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ივლისი 2021 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

ექსპერტთა კომენტარი 
გამოცემა #18 

 

მთიანი ყარაბაღის ომის გეოპოლიტიკური შედეგები 
საქართველოსთვის: მოლოდინები დიდი და პატარა აქტორებისგან 
 
 
სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მთიანი ყარაბაღის გარშემო განვითარებულმა კონფლიქტმა 2020 წლის 
ოქტომბერში კულმინაციას მიაღწია და მწვავე სამხედრო შეტაკებაში გადაიზარდა. „მთიანი ყარაბაღის 
მეორე ომად“ წოდებული დაპირისპირება ნოემბრის შეთანხმებით დასრულდა, რომლის მიხედვითაც, 
სომხეთმა აზერბაიჯანს სადავო ტერიტორიის ნაწილი დაუბრუნა; ამას მოჰყვა შიდაპოლიტიკური 
დესტაბილიზაცია ერევანში. 2020 წლის მთიანი ყარაბაღის ომმა გვიჩვენა გრძელვადიანი კონფლიქტის 
კომპლექსურობა და მთავარი ძალების ინტერესები: რუსეთი და თურქეთი გავლენიან რეგიონულ 
აქტორებად მოგვევლინენ, ხოლო დასავლეთი -  ევროკავშირი და აშშ - განსაკუთრებულად ინერტულები 
იყვნენ. 
 
ამ შეცვლილ გეოპოლიტიკურ გარემოში საქართველომ მოახერხა, შეენარჩუნებინა საკუთარი რეგიონული 
ნეიტრალიტეტი მეზობლების მიმართ. თუმცა ომისშემდგომი დისკუსიები მოლაპარაკებების შესაძლო 
ფორმატისა და რეგიონული მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ თბილისისგანაც მოითხოვს აქტიურ 
მოქმედებას. საქართველოსთვის გამოწვევა იყო რეგიონული თანამშრომლობის ინიციატივაში ჩართვა, 
რომელიც 3+3 ფორმატს გულისხმობდა (სამი დიდი დაინტერესებული აქტორის ჩართულობით, 
როგორებიცაა, რუსეთი, თურქეთი და ირანი). თურქეთში ვიზიტისას საქართველოს საგარეო საქმეთა 
მინისტრმა დავით ზალკანიანმა განაცხადა, რომ თბილისი არ აპირებს შეთავაზებულ პლატფორმაში 
ჩართვას რუსეთთან რთული ურთიერთობების გამო. მისი თურქი კოლეგის მევლუთ ჩავუშოღლუს 
თქმით, ანკარა პატივს სცემს საქართველოს პოზიციას, რომელიც ფრთხილი და ნეიტრალურია.  
 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) თხოვნით, რამდენიმე შერჩეულმა ექსპერტმა სხვადასხვა 
ქვეყნიდან შემდეგ შეკითხვებს უპასუხა:  
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- მთიანი ყარაბაღის ომის შემდეგ სამხრეთ კავკასიაში რუსეთისა და თურქეთის გაზრდილი 
წარმომადგენლობისა და აშშ-ისა და ევროკავშირის პასიურობის გათვალისწინებით, შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ დასავლეთი ინტერესს კარგავს რეგიონისადმი? რა უნდა გაკეთდეს ამის თავიდან 
ასაცილებლად? 
 

- როგორ ხედავთ საქართველოს როლს ომის შემდგომი რეგიონული ცვლილებების ჭრილში? 
როგორია საქართველოს გამოწვევები და შესაძლებლობები კონფლიქტის შემდეგ? და რა უნდა 
გააკეთოს თბილისმა ნებისმიერი რისკის გასანეიტრალებლად? 

 
 
 
 

