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პოლიტიკურად გადატვირთულ 2021 წლის ოქტომბერში საქართველოს საგარეო 
საქმეთა მინისტრის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოქცევას არაფერი 
მოასწავებდა. მოულოდნელი ვნებათაღელვის მიზეზი დავით ზალკალიანის მიერ 
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ეთერში გაკეთებული განცხადება გახდა. გადაცემის 
წამყვანის მიერ რეგიონული თანამშრომლობის ახალი ფორმატის ე.წ. „3+3“  
ინიციატივის შესახებ დასმულ კითხვაზე მინისტრმა მოულოდნელად ორაზროვანი 
პასუხი გასცა. ზალკალიანის ბუნდოვანი ფორმულირება შესაძლოა სხვა ვითარებაში 
ასეთი მძაფრი რეაქციის გამომწვევი არ ყოფილიყო, თუმცა დასავლეთისგან 
დისტანცირების ისეთი მტკივნეული ეპიზოდების ფონზე, როგორიც საქართველოს 
ხელისუფლების მიერ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის შეჩერების 
გადაწყვეტილება და მმართველი პარტიის მიერ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის, 
შარლ მიშელის მიერ შემუშავებული 6 პუნქტიანი გეგმის ცალმხრივად დატოვება იყო, 
მინისტრის პასუხმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. რეგიონში დასავლეთის 
გავლენის შემცირების და საქართველოსადმი მტრულად განწყობილი ძალის 
გაძლიერების გამომწვევ ინიციატივაზე პოზიციის “შერბილება“ ასევე დაემთხვა 
ევროკავშირის შემოთავაზებულ, დემოკრატიის სტანდარტის გაუმჯობესებაზე 
დამოკიდებულ მაკროეკონომიკურ დახმარებაზე უარის თქმას და მისი „აზიის 
განვითარების ბანკიდან“ აღებული სესხით ჩანაცვლებას, რომელიც ასეთ წინაპირობას 
არ ითვალისწინებდა.
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3+3 - მოკ ლე ის ტო რია

კონ ფლიქ ტე ბით მდი დარ სამ ხრეთ კავ კა სი აში რე გი ონ ული თა ნამ შრომ ლო ბის ახ ალი ფორ მა ტე ბის შექ მნის 
ინ იცი ატ ივ ებს ხან გრძლი ვი ის ტო რია აქ ვს. გა სუ ლი 30 წლის გან მავ ლო ბა ში ამ ში ნა არ სის მქო ნე რამ დე ნი
მე, სხვა დას ხვა კონ ფი გუ რა ცი ის მქო ნე ას ეთი ინ იცი ატ ივაა ცნო ბი ლი. ერთერ თი პირ ვე ლი 1996 წლის თე
ბერ ვალ ში, ედუ არდ შე ვარ დნა ძის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი „მშვი დო ბი ანი კავ კა სია“ იყო, რომ ლის ამ ოს ავ ალი 
წერ ტი ლი რე გი ონ ში ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ისა და სუ ვე რე ნი ტე ტის პრინ ცი პე ბის ხელ შე უხ ებ ლო ბის დამ
კვიდ რე ბა იყო. ამ ას რე გი ონ ში სტა ბი ლუ რო ბის დამ ყა რე ბის სა ფუძ ვე ლი უნ და შე ექ მნა. 2000 წელს თურ ქე
თის პრე მი ერმი ნის ტრმა სუ ლე იმ ან დე მი რელ მა მრა ვალ მხრი ვი შე თან ხმე ბის, „კავ კა სი ის სტა ბი ლუ რო ბის 
პაქ ტის“, წი ნა და დე ბა წა მო აყ ენა. 2008 წლის რუ სეთსა ქარ თვე ლოს ომ ის შემ დეგ ინ იცი ატ ივა კვლავ თურ
ქეთ მა გა მო იჩ ინა. ამ ჯე რად „კავ კა სი ის სტა ბი ლუ რო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის პლატ ფორ მის“ შექ მნის იდეა 
პრე მი ერმი ნის ტრმა რე ჯეფ თა იფ ერ დო ღან მა გა მოთ ქვა. ამ ფორ მატ ში, თურ ქე თი სა და რუ სე თის გარ და, 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის სა მი ქვე ყა ნა მოიაზრებოდა და ამ ჯე რა დაც, რე გი ონ ის სტა ბი ლუ რო ბა და ხან გრძლი ვი 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა უნ და უზ რუნ ვე ლე ყო. ბუ ნებ რი ვია, ყვე ლა ინ იცი ატ ორი და შე საძ ლო მო ნა წი ლე, 
ამ იდე ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და მიზ ნე ბის მი ხედ ვით მოიაზრებდა. მი უხ
ედ ავ ად შე თა ვა ზე ბე ბის სი უხ ვი სა, მა თი გან ხორ ცი ელ ებ ის საქ მე პო ლი ტი კურ გან ცხა დე ბე ბის ეტ აპს არ ცერთ 
შემ თხვე ვა ში არ გას ცდე ნია.

