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ანოტაცია. საზოგადოების განვითარების ისტო-

რია და მისი მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი 

მუდმივად კორელაციაშია ომების ისტორიასთან. 

ადამიანის ცხოვრების დონის აღმავლობის სურვი-

ლი, სისწრაფე, მისი მაღალხარისხობრივი მაჩვე-

ნებელისკენ სწრაფვა მუდმივად დაკავშირებული 

იყო გამოგონებებთან, ტექნოლოგიურ სიახლეებთან 

და მათი განვითარების უწყვეტ პროცესთან. ამ მხივ 

გამონაკლისი არც სამხედრო-საინჟინრო მეცნიერე-

ბისა და მრეწველობის სფერო იყო. 

წარმოდგენილ სტატიაში განხილულია 21-ე საუ-

კუნის ომების პირობებში თანამედროვე ტექნოლო-

გიების გამოყენებისა და ზეზუსტი ინტელექტუა-

ლური საბრძოლო იარაღის მნიშვნელობა. აქ საუბა-

რია სადაზვერვო დანიშნულებისა და კინეტიკური 

დარტყმის შესაძლებლობის მქონე დრონების როლ-

ზე საბრძოლო მოქმედებებში და მათი მხარდაჭე-

რის საკითხზე კოსმოსური ბაზირების სისტემებით. 

ამან გადაშალა ახალი ეპოქალური ფურცელი თანა-

მედროვე ომის ხელოვნებაში და მიანიშნა თანამედ-

როვე ომის სახეცვლილებაზე. ნაშრომში განხილუ-

ლია ის თავისებურებები, რომლებიც რეალურად 

გამოჩნდა საჰაერო-კოსმოსურ და კიბერსივრცეში 

მიმდინარე საომარი მოქმედებებისას. ნაჩვენებია ამ 

მოქმედებებთან სინთეზში არსებული ის გამოწვე-

ვები და პრობლემები, რომლებიც სამხედრო გადა-

წყვეტილებების მიღების პროცესის თანმდევია. 
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სტატიაში ასევე მოცემულია სადაზვერვო და გამა-

ნადგურებელი უპილოტო საფრენი აპარატების რო-

ლი და მნიშვნელობა თანამედროვე ფართომასშ-

ტაბიან, თუ ლოკალურ, საბრძოლო მოქმედებების 

პირობებში, განსაკუთრებით კი ისეთი პატარა ქვეყ-

ნისთვის, როგორიც საქართველოა.  

 

საკვანძო სიტყვები: ბაზირების სისტემები; 

დრონი; კოსმოსური სივრცე; საჰაერო-კოსმოსური 

სისტემა; ტექნოლოგიური ომი; უპილოტო ტექნო-

ლოგიები. 

 

შესავალი 

1944 წლის 27 სექტემბერს, კუნძულ ბუგენვილის 

სანაპიროზე მიტოვებულ სავაჭრო გემზე ბაზირე-

ბული იაპონიის საიმპერატორო არმიის ჰაერსაწინა-

აღმდეგო ბატარეის პერსონალმა შენიშნა ოთხი ამე-

რიკული თვითმფრინავი, რომლებიც მიემართე-

ბოდნენ მათი მიმართულებით. მათ მიერ გახსნილი 

ცეცხლის შედეგად ორი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს 

ხომალდიდან მოშორებით, ხოლო ორი მოხვდა 

პირდაპირ მიზანს და ბატარეა განადგურდა. აღნიშ-

ნული ინფორმაცია იაპონელთა შტაბში ჩაითვალა 

რუტინულად, მაგრამ აშშ-ის საზღვაო ძალების შტა-

ბის მხოლოდ შეზღუდულმა წრემ იცოდა, რომ ეს 

შემთხვევა გამოირჩეოდა ჩვეულებრივი სამხედრო 

ინციდენტებისგან. უფრო მეტიც, იმ პერიოდისთ-

ვის, სავარაუდოდ, ვერავინ ხვდებოდა, რომ ეს 

შემთხვევა შევიდა ისტორიაში როგორც საბრძოლო 

ვითარებაში დრონების კინეტიკური გამოყენების 

პირველი პრეცედენტი. 

საქმე ისაა, რომ ოთხივე თვითმფრინავი იყო სპე-

ციალურად აღჭურვილი ორძრავიანი საფრენი აპა-

რატის ვერსია, რომელიც იმართებოდა დისტანციუ-

რად და ატარებდა დაახლოებით 900-კილოგრამიან 

თითო საავიაციო ბომბს. აღნიშნული დრონები იყო 

TDR-1 მოდელის საფრენი აპარატები, რომელთა 

შექმნის და გამოყენების პროექტი დაიწყო 1942 

წელს აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ძალების ოფიცერ 

დელმარ ფარნის ინიციატივით. ამ პროგრამის ფარ-

გლებში, საბრძოლო მოქმედებების თეატრში გაიგ-

ზავნა 46 ერთეული TDR-1 ტიპის საფრენი აპარატი, 

რომელთაგან 15 დაიკარგა ისე, რომ მიზნამდე ვერ 

მიაღწია, ხოლო დანარჩენებიდან მხოლოდ ნახე-

ვარმა შეძლო მიზნამდე მიღწევა მეტ-ნაკლებად 

ზუსტი დარტყმის შედეგით. 

შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპისთვის ეს შედეგი 

იყო საკმაოდ შთამბეჭდავი და განსაკუთრებით 

TDR-1-ის საბრძოლო ოპერირების რადიუსის 160 

საზღვაო მილამდე გაზრდის შემდეგ. თუმცა ამ 

პროგრამას თან ახლდა სერიოზული შეზღუდვები, 

რადგან დრონების გამოყენება შესაძლებელი იყო 

მხოლოდ დიდგაბარიტიანი ობიექტების წინააღმ-

დეგ, რომლებიც კარგად ჩანდა არცთუ ისე მაღალი 

ხარისხის ტელეკამერაში. 

საბოლოოდ, 1944 წლის ოქტომბერში, ყველა TDR-

1 გამოყვანილი იყო საბრძოლო მოქმედებების თეატ-

რიდან და შეიძლება ითქვას, რომ, ეს პროექტი გახდა 

სამხედრო–პოლიტიკური ინტრიგების მსხვერპლი, 

რადგან აშშ-ის ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებ-

ში ვერ განჭვრიტეს ამ პროექტის სამომავლო პოტენ-

ციური შესაძლებლობები [1]. 

