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პუტინის ყველზე საშინელი სიზმარი: ფინეთის და 
შვედეთის ნატოში გაწევრიანება და მისი გავლენა სხვა 

ასპირანტ ქვეყნებზე 
 
 

შოთა კაკაბაძე1 
  

რუსეთის ხელმძღვანელი პირების სურვილისა და დიდი სახელმწიფოების ძალის 

პოლიტიკაზე დაფუძნებული პოპულარული არგუმენტების მიუხედავად (Kissinger 2014, 

Mersheimer 2014, Walt 2022), უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციამ ტრანსატლანტიკური 

კავშირები გააძლიერა. ეგრეთ წოდებული კოლექტიური დასავლეთი იმაზე მეტად ერთიანია 

უკრაინის ტერიტორიული ერთიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერაში, ვიდრე ოდესმე 

ყოფილა. კრემლში პოლიტიკოსებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოულოდნელობა 

ნატოს წევრი სახელმწიფოების მიერ თავდაცვის მიმართულებაზე ბიუჯეტის გაზრდასა და 

უსაფრთოხების პრიორიტეტების გადააზრებასთან ერთად (Howard 2022), ალიანსის 

აღმოსავლეთით გაფართოება გახდა. ფინეთმა და შვედეთმა უკვე ოფიციალურად 

წარუდგინეს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალურ მდივანს წევრობაზე განაცხადი 

და გაწევრიანებას რაც შეიძლება მალე ელიან (Reuters 2022). წინამდებარე პოლიტიკის 

ნარკვევში გაანალიზებულია რეგიონში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ შექმნილი 

უსაფრთხოების პარადიგმის მიმდინარე ცვლილება. ნაშრომში განხილულია რეგიონული 

უსაფრთხოების არქიტექტურა და ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების შესაძლო 

გავლენები სხვა ასპირანტ ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზე, რომელიც ათ წელზე მეტია 

ალიანსში გაწევრიანებას ელოდება.  

                                                             
1 პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. 
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ბალტიასა და სკანდინავიაში უსაფრთხოების პარადიგმის ცვლილება 

ალბათობა იმისა, რომ თურქეთის საკითხის გადაჭრის შემდეგ, ნატო ოფიციალურად 

მიიწვევს ალიანსში ფინეთსა და შვედეთს მადრიდის სამიტზე ივნისის ბოლოს, საკმაოდ 

მაღალია. ამას რეგიონულ უსაფრთხოებაზე უმნიშვნელოვანესი გავლენა ექნება. ფინეთის 

სამხედრო დაზვერვის ყოფილი უფროსის, გადამდგარი გენერალ მაიორის პეკა ტოვერის 

თქმით, ფინეთის და შვედეთის ალიანსში გაწევრიანების შემდეგ, ბალტიის ზღვა “ნატოს 

ტბად” გადაიქცევა. რუსეთის ბალტიის სანაპიროს 99% ნატოს წევრი სახელმწიფოების მიერ 

იქნება გარშემორტყმული, რაც კრემლისთვის ზღვაში თავისუფალი სამხედრო მანევრების 

ჩატარებას თითქმის შეუძლებელს გახდის (Tavberidze 2022). ამდენად, არ არის გასაკვირი, რომ 

რუსეთის ფედერაცია ნატოს გაფართოებას ნორდიკულ რეგიონში ეროვნულ საფრთხედ 

აღიქვამს (Trevelyan 2022) და მზად არის ფინეთში ბუნებრივი აირის ექსპორტი ბერკეტად ან 

შემაკავებელ ფაქტორად გამოიყენოს. 2  

თუმცა, კრემლის მუქარის გამო ფინეთს და შვედეთს ნატოში გაწევრიანებისკენ სწრაფვა არ 

შეუწყვეტიათ. ფინეთის პრეზიდენტის თქმით, სურათი რუსეთის მიერ უკრაინის დაპყრობამ 

შეცვალა და ეს რუსეთმა “გამოიწვია”, ე.ი. შეცვალა ათწლეულების მანძილზე ფართო 

რეგიონში არსებული უსაფრთხოების წესრიგი (Sky News 2022). უფრო კონკრეტულად, ბოლო 

რამდენიმე წელიწადში კრემლის აგრესიულმა საგარეო პოლიტიკამ მკვეთრად გაზარდა 

ფინელების აღქმაში რუსული საფრთხე, რითიც ძირი გამოუთხარა ფინური უსაფრთხოების 

მოდელს და ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად დააახლოვა ნატოს (Warsaw Institute 2018). ეს 1940 

წლიდან მოქმედი უსაფრთხოების პარადიგმის ცვლილებას ნიშნავს, რომელიც ფინეთის 

ნეიტრალიტეტისა და საბჭოთა კავშირისთვის ტერიტორიული დათმობის სანაცვლოდ მის 

დამოუკიდებლობას გულისხმობდა (Korpela 2008, Juntunen 2017). საზოგადოებრივი აზრის 

კვლევის მიხედვით, ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ფინელებისა და შვედების 

