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თებერვალი 2022 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

ექსპერტთა კომენტარი 
გამოცემა #19 

 

 

რას უქადის საქართველოს ნატო-რუსეთის უკრაინის გარშემო 

მიმდინარე დაპირისპირება? 
 

 

გასული წლის შემოდგომიდან მოყოლებული, მსოფლიო თვალს ადევნებს რუსეთის  სამხედრო ძალების 

უკრაინის საზღვართან კიდევ ერთხელ მობილიზებას. ერთი შეხედვით, ეს თითქოს 2021 წლის 

გაზაფხულზე, კრემლის მიერ გათამაშებული ომის მუქარის მსგავსია. თუმცა, ამჯერად რუსეთის 

ხელისუფლება კიდევ უფრო შორს წავიდა და ჩრდილო-ატლანტიკურ ხელშეკრულების ორგანიზაციას 

(ნატოს) წარუდგინა მთელი რიგი მოთხოვნები, რომელიც ითვალისწინებს ორგანიზაციის  აღმოსავლეთით 

გაფართოების შეჩერებას, ანუ უკრაინისა და საქართველოს გაწევრიანებას.  

მოსკოვისა და ვაშინგტონის (ლიდერების), ასევე, ნატოს წარმომადგენლებთან რუსეთის ფედერაციის 

წარმომადგენლების უმაღლეს დიპლომატიურ დონეზე შეხვედრებმა ჯერ-ჯერობით შედეგი ვერ გამოიღო, 

დასავლეთის ქვეყნები ფორმალურად კვლავ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციის ერთგულნი 

რჩებიან.ხოლო ეუთოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ევროპაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ომის რისკი 

ასეთი მაღალი  არასოდეს ყოფილა.  

რუსეთის უკრაინაში მოსალოდნელი შეჭრა და მიმდინარე ჩიხური მდგომარეობა ნატოს ღია კარის 

პოლიტიკასთან დაკავშირებით დასავლეთსა და კრემლს შორის შექმნილი დიპლომატიური  ჩიხი, 

საქართველოს უსაფრთხოებასაც სერიოზული გამოწვევის წინაშე აყენებს. დიდი ალბათობით, მიმდინარე 

კრიზისის შედეგებს ექნება გრძელვადიანი გეოპოლიტიკური გავლენა ევროპული უსაფრთხოების 

არქიტექტურაზე და რეგიონზე.   

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მოწვევით (GIP), უცხოელმა ექსპერტებმა (პორტუგალიიდან, 

კანადიდან და დიდი ბრიტანეთიდან) და ქართველმა ექსპერტებმა უპასუხეს შემდეგ კითხვებს:  

 

 

https://www.csis.org/analysis/russian-and-ukrainian-spring-2021-war-scare
https://www.dw.com/en/ukraine-tensions-osce-chair-warns-risk-of-war-highest-in-30-years/a-60407944
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1. თქვენი აზრით, რა ძირითადი შედეგები ექნება ნატოსა და რუსეთის მიმდინარე დაპირისპირებას 

ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურაზე და მასში საქართველოს როლზე?   

2. რუსეთის უკრაინაში პოტენციური შეჭრის ფონზე, რა უნდა იყოს საქართველოს მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი უსაფრთხოების სტრატეგია?  

 

 

 

 

 

დოქტ. ლისინია სიმაო, 

ასისტენტ პროფესორი, 

სოციალური 

მეცნიერებების კვლევის 

ცენტრი, კოიმბრას 

უნივერსიტეტი, 

პორტუგალია 

 

უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკის 

შედეგად წარმოქმნილი უკანასკნელი კრიზისი 

წარსულში მსგავსი კრიზისების 

გათვალისწინებით უნდა განვიხილოთ.  2008 

წელს საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში  

რუსეთის მოქმედებებზე დაკვირვებისას  

გარკვეული მახასიათებელი იკვეთება, თუ რისი 

მიღწევა სურს რუსეთს: i)ცვლილებები, რომლის 

შედეგადაც გაიზრდება მისი სამხედრო და 

პოლიტიკური წარმომადგენლობა იმ ყოფილ 

საბჭოთა ქვეყნებში, რომლებიც ახლოს არიან 

დასავლურ ინსტიტუტებთან;ii) 

შიდაპოლიტიკური პრობლემების შემცირება 

საგარეო დაძაბულობებზე ყურადღების 

გადატანით iii) საერთაშორისო ურთიერთობებში 

საკუთარი სტატუსის აწევა და საკუთარი ქვეყნის, 

როგორც ევროპული ძალებისა და ა.შ.შ.-ს 

თანასწორის წარმოჩენა. ეს სამი მიზანი დღემდე 

აქტუალურია.  