შეიძლება ითქვას, რომ დრონების კინეტიკური 

ფუნქციის რენესანსი დაიწყო 2002 წლის ნოემბრის 
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დასაწყისიდან, როდესაც ცენტრალური სადაზვერ-

ვო სააგენტოს კუთვნილი დრონიდან განხორციელ-

და დარტყმა (Hellfire სისტემის რაკეტით) ავტომან-

ქანაში მჯდომ ალ-ქაიდას რამდენიმეკაციან ტე-

რორისტულ ჯგუფზე იემენში [2]. II მსოფლიო ომის 

დროინდელი წინამორბედისგან განსხვავებით, ეს 

დარტყმა გამოირჩეოდა დიდი სიზუსტით და ნათ-

ლად აჩვენა უპილოტო სისტემების პოტენციალი 

თანამედროვე ომში. შესაბამისად, თამამად შეიძ-

ლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევამ გადაშალა ახალი 

ფურცელი თანამედროვე ომის ხელოვნებაში და 

მიანიშნა თანამედროვე ომის ტრანსფორმაციაზე.  

რა სახის ცვლილებები მოახდინა უპილოტო 

ტექნოლოგიების განვითარებამ თანამედროვე ომის 

ხელოვნებაში? რამდენად შეუწყო ამას ხელი კოსმო-

სური სივრცის ათვისებამ და კოსმოსური ბაზირე-

ბის სისტემების სულ უფრო ფართო და აქტიურმა 

გამოყენებამ? რა მორალურ-ფსიქოლოგიური, სო-

ციალური და პოლიტიკური თავისებურებები მოჰყ-

ვა საბრძოლო ველზე უპილოტო მართვადი სის-

ტემების გამოჩენას? წინამდებარე სტატია წარმოად-

გენს მცდელობას პასუხი გასცეს ამ და სხვა თანამ-

დევ საკითხებს. 

   

ძირითადი ნაწილი 

კოსმოსი როგორც პოტენციური ბრძოლის ველი 

ადამიანის არსებობის მრავალსაუკუნოვან ის-

ტორიაში, ჩვეულებრივად ომები მიმდინარეობდა 

ორ ძირითად სივრცეში – სახმელეთო და საზღვაო. 

გასული საუკუნის საწყისმა ეტაპმა, განსაკუთრე-

ბით კი პირველმა მსოფლიო ომმა აჩვენა, რომ საბრ-

ძოლო მოქმედებები გადავიდა საჰაერო სივრცეში, 

მაგრამ მეოცე საუკუნის II ნახევრიდან კოსმოსური 

სივრცე უკვე განიხილებოდა როგორც პოტენციური 

ბრძოლის ველი. ეს ყველაფერი განაპირობა მუდ-

მივმა ტექნოლოგიურ პროგრესმა, რომლის ერთ-

ერთ მასტიმულირებელ ფაქტორად ყოველთვის 

ითვლებოდა ქვეყნების სამხედრო-პოლიტიკური 

ინტერესები (ერთმანეთზე სამხედრო უპირატესო-

ბის მოპოვებით). 

საგულისხმოა, რომ კოსმოსური დაზვერვისა და 

კოსმოსური თავდაცვის მნიშვნელობა საქართვე-

ლოს თავდაცვითი ძლიერების საქმეში. არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარე-

ბის, ცალკეული სახელმწიფო სამოქალაქო ორგანი-

ზაციებისა თუ კერძო კომერციული სუბიექტების 

მუშაობის ხელშეწყობისათვის. 

თანამედროვე ტექნოლოგიური ომი წარმოუდ-

გენელია თანამგზავრული ბაზირების მართვისა და 

კონტროლის სისტემების გამოყენების გარეშე (რო-

გორიცაა სპეციალური ოპერაციების ძალებთან და-

ხურული კავშირგაბმულობის არხები). კოსმოსური 

დაზვერვა ხელს უწყობს ისეთ რაიონებსა და ობიექ-

ტებზე თვალთვალს, რომელიც მიუწვდომელია სა-

დაზვერვო ავიაციისთვის, ხოლო გლობალური პო-

ზიციონირების სისტემის პლატფორმაზე მართვადი 

ბომბები და რაკეტები გამოირჩევა დიდი სიზუსტით 

სტაციონარული ობიექტების განადგურებაში. 

თითქმის ნახევარი საუკუნეა, რაც დაწყებულია 

და ხორციელდება კოსმოსურ სისტემებზე სამეც-

ნიერო-კვლევითი სამუშაოები, მათი შექმნა და 

შემდგომი გამოყენება თანამედროვე ომებსა და 

შეიარაღებულ კონფლიქტებში. დღეს დასამალი 

აღარაა, რომ ეს სისტემები აქტიურად იყო ჩართუ-

ლი როგორც თალიბების წინააღმდეგ ავღანეთში, 
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ისე სირიასა და ერაყში წარმოებულ საომარ მოქმე-

დებებში და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია „აისი-

სის“ (ე.წ. ისლამური სახელმწიფო) ტერორისტული 

ორგანიზაციებისა თუ დაჯგუფებების წინააღმდეგ 

წარმოებული საბრძოლო ოპერაციების მიმდინარე-

ობისას. ამ ქვეყნებში ჩატარებული წარმატებული 

ცალკეული საბრძოლო ოპერაციების დადებით შე-

დეგებში განსაკუთრებული როლი შეასრულა კოს-

მოსური სისტემებით მხარდაჭერის საკითხმა და 

მათმა ფართო გამოყენებამ.  

