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უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შედეგები საქართველოსთვის: 
დროა მოქმედებისთვის? 
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რუსეთის შეჭრა უკრაინაში წარმოადგენს ეგზისტენციალურ საფრთხეს საქართველოს 
უსაფრთხოებისთვის როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური და ეკონომიკური 
თვალსაზრისით. უკრაინის წინააღმდეგ გაუმართლებელმა აგრესიამ და მშვიდობიანი 
მოსახლეობის მიმართ რუსეთის სისასტიკემ დასავლეთსა და მის თანამოაზრე მოკავშირეებს 
შორის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უპრეცედენტო ერთიანობა შექმნა. აღნიშნულმა 
ქვეყნებმა მიიღეს რუსეთის იზოლაციაზე მიმართული, მტკიცე პოლიტიკური და 
ეკონომიკური ზომები, რათა აიძულონ კრემლი, შეწყვიტოს სამხედრო იერიში უკრაინაზე. 
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში მომხდარი ცვლილებები მოწმობენ ნორმებზე დაფუძნებული 
საერთაშორისო წესრიგის ჩავარდნაზე. აქედან გამომდინარე, საქართველომ, რომლის 
ტერიტორიის ოცი პროცენტი რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, უნდა შეიმუშაოს 
პროაქტიული და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია თავისი ეროვნული 
ინტერესების დასაცავად. 

ახალი გეოპოლიტიკური არქიტექტურის ფონზე, რომელიც დღეს ყალიბდება რეგიონში, 
საქართველოს მთავრობას ესაჭიროება მკაფიო, ერთიანი ხედვა, რათა მინიმუმამდე 
შეამციროს უსაფრთხოების რისკები და მოიპოვოს მისი დასავლელი მოკავშირეების სრული 
მხარდაჭერა უსაფრთხოების გარანტიებისა და ევროპულ ოჯახში მისი ადგილის 
შენარჩუნების კუთხით. უკრაინაში რუსეთის შეჭრასთან დაკავშირებული რისკების 
საპასუხოდ, საქართველომ უნდა იმოქმედოს პროაქტიულად, შეცვალოს თავისი საგარეო 
პოლიტიკა, მტკიცედ გამოხატოს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და მოითხოვოს საკუთარი 
უსაფრთხოების გარანტიები. ამავდროულად, დასავლელმა პარტნიორებმა არ უნდა 
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დაივიწყონ საქართველო და უმაღლეს დონეზე უნდა გამოხატონ მის მიმართ მხარდაჭერა, 
რათა მინიმუმამდე შეამცირონ რისკები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს 
სუვერენულ მისწრაფებებს. 
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24 თებერვალს უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან მოყოლებული, მსოფლიო დაკავებულია 
თავისი სტრატეგიული პასუხის ფორმირებითა და ომის შეჩერებაზე ძალისხმევის 
მიმართვით. გეოპოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხები დღეს უფრო მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე ოდესმე. როგორც კოლექტიურ დასავლეთში, ისე ცალკეულ ქვეყნებში მიმდინარეობს 
ათწლეულების მანძილზე წარმოებული საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების 
სტრატეგიების გადახედვა და განახლება. ამავდროულად, საქართველოს მთავრობა მწვავე 
კრიტიკის ქვეშ მოექცა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ. ამის მიზეზია მთავრობის 
გაურკვეველი პოზიცია უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმასთან დაკავშირებით. ომმა დააჩქარა 
უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი. 2022 წლის 
მარტში, ე.წ. ასოცირებულმა ტრიომ2 ოფიციალურად შეიტანა განაცხადი ევროკავშირში 
წევრობაზე და ევროკომისიისგან მიიღო კითხვარი, რომლის მიხედვითაც მოხდება იმის 
შეფასება, თუ რამდენად აკმაყოფილებს ეს სამი ქვეყანა ევროკავშირში წევრობის 
კრიტერიუმებს. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით 
ევროკომისიის შეფასების მოლოდინის, ქვეყანაში დემოკრატიის სტაგნაციასა და 
პოლიტიკურ პოლარიზაციასთან დაკავშირებით მზარდი შიდა და გარე კრიტიკის და 
არსებული საფრთხეების კონტექსტში, საქართველოს მთავრობამ ვერ გამოავლინა საგარეო 
პოლიტიკის სტრატეგიული ხედვა. წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოს 
საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის ანალიზი უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე. რეგიონის 
ცვალებადი გეოპოლიტიკური არქიტექტურის ფართო კონტექსტში, დოკუმენტი კითხვის 
ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს მთავრობის რეაქციას უკრაინაში განვითარებულ 
მოვლენებზე. ნაშრომში ხაზგასმულია კონკრეტული და აქტიური ქმედებების 
აუცილებლობა საქართველოს სუვერენული მისწრაფებების დასაცავად და ქვეყნის 
სტრატეგიულ მოკავშირეებთან თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. 

 

 
 
 
 
 
 

როგორც ასოცირებული ტრიოს წევრებს და სტრატეგიულ პარტნიორებს, საქართველოსა და 
უკრაინას გააჩნიათ მსგავსი ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები და 
გამოწვევები. სწორედ ამიტომ გამოიწვია უკრაინაში რუსეთის აგრესიაზე საქართველოს 
მთავრობის ორაზროვანმა რეაქციამ უკრაინული მხარის იმედგაცრუება და შემდგომი 

                                                            
2 2021 წელს საქართველომ, მოლდოვამ და უკრაინამ ხელი მოაწერეს ერთობლივ მემორანდუმს, 
რომელიც განსაზღვრავს უფრო ღრმა ურთიერთთანამშრომლობისა და ევროკავშირთან 
თანამშრომლობის ფორმატს. 

