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საქართველო ავღანეთის მისიის შემდეგ: როგორ დავიბრუნოთ 
აქტუალობა  ნატოს მიმდინარე დღის წესრიგში 

 

ნინო სამხარაძე1 

 
შესავალი 

 
აშშ-ს და ნატოს გადაწყვეტილება ავღანეთის თითქმის 20-წლიანი მისიის დასრულების 
შესახებ საქართველოსთვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე დამატებით 
გამოწვევებს აჩენს.  ავღანეთში აშშ-ის და მოკავშირეების მისიის დასრულება და სამხედრო 
ძალების გამოყვანა თბილისისთვის ნატოსთან სამხედრო თვალსაზრისით უშუალო 
ჩართულობას შეამცირებს. ამასთან, 2021 წლის ივნისში გამართული ნატოს სამიტის 
შედეგები, ინტეგრაციის გაღრმავების თვალსაზრისით, თბილისისთვის საიმედოს ვერაფერს 
ამბობს (NATO 2021a). შესაბამისად, ჩნდება კითხვა: ნატო-საქართველოს ურთიერთობების 
ამ ეტაპზე, რა სივრცეები და შესაძლებლობები აქვს თბილისს იმისთვის, რომ დაიბრუნოს 
აქტუალობა ბრიუსელის დღის წესრიგში? 
 
დამატებითი გამოწვევების ფონზე, დგება ახალი გზების ძიების საჭიროებები როგორც 
სამხედრო წინსვლის, ისე გაწევრების პოლიტიკური კომპონენტის გაძლიერების 
თვალსაზრისით. ამ საკითხებზე დისკუსიის მიზნით, წარმოდგენილი მემორანდუმი, 
პირველ რიგში, განიხილავს იმას, თუ რა იცვლება ავღანეთის მისიის დასრულების შემდეგ 
ვაშინგტონისა და ბრიუსელის ხედვებში გლობალური უსაფრთხოების სტრატეგიის მიმართ. 
შემდეგ, გაანალიზებულია ის სივრცეები, სადაც თბილისს შეუძლია ახალი ფუნქციის ძიება 
ნატოსთან თანამშრომლობის კონტექსტში. და ბოლოს, საუბარი შეეხება იმას, თუ რას 
გვეუბნება ბრიუსელის სამიტის შედეგები საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის 
პოლიტიკური განზომილების შესახებ. 
 
 
 
 
 

 
1  საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უმცროსი ანალიტიკოსი. 
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საქართველო ნატოს ფოკუსში ავღანეთის მისიის დასრულების შემდეგ 

 
2021 წელი ტრანსატლანტიკური სამყაროსთვის არაერთი თვალსაზრისით აღმოჩნდა 
მნიშვნელოვანი, რამაც ნატო-საქართველოს ურთიერთობებისთვისაც თვისებრივად ახალი 
გარემო შექმნა.  ჯო ბაიდენის აშშ-ის პრეზიდენტად არჩევამ თავიდანვე გააჩინა იმის 
მოლოდინი, რომ ნატოს შიგნით ბოლო წლებში შესუსტებული თანხმობა გლობალურ 
უსაფრთხოებაში შეტანილი კონტრიბუციის შესახებ, უახლოეს მომავალში, კვლავ აღდგება. 
ამასთან, საბოლოოდ გადაწყდა ავღანეთში სამხედრო მისიის დასრულება: აშშ-მ და 
მოკავშირეებმა ქვეყანა 2021 წლის 11 სექტემბრამდე უნდა დატოვონ (bbc.com. 2021a), რაც, 
ავღანეთის მისიის მასშტაბურობის გათვალისწინებით, გარკვეულ ცვლილებებს შეიტანს 
გლობალური უსაფრთხოების შესახებ ვაშინგტონისა და ბრიუსელის ხედვებში. და ბოლოს, 
ახლახანს, ნატოს ბრიუსელის სამიტის ფარგლებში, დაიგეგმა ნატოს სტრატეგია უახლოესი 
ათწლეულის განმავლობაში (NATO 2021b). ეს მოვლენები განსაკუთრებულ გავლენას 
ახდენს ახალი გარემოებების ფორმირებაზე ნატო-საქართველოს ურთიერთობების 
კონტექსტში. 
 
