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2016 წლის აპრილში, ხანგრძლივი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი სომხეთსა და აზერბაიჯანს 

შორის დაირღვა. სროლები განახლდა, რასაც 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 

მათგან უმრავლესობა კი სამოქალაქო პირები იყვნენ. დამკვირვებლები თანხმდებიან, რომ 1994 

წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შემდეგ, სწორედ ეს იყო ყველაზე სერიოზული  

საბრძოლო მოქმედებები მთიან ყარაბაღში. ომის დაწყებიდან ოთხი დღის შემდეგ, რუსეთმა 

ახალ შეთანხმებას უშუამდგომლა. თუმცა, კონფლიქტის ხანგრძლივად მოგვარებისთვის 

წარმოებული მოლაპარაკებები 2016 წლის აგვისტოს შემდეგ ჩიხში შევიდა. 

 

2017 წლის 24-25 თებერვალს, საკონტაქტო ხაზზე აზერბაიჯანის და სომხეთის ძალებს შორის 

სროლები განახლდა. დადასტურებული ინფომაციით, ამ სროლებს ხუთი აზერბაიჯანელი 

ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა. საომარი მოქმედებების  შესაძლო განახლება, მთელ რეგიონზე, 

მათ შორის საქართველოზეც, მოახდენს გავლენას.  

 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) თხოვნით, ექსპერტებმა დიდი ბრიტანეთიდან, 

სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და ირანიდან, კონფლიქტის განახლების ალბათობასა და 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოებაზე მის შესაძლო გავლენაზე გააკეთეს კომენტარი. 

 

თომას დე ვაალი, კარნეგის ევროპული 
ცენტრის უფროსი მკვლევარი, ბრიუსელი.  

 

მთიანი ყარაბაღის გარშემო არსებულ 

საკონტაქტო ხაზზე, რომელიც 1994 წლიდან 

ერთმანეთისგან აცალკევებს სომხეთის და 

აზერბაიჯანის შეიარაღებულ ძალებს, 

მშვიდობისმყოფელები არ არიან 

წარმოდგენილნი — ევროპის უშიშროების და 

თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთოს) 6 

საერთაშორისო მონიტორის გარდა. 

შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ აღნიშნული 

პერიოდიდან მოყოლებული ცეცხლის 

შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ძირითადად, 

მაინც არსებობს, მთლიანად კონფლიქტის 

მხარეების კეთილი ნებისა და მათი 

სტრატეგიული გათვლების გამო ხდება. უფრო 

კონკრეტულად, ეს ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანი 
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— 1990-იანების  კონფლიქტის დამარცხებული 

მხარე — არის ის აქტორი, რომელიც სტატუს 

ქვოს შეცვლით და დაკარული ტერიტორიების 

ხელახალი დაკავებით ყველაზე მეტად არის 

დაინტერესებული.  

თუმცა, არსებობს რამდენიმე კარგი მიზეზი 

იმისთვის, თუ რატომ არ უნდა განახლდეს 

საომარი მოქმედებები. ბრძოლის განახლება 

არა მხოლოდ ათასობით ადამიანის 

სიცოცხლეს შეიწირავს, არამედ აზერბაიჯანის 

კეთილდღეობის წყაროს —მისი გაზის და 

ნავთობის ინფრასტურქტურას — შეუქმნის 

საფრთხეს. სავსებით შესაძლებელია, რომ 

დამარცხებამ ან თუნდაც, არასრულფასოვანმა 

გამარჯვებამ ორივე ქვეყანაში საზოგადოების 

საპასუხო რეაქცია გამოიწვიოს, რასაც თავის 

მხრივ, შესაძლოა, სომხეთის და აზერბაიჯანის 

მმართველი რეჟიმების დამხობა მოჰყვეს.  