3+3 თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მატ ზე სა უბ არი, ერ თი წლის წინ, მთი ან ყა რა ბაღ ში სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის დას
რუ ლე ბის შემ დეგ და იწყო. 2020 წლის 11 დე კემ ბერს, ბა ქო ში ყა რა ბაღ ში გა მარ ჯვე ბის აღ სა ნიშ ნავ აღ ლუმ ზე 
და სას წრე ბად ჩა სულ მა პრე მი ერმი ნის ტრმა ერ დო ღან მა მე დი ას რე გი ონ ის ექ ვსი ქვეყ ნის თა ნამ შრომ ლო
ბის პლატ ფორ მის იდეა წარუდგინა. თა ნამ შრომ ლო ბის ახ ალი ინ იცი ატ ივა ფაქ ტი ურ ად მი სი 2008 წლის შე
თა ვა ზე ბის გაგ რძე ლე ბად შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, ოღ ონდ ამ ჯე რად ერ თით მე ტი აქ ტო რის, ირ ან ის მო ნა
წი ლე ობ ით. თურ ქე თის პრე მი ერმი ნის ტრმა იქ ვე აღ ნიშ ნა, რომ მი სი ინ იცი ატ ივა უკ ვე გა აც ნო მოს კოვს და 
ვლა დი მირ პუ ტი ნის გან და დე ბი თი გა მოხ მა ურ ება მი იღო. 

ინ იცი ატ ივ ის ად მი ინ ტე რე სი მა ლე ვე და ად ას ტუ რა ირ ან მაც. 2021 წლის იან ვარ ში რე გი ონ ული ტურ ნეს ფარ
გლებ ში მოს კოვ ში ჩა სულ მა ირ ან ის ყო ფილ მა სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრმა, ჯა ვად ზა რიფ მა, განაცხადა, 
რომ თე ირ ანი ექ ვსი ქვეყ ნის გან შემ დგა რი რე გი ონ ული გა ერ თი ან ებ ის იდე ას მხარს უჭ ერ და და ამ იდე ის გან
ხორ ციე ლე ბის დაწყე ბა მი სი რე გი ონ ული ტუ რის პრი ორ იტ ეტი იყო. მოს კო ვი დან ან კა რა ში ჩა სულ მა ზა რიფ
მა „3+3“ ინ იცი ატ ივ ის თე ირ ან ის თვის მნიშ ვნე ლო ბას უკ ვე თურ ქე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბას თან ერ თად გა უს ვა 
ხა ზი და ყვე ლა მხა რეს ინ იცი ატ ივ ის ად მი კე თილ გან წყო ბი ლი პო ზი ცი ის და ჭე რის კენ მო უწ ოდა. 

2008 წლის გან გან სხვა ვე ბით, რო ცა აზ ერ ბა იჯ ანი, ყა რა ბა ღის მო უგ ვა რე ბე ლი პრობ ლე მის ფონ ზე, ან კა რის 
წი ნა და დე ბას ნე გა ტი ურ ად შეხ ვდა, ერ დო ღა ნის ინ იცი ატ ივ ამ ბა ქო ში გა ცი ლე ბით მე ტი კე თილ გან წყო ბა მო
იპ ოვა. ყა რა ბაღ ში მო პო ვე ბუ ლი ის ტო რი ული გა მარ ჯვე ბის შემ დეგ, რო მელ შიც აზ ერ ბა იჯ ან ის მი მართ თურ
ქე თის დახ მა რე ბამ და უპ ირ ობო მხარ და ჭე რამ უდ იდ ესი რო ლი ით ამ აშა, ბა ქო ში სტუმ რად მყო ფი თურ
ქე თის პრე მი ერმი ნის ტრის მი ერ ან ალ ოგი ურ შე თა ვა ზე ბას აზ ერ ბა იჯ ან ის მხრი დან წი ნა აღ მდე გო ბა აღ არ 
მოჰ ყო ლია. ბუ ნებ რი ვია, მო პო ვე ბუ ლი გა მარ ჯვე ბის შემ დეგ აზ ერ ბა იჯ ანი მოხარულია ისა უბ როს რე გი ონ ში 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი და სატ რან ზი ტო პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. მი თ უ მე ტეს იმ რე ალ ობ ის გათ ვა
ლის წი ნე ბით, რომ 2020 წლის სამ შვი დო ბო შე თან ხმე ბა ში სომ ხეთს ვალ დე ბუ ლე ბა აქ ვს აღ ებ ული სა კუ თა რი 
ტე რი ტო რი ის გავ ლით (ზან გე ზუ რი) უზ რუნ ველ ყოს აზ ერ ბა იჯ ან ის კავ ში რი ნა ხი ჭე ვან თან. 

