეოლოგიური 

(მსოფლმხედველობრივი, სოციალური და პოლიტიკური) მიზნების 

მისაღწევად.  ტერორისტული აქტი მიმართულია სამოქალაქო სამიზნეების (მშვიდობიანი 

მოსახლეობა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და/ან განსაკუთრებული 
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მნიშვნელობის ობიექტები) წინააღმდეგ და მიზნად ისახავს მაქსიმალურ რეზონანსსა და 

ყურადღების მიპყრობას.5 

     როგორც ზევით აღვნიშნეთ, მსოფლიოში მოქმედმა სხვადასხვა საერთაშორისო 

პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პოლიტოლოგებმა 

წლების განმავლობაში ვერ მოახერხეს განესაზღვრათ და დაედგინათ ტერმინების - 

„ტერორიზმის“ და „საერთაშორისო ტერორიზმის“ საერთო დეფინიცია. 

     ამან გამოიწვია ის, რომ სახელმწიფოების დიდმა ნაწილმა შეიმუშავა და თავის 

სამართლებრივ კოდექსებში შეიტანა ტერორიზმის ინდივიდუალური, ამ ქვეყნებისათვის 

მისაღები განმარტება.       საყურადღებოა ტერორიზმის ის განსაზღვრა, რომელიც 

მოცემულია ამერკის შეერთებულ შტატების კოდექსის 22-ე მუხლში, თავი 2656 F (D). იგი 

შემდეგნაირად ჟღერს: 

     ტერმინი „ტერორიზმი ნიშნავს წინასწარ დაგეგმილ პოლიტიკურად 

მოტივირებულ ძალადობას, რომელიც ჩადენილია მშვიდობიანი პირების მიმართ 

სუბნაციონალური ჯგუფების და ფარული აგენტების მიერ, ჩვეულებრივ, საზოგადოებაზე 

ზომოქმედების მიზნით“. 

     ტერმინი „საერთაშორისო ტერორიზმი“ აღნიშნავს ტერორიზმს, რომელიც 

მოიცავს ერთზე მეტი ქვეყნის მოქალაქეებს ან ტერიტორიას. 

     ტერმინი „ტერორისტული ჯგუფი“ აღნიშნავს ნებისმიერ მოქმედ ჯგუფს, ან 

ჯგუფს, რომელსაც გააჩნია ქვეჯგუფები, რომლებიც საერთაშორისო ტერორიზმს 

ახორციელებენ“. 

     ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ეს განსაზღვრა სტატისტიკისა 

და ანალიზისათვის შემოიღო და მას 1983 წლიდან იყენებს.6 

     ამ ტერმინის ამდაგვარ განსაზღვრებას ემთხვევა ცნობილი ექსპერტების  ი. 

ალექსანდერის, უ. ლეიკერის, ნ.ო. სალიგანის პოზიცია ზემოხსენებულ საკითხთთან 

დაკავშირებით. 
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     საინტერესო მოსაზრება აქვს პროფესორ დ. ზურაბიშვილს, ის მიიჩნევს, რომ 

ტერორიზმი - ეს არ არის მხოლოდ ქმედება, რომელიც ძალადობის აქტით მთავრდება. 

ტერორიზმი - ეს, უპირველესად, აზროვნების ფორმაა, რომლის ნაყოფიც არის 

ანტისაზოგადოებრივი ხასიათის ქმედებანი.7 

     დასავლელი ექსპერტების უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ზოგადად ტერორიზმის 

ერთ-ერთი აუცილებელ ატრიბუტს წარმოადგენს პოლიტიკური მოტივაცია. ის არის ერთ-

ერთი  მთავარი მოტივი. ძალიან ხშირად ხდება პარალელის გავლება ტერორიზმსა და 

უბრალო ბანდიტიზმს შორის, რადგან ორივეს თითქმის  ერთნაირი დანაშაულებრივი 

ხელწერა გააჩნია  (მძევლების აყვანა, დაშინება, შანტაჟი და ა.შ). კრიმინალურ სამყაროს 

აქვს თავისი კონკრეტული მოქმედებების არეალი. ის ძალიან ხშირად დაინტერესებულია 

ქვეყნის  სტაბილურობით და აყვავებული ეკონიმიკით, რაც ეწინააღმდეგება ტერორიზმის 

მთავარ პოსტულატს: „რაც უარესია - მით უკეთესი“, ამიტომ ამ ორი ცნების გამიჯვნისას 

მკვლევარები უნდა გამოდიოდნენ ძალადობის აქტების კონკრეტული მიზნებიდან. 

     სოციალური მაფია, რომელმაც ხელთ იგდო უზარმაზარი გავლენა და სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიაში -  ჰეროინით, ლათინურ ამერიკაში კი - კოკაინით ვაჭრობით 

მიღებული შემოსავალი, მიმართავს როგორც კორუფციას, ისე ტერორისტულ ძალადობას. 

მას მჭიდრო კავშირი აქვს მმართველ პოლიტიკურ პარტიებთან, შეაღწია სახელმწიფო 

მართვის ორგანოებში არა მხოლოდ ადგილობრივ და რეგიონულ, არამედ ნაციონალურ 

დონეზე. გარდა ამისა, მისთვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილებების მიღებაზე გავლენის 

მოსახდენად, 80-იანი წლების განმავლობაში რეგულარულად ახორციელებდა 

სასამართლო მოხელეების, პოლიციელების, პოლიტიკური მოღვაწეების, სახელმწიფო 

მომსახურეებისა და პროფკავშირელების ტერორისტულ მკვლელობებს. პაოლო 

ბორსელინოსა და ჯოვანი ფალკონეს მკვლელობები არანაკლები გამოწვევა იყო იტალიის 

სასამართლო სისტემებისთვის, ვიდრე მენდელინის კარტელის გამოწვევა - კოლუმბიის 

მართლმსაჯულებისთვის. მართალია, ამ გამოწვევამ ღირსეული პასუხი მიიღო, თუმცა, 

იტალიაში განვითარებულმა მოვლენებმა წარმოაჩინა საკმაოდ 

მოწინავე,  განვითარებული მრეწველობის მქონე სახელმწიფოების მოწყვლადობა 

მძლავრი ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციების საფრთხის წინაშე. 
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     ტერორიზმის მეორე, აუცილებელ ატრიბუტად ითვლება მიზანმიმართული 

მცდელობა - შიშის და მუქარის გზით სასურველი ზეგავლენა მოახდინოს მთავრობაზე, 

სახელმწიფოების ხელმძღვანელებზე სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, პარტიების, 

ეთნიკური ჯგუფების ლიდერებზე... მრავალი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ მე-20 საუკუნის 

80-იან წლების მეორე ნახევარში ტერორიზმმა მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია 

განიცადა.  ტერორიზმის დაყოფა მემარცხენე და მემარჯვენე მიმდინარეობებად 

ისტორიას ჩაბარდა. მემარცხენე (წითელმა) ტერორიზმმა, პრაქტიკულად, უკიდურესად 

შეამცირა თავისი მოქმედების არეალი მსოფლიოში. მათი უმნიშვნელო ნაწილებიღა 

განაგრძობენ შესუსტებულ ფუნქციონირებას, უმთავრესად, ლათინურ ამერიკაში. ამის 

მთავარი მიზეზია მსოფლიო სოციალისტური სისტემის დაშლა და ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკაში გატარებული სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები. 

     აქედან გამომდინარე, ტერორიზმი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც დაშინების 

მიზნით მშვიდობიანი მოსახლეობის, დემოკრატიული სახელმწიფოების, პროგრესული 

მოღვაწეებისა და მათი მატერიალური  სტრუქტურების წინააღმდეგ ჩადენილი, წინასწარ 

დაგეგმილი და შეგნებული ძალადობა სხვადასხვა არასახელმწიფოებრივი და 

სახელმწიფოებრივი ძალების მიერ. 

     თანამედროვე მსოფლიოში შეიძლება გამოიყოს ტერორიზმის რამდენიმე 

ძირითადი მიმართულება. 

     რელიგიური ტერორიზმი, უპირველესად, დაკავშირებულია ამა თუ იმ რელიგიის 

სიწმინდისათვის ბრძოლასთან. იგი ძალიან ხშირად ინიღბება ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი ან რელიგიური ნიშნით სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისათვის 

ბრძოლის ფორმით. ცალკე გამოსაყოფია აპოკალიფსური სექტების ტერორიზმის ნიშნები 

(მაგ. სექტა „აუმ სინრიკოს“ მიერ საბრძოლო მომწამლავი საშუალების გამოყენება  ტოკიოს 

მეტროში). 

     სეპარატისტული (ნაციონალური) ტერორიზმი მიზნად ისახავს, ერთიანი 

სახელმწიფოს  ფარგლებში არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ მიზანმიმართული 

აქციებით მიაღწიოს მაქსიმალურ პრივილეგიებს ეთნიკური ნიშნით სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბებამდე. 
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     რასობრივი ტერორიზმი - მიმართულია ამა თუ იმ ეროვნულ უმცირესობების 

(„კუ-კლუქს კლანი“, ეთნიკური ინდიელების ბრძოლა ლათინურ ამერიკაში და სხვა). 

     სოციალური ტერორიზმი -  არის მემარცხენე ტერორიზმის ნაირსახეობა და 

შემორჩენილია არაფუნქცირებად ჯგუფებად ევროპის დიდ ნაწილში. მისი ძირითადი 

კერები დარჩა ლათინურ ამერიკაში. 

     თანამედროვე მსოფლიოში მოქმედებს ტერორიზმის რამდენიმე მიმართულება, 

რომლებიც, საბედნიეროდ, ფართოდ არ არის გავრცელებული. 

     ეკოლოგიური ტერორიზმი -  ამ სახის ტერორიზმმა შეიძლება მომავალში 

განსაკუთრებით საშიში ფორმები მიიღოს. 

     მსოფლმხედველური ტერორიზმის ნაირსახეობა ნაკლებად არის გავრცელებული, 

ამ ტიპის ტერორიზმის უკან დგანან ადამიანთა ჯგუფები, ინდივიდები, რომლებსაც 

აერთიანებს ამა თუ იმ პრობლემის არსებობა და მისი რადიკალური გზებით გადაწყვეტა 

(აბორტების აკრძალვის მოთხოვნა, სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვა და 

ა.შ) 

     ყველა ამ ნაირსახეობას გააჩნია საერთო ნიშნები, მათ შორის შეიძლება გამოიყოს: 

1.    მათ გააჩნიათ იდეა, რომლისთვისაც იბრძვიან და დასაბუთება იმისა, რომ ამ 

მეთოდით ბრძოლა იძულებითი ნაბიჯია; 

2.    ყოველთვის აპელირებენ მასებიც სხვადასხვა ნაწილების ინტერესების დაცვით; 

3.    ძირს უთხრიან სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რაც საზოგადოებრივი პროცესების 

მართვას ასუსტებს; 

4.    ცდილობენ, განახორციელონ ზეწოლა მცირე რესურსების პირობებში მიზნის 

მისაღწევად; 

5.    მაქსიმალურად იყენებენ „პოლიტიკურ ვაჭრობას“ თავისი მიზნების მისაღწევად; 

6.    მოქმედებას იწყებენ მხოლოდ ორგანიზაციულად ჩამოყალიბების შემდეგ; 
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7.    საზოგადოებაზე ზემოქმედების მიზნით, ყოველთვის ვარაუდობენ ძალადობის 

სხვადასხვა ფორმის გამოყენებას; 

8.    ახასიათებთ კანონის დაუმორჩილებლობა და ანტიკონსტიტუციური მეთოდით 

ბრძოლის წარმართვა; 

     ტერორიზმის ეს საერთო ნიშნები შეიძლება  მიესადაგოს როგორც 1966-77 

წლებში მოქმედ ძველი იუდვეელების ორგანიზაცია „ზილოტებს“, ასევე თანამედროვე 

ბასკთა ტერორისტულ ორგანიზაცია „ეტას“. ფაქტია, რომ საუკუნეების განმავლობაში 

ტერირიზმის მოქმედებების პრინციპები მაინცდამაინც არ შეცვლილა. ტერორისტები 

ფეხდაფეხ მიჰყვებოდნენ სამეცნიერო-ტექნიკურ რევოლუციას და შეძლებისდაგვარად 

ამდიდრებდნენ თავის არსენალს. თუ მე-19 საუკუნის ტერორიზმმა ევოლუცია ნობელის 

მიერ დინამიტის გამოგონების  შემდეგ განიცადა და ეს სერიოზულ წინგადადგმულ 

ნაბიჯად ითვლებოდა ტერორიზმის ისტორიაში, თანამედროვე ტერორისტული ჯგუფები 

წარმოადგენენ ტექნიკის უახლესი მიღწევებით აღჭურვილ ორგანიზაციებს. მათ 

არსენალშია უახლესი საკომუნიკაციო საშუალებები, თანამედროვე სწრაფი ტრანსპორტი, 

მოსასმენი აპარატურა, იარაღი, რომელიც ხშირად არ ექვემდებარება აეროპორტების  და 

სხვა დაცული ობიექტების სპეციალურ აღმომჩენ აპარატურას. პარადოქსია, მაგრამ 

ფაქტია, რომ ძალიან ხშირად ტერორიზმთან მებრძოლ ქვედანაყოფებს არ გააჩნიათ 

ადეკვატური საბრძოლო ტექნიკური საშუალებები. 

     ამის მოუხედავად, მსოფლიო ცდილობს, გარკვეული ნაბიჯები გადადგას  და მე-

20 საუკუნის მე-2 ნახევრიდან მსოფლიო წამყვანი სახელმწიფოები იწყებენ 

საერთაშორისო ანტიტერორისტული დოკუმენტების შემუშავებას. ამ დოკუმენტებში 

შეიძლება გამოვყოთ  შემდეგი რეზოლუციები და დადგენილებები: 

     ტოკიოს კონვენცია „დანაშაულებებზე და სხვა აქტებზე, რომლებიც ჩადენილ იქნა 

საჰაერო ხომალდის ბორტზე“(1963); 

     ჰააგის კონვენცია „საჰაერო ხომალდების უკანონო გატაცების შესახებ“ (1970 წლის 

16 დეკემბერი); 
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     მონრეალის კონვენცია „იმ არაკანონიერ აქტებთან ბრძოლის შესახებ, რომლებიც 

მიმართულია სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების წინააღმდეგ (1971); 

     გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია მძევლების აყვანის 

წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით; 

     რომის კონვენცია „ბრძოლა არაკანონიერ აქტებთან, რომლებიც მიმართულია 

საზღვაო სანაოსნო უსაფრთხოების წინააღმდეგ“ (1988). გაეროს კონვენცია „პლასტიკური 

ასაფეთქებელი საშუალებების მარკირება მათ აღმოსაჩენად“. (1991 წლის 1 მარტი); 

     გალიფაქსის სამიტზე მიღებული რეკომენდაცია და მანდატი რვა სახელმწიფოს 

მიმართ ტერორიზმთან ბრძოლისათვის მინისტრების რეგულარულად შეკრების შესახებ; 

     გაეროს დეკლარაცია „საერთაშორისო ტერორიზმის ლიკვიდაციისთვის მისაღები 

ზომების შესახებ“ (1994 წლის 9 დეკემბერი); 

     შარმ ალ შეიხში 30 ქვეყნის მონაწილეობით გამართული კომფერენციის საბოლოო 

დეკლარაცია „ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ“ (1990); 

     პარიზში რვა სახელმწიფოს მიერ მიღებული შემაჯამებელი დოკუმენტი 

ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ; 

     გაეროს კონვენცია „ბომბური ტერორიზმის წინააღმდეგ“ (მიღებულია 

ხელმოსაწერად 5მ/164 რეზოლუციით 1998 წელს). 

ამ და სხვა, უფრო ნაკლებად მასშტაბური რეზოლუციების მიუხედავად, მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნები აგრძელებენ  დიფერენცირებულ მიდგომას მსოფლიოში მიმდინარე 

პროცესებისადმი, რომელთა შორის ტერორიზმს წინანდებურად საკმაოდ სერიოზული 

ადგილი უკავია. ამიტომაა, რომ საერთაშორისო გაერთიანებას, რომელიც რეგულარულად 

აწერს ხელს ტერორიზმთან ბრძოლისადმი მიძღვნილ სხვადასხვა კონვენციებს და 

დეკლარაციებს, არ ძალუძს მისი დამარცხება. სხვადასხვა ქვეყნების დამოკიდებულება 

ტერორიზმის პრობლემებისადმი მჟღავნდება, უპირველესად, იმ ქვეყნების მიმართ 

დამოკიდებულებაში, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით მხარს უჭერენ ან პირდაპირ 

ხელმძღვანელობენ ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს. ცივი ომის პერიოდში ორი 
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დაპირისპირებული ბანაკის ხელმძღვანელები არცთუ იშვიათად ამყარებდნენ კავშირს ამა 

თუ იმ ორგანიზაციასთან, რომლებიც თავის არსენალში ძალიან ხშირად იყენებდნენ 

ბრძოლის ტერორისტულ ტაქტიკას. უპირველესად, ალბათ, უნდა აღინიშნოს სსრ კავშირი 

თავისი ბანაკით და დამოუკიდებლად მოქმედი მაოისტური ჩინეთი. დასავლეთის 

სპეცსამსახურებიც ძალიან ხშირად ამყარებდნენ არცთუ კორექტულ კავშირებს 

სხვადასხვა ჯურის ექსპერიმენტულ ორგანიზაციებთან და  დიქტატორულ ქვეყნებში 

მოქმედ საიდუმლო სამსახურებთან, რომლებიც, როგორც წესი, ფეხქვეშ თელავდნენ 

ადამიანის ელემენტარულ უფლებებს. განსხვავება მხოლოდ იმაში იყო, რომ თუ 

სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების ხელმძღვანელები ცინიკურად უარყოფდნენ 

ყოველგვარ კავშირს ტერორთან, დასავლეთის სახელმწიფო ინსტიტუტები ცდილობდნენ, 

გამოეკვლიათ მათი  სპეცსამსახურების მიერ გამოაშკარავებული ფაქტები (ამერიკის 

სენატის კომისია „გრინპისის“ ხომალდ „რეინბოუ ურიორთან“ დაკავშირებით). 

          როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან სიტუაცია 

კარდინალურად შეიცვალა. მსოფლიო სოციალისტური სისტემის რღვევამ და ჩინეთში 

გატარებულმა რეფორმებმა მკვეთრად შეამცირა ტერორიზმი, განსაკუთრებით - 

რადიკალური მემარცხენე. სამაგიეროდ, იწყება რელიგიური და ეთნოსეპარატისტული 

ტერორიზმის არნახული აღზევება. 

     დღესდღეობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი 

ტერორიზმის მხარდამჭერ სახელმწიფოებს შორის ასახელებს ირანს, სუდანს, კუბას, 

სირიას. ამ სიის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს, რუსეთის 

სახელმწიფო ინსტიტუტები საერთოდ არ  აფიქსირებენ ამ ქვეყნებისადმი თავიანთ 

დამოკიდებულებას. ისრაელის პოლიტიკური ელიტის ლიდერი ა. ლიბერმანი მიიჩნევს, 

რომ ამ ქვეყნების სიაში უნდა შევიდეს საუდის არაბეთიც. ზემოაღნიშნულ ქვეყნებთან 

მიმართებაში მოქმედებს „გაეროს“ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების სანქციები, 

რომლებიც, უმეტესწილად, ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ინდივიდუალურ სანქციებს 

ახორციელებენ ცალკეული ქვეყნები, მაგალითად, აშშ-ში დაწესებული აქვთ ირანთან 

საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების კვოტა. 

     ტერორიზმის მხარდამჭერთა შორის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია პაკისტანის 

მოხსენიებაც. პაკისტანი მხარს უჭერდა „თალიბანის“ მოძრაობას, რომელიც ტერორისტ 
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უსამა ბენ ლადენს მფარველობდა. ამის გარდა, პაკისტანის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ 

ტერორისტული ორგანიზაციების - „ჰარაქათ ულ-ანსარის“ და „მუთთაჰიდე ჯიადის“ 

ბაზები. პაკისტანის ყოფილი პრეზიდენტი, გენერალი ფარვიზ მუშარაფი ამ 

ორგანიზაციებს ქაშმირის ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ნაწილად 

მიიჩნევს, არადა, არსებობს უამრავი ფაქტი, როცა ეს ორგანიზაციები უმოწყალოდ 

უსწორდებოდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას, მათ შორის, ქალებსა და ბავშვებს. 

ქაშმირელი ექსტრემისტები ხშირად მიმართავდნენ მძევლების აყვანის პრაქტიკას, მათ 

შორის, ევროპელი ტურისტებისა და ალპინისტებისა. ძალიან ბევრი მოლაპარაკება 

მძევლების დაღუპვით დასრულდა. 

     არსებობს ტერორიზმის სახელმწიფო მხარდაჭერის რამდენიმე ფორმა. 

     უპირველესი და მთავარია ტერორიზმის სხვადასხვა ფორმით ფინანსირება და 

სხვა მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა; 

     ტერორიზმის საინფორმაციო მხარდაჭერა ქვეყანაში მოქმედი ტელე-

რადიოსადგურებით,  ტერორიზმის მხარდამჭერი გადაცემების გავრცელება, ბეჭდვითი 

საშუალებების მასობრივი გამოშვება და ა.შ.; 

     ტერორისტებისათვის პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემა. ცნობილი 

ტერორისტები ძალიან ხშირად პოულობდნენ თავშესაფარს ასეთ ქვეყნებში; 

იმ ტერორისტული აქტის მხარდაჭერა, რომელიც თავისსავე ტერიტორიაზე 

ხორციელდება. ასეთი პირდაპირი ფორმით ტერორიზმის მხარდაჭერის გამომჟღავნება 

იშვიათია, მაგრამ - ირანში ჰომეინის მხარდამჭერი სტუდენტების მიერ აშშ-ის საელჩოს 

თანამშრომლების მძევლად აყვანა 80-იანი წლების დასაწყისში და 1976 წელს თელ-ავივი-

პარიზის თვითმფრინავის გატაცება უგანდის დედაქალაქ ენტებეში, სადაც ტერორისტებს 

მფარველობას უწევდა ოდიოზური დიქტატორი იდი ამინი; 

     საწვრთნელი ბანაკების მოწყობა, სადაც მომავალი ტერორისტები გადიან 

სწავლებას სამხედრო-დივერსიული ხელობის დასაუფლებლად. ამ ბანაკებში ასევე დიდი 

ადგილი ეთმობა მოწაფეების ზნეობრივ-იდეოლოგიური ბაზის განმტკიცებას, ემისართა 
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გაგზავნას დაძაბულობის კერებში თეორიული და პრაქტიკული ინსტრუქტაჟის 

ჩასატარებლად; 

     საერთაშორისო საზოგადოების მიერ მოწონებული და მიღებული დოკუმენტების 

იგნორირება, მნიშვნელოვან ანტიტერორისტულ დოკუმენტებზე ხელის მოწერა; 

     ქვეყანაში ტერორიზმის წინააღმდეგ სათანადო სამართლებრივი ნორმატიული 

აქტების უქონლობა, რაც ხელს აძლევს სხვადასხვა ჯურის ექსტრემისტებს, რომლებიც 

კანონის “ვაკუუმის“ პირობებში ასეთ ქვეყნებში პრობლემების გარეშე ცხოვრობენ; 

     უშუალოდ სპეცსამსახურების მიერ ტერორისტული აქტის ჩატარება როგორც 

ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 

     ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების არსებობა და მათ მიერ ამ მანკიერი 

მოვლენის მხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმით გამომჟღავნება მსოფლიოს დემოკრატიულ 

საზოგადოებას აიძულებს, მიიღოს დამატებითი უსაფრთხოების ზომები. ძალიან ხშირად 

ეს ზომები რადიკალურია (ქვეყნის გარკვეული ტერიტორიის დაბომბვა, სპეციალური 

ნაწილების გადასროლა საზღვარგარეთ მძევლების გასათავისუფლებლად). 

     მაგრამ როგორც რეალობა ცხადყოფს, უპირველესად, ისევ და ისევ მსოფლიო 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის ერთიანი სამართლებრივი ნორმატიული აქტების 

უქონლობა აფერხებს ტერორიზმთან ბრძოლაში მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევას. 

     საქართველოში ტერორიზმის თემა ძალიან აქტუალური გახდა მეოცე საუკუნის 

90-იანი წლებიდან. ტერორიზმის განვითარებას აქ ხელს უწყობდა როგორც შიდა, ასევე 

გარეშე ფაქტორები. 

     გარეშე ფაქტორების განხილვისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის 

გარემო და შესაბამისი ტრადიციები, რომლებიც ტერორიზმის საკითხებში საქართველოს 

მოსაზღვრე ქვეყნებს გააჩნიათ. 

     რუსეთი - ამ დიდ სახელმწიფოში ტერორიზმის პრობლემა ყოველთვის 

აქტუალური იყო. მკვლევარების ნაწილი (რ. პაიპსი) მიიჩნევს, რომ თანამედროვე 

ტერორიზმის ფესვები უნდა ვეძიოთ რუსეთის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის 
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ისტორიაში. დღესდღეობით რუსეთში, არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური 

სიტუაციის გამო, ტერორიზმი ფართოდ არის გავრცელებული. პოლიტიკოსთა და 

ბიზნესმენთა მკვლელობების რიცხვით რუსეთს ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი უკავია 

მსოფლიოში. იქ თითქმის ლეგალურად მოქმედებს ტერორისტული ორგანიზაცია „მთიელ 

ხალხთა კონფედერაცია“, რომელიც რეაქციული ძალების გარკვეული მხარდაჭერით 

სარგებლობს. რუსეთში აგრეთვე შეინიშნება მემარცხენე და რადიკალური ისლამური 

ტერორიზმის სერიოზული ნიშნები (სამხედრო რევოლუციური საბჭო). დღეს რუსეთში 

საკმაოდ ძლიერია სხვადასხვა რევანშისტული ძალები, რომლებსაც იმპერიული 

წარსულის ნოსტალგია აწუხებთ. არსებობს საკმაოდ სერიოზული საფრთხე ამ ძალების 

მხრიდან სხვადასხვა ფორმით დესტაბილიზაციის ესკალაციისა. 

     სომხეთი - 1999 წელს სომხეთში განხორციელებულმა ტერორისტულმა აქტმა, 

რომლის შედეგად დაიღუპნენ სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-

მინისტრი და პარლამენტის რამდენიმე წევრი, ცხადყო, რამდენად აქტუალურია 

ტერორიზმის პრობლემა ამ ქვეყანაში. 1915 წლის გენოციდის შემდეგ, ტერორიზმს, 

როგორც ხელსაყრელ იარაღს, სომხური ორგანიზაციები ტრადიციულად თურქეთის 

წინააღმდეგ იყენებდნენ. მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ამ კუთხით გამოირჩეოდა 

„დაშნაკციუტუნი“, 1975 წელს ქ. ბეირუტში ჩამოყალიბდა ორი ტერორისტული 

ორგანიზაცია ASALA და JCAG. ASALA-მ სახელი გაითქვა, როგორც  მსოფლიოში ერთ-

ერთმა სერიოზულმა ორგანიზაციამ. 

     სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროს მონაცემებით, ASALA-ს აქვს თავისი 

არალეგალური წარმომადგენლობა თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის 

რესპუბლიკაში. ამიერკავკასიაში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედებს ეთნიკური 

სომხებისაგან შემდგარი ე.წ. ბაგრამიანის ბატალიონები, რომელთა არსენალშიც 

უმეტესწილად ტერორისტული მეთოდებით ბრძოლა შედის. 

     აზერბაიჯანი - აქ მცხოვრებთა უმეტესობა შიიტი მუსულმანები არიან. ირანის 

რევოლუციის შემდეგ ქვეყანაში  გააქტიურდა ინტერესი ფუნდამენტური ისლამის 

მიმართ. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, როცა ქვეყნის ხელმძღვანელობამ 

მკვეთრი პროდასავლური ორიენტაცია აიღო, ფუნდამენტალისტური რელიგიური 

პარტიები და ჯგუფები იზოლაციაში აღმოჩნდნენ. დღესდღეობით აზერბაიჯანში 
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ნაკლებად იგრძნობა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა. ქვეყანაში არსებობს 

პანისლამისტური, რევოლუციური „რუხი მგლების“ მსგავსი უჯრედები. 1994 წელს 

რადიკალურმა ლეზგინურმა ორგანიზაციამ განახორციელა ტერორისტული აქტი ქ. ბაქოს 

მეტროში. გატარებული ღონისძიებების შედეგად ტერორისტების უმეტესობა დააკავეს. 

რამდენიმე მათგანს სასამართლომ  უმაღლესი ზომა - დახვრეტა მიუსაჯა. 

     ეთნოსეპარატისტული ტერორიზმის აღმოცენება აზერბაიჯანში საკმაოდ 

რეალურია, რადგან გარეშე ძალები გულმოდგინედ ცდილობენ ქვეყანაში 

დესტაბილიზაციის გამოწვევას. 

     თურქეთი - ტერორიზმი ყოველთვის მიიჩნეოდა ამ ქვეყნის პრობლემად. 

ჯერ  კიდევ 1958 წელს შეიქმნა რესპუბლიკური გლეხთა ნაციონალური პარტია, 

რომელსაც 1965 წლიდან ხელმძღვანელობდა ალპასალან თურქეში. შემდგომში ეს 

ორგანიზაცია ცნობილი გახდა, როგორც ეროვნული მოქმედების პარტია თავისი „რუხი 

მგლების“ საბრძოლო ჯგუფებით, რომლებმაც პროგრესული ძალების წინააღმდეგ 

განსაკუთრებული სისასტიკით და რომის პაპ იოანე-პავლე მეორეზე თავდასხმით 

გაითქვეს სახელი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორგანიზაცია 1981 წლიდან აკრძალულია 

და მის მეთაურებს საკმაოდ სერიოზული რეპრესიები შეეხოთ, მისი უჯრედები საკმაოდ 

ძლიერია და აგრძელებენ იატაკქვეშეთში მოქმედებას არა მარტო თურქეთში, არამედ 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მნიშვნელოვანი თურქული დიასპორები 

არსებობს. 

     ქვეყანაში მოქმედებს მემარცხენე რადიკალური ტერორისტული ორგანიზაცია 

„დევ სოლი“, რომლის იდეოლოგია წარმოადგენს მარქსიზმის და მაოიზმის 

გაუკუღმართებულ სინთეზს. იმის მიუხედავად, რომ ორგანიზაციამ თავისი აქტიურობა 

საკმაოდ შეანელა, დროდადრო ის თავს ახსენებს თურქულ საზოგადოებას 

თავზარდამცემი ტერორისტული აქტებით. 

     თურქეთში მოქმედებს აგრეთვე რამდენიმე ისლამური ტერორისტული 

ორგანიზაცია, რომლებიც განსაკუთრებით 70-80-იანი წლების პერიოდში აქტიურობდნენ. 

ამჟამად მათი აქტიურობა შეზღუდულია, რადგან ხელისუფლებამ მათ მიმართ 

რადიკალური ზომები მიიღო. 
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     როგორც ზედაპირული მიმოხილვითაც ჩანს, საქართველო გარშემორტყმულია 

სახელმწიფოებით, რომელთა ისტორიასა და აწყმოში ტერორიზმს საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. როგორც ტერორიზმის მკვლევარები აღნიშნავენ, 

გარემო, სადაც ესა თუ ის ქვეყანა ვითარდება, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში 

მიმდინარე ტერორიზმის პროცესებისათვის. 8 
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თავი 2 

ტერორიზმის ისტორია 

ტერორიზმი მსოფლიოსთვის უძველესი დროიდან ნაცნობი პოლიტიკური ბრძოლის 

მეთოდია, რომელიც ასახავს სხვადასხვა სეგმენტში - სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნებსა 

თუ ნაციონალურ-ტომობრივი გვარის თემებში არსებულ კონფლიქტებს. პოლიტიკურ 

ძალადობას, როგორც ხელმისაწვდომი ბრძოლის ელემენტს, როგორც წესი, საკუთარი 

ინტერესების დასაცავად იყენებდნენ როგორც სახელმწიფოს სათავეში მდგომი 

სტრუქტურები, ისე ოპოზიციაში მყოფი ჯგუფები. 

ტერორიზმი უძველეს დროში იღებს სათავეს. თანამედროვე ტერორისტული 

წარმონაქმნების ერთ-ერთ მამამთავრად, შესაძლოა, ზელოტები მივიჩნიოთ. ისინი იყვნენ 

წარმომადგენლები სოციალურ-პოლიტიკური და ესქატოლოგიური წარმონაქმნისა, 

რომელიც მაკაბელთა ეპოქაში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე I საუკუნის მეორე ნახევარში 

გაჩნდა. საბოლოოდ, როგორც რელიგიურ-პოლიტიკური მიმდინარეობა, ისინი 

დაახლოებით 50-იან წლებში ჩამოყალიბდნენ. ეს პერიოდი ემთხვევა რომაელების 

ბატონობას იუდეაში, როდესაც კოლონიური ადმინისტრაციის სასტიკმა 

დამოკიდებულებამ იუდეის მკვიდრთა მიმართ აპოთეოზს მიაღწია. იუდეველთა და 

სამარიელთა განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას იწვევდა რომაელთა მხრიდან მათი 

რელიგიის უპატივცემლობის გამომხატველი და ხშირად შეურაცხმყოფელი 

დამოკიდებულება. იუდეველთა წმინდა ადგილას, იერუსალიმის ტაძარში რომის 

იმპერიის სიმბოლოები აღმართეს. ამ ფაქტებმა გამოიწვია ზელოტთა შეხედულებების 

რადიკალიზაცია, რასაც მოსახლეობაში მათი ავტორიტეტის ზრდა მოჰყვა1. თუმცა, 

ზელოტების რადიკალურ პოზიციებს რეგიონის მთელი მოსახლეობა როდი უჭერდა 

მხარს. მოქალაქეთა ნაწილი და დიდგვაროვნები რომაელებთან კონფლიქტის 

მშვიდობიანი გზით მოგვარების პრინციპებს ემხრობოდნენ, რადგან ესმოდათ, რომ, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, რომის იმპერიასთან სისხლიანი კონფლიქტების 

უწყვეტი ჯერი დამდგარიყო. ზელოტების რადიკალიზაციამ გამოიწვია ის, რომ 

მოძრაობის შიგნით წარმოიქმნა მებრძოლი ფრთა, რომელსაც „სიკარიუსები“ (SICAR ლათ. 

- მოკლე მახვილი) ეწოდა. სიკარიუსთა რიგებში შედიოდნენ მებრძოლები, რომლებიც 
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მზად იყვნენ, ფანატიკური დავალებები საკუთრი სიცოცხლის ფასადაც კი 

შეესრულებინათ. 

სიკარიუსები თავს ესხმოდნენ არა მხოლოდ რომაელთა ადმინისტრაციისა და არმიის 

წარმომადგენლებს, არამედ ჩვეულებრივ მშვიდობიან მოქალაქეებს და ეგრეთ წოდებულ 

კოლაბორაციონისტებსაც, ებრაელ დიდგვაროვანთა რიგებიდან. იოსებ ფლავიუსი 

საკუთარ ნაწარმოებებში ძველი რომის ისტორიის გადმოცემისას გვამცნობს, რომ 

მკვლელებს ბრძოლის საკუთარი ტაქტიკა ჰქონდათ შემუშავებული - მხოლოდ ერთად 

მოგროვილ ხალხში იცოდნენ თავდასხმა, სადაც ტანისამოსის ქვეშ დამალულ მოკლე 

მახვილს (სიკარას) იყენებდნენ2. ფაქტობრივად, პირველად სიკარიუსებმა დაიწყეს 

ტეროორიზმისთვის დამახასიათებელი დაშინების მეთოდის გამოყენება, რამდენადაც იმ 

დროში ხალხმრავალ ადგილებში (ბაზარში, სინაგოგების ახლოს, დღესასწაულებზე) 

ჩადენილი ძალადობის აქტები ინფორმაციის სწრაფად გავრცელების ეფექტს ახდენდა, რაც 

მოსახლეობის შიშსა და დაძაბულობაში ყოლის საშუალებას იძლეოდა. ზელოტებისა და 

სიკარიუსების ქმედებების შედეგად, იუდეაში დაძაბულობამ იმატა, რაც, საბოლოო ჯამში, 

66 – 77 წლებში იუდეის პირველ ომში გადაიზარდა. სიკარიუსებისა და ზელოტების 

მოქმედებებმა გამოიწვია ის, რომ აჯანყება სისხლში ჩაახშვეს. სიკარიუსთა დიდი ნაწილი 

ცოლებთან, შვილებთან და სხვა ნათესავებთან ერთად მასადის ციხე-სიმაგრეში გამაგრდა. 

73 წელს სიკარიუსები მიხვდნენ, რომ რომაელთა ლეგიონებთან წინააღმდეგობის 

გაგრძელება უაზრო იყო და, თავიანთ ახლობლებთან ერთად, ორგანიზებული 

თვითმკვლელობის აქტი ჩაიდინეს. 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ზელოტებისა და სიკარიუსების მოქმედებებში 

რელიგიური რადიკალიზმისა და ორგანიზებული ტერორიზმის სინთეზი შეინიშნება. 

მისდევდნენ რა ესქატოლოგიურ რელიგიას, ისინი უბედურებებსა და ტანჯვაში სიკეთეს 

ხედავდნენ, ტოტალური სისასტიკის გამოყენებაში კი - გზას, რომელიც მათ 

თავისუფლებასთან მიიყვანდა.  

რწმენა იმისა, რომ სამართლიანი ომის დროს ღმერთი მათ გამოუგზავნიდა მისიას, 

რომელიც მტერზე გაამარჯვებინებდა, სიკარიუსებს თავგანწირულ რელიგიურ 

ფანატიკოსებად აქცევდა. ზელოტების ორგანიზაცია და მათი საბრძოლო ფრთა 

თანამედროვე ტერორისტული ორგანიზაციების პირველსახე იყო.  
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ზელოტებისა და სიკარიუსების შემდგომ XI საუკუნის დასაწყისამდე 

ისტორიოგრაფიას არ დაუფიქსირებია რომელიმე ორგანიზაცია, რომელიც 

რეგულარულად ახორციელებდა პოლიტიკურად მოტივირებულ ძალადობას საკუთარი 

მიზნების მისაღწევად. სწორედ ამ დროს, შუა საუკუნეების მსოფლიოში ჩნდება 

ორგანიზაცია „ასასინები“. არსებობს მოსაზრება, რომ ეს ტერმინი წარმოდგება არაბული 

„ჰაშაშინიდან“, რომელიც ნარკოტიკული ნივთიერება ჰაშიშით გაბრუებულ ადამიანთან 

ასოცირდება. თუმცა, ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგება ბევრი მეცნიერი და ლინგვისტი, 

რომლებიც ტერმინ „ასასინებს“ უკავშირებენ სპარსულ „ასასანს“, რაც ბალახის მჭამელ 

ასკეტს ნიშნავდა3. ამ ორგანიზაციის სახელი ცნობილი გახდა მისი დამაარსებლისა და 

ხელმძღვანელის - ჰასან იბნ საბაჰის წყალობით. მან შექმნა მეომართა მომზადების 

სისტემა, რომელშიც უნიკალური საბრძოლო მომზადების ხარისხი რელიგიურ 

ფანატიზმთან იყო შერწყმული. ფაქტობრივად, ეს იყო პირველი მცდელობა მცირე 

ძალებით საკუთარი და მოსაზღვრე სახელმწიფოების კონტროლქვეშ აყვანისა. 

სტრატეგულად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღების ხელოვნების ფლობა 

ხორციელდებოდა საჭირო ადგილებში შეგზავნილი აგენტების დახმარებით. 

ასასინების გაძლიერება ხდებოდა ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქაში, როდესაც 

ახლო აღმოსავლეთში გააფთრებული ბრძოლა მიმდინარეობდა წმინდა ადგილებზე 

ძალაუფლების მოსაპოვებლად. ჰასან იბნ საბაჰმა დაასაბუთა იმ სამიზნეებზე 

წერტილოვანი დარტყმების განხორციელების შესაძლებლობის თეორია, რომლებიც 

მისთვის შესაძლო საფრთხეს წარმოადგენდნენ. მისი მეომარი ასასინები გარდასახვის 

ხელოვნებას იმდაგვარად ფლობდნენ, რომ მოწინააღმდეგის ბანაკში ჩასანერგად შეეძლოთ 

რელიგიაც კი შეეცვალათ და დარტყმა საჭირო დროს მიეყენებინათ.  

როგორც წესი, ისინი არად მიიჩნევდნენ სიკვდილის შიშს, წინასწარი აქტიური 

რელიგიური მომზადების წყალობით. ასასინების მეთოდები შეგვიძლია ასე დავყოთ: 

- ფსიქოლოგიური მომზადება; 

- რელიგიური მომზადება, მათ შორის, სამოთხის იმიტაციაც კი; 

- საგანმანათლებლო მომზადება, ენის, ტრადიციების, სხვა ხალხების ადათ-წესებისა 

და რელიგიების შესწავლა; 
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- ფიზიკური მომზადება; 

- ტექნიკური მომზადება; 

- ჩაგონება ფანატიზმის გაძლიერების მიზნით, ილუზორული და მისტიკური 

მეთოდების გამოყენებით. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდი იყო ფანდი ეგრეთ წოდებული 

„მოკვეთილი თავით“. აგენტს უჩვენებდნენ ყელამდე მიწაში ჩაფლულ ადამიანს და 

არწმუნებდნენ, რომ ეს მოჭრილი თავია. მას ჰასან იბნ საბაჰი ესაუბრებოდა, რაც 

კანდიდატებზე წარუშლელ შთაბეჭდილებას ახდენდა; 

- ნარკოტიკული პრეპარატების, უმთავრესდ, ოპიუმის ყაყაჩოს გამოყენებით 

მომზადება. 

გახმაურებულ მკვლელობებს ასასინებიც, ზელოტების მსგავსად, საზოგადოებაზე 

შიშისა და ძალადობის კუთხით ზემოქმედებისთვის იყენებდნენ. თუ ზელოტებს 

ტერორიზმის მამამთავრებად მივიჩნევთ, მაშინ ასასინები უნდა განვიხილოთ, როგორც 

საერთაშორისო მასშტაბის პირველი ტერორისტული ორგანიზაცია.  

თვალსაჩინო მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ ორი სარწმუნო ფაქტი 

ისტორიიდან: 

- სელჩუკთა იმპერიის ვეზირის, ნიზამ ალ-მულქის მკვლელობა ისპაჰანიდან 

ბაღდადისკენ მიმავალ გზაზე 1902 წლის 14 ოქტომბერს; 

- იტალიელი მარკგრაფის, კონრად მონფერატელის მკვლელობა 1192 წლის 28 

აპრილს. 

ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ ისლამისტთა ორდენი სახელმწიფო 

წარმონაქმნი იყო, ასე რომ, ფაქტობრივად, ასასინები სახელმწიფო აპარატის 

თანამშრომლები გამოდიან. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ასასინები 

თამამად შეგვიძლია გავაიგივოთ სპეციალური დანიშნულების თანამედროვე ძალებთან. 

ტერორი, როგორც პოლიტიკური ძალადობის მეთოდი საფრანგეთის დიდი 

რევოლუციის პერიოდშიც გამოიყენებოდა.  ოქსფორდის ლექსიკონი „ტერორს“ 

საფრანგეთის რევოლუციის პერიოდად განმარტავს. იმ დროს ჯერ მარტო გილიოტინის 

დანის ქვეშ ათასობით ადამიანი მოკლეს4. ტერორი საფრანგეთში რევოლუციური 
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კონვენტით მოუწოდებდა. მაგრამ ამან იმგვარი ფორმები მიიღო, როდესაც თეზისი 

„რევოლუცია შთანთქავს თავის შვილებს“ ტერორის მართვის (regime de la terror) რეალურ 

ფორმად იქცა. 

ეს იყო რევოლუციური კონვენტის საკუთარი ინტერესების დაცვისაკენ მიმართული 

ორგანიზებული აქცია. მართლმსაჯულება, როგორც ასეთი, რევოლუციური ტრიბუნალის 

მიერ აღსრულდებოდა. მსჯავრდადებულებს ჰქონდათ ადვოკატის უფლება, ამიტომ 

სასიკვდილო განაჩენს, თუ მას გამოიტანდნენ, ტერორის აქტს ვერ დავარქმევთ. 

საფრანგეთის დიდი რევოლუცია იყო პირველი ძალოვანი ქმედება, რომელმაც ფართო 

მასებს მანამდე აბსოლუტურად მიუწვდომელ სხვადასხვა დემოკრატიულ 

ინსტიტუტებთან წვდომის საშუალება მისცა. 

თუმცა, თავად რევოლუციის ბელადები, როგორებიც იყვნენ დანტონი, რობესპიერი, 

სენ-ჟიუსტი, მარატი და სხვები, თავადვე იქცნენ იმ ინსტიტუტების მსხვერპლად, 

რომლებიც თვითონ შექმნეს. მარატი, როგორც ცნობილია, თავადის ქალმა შარლოტა 

კორდემ ხანჯლით მოკლა. მიუხედავად იმისა, რომ მარატი საფრანგეთის დიდი 

რევოლუციის მთავარი ბელადი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ სიცოცხლის ბოლო 

პერიოდში ის კონტრრევოლუციონერთა მასობრივი დასჯის მოწოდებებით გამოდიოდა, 

შარლოტა კონდეს ქმედებები ტერორისტული აქტის დეფინიციის ქვეშ არ ხვდება. 

მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა „ტერორი“ თვითნებურად გამოიყენებოდა 

საფრანგეთში, რევოლუციამ ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრივ მოწყობაში უდიდესი წვლილი 

შეიტანა. მოსახლეობის ფართო მასებმა მიიღეს უფლებები, რომლებითაც ადრე მხოლოდ 

პრივილეგირებულ დიდგვაროვნებს შეეძლოთ სარგებლობა. მართალია, მომდევნო 

მმართველებმა შეძლეს ახალი თავადაზნაურობის შექმნა და ახალი კონკორდატი 

გააფორმეს ეკლესიასთან, მაგრამ ამ ინსტიტუტების რევოლუციამდელი სტატუსის 

აღდგენას ამან მაინც ვერ უშველა.  

ტერორიზმის სათავეების კვლევისას არ შეიძლება არ მივაქციოთ ყურადღება 

კარბონარების იტალიურ საიდუმლო ორგანიზაციას. კარბონარები5 (იტ. - მენახშირეები) 

საიდუმლო მისტიკური გაერთიანება იყო, რომელიც მიზნად იტალიის გაერთიანებას და 

უცხოური ბატონობისგან მის გათავისუფლებას ისახავდა ХХ საუკუნის დასაწყისში. 



29 
 

იტალიაში გააფთრებული ბრძოლა გაჩაღდა ნაპოლეონის ჯარების წინააღმდეგ, 

რომლებმაც მეფედ ფრანგი გენერალი მიურატი დასვეს.  

კარბონარების რიგებში გაერთიანდნენ მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის 

წარმომადგენლები: გაქცეული ჯარისკაცები, თავად-აზნაურები, გლეხები. ორგანიზაციაში 

განსაკუთრებულ როლს ასრულებდნენ ასევე ფრანგი ოფიცრები, რომლებიც იტალიის 

სახელმწიფოს თანაუგრძნობდნენ. ზოგიერთი მკვლევარი, მაგალითად, რუსი ა. კრივიცკი 

მიიჩნევს, რომ კარბონარები თანამედროვე ტერორისტული ორგანიზაციების 

მამამთავართა რიცხვს უნდა მივაკუთვნოთ. მათმა მოქმედებამ, განსაკუთრებით კი 

კონსპირაციის შედეგებმა, სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა ევროპის სხვადასხვა ანარქო-

ტერორისტულ ჯგუფებზე, განსაკუთრებით XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. 

თუმცა, მშვიდობიანი მოსახლეობისა და მშვიდობიანი მიზნების წინააღმდეგ 

მიმართული პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა, რომელთანაც კარბონარებს 

რაიმე კავშირი ჰქონდათ, ისტორიოგრაფიაში არ დაფიქსირებულა. კარბონარების მთავარი 

მიზანი იყო ქვეყნის გათავისუფლება უცხოური წნეხისაგან და ტერიტორიული 

დაქუცმაცებულობისაგან. კარბონარების მეთოდები პარტიზანული ომის კატეგორიაში 

ხვდება, მიუხედავად იმისა, რომ შურისგების ზოგიერთი აქტი, შესაძლოა, კითხვებს 

აჩენდეს. 

 ნაპოლეონის რეჟიმის დაცემის შემდეგ 1814 – 1815 წლების ვენის კონგრესმა აპენინის 

ნახევარკუნძულზე აღადგინა ფეოდალურ-აბსოლუტისტური წარმონაქმნები, რომელთა 

სათავეშიც მონარქები იდგნენ: სიცილიის სამეფო, სარდინიის სამეფო, პაპის სახელმწიფო, 

მოდენის, პარმის, ლუნკუს, ტოსკანის საჰერცოგოები. ავსტრია-უნგრეთის იმპერიამ, 

ხელშეკრულების თანახმად, ვენეცია და ლომბარდია მიიღო. თავისუფალ აზროვნებას და 

საფრანგეთის დიდი რევოლუციის მსგავსი დემოკრატიული რეფორმებისკენ მოწოდებებს 

პაპობა და რესტავრირებული იტალიური სახელმწიფოების მთავრობები ახშობდნენ.  

ადრეულ ტერორისტულ ორგანიზაციათა რიცხვს ასევე უნდა მივაკუთვნოთ ეგრეთ 

წოდებული Calderari  - მექვაბეები, რომელიც 1816 წლის დასაწყისში შექმნა ნეაპოლის 

სამეფოს პოლიციის მინისტრმა, თავადმა კანოზამ6. ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბება 

კარბონარების დისკრედიტაციის მიზნით ჩაიფიქრეს. მისი წევრები ხდებოდნენ ციხიდან 

გათავისუფლებული სისხლის სამართლის დამნაშავეები და სხვა ლუმპენიზირებული 
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ელემენტები. მექვაბეთა მთავარი ამოცანა იყო იტალიური სახელმწიფოების ვენის 

ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ აღმოცენებული მმართველი ელიტის, მათი 

ტრადიციული, ხშირად შუასაუკუნეობრივი საფუძვლების დაცვა. ფორმალურად 

მექვაბეები თავიანთ ამოცანად იტალიის ნაწილის ავსტრია-უნგრეთის იმპერიისაგან 

გათავისუფლებას ისახავდნენ. კალდერარებმა ნამდვილი ნადირობა მოაწყვეს 

მოსახლეობის ლიბერალურ ნაწილზე, რომელიც კარბონარების მოძრაობას 

თანაუგრძნობდა. მათ წინააღმდეგ აქტიური ტერორისტული საქმიანობა მიმდინარეობდა, 

ხოცავდნენ აქტივისტებს და მათი ოჯახის წევრებს, მწვავდებოდა შიშისა და ძალადობის 

პოლიტიკა. ეს ყველაფერი კრიმინალის აღვირახსნილი ბოგინის თანხლებით 

მიმდინარეობდა. კანოზას უწყება გადასცემდა და ადგენდა არასასურველი ადამიანების 

სიებს, რომლებშიც ნეაპოლიტანური სახელმწიფოს სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელთა 

ასობით გვარი ფიგურირებდა. 

კარბონარებმა შეძლეს თავიანთი ძალების გაერთიანება, ნაწილობრივ იატაკქვეშეთში 

გადაინაცვლეს და იქიდან დაიწყეს კალდერარების პოზიციებზე საგრძნობი დარტყმების 

განხორციელება. გარდა ამისა, მმართველი ნეაპოლიტანური საზოგადოების სხვადასხვა 

ელიტარულ წრეებში ღრმავდებოდა შეგნება იმისა, რომ კარბონარებთან ბრძოლისას 

სახელმწიფოს დაყრდნობა დეკლასირებულ და ლუმპენიზირებულ ელემენტებზე 

კონტრპროდუქტიული იქნება. კალდერარებმა დიდი დანაკარგები განიცადეს არა 

მხოლოდ კარბონარების კარგად ორგანიზებული საპასუხო ქმედების გამო, არამედ 

ნეაპოლის მეფის მხრიდან მინისტრ კანოზას ავანტიურისთვის შემდგომ მხარდაჭერაზე 

უარის გამოც. კალდერარებთან ბრძოლისას კარბონარებმა ამავდროულად გამოიყენეს 

მძლავრი პროპაგანდისტული კამპანია, რომელშიც ღვთისმსახურები მონაწილეობდნენ. 

ყველაფერ ამის შედეგად, მოკლე ხანში კალდერარები განადგურდნენ, მათი ნარჩენები კი 

მომდევნო წლების განმავლობაში თანდათან შეერწყა კლასიკურ დანაშაულებრივ 

ორგანიზაციას, რომელიც დღემდე არსებობს ნეაპოლში.  

კალდერარები სახელმწიფოს მიერ პოლიციისა და სპეციალური სამსახურების 

დახმარებით შექმნილი თანამედროვე ტერორისტული ორგანიზაციების წინამორბედებად 

უნდა მივიჩნიოთ. 
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უნდა აღინიშნოს, რომ იტალიის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 

ასოციაციის პრობლემა დღემდე არსებობს. მაგალითად, რუსი ავტორები ი. ვაგმანი, ა. 

ილჩენკო და ს. ევმინოვა იტალიის ცნობილ პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეს - 

ჯუზეპე მაძინის ტერორისტად მიიჩნევენ და მისი მუშაობის მეთოდებს ლამის 

თანამედროვე საერთაშორისო ტერორიზმის პროტოტიპად აცხადებენ. მაგალითისთვის 

ავტორებს მოჰყავთ ცნობილი პაპის მინისტრის, თავისი ლიბერალობითა და 

რეფორმატორობით განთქმული პელეგრინო როსის მკვლელობა, რომელიც მაძინის 

სპეციალურმა აგენტმა ჩაიდინა.  

ავტორები მასვე მიაწერენ ნაპოლეონ III-ისა და მეფე პიემონტ კარლ ალბერტის 

მკვლელობის მცდელობებს. პირველ ობიექტთან (პ. როსისთან) დაკავშირებით 

ისტორიოგრაფიაში საკმაოდ საეჭვო დამადასტურებელი საბუთებია წამოდგენილი. 

თუმცა, ეს საბუთები რომც გავითვალისწინოთ, ჯუზეპე მაძინის წვლილი 

რისორჯიმენტოში - ქვეყნის უცხოელთა წნეხისგან და ტერიტორიული დანაწევრებისგან 

განმათავისუფლებელ მოძრაობაში გამორჩეულად დიდია. გარდა ამისა, რომც დავუშვათ 

მაძინის თანამონაწილეობა ნაპოლეონ III-სა და კარლო ალბერტოზე თავდასხმაში, 

შეუძლებელია დაჟინებით იმის მტკიცება, რომ აქტიური ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობის პირობებში შეტევა მშვიდობიან სამიზნეებზეც 

ხორციელდებოდა. 

საფრანგეთის დიდი რევოლუციისა და იტალიური რისორჯიმენტოს იდეებმა 

აქტიურად დაიწყო გავრცელება ევროპის ქვეყნებში და შემდგომში დაწყებულ მრავალ 

რეფორმას მისცა ბიძგი. ადამიანის უფლებების, თანასწორობის, თავისუფლების, 

კონსტიტუციის უზენაესობის იდეები არა მხოლოდ პოპულარული, არამედ მოთხოვნადიც 

გახდა მთელ ევროპის კონტინენტზე, თურქეთამდე. 

თუმცა, პოლიტიკური ექსტრემიზმის არენამ გადაინაცვლა რუსეთში, რომელიც იმ 

დროისათვის დემოკრატიული განვითარების კუთხით მეტად ჩამორჩენილ სახელმწიფოს 

წარმოადგენდა. რუსეთში აბსოლუტური მონარქია ყვაოდა. ბატონყმობა მხოლოდ 1861 

წელს გააუქმეს. ერთადერთი დემოკრატიული ინსტიტუტი ნაფიც მსაჯულთა 

სასამართლო იყო, რომელმაც შემდეგ, გარკვეულ მომენტში სასხლეტი კაუჭის როლი 

ითამაშა იმ ტერორისტული აქტების გრძელ ჩამონათვალში, რომლებმაც XIX საუკუნის 60-
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80-იანი წლების რუსეთს ზიანი მიაყენა. ევროპაში მიმდინარე მოვლენები და, 

უპირველესად, კონსტიტუციური უფლებებისთვის ბრძოლა რუსეთის საზოგადოების 

ელიტის პროგრესულ ნაწილზე აისახა. რუს ოფიცერთა მოწინავე ნაწილმა ნაპოლეონთან 

ომის დასრულების და რუსული არმიის უცხოეთში ლაშქრობებიდან (1813 – 1814 წლები) 

დაბრუნების შემდეგ ევროპიდან თან ჩამოიტანა საფრანგეთის დიდი რევოლუციის 

ახლებური ხედვა. მათი გავლენით განხორციელდა დეკაბრისტთა სახელგანთქმული 

გამოსვლა 1825 წლის 14 დეკემბერს. სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა ჩაიშალა. 

შეთქმულების მონაწილენი რეპრესიების მსხვერპლი გახდნენ, ამბოხის მთავარი 

ხელმძღვანელები: პესტელი, რილეევი და სხვები საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს7.  

დეკაბრისტების გამოსვლებმა უბიძგა რუსეთის იმპერატორ ნიკოლოზ I-ს, ნაბიჯები 

გადაედგა თავისი სახელმწიფოს ადმინისტრაციული ორგანოების გაძლიერებისკენ. 1826 

წელს იმპერატორის კანცელარიაში ეგრეთ წოდებული III განყოფილება შეიქმნა. 

ფაქტობრივად, ეს იყო პირველი სრულფასოვანი საგანგებო სამსახური რუსეთში, რომლის 

ფუნქციებშიც შედიოდა ინფორმაციის შეკრება და ანალიზი შესაძლო 

ანტისახელმწიფოებრივ მოძრობებზე რუსეთის საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტში. 

ცენტრალიზებული ხელისუფლების გაძლიერებამ, საგანგებო სამსახურის შექმნამ, 

ნებისმიერ განსხვავებულ აზრზე საყოველთაო კონტროლის გამკაცრებამ რუსეთში XIX 

საუკუნის 60-იან წლებამდე პრორევოლუციური მოძრაობების სტაგნაცია გამოიწვია8. 

XIX საუკუნის შუა წლებიდან ევროპაში რეფორმატორული პროცესები გაძლიერდა. 