შესავალი 
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რუსეთის შეჭრაზე უკრაინაში 
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განხეთქილება ისედაც პოლარიზებულ ქართულ პოლიტიკურ საზოგადოებაში. 
მმართველმა პარტიამ - „ქართულმა ოცნებამ“ ვერ მოახერხა კონფლიქტზე ადეკვატური 
პასუხის შერჩევა. ამისი მაგალითებია უკრაინის შესახებ რეზოლუცია, რომელშიც არ იყო 
ნახსენები რუსეთის ფედერაცია, ისევე როგორც „ქართული ოცნების“ წევრების მიერ ომის 
დაწყების შემდეგ გაკეთებული რიგი საკამათო განცხადებები. ყველაზე საკამათო 
განცხადება თავად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა, როდესაც მან არა 
მხოლოდ უარი თქვა სანქციებთან შეერთებაზე, არამედ ეჭვქვეშ დააყენა მათი ეფექტურობაც 
(Civil.ge 2022a). 

მიმდინარე ომზე საქართველოს რეაქციით გამოწვეული დაპირისპირება დამატებით 
გაამწვავა უკრაინის გადაწყვეტილებამ, გამოეწვია თავისი ელჩი საქართველოში. მეორეს 
მხრივ, ოფიციალური თბილისის პოზიციამ რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საგარეო საქმეთა 
კომიტეტის თავმჯდომარის, გრიგორი კარასინის მოწონება დაიმსახურა (Civil.ge 2022b). 
საქართველოს მთავრობის ქმედებები დამაბნეველია როგორც ადგილობრივი, ისე 
საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანამ 14 წლის წინ 
თვითონ გამოიარა რუსეთთან ომი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს 
მთავრობის პოზიცია აღვიქვათ, როგორც რუსეთის მიმართ მმართველი პარტიის 
„არაგამაღიზიანებელი“ პოლიტიკის გაგრძელება ან რუსეთზე ეკონომიკური 
დამოკიდებულებით გამოწვეული ყოყმანი, ქართული საზოგადოების ნაწილში უკრაინის 
მიმართ მხარდაჭერის ნაკლებობამ გამოიწვია ეჭვები საქართველოს მთავრობასა და მის 
სტრატეგიულ საგარეო პოლიტიკაზე რუსეთის გავლენასთან დაკავშირებით. მათი 
ხელისუფლებისგან განსხვავებით, ქართველმა ხალხმა აქტიურად გამოხატა თავისი 
სოლიდარობა უკრაინის მიმართ. ბოლო გამოკითხვების თანახმად, ქართველების 
უმეტესობას (61 პროცენტს) სურს უკრაინისთვის მეტი მხარდაჭერის გაწევა (CRRC Georgia 
2022). თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში მოეწყო არაერთი სოლიდარობის 
დემონსტრაცია, რომლებზეც ისმოდა პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნა მის მიერ 
უკრაინაში ომის შესახებ გაკეთებული განცხადებების გამო. 

ფართო საზოგადოებასთან ერთად, მთავრობის „არათანმიმდევრული რიტორიკა" ასევე 
გააკრიტიკა ოცდაორმა ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციამ და 
ერთობლივ წერილში უკრაინის ღია და ცალსახა მხარდაჭერისკენ მოუწოდა ხელისუფლებას 
(Civil.ge 2022c). უკრაინაში ომზე თანმიმდევრული სტრატეგიული პასუხის არარსებობით 
„ქართული ოცნება“ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც დაუპირისპირდა. პრეზიდენტმა 
გაცილებით უფრო მტკიცე პოზიცია დაიჭირა უკრაინის მხარდაჭერით და რუსეთის 
აგრესიის დაგმობით. ამის საპასუხოდ, მმართველმა პარტიამ განაცხადა, რომ აპირებს 
მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. „ქართული ოცნების“ მტკიცებით, პრეზიდენტმა 
ომის პირველ დღეებში ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქში განხორციელებული ვიზიტითა 
და სხვა ქმედებებით დაარღვია კონსტიტუცია. საქართველოს მთავრობას არ გამოუვლენია 
მტკიცე მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ გარდა სიმბოლური დიპლომატიური ნაბიჯებისა, 
როგორიცაა რუსეთის აგრესიის დამგმობი რეზოლუციების მხარდაჭერა. ამავდროულად, 
მაღალი რანგის ოფიციალური პირების რიტორიკა უფრო ასახავდა პარტიის ინტერესებს, 
ვიდრე სტრატეგიულ პარტნიორთან სოლიდარობას. რუსეთთან ურთიერთობების 
„ნორმალიზაციისა“ და „პრაგმატული პოლიტიკის“ გატარებით საქართველომ შესაძლოა 
ხელიდან გაუშვას იშვიათი შესაძლებლობა, მჭიდროდ შეუერთდეს დასავლეთის 
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უპრეცედენტოდ ერთიან პოზიციას რუსეთის მიმართ. რამდენადაც საქართველო 
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის ძიების პროცესში გადამწყვეტ ეტაპზე 
გადადის, ომის კონტექსტში მკაფიო და თანმიმდევრული საგარეო პოლიტიკის გატარება 
ახლა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე. 