გან სხვა ვე ბუ ლი რე აქ ცია მოჰ ყვა ინ იცი ატ ივ ას სა ქარ თვე ლოს მხრი დან. 2021 წლის მარ ტში ან კა რას ოფ იცი
ალ ური ვი ზი ტით ეწ ვია სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი და ვით ზალ კა ლი ანი. თურქ კო ლე გას თან 
შეხ ვედ რის შემ დეგ გა მარ თუ ლი ერ თობ ლი ვი პრესკონფერენციის ერთერ თი ძი რი თა დი თე მა „3+3“ პლატ
ფორ მა იყო. 2021 წლის ოქ ტომ ბრის გან გან სხვა ვე ბით მი ნის ტრმა ზალ კა ლი ან მა ინ იცი ატ ივ ის მი მართ ერ
თმნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ზი ცია და აფ იქ სი რა და განაცხადა, რომ რუ სე თის მი ერ ქვეყ ნის ოკ უპ აცი ისა და სუ ვე რე
ნი ტე ტის ხელ ყო ფის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლოს „მკა ფიო“ პო ზი ცია ჰქონ და იმ ფორ მა ტებ ში მო ნა წი
ლე ობ ის მი მართ, რომ ლებ შიც რუ სე თი მოიაზრებოდა. სა ქარ თვე ლო ინ იცი ატ ივ ის გან ხილ ვა ზე ფაქ ტი ურ ად 
უარს აცხა დებ და. 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/russia-offers-33-format-caucasus-regional-platform
https://www.tehrantimes.com/news/457391/Zarif-Iran-seeking-to-form-six-party-union-in-the-Caucasus-region
https://english.almayadeen.net/news/politics/aliyev-backs-cooperation-between-russia-iran-turkey
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1884737754997614
https://civil.ge/archives/403002
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თვალ ში სა ცე მია კონ ტრას ტი იმ კო მენ ტარ თან, რო მე ლიც მი ნის ტრმა იმ ავე ინ იცი ატ ივ აზე რამ დე ნი მე თვის 
შემ დეგ, უკ ვე ქარ თველ ჟურ ნა ლის ტთან სა უბ რი სას გააკეთა. სა ყუ რადღე ბოა სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქ
მე თა მი ნის ტრის ამ ორ აზ რო ვა ნი კო მენ ტა რის გა კე თე ბის თა რი ღიც. გვერ დზე გა დავ დოთ სა ქარ თვე ლოს 
ში და პო ლი ტი კური დღის წეს რი გის თვის, რბი ლად რომ ვთქვათ, რთულ პე რი ოდ ში ას ეთი გან ცხა დე ბე ბის 
გა კე თე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა. რთუ ლი და საშ ვე ბია, მძაფ რად პო ლა რი ზე ბულ, უამ რა ვი დარ ღვე ვით გა მორ
ჩე ული არ ჩევ ნე ბის პირ ველ და მე ორე ტუ რებს შო რის სა ზო გა დო ებ ის თვის ქვეყ ნის ახ ალ გე ოპ ოლ იტ იკ ურ 
ფორ მა ტებ ში მო ნა წი ლე ობ ის იდე ის წარ დგე ნა ხელ საყ რელ დროდ იყ ოს მიჩ ნე ული. თუმ ცა ამ შემ თხვე ვა ში 
უფ რო ნი შან დობ ლი ვი ალ ბათ სა ერ თა შო რი სო დი ნა მი კაა. ზალ კა ლი ან ის კო მენ ტა რი, რო მე ლიც 7 ოქ ტომ
ბრით თა რიღ დე ბა, მოს დევს „3+3“ ფორ მატ ზე მოს კოვ ში ირ ან ისა და რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრე
ბის, სერ გეი ლავ რო ვი სა და ჰო სე ინ ამ ირ აბ დო ლა ხი ან ის შეხ ვედ რას 6 ოქ ტომ ბერს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2021 
წლის და საწყის ში მხა რე ებს შო რის პირ ვე ლა დი კონ სულ ტა ცი ებ ის შემ დეგ, „3+3“ის გან ხილ ვა, მი სი წი ნა მორ
ბე დი ინ იცი ატ ივ ებ ის მსგავ სად, იშ ვი ათი პო ლი ტი კუ რი გან ცხა დე ბე ბით შე მო იფ არ გლე ბო და. რე გი ონ ული 
თა ნამ შრომ ლო ბის ას ეთ პლატ ფორ მა ზე სა უბ არი კი დევ უფ რო რთუ ლი წარ მო სად გე ნი გახ და აზ ერ ბა იჯ ან სა 
და ირ ანს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის ბო ლოდ რო ინ დე ლი გარ თუ ლე ბის შემ დეგ. თა ვის მხრივ, ან კა რა ში და
ფიქ სი რე ბუ ლი პო ზი ცი ის შემ დეგ არც სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს ჩა უთ ვლია სა ჭი როდ 
ამ ინ იცი ატ ივ ას თან და კავ ში რე ბით გან მე ორ ებ ით და ეფ იქ სი რე ბი ნა პო ზი ცია. თით ქმის ერ თწლი ანი სი ჩუ მის 
შემ დეგ, ირ ან ისა და რუ სე თის სა გა რეო მი ნის ტრთა მი ერ ამ სა კითხის წა მო წე ვის მე ორე დღეს, ამ თე მის გან
ხილ ვის სა ზო გა დო ებ ის თვის შე თა ვა ზე ბა და „შერ ბი ლე ბუ ლი“ პო ზი ცი ით წარ დგო მა, მარ თლაც და მა ფიქ რე
ბე ლი დი ნა მი კაა. ნი შან დობ ლი ვია ის მყი სი ერი რე აქ ცი აც, რო მე ლიც მი ნის ტრ ზალ კა ლი ან ის გან ცხა დე ბას 
რუ სე თის მთავ რო ბის მი ერ კონ ტრო ლი რე ბა დი სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ალ ებ ებ იდ ან მოჰყვა. 