დოქტ. თომას დე ვაალი, 
კარნეგი ევროპის უფროსი 
მეცნიერ-თანამშრომელი 
 
2020 წლის ყარაბაღის მეორე ომი 
ტრაგედია იყო ათასობით 

გარდაცვლილი ადამიანისთვის. ეს იყო, ასევე, 
მარცხი იმათთვის, ვინც სცადა, მაგრამ არ 
გამოუვიდა კონფლიქტის მშვიდობიანი და 
სამართლიანი მოგვარება მრავალმხრივი 
დიპლომატიის გზით. დასავლეთის 
ინერტულობა მნიშვნელოვან ფაქტორს 
წარმოადგენდა. გასული ათწლეულის 
განმავლობაში, სომხეთ-აზერბაიჯანის 
კონფლიქტი დასავლეთის დიპლომატიური 
პრიორიტეტების სიაში ჩამოქვეითდა და ეუთოს 
მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე აშშ-მ და 
საფრანგეთმა საშუალება მისცეს რუსეთს, დღის 
წესრიგი განესაზღვრა. მაგრამ, პირველ რიგში, 
სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა უნდა ჰკითხონ 
საკუთარ თავს, რატომ ვერ მიიღეს სარგებელი 
საერთაშორისო დიპლომატიისგან და, 
საბოლოოდ, მისცეს საშუალება რუსეთს, 
ეხელმძღვანელა კონფლიქტის დასრულების 
შეთანხმებისთვის.                                                          

  
რუსეთი და თურქეთი (ეს უკანასკნელი უფრო 
ნაკლებად) ახალ გავლენიან ძალებად 
მოგვევლინენ რეგიონში. შეძლებს დასავლეთი, 

გამონახოს გზა, კვლავ იქცეს რელევანტურად? 
ცხადია, ევროკავშირი რჩება ძლიერი 
განვითარების მქონე ეკონომიკურ აქტორად. 
მისთვის სწორედ ამ ეკონომიკური პოტენციალის 
გამოყენება იქნება საკმარისი უკეთესი 
პოლიტიკური სტრატეგიის შესაქმნელად.  
 
რაც შეეხება საქართველოს, არ არსებობს პანიკის 
საფუძველი. რუსეთის სამშვიდობო ძალები 
ყარაბაღში იმაზე უფრო საშიშად გამოიყურება, 
ვიდრე რეალურად არის. რუსები აქ გაცილებით 
უფრო შეზღუდულები არიან აფხაზეთსა და 
სამხრეთ ოსეთთან შედარებით. საქართველოს 
გამოწვევა პრინციპულად ეკონომიკურია, 
ვინაიდან იგეგმება ახალი სატრანსპორტო 
მარშრუტები რეგიონში. მაგრამ, გრძელვადიან 
პერსპექტივაში, ეს ჯანსაღი გამოწვევა უნდა იყოს 
იმისთვის, რათა საქართველომ საკუთარი თამაში 
ითამაშოს, საკუთარ რეგიონულ სატრანსპორტო 
სტრატეგიაზე იმუშაოს და დაამტკიცოს თავისი 
რელევანტურობა, როგორც სატრანზიტო 
ქვეყანამ.  
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დოქტ. ტრეისი ჯერმანი, 
კონფლიქტებისა და 
უსაფრთხოების 
მკვლევარი ლონდონის 
სამეფო კოლეჯში 

 
2020 წლის ყარაბაღის ომმა და მისმა დასრულებამ 
ნათლად აჩვენა როგორც საფრანგეთისა და აშშ-
ის, ასევე, ევროკავშირის გულგრილობა და 
არაეფექტიანობა, მინსკის ჯგუფის მარცხი, 
ამასთანავე, რუსეთის კვლავინდებური ძალა და 
თურქეთის მზარდი ამბიციები. სომხეთსა და 
აზერბაიჯანს შორის დაპირისპირებების 
მოგვარების შემდეგ, მინსკის ჯგუფის 
თანათავმჯდომარე სახელმწიფოებს, როგორიცაა 
საფრანგეთ და აშშ, არ გააჩნდათ ნება ან უნარი, 
შეეთავაზებინათ რაიმე გარდა კარგად 
ჩამოყალიბებული პოლიტიკური განცხადებისა, 
რომელსაც მცირე გავლენა ჰქონდა მოვლენებზე. 
საბოლოო ჯამში, სწორედ რუსეთისა და 
თურქეთის ჩართულობით წარიმართა მედიაცია 
და მოხდა ცეცხლის შეწყვეტა. რუსეთის 
რეგიონული დომინირება საქართველოსთვის 
გამოწვევას წარმოადგენს, თუმცა ეს, შესაძლოა, 
დაბალანსდეს თურქეთის მზარდი 
წარმომადგენლობით სამხრეთ კავკასიაში.  
 