 

 
 
 
 

წლების მანძილზე, დასავლეთის რეაქცია საქართველოს, უკრაინისა თუ სხვა ქვეყნების 
მიმართ რუსეთის აგრესიაზე დახასიათებული იყო პრაგმატული პოლიტიკით, საკუთარი 
ინტერესებითა და გულუბრყვილობით. სუვერენული მიწების უკანონო ოკუპაციას 
დასავლეთი ითმენდა იმ მოტივით, რომ ეს დააკმაყოფილებდა რუსეთის იმპერიალისტურ 
ამბიციებს და შეაჩერებდა მის შემდგომ წინსვლას. თუმცა, უკრაინის წინააღმდეგ 
სრულმასშტაბიანმა სამხედრო აგრესიამ დასავლეთში ბევრ ადამიანს დაანახა პუტინის 
რეჟიმის ნამდვილი სახე. 10-11 მარტის ვერსალის დეკლარაციაში ევროპელმა ლიდერებმა 
ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ „რუსეთმა დააბრუნა ომი ევროპაში“, რამაც გამოიწვია 
„ტექტონიკური ცვლილება ევროპის ისტორიაში“ (European Council 2022, 1-3). 
დეკლარაციაში ყურადღება გამახვილებულია ევროკავშირის მიერ „ახალ რეალობაში თავისი 
პასუხისმგებლობის შესრულების“ მნიშვნელობაზე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 
ომისგან განსხვავებით, დასავლეთმა მტკიცე პასუხი გასცა რუსეთის ბოლო სამხედრო 
თავდასხმას. დასავლეთის რეაქცია გამოიხატა სამი ძირითადი მიმართულებით. ესენია 
სანქციებით რუსეთის იზოლაცია, უკრაინის მხარდაჭერა და საკუთარი თავდაცვისა და 
უსაფრთხოების შესაძლებლობების აღდგენა / გაძლიერება. 

რუსეთის იზოლაცია: სანქციების პირველი პაკეტი მალევე იქნა მიღებული. თუმცა, ომის 
მსვლელობისას გაიზარდა უკრაინის მხრიდან ზეწოლა უფრო მკაცრი სანქციების შემოღების 
თაობაზე. 2022 წლის თებერვლიდან ევროკავშირმა რუსეთისა და ბელორუსიის წინააღმდეგ 
მიიღო სანქციების ხუთი პაკეტი (European Commission 2022). მოკავშირეების (მათ შორის 
ევროკავშირის, შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს, კანადისა და სხვების) 
მიერ დააწესებული ზომები მოიცავს SWIFT-ის სისტემიდან კონკრეტული რუსული 
ბანკების ამოღებას, რუსეთის ცენტრალური ბანკისთვის საერთაშორისო რეზერვებზე 
წვდომის შეზღუდვას, პუტინთან დაახლოებული პოლიტიკოსებისა და ოლიგარქების 
წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას, რუსული პროდუქტებისთვის “ყველაზე უპირატესი 
ერის” სტატუსის (MFN) შეჩერებას, ასევე რუსული სახელმწიფო მედია საშუალებებისთვის 
(მაგ. Russia Today და Sputnik) სამაუწყებლო საქმიანობის შეჩერებას  თავის ტერიტორიაზე 
(BBC 2022a). რუსული ჯარის მიერ ბუჩაში ჩადენილი შოკისმომგვრელი სისასტიკის 
გამოვლენის შემდეგ, დასავლეთმა (დიდი სიფრთხილით) შემოიღო დამატებითი სანქციები, 
რომლებიც ისტორიაში პირველად იყო მიმართული რუსეთის ეკონომიკის გულის 
წინააღმდეგ: მისი ენერგომატარებლების ექსპორტზე. დაწესებულმა სანქციებმა ჯერ ვერ 
მოახერხეს ომის შეწყვეტა. თუმცა, ისინი ზრდიან რუსეთის უკვე კოლოსალურ ხარჯებს და 
კრემლზე ზეწოლას. 

დასავლეთის პასუხი რუსეთს 
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უკრაინის მხარდაჭერა: დასავლეთი უპრეცედენტო მხარდაჭერას უწევს უკრაინელ ხალხს 
ლტოლვილების დახმარებით, თავდაცვითი იარაღის მიწოდებით და ფინანსური 
დახმარებით. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის უახლესი ინფორმაციის 
თანახმად, ხუთ მილიონზე მეტმა ადამიანმა დატოვა უკრაინა (UNHCR 2022). ლტოლვილთა 
ძირითადი ნაწილი ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღო. ლტოლვილთა ნაკადის საპასუხოდ, 
ევროკავშირმა აამოქმედა დროებითი დაცვის დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს 
„დაუყოვნებლივ დროებით დაცვას“ უკრაინიდან წამოსული ადამიანებისთვის (European 
Commission 2022). ომის დაწყების შემდეგ, პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი არაერთხელ 
ითხოვდა დასავლეთისგან უკრაინის საჰაერო სივრცის ჩაკეტვას. მიუხედავად იმისა, რომ 
ნატო-მ გამორიცხა უკრაინაში ფრენის აკრძალული ზონის შემოღება, დასავლურმა ძალებმა 
ნელ-ნელა და უხალისოდ დაიწყეს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდება. 
მაგალითად, ევროკავშირმა მოახდინა მილიარდი ევროს მობილიზება „სამხედრო 
აღჭურვილობისა და პლატფორმებისთვის, რომლებიც განკუთვნილია ლეტალური ძალის 
გამოყენებისთვის“ (European Parliamentary Research Service 2022). შეერთებულმა შტატებმა 24 
თებერვლიდან მოყოლებული 1,35 მილიარდი დოლარის ღირებულების უსაფრთხოების 
დახმარება გაუწია (Ibid). ამასთან ერთად, ევროპული საბჭო ომის შემდეგ ქვეყნის 
აღსადგენად უკრაინის სოლიდარობის ფონდის შექმნას უჭერს მხარს (European Council 2022).  