უმრავლესობა ალიანსში გაწევრიანებას ემხრობა (Joffre 2022, Aljazeera 2022). ამ ქვეყნების 

დასავლურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციის დონისა და ნატოსთან მათი მჭიდრო 

პარტნიორობის გათვალისწინებით, თუკი თურქეთის საკითხის გადაჭრა მოხერხდა, 

ჰელსინკისა და სტოკჰოლმის ალიანსში გაწევრიანება სწრაფად და შეუფერხებლად მოხდება; 

ამდენად, რეგიონში რამდენიმე თვეში მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ცვლილებებია 

მოსალოდნელი.  

                                                             
2 ჰელსინკის მიერ ნატოში გაწევრიანებაზე განცხადების გაკეთებიდან რამდენიმე დღეში, რუსეთის ფედერაციამ 
ფინეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის შესახებ გამოაცხადა (NPR 2022). 
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უსაფრთხოება შუალედურ პერიოდში და ამ პროცესის სხვა გამოწვევები 

შვედეთისა და ფინეთის მზადყოფნისა და ნატოს წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობის 

მხრიდან ალიანსის გაფართოებაზე არსებული კონსენსუსის მიუხედავად, შესაძლოა მაინც 

იყოს ისეთი გამოწვევები, რომელიც პროცესს შეაფერხებს. პირველ რიგში, ეს არის თურქეთი, 

რომელიც ფინეთისა და შვედეთის ნატოს წევრობის მოლაპარაკებებს ბლოკავს (Kaplan 2022). 

ოფიციალური ანკარასთვის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს ორი ნორდიკული ქვეყანა 

ქურთებს იფარებს (ibid). ამასთან, პრეზიდენტი ერდოღანი შვედეთის და ფინეთის ნატოს 

წევრობას ეწინააღმდეგება, რადგან ამ ორმა ქვეყანამ თურქეთს სანქციები დაუწესა სირიაში 

ჩატარებული ოპერაციის გამო (Samkharadze 2022). იმის გათვალისწინებით, რომ 

სკანდინავიის ქვეყნებს ჩაგვრას გამოქცეული ადამიანების საკუთარ მიწაზე შეფარების 

ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს, არ არის მოსალოდნელი, რომ სტოკჰოლმი ან ჰელსინკი მათი 

ჰუმანიტარული პოლიტიკის ფუნდამენტურ პრინციპებს დათმობენ. შესაბამისად, მეტად 

სავარაუდოა, რომ პრეზიდენტი ერდოღანი აშშ-სთან გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწევს ნატოს 

სკანდინავიაში გაფართოების სანაცვლოდ.  

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა შესაძლოა პროცესზე რუსეთის რეაქცია 

აღმოჩნდეს. კრემლმა გარკვევით განაცხადა, რომ ფინეთის ნატოში გაწევრიანებას საფრთხედ 

აღიქვამს (Chernova 2022). იმის გათვალისწინებით, რომ ინტეგრაციის პროცესი ყველაზე 

ცოტა რამდენიმე თვეს გასტანს, მნიშვნელოვანია, რომ ჰელსინკიში და სტოკჰოლმში 

პოლიტიკის განმსაზღვრელმა პირებმა შუალედურ პერიოდში რეალური უსაფრთხოების 

გარანტიები იპოვონ. გაერთიანებულმა სამეფომ უკვე  დადო უსაფრთხოების შეთანხმება 

ორივე ქვეყანასთან და რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში ორ ქვეყანას დახმარებას ლონდონი 

გაუწევს. შეთანხმება ასევე მოიცავს სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის მიმართულებით 

მუშაობას და ბრიტანეთის სამხედრო ნაწილების რეგიონში გადასროლას (Kaplan 2022b). აშშ-

მ ასევე გააკეთა მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ სკანდინავიის ქვეყნებს მათი მხრიდან 

“სრული, ყოვლისმომცველი მხარდაჭერა“ ექნებათ (CBS News 2022). სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, ფინეთი და შვედეთი მაინც რჩებიან კრემლის პროვოკაციის საფრთხის ქვეშ ნატოში 

მათ გაწევრიანების სურვილიდან გამომდინარე და ამდენად, მომდევნო რამდენიმე თვე 

ალიანსისთვის გამოცდა იქნება თუ რამდენად შეუძლია  რუსეთის ფედერაციის გამოწვევას 

უპასუხოს.  
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შედეგები ასპირანტი ქვეყნებისთვის 