„აშკარად ჩანს კოსმოსური სისტემებით უზ-

რუნველყოფის პირობებში, საჰაერო და სარაკეტო 

თავდასხმის საშუალებათა გამოყენებით, ავიაციის 

მნიშვნელოვანი ძალების მოსპობამ და საჰაერო 

თავდაცვის სისტემების დათრგუნვამ, ასევე ენერ-

გეტიკის და ინფრასტრუქტურის ობიექტების განა-

დგურებამ მთლიანად დაანგრია ამ ქვეყნების ეკო-

ნომიკა და აიძულა ისინი დაჰყოლოდნენ აშშ-ის და 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მოთხოვნებს“ - 

აღნიშნავს პირველი ქართული კოსმოსური ობიექ-

ტის გენერალური კონსტრუქტორი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, 

გენერალ-მაიორი ელგუჯა მეძმარიაშვილი. 1 

თუ გადავხედავთ დღევანდელი ცხოვრების 

რეალობას, აშკარად დავინახავთ, რომ საჰაერო-კოს-

მოსური სისტემები დღეს არა მხოლოდ სამხედრო-

თავდაცვითი და სადაზვერვო-საინფორმაციო და-

ნიშნულებით ადასტურებს თავის მნიშვნელობას, 

არამედ არის მეცნიერებისა და სამოქალაქო სექ-

 
1ე. მეძმარიაშვილი, „საჰაერო-კოსმოსური დაცვის სისტემა და მისი, განსხვავებული და მიზნობრივი კონფიგურაციით, 
ორბიტული კომპლექსის შექმნის აუცილებლობა საქართველოში“,  ჟურნ. „სამხედრო მეცნიერება“. საქართველო, 
თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ISSN #1(001)2018; 
2 კომპანიის დასახელებაა „ორბიტალ საიანსის კორპორეიშენი“; 
3 კომპანიის დასახელებაა „მეასატი“. 

ტორის (მაგალითად: ტელესაკომუნიკაციო, ჰიდ-

რომეტეოროლოგიური, გეოგრაფიული და ა.შ.) თა-

ნამდეროვე ტექნოლოგიების განუყოფელი ნაწილი. 

ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ, დამოუკიდებელი 

საქართველოს პირობებში, ელგუჯა მეძმარიაშვი-

ლის მიერ არაერთხელ იყო დასმული საკითხი სა-

ჰაერო-კოსმოსური სისტემის შექმნის თაობაზე, რაც 

რეალურად განხორციელებადი საკითხია. სამწუხა-

როდ, 2001 წელს საქართველომ დაკარგა შანსი, შექმ-

ნილიყო პირველი ქართული სატელეკომუნიკაციო 

თანამგზავრი, რომელიც არა მხოლოდ დიდ ფინან-

სურ მოგებას მოუტანდა ქვეყანას, არამედ დღეს 

საკმაოდ წინ ვიქნებოდით საჰაერო-კოსმოსური 

სისტემების განვითარების თვალსაზრისით. ეს 

ხდებოდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც არ არსებობდა 

აზერბაიჯანის კავშირგაბმულობის კოსმოსური თა-

ნამგზავრი „აზერსატი“. ეს აპარატი გაუშვეს 2013 

წელს და დღეს მისი მომხმარებელი ბევრი ქართუ-

ლი კომპანიაა. გარდა ამისა, დღეისათვის აზერბაი-

ჯანს უკვე სამი ასეთი თანამგზავრი ჰყავს გაშვებუ-

ლი. ამ საკითხში საგულისხმოა ის მომენტი, რომ 

„აზერსატი“ შეიქმნა ამერიკის შეერთებული შტა-

ტების კომპანიის2 მიერ დამზადებული თანამგზავ-

რული პლატფორმის „STAR-2“-ის ბაზაზე, ხოლო 

ორბიტაზე მისი ფუნქციონირების ოპერატორია მა-

ლაიზიური კომპანია3 [3]. ბატონი ელგუჯა მეძ-

მარიაშვილი დღესაც პირდაპირ და გადაჭრით სვამს 

საკითხს, რომ საქართველოს უნდა ჰქონდეს თავისი 

საჰაერო-კოსმოსური სისტემა და ჩვენი ქვეყნის პი-
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რობებში ამის განხორციელება სავსებით შესაძლე-

ბელია. თავის დროზე სწორი სახელმწიფო მიდგო-

მისა და სწორი კომერციული გათვლის პირობებში, 

დღეს უკვე საქართველო იქნებოდა ერთ-ერთი 

რეგიონალური ლიდერი საჰაერო-კოსმოსური სის-

ტემების განვითარების კუთხით. 

სადაზვერვო-საინფორმაციო მხარდაჭერის თვალ-

საზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია საჰაერო-კოსმო-

სური თავდაცვის სისტემები და ეს მნიშვნელოვანი 

სიახლეა ჩვენს ცხოვრებაში. ამ კუთხით ჩვენი მეგო-

ბარი ქვეყნების წარმომადგენელი სამხედრო სპეცია-

ლისტები პირდაპირ აღნიშნავენ, რომ პატარა ქვეყ-

ნებმა თვითონ უნდა მოაგვარონ ეს პრობლემა, რად-

გან ყოველთვის და ყველაფერში ვერავინ  დაგვეხ-

მარება და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საკითხი 

ეხება ტექნოგენურ კატასტროფებს, ბუნებრივ კატაკ-

ლიზმებს და სხვა სამოქალაქო უსაფრთხოების 

კუთხით საჭირო სასწრაფო ინფორმაციის მოწო-

დებას (აქ იგულისხმება ის, რომ როდესაც კონკრე-

ტულ ქვეყანას), რაც უნდა მეგობარი და რა დონის 

პარტნიორი ქვეყანაც უნდა იყოს იგი, ძალიან გაუ-

ჭირდება, ექსპლუატაციაში მქონე თავისი კოსმო-

სური სისტემების გადმორთვა და ორიენტაცია 

საქართველოს პრობლემაზე). ასეთ შემთხვევაში, 

ისეთი პატარა და შეზღუდული რესურსების მქონე 

სახელმწიფოსთვის, როგორიც საქართველოა, ოპტი-

მალური გამოსავალი იქნება საკუთარი ფინანსური 

და სამეცნიერო-ტექნიკური რესურსების ინვესტი-

რება, როგორც მინიმუმ რეგიონალური მასშტაბის 

კოსმოსური ბაზირების აპარატების შექმნასა და 

გამოყენებაში [3]. მათი მეშვეობით შესაძლებელი 

იქნებოდა თავდაცვითი და სამოქალაქო საკითხების 

გადაწყვეტა. 