 

თუ როგორ აღიქმება და რა რეაქცია იქნება 

რუსეთის ქმედებებზე, კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია ევროპის უსაფრთხოების 

არქიტექტურისთვის. ეს მნიშვნელოვანია არა 

მხოლოდ იმიტომ, რომ ის განსაზღვრავს 

რუსეთის, ამერიკის, ნატოსა და ევროკავშირისა 

თუ მისი ინდივიდუალური წევრებს შორის 

საუბრის პირობებს, არამედ იმიტომ, რომ ამან 

შეიძლება ხელი შეუწყოს პატარა ევროპული 

ქვეყნების ძლიერი სახელმწიფოების სარგებლის 

სანაცვლოდ მარგინალიზაციას. ამას ძალიან 

დიდი უარყოფითი ეფექტი ექნება, როგორც 

მინიმუმ, ამ ქვეყნების სუვერენიტეტსა და მათ 

შესაძლებლობებზე, რომ ევროპული 

უსაფრთხოების ფარგლებში პასუხისმგებლობით 

იმოქმედონ. 

 

აქედან გამომდინარე, უმნიშვნელოვანესია 

მოთხოვნა, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილების 

მიღების დროს ყველა ევროპული ქვეყანა 

მონაწილეობდეს. საქართველო მყარად არის 

ჩართული ა.შ.შ.-თან და ევროპულ ქვეყნებთან 

ურთიერთობებში და მისი უსაფრთხოება 

დიდწილად ამ ურთიერთობების მომავალზეა 

დამოკიდებული. ქართული მხარისგან 

აქტიურად მოთხოვნა, რომ ჩართული იყვნენ 

ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის შესახებ  

მიმდინარე დებატებში, არის გარანტია იმისა, 

რომ ის ყველასთვის თანაბრად სარგებლიანი 

იქნება. 
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დოქტ. ტრეისი ჯერმანი, 
კონფლიქტისა და 
უსაფრთხოების პროფესორი, 
ქინგს კოლეჯი, ლონდონი   
 

 

 

ნატოსა და რუსეთს შორის მიმდინარე კრიზისი 

შეიცავს საფრთხეს, რომ ძირი გამოუთხაროს ცივი 

ომის შემდეგ ჩამოყალიბებულ სისტემას. 

შესაბამისად, მას სერიოზული გავლენა ექნება 

ევროპული არქიტექტურის მომავალ ფორმაზე. ამ 

პოლიტიკური კონფლიქტის ცენტრში არსებობს  

განსხვავებული ხედვები ,თუ როგორი უნდა 

იყოს პოსტ-ცივი ომის ევროპის უსაფრთხოების 

არქიტექტურა. მოსკოვი მუდმივად გამოხატავდა 

მის წინააღმდეგობას ნატოს გაფართოების 

მიმართ, ვინაიდან მიაჩნია რომ ალიანსი არის 

ცივი ომის გადმონაშთი, რომელიც ემუქრება 

რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს. ეს ხედვა 

წინააღმდეგობაში მოდის ნატოს უსაფრთხოების 

მიმართ თანამშრომლობით მიდგომასთან. 

საქართველოსა და უკრაინასთან გაღრმავებული 

თანამშრომლობა და პარტნიორობა აჩვენებს ცივი 

ომის შემდეგ ნატოსთან ახლო კავშირების 

მსურველ აქტორებსა და ალიანსის მათთან 

ურთიერთობის ლოგიკას, სურვილს და 

მოტივაციებს შორის ძირითად სხვაობას. ნატო-

რუსეთის უკრაინის გარშემო კრიზისი კითხვის  

ქვეშ აყენებს ნატოს შესაძლებლობებს, თუ 

რამდენად შეუძლია ალიანსს საკუთარი წევრების 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და 

პარალელურად, ყოფილ საბჭოთა კავშირის 

სივრცის ქვეყნებთან თანამშრომლობის 

გაღრმავება. ამ სახელმწიფოებთან გაღრმავებული 

თანამშრომლობა და პარტნიორობა, ბუნდოვანი, 

„ოდესმე მომავალში“ წევრობის დაპირებით, 

საბოლოო ჯამში ძირს უთხრის ალიანსის მიზანს, 

ხელი შეუწყოს სტაბილურობას მის 

პერიფერიებში.  