მისია ავღანეთში ნატოსთვის ყველაზე გრძელვადიანი და მნიშვნელოვანი სამხედრო 
ოპერაცია იყო. მისიის დასრულების ფარგლებში, აშშ-ის და მოკავშირეების ძალების 
გამოყვანა 2021 წლის 1 მაისს დაიწყო და, სიმბოლურად, 11 სექტემბრამდე იგეგმება. i 
ავღანეთში ნატოს მისიაში მონაწილეობა ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია საქართველოსთვის 
ნატო-საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობების მშენებლობის პროცესში. ISAF-ში და 
RMS-ში ii  წარმატებით მონაწილეობა, ტრადიციულად, საქართველოსთვის ნატოსთან 
სამხედრო თვალსაზრისით თანამშრომლობის და ნატოს სტანდარტებთან დაახლოების 
ერთ-ერთ წარმატებულ მაგალითად მიიჩნევა (Liklikadze 2021). მეორე მხრივ, 
საქართველოსთვის ავღანეთის მისიაში ნატოს არაწევრი სახელმწიფოს სტატუსით 
ჩართულობა დამატებით პოლიტიკურ და მორალურ ღირებულებას სძენს თბილისს 
გაწევრების გზაზე: საქართველო ავღანეთის მისიების ერთ-ერთი მსხვილი წვლილის 
შემტანია არაწევრ, ზოგჯერ წევრ ქვეყნებთან შედარებითაც კი (მუჩაიძე 2021) (ცხრილი 1).  
 
მოკავშირეებთან ერთად ავღანეთს საქართველოც დატოვებს. შესაბამისად, ყველა ის 
სარგებელი, როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომელსაც თბილისი 
მისიაში მონაწილეობის შედეგად იღებდა, მნიშვნელოვნად შემცირდება, რაც საქართველოს 
მთავრობისთვის ნატო-საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე ახალი გამოწვევაა. 
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ცხრილი 1: მტკიცე მხარდაჭერის მისია - სამხედრო წვლილის შემტანი ქვეყნები. თებერვალი, 2021. 
წყარო: https://bit.ly/3vOancY 

 
 

 
 აშშ და ნატო ავღანეთის შემდეგ - ახალი მიზნებიდან ახალ გამოწვევებამდე 

 
გლობალური ინტერესების თვალსაზრისით, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს აშშ-ის და 
ნატოს მიზნებზე, იმაზე, თუ რას გვეუბნება ავღანეთის სრულად დატოვების 
გადაწყვეტილება ვაშინგტონისა და ბრიუსელის სამომავლო გეგმების შესახებ გლობალურ 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ზოგიერთი მოსაზრებით, ავღანეთის მისიის 
დასრულების გადაწყვეტილება განპირობებულია ამერიკის პოლიტიკური ელიტის 
დაღლილობით ამ ოპერაციით (ძებისაშვილი 2021). თუმცა, ნატოს ოფიციალური 
განცხადებით, მისიის დასრულება ავღანეთში არ ნიშნავს, რომ ურთიერთობები 
მოკავშირეებსა და ავღანეთს შორის დასრულდა, ეს ნიშნავს, რომ ამ ურთიერთობებში ახალი 
ეტაპი დაიწყო (NATO 2021c). ამის დასტურად, შესაძლოა, მივიჩნიოთ The Enduring 
Partnership ინიციატივა, რომელიც 2010 წლიდან არსებობს და ნატოსა და ავღანეთს შორის 
პოლიტიკურ თანამშრომლობას მოიაზრებს. სავარაუდოა, რომ აშშ და ნატო სწორედ ამ 
მიმართულებით გააგრძელებენ მუშაობას ავღანეთთან.  
 