სადაზვერვო და გამანადგურებელი უპილოტო 

საფრენი აპარატები. მათი როლი და მნიშვნელობა 

თანამედროვე ომების პირობებში 

უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენება 

სტრატეგიული დაზვერვისას პირველად  განხორ-

ციელდა კოსმოსური ხანის დადგომისას, როდესაც 

კოსმოსიდან მოხერხდა მოწინააღმდეგის სტრატე-

გიულ სიღრმეში არსებული ობიექტებისა და ინ-

ფრასტრუქტურის დადგენა/აღმოჩენა და პირველი 

ვიზუალური ინფორმაციის მიღება. პირველად ეს 

განხორციელდა აშშ-ის სადაზვერვო თანამგზავრ 

Discoverer/Corona-ს მიერ 1959 წელს (საწყის ეტაპზე 

კოსმოსიდან კაფსულით ჩამოჰქონდათ გადაღე-

ბული ფოტოფირები). ამ პერიოდში პარალელურად 

მიმდინარეობდა საჰაერო დაზვერვა პილოტირე-

ბადი საფრენი აპარატების მეშვეობით, როგორიცაა 

თვითმფრინავები U-2 და 1964 წლიდან Lockheed 

SR-71 Blackbird-ი. პილოტირებადი ფრენის სისუს-

ტე იყო საჰაერო თავდაცვის სისტემების მეშვეობით 

თვითმფრინავების ჩამოგდების საფრთხე, რასაც 

მოჰყვებოდა სტრატეგიული ხასიათის პოლიტიკუ-

რი შედეგები. ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვა-

ნოთ 1960 წლის მაისში ამერიკელი მზვერავი თვით-

მფრინავის U-2-ის ჩამოგდება სსრკ-ის ტერიტო-

რიაზე (მფრინავი ფრენსის გარი პაუერსი გადარჩა, 

ტყვედ ჩავარდა და გაასამართლეს საბჭოთა კავშირ-

ში. შემდგომში იგი გაცვალეს საბჭოთა არალეგალ 

მზვერავ რუდოლფ აბელში) და 1962 წლის ოქტომ-

ბერში U-2-ის ჩამოგდება კუბის საჰაერო სივრცეში 

(მფრინავი რუდოლფ ანდერსონი დაიღუპა). 

ეს საჰაერო დაზვერვის სისტემები, საჰაერო თავ-

დაცვის შესაძლებლობების განვითარებასთან ერ-

თად გახდა საკმაოდ სახიფათო, რის გამოც სამხედ-
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რო ხელმძღვანელობამ ორიენტიაცია აიღო მისიე-

ბის ხანგრძლივობისა და კორექტირების აუცილებ-

ლობაზე. უკვე საჭირო გახდა უფრო მაღალ საჰაერო 

ეშელონებში ფრენა და მარშრუტების კორექტირება 

საჰაერო თავდაცვითი სისტემების საცეცხლე სექ-

ტორების გვერდის ავლის მიზნით. ამას ემატებოდა 

ასევე საჰაერო დაზვერვის რაიონებში გასვლისთვის 

(ანუ ამ რაიონებამდე მისაღწევად) საჭირო დრო, 

რაც უკუპროპორციულად მოქმედებდა სადაზ-

ვერვო ინფორმაციის მოპოვების დროულობაზე 

(დამოკიდებული იყო სადაზვერვო თვითმფრი-

ნავის ბაზირების სიშორეზე დავალებაში მითითე-

ბული სადაზვერვო ობიექტებიდან). ამიტომ ბუნებ-

რივია, კოსმოსური სისტემები სულ უფრო მეტ აქ-

ტუალობას იძენდა და ხდებოდა უფრო მოთხოვ-

ნადი იმ პერიოდიდან მოყოლებული, რომლის 

აქტუალობა დღესაც გრძელდება და სულ უფრო 

კრიტიკული ხდება თანამედროვე ომების (და არა 

მარტო) ეპოქაში. 

დღევანდელ ეტაპზე, თანამედროვე ტექნოლო-

გიების განვითარებასთან ერთად, ჩვენ გავხდით 

იმის მოწმენი თუ უპილოტო დაზვერვის სიმაღლე 

როგორ ჩამოვიდა კოსმოსური ორბიტიდან ტაქტი-

კურ დონეზეც კი. დღევანდელ პერიოდში, საჰაერო 

უპილოტო კომპონენტს ზოგჯერ კრიტიკული რო-

ლი აქვს სწრაფი ცვალებადი ბრძოლის ველის პი-

რობებში. თანამედროვე უპილოტო აპარატების 

უპირატესობა არის მათ მიერ სადაზვერვო ვიზუა-

ლური ინფორმაციის ზუსტად აღქმის სეგმენტი 

რეალურ დროსა და გარემოში. ამ შემთხვევაში გა-

მოირიცხება სადაზვერვო ჯგუფების მიერ წარმოე-

ბული დაზვერვისას (განსაკუთრებით კი აქტიურ 

სადაზვერვო მოქმედებების პროცესში) დამახასია-

თებელი ისეთი ცნობილი რისკი, რომელიც და-

კავშირებულია ინფორმაციის შინაარსობრივ დამა-

ხინჯებასთან: 

 მისი აღქმის სტადიაზე (განპირობებული პიროვ-

ნების თავისებურებებით, მისი ფსიქო-ემოციუ-

რი მდგომარეობით, ლიმიტირებული დროის 

ფაქტორით და ა.შ.); 

 აღქმასთან დაკავშირებულ გარე ზემოქმედების 

ფაქტორებზე (გამოწვეული კლიმატური პირო-

ბებით, აქტიური საბრძოლო მოქმედებებით, და 

სხვა); 

 მიღებული ინფორმაციის გადმოცემის სტადია-

ზე (როდესაც ადამიანი საკუთარ აზრს ისე ვერ 

გამოთქვამს, რომ ზუსტად შეესაბამებოდეს რეა-

ლობას). 

უპილოტო სისტემების როლი არ შემოიფარგლე-

ბა მხოლოდ სადაზვერვო ფუნქციით. დაზვერვისა 

და მიზნის მინიშნების ფუნქციას დაემატა კიდევ 

მიზნის განადგურების ფუნქციაც. შესაბამისად, 

უპილოტო საჰაერო სისტემების განვითარებამ მნი-

შვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ტრადიციულ 

ბრძოლის ველზე. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს 

ზეგავლენა რამდენიმე ასპექტში: 

 ვერტიკალურობა; 

 მუდმივობა, ხანგრძლივობითობა (persistence) 

(დრონების უწყვეტი მოქმედებით სადაზვერვო 

რაიონის კონტროლი); 

 სიზუსტე; 

 დისტანცია (ანუ მანძილი); 

 შერჩევითობა. 