დასავლეთის ყურადღება, უმეტესწილად, 
მიმართული რჩება მიმდინარე პანდემიისკენ, 
ჩინეთის გაძლიერებასთან დაკავშირებული 
შფოთისკენ და შიდა პოლიტიკისკენ, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ სამხრეთ კავკასია კიდევ უფრო 
ჩამოქვეითდა პრიორიტეტების ნუსხაში. 
ამასობაში, საქართველო ცდილობს ნეიტრალური 
ხიდის როლის მორგებასა და კონსტრუქციული 
დიალოგის წარმართვას აზერბაიჯანსა და 
სომხეთს შორის, რადგან ითვალისწინებს თავის 
საზღვრებს შიგნით არსებულ ამ ორი ქვეყნის 
ეთნიკური უმცირესობების მოზრდილ 
დასახლებებს. 2020 წლის ომმა კიდევ უფრო 
ნათლად წარმოაჩინა გამოწვევებით სავსე 

სამეზობლო, რომელშიც საქართველო 
მდებარეობს. ქვეყნის შიგნით უამრავი 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და სამხრეთ 
კავკასიაში საკუთარ როლთან დაკავშირებით 
დასავლეთის ცვალებადობამ, შეიძლება, 
გამოიწვიოს საგარეო პოლიტიკის სხვა 
შესაძლებლობების გაძლიერება 
საქართველოსთვის, რაც მას ევრო-ატლანტიკური 
ინტეგრაციის გზიდან კიდევ უფრო 
გადაახვევინებს.  
 
 
 
დოქტ. მაია ოთარაშვილი, 
მკვლევარი და საგარეო 
პოლიტიკის კვლევის 
ინსტიტუტის ევრაზიის 
პროგრამის დირექტორის 
მოადგილე 
 
2020 წელი და, მით უმეტეს, შემოდგომა 
უპრეცედენტოდ ქაოტური და მძიმე იყო 
ამერიკის შიდა პოლიტიკაში, და ვაშინგტონის 
მთიანი ყარაბაღის ომში დაბალი ინტერესი 
მოულოდნელი არ ყოფილა. ამასთანავე, თუ 
გადავხედავთ პრეზიდენტ ტრამპის საგარეო 
პოლიტიკას, ვნახავთ, რომ ეს იყო თითქმის 
სრული თვითიზოლაციის პოლიტიკა. რა თქმა 
უნდა, რუსეთისთვის და თურქეთისთვის გზის 
დათმობა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის 
მოგვარებაში ძალიან სერიოზული ხელიდან 
გაშვებული შანსი იყო ამერიკისთვის. ამასთან, 
დამატებით თურქეთი გვევლინება როგორც 
უფრო აქტიური და მოწადინებული მოთამაშე 
რეგიონში თავისი ამბიციით, შექმნას „6 ქვეყნის 
კოოპერაციის პლატფორმა,“ რომელშიც 
პარტნიორად გაერთიანდებიან ისტორიულად 
მომტრე ქვეყნები რუსეთი, საქართველო, 
სომხეთი აზერბაიჯანი, ირანი, თურქეთი.  
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იმედმომცემი ფაქტორია ის, რომ ამერიკას ჰყავს 
ახალი პრეზიდენტი რომელიც გამოცდილი 
პოლიტიკოსია და მისი ადმინისტრაცია 
დაკომპლექტებულია ისეთი ადამიანებით, ვისაც 
ძალიან საღად ესმის რუსეთის მიერ შექმნილი 
საშიშროებები შავი ზღვის რეგიონშიც და 
გლობალურ დონეზეც. მოსალოდნელია, რომ 
ამერიკა, ნატო, და ევროპა დაუბრუნდებიან 
უფრო ღრმა ჩართულობის პოლიტიკას კავკასიის 
რეგიონში და ტრამპის მმართველობის პერიოდში 
სტრატეგიული დანაკარგების ანაზღაურებას 
შეეცდებიან.  
 