მო ნა წი ლე თა მო ლო დი ნე ბი და ინ ტე რე სე ბი

რუ სე თის, თურ ქე თი სა და ირ ან ის წარ მო მად გე ნელ თა ოფ იცი ალ ური გან ცხა დე ბე ბის მი ხედ ვით, სა მი ვე ქვე
ყა ნა იზი არ ებს შე ხე დუ ლე ბას, რომ ახ ალ მა ინ იცი ატ ივ ამ ეკ ონ ომ იკ ური, სატ რან სპორ ტო და ინ ფრას ტრუქ ტუ
რუ ლი პრო ექ ტე ბის წა ხა ლი სე ბით ხე ლი უნ და შე უწყოს რე გი ონ ში ხან გრძლი ვი მშვი დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ალ ზე, რა საც 
ფორ მა ტის ინ იცი ატ ორ ები გან სა კუთ რე ბულ პრი ორ იტ ეტს ან იჭ ებ ენ.

„3+3“ რე გი ონ ალ ური თა ნამ შრომ ლო ბის გა ნახ ლე ბუ ლი ფორ მა ტის შე მო თა ვა ზე ბით, რუ სე თი და თურ ქე თი 
ერ თი მხრივ შა ვი ზღვი სა და სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ იდ ან და სავ ლე თის მაქ სი მა ლუ რი იზ ოლ აცი ას ის ახ
ავ ენ მიზ ნად, ხო ლო მე ორ ე მხრივ, სურ ვი ლი აქ ვთ, მო ახ დი ნონ იმ ე.წ. „ახ ალი რე ალ ობ ის“ კონ სო ლი და ცია/
და ფიქ სი რე ბა, რო მე ლიც 2008 წელს სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ებ ის ოკ უპ აცი ისა და 2020 წელს ყა რა ბა ღის 
მე ორე ომ ის შემ დგომ კარ დი ნა ლუ რად შეც ვლი ლი ძალ თა ბა ლან სის შე დე გად ჩა მო ყა ლიბ და და გა ნი
საზღვრა. ამ ერ იკ ული სან ქცი ებ ის ქვეშ მყო ფი ირ ანი გან სა კუთ რე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლია რე გი ონ ში ახ ალი 
ეკ ონ ომ იკ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბის გახ სნით და მშვი დო ბი ანი გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფით, რაც ირ ან ის ყო ფი
ლი სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის, ჯა ვად ზა რი ფის აზ რით, „სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება იქ ნე ბა ქვეყ ნებს შო რის 
ტრან ზი ტის სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბი სა და რო გორც და სავ ლეთაღ მო სავ ლე თის, ისე ჩრდი ლო ეთსამ
ხრე თის კო რი დო რე ბის გა აქ ტი ურ ებ ის თვის“.

ამ ას თა ნა ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ის გარ კვე ული უპ ირ ატ ეს ობ ებ იც, რომ ლე ბიც ირ ანს ამ ფორ მატ ში თა ნამ შრომ
ლო ბის ფარ გლებ ში რუ სეთ სა და თურ ქეთ თან მი მარ თე ბა ში გა აჩ ნია. ირ ანი ერ თა დერ თი ქვე ყა ნაა, რო მელ
საც მუდ მი ვი დიპ ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბა აქ ვს შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი სამ ხრეთ კავ კა სი ის სა მი ვე ქვე ყა ნას თან. 
სომ ხეთ სა და თურ ქეთს შო რის ას ეთი ურ თი ერ თო ბა 1993 წლის, რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის კი 2008 
წლის შემ დე გაა გაწყვე ტი ლი. „3+3“ ფორ მა ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის შემ თხვე ვა ში ირ ანი შუ ამ ავ ლის როლს და
იმ კვიდ რებს, თე ირ ანი კი მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის მა ღა ლი დო ნის შეხ ვედ რის გა
მარ თვის ბუ ნებ რივ არ ჩე ვა ნად იქ ცე ვა. 

გარ და ამ ისა, ირ ანი ახ ალ პლატ ფორ მა ში შე მა ვა ლი ერ თა დერ თი ქვე ყა ნაა, რო მე ლიც ერ თდრო ულ ად ეს
აზღვრე ბა აზ ერ ბა იჯ ანს, სომ ხეთს და ნა ხი ჭე ვა ნის ექ სკლავს. ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში ნა ხი ჭე ვა ნის 
და ნარ ჩენ აზ ერ ბა იჯ ან თან და კავ ში რე ბის ერ თა დერ თი პირ და პი რი სა შუ ალ ება ირ ან ის ტე რი ტო რი ის გა მო
ყე ნე ბა იყო. მე ზო ბელ ქვე ყა ნა ზე ზე მოქ მე დე ბის ას ეთი მძლავ რი ბერ კე ტის დათ მო ბა თე ირ ან ის თვის მძი მე 
და ნა კარ გი იქ ნე ბა, რო გორც გე ოპ ოლ იტ იკ ური, ისე ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სით. სომ ხეთ სა და აზ ერ ბა იჯ
ანს შო რის სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნე ბის შე საძ ლო გახ სნით (რაც, ამ ავე დროს, თურ ქეთ სა და აზ ერ ბა იჯ ანს 

https://www.youtube.com/watch?v=CMWjwB84jSc
https://lenta.ru/news/2021/10/08/georgia/