ევროატლანტიკური საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გაძლიერება: უკრაინაში 
რუსეთის სრულმასშტაბიანმა სამხედრო აგრესიამ დააბრუნა გეოპოლიტიკის ელემენტი 
მსოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურაში. ევროკავშირსა და ნატო-ზე ომის გავლენის 
შეფასება და ანალიზი ჯერ კიდევ ნაადრევია, თუმცა ცხადია, რომ ამ კონფლიქტმა გამოიწვია 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები დასავლეთის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაში. 
ვერსალის დეკლარაციაში მოყვანილია კრიტიკული ფაქტორები, რომელთაგან მთავარ 
პრიორიტეტებს წარმოადგენს ევროკავშირის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება და 
ენერგეტიკული დამოკიდებულების შემცირება. ენერგეტიკული დამოკიდებულება 
ევროკავშირისთვის დიდი ხანია აქილევსის ქუსლია. შესაბამისად, რუსეთის 
ენერგორესურსებზე ევროკავშირის დამოკიდებულების „ეტაპობრივად შეწყვეტა“ 
დაგვიანებულ, მაგრამ აუცილებელ ცვლილებას წარმოადგენს. Nord Stream 2-ის პროექტის 
შეჩერებისკენ მოწოდებები რუსეთის სამხედრო იერიშის დაწყებამდე ძირითადად 
უგულებელყოფილი იყო, თუმცა უკრაინის უმსხვილეს ქალაქებზე განხორციელებული 
თავდასხმის შემდეგ პროექტი შეჩერდა. ბევრი ევროპული სახელმწიფო ომის მიუხედავად 
აგრძელებს რუსული ენერგორესურსების იმპორტს, თუმცა აპრილში ლიეტუვა 
ევროკავშირის პირველი წევრი ქვეყანა გახდა, რომელმაც რუსული გაზის იმპორტი 
შეწყვიტა. გრძელვადიანი სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბების მიზნით ევროკავშირმა 
მარტში ასევე გამოაქვეყნა „სტრატეგიული კომპასი“ - დოკუმენტი, რომელიც ასახავს 
კავშირის გეოპოლიტიკურ ამბიციებს. აღნიშნული დოკუმენტი განსაზღვრავს ძირითად 
პრიორიტეტებს და მთავარ მიზნებს, როგორიცაა ევროკავშირის სწრაფი რეაგირების 5000-
კაციანი ძალის ჩამოყალიბება, თავდაცვაზე დანახარჯების გაზრდა, უსაფრთხოებისა და 
თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) მისიების გაძლიერება და ნატო-სთან ან გაეროსთან 
თანამშრომლობის გამყარება. დოკუმენტი შედგენილი იქნა ევროპისთვის ყველაზე 
კრიტიკულ დროს. ამიტომ ზოგიერთი მიზანი, როგორიცაა მხოლოდ 5000-იანი ძალის 
ჩამოყალიბება, პრაქტიკული თვალსაზრისით შეიძლება გამოწვევას წარმოადგენდეს 
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ევროკავშირის ამბიციებისთვის. ჯერ კიდევ გასარკვევია, ეწევა თუ არა „სტრატეგიულ 
კომპასს“ იგივე ბედი, როგორც მის წინამორბედებს (მაგალითად, 2003 წლის უსაფრთხოების 
სტრატეგიას). ამასობაში, რუსეთის მზარდი საფრთხის საპასუხოდ ნატო აძლიერებს თავის 
პოზიციებს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში. 
ესტონეთში, ლატვიაში, ლიეტუვასა და პოლონეთში არსებული საბრძოლო ჯგუფების 
გარდა, ნატო დამატებით განათავსებს საბრძოლო ჯგუფებს ბულგარეთში, უნგრეთში, 
რუმინეთსა და სლოვაკეთში (NATO 2022a). ალიანსი ასევე მუშაობს ახალ სტრატეგიულ 
კონცეფციაზე, რომლის გამოქვეყნებაც ზაფხულში იგეგმება. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის 
ფონზე, აღნიშნულ დოკუმენტში სავარაუდოდ წარმოდგენილი იქნება უსაფრთხოების 
ახალი დღის წესრიგი. 

ვინაიდან რუსეთი აგრძელებს უკრაინაზე იერიშს, დასავლეთში სულ უფრო ხშირად ისმის 
რუსეთის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი ზომებისკენ მოწოდებები. თუმცა, წინა 
შემთხვევებისგან განსხვავებით (ჩეჩნეთი 1999 წელს, საქართველო 2008 წელს, უკრაინა 2014 
წელს ან სირია 2015 წელს), დასავლეთის რეაქცია ამჯერად მართლაც უპრეცედენტოა. 
როგორც ჩანს, დასავლელი მოკავშირეები ნელ-ნელა შორდებიან რუსეთზე მორგებულ 
მიდგომებს აღმოსავლეთის სამეზობლოს მიმართ. ევროატლანტიკური საგარეო და 
უსაფრთხოების პოლიტიკა გარდაიქმნება ომის შედეგების მიუხედავად. მაგალითად, ახლა 
კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის 
მომავალი. 