თუმცა, სამხედრო ზეწოლა ეს არის ის 

ერთადერთი იარაღი, რაც აზერბაიჯანს 

სომხეთის მიმართ გააჩნია, კონფლიქტის 

დინამიკას — როგორც ჩვენ ეს გასული წლის 

აპრილში დავინახეთ — თავისი ცდუნებებიც 

აქვს. გასული წლის „ოთხდღიანი ომი“ ბაქომ 

საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებისთვის 

და სოციალურ-ეკონომიკური საკითხებიდან 

მოსახლეობის ყურადღების გადატანისთვის 

წარმატებით გამოიყენა. შესაბამისად, 2017 

წელს, კვლავ რჩება იმის საფრთხე, რომ 

აზერბაიჯანის მთავრობა ამ ინსტრუმენტის, 

თუმცა შეზღუდული სახით, სათავისოდ 

გამოყენებას კვლავ შეეცდება. ამ ყოველივეს კი, 

სომხეთის მხრიდან უფრო მძიმე საპასუხო 

რეაქცია მოჰყვება. შესაბამისად, სავსებით 

შესაძლებელია, რომ შემთხვევითობის 

წყალობით, სერიოზული კონფლიქტის წინაშე 

აღმოვჩნდეთ. სამწუხაროდ, ყველა კომპონენტი 

არსებობს იმისთვის, რომ ამ გაზაფხულზე 

მსგავსი ტიპის არასწორ გათვლებს ჰქონდეს 

ადგილი. 

ახალ კონფლიქტს, მით უმეტეს, თუკი მასში 

მძიმე შეიარაღებაც იქნება გამოყენებული, 

კატასტროფული შედეგები მოჰყვება. მას ბევრი 

უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე 

შეეწირება. ასევე, მოვლენების ამგვარი 

განვითარება მთლიანად სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონსაც ათწლეულებით დახევს უკან, და ეს 

ყარაბაღის ირგვლივ არსებულ დავაში 

ძირითადი საკითხების მოგვარების გარეშე 

მოხდება. რაც შეეხება, საქართველოს, ამ 

ყოველივეს მისთვის ორი სერიოზული და 

დაუყონებლივი ეფექტი ექნება: 

აზერბაიჯანიდან გაზის და ნავთობის მილების 

გადაკეტვა; და საქართველოს ეთნიკური 

უმცირესობების ორი ყველაზე დიდი ჯგუფის 

წარმომადგენლებს—სომხებსა და 

აზერბაიჯანელებს—შორის დაძაბულობის 

გამწვავება. 

 

ფუად ალიევი, აზერბაიჯანის 

დიპლომატიური აკადემიის მოწვეული-

პროფესორი, ბაქო. 

 

საომარი მოქმედებების და სამხედრო 

იერიშების ორივე მხრიდან განახლების დიდი 

ალბათობა არსებობს. კონფლიქტი, შესაძლოა 

გამწვავდეს იმავე დონემდე, როგორიც ეს 2016 

წლის აპრილში იყო, ან უფრო მეტადაც. 

ყარაბაღის საკითხი ორივე ქვეყნის 

მთავრობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და 

იგი შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვისაც 

ფართოდ გამოიყენება. ამასთანავე, 

სომხეთისგან განსხვავებით, 

აზერბაიჯანისთვის—რომელიც 1990-იანებში 

დამარცხდა და მოხდა მისი ტერიტორიების 

ოკუპაცია—სტატუს ქვო მიუღებელია. ასე რომ, 

აზერბაიჯანი შეეცდება ყველა საშუალება 
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გამოიყენოს იმისათვის, რომ ეს, ამ დრომდე 

გადაუჭრელი საკითხი, რეგიონული 

პოლიტიკის დღის წესრიგში დააბრუნოს. 

თუკი, აზერბაიჯანის ამჟამინდელ ტექნიკურ 

და სამხედრო უპირატესობას 

გავითვალისწინებთ, ქვეყნის მთავრობა, 

შესაძლოა, ისეთი მოკლევადიანი, 

ლოკალიზებული სამხედრო ქმედებების 

წარმოებით დაინტერესდეს, რომელიც 

მისთვის სულ მცირე ტერიტორიული 

უპირატესობით მაინც დასრულდება. ეს კი, იმ 

მიზნით მოხდება, რომ აიძულოს სომხეთი, 

უფრო მეტად მოახდინოს რეაგირება იმ 

მოწოდებებზე, რომლებიც რეალურ 

სამშვიდობო მოლაპარაკებებსა და 

ინიციატივებს უკავშირდება.  