5

შო რის პირ და პი რი სატ რან სპორ ტო კავ ში რის აღ დგე ნის ტოლ ფა სი იქ ნე ბა) მი ღე ბუ ლი ზი ან ის კომ პენ სი რე
ბის ერთერ თი გზა ახ ალ პლატ ფორ მა ში მო ნა წი ლე ობა და ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბით სარ გებ ლო ბა იქ ნე ბა. 

2021 წლის გან მავ ლო ბა ში აზ ერ ბა იჯ ან სა და ირ ანს შო რის ურ თი ერ თო ბა ეტ აპ ობ რი ვად უარ ეს დე ბო და. შემ
თხვე ვი თი არ უნ და იყ ოს ირ ან ის ახ ლად და ნიშ ნუ ლი სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის მი ერ „3+3“ის ფორ მატ ზე 
სა სა უბ როდ მოს კო ვის არ ჩე ვა. რო გორც ჩანს, თე ირ ანი აზ ერ ბა იჯ ან თან ურ თი ერ თო ბა ში რუ სე თის მი ერ კონ
სტრუქ ცი ული რო ლის შეს რუ ლე ბის წი ნა აღ მდე გი არ იქ ნე ბა. 

ამ გვა რად, რუ სე თის, თურ ქე თის და ირ ან ის რე გი ონ ალ ური ამ ბი ცი ებ ის ნა წი ლობ რი ვი დამ თხვე ვის გათ ვა
ლის წი ნე ბით, „3+3“ რე გი ონ ალ ური თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მა ტი მათ თვის და სავ ლე თის ინ ტე რე სე ბის ხარ
ჯზე შა ვი ზღვი სა და სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში გავ ლე ნე ბის გან მტკი ცე ბის სა შუ ალ ებაა. ბუ ნებ რი ვია თურ
ქე თის, რო გორც ნა ტოს წევ რი ქვეყ ნის თვის, ირ ან თან და რუ სეთ თან გრძელ ვა დი ანი სტრა ტე გი ული პარ
ტნი ორ ობ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მი ზა ნი ვერ იქ ნე ბა. რთუ ლი წარ მო სად გე ნია თურ ქე თი ას ეთ მყი ფე, ის ტო რი ულ 
სა ფუძ ველს მოკ ლე ბულ, ჯე რაც შე უქ მნელ „კო ალ იცი ას“ NATOს სა პირ წო ნედ გა ნი ხი ლავ დეს. შე სა ბა მი სად, 
თურ ქე თის თვის ეს პლატ ფორ მა უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბი საა. ან კა რა სა და და სავ
ლე თის წამ ყვან ქვეყ ნებს შო რის მუდ მი ვი და ძა ბუ ლო ბის ფონ ზე ეს ინ იცი ატ ივა თურ ქე თის თვის უფ რო ტაქ ტი
კუ რი და რე გი ონ ის მას შტა ბით პრაქ ტი კუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის მე ქა ნიზ მის ფუნ ქცი ას ატ არ ებს. რე გი ონ ული 
თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე ბით სა კუ თა რი რო ლის გაზ რდა თურ ქე თის თვის არა და სავ ლეთ თან სტრა ტე
გი ული პარ ტნი ორ ობ ის ალ ტერ ნა ტი ვა, არ ამ ედ ამ პარ ტნი ორ ობ ის ფარ გლებ ში პო ზი ცი ებ ის გან მტკი ცე ბაა. 

ას ევე გა სა გე ბია, თუ რა ტომ შე იძ ლე ბა აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა ტის იდეა მი სა ღე ბი იყ ოს აზ ერ ბა იჯ ან ის თვი საც, 
რო მელ მაც 27 სექ ტემ ბერს ე.წ. მთი ანი ყა რა ბა ღის მე ორე ომ ის დაწყე ბი დან ერ თი წლის თა ვი იზე იმა და თურ
ქე თის მხარ და ჭე რით, მთი ანი ყა რა ბა ღის ორი მე სა მე დის გა მოკ ლე ბით, ფაქ ტი ურ ად სრუ ლად აღ ად გი ნა 
კონ ტრო ლი ათ წლე ულ ებ ის მან ძილ ზე და კარ გულ ტე რი ტო რი ებ ზე. ის ეთი რე გი ონ ალ ური ფორ მა ტის არ სე
ბო ბა, სა დაც აზ ერ ბა იჯ ან ის უპ ირ ობო მო კავ ში რე და მი სი უს აფ რთხო ებ ის ძლი ერი გა რან ტი თურ ქე თი იქ ნე ბა, 
გან გრძო ბი თად უზ რუნ ველ ყოფს აზ ერ ბა იჯ ან ის სამ ხედ რო მო ნა პო ვა რის შე ნარ ჩუ ნე ბას და მმარ თვე ლი პო
ლი ტი კუ რი კლა სის სტა ბი ლუ რო ბას. 