 

ორივე, უკრაინაც და საქართველოც, როგორც 

პარტნიორები, ევროატლანტიკურ 

უსაფრთხოებაში საკუთარი წვლილის შეტანას 

აგრძელებენ - აგზავნიან ჯარს ნატოს 

ოპერაციებსა და მისიებში და მნიშვნელოვანი 

კონტრიბუცია შეაქვთ ალიანსის მცდელობებში, 

თანამშრომლობით გააფართოოს უსაფრთხოება. 

თუმცა, რუსეთთან უწყვეტი ანტაგონიზმის 

ფონზე, მათი ალიანსში წევრობის პერსპექტივა   

ალიანსის უსაფრთხოებასა და ერთსულოვნებას  

საფრთხეს უქმნის. 2020 წელს, ნატოს მიერ 

პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობის 

(Enhanced Opportunity Partnership) - შეთავაზებამ 

აჩვენა ის რთული პოზიცია, რომელშიც ამ ორი 

ქვეყნის მიმართ ნატო იმყოფება: ერთის მხრივ, ის 

აღიარებს მათ ნატოს მისიებში კონტრიბუციას, 

თუმცა, ასევე ხაზს უსვამს რომ წევრობა რჩება 

შორეულ ოცნებად.  
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პროფ. ტარას კუზიო, 

პოლიტიკური 

მეცნიერებების 

დეპარტამენტი, კიევ-

მოჰილას აკადემია. 

მკვლევარი, ჰენრი 

ჯექსონის საზოგადოება, ლონდონი, დიდი 

ბრიტანეთი.    

 

დასავლეთი არ მიიღებს რუსეთის ულტიმატუმის 

არცერთ მოთხოვნას და შესაბამისად, ევროპული 

უსაფრთხოების არქიტექტურა უცვლელი 

დარჩება. რუსეთის მოთხოვნები „ამერიკა გარეთ, 

ნატო ქვემოთ და რუსეთი მაღლა“ ჯერ კიდევ 

საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული არსებობს და 

მედვედევმა იდეა 2008 წელს გამოაცოცხლა. 

რუსეთის მოთხოვნა, რომ ჰქონდეს 

ექსკლუზიური გავლენის სფერო ევრაზიაში 

კრემლის პოლიტიკის ნაწილი 1993 წლიდან არის. 

შესაბამისად, რუსეთის მოთხოვნა გავლენის 

სფეროების შესახებ დასავლეთის მიერ 

გათვალისწინებული არ იქნება და არ გვექნება 

ახალი იალტის შეთანხმება. სავარაუდოდ, 

რუსეთის ურთიერთობა დასავლეთთან 

შეიცვლება და 1991 წლიდან მოყოლებული 

ყველაზე დაბალ დონეზე დავა.  

 

საქართველოს მომავალი, როგორც დასავლეთის 

ნაწილისა, მიბმულია უკრაინაზე. გერმანიისა და 

საფრანგეთის წინააღმდეგობა ამ ქვეყნების 

ნატოში გაწევრიანებაზე 2008 წლიდან არსებობს. 

ახალი ცივი ომი დასავლეთთან უარყოფით 

გავლენას იქონიებს რუსეთის მის მეზობლებთან 

ურთიერთობებზე, მაგრამ განსაკუთრებით 

უკრაინაზე, ვინაიდან კრემლის ნაციონალიზმი 

უარყოფს უკრაინელებს და უკრაინის არსებობას.  

 

საქართველომ უნდა გადადგას ხუთი 

პოლიტიკური ნაბიჯი. პირველი, გააღრმაოს მისი 

სამხედრო თანამშრომლობა თურქეთთან, 

რომლის ინტერესები განსხვავდება რუსეთისგან 

და ერთადერთი დიდი ძალაა, რომელიც მზადაა  

რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში დააბალანსოს. 

მეორე, დაუახლოვდეს თურქულ-აზერბაიჯანულ 

სტრატეგიულ პარტნიორობას, განსაკუთრებით,  

უსაფრთხოებისა და ენერგიის საკითხებში. 