მეორე მხრივ, მიმომხილველები ვარაუდობენ, რომ ავღანეთიდან გასვლა იმაზე მეტყველებს, 
რომ აშშ-ის უსაფრთხოების კონცეფციის ფოკუსი შუა აღმოსავლეთიდან იხრება ჩინეთიდან 
და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებისკენ (Ryan & DeYoung 2021). ამ გადაწყვეტილებას 
საკმაოდ წინააღმდეგობრივი რეაქციები მოჰყვა ამერიკულ საზოგადოებაში, როგორც 
სამოქალაქო, ისე ექსპერტთა წრეებში (bbc.com 2021b). ვაშინგტონში სჯერათ, რომ 
ავღანეთიდან გამოსვლა სწორი გადაწყვეტილებაა, რადგან აღარ არსებობს საფრთხე 
ექსტრემისტული მმართველობების გაძლიერებისა (Nossiter 2021). ამგვარად, ვაშინგტონს 

https://bit.ly/3vOancY
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აქვს შანსი, უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდოს სხვა უფრო სტრატეგიულად მნიშვნელოვან 
გამოწვევებს გლობალური უსაფრთხოების მიმართულებით.  
 
თუკი ეს ვარაუდი გამართლდება, და აშშ თავის რესურსებს საერთაშორისო უსაფრთხოების 
პოლიტიკაში უფრო აქტიურად მიმართავს ისეთი სტრატეგიული საკითხებისკენ, როგორიც 
არის რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები, თბილისისთვის ეს სტრატეგიულად 
მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება. თუმცა საქართველოსთვის აშშ-ის ხედვის შესაძლო 
რეფოკუსირება რუსეთზე საქართველოსთვის, ამ ეტაპზე, ბევრს არაფერს შეცვლის იმ 
ფონზე, რომ ბაიდენის მხრიდან პუტინთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ 
საუბარი არც კი ყოფილა.  
 
ზოგიერთი მოსაზრებით, ავღანეთი იყო ის წერტილი, სადაც აშშ-ისა და ნატოს ევროპულ 
წევრებს შორის განხეთქილების წყარო არსებობდა: ალიანსის დანარჩენი წევრების 
არაინტენსიური ჩართულობა მისიაში ვაშინგტონის იმედგაცრუებას იწვევდა, ხოლო 
ავღანეთის ერთობლივი შეთანხმებული დატოვება ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში 
კიდევ ერთ შესაძლო დაპირისპირების საბაბს გააქრობს (Felbab-Brown 2021). 
ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების აღდგენა კი, საქართველოსთვის, გარკვეულწილად, 
არაპირდაპირ გაუმჯობესებულ და სტაბილურ კონტექსტს შექმნის როგორც ბრიუსელთან, 
ისე ვაშინგტონთან ურთიერთობების გზაზე (Samkharadze 2021).  
 
საბოლოო ჯამში, ავღანეთის მისიის დასრულება თბილისისთვის დიდ ვაკუუმს აჩენს 
ნატოსთან უშუალო სამხედრო თანამშრომლობის თვალსაზრისით და, გლობალურ 
კონტექსტზე დაკვირვებასთან ერთად, საჭიროა ახალი ხედვების ძიება  ბრიუსელის დღის 
წესრიგში აქტუალობის შესანარჩუნებლად. 
 

 საქართველო ახალი ფუნქციის ძიებაში? 
 

ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობით, საქართველომ მოიპოვა მნიშვნელოვანი მორალური 
უპირატესობა, პოლიტიკურად დაეყენებინა წევრობის საკითხი ნატოს დღის წესრიგში 
(ძებისაშვილი 2021). ეს იყო, პრაქტიკულად, ყველაზე კარგი შესაძლებლობა, რომლის 
ფარგლებშიც, თბილისი ახერხებდა სამხედრო თვალსაზრისით პრაქტიკული თავსებადობის 
დემონსტრირებას და საკუთარი თავის პოზიციონირებას არა მხოლოდ როგორც 
“დახმარების მომთხოვნ, არამედ დახმარების გამცემ“ აქტორად (მუჩაიძე 2021).  მისიის 
დასრულების შედეგად კი, საქართველოსთვის სამხედრო კონტრიბუციის შესაძლებლობები 
და, შესაბამისად, გაწევრებისთვის ბრძოლის გზაზეც ეს უპირატესობა მცირდება. ამ ფონზე, 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის 
შემსრულებლის, ფილიპ რიკერის ვიზიტი საქართველოში, რომელთან შეხვედრის შემდეგ, 
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ განაცხადა, რომ, შავი ზღვის 
უსაფრთხოების და ახალი სამხედრო-პოლიტიკური თანამშრომლობების თვალსაზრისით, 
ახალი ეტაპი იწყება (Euronews Georgia 2021). იმას, რომ ავღანეთის მისიის შედეგად 
საქართველო ალიანსისთვის ღირებულ არაწევრ პარტნიორად იქცა, ადასტურებს ისიც, რომ 
ეროვნული თავდაცვის ძალების 30 წლის იუბილეზე თბილისს ნატოს სამხედრო კომიტეტის 
თავმჯდომარე ფელდმარშალი სტიუარტ ფიჩი ეწვია და მაღალ დონეზე შეხვედრებიც 
გამართა (Civil.ge 2021b). 
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ეს იმიჯი და კომუნიკაციის წყაროები საქართველოს, შეუძლია, გამოიყენოს ახალი 
ფუნქციის ძიებისთვის ნატოსთან თანამშრომლობის კონტექსტში. მიუხედავად იმისა, რომ 
პოლიტიკურად ნატოში კიდევ უფრო სიღრმისეული ინტეგრაციის საკითხი მუდმივად 
ეჭვქვეშ დგას და ნატოს ღია კარის პოლიტიკა გაწევრებისკენ გზებს ამ ეტაპზე არ სახავს, 
საქართველოს საკმარისად სიღრმისეულად აქვს განვითარებული ლოგისტიკური 
თანამშრომლობები საწვრთნელი ინფრასტრუქტურის და წვრთნების განხორციელების 
მიმართულებით (კაკაჩია, ლებანიძე & ძებისაშვილი 2020).  
 
ნატოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის (JTAC) და საჩხერის სამთო 
მომზადების სკოლის ფუნქციონირება და პროგრესი საქართველოსთვის ნატოსთან 
თავსებადობის უზრუნველყოფისთვის, პრაქტიკულად, ერთადერთ საშუალებად რჩება 
ავღანეთის მისიის დასრულების შემდეგ.  ეს არის საწვრთნელი ბაზები და საწვრთნელი 
მოქმედებები, რომლებსაც, როგორც წესი, მაღალი შეფასება აქვს საერთაშორისო 
პარტნიორებისგან. რადგანაც, როგორც ოფიციალურადაა გაცხადებული, ავღანეთის 
ოპერაციის საწვრთნელი განზომილება კვლავ დღის წესრიგში რჩება, საქართველოს 
შეუძლია სწორედ ამ მიმართულებით სცადოს და შეიძინოს ერთგვარი ნიშური ფუნქცია 
(მუჩაიძე 2021; Hamilton & Coffey 2021). 
 