სომ ხეთ ზე რუ სე თის გან სა კუთ რე ბუ ლი გავ ლე ნი სა და ერ თი წლის წინ რე გი ონ ში შეც ვლი ლი ძალ თა ბა ლან
სის მი უხ ედ ავ ად, რაც პირ ველ რიგ ში რუ სე თის მი ერ აზ ერ ბა იჯ ან ში სამ შვი დო ბო ძა ლე ბის შეყ ვა ნი თა და შე სა
ბა მი სად მთი ანი ყა რა ბა ღის სტა ტუ სის შე სა ხებ სა ბო ლოო გა დაწყვე ტი ლე ბის მო ნო პო ლი ზე ბა ში გა მო იხ ატა, 
სომ ხე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბა უკ ვე ეჭ ვის თვა ლით უყ ურ ებს შე მო თა ვა ზე ბულ ახ ალი თა ნამ შრომ ლო ბის ინ იცი
ატ ივ ას და მას თან და კავ ში რე ბით „მკაფიო პოზიციის“ და სა ფიქ სი რებ ლად უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა დე ტა ლებ ში 
გარ კვე ვას ითხოვს. აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ყა რა ბა ღის მე ორე ომ ის მიმ დი ნა რე ობ ის ას თურ ქე თი, 
რო მე ლიც აქ ამ დე ეკ ონ ომ იკ ური მო თა მა შის როლს თა მა შობ და, რე გი ონ ში სამ ხედ რო ძა ლით შე მო ვი და. შე
სა ბა მი სად, სომ ხე თის ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ება, რაც არ უნ და იმ ედ გაც რუ ებ ული იყ ოს რუ სე თის ქმე დე ბე ბით, 
სრუ ლად და მო კი დე ბუ ლია რუ სე თის კე თილ ნე ბა ზე. რუ სეთ მა უკ ვე დაიწყო მუშაობა სომ ხეთ თან ამ მი მარ თუ
ლე ბით, უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, რომ სომ ხე თის ფრთხი ლი წი ნა აღ მდე გო ბის გა და ლახ ვა ად ვი ლად იქ ნე ბა შე საძ
ლე ბე ლი, გან სა კუთ რე ბით იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მო მა ვალ, სა ვა რა უდო რე გი ონ ალ ურ და ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ 
პრო ექ ტებ ში სომ ხეთს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის მი ღე ბის პი რო ბა ექ ნე ბა.

რუ სე თის ინ ტე რეს შია, ერ თი მხრივ, სომ ხე თის მო სახ ლე ობ ასა და პო ლი ტი კურ ელ იტ ებ ში და კარ გუ ლი ნდო
ბის აღ დგე ნა და მე ორ ე მხრივ, სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო ფუნ ქცი ის დაკ ნი ნე ბა. სა ქარ თვე ლოს სატ რან
ზი ტო პო ტენ ცი ალ ის გა მო ყე ნე ბა უკ ვე მრა ვა ლი წე ლია წარ მა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბა და ამ ის ჩა ნაც ვლე ბა 
ცალ მხრივ რე ჟიმ ში რუ სე თის თვი საც კი ფი ზი კუ რად შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. თუმ ცა ვიწ რო რე გი ონ ალ ურ კონ
ტექ სტში აზ ერ ბა იჯ ან სა და თურ ქეთს შო რის მი მოს ვლის თვის „ზან გე ზუ რის კო რი დო რის“ გა მო ყე ნე ბა 3+3 ინ
იცი ატ ივ ის პრო ექ ტე ბის თვი საც ხელ საყ რე ლი შე იძ ლე ბა იყ ოს. აქ ვე სა გუ ლის ხმოა, რომ სომ ხეთ ში სე რი ოზ
ული წი ნა აღ მდე გო ბაა სომ ხე თის გავ ლით აზ ერ ბა იჯ ან ის ტე რი ტო რი ებ ის და კავ ში რე ბის სა კითხზე. გარ და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი სა, რო მე ლიც კა ტე გო რი ულ ად წი ნა აღ მდე გია სომ ხე თის ტე რი ტო რი აზე ნე ბის მი ერი 
ას ეთი „კო რი დო რის“ არ სე ბო ბი სა, ერ თმა ნეთს არ ემ თხვე ვა ერ ევ ნი სა და ბა ქოს 2020 წლის ცეცხლის შეწყვე
ტის ხელ შეკ რუ ლე ბის მე9 მუხ ლის ინ ტერ პრე ტა ცი ებ იც: აზ ერ ბა იჯ ან ული მხა რე მი იჩ ნევს, რომ დო კუ მენ ტი 
მათ ნა ხი ჭე ვა ნის ექ სკლავ თან სომ ხე თის სამ ხრე თი პრო ვინ ცი ის, სი უნ იკ ის გავ ლით, პირ და პი რი სახ მე ლე თო 
კავ ში რის, ე.წ. „ზან გე ზუ რის კო რი დო რის“ დამ ყა რე ბის უფ ლე ბას აძ ლევს. სომ ხუ რი მხა რე თვლის, რომ დო
კუ მენ ტში ნახ სე ნე ბი ტერ მი ნი „კო რი დო რი“ მხო ლოდ ლა ჩი ნის რე გი ონს ეხ ება. ამ სა კითხზე შე თან ხმე ბის გა
რე შე სომ ხეთ სა და აზ ერ ბა იჯ ანს შო რის ნე ბის მი ერ სხვა რე გი ონ ულ სატ რან სპორ ტო თუ ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ 
პრო ექ ტზე ერ თობ ლი ვი მუ შა ობა რთუ ლი წარ მო სად გე ნია. 