მესამე, განაახლოს სუამის უსაფრთხოების ჩარჩო 

მოლდოვის გარეშე და მასში ჩართოს თურქეთი, 

პოლონეთი და დიდი ბრიტანეთი (GAUUKPT), 

რომელიც ახლოს ითანამშრომლებს 

ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან. მეოთხე, 

საქართველომ და უკრაინამ უნდა დაიწყონ ა.შ.შ.-

ს სამხრეთ კავკასიაში დაბრუნების ლობირება, 

სადაც ბოლო ათწლეულია ის ნაკლებად არის 

წარმოდგენილი.   მეხუთე, იმუშაონ 

ევროკავშირთან, რომ აღმოსავლეთ 

პარტნიორობას დაემატოს უსაფრთხოების 

კომპონენტი.  
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პროფ. თორნიკე 

შარაშენიძე, 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამაგისტრო 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი    

 

მიმდინარე დაპირისპირება რუსეთსა და ნატოს 

შორის საფრთხეს უქმნის უკრაინას და გამოცდას 

უწყობს დასავლეთის ერთიანობას. ნატოს 

მოკავშირეები ადვილად თანხმდებიან რუსეთის 

წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციების 

შემოღებაზე.  სანქციები წარსულშიც 

გამოუყენებიათ,თუმცა, ჯერ-ჯერობით 

სასურველი შედეგს ვერ მიაღწიეს. აქედან 

გამომდინარე, ახალი სანქციები ალბათ არ იქნება 

საკმარისი რუსეთის შესაჩერებლად. გარდა ამისა, 

ასევე გაურკვეველია, თუ რამდენად მკაცრ 

სანქციებზე მოახერხებს დასავლეთი შეთანხმებას 

და  რამდენად დააზიანებს ის რუსეთის 

ეკონომიკას (მაგალითად SWIFT-დან გამოთიშვა).  

თუ დასავლეთი ვერ შეძლებს მკაცრი სანქციების 

დაწესებას, მაშინ ის უნდა იყოს ერთიანი სხვა 

ზომებში იმისთვის, რომ შეაჩეროს რუსეთის 

უკრაინაში შესაძლო აგრესია. სხვა ზომები 

შეიძლება იყოს - მაგალითად, კიევისთვის ახალი 

შეიარაღების მიწოდება.  

თუ ახალი ომი დაიწყო, ბევრი რამ იქნება 

დამოკიდებული უკრაინაზე. თუ (დასავლეთის 

დახმარებით) მან შეძლო აგრესიის უკუგდება და 

რუსეთის ჯარებისთვის სერიოზული ზიანის 

მიყენება, მაშინ ნატოს  გამარჯვების აღნიშვნა 

შეუძლია. თუმცა, თუ უკრაინა წარუმატებელი 

აღმოჩნდა ამაში, მაშინ რუსეთი ბევრად უფრო 

ძლიერი გამოვა ვიდრე ის ახლაა, შედეგად კი 

მნიშვნელოვნად დააზარალებს ევროპის 

უსაფრთხოების არქიტექტურას და  ნატოს 

დემორალიზაციას მოახდენს.  

ყოველივე ეს საქართველოს კიდევ უფრო რთულ 

მდგომარეობაში დატოვებს, ვიდრე ის ახლაა. 

რუსეთის სამხედრო ბაზების თბილისიდან 40 

კილომეტრში ყოფნის გამო საქართველოს 

არჩევანი ისედაც საკმაოდ შეზღუდულია.  ეს 

მნიშვნელოვნად უშლის ხელს საქართველოს 

ნატოში ინტეგრაციას და ქვეყანას მუდმივი 

საფრთხის პირობებში ტოვებს თბილისმა უნდა 

მიჰყვეს ორ მიზანს ნებისმიერ ფასად: 1. 

გაზარდოს სამხედრო და პოლიტიკური 

მხარდაჭერა ნატოსგან; 2. მხარი დაუჭიროს 

უკრაინას პოლიტიკურად, თუმცა, თავიდან 

აიცილოს რუსეთისთვის ხელახალი 

აგრესიისთვის ნებისმიერი საბაბის მიცემა. 
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის 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.  

 

აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძელებელია არ გამოხატავდეს საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტის შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

 

„რას უქადის საქართველოს ნატო-რუსეთის უკრაინის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება?“ ექსპერტთა კომენტარი #19, 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, თებერვალი 2022.  
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