ზემოთ ხსენებული წვრთნისა და სწავლებების ბაზები, ერთი მხრივ, თბილისმა 
მაქსიმალურად უნდა დატვირთოს და ნებისმიერი შესაძლებლობა ინფრასტრუქტურული 
ფუნქციის შეთავსებისა უნდა გამოიყენოს წარმატებით. მეორე მხრივ, აუცილებელია იმაზე 
მუშაობაც, რომ პრაქტიკულად დაიწყოს საქართველომ დიალოგი ნატოს 
ინფრასტრუქტურის გაფართოებაზე და უშუალოდ ალიანსის ოფიციალური ლოგისტიკის 
განთავსებაზე საქართველოში (ძებისაშვილი 2021), რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის 
სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის ხარისხს. ამ თვალსაზრისით, საქართველოსთვის 
საყურადღებო პრეცედენტები, შეიძლება, იყოს ნატოს სრულყოფის ცენტრები (Centers of 
Excellence or COEs), რომლებიც არსებობს როგორც ნატოს წევრი, ისე არაწევრი 
სახელმწიფოების ტერიტორიაზე. ნატოს სრულყოფის ცენტრები საერთაშორისო სამხედრო 
ორგანიზაციებია, რომლებიც, ძირითადად, საწვრთნელი და საგანმანათლებლო 
აქტივობებით არიან დაკავებული ნატოს წევრი და პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის 
(NATO 2021d). მსგავსი ცენტრი ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით 
გაიხსნა ფინეთში (Hybridcoe.fi 2021), რომელიც ნატოს არაწევრი ქვეყანაა, თუმცა 
ევროკავშირთან თანამშრომლობით, ამგვარი ცენტრის არსებობა ფინეთის ტერიტორიაზე 
ალიანსისთვის სტრატეგიულად საჭირო აღმოჩნდა (NATO 2017). თბილისს შეუძლია, 
სწორედ მსგავს პრეცედენტებზე გააკეთოს სწორება და მსგავს გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით განავითაროს მუშაობა ნატოს ინფრასტრუქტურის საქართველოს 
ტერიტორიაზე განთავსებისთვის. 
 
 ამ პროცესში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თურქეთის ამბიციაც, რომ აშშ-ის 
ავღანეთიდან გამოსვლის შემდეგ, კიდევ უფრო „გააღრმაოს საკუთარი ნაკვალევი“ 
ავღანეთში (Kugelman 2021), როგორც ავღანელი ჯარისკაცების წვრთნების, ისე ქაბულის 
აეროპორტის დაცვის გზით. თუკი თურქეთი აშშ-სთან, თალიბანთან და ბრიუსელთან ამ 
პირობებზე შეთანხმებას მიაღწევს, თბილისს, შესაძლოა, სწორედ თურქეთთან 
სტრატეგიული თანამშრომლობის გამოცდილების გათვალისწინებით ჰქონდეს 
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შესაძლებლობა, რომ ავღანეთის კონტექსტში საკუთარი წვლილის შეტანა კვლავ აქტიურად 
გააგრძელოს (მუჩაიძე 2021; ძებისაშვილი 2021). ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთის 
მისია ნატოსთვის და აშშ-ისთვის ყველაზე გრძელვადიანი და დიდი ოპერაცია იყო, სადაც 
არაწევრ სახელმწიფოებს ინტენსიური ჩართულობის ყველაზე დიდი შესაძლებლობა 
ჰქონდათ, საქართველოს შეუძლია, რომ საკუთარი ფუნქციის ძებნა ნატოს სხვა უფრო მცირე 
ოპერაციებშიც დაიწყოს, როგორიცაა მისიები კოსოვოში, ერაყში ან აფრიკაში (NATO 2021e; 
Hamilton & Coffey 2021). განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, რომ საქართველოს ამ რეგიონებში 
საერთაშორისო ოპერაციებში ჩართულობის გამოცდილება უკვე აქვს. 
 
უდავოდ, ავღანეთის მისიის დასრულება თბილისისთვის ამცირებს ნატოსთან 
ურთიერთობების ისეთ სივრცეებს, როგორიცაა ალიანსისთვის როგორც სამხედრო, ისე 
პოლიტიკური ასპირაციის მუდმივი და უშუალო დადასტურება. თუმცა, ავღანეთის მისიის 
შემდეგ, თბილისს შეუძლია, დაიწყოს ახალი ნიშის ძებნა უკვე შექმნილ დადებით იმიჯზე 
თუ სამხედრო-ინფრასტრუქტურულ რესურსებზე დაყრდნობით. ეს კი, რაც შეიძლება, მალე 
უნდა მოხდეს, რადგან ავღანეთის მისიის დასრულება არ არის ერთადერთი გამოწვევა 
საქართველოსთვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. 
 
 

ბრიუსელის სამიტი: საქართველო რადარს მიღმა? 
 