ვერტიკალურობა: ამაში შეიძლება ვიგულისხ-

მოთ ის სივრცითი განზომილება, რომელიც განვი-

თარდა საჰაერო ტექნოლოგიების წინსვლასთან ერ-
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თად. ვერტიკალურობა განსაზღვრავს სამხედრო-

პოლიტიკური ძალის ორ სპეციფიკურ ასპექტს: 

თვალთვალისა და პერპენდიკულარული შეტევის 

განხორციელების შესაძლებლობებს. 

თვალთვალის შესაძლებლობის არსებობა იძ-

ლევა უპირატესობას, რომელსაც ზოგიერთი სამ-

ხედრო თეორეტიკოსი უწოდებს „სივრცის ფლო-

ბას“ (mastery of space). თვალთვალის წარმოებით, 

ბრძოლის ველზე მოქმედი აქტორები დაიყო ორ 

კატეგორიად: „დამკვირვებლები“ და „დაკვირვების 

ობიექტები“. ამან ბუნებრივად წარმოშვა ცოდნის 

ასიმეტრია, რომელიც თავისთავად ნიშნავს ერთი 

მხარის დომინირებას მეორეზე. აღნიშნული დო-

მინირება არ შემოიფარგლება მხოლოდ საინფორ-

მაციო უპირატესობით. მიღებული ინფორმაციის 

რეალიზება მიზნის განადგურების სახით, არის 

აბსოლუტური იმპერატივი ბრძოლის ველზე და ის 

მხარე რომელიც უმოკლეს ვადაში და მაქსიმალური 

ეფექტით ახორციელებს ამას (ანუ განადგურებას), 

ფლობს უპირატესობას. ამ ლოგიკით ვერტიკალუ-

რი (ანუ საჰაერო) დარტყმების ფუნქცია ბუნებრი-

ვად დაემატა თანამედროვე დრონებს და ამის 

ნათელი მაგალითია „მთიანი ყარაბაღის“ 2020 წლის 

საბრძოლო მოქმედებები რა დროსაც თურქეთის 

წარმოების „ბაირაქტარ-2-ის“4 (Bayraktar 2) და ის-

რაელის წარმოების „ჰაროპის“5 (Harop) გამოყენებით 

ხდებოდა სომხეთის თავდაცვითი პოზიციების 

 
4  ოპერატიულ-ტაქტიკური დამრტყმელი უპილოტო საფრენი აპარატი. აღჭურვილია ლაზერული დამიზნების 

საბრძოლო რაკეტებით.  
5  ე.წ. დრონი „კამიკაძე“ (ერთგვარი საბრძოლო მასალა) - ბარაჟირების შესაძლებლობის მქონე სადაზვერვო-

დამრტყმელი უპილოტო საფრენი აპარატი; 
6  სადაზვერვო-დამრტყმელი უპილოტო საფრენი აპარატი. მწარმოებელი აშშ, მაქსიმალური სიჩქარე 400 კმ/სთ, 

პრაქტიკული მოქმედების სიმაღლე 13000 მ. ზოგიერთ წყაროში მოხსენიებულია სახელწოდებით „Predator B“. 
7  საშუალო სიმაღლეზე (10,5 კმ) და შორ დისტანციაზე მოქმედი სადაზვერვო უპილოტო საფრენი აპარატი. 

დაზვერვა-აღმოჩენა და შემდგომში მათი განად-

გურება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად 

ვერტიკალური დარტყმების ფუნქციის უმეტეს-

წილად ტაქტიკური ბუნებისა, მისი პროეცირება 

აისახება სტრატეგიულ დონეზე, რადგან ჰაერიდან 

უეცარი დარტყმის საფრთხე მოწინააღმდეგეში წარ-

მოქმნის შიშს და აქვეითებს მის მორალურ მდგრა-

დობას (ამის საუკეთესო მაგალითია სომხეთის 

შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის 

მდგომარეობა 2020 წლის საბრძოლო მოქმედებე-

ბისას მთიან ყარაბაღში).  

მუდმივობა/ხანგრძლივობა (persistence) გან-

პირობებულია თანამედროვე დრონების ხანგრძ-

ლივი ბარაჟირების (ანუ ჰაერში დაკიდების/მორი-

გეობის) შესაძლებლობებით, მაგალითად: ამერიკუ-

ლი „MQ-9 Reaper-ის“6 ბარაჟირების სტანდარტული 

დრო არის ოცდახუთი საათი, ხოლო ისრაელის 

„ჰერონის“ (Heron)7 – ორმოცი (ზოგიერთ შემთხვე-

ვაში 50) საათი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისიის შეს-

რულებისთვის თითოეულ საფრენ აპარატს სჭირ-

დება რამდენიმე ოპერატორი და მუდმივმოქმედი 

მართვისა და კონტროლის ცენტრი, სადაც ხდება 

დრონებისგან მიღებული ყველანაირი ინფორმა-

ციის თავმოყრა და მათი ფრენისა და მოქმედების 

უშუალო მართვა. თანამედროვე ბრძოლის ველის 

ინტენსიური დინამიკა მოითხოვს საჰაერო სივრცის 
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მაქსიმალურ გაჯერებას (შევსებას) ოპერაციის 

რაიონის ეფექტური კონტროლისათვის. 