https://sputnik-georgia.ru/20211006/nuzhno-rassmotret-vse-detali--pashinyan-o-formate-33-260295314.html
https://sputnik-georgia.ru/20211006/nuzhno-rassmotret-vse-detali--pashinyan-o-formate-33-260295314.html
https://www.aa.com.tr/en/politics/russia-suggests-3-3-format-with-turkey-iran-azerbaijan-armenia-georgia-in-caucasus/2384679
https://www.aa.com.tr/en/politics/russia-suggests-3-3-format-with-turkey-iran-azerbaijan-armenia-georgia-in-caucasus/2384679
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იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბი, ამ ავე დროს, რე გი ონ ში ერ თმა ნე თის ის ტო რი ულ და 
ბუ ნებ რივ მო წი ნა აღ მდე გე ებს (rival) წარ მო ად გე ნენ, მა თი მო ნა წი ლე ობ ით ნე ბის მი ერი „თა ნამ შრომ ლო ბის 
ფორ მა ტი“ დრო ში შეზღუ დუ ლი არ სე ბო ბის თვის არ ის გან წი რუ ლი.

 

და მა ტე ბი თი რისკ-ფაქ ტო რი სა ქარ თვე ლოს თვის:
3+3-დან 3+3+2-ის კენ?

ერთერ თი მუდ მი ვი ფაქ ტო რი, რო მელ საც მოს კო ვი ამ ფორ მატ ზე სა უბ რი სას უს ვამს ხაზს, რუ სე თის, რო
გორც რე გი ონ ული კონ ფლიქ ტე ბის მთა ვა რი გამ რი გე სა და მე დი ატ ორ ის ფუნ ქციაა. ირ ან ელ კო ლე გას თან 
გან ხილ ვის დრო საც ლავ როვ მა ცალ კე გა მო ყო ეს სა კითხი და აუდ იტ ორი ას შე ახ სე ნა, რომ სწო რედ რუ სეთ
მა ით ამ აშა გა დამ წყვე ტი რო ლი მთი ანი ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბა ში.

მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად უმაგრებს ზურგს ლავროვის ამ განცხადებას აღნიშნული  კონფლიქტის 
დაწყებისა თუ დასრულების ფაქტობრივი გარემოებები, ეს გან ცხა დე ბა კი დევ ერ თხელ მოწ მობს, თუ რამ
დე ნად დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ან იჭ ებს რუ სე თი ამ ფუნ ქცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბას რე გი ონ ში, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, 
რო ცა მი სი “ექ სკლუ ზი ური გავ ლე ნის“ არე ალ ში იზ რდე ბა ის ეთი მძლავ რი მო თა მა შის აქ ტი ურ ობა, რო გო რიც 
თურ ქე თია.

სა ქარ თვე ლოს მხრი დან ამ ფორ მატ ში მო ნა წი ლე ობა, რა თქმა უნ და, იქ ნე ბა პირ და პი რი აღი არ ება რუ სე თის 
ამ პო ზი ცი ისა არა მარ ტო მთი ანი ყა რა ბაღ თან მი მარ თე ბა ში, არ ამ ედ ზო გა დად სამ ხრეთ კავ კა სი აში. მარ
თლაც რთუ ლი წარ მო სად გე ნია, რო გორ შე იძ ლე ბა ას ეთ ფორ მატ ში მო ნა წი ლე ობ ას გა ნი ხი ლავ დეს ქვე ყა ნა, 
რომ ლის ტე რი ტო რია იმ ქვეყ ნის მი ერ ვეა არ ის ოკ უპ ირ ებ ული, რო მე ლიც მას კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში 
მი სი გა დამ წყვე ტი რო ლის აღი არ ებ ას მო ითხოვს კომ პრო მი სის გა რე შე. რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ოკ
უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ ის და მა თი აღი არ ებ ის მი მართ პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბის ილ უზია არ ავ ის აქ ვს. შე
სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ ფორ მატ ში რუ სე თის მი ერ ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ ის მო ნა წი ლე ობ ის ლო ბი რე ბა 
მა ღა ლი ალ ბა თო ბი თაა მო სა ლოდ ნე ლი. ამ ვა რა უდს ამ ყა რებს ლავ რო ვის განცხადება, რომ ლის მი ხედ ვით 
„3+3“ის ერთერ თი ძი რი თა დი და ნიშ ნუ ლე ბა „რე გი ონ ში სატ რან სპორ ტო და ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბის გან
ბლოკ ვაა“. რუ სე თის თვის და სომ ხე თის თვის ოკ უპ ირ ებ ული აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზე გა მა ვა ლი რკი ნიგ ზის 
ამ ოქ მე დე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (ერ ევ ან მა და მოს კოვ მა ამ სა კითხზე სა უბ არი 2020 წლის 
ბო ლოს ყა რა ბაღ ში სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ კი დევ ერ თხელ გა ნა ახ ლეს), სა ქარ თვე
ლოს ახ ალ ფორ მატ ში მო ნა წი ლე ობ ის ერთერ თი ფაქ ტობ რი ვი შე დე გი თბი ლი სის წინ ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი
ტო რი აზე გა მა ვა ლი სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნე ბის ამ ოქ მე დე ბის სა კითხის დას მა იქ ნე ბა.