საქართველოს ნატოში გაწევრების შესახებ აქტიური პოლიტიკური საუბარი 
კვლავინდებურად შორეულ პერსპექტივად მოჩანს. ამ ფონზე, ქართულ საექსპერტო 
წრეებში, ბოლო წლებში, არსებობს დისკუსია იმის შესახებ, ნატო-საქართველოს 
ურთიერთობები უნდა აღვიქვათ, როგორც „ინტერესთა თანხვედრა თუ განსხვავებების 
დამალვა“ (კაკაჩია, ლებანიძე & ძებისაშვილი 2020). ნატოსთან სამხედრო-სტრატეგიული 
თანამშრომლობების შემცირებული შესაძლებლობების ფონზე, საქართველოსთვის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის უნდა ყოფილიყო ნატოს 2021 წლის ბრიუსელის სამიტი 
და მისი შედეგები. 
 
თუმცა, ამ სამიტის მნიშვნელობის საპირისპიროდ, ალიანსის ლიდერების შეკრებაზე არც 
საქართველო და არც გაწევრების სამოქმედო გეგმისთვის აქტიურად მებრძოლი უკრაინა 
მიწვეული არ იყვნენ, განსხვავებით წინა სამიტებისგან. მეორე მხრივ, სამიტის კომუნიკეში 
საქართველოს შესახებ ჩანაწერი არ იძლევა თბილისისთვის რაიმე წინსვლის იმედს 
უახლოეს მომავალში (NATO 2021a). ამას ისიც ემატება, რომ პრეზიდენტის რანგში ჯო 
ბაიდენის პირველი შეხვედრა ვლადიმერ პუტინთან იმით დასრულდა, რომ საქართველოს 
საკითხი დისკუსიაში ნახსენები არ იყო (Kunchulia 2021a), ეს მაშინ, როცა საქართველოში 
ჯერ კიდევ არსებობს მოლოდინი ბაიდენის ადმინისტრაციისგან რუსეთის მიმართ 
პრინციპული პოლიტიკის გატარების თვალსაზრისით (Samkharadze 2021). ამგვარად, 
პოლიტიკური თვალსაზრისით, საქართველოს სასიცოცხლოდ სჭირდება განახლებული 
სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ოფიციალურ თბილისს დაეხმარება შეინარჩუნოს ის 
აქტუალობა ალიანსის დღის წესრიგში, რაც მას აქამდე ჰქონდა. 
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 ნატოში ინტეგრაციის პოლიტიკური კომპონენტის მნიშვნელობა იზრდება 
 

როგორც იენს სტოლტენბერგის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიაში, ჯეიმს 
აპატურაიმ განაცხადა, გაძლიერებული პოლიტიკური კონსულტაციების თვალსაზრისით, 
უფრო დიდი შანსია, რომ საქართველო იყოს ნატოს ყურადღების ქვეშ (Euronews Georgia 
2021). გარდა ამისა, ნატოს არაერთ გზავნილში იკვეთება, რომ ქვეყნის განვითარება 
დემოკრატიის თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ნატოში საქართველოს 
ინტეგრაციის მიმართ ოპტიმისტური დამოკიდებულებების გაზრდისთვის (civil.ge 2021a; 
civil.ge. 2021c). ამ ფონზე, თუკი აქამდე ავღანეთის მისიაში ჩართულობის შედეგად 
საქართველოს გააჩნდა გარკვეული მორალური უპირატესობა დემოკრატიული ჩავარდნების 
დასაბალანსებლად, მალე ეს უპირატესობა აღარ იარსებებს (ძებისაშვილი, 2021).  ეს იმას 
ნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობამ ახლა ბევრად უფრო აქტიურად უნდა 
უზრუნველყოს ქვეყნის თავსებადობა ნატოსთან არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ 
დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისითაც.  
 