რაც შეეხება საქართველოს, მისთვის 

მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტი ან  

სამეზობლოში სიტუაციის დესტაბილიზაცია 

არ არის ხელსაყრელი. მის საზღვრებზე 

შესაძლო ჰუმანიტარული კრიზისის გარდა, 

კონფლიქტმა შესაძლოა ტურისტების და 

ინვესტორების მოზიდვასაც შეუქმნა საფრთხე. 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს 

ორივე ქვეყანათან აქტიური თანამშრომლობა 

აკავშირებს, და ასევე, მის ტერიტორიაზე 

საკმაოდ მრავალრიცხოვანი აზერბაიჯანელი 

და სომეხი მოსახლეობა ცხოვრობს, 

საქართველოს არ შეუძლია რომელიმე ერთი 

მხარის პოზიცია დაიკავოს. თუმცა, თუკი 

მხედველობაში მივიღებთ საქართველოს ახლო 

ეკონომიკურ კავშირებს აზერბაიჯანთან და 

იმასაც, რომ საქართველოსაც აქვს 

სეპარატიზმის ისევე, როგორც უცხო ქვეყნის 

მიერ მისი ტერიტორიების ოკუპირების 

პრობლემა, შეიძლება ითქვას, რომ როგორც 

ჩანს, საქართველოს აზერბაიჯანთან უფრო 

მეტი საერთო აქვს, ვიდრე სომხეთთან. 

პოზიტიური თვალსაზრისით, საქართველოს 

ეძლევა შესაძლებლობა   მთიანი ყარაბაღის 

კონფლიქტში მედიატორის აქტიური როლის 

თამაშით მისი, როგორც რეგიონული აქტორის 

მნიშვნელობა გაზარდოს. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კონფლიქტში 

აქტიურ როლს თამაშობს რუსეთიც, რომელსაც, 

როგორც მედიატორს, სიტუაციის ნებისმიერი 

ესკალაციიდან მოგების ნახვა და ორივე 

ქვეყანაში საკუთარი გავლენის გაძლიერება 

შეუძლია, ეს უკანასკნელი კი, განსაკუთრებით 

სომხეთს ეხება. შესაძლოა, სიტუაციის 

ესკალაცია  რუსეთის მხრიდან სომხეთის 

მთავრობის “დასასჯელად” იქნას 

გამოყენებული, თუკი ერევანი რუსეთის დღის 

წესრიგში არსებული საკითხების 

დაკმაყოფილებას ვერ მოახერხებს.  

საბოლოო ჯამში, კონფლიქტის შესაძლო 

ესკალაციით უსაფრთხოებას საფრთხე 

დაემუქრება. თუმცა, თუკი აზერბაიჯანის 

სამხედრო იერიში წარმატებული აღმოჩნდება, 

ამან შესაძლოა, ნამდვილად შეცვალოს 

“გაყინული კონფლიქტის” სტატუს ქვო, რაც 

გააქტიურებს სამშვიდობო ინიციატივებს და 

ეუთოს მინსკის ჯგუფს და დაეხმარება მათ 

კონფლიქტის გრძელვადიანი გადაჭრის 

მიღწევაში. 

 

ვაჰრამ ტერ-მატევოსიანი, სომხეთის 

ამერიკული უნივერსიტეტის ასისტენტ- 

პროფესორი, ერევანი. 

 

2008 წლიდან, კავკასიაში კონფლიქტების 

ბუნება შეიცვალა. მთიანი ყარაბაღის 

კონფლიქტიც არ წარმოადგენს ამ 

შემთხვევიდან გამონაკლისს. აღნიშნული 

პერიოდიდან მოყოლებული, მთავარი კითხვა 

რომელიც პოლიტიკის მწარმოებლებსა და 

პრაქტიკოსებს შორის არსებობს, შეეხება არა 

იმას გაგრძელდება თუ არა კონფლიქტი, 

არამედ იმას, თუ როდის და როგორ მოხდება 

ეს. შესაბამისად,  სერიოზული საომარი 
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მოქმედებების დაწყების ალბათობა 

ყოველთვის მაღალია, და აღნიშნული გახდა 

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის 

დამახასიათებლი ნიშანი.  

2008 წლის შემდეგ, მთიან ყარაბაღში 

არსებული მდგომარეობა დაბალი 

ინტენსივობის მქონე კონფლიქტად 

გარდაიქმნა, რომელსაც ესკალაციის ფაზები, 

ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ინტენსიური 

დარღვევა და მოკლევადიანი, დროებითი 

დაზავების პერიოდები მოჰყვება. ამ 

ყოველივემ დაუცველობის შეგრძნება 

გააღრმავა და კონფლიქტში ჩართული 

საზოგადოებების მილიტარიზაციას შეუწყო 

ხელი. ორივე ქვეყანაში, სომხეთშიც და 

აზერბაიჯანშიც, მმართველმა ელიტებმა ომის 

მოგვარების “გადრაუვალობაზე” საუბრით 

ფსონები გაზარდეს, მაშინ, როცა მთიანი 

ყარაბაღის მთავრობამ კონსტიტუციაში ისეთი 

სახის ცვლილებები შეიტანა, რომელიც ამ 

რეგიონს ომისდროინდელი ლოგიკისა და 

მოთხოვნებისკენ ხდის მიდრეკილს. 