მათი გავლენით მეფის რუსეთი იძულებული გახდა, წნეხის შესამსუბუქებლად 

გარკვეული ზომები მიეღო. 1861 წელს რუსეთში, როგორც იქნა, გააუქმეს სამარცხვინო 

ბატონყმობა. ახალი კანონის თანახმად, მიწა უწინდელი მფლობელი მემამულეების, 

თავადებისა და დიდგვაროვნების  სხვა წარმომადგენელთა საკუთრებაში რჩებოდა. 

გლეხები იძულებულნი იყვნენ, ძველ ბატონზე ემუშავათ, რომ მიწა როგორმე 

გამოესყიდათ. თუ მიწას როგორმე მიიკუთვნებდნენ, როგორც წესი, ის მოსავლის 

მისაღებად უვარგისი აღმოჩნდებოდა ხოლმე. ეს გლეხებს შორის მასობრივ პროტესტს 

იწვევდა, რაც რამდენიმე სერიოზულ გამოსვლაში გადაიზარდა კიდეც. მათ შორის 

შეიძლება გამოვყოთ ბუნტი ტამბოვის, პენზისა და ყაზანის გუბერნიებში. 
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ლიბერალურად განწყობილმა ინტელიგენციამ სტაგნაციის ხანგრძლივი წლების 

შემდეგ, ევროპული რეფორმების გავლენით დაიწყო გზების ძებნა სოციალურ-

პოლიტიკური და ეკონომიკური გარდაქმნების განსახორციელებლად. 

1866 წლის 4 აპრილს ოცდაექვსი წლის დიმიტრი კარაკოზოვმა ესროლა მეფეს. 

თავდასხმა წარუმატებელი აღმოჩნდა. 1866 წლის 1 ოქტომბერს სასამართლომ მას 

სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. გარდა ამისა, დაწყებული რეპრესიები რამდენიმე ათას 

ადამიანს შეეხო. 

დასავლელი ანალიტიკოსები XIX საუკუნის მეორე ნახევრის რუსეთში 

რევოლუციური ტერორის თემაზე მუშაობისას ყურადღებას აქცევენ მისი წარმოშობის 

შემდეგ მიზეზებს: 

მაგალითად, ამერიკელი სოვეტოლოგი რიჩარდ პაიპსი მიიჩნევს, რომ თანამედროვე 

ტერორის ფესვები 1879 წელში უნდა ვეძიოთ, როდესაც შეიქმნა ტერორისტული 

ორგანიზაცია „ნაროდნაია ვოლია“. ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტის, კლერ სტექტონის 

ვარაუდით კი ტერორის ეპოქას სათავე იშუტინის ორგანიზაციამ დაუდო. 

თავის წიგნში „ტერორის ქსელი“ იგი წერს: „მოსკოველმა რევოლუციონერმა 

ნიკოლოზ იშუტინმა ის (პოლიტიკური ტერორიზმი - ბ. ნ.) 1866 წლის იანვარში წამოაყენა. 

ლეგალური ფრთა აგიტაციისა და პროპაგანდის მიმართულებით ყოველდღიურ 

საქმიანობას ეწეოდა (სკოლებში, ბიბლიოთეკებში, პროვინციულ ინტელექტუალურ 

სექციებში, საზოგადოებრივ კლუბებში). მისი იატაკქვეშა ფრთა ახორციელებდა 

მკვლელობებს, შეირაღებულ ძარცვებს, შანტაჟსა და მსგავს ქმედებებს, რითაც პირველად 

წამოწია რუსეთის რადიკალურ სცენაზე როგორც ტერორისტები, ისე სისხლის სამართლის 

დამნაშავეები“. 

დასავლელი ექსპერტების ამ მტკიცებებს მხოლოდ ნაწილობრივ შეიძლება 

დავეთანხმოთ. 

როგორც დასავლელი, ისე რუსი მკვლევარები, რუსული ტერორიზმის სათავეებს 

უკავშირებენ შემდეგ პიროვნებებს: იშუტინელებისა და „ნაროდოვოლცების“ გარდა, 

ავტორობა მიეწერება ცნობილ ანარქისტ მ. ბაკუნინს და კათეხიზისის ავტორს - 

რევოლუციონერ ს. გ. ნეჩაევს. მათი როლი ევროპის ტერორისტული იდეოლოგიის 
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ფორმირებაში ნამდვილად მნიშვნელოვანია, თუმცა, რუსული ტერორიზმის პირველ 

იდეოლოგიურ დოკუმენტად მაინც პროკლამაცია „მოლოდაია როსსია“ უნდა 

დასახელდეს, რომელიც თავის კვლევაში მოჰყავს ო. ვ. ბუდნიცკის. პროკლამაციის 

ავტორია სტუდენტი პ. ზაიჩნევსკი. მიმართვაში ავტორი მიუთითებს რუსი ხალხის მძიმე 

მდგომარეობაზე და გამოსავალს მონარქისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიმართული 

მასობრივი ტერორის ორგანიზებაში ხედავს.  

სწორედ მსგავსმა თავისუფალმა და რადიკალურმა იდეებმა, რომლების ქადაგებაც პ. 

ზაიჩნევსკიმ დაიწყო, უბიძგა საშუალო ფენის ინტელექტუალთა ნაწილს, სიტყვიდან 

საქმეზე გადასულიყვნენ. ამ კატეგორიას მხარს უჭერდნენ ლიბერალური რუსეთის ფართო 

ფენები. ამ ვერსიის ობიექტურობის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ის ფაქტი, რომ 

რევოლუციონერმა ვ. ზასულიჩმა 1878 წლის 24 იანვარს პეტერბურგის ქალაქის თავს, ფ. 

ტრეპოვს ესროლა. აქციის საბაბი გახდა ტრეპოვის სასტიკი მოპყრობა რევოლუციური 

აქტიურობისთვის გასამართლებული და დაკავებული პირების მიმართ. მიუხედავად 

იმისა, რომ ტრეპოვი მძიმედ დაიჭრა, სასამართლომ გაამართლა ზასულიჩი. 

ზასულიჩის დაუსჯელობით გათამამებულმა ტერორისტებმა 1878 წელს რუსეთის 

იმპერიის პოლიციის მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ თავდასხმების სერიები მოაწყვეს.  

- მაისი, 1878 წ. „ნაროდნიკმა“ გ. პოპკუმ ხანჯლის დარტყმით მოკლა კიევის 

ჟანდარმერიის სამმართველოს უფროსი გ. გეინინგი; 

- აგვისტო, 1878 წ. „ნაროდნიკი“ ს. სტეპნიაკ-კრავჩინსკი იტალიური სტილეტით 

გაუსწორდა ჟანდარმერიის შეფ მეზენცევს სანკტ-პეტერბურგში9. 

მომხდართან დაკავშირებით, იმპერატორმა ალექსანდრე II-მ რადიკალურ ზომებს 

მიმართა. ყველა პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაული სამხედრო სასამართლოებს 

გადაეცა განსახილველად. ახალი კანონის თანახმად, პოლიტიკურად მოტივირებული 

საქმეების განხილვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს აეკრძალა. 

მეფის ადმინისტრაციის მიერ გატარებული აქტიური ზომების მიუხედავად, 

ტერორისტული აქტები 1879 წელში კვლავ გაგრძელდა. გაზაფხულზე განხორციელდა 

ორი უშედეგო თავდასხმა მესამე განყოფილების ხელმძღვანელ დრენტელნზე (13 მარტს) 

და თავად იმპერატორ ალექსანდრე III-ზე (2 აპრილს). 
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სახელმწიფოს რეპრესიების მიუხედავად, ქვეყანაში ტერორისტული აქტიურობა 

იზრდებოდა. იმ დროისათვის უმსხვილეს რევოლუციურ ორგანიზაცია „ზემლია ი 

ვოლიაში“, რომელიც, უმთავრესად, ბრძოლის პოლიტიკური მეთოდებით მოქმედებდა, 

განხეთქილება მოხდა. ხელმძღვანელთა ნაწილი გ. პლეხანოვის მეთაურობით დაჟინებით 

ითხოვდა ბრძოლის მშვიდობიანი მეთოდებით გაგრძელებას და მთავარ დასაყრდენად 

გლეხთა შორის აგიტაციურ მეთოდებს მიიჩნევდა. მეორე ნაწილი ა. მიხაილოვის 

ხელმძღვანელობით მთავრობის დეზორგანიზაციისთვის ბრძოლის დაწყებისკენ 

მოუწოდებდა, მხოლოდ და მხოლოდ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით. 

1879 წლის შემოდგომაზე ძალისმიერი მეთოდების მომხრეებმა შექმნეს XIX საუკუნის 

ერთ-ერთი უმსხვილესი ტერორისტული ორგანიზაცია „ნაროდნაია ვოლია“, რომელიც 

მკაცრი იერარქიით და კარგი ორგანიზებულობით გამოირჩეოდა. მას ჰქონდა 

ცენტრალიზებული სტრუქტურა, რომელსაც სათავეში აღმასრულებელი კომიტეტი ედგა. 

1881 წლის დასაწყისისთვის ორგანიზაციაში დაახლოებით 500 კაცი შედიოდა, ხოლო 

მთელი პერიოდის მანძილზე - 1879 – 1883 წლებში ის 80 – 90 ადგილობრივ, 100 – 120 

მუშათა, 30 – 40 სტუდენტურ, 20 – 25 გიმნაზიელთა და დაახლოებით 25-მდე სამხედრო 

რგოლს აერთიანებდა.10  

ორგანიზაცია უმთავრეს ამოცანად იმპერატორ ალექსანდრე II-ის მკვლელობას 

ისახავდა. 

„ნაროდნაია ვოლია“ იყო პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც ტერორისტული 

მოღვაწეობისთვის მაღალი ტექნოლოგიები გამოიყენა. ამას განაპირობებდა ის, რომ 

ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ახალგაზრდა, ნიჭიერი მეცნიერი ნიკოლაი 

კიბალჩიჩი - ქიმიისა და ფიზიკის სფეროების საუცხოო სპეციალისტი. მან მოაწყო 

დინამიტების სახელოსნო, სადაც მჟავურ და თვით ელექტრონულ დეტონატორებიან 

ასაფეთქებელ მოწყობილობებსაც კი ამზადებდა. 

1881 წლის 1 მარტიდან სანქტ-პეტერბურგში განხორციელდა რუსეთის ისტორიაში 

ყველაზე მასშტაბური ტერორისტული აქტი. ეკატერინეს არხზე, „ნაროდნაია ვოლიას“ 

წევრის - იგნატი გრინევიცკის ნასროლი თვითნაკეთი ყუმბარის აფეთქებით მოკლეს 

იმპერატორი ალექსანდრე II. 
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ეს იყო პოლიციელთა ძალებისა და ჟანდარმერიის ნამდვილი მარცხი. 

ტერორისტულმა ორგანიზაციამ კი კონსპირაციისა და ორგანიზებულობის საოცრებები 

წარმოადგინა.  

თუმცა, სახელმწიფო აპარატმა სულ მალე გააცნობიერა იმ სიტუაციის მთელი 

საშინელება, რომელშიც ქვეყანა აღმოჩნდა. უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდში რუსეთი 

დინამიკური ეკონომიკური განვითარების გზას დაადგა, რასაც ბატონყმობის გაუქმებამაც 

შეუწყო ხელი. ამასთან, მეფის მკვლელობას რუსეთის რევოლუციურ აქტიურობაზე 

არანაირი გავლენა არ მოუხდენია. 

ამ სიტუაციაში სახელმწიფომ მიიღო საგანგებო ზომები, რომელთა შორისაც ერთ-

ერთი იყო სარფიანი საკადრო ნაბიჯი - შინგან საქმეთა მინისტრი გრაფი დ. ტოლსტოი 

გახდა. იგი ჭკუით, სისასტიკით და ოპერაციების კარგად დაგეგმვის უნარით 

გამოირჩეოდა. 1881 წლის 15 აპრილს მსჯავრდებულები ჟელიაბოვი, კიბალჩიჩი, 

მიხაილოვი, პეროვსკაია და რისაკოვი ჩამოახრჩვეს. ასობით აქტივისტი და მათი 

თანამოაზრე პირი დააპატიმრეს და კატორღებსა და ციხეებში სხვადასხვა ვადით 

პატიმრობა მიუსაჯეს. პოლიციისა და ჟანდარმერიის ძალებით თავიდან აიცილეს 

ტერორისტული აქტი მეფე ალექსანდრე III-ის წინააღმდეგ, რომელიც 1887 წლის 1 მარტს 

უნდა განხორციელებულიყო. ცუდი ორგანიზების გამო, თავდასხმა ჩაიშალა, მისი 

ორგანიზატორები კი, რომელთა შორისაც იყო ლენინის ძმა - ალექსანდრე ულიანოვი, 1887 

წლის 20 მაისს შლისელბურგის ციხე-სიმაგრეში ჩამოახრჩვეს.  

მეფის პოლიციის ოპერატიულობისა და სასამართლოს განაჩენების სისასტიკის 

შემხედვარე, „ნაროდნაია ვოლიას“ ბევრი წევრი იძულებული გახდა, ევროპაში 

გაქცეულიყო. ამ პერიოდიდან ახალი ათასწლეულის დასაწყისამდე რუსეთში 

რადიკალური ექსტრემიზმის აქტიურობის კლების ტენდენცია შეინიშნება.  

რუსეთში მიმდინარე პროცესების პარალელურად, ევროპას გადაუარა მთელმა 

სერიამ ანარქისტების თავდასხმებისა იმ პირებზე, რომლებიც სახელმწიფოში 

ხელისუფლების სიმბოლოს წარმოადგენდნენ.  

1893 წლის დეკემბერში ანარქისტმა ოგიუსტ ვაიანმა პარლამენტის შენობაში ნაღმი 

ააფეთქა და სასჯელი მიესაჯა კიდეც. საფრანგეთის პრეზიდენტმა სადი არნომ განაჩენის 



37 
 

შესამსუბუქებლად არანაირი ზომა არ მიიღო. ვაიანი გილიოტინაზე აიყვანეს. დასჯილი 

ამხანაგის გამო შურისძიება იტალიელმა ანარქისტმა კაზერმომ გადაწყვიტა. 

XX საუკუნის მეორე ნახევრის რუსული ტერორიზმისგან განსხვავებით, ევროპელი 

ანარქისტების უკან არ იდგა ძლიერი ორგანიზაცია, ევროპული საზოგადოება კი 

გაცილებით შეუწყნარებელი იყო ამგვარი პოლიტიკური ძალადობის მიმართ. „ნაროდნაია 

ვოლიას“ წარმომადგენლები, ანარქისტებისგან განსხვავებით, გმობდნენ ტერორისტულ 

აქტებს ისეთ ქვეყნებში, სადაც შესაძლებელი იყო ნორმალური, დემოკრატიულ 

პრინციპებზე დაფუძნებული პოლიტიკური მოღვაწეობა. მაგალითად, ტერორისტული 

ორგანიზაცია „ნაროდნაია ვოლიას“ აღმასრულებელმა კომიტეტმა ღრმა მწუხარებით 

მიუსამძიმრა ამერიკელ ხალხს აშშ-ის პრეზიდენტ გარფილდის მკვლელობის გამო. 

„ნაროდნაია ვოლიას“ აღმასკომი წერდა, რომ „ქვეყანაში, სადაც პიროვნების თავისუფლება 

პატიოსანი იდეური ბრძოლის საშუალებას იძლევა, სადაც ხალხის თავისუფალი ნება 

განსაზღვრავს არა მარტო კანონს, არამედ მმართველ პირსაც, ამგვარ ქვეყანაში 

პოლიტიკური მკვლელობა, როგორც ბრძოლის საშუალება, ისეთივე დესპოტიზმის სულის 

გამოვლინებაა, რომლის განადგურებასაც ვისახავთ ჩვენ მიზნად რუსეთში.“ 

რუსეთსა და ევროპაში განხორციელებულმა ტერორისტულმა აქტებმა მსოფლიო 

საზოგადოება აიძულა, გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა ტერორიზმის საფრთხესთან 

ბრძოლის საქმეში, რადგან მან სახიფათო მასშტაბების მიღება დაიწყო. ანარქიის 

აღზევებასთან ბრძოლაში ძალისხმევის გაერთიანების თემატიკისადმი მიძღვნილი 

პირველი კონფერენცია 1898 წელს რომში გაიმართა. კონფერენციის შედეგების მიხედვით, 

ხელი მოეწერა აქტს, რომელიც ადმინისტრაციული, საკანონმდებლო და პოლიტიკური 

ხასიათის სხვადასხვაგვარ ღონისძიებებს მოიცავდა. აქტს ხელი 20 სახელმწიფოს 

წარმომადგენლებმა მოაწერეს, 17 ქვეყანამ მისი რეკომენდაციები გაითვალისწინა.11 

სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტია 1901 წლის ბოლოს, „აგრარული 

სოციალისტური ლიგისა“ და „სოციალისტების სამხრეთის პარტიის“ შერწყმის შედეგად 

შეიქმნა. ამ ეტაპზე რუსეთის ისტორიაში დასრულდა მცირე შესვენება, რომელიც 1988 

წლიდან გრძელდებოდა. ამ წლებში რუსეთის იმპერია 1887 წელს მეფე ალექსანდრე III-ზე 

თავდასხმის მცდელობის და ამის გამო „ნაროდნაია ვოლიას“ ახალგაზრდა წევრების 

ჯგუფის დასჯის შემდეგ, რევოლუციონერი რადიკალების მიმართ განსაკუთრებულ შიშს 
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არ განიცდიდა. თუმცა, ესერების პარტიის შექმნამ რუსეთის იმპერია თავისი ინტერესების 

დასაცავად ახალი ამოცანების წინაშე დააყენა. რუსეთის რევოლუციური ტერორის 

ცნობილი მკვლევარი ანა გეიფმანი წერს: „...მაგრამ სოციალისტ-რევოლუციონერთა 

პარტიამ ოფიციალურად ჩართო ტერორისტული ტაქტიკა თავის პროგრამაში და თავად 

გახდა ტერორის განსახიერება, რამდენადაც სწორედ ის იყო პასუხისმგებელი 

ცენტრალური ხელისუფლებების წარმომადგენლებზე განხორციელებულ დეტალურად 

დაგეგმილ და ხშირად წარმატებულ თავდასხმებზე სანქტ-პეტერბურგსა და მოსკოვში. 

მსგავსი წარმატება არცერთ რუსულ ტერორისტულ ჯგუფს არ ჰქონია.12 

გეიფმანი ამ ნაშრომში ყურადღების მიღმა ტოვებს ესერების საქმიანობას სანქტ-

პეტერბურგისა და მოსკოვის ფარგლებს გარეთ, რაც, ჩვენი აზრით, არც თუ ისე 

მართებულია.  

მოვიყვანოთ ესერების მიერ განხორციელებული ყველაზე ხმაურიანი 

ტერორისტული აქციების მაგალითები: 1901 წელს მოკლეს განათლების მინისტრი ნ. 

ბოგოლეპოვი, 1902 წელს - შინაგან საქმეთა მინისტრი დ. სიპიაგინი, გენერალ-

გუბერნატორი ვ. ვალი; განხორციელდა წარუმატებელი თავდასხმა ხარკოვის გუბერნატორ 

ი. ობოლენსკიზე. 1903 წელს მოკლეს უფის გენერალ-გუბერნატორი ნ. ბოგდანოვიჩი (უფა), 

ფინეთის გენერალ-გუბერნატორი ნ. ბობრიკოვი, 1904 წელს - შინაგან საქმეთა მინისტრი ვ. 

პლევე, 1905 წელს - მოსკოვის გენერალ-გუბერნატორი, დიდი თავადი ს. რომანოვი.  

როგორც მოყვანილი ფაქტებიდან ვხედავთ, ესერების უმსხვილესი ტერორისტული 

აქტები, უმთავრესად, ხორციელდებოდა რუსეთის იმპერიის მაღალჩინოსნების 

წინააღმდეგ, მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის ფარგლებს გარეთ. 

ზოგიერთი მკვლევარი, მათ შორის გეიფმანიც, მიიჩნევენ, რომ ესერების საბრძოლო 

ორგანიზაცია ამ პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტიკის მთავარი გამტარებელია. 

თუმცა, აქვე უნდა გავიხსენოთ, რომ ესერების პარტიის ეგიდით ტერორისტულ აქტებს 

კიდევ სამი რევოლუციური ჯგუფი ახორციელებდა. ეს იყო ჩრდილოეთის საბრძოლო 

მფრინავი რაზმი (სანქტ-პეტერბურგი), ცენტრალურ კომიტეტთან არსებული საბრძოლო 

რაზმი - ეგრეთ წოდებული მაქსიმალისტები და აგრარული ტერორისტები. 
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საგულისხმოა, რომ ესერების საბრძოლო ორგანიზაციამ თავისი არსებობის მანძილზე 

(1901 – 1906 წწ) მხოლოდ 11 თავდასხმა მოაწყო (საერთო რაოდენობის 5 %-ზე ნაკლები). 

თუმცა, 1905 წლამდე განხორციელებულ მათ აქციებს 1905 – 1907 წლებში დაწყებული 

რევოლუციური მოვლენების წინ ნაპერწკლის ეფექტი ჰქონდა. მკვლევარებს ესერების 

პარტიის დიდი რაოდენობის თანხით დაფინანსების მრავალი მაგალითი მოჰყავთ, 

მაგალითად, 1904 წლის 15 ივლისს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვ. პლევეს მკვლელობის 

შემდეგ.13 

ზემოაღნიშნული ჯგუფები 1905 წლიდან აქტიურ ტერორისტულ საქმიანობას 

იწყებენ. იმ წელს 59 თავდასხმა განხორციელდა, 1906 წელს - 78, 1907 წელს - 317.14 

რუს მკვლევარ ფ. რაზაკოვს ესერების ტერორის სრულიად განსხვავებული 

სტატისტიკა მოჰყავს. მისი მონაცემებით, 1905 წელს 51 თავდასხმა მოხდა, 1906 წელს - 78, 

1907 წელს კი - 317. 

XX საუკუნის პირველ ათწლეულში ტერორის აქტიურად გავრცელების მიზეზებად 

შესაძლოა განიხილოს შემდეგი ფაქტორები: 

- რუსეთის პოლიტიკური ცხოვრების ჩამორჩენილობა, ევროპულთან შედარებით. 

ლიბერალურ დემოკრატიულ მოძრაობასთან ბრძოლის გაგრძელება იმპერიის 

სახელმწიფო მანქანის მხრიდან მეფე ალექსანდრე II-ს მკვლელობის შემდეგაც კი. 

- რუსეთის იმპერიის სასოფლო სეგმენტის კრიზისი. გლეხების დიდ ქალაქებში 

გადასვლა და შიდა მიგრაცია; 

- კაპიტალიზმის განვითარება რუსეთის დიდ ქალაქებში. ახალი ქარხნებისა და 

ფაბრიკების გახსნა. მოსახლეობაში მუშათა კლასის ფენის  საბოლოო ფორმირება; 

- საწარმოებში მომუშავე მუშებისთვის ისეთი ელემენტარული სოციალური 

უფლებების არქონა, როგორიცაა მუშათა შრომის დაცვა, დაბალი ხელფასები, ხანგრძლივი 

სამუშაო დღე და სხვა; 

- ველიკორუსული შოვინიზმისა და რუსიფიკაციის პოლიტიკის გაგრძელება 

იმპერიაში მცხოვრები ხალხების მიმართ. რუსეთის იმპერიისთვის „ხალხთა ციხის“ 

სტატუსის დამკვიდრება; 
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- მოსახლეობის ლუმპენიზაცია, დანაშაულებრივი საზოგადოების სხვადასხვაგვარ 

ფორმებად (ქურდული, ბანდიტური, ყაჩაღური რაზმები) გაერთიანებული 

ორგანიზებული ჯგუფების, დეკლასირებული ელემენტების გაჩენა; 

- დისკრიმინაციის განსაკუთრებული ფორმების გამოყენება. 

რუსეთის იმპერიაში განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ 

ებრაელები. 

დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ნაციონალურ-რელიგიური 

სეპარაციის სახეს იღებდა, იყო ე. წ. ბინადრობის ზღვარი ებრაელებისთვის. ის ეკატერინე 

II-ს ბრძანებულებით შემოიღეს. ამ კანონის მიხედვით, იზღუდებოდა ტერიტორია, 

რომლის საზღვრებს მიღმა დასახლების უფლებაც ჰქონდა ებრაელ მოსახლეობას, მუდმივ 

საცხოვრებლად. 

სხვადასხვა გამოთვლით, რუსეთის იმპერიაში XIX საუკუნის ბოლოსთვის 5 

მილიონზე მეტი ებრაელი ცხოვრობდა. მათგან დაახლოებით 200 ათას კაცს ჰქონდა 

ბინადრობის ზღვარს მიღმა ცხოვრების უფლება.15 

უფრო მეტიც, XIX საუკუნეში რუსეთის იმპერიაში ხელისუფლება სერიოზულად არ 

ეკიდებოდა ებრაელთა მიმართ გაუთავებელ ბრალდებებს სისხლიან რიტუალურ 

მკვლელობებში. ებრაელთა ბრალდებების შესახებ ისმოდა როგორც სასამართლო 

სხდომებზე, ისე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების რეაქციული გამოცემებიდან. 

ებრაელებს უკრძალავდნენ განათლებაზე, სამუშაოზე წვდომას.  

გარდა ამისა, რუსეთის იმპერიაში ძლიერდებოდა სიონისტური მოძრაობა, რომელიც 

მაქსიმალურად უშლიდა ხელს ებრაელების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის 

საკითხს. ეს და სხვა პრობლემები ებრაელ მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი 

ახალგაზრდობას, რევოლუციური მოძრაობისკენ უბიძგებდა. ა. გეიფმანის მიერ 

მოყვანილი მონაცემების თანახმად, 1900 წლისთვის პოლიტიკური დანაშაულებებისთვის 

დაპატიმრებულ პირთა 30 %-ს ებრაელები შეადგენდნენ. 1903 წლისთვის რევოლუციური 

პარტიების წევრთა 50 % ებრაელი იყო.16 
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ერთ-ერთი იმ ფაქტორთაგანი, რომელიც რუსეთის ებრაელ მოსახლეობაში 

რევოლუციური იდეების გავრცელებას უწყობდა ხელს, იყო მარქსიზმი, რომელიც XX 

ასწლეულის დასაწყისისთვის რუსული რევოლუციური მოძრაობის მთავარ შემადგენელ 

ნაწილს წარმოადგენდა. ჩვენი აზრით, ამას ხელს თავად კარლ მარქსის ებრაული 

წარმომავლობაც უწყობდა. მარქსისტული იდეები თანასწორობაზე და ებრაული 

რელიგიური დოქტრინის ნეტარ ცხოვრებაზე ხშირად ემთხვეოდა მარქსიზმის 

კლასობრივი თანასწორობისა და კომუნისტური მომავლის იდეებს. მიუხედავად იმისა, 

რომ მარქსიზმი იმ იდეოლოგიის მომხრე იყო, რომ ისტორია კანონზომიერად იქმნება და 

რევოლუციის მამოძრავებელ ძალას კლასები წარმოადგენს, რუსული ექსტრემიზმის 

იდეოლოგები მის ნაწარმოებებში იმას ამოიკითხავდნენ ხოლმე, რასაც თავად მიიჩნევდნენ 

საჭიროდ. მარქსის ნაწარმოებებში ნამდვილად არის ადგილები, რომლებიც კითხვებს 

აჩენს ტერორიზმთან მის დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. საფრანგეთის 

რევოლუციური მოვლენებისადმი მიძღვნილ ერთ-ერთ სტატიაში კ. მარქსი წერდა: 

„...კონტრრევოლუციის კანიბალიზმი დაარწმუნებს ხალხებს იმაში, რომ არსებობს 

მხოლოდ ერთი საშუალება, რომელსაც შეუძლია შეამციროს, გაამარტივოს და 

გააერთიანოს ძველი საზოგადოების სისხლმოწყურებული აგონია და ახალი 

საზოგადოების დაბადების თანმდევი სისხლიანი ტანჯვა, და ეს საშუალება 

რევოლუციური ტერორია."17 

ებრაელთა შორის, განსაკუთრებით კი - ახალგაზრდებში მარქსის სწავლება 

თავისუფლებაზე, თანასწორობაზე, ინტერნაციონალიზმსა და უკლასო საზოგადოებაზე 

ძალიან მომხიბვლელი აღმოჩნდა, შესაბამისად, მისი მიღწევის მეთოდებიც, თუნდაც 

ამისათვის სისხლიან აქციებზე წასვლა ყოფილიყო საჭირო - მათთვის ეს მისაღები იყო. 

თუმცა, რევოლუციურ მოძრაობაში ებრაელთა დიდმა ნაკადმა გამოიწვია ის, რომ 

მეფის ადმინისტრაციის სხვადასხვა სტრუქტურის მეთვალყურეობის ქვეშ დაიწყო მათი, 

როგორც რუსეთის სახელმწიფოში მთავარი შფოთის მთესველების დევნა. ებრაელები 

რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთ ყველაზე უძველეს კულტურას წარმოადგენდნენ.18 

მიუხედავად ამისა, რუსეთის იმპერიის უმაღლესი იერარქების ხელშეწყობითა და 

მხარდაჭერით, რევოლუციური მოძრაობის გააქტიურებასთან ერთად მთელ ქვეყანაში 

ანტისემიტური შაბაში დაიწყო. გახშირდა შავრაზმელების წაქეზება, რომლებიც შიგადაშიგ 
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არბევდნენ ებრაელებს. ამათგან ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა 1905 წლის დეკემბერში 

მომხდარი დარბევები კიშინევში, ოდესასა და გომელში. საქმე იქამდე მივიდა, რომ 

პოლიციის დეპარტამენტის კედლებში საუცხოოდ მოწყობილი საიდუმლო ტიპოგრაფია 

მოქმედებდა. იქ იბეჭდებოდა დარბევის თემატიკის ლიტერატურა ებრაელების 

განადგურების მოწოდებებით.19 ანტისემიტური გამოსვლების კულმინაციად იქცა ეგრეთ 

წოდებული ბეილისის საქმე, სადაც 12 წლის ბიჭის, ა. იუშინსკის რიტუალურ 

მკვლელობაში ბრალი ქარხანაში მმართველად მომუშავე ებრაელ ბეილისს ედებოდა. ამ 

პროცესმა, რომელიც კიევში გაიმართა, მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა რუსეთის 

იმპერიის რეპუტაციას არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ. 

XX საუკუნის დასაწყისის რუსეთში ტერორიზმთან დაკავშირებული მოვლენების 

ანალიზისას, ღირსეულ ყურადღებას იმსახურებს რუსეთის იმპერიის პოლიციის 

დეპარტამენტისა და სხვა საგანგებო სამსახურების მუშაობა. 

ამ ოპერაციების ყველაზე წარმატებული შედეგი იყო ესერების პარტიის უმაღლეს 

ხელმძღვანელობაში ებრაული წარმომავლობის აგენტის, ე. ფ. აზეფის ჩანერგვა. აზეფმა 

ჯერ კიდევ სტუდენტობისას, გერმანიაში დაიწყო პოლიციის დეპარტამენტის უცხოეთის 

განყოფილებასთან თანამშრომლობა. 1902 წლის ზაფხულიდან აზეფი სოციალისტ-

რევოლუციონერთა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი იყო. 1903 წლის მაისიდან 

იგი სათავეში ჩაუდგა ტერორის მთავარ დამრტყმელ რაზმს - ესერების საბრძოლო 

ორგანიზაციას.  

ეს უნიკალური შემთხვევაა ტერორიზმის მსოფლიო ისტორიაში, როცა მსოფლიოს 

ერთ-ერთ უმსხვილეს ტერორისტულ ორგანიზაციას პოლიციის აგენტი 

ხელმძღვანელობდა. აქ უნდა აღინიშნოს სანქტ-პეტერბურგის განყოფილების 

ხელმძღვანელის, ა. ვ. გერასიმოვის მნიშვნელოვანი როლი. სწორედ აზეფთან მისი 

იუველირული მუშაობის წყალობით მოხერხდა უმსხვილესი ტერორისტული აქტების 

თავიდან აცილება, რომლებიც ესერების პარტიის ხელმძღვანელობამ დაგეგმა, მათ შორის, 

პრემიერ-მინისტრ სტოლიპინსა და იმპერატორ ნიკოლოზ II-ზე თავდასხმები. 

ამასთან, ისტორიული ფაქტები მოწმობენ, რომ პოლიციის ძალები ყველაფერზე 

მიდიოდნენ, რათა აზეფი მის თანამებრძოლებს არ გამოეაშკარავებინათ. ამაზე 

მეტყველებს თავდასხმა შინაგან საქმეთა მინისტრ ვ. პლევეზე 1904 წლის 15 ივლისს. 
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აზეფის მარცხი რომ აეცილებინათ, პოლიციის მაღალჩინოსნები იძულებული გახდნენ, 

თვალი დაეხუჭათ ამ მასშტაბური ტერორისტული აქტის მზადებაზე. მიუხედავად იმისა, 

რომ პლევეს დაცვაზე წელიწადში 800 ათასი რუბლი იხარჯებოდა, აზეფმა ამ აქციის 

ბრწყინვალედ მომზადება მოახერხა, რის შედეგადაც პლევე მის კარეტაში შეგდებულმა 

ყუმბარამ იმსხვერპლა.20 

პოლიციის მაღალჩინოსნები აზეფს სხვადასხვაგვარად ახასიათებდნენ, თუმცა, 

უპრიანი იქნება, მისი უშუალო ხელმძღვანელის, სანქტ-პეტერბურგის დაცვის 

განყოფილების უფროსის - ა. ვ. გერასიმოვის სიტყვები მოვიყვანოთ: „თავისი მრწამსით, 

აზეფი ძალიან ზომიერი ადამიანი იყო - ზომიერ ლიბერალზე მეტად მემარცხენე არ 

ყოფილა. იგი ყოველთვის მკაფიოდ, ხანდახან დაუფარავი გაღიზიანებითაც კი იხსენიებდა 

მოქმედების ძალადობრივ მეთოდებს... ის რევოლუციის შეუპოვარი მტერი იყო და 

აღიარებდა მხოლოდ რეფორმებს, ისიც მხოლოდ თანდათანობით გატარებულს.“ 

სავარაუდოდ, უფროსის მხრიდან ხელქვეითის გამართლების მცდელობასთან გვაქვს 

საქმე. მით უფრო, რომ სხვა წყაროები გვაძლევს იმის საფუძველს, გერასიმოვის სიტყვები 

ეჭვქვეშ დავაყენოთ. 

ანალიზის სისრულისათვის, სასურველია გავითვალისწინოთ საპირისპირო 

თვალსაზრისიც, რომელიც თავის წიგნში მოჰყავს ა. სპირიდოვიჩს, რომელსაც ნიკოლოზ 

II-ის მეფობისას რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში საკმაოდ 

მაღალი თანამდებობები ეჭირა21: აზეფი უპრინციპო და ანგარებიანი ეგოისტია, რომელიც 

ხან მთავრობის სასარგებლოდ მუშაობს, ხან - რევოლუციის; ერთ მხარესაც ღალატობს და 

მეორესაც, მომენტისა და პირადი სარგებლიდან გამომდინარე; მოქმედებს არა მხოლოდ 

როგორც მთავრობისთვის ცნობების მიმწოდებელი, არამედ როგორც პროვოკატორი, ამ 

სიტყვის პირდაპირი გაგებით, თავად დანაშაულების ჩამდენი და შემდეგ ამის 

ნაწილობრივ მთავრობისთვის გამსაღებელი, ანგარების გამო.22" 

აზეფის წინააღმდეგობებით აღსავსე პიროვნებაზე საკუთარი მოსაზრება აქვს 

დასავლეთის ექსპერტთა საზოგადოების თავმჯდომარეს - მეთიუ ლენდისს, რომელიც 

მიიჩნევს, რომ აზეფის მოღვაწეობაში შეიმჩნეოდა ტერორისტულ საქმიანობაში საკუთარი 

დამოუკიდებელი თამაშის წაყვანის მცდელობა, მიუხედავად პოლიციელ უფროსებზე 

დამოკიდებულებისა. თვალსაჩინოებისთვის ლენდისს მოჰყავს აზეფის უაქტიურესი 
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მონაწილეობა და მისი გადამწყვეტი როლი შინაგან საქმეთა მინისტრ პლევეზე 

თავდასხმაში. იგი მხარს უჭერს ვერსიას იმის შესახებ, რომ აზეფმა ეს თავდასხმა 

განსაკუთრებული იდეური მოტივით მოაწყო კიშინევის დარბევის პასუხად, რომლის 

დროსაც რამდენიმე ათეული ებრაელი დაიღუპა.23 

როგორც ვხედავთ, დასავლელი ექსპერტის აზრი აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება 

სურათს, რომელსაც გერასიმოვი აზეფის შესახებ გვიხატავს. 

აზეფის მოტივირებულობის მტკიცებულებას ემსახურება სიტყვები, რომლებიც 

მოსკოვის რაბინს, იაკობ მაზეს ეკუთვნის. ის აზეფს პირადად იცნობდა. რაბინის აზრით, 

აზეფმა მოკლა ორი ყველაზე თავგამოდებული ანტისემიტი აქტივისტი, რომლებსაც 

რუსეთის მთავრობაში ყველაზე მაღალი თანამდებობები ეკავათ, ვინაიდან ის ყოველთვის 

სულით ხორცამდე ებრაელად რჩებოდა.24 

ასეა თუ ისე, პოლიციის მაღალჩინოსნების გამორჩეული ტაქტიკის წყალობით, 

რუსეთში თავიდან აიცილეს ისეთი სიტუაციის განვითარება, რომლის სცენარითაც 

ტერორიზმი გახდებოდა ქვეყანაში 1917 წელს მომხდარი მოვლენების კატალიზატორი, 

რომლებმაც სახელმწიფოებრიობის კოლაფსი და ხელისუფლებაში ბოლშევიკების მოსვლა 

გამოიწვია. 

ესერების სასამართლოს შემდეგ, რომელშიც, რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა 

მოგვეჩვენოს, მონაწილეობდა პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ა. ლ. 

ლოპუხინი, აზეფი ამხილეს.25 მან პეტერბურგის დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელის, 

გერასიმოვის დახმარებით გაქცევა მოახერხა, გერმანიაში გადავიდა და ნოიმაერის გვარით 

ცხოვრობდა 1918 წლის აპრილამდე, სანამ ურემიით არ გარდაიცვალა. 

სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა საბოლოოდ 

აღიარა, რომ მისი ერთ-ერთი ლიდერი პროვოკატორი იყო, შესაბამისი შეტყობინება კი 

მხოლოდ 1909 წლის 8 იანვარს გამოაქვეყნა: 

„სრპ-ს ცენტრალური კომიტეტი პარტიულ ამხანაგებს ამცნობს, რომ ინჟინერი ევგენი 

ფილიპეს ძე აზეფი, 38 წლის (პარტიული მეტსახელები: „მსუქანი“, „ივან ნიკოლაევიჩი“, 

„ვალენტინ კუზმიჩი“), სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის წევრი დაარსების 

დღიდან, არაერთხელ არჩეული პარტიის ცენტრალურ უწყებებში და ცენტრალური 
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კომიტეტის წევრი, მხილებულია რუსეთის პოლიტიკურ პოლიციასთან კავშირში და 

ცხადდება პროვოკატორად".26 

ამ მხილებამ მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ ესერების 

მორალურ სულისკვეთებაზე, არამედ სხვა რევოლუციურ წრეებზეც. ბრძოლის 

ტერორისტული მეთოდების ბევრმა ყოფილმა მომხრემ გადააფასა საკუთარი პოზიცია და 

მათი უმრავლესობა ნაკლებად რადიკალურ პოლიტიკურ გაერთიანებებში გადავიდა. 

პოლიტიკურმა მკვლელობებმა პოპულარობა დაკარგა ლიბერალურ საზოგადოებაში. 

რუსეთის ისტორიაში უმსხვილესი ტერორისტული ორგანიზაციის პრესტიჟს 

გამოუსწორებელი დარტყმა მიადგა. სწორედ ამ დროიდან იწყება პოლიტიკური 

მკვლელობების რიცხვის მკვეთრი შემცირება რუსეთში.27 

მდგომარეობის გამოსასწორებლად ესერები ცდილობდნენ თავიანთი ორგანიზაციის 

აღდგენას, თუმცა, ყველა მცდელობა ამო გამოდგა. 1909 წელს ცენტრალურმა კომიტეტმა 

ბორის სავინკოვს დაავალა, რადაც არ უნდა დაჯდომოდა, ტერორის ახალი ტალღა 

აეგორებინა. სავინკოვმა ყველა რესურსის მობილიზება მოახდინა და პარტიის დავალების 

შესრულებას შეუდგა. 

მან ტერორისტული საქმიანობის გაწევის ახალი პროგრამა წარმოადგინა, თუმცა, 

შიშით უყურებდა პროვოკატორთა მოღვაწეობას, რომელთა შეგზავნაც შეეძლო მათ 

რიგებში პოლიციას.28 

ესერები გამალებით კარგავდნენ პოზიციებს. მიუხედავად გაწეული კოლოსალური 

ძალისხმევისა, სავინკოვმა ვერ შეძლო საბრძოლო ორგანიზაციის აღორძინება, ვინაიდან 

მისი შიში გამართლდა და პოლიცია ძალიან მოხერხებულად აგზავნიდა მასთან აგენტ-

პროვოკატორებს. 

1911 წლის 1 სექტემბერს კიევში ტერორისტმა და პოლიციის ყოფილმა აგენტმა 

დიმიტრი ბოგროვმა ორი გასროლით სასიკვდილოდ დაჭრა რუსეთის მთავრობის 

ხელმძღვანელი და შინაგან საქმეთა მინისტრი პ. სტოლიპინი. თუმცა, როგორც ბევრი 

მკვლევარი მიიჩნევს, ამ თავდასხმაში გადამწყვეტი როლი უშუალოდ თავად ტერორისტმა 

ბოგროვმა ითამაშა. ესერების როლს ამ სასტიკ და უკანასკნელ ტერორისტულ აქტში არ 

განიხილავენ.  
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ესერებმა თავიანთი დიდი წვლილი შეიტანეს რუსეთის 1905 - 1907 წლების 

რევოლუციაში, თუმცა, იმპერიის სახელმწიფოებრივმა მანქანამ გაუძლო. თუმცა,  

სტოლიპინის მთავრობის გამარჯვება მაინც „პიროსის გამარჯვებად“ უნდა მივიჩნიოთ და, 

ალბათ, სიმბოლურიცაა, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი ტერორისტული 

ორგანიზაციის ტერორის პერიოდი ფაქტობრივად დასრულდა იმ წელს, როდესაც მოკლეს 

სტოლიპინი - ადამიანი, რომლის ძალისხმევითაც რუსეთში რევოლუციური ტერორი 

დროებით შეჩერდა. 

ესერებმა შეარყიეს მეფის თვითმმართველობა, რომელმაც მცირეხნიანი შესვენება 

აიღო. თუმცა, ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. „ესერების მიერ გაშლილ რევოლუციურ 

სუფრას“ მოხერხებულად შემოუჯდა ახალი ძალა, რომელსაც ისტორიაში ახალი ეპოქის 

დაწყება ეწერა - ეს ბოლშევიკები იყვნენ. 

ბოლშევიზმი წარმოადგენდა რუსეთში XX საუკუნის დასაწყისის პოლიტიკური 

აზრის რევოლუციურ მარქსისტულ მიმდინარეობას. რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული 

პარტიის II ყრილობაზე (1903 წ.) ლენინის მომხრეები, რომლებიც შედარებით რადიკალურ 

პოზიციებზე იდგნენ, უმრავლესობას წარმოადგენდნენ (აქედანაა სახელწოდება - 

ბოლშევიკები), ხოლო მეორე ნაწილი გ. პლეხანოვის ხელმძღვანელობით - გაცილებით 

უფრო ზომიერი, ევოლუციური ბრძოლის მეთოდების მომხრეები - უმცირესობას 

(აქედანაა სახელწოდება - მენშევიკები). ლენინი ბოლშევიზმს განსაზღვრავდა, როგორც 

რევოლუციური მარქსიზმის გამოყენებას ეპოქის განსაკუთრებულ პირობებში.29 

ბოლშევიკების ტერორთან დაკავშირებით აზრი მხოლოდ რუსეთისა და პოსტსაბჭოთა 

ქვეყნების მკვლევართა კი არა, საერთაშორისო წრეებშიც იყოფა. მაგალითად, ამერიკელი 

მკვლევარის, ა. გეიფმანის აზრით, ტერორიზმის შესახებ თეორიული პოსტულატები და 

მისი ფაქტობრივი გამოყენება ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. მკვლევარის მოსაზრებით, 1905 

– 1907 წლებში, როცა რუსეთში რევოლუცია მძვინვარებდა, დროის გარკვეულ პერიოდში 

უპირველესად ჯერ კიდევ იდეოლოგით შეპყრობილი ბოლშევიკების ლიდერები 

იძულებულნი გახდნენ, შეეცვალათ თავიანთი პოზიცია და ტერორიზმისთვის სულ სხვა 

კუთხიდან შეეხედათ. ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმართული მისი სიტყვიერი პროტესტი, 

„ჩამოყალიბებული 1905 წლამდე და მიმართული, უმთავრესად, ესერების წინააღმდეგ, 

მკვეთრად ეწინააღმდეგება მის პრაქტიკულ პოლიტიკას ტერორისტული მეთოდების 
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მიმართ, რომელიც გამოუმუშავდა რევოლუციის დაწყების შემდეგ შეცვლილ 

გარემოებების ფონზე და დღის ახალი ამოცანების კუთხით.30 ასეთივე პოზიცია აქვს 

ცნობილ რუს მკვლევარ ო. ბუდნიცკის, რომელიც თავის წიგნში წერს, რომ ტერორისტული 

იდეები, გავრცელებული მოსაზრების მიუხედავად, „უცხო არ იყო არა მხოლოდ 

ესერებისთვის, არამედ სოციალ-დემოკრატებისთვისაც."31 

რეალურად, ბოლშევიკური ტერორის არსში ჩასაწვდომად საჭიროა გავეცნოთ 

ბოლშევიკების როგორც XX საუკუნის პირველი ათწლეულის, ისე 1917 წლის ოქტომბრის 

გადატრიალებისა და შემდგომი სამოქალაქო ომის პერიოდის გამონათქვამებსა და 

დოკუმენტებს. როგორც ცნობილია, ბოლშევიკები თავს ისტორიასა და კლასთა ბრძოლაში 

მასების როლის მარქსისეული თეორიის თავგამოდებულ მიმდევრებად მიიჩნევდნენ. 

ისინი ისტორიულ გარდაქმნებს შესაძლებლად მხოლოდ რევოლუციურ მოძრაობაში 

მუშათა და გლეხთა ფართო მასების აბსოლუტური ჩართულობის შედეგად მიიჩნევდნენ, 

რომელიც ახალი პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელობით მათ გამარჯვებასთან 

მიიყვანდა. ლენინი ერთ-ერთ თავის ნაწარმოებში, რომელიც მან 1902 წელს დაწერა, 

აღნიშნავდა: „თავიანთ პროგრმაში ტერორის ჩართვით და მისი, როგორც თანამედროვე 

ფორმის პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდის ქადაგებით, სოციალისტ-რევოლუციონერები 

ზიანს აყენებენ მოძრაობას, არღვევენ სოციალისტური მუშაობის უწყვეტ კავშირს 

რევოლუციური კლასის მასასთან...“"32 

რსდმპ-ს მეორე ყრილობაზე მიღებულ რეზოლუციაში, რომელიც ლენინმა მოამზადა, 

ვკითხულობთ: „ყრილობა მტკიცედ უარყოფს ტერორს, ანუ ცალკეული პოლიტიკური 

მკვლელობების სისტემას, როგორც დღევანდელი დროისთვის უაღრესად მიზანშეუწონელ 

პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდს, რომელიც საუკეთესო ძალებს ყურადღებას უფანტავს 

საჭირბოროტო და მართლაც აუცილებელი საორგანიზაციო და აგიტაციური მუშაობისგან, 

არღვევს რევოლუციონერთა კავშირს მოსახლეობის რევოლუციური კლასების მასებთან, 

თავად რევოლუციონერთა და მოსახლეობას შორის კი ნერგავს ყველაზე დამახინჯებულ 

წარმოდგენებს თვითმპყრობელობასთან ბრძოლის ამოცანებსა და ხერხებზე".33 

როგორც ზემოთ მოყვანილი ციტატებიდან ჩანს, ბოლშევიკები ესერების მოქმედებებს 

მიმდინარე მოვლენების მიმართ არადროულს უწოდებენ, რითაც უკან დასახევ გზას 

იტოვებენ. ბოლშევიკებისა და მათი ლიდერის - ლენინის მსგავსი ციტატების პოვნა 1905 
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წლის რევოლუციური მოვლენების დასაწყისამდე პერიოდის ბევრ გამოსვლასა და 

გამოცემაში შეიძლება. ამ დროიდან ლენინი იძულებული გახდა, ახალი ტაქტიკა 

შეემუშავებინა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, კონკურენტული პარტიათაშორისი ბრძოლის 

პირობებში ესერები ხალხში პოპულარობის მოპოვებით ბოლშევიკებს მნიშვნელოვნად 

გაუსწრებდნენ წინ.  

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლშევიკები აქტიურად მონაწილეობდნენ 1905 – 1907 

წლების რევოლუციურ ბრძოლებში, რუსეთის იმპერიის ხელმძღვანელ პირებზე 

თავდასხმის რეალური ფაქტები არ დაფიქსირებულა. გამონაკლისად შეიძლება მივიჩნიოთ 

თბილისში, კავკასიის სამხედრო ოლქის შტაბის ხელმძღვანელის, გენერალ გრიაზნოვის 

მკვლელობა თბილისში. ფაქტია, რომ ბოლშევიკებსა და მენშევიკებს შორის 1903 წელს 

მომხდარი განხეთქილების მიუხედავად, საქართველოში არსებობდა კოორდინაცია 1905 – 

1907 წლების რევოლუციური მოვლენების დროს. ამის ნათელი მაგალითია გრიაზნოვზე 

თავდასხმა, რომელშიც მენშევიკებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდა გაურკვეველი 

ტერორისტი არშაკ მეგრაბიანცი, რომელიც მოგვიანებით ბოლშევიკებმა დიდი პატივით 

მიიღეს. ეს აქცია მენშევიკებმა მოაწყვეს, თუმცა, სტალინის ისტორიოგრაფები შეეცადნენ, 

ის სტალინის დამსახურებებისთვის მიეწერათ. გარდა ამისა,ბელადის დასავლელი 

ბიოგრაფი საიმონ მონტეფიორე ამტკიცებდა, რომ სტალინის წყალობით მოხერხდა 

თბილისის დაბომბვის თავიდან აცილება მთაწმინდაზე განთავსებული საარტილერიო 

პოლკის მხრიდან.34 

თუმცა, რეალური მასალები გვაძლევს საფუძველს, ეჭვქვეშ დავაყენოთ ეს ვერსია და 

დავეყრდნოთ ქართველი სოციალ-დემოკრატების ლიდერების - ნ. ჟორდანიასა და გ. 

ურატაძის მოგონებებს. ეს აქცია სოციალ-დემოკრატების მენშევიკური ფრაქციის 

დავალებით განახორციელა პარტიის აქტიურმა წევრმა სილიბისტრო ჯიბლაძემ. 

ქართველი მკვლევარები ი. მახარაძე და ლ. ხეცურიანი მრავალ დოკუმენტურ მასალაზე 

დაყრდნობით ამტკიცებენ ბოლშევიკებისთვის გრიაზნოვზე თავდასხმის მიწერის 

უსაფუძვლობას. იქიდან გამომდინარე, რომ თავდასხმას დიდი რეზონანსი მოჰყვა არა 

მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რუსეთის იმპერიაშიც და სახელმწიფოს პირველ 

პირებზე თავდასხმებს გაუტოლდა, ბოლშევიკების ოქტომბრისშემდგომი 

პროპაგანდისტები ისტორიის გაყალბებას არ მოერიდნენ.35 
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ბოლშევიკებისა და ლენინის მხრიდან ტერორის, როგორც პოლიტიკური 

მკვლელობების სისტემის, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდის კრიტიკა სულაც არ 

ნიშნავდა რევოლუციურ ბრძოლაში მის გამოყენებაზე უარის თქმას. ლენინი ამართლებდა 

პოლიტიკურ ძალადობას, როცა მოწინააღმდეგესთან პოლიტიკურ ბრძოლაში 

მოსახლეობის ფართო მასები მონაწილეობდნენ. ბოლშევიკების რევოლუციური პრაქტიკა, 

მაგალითად, ესერებისგან განსხვავებით, ითვალისწინებდა მოსახლეობის ფართო ფენების 

ჩართვას თვითმპყრობელობასთან ბრძოლაში, რომელიც ხალხის ძლევამოსილი 

გამარჯვებით უნდა დასრულებულიყო. ამიტომ ბოლშევიკები აქტიურად იყენებდნენ XX 

საუკუნის I ათწლეულის „ტერორის ნაყოფს“, რომელიც ესერებისა და მისი მომხრეების 

მოწყობილი იყო და რუსეთის თვითმპყრობელობის შერყეულობიდან სარგებელი მიიღეს. 

ბოლშევიკებმა თავიანთი ტაქტიკის წყალობით შეძლეს ძალების დაზოგვა და დაიწყეს 

მზადება თავიანთი საბოლოო მიზნის მისაღწევად - ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად 

ქვეყანაში, სადაც, რევოლუციის ბელადის - ლენინის თეორიის თანახმად, უნდა 

დაწყებულიყო რევოლუციური სიტუაცია. 1917 წლის ოქტომბერში ბოლშვიკებმა ლენინის 

მეთაურობით ხელთ იგდეს ძალაუფლება ქვეყანაში სამხედრო გადატრიალების გზით. 

სახეზე იყო რუსეთში დემოკრატიის ნარჩენების განადგურებისა და ერთი პარტიის 

ტოტალური დიქტატურის დამყარების მცდელობა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ იმპერიის პოლიცია, როგორც ესერების, ისე ბოლშევიკების 

განეიტრალებასაც აგენტ-პროვოკატორების მეშვეობით ცდილობდა. მათ შორის მთავარი 

იყო რომან მალინოვსკი, რომელიც, მოსკოვის დაცვის განყოფილების უფროსის, გენერალ 

ზავარზინის მცდელობათა წყალობით, 1912 წელს რსდმპ-ს (ბ) ცკ-ის წევრად აირჩიეს. 1913 

წელს ის IV სახელმწიფო სათათბიროს ბოლშევიკური ფრაქციის თავმჯდომარე გახდა. 

მხილების შემდეგ, მალინოვსკი საზღვარგარეთ გაიქცა, 1918 წლის ნოემბერში კი 

ბოლშევიკებმა სასამართლოს გადაწყვეტილებით დახვრიტეს. ბოლშევიკების იატაკქვეშა 

საქმიანობას ყველაზე სერიოზული დარტყმა ა. გ. სერებრიაკოვამ მიაყენა, რომელიც 

თითქმის ორი ათწლეულის მანძილზე მუშაობდა საიდუმლო თანამშრომლად მოსკოვის 

დაცვის განყოფილებაში ფსევდონიმებით: „სუბოტინა“, „მამაშა“, „ტუზი“. მის საქმიანობას 

უკავშირდებოდა ბოლშევიკების პარტიის ფინანსურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა 

იატაკქვეშა პირობებში. შემთხვევითი როდია, რომ მთავრობის ხელმძღვანელმა და შინაგან 

საქმეთა მინისტრმა სტოლიპინმა 1911 წელს პირადად უშუამდგომლა მას ნიკოლოზ II-
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სთან სამისდღეშიო პენსიის დანიშვნის თაობაზე, წელიწადში 1125 რუბლის ოდენობით. ეს 

ფაქტი გვიჩვენებს, როგორ აფასებდნენ იმპერიის ორგანოები მეფის აგენტების მოღვაწებას. 

შედარებისთვის აღვნიშნავთ, რომ ერთ-ერთ გადამდგარ გენერალს, რომელიც პოლიციის 

დეპაარტამენტის უცხოეთის აგენტურას ხელმძღვანელობდა, წელიწადში 1125 რუბლის 

ოდენობის პენსია დაენიშნა. 

1925 წელს სერებრიაკოვა დააპატიმრეს და გაასამართლეს. თუმცა, სასამართლომ 

გაითვალისწინა მისი ხანდაზმული ასაკი და ინვალიდობა, ამიტომ მას ათი წლით 

თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა.36 

ბოლშევიკები გაცილებით ორგანიზებულად შეხვდნენ მეფის პოლიციის მხრიდან 

მათ წინააღმდეგ მიმართულ მუშაობას. კარგად გათვლილი კონსპირაცია ბოლშევიკებს 

საშუალებას აძლევდა, პოლიციელების მიერ დაგებული „ხაფანგებიდან“ უმეტესწილად 

უვნებლად გამომძვრალიყვნენ. ბოლშევიკებს იატაკქვეშ გადანაცვლება მოუწიათ 1917 

წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგაც, როდესაც შეიქმნა მთავრობა გუშინდელი 

მოკავშირეებისგან - მენშევიკებისგან, ესერებისგან და სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან 

შედგებოდა. ოქტომბრისშემდგომი წითელი ტერორი ისტორიაში შევიდა, როგორც 

ბოლშევიზმის ყველაზე დიდი დანაშაული. ამ სისხლიან ვაკქანალიას არა მხოლოდ 

სამოქალაქო ომში მონაწილე მოქიშპე მხარეების წარმომადგენლები, არამედ მილიონობით 

უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქეც ემსხვერპლა. 

საგულისხმოა, რომ ბოლშევიკები სამოქმედო იარაღად ტერორისტების ერთ-ერთ 

ყველაზე ტიპიურ ქმედებას - მძევლების აყვანას იყენებდნენ. 