ზემოაღნიშნულის საპირისპიროდ, ჩვენ შესაძლებელია ვიხილოთ მეტი ყურადღების 
გამახვილება ორმხრივ ან სამმხრივ ფორმატებზე ასოცირებულ ქვეყნებთან მიმართებაში. 
ნატო ასევე ავლენს იმის ნიშნებს, რომ მას სურს საქართველოში უკრაინის სცენარის 
განმეორების თავიდან აცილება. ეს ქმნის სტრატეგიულ იმპულსს საქართველოსთვის, 
გააძლიეროს თავისი დიპლომატიური ძალისხმევა და საერთაშორისო თანამეგობრობაში 
აქტიურად დაიცვას თავისი ეროვნული ინტერესები. რუსეთ-უკრაინის ომმა უბიძგა 
დასავლეთს უსაფრთხოების ქოლგის რესტრუქტურიზაციისა და აღდგენისკენ, რომელშიც 
საქართველო შეიძლება იყოს აქტიური კონტრიბუტორი და ბენეფიციარი. მარტის 
დასაწყისში საქართველოს მთავრობის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის 
შეტანა ამ მხრივ მისასალმებელი ნაბიჯია. თუმცა, უკრაინასთან ურთიერთობების 
გაუარესების ნიშნები და დასავლელ მოკავშირეებს შორის კითხვების გაჩენა ძირს უთხრის 
ბოლო წლების ძალისხმევებს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის კუთხით. რუსეთის “არგაღიზიანების” პოლიტიკა ასუსტებს 
საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ მისწრაფებებს და საფრთხეს უქმნის მას „შეზღუდული 
სუვერენიტეტის“ პერსპექტივით (Kakhishvili 2022). მომდევნო კვირებსა და თვეებში 
შეიქმნება მსოფლიო უსაფრთხოების ახალი წესრიგი. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო 
მისი ნაწილი იყოს. 
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1991 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველო ისწრაფვის 
ყოვლისმომცველი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მეშვეობით ევროპულ 
ოჯახში ადგილის მოპოვებისკენ. ეს მისწრაფებები მჭიდროდ უკავშირდება არა მხოლოდ 
საქართველოს იდენტობასა და მის „ევროპულობას“, არამედ იმ უპირატესობებსაც, 
რომლებსაც მას სთავაზობს ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურა (Lejava 2021). 
საქართველოს ურთიერთობები ევროკავშირთან განისაზღვრება ასოცირების 
ხელშეკრულებითა და მისი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 
კომპონენტით, რომელიც 2014 წელს გაფორმდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. 
მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტი აღიარებს „საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებსა და 
ევროპულ არჩევანს“, ის არ ითვალისწინებს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების 
პერსპექტივებს. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინსვლის მისაღწევად საქართველომ 
შემოიღო რეფორმების ყოვლისმომცველი პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავდა 
ევროკავშირთან მისი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას და ქვეყნის ინსტიტუციური 
შესაძლებლობების განვითარებას. დემოკრატიული რეფორმების სისწრაფე და მათი 
განხორციელების პოლიტიკური ნება დაეხმარა ქვეყანას ევროკავშირთან ეკონომიკური და 
პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავებაში. თუმცა, გაჭიანურებული 
შიდაპოლიტიკური კრიზისის და ბოლო ორი წლის განმავლობაში დემოკრატიული 
უკუსვლის ფონზე, საქართველო აღარ მოიაზრება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ინიციატივის ლიდერთა შორის (European Parliament 2022). შიდა დაძაბულობამ და 
დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების პოლიტიკური ნების ნაკლებობამ 
განაპირობა ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ გამოხატული პოლიტიკური 
მხარდაჭერის შემცირება და პრინციპის „ნაკლები ნაკლებისთვის“ გამოყენების 
გათვალისწინება. რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე საქართველო შეიძლება განიხილებოდეს, 
როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ქვეყანა. ამის მიუხედავად, 2022 წლის 24-25 
მარტის ევროპული საბჭოს დასკვნებში, სადაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გამოხატულია 
მოლდოვის რესპუბლიკისა და მისი ხალხის მიმართ მხარდაჭერა, საქართველო ნახსენებიც 
არ არის (European Council 2022b). ამასთან, ევროკავშირისა და აშშ-ის სამიტის ანგარიშში 
ყურადღება გამახვილებულია უკრაინასა და მოლდოვაში დემოკრატიის გაძლიერების 
მნიშვნელობაზე, ხოლო ასოცირებული ტრიოს მესამე წევრი საქართველო განიხილება 
მხოლოდ როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფართო რეგიონის ნაწილი (European Council 
2022c). 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დღევანდელი საგარეო პოლიტიკური სტრატეგია და 
უცხოელ პარტნიორებთან კომუნიკაცია უარყოფითად შეიძლება მოგვევლინოს, 
დასავლეთმა ახლანდელი მთავრობის ქმედებების მიღმა უნდა იმსჯელოს და 
გაითვალისწინოს საკუთარი ინტერესები. მას არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ევროკავშირის 
აღმოსავლეთ სამეზობლოში დემოკრატიული მედეგობის თვალსაზრისით საქართველო 
წარმატებულ მაგალითად იქნა აღიარებული (EEAS 2016), და რომ ქვეყანას ევროპული 

საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის პერსპექტივები 



9 
 

არჩევანისთვის უკვე დიდი ფასი აქვს გადახდილი 2008 წლის რუსეთთან ომის სახით 
(Akhvlediani 2022). აქედან გამომდინარე, საქართველო უნდა იყოს ჩართული მაღალი დონის 
პოლიტიკურ და უსაფრთხოების დისკუსიებში, ვინაიდან ის ასოცირებული ტრიოს 
განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს და ერთი ქვეყნისთვის უსაფრთხოების გარანტიების 
მიცემა შეუძლებელია უფრო ფართო რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარეშე. 

2022 წლის 11 აპრილს, ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ოფიციალურად გადასცა ევროკავშირში წევრობის კითხვარი (Civil.ge 2022e). ამ 
პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს გამჭვირვალობა 
და უფლება მისცეს სამოქალაქო საზოგადოებასა და დაინტერესებულ მხარეებს, თავისი 
წვლილი შეიტანონ კითხვარის (მეორე ნახევრის) შევსებაში. საქართველოსთვის გაგზავნილი 
კითხვარის მსგავსი დოკუმენტი ადრე უკვე გაეგზავნა ბოსნია და ჰერცეგოვინას. 
შესაბამისად, საქართველომ გულდასმით უნდა შეისწავლოს და გაითვალისწინოს კომისიის 
დასკვნა ბოსნია და ჰერცეგოვინას შესახებ, სადაც განსაზღვრული იქნება ის დემოკრატიული 
რეფორმები, რომლის დანერგვაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანას მიენიჭოს წევრობის 
კანდიდატის სტატუსი (European Commission 2019). კომისიის დასკვნაში გადამწყვეტ როლს 
ითამაშებენ ისეთი სფეროებიც, როგორიცაა სასამართლო სისტემა და კანონის უზენაესობა, 
რომლებიც ხშირად იყო ევროკავშირის უკმაყოფილების მიზეზი საქართველოში. ამ 
კუთხით, საქართველოს მთავრობამ პროაქტიულად უნდა იმოქმედოს და გამოიჩინოს ნება 
და ერთგულება დემოკრატიული რეფორმების დღის წესრიგისადმი, რომლის შესრულების 
ვალდებულებაც მან ასოცირების ჩარჩოს ფარგლებში აიღო. 

 

 

 

 

რუსეთ-უკრაინის სასიკვდილო ომმა მთლიანად შეცვალა ევროპის უსაფრთხოების 
არქიტექტურა. 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ გახშირდა ნატო-ს 
მიმართ მოწოდებები შავი ზღვის სტრატეგიის გაძლიერების თაობაზე. თუმცა, ალიანსმა ვერ 
გათვალა რუსეთის სამხედრო გაფართოების ამბიციების ზღვარი. ომმა და დასავლეთში 
რუსეთის იმიჯის შეცვლამ აჩვენა, რომ სამხედრო შესაძლებლობებს და შეკავების ერთიან 
პოლიტიკას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმის ფონზე, რომ ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგი 
ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციას. რუსეთის შეჭრა უკრაინაში განიხილება, როგორც 
„უზარმაზარი სტრატეგიული შეცდომა“, რომელმაც კიდევ უფრო წაახალისა ნატო-ს 
გაფართოება (BBC 2022b). ქვეყნები, რომლებიც აქამდე უგულებელყოფდნენ ნატო-ში 
გაწევრიანების ვარიანტს (მაგ. ფინეთი და შვედეთი), ახლა რიგში დგანან, რათა ისარგებლონ 
ნატო-ს უსაფრთხოების ქოლგით რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების ფონზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში ომი განიხილებოდა ნატო-ს გაფართოების შეჩერების 
ინსტრუმენტად, ალიანსი სავარაუდოდ დააკმაყოფილებს შვედეთისა და ფინეთის წევრობის 
განაცხადებს, რომლის შეტანაც 2022 წლის ივნისისთვის არის დაგეგმილი. ახალი წევრები 
კიდევ უფრო გააძლიერებენ ალიანსის აღმოსავლეთის ფლანგს და 32 სახელმწიფომდე 
გაზრდიან მის შემადგენლობას. 