კავკასიის რეგიონი პატარა და 

ურთიერთდაკავშირებულია. შესაბამისად, 

ერთ ქვეყანაში მიმდინარე ნებისმიერი სახის 

სერიოზული სოციალურ-პოლიტიკური და 

სამხედრო მოვლენა, დანარჩენ ორ ქვეყანაზეც 

ახდენს გავლენას. სწორედ ამიტომ იყო 

საქართველო შეშფოთებული, როდესაც 2016 

წლის აპრილში მთიან ყარაბაღში  სიტუაცია 

გამწვავდა, ისევე როგორც, სომხეთი—2008 

წლის აგვისტოს ომის დროს. საქართველოს 

აქვს ყველა მიზეზი იმისთვის, რომ ყარაბაღის 

კონფლიქტში მოულოდნელად დაწყებული, 

სერიოზული საბრძოლო მოქმედებების 

ეშინოდეს, რამდენადაც აღნიშნული, 

საქართველოს სტაბილურობასა და 

უსაფრთხოებაზე უარყოფით გავლენას 

იქონიებს. ეს ყოველივე, უარყოფითად აისახება 

რეგიონულ პროექტებზეც, რადგან, 

მოსალოდნელია, რომ სამხედრო ოპერაციების 

დროს სწორედ მილსადენები და 

საკომუნიკაციო ინფრასტუქტურა 

დაზიანდება. ამდენად, სამხრეთ კავკასიას, 

როგორც არამდგრად რეგიონს, სტაბილური 

განვითარებისთვის  ხანგრძლივი მშვიდობა 

ესაჭიროება.   

 

დენის სამუთი, LINKS-ის (დიალოგი-ანალიზი-

კვლევა) დირექტორი, ლონდონი.  

 

შესაძლოა, 2017 წელი მთიანი ყარაბაღის 

კონფლიქტისთვის განმსაზღვრელი 

აღმოჩნდეს. სერიოზული სამხედრო 

ოპერაციების წამოსაწყებად, ახლა, ორივე 

მხარეს  აქვს საკმარისი სამხედრო 

შესაძლებლობა. ამასთანავე, მაღალი რისკების 

მიუხედავად, ორივე ქვეყანა მიიჩნევს, რომ 

აღნიშნულის განსახორციელებლად მათ 

რამდენიმე უპირატესობა გააჩნიათ. თუმცა, 

მშვიდობა, როგორც არსებული სიტუაციიდან 

ერთ-ერთი გამოსავალი დღის წესრიგში კვლავ 

რჩება. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ 

პერიოდისთვის, მოლაპარაკებებში პროგრესის 

მიღწევის ისეთივე შანსი არსებობს, როგორც 

საბრძოლო მოქმედებების განახლებისთვის. 

ყველაზე ნაკლებად მოსალოდნელი სცენარი 

არსებული სტატუს ქვოს გაგრძელება იქნება, 

რამდენადაც აღნიშნულმა ვარიანტმა უკვე 

ამოწურა თავისი თავი და ეს ორივე მხარემ 

კარგად იცის.  

განახლებული საომარი მოქმედებების 

შემთხვევაში, ყველაზე დიდი რისკი იმის 

შესაძლებლობაა, რომ ის ახლანდელი 

კონფლიქტის ზონის ფარგლებს გარეთ ძალიან 

სწრაფად გავრცელდება. სომხეთი-

აზერბაიჯანის საერთაშორისო საზღვარზე 

უკვე ვიხილეთ პერიოდული სროლები, ასევე, 

ახლა ორივე მხარეს გააჩნია იმის 

შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთის 

დედაქალაქებს და ეკონომიკურ 
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ინფრასტრუქტურას დაარტყას. მოვლენების 

ასეთ განვითარებას ძალიან დიდი გავლენა 

ექნება მთელ რეგიონზე და სავარაუდოდ, ამ 

სიტუაციაში გარე ძალების ჩართვაც მოხდება. 