1918 წლის 10 აგვისტოს ლენინმა სურსათით მომარაგების სახალხო კომისარს, 

ციურუპას დეკრეტის პროექტი შესთავაზა: „...მარცვლეულის მწარმოებელ ყველა 

რეგიონში შეძლებულთა ფენიდან შეარჩიეთ 25-30 მძევალი, რომლებიც საკუთარი 

სიცოცხლით აგებენ პასუხს რეკვიზიციის გეგმის შეუსრულებლობისთვის".37 

29 აგვისტოს სარატოველი კომუნისტებთან დაკავშირებულ, ლენინის ხელმოწერილ 

ბრძანებაში წერია: „შეადგინეთ ვოლოსტებში იმ უმდიდრესი გლეხების სია, რომლებიც  

საკუთარი სიცოცხლით აგებენ პასუხს დამშეული სტანიცების პურით 

უზრუნველყოფისკენ მიმართული მუშაობის სწორად წარმართვაზე“38. 
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31 მარტს საბჭოთა მოსამსახურეების მობილიზაციის შესახებ ბოლშევიკებისა და 

ლენინის მიერ მომზადებული დადგენილების ერთი ნაწილი ითვალისწინებდა: 

„მობილიზებულები ურთიერთთავდებობით აგებენ პასუხს ერთმანეთზე და მათი ოჯახის 

წევრები მიიჩნევიან მძევლებად მტრის მხარეზე გადასვლის ან დეზერტირობის 

შემთხვევაში, ან მიცემული დავალების შეუსრულებლობისას და ა. შ."39 

1919 წლის 8 ივნისს ლენინი სწერს რევსამხსაბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 

სკლიანსკის: „უნდა გავაძლიეროთ ბურჟუაზიის წარმომადგენლებისა და ოფიცერთა 

ოჯახებიდან მძევლების აყვანა - ღალატის გახშირების გამო. შეუთანხმეთ ძერჟინსკის"40. 

ჩამოთვლილი ციტატებიდან ჩანს მძევლად აყვანის კლასიკური ფაქტები, რომლებსაც 

შემდგომში ხშირად იყენებდა მრავალი ცნობილი ტერორისტული ორგანიზაცია. გარდა 

ამისა, რუს მკვლევარ ა. გ. ლატიშევს, რომელიც 1920 წელს ესტონეთს, ლატვიასა და 

საბჭოთა რუსეთს შორის ურთიერთობის საკითხებზე მუშაობდა, მოჰყავს ლენინის 

ბრძანებულებების მაგალითები, სადაც ტერორისტული აქციების საერთაშორისო 

მასშტაბის განზომილებაში გადატანის საკითხები განიხილება. 

ერთ-ერთ მითითებაში ვკითხულობთ: „...4) მიიღეთ სამხედრო ზომები, ანუ 

შეეცადეთ ლატვიისა და ესტლანდიის სამხედრო წესით დასჯას (მაგალითად, 

ბალახოვიჩის მხრებით სადმე გადავცდეთ საზღვარს 1 ვერსით და ჩამოვკიდოთ იქ 100 – 

1000 მათი მოხელე და მდიდარი“. 

მეორე მითითებაში ამ თემის გაგრძელებას ვხვდებით: „შესანიშნავი გეგმაა. ბოლომდე 

მიიყვანეთ ძერჟინსკისთან ერთად. „მწვანეების“ იერით (შემდგომ სწორედ მათ 

გადავაბრალებთ) გავივლით 10 – 20 ვერსს და ჩამოვკიდებთ ბობოლებს, მღვდლებს, 

მემამულეებს. თითო ჩამოხრჩობილზე პრემია 100 000 რუბლი".41 

აქ თვალნათლივ ვხედავთ საერთაშორისო ტერორისტული ოპერაციის ჩატარების 

მცდელობას, რომელსაც საიდუმლოდ და არალეგალურად უნდა ჩაევლო, შესაბამისი 

ფინანსური მხარდაჭერით. უნდა აღინიშნოს, რომ ესერებმა ბოლშევიკების 

ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რამდენიმე ტერორისტული აქტი განახორციელეს, 

რომლებმაც სერიოზული გავლენა იქონია რუსეთში 1917 – 1919 წლების სამოქალაქო ომის 

პერიოდში განვითარებულ მოვლენებზე. 
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1918 წლის ივნისში პეტროგრადში ესერი სერგეევი თავს დაესხა ბეჭდვითი სიტყვის, 

პროპაგანდისა და აგიტაციის კომისარ ვ. ვოლოდარსკის, რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი 

გარდაიცვალა.   

1918 წლის 30 აგვისტოს ესერის ხელით აღესრულა პეტროგრადის საგანგებო 

კომისიის თავმჯდომარე მ. ს. ურიცკი.42 ამავე დღეს ესერმა ქალმა კაპლანმა ლენინს 

ესროლა და დაჭრა ის.  

1918 წლის ივლისში მემარცხენე ესერმა იაკობ ბლუშკინმა თავისი პარტიის 

ხელმძღვანელობის დავალებით, თავის თანაშემწესთან ერთად სასიკვდილო ჭრილობა 

მიაყენა გერმანიის ელჩს რუსეთში მირბახს. თავდასხმის მიზანი იყო ეგრეთ წოდებული 

ბრესტის ხელშეკრულების ჩაშლა, რომელსაც ხელი ბოლშევიკებმა და გერმანიის 

მთავრობამ მოაწერეს.  

ოქტომბრის გადატრიალების მოწინააღმდეგეთა ამ ქმედებების პასუხად, 1918 წლის 5 

სექტემბერს სახალხო კომისართა საბჭომ მიიღო დადგენილება წითელი ტერორის, 

როგორც საკუთარი მონაპოვრების დაცვის უკიდურესი საშუალების შესახებ, ყველაზე 

რადიკალური და არაჰუმანური მეთოდებით. 

წითელი ტერორის მსხვერპლთა რიცხვი, იაკობინელთა დიქტატურის დროის 

ტერორის მსხვერპლთა ციფრებისგან შეუდარებელი მასშტაბურობით გამოირჩევა. ჯერ 

მარტო საგანგებო კომისიის (ЧК) ორგანოების მიერ ურიცკის მკვლელობის შემდეგ 

მძევლად 1300-მდე ადამიანი აიყვანეს, უმთავრესად, მსხვილი ბურჟუაზიის, მეფის 

გენერალიტეტის, მეფის მთავრობის  გამოჩენილი წარმომადგენლები და ოპოზიციური 

პარტიების წევრები, რომლებიც შემდგომში „ჩეკისტებმა“ გაანადგურეს. დასავლელი 

მკვლევარის, ვერს ნიკოლასის (Werth Nikolas) მოყვანილი სტატისტიკური მონაცემების 

თანახმად, მხოლოდ 1918 წლის სექტემბერ-ოქტომბრის პერიოდის რამდენიმე კვირაში 

რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში ბოლშევიკებმა იმაზე მეტი ხალხი გაანადგურეს, ვიდრე 

მეფის რეჟიმმა 92 წლის განმავლობაში 1825 – 1917 წლებში.43 

წითელი ტერორის გაქანების თვალსაჩინოებისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ წიგნში 

„უკანასკნელი სამყოფელი“ გამოქვეყნებული ანგარიშები დატყვევებული ოფიცრების, 

ჟანდარმებისა და სხვა ეგრეთ წოდებული კონტრრევოლუციონერების დახვრეტის შესახებ 
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ყირიმში. სულ 4534 ადამიანი დახვრიტეს. მათგან სიმფეროპოლში - 2065, ქერჩში - 624, 

ფეოდოსიაში - 550, სევასტოპოლში - 53, იალტაში - 810, ევპატორიაში - 153, ბახჩისარაიში - 

24, ჯანკოიში - 255.44 

როგორც ვხედავთ, ტერორმა, როგორც გლობალურმა (სახელმწიფო), ისე 

ინდივიდუალურ-პარტიულმა უდიდესი გავლენა მოახდინა XIX საუკუნის მეორე 

ნახევრის რუსეთის ისტორიულ განვითარებაზე. ფაქტების ანალიზისას, დიმიტრი 

კარაკოზოვის გასროლიდან დაწყებული, ბოლშევიკების წითელ ტერორამდე, შეიძლება 

თამამად დავასკვნათ, რომ ტერორიზმმა, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდმა 

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ახალი ისტორიული ფორმაციის შექმნაში, რომელმაც 

სსრკ-ის შექმნამდე მიგვიყვანა.  

რუსეთის თვითმპყრობელობის კოლაფსის წინ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებმა 

უზარმაზარი გავლენა მოახდინა ევროპის კონტინენტზე მიმდინარე პროცესებზე. ამ 

კუთხით ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ ფაქტსაც, რომ რუსეთში ტერორიზმის 

შესუსტებისთანავე ქვეყანა ჩაითრიეს 1914 წელს წამოწყებულ I მსოფლიო ომში, როგორც 

ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე. მსოფლიოს უძლიერესი სახელმწიფოები მსოფლიოს 

ხელახალი გადანაწილებისთვის ემზადებოდნენ, სახელმწიფოთა საიდუმლო სამსახურები 

მტრის წინააღმდეგ შენიღბული, საგანგებო ოპერაციების ჩატარების გამოცდილებას 

აგროვებდნენ. II მსოფლიო ომის დაწყებამდე მთელი ეს პერიოდი გვიჩვენებს, რომ, 

უმთავრესად, ბოლშევიკური რუსეთის სპეცსამსახურები, შემდგომში ხელისუფლების 

სათავეში ჰიტლერის მოსვლასთან ერთად კი ფაშისტური გერმანიის საიდუმლო 

სამსახურებიც წარმატებით იყენებდნენ პრაქტიკაში ტერორისტულ აქტებს. 

ტერორისტული ორგანიზაციების საფარველქვეშ, სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტები 

ახორციელებდნენ ევროპული ქვეყნების იმ პოლიტიკური, სახელმწიფო და სამხედრო 

ლიდერების ლიკვიდაციის მთელ ჯერს, რომელიც მათ ხელს უშლიდნენ. ამასთან 

დაკავშირებით ნამდვილად ღირს იმ ტერორისტული აქტის ისტორიის განხილვა, 

რომელიც, მრავალი მკვლევარის აზრით, I მსოფლიო ომის დაწყების საბაბი გახდა. 

1914 წლის 28 ივნისს სერბმა სტუდენტმა გავრილო პრინციპმა, რადიკალური 

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ბოსნიას“ წევრმა რევოლვერიდან გასროლით მოკლა 

ავსტრიის ტახტის მემკვიდრე ფრანც ფერდინანდი და მისი მეუღლე. ეს ტერაქტი 
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საერთაშორისო აქციების რიგს მიეკუთვნებოდა, რადგან მასში ორი ან რამდენიმე 

სახელმწიფოს ინტერესები იკვეთებოდა. სხვადასხვა ცნობებზე დაყრდნობით, აღნიშნული 

ტერაქტის მზადება ჯერ კიდევ 1913 წელს დაიწყო. მაშინ ბალკანეთი მოუგვარებელ 

პრობლემათა გროვას წარმოადგენდა. ეს განსაკუთრებით სამხრეთ სლავებს, უპირველესად 

კი სერბებს, ხორვატებს, ბოსნიელ მუსულმანებსა და მაკედონელებს ეხებოდათ. ეს 

ხალხები ცდილობდნენ, თავიანთი ადგილი დაემკვიდრებინათ ევროპის რუკაზე, 

სუვერენული სახელმწფოების სახით.  

XIX საუკუნის მიწურულს ბალკანელი და სამხრეთ სლავების ხალხები ერთიმეორის 

მიყოლებით თავისუფლდებოდნენ ოსმალოთა ბატონობისგან. ბერლინის კონგრესის 

შედეგად, თურქეთმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომელიც მისი მხრიდან ბოსნიაზე 

უარის თქმას გულისხმობდა. თუმცა, თურქეთის ბატონობა ჩაანაცვლა ავსტრია-უნგრეთმა, 

რომელმაც ქვეყნის კლასიკური კოლონიზაცია წამოიწყო, რითაც ზარალი, უმთავრესად, 

ბუნებრივ სიმდიდრეებს მიაყენა. ამავდროულად, მოსახლეობა უკმაყოფილო იყო იმით, 

რომ არ ტარდებოდა შესამჩნევი რეფორმები და შენარჩუნდა ფეოდალური ექსპლუატაციის 

სისტემა.45 

ბალკანეთში სხვადასხვა ქვეყნის ინტერესები  კონცენტრირდებოდა. მაგალითად, 

რუსეთი, ტრადიციულად, მართლმადიდებელი ბალკანელი ხალხების მფარველის როლზე 

აცხადებდა პრეტენზიას. ავსტრია-უნგრეთი და გერმანია ამ რეგიონში რუსეთის როლის 

გაძლიერებას ეწინააღმდეგებოდნენ. მსოფლიოს ყველა სახელმწიფო ჩაერთო მსოფლიოს 

ძალისმიერი გადანაწილების პროცესში. თავისი ინტერესები ჰქონდა სერბეთსაც, რომლის 

წარმომადგენლებიც, უმავრესად, ნაციონალისტური ინტელიგენცია, შეპყრობილი იყო 

დიდი სერბეთისა და პანსლავიზმის იდეებით, ამიტომ ბევრი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ 

თავდასხმის უკან სერბი ნაციონალისტები და სერბეთის შეიარაღებული ძალების 

გენერალური შტაბის სტრუქტურები იდგნენ. ერცჰერცოგ ფრანც ფერდინანდის 

წინააღმდეგ განხორციელებული ტერაქტის მომზადებაში მონაწილეობდა სერბეთის 

ნაციონალისტური ორგანიზაცია „შავი ხელი“. ამ ორგანიზაციას, რომელიც ოფიცერთა 

კორპუსის ნაწილმა ჩამოაყალიბა, ორი სახელწოდება ჰქონდა: „გაერთიანება ან სიკვდილი“ 

და „შავი ხელი“. დიდი სერბეთის შექმნის იდეის პოპულარობის შესახებ შეიძლება 

მოვიყვანოთ ამონარიდი ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტის, ჯ. რიდის წიგნიდან, 
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რომელსაც ხანშიშესული სერბი ოფიცერი ესაუბრება: „ჩვენ გვასწავლიდნენ, რომ ოცნება 

დიდ სერბეთზე უცილებლად განხორციელდება, ოღონდ მომავალში, მრავალი წლის 

შემდეგ. არადა, აი, ეს ჩვენს დროში მოხდა. ამისთვის სიკვდილიც კი ღირს“.46 

მკვლევარები, რომლებიც პირველი მსოფლიო ომის დაწყების საბაბს იკვლევენ, 

ერთხმად თანხმდებიან, რომ თავდასხმის ორგანიზების უკან იდგა სერბეთის გენერალური 

შტაბის სადაზვერვო განყოფილების უფროსი, პოლკოვნიკი დრაგუტინ დმიტრიევიჩი, 

მეტსახელად აპისი (სერბული ენიდან ითარგმნება, როგორც ხარი). 1903 წელს ის იყო 

სახელმწიფო გადატრიალების ინიციატორი, როდესაც ოფიცერთა ჯგუფმა ობრენოვიჩების 

პროავსტრიული დინასტია დაამხო, შედეგად კი მოკლა მეფე ალექსანდრ I და მისი ეუღლე 

დრაგა.47 სამეფო წყვილთან ერთად დახოცეს სერბეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრიე 

ცინცარ-მარკოვიჩი და თავდაცვის მინისტრი მილოვან პავლოვიჩი. თავდასხმის დროს 

დმიტრიევიჩი დაიჭრა. მკვლელობის შემდეგ მისი კარიერა ელვისებურად წავიდა მაღლა 

და ის სერბეთის სამხედრო ელიტის მეტად გავლენიანი კაცი გახდა. თუმცა, არსებობს 

ვერსიები, რომელთა თანახმადაც სერბეთის მთავრობა არ იყო დაინტერესებული ავსტრია-

უნგრეთის იმპერიასთან სიტუაციის გამწვავებით, „შავი ხელის“ ხელმძღვანელობა კი, 

დმიტრიევიჩის სახით, არ მონაწილეობდა ერცჰერცოგ ფრანც ფერდინანდზე თავდასხმის 

ორგანიზებაში. ამ ვერსიას ემხრობა ცნობილი რუსეთ-საბჭოეთის ისტორიკოსი, 

აკადემიკოსი ი. ა. პისარევი. თუმცა, მისი მოსაზრებები არადამაჯერებლად შეიძლება 

მივიჩნიოთ, რადგანაც იკვეთება წინააღმდეგობა იმ კუთხით, რომ პისარევი ეჭვქვეშ არ 

აყენებს „შავი ხელის“ უმაღლესი ხელმძღვანელობის საქმეში ჩახედულობას 

დმიტრიევიჩისა და მაიორ ვ. ტანკოსიჩის სახით, მათივე ორგანიზაციის ახალგაზრდა 

მებრძოლების გეგმებზე ერცჰერცოგ ფრანც ფერდინანდის მკვლელობის მომზადებასთან 

დაკავშირებით.48 

„შავი ხელის“ გეგმები მოიცავდა როგორც შიდასერბულ, ისე სერბეთის სახელმწიფოს 

საერთაშორისო ინტერესებს. სხვადასხვა წლებში ორგანიზაცია აპირებდა ბულგარეთის 

მეფე ფერდინანდ I-ის, ჩერნოგორიის თავად ნიკოლოზ ნეგოშისა და საბერძნეთის მეფე 

კონსტანტინე I-ის ლიკვიდაციას.49 

ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც სერბული კვალის ვერსია დამაჯერებლად ჟღერს, 

არის ერცჰერცოგ ფრანც ფერდინანდის მისწრაფება, იმპერიის სლავური ელემენტისთვის 
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ახალი სტატუსი მიენიჭებინა. ერცჰერცოგი ფერდინანდი იყო ერთ-ერთი მთავარი 

იდეოლოგი ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის გარდაქმნისა ტრიალისტურ ფედერაციად 

სახელწოდებით „დიდი ავსტრიის შეერთებული შტატები“. ეს პროექტი მასთან 

დაახლოებულმა იურისტმა და რუმინული წარმოშობის პოლიტიკოსმა აურელ პოპოვიჩმა 

მოამზადა 1906 წელს.  50 

ფრანც ფერდინანდის მხრიდან ამ პროექტის მხარდაჭერა მოწმობდა იმას, რომ მას 

შესანიშნავად ესმოდა, რომ იმპერიაში შემავალი სხვადასხვა ეთნოსები საშიშროებას 

წარმოადგენდნენ მათი სუვერენული უფლებების გაზრდის მოთხოვნის 

დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში. ეს, ადრე თუ გვიან, იმპერიის დაშლას გამოიწვევდა. 

სწორედ იმისთვის, რომ იმპერიის რღვევა თავიდან აეცილებინა, ერცჰერცოგი 

ფერდინანდი, ტახტზე ასვლის შემთხვევაში, ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის ავსტრია-

უნგრეთ-სლავთა იმპერიად გარდაქმნისთვის ემზადებოდა, სადაც სლავურ ელემენტს 

შესაბამისი როლი მიეკუთვნებოდა. საგულისხმოა, რომ ფერდინანდის მეუღლე 

წარმოშობით ჩეხი გრაფის ასული იყო. ეს მოდერნიზებული, XX ასწლეულის დასაწყისის 

დემოკრატიის ელემენტებიანი იმპერია, შესაძლოა, საინტერესო გამხდარიყო 

პოლონელების, ჩეხების, სლოვაკების, ხორვატების, სლოვენელების, უკრაინელებისა და 

იმპერიაში მცხოვრები სხვა სლავი ხალხებისთვის. გასაკვირი არაა, რომ აღნიშნულმა 

პროექტმა უკიდურესი შეშფოთება გამოიწვია, უპირველესად, სერბეთის ელიტის 

ნაციონალისტურად განწყობილ ნაწილში. ის, უმთავრესად, პანიუგოსლავიზმის პროექტს 

უქმნიდა საფრთხეს, სადაც წამყვანი როლი სერბეთის სახელმწიფოს ეკუთვნოდა. 

სერბეთის უკან უმსხვილესი სახელმწიფოს - რუსეთის ჩრდილი მოჩანდა, რომელიც, 

პანსლავიზმის იდეით სპეკულირებისას ბალკანეთში დამკვიდრებას ცდილობდა.  

მოყვანილი ისტორიული ფაქტებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავადასტუროთ 

შემდეგი: 

- სერბეთის უმაღლესი სამხედრო ხელისუფლება აქტიურად მონაწილეობდა 

საერთაშორისო კონფლიქტის პროვოცირებაში; 

- სერბეთის ელიტის ნაწილის მთავარი მიზანი იყო რუსეთის ჩათრევა ავსტრია-

უნგრეთთან დაპირისპირებაში; 
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- სამხედრო მოქმედებების დაწყების მხარდამჭერი რუსული პოლიტიკა ცდილობდა, 

ზეგავლენა მოეხდინა ქვეყანაში არსებულ წინარევოლუციურ განწყობაზე 

ვაშაპატრიოტული განწყობის დახმარებით, მონარქიისა და თვითმპყრობელური 

წყობილების გადასარჩენად; 

- ერცჰერცოგ ფერდინანდზე თავდასხმის მზადებაზე რუსეთის უმაღლესი 

ხელმძღვანელობის ინფორმირებულობის ვერსია, შესაძლოა, ნაწილობრივ საფუძვლიანად 

მივიჩნიოთ, დაპატიმრებული და შემდეგ დახვრეტილი პოლკოვნიკის, დრაგუტინ 

დმიტრიევიჩის ჩვენებებზე დაყრდნობით. 1917 წელს სალონიკში მას სახელმწიფო 

ღალატის ბრალდება წაუყენეს. მისი ჩვენებების თანახმად, რუსეთის საელჩოს 

თანამშრომლები ინფორმირებულები იყვნენ ერცჰერცოგ ფრანც ფერდინანდის წინააღმდეგ 

ტერაქტის მზადების თაობაზე. ის, რომ ტრაგედია სარაევოში რუსეთის გენშტაბის 

პროვოკაციის გამო მოხდა, ეჭვს არ უჩენს ისეთ ცნობილ ისტორიკოსებს, როგორებიც არიან 

მ. ნ. პოკროვსკი და მისი გერმანელი კოლეგა გ. იუბერსბერგი.51   

- ამ ტერაქტის რუს რევოლუციონერებთან კავშირის დამადასტურებელი ფაქტები 

მეტად საეჭვოა. რასაკვირველია, „შავ ხელს“ ჰქონდა კონტაქტი რუს რევოლუციონერებთან. 

მათ შორის იყვნენ მარტოვი, ლუნაჩარსკი და ტროცკი. გამორიცხული არაა, რომ „შავი 

ხელის“ ახალგაზრდული ფრთა, რომელიც მემარცხენე შეხედულებებით გამოირჩეოდა, 

რუსეთის 1905 – 1907 წლების რევოლუციური მოვლენების შთაბეჭდილებების ქვეშ 

იმყოფებოდა. რადიკალური რუსი რევოლუციონერების ტერორისტულმა აქტებმა, 

რასაკვირველია, შესაძლოა, გავლენა იქონიეს ახალგაზრდა სერბ რადიკალებზე. თუმცა, 

ისტორიას არ აქვს საკმარისი სარწმუნო ცნობები, რამდენად იცოდნენ რუსმა 

რევოლუციონერებმა ერცჰერცოგ ფერდინანდის მკვლელობის მომზადების შესახებ, 

რომელიც 1914 წლის ივლისში სარაევოში მოხდა.52 

ორგანიზაცია „შავი ხელის“ მიერ ჩადენილი ტერორისტული აქტი გახდა საბაბი 

პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისა, სადაც სერბეთი მსხვილი აგრესორის - ავსტრია-

უნგრეთის მსხვერპლად ჩანდა. თუმცა, საბოლოო ჯამში, ისტორიული სარგებელი ამ 

ყველაფრიდან სწორედ სერბეთმა მიიღო, რომელიც 1918 წელს წარმოქმნილ სერბთა, 

ხორვატთა და სლოვენელთა სამეფოში დომინანტად იქცა. სახელმწიფოს 1929 წელს 

სახელწოდება გადაერქვა და იუგოსლავიის სამეფო ეწოდა.  
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„შავი ხელის“ ტერორისტთა ჰეროიზაცია გავრილო პრინციპის ხელმძღვანელობით 

და მის დამფუძნებელთა რეაბილიტაცია დრაგუტინ დმიტრიევიჩის თაოსნობით 1952 

წელს ასევე სერიოზულ საფუძველს გვაძლევს, სარაევოში მომხდარი ტრაგიკული 

მოვლენების მთავარ მსახიობებად სერბეთისა და რუსეთის იმპერიის რადიკალურ-

ნაციონალისტური წრეები მივიჩნიოთ. 

როგორც ცნობილია, პირველ მსოფლიო ომში რუსეთის მოკავშირე საფრანგეთი იყო. 

საფრანგეთის ჩათრევა საერთო ევროპულ ომში იმ ძალების ერთ-ერთ ამოცანათაგანი იყო, 

რომლებსაც ავსტრია-უნგრეთსა და სერბეთს შორის არსებული ადგილობრივი 

კონფლიქტის საერთოევროპულ ომად გადაქცევა სურდათ. 

საფრანგეთის მილიტარისტული წრეები პროპაგანდისტულ ომს ეწეოდნენ, რათა 

მოსახლეობა 1870 – 1871 წლებში გერმანიასთან წაგებული ომის რევანშის და ელზასისა და 

ლოტარინგიის დაბრუნების აუცილებლობაში დაერწმუნებინათ. ამ გეგმების წინააღმდეგ 

გამოდიოდა საფრანგეთის ერთ-ერთი გამოჩენილი პოლიტიკოსი, პროფესორი, 

სოციალისტების ლიდერი ჟან ჟორესი. 

ჟორესი პაციფისტი იყო, ომს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა. ერცჰერცოგ 

ფერდინანდზე თავდასხმის შემდეგ ჟორესი აძლიერებს საფრანგეთის მთავრობაზე 

ზეწოლას და მოითხოვს, რომ ომში საფრანგეთის შესაძლო ჩართვასთან დაკავშირებული 

ყველა საკითხი პარლამენტში დამტკიცებით გადაწყდეს.53 

სარაევოში მომხდარი გასროლებიდან 33 დღეში, 1914 წლის 31 ივლისს, ერთმა 

ჩვეულებრივმა კაცმა, რომელზეც მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ გაჟღენთილი იყო 

ვაშაპატრიოტული იდეებით, პარიზის კაფეში ორჯერ ესროლა ჟორესს. ერთი ტყვია მას 

კეფაში მოხვდა და გადარჩენის შანსი არ დაუტოვა. საგულისხმოა, რომ მოგვიანებით 

სასამართლომ, ფაქტობრივად, გაამართლა მკვლელი - რაულ ვილენი.  

ტრაგიკული მოვლენის მეორე დღეს იმ დროის ერთ-ერთი მოწინავე ფრანგული 

გაზეთი გამოდის გამოჩენილი ფრანგი პოლიტიკოსის, ჟან ჟორესის მკვლელობის და 

საყოველთაო მობილიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაციებით.54 ამ ფონზე გამოუცხდა 

კაიზერის გერმანიამ ომი საფრანგეთს.  
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მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი ტერაქტი პირდაპირი მნიშვნელობით ერთმანეთს არ 

უკავშირდებოდა, მათი შემდგომი მოვლენები გვიჩვენებს, რომ ტერორისტული აქტები 

ისტორიული პროცესების მსვლელობაზე რეზონანსულ გავლენას ახდენენ. პირველმა 

მსოფლიო ომმა ევროპის რუკა გადააკეთა. გაჩნდა ახალი სახელმწიფოები, ახალი 

ინტერესები. თუმცა, XX საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო რუსეთის 

იმპერიის ნარჩენებზე მსოფლიოში პირველი სოციალისტური სახელმწიფოს წარმოქმნა, 

რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა.  

ზემოთ მოვიყვანეთ ბოლშევიკების მიერ ტერორის გამოყენების მაგალითები 

რუსეთში 1917 – 1919 წლების სამოქალაქო ომი პერიოდში. უნდა აღინიშნოს, რომ 1917 

წლის ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ ბოლშევიკებს მხოლოდ 5 წელი დასჭირდათ, 

რათა რუსეთის იმპერიის საზღვრები აღედგინათ და 1922 წლის დეკემბერში სსრკ-ის 

შექმნის შესახებ განეცხადებინათ. რუსეთის იმპერიის აღდგენილ ტერიტორიებთან 

ერთად, სსრკ-ის ხელმძღვანელობამ საზღვრებს გარეთ იდეოლოგიის ექსპორტის კურსი 

აიღო, კომუნიზმისა და პროლეტარული ინტერნაციონალიზმის იდეების პროპაგანდის 

საშუალებით თავისი გავლენის გაფართოების გზით. სსრკ-ის სპეცსამსახურების 

მეთოდები აქტიურად ჩართეს რევოლუციის ექსპორტში, იდეოლოგიურად ახლობელი 

ადამიანების გამოყენების წყალობით. 

მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ I და II მსოფლიო ომებს შორის პერიოდში 

განხორციელებული ტერორისტული აქტები. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 

მსოფლიოში ახალი მოთამაშე - საბჭოთა კავშირი გამოჩნდა, რომელიც მისი მთავარი 

იდეოლოგების - მარქსის, ენგელსისა და ლენინის სწავლებებზე დაფუძნებულ ახალ 

მსოფლიო წესრიგს წარმოადგენდა. იდეოლოგიის არსი ეწინააღმდეგებოდა 

კაპიტალისტურ სისტემასა და ევროპულ დემოკრატიას. მთავარი იდეა იყო კომუნიზმის 

უკლასო წყობილების აშენება. ამ სისტემის შექმნის პროცესში უარყოფილი იყო 

მრავალპარტიული სისტემა, გაუქმდა კერძო საკუთრება, შეიზღუდა აღმსარებლობის 

თავისუფლება, ანუ კომუნისტური მომავლის შენების პროცესში დემოკრატიის 

ფუძემდებლური პრინციპებისგან დაშორება ხდებოდა. ევროპული სოციალიზმისა და 

ევროკომუნიზმის გაჩენამდე, კლასიკური კომუნისტური მშენებლობის იდეები, რომელთა 
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აპრობაციაც საბჭოთა კავშირში მიმდინარეობდა, მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებში გახდა პოპულარული. 

ამ კუთხით შეიძლება მოვიყვანოთ საბჭოთა სპეცსამსახურებსა და ბულგარეთის 

კომუნისტურ პარტიას შორის ურთიერთობის მაგალითი.  

1925 წლის 16 აპრილს სოფიაში განხორციელდა XX ასწლეულის ერთ-ერთი ყველაზე 

სისხლიანი ტერორისტული აქტი. ბულგარეთის კომუნისტური პარტიის სამხედრო  

ორგანიზაციამ ააფეთქა მართლმადიდებლური ეკლესია - წმინდა კვირიაკეს ტაძარი. ამ 

საშინელ ტერორისტულ აქტს 213 ადამიანი ემსხვერპლა, დაიჭრა და დასახიჩრდა 500-მდე 

ადამიანი. დაღუპულთა შორის იყვნენ 12 გენერალი, სოფიის მერი, ლიცეუმის მოსწავლეთა 

მთელი კლასი. თავდასხმის მიზანი მეფის - ბორის III-ის მკვლელობა იყო, თუმცა, ის ამ 

დროს ტაძარში არ იმყოფებოდა, ვინაიდან 3 დღის წინ დაღუპული სამხედროების 

დაკრძალვას ესწრებოდა.55 

არსებობს ვერსიები, რომ ბულგარეთის კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელები გ. 

დიმიტროვი და ვ. კოლაროვი ამ აქტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებოდნენ. 

აღნიშნული ვერსიის თანახმად, ისინი თავის დროზე, ისევე, როგორც ლენინი - ესერების 

წინააღმდეგ, გმობდნენ შურისძიების ინდივიდუალურ აქტებს, რადგან აქცია არ 

უკავშირდებოდა ხალხის მასის აჯანყებას და ზიანის მეტს არაფერს მოიტანდა.56  

თუმცა, ბულგარელი ისტორიკოსის, ლუდმილა სპასოვას აზრით, მოსკოვს ნებისმიერ 

შემთხვევაში სურდა ბულგარეთში მმართველი რეჟიმის შეცვლა, რომელსაც სათავეში მეფე 

ბორის III ედგა. იმ დროისათვის ბულგარელი კომუნისტების შესაძლებლობები საკმაოდ 

შეზღუდული იყო, ბევრი მათგანი მოკლეს ან რეპრესიაში მოაყოლეს 1923 წლის 

გამოსვლების დროს. ამავდროულად, სხვა ძალები, რომელშიც შედიოდნენ, უმთავრესად, 

მემარცხენე გენერლები და მემარჯვენე მიწათმფლობელები, მოქმედი მთავრობის 

წინააღმდეგ გადატრიალების განსახორციელებლად ემზადებოდნენ. სპასოვას ცნობით, ამ 

დროისათვის საბჭოთა აგენტებმა, რომლებიც ბულგარეთში 1924 წელს ჩამოვიდნენ, 

დაადასტურეს, რომ ქვეყანაში 2-დან 3 ათასამდე კომუნისტია, რომელთაგან 800 

ბულგარეთის დედაქალაქში იმყოფება.57 
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რუსეთის რევოლუციის მნიშვნელობასა და ბულგარეთის სიტუაციაზე ბევრი 

მკვლევარი წერდა, რადგან, ფაქტობრივად, ეს იყო რევოლუციის საზღვრებს გარეთ 

ექსპორტის ერთ-ერთი პირველი მცდელობა. გარდა ამისა, მოსკოვი ამ გზით ცდილობდა, 

თავი დაეზღვია და საკუთარი საზღვრები განემტკიცებინა. კრემლი უფრთხოდა გენერალ 

ვრანგელის არმიას, რომელმაც, ყირიმში განცდილი მარცხის შემდეგ, თავისი ჯარები 

ბულგარეთში გადაისროლა და ახალგაზრდა რუსეთის სახელმწიფოსთვის გარკვეულ 

საშიშროებას წარმოადგენდა. 

რასაკვირველია, ვერსიას, რომ ეს ტერაქტი თითქოს ბულგარეთის კომუნისტური 

პარტიის საბრძოლო რაზმმა დამოუკიდებლად განახორციელა, არსებობის უფლება აქვს, 

თუმცა, ამ საშინელი ტერორისტული აქტის ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების 

შემდგომ ბედზე მეტყველი ფაქტები საწინააღმდეგოს მოწმობს.  

მაგალითად, აფეთქების შემდეგ ზოგიერთმა ორგანიზატორმა, როგორიც იყო ჯგუფის 

ხელმძღვანელი ნიკოლაი პეტროვი და ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურ მებრძოლთაგანი 

დიმიტრ ზლატარევი, თავშესაფარი სსრკ-ში ჰპოვეს. იქით გაემგზავრა აფეთქების უშუალო 

შემსრულებელი პეტრ აბაჯიევიც. საგულისხმოა, რომ ბულგარეთში დაბრუნებისას 1944 

წელს მას სსრკ-ის შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკის წოდება ჰქონდა.58 

ფაქტობრივად, ცალსახაა, რომ ტერორისტული თავდასხმის მთავარი მიზანი ვერ 

განხორციელდა. კაპნოვის მთავრობამ საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა და 

უპრეცედენტო ზომები მიიღო არა მხოლოდ ბულგარეთის კომუნისტური პარტიის 

მოხელეთა წინააღმდეგ, არამედ ორგანიზაციის ყველა წევრის მიმართ, რომლებიც 

მემარცხენე შეხედულებებით გამოირჩეოდნენ. ფაქტობრივად, ბულგარეთის მთავრობამ 

ტერორისტულ აქტს მასშტაბური ტერორის გატარებით უპასუხა, რომლის მსხვერპლი 

ხდებოდა უდანაშაულო ხალხი, რომელსაც, უმეტესწილად, არანაირი კავშირი არ ჰქონდა 

მომხდართან. უამრავ, ხშირად განუკითხავად დახოცილ ადამიანებს შორის იყვნენ იმ 

დროის ბულგარეთის საზოგადოების რჩეული ნაწილის წარმომადგენლები, როგორებიც 

იყვნენ ჟურნალისტი იოსებ ხერბსტი და ბულგარული მოდერნიზმის თვალსაჩინო 

წარმომადგენელი, პოეტი გეო მილევი. სხვადასხვა ინფორმაციით, საერთო ჯამში 

დააპატიმრეს 60 000-მდე ადამიანი. მათი ნაწილი უკვალოდ გაქრა სპეცსამსახურების 

წამების პალატებიდან.59 
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1923 – 1925 წლებში ბულგარეთში განვითარებული მოვლენები თვალსაჩინოდ 

გვიჩვენებს, რომ საბჭოთა სახელმწიფოს შექმნის შემდეგ გაჩნდა იდეოლოგიისა და ახალი 

ცხოვრების ექსპორტის ახალი ტენდენცია, რომელიც ბრძოლის ტერორისტული 

მეთოდების გამოყენებას სულაც არ თაკილობდა. მსოფლიო ტერორიზმის ეს ტენდენციები 

განსაკუთრებით გამოვლინდა ნაცისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, 1933 წელს.  

ნაცისტების დიქტატურის გამყარებამ სერიოზული შეშფოთება გამოიწვია დასავლეთ 

ევროპის პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებს შორის. ერთი მხრივ, იყო სტალინის 

დიქტატურა მარქსისტულ-ლენინური იდეოლოგიით, რომელსაც მიმდევრები მთელ 

მსოფლიოში ჰყავდა, მეორე მხრივ კი - ნაცისტური გერმანია, რომლის გეოპოლიტიკური 

ამბიციები მის საზღვრებს მეტისმეტად შორდებოდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და 

ევროპის ქვეყნებს სერიოზულად აფიქრებდა მსოფლიო კონფლიქტის დაწყების 

რეალურობა, ამიტომ ამ მიმართულებით გარკვეული დიპლომატიური ნაბიჯების 

გადადგმას ცდილობდნენ. ფაშისტური დიქტატურის გაძლიერება ევროპაში ძალიან 

მოკლე ვადებში მიმდინარეობდა. პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების მიუხედავად, 

ნაცისტების პროპაგანდისტურმა მანქანამ შეძლო, ევროპაში მცხოვრები მილიონობით 

გერმანელისთვის მიმზიდველად ექცია ახალი იდეოლოგია, რომელიც „არიელთა რასის“ 

უპირატესობის პრინციპებს ეფუძნებოდა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე 

რამდენიმე წლით ადრე სწორედ რამდენიმე ევროპული სახელმწიფოს მეთაურის 

წინააღმდეგ მიმართული ტერორისტული აქტები დაეხმარა გერმანიას, მოეყვანათ 

რამდენიმე ქვეყნის სათავეში ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ჰიტლერთან ერთად ერთ 

კოალიციაში იქნებოდა II მსოფლიო ომის განმავლობაში. 

საგულისხმოა, რომ ღერძი ბერლინი - რომი - ტოკიო, ფაქტობრივად, 

ხელისუფლებაში ფაშისტური ძალების მოსვლამდე შეიქმნა. მოწინააღმდეგეთა მიმართ 

ტერორის გამოყენებაც 1932 წლის მაისში ხელისუფლებაში ჰიტლერის მოსვლამდე ერთი 

წლით ადრე დაიწყო.  

შორეულ იაპონიაში 15 მაისს, სამხედრო გადატრიალების მცდელობისას მოკლეს 

ლიბერალი იაპონელი პოლიტიკოსი, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ცუიოში ინუკაი. 

მკვლელობა ულტრანაციონალისტურად განწყობილმა ოფიცრებმა ჩაიდინეს.60 

ტერორისტები პრემიერ-მინისტრთან ერთად დიდი ამერიკელი მსახიობის, ჩარლზ 
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ჩაპლინის მოკვლასაც აპირებდნენ, რომელიც ამ დროს პრემიერ-მინისტრის ვაჟთან ერთად 

სუმოს შეჯიბრს ესწრებოდა. ტრაგედია არ შედგა. შეთქმულთა აზრით, მეტად 

პოპულარული  და ხალხის საყვარელი ამერიკელი მსახიობის მკვლელობა გააძლიერებდა 

ანტაგონიზმს აშშ-სა და იაპონიას შორის და მთელ იაპონურ საზოგადოებას წაადგებოდა.61 

შეთქმულები ულტრამემარჯვენე ორგანიზაცია „კეცუმეიდანის“ წევრები იყვნენ. 

იაპონელი ულტრამემარჯვენეების მთავარი მიზანი სამხედრო-მონარქისტულ 

დიქტატურაზე დაჩქარებული გადასვლა იყო, რომელიც, თავის მხრივ, აზიაში 

დამპყრობლურ ომს გააღვივებდა. 

იაპონიაში მომხდარის შემდგომ, ევროპაში ერთიმეორის მიყოლებით განვითარდა 

დრამატული მოვლენები, რომლებიც გზას უხსნიდნენ ნაცისტურ გერმანიას კონტინენტზე 

სრული ჰეგემონიისთვის. გეოპოლიტიკური ამოცანების გადასაწყვეტად ტერორისტული 

აქტების გამოყენების ტაქტიკას წარმატებით მიმართავდნენ ამა თუ იმ სახელმწიფოს 

რადიკალური ძალები. 1933 წელს რუმინეთში გასამხედროებული 

ულტრანაციონალისტური ორგანიზაცია „რკინის გვარდიის“ წევრებმა მოკლეს ქვეყნის 

პრემიერ-მინისტრი იონ დუკა. „რკინის გვარდიის“ წარმომადგენლები ერთმანეთთან 

შერწყმულ ფაშიზმსა და მისტიცისზმს ქადაგებდნენ. ამავდროულად, ისინი 

გააფთრებული ანტისემიტისტები იყვნენ. ამ მოძრაობის წევრები არ მალავდნენ 

სიმპათიებს გერმანელი ნაციონალ-სოციალისტების მიმართ. ამ ორგანიზაციის 

იდეოლოგიის თანახმად, მისი წევრები მზად უნდა ყოფილიყვნენ, თავი გაეწირათ და 

საკუთარი ქვეყნისთვის მოწამეობრივი სიკვდილი მიეღოთ.62 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კოდრიანუ მარჯვედ იყენებდა რელიგიასა და 

პატრიოტიზმს. ამის წყალობით, მან სტუდენტებისა და გლეხების დიდი მხარდაჭერა 

მოიპოვა. ცნობილი ბრიტანელი სპეციალისტი ფაშიზმის შესწავლის სფეროში სტენლი 

პეინი აღნიშნავს, რომ რუმინულ „რკინის გვარდიაში“ ერთიანდებოდნენ უმეტესად 

სტუდენტები, რომელთათვისაც ნაციონალ-შოვინიზმისა და რუმინელი ერის რჩეულობის 

იდეები მიმზიდველი აღმოჩნდა.63 ეს მოძრაობა რუმინეთის დემოკრატიული 

ძალებისათვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა. რუმინეთი, როგორც ევროპაში 

განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური მდებარეობის და იმ დროისათვის ნავთობის 

მნიშვნელოვანი მარაგის მქონე ქვეყანა წამყვანი სახელმწიფოების ინტერესთა სფეროში 
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იყო. ბალკანეთისა და რუმინეთის მიმართ ინტერესით ტრადიციულად გამოირჩეოდა 

გერმანია, სადაც იმ დროისათვის ხელისუფლების სათავეში მოვიდნენ ნაციონალ-

სოციალისტები ა. ჰიტლერის მეთაურობით. 

გერმანელი ნაციონალ-სოციალისტები და „რკინის გვარდიის“ წარმომადგენლები 

იდეოლოგიურად საკმაოდ ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან. გერმანიაში ფაშისტების მოსვლის 

შემდეგ რუმინეთის ჯერი დადგა, სადაც ხელისუფლებისკენ ისწრაფოდნენ პროფაშისტები, 

რომლებიც არ მალავდნენ გერმანიასთან ალიანსში შესვლის სურვილს. იონ დუკამ „რკინის 

გვარდიის“ გასანეიტრალებლად გადამწყვეტ ზომებს მიმართა. დაიწყო ორგანიზაციის 

წარმომადგენელთა მასობრივი დაპატიმრება. დუკა ფაშიზმის მოწინააღმდეგე იყო და 

საფრანგეთთან კავშირის შენარჩუნებას ცდილობდა. ის მცირე ანტანტის (ჩეხოსლოვაკიის, 

რუმინეთისა და იუგოსლავიის კავშირი) მომხრე იყო. იონ დუკა, როგორც პოლიტიკოსი, 

გრძნობდა მოახლოებული ფაშიზმის საფრთხეს და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ 

ეს იდეოლოგია ევროპაში არ გავრცელებულიყო. ისტრიკოსთა უმრავლესობის აზრით, 

სწორედ მისი ამგვარი მოღვაწეობა გახდა მისთვის საბედისწერო, რაც სიცოცხლის ფასად 

დაუჯდა კიდეც. ის „რკინის გვარდიის“ სამმა წევრმა საკურორტო ქალაქ სინაიას ვაგზლის 

ბაქანზე მოკლა".64 

ი. დუკას მკვლელობის შემდეგ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ მოვლენებს, 

რომლებიც ავსტრიაში 1934 წლის ივლისში განვითარდა. იმ დროს ხელისუფლებაში 

მოსული ჰიტლერის ამბიციურმა გეგმებმა რეალური ხორცშესხმა დაიწყო. ჰიტლერის 

გეოპოლიტიკურ რუკაზე მონიშნულ ქვეყანათაგან ერთ-ერთი პირველი იყო ავსტრია - 

თავად ფიურერის სამშობლო. ანშლიუსი, გერმანული რეიხის საზღვრებში ავსტრიის 

ჩართვის საკითხი ჰიტლერისთვის უმთავრესი იყო. ამ მიზნით დიდი დახმარება გაეწია 

ადგილობრივ ნაციონალ-სოციალისტებს. მაგრამ მათ სერიოზული წინააღმდეგობით 

შეხვდა ავსტრიის კანცლერი ენგელბერტ დოლფუსი.  

ხელისუფლების გასამყარებლად დოლფუსმა მიმართა ძალას, რომელმაც დიდი 

მსხვერპლი გამოიწვია. მან თავიდან მოიშორა პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყანაში და 

შექმნა ავტოკრატული სახელმწიფო, რომელიც ნაციზმთან მიახლოებულ პრინციპებს 

ემყარებოდა. თუმცა, მისთვის კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჰიტლერის 



65 
 

გეოპოლიტიკური ამბიციები ავსტრიის მიმართ. ზოგიერთი ისტორიკოსი მას 

ავსტროფაშისტსაც კი უწოდებს.65 

გარდა ამისა, მან უდიდესი დარტყმა მიაყენა ადგილობრივ ნაცისტებს და ავსტრიაში 

ნაციონალ-სოციალისტური პარტია აკრძალა. 25 ივლისს ადგილობრივმა ფაშისტებმა 

გერმანიის სრული მხარდაჭერით პუტჩის მოწყობა სცადეს. ამავე დღეს 10 ადგილობრივი 

ნაცისტი, რომლებიც SS89-დ წოდებული ფორმირების წევრები იყვნენ, შეიჭრა 

სახელმწიფო კანცელარიაში და დოლფუსს სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. ის რამდენიმე 

საათში გარდაიცვალა.66 მიუხედავად იმისა, რომ პუტჩი ჩაიშალა, დოლფუსის სახით 

ქარიზმატული და ძლიერი ლიდერის ლიკვიდაციის წყალობით, გერმანიამ მოახერხა, 

თანდათანობით გაეძლიერებინა ზეწოლა ავსტრიის ახალ მთავრობაზე, რომელსაც 

სათავეში კანცლერი კურტ ფონ შუშნიგი ჩაუდგა. ავსტრიის თავზე ოკუპაციის რეალური 

საფრთხე ჩამოწვა. შუშნიგი ცდილობდა, გაეჭიანურებინა ოკუპაცია ჰიტლლერთან 1936 

წლის 11 ივლისს პაქტის დადებით. ჰიტლერთან დიდი დათმობების მიუხედავად, 

რომელმაც ხელშეკრულების თანახმად, ავსტრიის სუვერენიტეტის შენარჩუნების პირობა 

დადო, გერმანიის ჯარებმა 11-12 მარტის ღამეს ავსტრია დაიკავეს - ანშლუსი შედგა.  

დუკისა და დოფუსის მკვლელობას პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა, რომლის 

დაკნინებაც, განსაკუთრებით, ევროპაში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ფაშიზმი 

კონტინენტისთვის რეალობად იქცა. ადგილობრივი ნაციონალ-სოციალისტების სახით 

მეხუთე კოლონები გაჩნდა ბელგიაში, ჰოლანდიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, 

ხორვატიაში, ნორვეგიასა და სხვა ქვეყნებში. ეს ძალები, ფაქტობრივად, ვერმახტის მეხუთე 

კოლონის ფუნქციას ასრულებდნენ. გერმანია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა 

ქვეყნებს, რომლებსაც დამოუკიდებლად სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

არ შეეძლოთ. ნაცისტების სპეცსამსახურები ფართოდ იყენებდნენ ასევე ქვეყნის ფარგლებს 

გარეთ მცხოვრებ გერმანული წარმოშობის მქონე პირებს. ნაცისტების საგარეო პოლიტიკის 

ერთ-ერთი უპირველეს მიმართულებათაგანი იყო მოღვაწეობა, რომელიც 

ითვალისწინებდა იმ ევროპულ ძალებთან წინააღმდეგობას, რომლებიც ცდილობდნენ 

ისეთი ტიპის რეგიონული საერთაშორისო ორგანიზაციების შექმნას, როგორიც იყო - 

მცირე ანტანტა, ბალკანური ანტანტა, ჩრდილოეთის ანტანტა. ამ დროისათვის 
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ორგანიზაცია „ერთა ლიგა“ უკვე არაქმედითუნარიანი იყო და ევროპას მომდგარ ფაშიზმის 

საფრთხეზე არანაირი გავლენის მოხდენა არ შეეძლო.  

გერმანიაში ფაშისტული რეჟიმის გაძლიერება და საკუთარი გავლენის სხვა ქვეყნებზე 

გავრცელების მცდელობა სერიოზულ შეშფოთებას იწვევდა ევროპის ქვეყნებში, 

განსაკუთრებით - საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთში. ევროპელ პოლიტიკოსთა შორის, 

რომლებიც განსაკუთრებულ აქტიურობას იჩენდნენ ევროპაში ფაშიზმის გავლენის 

ზრდასთან ერთად, იყო საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-ლუი ბარტუ. 

გერმანიის ხელისუფლებაში ჰიტლერის მოსვლის შემდეგ, ბარტუ ერთ-ერთი ყველაზე 

აქტიური ევროპელი პოლიტიკოსი გახდა, რომლისთვისაც მიუღებელი იყო ნებისმიერი 

კომპრომისი ფაშისტურ გერმანიასთან. გარდა ამისა, მან სსრკ-სთან თანამშრომლობის 

გზების ძებნაც დაიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე მისი შეურიგებელი მტერი 

იყო. 20-იან წლებში ის გახლდათ ერთ-ერთი ინიციატორი და მომხრე ეგრეთ წოდებული 

„სსრკ-ის საწინააღმდეგო სანიტარული კორდონის“ იდეისა. ახლა კი სსრკ-ის „ერთა 

ლიგაში“ ჩართვის ინიციატორი იყო და აქტიურად უწყობდა ხელს საბჭოთა კავშირსა და 

მცირე ანტანტას ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას. ბარტუ 

ასევე აქტიურ ძალისხმევას იჩენდა უნგრეთის მეზობლებთან შესარიგებლად.67 

მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის მონაწილეობის აშკარა მტკიცებულება 

(დოკუმენტირებული ან სასამართლო ჩვენებები) არ არსებობს, მარსელის ტრაგიკულ 

მოვლენებში „ბერლინური კვალი“ ყველაზე დამაჯერებელია. იმ პრინციპით, თუ ვისთვის 

იყო ხელსაყრელი ბარტუსა და ალექსანდრეს მკვლელობა, ეს, უპირველესად, ფაშისტურ 

გერმანიას აძლევდა ხელს. თავისი სპეცსამსახურების დახმარებით, გერმანია აქტიურად 

უჭერდა მხარს იუგოსლავიაში ხორვატი ნაციონალისტების სეპარატისტულ მოძრაობას 

ანტე პაველიჩის მეთაურობით, და მაკედონურ ორგანიზაციას „მაკედონიის დროებითი 

რევოლუციური ორგანიზაცია“ ვანჩა მიხაილოვის ხელმძღვანელობით. ამ დაჯგუფებების 

აქტიური თანმშრომლობის წყალობით, მაკედონიის შიდა რევოლუციური ორგანიზაციის 

აქტივისტმა ვლადო ჩერნოზემსკიმ 1934 წლის 9 ოქტომბერს იუგოსლავიის მეფე 

ალექსანდრე I კარაგიორგიევიჩის მარსელში ვიზიტის დროს მეფისა და საფრანგეთის 

საგარეო საქმეთა მინისტრ ლუი ბარტუს თავხედური მკვლელობა ჩაიდინა. თავდასხმისას 

ჩერნოზემსკი პოლიციელებმა დაჭრეს, მოგვიანებით კი ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. 
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მკვლევარებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით გაუჩნდათ კითხვები საფრანგეთის პოლიციის 

მოუმზადებლობის გამო, მით უფრო, რომ ტრაგედიამდე გაცილებით ადრე მარსელში 

მეფეზე შესაძლო თავდასხმის შესახებ ხმები გავრცელდა. ცნობილი იყო, რა ძალისხმევით 

აგვარებდა ბარტუ იუგოსლავიასთან ურთიერთობას, რომ მისი გავლენით დაიკეტა 

უსტაშების ბანაკები - ავსტრიასა და ბელგიაში. ამავდროულად, უნგრეთი ზეწოლის ქვეშ 

მოექცა მის ტერიტორიაზე ხორვატი მებრძოლების (სოფელი იანო-პუსტა) 

მოსამზადებელი ანალოგიური ბაზების ფუნქციონირების გამო. ბარტუ ინგლისისგანაც 

მოითხოვდა, ზეწოლა მოეხდინა ბულგარეთის მთავრობაზე მაკედონიის შიდა 

რევოლუციური ორგანიზაციის ბაზების ლიკვიდაციის მიზნით, რომლებიც იუგოსლავიის 

წინააღმდეგ ტერორისტულ აქტებს ახორციელებდნენ. უფრო მეტიც, იუგოსლავიის 

კონტრდაზვერვის ხელმძღვანელ მილიჩევიჩის ცნობით, ბარტუმ უშუალოდ ბრიტანეთის 

ხელისუფლებას გადასცა ინფორმაცია იუგოსლავიის მეფეზე თავდასხმის მზადების 

თაობაზე.68 ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ 1934 წელს მარსელში განხორციელებული 

ტერორისტული აქტი იმ სახელმწიფოთა ინტერესების ხორცშესხმა იყო, რომლებიც 

ევროპის კონტინენტზე კონფრონტაციის გაღვივებით იყვნენ დაინტერესებული, მსოფლიო 

მასშტაბის გლობალური კონფლიქტის დაწყებამდე უპირატესობის მიღების მიზნით. იმ 

დროის პრესა თითქმის ერთსულოვანია იმაში, რომ მარსელში მომხდარი მკვლელობის 

უკან დგანან ფაშისტური ძალები, რომლებიც ევროპაში ძალებს იკრებენ. მაგალითად, 

ავტორიტეტული გამოცემის - “The New York Times”-ის ფურცლებზე ამერიკაში კარგად 

ცნობილი ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე, ჟურნალ “Foreign affairs”-ის მთავარი 

რედაქტორი ჰამილტონ არმსტრონგი აღნიშნავდა, რომ ი. დუკას მკვლელობა და მარსელში 

მომხდარი მკვლელობები „ჰიტლერის ევროპის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული გეგმის 

ნაწილია. 69 

ი. დუკაზე (რუმინეთი), ე. დოლფუსზე (ავსტრია), ჟ. ლ. ბარტუზე (საფრანგეთი) 

განხორციელბული ტერორისტული აქტები ნათელს ხდიდა, რომ სახელმწიფოების 

გავლენიანი ხელმძღვანელებისა და სახელმწიფო მოღვაწეების ლიკვიდაციას მეორე 

მსოფლიო ომის წინ ტრაგიკული შედეგები ჰქონდა, რადგან აღარ იყვნენ ის მოღვაწეები, 

რომლებიც ევროპაში ფაშიზმის გავრცელებას ეწინააღმდეგებოდნენ.  
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ორ მსოფლიო ომს შორის პერიოდში მომხდარი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ტერორისტული აქტების განხილვისას ყურადღება უნდა მივაქციოთ სენატორ ჰიუ 

ლონგის მკვლელობას 1935 წლის 10 სექტემბერს. ლონგი საკმაოდ პოპულარული იყო 

ამერიკაში. მას ლუიზიანას შტატის გუბერნატორის თანამდებობა ეკავა და 1936 წლის 

საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებდა კენჭის ყრას.70 

ლონგმა გუბერნატორობის პერიოდში სერიოზული რეფორმები გაატარა, რომლების 

წყალობითაც შტატში განათლებული ადამიანების რიცხვი გაიზარდა. მისი 

მმართველობისას ყურადღება ექცეოდა მოსახლეობის მხარდაჭერის სოციალურ 

პროგრამას. სიმდიდრის გადანაწილებისკენ მიმართული ლოზუნგების გამო, რომლებმაც 

მას მთელ ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი გაუჩინა, მას პრობლემები შეექმნა 

შტატის ეკონომიკურ ელიტასთან და აშშ-ის უმსხვილეს კომპანიებთან, მათ შორის, 

„სტანდარდ ოილთან“. საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰიუს გამარჯვებას აშშ-ის პოლიტიკური 

რუკის შეცვლა შეეძლო. ამიტომ, მისი მკვლელობა არ განიხილებოდა, როგორც 

პოლიტიკური. 

თუმცა, ყურადღებით რომ დავაკვირდეთ ლონგის მოღვაწეობას, აღმოვაჩენთ, რომ ის 

ვერ ჯდებოდა ამერიკელი სახელმწიფო მოღვაწის კლასიკურ კანონებში. სოციალური 

სამართლიანობისკენ სწრაფვა, ყოველ შემთხვევაში, დიდი დეპრესიის პერიოდში მაინც, არ 

ახასიათებდა სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ-მმართველ აპარატს. ფაქტობრივად, 

ლონგის მმართველობა ანტიოლიგარქიული მიმართულების თანამედროვე გაგებას 

შეეფერებოდა. 1936 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამ უკანასკნელის გამარჯვების 

შემთხვევაში, ეს, სავარაუდოდ, აშშ-ის როგორც შიდა, ისე საგარეო პოლიტიკას შეცვლიდა. 

II მსოფლიო ომის დაწყების წინ სენატორ ჰიუ ლონგის ანგარიშმიუცემელმა ქცევამ 

თანდათან გააღიზიანა აშშ-ის ფინანსური ელიტა, რომელსაც არა მხოლოდ ეკონომიკური 

სისტემის, არამედ მთლიანად სახელმწიფო ხელისუფლების გაკონტროლება სურდა. 