ორი ნორდიკული ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას ნატოს სხვა ასპირანტ ქვეყნებზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება. 3   იმ ქვეყნების ალიანსის რიგებში შეყვანა, რომლებიც 

ათწლეულების მანძილზე ნეიტრალურები იყვნენ და რუსეთთან ახლოს მდებარეობენ 

მიანიშნებს იმაზე, რომ იცვლება თითქმის საუკუნოვანი გეოპოლიტიკური რეალობა და რომ 

დასავლეთი უფრო გაბედულად მოქმედებს. ალიანსი მზადაა უფრო მეტად გადამწყვეტი 

ნაბიჯები გადადგას პრეზიდენტ პუტინის აგრესიული პოლიტიკის შესაჩერებლად და 

გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომელიც პრეზიდენტმა მაკრონა 2019 წელს “ტვინის 

სიკვდილით” მოიხსენია (BBC 2019). ნატოს პოტენციალის აღდგენა და გაზრდილი 

ჩართულობა ევროპის კონტინენტზე შესაძლებლობების ფანჯარას ხსნის საქართველოს 

მსგავსი ქვეყნებისთვის, რომელთა გაწევრიანების პროცესი დროში გაიწელა (Kakachia et al. 

2020). ეს ნატოსთვის მნიშვნელოვანს პრეცედენტს ქმნის, რომ ალიანსი მზადაა 

გამოწვევებისთვის და რომ შეუძლია კრემლთან დაპირისპირება და აბათილებს არგუმენტს 

(Mershiemer 2014, Walt 2022), რომელიც საქართველოსა და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანების 

საწინააღმდეგოდ ხშირად გამოიყენებოდა.  

გაფართოების ამ ტალღის კიდევ ერთი შედეგი ასპირანტ ქვეყნებში და მათ მიღმა ნატოს 

მხარდამჭერი განწყობების გაღვივებაა. 4  თუკი ისეთი ნეიტრალური ქვეყნები, როგორიცაა 

შვედეთი და ფინეთი ვერ ახერხებენ საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და 

რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეების განეიტრალებას, პატარა და ეკონომიკურად ნაკლებად 

განვითარებულ ქვეყნებს სხვა რეალური ალტერნატივა არ აქვთ. მოკავშირეებთან თავდაცვის 

საკითხებში შეთანხმება, რომლის მიღწევაც ჰელსინკიმ და სტოკჰოლმმა მოახერხეს, 

შესაძლოა გამოსავალი იყოს საქართველოსთვისაც, რომელიც ჯერ კიდევ ელოდება 

გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას (MAP) და განახლებული რუსული აგრესიის საფრთხის 

წინაშე დგას. თუმცა, საქართველო ნორდიკულ ქვეყნებთან შედარებით, უფრო რთულ 

სიტუაციაში იმყოფება და თბილისისთვის არ იქნება მარტივი დასავლეთ პარტნიორებთან 

მსგავსი შეთანხმების მიღწევა. ეს ძირითადად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

მომდინარეობს, რომელიც კრემლის ხელში მნიშვნელოვან ბერკეტად რჩება. ამ გამოწვევის 

                                                             
3 ქვეყნები, რომელთაც განაცხადეს ალიანსში გაწევრიანების სურვილი. ამ ეტაპზე ეს ქვეყნებია უკრაინა, 
საქართველო და ბოსნია ჰერცოგოვინა.  
4 მაგალითად, რადგან ნეიტრალური მოლდოვა რუსეთის თავდასხმის საფრთხის წინაშე დგას, გაერთიანებული 
სამეფოს საგარეო [ურთიერთობების] მდივანმა უკვე გააკეთა შეთავაზება ქვეყნის ნატოს სტანდარტებით 
აღჭურვის შესახებ და აშშ-მაც გამოთქვა მზადყოფნა მოლდოვის შეიარაღებული ძალებისთვის უფრო მეტი 
დახმარების გაწევის თაობაზე (Wesolowky 2022).   
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თავიდან აცილების ერთი შესაძლო გზა იქნებოდა საქართველოსთვის გერმანული მოდელის 

შეთავაზება, როგორც ეს ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა 

მოიხსენია და რომელიც 1995 წელს დასავლეთ გერმანიის ალიანსში გაწევრიანებას 

გულისხმობდა იმ პირობით, რომ ნატოს მე-5 მუხლი აღმოსავლეთ გერმანიაზე არ 

გავრცელდებოდა. ამგვარად, შესაძლოა ქართულმა საზოგადოებამაც დაიწყოს დისკუსია 

ნატოს წევრობაზე იმ პირობით, რომ კოლექტიური თავდაცვის მუხლი არ გავრცელდება 

აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებზე (Jamnews 2019). თუმცა, იმის გათვალისწინებით თუ 

რამდენად მგრძნობიარეა ეს საკითხი ქართული საზოგადოებისთვის, მისი განხორციელება 

ადვილი არ იქნება.  