დემოკრატიული მაჩვენებლები კი საქართველოში სახარბიელო ნამდვილად არ არის. გარდა 
იმისა, რომ ავტორიტეტული საერთაშორისო ინდექსები ბოლო წლებში მუდმივ 
დემოკრატიულ უკუსვლაზე მიუთითებენ (Economist 2020; Freedom House 2021), 
დემოკრატიზაციის თვისებრივად გაუარესებაზე საუბრობენ საექსპერტო წრეებშიც (Kakachia 
& Lebanidze 2019). შესაბამისად, ამ ეტაპზე, ის, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ნატოსთან 
ურთიერთობებში ხელს მკვეთრად შეუშლის, არის დემოკრატიული პროცესების სისუსტე 
და სანამ ამ კომპონენტში თბილისი წინსვლას არ აჩვენებს, მანამდე საქართველოს 
გაღრმავებული ინტეგრაციის კონკრეტულ ვადებსა და თარიღებზე საუბარი რთული იქნება 
(civil.ge 2021a).  
 
უკრაინის და საქართველოს ბრიუსელის სამიტზე არმიწვევას დასავლელი პარტნიორები 
ლოჯისტიკური გამოწვევებით და აშშ-ის პრეზიდენტის გადატვირთული გრაფიკით ხსნიან, 
და არა შესაძლო ნეგატიური ტენდენციით თბილისთან ურთიერთობაში (Euronews Georgia 
2021). თუმცა, ფაქტია, რომ წელს პირველად, საქართველოს არ მიეცა საშუალება, ნატოს 
სამიტის ფარგლებში საკუთარი ინტერესები და გამოწვევები დაეყენებინა დღის წესრიგში, 
შესაბამისად, წინა სამიტებისგან მკვეთრად განსხვავებული პოზიტიური ძვრები ნაკლებად 
მოსალოდნელი იყო.  
 
ამას ისიც ემატება, რომ საქართველოს მთავრობა, როგორც ჩანს, ცდილობს, საზოგადოების 
თვალში რეალობა შეალამაზოს: საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბაიდენსა და პუტინს 
შორის საუბარში საქართველოს საკითხის არარსებობაზე ამბობენ, რომ  „საქართველო 
იგულისხმებოდა აშშ-ის პრეზიდენტის მიერ პრესკონფერენციაზე წარმოთქმულ სიტყვებში“ 
(Kunchulia 2021a). ამგვარად, ქართველი პოლიტიკური მიმომხილველებისთვის ცხადია, რომ 
პოლიტიკური და დიპლომატიური თვალსაზრისით, უკრაინასთან გვერდით საქართველოს 
არხსენება სერიოზული განგაშის საგანია და ქმნის საფრთხეს, რომ საქართველო ბრიუსელის 
რადარებზე უფრო და უფრო იშვიათად მოჩანს (Kunchulia 2021b). სწორედ ამ ფონზე, 
ბაიდენმა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი თეთრ სახლში მიიწვია 
(amerikiskhma 2021), რითაც, შეიძლება ითქვას, უკრაინის საკითხის აქტუალობა 
დაადასტურა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ პოლიტიკის სტრატეგიაში.  
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შესაბამისად, მართალია, საქართველოსთან ერთად, ბრიუსელის სამიტზე, მიწვეული არც 
უკრაინა იყო, თუმცა კიევი, მასზე დამოკიდებული თუ მისგან დამოუკიდებელი 
ფაქტორების გამო, ახერხებს როგორც ბრიუსელის, ისე ვაშინგტონის დღის წესრიგში 
აქტუალობის შენარჩუნებას. სწორედ ამიტომ, საქართველოს სჭირდება უკრაინასთან 
მუდმივი და გაძლიერებული სტრატეგიული თანამშრომლობის წარმოება, როგორც 
ორმხრივად, ისე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების სფეროში მრავალმხრივი 
თანამშრომლობების მშენებლობა, რათა საქართველოს თემატიკამ  უკრაინისა და 
რეგიონული უსაფრთხოების დღის წესრიგში უკანა პლანზე არ გადაიწიოს (მუჩაიძე 2021).  
 
საბოლოოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ნატო-საქართველოს ურთიერთობები არ არის 
ცალმხრივი და ნატოსაც აქვს ერთგვარი „საშინაო დავალების“ შესრულების გარკვეული 
ვალდებულება საქართველოში სამხედრო რეფორმების და დემოკრატიზაციის წახალისების 
თვალსაზრისით (Dzebisashvili 2020), ახლა დგას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პერიოდი, 
როცა საქართველოს მხრიდან კიდევ უფრო მეტი პოლიტიკური ძალისხმევის გაღებაა 
საჭირო, რათა ნატოში გაწევრების საბოლოო მიზანი კიდევ უფრო შორეულ პერსპექტივად 
არ იქცეს, ვიდრე აქამდე. ეს ძალისხმევა კი ორი ძირითადი მიმართულებით უნდა 
განვითარდეს - ინტენსიური შიდადემოკრატიზაცია და მეტად გამოკვეთილი რეგიონული 
კონტექსტის პოვნა ინტენსიური პარტნიორობების გაღრმავებით შავი ზღვის რეგიონში და 
მის გარეთ, იქნება ეს ახალ საერთაშორისო მისიებში ჩართულობაზე მუშაობა თუ 
საწვრთნელ-მოსამზადებელი ნიშის ძიება. 
 
 

შედეგები და შესაძლებლობები საქართველოსთვის 
 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ ახლა 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება, რომ ხელისუფლებამ ნატოსთან ურთიერთობების 
თვალსაზრისით, ძალისხმევა კიდევ უფრო გაზარდოს. ერთი მხრივ, მნიშვნელოვანია ახალი 
ფუნქციის ძიება ნატოს გლობალურ დღის წესრიგში საკუთრივ თბილისისთვის: არსებული 
რესურსებიდან გამომდინარე, საქართველოს შეუძლია დაიკავოს და გააძლიეროს ერთგვარი 
ნიშა საერთაშორისო წვრთნებისა და ნატოსთან თავსებადობის ზრდის მიმართულებით. 
ასევე, აქტიურად იმუშაოს საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს ინფრასტრუქტურული 
წარმომადგენლობის გაძლიერებაზე. 
 
მეორე მხრივ, შედარებით საყურადღებო ნატოში გაწევრების პროცესის პოლიტიკური 
განზომილებაა. ბრიუსელისთვის სამხედრო თავსებადობის უზრუნველყოფის გარდა, 
თანაბრად მნიშვნელოვანია დემოკრატიზაცია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ეს 
ასპექტი ქართული დემოკრატიის დაღმავალი მაჩვენებლების ფონზე. გარდა 
შიდადემოკრატიული წინსვლისა, ქვეყანას აუცილებლად ესაჭიროება ძლიერი აფილიაცია 
ისეთ პარტნიორებთან, რომლებსაც ჩვენი მსგავსი გამოწვევები და მიზნები აქვთ. ყველაზე 
გამოკვეთილი კი ასეთი პარტნიორების რიგში არის უკრაინა, რომელთან ერთადაც ერთ 
კონტექსტში მუშაობა შედარებით უფრო რეალურს და მიღწევადს გახდის ორივე ქვეყნის 
საბოლოო მიზნებს ნატოში სიღმისეული ინტეგრაციის გზაზე. 
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i მისია ავღანეთში დაიწყო 9/11-ის ტერაქტის შედეგად: აშშ-ზე განხორციელებული ტერორისტული 
თავდასხმის შემდეგ ნატომ აამოქმედა მე-5 მუხლი, რომელიც კოლექტიური თავდაცვის პრინციპის 
ქვაკუთხედია და ითვალისწინებს იმას, რომ ნატოს ერთ წევრზე თავდასხმა ნიშნავს თავდასხმას 
ნატოს წევრ ყველა ქვეყანაზე. 
ii „საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდაჭერის ძალები“ (International Security Assistance Force - ISAF) 
იყო აშშ-ის და ალიანსის სამხედრო მისია ავღანეთში 2001-2014 წლებში; საქართველი ISAF-ის 
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