გამორჩეული პოლიტიკოსი ჰიუ ლონგი ექიმმა ლარინგოლოგმა გასროლით მოკლა და 

თავად დაცვის თანამშრომლის ტყვიას ემსხვერპლა. თუმცა, თავდასხმის რეალური 

მოტივები დღემდე უცნობია.   

სახელმწიფოების მიერ ტერორისტული აქტების გამოყენების სურათის 

სისრულისათვის აუცილებელია გავაანალიზოთ საბჭოთა სპეცსამსახურების მუშაობა ამ 
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მიმართულებით. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ 1917 წლის ოქტომბრის 

გადატრიალების (ოქტომბრის რევოლუცია) ერთ-ერთი ორგანიზატორის, საერთაშორისო 

კომუნისტური მოძრაობის გამოჩენილი მოღვაწის, ლევ ტროცკის ლიკვიდაციის ოპერაცია. 

მისი მოღვაწეობა მჭიდროდ უკავშირდებოდა მსოფლიოში პირველი სოციალისტური 

სახელმწიფოს - საბჭოთა კავშირის შექმნასა და საწყის განვითარებას. ტროცკი იყო წითელი 

არმიის ერთ-ერთი შემქმნელი, რომლის წყალობითაც მათ შეძლეს მოპოვებული 

ხელისუფლების დაცვა რუსეთში 1917 – 1919 წლების სამოქალაქო ომის პერიოდში. 

შემდგომში ის საზღვარგარეთის საქმეების სახალხო კომისარი გახდა, 1918 – 1925 წლებში 

კი - სამხედრო და საზღვაო საქმეების სახალხო კომისარი.  ამავდროულად, მას სსრკ-ის 

რევსამხსაბჭოს თავმჯდომარის მაღალი თანამდებობა ეჭირა.  

სამოქალაქო ომის დროს ტროცკის სინდისზე დიდი რაოდენობით მსხვერპლი იყო, 

რაც მისი მმართველობის დიქტატორული მეთოდების მიზეზი იყო. 1922 წლიდან, როცა 

სტალინი ბოლშევიკური პარტიის გენერალური მდივანი გახდა, ლიდერობისთვის 

ბრძოლა გამძაფრდა. ტროცკი და მისი მომხრეები ქვეყანაში ხელისუფლების მიტაცებას 

ცდილობდნენ, თუმცა, სტალინისა და მისი მომხრეებისგან საკადრისი პასუხი მიიღეს. 

1927 წელს ტროცკი ბოლშევიკების პარტიიდან გარიცხეს, 1929 წელს კი სსრკ-დან 

გადაასახლეს.  

საბჭოთა პოლიტოლოგიამ ტროცკიზმი დაახასიათა, როგორც „იდეურ-პოლიტიკური, 

წვრილბურჟუაზიული, მარქსიზმ-ლენინიზმისა და საერთაშორისო კომუნისტური 

მოძრაობის მიმართ მტრულად განწყობილი მიმდინარეობა, რომელიც თავის 

ოპორტუნისტულ არსს „მემარცხენე ფრაზებით“ ნიღბავს".71 თუმცა, სსრკ-დან გაძევებული 

ტროცკის ქმედებები საკმაოდ აქტიური აღმოჩნდა. მან საერთაშორისო კომუნისტურ 

მოძრაობაში განხეთქილების შეტანა მოახერხა და სტალინის იდეოლოგიის საშიში 

კონკურენტი გახდა.  

ტროცკი და მისი მომხრეები საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ პარტიას სასტიკად 

ეწინააღმდეგებოდნენ.  ტროცკის მიზანმიმართული მუშაობა მსოფლიო კომუნისტური 

მოძრაობის დაშლას ითვალისწინებდა, რაც, თავის მხრივ, საგრძნობლად აქვეითებდა 

საბჭოთა კავშირის ავტორიტეტს მთელ მსოფლიოში, უპირველესად კი - ევროპაში, 

რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დაწყების ზღვართან იმყოფებოდა. ტროცკისტული 
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მოძრაობა მთელ მსოფლიოში ძლიერდებოდა და ფართოვდებოდა. საყურადღებოა ის 

ფაქტიც, რომ ტროცკი უზარმაზარ ფინანსურ საშუალებებს ფლობდა, რომლის 

წყალობითაც შეეძლო უზრუნველად ეცხოვრა თავის ოჯახთან ერთად და საკუთარი 

იდეების პროპაგანდაში დიდძალი ფული დაეხარჯა. გარდა ამისა, აშკარა იყო, რომ 

კაპიტალისტურ სამყაროს ხელს აძლევდა კომუნისტური მოძრაობის დასუსტება და 

დაშლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ახსნას არ ექვემდებარება ის ფაქტი, რომ თავის 

საქმიანობას ტროცკი აშშ-ის გვერდით მდებარე კაპიტალისტური მექსიკიდან 

ხელმძღვანელობდა. გარდა ამისა, მექსიკის პოლიცია ყოველდღიურად 5 პოლიციელს 

გამოყოფდა მისი ვილის გარე პერიმეტრის დასაცავად, შიგნით კი მუდმივად 10 მცველი 

მორიგეობდა.72 

ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ვერ დარჩებოდა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობისა 

და პირადად სტალინის ყურადღების მიღმა.  

სსრკ-ის სახელმწიფო უშიშროების ორგანოების გენერალ-ლეიტენანტ პავლე 

სუდოპლატოვის თქმით, 1939 წლის მარტში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც შინაგან 

საქმეთა სახალხო კომისარიატის სახალხო კომისარი ლ. ბერიაც ესწრებოდა, სტალინმა 

განაცხადა: „ტროცკი უნდა მოვიშოროთ ერთ წელიწადში, სანამ გარდაუვალი ომი 

დაწყებულა. ტროცკის მოშორების გარეშე, როგორც ესპანეთის მაგალითი გვიჩვენებს, ვერ 

ვიქნებით დარწმუნებული ჩვენი მოკავშირეების მხრიდან საერთაშორისო კომუნისტური 

მოძრაობის მხარდაჭერაში, თუ იმპერალისტები საბჭოთა კავშირს თავს დაესხმებიან."73 

რამდენიმე თვეში ლ. ბერიამ სტალინს წარუდგინა ლ. ტროცკის ლიკვიდაციის გეგმა 

კოდური სახელწოდებით „იხვი“. გეგმის ავტორები იყვნენ იმ დროისათვის სსრკ-ის 

სპეცსამსახურების ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა სახალხო 

კომისარიატის უცხოეთის განყოფილების უფროსის მოადგილე პ. სუდოპლატოვი და ნ. 

ეიტინგონი.74 ეს უკანასკნელი ესპანეთში სამოქალაქო ომის დროს საბჭოთა 

რეზიდენტურას ხელმძღვანელობდა. 1937 წელს მან გადაიბირა ესპანეთის კომუნისტური 

პარტიის წევრი 1922 წლიდან, წარმოშობით კუბელი კარიდად მერკადერი, რომელმაც, 

თავის მხრივ, ტროცკის ლიკვიდაციის ოპერაციის განხორციელების საქმეში თავისი შვილი 

რამონ მერკადერი ჩართო. დედამ და შვილმა ესპანეთის სამოქალაქო ომში აქტიური 

მონაწილეობა მიიღეს. შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატმა ოპერაციის ჩასატარებლად 
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ორი ჯგუფი მოამზადა. პირველ ჯგუფს, რომელშიც დედა-შვილი მერკადერები 

შედიოდნენ, მიენიჭა კოდური სახელწოდება „დედა“. მას ტროცკის ლიკვიდაცია პატარა, 

მინიმუმ 5-6 კაციანი გუნდით უნდა განეხორციელებინა. მეორე ჯგუფს, რომელსაც 

ცნობილი მექსიკელი მხატვარი, კომუნისტი დავიდ სიკეიროსი ხელმძღვანელობდა, 

შედარებით დიდი - 20 კაციანი გუნდით შტურმით უნდა აეღო ტროცკის სახლი, რომელიც 

მექსიკაში, ქალაქ კაიოკანაში მდებარეობდა.  

1940 წლის 23 მაისს მექსიკის არმიის ოფიცრის ფორმაში გადაცმულმა სიკერიოსმა 

თავის გუნდთან ერთად ტროცკის სახლის შიდა პერიმეტრში შეაღწია. თავდამსხმელებმა 

200-მდე ტყვია ესროლეს იმ ოთახის ფანჯრებსა და კარებს, რომელშიც ტროცკი 

იმყოფებოდა. თუმცა, შემთხვევითობისა და სიკერიოსის რაზმის წევრების ნაწილის 

მოუმზადებლობის წყალობით, ტროცკი თავდასხმას საწოლის ქვეშ შეფარებით გადაურჩა.  

მარცხის მიუხედავად, ჩეკისტებმა ახალი თავდასხმისთვის მზადება დაიწყეს, 

ამჯერად უკვე „დედის“ მეშვეობით. 1940 წლის 20 აგვისტოს რამონ მერკადერმა, 

შესანიშნავად განხორციელებული ოპერაციის წყალობით, მოახერხა ტროცკის ნდობის 

მოპოვება. მან წერაყინის საშუალებით სასიკვდილო დარტყმა მიაყენა თავში ტროცკის, რის 

შედეგადაც იგი მომდევნო დღეს გარდაიცვალა. მერკადერი მექსიკის პოლიციამ აიყვანა. 

მას 20 წელი მიუსაჯეს, რომელიც მერკადერმა სრულად მოიხადა. პატიმრობის შემდეგ 

მერკადერი საბჭოთა კავშირში გადაიყვანეს, სადაც მას დიდი პატივით შეხვდნენ. 1961 

წლის 6 ივლისს მერკადერს საბჭოთა კავშირის გმირის ოქროს ვარსკვლავი გადაეცა.  

ტროცკის ლიკვიდაციის შედეგებზე პ. სუდოპლატოვი თავის წიგნში „გამარჯვება 

ფარულ ომში“ წერს: „ჩვენ შევძელით არა მხოლოდ თავი მოგვეკვეთა ტროცკისტული 

მოძრაობისათვის, არამედ სრულ კრახამდე მივიყვანეთ ის. ტროცკის მომხრეები სწრაფად 

კარგავდნენ თავის პოზიციებს მუშათა საერთაშორისო მოძრაობაში. მათი მოღვაწეები 

ერთმანეთთან თითქმის მტრული უნდობლობის სიტუაციაში აღმოჩნდნენ...“75 

ტროცკის წინააღმდეგ განხორციელებული სპეცოპერაცია მეორე მსოფლიო ომის 

დაწყებამდე პერიოდში საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ მოწყობილი ერთ-ერთი ყველაზე 

მასშტაბური აქციაა.  მოცემულ შემთხვევაში დგება საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ 

განხორციელებული აქციის დეფინიციის საკითხი. ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება იმის 

დადასტურება, რომ ტროცკის ლიკვიდაცია კლასიკური ტერორისტული აქტი იყო. 
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ტროცკის წინააღმდეგ მიმართული აქციისას სახეზე იყო ტერორისტული აქტისთვის 

დამახასიათებელი ორი აუცილებელი კომპონენტი: 

1. ჩადენილი იყო პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა;  

2. თავდასხმის მიზანი იმ მომენტში იყო მოსახლეობის მშვიდობიანი სეგმენტის 

წარმომადგენელი, რომელიც თავისი ცხოვრების მოცემულ პერიოდში ბრძოლას მხოლოდ 

პოლიტიკური მეთოდებით ეწეოდა. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ საქმე გვაქვს 

საერთაშორისო მასშტაბის ტერორისტული აქტის განხორციელების ფაქტთან. 

I და II მსოფლიო ომებს შორის პერიოდმა თვალსაჩინო გახადა სპეცსამსახურების 

მუშაობის უდიდესი მნიშვნელობა ამა თუ იმ სახელმწიფოსთვის კონკრეტული 

პოლიტიკური შედეგების მიღწევის საქმეში. ომის  დაწყებამდე ნაცისტური სახელმწიფო 

მანქანის წარმატებულმა მუშაობამ მეორე მსოფლიო ომის დროს ახალი მოკავშირეების 

გაჩენის საშუალება მისცა. ავსტრია, ხორვატია, იაპონია, ბულგარეთი და რუმინეთი იმ 

სახელმწიფოთა ღერძში შევიდნენ, რომლებმაც შემდგომში თავიანთი წვლილი შეიტანეს 

ფაშისტური გერმანიის მხარეს ბრძოლაში 1939 წელს დაწყებულ II მსოფლიო ომში.  

უდავოა, იმ სახელმწიფოთა ლიდერებზე განხორციელებულმა ტერაქტებმა, 

რომლებიც, როგორც წესი, ანტიჰიტლერულ რიტორიკას ემხრობოდნენ, თავისი როლი 

შეასრულა ამ ქვეყნებში პროგერმანული ძალების მოსვლის საქმეში. ეს მაგალითები კიდევ 

ერთხელ გვიჩვენებს, რამხელა მნიშვნელობა აქვს პიროვნების როლს ისტორიაში და რა 

შედეგები შეიძლება გამოიღოს იმ მონარქის, პრემიერ-მინისტის, კანცლერისა თუ უბრალო 

პოლიტიკოსის წინააღმდეგ განხორციელებულმა მიზანმიმართულმა ტერორისტულმა 

აქტმა, რომელიც საზოგადოებაში დიდი გავლენით სარგებლობს. 

II მსოფლიო ომის პერიოდის ისტორიული მოვლენებიდან უსათუოდ უნდა 

შევჩერდეთ თეირანის კონფერენეციაზე, რომელიც 1943 წლის ბოლოს ჩატარდა. მას 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა მთელი მსოფლიოსთვის და ომის მსვლელობა 

ლოგიკური დასასრულისკენ - ფაშიზმის სრული მოსპობისკენ უნდა წაეყვანა. თუმცა, 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი თანამედროვე მკვლევარი ეჭვქვეშ აყენებს გერმანიის 

დაზვერვის მხრიდან სტალინზე, რუზველტსა და ჩერჩილზე თავდასხმის შესაძლებლობას, 



73 
 

თავად ის ფაქტი, რომ აშშ-ის პრეზიდენტმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე 

ეს ინფორმაცია გაახმაურა, განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს.76 

თეირანში დიდი სამეულის განადგურების გეგმების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები გერმანულ წყაროებში არ მოიძებნება, თუმცა, რუზველტის სიტყვები და 

მრავალი სახელგანთქმული მეცნიერის მიერ ამ სფეროში ჩატარებული კვლევები 

საპირისპიროზე მეტყველებს. საბჭოთა წყაროებიდან ხელთ გვაქვს სარწმუნო ინფორმაცია 

თავდასხმის შესახებ, ხოლო რაც შეეხება ინგლისურ წყაროებს, ბრიტანელების მიერ 

გერმანელი დივერსანტების ჯგუფის ხელმძღვანელის რუდოლფ ფონ ჰალტენ-პფლერის 

დაკავების ფაქტი ეჭვს აღარ იწვევს. ეს ჯგუფები დიდი სამეულის ლიდერების კორტეჟებს 

გზაში უნდა ჩასაფრებოდნენ.77 

მეორე მსოფლიო ომმა მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოები ფაშიზმის წინააღმდეგ 

გააერთიანა, თუმცა მსოფლიო ისტორიის შემდგომმა მოვლენებმა მსოფლიოს ორი 

სისტემის მშვიდ თანაარსებობას წერტილი დაუსვა. სოციალისტური ბანაკის შექმნით, 

დასავლეთმა და, უპირველესად, აშშ-მა რეალური საფრთხე იგრძნეს, რომელიც 

მსოფლიოს, უმთავრესად, სოციალისტური ბანაკის უმსხვილესი ლიდერების - სსრკ-სა და 

ჩინეთის მხრიდან უახლოვდებოდა. მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში საკუთარი გავლენის 

სფეროების მიტაცებაში ორი სისტემის შეჯიბრი ხანდახან სისხლიანი მოვლენების 

თანხლებით მიმდინარეობდა. მსოფლიოს უმსხვილესი სახელმწიფოების ინტერესები 

ერთმანეთს ეჯახებოდა კორეაში, ახლო აღმოსავლეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში, 

ინდოჩინეთში, აფრიკის კონტინენტზე. სოციალიზმის მსოფლიო სისტემა, რომლის 

უმთავრესი დოქტრინა მარქსიზმ-ლენინიზმი იყო, ცდილობდა თავისი ისეთი მთავარი 

ფასეულობების ექსპორტის გაგრძელებას, როგორიცაა სახელმწიფოს მონოპოლია 

საკუთრებაზე, ათეიზმი, ერთპარტიული სისტემა. ეს ყველაფერი კი ეწინააღმდეგებოდა 

დასავლური დემოკრატიის უმთავრეს პრინციპებს, რომელიც ევროპაში სულ უფრო მეტად 

ძლიერდებოდა. 

დაიწყო ეგრეთ წოდებული „ცივი ომი“, რომელშიც აქტიურად ჩაერთნენ სხვადასხვა 

სახელმწიფოს სპეცსამსახურები.78  

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაძაბულობის ერთ-ერთ ეპიცენტრად იქცა ახლო 

აღმოსავლეთი. ისრაელის სახელმწიფოს შექმნის შემდეგ სიტუაცია აქ განსაკუთრებით 
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გამწვავდა. გაეროს რეზოლუციის თანახმად, უნდა წარმოქმნილიყო ორი სახელმწიფო - 

ებრაული და არაბული, თუმცა, მტრული სიტუაციის გამო ორმხრივი კონსენსუსის 

მიღწევა არ მოხერხდა.  

ბრიტანეთის მანდატის ქვეშ მყოფი ტერიტორია ჯერ კიდევ ისრაელის სახელმწიფოს 

შექმნამდე იქცა სისხლიანი შეჯახებების ასპარეზად, ხშირად - ტერორისტული 

მეთოდების გამოყენებითაც. 

ახლო აღმოსავლეთი ორ სისტემას შორის დაპირისპირების არენად მას შემდეგ 

გადაიქცა, რაც 1948 წლის 14 მაისს ისრაელმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. თუმცა, 

პალესტინის არაბმა მოსახლეობამ და მრავალმა არაბულმა ქვეყანამ თავად ისრაელის 

არსებობის ფაქტი არ აღიარა და გააფთრებული ბრძოლა გააჩაღა. 

1948-1949 წლებში, პირველი საბრძოლო შეტაკებების შედეგად 700 000-მდე არაბი 

იქცა დევნილად. გარდა ამისა, ევროპაში ებრაელთა ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც 

ნაცისტებმა მილიონობით ებრაელი გაანადგურეს, ისრაელს მიგრანტებისა და 

დევნილების დიდი ნაკადი მიაწყდა, განსაკუთრებით - დამოუკიდებლობის გამოცხადების 

შემდეგ. ამის წყალობით, ებრაელი მოსახლეობის ხვედრითი წილი 1948-დან 1951 წლამდე, 

შესაბამისად, 650 ათასიდან 1,4 მილიონ კაცამდე გაიზარდა.79 

ამ ყველაფერმა რეგიონული ეთნო-რელიგიური დისბალანსი გამოიწვია. 

პალესტინელი ლტოლვილების პრობლემა მთელი მსოფლიო საზოგადოებისთვის 

აქტუალური გახდა. საბჭოთა კავშირმა და სხვა კომუნისტურმა ქვეყნებმა დაიკავეს 

პოზიცია, რომელიც ისრაელის მიმართ უკიდურესად ნეგატიურ დამოკიდებულებაში 

გამოიხატებოდა. აშშ და დასავლეთის სხვა ქვეყნები კი, ფაქტობრივად, ისრაელს 

უჭერდნენ მხარს, ამავდროულად კი ცდილობდნენ, ისრაელსა და ზოგიერთ არაბულ 

ქვეყანას შორის დიალოგი დაემყარებინათ.  

დიპლომატიურ ფრონტზე მიღწეული წარმატებების მიუხედავად, ახლო 

აღმოსავლეთში ეს დაპირისპირებები დღემდე რჩება. სწორედ ახლო აღმოსავლეთის 

სიტუაციასთან დაკავშირებული პრობლემების მოუგვარებლობა იქცა მომდევნო 

ათწლეულებში ტერორიზმისთვის ნაყოფიერ ნიადაგად მთელ მსოფლიოში. სამწუხაროდ, 

ტერორიზმის ისტორიოგრაფია ძირითად აქცენტს ამ საკითხში არაბული (პალესტინური) 
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ტერორიზმის შესწავლაზე ამახვილებს, ისრაელის ომისშემდგომ ტერორიზმს კი 

უყურადღებოდ ტოვებს. 

„ირგუნ ცვაი ლეუმი“ ებრაული იატაკქვეშა შეიარაღებული ორგანიზაციაა, რომელიც 

ბრიტანეთის მანდატქვეშ მყოფ პალესტინაში მოქმედებდა. მისი ქმედებების ძირითადი 

მეთოდები იყო ტერორისტული აქტები ბრიტანული ადმინისტრაციის მიმართ და 

სისტემატური ძალადობა არაბ მოსახლეობაზე. ორგანიზაცია 1931 წლის გაზაფხულზე 

შეიქმნა, თუმცა, მისი საქმიანობის პიკი ომისშემდგომ დროზე - „ირგუნის“ მიერ ყველაზე 

სისხლიანი ტერორისტული აქციების განხორციელების პერიოდზე მოდის. 1943 წლის 

დეკემბრიდან ორგანიზაციას სათავეში ჩაუდგა მენახემ ბეგინი - ისრაელის მომავალი 

პრემიერ-მინისტრი. ომისშემდგომ პერიოდში ტერორისტული საქმიანობის გააქტიურების 

საბაბად „ირგუნმა“ „დიდი ბრიტანეთის ლეიბორისტული მთავრობის ანტისიონისტური 

პოლიტიკა“ დაასახელა.80 

მიუხედავად იმისა, რომ დასავლური გამოცემები თავს არიდებდნენ ებრაული 

ტერორიზმის თემატიკას „ირგუნის“ ტერორისტულ ორგანიზაციად იდენტიფიცირების 

მიზეზით, მოარული აზრი ერთმნიშვნელოვანი იყო - ორგანიზაცია იყენებდა ტერორს, 

როგორც პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდს.81 

ორგანიზაცია მემარჯვენე რადიკალურ შეხედულებებს ემხრობოდა და არ ეპუებოდა 

პოლიტიკურ ოპონენტებს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ტერორისტულ საქმიანობასთან 

ერთად ის კონკრეტულად საომარი აქციების ჩატარებასაც ცდილობდა, რომლებიც 

ეროვულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ხასიათის მატარებელ ქმედებებად 

აღიქმებოდა. „ირგუნი“ იმით იყო გამორჩული, რომ მისი ქმედებები მოსახლეობის 

გარკვეული ნაწილის მხარდაჭერით სარგებლობდა. ამით არის განპირობებული 

პოლიტიკური სტაბილურობა „ხერუტის“ პარტიისა, რომელსაც მ. ბეგინი 

ხელმძღვანელობდა და რომელიც გაუქმებული „ირგუნის“ ბაზაზე დაფუძნდა. 

ტერორიზმის ცნობილი ამერიკელი მკვლევარი უ. ლაკერი სიონისტების საბრძოლო 

ორგანიზაციების საქმიანობის შესწავლისას იმ მოსაზრებისკენ იხრებოდა, რომ ძალადობის 

გამოყენების გარეშე ერისა და ეროვნული სახელმწიფოს შექმნა შეუძლებელია. 82 ცნობილი 

მეცნიერი, რომელიც სიონიზმის ისტორიოგრაფად წარმოგვიდგება, ამით, ასე თუ ისე, 

ებრაული რადიკალური ორგანიზაციების გამართლებას ცდილობს.  
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- „ირგუნის“ ყველაზე ცნობილ ტერაქტებს შორის შეიძლება დავასახელოთ აფეთქება 

სასტუმრო „მეფე დავითში“, სადაც 91 ადამიანი დაიღუპა;  

- 1947 წლის 29 ივლისს ბრიტანეთის არმიის ორი სერჟანტი ჩამოახრჩვეს; 

- 1948 წლის 9 აპრილს არაბულ სოფელ დეირ-იასინში 100-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს, 

მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის მხრიდან წინააღმდეგობა არავის გაუწევია; 

- 1947 წლის 16 დეკემბერს ქალაქ იაფოში, კინოთეატრ „ნოგაში“ მომხდარი 

აფეთქებისას 10 ადამიანი დაიღუპა; 

- 1947 წლის 1 მარტს ბრიტანულ ოფიცერთა კლუბ „გოლდშმიტზე“ თავდასხმისას 80 

ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა. 

ისრაელის დროებითი მთავრობა, რომელიც პალესტინაში ებრაელ მოსახლეობას 

აკონტროლებდა, კარგად აცნობიერებდა, რა უარყოფითი როლის შესრულება შეეძლო 

რადიკალურ საბრძოლო ორგანიზაციას ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობისთვის 

ბრძოლაში. საბრძოლო ორგანიზაცია „ხოლანმა“, რომელიც მსოფლიო სიონისტურ საბჭოს 

ექვემდებარებოდა, 1944-1945 წლებში ბრიტანეთის ხელისუფლებას 700-მდე „ირგუნის“ 

წევრი გადასცა. ისტორიკოს ვალტერ ლაკერის თქმით, „პოლიტიკურმა მოსაზრებებმა 

აიძულა სიონიზმის ლიდერები, ტერორისტების წინააღმდეგ გამოსულიყვნენ: ამ 

დისიდენტებს შეეძლოთ, მძიმე, ან, შესაძლოა, გამოუსწორებელი ზიანიც კი მიეყენებინათ 

სიონისტური პოლიტიკისთვის. ტერორისტები შიდა დისციპლინაზე დამორჩილებაზე 

უარს აცხადებდნენ და ცდილობდნენ, თავიანთი წესები მოეხვიათ თავს იშუვას 

(მოსახლეობა - ბ. ნ.) შერჩევითი ხელმძღვანელობისთვის: ასეთ პირობებში სიონისტები 

ეფექტური საგარეო პოლიტიკის გატარებას ვერ შეძლებდნენ."83 

ებრაული ტერორიზმის საკითხი დღემდე საკმაოდ ურთიერთსაპირისპირო 

მოსაზრებებს იწვევს, რამდენადაც ახლო აღმოსავლეთში არსებული დაპირისპირებების 

ტალღაზე ტერორიზმმა შემდგომში დიდი გაქანება ჰპოვა და კონტინენტზე მშვიდობისა 

და სტაბილურობის ერთ-ერთ უსერიოზულეს საფრთხედ  იქცა. თანამედროვე ისრაელში 

ორგანიზაცია „ირგუნს“ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ნაწილად აღიქვამენ. 

თუმცა, ბევრი პოლიტიკოსი მაინც მიიჩნევს, რომ „ირგუნმა“ პარტიზანულ ომსა და 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობას შორის არსებულ ზღვარს გადააბიჯა. 
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ცნობილი ებრაელი პოლიტიკური მოღვაწე ბენიამინ ნეთანიაჰუ „ირგუნის“ აქციების 

შესახებ წერს: „...ტერორიზმს მკვეთრი განსაზღვრება უნდა მიენიჭოს: ეს არის გამიზნული 

სისტემატური მკვლელობა სამოქალაქო პირებისა, რომლებიც საომარი მოქმედებების 

თეატრის საზღვრებს მიღმა იმყოფებიან. შეიძლება დავეთანხმოთ იმ აზრს, რომ ებრაელი 

იატაკქვეშელების ზოგიერთი აქცია ამ განსაზღვრებაში ჯდება, თუმცა, ვერ უარვყოფთ 

იმასაც, რომ მათი ოპერაციების უმეტესი ნაწილი კონკრეტულად საომარი სამიზნეებისკეენ 

არის მიმართული (მათ შორის, იერუსალიმის სასტუმრო „მეფე დავითში“ განთავსებულ 

ბრიტანეთის შტაბზე თავდასხმა").84  

როგორც ბ. ნეთანიაჰუს ციტატიდან ჩანს, მართალია, ირიბად, მაგრამ მაინც 

დასტურდება, რომ „ირგუნის“ ქმედებები ტერორისტული აქციების არსის განსაზღვრებაში 

ჯდება. ბრიტანეთის სამხედრო-კოლონიალური ადმინისტრაციის წინააღმდეგ მიმართულ 

ებრაული საბრძოლო ჯფუფების ქმედებებს დიდი ბრიტანეთი იმისთვის იყენებდა, რათა 

ტერმინი „ტერორისტები“ დაენერგა ამ უკანასკნელთა მიმართ. თუმცა, არავითარ 

შემთხვევაში არ შეიძლება ერთმანეთს გავუთანაბროთ XX საუკუნის 30-40-იანი წლების 

ებრაული ტერორი და პალესტინური დაჯგუფებების შემდგომი ძალადობა, რომელიც 

დღემდე გრძელდება. მათი მსხვერპლი იყვნენ და კვლავ არიან ისრაელის 

მრავალრიცხოვანი მშვიდობიანი მოქალაქეები და სამოქალაქო ობიექტები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ისრაელის ხელმძღვანელები მხარს არ უჭერდნენ აგრესიული 

ებრაული ორგანიზაციების რადიკალურ შეხედულებებს. მაგალითად, „ნოკმიმი“, რაც 

ივრითიდან თარგმანში „შურისმაძიებლებს“ ნიშნავს. ორგანიზაცია 1945 წელს 

ჩამოყალიბდა და მისი მთავარი მიზანი იყო შურისძიება გერმანელებზე, როგორც 

ეთნოსზე, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ებრაელების გენოციდის გამო. ჯგუფს აბა 

კოვნერი - მომავალი ებრაელი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე მეთაურობდა. 

ორგანიზატორებს თავში საზარელი ტერორისტული აქტის გეგმა მოუვიდათ, 

რომლის მიზანიც ნიურნბერგში, ჰამბურგში, მიუნხენსა და ფრანკფურტში წყალსადენის 

მოწამვლა იყო. ტერორისტების მსხვერპლი გახდებოდა დაახლოებით 6 მილიონი 

გერმანელი, მათ შორის, ქალები, მოხუცები და ბავშვები.85 ამ მიზნით პალესტინაში 

დამზადდა შხამი, რომლის გემზე ატანაც კოვნერმა პირადად სცადა. იგი დააპატიმრეს, 

თუმცა, შხამით სავსე კანისტრების ზღვაში გადაყრა მაინც მოასწრო. როგორც ფაქტებიდან 
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ჩანს, 1948 წლის 14 მაისს ისრაელის სახელმწიფოს შექმნამდე ადგილობრივმა 

რადიკალურმა ჯგუფებმა ისარგებლეს ომისშემდგომ პერიოდში მსოფლიოსა და 

განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი არასტაბილური მდგომარეობით და 

ტერორისტული საქმიანობა გაააქტიურეს. ამის მიზეზი იყო იშუას (პალესტინაში ებრაელი 

რეპატრიანტები) ჯერ კიდევ არამყარი ადმინისტრაციული სტრუქტურები და ზოგჯერ 

ბრიტანეთის კოლონიალური ადმინისტრაციის მიკერძოებული დამოკიდებულება 

პალესტინაში. 

ომისშემდგომი პერიოდი, მსოფლიოს ორ სისტემას შორის დაპირისპირების 

დასაწყისის გარდა, მთელ მსოფლიოში მძლავრი ანტიკოლონიური მოძრაობის 

დაწყებითაც ხასიათდება. ომის დამთავრებამ და ზოგიერთი ქვეყნის დემოკრატიის 

მიმართულებით წინსვლამ საფუძველი ჩაუყარა ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების 

შექმნას დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში. მეორე მსოფლიო ომის ბოლოსთვის მსოფლიოს 

წამყვანი კოლონიური სახელმწიფოები ინგლისი და საფრანგეთი არ იყვნენ შემზადებული 

დეკოლონიზაციის პროცესის დაწყებისთვის, რომელიც სულ უფრო და უფრო 

ჩქარდებოდა. ძალიან ხშირად ამას ხელს უწყობდა ელიტა იმ კოლონიზებული ქვეყნებისა, 

რომლებიც, თავის მხრივ, ხშირად შეუმზადებელ მდგომარეობაში იყვნენ ალაგ-ალაგ 

ადგილებზე შექმნილი მოულოდნელი პოლიტიკური სიტუაციების გამო. ეს იწვევდა იმას, 

რომ გარკვეული ძალები მიმართავდნენ ტერორს, როგორც პოლიტიკური პრობლემების 

გადაწყვეტის მრავალსაუკუნოვან ინსტრუმენტს. უმაღლესი სახელმწიფო 

ხელმძღვანელებისა და ერის ლიდერების მიმართ ძალადობის გამოყენების ერთ-ერთი 

პირველი მაგალითი ინდოეთი იყო. 

ეს ქვეყანა ორი საუკუნის მანძილზე დიდ ბრიტანეთზე კოლონიურ 

დამოკიდებულებაში იმყოფებოდა და განუწყვეტლივ იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. 

ამავდროულად, ეს მრავალეროვანი, მრავალკონფესიური ქვეყანა იყო კასტათშორისი 

ურთიერთობების სერიოზული ინსტიტუტებით. მისი მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს 

რელიგიურ ასპექტში შეადგენდნენ ადამიანები, რომლებიც ტრადიციულ ინდუისტურ 

რჯულსა და ისლამს აღიარებდნენ. 

1947 წელს ინდოეთმა დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა მიიღო, თუმცა, ის 

ორ ნაწილად - ინდოეთის კავშირად და პაკისტანად იყო გაყოფილი. ინდოეთი 
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მრავალკონფესიური ცხოვრებისთვის მზად არ აღმოჩნდა, განსაკუთრებით გამწვავდა 

ურთიერთობა მუსლიმან და ინდუისტ მოსახლეობას შორის. ძალადობას თან ახლდა 

მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი ორივე მხრიდან. ფაქტობრივად, ქვეყანა მასშტაბური 

სამოქალაქო ომის მოლოდინში იყო. ინდოეთის ეროვნული კონგრესის ლიდერი მოჰანდას 

კარამჩანდ განდი ქვეყნის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი 

იდეოლოგი და ხელმძღვანელი იყო. მისმა ფილოსოფიამ, რომელსაც „სატიაგრაჰა“ ერქვა, 

უდიდესი გავლენა იქონია არა მხოლოდ თავად ინდოეთის მოსახლეობაზე, არამედ 

საფუძველი ჩაუყარა საერთაშორისო მოძრაობას, რომლის მომხრეებიც მხარს უჭერდნენ 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის მშვიდობიანი მეთოდებით წაყვანის 

პრიორიტეტულობის მოსაზრებას. განდიმ არაძალადობის საკუთარი ფილოსოფიით 

დაამტკიცა, რომ  ისეთ უზარმაზარ ქვეყანას, როგორიც ინდოეთია და რომელშიც 

რამდენიმე ასეული მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, მშვიდობინი გზით შეუძლია 

დამოუკიდებლობის მოპოვება. 

თუმცა, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ინდუიზმის რადიკალურმა 

მქადაგებლებმა ისარგებლეს ქვეყანაში არსებული არასტაბილურობით და მ. განდი მათი 

რელიგიური უფლებების შელახვაში დაადანაშაულეს.86 პრეტენზიები ამჯერად შეეხებოდა 

არაძალადობის პოლიტიკას, რომელიც, განდის ოპონენტების აზრით, გამოიწვევდა 

ინდური მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მისი ინდუისტური რელიგიური ნაწილის 

დაუცველობას მუსლიმანთა თავდასხმებისაგან. 

ამ საკითხში განსაკუთრებული გულმოდგინებით გამოირჩეოდა ორგანიზაცია 

„ჰინდუ მახასაბხა“, რომელიც 1909 წელს ინდუისტური ეთნო-რელიგიური თემის 

ინტერესების დასაცავად შეიქმნა. მოძრაობას სათავეში ედგა ცნობილი ინდოელი პოეტი 

და სახალხო მოღვაწე ვინაიაკ სავარკარი. ის აკრიტიკებდა ინდოეთის ეროვნულ კონგრესს 

მისი პრომუსლიმანური პოზიციისა და ქვეყნის გადანაწილების გამო. 

სიცოცხლისა და მოღვაწეობის ბოლო წლებმა კიდევ უფრო მწვავედ დააყენეს განდის 

წინაშე მისი არაძალადობის პოლიტიკის სარგებლიანობის საკითხი. დამოუკიდებლობის 

მოპოვებასთან ერთად, ინდოეთს კონფესიათაშორისი და ეროვნებათაშორისი 

დაპირისპირებების ტალღამ გადაუარა. არაძალადობის პოლიტიკის მარცხს სიცოცხლის 

ბოლო წლებში განდი იმით ხსნიდა, რომ უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში 
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არაძალადობას სუსტები იყენებდნენ, ინდოეთს კი ძლიერთა არაძალადობის 

გამოცდილება არ ჰქონდა.87 

1948 წლის 30 იანვარს ორგანიზაცია „ჰინდუ მახასაბხას“ აქტივისტმა ნათურამ 

გოდსემ სამი ტყვია მიბჯენით ესროლა და სასიკვდილოდ დაჭრა განდი, რომელიც 

ადგილზევე გარდაიცვალა. დამნაშავე შეიპყრეს და სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

ჩამოახრჩვეს. ასევე დააპატიმრეს ვ. სავარკარიც, თუმცა ის მოგვიანებით გაამართლეს. 

განდის მკვლელობამ, შემდგომში კი ამ საქმის გამოძიებამ თვალსაჩინოდ წარმოაჩინა, რომ 

საფრთხეს მხოლოდ კონკრეტულად ტერორისტული ორგანიზაციები კი არა, მეტისმეტად 

რადიკალური ეროვნული იდეოლოგიით გამორჩეული პოლიტიკური პარტიებიც 

წარმოადგენენ. ასეთ მოვლენებს ტერორიზმის ისტორია მომავალშიც არაერთხელ 

წააწყდება.  

ორმოცდაათიანი, სამოციანი და სამოცდაათიანი წლები მთელ მსოფლიოში 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის აქტიური განვითარებით გამოირჩეოდა. 

ახლადშექმნილი სახელმწიფოების ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა 

კვალიფიციური კადრების უკმარისობა. ამას ემატებოდა ახალგაზრდა, გამოუცდელი 

ადმინისტრაციული აპარატის კორუფცია, რომელიც ხშირად კლანურ ურთიერთობას 

ემყარებოდა. ამ დროს გააფთრებულ ბრძოლაში ჩაებნენ წამყვანი სახელმწიფოების - აშშ-

ისა და სსრკ-ის სპეცსამსახურები. ამ სახელმწიფოების განვითარების პოლიტიკურ 

ასპექტში სხვადასხვა შემთხვევის ანალიზი ხშირად გვიჩვენებს, რომ ტერორისტული 

აქტების უკან წამყვანი სახელმწიფოების სპეცსამსახურები იდგნენ.  

ამ დროიდან იწყება ეგრეთ წოდებული მემარცხენე და მემარჯვენე ტერორისტული 

ორგანიზაციების ფორმირების პროცესი. როგორც წესი, მოპირისპირე მხარეები 

იყენებდნენ როგორც შენიღბულ, ისე საბრძოლო, შეიარაღებულ რაზმებს. ამ ყველა 

პოსტულატის უკან მსხვილი სახელმწიფოების სპეცსამსახურები იდგნენ. ცივი ომის დროს 

დასავლეთის მხრიდან მემარცხენე ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის მიმართ 

ტერორიზმში დადანაშაულების ბრალდებები გაისმოდა. თავის მხრივ, საბჭოთა კავშირი 

მასობრივად ადანაშაულებდა აშშ-სა და დასავლეთს მემარჯვენე ნეოფაშისტური 

მოძრაობების მხარდაჭერაში. 88 იმისათვის, რომ ამ დასკვნის სისწორე გავაანალიზოთ, 

სავარაუდოდ, უნდა მოვიყვანოთ მაგალითები იმ ტერორისტული აქტების გამოყენების 
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დამადასტურებელი ბაზითა და ისტორიული ფაქტებით, რომლებიც როგორც 

დასავლეთის, ისე საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების მხარდაჭერით განხორციელდა.  

1959 წლის 15 ოქტომბერს მიუნხენში სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის 

შტატიანმა თანამშრომელმა ბოგდან სტაშინსკიმ საგანგებოდ ამგვარი მიზნებისთვის 

დამზადებული იარაღიდან გასროლით მოწამლა უკრაინელი ნაციონალისტების ერთ-

ერთი ლიდერი სტეფან ბანდერა.   

ბოგდან  სტაშინსკი დაიბადა 1931 წლის 4 ნოემბერს ლვოვის  ოლქის სოფელ 

ბორშოვიჩში. 1950 წელს ის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტმა გადაიბირა. იგი ორი 

წლის განმავლობაში მონაწილეობდა ბანდერელ მეამბოხეთა რაზმების ნარჩენების 

ლიკვიდაციის ღონისძიებებში. 1952 – 1954 წლებში სწავლა განაგრძო სახელმწიფო 

უშიშროების კომიტეტის სპეცსკოლაში კიევში, შეისწავლა გერმანული ენა. 1954 წლიდან 

სტაშინსკი გადაიყვანეს აღმოსავლეთ ბერლინში სუკ-ის სადაზვერვო სტრუქტურების 

დაქვემდებარებაში დასავლეთ გერმანიის ტერიტორიაზე საიდუმლო დავალებების 

შესასრულებლად.89 

პირველი მკვლელობა მიუნხენში 1957 წლის 12 ოქტომბერს ჩაიდინა. სტაშინსკის 

მსხვერპლი გახდა 45 წლის პროფესორი ლევ რებეტი - საზღვარგარეთ უკრაინული 

ემიგრაციის ლიდერი და გამოცემა „უკრაინსკაია სამოსტიინიკას“ რედაქტორი. დანაშაული 

მან იმ მოწყობილობის მეშვეობით ჩაიდინა, რომელიც თხევადი შხამის ნაკადს ისროდა.  

რებეტი საზღვარგარეთ დევნილ უკრაინელ ინტელექტუალთაგან ერთ-ერთი იყო. ის 

პროპაგანდას უწევდა ლიბერალური ანუ სამოქალაქო ნაციონალიზმის იდეას, რომელიც 

სტეფან ბანდერას რადიკალური პოზიციისგან განსხვავდებოდა.  

ომისშემდგომ პერიოდში რებეტმა წამოწია უკრაინელი ერის პოლიტიკურ, 

კულტურულ, ფსიქოლოგიურ და არა ღრმა ეთნიკურ ნიადაგზე ფორმირების იდეა. 

ბანდერასგან განსხვავებით, რებეტს აბსოლუტურად მშვიდობიანი მიზანი ჰქონდა, 

რომელიც უკრაინაში ევოლუციურ და არა რევოლუციურ ცვლილებებს უწევდა 

პროპაგანდას. ამგვარი პოზიცია აუცილებლად შეაწუხებდა მოსკოვს, რამდენადაც ეს იყო 

საზღვარგარეთ არსებული უკრაინული მოძრაობის რეფორმირება, რებეტის გარშემო კი 

ემიგრაციის საუკეთესო ინტელექტუალური ძალები ერთიანდებოდნენ.90 უკრაინულმა 
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ემიგრაციამ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ რებეტი გულის შეტევით გარდაიცვალა, 

ვინაიდან სპეციალური ექსპერტიზა არ ჩატარებულა. 

ამ ოპერაციისთვის სტაშინსკიმ „წითელი დროშის“ ორდენი უშუალოდ სუკ-ის 

ხელმძღვანელ შელეპინის ხელიდან მიიღო. თუმცა, მოგვიანებით, გარკვეული 

გარემოებების გამო ის გდრ-დან ბერლინში გაიქცა და ადგილობრივ პოლიციას ჩაბარდა.91 

საბჭოთა დაზვერვას ხელს არ აძლევდა ამ მკვლელობაზე პასუხისმგებლობის აღიარება, 

რადგან ეს ქვეყნის იმიჯს შელახავდა. სწორედ ამიტომ სსრკ-ის სპეცსამსახურები 

იმედოვნებდნენ, რომ სიმართლე მომწამლავი ნივთიერებით შესრულებულ ტერაქტზე არ 

გამჟღავნდებოდა. 

თუმცა, გერმანიაში გამართულმა სტაშინსკის სასამართლო პროცესმა და მისმა 

გულწრფელმა აღიარებამ უზარმაზარი საერთაშორისო სკანდალი გამოიწვია, სადაც 

ეჭვქვეშ დადგა ხრუშოვის დათბობის დაწყებული პერიოდი, როგორც სსრკ-ის 

დემოკრატიზაციის პროცესის დასაწყისი. სტაშინსკის კი სასამართლომ 8 წლით 

თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 6-წლიანი პატიმრობის შემდეგ სტაშინსკი 

გაათავისუფლეს და ამის შემდეგ მასზე არანაირი ინფორმაცია აღარ გვხვდება.  

მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოები ცდილობდნენ, საიმედოდ შეენახათ თავიანთი 

საიდუმლოებანი. მათი სპეცსამსახურების საქმიანობა ერთ-ერთი ყველაზე მეტად 

დაცული სახელმწიფო საიდუმლოება იყო. უკრაინელ ნაციონალისტებთან დაკავშირებით 

სუკ-ის ქმედებების მარცხმა მსოფლიოში სერიოზული რეზონანსი გამოიწვია. თუმცა, 

მეორე ზესახელმწიფო - აშშ, კომუნისტური საფრთხისგან თავის დაცვისას, არაერთხელ 

დამდგარა იმ ფაქტის წინაშე, თავისი სპეცსამსახურები ისეთი ოპერაციების ჩასატარებლად 

გამოეყენებინა, რომლებიც საკმაოდ შორს იყო დემოკრატიის პრინციპების მიმდევარი და 

საერთაშორისო სამართლის დამცველი  სახელმწიფოს სტატუსისგან. აშშ-ის ერთ-ერთ 

ასეთ ქმედებად შეიძლება მივიჩნიოთ მისი დამოკიდებულება კუბისა და მისი ლიდერის - 

ფიდელ კასტროს მიმართ 1959 წლის 1 იანვარს ამ ქვეყანაში რევოლუციის გამარჯვების 

შემდეგ.  

პირველ ხანებში კასტრო კომუნისტური სისტემის მიმართ არანაირ სიმპათიას არ 

გამოხატავდა. პრემიერ-მინისტრის რანგში თავისი პირველი ვიზიტი მან აშშ-ში 

განახორციელა. თუმცა, დ. ეიზენჰაუერის შეხვედრა კუბის ახალ პრემიერ-მინისტრთან არ 
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შედგა - მან ვიცე-პრეზიდენტის დონეზე ჩაიარა. მოლაპარაკებები, ფაქტობრივად, ჩავარდა. 

კასტრომ დახმარებისთვის საბჭოთა კავშირს მიმართა, რასაც იქ დიდი აღფრთოვანებით 

შეხვდნენ.  

კასტრომ, თავის მხრივ, კლასიკური სოციალისტური რეფორმები წამოიწყო. 

უპირველესად დაიწყო ამერიკული კომპანიების ქონების ნაციონალიზაცია. სერიოზული 

დარტყმა მიიღო გასართობი დაწესებულებების სისტემამ, რომელთა მფლობელებიც, 

უმეტესწილად, სხვადასხვა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების წევრები იყვნენ, 

უმთავრესად, აშშ-იდან.  

საბჭოთა კავშირმა კი კუნძულზე დამკვიდრების პროცესის გაძლიერება დაიწყო. 

პირველ ხანებში კუბაში ასობით სამხედრო მრჩეველი ჩავიდა, მათ შორის, სსრკ-ის სუკ-ის 

თანამშრომლებიც.92 

ამ ყველაფერმა აშშ-ის სერიოზული გულისწყრომა გამოიწვია და გადამწყვეტი 

ზომების მიღება გადაწყდა, თვით კასტროს ლიკვიდაციაც კი. საბჭოთა სპეცსამსახურების 

და სოციალისტური ქვეყნებიდან მათი სატელიტების ქმედებებზე არსებული 

ინფორმაციისგან განსხვავებით, აშშ-ის სპეცსამსახურების მხრიდან მათი პოლიტიკის 

მოწინააღმდგეთა ლიკვიდაციისთვის რადიკალური ზომების მიღებაზე ინფორმაცია 

მეტისმეტად მწირია. ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთ-ერთ სარწმუნო წყაროდ უნდა 

მივიჩნიოთ ამერიკელი სენატორის, ფრენკ ჩერჩის ხელმძღვანელობით შექმნილი კომისიის 

ნაშრომები და შემაჯამებელი დასკვნები. 1975 წლის დასაწყისში სენატმა და აშშ-ის 

წარმომადგენელთა პალატამ გადაწყვიტეს კომისიის შექმნა აშშ-ის ცენტრალური 

სადაზვერვო სამმართველოს (ცსს) საქმიანობის შესასწავლად, რომელსაც სათავეში 

ჩერჩთან ერთად წარმომადგენელთა პალატის წევრი პაიკიც ჩაუდგა. პრინციპში, ეს იყო 

კომისიის პირველი ანგარიში, სადაც დიდი სიფრთხილით იყო ნაჩვენები აშშ-ის 

უმსხვილესი საიდუმლო სამსახურის მხრიდან არასასურველი სახელმწიფოების 

მეთაურთა და მაღალჩინოსანთა მიმართ ჩადენილი ბოროტმოქმედებანი. 

სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით, ჩერჩის კომისიამ დაადგინა, რომ ამერიკის 

მთავრობის წარმომადგენლებმა არაერთხელ სცადეს ფიდელ კასტროს მოკვლა. კომისიამ 

დაადასტურა, რომ ცსს სარგებლობდა ცნობილი სისხლის სამართლის დამნაშავეების, 

ასევე კუბური წარმომავლობის იმ პირების მომსახურებით, რომლებიც კასტროს მიმართ 
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მტრულად იყვნენ განწყობილნი.93 კომისიას კუბის ლიდერის მკვლელობის მექანიზმი არ 

დაუკონკრეტებია. მრავალრიცხოვანი წყაროები გვიჩვენებენ, რომ მსგავსი მცდელობები 

არაერთხელ ყოფილა. კასტროს მოკვლა წყალქვეშა ცურვისთვის განკუთვნილი 

მოწამლული სკაფანდრითაც სცადეს, მისთვის მოშხამული სიგარის შეტყუებაც მოსინჯეს, 

უცხოეთში მოგზაურობისას, მაგალითად, ჩილეში მის ახლოს დინამიტით დატენილი 

სატვირთო მანქანაც კი ააფეთქეს. ასევე ბევრჯერ სცადეს კუბის ლიდერის მოკვლა კარგად 

შემზადებული სნაიპერების დახმარებით, თუმცა, ყველა მცდელობა მარცხით დასრულდა. 

სხვათა შორის, კუბის ოფიციალური წყაროები იუწყებიან, რომ სახელმწიფოს მეთაურობის 

პერიოდში კასტროს თავს 637-ჯერ დაესხნენ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ჩერჩის კომისიას შესაძლებლობა ჰქონდა შეესწავლა 

დოკუმენტები, რომლებიც ეხებოდა აშშ-ის სახელმწიფო სტრუქტურების ქმედებების 

მართლზომიერებას უცხოეთის ქვეყნების 5 მოღვაწის მიმართ. ესენი იყვნენ: 

- ფიდელ კასტრო - კუბის პრემიერ-მინისტრი და ლიდერი; 

- ტრუხილიო - დომინიკის რესპუბლიკის დიქტატორი; 

- პატრის ლუმუმბა - კონგოს პრემიერ-მინისტრი; 

- რენე შნაიდერი - ჩილეს არმიის გენერალი; 

- ნგო დინ დიემი - სამხრეთ ვიეტნამის პრემიერ-მინისტრი. 

ყველა ჩამოთვლილ შემთხვევაში კომისია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ცსს 

მონაწილეობდა აღნიშნულ ქმედებებში, თუმცა, ჩართულობის ხარისხი სხვადასხვაგვარი 

იყო. ჩერჩის კომისიის შემაჯამებელ დოკუმენტში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ შემდეგი 

დასკვნა, რომელიც უშუალოდ კასტროს ეხება. ხუთიდან ორ შემთხვევაში, რომლებიც 

კომისიამ განიხილა, საქმე ეხება შეთქმულებებს, რომლებიც დანამდვილებით ამერიკელმა 

მოსამსახურეებმა მოაწყვეს უცხოელი სახელმწიფო მოღვაწეების გასანადგურებლად (პ. 

ლუმუმბა და ფ. კასტრო).94 

როგორც სენატორ ჩერჩის კომისიის დასკვნებიდან ჩანს, აშშ-ის სტრუქტურებს, 

უპირველესად კი ცსს-ს ჰქონდა კავშირი საზღვარგარეთ მომხდარ პოლიტიკურ 

მკვლელობებთან. კომისიის დასკვნები ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულებაა, რომ 
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ომისშემდგომ პერიოდში აშშ-ის ადმინისტრაცია შესაძლოა პირდაპირ ან ირიბად 

ჩარეული ყოფილიყო რამდენიმე სახელმწიფოს ლიდერის წინააღმდეგ მოწყობილ 

ტერორისტულ აქტებში. მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე აშშ-ს ხშირად აქეზებენ საეჭვო 

ორგანიზაციების მხარდასაჭერად, ამერიკის სახელმწიფოს დემოკრატიული ინსტიტუტები 

ცდილობენ, ასეთ განზრახვებს დაუპირისპირონ კანონის ძალა და საზოგადოების 

შეურიგებლობა სახელმწიფო ინსტიტუტების სამართლებრივი ჩარჩოებიდან გამოსვლის 

მცდელობების მიმართ. 

აღსანიშნავია, რომ კასტროს თემამ მოგვიანებით კვლავ წამოიწია 1963 წლის 22 

ნოემბერს დალასში (ტეხასის შტატი) კენედის მკვლელობის გამო. აშშ-ის ოფიციალური 

ვერსიით, მკვლელობა ჩაიდინა ლი ჰარვი ოსვალდმა, მარტოხელა მკვლელმა, რომლის 

უკანაც არავინ არ იდგა. ამ საშინელი ტრაგედიის მრავალრიცხოვან ვერსიათა შორის 

დავინახავთ როგორც კუბის ხელისუფლებისა და სპეცსამსახურების სახით პროკრემლური 

ძალების კავშირის ჰიპოთეზას, ისე კუბელი ემიგრანტების ანტიკასტროული 

ორგანიზაციების ამერიკულ კვალს. 

ლი ჰარვი ოსვალდმა გარკვეულ პერიოდში სსრკ-ის ხელისუფლებას ქვეყანაში 

ცხოვრების უფლება სთხოვა. თანხმობის მიღებისთანავე გადმოსახლდა სსრკ-ში და რუს 

ქალზე დაქორწინდა. ოსვალდის ცხოვრების ეს პერიოდი ზოგიერთ სპეციალისტს აძლევს 

იმის საფუძველს, რომ აღნიშნულ საქმეში საბჭოთა კვალიც ურევია. 

რაც შეეხება ამერიკულ კვალს, 1963 წელს კენედიმ ფრანგულ ყოველკვირეულ 

„ნუველ ობსერვატერის“ დირექტორს ჟან დანიელს სთხოვა, კუბაში გამგზავრებულიყო 

მეგობრული ურთიერთობის აღდგენის წინადადების შეთავაზებით. თუმცა, ამ პროექტს 

გაგრძელება არ ეწერა კენედის დაღუპვის გამო. აშშ-ის ახალმა პრეზიდენტმა ლინდონ 

ჯონსონმა პროექტი ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე უყურადღებოდ დატოვა.95 

ვერსიას იმის შესახებ, რომ კენედის ლიკვიდაციით დაინტერესებული იყვნენ 

კასტროს მოწინააღმდეგეები აშშ-ში გამოქცეული კუბელი იმიგრანტების რიგებიდან, 

არსებობის უფლება აქვს, რადგან პრეზიდენტის თავშეკავებულ პოზიციას კარიბის ზღვის 

კრიზისთან დაკავშირებით და მის პოზიციას კოჩინოსის ყურეში აშშ-ის ჯარების 

პირდაპირ გადასხმის საკითხზე ისინი ღალატად განიხილავდნენ.  
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რაც შეეხება აშშ-ის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს თანამონაწილეობის 

ვერსიას, ის ეფუძნება კენედის ქმედებებს ამ ორგანიზაციის საქმიანობის შეზღუდვის 

კუთხით. მაგალითად, ვიეტნამში კენედი ცსს-ს სტრატეგიის განხორციელებაში ხელს 

უშლიდა. საიგონიდან გამოიხმეს აგენტი დენ რიჩარდსონი, რომელიც ქვეყანაში 

მიმდინარე ოპერაციაზე აგებდა პასუხს. ცსს დაჟინებით მოითხოვდა ნგო დინ დიემის 

რეჟიმის შენარჩუნებას. თავის მხრივ, კენედი ფიქრობდა, რომ „ამ რეჟიმს ან 

ტრანსფორმირება, ან ლიკვიდაცია სჭირდება."96 

მსოფლიოს უმსხვილესი სახელმწიფოების სპეცსამსახურებმა მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ აჩვენეს, რომ ისინი ხშირად არღვევდნენ არა მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის კანონებს, 

არამედ საერთაშორისო სამართალსაც. მსოფლიოში კომუნისტური რეჟიმის გავრცელებით 

შეშინებულ დასავლეთის ქვეყნებს ხანდახან ავიწყდებოდათ დემოკრატია და საკმაოდ 

საეჭვო რეჟიმებს და მათ ოდიოზურ ხელმძღვანელებს უჭერდნენ მხარს. ამის გამო 

მსოფლიოში სულ უფრო მეტი მემარჯვენე მიმართულების ორგანიზაცია გაჩნდა. 

კუბაში ფიდელ კასტროს გამარჯვების შემდეგ  სამხედრო და დიქტატორული 

რეჟიმები, რომლებიც მრავლად იყო ლათინურ და ცენტრალურ ამერიკაში, საკუთარი 

მომავლის გამო უკიდურესად შეშფოთდნენ. მათ ანტიკომუნიზმის იდეებით 

სპეკულირებით მასობრივი რეპრესიები წამოიწყეს თავიანთი პოლიტიკური ოპონენტების 

წინააღმდეგ ტერორის გამოყენებით. მათ სამიზნეში მოხვდა არა მხოლოდ რევოლუციურ-

დემოკრატიული მოძრაობა, არამედ ლიბერალურ-ბურჟუაზიული ოპოზიცია და 

კათოლიკური ეკლესიაც. აშშ-ის ადმინისტრაცია და დასავლეთის რამდენიმე ქვეყანა 

იძულებული გახდნენ, ძალიან ფრთხილი პოლიტიკა გაეტარებინათ ამ ქვეყნებში და 

ხანდახან თვალიც კი დაეხუჭათ ადგილებზე გამეფებულ უკანონობაზე. ტერორს 

ადგილობრივი დიქტატორები კარგად ორგანიზებული მემარჯვენე რადიკალური 

ორგანიზაციების დახმარებით ახორციელებდნენ. ამ ორგანიზაციების კრებითი 

სახელწოდება იყო „სიკვდილის ესკადრონები“. სახელიდან გამომდინარე შეიძლებოდა 

მიხვედრა, რომ ისინი თავიანთ პოლიტიკურ ოპონენტებს ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. 