თუმცა, საბედნიეროდ, ესკალაციის 

რიტორიკის მიუხედავად მოვლენების ამგვარი 

განვითარება ნაკლებ სავარაუდოა. უფრო 

მეტად არის მოსალოდნელი 2016 წლის 

აპრილის მოვლენების,  თუმცა, ამჯერად უფრო 

ფართო მასშტაბებით გამეორება. რაც, საკმაოდ 

ცუდი პერსპექტივაა. 

ამ მომენტისთვის, კონფლიქტის 

მშვიდობიანად მოგვარების მცდელობების 

განახლების სასწრაფო საჭიროება არსებობს. 

ყარაბაღში მშვიდობა, რეგიონის, მათ შორის 

საქართველოს განვითარებისთვის უზარმაზარ 

შესაძლებლობებს გააჩენს. მიუხედავად იმისა, 

რომ ამ დრომდე, საქართველომ  კონფლიქტის 

ორივე მხარესთან  კარგი ურთიერობების 

შენარჩუნება მოახერხა, ომის დაწყების 

შემთხვევაში,  საქართველოს ამ ვითარებიდან 

გამოსვლა ძალიან გაუჭირდება. საქართველოს 

სჭირდება, რომ ყარაბაღის საკითხთან 

მიმართებაში უფრო აქტიური როლი ითამაშოს 

და სომხეთსა და აზერბაიჯანს ნდობის 

აღდგენაში დაეხმაროს.  

 

ჰამედ კაზემზადე, აღმოსავლეთ ევროპის 

კვლევების ცენტრის უფროსი მკვლევარი, 

ვარშავა, პოლონეთი.   

 

2017 წლის თებერვალში, მთიან ყარაბაღში 

განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ 

დაგვანახა ანალიტიკოსებს, აქტორებს, 

რეგიონულ და ტრანსრეგიონულ ძალებს, რომ 

კავკასიაში მშვიდობა და სტაბილურობა ჯერ 

კიდევ მყიფეა. დიდი ალბათობით, 2017 წელს, 

საკონტაქტო ხაზის ორივე მხარეს მცირე 

შეტაკებებს ვიხილავთ. თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ კონფლიქტის ორივე მხარეს 

აქვს იმის სტიმული, რომ რეგიონში 

სტაბილურობა რაღაც დონეზე მაინც 

შეინარჩუნონ. 

აზერბაიჯანი ეკონომიკური განვითარების 

პროცესში იმყოფება, შესაბამისად, მას საკუთარ 

საზღვრებში მშვიდობა და უსაფრთხოება 

ესაჭიროება. მეორე მხრივ, მთიანი ყარაბაღის 

სეპარატისტულ მთავრობასაც ესაჭიროება მის 

საზღვრებთან სტაბილურობა, იმისათვის, რომ 

კონფლიქტის საერთაშორისო 

მოლაპარაკებების გზით დასრულდეს. 

ნებისმიერი შეიარაღებული კონფლიქტი 

ყველა მონაწილე მხარისთვის წამგებიანი 

იქნება. ამასთანავე, ნაციონალისტური 

დისკურსის და სახელმწიფო პროპაგანდის 

გათვალისწინებით, თითოეულ მათგანს 

საკონტაქტო ხაზზე მხოლოდ მცირე სამხედრო 

გადაადგილება სჭირდება, იმისათვის, რომ 

თავის ხალხს დაანახონ—ისინი საბოლოო 

გამარჯვებისთვის იბრძვიან. 

რეალურად რომ ვიმსჯელოდ, ნებისმიერ 

სამხედრო კონფლიქტს პირდაპირი გავლენა 

ექნება მთლიანი რეგიონის, მათ შორის 

საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების 

პოლიტიკაზე. რაც შეეხება საქართველოს, მას 

არსებითი მდებარეობა აქვს აზერბაიჯანსა და 

სომხეთს შორის და ორივე მათგანს ევროპასთან 

გეოგრაფიული კავშირით უზრუნველყოფს. 

ასევე, ორივე ქვეყანა, ენერგიის გაყიდვის თუ 

მიღების თვალსაზრისით საქართველოზეა 

დამოკიდებული. შესაბამისად, რეგიონში 

უსაფრთხოების მხრივ ნებისმიერი სახის 

ცვლილება დააზარალებს და საფრთხეს 

შეუქმნის საქართველოს საგარეო 

ინვესტიციებს და ტურისტულ ბაზარს. 
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არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და ანალიტიკური 

ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს 

საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული 

საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის პრინციპების 

განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ 

გამოხატავდეს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის შეხედულებებს. 