უპილოტო სისტემების მუშაობის მუდმივო-

ბის/ხანგრძლივობის პრინციპს ამყარებს დაზვერ-

ვის წარმოების მუდმივობის პრინციპი. თანამედ-

როვე ომის ხელოვნებაში აღნიშნულ მუდმივობის 

პრინციპში მოიაზრება სხვადასხვა ეშელონიდან სა-

დაზვერვო დაკვირვების განხორციელება და პირ-

ველ რიგში ეს არის კოსმოსური ბაზირების პლატ-

ფორმებიდან სადაზვერვო მუშაობა უწყვეტი ვი-

ზუალური ინფორმაციების მიღების მიზნით (აღ-

ნიშნული ასევე ბატონი ელგუჯა მეძმარიაშვილის 

პოზიციაა). ამას ემატება საჰაერო უპილოტო აპარა-

ტებზე მაღალი გარჩევადობის ოპტიკური სისტე-

მების გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს ზუ-

მირების შესაძლებლობას და მათ აღმოჩენას ღამის 

პირობებშიც კი. პრაქტიკულად, თანამედროვე უპი-

ლოტო სისტემების მართვის არქიტექტურა არის 

კომპლექსური სტრუქტურა, რომელიც მოიცავს 

ინფორმაციის უწყვეტ ურთიერთგაცვლას, მართვის 

ცენტრებს, კოსმოსურ თანამგზავრებსა და დრონებს 

შორის. ეს უზრუნველყოფს უპილოტო აპარატების 

ურთიერთშენაცვლებას ოპერაციის რაიონში ამოცა-

ნების ცვალებადობის გათვალისწინებით ანუ როცა 

დაზვერვის ამოცანა კვადრატ A-ში შეიძლება შეიც-

ვალოს განადგურების ამოცანით, კვადრატ B-დან 

აუცილებელი იქნება დამრტყმელი დრონის გადა-

ადგილება, ხოლო მისი ჩანაცვლება მოხდეს კვად-

რატ A-ში მომუშავე სადაზვერვო დრონით. ამ 

მოქნილი მიდგომით პრაქტიკულად მიიღწევა დაზ-

ვერვის უწყვეტობის პრინციპის უზრუნველყოფა.  

სიზუსტე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ თანა-

მედროვე დრონებმა უკვე დაიმსახურეს მაღალი 

დამიზნების სიზუსტით გამორჩეული აპარატების 

ავტორიტეტი, რომლის შესაბამისად შესაძლებელია 

სამიზნე ობიექტის განადგურება პირველივე მცდე-

ლობისას. თუმცა, მიუხედავად მაღალხარისხოვანი 

პროგრამული ტექნოლოგიების სანდოობისა, ზოგი-

ერთ შემთხვევაში ფიქსირდება (უმეტესწილად ავ-

ღანეთისა და პაკისტანის ტერიტორიებზე) დრო-

ნების შეცდომა და, შესაბამისად, სხვა ობიექტების 

განადგურება. უმეტესწილად ეს განპირობებულია 

დარტყმის განხორციელებამდე არსებული მცდარი 

სადაზვერვო ინფორმაციით. ეს საკითხი განსა-

კუთრებულ მნიშვნელობას იძენს კონტრტერორის-

ტული ოპერაციების პირობებში, როდესაც დღის 

წესრიგში დგას მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებში 

მიზნების ლოკალიზაცია და განადგურება.  

დრონის სიზუსტის ფაქტორს განსაზღვრავს 

მოქმედების სამი მახასიათებელი:  

 მიზნის შესწავლისა და დახარისხების მეთოდი; 

 მიზნის მიყოლა/მიდევნება ვიზუალური დაკ-

ვირვების საშუალებების გამოყენებით;  

 მიზნის განადგურების მეთოდი. 

მიზნების იდენტიფიცირება და დახარისხება 

მოითხოვს მკაფიო კრიტერიუმების შემუშავებას, 

რომელთა მიხედვით ხდება არსებული პოტენ-

ციური საფრთხის მატარებლების (პიროვნებების) 

განსაზღვრა და ამ საფრთხის მაგნიტუდის შეფასება. 

ამ კრიტერიუმების შემუშავება და განახლება 

მთლიანად სადაზვერვო ორგანიზაციების პრერო-

გატივაა და ატარებს კომპლექსურ ხასიათს, რომე-

ლიც მოიცავს აგენტურული დაზვერვის, დაკითხ-

ვების, კიბერშპიონაჟს/კიბერდაზვერვას და ობიექტ-

ზე თვალთვალის სისტემებს (როგორებიცაა „Cyber-
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hawk“ 8, Dirtbox 9 და სხვა). ამ პრაქტიკის შედეგად 

შეიქმნა ტერორისტთა ვინაობის (სახელების) ციფ-

რული არქივი, რომელიც მუდმივად განახლებადია. 

მაგალითად, აშშ-ში არსებობს ე.წ. „დისპოზიციის 

მატრიცა“10, რომელიც წარმოადგენს აშშ-ის ეროვ-

ნული უსაფრთხოების სააგენტოს (NSA), ცენტრა-

ლური სადაზვერვო სააგენტოსა (CIA) და სპეცია-

ლური ოპერაციების გაერთიანებული სარდლობის 

(JSOC – Joint Spesial Operations Command) ერთობ-

ლივ მონაცემთა ბაზას.  

მიზნის მიყოლა/მიდევნება თანამედროვე პირო-

ბებში, ტექნიკურად შედარებით ადვილად განხორ-

ციელებადი ამოცანაა. რეალური დროის რეჟიმში 

(ანუ ე.წ. „ლაივ“ რეჟიმში) ტრანსლირების საშუალე-

ბები რეალურს ხდის სამიზნე ობიექტზე უშუალო 

დაკვირვების საშუალებას ნებისმიერი გეოგრაფიუ-

ლი ლოკაციიდან. ამასთან ერთად, ვირტუალური 

სივრცის საშუალებების მეშვეობით (აქ საუბარია 

ისეთ ვარიანტზე როგორიცაა, მაგალითად, Google 

Earth-ის ვარიანტი) შესაძლებელია ობიექტის მოქ-

მედებების პროგნოზირება ბრძოლის ველის ან 

ოპერაციის რაიონის ვირტუალიზაციის გზით – წი-

ნასწარ ჩატვირთული ან ამ მომენტისათვის ხელთ 

არსებული მონაცემების დამუშავების შედეგად 

(ქალაქის საგზაო მოძრაობის სქემის საფუძველზე 

შესაძლებელია წინასწარ განისაზღვროს სამიზნე 

ობიექტის მოძრაობის მიმართულება კონკრეტულ 

 
8 დრონი – გამოიყენება სათვალთვალო ოპერაციებისთვის; 
9 ფიჭური/მობილური კავშირის სიმულატორი, სატელეფონო მოწყობილობა, რომელიც ახდენს მობილური სატე-

ლეფონო კავშირის კოშკურის იმიტაციას, ქმნის საკმაოდ ძლიერ სიგნალს და ამით „იძულებულს“ ხდის უმოქმედო 
მდგომარეობაში (ტელეფონები, რომლებსაც იმ მომენტში არ იყენებენ) არსებული მობილური ტელეფონების 
გადართვას მასზე. 

10 გაშლილი ვიზუალიზაცია, რომელშიც შესულია ტერორისტული ორგანიზაციების სტრუქტურულ–იერარქიული 
მოწყობის სქემა, მათი მაღალი, საშუალო და დაბალი რანგის ლიდერების ვინაობის და ერთმანეთთან კავშირების 
ჩვენებით; ასევე, მათზე არსებული დოსიეები, მათი ლოკაციები და ა.შ. 