ეს ჯგუფები, უმთავრესად, პოლიტიკური ანგარიშსწორებით იყვნენ დაკავებული, როგორც 

წესი - ყოველგვარი სასამართლოსა და ახსნა-განმარტების გარეშე. 
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ერთ-ერთი პირველი ასეთი დაჯგუფება იყო გვატემალური „თეთრი ხელი“. მის 

დამაარსებლად მარიო ლარკოკს მიიჩნევენ. 1966 წლის 3 ივნისის მანიფესტის მიხედვით, 

მათი საქმიანობის პრიორიტეტი ცენტრალურ ამერიკაში კომუნიზმის გავრცელების 

წინააღმდეგ მიმართული ტერორი იყო. 1966-1967 წლებში ამ ორგანიზაციის მებრძოლთა 

ხელით 8000-მდე ადამიანი დაიღუპა.97 მასობრივი ტერორი უმეტესად სოფლის რაიონების 

მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა, რომლებიც მემარცხენე პარტიზანული 

მოძრაობისთვის სოციალურ ბაზას წარმოადგენდნენ. იმ დროის ბევრი დოკუმენტი 

ადასტურებს, რომ გვატემალაში რეჟიმს მხარს აშშ უჭერდა. გვატემალის „სიკვდილის 

ესკადრონების“ მომზადებაში ამერიკელი ინსტრუქტორები იყვნენ შემჩნეული. ამ 

საკითხთან დაკავშირებული დოკუმენტები 1999 წელს ორგანიზაცია „ემნისტი 

ინტერნეიშნლმა“ გაასაჯაროვა.98 

ასეთივე სიტუაცია იყო სალვადორშიც, სადაც სხვადასხვა ანტიკომუნისტური 

სახელწოდებიანი ბანდები დათარეშობდნენ. მათი ხელით ათეულობით ათასი ადამიანი 

იღუპებოდა. 

მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებული რეზონანსი გამოიწვია სან-სალვადორის 

არქიეპისკოპოს ოსკარ არნულფო რომეროს მკვლელობამ. ის სოციალური უთანასწორობის 

წინააღმდეგ გამოდიოდა, იცავდა ადამიანის შელახულ უფლებებს, მკვეთრად 

აკრიტიკებდა ქვეყანაში ძალადობის თარეშს. იგი მემარჯვენე რადიკალური ორგანიზაცია 

„თეთრ მეომართა კავშირის“ წევრებმა მოკლეს. უნდა აღინიშნოს, რომ იმ დროს 

სალვადორში გამეფებული სოციალური უსამართლობის სისტემის წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებების დასაცავად ბევრი ღვთისმსახური გამოდიოდა. 1980 წლის 24 მარტს წირვის 

დროს საავადმყოფოს სამლოცველოში არქიეპისკოპოსი ოსკარ რომერო მესის ჩატარებისას 

მოკლეს. რამდენიმე თვის განმავლობაში, 1980 წლის ბოლოსთვის „სიკვდილის 

ესკადრონების“ მიერ განხორციელებული პოლიტიკურად მოტივირებული 

მკვლელობების რიცხვი უკვე 700-800 კაცს შორის მერყეობდა.99 მიუხედავად იმისა, რომ 

მემარცხენე რადიკალური დაჯგუფებები ტერორიზმის არანაკლებ რადიკალურ ფორმებს 

იყენებდნენ, ლათინურ ამერიკაში „სიკვდილის ესკადრონების“ თარეშმა მთელი 

მსოფლიოს საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია, აშშ კი ხანდახან მეტად უხერხულ 

მდგომარეობაში ვარდებოდა ანტიხალხური დიქტატორული რეჟიმების მხარდაჭერით. 



88 
 

ცენტრალურ ამერიკაში ტერორში ყველაზე მეტად დახელოვნებულ რეჟიმად 

შეიძლება მივიჩნიოთ ჰაიტის რეჟიმი ფრანსუა დიუვალიეს ხელმძღვანელობით. 1958 

წელს გადატანილი სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ დიუვალიემ გადაწყვიტა 

ქარიზმატული სიკვდილის ესკადრონების შექმნა, რომელსაც „ტონტონ მაკუტები“ უწოდა. 

ტერმინი წარმოსდგებოდა ადგილობრივი თქმულებიდან ერთ ბოროტ კაცზე, რომელიც 

იტაცებდა ბავშვებს და ჭამდა მათ. პრინციპში, ეს ბანდები მსგავსი საქმეებით - 

ადამიანების მოტაცებით, რეკეტით იყვნენ დაკავებული. ქვეყანაში შავი რასიზმისა და 

ანტიკომუნიზმის სისტემები მკვიდრდებოდა. ტონტონ-მაკუტებს შორის ვრცელდებოდა 

ფ. დიუვალიეს პიროვნების კულტი. მებრძოლებს ჰაიტისთვის ტრადიციულ ვუდუს 

მისტიკურ რიტუალშიც წვრთნიდნენ.100 უსწავლელი მოსახლეობა იჯერებდა დიუვალიეს 

სასტიკი მებრძოლების უძლეველობისა და უკვდავობის მითებს. მოსახლეობაზე 

განსაკუთრებული გავლენისათვის  ტონტონ-მაკუტები წამების უმოწყალო ფორმებსა და 

დასჯის შუასაუკუნეობრივ მეთოდებს იყენებდნენ. მაგალითად, მათ პრაქტიკაში იყო 

ადამიანების დასჯის ისეთი მეთოდები, როგორიცაა ქვებით ჩაქოლვა და ცოცხლად დაწვა. 

სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით, ტონტონ-მაკუტების მსხვერპლთა საერთო 

რაოდენობამ ჰაიტიზე დიუვალიეს ოჯახის მმართველობის პერიოდში 60 ათასზე მეტი 

კაცი შეადგინა. უამრავმა ჰაიტელმა თავს საზღვარგარეთ გაქცევით უშველა.101 ასეთი 

რეჟიმი მსოფლიოში უკიდურესად მწვავე რეაქციას იწვევდა. 1986 წლის დასაწყისში 

ჰაიტიზე, ფაქტობრივად, აჯანყებამ იფეთქა, რომელსაც აშშ-ის სამხედროები უჭერდნენ 

მხარს. ამის შედეგად დიუვალიეს ოჯახის რეჟიმი დაემხო. ბევრ ტონტონ-მაკუტას 

იატაკქვეშეთში გადანაცვლება მოუწია, რადგან მათი დევნა და ხანდახან ლინჩის წესით 

გასამართლებაც კი დაიწყეს.  

მემარჯვენე რადიკალურ ტერორისტულ ორგანიზაციებს განსაკუთრებული ადგილი 

ეჭირათ ევროპაში. ხანდახან ისინი თავს წამოჰყოფდნენ ხოლმე ტერორიზმის 

სხვადასხვაგვარი გამოვლინებასთან ბრძოლის საბაბით. 1978 წელს ეგრეთ წოდებული 

ბასკურ-ესპანური ბატალიონი შეიქმნა. აღსანიშნავია, რომ ის დიქტატორ ფრანკოს 

გარდაცვალების შემდეგ, ესპანეთში დემოკრატიული რეფორმების დაწყებისთანავე 

ჩამოყალიბდა. ამ ორგანიზაციის მიზანი იყო ბასკური სეპარატისტული 

ორგანიზაციებისთვის, ასევე ესპანეთის სხვა ავტონომისტური ორგანიზაციებისთვის 

წინააღმდეგობის გაწევა. ორგანიზაციას ჰქონდა თავისი ლოზუნგი: „დიადი, თავისუფალი 
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და ერთიანი ესპანეთისთვის“. ტერორისტული ორგანიზაცია საერთაშორისო ხასიათს 

ატარებდა, მისი საქმიანობა მხოლოდ ესპანეთში კი არა, საფრანგეთზეც ვრცელდებოდა. 

მაგალითად, 1979 წლის 28 ივნისს პარიზში ბასკური სეპარატისტული მოძრაობის ორი 

აქტივისტი მოკლეს.102 იდეოლოგიური კუთხით, ის ახლოს იდგა უკიდურესად მემარჯვენე 

ფრანკისტულ ორგანიზაციებთან. ფრანკოს ეპოქის დასრულებისთანავე ამ 

ორგანიზაციების შექმნის მიზეზებზე ცნობილი ირლანდიელი ჟურნალისტი პადი 

ვუდვორი წერს, რომ „...ფრანკო 60-70-იან წლებში ისე ტოტალურად აკონტროლებდა 

ქვეყანას, რომ „სიკვდილის ესკადრონებიც“ კი აღარ სჭირდებოდა. მიზეზი კი ის იყო, 

რასაც ჩვენ რევოლუციურ ოპოზიციას ვეძახით და რომელსაც „ეტა“ მიეკუთვნება".103 

როგორც ვხედავთ, დასავლელი ჟურნალისტი, რომელიც ამ თემაზე 1978 წლიდან 

მუშაობს, აღნიშნავს, რომ ფაქტობრივად, ტოტალიტარული სისტემიდან დემოკრატიულზე 

გარდამავალ პერიოდში ზოგიერთ სახელმწიფო მოღვაწეს “სიკვდილის ესკადრონების“ 

გამოყენების მოთხოვნილება უჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მათი მოღვაწეობის 

მასშტაბები სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნების კოლეგებთან შედარებით 

მიზერული იყო, მათ მაინც მოახერხეს სერიოზული ზიანის მიყენება ესპანეთში 

მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებისათვის, რომლებიც ძალას ახლა იკრებდა. 

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებასთან ერთად, 80-იანი წლების დასაწყისში 

ქვეყანაში ბასკურ-ესპანური ბატალიონი პრაქტიკულად სრულად დაიშალა. 

ევროპაში მემარჯვენე ტერორიზმს რადიკალური ნეოფაშისტური ძალები 

წარმოადგენდნენ. ასეთ მსხვილ გაერთიანებებს შორის იყო იტალიური „ახალი 

წყობილება“ და „ნაციონალური ავანგარდი“. იტალიელი ნეოფაშისტების ანგარიშზეა 1969 

წლის დეკემბერში მილანისა და რომის ბანკებში მომხდარი აფეთქებები. 1974 წელს 

ნეოფაშისტებმა ხელყუმბარა ესროლეს მემარცხენეთა დემოსნტრაციის მონაწილეებს, 

რასაც 9 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ეს შემთხვევა კი ქალაქ სან-ბენედეტოვალ-დი-

სამბროში 1974 წლის აგვისტოში მოხდა: ააფეთქეს სარკინიგზო მატარებელი 

„იტალიკუსი“, რასაც 12 ადამიანი შეეწირა. 1980 წლის აგვისტოში იტალიელმა 

ნეოფაშისტებმა ბოლონიაში საზარელი დანაშაული ჩაიდინეს. ნაღმის აფეთქების შედეგად 

80 ადამიანი დაიღუპა, 200 კი დაიჭრა.  
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60-70-იან წლებში პოლიტიკურმა მემარჯვენე ტერორიზმმა თურქეთის პოლიტიკურ 

ცხოვრებას თავისი დაღი დაასვა. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული როლი შეასრულა 

მემარჯვენე რადიკალურმა პარტიამ „ნაციონალისტური მოძრაობის პარტია“. მისი 

ლიდერის, ა. თურქეშის ინიციატივით, 1969 წელს შეიქმნა ახალგაზრდული 

ექსტრემისტული ორგანიზაცია „რუხი მგლები“, რომლის მთავარი იდეოლოგია 

პანთურქიზმი და ნეოფაშიზმი იყო. თურქული გაზეთის, „მილმეტის“ ცნობით, 1971 

წლიდან 1980 წლამდე პერიოდში თურქული მემარჯვენე რადიკალური ჯგუფების ხელით 

700-მდე ადამიანი დაიღუპა.104 

1981 წლის 13 მაისს მოხდა ყველაზე ცნობილი თავდასხმა, რომელსაც ნაციონალური 

მოძრაობის პარტიასთან აკავშირებენ. ამ დღეს ორგანიზაცია „რუხი მგლების“ წევრმა ა. 

აგჯამ რომის პაპ იოანე-პავლე II-ს ესროლა. მანამდე აგჯამ სტამბულში ლიბერალური 

გაზეთის რედაქტორი აბდი იპეკჩი მოკლა.  

60-იანი წლების პირველ ნახევარში მემარჯვენე რადიკალურმა ჯგუფმა, რომელიც 

ფრანგი სამხედროებისგან და ეგრეთ წოდებული „ალჟირში გადმოსახლებული ფრანგების 

შავფეხა შთამომავლებისგან“ შედგებოდა, საფრანგეთი სერიოზული გამოცდის წინაშე 

დააყენა. ამ ორგანიზაციას ერქვა „საიდუმლო შეიარაღებული ორგანიზაცია“, ფრანგული 

აბრევიატურიდან გამომდინარე კი მას ყველა იცნობს, როგორც ОАС-ს. 

ОАС-ის მთავარი ამოცანა ალჟირის საფრანგეთის კოლონიად შენარჩუნება იყო. 

ალჟირი 1830 წლიდან საფრანგეთის კოლონიად მიიჩნეოდა და მის ცხოვრებაში 

სერიოზულ სტრატეგიულ როლს ასრულებდა. 1957 წლისთვის ფრანკოალჟირელების 

კოლონია 1 მილიონამდე კაცს შეადგენდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 

ფრანკოალჟირელებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის შეხლა-შემოხლამ 

გაცილებით მწვავე ხასიათი მიიღო. 1954 წლიდან ალჟირში ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი ომი დაიწყო. პირველ ხანებში საფრანგეთის პრეზიდენტმა შარლ 

დე გოლმა განაცხადა, რომ ალჟირი საფრანგეთის ნაწილად დარჩებოდა. თუმცა, უკვე 1960 

წლის სექტემბრიდან მან ალჟირის თვითგამორკვევის უფლება აღიარა. 1961 წლის 8 

იანვარს ალჟირის დამოუკიდებლობის საკითხი რეფერენდუმზე გაიტანეს, სადაც 

საფრანგეთის მოსახლეობის 75-მა პროცენტმა ხმა ალჟირისთვის დამოუკიდებლობის 

მინიჭებას მისცა. სწორედ ამ მოვლენის პასუხად შეიქმნა იმავე წლის თებერვალში ОАС. 
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ალჟირში ОАС-ს გავლენიანი სტრუქტურა ჰქონდა, რომელშიც გამოჩენილი ფრანგი 

სამხედროები შედიოდნენ. ის მძიმე ტექნიკასა და ვერტმფრენსაც კი ფლობდა. 1962 წლის 

19 მარტს ОАС-ის მებრძოლებმა ბაბ-ელ-უედის დასახლებულ პუნქტზე კონტროლის 

დამყარება მოახერხეს. თუმცა, სამთავრობო ძალებმა მასზე კონტროლი მაინც დაიბრუნეს 

წარმატებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად.105 რამდენიმე მარცხის შემდეგ ОАС 

ტოტალური ტერორის პრაქტიკაზე გადავიდა. ОАС-მა განსაკუთრებით გაითქვა სახელი 

საფრანგეთის პრეზიდენტ შარლ დე გოლზე განხორციელებული 13 თავდასხმით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ტერორისტული აქტი უმაღლეს დონეზე იყო 

მომზადებული, საფრანგეთის პრეზიდენტი არ დაზარალებულა. 

  1962 წლის მარტიდან OAC-ის ტოტალური ტერორის პერიოდი იწყება. მხოლოდ 

აპრილის ბოლომდე ალჟირში 400 მუსლიმანი და 50 ევროპელი მოკლეს. მთელი თავისი 

საქმიანობის პერიოდში OAC-მა საფრანგეთში მოაწყო 91 ტერაქტი კომუნისტების 

წინააღმდეგ, 59 - გოლისტების წინააღმდეგ, 11 - სოციალისტების წინააღმდეგ, 4 - 

რადიკალების წინააღმდეგ. განხორციელდა 38 თავდასხმა ეროვნული საკრებულოს 

დეპუტატებზე, 9 კი - სენატორებზე. ასევე თავს დაესხნენ გაზეთების „მონდისა“ და 

„ფიგაროს“ ჟურნალისტებს.106 

OAC-ის მიზანი იყო საფრანგეთის ადმინისტრაციული სტრუქტურების პარალიზება, 

ტერორის მიმართვა მათკენ, ვინც საფრანგეთის შემადგენლობაში ალჟირის შენარჩუნების 

წინააღმდეგ გამოდიოდა. განსაკუთრებულ სამიზნეს წარმოადგენდა შარლ დე გოლი, 

რადგანაც, OAC-ის აზრით, მისი სიკვდილის შემთხვევაში, საფრანგეთის არმიას სხვა გზა 

არ დარჩებოდა, OAC-ის მხარეზე გადასვლის გარდა. 

OAC-ის აქტივიზაციას ხელს უწყობდა ზოგიერთი აქცია, რომელიც ალჟირის 

ეროვნული განთავისუფლების ფრონტმა გამორჩეული სისასტიკით ჩაატარა. 1962 წლის 5-

7 ივლისს აღნიშნული მოძრაობის მებრძოლებმა საპორტო ქალაქ ორანში ევროპელი 

მოსახლეობის ხოცვა-ჟლეტა მოაწყვეს. დაღუპულთა შესახებ მონაცემები 

სხვადასხვაგვარია. მათ შორის არიან მშვიდობიანი მოქალაქეები, ქალებისა და ბავშვების 

ჩათვლით. მართალია, მსხვერპლის შესახებ ცნობები განსხვავებულია, მაგრამ 2004 წელს 

გამოქვეყნებული მონაცემებით, ის 3500 კაცამდე აღწევს.107 თავიანთი წილი 

პასუხისმგებლობა OAC-ელებს დე გოლის ადმინისტრაციის უმოქმედობასა და 
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მიმნებებლობაზე გადაჰქონდათ. ამ ტრაგედიის შემდეგ ევროპული წარმომავლობის 

მოსახლეობამ და ებრაელებმა სასწრაფოდ დაიწყეს ალჟირის დატოვება. 

საფრანგეთის სახელმწიფოს შეთანხმებული ქმედებების წყალობით, ორგანიზაცია 

უმეთაუროდ დარჩა, მისი ხელმძღვანელების უმრავლესობას პატიმრობა მიესაჯა, 

ზოგიერთს ამინისტია შეეხო, 1963 წლისთვის კი OAC-მა, ფაქტობრივად, არსებობა 

შეწყვიტა. ეს იყო დემოკრატიული სახელმწიფოს მსხვილი გამარჯვება ერთ-ერთ ყველაზე 

საშიშ ტერორისტულ დაჯგუფებაზე, რომელიც რესპუბლიკაში უშუალოდ დემოკრატიის 

საფუძვლებს  ემუქრებოდა.  

მიუხედავად იმისა, რომ მემარჯვენე ტერორისტული ორგანიზაციები სსრკ-სა და 

სოციალისტური ბანაკის შექმნამდეც არსებობდნენ, მათი აქტიურობა ამ უკანასკნელების 

გაჩენასთან ერთად გაიზარდა. ამის მიზეზი იყო, შესაბამისად, ზოგიერთ ქვეყანაში 

რევოლუციური აქტიურობა და სოციალისტების ბანაკის შევსება ახალი ქვეყნებით. თუმცა, 

საბჭოთა კავშირისა და ჩინეთისკენ ბევრი სახელმწიფო მიისწრაფვოდა, რომლებიც 

თავიანთი განვითარების მოდელად განვითარების კონვერგენციულ გზას ირჩევდნენ. 

კერძო საკუთრების, როგორც კაპიტალიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი ატრიბუტის 

ხელუხლებლად დატოვების პარალელურად, განვითარებადი ქვეყნების ზოგიერთმა 

ლიდერმა სოციალისტური ფრაზეოლოგიის გამოყენება დაიწყო. 60-იან წლებში ეს, 

უმთავრესად, არაბულ ქვეყნებს ეხებოდა. მაგალითად, არაბულ ქვეყნებში შეიქმნა 

პარტიები, რომლებიც ტერმინებს - „სოციალიზმს“ ან „სოციალისტურს“ მოიცავდა. 

რეგიონში ძლიერი სახელმწიფოს - ისრაელის გაჩენის გამო, რომელიც დასავლეთის, 

უპირველესად კი აშშ-ის მხარდაჭერით სარგებლობდა, ზოგიერთი არაბული ქვეყანა 

იძულებული გახდა, თავისი ვექტორი აშშ-ზე გადაერთო. საბჭოთა კავშირი აქეზებდა 

არაბი ლიდერების სწრაფვას სოციალიზმისკენ, ეხმარებოდა მათ სხვადასხვა ასპექტში, 

ეკონომიკა იქნებოდა ეს თუ სამხედრო თანამშრომლობა. საქმე იქამდე მიდიოდა, რომ 

ზოგიერთ არაბ მოღვაწეს წახალისების მიზნით სსრკ-ის უმაღლესი სახელმწიფო 

ჯილდოებიც კი გადაეცემოდა ხოლმე.108 მაგალითად, 1964 წელს ალჟირის პრეზიდენტ ბენ 

ბელა აჰმედსა და ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ნასერს საბჭოთა კავშირის გმირის ოქროს 

მედალი და წოდება მიენიჭათ. სოციალისტური სისტემის არეალში რაც შეიძლება მეტი 

ქვეყნის მოქცევის მცდელობა ზოგჯერ მოწინააღმდეგე მხარის არაადეკვატურად 
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აგრესიულ რეაქციას იწვევდა, რაც ხანდახან მემარჯვენე აგრესიული ტერორიზმის სახით 

ვლინდებოდა. 

თუმცა, ისრაელის გამარჯვებით დამთავრებული ომის შემდეგ, 1967 წელს ახლო 

აღმოსავლეთის არაბულმა ქვეყნებმა, რომლებსაც მხარს საბჭოთა კავშირი უჭერდა, 

გააცნობიერეს, რომ ისრაელის სამხედრო გზით შერყევა სერიოზულ პრობლემას 

წარმოადგენდა. რევანშის ასაღებად არაბულ ქვეყნებს, უპირველესად კი ეგვიპტესა და 

სირიას დამაჯერებელი არგუმენტები სჭირდებოდათ თავიანთი მოთხოვნების 

დასასაბუთებლად. საბჭოთა კავშირმა ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობა 

გაწყვიტა და თავისი ბრძოლის მახვილი ახლო აღმოსავლეთში ისრაელის პოლიტიკისა და 

მისი ამერიკელი მფარველების წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მიმართა. პროპაგანდისტული 

ბრძოლის მთავარი მახვილი ისრაელის სახელმწიფოს იდეოლოგიის - სიონიზმისკენ 

მოიმართა. საბჭოთა კავშირი ღიად აცხადებდა თავს არაბების მეგობრად და მათი 

ბრძოლის დამცველად. სიონიზმი კი ოფიციალურ დონეზე წარმოდგენილი იყო, როგორც 

„ებრაული ბურჟუაზიული ნაციონალიზმის რეაქციული ფორმა, რომელიც ისრაელის 

სახელმწიფოსა და კაპიტალისტური ქვეყნების ბევრ ებრაულ თემშია გაბატონებული“.109 

სსრკ-ში განსაკუთრებით აღინიშნებოდა ისრაელის როლი ახლო აღმოსავლეთში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელს არსებობის უფლებაც ჰქონდა და თავისი ქვეყნის დაცვის 

შესაბამისი უფლებაც, საბჭოთა პროპაგანდა ისრაელის ქმედებებს რეგიონში 

დესტაბილიზაციის გამომწვევ მთავარ ფაქტორებად წარმოაჩენდა. „ახლო აღმოსავლეთში 

სიონიზმი იმპერიალიზმის დამრტყმელი რაზმია არაბი ხალხისა და, უპირველესად, 

პალესტინელი არაბი ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლაში“."110 სწორედ პალესტინის პრობლემა 

იდგა შებრკოლებების მთავარ ლოდად არა მხოლოდ უშუალო მოწინააღმდეგე მხარეებს 

შორის, არამედ ზოგადად მსოფლიო სისტემებს შორისაც. იმისათვის, რომ გასაგები გახდეს 

ევროპაში მემარცხენე ტერორიზმის აღმოცენება, აუცილებელია გაანალიზება 

პალესტინური ტერორიზმისა, როგორც ფენომენისა, რომელმაც ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობა და ტერორიზმი გააერთიანა. პალესტინის პრობლემის 

ერთ-ერთ წყაროდ გაეროს N181 რეზოლუციას მიიჩნევენ, რომელიც ისტორიული 

პალესტინის ტერიტორიის დანაწილებას ეხებოდა. რეზოლუცია ითვალისწინებდა 

პალესტინაში ბრიტანეთის მანდატის შეწყვეტას 1948 წლის 1 აგვისტოსთვის და ორი  -
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არაბული და ებრაული სახელმწიფოს შექმნის რეკომენდაციით გამოდიოდა. 1948 წლის 14 

მაისს ისრაელის სახელმწიფოს შექმნის შესახებ გამოცხადდა. არაბულმა სამყარომ გაეროს 

რეზოლუცია არ მიიღო, რადგან მიიჩნევდა, რომ ის არაბთა უფლებებს ლახავდა. 

რეზოლუციას ხმა მისცა მსოფლიოს თითქმის ყველა წამყვანმა სახელმწიფომ, აშშ-ისა და 

სსრკ-ის ჩათვლით. არაბული სახელმწიფოს შექმნასთან დაკავშირებით კონსენსუსის 

მიღწევა არ მოხერხდა და ისრაელსა და არაბულ ქვეყნებს შორის დაიწყო ომი, რომლის 

შედეგადაც არაბული სახელმწიფოს შექმნისათვის განკუთვნილი ტერიტორიის ნაწილი, 

მათ შორის იერუსალიმის ნაწილიც, ისრაელის სახელმწიფოს ხელში აღმოჩნდა. თავის 

მხრივ, არაბულმა ქვეყნებმაც დაიკავეს პალესტინის ტერიტორიები - იორდანიამ 

აღმოსავლეთ პალესტინა მდინარე იორდანეს დასავლეთით, იერუსალიმის აღმოსავლეთ 

ნაწილთან ერთად, ეგვიპტემ კი ეგრეთ წოდებული ღაზას სექტორის რაიონი. თუმცა, 

ისრაელ-არაბეთის ომის შედეგად, 1967 წელს ისრაელმა თავის კონტროლქვეშ მოაქცია 

მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირი, ღაზას სექტორი, ასევე ეგვიპტის სინაის 

ნახევარკუნძული და სირიის გოლანის მაღლობები. 

არაბების აზრით, ბოლოს და ბოლოს, ისრაელმა გამოაჩინა თავისი ჭეშმარიტი 

აგრესორის სახე, რომლის მიზანიც იყო ტერიტორიების დაპყრობა დიადი სიონისტური 

იდეის გასაგრძელებლად, რომელიც ისრაელის ძველი ბიბლიური საზღვრების ფარგლებში 

მრავალ არაბულ ქვეყანაზე ბატონობას გულისხმობდა. ისრაელის ქმედებების შემდეგ 

საბჭოთა კავშირმა მასთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა.  

მას შემდეგ, რაც არაბული ქვეყნები დარწმუნდნენ, რომ ისრაელის ძლიერების 

შერყევა იოლი საქმე არ იყო, ისრაელთან მათ დამოკიდებულებაში გაჩნდა ორი მიდგომა. 

პირველი მიდგომით მიიჩნეოდა, როცა ისრაელი დე ფაქტოდ უნდა ეღიარებინათ 1967 

წლის საზღვრებით. მეორე მიდგომის მომხრეების აზრით, ისრაელს 1967 წლის 

საზღვრებთან მსოფლიო საზოგადოების მკაცრი ზეწოლითა და საბრძოლო მოქმედებების 

ახალი სისტემის - ტერორიზმის ამოქმედებით უნდა დაეხია უკან.111 

მეორე მიდგომის მომხრეები თავიანთი მიზნების მისაღწევად იყენებდნენ 

პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციას (პგო), რომელიც არაბულ სახელმწიფოთა 

ლიგის  გადაწყვეტილებით შეიქმნა. 1967 წლის ომამდე პალესტინური ორგანიზაციები 

დამოუკიდებელ როლს არ თამაშობდნენ არაბულ-ებრაულ კონფლიქტში, თუმცა, ომის 
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შემდეგ დევნილი და დათრგუნული ხალხის წარმომადგენლობის გამოყენების 

აუცილებლობა მოთხოვნადი გახდა. ორგანიზაციის ლიდერი გახდა იასირ არაფატი, 

რომელსაც მხარს უჭერდნენ საბჭოთა კავშირი, სოციალისტური ქვეყნები, ყველა არაბული 

ქვეყანა და უამრავი მემარცხენე მოძრაობა მსოფლიოს მასშტაბით. პალესტინელი ხალხის 

პრობლემაზე ყურადღების გასამახვილებლად შემუშავდა ქმედებათა სტრატეგია, 

უპირველესად, ტერორისტული მეთოდების დახმარებით, რომლებსაც იყენებდნენ პგო-ში 

შემავალი ორგანიზაციები. მათ რიცხვს მიეკუთვნებოდნენ: „პალესტინის 

განთავისუფლების სახალხო ფრონტი“ ჟორჟ ხაბაშის ხელმძღვანელობით, „პალესტინის 

განთავისუფლების დემოკრატიული ფრონტი“ ნაიფ ჰავატმეს მეთაურობით, „პალესტინის 

განთავისუფლების სახალხო ფრონტი - მთავარი სარდლობა“ აჰმედ ჯიბრაილის 

ხელმძღვანელობით და სხვები. ეს ორგანიზაციები თავიანთი იდეოლოგიით 

მარქსისტული და ნაციონალისტური იყო, რელიგიურ კომპონენტს კი მინიმალურად 

შეიცავდა. ამაზე იმ პერიოდში სსრკ-ისა და კომუნისტური იდეოლოგიის გავლენამ 

იმოქმედა. აღსანიშნავია, რომ პალესტინური ორგანიზაციების ბევრი ლიდერი, ისეთები, 

როგორიც იყვნენ ხაბაში და ვადი ხადადი, ქრისტიანული აღმსარებლობისანი იყვნენ. 

მემარცხენე რიტორიკის მიუხედავად, ისრაელის, როგორც სახელმწიფოს რადიკალურ 

მოთხოვნებს პგო-ში შემავალი ყველა ორგანიზაცია იზიარებდა. ამასთან ერთად, 

პალესტინელებს შორის მოქმედებდა ორგანიზაციები, რომლებიც გამორჩეულ პოზიციას 

ემხრობოდნენ. ერთ-ერთ ასეთ ორგანიზაციად იქცა ტერორისტული სტრუქტურა 

სახელწოდებით „აბუ ნიდალი“, თავისი დამაარსებლის სახელის მიხედვით. ის 80-იანი 

წლების ყველაზე სისხლიანი ტერორიზმის განსახიერებად იქცა. პალესტინური 

ტერორიზმი თავისი არსებობის პირველივე დღიდან სარგებლობდა რამდენიმე არაბული 

ქვეყნის, უპირველესად კი ეგვიპტისა და საუდის არაბეთის ფინანსური და მორალური 

მხარდაჭერით. თავიანთი მდგომარეობა განამტკიცეს თუ არა, პალესტინელები 

მოქმედებაზე გადავიდნენ. მთავარი მიზნის განხორციელებას - ყურადღების მიპყრობას 

ტერორისტული აქტების მეშვეობით 1968 წლის ივლისიდან შეუდგნენ.  

პირველი ტერაქტი რომში 23 ივლისს განხორციელდა, როდესაც რამდენიმე 

პალესტინელმა მებრძოლმა ალჟირში ისრაელის ავიაკომპანია „ელ ალის“ თვითმფრინავი 

„ბოინგ 707“ გაიტაცა. ყველა მგზავრი, ისრაელის მოქალაქეების გარდა, გაათავისუფლეს. 
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ისრაელის მოქალაქეთაგან ქალები და ბავშვები მომდევნო დღეს გაუშვეს. დანარჩენი 12 

მგზავრი მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ გაათავისუფლეს.  

ამავე წლის 26 დეკემბერს პალესტინელებმა საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში 

თვითმფრინავის გატაცება კვლავ სცადეს. საბერძნეთის სპეცსამსახურებისა და პოლიციის 

ძალისხმევის წყალობით, გამტაცებლები გააუვნებელჰყვეს, თუმცა, ოპერაციას ერთი 

მგზავრის სიცოცხლე შეეწირა, ორი სტიუარდესა კი დაიჭრა. მიუხედავად იმისა, რომ 

ხომალდების გატაცების პრაქტიკა XX საუკუნის 30-იანი წლებიდან არსებობს, მსოფლიოს 

წამყვანი ქვეყნების სახელმწიფო მანქანები ავიაციაში მსგავსი ინციდენტებისთვის მზად არ 

აღმოჩნდნენ.112 

ორივე შემთხვევაში თვითმფრინავების გატაცებაზე პასუხისმგებლობა საკუთარ 

თავზე აიღო „პალესტინის გათავისუფლების სახალხო ფრონტმა“ (პგსფ), რომელსაც ჟ. 

ხაბაში ხელმძღვანელობდა. პგსფ-ს სტრუქტურების ნაწილი ლიბანში იყო განთავსებული 

და თავის რიგებში აერთიანებდა ახალგაზრდა პალესტინელებს, რომლებიც ამ ქვეყანაში 

ცხოვრობდნენ. ამის პასუხად ისრაელი ატარებს ოპერაციას ლიბანის წინააღმდეგ, 

რომელიც ფეხქვეშ თელავს ამ ქვეყნის სუვერენიტეტს. 28 დეკემბერს ისრაელის 

სპეციალურმა ქვედანაყოფებმა ბეირუთში ლიბანის საერთაშორისო აეროპორტში შეაღწიეს 

და 13 ლიბანური თვითმფრინავი მწყობრიდან გამოიყვანეს. ეს იყო იმ ქვეყანაზე ზეწოლის 

მცდელობა, რომლის ტერიტორიაზეც ტერორისტები იყვნენ განთავსებული. თუმცა, 

ლიბანი ახლოაღმოსავლური კრიზისის ერთ-ერთ მთავარ მძევლად იქცა და სულ მალე 

თავად გახდა მსხვერპლი შიდა ომისა, რომელიც შემდგომში სამოქალაქო ომში 

გადაიზარდა.  

სამოქალაქო ხომალდების გატაცებასთან დაკავშირებული პგსფ-ის სერიოზული 

განზრახვები მხედველობაში მიიღო რამდენიმე ქვეყნის უშიშროების სამსახურმა. 

მგზავრებისა და თვითმფრინავების უსაფრთხოება ახალ დონეზე აიყვანა ისრაელმა, 

რომლის წინააღმდეგაც ტერორი ყველაზე ხშირად ხორციელდებოდა. ისრაელის 

ავიახაზებზე სალონსა და კაბინას შორის ჯავშნიანი კარი ჩააყენეს. სპეცსამსახურების 

თანამშრომლები ყველა რეისს თან დაჰყვებოდნენ. ბარგი და ხელბარგი ჩხრეკას 

ექვემდებარებოდა, რაც მანამდე, პრაქტიკულად, არ ხდებოდა. ამის პასუხად პგსფ-მა 

ტაქტიკა შეცვალა და აქცენტი სხვა ქვეყნების თვითმფრინავების გატაცებაზე გადაიტანა. 
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1970 წლის 6-7 სექტემბერს ორგანიზაციამ თანამედროვე ავიაციის ისტორიაში გატაცების 

ყველაზე ფართომასშტაბიანი ოპერაცია ჩაატარა. დროის ამ პერიოდში ხუთი 

ავიალაინერის გატაცების მცდელობა განხორციელდა - ორი ამერიკულის, შვეიცარულის, 

ინგლისურის და ისრაელის. ისრაელის ბორტზე, ეკიპაჟის მომზადებულობის წყალობით, 

შესაძლებელი გახდა ორი ტერორისტის გაუვნებელყოფა, რომელთაგან ერთი დაიღუპა. 

დააპატიმრეს 23 წლის ტერორისტი,  პგსფ-ის წევრი ლეილა ხალედი, რომლის შემდგომი 

ბედი მისაბაძ მაგალითად იქცა არა მხოლოდ პალესტინელებისთვის, არამედ მემარცხენე 

რადიკალური ძალების ბევრი წარმომადგენლისთვის.  

გატაცებულ თვითმფრინავთაგან ერთ-ერთი კაიროში დაეშვა. ტერორისტებმა ყველა 

მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები გაათავისუფლეს, რის შემდეგაც ლაინერი ააფეთქეს. 

დანარჩენი სამი გატაცებული თვითმფრინავი იორდანიის დედაქალაქ ამანის 

ჩრდილოეთით 30 კილომეტრში მდებარე მიტოვებულ აეროდრომში დაეშვა, რომელსაც 

პალესტინელები აკონტროლებდნენ. ადგილზე მათ პგსფ-ის წარმომადგენლები 

ელოდებოდნენ, რომლებმაც, ფაქტობრივად, მიაღწიეს ერთ-ერთ მიზანს - პალესტინის 

პრობლემისკენ მიაპყრეს მსოფლიო საზოგადოების ყურადღება.  

თუმცა, პალესტინელთა ქმედებებმა იორდანიის ხელისუფლების მკვეთრად 

უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. იორდანიის მეფე ჰუსეინს შესანიშნავად ესმოდა, რომ 

1967 წლის ომის შემდგომი დევნილები და პგო-ის ინფრასტრუქტურა მისი 

სახელმწიფოსთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. ამიტომ იორდანულმა ჯარებმა 

აეროდრომის რაიონს მთელ პერიმეტრზე ალყა შემოარტყეს. მას შემდეგ, რაც ყველა 

მგზავრის ევაკუაცია განხორციელდა, თვითმფრინავები ააფეთქეს. ამ აქციის 

გრანდიოზული მასშტაბების მიუხედავად, წამყვანი ქვეყნების ჩარევის წყალობით, 

მგზავრები არ დაშავებულან. ინგლისმა, გფრ-მ და შვეიცარიამ დაპატიმრებული 

პალესტინელი ტერორისტები გაათავისუფლეს და მძევლებში გაცვალეს. ისრაელსაც 

მოუწია დათმობაზე წასვლა და ციხეებიდან პალესტინელი ტერორისტების ნაწილი 

გამოუშვა. ამასობაში იორდანიაში სიტუაცია დაიძაბა. პგო-მ ისარგებლა სირიის 

მხარდაჭერით და მეფე ჰუსეინის მოწინააღმდეგებთან ალიანსში შესვლით და ქვეყანაში 

ძალაუფლების მიტაცებასა და კანონიერი მონარქის დამხობას შეეცადა.113 
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1970 წლის 1 სექტემბერს „პალესტინის გათავისუფლების დემოკრატიულმა ფრონტმა“ 

ჰუსეინზე უშედეგო თავდასხმა განახორციელა. 16 სექტემბერს ჰუსეინმა ქვეყანაში საომარი 

მდგომარეობა გამოაცხადა.  

ქვეყანაში სამოქალაქო ომმა იფეთქა, რომლის დროსაც იორდანიის არმიამ 

პალესტინის რაზმები გაანადგურა. პალესტინა-იორდანიის პრობლემის მოგვარებაში 

მონაწილეობდნენ არაბული ქვეყნები, უპირველესად კი ეგვიპტის პრეზიდენტი ნასერი. 

კაიროში გამართულ თათბირზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, პალესტინელ 

მებრძოლთა რაზმები ლიბანის სამხრეთით უნდა გადაადგილებულიყვნენ, სადაც მათი 

განთავსებისთვის ადგილი გამოიყო. ამ ოპერაციის შედეგი ტრაგიკული აღმოჩნდა. 

ზოგიერთ წყაროზე დაყრდნობით, ამ კონფლიქტში ჯერ მარტო პალესტინელთა მხრიდან 

10 ათასამდე ადამიანი დაიღუპა.114 მას შემდეგ პალესტინელები ამ მოვლენას „შავი 

სექტემბრის“ სახელით მოიხსენიებენ, როგორც თავიანთი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე 

ტრაგიკულ პერიოდს. 

მიუხედავად იმისა, რომ პგო-მ თავბრუდამხვევი მარცხი განიცადა, მან თავის ერთ-

ერთ მთავარ მიზანს მაინც მიაღწია: პალესტინელი ხალხის პრობლემა განსაკუთრებული 

ყურადღების ქვეშ აღმოჩნდა. პგო ცდილობდა, გამიჯვნოდა კონკრეტულ ტერორისტულ 

აქტებს. თუმცა, ჩატარებული აქციების შედეგები, რომელთა გამო დასავლეთის წამყვან 

ქვეყნებს დათმობაზე წასვლა მოუხდათ, იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ ეს მსოფლიოში 

ტერორიზმის ახალ ტალღას მისცემდა ბიძგს. ისტორიის შემდგომმა მოვლენებმა 

დაადასტურა, რომ ეს ეჭვები უსაფუძვლო არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელმა 

1967 წლის ომში ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა, ტერორისტულმა აქტებმა პგო-სა და 

სხვა პალესტინურ ორგანიზაციებს მსოფლიო არენაზე გამოსვლის შესაძლებლობა მისცა. 

ამით პალესტინელებს ახალი თანამოაზრეების პოვნის საშუალება მიეცათ, 

განსაკუთრებით ევროპის მემარცხენე მოძრაობაში. საბჭოთა პროპაგანდამ შეძლო 

პალესტინელების ტერორისტული აქტიურობიდან ყურადღება გადაეტანა ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობის ფორმებზე, რომლებშიც პალესტინელები იყვნენ 

წარმოდგენილნი. მსოფლიო საზოგადოებაზე გავლენას ახდენდა პალესტინელი 

ლტოლვილების მძიმე მდგომარეობაც, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის ბანაკებში 

შეფარებულიყვნენ. ამიტომ 1968-1970 წლებში პალესტინელთა ტერორისტულ აქტებს 
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მსოფლიო საზოგადოება სასოწარკვეთილების აქტებად მიიჩნევდა, რომელიც ისრაელის 

მიერ პალესტინელთა ტერიტორიის ოკუპაციით გამოწვეულმა პალესტინელთა 

პრობლემამ წარმოქმნა.  

მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთის ქვეყნები თავდაცვის უფლებას უპირველესად 

ითვალისწინებდნენ, ზოგჯერ პგო-ის დამოკიდებულება ტერორიზმის კლასიკური 

მაგალითების მიმართ კადრს მიღმა რჩებოდა. იმისათვის, რომ პგო-ის ტაქტიკის 

შედეგიანობის მაგალითი მოვიყვანოთ, გაგაცნობთ აშშ-ის პრეზიდენტ ჯიმ კარტერის 

განცხადებას, რომელიც მან 1976 წელს გააკეთა: 

“გვერდს ვერ ავუვლით იმის გაცნობიერებას, თუ რამდენად ახლობელი და 

ურთიერთდაკავშირებულია ისტორია, იმედი და ბედი ორი მრავალტანჯული ერისა - 

ებრაელებისა და პალესტინელი არაბებისა... უსახლკარობით იტანჯებიან ათას სხვა 

ხალხში გაფანტული პალესტინელები, რომელთა სწრაფვას თვითგამორკვევისკენ და 

საკუთარი სამშობლოს მოპოვებისკენ  მთელი მსოფლიო უჭერს მხარს."115  

პგო დასავლეთის თითქმის ყველა ქვეყნის მხრიდან ამგვარი მხარდაჭერით 

სარგებლობდა.  

იმ სიტუაციაში გასარკვევად, რომელმაც გავლენა მოახდინა პალესტინური 

მოძრაობის პოპულარობის ზრდაზე, აუცილებელია იმ მდგომარეობის გაანალიზება, 

რომელიც იყო მსოფლიოში 60-იანი წლებიდან 70-იანი წლების დასაწყისამდე. 

უპირველესად, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ საერთაშორისო სიტუაციის 

გამწვავებაზე. სისტემათა ბრძოლა ახალ ფაზაში გადავიდა. მრავალი საერთაშორისო 

კონფლიქტი აისახებოდა ადამიანების ცხოვრებაზე არა მხოლოდ ადგილებზე, არამედ მის 

ფარგლებს გარეთაც, განვითარებული ქვეყნების ჩათვლით. საბჭოთა კავშირი თავისი 

სოციალისტური სისტემით და ჩინეთი მთელ მსოფლიოში თავიანთი გავლენის 

გაფართოებას ცდილობდნენ. ვიეტნამში ომმა მხოლოდ ამ რეგიონში არსებულ 

სიტუაციაზე როდი მოახდინა დიდი ზეგავლენა. ევროპის მემარცხენე ორგანიზაციებმა 

ნამდვილი ბრძოლა გამართეს არა მხოლოდ ხალხის სოციალური უფლებების დასაცავად, 

არამედ მთლიანად კაპიტალისტური სისტემის წინააღმდეგ. 1968-70 წლებში გაიშალა 

მძლავრი ახალგაზრდული, ომის საწინააღმდეგო ხასიათის მოძრაობა უკიდურესად 

რადიკალური რეფორმების მოთხოვნით. მეორე მხრივ, სერიოზული პრობლემები 
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გამოვლინდა სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებს შორის, რომლის აპოთეოზადაც 1968 წლის 

გაზაფხულზე პრაღაში განვითარებული მოვლენები იქცა. მაშინ სსრკ-ისა და ვარშავის 

ხელშეკრულების ჯარებმა ა. დუბჩეკის მთავრობის ლიკვიდაცია მოახდინეს, რომელმაც 

ჩეხოსლოვაკიის დემოკრატიზაციისთვის მრავალი რეფორმის გატარების შესახებ 

განაცხადა. 

ამგვარ პირობებში პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციამ, რომელიც როგორც 

ბრძოლის პოლიტიკურ, ისე ფარულ ტერორისტულ მეთოდებს ემხრობოდა, თავისი 

საქმიანობის საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით კი ევროპაში გავრცელება დაიწყო, რითაც 

თავის მხარეს იზიდავდა მემარცხენე რადიკალურ დაჯგუფებებს, უმთავრესად, 

ახალგაზრდული წრეებიდან. პგო-მ და მის უკან მდგარმა ძალებმა დაიწყეს ეგრეთ 

წოდებული მცირე პარტიზანული ომის განხორციელება იმისათვის, რომ ის დიდ ომში 

დამხმარე ძალად გამოეყენებინათ.116 

საერთო ინტერესებმა გამოიწვია დასავლეთის რამდენიმე წამყვან სახელმწიფოში 

დესტაბილიზაციით დაინტერესება, რასაც ძალების ნაწილისთვის კაპიტალისტური 

ქვეყნების ჩამოშლის ახალი პროცესის დასაწყისი მოყვებოდა, მეორე ნაწილისთვის კი - 

ლოკალური გეოპოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტა. ასეთ სიტუაციაში დაიწყო 

აღმოცენება მემარცხენე ტერორიზმმა, რომელიც 60-იანი წლების ბოლოს და მთელ 70-იან 

წლებში დესტაბილიზაციის გამომწვევი ერთ-ერთი ფაქტორი იყო არა მხოლოდ ევროპაში, 

არამედ მთელ მსოფლიოში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული მემარცხენე ტერორისტები მარქსისტულ-

ლენინურ რიტორიკას იყენებდნენ და თავიანთ მიზნად „იმპერიალიზმის“ დამხობას 

აცხადებდნენ, ხანდახან მათი ქმედებები ზიანს აყენებდა კომუნისტურ და მუშათა 

მოძრაობებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს განსაკუთრებით ევროპაში 

ვლინდებოდა, სადაც განსაკუთრებულ შეუპოვრობას იჩენდნენ სხვადასხვა ტიპის 

რევოლუციური ორგანიზაციები, რომლებიც ტერორს თავიანთ მთავარ იარაღად 

იყენებდნენ. 

ევროპაში მემარცხენე ტერორიზმის აღმოცენების მთავარ მიზეზებად შეიძლება 

დავასახელოთ: 
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- ორ მსოფლიო სისტემას შორის წინააღმდეგობის გაძლიერება, მსოფლიოში 

ლიდერობისთვის ბრძოლა; 

- საბჭოთა კავშირის მცდელობა დასავლეთის ქვეყნებში დესტაბილიზაციის 

გამოსაწვევად; 

- ეკონომიკური პრობლემები სსრკ-ში, უძრაობის ხანის დასაწყისი; 

- „ევროკომუნიზმის“ საფრთხის გამო საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის 

მცდელობა, ზეწოლა მოეხდინა დასავლეთის ქვეყნების კომუნისტურ პარტიებზე, 

უპირველესად, ესპანურსა და იტალიურზე; 

- რევოლუციური და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისეთი 

ლიდერების პოპულარობა და იდეალიზაცია, როგორებიც იყვნენ ფ. კასტრო, ჩე გევარა, ხო 

ში მინი; 

- 1960 წელს ჩეხოსლოვაკიაში განვითარებული მოვლენები (სსრკ-ისა და ვარშავის 

ხელშეკრულების ჯარების მიერ ჩსსრ-ის ოკუპაცია); 

- 1968 წელს საფრანგეთში განვითარებული მოვლენები (მასობრივი ახალგაზრდული 

ბუნტი); 

- ხანგრძლივი საომარი კონფლიქტები (ვიეტნამი, ახლო აღმოსავლეთი), რომლებშიც 

ახალგაზრდების თაობა დასავლეთს ადანაშაულებდა; 

- დასავლეთის გარკვეული წრეების მხრიდან სსრკ-ისა და კომუნისტური 

იდეოლოგიის დისკრედიტაციისთვის ხელის შეწყობა ნებისმიერი მეთოდებით. 

ტერორისტებმა იდეოლოგიურად გამოიყენეს სხვადასხვა მემარცხენე დოქტრინები: 

მარქსიზმი, ტროცკიზმი, ნეობოლშევიზმი. თავიანთ მიზნებად ისინი ასახელებდნენ 

ბრძოლას „ჩაამყაყებულ ბურჟუაზიასთან“ და იმპერიალიზმისთვის მაქსიმალური 

დარტყმის მიყენებისკენ სწრაფვას სახალხო რევოლუციის მოსაახლოებლად. აღსანიშნავია, 

რომ მემარცხენე რადიკალიზმთან ერთად აქტიურდებოდნენ და ჩნდებოდნენ 

ნაციონალისტური მოძრაობები (მაგალითად, ASALA 1975 წელს), რომლებიც მემარცხენე 

რადიკალურ რიტორიკას იყენებდნენ. ტერორიზმის ახალი ტალღა ევროპისა და 

მთლიანად მსოფლიოსთვის სერიოზულ გამოცდად იქცა. მემარცხენე ტერორისტები 
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როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის სპეცსამსახურებიდან შუამავლების 

დახმარებით ერთმანეთთან საერთო ენის გამონახვას ახერხებდნენ. თავიანთი ქმედებების 

კოორდინაციისთვის მათ საკუთარი მოედანი ჰქონდათ - სხვადასხვა რადიკალური 

ორგანიზაციის ბაზები ახლო აღმოსავლეთში. ამაზე მადლიერების ნიშნად მსოფლიოს 

ყველა მემარცხენე ტერორისტული ორგანიზაცია თავის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად 

ისახავდა, ბრძოლა გამოეცხადებინა საერთაშორისო სიონიზმისათვის და მხარი დაეჭირათ 

პგო-სა და სხვა პალესტინური ორგანიზაციებისათვის. იმ ყველაზე მსხვილ 

ორგანიზაციათა შორის, რომლებიც ევროპას 60-იანი წლების ბოლოდან 80-იან წლებამდე, 

მთელი ათწლეულის განმავლობაში ატერორებდნენ, შეიძლება დავასახელოთ მემარცხენე 

მიმართულების შემდეგი ტერორისტული ორგანიზაციები: 

წითელი არმიის ფრაქცია (RAF) - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა; 

წითელი ბრიგადები (BR) იტალია; 

აქსიენ დირექთი (Action Direct) საფრანგეთი; 

1 ოქტომბრის პატრიოტული ანტიფაშისტური წინააღმდეგობის ჯგუფი (GRAPO); 

25 აპრილის სახალხო ფრონტი (PF 25); 

საბრძოლო კომუნისტური ჯგუფები (CCC) ბელგია; 

იაპონიის წითელი არმია NIHON SEKIGUHN - ტრანსნაციონალური ორგანიზაცია; 

17 ნოემბრის რევოლუციური ორგანიზაცია (საბერძნეთი). 

ამ ჯგუფების სახელწოდებები იმაზე მეტყველებდა, რომ ამ გზით ისინი თავიანთ 

თავს საბჭოთა კავშირსა და ჩინეთში მომხდარი რევოლუციების მემკვიდრეებად 

მიიჩნევდნენ, სადაც წითელი ფერი მშრომელი ხალხის ინტერესებისთვის თავგანწირული, 

სისხლისმღვრელი ბრძოლის სიმბოლოდ აღიქმებოდა. სინამდვილეში კი ამ ჯგუფების 

მსხვერპლი უმთავრესად სწორედ მშვიდობიანი მოქალაქეები ხდებოდნენ, რომლებსაც 

ხშირად მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან საერთოდ არაფერი აკავშირებდათ.  

ეს ჯგუფები მკაცრი დისციპლინით, მაღალი ორგანიზებულობითა და 

განდგომილების მიმართ ულმობელი დამოკიდებულებით გამოირჩეოდნენ. მაგალითად, 
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1972 წლის თებერვალში, იაპონიის წითელი არმიის „სწავლებების“ დროს, 14 მისი 

მონაწილე მოკლეს. ბრალდებები საკმაოდ აბსურდული იყო და „რევოლუციური 

დისციპლინის“ პრინციპებისგან განდგომას ეხებოდა. შიდაორგანიზაციულ 

ურთიერთობებში გამოჩენილ სისასტიკეზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ ჯგუფის 

რამდენიმე წევრი ცოცხლად დამარხეს. ამ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა სამი ტერორისტი, 

რომლებმაც „პალესტინის გათავისუფლების სახალხო ფრონტის“ მითითებით ისრაელის 

ლოდის აეროპორტში სისხლიანი დანაშაული ჩაიდინეს - ცეცხლსასროლი იარაღიდან 

აეროპორტში მყოფ ხალხს უკონტროლო სროლა აუტეხეს და ხელყუმბარებიც გამოიყენეს.  

ტერორისტული აქტის შედეგად დაიღუპა 26 ადამიანი, 72 კი დაიჭრა. ორი 

ტერორისტი დაიღუპა, ერთი კი - კოძე ოკამოტო დააპატიმრეს. ისრაელის სასამართლომ 

ის გაასამართლა და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა.117 

პალესტინური ტერორის კულმინაციად შეიძლება დავასახელოთ მოვლენები, 

რომლებიც 1972 წლის სექტემბერში მიუნხენის ოლიმპიადის დროს მოხდა. XX ოლიმპიურ 

თამაშებზე ებრაელი სპორტსმენებიც გამოდიოდნენ. ამით ისარგებლეს „შავი სექტემბრის“ 

მებრძოლებმა და ოლიმპიურ სოფელში ებრაელ სპორტსმენებს თავს დაესხნენ. ამ აქციის 

შედეგად ისრაელის დელეგაციის 11 წევრი მოკლეს. სამწუხაროდ, გფრ-ს იმ დროისათვის 

ჯერ არ ჰყავდა ტერორიზმის წინააღმდეგ მებრძოლთა საგანგებო ნაწილები და ოპერაცია 

ჩაატარეს რიგითმა პოლიციელებმა, რომლებსაც მსგავს საქმეებში მონაწილეობისთვის 

საკმარისი გამოცდილება არ აღმოაჩნდათ. იმისათვის, რომ ნათლად წარმოვიდგინოთ, რა 

ხდებოდა 70-იანი წლების ევროპაში, სასურველია გავეცნოთ  ორგანიზაცია - „აქსიენ 

დირექთის“ მაგალითს. 

ტერორისტული ორგანიზაციები დედამიწის თითქმის ყველა წერტილში 

მოქმედებდნენ, თუმცა, მათ გამორჩეულ ადგილად ყოველთვის დასავლეთ ევროპა 

მიიჩნეოდა. სტაბილური და მდიდარი ევროპა უპირველესად, მემარცხენე 

ექსტრემისტებისთვის უფრო ხელსაყრელი იყო, რამდენადაც მსოფლიოს ამ ნაწილს ისინი 

„კაპიტალიზმის და მისგან აღმოცენებული იმპერიალიზმის აკვნად“ მიიჩნევდნენ. 

XX საუკუნის 70-80-იან წლებში ევროპის ქვეყნებმა სხვადასხვაგვარი რადიკალური 

ტერორისტული ორგანიზაციების ნამდვილი შემოსევა გადაიტანეს. მათგან 

განსაკუთრებით დაზარალდა ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია, გფრ და ესპანეთი. 
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ტერორისტების სამიზნეები ათასგვარი იყო - რიგითი მოქალაქე თუ რესპუბლიკის 

პრემიერ-მინისტრი, პატარა ბარი, რომელშიც ევროპაში დისლოცირებული ამერიკელი 

სამხედროები იკრიბებოდნენ თუ უაითჰოლი.  

70-იანი წლების დასაწყისში საფრანგეთში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სტატისტიკის თანახმად, 100-დან 200-მდე შეიარაღეული თავდასხმა ეწყობოდა, 1978 წელს 

კი მათმა რაოდენობამ უკვე 637-ს მიაღწია. ამის მიზეზი ის  იყო, რომ ორმა მსხვილმა 

ტერორისტულმა ორგანიზაციამ - „რევოლუციური ინტერნაციონალისტური ქმედებების 

ჯგუფმა“ (რიქჯ) და „სახალხო ავტონომიისთვის ბრძოლის შეიარაღებულმა უჯრედებმა“ 

(საბშუ) მკვეთრად გაააქტიურეს თავიანთი საქმიანობა. 1979 წელს რიქჯ-სა და საბშუ-ს 

ყველაზე ექსტრემისტურად განწყობილმა წარმომადგენლებმა შექმნეს ორგანიზაცია 

„აქსიენ დირექთი“, რაც თარგმანში „პირდაპირ მოქმედებას“ ნიშნავს. 