საქართველოზე საუბრისას, ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ნორდიკული ქვეყნების 

მნიშვნელოვანი სამხედრო შესაძლებლობები. ფინეთი დიდი ხანია რუსეთის შესაძლო 

თავდასხმისთვის ემზადება. ქვეყანას აქვს საწვავის, მარცვლეულის და სამედიცინო მარაგები. 

ყველა შენობას აქვს ბომბსაფრები, ხოლო მიწისქვეშა პარკინგის სივრცეები და აუზები მზადაა 

საევაკუაციო ცენტრებად გადაქცევისთვის (Milne 2022). 2010 წლიდან შვედეთმაც დაიწყო 

რუსეთთან პოტენციური სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადება. ქვეყანამ განაახლა 

სამხედრო სამსახურში გაწვევა და სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობა 1970 წლის შემდეგ 

პირველად გაზარდა (Warsaw Institute 2019). ეკონომიკურ განვითარებასთან და სამხედრო 

დანახარჯების მოცულობასთან  ერთად,5 ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ სტოკჰოლმი და ჰელსინკი 

არა მხოლოდ უსაფრთხოების მიმღებები, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი 

ქვეყნებიც შესაძლოა გახდნენ. სამწუხაროდ საქართველოს მსგავსი შესაძლებლობები არ აქვს. 

ყველა გამოწვევისა და სირთულის მიუხედავად, საქართველომ ამ მიმართულებით უნდა 

იმუშაოს და მჭიდროდ ითანამშრომლოს აშშ-სთან, ვიშეგრადის ოთხეულთან და ბალტიის 

სახელმწიფოებთან ამ საკითხის ლობირებისთვის. ნატოსთან საქართველოს არსებული 

კავშირებსა და ევროკავშირის შესაძლო კანდიდატის სტატუსს შუალედურ პერიოდში 

ქვეყნისთვის უსაფრთხოების გარანტიის უზრუნველყოფა შეუძლია.   

 

 

 

                                                             
5 სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის მიხედვით, შვედეთის თავდაცვის წლიური 
დანახარჯი 7,2 მილიარდი აშშ დოლარია, ფინეთის - 5,8, მაშინ როდესაც, საქართველოს წლიური სამხედრო 
ბიუჯეტი დაახლოებით 300 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს. დეტალური სტატისტიკა შეგიძლიათ იხილოთ 
ბმულზე: https://www.sipri.org/databases/milex  

https://www.sipri.org/databases/milex
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დასკვნა 

მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ორივე ქვეყანა ოფიციალურად შეუერთდება 

ნატოს, რითიც 1940 წლიდან მოქმედი რეგიონული უსაფრთხოების პარადიგმა დასრულდება. 

ეს მოვლენები დანამდვილებით შეიძლება პრეზიდენტ პუტინის ყველაზე საშინელ სიზმრად 

იქცეს: იმის მაგივრად, რომ ნატო 1990 წლების პოზიციებზე დაებრუნებინა, ჩრდილო 

ატლანტიკური ალიანსი უფრო ძლიერდება და მეტად უახლოვდება რუსეთის საზღვრებს.  

რუსეთის მიერ უკრაინის დაპყრობამ ნატოს ის სასიცოცხლო ფუნქცია დაუბრუნა, რომელიც 

რეგიონში ყოველთვის ქონდა - უსაფრთხოების მოთამაშე. ამ მოვლენამ ასევე შეცვალა 

წარმოდგენა, რომ ალიანსი “ტვინის სიკვდილს” განიცდის. სკანდინავიაში გაფართოება და 

ბალტიის ზღვის “ნატოს ტბად” გადაქცევა თითქმის უკვე გადაწყვეტილია. ეს მოვლენები 

მნიშვნელოვან პრეცედენტს ქმნის ასპირანტი ქვეყნებისთვის. უფრო კონკრეტულად, ის 

მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთის მუქარის მიუხედავად, ალიანსს შეუძლია ჩართულობა 

გაზარდოს და შუალედურ პერიოდში უსაფრთხოება უზრუნველყოს. ამდენად, ეს ქმნის 

პრეცედენტს, რომლისკენაც საქართველოს შეუძლია სწრაფვა, თუ ოფიციალური თბილისი 

მზად არის დიპლომატიურ და პოლიტიკურ ფრონტებზე ინტენსიური მუშაობისთვის. 

რუსეთის მუქარის მიუხედავად ნატოს გაფართოება გარკვეულწილად აბათილებს დიდი 

ხნის მანძილზე არსებულ სკეპტიციზმს, რომ კრემლის პოტენციური რეაგირება [ნატოს 

გაფართოებაზე] აფერხებდა ალიანსის მხრიდან საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის 

მინიჭებას. 
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