ახლა მეტად კრიტიკული პერიოდია 
საქართველოს მთავრობისა და საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციებისთვის, რომ წარადგინონ 
საქართველო როგორც მზა და სერიოზული 
პარტნიორი პრო-დასავლური ორიენტაციით და 
მდგრადი, წარმატებული შიდა პოლიტიკით. ეს 
არ არის იოლი საქმე, პანდემიისა და 
გრძელვადიანი პოლიტიკური ქაოსის შედეგები, 
ამჟამად, დაღად აზის საქართველოს რეპუტაციას, 
და მთავრობა ვალდებულია სერიოზულად 
გაამძაფროს ეკონომიკური სირთულეებიდან 
გამოსვლაზე მუშაობა, მეტად იაქტიუროს 
დასავლელ პარტნიორებთან მუშაობაზე და მათი 
ყურადღების მოზიდვაზე, და ყველაფერი 
გააკეთოს იმისათვის, რომ დემოკრატიული 
სტაბილურობის შთაბეჭდილება შექმნას ქვეყნის 
როგორც შიდა, ასევე გარე იმიჯის 
თვალსაზრისით. პირველ რიგში, თბილისმა 
უნდა გადაჭრას შიდა კრიზისები - ეკონომიკური 
და პოლიტიკური.  
 
საქართველო გეოპოლიტიკურად უკვე საკმაოდ 
ქაოტურ სიტუაციაშია. საჭიროა, რომ 
საქართველოს მთავრობამ დაანახოს მის 
დასავლელ პარტნიორებს, რომ ის მზად არის 
უფრო ღრმა და სერიოზული 
თანამშრომლობისთვის და რომ ქვეყნის 
სტაბილური შიდა პირობები რეგიონში 

სირთულეების გადაჭრის იმედს იძლევა. მეტი 
აქტიურობაა საჭირო იმისათვის, რომ 
საქართველო შევიდეს თავისუფალი ვაჭრობის 
თანხმობაში ამერიკასთან, შეუერთდეს სამი 
ზღვის ინიციატივას, და გააღრმავოს 
პარტნიორობა ნატოსთან შავი ზღვის 
უსაფრთხოების საკითხებში.  
 
მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის პირობებში, 
საქართველოს კიდევ ერთხელ აქვს შანსი, აჩვენოს 
მის დასავლელ პარტნიორებს, რომ ეს ქვეყანა 
არის ოაზისი დემოკრატიის, პრო-დასავლური 
მენტალიტეტის, ინოვაციების, სტაბილურობის, 
გამჭვირვალეობის, და სანდოობის კუთხით. იყო 
დრო, როდესაც საქართველოს მეოთხე 
ბალტიისპირეთის ქვეყანად მოიხსენიებდნენ. ეს 
მის გარანტირებულ, ბუნებრივ ადგილზე 
მიუთითებდა ევროპელი და დასავლელი 
ქვეყნების „კლუბში“. სამწუხაროდ ეს იმიჯი 
ამჟამად შელახულია და სასწრაფო რესტავრაციას 
საჭიროებს.  
 

 
 

ანდრეას უმლანდი, 
მკვლევარი სტოკჰოლმის 
ცენტრში აღმოსავლეთ 
ევროპის კვლევებისთვის 

საერთაშორისო საკითხების შვედეთის 
ინსტიტუტში 
 
მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი დღეს კვლავ 
გაყინულია. მიუხედავად ამისა, ის 
ფუნდამენტურად მოუგვარებელი რჩება. 
სავარაუდოდ, ამჟამად, კონფლიქტი ისეთივე 
ნელი მოქმედების ბომბია, როგორც ეს 
აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის 2020 წლის 
ომამდე იყო. ზოგადი პოსტ-საბჭოთა 
გეოპოლიტიკისა და საერთაშორისო 
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ურთიერთობების თუ სამართლის 
თვალსაზრისით, კონფლიქტის გადაჭრის გზების 
ძიების კუთხით, ორი პრინციპული საკითხი 
მოჩანს მნიშვნელოვნად. 
 