„აქსიენ დირექთი“, სხვა ტერორისტული ორგანიზაციებივით, თავის საქმიანობას 

უმკაცრესი გასაიდუმლოებისა და კონსპირაციის რეჟიმში ახორციელებდა, ამიტომ მისი 

წევრების რაოდენობა და სპონსორების ვინაობა დღემდე უცნობია. მისი ქმედებების არენა 

საფრანგეთი და ბელგია იყო. ორგანიზაციის შტაბ-ბინები პარიზსა და ლიონში 

მდებარეობდა. ტერორისტულ ორგანიზაციას ორი ფრთა ჰქონდა: შიდა, რომელიც 

საფრანგეთში მოქმედებდა, და გარე, რომელიც ბელგიაში ფუნქციონირებდა. 

ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდნენ ჟან-მარი როულენი (გარე ფრთა), ნატალი მენიგონი, 

ჟოელ ობრენი, ჟორჟ კიპრიანი. საფრანგეთის პოლიციამ ყველა ზემოაღნიშნული პირი 1987 

წელს დააპატიმრა.  

„ად“ თავისი საქმიანობისას აცხადებდა შემდეგი პოლიტიკური მიზნების მიღწევის 

აუცილებლობის შესახებ: 

- საზოგადოების დემონტაჟი სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და მათ მოსამსახურეეზე 

დარტყმების განხორციელების გზით; 

- მასებსა და ე. წ. „დასავლურ იმპერიალიზმს“ შორის კლასობრივი კონფრონტაციის 

გაღრმავება; 

- შეწინააღმდეგება კონტინენტზე ამერიკის ყოფნის მიმართ, ევროპის 

ამერიკანიზაციისთვის ხელის შეშლა; 
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- ანტიისრაელური და ანტისიონისტური კურსის მხარდაჭერა. 

ცალკე უნდა აღინიშნოს „ად“-ს მუშაობა პოლიტიკური ექსპროპრიაციის ან, 

მარტივად რომ ითქვას, გაძარცვის განხორციელებისთვის. ამ სარბიელზე „ად“-მა სხვა, 

არანაკლებ მძლავრ ტერორისტულ ორგანიზაციებს აჯობა. 1979-1981 წლებში მისმა 

წევრებმა განახორციელეს 20-ზე მეტი შეიარაღებული თავდასხმა სხვადასხვა 

დაწესებულებებსა და ბანკებზე. ამ აქციებით მიღებულმა სარგებელმა მხოლოდ 

ზემოაღნიშნულ პერიოდში 100 მილიონზე მეტი ფრანკის მოგება შეადგინა.  

„ად“-ს მიერ ჩადენილი ყველაზე მსხვილი ტერორისტული აქციები იყო: 

მაისი, 1980 - ნაღმის აფეთქება „ორლის“ აეროპორტში. დაიჭრა 9 ადამიანი; 

მაისი, 1981 - აფეთქებების სერია ფეშენებელურ მაღაზიებში, ძვირადღირებულ 

რესტორნებსა და მდიდრული ავტომობილების - „როლს-როისის“ ფირმის 

წარმომადგენლობის ოფისში; 

სექტემბერი, 1983 - ტერორისტებმა მარსელის სავაჭრო ცენტრში ნაღმი ააფეთქეს. 1 

ადამიანი დაიღუპა, 3 კი დაიჭრა; 

იანვარი, 1985 - საფრანგეთის არმიის გენერლის, რენე ოდრენის მკვლელობა; 

ნოემბერი, 1986 - კომპანია „რენოს“ პრეზიდენტის, ჟორჟ ბესეს მკვლელობა; 

დეკემბერი, 1986 - საფრანგეთის იუსტიციის მინისტრის მკვლელობის მცდელობა, 

რომლის დროსაც მისი მძღოლი დაიღუპა. 

„აქსიენ დირექთს“ კავშირი ჰქონდა სხვა დასავლეთევროპულ და ახლოაღმოსავლურ 

ტერორისტულ ჯგუფებთან. მაგალითად, გენერალ ოდრენის მკვლელობა ცნობილ 

დასავლეთგერმანულ დაჯგუფებასთან - RAF-თან ერთად განხორციელდა. 1986-1987 

წლებში საფრანგეთის პოლიციამ „ად“-ს ხელმძღვანელების დაპატიმრების სერია ჩაატარა, 

რის შედეგადაც ორგანიზაცია უმეთაურებოდ დარჩა.  

ევროპაში მემარცხენე ტერორიზმის თემის განხილვისას ყურადღება უნდა 

მივაქციოთ იმ ფაქტს, რომ ყველაზე სერიოზულ ძალას ფლობდნენ ისეთი ორგანიზაციები, 

როგორიც იყო „წითელი არმიის ფრაქცია“ (გერმანია) და „წითელი ბრიგადები“ (იტალია).  
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1978 წელს იტალია და მთელი მსოფლიო შეძრა ცნობამ იტალიის ყოფილი პრემიერ-

მინისტრის, ქვეყნის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის გამოჩენილი მოღვაწის - ალდო 

მოროს მკვლელობის შესახებ. ამ დანაშაულის უკან „წითელი ბრიგადები“ იდგა. ამ 

ორგანიზაციის სინდისზე იყო ისეთი დანაშაულები, როგორიც იყო გამოცემა „ჯორნალე 

ნუოვოს“ დირექტორის, ინდრო მონტანელის მკვლელობა, აშშ-ის არმიის გენერლის, დ. 

დოუზერის გატაცება. საერთო ჯამში, 70-80-იან წლებში BR-ს მებრძოლებმა 150 ადამიანი 

მოკლეს. აღსანიშნავია, რომ აქტიურობის დასაწყისში ორგანიზაცია აწყობდა აქციებს, 

რომლებიც მხოლოდ მატერიალურ ზარალს იწვევდა (აფეთქებები, ქონების დაზიანება, 

გადაწვა და ა. შ.). 

პირველ ხანებში „წითელი ბრიგადები“ თავს იკავებდნენ მკვლელობებისგან და 

ეგრეთ წოდებული „გამბიზაკიონეს“ მეთოდს იყენებდნენ - მოწინააღმდეგეს ფეხებში 

ესროდნენ გაფრთხილებისა და შეშინების მიზნით. თუმცა, მოგვიანებით ისინი ხალხის 

დახოცვაზე გადავიდნენ.  

ტერორისტული ორგანიზაცია „წითელი არმიის ფრაქცია“ გერმანიაში ანალოგიურ 

ტაქტიკას ემხრობოდა.  

- RAF-ი მიზნად ისახავდა ტერაქტებს აშშ-ის არმიის ობიექტებისა და სამხედროების 

წინააღმდეგ; 

- ტერაქტებს მსხვილი კაპიტალის წარმომადგენელთა, მართლმსაჯულების სისტემის 

ფუნქციონერთა (პროკურორები, მოსამართლეები), მასმედიის თანამშრომელთა 

წინააღმდეგ; 

- ტერაქტებს გამალებული შეიარაღებისა და მესამე ქვეყნების ექსპლუატაციის 

საწინააღმდეგო კამპანიის ფარგლებში. 

1980-იანი წლების დასაწყისში RAF-ის ინიციატივით დაფუძნდა 

ანტიიმპერიალისტური ფრონტი, რომელსაც უნდა გაეერთიანებინა ევროპული 

რადიკალური ორგანიზაციები იმპერიალიზმის სტრატეგიის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ 

RAF-ი და ზოგიერთი ტერორისტული ორგანიზაცია დარტყმებს აყენებს ნატოსა და აშშ-ის 

ობიექტებს ევროპაში. 
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ევროპაში მემარცხენე ტერორიზმის მძლავრმა ტალღამ გავლენა მოახდინა 60-იანი 

წლის ბოლოდან 80-იან წლებამდე პერიოდში იმ ნაციონალური ხასიათის ორგანიზაციების 

აქტივიზაციის ფორმირებასა და გაძლიერებაზე, რომლებიც ბრძოლას ტერორისტული 

მეთოდებით ახორციელებდნენ. ძალიან ხშირად მათი ბრძოლის მეთოდები 

ტერორისტულიდან პოლიტიკურში გადადიოდა. ამ პერიოდის განსაკუთრებულად 

ცნობილ ტერორისტულ ორგანიზაციებად უნდა მივიჩნიოთ ბასკური „ეტა“, ირლანდიის 

რესპუბლიკური პარტია (დროებითი), სომხეთის გათავისუფლების სომხური  საიდუმლო 

არმია (ASALA). ტერორიზმის ახალი ტალღის დაწყებამ და პალესტინელების 

გამოცოცხლებამ  ამ ორგანიზაციების ლიდერებსა და წევრებს ბრძოლის გააქტიურებისკენ 

უბიძგა. ტერორისტები ლოგისტიკის სფეროში მუშაობის აწყობას ცდილობდნენ, 

ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, უპირველესად, იარაღით, მებრძოლთა მომზადებით, 

ფინანსირებით და ა. შ.  

ტერორიზმისა და სომხური რადიკალური ორგანიზაციების სათავეების კვლევისას ა. 

გეიფმანი ყურადღებას ამახვილებს სომხეთის ერთ უძველეს რევოლუციურ 

ორგანიზაციაზე „გნჩაკ“, რომელიც 1887 წელს ჟენევაში დაფუძნდა. ორგანიზაცია, 

რომელიც მარქსისტული იდეოლოგიის მიმდევრების სიმრავლით გამოირჩეოდა, 

თანდათანობით მარქსისტულიდან ნაციონალურად გარდაიქმნა. ორგანიზაცია მთავარ 

მიზნად დასავლეთ სომხეთის მხარის თურქეთისგან გათავისუფლებას ისახავდა. „გნჩაკი“ 

სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის მხარდაჭერით სარგებლობდა, რომლის დახმარებითაც 

შეიქმნა ადგილობრივ პარტიულ ორგანიზაციათა ქსელი. მეფის რუსეთმა, იგრძნო რა 

გნჩაკისტების მხრიდან მომავალი საფრთხე, 1903 წელს სომხეთის ეკლესიისთვის ქონების 

ჩამორთმევის ღონისძიებები გაატარა. ამის პასუხად „გნჩაკის“ მებრძოლებმა თავდასხმა 

მოაწყვეს კავკასიის სამხედრო ოლქის მთავარსარდალ გალიცინზე და დაჭრეს ის.118 

გახმაურებული პოლიტიკური მკვლელობებიდან შეიძლება გამოვყოთ ბაქოს 

გუბერნიის გუბერნატორის, თავად მ. ნაკაშიძის მკვლელობა ყუმბარის აფეთქებით, 1905 

წლის 11 მაისს და გენერალ-გუბერნატორ მ. დრიაგინის მკვლელობა ბათუმში 1905 წლის 1 

მაისს. 

პირველი მსოფლიო ომის წლებში „გნჩაკმა“ თურქეთის წინააღმდეგ ომში 

რუსეთისთვის აქტიური დახმარების გაწევა დაიწყო. მისი როლი განსაკუთრებით 
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აღინიშნებოდა თურქეთის პროვინცია კილიკიაში, სადაც ამ ორგანიზაციის ძალისხმევით 

გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, რომელმაც მხოლოდ რამდენიმე საათს გასტანა. 

სომხეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ პარტია იძულებული გახდა, 

დაშლის შესახებ განეცხადებინა და 1923 წლის განმავლობაში მისი ლიკვიდაცია მოხდა.  

„გნჩაკის“ დისლოკაციის მთავარ ადგილებად იქცა ლიბანი და ახლო აღმოსავლეთის 

რამდენიმე ქვეყანა. „გნჩაკი“ ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ტერორისტული ორგანიზაციის - 

სომხეთის გათავისუფლების სომხური  საიდუმლო არმიის (ინგლ. ASALA) დამაარსებლად 

მიიჩნევა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოქმნილი სომხური ტერორისტული დაჯგუფებები 

მთავარ აქცენტს 1915 წლის ტრაგიკულ მოვლენებზე ამახვილებდნენ, როდესაც, 

მრავალგვარ მიზეზთა გამო, ოსმალეთის იმპერიაში მცხოვრები სომეხი მოსახლეობა 

გარკვეულ დევნას, ზოგჯერ კი სასტიკ რეპრესიებსაც განიცდიდა „ახალგაზრდა 

თურქების“ მთავრობის მხრიდან. მას შემდეგ სომხების გენოციდის პრობლემა მსოფლიოს 

სხვადასხვა სომხური ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ყველაზე მაღალ დონეებზე 

გააჟღერეს. მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთის სსრ სსრკ-ს შემადგენლობაში შედიოდა, 

როგორც ერთ-ერთი მოკავშირე რესპუბლიკა, ეს თემა ტაბუდადებული იყო ყველა 

სახელისუფლებო სახელმწიფო სტრუქტურაში. საზღვარგარეთ ამ თემას მეტ დაჟინებულ 

ყურადღებას აქცევდნენ. ეს, უპირველესად, გავლენიანი და შეძლებული სომხური 

დიასპორის დამსახურებაა, რომელიც თავის რესურსებს ამ თემისკენ მსოფლიო 

საზოგადოების ყურადღების მისაქცევად მიმართავდა. ევროპაში დაწყებულ 

ტერორისტულ ბაკქანალიას სომხური რადიკალური ორგანიზაციები მაშინათვე არ 

შეერთებიან. ამას ათასგვარი მიზეზი ჰქონდა. არსებული დოკუმენტების თანახმად, 

ბრძოლის ტერორისტულმა მეთოდებმა სომხური დიასპორის გარკვეულ წრეებში 

მხარდაჭერა ვერ ჰპოვა.  

სწორედ უცხოეთის დიასპორაში ჩაისახა პირველი გეგმა ტერორისტული აქტისა, 

რომელიც 1973 წლის 27 იანვარს ქალაქ სანტა-ბარბარაში, სასტუმრო „ბალტიმორში“ 

განხორციელდა და თურქეთის გენერალური კონსული ლოს-ანჟელესში და მისი 

თანმხლები დიპლომატი იმსხვერპლა. მკვლელი სომხური წარმოშობის 78 წლის მოქალაქე 

გურგენ იანიკიანი აღმოჩნდა. თავისი საქციელი მან იმით ახსნა, რომ 1915 წლის 



109 
 

ტრაგიკული მოვლენებისთვის მსოფლიო საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა სურდა. 

სასამართლომ მკვლელს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა.  

მოგვიანებით უცნობმა ჯგუფმა სახელწოდებით „პატიმარ გურგენ იანიკიანის 

ჯგუფი“ პასუხისმგებლობა აიღო 1973 – 1975 წლების ტერაქტების სერიაზე. თუმცა, ამ 

სახელწოდებას ამოფარებული იყო ორგანიზაცია, რომელიც შემდგომში მსოფლიოსთვის 

გახდა ცნობილი, როგორც ASALA – Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia 

(სომხეთის გათავისუფლების სომხური  საიდუმლო არმია). ASALA-ს შექმნის ოფიციალურ 

თარიღად 1975 წელი მიიჩნევა, დაფუძნების ადგილად - ლიბანის დედაქალაქი ბეირუთი.  

ორგანიზაციამ თავის პროგრამაში მთავარ მიზნებად თურქეთის მიერ 1915 წელს 

სომხების გენოციდის ფაქტის აღიარება და სომხეთის „ისტორიულ“ საზღვრებში მისი 

სახელმწიფოებრიობის აღდგენა დასახა. 

არსებობის პირველ წლებში ორგანიზაცია ფორმალურად მარქსისტულ-ლენინური 

პოზიციებიდან გამოდიოდა, თუმცა, შემდგომში, კერძოდ კი 1981 წლიდან 

ნაციონალისტურ იდეოლოგიაზე გადავიდა.119 

ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლებად იაკობ ტარაკჩიანი და იაკობ იაკობიანი 

მიიჩნევიან. არსებობს ცნობები, რომ ორგანიზაციის შექმნაში სომხების თანამგრძნობი 

პალესტინელებიც მონაწილეობდნენ. ამაში ჭეშმარიტების რაციონალური წილი 

ნამდვილად არის, თუ გავითვალისწინებთ პალესტინის უდიდეს მხარდაჭერას სსკრ-სა და 

სხვა სოციალისტური სახელმწიფოების მხრიდან. ამავე დროს, ყურადღება უნდა 

მივაქციოთ იმასაც, რომ 1970 წლის სექტემბერში იორდანიაში პალესტინის 

ტერორისტული ჯგუფების ლიკვიდაციის ოპერაციის ჩატარების შემდეგ მათმა მთავარმა 

ბაზებმა ლიბანის ტერიტორიაზე გადაინაცვლა, რამაც შემდგომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური 

კრიზისი გამოიწვია120. ამის შემდეგ ლიბანში განვითარებულმა მოვლენებმა, რომლებიც 

1975 წელს სამოქალაქო ომში გადაიზარდა, ASALA-ს შექმნისთვის ხელსაყრელი ნიადაგი 

მოამზადა. სომხური ტერორიზმის ერთ-ერთ ცენტრად იქცა სომხებით კომპაქტურად 

დასახლებული  კვარტალი, რომელსაც ბურჯ ჰამუდი ერქვა. ლიბანის სამოქალაქო ომმა 

ქვეყანა სექტორებად გახლიჩა, რომლებსაც სხვადასხვა პოლიტიკური დაჯგუფებები და 

ეთნო-რელიგიური ჯგუფები აკონტროლებდნენ. ასეთ სიტუაციაში შეაიარაღეს და 

გაწვრთნეს ASALA-ს ორგანიზატორებმა თავიანთი დაჯგუფების მთავარი კონტინგენტი, 
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რომელიც შემდგომ დავალებებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ასრულებდა. ASALA-ს 

მებრძოლებმა პირველი ტერორისტული აქტი 1975 წლის იანვარში განახორციელეს - 

ბეირუთში მდებარე ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს შენობა ააფეთქეს. ტერორისტული 

აქტების განხორცილებისას ASALA ხშირად სხვადასხვა ოპერაციულ სახელწოდებას 

იყენებდა: „ორლის ჯგუფი“, „შავი აპრილი“, „ჯგუფი ვან“, „ახალი სომხური 

წინააღმდეგობა“ და სხვა. სახელწოდებებით ოპერირების მიზანი იყო მათი მოთხოვნების 

შეხსენება, რომელთა მხარდასაჭერადაც ახორციელებდნენ მებრძოლები ტერორისტულ 

აქტებს.  

ASALA-ს საქმიანობაში შეიძლება 4 ქრონოლოგიური პერიოდის გამოყოფა, თუმცა, 

ბევრი მკვლევარი, მათ შორის სომხური ტერორიზმის ისტორიაზე შექმნილი ყველაზე 

დიდი ნაშრომის ავტორი ო. კუზნეცოვი, ზოგიერთი დასავლელი მკვლევარის 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, სამ პერიოდს გამოყოფს. ეს არის საქმიანობა 1975 წლის 

დასაწყისიდან 1980 წლის დასაწყისამდე, მეორე პერიოდი - 1980 წლის დასაწყისიდან 1981 

წლის შემოდგომამდე, მესამე კი - 1981 წლის შემოდგომიდან 1983 წლის ივლისამდე.121 ამ 

მოსაზრებების თანახმად, უნდა აღინიშნოს, რომ ASALA-ს მოღვაწეობა 1983 წლის შემდეგ, 

შესაძლოა, ორგანიზაციის დამატებით მე-4 ფაზად მიგვეჩნია.1983 წელს ორგანიზაციაში 

აზრები გაიყო ტერორისტული აქტების დროს მსხვერპლის დაშვების საკითხის გამო. 

ორგანიზაციის შიდა დაპირისპირების მთავარი საბაბი გახდა პარიზში, „ორლის“ 

აეროპორტში განხორციელებული სისხლიანი აქცია, რომელსაც მრავალრიცხოვანი 

ადამიანური მსხვერპლი მოჰყვა. ეს პერიოდი შეიძლება დახასიათდეს, როგორც 

ორგანიზაციის ნაწილობრივი კრიზისის და აქტიურობის კლების პერიოდი, თუმცა, ამ 

დროს (მე-4 პერიოდი) ASALA-ს მიერ განხორციელებული ტერაქტები მისი 

ბრძოლისუნარიანობის შენარჩუნებაზე მეტყველებს.  

ASALA-ს პირველი ეტაპის პერიოდის დროს, უმთავრესად, არაბული ქვეყნებიდან 

გამოსული სომეხი მებრძოლების გააქტიურება შეინიშნება. ფაქტობრივად, მისი 

მოქმედებების ეს პერიოდი შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც აქტიურობის თანდათან 

მატების დასაწყისი, რომელიც ვლინდებოდა თურქ დიპლომატებსა და მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით სხვადასხვა თურქული ფირმებისა და კომპანიების წარმომადგენლებზე 

თავდასხმათა რიცხვის ზრდით. პირველი ტერორისტული აქტები მსხვერპლის დიდი 
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რაოდენობით არ გამოირჩეოდა, თუმცა, თავდასხმები სულ უფრო ინტენსიურ სახეს 

იღებდა. პირველი პერიოდის ტერორისტული აქტებიდან შეიძლება გამოვყოთ 1975 წლის 

22 ოქტომბერს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩ დანიშ 

თულალიშლის და 4 ოქტომბერს პარიზში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩ ისმაილ ერეზის 

მკვლელობები. ASALA-მ ლიბანში სამოქალაქო ომის დაწყებით ისარგებლა და 1975 წლის 

ბოლოს ორჯერ დაუშინა რაკეტები ბეირუთში თურქეთის საელჩოს შენობას122. 

ASALA-ს საქმიანობის მეორე ეტაპის დასაწყისი უკავშირდება ტერორისტულ 

ორგანიზაციაში ისეთი ლიდერების დაბრუნებას, როგორებიც იაკობ იაკობიანი და მონტე 

მელქონიანი იყვნენ. ამ უკანასკნელის წყალობით, შესაძლებელი გახდა ახალი 

კონტაქტების დამყარება კანადისა და ამერიკის მდიდარ სომხურ საზოგადოებებთან, ასევე 

ირანის გავლენიან დიასპორასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნაში მცხოვრები სომეხი 

ნაციონალისტები ირანის 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ იძულებულნი 

იყვნენ, არალეგალურ მდგომარეობაში გადასულიყვნენ. მსოფლიოს წამყვან სომხურ 

დიასპორებთან კონტაქტების დამყარებამ გაამართლა. ფინანსური დახმარების წყალობით, 

ტერორისტულ აქტებს თან ახლდა პროპაგანდისტული კამპანია, რომლის მიზანიც 1915 

წელს ოსმალეთის იმპერიაში მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენებზე ყურადღების მიპყრობა 

იყო. სომხური დიასპორის ერთ ნაწილში ASALA აღიქმებოდა, როგორც პატრიოტული 

ორგანიზაცია, რომელიც ეროვნულ-განმათავისუფლებელ ბრძოლას არცთუ მთლად 

მისაღები მეთოდებით აწარმოებდა. მოქალაქეები სულ უფრო მეტი მონდომებით 

ურიცხავდნენ ორგანიზაციას ფინანსებს. ახალი რესურსების გაჩენამ ASALA-ს 

ხელმძღვანელობას ლიბანში, ბეკაას ხეობაში სამხედრო-საწვრთნელი ბანაკის გახსნის 

საშუალება მისცა, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის სომხური დიასპორიდან კადრების 

მომზადება მიმდინარეობდა. 

ახალი ფინანსური და სხვა რესურსების გაჩენამ ორგანიზაციას საქმიანობის მთელი 

მსოფლიოს მასშტაბით გააქტიურების საშუალება მისცა. სომხური დიასპორის ნაწილის 

მხარდაჭერის წყალობით, ASALA-მ დაიწყო ახალი დარტყმების განხორციელება, 

რომლებიც ამჯერად უკვე დიდი რაოდენობის მსხვერპლით გამოირჩეოდა. მათ შორის 

სულ უფრო ხშირად ხვდებოდნენ მოქალაქეები, რომლებსაც თურქეთთან საერთოდ 

არაფერი აკავშირებდათ. ASALA-ს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ტერორისტული აქტი, 
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მისი ტერორისტული აქტიურობის მეორე ეტაპზე, იყო 56 მძევლის აყვანა პარიზში, 

თურქეთის რესპუბლიკის საკონსულოს შენობაში. ტერორისტებს მძევლები საკონსულოში 

15 საათის განმავლობაში ჰყავდათ დაკავებული. „ოპერაცია ვანის“ შედეგად, როგორც მას 

ორგანიზაციის პროპაგანდისტულ მასალებში მოიხსენიებდნენ, ერთი ადამიანი დაიღუპა 

და ერთიც დაიჭრა. თუმცა, ასეთი დიდი ოდენობით მძევლის აყვანამ ევროპის ცენტრში 

უზარმაზარი დარტყმა მიაყენა უცხოეთის სომხური დიასპორის პრესტიჟს და, 

შესაბამისად, ASALA-ს დეპოპულარიზაციის პროცესიც დაიწყო. 

დასავლეთის სპეცსამსახურებმა გაააქტიურეს ASALA-ს საწინააღმდეგო ქმედებები, 

1981 წლის ოქტომბერში კი იტალიის პოლიციამ No2 ტერორისტის - მონტე მელქონიანის 

დაკავება მოახერხა. გარდა ამისა, ისრაელის ლიბანში შეჭრამ ASALA-ს საწვრთნელი ბანაკი 

და დიდი რაოდენობით იარაღი გამოაცალა ხელიდან, რის გამოც მას სირიაში 

დისლოცირება მოუწია. მსოფლიო საზოგადოება მწვავედ კიცხავდა ტერორიზმს და მის 

წინააღმდეგ საბრძოლველად გადამწყვეტ ნაბიჯებს დგამდა. სომხურ დიასპორაში გაჩნდა 

ეჭვი ბრძოლის ტერორისტული მეთოდებით გაგრძელების არამიზანშეწონილობისა და 

უსარგებლობის შესახებ. ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის დაკარგვისა და ფინანსური 

კონტაქტების შეწყვეტის გამო ორგანიზაციაში კრიზისის დასაწყისის ნიშნები გაჩნდა. ამ 

პერიოდს - 1981 წლის ბოლოდან 1983 წლის ივლისამდე მკვლევარები ASALA-ს 

ფუნქციონირების მესამე, კრიზისულ პერიოდად მიიჩნევენ123.  

ორგანიზაციაში დაწყებულმა შეუთანხმებლობამ მრავალრიცხოვანი შიდა 

მკვლელობები გამოიწვია. საფრანგეთში სომხეთის ეროვნული მოძრაობის ლიდერ არა 

ტორანიანზე თავდასხმას მსოფლიო საზოგადოების მწვავე ნეგატიური რეაქცია მოჰყვა. 

სამწუხაროდ, მსოფლიო საზოგადოება ტერორიზმისთვის ბოლომდე 

წინააღმდეგობის გაწევას ვერ ახერხებდა და ზოგჯერ ტერორისტებთან დათმობაზე 

წასვლაც უწევდა. მაგალითად, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უშიშროების 

განყოფილების საფრთხეების ანალიზის ჯგუფის თანამშრომელი ენდრიუ კორსუნი 1982 

წლის აგვისტოში წერდა:  

"იმ დროს, როცა ASALA მიზნად თურქი დიპლომატების მკვლელობებს ისახავდა, 

მიუხედავად ამისა, დანაშაულებათა ნახევარი დასავლეთის ობიექტებისკენ იყო 

მიმართული. სხვადასხვა საოპერაციო სახელწოდებებით მოქმედმა ჯგუფმა საკუთარ თავს 
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უფლება მისცა, განეხორციელებინა თავდასხმები ნებისმიერი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, 

რომელიც შეეცდებოდა დაეპატიმრებინა ან გაესამართლებინა მათი კომანდოსი. 

მაგალითად გამოდგება 1980 წლის 8 ოქტომბერს ჟენევაში ორი სომეხი ექსტრემისტის - 

სიუზი მახსერჯიანისა და ალექს ენიკომეჩიანის დაპატიმრება. ისინი მას შემდეგ აიყვანეს, 

რაც მათი დამზადებული ყუმბარა მათსავე სასტუმროს ნომერში შემთხვევით აფეთქდა. 

ტერორისტების გათავისუფლებამდე, 1981 წლის 12 იანვარს და 1981 წლის 9 თებერვალს 

შესაბამისად, ASALA-მ 4 თვის განმავლობაში 18 აფეთქება მოაწყო შვეიცარიის სამიზნეების 

წინააღმდეგ, შვეიცარიელების მიერ მათი ამხანაგების გათავისუფლების იძულების 

მიზნით. ორივე ექსტრემისტს პირობითი სასჯელი (18 თვიანი) შეუფარდეს და ქვეყნიდან 

15 წლით გააძევეს“124. 

როგორც ჩანს, ASALA-ს მებრძოლებისთვის პირობითი სასჯელის შეფარდებამ 

ორგანიზაციას შემდგომში ახალი სისხლიანი აქციების მოწყობის იმპულსი მისცა. ASALA-

ს ტერორისტული აქციების აპოთეოზად იქცა თურქეთისა და საფრანგეთის 

აეროპორტებში განხორციელებული ტერორისტული აქტები. 1982 წლის 7 აგვისტოს 

სომხური წარმოშობის ტერორისტებმა ზ. სარქისიანმა და ლ. ეკმეჯიანმა თურქეთის 

დედაქალაქ ანკარას ესენბოღას აეროპორტში სასროლო იარაღისა და ხელყუმბარების 

გამოყენებით ხალხზე თავდასხმა მოაწყვეს125. ამ აქციის შედეგად 10 მშვიდობიანი 

მოქალაქე დაიღუპა, 78-მა კი სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო.126 თურქეთის 

პოლიციის საპასუხო ქმედებების შედეგად სარქისიანი მოკლეს, ეკმეჯიანი კი 

დააპატიმრეს. თურქეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მას სასჯელის უმაღლესი 

ზომა შეუფარდეს და 1983 წლის 29 იანვარს ჩამოახრჩვეს. 

1983 წლის 15 ივნისს ASALA-მ ავიაკომპანია „თურქეთის ავიახაზების“ მგზავრებისა 

და ბარგის სარეგისტრაციო კუთხესთან აფეთქება მოაწყო. შედეგად 4 კაცი ადგილზევე 

დაიღუპა, 4 კი საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. 55 ადამიანი დაიჭრა. 

გარდაცვლილთა შორის ორი თურქი იყო, ერთი - შვედი და ერთიც - ამერიკელი. ამ 

ტერაქტს საფრანგეთის სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მკვეთრი საპასუხო 

რეაქცია მოჰყვა. პოლიციამ 51 ადამიანი დააკავა, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად 

ASALA-სთან კავშირში იყვნენ. შემდგომში მათგან ექვსს ამ სისხლიანი ტერორისტული 

აქციის განხორციელებისთვის ბრალდებები წაუყენეს.  
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ამ ტერაქტმა ASALA-ს ბევრ წევრს საფუძველი მისცა, გადაეხედათ თავიანთი 

დამოკიდებულებისათვის იმ ქმედებების მიმართ, რომლებსაც ბევრი ადამიანის 

სიცოცხლე ეწირებოდა, განსაკუთრებით კი ისეთი პირებისა, რომლებსაც თურქეთთან 

კავშირი არ ჰქონდათ. არსებობს მოსაზრება, რომ ASALA-ში განხეთქილების ჩამოვარდნის 

საბაბი ლიდერის - იაკობ იაკობიანის ავტორიტარული მმართველობა გახდა. მაგალითად, 

ASALA-ს ცნობილი აქტივისტი გურგენ გრიგორიანი, რომელმაც ტერორიზმში 

ჩართულობისთვის 20 წელი ციხეში გაატარა, თავის ინტერვიუში ამბობს: „იაკობ 

იაკობიანის ASALA რადიკალური და ავტორიტარული იყო. ჩვენ გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა 

ASALA-ს მემარცხენე ფრთა სახელწოდებით „ახალი სომხური წინააღმდეგობა“. ეს მათი 

სახელისუფლო ვერტიკალის და იაკობ იაკობიანის იმ ზოგიერთი მოქმედების წინააღმდეგ 

პროტესტის ნიშნად გავაკეთეთ, რომლებსაც მხარს არ ვუჭერდით. მაგალითად, როდესაც 

იხოცებოდნენ არა მხოლოდ თურქი, არამედ მათთან ერთად ევროპის მშვიდობიანი 

მოქალაქეები, რომლებსაც არც თურქეთთან ჰქონდათ კავშირი და, მით უმეტეს, არც 

„სომხურ საკითხთან"127. 

თუმცა, თავის ინტერვიუში გრიგორიანი გვერდს უვლის კონკრეტულ თარიღებსა თუ 

სხვა ტერორისტულ აქტებს, რომლებიც ახალმა სომხურმა წინააღმდეგობამ განახორციელა. 

გარდა ამისა, მისი მტკიცებები უდანაშაულო ევროპელი მოქალაქეების სიკვდილთან 

შეურიგებლობაზე კრიტიკას ვერ უძლებს. მაგალითად, ამ ორგანიზაციის ტერორისტული 

აქტების ობიექტებს შორის იყო ავიაკომპანია “British Airways"-ისა და "El Al"-ის ოფისები 

რომში128, საბჭოთა ავიაკომპანია „აეროფლოტის“ წარმომადგენლობა ბრიუსელში და სსრკ-

ს საინფორმაციო სააგენტოს ბიურო პარიზში. ამიტომ ASALA-ს რეალური კრიზისის საწყის 

თარიღად ალბათ 1983 წლის 15 ივლისი უნდა მივიჩნიოთ, როდესაც შეიქმნა „სომხეთის 

გათავისუფლების სომხური  საიდუმლო არმია - რევოლუციური მოძრაობა“ ("Armenian 

Secret Army for the Liberation of Armenia – Revolutionary Movement”).  

ვფიქრობთ, სწორედ 1983 წლიდან უნდა დავიწყოთ ASALA-ს მოღვაწეობის იმ ფაზის 

ათვლა, როცა ორგანიზაციის რღვევისა და ტერორისტული აქტიურობის შეწყვეტის 

პროცესი დაიწყო. თუმცა, ამ პერიოდში ASALA კვლავ ინარჩუნებდა 

სიცოცხლისუნარიანობას და ცალკეული ტერორისტული აქტების განხორციელებას მაინც 

განაგრძობდა. პრაქტიკულად, ASALA-მ სხვა ტერორისტული ორგანიზაციების („წითელი 
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ბრიგადები“, „რაფი“, „აქსიენ დირექთ“ და სხვა) ბედი გაიზიარა, რომლებმაც, 

ფაქტობრივად, არსებობა შეწყვიტეს.  

1984 წლიდან 1994 წლამდე ASALA-მ 11 ტერორისტული აქტი განახორციელა. 

უკანასკნელი ტერორისტული აქტი, რომელსაც ASALA-ს მიაწერენ, 1994 წლის ივლისით 

თარიღდება, როცა საბერძნეთში თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს მრჩეველი ხალუკ 

სიფახიოღლუ მოკლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ASALA პერიოდული, იშვიათი 

აქტიურობის რეჟიმში იმყოფება, მისი ნამსახურეობის ნუსხა და დღემდე 

გადაუწყვეტლობა მათი მთავარი მოთხოვნისა თურქეთის მიერ ოსმალეთის სახელმწიფოს 

1915 წლის ქმედებების გენოციდად აღიარებასთან დაკავშირებით, საფუძველს იძლევა, 

პოლიტიკური სიტუაციის ცვლილების შემთხვევაში მისი რეანიმაციის შესაძლებლობა 

სავსებით რეალურად მივიჩნიოთ.  

ASALA-ს აქტიური მოქმედებების დაწყების პერიოდიდან - 1973 წლის ოქტომბრიდან, 

როდესაც ის „პატიმარ გურგენ იანიკიანის ჯგუფის“ სახელით გამოჩნდა, განხორციელდა 

235 ტერაქტი; დაიღუპა 70 ადამიანი, 534 დაიჭრა, 105 კი მძევლად აიყვანეს.129 

უნდა აღინიშნოს, რომ 1970 – 1990 წლებში ASALA-ს გარდა კიდევ რამდენიმე 

სომხური ტერორისტული დაჯგუფება მოქმედებდა. მათ შორის, ჩადენილი 

ტერორისტული აქტების რაოდენობით გამოირჩეოდა „სომხური გენოციდის 

სამართლიანობის გუნდი".130 აღსანიშნავია, რომ სომხური ტერორისტული 

ორგანიზაციების აქტიურობის მკვეთრი შემცირება სინქრონულად და თითქმის 

ერთდროულად ხდებოდა. ამიტომ ASALA-ს აქტიურობის კლების მიზეზების ნაწილი სხვა 

რადიკალურ ორგანიზაციებსაც შეიძლება მივუსადაგოთ. 

ASALA-ს აქტიურობის მკვეთრი შემცირების გამომწვევ მიზეზთა შორის უნდა 

გამოიყოს: 

- დასავლეთის, აშშ-ისა და ისრაელის გადამწყვეტი შეტევა მთელი მსოფლიოს 

ტერორისტულ ორგანიზაციებზე; 

- რ. რეიგანის ადმინისტრაციის მიერ 1980 წელს გამოცხადებული პოლიტიკა 

საერთაშორისო ტერორიზმის პოლიტიკის წინააღმდეგ; 
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- ისრაელის ოპერაცია ლიბანში პალესტინური დაჯგუფებების წინააღმდეგ, რომლის 

შედეგადაც ამ ქვეყანაში მდებარე ASALA-ს საწვრთნელი ბანაკი და ბაზები განადგურდა; 

- საბჭოთა კავშირსა და ჩინეთში მიმდინარე ახალი პოლიტიკური პროცესები 

(გარდაქმნა, ეკონომიკური რეფორმები); 

- საბჭოთა კავშირის დეზინტეგრაციის დასაწყისი. ამიერკავკასიაში სომეხთა 

კომპაქტური დასახლებების ზონაში კონფლიქტის მოლოდინი; 

- ASALA-ს ლიდერის, იაკობ იაკობიანის მკვლელობა ათენში (საბერძნეთი) 1988 წელს; 

- შესაძლო ზეწოლა ASALA-სა და სხვა სომხურ ჯგუფებზე თურქეთის საგანგებო 

სამსახურების მხრიდან;131 

ASALA-ს მოქმედებებმა 70 – 90-იან წლებში სერიოზული შედეგები იქონია. მათი 

ქმედებების გამო ასობით უდანაშაულო მოქალაქე დაზარალდა. საქართველოს 

სახელმწიფოს მართებს, ყურადღებით დააკვირდეს სომხური ორგანიზაციების 

საქმიანობას, მით უფრო, რომ კონფლიქტის დროს აფხაზეთში საქართველოს წინააღმდეგ 

ეთნიკური სომხების ტერორისტული ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული „ბაგრამიანის 

ბატალიონი“ იბრძოდა. ASALA-ს ერთ-ერთი ლიდერი, საერთაშორისო ტერორისტად 

აღიარებული მონტე მელქონიანი თავის თანამოაზრეებთან ერთად ყარაბაღში გადავიდა 

და აქტიურად მონაწილეობდა კონფლიქტში. ამიტომ, ტერორიზმის, როგორც 

პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდის ტრადიციები, შესაძლოა, კვლავ მოთხოვნადი გახდეს 

სომხეთის საზოგადოების რადიკალურ ნაწილში და შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

საქართველოს წინააღმდეგ გარკვეულ პოლიტიკურ გარემოებათა დამთხვევის პირობებში. 

აქედან გამომდინარე, ქართული კონფლიქტოლოგიის სკოლას ამ საკითხის მუდმივად 

შესწავლა მართებს. 

მემარცხენე ტერორიზმის შესუსტების ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზებად ბევრი 

მკვლევარი სსრკ-ის დაშლასა და ჩინეთში განხორციელებულ რეფორმებს მიიჩნევს. 

ცნობილმა საბჭოთა უფლებების დამცველმა ვლადიმირ ბუკოვსკიმ უნიკალური არქივი 

შეაგროვა, რომლის მე-7 ნაწილში სათაურით „სკკპ და ტერორი მსოფლიოში“ მოყვანილია 

დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ საბჭოთა კავშირი სხვადასხვა ტერორისტულ 

ორგანიზაციებს ეხმარებოდა. ერთ-ერთი დოკუმენტი პალესტინელი ტერორისტების 
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მხარდაჭერას ეხება. სსრკ-ის სუკ-ის იმდროინდელი ხელმძღვანელის - ანდროპოვის  

ჩანაწერში 1071-А/ОВ 23.04.74, ის სკკპ ცკ-ის გენერალურ მდივან ბრეჟნევს წერს სუკ-ის 

რეზიდენტის კონსპირაციულ შეხვედრაზე ლიბანში ვ. ხადადთან - „პალესტინის 

გათავისუფლების სახალხო ფრონტის“ საგარეო ოპერაციების განყოფილების 

ხელმძღვანელთან. ხადადმა პგსფ-ს დივერსიულ-ტერორისტული საქმიანობის 

პერსპექტივები წამოაყენა და სპეციალური ტექნიკური საშუალებების კუთხით დახმარება 

ითხოვა; სუკ-ს „ხადადთან კონსპირაციული კონტაქტი აქვს 1968 წლიდან..."132 

როგორც ამ დოკუმენტიდან ჩანს, საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა აქტიურად 

თანამშრომლობდა პალესტინის ერთ-ერთ წამყვან ტერორისტულ ორგანიზაციასთან - 

პგსფ-სთან. პალესტინელთა ბაზებში, როგორც უკვე არაერთხელ მოვიყვანეთ  ფაქტები, 

სხვადასხვა მემარცხენე დაჯგუფებების წარმომადგენლები იწვრთნებოდნენ, რომლებიც 

თავზარს სცემდნენ ევროპას XX საუკუნის 60-70-იან წლებში. სსრკ-ის დაშლისთანავე 

წამყვან მემარცხენე ტერორისტულ ორგანიზაციებს მოაკლდათ როგორც ფინანსური, ისე 

ლოგისტიკური მხარდაჭერა, რომელსაც ისინი პერიოდულად იღებდნენ. სსრკ-ის 

დაშლამდე, 80-იანი წლების ბოლოს მსოფლიო სოციალისტურმა სისტემამ კრახი 

განიცადა. ევროპაში, ფაქტობრივად, არ დარჩა არც ერთი ქვეყანა, სადაც კომუნისტებმა 

თავიანთი ძალაუფლების შენარჩუნება შეძლეს. ამ ქვეყნების წარმომადგენლები ძალიან 

ხშირად ეხმარებოდნენ სხვადასხვა ტერორისტებს, რომლებიც რევოლუციურ ლოზუნგებს 

ამოფარებოდნენ. მაგალითად, ცნობილი საერთაშორისო ტერორისტი, ვენესუელური 

წარმოშობის სანჩეს ილიჩ რამირესი 1970-80 წლებში ბერლინში, პრაღაში და ბუდაპეშტში 

ჩადიოდა ხოლმე, სადაც სოციალისტური ქვეყნების სახელმწიფო უშიშროების 

ორგანოების თანამშრომელთა მეურვეობის ქვეშ იმყოფებოდა.133 

საერთო ჯამში, მთავარი ფაქტორის - მსოფლიო სოციალისტური სისტემის 

კოლაფსისა და სსრკ-ის დაშლის წყალობით, მემარცხენე ტერორიზმმა, ფაქტობრივად, 

ევროპაში არსებობა შეწყვიტა. მემარცხენე იდეოლოგიის მატარებელი ჯგუფები მას შემდეგ 

ლათინურ ამერიკაში შემორჩა და მათი საქმიანობა ხშირად მეამბოხე ხასიათს ატარებს. 

მსოფლიოში დემოკრატიის გაძლიერების წყალობით ამავე დროს იწყება მემარჯვენე 

ექსტრემისტული ორგანიზაციების რაოდენობის მკვეთრი შემცირება, რომლებსაც 

განსაკუთრებით აქტიურად ებრძოდნენ ევროპული სტრუქტურები. 



118 
 

მემარჯვენე და მემარცხენე ტერორიზმის მზის ჩასვენებასთან ერთად იწყება 

მსოფლიოში ტერორიზმის აქტიურობის შედარებითი მიყუჩება, თუმცა ამ პერიოდში  

აქტიურობას განაგრძობენ ეთნიკური ტერორისტული ორგანიზაციები. მაგალითად, 

„დროებითი ირლანდიური რესპუბლიკელთა პარტია“, ბასკური „ეტა“ - ევროპაში ან 

„ტამილ ილამის განთავისუფლების ვეფხვები“ შრი-ლანკაში. რაც შეეხება ინდოეთს, 

სიქხების ნაციონალური რელიგიური მოძრაობა XX საუკუნის 80-90-იანი წლების ერთ-ერთ 

სერიოზულ ტერორისტულ მოძრაობად იქცა. 

სიქხიზმი ინდოეთში მე-16-17 საუკუნეებში გაჩნდა, როგორც სექტა, შემდეგ კი 

დამოუკიდებელ რელიგიად ჩამოყალიბდა, რომელიც უმთავრესად პენჯაბში 

ვრცელდებოდა. სიქხიზმის მიმდევარი სიქხები ხანგრძლივ ომს აწარმოებდნენ 

მონღოლებთან (მე-17 - მე-18 საუკუნის დასაწყისი) და საკუთარი სახელმწიფო შექმნეს, 

რომელმაც 1765-დან 1849 წლამდე იარსება.134  

პენჯაბის შტატს ინდოეთისთვის დიდი სამხედრო-სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. 

სიქხების საცხოვრებელი ადგილები დანარჩენი ინდოეთისაგან სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტების განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მასზე მოდის 

ინდოეთში ხორბლისა და ბრინჯის წარმოების დიდი ნაწილი. გარდა ამისა, ამ შტატზე 

მოდის ინდოეთის სამრეწველო ექსპორტის მნიშვნელოვანი ნაწილიც. პენჯაბის მთელი 

სოფლები ცენტრალურ სახელმწიფო ელექტროსისტემას ჯერ კიდევ 1947 წელს მიუერთეს. 

2003 წლიდან მოყოლებული, შტატის საერთო მდგომარეობა საუკეთესო იყო მთელ 

ინდოეთში.135 

ისტორია სიქხებისა, რომელთა წინაპრებმაც ეს რეგიონი ინდოეთის ერთ-ერთ 

აყვავებულ ნაწილად გადააქციეს, სავსეა მტერთან გააფთრებული ბრძოლებით, რომელიც 

მას თავისი კონტროლის ქვეშ მოქცევას უპირებდა. XX საუკუნის 70-იანი წლებიდან 

მოყოლებული, იწყება სიქხების მოსახლეობის ნაწილის აქტიური ბრძოლა საკუთარი 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შესაქმნელად და პენჯაბის შტატის ინდოეთისგან 

გამოსაყოფად. უნდა აღინიშნოს, რომ სიქხების სეპარატისტულ მოძრაობას ხშირად 

წააქეზებდნენ ხოლმე ინდუისტური წარმომავლობის მოხელეები, რომლებსაც პენჯაბის 

შტატის ადმინისტრაციული ძალაუფლება ხელში მოექციათ. გარდა ამისა, ინდოეთის 

ცენტრალური ხელისუფლება ხელს უწყობდა შტატის წინააღმდეგ მიმართულ მანკიერ 
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დემოგრაფიულ აგრესიას. ათასობით ინდუისტი სახლდებოდა პენჯაბის შტატში, რის 

შედეგადაც სიქხი მოსახლეობის წილი მცირდებოდა. გარდა ამისა, სიქხი ახალგაზრდების 

ნაწილი ტოვებდა შტატს და უკეთესი ხვედრის საძებნელად მიემგზავრებოდა, მეორე 

ნაწილი კი რადიკალური ოპოზიციის ბანაკში გადადიოდა, რომელიც „ხალისტანის“ 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას მოითხოვდა და ამ იდეისთვის უკიდურესად 

აგრესიულ ქმედებებზე წასვლის მზადყოფნას გამოხატავდა.136 

სიქხური სეპარატიზმის ერთ-ერთ მამოძრავებელ ძალას პარტია „აკალი დალი“ 

წარმოადგენდა. 50-იანი წლების დასაწყისში ის ბრძოლას პოლიტიკური მეთოდებით 

აწარმოებდა და ზოგჯერ ინდოეთის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან საერთო ენის 

გამონახვასაც კი ცდილობდა. თუმცა, მომდევნო წლებში იმძლავრეს უკიდურესად 

რადიკალურმა ელემენტებმა, რომლებიც შეურიგებელ კონფრონტაციაში შედიოდნენ 

ხელისუფლებასთან და ინდოეთის მთავრობასთან, ინდირა განდის ხელმძღვანელობით.137 

სიქხების რადიკალური ლიდერებიდან შეიძლება გამოვყოთ სიქხური 

აღმსარებლობის ამერიკის მოქალაქე განგ სინგხ დჰილონი. სწორედ მის სახელს 

უკავშირდება ხალისტანის სახელმწიფოს შექმნის გეგმის შემუშავება და მსოფლიო 

საზოგადოებისთვის მისი გაცნობა. ეს გეგმა მან პირველად 1983 წლის მარტში წამოწია. ამ 

პერიოდიდან სიტყვა „ხალისტანი“ მჭიდროდ დამკვიდრდა მსოფლიოს მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებათა ლექსიკონში. 

მეორე რადიკალური ლიდერი იყო პარტია „ნალი დალის“ ლიდერი, პენჯაბის 

შტატის მთავრობის ყოფილი მინისტრი ჯაგჯიტ სინგხ ჩაუხანი. ის აშშ-ში გადასახლდა და 

ქვეყანაში ცხოვრების უფლება მიიღო, როგორც ლტოლვილმა. მისი ძალისხმევის 

წყალობით, მოძრაობამ „ხალისტანის“ დამოუკიდებლობისათვის საერთაშორისო 

მხარდაჭერა მოიპოვა, უპირველესად, აშშ-ისა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების 

გავლენიანი სიქხური დიასპორების მხრიდან. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ჩაუხანმა და 

მისმა მომხრეებმა ამ თანხებით პასპორტების, საფოსტო მარკებისა და 

თვითგამოცხადებული სახელმწიფოს ვალუტის გამოშვებაც კი დაიწყეს. დასავლეთ 

ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, ასევე კანადასა და აშშ-ში გაიხსნა „ხალისტანის“ 

არაოფიციალური დიპლომატიური წარმომადგენლობები.138  



120 
 

სარგებლობდა რა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა მხარდაჭერით, ჩაუხანი 

ხმაურიან და აგრესიულ კამპანიას ატარებდა ინდოეთის მთავრობისა და მისი 

ხელმძღვანელის - ინდირა განდის წინააღმდეგ. მაგალითად, 1984 წლის 12 ივლისს 

ლონდონში გამართულ პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ბრიტანული 

ტელერადიოკომპანია „ბი-ბი-სი“-ს შეკითხვაზე, როგორია მისი გეგმები ინდირა 

განდისთან მიმართებაში, მან უკან არ დაიხია და ინდირა განდისა და მისი ოჯახის 

წვერების მიმართ პირდაპირი მუქარა გააჟღერა. კონკრეტულად, მან განაცხდა, რომ 

ინდირა განდისაც და მისი ოჯახის წევრებსაც სიქხები თავებს დააჭრიან. ამ განცხადების 

პასუხად ტეტჩერის მთავრობამ მას მოუწოდა, თავისი აქტიურობა დემოკრატიისა და 

სამართლის პრინციპების შესაბამისად გაეგრძელებინა.139 თუმცა, პენჯაბში კონფლიქტის 

გაჩაღების საქმეში გამორჩეული როლი ჯამაილ სინგხ ბხინდრანვალემ შეასრულა, 

რომელიც ლამის სიქხების მიწიერ წინასწარმეტყველად იყო შერაცხული.140 

ბხინდრანვალემ ინდუისტების წინააღმდეგ ტერორის პოლიტიკა ინდოეთისგან 

პენჯაბის შტატის გამოყოფის დაჟინებული მოთხოვნით დაიწყო. ფაქტობრივად, ის 

პარტიისა და მოძრაობისგან განცალკევებით იდგა, თუმცა, მიუხედავად ამისა, ზოგადად 

სიქხების ყველა რადიკალურ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა. 1982 წლის აგვისტოდან მისი 

ხელმძღვანელობით იწყება სიქხების მთავარი სიწმინდის - ოქროს ტაძრის გადაქცევა 

შეუვალ ციხესიმაგრედ. ტაძარი შესაბამისი ფორტიფიკაციული მოწყობილობებით 

გაამაგრეს. იქ მოეწყო იარაღის საწყობები, ასევე შეიქმნა პირობები სიქხების უკანონო 

სამხედრო ფორმირებების განსათაავსებლად, რომლებიც ტერორისტულ გამოხდომებს 

აწყობდნენ.  

ინდოეთის მთავრობამ ინდირა განდის ხელმძღვანელობით 1984 წლის 3 ივნისს 

ოქროს ტაძრის შტურმის გადაწყვეტილება მიიღო. ინდოეთის არმიამ ჩაატარა ოპერაცია 

კოდური სახელწოდებით „ცისფერი ვარსკვლავი“, რომელიც მრავალრიცხოვანი 

მსხვერპლით აღინიშნა როგორც არმიისა და მებრძოლების, ისე მშვიდობიანი 

მომლოცველების მხრიდან. შტურმის დროს დაიღუპა აჯანყებულთა ლიდერი 

ბხინდრანვალეც.  

სიქხმა ტერორისტებმა ამ მოვლენებს ტერორის ტალღით უპასუხეს. მსხვერპლთა 

შორის აღმოჩნდა ინდირა განდიც. ის 1984 წლის 31 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრის 
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პირადი დაცვის სიქხი ეროვნების მცველებმა მოკლეს. 1985-1986 წლები ყველაზე აქტიური 

იყო სიქხი ტერორისტების მიერ საერთაშორისო მასშტაბით მოწყობილი ტერორისტული 

აქტების რაოდენობითა და სიმძლავრით. სიქხი ტერორისტების მიერ განხორციელებულ 

აქტთაგან ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი იყო ინდოეთის კუთვნილი თვითმფრინავის 

აფეთქება, რომელიც კანადა-ბომბეის მიმართულებით მიფრინავდა. 1985 წლის 23 ივნისს 

მოწყობილი ამ აქტის შედეგად 329 ადამიანი დაიღუპა. გარდა ამისა, მათ მოაწყვეს 

აფეთქებების სერია დელიში, რის შედეგადაც ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. თუმცა, 80-

იანი წლების მეორე ნახევრიდან სიქხმა ტერორისტებმა თავიანთი ტერორისტული 

აქტიურობა შეამცირეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ინდოეთის მთავრობის მხრიდან 

ტერორიზმის წინააღმდეგ გატარებული სერიოზული ზომები. 1991 წლის ივნისში 

შეიმჩნევა სიქხური დაჯგუფებების აქტივიზაცია. მათ ორი სისხლიანი თავდასხმა 

მოაწყვეს მატარებლებზე, რის შედეგადაც 77 ადამიანი დაიღუპა, 100 კი დაიჭრა.  141 

თუმცა, სიქხი ტერორისტების მასშტაბური აქციები ამის შემდეგ აღარ შეინიშნება. 

ფაქტობრივად, შეიძლება ითქვას, რომ XX საუკუნის 90-იანი წლების შუა პერიოდიდან  

მნიშვნელოვნად იწყო შესუსტება სიქხების მოძრაობამ თავიანთი პოლიტიკური 

უფლებებისათვის, რადიკალური მოძალადე ლიდერების მეშვეობით. ინდოეთის 

ხელისუფლებამ და მისმა წარმომადგენლებმა ადგილებზე სერიოზული სამუშაო ჩაატარეს 

ხელსაყრელი სოციალურ-ეკონომიკური ატმოსფეროს შესაქმნელად და პოლიტიკური 

დიალოგის განსავითარებლად პენჯაბის პრობლემის გადალახვის მიზნით. თუმცა, 

მიუხედავად ამ რეგიონში ინდოეთის მთავრობის მნიშვნელოვანი წარმატებებისა, დაბალი 

ინტენსიურობის ტერორისტული აქტიურობა უწინდებურად ნარჩუნდება და პენჯაბის 

შტატის პრობლემად რჩება.  

ამ რეგიონში ტერორიზმის შესწავლისას აუცილებელია ყურადღება მიექცეს 

თანამედროვეობის უმსხვილეს ტერორისტულ ორგანიზაციას, შრი-ლანკაში მოქმედ 

„ტამილ ილამის განთავისუფლების ვეფხვები“ (ტიგვ). შრი-ლანკა ორი დიდი თემისგან - 

სინგალებისგან და ტამილებისგან შედგება. ორგანიზაცია ამ ორ ეთნიკურ ჯგუფს შორის 

არსებული პრობლემური ურთიერთობის პასუხად შეიქმნა. სინგალები თავს კუნძულის 

ძირძველ მოსახლეებად მიიჩნევენ, უმრავლესობას შეადგენენ და სახელისუფლებო 

სტრუქტურების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. თავის მხრივ, ტამილების 
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ლიდერები აცხადებდნენ, რომ ტიგვ-ი აღმოცენდა, როგორც ტამილების კანონზომიერი 

რეაქცია სინგალთა უმრავლესობის მხრიდან დისკრიმინაციის გაძლიერებაზე.142 

ორგანიზაციის შექმნის თარიღად 1976 წელი მიიჩნევა. ორგანიზაციის მთავარი მიზანი  

იყო ტამილ-ილამის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა კუნძულის ჩრდილოეთ და 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილის ტერიტორიაზე, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობს 

ტამილელი უმცირესობა. ორგანიზაციას უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა ამ ნაწილის 

მოსახლეობაზე და განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში, ფაქტობრივად, 

აკონტროლებდა შრი-ლანკის ამ რაიონებს.  

ტიგვ-ი კლასიკურ მეამბოხეთა მეთოდებს ღია სისხლიან ტერორისტულ აქტებს 

უთავსებდა. ტამილელთა რაზმების განკარგულებაში ავიაციაც კი იყო.143 ფაქტობრივად, 

ტიგვ-მა შექმნა თვითგამოცხადებული სახელმწიფო, რომელიც შრი-ლანკის ტერიტორიის 

25%-საც 2009 წლამდე აკონტროლებდა. ტიგვ-ი ფართოდ იყენებდა თვითმკვლელთა 

გამოყენების პრაქტიკას. სწორედ ამ ორგანიზაციის თვითმკვლელი ტერორისტების 

მსხვერპლი გახდა 1991 წლის მაისში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი რაჯივ განდი. ტიგვ-ის 

ჩადენილი ტერორისტული აქტების ქრონოლოგიიდან შეიძლება გამოიყოს ყველაზე 

სისხლიანი აქციები: 

14.5.1985 – ბუდისტურ ტაძარ ანურადხაპურაში 146 სინგალი მოკლეს; 

1.5.1993 – ნაღმის აფეთქებით მოკლეს შრი-ლანკის პრეზიდენტი რ. პრემადასი; 

24.10.1994 – მოკლეს პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატი გ. დისანეიაკი; 

31.1.1996 – ააფეთქეს ცენტრალური ბანკი. 91 ადამიანი დაიღუპა, 1388 დაიჭრა; 

24.7.1996 – ააფეთქეს სამგზავრო მატარებელი. 78 ადამიანი დაიღუპა, 600-ზე მეტი 

დაშავდა. 