ნატო-ს უსაფრთხოების ქოლგის მნიშვნელობა 
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რუსეთში დებატები ძირითადად ფოკუსირებულია ნატო-ს როლზე უკრაინისა და 
საქართველოს მიმართ აგრესიის პროვოცირებაში. ორივე ქვეყანა განიხილება რუსეთის 
„გავლენის სფეროს“ ქვეშ მოქცეულ ტერიტორიებად. რუსეთში ხშირად ახსენებენ 2008 წლის 
ნატო-ს ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციას, რომელიც მიესალმება და მხარს უჭერს 
უკრაინისა და საქართველოს მისწრაფებებს ნატო-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით 
(NATO 2008). თვითონ ამ ქვეყნებისთვის ალიანსში გაწევრიანება უკავშირდება მეტი 
პოლიტიკური მხარდაჭერისა და უსაფრთხოების გარანტიებს, თუმცა „ნეიტრალიტეტის“ 
შესახებ დებატებმა ასევე მიიპყრო გარკვეული ყურადღება. იქიდან გამომდინარე, რომ 
უკრაინისა და საქართველოს გეოგრაფიული სიახლოვე რუსეთთან არ იძლევა მათი 
უსაფრთხოების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის 
გარანტიას, ნამდვილი ნეიტრალიტეტის ვარიანტი რეალურად არ არსებობს. რაც შეეხება 
უკრაინის, შემდგომ კი საქართველოს „ფინლანდიზაციას“, რომელიც ამ ქვეყნებს ცრუ 
ნეიტრალიტეტს სთავაზობდა, ამ საკითხზე მსჯელობას სავარაუდოდ ბოლო მოუღო 
ფინეთის განზრახვამ, უკვე 2022 წლის ივნისში შეიტანოს ნატო-ში გაწევრიანების განაცხადი.  

ნატო-ს შემდეგი სამიტისთვის, რომელიც 2022 წლის ივნისში მადრიდში გაიმართება, 
მიმდინარეობს სტრატეგიული კონცეფციის შემუშავება. ამ პროცესში ალიანსმა სათანადოდ 
უნდა გაითვალისწინოს რეგიონული მიდგომა, როგორც უსაფრთხოების ოპტიმალური 
გადაწყვეტილება, ნაცვლად ინდივიდუალურ ქვეყნებზე დაფუძნებული მიდგომისა (NATO 
2022b). ნატო-ს წევრები სავარაუდოდ მზად არიან, დააკმაყოფილონ სკანდინავიური 
ქვეყნების განაცხადები წევრობაზე. თუმცა, მოწყვლადი ქვეყნებისთვის, როგორიცაა 
საქართველო და უკრაინა, უსაფრთხოების გაძლიერებული გარანტიების უზრუნველყოფა 
ასევე უნდა წარმოადგენდეს ნატო-ს 2030 წლის დღის წესრიგისთვის სტრატეგიული 
დაგეგმვისა და ხედვის მნიშვნელოვან ნაწილს. 

ნეიტრალიტეტსა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხანგრძლივ და მომთხოვნ პროცესს 
შორის არჩევანის შესახებ ცრუ დებატების წარმოება შესაძლოა მაცდური ჩანდეს. თუმცა, 
საქართველოს მთავრობა უნდა ჩაერთოს ევროპული უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის 
ჩამოყალიბების პროცესში და ქვეყნისთვის მოიპოვოს უსაფრთხოების იგივე გარანტიები, 
რომლებსაც ალიანსი შესთავაზებს უკრაინას (ნატო-ში თუ მის ფარგლებს გარეთ). 

 
 
 
 
 
 
საქართველოს მთავრობისთვის: 

• გაითვალისწინოს ქართველი ხალხის გამოვლენილი ნება და მხარი დაუჭიროს 
უკრაინას კონკრეტული ქმედებებით: შეუერთდეს სანქციებს და უზრუნველყოს 
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან შესაბამისობა, გაუწიოს დამატებითი 
ჰუმანიტარული დახმარება და გაზარდოს დახმარება უკრაინიდან საქართველოში 
ჩამოსული ლტოლვილებისთვის. 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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• განიხილოს მოლდოვასთან ერთად (ასოცირებული ტრიოს ფორმატში) უკრაინაში 
კიდევ ერთი ვიზიტის განხორციელება ივნისის ბოლოს დაგეგმილ ევროპული 
საბჭოს სხდომამდე, სადაც სავარაუდოდ გაჟღერდება ევროკომისიის თავდაპირველი 
დასკვნა ამ სამი ქვეყნის განაცხადების შესახებ. 

• უზრუნველყოს, რომ მთავრობისა და მმართველი პარტიის ოფიციალური რიტორიკა 
სრულად იყოს მოწოდებული უკრაინის, როგორც სტრატეგიული პარტნიორის 
მიმართ სოლიდარობისა და მხარდაჭერის გამოხატვისკენ. 

• უზრუნველყოს ევროკავშირის მიერ რეკომენდებული პოლიტიკური, ეკონომიკური 
და ევროკავშირის კანონმდებლობის კრიტერიუმებთან დაკავშირებული 
რეფორმების პროაქტიულად და ჯეროვნად განხორციელება ევროკომისიის დასკვნის 
მომზადებამდე. 

• გააძლიეროს თავისი დიპლომატიური ძალისხმევები ბრიუსელში და დამატებითი 
ძალისხმევა მიმართოს ასოცირებული ტრიოს ფორმატში თანამშრომლობაზე -  მათ 
შორის, ასოცირებული ტრიოს მინისტერიალის ორგანიზებით, სადაც 
უზრუნველყოფილი იქნება უკრაინის მხარდაჭერა და განხილული იქნება შემდგომი 
ერთობლივი ნაბიჯები ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. 

• თავიდან აიცილოს საზოგადოებაში პოლარიზაციის გაღრმავება და ამ მიზნით 
შექმნას / გააძლიეროს პლატფორმები ევროპული და ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის შესახებ დიალოგისთვის, სადაც ჩართული იქნებიან საქართველოს 
პრეზიდენტი, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოება. 
შესაძლებელია ევროკომისიის კითხვარის პირველ ნაწილზე გაცემული პასუხების 
გასაჯაროება და კითხვარის მეორე ნაწილთან დაკავშირებით კონსულტაციების 
ორგანიზება. 