პირველი ის, რომ მთიანი ყარაბაღის შესახებ 
სომხეთის ნარატივის ნაწილობრივ არმიღება ან 
სრული მიუღებლობა თითქმის არ არის 
დაკავშირებული მხოლოდ სომხეთთან, 
ყარაბაღთან, კავკასიასა და პოსტ-საბჭოთა 
გეოპოლიტიკასთან. სომეხი მიმომხილველების 
მიერ კონკრეტული ისტორიული ფაქტების 
არჩევა ყარაბაღის დამოუკიდებლობის 
სასარგებლოდ ან სომხეთისთვის მიერთების 
მიზნით, წარმოადგენს სტრატეგიას, რომელიც, 
შეიძლება, სხვა ეროვნებებმაც გამოიყენონ 
სრულიად განსხვავებულ რეგიონებში მსოფლიოს 
მასშტაბით. მსოფლიოში ყარაბაღის მსგავსი 
რამდენიმე ტერიტორია არსებობს, რომელიც 
ნაციონალისტების მიხედვით, პოლიტიკურად 
„შეუსაბამოა“ თავისი  ისტორიით ან/და 
დემოგრაფიით. აზერბაიჯანის დაყოფის და 
სომხეთის გაფართოების შესახებ სომხური 
დასაბუთების საერთაშორისო აღიარებამ, 
შესაძლოა, პანდორას ყუთი გახსნას. შესაბამისად, 
მცირე შანსია, სომხეთის მისწრაფებამ მთიანი 
ყარაბაღის „განთავისუფლების“ შესახებ ფართო 
მხარდაჭერა ჰპოვოს. ამის ნაცვლად, სომხურმა 
მოსახლეობამ და დიასპორამ აზერბაიჯანთან 
ერთად უნდა იპოვოს დილემის გადაჭრის გზები, 
თავის სავარაუდო მტერთან პირდაპირი 
მოლაპარაკების გზით.  
 
მეორე, აზერბაიჯანის პერსპექტივით, დღეს 
შეიძლება ადგილი ჰქონდეს სიამაყესა და ზეიმს, 
ყარაბაღთან დაკავშირებით. თუმცა ამჟამინდელი 
მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიის გარშემო, 
შესაძლოა, შეიცვალოს. ყველა მთავარ რეგიონულ 
აქტორს - რუსეთი, თურქეთი, ირანი - 
ავტორიტარული მთავრობა ჰყავს, რომელიც 
მიდრეკილია გამოკვეთილი ლიდერობისა და 

რეჟიმების ცვლისკენაც კი. შედეგად, შეიძლება 
მომავალში რადიკალური გარდაქმნა მოხდეს 
მოსკოვის, ანკარასა და თეირანის საგარეო 
პოლიტიკის პრიორიტეტებში. მთელი რეგიონი 
გეოპოლიტიკურად გაურკვეველი, 
ორგანიზაციულად განუვითარებელი და 
პოტენციურად არასტაბილურია.  
 
სწორედ ისე, როგორც 2020 წელს ბაქომ შეძლო, 
გამოეყენებინა კონკრეტული გეოპოლიტიკური 
მდგომარეობა წარმატებული სამხედრო 
კამპანიისთვის, შესაძლოა, სომხეთსაც სძლიოს 
ცდუნებამ, მორიგი ტერიტორიული ქმედება 
განახორციელოს, თუ ერევანში იფიქრებენ, რომ 
სიტუაცია ანკარაში, მოსკოვსა და თეირანში მათ 
სასარგებლოდ შეიცვალა. შესაბამისად, 
აზერბაიჯანმა არ უნდა გაიმეოროს სომხეთის 
შეცდომა და არ დაეყრდნოს მხოლოდ ძლიერ 
საგარეო აქტორებს. კონფლიქტის მოგვარების გზა 
ბაქოსა და ერევანს შორის პირდაპირ 
მოლაპარაკებებზე გადის და არა შიდა 
მობილიზებაზე, სამხედრო შესაძლებლობებსა და 
გეოპოლიტიკურ ალიანსებზე. იდეალურ 
შემთხვევაში, სომხეთი და აზერბაიჯანი უფრო 
სიღრმისეულად უნდა ჩაერთონ ძველ და ახალ 
მრავალმხრივ საერთაშორისო და რეგიონულ 
ორგანიზაციებში, რაც ორივე ქვეყანას 
გააერთიანებს და იმაზე ეფექტიან პლატფორმას 
უზრუნველყოფს კონფლიქტის მოგვარებისთვის, 
ვიდრე ისეთი გაერთიანებები, როგორიცაა 
ევროპის საბჭო და ეუთო.  
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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.  
 
პუბლიკაცია მომზადდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული მოსაზრებები 
ეკუთვნის ავტორს და შესაძელებელია არ გამოხატავდეს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისისა და საქართველოს 
პოლიტიკის ინსტიტუტის შეხედულებებს. 

 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
 
“მთიანი ყარაბაღის ომის გეოპოლიტიკური შედეგები საქართველოსთვის: მოლოდინები დიდი და პატარა აქტორებისგან”, 
ექსპერტთა კომენტარი #18, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ივლისი, 2021.  
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