ტიგვ-ს დახმარება, უმთავრესად, ტამილური დიასპორისგან ერიცხებოდა, ეს 

შემოსავალი კი ყოველთვიურად 2-3 მლნ. აშშ დოლარს აღწევდა. გარდა ამისა, ის 

„არწარმოდგენილი ერებისა და ხალხების ორგანიზაციის“ ტიპის საერთაშორისო 

სეპარატისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერითაც სარგებლობდა.144 მიუხედავად იმისა, 

რომ ინდოეთში 70 მილიონამდე ტამილი ცხოვრობს, ინდოეთს გამოცდილი ჰქონდა 
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სეპარატიზმის საფრთხე საკუთარი ქვეყნის მაგალითზე, ამიტომ ტიგვ-ის მხარდაჭერაზე 

უარი თქვა. 

2008 წლის 2 იანვრიდან შრი-ლანკის სამთავრობო ჯარებმა აჯანყებულთა პოზიციებს 

წარმატებით შეუტიეს. ეს იერიში იმით დასრულდა, რომ 2009 წლის 17 მაისს ტიგვ-მა 

დამარცხება ოფიციალურად აღიარა. 

XX საუკუნის 90-იანი წლები მსოფლიო პოლიტიკაში პოსტსაბჭოური ვაკუუმის 

სინდრომით გამოირჩეოდა. პოლიტიკური არენიდან სსრკ-ისა და მისი 

აღმოსავლეთევროპელი სოციალისტური სატელიტების გასვლამ რუსეთის, როგორც დიდი 

წითელი იმპერიის მემკვიდრის მიმართ ინტერესი გაზარდა სხვადასხვა პოლიტიკური, 

რელიგიური და ნაციონალური ორგანიზაციების მხრიდან. პოსტსაბჭოთა სივრცეში 

ეთნოსეპარატისტული კონფლიქტები გაჩნდა, რომლის მხარეები ზოგჯერ თავიანთი 

მიზნების მისაღწევად ტერორის გამოყენებასაც არ ერიდებოდნენ. 

რუსეთით დაინტერესდნენ სხვადასხვა რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც მის 

სამხედრო ტექნოლოგიებთან, იარაღთან და ა. შ. წვდომის მოპოვებას ცდილობდნენ. 

განსაკუთრებულ ინტერესს ამჟღავნებდა რელიგიური სექტა „აუმ სინრიკიო“, რომელიც 

მსოფლიომ ტოკიოს მეტროში 1995 წლის 20 მარტს დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ 

გაიცნო. ზარინით ქიმიური თავდასხმის შედეგად, ტერორისტების მსხვერპლი გახდა 12 

ადამიანი, მძიმედ დაშავდა 50, ხოლო 5500-მდე ადამიანს სხვადასხვა ხარისხის მოწამვლა 

დაუდგინდა.145 

ეს იყო მსოფლიოში პირველი ტერორისტული აქტი მასობრივი განადგურების 

იარაღის გამოყენებით. სექტის სულიერი ლიდერი იყო სიოკო ასაჰარა, რომელიც ქვეყნის 

აღსასრულის დადგომას, მესამე მსოფლიო ომის სახით ახალი არმაგედონის მოსვლას  

წინასწარმეტყველებდა. მონაცემების მიხედვით, 90-იანი წლების შუა პერიოდისთვის 

სექტა 9000-მდე წევრს ითვლიდა.146 

იაპონიის პოლიციის ცნობით, სწორედ მსოფლიო აპოკალიფსის მოსაახლოებლად 

ჩაიდინეს სექტანტებმა ეს საზარელი დანაშაული. მათი ჩანაფიქრის მიხედვით, ტერაქტს 

მთავრობის შეცვლა უნდა გამოეწვია, მათი სულიერი ლიდერი კი იაპონიის იმპერატორი 

უნდა გამხდარიყო.147 
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სიმპტომატურია, რომ რუსეთის მიმართ ინტერესს „აუმ სინრიკიოს“ მხრიდან 

განაპირობებდა უპირველესად მის სამხედრო ინფრასტრუქტურასთან წვდომის მოპოვების 

მცდელობა. ამავდროულად, სექტამ რუსეთში ფართო პროპაგანდისტული მუშაობა 

გააჩაღა. 1992 წლის გაზაფხულზე სექტის მეთაური ასაჰარა რუსეთს ეწვია და ქვეყნის 

წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში ლექციები წაიკითხა. გარდა ამისა, სექტამ 

რადიოსადგურ „მაიაკისა" და ტელეარხ „2X2“-ს საეთერო დრო იქირავა.148 

მეტროზე თავდასხმამ მსოფლიო საზოგადოების შოკი გამოიწვია. სექტის 

ფილიალები მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში დახურეს. იაპონიის პოლიციამ სექტის ბევრი 

წევრი დააკავა. 

ტერაქტის შემდეგ სექტის წევრების სასამართლო პროცესები დაიწყო. საერთო ჯამში, 

საბრალდებო სკამზე 200-ზე მეტი ადამიანი აღმოჩნდა. მათგან 13-ს, მათ შორის სექტის 

ლიდერ ასაჰარას სიკვდილი მიუსაჯეს.149 

2018 წლის 6 ივლისს იაპონიის იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სექტა „აუმ 

სენრიკიოს“ შვიდი წევრი, მათ შორის მისი დამაარსებელი სიოკო ასაჰარა დასაჯეს.150 „აუმ 

სენრიკეს“ საქმიანობა მთელ მსოფლიოში იკრძალება. თუმცა, არსებობს ვარაუდი, რომ 

სექტამ საქმიანობა 2000 წელს სხვა სახელწოდებით - „ალეფით“ განაახლა.  

პოსტსაბჭოთა სივრცეში ტერორისტული ორგანიზაციების გამოჩენა ერთეული 

ფაქტებით არ შემოიფარგლება. ტერორი აქტიურად გამოიყენებოდა საქართველოს 

წინააღმდეგ 1992-1993 წლების კონფლიქტის დროს აფხაზეთში. იმ დროს რუსეთის 

რეაქციულმა ძალებმა საქართველოს წინააღმდეგ ნამდვილი ჰიბრიდული ომი გააჩაღეს. 

რუსეთის ტერიტორიიდან საქართველოში მისი ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ 

საბრძოლველად გადმოისროლეს კაზაკთა, ჩრდილო კავკასიის ხალხთა 

წარმომადგენლებისა და ეგრეთ წოდებულ მოხალისე მებრძოლთა ჯგუფები. 

საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ აგრესიაში დიდი როლი შეასრულა ეგრეთ 

წოდებულმა მთიელ ხალხთა კონფედერაციამ, რომელიც 1991 წლის 1-2 ნოემბერს, 

კავკასიის მთიელ ხალხთა III ყრილობაზე შეიქმნა. მის მუშაობაში კავკასიის 14 ერის 211 

წარმომადგენელი მონაწილეობდა.151 
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ამ სტრუქტურამ მალე შეიცვალა სახელწოდება და კავკასიელ ხალხთა 

კონფედერაციად (კხკ) იქცა. მის ხელმძღვანელად ი. შანიბოვი აირჩიეს. უნდა აღინიშნოს, 

რომ, ანტირუსული ლოზუნგების მიუხედავად, კონფედერაციას რუსეთის წინააღმდეგ 

არანაირი განსაკუთრებული კონკრეტული ზომა არ მიუღია. რუსეთში გარკვეული ძალები 

ცდილობდნენ მის გამოყენებას და ისიც ნაწილობრივ დემოკრატიული ძალების 

წინააღმდეგ, რომლებსაც ბ. ელცინი ხელმძღვანელობდა.152 

რუსეთის რეაქციული ძალები ცდილობდნენ, კხკ-ის მოღვაწეობა კონკრეტულად 

ანტიქართული მიმართულებით წარემართათ. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ ეს 

მათ გამოსდიოდათ კიდეც. რუსული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა 

უმრავლესობა აიგნორებდა კხკ-ის ლიდერთა სახიფათო თამაშს და, ფაქტობრივად, ამით 

მის დესტრუქციულ საქმიანობას აქეზებდა. კხკ-ის აქტიური ქმედებებით კავკასიაში 

არსებული ისედაც ფეთქებადსაშიში სიტუაცია კიდევ უფრო მწვავდებოდა. თუმცა, 

განსაკუთრებული აქცენტი კეთდებოდა აფხაზეთის საქართველოსგან გამოყოფაზე. კხკ-ის 

ერთ-ერთი ლიდერი და მისი მომავალი „პარლამენტის თავმჯდომარე“, ეროვნებით ჩეჩენი 

იუსუპ სოსლამბეკოვი ამბობდა, რომ აფხაზეთს საქართველოს მიერ ოკუპირებულ 

ტერიტორიად მიიჩნევს.153 ფაქტობრივად, რუსეთის გარკვეული რევანშისტული ძალები 

მოსამზადებელ სამუშაოს ატარებდნენ პრობლემის საომარი გზით მოგვარებისათვის - 

აფხაზეთის საქართველოსგან გამოყოფისთვის. თანამედროვე ენაზე რომ ვთქვათ, ეს იყო 

პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჰიბრიდული ომის დაწყების პირველი მაგალითი. 

საომარი კონფლიქტი აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. 1992 წლის 10 

აგვისტოს წინასწარ მიღწეული შეთანხმებების საფუძველზე, საქართველოს რესპუბლიკის 

სახელმწიფო საბჭომ საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე თავისი ჯარების შეყვანის 

დადგენილება მიიღო. საქართველოს ძალოვან სტრუქტურებს კონტროლქვეშ უნდა 

აეყვანათ საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალები, რომლებიც ხშირად 

იძარცვებოდა. ოპერაციის მსვლელობისას, საწყის ეტაპზე საქართველოს სამხედრო 

ფორმირებებს სეპარატისტთა უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებები ესხმოდნენ თავს. ამ 

ქმედებებმა გამოიწვია შეიარღებული კონფლიქტი, სადაც სეპარატისტების ზურგს უკან 

რუსეთის რეაქციული ძალები იდგნენ. კონფლიქტში ჩაერთნენ „მოხალისეთა“ და 

დაქირავებულთა წარმომადგენლები, უმთავრესად, რუსეთიდან. გამომდინარე იქიდან, 
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რომ კხკ-ს უკვე ჰყავდა სამხედრო ფორმირებები რუსეთში - ჩრდილოეთ კავკასიაში, მან 

საქართველოში ტერორისტული საქმიანობა რუსეთის ოფიციალური სტრუქტურების 

მხრიდან ყოველგვარი წინაღობის გარეშე დაიწყო. ყველაზე გასაკვირი კი ისაა, რომ კხკ-ის 

ხელმძღვანელები არც კი მალავდნენ თავიანთ განზრახვას, საქართველოს წინააღმდეგ 

საბრძოლო ქმედებების ტერორისტული მეთოდები გამოეყენებინათ. 

თვალსაჩინოებისთვის მოგვყავს კონფედერაციის პრეზიდენტის - მ. შანიბოვისა და ე. 

წ. კხკ-ის პარლამენტის თავმჯდომარის - ი. სოსლამბეკოვის ეგრეთ წოდებული 

ბრძანებულება, სადაც წერია: 

1. კონფედერაციის ყველა შტაბმა უზრუნველყოს მოხალისეთა გადასროლა 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე აგრესორებისთვის შეიარაღებული წინააღმდეგობის გასაწევად;  

2. კონფედერაციის ყველა შეიარაღებული ფორმირება რომელიმე ძალებთან 

დაპირისპირებისას ჩაერთოს ბრძოლაში  და შეაღწიოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ნებისმიერი მეთოდებით;    

3. თბილისი გამოცხადდეს უბედურების ზონად. ამასთან, გამოყენებულ იქნას 

ყველა მეთოდი, ტერორისტული აქტების ჩათვლით;   

4. კონფედერაციის ტერიტორიაზე მყოფი ყველა ქართველი ეროვნების პირი 

გამოცხადდეს მძევლად;   

5. დაკავებულ იქნას საქართველოსთვის განკუთვნილი ყველა ტვირთი და 

აღიკვეთოს გადაზიდვის ყველა სახე"154 

 

აღნიშნულ დადგენილებაში, კერძოდ კი მის N3, N4 პუნქტებში ვხედავთ, რომ კხკ-ის 

ხელმძღვანელობა არც კი ცდილობს ბრძოლის წარმართვის ტერორისტული მეთოდების 

მიმართ თავისი დამოკიდებულების შენიღბვას. მოგვიანებით კხკ-მ მიიზიდა ისეთი 

ოდიოზული ფიგურები ცნობილ ტერორისტთაგან, როგორებიც იყვნენ შამილ ბასაევი, 

რუსლან გელაევი და სხვები. 

კიდევ უფრო საინტერესოა ცნობილი ტერორისტის - ი. სოსლამბეკოვის როლი 

კავკასიის პოლიტიკაში. ფაქტობრივად, კხკ-ის სათავეში მოსვლით, აფხაზეთისგან 

განსხვავებით, ჩეჩნეთისთვის აბსოლუტურად არაფერი გაუკეთებია 1995 წელს რუსეთის 



127 
 

ფედერააციის შეიარაღებული ძალების პირველი კამპანიის დროს. ტერორისტს 

სიკვდილმა 2000 წლის 18 ივლისს მოსკოვში უწია, სადაც ის მშვიდად იყო დაკავებული 

ბიზნესით.155 რატომ არ მიიღეს რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურებმა არანაირი ზომები 

ბასაევის ხელქვეითის მიმართ, უცნობია. აქვე მოგვყავს მისი ერთი ციტატა, რომლიდანაც 

შეიძლება დასკვნის გამოტანა სოსლამბეკოვის მოსკოვში ყოფნის ჭეშმარიტ მიზეზებზე. 

„ნეზავისიამაია გაზეტაში“ (“Независимая газета”) ის წერს: „დიახ, მე სეპარატისტი ვარ, 

ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობისთვის ვიბრძოდი. თუმცა, ახლა ვხვდები, რომ ჯუჯა 

სახელმწიფოების დრო წავიდა, ჩეჩნეთის მომავალი კი სამარადისოდ რუსეთს 

უკავშირდება".156  

უნდა აღინიშნოს, რომ გამარჯვება ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ-ქართულ ომში 

ნაწილობრივ კხკ-ის მსგავსმა ტერორისტულმა დაჯგუფებებმა უზრუნველყვეს და, 

ფაქტობრივად, ეს რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოში აფხაზეთის აღიარებისას დააიგნორა. 

ჩეჩნეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დროს რუსეთი არაერთხელ მოიხსენიებდა 

ტერმინით „ტერორისტი“ ბასაევსაც და გელაევსაც, თუმცა, მათი სეპარატისტების 

მომხრეობის კონტექსტში სამარისებურ სიჩუმეს ინარჩუნებდა. სახეზე იყო ორმაგი 

სტანდარტი, როცა საქართველოს საწინააღმდეგო აგრესიასთან მიმართებაში 

ტერორისტები განმათავისუფლებელი მოძრაობის ნაწილად მიიჩნეოდნენ. მეორე მხრივ, 

როცა ეს რუსეთის ინტერესებს ურტყამდა, საქმეში კლასიკური ანტიტერორისტული 

პროპაგანდა ერთვებოდა.157 

საინტერესოა კავკასიის ხალხთა კონფედერაციის ხელმძღვანელის მოადგილის, შ. 

ბასაევის ისტორიაც. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური გროზნი პრეზიდენტ 

დუდაევის სახით აქტიურად არ მონაწილეობდა აფხაზეთის კონფლიქტში, მისი სამხედრო 

სტრუქტურების ბევრი წარმომადგენელი ხან სიტყვით, ზოგჯერ კი ხელში იარაღითაც კი 

სეპარატისტების გვერდით აღმოჩნდა. ერთ-ერთი ასეთი პერსონა იყო შამილ ბასაევიც. ის 

აქტიურად იბრძოდა ჯოხარ დუდაევის ხელისუფლებაში მოსვლისთვის. ბასაევის როლის 

შესწავლისას, სეპარატისტების ბევრი მომხრე ხშირად ამტკიცებდა, რომ აფხაზეთის ომის 

დროს ის სულაც არ ყოფილა შეუპოვარი და ასეთად მხოლოდ ჩეჩნეთის პირველი 

კამპანიის დროს იქცა. არადა, ფაქტები საპირისპიროზე მეტყველებენ. ჯერ კიდევ 

აფხაზეთის კონფლიქტის დაწყებამდე, 1991 წლის ოქტომბერში მან გაიტაცა ავიალაინერი 
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ТУ-154 რეისით მოსკოვი - მინერალური წყლები, რომლის ბორტზეც 178 ადამიანი 

იმყოფებოდა. ბასაევმა იარაღის მუქარით აიძულა ეკიპაჟი, გეზი ანკარისკენ აეღოთ, სადაც 

მძევლები ჩეჩნეთში გადასვლის ნებართვაში გაცვალა.158  

როგორც ამ ფაქტიდან ჩანს, ბასაევი აფხაზეთში უკვე საერთაშორისო ტერორისტის 

რანგში ჩამოვიდა, რომელზეც რუსეთს ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული.  

აფხაზეთის ერთ-ერთ „ბიოლოგიურ მშობლად“ მოიხსენიებენ ადამიანს, რომელიც 

რუსეთის სახელისუფლებო სტრუქტურებში მუშაობდა და რუსეთის პოლიტიკურ 

ელიტასთან იყო დაახლოებული. ეს გახლდათ ანტონ სურიკოვი, რომელსაც აფხაზეთში 

„მანსურის“ მეტსახელით იცნობდნენ. აფხაზეთის ომის თემაზე ერთ-ერთ ინტერვიუში ის 

ამბობდა: 

„პ. ს. გრაჩევს არ შევხვედრივარ. აი, ის კი, რომ იგი აფხაზეთში თავის პირად 

პოლიტიკას ატარებდა, ნამდვილად სიმართლეა. და ეს, ჩემი ღრმა რწმენით, რუსეთის 

ინტერესებიდან გამომდინარე, ძალიან სასარგებლო და სწორი პოლიტიკა იყო. გრაჩევის 

გარეშე აფხაზეთი ვერ გაუძლებდა. სწორედ ის გახდა რესპუბლიკის თავდაცვის რეალური 

ორგანიზატორი.159 

დედის მხრიდან სურიკოვი ეროვნებით ადიღეელი იყო და ჩრდილოეთ კავკასიაშიც 

ხშირად მისი გვარით - ნატხოევით სარგებლობდა. რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის 

სამინისტროს მთავარ სადაზვერვო სამმართველოსთან ამ სუბიექტის კავშირებზე 

ინფორმაციის მოძიება მრავალრიცხოვან რუსულენოვან ვებგვერდებზე შეიძლება. მათში 

მოყვანილია სურიკოვის მთავარ სადაზვერვო სამმართველოსთან უშუალო კავშირის 

დამადასტურებელი ფაქტები და მისი გამორჩეული როლი აფხაზეთის კონფლიქტში 

სეპარატისტების მხარეზე. გარდა ამისა, მრავალრიცხოვან პუბლიკაციებში უშუალოდ 

სურიკოვს ეკისრება პასუხისმგებლობა იმაში, რომ მან გადმოიბირა ტერორისტი შ. ბასაევი 

რუსეთის სპეცსამსახურების ინტერესებიდან გამომდინარე საქმიანობისთვის. მეტი 

სიცხადისთვის მოვიყვანთ ამ ვერსიასთან დაკავშირებულ რამდენიმე სტატიას და ამ 

ვერსიების ავტორებს: 

- www.mk.ru 

http://www.mk.ru/
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- „არგუმენტი ნედელი“ („Аргументы недели“). ალექსეი ჩელნოკოვი. სამხედრო 

დაზვერვის უკანასკნელი რომანტიკოსი. N 5 (195). 11.02.2010 

- www.inosmi.ru. მარკო მიხელსონი (ფინეთი). მსს-ს საიდუმლო ოფიცრის საიდუმლო 

სიკვდილი. 

www.versia.ru. "Вот готов". ავტორი რუსლან გორევოი. 22.11.2010. 

მოცემულ სიაში რუსეთისა და დასავლეთის სოლიდური გამოცემებია მოყვანილი. 

მსგავსი პუბლიკაციების ანალიზისას შეიძლება დავასკვნათ, რომ ანტონ სურიკოვის 

რუსეთის სპეცსამსახურებთან კავშირის პოპულარიზაციით რუსეთის ფედერაციის 

სახელისუფლებო სტრუქტურების გარკვეული წრეები არიან დაინტერესებული. 

სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ბასაევის მსგავსი ექსტრემისტების 

გათამამებამ გამოიწვია ის, რომ უკვე მომდევნო წლებში ექსტრემიზმსა და ტერორთან 

დაპირისპირების პრობლემები რუსეთისთვის ძალიან სერიოზულ პრობლემად იქცა. 

უპირველესად, ეს მასშტაბურ ტერორისტულ აქტებში გამოვლინდა, რომლებმაც რუსეთს 

გადაუარა.  

რუსეთში ტერორიზმის განხილვამდე უნდა აღინიშნოს, რომ ის მთელ მსოფლიოში 

ისლამური ტერორიზმის ეპოქალური კომპანიის ნაწილად იქცა. ისლამური სამყაროს 

ქრისტიანობასთან დაპირისპირება სათავეს ჯერ კიდევ იმ პერიოდში იღებს, როდესაც 

ისლამი რელიგიად ყალიბდებოდა. უკიდურესად აგრესიული ფუნდამენტალიზმი - 

საერთაშორისო ტერორიზმის მთავარი კატალიზატორი ისტორიულად ისლამის 

დასავლურ ცივილიზაციასთან კონფლიქტის შედეგად გაჩნდა. ისლამურ და დასავლურ 

ცივილიზაციებს შორის წინააღმდეგობას მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მაგალითად, 

ცნობილი ირანელი მეცნიერი და დიპლომატი ფერეიდუნ სუვეიდა აღნიშნავს, რომ 

ისლამურმა სამყარომ XII საუკუნის შემდეგ შეწყვიტა განვითარება ქრისტიანობასთან 

სერიოზული დაპირისპირების შედეგად. მისი აზრით, XI საუკუნეში მუსლიმანურმა 

სამყარომ რამდენიმე გამანადგურებელი დამარცხება განიცადა: უპირველესად, ეს იყო 

ჯვაროსნული ომები, რომელთა შემდეგაც მუსლიმანთა მიწებზე, მისი აზრით, 

ქრისტიანთა სახელმწიფოები აღმოცენდა, პირინეის ნახევარკუნძულზე კი ნელ-ნელა, 

http://www.inosmi.ru/
http://www.versia.ru/
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მაგრამ წარმატებით მიმდინარეობდა რეგონგისტა - მუსლიმანთა გაძევება ესპანეთიდან და 

პორტუგალიიდან.160 

გარკვეული პერიოდის მანძილზე ისლამი და ქრისტიანული ცივილიზაცია 

პარიტეტს იცავდნენ ოსმანთა იმპერიის ძლიერების წყალობით. თუმცა, მე-18 საუკუნის 

შემდეგ ამ სახელმწიფოს ძლევამოსილება დასუსტდა. მუსლიმანური ქვეყნების 

უმეტესობაში სიტუაციას წამყვანი ევროპული ქვეყნები და რუსეთი აკონტროლებდნენ. 

ისლამურ სამყაროსა და დასავლეთს შორის ახალი კრიზისის სათავე უნდა ვეძიოთ 

დასავლეთის ისლამურ სამყაროსთან ინტეგრაციის დასაწყისის პერიოდში. XX საუკუნეში 

ნავთობი მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებისა და ინდუსტრიალიზაციის გასაღებად 

იქცა. დასავლეთის მსხვილი ფინანსური გავლენებით გამდიდრებულმა ისლამურმა 

სამყარომ ფარდა გახსნა უცხო რჯულის პირთათვის. საუდის არაბეთი და ახლო 

აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყანა მსოფლიოს წამყვანი დასავლეთის ქვეყნებისთვის 

სტრატეგიული მოკავშირეები გახდნენ. დასავლეთის, მისი დემოკრატიული ტრადიციების 

გაცნობამ ისლამის ინტელექტუალთა გარკვეული შეშფოთება გამოიწვია, რადგანაც ეს, 

მათი აზრით, ტრადიციული ისლამური საზოგადოებისთვის, შესაძლოა, პოტენციური 

საფრთხე ყოფილიყო. 

ისლამურ საზოგადოებაში დასავლეთის კულტურული ექსპანსიის როლის 

ანალიზისას ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის (აშშ) პროფესორი ფათალი მ. მაჰადამი 

დანანებით აღნიშნავს, რომ ისლამური საზოგადოების ხელმძღვანელებმა სრულად ვერ  

მოახერხეს თავიანთი მოსახლეობისთვის კონსტრუქციული მოდელების შეთავაზება, 

რომლების გაყოლაც შესაძლებელი გახდებოდა. მისი თქმით, ისლამურ სამყაროში არ 

მოიძებნა მაჰათმა განდისა და ნელსონ მანდელას ტიპის სულისჩამდგმელები და 

მოღვაწეები.161 

ყველა რეფორმა, რომელთა გატარებასაც ცდილობდნენ მუსლიმანური 

სახელმწიფოების ისეთი ლიდერები, როგორებიც იყვნენ ეგვიპტის პრეზიდენტი გ. ნასერი 

ან ირანის პრემიერ-მინისტრი მოსა დიკი, სერიოზულ დაბრკოლებებს აწყდებოდნენ არა 

მხოლოდ საკუთარი ელიტის წარმომადგენლების, არამედ დასავლეთის ქვეყნების 

მხრიდანაც. „ნაციონალისტური ლიდერების მიერ თავისი ქვეყნის მოსახლეობისთვის 
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ეროვნული იდენტურობის მოდელის შეთავაზების უუნარობამ ერთგვარი იდეური 

ვაკუუმი შექმნა, რომლისკენაც ისწრაფოდნენ ისლამი ფუნდამენტალისტები".162 

რადიკალური ისლამური მოძრაობის გამოჩენა, საიდანაც გამოვიდნენ კლასიკური 

ისლამისტი ტერორისტები, განპირობებული იყო XX საუკუნის მეორე ნახევრის რამდენიმე 

ისტორიული მოვლენით. ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა, რომელმაც რადიკალური ისლამის 

მოსვლას შეუწყო ხელი, ირანის ისლამური რევოლუცია იყო. სწორედ ამ პერიოდიდან 

იწყება შეუწყნარებლობა და რადიკალური მოწოდებები და ქმედებები სახელმწიფო 

დონეზე. ყველაზე საშიში გზავნილი მსოფლიო საზოგადოებისთვის იყო აშშ-ის საელჩოს 

ხელში ჩაგდება 1979 წლის 4 ნოემბერს და მისი 66 თანამშრომლის აყვანა მძევლად. ეს აქტი 

ისტორიაში დარჩა, როგორც საერთაშორისო უფლებების დარღვევის აღმაშფოთებელი 

ფაქტი ძალადობის გამოყენებით, მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ. ფაქტობრივად, 

ირანის მთავრობამ აიათოლა ჰომეინის მეთაურობით გზავნილი მისცა როგორც თავის 

მომავალ მოკავშირეებს, ისე მოწინააღმდეგეებს, საკუთარი შეხედულებებისამებრ 

მასშტაბური ტერორისტული აქტების გამოყენებისთვის მზაობაზე.  

მეორე მნიშვნელოვან მოვლენად შეიძლება მივიჩნიოთ საბჭოთა კავშირისა და 

სოციალიზმის მსოფლიო სისტემის ნგრევა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რადიკალური 

ჯგუფებისთვის სსრკ-ის მხრიდან მხარდაჭერა აშკარა იყო და ძალიან ბევრმა ჯგუფმა, 

რომლებიც მისი მეურვეობის ქვეშ იმყოფებოდნენ, სოციალისტური ბანაკის კოლაფსის 

შემდეგ თავშესაფარის ძებნა დაიწყო და მას რადიკალური ისლამური ორგანიზაციების 

რიგებში მიაგნო. 

მესამე ფაქტორად შეიძლება მივიჩნიოთ მუსლიმი მეცნიერების გამოჩენა, რომლებიც 

ბრძოლის რადიკალურ მეთოდებს ქადაგებდნენ. მათ რიცხვს მიეკუთვნებოდნენ 

ექსტრემიზმის ისეთი იდეოლოგები, როგორებიც იყვნენ ალ ბანუ, საიიდა კუტბა, აბუ-ალ 

ალია მაუდი და სხვები. ამ სფეროში მათმა საქმიანობამ დიდი სამქადაგებლო და 

საგანმანათლებლო როლი შეასრულა ისლამური რადიკალიზმის განვითარების პროცესზე. 

მეოთხე ფაქტორია საბჭოთა კავშირის ფაქტობრივი განადგურება ავღანეთის ომში; 

არაბი მოხალისეების მხრიდან, რომელთა შორის უსამა ბენ ლადენიც იყო, ისლამის 

წარმატებისთვის ბრძოლაში თვითრეალიზაციის ახალი ფორმების ძიება; ამ უკანასკნელთა 

რწმენა, რომ წამყვან სახელმწიფოზე გამარჯვების შემდეგ მათთვის წმინდა ომის - 



132 
 

ჯიჰადის განვითარების ახალი პერსპექტივები გაიხსნებოდა. ამასთან, სრულად 

იგნორირდებოდა ის ფაქტი, რომ გამარჯვება მნიშვნელოვანწილად განაპირობა 

დასავლეთის მხრიდან სერიოზულმა მხარდაჭერამ. 

ისლამური ტერორიზმის გაძლიერების მეხუთე ფაქტორია აშშ-ის ქმედებები სადამ 

ჰუსეინის მიმართ. ოპერაციის „ქარიშხალი უდაბნოში“ შემდეგ ჰუსეინმა თავისი შიდა 

პოლიტიკის ნაციონალურიდან რადიკალურ-რელიგიურად გადაფორმატება შეძლო. ამის 

შედეგად, თავისი სპეცსამსახურების წყალობით, მოახერხა ისეთი სტრუქტურების შექმნა, 

რომლებიც დიქტატორის მიერ ხელისუფლების დაკარგვის შემთხვევაშიც კი შეძლებდნენ 

გარდაქმნას და რადიკალურ რელიგიურ ორგანიზაციად გადაიქცეოდნენ. სადამ ჰუსეინის 

დაცემისა და სიკვდილით დასჯის შემდეგ ასეც მოხდა. „ერაყისა და ლევანტის ისლამური 

სახელმწიფოს“ (ISIS) ბირთვს სადამ ჰუსეინის არმიისა და სპეცსამსახურების უმაღლესი 

ოფიცრები შეადგენდნენ. გერმანული ჟურნალის - Der Spiegel-ის ინფორმაციით, რომელსაც 

ხელში ჩაუვარდა „ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს“ საიდუმლო 

საქაღალდის 31-ე გვერდი. ორგანიზაცია ISIS-ის სტრუქტურები ჩამოაყალიბეს ჰუსეინის 

სპეცსამსახურებმა ერაყის არმიის დაშლის და აშშ-ის დახმარებით ახალი სამხედრო 

ფორმირებების შექმნით, სადაც სუნიტური აღმსარებლობის ოფიცერთა 

უმრავლესობისთვის ადგილი არ გამოიძებნა.163 

რადიკალური იდეოლოგია მიუღებელია მსოფლიოს მუსლიმთა უმეტესი 

ნაწილისთვის, თუმცა, დასავლეთის ზოგიერთი ფასეულობის არასწორად გამოყენება, 

მოსახლეობის კონკრეტული რელიგიური გრძნობების გაუთვალისწინებლად, ამ 

უკანასკნელებში სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. მაგალითად, სიტყვისა და პრესის 

თავისუფლებამ, მოსახლეობის რელიგიური გრძნობების გათვალისწინების გარეშე, 

შესაძლოა, არასახარბიელო შედეგები გამოიღოს. მაგალითისთვის მოვიყვანთ XX საუკუნის 

80-იანი წლების დასაწყისის კონფლიქტს წარმოშობით ინდიელი ბრიტანელის, სალმან 

რუშდის წიგნის გამოცემის გამო, სადაც მან მუსლიმანთა რელიგიური გრძნობები 

შეურაცხყო.164 ამიტომ დასავლური ლიბერალიზმის თავშეუკავებელი ექსპორტი  

საზოგადოების ფსიქოლოგიის, მენტალიტეტისა და გრძნობების გათვალისწინების გარეშე 

შეიძლება დავასახელოთ ისლამური რადიკალიზმის გამწვავების მეექვსე ფაქტორად, რაც 

ბოლო ათწლეულებში ხდება.  
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ისლამური რადიკალიზმის გაჩენისა და გაძლიერების ყველა ზემოაღნიშნული 

შესაძლო მიზეზი არავითარ შემთხვევაში არ ამცირებს თანამედროვე მსოფლიოში დღემდე 

არსებულ ექსტრემიზმის სხვა ფორმებს. დეტალურად რომ არ განვიხილოთ მემარცხენე 

რადიკალური ლათინური ამერიკის მეამბოხეთა დაჯგუფებები და ქურთ მუშათა პარტია 

თურქეთში, უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ისლამური რადიკალური ტერორიზმი 

წარმოადგენს დღეს უმთავრეს საფრთხეს თანამედროვე მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის. 

იმისათვის, რომ ამ მოვლენის განვითარების მკაფიო ისტორიული სურათი გვქონდეს, 

უნდა განვიხილოთ რადიკალური ისლამური შეხედულებების გამტარებელი ორი 

ყველაზე ცნობილი ტერორისტული ორგანიზაციის - „ალ-ქაიდასა“ (არაბულიდან 

თარგმანში - ბაზა) და „ისლამური სახელმწიფოს“ ისტორია. 

ავღანეთის ომმა, რომელიც 1979-1988 წლებში გრძელდებოდა, აჩვენა, რომ ორ 

ზესახელმწიფოს შორის უპირატესობა აშშ-მა და მისმა დასავლელმა მოკავშირეებმა 

მოიპოვეს. მათი მხარდაჭერის გარეშე ავღანეთი წინააღმდეგობის გაწევას ვერ შეძლებდა. 

სწორედ დასავლეთის დიდმა დახმარებამ, რომელიც პაკისტანში ლტოლვილთა ბანაკებში 

ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებით იწყებოდა და „სტინგერის“ ტიპის უახლესი 

მოდელის საზენიტო კომპლექსების სახით იარაღის მიწოდებით მთავრდებოდა, აიძულა 

სსრკ-ის ხელმძღვანელობა, გამოეყვანა საკუთარი ჯარები და ქვეყნის ოკუპაცია 

დაესრულებინა. 

მოჯაჰიდები - ავღანელი მეომრები გააფთრებული ანტიკომუნისტები იყვნენ. ეს 

მეტად ხიბლავდა დასავლეთს და უპირველესად - აშშ-ს, რადგან ირიბი დარტყმით 

ვარაუდობდნენ სსრკ-ისა და სოციალისტული წყობის შერყევას. ის ფაქტი, რომ ავღანელ 

მეომრებს შორის ისლამის რადიკალური მიმართულების მომხრეებიც იყვნენ, დასავლეთს 

არ ადარდებდა. საბჭოთა სამხედროების ყოფნა მათ შეშფოთებითვის მეტ საბაბს აძლევდა, 

ვიდრე მომავალში ისლამური ლეგიონის გამოჩენა. 165 მოგვიანებით ათასგვარი 

ფუნდამენტალისტისთვის თავზე ასეთი ხელის გადასმა ძვირად დაუჯდება მათ და 

ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გამოყვანის შემდეგ აგრესიის ზრდის პროცესი უკვე 

დასავლეთისკენ წარიმართება. 

სწორედ 80-იან წლებში საუდის არაბეთის, პაკისტანისა და აშშ-ის სპეცსამსახურების 

მხარდაჭერით შექმნილი ორგანიზაციის - „მაკტაბ ალ ჰიდმატის“ ბაზაზე, რომელიც სსრკ-
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ის ჯარებთან საომრად განკუთვნილი რადიკალი ისლამისტი მოხალისეების შეკრების, 

მომზადებისა და ავღანეთში გადასროლის პროცესის დასაფინანსებლად და ტექნიკურად 

მხარდასაჭერად შეიქმნა, 1990 წელს დაფუძნდა თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე 

საშიში ტერორისტული დაჯგუფება „ალ-ქაიდა“. 

ტერორის აქტიური კამპანიის დასაწყისი 1992 წლის შემოდგომიდან ფიქსირდება 

(სომალიში გაეროს ოპერაციის დაწყებიდან).166 მან, როგორც რადიკალური ისლამისტური 

ორგანიზაციების გამაერთიანებელმა ცენტრალურმა რგოლმა სახელწოდებით 

„იუდეველთა და ჯვაროსანთა მოწინააღმდეგე საერთაშორისო ისლამური ფრონტი“ 

მასშტაბური შეტევა წამოიწყო დასავლეთის და, უპირველესად, აშშ-ის ინტერესების 

წინააღმდეგ მთელ მსოფლიოში. 

ალ-ქაიდას სულიერ მამად უსამა ბენ ლადენი მიიჩნევა, რომელმაც ისლამისტი 

რადიკალების მრავალი თაობის ოცნება განახორციელა და მსოფლიოს სხვადასხვა 

კუთხეში დასავლურ სამყაროს სისხლიანი აქციები მოუწყო. 

უსამა 1957 წლის 28 ივლისს დაიბადა მუჰამედ ბენ ლადენის უმდიდრეს 

მუსლიმანურ ოჯახში, რომელიც საუდიტების სამეფო დინასტიასთან ახლობლობდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ შეეძლო ოჯახური ბიზნესის ტრადიციები გაეგრძელებინა, მან 

რელიგიის მიმართ განსაკუთრებული მიდრეკილება გამოავლინა და საბოლოოდ 

გადაწყვიტა, თავისი ბედი მთელ მსოფლიოში მუსლიმანთა შებღალული უფლებების 

აღდგენის საქმისთვის დაეკავშირებინა. 1979 წელს ავღანეთის წინააღმდეგ საბჭოთა 

აგრესიის შემდეგ მუსლიმანი ხალხის ურჯულოებისგან გათავისუფლება მის უმთავრეს 

ამოცანად იქცა. ბენ ლადენი აკონსერვებს ყველა თავის საქმეს და ოჯახთან ერთად 

პაკისტანში მიფრინავს. აღსანიშნავია, რომ იგი იქ თავის ოთხ ცოლთან და თხუთმეტ 

შვილთან ერთად ჩავიდა. პირველ ხანებში ის ქალაქ ლახორში ცხოვრობდა, მერე კი 

პეშავარში, ფაქტობრივად, პაკისტანში ავღანელ მუსლიმანთა არალეგალურ დედაქალაქში 

გადაბარგდა.167 

1989 წლის თებერვალში საბჭოთა სამხედრო კონტინგენტის გამოყვანამდე მთელი 

პერიოდის მანძილზე, ბენ ლადენი მუშაობას რამდენიმე მიმართულებით აჩაღებს: ქმნის 

სასწავლო-საწვრთნელ ბანაკებს, მთელი მსოფლიოდან აგროვებს მოხალისეებს. გარდა 

ამისა, აქტიურად მონაწილეობს საომარ მოქმედებებში. თუმცა, როგორც ზოგიერთი 
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მკვლევარი აღნიშნავს, აქ იკვეთება მისი უთავბოლო ხასიათი, ასევე სისასტიკე 

ადამიანების მიმართ. მაგალითად, წყაროებზე დაყრდნობით, ბენ ლადენი აგულიანებდა 

მოჯაჰიდებს, გასწორებოდნენ ტელერადიოკომპანია „ბი-ბი-სი“-ს ინგლისელ 

კორესპონდენტებს, რომლებიც ავღანური წინააღმდეგობის მებრძოლთა საომარი 

მოქმედებების თეატრს იღებდნენ.168 

გასაკვირი აღარაა, რომ ავღანეთში ის დაუახლოვდა ორგანიზაცია „ჰეზბ-ი-ისლამს“, 

რომელსაც გულბედინ ჰეკმატიარი - ავღანური წინააღმდეგობის ერთ-ერთი რადიკალი 

ისლამისტური ლიდერი ხელმძღვანელობდა. ბენ ლადენი ხოსტაში ჰეკმატიარის 

რამდენიმე სასწავლო ბანაკს აფინანსებდა. იქ ავღანელებთან ერთად მომზადებას გადიოდა 

უამრავი არაბი მოხალისე, რომლებმაც შემდგომში ალ-ქაიდას ბირთვი შექმნეს.  

ავღანეთში გატარებული წლების მანძილზე ბენ ლადენმა ყველა რადიკალურ 

ორგანიზაციასთან მოახერხა კავშირის დამყარება. 

1989 წლის 13 თებერვალს უკანასკნელმა საბჭოთა ქვედანაყოფებმა დატოვეს 

ავღანეთი, თუმცა, ხელისუფლების სათავეში დარჩა ნაჯიბულა - საბჭოთა კავშირის 

დასმული ძლიერი ლიდერი.  

ამ დროს პირველად გამოიკვეთა აზრთა სხვაობა ბენ ლადენსა და საუდიტების 

მმართველ სამეფო დინასტიას შორის. საქმე იმაშია, რომ დასავლეთი, ასე თუ ისე, მხარს 

უჭერდა მ. გორბაჩევის რეფორმებს საბჭოთა კავშირში და ავღანეთიდან ჯარებიც მისი 

წყალობით გამოიყვანეს, ამიტომ 90-იანი წლების ბოლოს სიტუაციის გამწვავების 

საჭიროება არ ჩანდა. თუმცა, ავღანეთის რეჟიმი საყოველთაო მხარდაჭერით სულაც არ 

სარგებლობდა. საბჭოთა ჯარების გაყვანის მიუხედავად, მისი მხარდაჭერა კვლავ 

გრძელდებოდა. საბჭოთა ხელმძღვანელები, განსაკუთრებით კი ედუარდ შევარდნაძე 

(სსრკ-ის საგარეო საქმეთა მინისტრი) აფრთხილებდნენ, რომ ქვეყანაში მოვლენები 

შესაძლოა ლიბანის სცენარით განვითარებულიყო.169 

ომი რომ ჯარების გაყვანის შემდეგაც გაგრძელდებოდა, ამაში ეჭვი არავის 

ეპარებოდა. თუმცა, კომუნისტური ავღანეთის მემკვიდრეები ნაჯიბულას სახით მოსკოვის 

მხრიდან სამხედრო-ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერის წყალობით დიდხანს 

შეძლებდნენ ასე გაგრძელებას. 



136 
 

ეს შესანიშნავად ესმოდა ბენ ლადენს და ამიტომ კრიტიკულად მიიღო ის ფაქტი, 

როცა აშშ-ის მოთხოვნით საუდის არაბეთმა მოჯაჰიდებისა და ეგრეთ წოდებული „არაბი 

ავღანელების“ მნიშვნელოვან ნაწილს დახმარება შეუწყვიტა. ეს აბსოლუტურად 

მიუღებელი იყო ბენ ლადენისთვის და მან დაასკვნა, რომ საუდის არაბეთმა წმინდა ომში 

მეგობრებს უღალატა და აშშ-ის პოლიტიკას მიემხრო. ამ დროს იწყება საუდიტების 

კრიტიკა და სამეფო ოჯახის ლეგიტიმურობის საკითხიც კი დგება.170 

ბენ ლადენმა საუდიტების კრიტიკა განსაკუთრებით მაშინ გაააქტიურა, როდესაც 

ქვეყნის ტერიტორიაზე ოპერაციის „ქარიშხალი უდაბნოში“ დროს ამერიკული კოლიციის 

ძალები განათავსეს. მისი აზრით, ამით წმინდა მიწების წაბილწვის აქტი შედგა. 

1991 წელი ბენ ლადენისთვის კრიტიკული აღმოჩნდა. საზოგადოების თვალში ის 

გმირი იყო, მაგრამ საუდის არაბეთის ვაჰაბისტურ რეჟიმს უკვე აღარ შეეძლო საკუთარი 

მისამართით კრიტიკის მოთმენა. ბენ ლადენს ერთი გზა დარჩა - ქვეყნიდან ემიგრაცია და 

ბრძოლის გაგრძელება მის ფარგლებს გარეთ. 

1992 წელს უსამა ბენ ლადენი სუდანში გადაბარგდა. იმ დროს სუდანის 

ხელისუფლებაში იყო ერთ-ერთი გავლენიანი ადგილობრივი პოლიტიკოსი და 

რადიკალური ისლამისტური ორგანიზაციების ერთიან ფრონტში გაერთიანების 

ინიციატორი ჰასან ალ-თურაბი. სუდანში ყოფნის პერიოდში მან მოაწესრიგა ქვეყნის 

ინფრასტრუქტურა, დააგო გზები, ააშენა საწარმოები. გარდა ამისა, ის საქველმოქმედო 

პროექტებსაც ახორციელებდა, რის გამოც ადგილობრივ მოსახლეობაში პატივისცემით 

სარგებლობდა. აქვე გაჩნდა სამხედრო-საწვრთნელი ბანაკები, სადაც ბენ ლადენმა უკვე 

უშუალოდ მასშტაბური ტერორისტული აქციებისთვის მზადება დაიწყო. მან ქვეყანაში 

შემოიყვანა ისლამური რადიკალიზმის ლიდერები, ცნობილი ეგვიპტელი მოღვაწე, 

დოქტორი აიმან ალ-ზავაჰირი და ავღანელი არაბები. ყველანი ბენ ლადენის როგორც 

ეკონომიკურ, ისე საბრძოლო სტრუქტურებში ჩაერთნენ. გარდა ამისა, მისი მებრძოლები 

სუდანის ხელისუფლების ყოველმხრივი მხარდაჭერით სარგებლობდნენ: იღებდნენ 

ვიზებს, პასპორტებს (დიპლომატიურსაც კი), რაც მათ მთელ მსოფლიოში მოგზაურობის 

შესაძლებლობას აძლევდა.171 ფაქტობრივად, ამ დროს სუდანი მთელი ქვეყნის რადიკალი 

ისლამისტების თავშეყრის ცენტრად იქცა. იმ მოვლენების ანალიზისას, რომლებმაც სათავე 

დაუდეს ისლამური ტერორიზმის გაძლიერებასა და განვითარებას და იმ მიზეზის 
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განხილვისას, რომლის გამოც ბენ ლადენმა სუდანი აირჩია ადგილსამყოფლად და 

აქტიური ტერორისტული საქმიანობის დასაწყებად, უნდა გავეცნოთ სუდანის 

პოლიტიკური ლიდერის, ჰასან ალ-თურაბის პიროვნებას. 

თურაბი 1932 წელს დაიბადა. მან დასავლეთში შესანიშნავი განათლება მიიღო - 

სორბონის უნივერსიტეტი დაამთავრა. 1969 წელს ის ციხეში ჩასვეს, თუმცა მალევე 

პრეზიდენტმა ნიმეირიმ თურაბის იუსტიციის მინისტრის თანამდებობა შესთავაზა. 

თურაბის პირველივე მოთხოვნა იყო ისლამური სამართლის - შარიათის კანონების 

შემოღება. 

1989 წლის 30 ივნისს ქვეყანაში ხელისუფლება ომარ ჰასან ალ-ბეშირმა ჩაიგდო 

ხელში. ამაში მას ნაციონალური ისლამური ფრონტი დაეხმარა, რომელსაც სათავეში 

თურაბი ედგა. მისი გავლენით, გენერალი ბეშირი რამდენიმე თვეში აყალიბებს 

მთავრობას, სადაც ისლამის ზეგავლენა იგრძნობა. 

თავად თურაბი რეჟიმის იდეოლოგად იქცა და ქვეყნის ისლამიზაციის აქტიური 

გამტარებელი გახდა.  

თურაბი კატეგორიულად არ ეთანხმებოდა ოპერაციას „ქარიშხალი უდაბნოში“ აშშ-ის 

წინამძღოლობით. საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ ის მუშაობას 

რადიკალური ისლამისტური მოძრაობების ინტერნაციონალიზაციაზე იწყებს. 1991 წლის 

აპრილში თურაბი ხართუმში სახალხო არაბულ-ისლამურ კონფერენციას იწვევს.172 

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდნენ „ალჟირის ისლამური ხსნის ფრონტი“, 

„თალიბანი“ და მათი ტიპის ორგანიზაციები, იმიგრანტთა ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები ევროპიდან და სხვები. თურაბიმ განსაკუთრებული ყურადღება 

გაამახვილა საერთო მტრის წინააღმდეგ შიიტებისა და სუნიტების ერთიანობის საკითხზე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ თურაბი ისლამში რადიკალიზმს 

ქადაგებდა, მის რიტორიკაში ტერორისტული აქტების განხორციელებისკენ პირდაპირი 

მოწოდებები არ შეიმჩნეოდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბენ ლადენს შესანიშნავი ურთიერთობა ჰქონდა 

თურაბისთან, მისი საქმიანობა სუდანში შეზღუდული იყო. იდეოლოგიურად, თურაბიმ 

ფაქტობრივად მოამზადა ბაზა იმისთვის, რომ ბენ ლადენი თავის ხელქვეითებთან ერთად 
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რადიკალურ ქმედებებს შესდგომოდა. თავად თურაბი ცდილობდა, ყველანაირი სახის 

მოქმედებები პრაქტიკულად მისი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ განხორციელებულიყო. უნდა 

აღინიშნოს, რომ თურაბის საქმიანობას მწვავედ აკრიტიკებდა დასავლეთი, უპირველესად 

კი - აშშ. ამიტომ ბენ ლადენის სუდანიდან გაგზავრება 1996 წლის მაისში ნაწილობრივ 

თურაბის ღალატის ფაქტად განიხილებოდა. 

გლობალური ტერორისტული საქმიანობის დაწყებისას ბენ ლადენი აქვეყნებს წიგნს 

„ამერიკა და მესამე მსოფლიო ომი“. ის 1999 წლის დასაწყისში გამოიცა. წიგნში ბენ ლადენი 

ძალადობის ახალ კონცეფციას ადგენს გარკვეული რელიგიური დოგმების დაცვით. ამ 

უკანასკნელის არსებობისას, მისი აზრით, მუსლიმანს ნება ეძლევა, დიდ მსხვერპლზე 

წავიდეს ისლამის წმინდა მიზნების გამო. იგი ამ ომში დასაშვებად მიიჩნევს მასობრივ 

ტერორს, ბირთვული და ქიმიური იარაღის გამოყენებასაც კი. 

ბენ ლადენის წიგნის მთავარი მიზანი იყო, დაემტკიცებინა, რომ აშშ-სა და 

დასავლეთთან დაპირისპირება, რომელმაც გლობალურ შეტაკებამდე უნდა მიგვიყვანოს, 

გარდაუვალია. მისი აზრით, მუსლიმანთა წმინდა ომის - ჯიჰადის მთავარი 

პრიორიტეტებია: 

1. ახლო აღმოსავლეთიდან ებრაელებისა და ქრისტიანების განდევნა და 

სახელმწიფოს დამყარება; 

2. ისლამის გულის (მსოფლიოს ნაწილი, სადაც მუსლიმანური მოსახლეობა 

უმრავლესობას შეადგენს და რეგიონის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ხასიათს 

განსაზღვრავს) ხალიფატად გადაქცევა; 

3. მუსლიმანური მსოფლიო წესრიგის დამყარება დანარჩენ მსოფლიოში. 

ხალიფატის დამყარების შემდეგ დასავლეთი ისლამურ მსოფლიოს  დაემორჩილება.173 

დასავლეთის წინააღმდეგ ბენ ლადენის ომის დასაწყისად 1996 წლის 23 აგვისტო 

მიიჩნევა. ამ დღეს მან წმინდა ომის - ჯიჰადის დაწყების შესახებ განაცხადა. ბენ ლადენის 

ტერორთან კავშირს კენიისა და ტანზანიის 1998 წლის ცნობილ ტერორისტულ აქტებამდე 

ბევრი მკვლევარი ეჭვქვეშ აყენებს. მაგალითად, ცნობილი ფრანგი მკვლევარი როლან 

ჟაკარი როდესაც ბენ ლადენს 1995 წლის 13 ნოემბერს ერ-რიადში ეროვნული გვარდიის 

კავშირგაბმულობის ცენტრში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით მოიხსენიებს, მას 

აქციის ინიციატორს უწოდებს, დეჰრანის (საუდის არაბეთი) სამხედრო-საჰაერო ბაზაზე 
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განხორციელებულ ტერაქტთან დაკავშირებით კი - ამ აქციის სულისჩამდგმელს. თუმცა, 

1988 წელს კენიასა და ტანზანიაში ჩადენილ სისხლიან აქციებში ბენ ლადენის ავტორობაში 

ეჭვი არავის ეპარება174. 

კენიის დედაქალაქ ნაირობიში, ქალაქის ცენტრში, ამერიკის საელჩოს უკან  

განხორციელებულმა ტერორისტულმა აქტმა 212 ადამიანი იმსხვერპლა, 4650 კი დაშავდა. 

ტანზანიის დედაქალაქ დარ-ეს-სალამში მომხდარმა ტერაქტმა 11 ადამიანის სიცოცხლე 

შეიწირა, 72 კი დაზარალდა. 1998 წლის 20 აგვისტოს პრეზიდენტმა კლინტონმა მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით განაცხადა, რომ აშშ-მა რაკეტები დაუშინა ტერორისტთა 

ობიექტებს სუდანსა და ავღანეთში, კენიაში ამერიკის საელჩოს მახლობლად და 

ტანზანიაში განხორციელებული ტერორისტული აქტების საპასუხოდ. „ჩვენი სამიზნე 

ტერორიზმი იყო, ჩვენი მიზანი - მკაფიო: მიგვეყენებინა დარტყმა რადიკალური ჯგუფების 

ქსელისთვის, რომელიც უსამა ბენ ლადენმა - ალბათ, თანამედროვე მსოფლიოში ყველაზე 

გამოჩენილმა ორგანიზატორმა და სპონსორმა დააფინანსა”.175 

ფაქტობრივად, ამ განცხადებით იწყება ბენ ლადენის სახელთან დაკავშირებული 

ტერორიზმის მთელი ეპოქა, რომლის აპოთეოზი 2001 წლის 11 სექტემბრის მოვლენები 

გახდა. 

ტყუპი ცათამბჯენების აფეთქება აშშ-ში თავისი მასშტაბებით, ნგრევისა და 

მსხვერპლის ჩათვლით, ტერორიზმის ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი აქტი იყო. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტერაქტის ორგანიზატორები ასე თუ ისე ტოვებდნენ კვალს და 

აშშ-ის სპეცსამსახურების თვალთახედვის არეში იმყოფებოდნენ, სხვადასხვა მიზეზთა 

გამო, სისხლიანი აქციის აღკვეთა ვერ მოხერხდა. 

ალ-ქაიდას ასეთი წარმატებები ალბათ უფრო კადრებთან წარმატებული მუშაობისა 

და უმაღლეს დონეზე აყვანილი კონსპიროლოგიის შედეგი იყო. ბენ ლადენის უახლოესი 

თანაშემწეები იყვნენ ეგვიპტელი ექიმი აიმან აზ ზავახირი და ქუვეითის მოქალაქე ხალიდ 

შეიხ მუჰამედი. ეს უკანასკნელი ამჟამად სამუდამო სასჯელს იხდის აშშ-ში 2001 წლის 11 

სექტემბერს მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის (მსც) შენობების აფეთქების ორგანიზებისა და 

მომზადებისათვის. თვითმფრინავების გატაცება და მათი მეშვეობით იერიში თავად ბენ 

ლადენის იდეა იყო, ამ საკითხზე მთელი საორგანიზაციო სამუშაო კი უშუალოდ ხალიდმა 

შეასრულა. ხალიდის სხვადასხვა ჩვენებაში ნათქვამია, რომ პირველი გეგმის თანახმად, 
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ტერორისტების მიერ გატაცებული თვითმფრინავები მსც-ს შენობებზე კი არა, აშშ-ის 

სხვადასხვა ქალაქში განთავსებულ ატომურ სადგურებზე უნდა მიემართათ. ხალიდი  

ხელმძღვანელობდა ტერორისტების ფინანსურ მხარდაჭერას, რომლებიც მფრინავის საქმეს 

აშშ-ში შეისწავლიდნენ.  

ხალიდის პირადი შეხვედრები ტერორისტებთან მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში 

ხდებოდა. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა 1999 წელს ჰამბურგში შედგა. 11 

სექტემბრის ტერორისტული აქციების განხორციელებისას ის, უმთავრესად, საუდის 

არაბეთის მკვიდრების გამოყენებას გეგმავდა, ვინაიდან ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის აშშ-

ის ვიზა შედარებით იოლად იყო ხელმისაწვდომი. 

ოპერაციის ფიქსირებისას, ლეგალური ფულადი გზავნილების გარდა ალ-ქაიდას 

ორგანიზაციაში იყენებდნენ თანხის ტრადიციულ არაბულ არაფორმალურ ექსპრეს-

გადარიცხვას - „ჰავალას“ (Havala). ეს სისტემა ითვალისწინებს თანხის გადაცემას სანდო 

პირზე - „საველდეგერზე“ რაიმე სახის დოკუმენტის ხელმოწერის ან გაფორმების გარეშე.176 

ეს მეთოდი აშშ-ისა და დასავლეთის სპეცსამსახურებს ხელს უშლიდა ფულადი 

გადარიცხვებისთვის თვალყურის დევნებაში ამა თუ იმ ტერორისტული აქტის 

მომზადებისას. 2001 წლის 11 სექტემბერს ალ-ქაიდამ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური 

ტერორისტული აქტი განახორციელა - 4 სამგზავრო ავიალაინერი თვითმკვლელი 

ტერორისტების ჯგუფმა გაიტაცა, შემდეგ კი ტარანული დარტყმა მიაყენა მსოფლიო 

სავაჭრო ცენტრის შენობებსა და აშშ-ის პენტაგონის შენობას (დაიღუპა 3000 ადამიანი). 