• გააძლიეროს თავისი დიპლომატიური ძალისხმევები ევროპის დედაქალაქებში, 
განსაკუთრებით ბერლინსა და პარიზში. გერმანიის საგარეო პოლიტიკაში მიმდინარე 
უპრეცედენტო ცვლილებები და ევროკავშირში საფრანგეთის თავმჯდომარეობა 
საქართველოს შესაძლებლობას აძლევს, მიიღოს ხელშესახები მხარდაჭერა მისი 
ევროპული და ევროატლანტიკური ამბიციების მიმართულებით. 

 

ევროკავშირისთვის 

• შეიქმნას ასოცირებული ტრიოს პლატფორმაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის 
ახალი ფორმატი, რომელიც ადეკვატურად ასახავს ტრიოს წევრობის მისწრაფებებს, 
შეცვლილ უსაფრთხოების გარემოს და რუსეთის აგრესიას/პოტენციურ საფრთხეებს. 

• გააძლიეროს თავისი ადამიანური რესურსები DG NEAR-სა3 და საქართველოში 
ევროკავშირის დელეგაციაში, რათა მოახდინოს საქართველოს მთავრობასთან 
ევროკავშირში წევრობის შესახებ დიალოგის სტრუქტურირება და 
გაწევრიანებისათვის აუცილებელი ფინანსური ინსტრუმენტების კოორდინაცია. 

                                                            
3 ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე 
მოლაპარაკებების საკითხებში. 
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• მოუწოდოს საქართველოს მთავრობას, გახადოს კითხვარის შევსების პროცესი 
გამჭვირვალე და ინკლუზიური, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოების 
ჩართულობის კუთხით. 

 

ნატო-სთვის 

• გააძლიეროს საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერა და უზრუნველყოს მისი 
ჩართვა მაღალი დონის პოლიტიკურ დისკუსიებში შავი ზღვის რეგიონის ახალი 
უსაფრთხოების არქიტექტურის შესახებ, მათ შორის 2022 წლის სტრატეგიული 
კონცეფციის მომზადებისა და მადრიდის სამიტის ფარგლებში. 

• გააძლიეროს საქართველოს მთავრობასთან ორმხრივი დისკუსიები უსაფრთხოების 
შეცვლილ გარემოსა და პოტენციურ საფრთხეებთან დაკავშირებით, მათ შორის 
საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის სწრაფად და პროაქტიულად გაძლიერებაზე. 

• ხელი შეუწყოს საქართველოს კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობებისა და 
სახელმწიფო ინსტიტუტთა მდგრადობის გაძლიერებას კიბერშეტევების მზარდი 
რაოდენობის ფონზე. 

• საქართველოს მიაწოდოს დიპლომატიის, მედიასთან ურთიერთობისა და 
სტრატეგიული კომუნიკაციების ექსპერტიზა და მტკიცე სტრატეგიები, რათა 
გააძლიეროს მისი რუსულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლის შესაძლებლობები. ბოლო 
პერიოდში გაიზარდა საქართველოდან მომდინარე საფრთხეებთან დაკავშირებით 
დეზინფორმაციის გავრცელების მცდელობების რაოდენობა. 

• საქართველოს მთავრობასთან ერთად განახორციელოს ქვეყნის 
თავდაცვისუნარიანობისა და სამხედრო აღჭურვილობის კარტირება; უზრუნველყოს 
მარშრუტების დაგეგმვა და მზადყოფნა საჭიროების შემთხვევაში აღჭურვილობის 
მიწოდებისთვის. 

 

სამოქალაქო საზოგადოებისთვის 

• უზრუნველყოს უკრაინის მხარდაჭერა, მათ შორის ჰუმანიტარულ მხარდაჭერასთან 
დაკავშირებული აქტივობებით და შესაბამის სამთავრობო უწყებებსა და 
საქართველოში ჩამოსულ უკრაინელ ლტოლვილებს შორის ურთიერთობის 
ხელშეწყობით. 

• გააძლიეროს უკრაინისა და მოლდოვის სამოქალაქო საზოგადოებებთან 
თანამშრომლობა ასოცირებული ტრიოს ევროკავშირში წევრობის განაცხადთან 
დაკავშირებით; მათ შორის ივნისში დაგეგმილი ევროპული საბჭოს სხდომის წინა 
პერიოდში. 

• უფრო აქტიურად აწარმოოს უკრაინის მიმართ სამთავრობო პოლიტიკისა და 
ქმედებების მონიტორინგი; თვალი ადევნოს, რამდენად თანხვედრაშია 
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ქმედებები მისი დასავლელი პარტნიორების 
ქმედებებთან, განსაკუთრებით სანქციების საკითხთან დაკავშირებით. 
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• მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან 
შეუფერხებელი და სწრაფი თანამშრომლობა ევროკავშირში წევრობის კითხვარის 
მეორე ნაწილის შევსების მიმართულებით. 

• გააძლიეროს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია რეგიონში განვითარებულ მოვლენებსა 
და საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ სტრატეგიასთან დაკავშირებით; 
უზრუნველყოს გამჭვირვალობისა და საზოგადოების ჩართულობის მაქსიმალური 
დონე. 

 

 

ავტორი მადლობას უხდის ელენე ფანჩულიძეს მისი მნიშვნელოვანი წვლილისა და 
შენიშვნებისთვის. 
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