ქუჩასა თუ გზაჯვარედინზე და ეს მაშინ, როდესაც 

ჰაერიდან/ზემოდან თვალთვალის პროცესში ფიზი-

კურად შეუძლებელია საგზაო მოძრაობის ნიშნების 

დანახვა) [4].  

რაც შეეხება განადგურების მეთოდებს, აქ უნდა 

აღინიშნოს, რომ უპილოტო სისტემების მიერ დიდი 

სიზუსტის იარაღის გამოყენებამ, პრინციპულად 

ახალ საფეხურზე აიყვანა გადაწყვეტილების მი-

ღების ფსიქოლოგიური ასპექტიც. მაგალითად, აშშ-

ის საზღვაო ძალების მიერ შეიარაღებაში მიღებულია 

მცირე ზომის ლაზერული დამიზნების საბრძოლო 

იარაღი სახელწოდებით „სკალპელი“ (Scalpel), რომე-

ლიც გამოირჩევა დამიზნების დიდი სიზუსტით და 

მინიმალური თანმხლები დაზიანებით. აღსანიშნა-

ვია, რომ იგი განსაკუთრებით ეფექტურია უშუალო 

საჰაერო მხარდაჭერის პირობებში. ეს იარაღი გა-

მოიყენება საბრძოლო მოქმედებებისათვის ქალაქის 

სივრცეში (ურბანულ რაიონებში) და სპეციალური 

ოპერაციების განხორციელებისას. აქვე აღსანიშნავია 

უპილოტო აპარატებზე ბაზირებული Hellfire სისტე-

მის რაკეტის მოდერნიზება, რომელიც ასაფეთქე-

ბელი ნივთიერების ნაცვლად, მოწინააღმდეგესთან 

უშუალო კონტაქტამდე შლის დანის პირის მსგავს 

ბასრ ელემენტებს. შესაბამისად, დარტყმის შედეგად 

დაზიანებას იღებს მხოლოდ სამიზნე ობიექტი და 

გამორიცხულია მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვე-

რპლი აფეთქების შედეგად. აღნიშნული რაკეტა გა-
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მოიყენებოდა ალ-ქაიდას ტერორისტების წინა-

აღმდეგ იემენში 2012 წელს და სირიაში 2017 წელს, 

როდესაც განადგურებულ იქნა ალ-ქაიდას ლიდე-

რის მოადგილე აბუ ხაირ ალ მასრი [5]. 

სწორედ დიდი სიზუსტის იარაღის გამოყენება 

მნიშვნელოვნად ამცირებს მშვიდობიან მოსახლეო-

ბაში მსხვერპლის ალბათობასა და მასშტაბებს. ამით 

განპირობებულია ის ტენდენცია, რომელიც შეინიშ-

ნება თანამედროვე სამხედრო-პოლიტიკური გადა-

წყვეტილებების პრაქტიკაში, კერძოდ, ხშირ შემთხ-

ვევაში (განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ტერორის-

ტების ცოცხალ ფარად იყენებენ სამოქალაქო პირებს) 

მშვიდობიანი მოსახლეობის განადგურების შიში 

აღარ არის შემაკავებელი ფაქტორი დარტყმის გან-

ხორციელების შესახებ კრიტიკული პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების მიღებისას. იგივე ტენდენცია 

შეინიშნება ოპერატიული და ტაქტიკური დონის 

სამხედრო გადაწყვეტილებების მიღებისას, როდე-

საც გადაწყვეტილება დარტყმის განხორციელების 

შესახებ უყოყმანოდ (დაუყოვნებლივ, როდესაც ბევ-

რი ფიქრის დრო პრაქტიკულად აღარ რჩება) მი-

იღება. 

დისტანცია (მანძილი). თანამედროვე ომის პირო-

ბებში უპილოტო სისტემების გამოჩენამ ძირეულად 

შეცვალა ომის ორმხრივობის (reciprocity of war) 

პოსტულატი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ 

სამხედრო კონფლიქტში მონაწილე ორივე მხარე 

ერთდროულად და პრაქტიკულად თანაბრად გა-

ნიცდის საბრძოლო მოქმედებებით გამოწვეულ ზა-

რალს (მსხვერპლი, ნგრევა, მშვიდობიანი მოსახ-

ლეობის ტანჯვა–წამება, და ა.შ.). ტრადიციული 

ბრძოლის ველისათვის ეს პრინციპი ჩვეულებრივად 

დამახასიათებელი მომენტი იყო, ვინაიდან აქ-

ტორები ფიზიკურად იმყოფებოდნენ ერთ სივრცეში 

და ერთმანეთის პირისპირ (ამის კარგი მაგალითებია 

ხელჩართული ბრძოლა, კონტრბატარეიული ცეცხ-

ლი, ნებისმიერი პოზიციური ბრძოლა და მისთა-

ნები). უპილოტო სისტემების გამოჩენასთან ერთად 

მოხდა ამ სისტემების ოპერატორების რადიკალური 

დისტანცირება ბრძოლის ველიდან, რომელიც 

გამოიხატება მისი ფიზიკური ადგილმდებარეობის 

სიშორით უპილოტოების საბრძოლო მოქმედებების 

არეალიდან (ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, ისეთ 

ქვეყნებში როგორებიცაა: ავღანეთი, პაკისტანი, ერა-

ყი, სირია, ლიბია, იემენი და ა.შ. მოქმედი აშშ-ის 

სადაზვერვო და დამრტყმელი დრონების ოპერატო-

რები, უმეტესწილად ბაზირებული არიან აშშ-ის 

ტერიტორიაზე და მართვას ახორციელებენ თანა-

მგზავრული კავშირის არხების მეშვეობით). ამ 

გარემოებამ წარმოქმნა ფსიქოლოგიური ფენომენი, 

რაც გამოიხატება ოპერატორის ერთგვარ ემოციურ 

იზოლირებაში ბრძოლის ველიდან. ამ დროს, დრო-

ნის ოპერატორი, როგორც მებრძოლი, თანამდევი 

ფსიქო–ემოციური მდგომარეობით გასულია რეა-

ლური ბრძოლის ველიდან და მისთვის ყოველივე ეს 

ქცეულია ერთგვარ „კომპიუტერულ თამაშად“ (მის 

მიერ დრონების ოპერირებით გამოწვეულ საბრ-

ძოლო შედეგებს იგი ფიზიკურად ისევე ვერ 

გრძნობს, როგორც ჩვეულებრივი კომპიუტერული 

თამაშებისას). შეიძლება დავასკვნათ, რომ მოხდა არა 

მარტო ფიზიკური დისტანცირება, არამედ სოციო–

ფსიქოლოგიურიც, ვინაიდან სახეზეა „ძალადობა–

მსხვერპლის“ ტრადიციული პრობლემური ჯაჭვის 

გარღვევა (მიზეზ–შედეგობრივი კავშირი განხორ-

ციელებულ ძალადობასა და დამდგარ შედეგს 

შორის). 
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შერჩევითობა. შერჩევითობის ასპექტის მთავარი 

და მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, თუ რამდენად 

ობიექტურად და სწორადაა შეფასებული წარმოქმ-

ნილი საფრთხე და რამდენად ადეკვატურია წინმსწ-

რები მოქმედებით ობიექტის ნეიტრალიზაციის ღო-

ნისძიებები. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საფრთხის 

ხარისხი შეფასებული უნდა იყოს მისი ალბათობისა 

და სავარაუდო ზიანის პოტენციალის კრიტერიუ-

მების გამოყენებით. ეს მნიშვნელოვანია თანამედ-

როვე საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებ-

ლობის თვალსაზრისით, რადგან საფრთხის გარ-

დაუვალობა არის კრიტიკული კომპონენტი წინმსწ-

რები დარტყმების ლეგიტიმურობის შეფასებისას.  

თანამედროვე უპილოტო სისტემების სფეროში 

ტექნოლოგიების განვითარება დიდად ეხმარება 

ზემოაღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტას, ვინაი-

დან შესაძლებელია უფრო დახვეწილი და მაღალი 

დონის ოპტიკური სისტემების გამოყენებით ბრძო-

ლის ველზე და სამიზნე ობიექტებზე ვიზუალური 

კონტროლი. შესაბამისად, როგორც შედეგი, მკვეთ-

რად მცირდება დარტყმის რაიონში მშვიდობიანი 

მოსახლეობის უეცარი გამოჩენა და შეცდომის დაშ-

ვება საფრთხის მატარებელი სუბიექტების იდენ-

ტიფიცირებაში, რაც თავისთავად ამცირებს თანმხ-

ლები დანაკარგების (collateral damage) ალბათობას 

მშვიდობიან მოსახლეობაში [4]. 

 დასკვნა 

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კაცობრიობა 

შევიდა უპილოტო ომების ეპოქაში, რამაც რადიკა-

ლურად შეცვალა თანამედროვე ბრძოლის ველი. 

აღნიშნული თემა აქტუალურია მცირე ქვეყნებისთ-

ვისაც და უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართვე-

ლოსთვის, ვინაიდან უპილოტო საჰაერო სისტემე-

ბის გამოყენება არ კარგავს თავის მნიშვნელობას 

მოწინააღმდეგის მხრიდან საჰაერო ბატონობის 

პირობებშიც კი. უპილოტო სისტემების განვითა-

რებას აქვს როგორც ოპერატიული (მრავალფუნქ-

ციურობა) ასევე ეკონომიკური ეფექტი (უფრო 

იაფია ტრადიციულ საჰაერო პლატფორმებთან შე-

დარებით). აღნიშნულის გათვალისწინებით აუცი-

ლებელია კომპლექსური სახელმწიფოებრივი მიდ-

გომა ამ საკითხთან, რათა დაიწყოს უპილოტო 

პლატფორმების სეგმენტის განვითარება არა მხო-

ლოდ წარმოებისა და გამოყენების კუთხით, არამედ 

ქვეყნის უსაფრთხოების არქიტექტურაში მათი 

ინტეგრირების თვალსაზრისით კონვენციური და 

არაკონვენციური (როგორებიცაა ტექნოგენური კა-

ტასტროფები, ძებნისა და გადარჩენის ოპერაციები, 

არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე საინტერესო 

ობიექტების/პირების შესახებ „დატა ბეიზებისთ-

ვის“ მონაცემების მოპოვება) გამოწვევების საპა-

სუხოდ. 
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Abstract. The history of the society development and its scientific and technological progress is constantly 

correlated with the history of wars. The desire to raise a person’s standard of living, the rapid pace of life and the 
aspiration to its high quality have always depended on inventions, technological innovations and the continuous 
process of development. Military science and the military industry are no exception.  

The importance of using modern technologies and precision intellectual weapons in a 21st century war is 
discussed. The issue of reconnaissance drones and the kinetic-strike capability of drones in combat is highlighted, as 
well as their support by space-based systems. This opened a new era in the art of modern warfare and pointed to the 
transformation of modern warfare. The article discusses features that have actually emerged in combat in airspace 
and cyberspace. All the challenges and problems that accompany military decision-making process are shown in the 
synthesis of these actions. The role and significance of reconnaissance and fighter drones in modern large-scale or 
local combat operations, especially for a small country like Georgia, are also discussed. 
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Аннотация. История развития общества и его научно-технического прогресса находится в постоянной 
корреляции с историей войн. Желание поднять жизненный уровень человека, быстрый темп жизни и 
стремление к ее высокому качеству, постоянно зависело от изобретений, технологических новшеств и 
непрерывного процесса развития. В этом плане не стала исключением и военно-техническая наука, и сфера 
военной промышленности. 

В этой статье обсуждается важность использования современных технологий и высокоточного интел-
лектуального оружия в условиях войны 21 века. Обсуждается вопрос о дронах разведывательного характера 
и о дронах со способностью к кинетическим ударам в боевых действиях; также, о их поддержке системами 
космического базирования. Это открыло новую эпоху в искусстве современной войны и указало на транс-
формацию современной войны. В статье обсуждаются особенности, которые реально проявились в ходе 
боевых действий в кибер и воздушно-космическом пространстве. Все вызовы и проблемы, которые сопро-
вождают процесс принятия военных решений, показаны в синтезе этих действий. Также, в статье обсуждается 
роль и значение разведывательных и истребительных беспилотных летательных аппаратов в современных 
крупномасштабных или локальных боевых действиях, особенно для такой небольшой страны, как Грузия.  
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