ხალიდ შეიხ მუჰამედი 2003 წლის 1 მარტს პაკისტანში დააპატიმრეს.177 ის ამ საქმის 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმე იყო, რომელმაც ამ საზარელი დანაშაულის 

უამრავ ფაქტს მოჰფინა ნათელი.  

ტერაქტების პასუხად აშშ-მა თავის მომხრეებთან ერთად ავღანეთში „თალიბანის“ 

მოძრაობა დაამხო და ტერორისტულ დაჯგუფებებს მთელ მსოფლიოში შეუტია. ალ 

ზარყაუი გახდა ამერიკელების ერაყში შეჭრის ერთ-ერთი მიზეზი 2003 წელს. ამავე წელს, 

გაეროს ზამთრის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა კოლინ 

პაუელმა სადამ ჰუსეინის მიერ მასობრივი განადგურების იარაღის ფლობისა და მისი ალ-

ქაიდასთან კავშირის მტკიცებულებები მოიყვანა. ჰუსეინისა და ბენ ლადენის 

დამაკავშირებელ რგოლად მან აბუ მუსაბა ზარყაუი დაასახელა. ამ ცნობილმა ტერორისტმა 
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სახელი იმით გაითქვა, რომ, ფაქტობრივად, ერაყში შემზარავი ტრადიციის - მძევალთა 

დასჯის ვიდეოკამერაზე აღბეჭდვის მამამთავრად იქცა. მისი ხელმძღვანელობით ერაყში 

ნამდვილი ტერორისტული ომი გაჩაღდა თვითმკვლელებისა და დანაღმული 

ავტომობილების საშუალებით. თავდასხმები მიმართული იყო ამერიკის 

ადმინისტრაციასთან მომუშავე ერაყელებისკენ, უცხოეთის მოქალაქეებისა და ახალი 

ერაყული ადმინისტრაციის თანამშრომლებისკენ. აშშ-ის სპეცსამსახურებმა ზარყაუი 2006 

წელს მოკლეს, F 16 გამანადგურებლიდან ჩამოგდებული ჭურვის მეშვეობით.178 

2003 წლიდან ალ-ქაიდამ ევროპაში ტერორისტული ომი გააჩაღა. ამ აქციებს შორის 

უნდა გამოიყოს ტერაქტი ლონდონში, რომელიც 2005 წლის 7 ივლისს განხორციელდა (56 

ადამიანი დაიღუპა, 700-მდე კი დაშავდა). 2011 წლის 2 მაისს ამერიკის სპეცსამსახურებმა 

ქალაქ აბოტაბადეში (პაკისტანი) ჩაატარეს ოპერაცია, რომლის შედეგადაც უსამა ბენ 

ლადენი მოკლეს.  

დაჯგუფებას სათავეში ჩაუდგა აიმან ალ-ზავაჰირი, რომელსაც ბენ ლადენის 

მარჯვენა ხელად მიიჩნევდნენ. სირიაში საბრძოლო მოქმედებების გააქტიურების შემდეგ 

ალ-ქაიდა ადგილობრივ საბრძოლო დაჯგუფებებთან კონტაქტის დამყარების პრაქტიკაზე 

გადავიდა. დაჯგუფებამ ანტიტერორისტული ორგანიზაციის „ISIS“-ისკენ გამორჩეული 

ყურადღებით ისარგებლა და ამჟამად აღორძინების პროცესშია.179 

მაგალითად, ალ-ქაიდას მიერ კონტროლირებადი ორგანიზაცია „ჰაიათ ტაჰრირ ალ-

შამი“ უკვე დიდი ხანია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, განსაკუთრებით იდლიბის 

პროვინციაში სირიის ჩრდილო-დასავლეთით. 

ალ-ქაიდა ცდილობს, არ დაუპირისპირდეს დასავლეთს, ისლამური მოსახლეობით 

დასახლებულ ცხელ წერტილებში საქმიანობს და აქტიურად მონაწილეობს სამოქალაქო 

ომებში. განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევა ალ-ქაიდა იემენის, ბურკინა ფასოს, 

მალის, სომალისა და ავღანეთის ლოკალურ კონფლიქტებში. 

სომალიში დიდი ხანია მოქმედებს ალ-ქაიდას ფილიალი „ალ-შაბაბი“, რომელიც, 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ტერორიზმის სპეციალისტის, კრისტოფერ ანცალონეს თქმით, 

კლანთაშორისი წინააღმდეგობებით მანიპულაციებზეა მიმართული, ასევე ქვეყნის სუსტ 

და კორუმპირებულ მთავრობაზე, რისი წყალობითაც, მიუხედავად აშშ-ისა და ქვეყნების 
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მნიშვნელოვანი ძალისხმევისა, ალ-ქაიდა, როგორც XX საუკუნის ბოლოსა და XXI 

საუკუნის დასაწყისის პერიოდის ტერორიზმის მთავარი აქტიორი, ხელს უწყობდა 

რადიკალური ისლამური მოძრაობების გააქტიურებას მთელ მსოფლიოში. რუსეთში 

მასობრივი ტერორისტული აქტები განხორციელდა ისლამისტური რადიკალების 

მონაწილეობით, რომელთა შორისაც შეიძლება გამოვყოთ ყველაზე მასშტაბურები: 

ბუდენოვსკი, ბესლანი და დუბროვკა. 

ტერორიზმის შესწავლის კონტექსტში რუსეთს განსაკუთრებული ადგილი უკავია, 

რადგან ის ტერორისტული თავდასხმების მსხვერპლიც იყო და ასევე პასუხისმგებელია 

კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის ტიპის ტერორისტული ორგანიზაციების ირიბ 

ქმედებებზე.  

ისლამისტური დაჯგუფებები მსოფლიოს სხვა კუთხეებშიც მოძლიერდნენ. ამ 

პრობლემას აწყდებიან ისეთი დიდი ქვეყნები, როგორიცაა ინდოეთი და ჩინეთი, სადაც 

პერმანენტულად გრძელდებოდა კონფლიქტები პაკისტანთან საზღვრისპირა შტატ 

ქაშმირში, სინძიან-იუღურეთის ავტონომიურ რაიონში. 

ცხელი წერტილები გაჩნდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა და ფილიპინებზეც. 

მიანმში სახელმწიფო დაუპირისპირდა როხინჯას ეთნიკურ ჯგუფებს, რომლებიც ისლამს 

აღიარებენ. ფილიპინებზე ტერორისტული დაჯგუფება „აბუ-საიაფი“ პერიოდულად თავს 

ახსენებდა ტერორისტული გამოხტომებით. სსრკ-ის დაშლის შემდეგ პალესტინის 

მოძრაობაში სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა. ცრუმემარცხენულ კავშირებს ამოფარებული 

დაჯგუფებები, რომლებსაც არაფატი ხელმძღვანელობდა, მეორე პლანზე გადავიდნენ, 

არენაზე კი გამოვიდა წმინდა რელიგიური მიმართულების ორგანიზაცია „ჰამაზი“, 

რომელმაც მოსახლეობაში ელვის სისწრაფით დაიწყო პოპულარობის მოპოვება. 

„ჰამაზის“ პოპულარობას ხელს უწყობდა მისი ქარიზმატული ლიდერის - აჰმედ 

იასინის პიროვნება. მისი წყალობით, ორგანიზაციამ პალესტინის ერთ-ერთ ანკლავზე - 

ღაზას სექტორზე კონტროლის დამყარება მოახერხა. ისლამურ სამყაროში დაძაბულობის 

ახალი ტალღა სირიაში სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ აგორდა. სირიის 

ხელისუფლებას სათავეში რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ჰაფეზ ასადი ედგა, 

რომელიც საკმაოდ მოქნილ პოლიტიკას ატარებდა საბჭოთა კავშირის მიმართ. ის 

აქტიურად უჭერდა მხარს პალესტინის მოძრაობას და პერიოდულად წამოიწყებდა ხოლმე 
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სამხედრო დაპირისპირებას ისრაელთან. სცენიდან ჰაფეზ ასადის წასვლის შემდეგ 

ხელისუფლება მის ვაჟს - ბაშარ ასადს გადაეცა. ეს ოჯახი სირიის ალავიტური 

მუსლიმანური უმცირესობის წარმომადგენელი იყო. ალავიტები სირიაში მოსახლეობის 

არა უმეტეს 15%-ს შეადგენდნენ, თუმცა, სახელისუფლებო, განსაკუთრებით კი სამხედრო 

სტრუქტურებში საკმაოდ ფართოდ იყვნენ წარმოდგენილნი. XX საუკუნის მეორე 

ნახევარში, ისრაელთან დაპირისპირების პირობებში, სირიელები დიდად არ აქცევდნენ 

ყურადღებას სახელმწიფოს ხელისუფლებაში არსებულ ეთნო-რელიგიურ დისბალანსს. 

ამას ხელს უწყობდა პარტიული საქმიანობა საზოგადოებაში, სადაც არაბული 

ნაციონალიზმის ეროვნული იდეები გადაწონიდა რელიგიურს. თუმცა, ერაყში 

ამერიკელთა შეჭრის და ამ ქვეყანაში სუნიტების შემდგომი შევიწროების შემდეგ სიტუაცია 

კარდინალურად შეიცვალა. რელიგიური და ნაციონალური წინააღმდეგობანი სირიის 

ქალაქებისა და სოფლების ქუჩებში გადმოინთხა. ქვეყანაში, ფაქტობრივად, 2001 წლიდან 

სამოქალაქო ომი გაჩაღდა. ამას დაემატა კრიზისი ერაყში, სადაც, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, ამერიკის ჯარების მიერ მოყვანილი ერაყის ახალი მთავრობის დაუფიქრებელი 

ქმედებების გამო, ერაყის არმია, ფაქტობრივად, უსაქმურად დარჩა. ჩვენ მიერ უკვე 

ნახსენებმა უსამა ბენ ლადენის თანამოღვაწე ალ ზარყუიმ ჯერ კიდევ 1999 წელს შექმნა 

ჯგუფი „ჯამაათ ალ თაუხინ ვალ ჯიჰადი“. 2004 წლის შემდეგ ჯგუფი სახელწოდებით 

„თენზიმი“ ერაყში ალ-ქაიდას ფილიალი გახდა. ჯგუფის პირველი სახელწოდება 2006 

წელს ფიქსირდება, როგორც „ისლამური სახელმწიფო“. 2014 წლის ივნისში მან თავი 

მსოფლიო ხალიფატის მემკვიდრედ გამოაცხადა.180 

სახელწოდება „ისლამური სახელმწიფო“ ხშირად იშიფრება, როგორც „ელის“ - 

ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო. ან მისი არაბული აბრევიატურა „დაიშ“. 

ექსპერტების აზრი ორგანიზაციის სახელწოდებასთან დაკავშირებით იყოფა. მაგალითად, 

ყაზახეთის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი ერლან კარინი მიიჩნევს, 

რომ ამ ორგანიზაციას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვუწოდოთ „ისლამური 

სახელმწიფო“, ვინაიდან ამ სიტყვათშეწყობის გამოყენებისას ტერორისტული 

ორგანიზაციის ინსტიტუციონიზება ხდება.181  

ამ მოსაზრებას უნდა დავეთანხმოთ, რადგან ეს სიტყვათშეწყობა აქეზებს 

ტერორისტებს და შესაძლოა საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანოს. გარდა ამისა, ამ 
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ტერმინის ტერორისტების მიმართ გამოყენებამ შესაძლოა ისლამის დისკრედიტირება 

მოახდინოს და ამ რელიგიის მიმდევრების მხრიდან ნეგატიური რეაქცია გამოიწვიოს. 

თუმცა, ცნობილი იტალიელი მკვლევარი ლორეტ ნაპოლეონი მიიჩნევს, რომ 

ორგანიზაციას „ისლამური სახელმწიფო“ უნდა ეწოდებოდეს, რამდენადაც XXI საუკუნეში 

ისლამური ხალიფატის მშენებლობის გზავნილს მოიცავს. 

რეალისტიკური სიტუაციიდან და ლინგვისტური ტერმინების სიფრთხილით 

გამოყენების აუცილებლობიდან გამომდინარე, წინამდებარე ნაშრომში ორგანიზაციას 

„ელის“-ად მოვიხსენიებთ. 

ხალიფატის გამოცხადებიდან მოყოლებული, ცენტრალიზებული სტრუქტურებისა 

და სამხედრო დისციპლინის წყალობით, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციაში ს. 

ჰუსეინის არმიის უმაღლესი ოფიცრების მონაწილეობით იყო უზრუნველყოფილი, 

დაჯგუფებამ თავისი ზეგავლენის გავრცელება ერაყისა და სირიის დიდ ტერიტორიაზე 

დაიწყო. დაპყრობილ ტერიტორიაზე შარიათის კანონებს ამოქმედებდნენ, ტარდებოდა 

მუშაობა რეჟიმის პროპაგანდისტული უზრუნველყოფის კუთხით. 

სხვა კონფესიებთან დაძაბული ურთიერთობიდან გამომდინარე, „ელის“-ის 

ხელმძღვანელებმა ძირითადი აქცენტი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვა რელიგიური 

კონფესიების წარმომადგენლებთან რელიგიურ ომზე გაამახვილეს.  

„ელის“-ის თავდასხმების მსხვერპლი ხდებოდნენ მუსლიმი-შიიტები, ქრისტიანები, 

იეზიდები, დრუზები. გარდა ამისა, სირიისა და ერაყის ისლამამდელი კულტურული 

მემკვიდრეობა განადგურდა. გააცამტვერეს უამრავი ხელოვნების ნიმუში მუზეუმებში, 

ასევე არქიტექტურის ისტორიული ძეგლები (მაგალითად, ქალაქ პალმირაში (სირია). 

მოისპო არა მხოლოდ ძველი ეკლესიები, შიიტური მეჩეთები, იეზიდების ტაძრები, 

ადამიანის ნებისმიერი გამოსახულებაც კი სისტემატურად ნადგურდებოდა. ერაყის 

სიდიდით მეორე ქალაქის - მოსულის აღებიდან ერთი თვის შემდეგ „ელის“-ის წევრებმა 

მიწასთან გაასწორეს აუნ ალ-დი - XIII საუკუნის ნაგებობა, რომელმაც მონღოლთა 

შემოსევასაც კი გაუძლო. 182 

გარდა ამისა, სირიისა და ერაყის მრავალკონფესიური და მრავალეროვნული 

ისტორიის განადგურების ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა გამოწვეულია იმით, რომ 
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ექსტრემისტებს სურდათ, იქაური მოსახლეობა კულტურული იდენტურობის გარეშე 

დაეტოვებინათ. ეს ყველაფერი მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დასჯის 

თანხლებით მიმდინარეობდა, რადგან შიშისა და ქაოსის თესვა „ელის“-ის ტერორისტთა 

ერთ-ერთი საყვარელი მეთოდი გახდა. 

მებრძოლები ათასგვარ სასჯელს იყენებდნენ მოწინააღმდეგეებისთვის და ამ 

ყველაფერს კამერით იღებდნენ. თავის მოკვეთა, დაწვა, დახრჩობა, ტანკით გასრესა, 

მაღალი სართულიდან გადმოგდება (სასჯელი ჰომოსექსუალისტებისთვის) - ეს არასრული 

ჩამონათვალია სიკვდილით დასჯის მეთოდებისა, რომლებსაც „ელის“-ის მებრძოლები 

იყენებდნენ. 

შარიათის მკაცრი კანონები ზოგჯერ აბსოლუტურად საზარელ ხასიათს იძენდა. ერთ-

ერთ ასეთ სიახლედ დაჯგუფების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იქცა მონობის 

აღდგენა. მონად, უმთავრესად, იეზიდ და ქრისტიან ქალებსა და ბავშვებს ყიდდნენ. 1-დან 

9 წლამდე ასაკის ბავშვი, 2014 წლის ოქტომბრის მონაცემებით, 200 000 ერაყული დინარი ან 

170 აშშ დოლარი ღირდა.183 

ერთ-ერთი სერიოზული როლი „ელის“-ის უმსხვილესი ტერორისტული 

ორგანიზაციის რანგში უეცარ წამოწევაში ითამაშა აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადიმ. უფრო ზუსტად 

რომ ითქვას, ტერორისტული ორგანიზაციის ლიდერის შექმნილ პროპაგანდისტულ 

ფიგურას უნდა გაეიდეალებინა დაჯგუფება და მისი უმძიმესი დანაშაულებები 

გაემართლებინა. ამისათვის ალ-ბაღდადი ყველა მუსლიმანის „ხალიფად“ გამოაცხადეს 

იბრაჰიმის სახელით. გარდა ამისა, გაავრცელეს ინფორმაცია, თითქოს ის 

წინასწარმეტყველ მუჰამედის შთამომავალი იყო და აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი ალ ჰუსეინი 

ალ ყურაში ერქვა.184 

ამ ქმედებებს უნდა გაემყარებინა ტერორისტების ქმედებები იმის იმედით, რომ 

მსოფლიომ ახალი უზენაესი ხელმძღვანელი მიიღო, რომელიც სათავეში ჩაუდგება 

ისლამურ სახელმწიფოს და ამ რელიგიას მსოფლიოში წამყვანს გახდის. 

მიუხედავად იმისა, რომ „ელის“-მა როგორღაც სახელმწიფოებრივი ფორმები მიიღო, 

მისი საქმიანობა განსხვავდებოდა სხვა რადიკალური რეჟიმებისაგან. მაგალითად, 

სუდანის ან ავღანეთში თალიბანის რეჟიმებისგან. სისასტიკით ის მართლაც აჭარბებდა 
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ყველას. მაგრამ ყველაზე საშიში მოვლენა იყო სხვა ტერიტორიებზე ექსპანსიონიზმის 

დაწყების მცდელობა, მსოფლიო ხალიფატის შექმნა და დასავლეთის ქვეყნების 

წინააღმდეგ ისლამური ტერორისტული ომის წარმოებაც კი.  

ხალიფატის შექმნის წყალობით, „ელის“-ს მიმდევრები მთელ მსოფლიოში 

გამოუჩნდნენ. თვითგამოცხადებული სახელმწიფოს ლიდერს ერთგულება ბევრმა 

რადიკალურმა ორგანიზაციამ შეჰფიცა. მთელი მსოფლიოდან ათასობით ფანატიკოსი 

გამოეშურა სირიისკენ ურწმუნოთა წინააღმდეგ წმინდა ომში ჩასართველად. ამ ადამიანებს 

„ელის“-ი მასობრივი წესით, ცოცხალ ნაღმად იყენებდა. აღსანიშნავია, რომ 

თვითმკვლელები მხოლოდ ტერორისტული ოპერაციებში კი არა, ჩვეულებრივ საომარ 

მოქმედებებშიც გამოიყენებოდნენ. 

ისლამური ხალიფატის გამოცხადებიდან ოთხი თვის შემდეგ ალ-ბაღდადის 

ერთგულების ფიცი ლიბიელმა მებრძოლებმაც დაუდეს. მათ ასევე შეუერთდა 

რადიკალური ისლამური დაჯგუფება ეგვიპტიდან „ანსათ ბეით ალ მაკდისი“. 2015 წლის 

მარტში ორგანიზაციის ლიდერს უმსხვილესი ნიგერიული ექსტრემისტული დაჯგუფება 

„ბოკო ხარამიც“ შეეკრა ფიცით. „ელის“-მა აქტიური ქმედებები წამოიწყო შემდეგ 

ქვეყნებში: ლიბიაში, ეგვიპტეში, ავღანეთში, პაკისტანში, ნიგერიაში, იემენში, საუდის 

არაბეთში და ალჟირში.185 

2014 წლის ივლისში „ელის“-ი ერაყის დედაქალაქ ბაღდადს დაემუქრა. 

ჩრდილოეთით საფრთხე შეექმნა ქურთისტანის დედაქალაქ ერბილს. აშშ-მა და 14 ქვეყანამ 

„ელის“-ის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყეს. 

ამის პასუხად ტერორისტები პროპაგანდისტულ დასჯაზე გადავიდნენ, რომელიც 

ვიდეოკამერაზე იწერებოდა და ფართოდ ვრცელდებოდა მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებით. ამასთან ერთად, კოალიციის მთავარ ქვეყნებში „ელის“-მა მასშტაბური 

ტერორისტული აქტები წამოიწყო. ამ შემაშინებელი აქციებით, რომლებმაც უამრავი 

ადამიანი იმსხვერპლეს, „ელის“-ი ცდილობდა, თავისი შესაძლებლობები გლობალურ 

მასშტაბში ეჩვენებინა. 
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„ელის“-ის ევროპაში გაჩაღებული თავდასხმები განსაკუთრებულად გამოირჩეოდა, 

ვინაიდან ტერორისტებმა ამ შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება 

დაიწყეს. მათ შორის: 

- 2016 წლის 14 ივლისს საკურორტო ქალაქ ნიცაში (საფრანგეთი) ტუნისის მოქალაქე 

ბოლელი სატვირთო ავტომობილით შეიჭრა ხალხში. დაიღუპა 86 ადამიანი, 308 კი 

დაშავდა; 

- 2016 წლის 19 დეკემბერს ტერორისტი-თვითმკვლელი ბერლინში, საშობაო 

ბაზრობის სტუმრებს დაეჯახა. შედეგად 12 კაცი დაიღუპა, 84 კი დაშავდა; 

2017 წლის 17 აგვისტოს ბარსელონაში (ესპანეთი) რამბლის ქუჩაზე ტერორისტული 

აქტი განხორციელდა. შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, 100-ზე მეტი კი დაიჭრა. იმავე დღეს 

ხუთმა ტერორისტმა მსგავსი ტერაქტის მოწყობა ქალაქ კამბრილსში სცადეს, თუმცა, ისინი 

პოლიციამ დახოცა. 

საყურადღებოა, რომ სატრანსპორტო საშუალებების გატაცების და შემდგომ ღია ცის 

ქვეშ მოწყობილ ბაზრობებზე ხალხის მასაში შეჭრის ინსტრუქცია „ელის“-ის ჟურნალში 

2016 წლის ნოემბერში, ფაქტობრივად, ბერლინის ტერაქტამდე ერთი თვით ადრე 

გამოქვეყნდა. საუკეთესო მაგალითად ჟურნალი ნიცაში განხორციელებულ ტერაქტს 

ასახელებდა.186 

„ელის“-ის ქმედებებში დასახული მიზნების მისაღწევად მრავალმხრივი საქმიანობა 

იკვეთება. ერთ-ერთი მათგანია პროპაგანდა თანამედროვე საინფორმაციო-

პროპაგანდისტული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ახალი მომხრეების მაქსიმალურად 

მისაზიდად და გადასაბირებლად. ამ საქმიანობის შედეგი გახდა  ეგრეთ წოდებული 

თვითინიცირებული ტერაქტების ახალი ტალღა. ასეთ შემთხვევაში პროპაგანდის 

მსხვერპლი ან მსხვერპლნი დამოუკიდებლად, რომელიმე ორგანიზაციის წევრობის გარეშე 

წყვეტდნენ ტერორისტული აქტის მოწყობას. ამგვარ ტერორისტულ აქტებს შორის 

შეგვიძლია დავასახელოთ: 

- 2016 წლის 12 ივნისს მასობრივი მკვლელობა ქალაქ ორლანდოს (აშშ) გეი-კლუბში. 

მკვლელი - 29 წლის ომარ მარტინი, ავღანელი ემიგრანტების ვაჟი; 
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- 2015 წლის 2 დეკემბერი. სან-ბერნარდინოში (აშშ) პაკისტანური წარმოშობის 

ოჯახურმა წყვილმა ნახევრადავტომატური შაშხანიდან შშმ პირებისთვის განკუთვნილი 

ცენტრის თანამშრომლები ჩაცხრილა. 14 ადამიანი დაიღუპა, 21 კი დაიჭრა. სპეცოპერაციის 

შედეგად ტერორისტები დახოცეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ისინი რადიკალური 

ისლამური იდეების პროპაგანდის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ, თუმცა, „ელის“-ის 

წევრები არ იყვნენ.187 ტერორისტი ქალი ტაშფინ მალიკმა, რომელიც სისხლიან 

თავდასხმაში მეუღლესთან ერთად მონაწილეობდა, „ელის“-ის ლიდერს ერთგულება 

საკუთარი ინიციატივით შეჰფიცა და ამის შესახებ „ფეისბუკის“ გვერდზეც დაწერა. 

სამართალდამცვი ორგანოების წარმომადგენლები იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ ისინი 

დამოუკიდებლად გარადიკალდნენ, „ელის“-ის იდეებით შთაგონებულნი.188 

ამ ორი მაგალითით ვხედავთ, რომ ახალი ტერორიზმის დაწყებული ტალღა 

განსაკუთრებულ საშიშროებას წარმოადგენს, რადგან პოტენციური ტერორისტები, 

შესაძლოა, არც რომელიმე რადიკალურ ორგანიზაციაში შედიოდნენ და არც 

ექსტრემისტების მცირე ჯგუფში. ასეთ შემთხვევაში, ინფორმაციის სხვადასხვა 

საშუალებიდან მიღებული რადიკალური ისლამური პროპაგანდის ზეგავლენით 

ნებისმიერმა ადამიანმა მიიჩნიოს, რომ ტერაქტის განხორციელებით უმაღლესი სულიერი 

მისია უნდა შეასრულოს. 

მიუხედავად მთელ მსოფლიოში დაწყებული ტერორისტული აქტებისა, კოალიცია, 

რომელშიც წამყვანი როლი აშშ-მა, მისმა მოკავშირეებმა და რუსეთმა შეასრულეს, 

განსაკუთრებულ წარმატებებს ვერ მიაღწევდნენ „ელის“-თან ბრძოლაში, რომ არა 

დახმარება თავად მუსლიმანებისა, რომლებიც მასობრივად ემიჯნებოდნენ დაჯგუფების 

სისხლიან აქციებს. ამ კუთხით განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ რელიგიური 

ღვთისმეტყველები და ულემები. მაგალითად, გავლენიანი რელიგიური ლიდერი დიდი 

ბრიტანეთიდან, ლესტერის ცენტრალური მეჩეთიდან მაულან შაჰიდ რეზა აცხადებდა: 

„“ელის“-ი არ წარმოადგენს მუსლიმანი-სუნიტების ორთოდოქსულ იდეოლოგიას. ისინი 

ტერორიზმისა და ძალადობის აქტებით არინ დაკავებული, ანგრევენ და ანადგურებენ 

მუსლიმანურ სიწმინდეებს... ჩვენ ვგმობთ ამას."189 

გარდა ამისა, ამას ხელს უწყობდა ისიც, რომ „ელის“-ის სერიოზული კრიტიკა 

დაიწყეს რადიკალურმა თეოლოგებმა, რომლებსაც თანამშრომლობისა და იდეოლოგიური 
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მომზადებისათვის იწვევდა ბევრი ტერორისტული ორგანიზაცია. მათ შორის იყო ალ-

ქაიდას იდეოლოგიური მოძღვარი აბუ მუჰამედ ალ-მაკდისი. სულ მალე მას შემდეგ, რაც 

„ელის“-ის ლიდერმა აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადიმ ხალიფატის შექმნის შესახებ განაცხადა, 

მაკდისმა გამოსცა ტრაქტატი, რომელშიც „ელის“-ი „ისლამური პროექტის“ ჩაშლაში 

დაადანაშაულა".190 

ფაქტობრივად, თავისი უთავბოლო ქმედებებით „ელის“-ი არა მხოლოდ პატივცემულ 

მსოფლიო საზოგადოებას დაუპირისპირდა, არამედ უამრავ რადიკალსაც, ტერორისტული 

ორგანიზაციების წევრთა ჩათვლით. 

ეს, გარკვეულწილად, მუსლიმანი თეოლოგების დამსახურებით მოხდა - მიმდევართა 

ტვინებისთვის იდეოლოგიურ ბრძოლაში გამარჯვება მოპოვებული იყო. მათ მთელ 

მსოფლიოს აჩვენეს, რომ ტერორიზმს ისლამთან არაფერი არ აკავშირებს. მუსლიმანთა 

წმინდა წიგნის - ყურანის საფუძვლების სწორ განმარტებას დიდი როლი ჰქონდა და აქვს 

ამ ბრძოლაში. სწორედ ტერორიზმის იდეოლოგიის დოგმების სუბიექტურმა განმარტებამ 

მიიყვანა ისლამის გზააბნეული მიმდევრები „ელის“-ის წიაღში. 

მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების - აშშ-ის, საფრანგეთის, რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის 

წინააღმდეგ მიმართულმა „ელის“-ის ტერორისტულმა აქტებმა, სირიის საკითხში 

შეუთანხმებლობის მიუხედავად, „ელის“-თან ბრძოლისთვის ძალისხმევის 

კონსოლიდაციას შეუწყო ხელი. 

კვაზისახელმწიფოებრივ ტერორისტულ სახელმწიფოს ძლიერი დარტყმა მიადგა. 

„ელის“-ის მიერ კონტროლირებადი ქალაქები, ფაქტობრივად, განადგურდა. 

ტერორისტების ლიდერების უმეტესი ნაწილი ლიკვიდირებული იყო, რისი წყალობითაც 

‘ელის“-მა დაკარგა მობილობა, მისი ადმინისტრაციული სისტემა კი, უბრალოდ, 

ჩამოიშალა. „ელის“-ს მოაკლდა ნავთობის კონტრაბანდით, არასუნიტური რელიგიური 

თემების წარმომადგენლების გამოძალვით, ისტორიული არტეფაქტების კონტრაბანდით, 

მძევლების გამოსყიდვით, მონათვაჭრობით და სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობით 

მიღებული შემოსავალი. დაჯგუფებამ ვერ შეძლო ადგილობრივი მოსახლეობის 

რეკრუტირება ან დიდი რაოდენობით რადიკალი ისლამისტების თავის მხარეს მოზიდვა 

უცხოეთიდან, რათა აენაზღაურებინა თავისი მებრძოლების დანაკარგები, რომელმაც, აშშ-

ის გამოთვლით, დაახლოებით 60 ათასი ადამიანი შეადგინა.191 
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«ისლამურმა სახელმწიფომ“ - „ელის“-მა, ახალი ტიპის ორგანიზაციამ, რომელიც 

ხალიფატის გამოცხადებიდან (2014 წ.) ტერორისტულ მეთოდებს იყენებს, თავისი მთავარი 

ატრიბუტი დაკარგა, რომელიც მას ერაყისა და სირიის ფართო ტერიტორიების 

მაკონტროლებელი სხვა ტერორისტული ჯგუფებისგან გამოარჩევდა.  

2019 წლის მარტში სირიის დემოკრატიული ძალების რაზმებმა „ელის“-ზე 

გამარჯვების შესახებ განაცხადეს. ტერორისტული ორგანიზაციის უკანასკნელი რაზმები 

სირიის დასახლებულ პუნქტ ბაგუზაში გაანადგურეს, რომელიც ერაყის საზღვართან 

ახლოს მდებარეობს. ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც სირიისა და ერაყის 88 

ათას კვადრატულ კილომეტრს აკონტროლებდა, თავისი უკანასკნელი ტერიტორიაც 

დაკარგა. 

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 2019 წლის 22 მარტს სირიაში 

ტერორისტული დაჯგუფების -„ელის“-ის „ასპროცენტიანი“ დამარცხების შესახებ 

განაცხადა.192 

ბაგუზაში მომხდარი მოვლენების შემდეგ, „ელის“-ზე გამარჯვების მიუხედავად, 

სიტუაცია სირიაში შორსაა სტაბილურობისაგან. აშშ-მა სირიიდან თავისი ჯარების 

გამოყვანა დაიწყო. ეს ქმედებები გარკვეული შედეგების მომასწავებელია, რომლებმაც, 

შესაძლოა, რეგიონში დაძაბულობის ეკსკალაცია გამოიწვიოს.  

ექსპერტები „ელის“-ის დაბრუნებაზე ალაპარაკდნენ. სტრატეგიული და 

საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ანალიტიკოსი მელისა დალტონი მიიჩნევს, რომ „აშშ-

ის ან მისი მოკავშირეების მხარდაჭერის გარეშე არ მოხერხდება უსაფრთხოების 

შენარჩუნება და კოალიციის მიღწევების სტაბილიზაცია.“ ამიტომ, მისი აზრით, 

სავარაუდოა, რომ დროთა განმავლობაში „ელის“-მა ისარგებლოს ადგილობრივების 

იმედგაცრუებით, როგორც ეს 2014 წელს მოხდა. ამგვარად, „ელის“-მა, შესაძლოა, კვლავ 

დაიპყროს სირიის ტერიტორია.193 

დღეისათვის საერთაშორისო საზოგადოება საკუთარი ძალისხმევით უნდა აღუდგეს 

წინ „ელის“-ის აღდგენის შესაძლებლობას. გარდა წმინდა ადმინისტრაციული 

მეთოდებისა, უპირველესად, აუცილებელია გადაწყდეს კონფესიათაშორისი პრობლემები, 

რომლებიც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში დაგროვდა სირიაში, ერაყსა და მთელ 
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ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. ამ რეგიონში სწორი მიდგომა ვერ იქნება წარმატებული 

ორ მსხვილ მუსლიმანურ თემს - შიიტებსა და სუნიტებს შორის მშვიდობისა და 

ურთიერთგაგების აღდგენის გარეშე. ამ კუთხით ერაყისა და სირიის შიიტური 

მთავრობების თანამშრომლობის გაფართოება თავის სუნიტ მოქალაქეებთან საგრძნობლად 

დაეხმარება საერთაშორისო კოალიციის ძალისხმევას „ელის“-ის აღორძინებისთვის ხელის 

შეშლაში.194 

გარდა ამისა, პროგრესულ ისლამისტ თეოლოგებს წინ სერიოზული სამუშაო ელით, 

განსაკუთრებით - ახალგაზრდობასთან, სადაც ყველაზე აქტიურად მუშაობენ „ელის“-ის 

წევრები. მთავარი ამოცანა ისლამის საფუძვლების, როგორც მშვიდობიანი და  სასარგებლო 

რელიგიის განმარტებაში გამოიხატება. ამასთან ერთად, დასავლეთმა უნდა ჩაატაროს 

დამატებითი სამუშაო მუსლიმი მოსახლეობის ინტეგრაციის კუთხით, რამდენადაც ბოლო 

ათწლეულში მუსლიმანთა თემების შეკვრამ, განსაკუთრებით - ევროპაში,  

შემაშფოთებელი მასშტაბები მიიღო. ამას ზოგჯერ ხელს უწყობს რადიკალური 

ლიბერალური რეფორმების გატარება, რომლებიც მხოლოდ რელიგიური თემების 

მუსლიმანური სეგმენტის კი არა, სხვა ტრადიციული რელიგიების უკმაყოფილებასაც 

იწვევს. ამ მიმართულებით პროგრესის არარსებობამ, შესაძლოა, ტრაგიკულ შედეგებამდე 

მიგვიყვანოს. მაგალითად, ცნობილმა ფრანგმა მეცნიერმა, ისლამის სპეციალისტმა რემი 

ბრაგმა ფრანგული ჟურნალის  „ფიგაროს“ შეკითხვას უპასუხა, რომ „ელის“-ის მიზანი 

სრულიად შესაძლოა, საფრანგეთში სამოქალაქო ომის გაღვივება იყოს.195 
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თავი 3 

ტერორისტული აქტები თანამედროვე საქართველოში 

ქვემოთ წარმოდგენილია საქართველოში 1992 წლიდან მომხდარი გახმაურებული 

ტერორისტული აქტების სტატისტიკა, რომელიც ეფუძნება იმდროინდელი მასმედიის 

მონაცემებს. 

ტერორისტული აქტები სრულად არ არის ასახული, რადგან ზოგიერთ საკითხთან 

დაკავშირებით არსებობს რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები, მიმდინარეობს 

ძიება. 

1992 წლის 13 ივნისს 11 საათსა და 10 წუთზე სიმონ ჩიქოვანის ქუჩაზე მძლავრი 

აფეთქება მოხდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა წითელი ზაპაროჟეცის (ვაზ-53 ტიპის) 

ავტომობილში იყო ჩამონტაჟებული და დისტანციური მართვის პულტით მოხდა მისი 

აფეთქება. სამიზნე ჯაბა იოსელიანი იყო, რომლის კორტეჟმაც აფეთქებას 30 წამით 

გაუსწრო. აფეთქების ორგანიზატორები და შემსრულებლები ე.წ. „ზვიადისტური“ 

მოძრაობის აქტიური წევრები გელბახიანი-დომუხოვსკი-დოკვაძე იყვნენ. აფეთქების 

შედეგად დაიღუპა 5 და დასახიჩრდა ამდენივე უდანაშაულო პირი. 

1992 წლის 4 ოქტომბერს, როცა გაგრა დაეცა, სახელმწიფოს მეთაურის ვერტმფრენი 

განთიადში გადაფრინდა. მას თან ახლდა ორი საბრძოლო ვერტმფრენი მი-24. ერთ-ერთ 

ვერტმფრენს რუსული საბრძოლო გემიდან ესროლეს და მწყობრიდან გამოიყვანეს. 

საბრძოლო გემი ყურეში იდგა. საბრძოლო ხომალდიდან რაციით შევარდნაძის 

ვერტმფრენს დაუკავშირდნენ და გააფრთხილეს, რომ ვერტმფრენს დღისით უფლება აქვს 

გემს 5 კილომეტრის რადიუსით მიუახლოვდეს, ხოლო ღამით მანძილი 15 კმ-იანი უნდა 

იყოს, და მოითხოვეს გემს მოთხოვნილი მანძილით დაშორებოდნენ, ხოლო ბრძანებების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში ცეცხლს გახსნიდნენ. გია ყარყარაშვილმა ამ 

გაფრთხილებას უპასუხა, რომ ვერტმფრენის ბორტზე იმყოფებოდა საქართველოს 

სახელმწიფოს მეთაური. ამის შემდეგ რუსების მი-24 ამოუდგა შევარდნაძის ვერტმფრენს, 

რომელიც შემდეგ ძალიან სწრაფად ქვემოდ მოექცა შევარდნაძის ვერტმფრენს, შექმნა 

საჰაერო ორმო და ისევ ჩქარა გამოეცალა. სახელმწიფოს მეთაურის ვერტმფრენმა მძაფრად 

დაიწყო ვარდნა ქვევით, ზღვისკენ. პროფესიონალმა პილოტმა ჯიმი მაისურაძემ შეძლო 
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საჭის დამორჩილება და რუსების მი-24-ს მეორე მანევრის შესრულების საშუალება არ 

მისცა, მან სარაკეტო დანადგარით ცეცხლი გაუხსნა. 

1994 წლის თებერვალში საკუთარ სახლში ააფეთქეს ეროვნული გვარდიის 

პოლკოვნიკი ნიკოლოზ კეკელიძე. აფეთქება 4 საათზე დისტანციური მართვის 

პლასტიკური ბომბით განხორციელდა, რომელიც მისი საძინებლის გარეთა კედელზე იყო 

დამონტაჟებული. 

1994 წლის 20 აპრილს დილით, დაახლოებით 9 საათსა და 15 წუთზე, ნუცუბიძის 

პლატოს მეორე მიკრორაიონში, თავისი სახლის მახლობლად, მოკლეს საქართველოს 

სატრანსპორტო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსი, რესპუბლიკის შინაგან 

საქმეთა მინისტრის მოადგილე, პოლიციის გენერალ-მაიორი გია გულუა. იგი თავისი 

სამსახურის ავტომობილით სამსახურში მიდიოდა. დაიღუპნენ აგრეთვე მძღოლი და 

ავტომანქანაში მჯდომი სატრანსპორტო პოლიციის თანამშრომლები. 

ტერორისტები ორი ავტომანქანით იყვნენ და 2-3 წუთის განმავლობაში ავტომატური 

ცეცხლსასროლი იარაღით მსხვერპლს ცეცხლი გაუხსნეს. 

1994 წლის 6 სექტემბერს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ოპერაციული 

სამმართველოს უფროსმა იური გულიევმა სპეცრაზმ „ალფას“ ჯგუფის უფროსს გურამ 

პაპუკაშვილს თბილისის საარტილერიო სასწავლებლის შენობაში გადასცა ხელჩანთა, 

რომელშიც იდო ერბოს ყუთი ასაფეთქებელი ნივთიერებით - საათის მექანიზმით. 

პაპუკაშვილმა აეროპორტის მოსაცდელ დარბაზში უცხო მგზავრს - ზაზა ნებიერიძეს 

მოგონილი მოტივით ასაფეთქებელი მოწყობილობა შეაჩეჩა და თვითმფრინავის სალონში 

შეხვედრა აღუთქვა. ნებიერიძემ სალონში პაპუკაშვილი ვერ შენიშნა, რამაც დააეჭვა და 

ეკიპაჟს უამბო მომხდარის შესახებ. თვითმფრინავის დათვალიერების შემდეგ 

საბარგულში მომართული ასაფეთქებელი მექანიზმი აღმოაჩინეს. თბილისი - მოსკოვის 

რეისი 12:00 საათზე უნდა შემდგარიყო, ხოლო აფეთქება 13:30 საათზე უნდა მომხდარიყო. 

თვითმფრინავში ტერორისტული აქტის სამიზნეების, გენერლების - გიორგი 

ყარყარაშვილისა და პაატა დათუაშვილის გარდა 173 მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები 

იმყოფებოდნენ. 
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1994 წლის 3 დეკემბერს დაახლოებით დილის 10 საათზე, საკუთარ სახლთან, 

ავტომანქანაში ჩაცხრილეს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, 

აღმოსავლეთ ევროპის ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის გენერალური მდივანი 

გიორგი ჭანტურია, რომელიც საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. მოკლული 

იქნა აგრეთვე გიორგი ჭანტურიას თანმხლები პირი - ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის 

წევრი გია ბარამია, ხოლო ირინა სარიშვილი დაიჭრა. თავდამსხმელები იყვნენ 

შეიარაღებული რუსული წარმოების ცეცხლსასროლი ავტომატური იარაღებით. მათ 

ასეული ტყვია დაცალეს, შემდეგ ავტომობილში ჩასხდნენ და მიიმალნენ. 

1995 წლის იანვარში, რუსეთში სასწავლებლად მივლინებულ გენერლებზე 

(ყარყარაშვილი, დათუაშვილი) ტერორისტული აქტი განხორციელდა. 

მომხდარის ზოგადი სურათი შემდეგია: გია ყარყარაშვილი გენერალური შტაბის 

საერთო საცხოვრებლიდან გამოსვლისას კუთვნილი BMW-ს ტიპის ავტომობილს 

მიუახლოვდა და დაინახა, რომ ავტომობილის ოთხივე კარი გამოღებულია, ხოლო 

მანქანიდან ამოღებულია ელექტრომოწყობილობა. 

ყარყარაშვილმა და დათუაშვილმა აკადემიისაკენ გზა ფეხით გააგრძელეს. ათიოდე 

მეტრის გავლის შემდეგ მათ ოთხმა ნიღბიანმა პიროვნებამ ცეცხლი გაუხსნა. ხოლო შემდეგ 

თავდამსხმელები კარგად დაცული სამხედრო აკადემიის ტერიტორიიდან ავტომობილით 

მიიმალნენ. 

ტერაქტის შედეგად დათუაშვილი ადგილზე გარდაიცვალა, ყარყარაშვილი მძიმედ 

დაიჭრა - მას ჰქონდა თავის ქალის გამჭოლი ჭრილობა, ხერხემლის, ფილტვებისა და 

მუცლის არის მძიმე დაზიანება. 

1995 წლის 9 აპრილს დავით აღმაშენებლის გამზირზე, რუსეთის საელჩოსთან მოხდა 

აფეთქება, რომელზეც პასუხისმგებლობა უკვე მეორედ აიღო საკუთარ თავზე 

ტერორისტულმა ორგანიზაციამ „ალგეთის მგლები“. 

პირველი ტერაქტისგან განსხვავებით, მეორეს, საბედნიეროდ, მსხვერპლი არ 

მოჰყოლია. (პირველი ტერაქტი მათ ტაშკენტის ქუჩაზე - ამიერკავკასიაში რუსეთის 

ჯარების შტაბთან მოახდინეს. აფეთქებას ქართველი ზემდეგის სიცოცხლე შეეწირა). 
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1995 წლის 20 ივნისს დილის 9 საათსა და 50 წუთზე, ილია ჭავჭავაძის პროსპექტზე, 

თავისივე საცხოვრებელი სახლის წინ ორი ბოროტმოქმედი (ამჟამად გასამართლებული 

„მხედრიონელები“) თავს დაესხა და მაყუჩიანი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ედუარდ 

შევარდნაძის ფონდის უფროსი, „დემოკრატია და აღორძინების“ ვიცე-პრეზიდენტი 

სულიკო ხაბეიშვილი და სასიკვდილოდ დაიჭრა მისი მძღოლი აკაკი დალაქიშვილი, 

რომელიც საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა (თავდასხმა მოხდა მაშინ, როცა 

ხაბეიშვილი სამსახურეობრივ ავტომანქანაში ჯდებოდა). 

1995 წლის 29 აგვისტოს 18:30 საათზე მაშინდელი სამთავრობო რეზიდენციის 

(ყოფილი „იმელი“-ის) ეზოს ჭიშკრიდან გამოუხვია თუ არა საქართველოს სახელმწიფოს 

მეთაურის ბრონირებულმა ავტომობილმა, მძლავრი აფეთქება მოხდა. სახელმწიფოს 

მეთაური მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში მიემართებოდა, სადაც კონსტიტუციის 

მიღების საზეიმო ცერემონიალი უნდა გამართულიყო. აფეთქება სამმა ტერორისტმა 

რადიომართვადი ბომბის მეშვეობით მოახდინა. ისინი იქვე ავტომობილში ისხდნენ, 

ხოლო ასაფეთქებელი ნივთიერება 20-30 კილოგრამი ტროტილი და რამდენიმე „მონ-50“ 

ტიპის ნაღმი „იმელი“-ს ეზოში მდგარი ავტომობილ „ნივის“ კარში იყო ჩამონტაჟებული. 

პრეზიდენტის ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა, კარები არ იღებოდა, მანქანიდან 

გადმოსულმა მძღოლმა უკანა კარის გაღება მოახერხა და შევარდნაძის გადმოსვლისთანავე 

ალმოდებული ავტომობილი აფეთქდა. დაცვის მიერ მოხერხდა შევარდნაძის გადაფარვა 

და ევაკუირება, იგი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მიიყვანეს. შევარდნაძე მსუბუქად 

დაიჭრა, ასევე მსუბუქი და საშუალო დონის დაზიანება მიიღეს დელეგაციაში შემავალმა 

პირებმა და დაცვის წევრებმა. აღნიშნული ტერაქტი 19 დღეში გაიხსნა. დანაშაულებრივი 

ქმედების ძირითადი ფიგურანტები (ჯაბა იოსელიანი, თემურ ხაჩიშვილი, გელა 

გელაშვილი და სხვები) დააპატიმრეს, ხოლო მაშინდელი სუს-ის ხელმძღვანელი და 

ტერაქტის ფაქტობრივი ხელმძღვანელი იგორ გიორგაძე ამჟამად ძებნაშია და იმყოფება 

რუსეთში. 

1997 წლის 9 მაისს საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების თანამშრომლებმა 

თბილისი-წყნეთის გზაზე საბრძოლო მდგომარეობაში მყოფი ასაფეთქებელი 

მოწყობილება აღმოაჩინეს. კერძოდ, ორი ნაღმი დამონტაჟებული იყო ძალზე მსუბუქი 
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ავტომობილის ფანჯრის სიმაღლეზე, აფეთქების შემთხვევაში დაზიანდებოდა რამდენიმე 

ათეული მეტრის რადიუსში მდებარე ავტომობილი. 

გამოძიებამ ვერ დაადგინა, თუ ვის წინააღმდეგ მზადდებოდა ტერაქტი, თუმცა ერთ-

ერთი ყველაზე გავრცელებული ვერსიის მიხედვით, სამიზნე პარლამენტის თავმჯდომარე 

ზურაბ ჟვანია იყო. ვერსიას საფუძვლად ძირითადად ის გარემოება უდევს, რომ ჟვანიას 

ოჯახი იმ პერიოდში წყნეთში ისვენებდა და პარლამენტის თავმჯდომარე თითქმის ყოველ 

საღამოს ოჯახს აკითხავდა (თუმცა, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ასაფეთქებელი 

მოწყობილება დიდი ხნის წინ იყო ჩამონტაჟებული). 

1997 წლის 28 სექტემბერს ქალაქ ზუგდიდში მოხდა ორი აფეთქება: ერთი ბაზრის 

ტერიტორიაზე, ხოლო მეორე რკინიგზის სადგურში მდგარი თბილისი-ზუგდიდის N6 

მატარებელში. ასაფეთქებელი მოწყობილება ჩამონტაჟებული იყო იატაკსა და 

აკუმულატორების სათავსოს შორის. აფეთქების შედეგად მძიმედ დაიჭრა გოგონა 

(დაკარგა ქვედა კიდურები). 

1998 წლის 9 თებერვალს 23 საათსა და 16 წუთზე ქ. თბილისში, ვახტანგ გორგასლის 

ქუჩაზე, 300 არაგველის მემორიალთან პრეზიდენტის კორტეჟს თავს დაესხა 18 პირი, 

რომლებმაც ცეცხლი გაუხსნეს ერთჯერადი გამოყენების ყუმბარმტყორცნებიდან და 

ავტომატური იარაღიდან, გამოიყენეს ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარები (რომელთა ნაწილიც 

არ აფეთქდა სროლისათვის საჭირო სიმაღლის მიუღწევლობის გამო). პრეზიდენტის 

კორტეჟში შემავალი ყველა მანქანა მძიმედ დაზიანდა და საცეცხლე ზონის კომპაქტურ 

წრედში გაჩერდა. აგრეთვე მძიმედ დაზიანდა პრეზიდენტის ბრონირებული მერსედესი, 

მას ორი ყუმბარა მოხვდა. აფეთქების შედეგად საქარე მინა ჩატყდა, ძარას და წინა 

საბურავებს ცეცხლი გაუჩნდა. მძღოლმა შეძლო მანქანის დამორჩილება და 150 მეტრი 

გაიარა, ეს საკმარისი აღმოჩნდა ე.წ. სიკვდილის ზონიდან გამოსვლისთვის. ორმხრივი 

სროლის შედეგად დაიღუპნენ პრეზიდენტის დაცვის უფროსი, ოფიცერი კახაბერ 

შევარდენიძე და სპეციალური ქვედანაყოფის მებრძოლი დავით კოკაური. ტერორისტთა 

მხრიდან დაიღუპა ერთი პიროვნება, მას ეცვა ჯავშანჟილეტი, მაგრამ ავტომატური 

იარაღის ერთმა ტყვიამ მასში ზურგის მხრიდან გაატანა. 

ტერორისტები ავტომობილებით მიიმალნენ. ზოგი მათგანი გატაცებული იყო. 

სახელმწიფო უშიშროების მიერ აღმოჩენილ ერთ-ერთ ასეთ ავტომობილში (მეორე დღეს) 
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ნაპოვნი იქნა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღები, ტანკსაწინააღმდეგო და სხვა ტიპის 

ხელყუმბარები, რადიოგადამცემები, სამხედრო კომუფლიაჟები და ა.შ. ტერორისტების 

მხრიდან ხდებოდა ტერაქტის დოკუმენტირება - ვიდეოგადაღებას ორი პირი 

ახორციელებდა მეტეხის ტერიტორიიდან. ტერორისტთა ნაწილს წარედგინა ბრალი 

ტერორიზმის ბრალდებით. ტერორისტთა დიდი ნაწილი საქართველოს მოქალაქეები - ე.წ. 

„ზვიადისტები“ იყვნენ. 

1998 წლის 19 თებერვალს 25 კაციანმა ჯგუფმა - 9 თებერვლის ტერაქტის მონაწილე 

გოჩა ესებუას ხელმძღვანელობით ქალაქ ზუგდიდში დაცხრილეს გაეროს სამხედრო 

დამკვირვებელთა ავტომობილები, გაიტაცეს 4 დამკვირვებელი და ერთი ქართველი 

თარჯიმანი. ტერორისტებმა გეზი სოფელ ჯიხაშკარისკენ აიღეს და მეგონა მარგიას 

საცხოვრებელ სახლში გამაგრდნენ. მათ ჰქონდათ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი 

დიდი რაოდენობით, სხვადასხვა ტიპის ყუმბარები, რაციები და სხვადასხვა ტიპის 

საკომუნიკაციო საშუალებები. გოჩა ესებუას განკარგულებაში იყო სატელიტური 

ტელეფონი, რომლის მეშვეობითაც ტერაქტის პერიოდში იგი ინტენსიურად რეკავდა 

მოსკოვში საკოორდინაციო საბჭოს წევრებთან და იღებდა მითითებებს (ასე მაგალითად, 

მისგან დაირეკა: 19 თებერვალს 3-ჯერ; 23 თებერვალს 4-ჯერ; 24 თებერვალს 6-ჯერ; ხოლო 

მოსკოვიდან თბილისში და ზუგდიდში ტერორისტებთან დაირეკა 70-ჯერ). 

ესებუამ წამოაყენა აბსურდული მოთხოვნები: 

• გათავისუფლდნენ ის პირები, რომლებიც 9 თებერვლის ტერაქტში არიან 

ეჭვმიტანილები; 

• გამოცხადდეს ე. შევარდნაძე მათთან მოლაპარაკებების საწარმოებლად; 

• შეწყდეს ზვიადისტების დევნა და დაიწყოს დიალოგი. 

ტერორისტებსა და მძევლებს შორის ურთიერთობა საკმაოდ ნორმალური იყო, ამის 

დემონსტრირებას ესებუას ჯგუფი ფართოდ ახდენდა. ტერაქტის დღეს ტერორისტებთან 

20-მდე ჟურნალისტი იმყოფებოდა, მათ უშიშროების და პოლიციის საკონტროლო ზონა 

ფაქტობრივად უპრობლემოდ გადალახეს. 
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25 თებერვალს ღამის 11:00 საათზე ესებუამ ორ პიროვნებასთან ერთად დატოვა 

ჯიხაშკარი (ჯგუფის ხელმძღვანელად ზურაბ შონია დარჩა). 12 ტერორისტი მთავრობას 

ჩაბარდა. მძევლები ეტაპობრივად გაათავისუფლეს. 

იმავე წლის 31 მარტს სამეგრელოში პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმმა ალყა 

შემოარტყა ადგილს, სადაც ესებუა და მისი 2 თანამზრახველი იმყოფებოდნენ. 

ოპერატიული ინფორმაცია უშიშროების სამინისტროს მიერ იყო მოპოვებული. 

ურთიერთბრძოლის შედეგად ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული ესებუა. 

5 აპრილს, გოჩა ესებუას დაკრძალვის პროცესიაზე, ესებუას ჯგუფის წევრმა გია 

მესხიამ, მეტსახელად „კინკონგმა“, მოახდინა ხელყუმბარის აფეთქება და გაისროლა 5 

ტყვია, რის შედეგადაც დაიჭრნენ შემორიგებულები, ხოლო ზურაბ შონია მოკლული იქნა. 

1998 წლის 24 აგვისტოს 10:00 საათზე, ორშაბათს, ქალაქ ზუგდიდის სამხარეო 

ადმინისტრაციულ შენობაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ 

ყოველ ორშაბათს, 10:00 საათზე სამხარეო ადმინისტრაციის თათბირი იმართებოდა, 

თუმცა ტერაქტის დღეს თათბირი გარკვეული მიზეზების გამო არ იყო დანიშნული. 

ასაფეთქებელი ნივთიერება წინასწარ იყო შენობაში მოთავსებული. აფეთქებას შეეწირა 

ორი ადამიანის (დედა-შვილის) სიცოცხლე, სამოცდაათამდე ადამიანი დაშავდა. 

დაშავებულთა უდიდესი ნაწილი აფხაზეთიდან გადაადგილებული პირები იყვნენ, 

რომლებიც ადმინისტრაციულ შენობაში შემწეობის მისაღებად იმყოფებოდნენ. 

1999 წლის 9 ივლისს კოდორის ხეობაში გეგმიურ გასვლას ორი ვერტმფრენით 

აწარმოებდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამთავრობო დელეგაცია - 

მინისტრთა საბჭოს მოადგილის ლონდერ ცაავას ხელმძღვანელობით. 

სოფელ აჟარაში დაშვებულ ვერტმფრენებში შეიჭრა რამდენიმე ნიღბიანი, 

შეიარაღებული პირი და აიძულეს ეკიპაჟი გეზი სოფელ ჩხალათისაკენ აეღოთ. 10 ივლისს 

მოლაპარაკებების საფუძველზე მოხერხდა მძევლების გათავისუფლება და ისინი 

ვერტმფრენებით თბილისში დაბრუნდნენ. 

1999 წლის 13 ოქტომბერს, გაეროს სამხედრო მისიის სოხუმის ოფისის 5 

წარმომადგენელი, აგრეთვე მედიცინის მუშაკი და თარჯიმანი, სოხუმიდან ვერტმფრენით 

ჩაფრინდნენ კოდორის ხეობაში, სადაც მათ თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები და 
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მძევლად აიყვანეს. გამტაცებლები ითხოვდნენ თანხას მძევლების გათავისუფლების 

სანაცვლოდ. სამთავრობო სტრუქტურებმა მოლაპარაკების პროცესში მოახერხეს 

მძევლების გამოსასყიდის გარეშე ეტაპობრივად გათავისუფლება. ინციდენტი 16 

ოქტომბერს ამოიწურა. 

2000 წელი დიდ დიღომში განხორციელებული ტერორისტული აქტი - გურამ 

თევზაძის მკვლელობა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ძმა მოკლეს ასაფეთქებელი 

მოწყობილობით. 

2004 წლის 20 ოქტომბერს საქართველოს სპეცდანიშნულების რაზმმა დივერსიული 

ჯგუფი გაანადგურა. სავარაუდოდ, ეს ჯგუფი აფეთქებდა ელექტროგადამცემ ხაზებს. 

2004 წლის 9 ოქტომბერს აფეთქება მოხდა ქართლი-2-ზე; 

2004 წლის 10 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოში მაღალი ძაბვის ორი გადამცემი 

ააფეთქეს. 

2005 წლის 1 თებერვალი. ტერორისტული აქტი გორში. დაიღუპა 3 ადამიანი, 

დაშავდა 27. 

2006 წლის ზამთარში, რუსეთის სპეცსამსახურებმა განახორციელეს აფეთქება რუსეთ-

საქართველოს მაგისტრალურ გაზსადენზე. 

2008 წელი რუსეთ-საქართველოს ომი. 

2009 წლის 15 ოქტომბერს კვლავ მოხდა ქართლი-2-ის მაღალი ძაბვის გადამცემი 
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