აშ კა რაა, რომ სამ ხრეთ კავ კა სი აში შექ მნი ლი ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 3+3 ინ იცი ატ ივა რუ სე თის თვის 
რე ალ ურ ად 3+3+2 ფორ მატს წარ მო ად გენს, სა დაც ის სა ქარ თვე ლოს თან ერ თად სა ქარ თვე ლოს მის მი ერ 
ოკ უპ ირ ებ ულ ნა წილს ცალ კე ერ თე ულ ებ ად მოიაზრებს. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს მი ერ ამ ინ იცი ატ ივ ის 
გან ხილ ვაც კი ირ იბ ად ნიშ ნავს რუ სე თის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ მო ცე მუ ლო ბა ზე და თან ხმე ბას, ტე რი ტო რი
ული მთლი ან ობ ის აღ დგე ნა ზე უარ ის თქმას, ქვეყ ნის სუ ვე რე ნი ტე ტის ხელ ყო ფას თან შე გუ ებ ას.

დას კვნა - მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი
სა ქარ თვე ლოს თვის

სა ქარ თვე ლოს მო ნა წი ლე ობ ის შე საძ ლებ ლო ბა ნე ბის მი ერ ახ ალ რე გი ონ ალ ური თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ
მატ ში, რომ ლის ინ იცი ატ ორი, თა ნა ავ ტო რი, ერთერ თი რი გი თი წევ რი, ან თუნ დაც მხარ დამ ჭე რი იქ ნე ბა რუ
სე თის ფე დე რა ცია სე რი ოზ ულ საფ რთხეს უქ მნის სა ქარ თვე ლოს სუ ვე რე ნი ტეტ სა და ტე რი ტო რი ულ მთლი
ან ობ ას, ეჭ ვის ქვეშ აყ ენ ებს ჩვე ნი ქვეყ ნის კონ სტი ტუ ცი ის პრე ამ ბუ ლა ში მკა ფი ოდ და ფიქ სი რე ბულ და ამ ავე 
დროს ქარ თვე ლი ხალ ხის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის მი ერ არ ჩე ულ ევ რო პუ ლი და ევ როატ ლან ტი კუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის იდე ას და სე რი ოზ ულ ზი ანს აყ ენ ებს ქვეყ ნის იმ იჯს ჩვე ნი და სავ ლე ლი პარ ტნი ორ ებ ის თვალ ში.

ამ პრო ცეს ში სა ქარ თვე ლოს ჩარ თვა ნიშ ნავს სა გა რეო პო ლი ტი კის დე იურე ცვლი ლე ბას და აღი არ ებ ას, 
რომ სა ქარ თვე ლო ვე ღარ ას რუ ლებს რე გი ონ ში და სავ ლე თის ინ ტე რე სე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის და საყ
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რდე ნის ფუნ ქცი ას. იქ მნე ბა რე ალ ობა, რო ცა თურ ქე თი აზ ერ ბა იჯ ან ის სტრა ტე გი ული თა ნამ შრომ ლო ბის ხა ზი 
ძლი ერ დე ბა, ხო ლო სომ ხე თის და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სეთ ზე კი დევ უფ რო იზ რდე ბა. სა ქარ თვე ლო კარ გავს 
თა ვის მთა ვარ და ნიშ ნუ ლე ბას  და აბ ალ ან სოს ეს ორი ღერ ძი (power axis) და ამ ავე დროს შე ინ არ ჩუ ნოს და
სავ ლე თის სტრა ტე გი ული პარ ტნი ორ ის სტა ტუ სი, გა ატ არ ოს და სავ ლე თის ინ ტე რე სე ბი და და იც ვას და სავ
ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი რე გი ონ ში.

მა შინ, რო ცა სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ამ ოს ავ ალი წერ ტი ლი და უმ თავ რე სი ამ ოც ანა ქვეყ ნის 
ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ისა და სუ ვე რე ნი ტე ტის დაც ვა და რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად ევ რო პულ და ევ რო
ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფაა, ნე ბის მი ერი რე გი ონ ალ ური, თუ სა ერ თა შო რი
სო ინ იცი ატ ივა, რო მე ლიც სრულ თან ხვედ რა ში არ იქ ნე ბა აღ ნიშ ნულ მიზ ნებ თან გან ხილ ვის ეტ აპ ზე ვე უნ და 
იქ ნას უარ ყო ფი ლი სა ქარ თვე ლოს მი ერ.
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