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სენატისსაგარეოპოლიტიკისკომიტეტისწინაშესახელმწიფომდივნისთანამდებობაზედამტკიცებისწინ
მოსმენაზეგამოსვლისასენტონიბლინკენმაერთმნიშვნელოვნადგანაცხადა,რომსაქართველოუფრო

უსაფრთხონატო-სშემადგენლობაშიიქნებოდა:„წარსულიგამოცდილებაგვაჩვენებს,რომნატო-სწევრი
ქვეყნებირუსეთისსამიზნეშიარხვდებიან.ყველამტკიცებულებამიუთითებს,რომმოსკოვიაგრესიულიიმ
ქვეყნებისმიმართაა,რომლებსაცნატო-სუსაფრთხოებისქოლგაარიცავს“.

საქართველოსჩრდილოატლანტიკურალიანსშიწევრობისასეთიცალსახამხარდაჭერასასიამოვნომო-
სასმენიიყოყველასთვის,ვისაცდიდიხნისგანმავლობაშიგვჯეროდა,რომსაქართველოსნატო-შიგაწევ-
რიანებაარამარტოსწორიგადაწყვეტილებაიქნებოდა,არამედესქვეყნისადარეგიონისუსაფრთხოებას
გააუმჯობესებდა.როგორც ბლინკენმა განაცხადა,ობამასდატრამპის საპრეზიდენტო ვადებისას საქარ-
თველოსნატო-შიგაწევრიანებისადმიმიდგომაარშეცვლილა.ვაშინგტონიმხარსუჭერდაღიაკარისპო-
ლიტიკას,რომელიცსაქართველოსალიანსშიგაწევრიანებისშესაძლებლობასუნარჩუნებსსანამის„გაწევ-
რიანებისთვისსაჭიროყველაკრიტერიუმსდააკმაყოფილებსდასაერთოუსაფრთხოებისდაცვაშითავის
წვლილსშეიტანს“.

2008წლისშემდეგვაშინგტონიალიანსისშემადგენლობაშისაქართველოსმიღებისსაკითხსგანსაკუთრე-
ბულისიფრთხილითეკიდებოდა.ობამასდატრამპისადმინისტრაციებისწარმომადგენლებსარასდროს
განუცხადებიათ,რომსაქართველოუფროუსაფრთხოდნატო-შიიქნებოდადაამმიმართებითარცდიპლო-
მატიურიინიციატივაგაუწევიათ.შეერთებულიშტატებისპოზიციაბევრიევროპულიქვეყნისმიერდაკავებულ
პოზიციასემთხვეოდა:რუსეთისგაღიზიანებისთავიდანასაცილებლადალიანსისსაქართველოსმიღებით
გაფართოებისსაკითხიაღარგანიხილებოდა.ნატო-სგაფართოებაზესაუბრისასევროპელიდაამერიკელი
ოფიციალურიპირებიბალტიისქვეყნებისმაგალითისნაცვლად,როგორცწესი,მოსკოვისმიერ2008წელს
საქართველოსდა2014წელსუკრაინისწინააღმდეგგანხორციელებულსამხედროინტერვენციებსიხსენე-
ბენ.ესალიანსისგაფართოებისსასარგებლოდგაკეთებულარგუმენტადვერჩაითვლება.1

განსხვავებულმიდგომასამჟღავნებსბაიდენისადმინისტრაცია,რომელიცმიანიშნებს,რომკრემლთანურ-
თიერთობა მოკავშირეებთანდაპარტნიორებთან ურთიერთობაზე პრიორიტეტულიარიქნება. „ამერიკის
ადგილიმსოფლიოში“2,ასეერქვაბაიდენისგამოსვლას,რომელშიცმანხაზიგაუსვა:„ისდრო,როცაშეერ-
თებულიშტატებირუსეთისაგრესიულქმედებებსუპასუხოდტოვებდადასრულებულია.ეჭვიარავისშეეპარ-
ოს,რომამერიკასაკუთარინტერესებსდაიცავსდარუსეთსმისიმოქმედებისშესაბამისფასსგადაახდევი-
ნებს“.როგორცჩანს,ბაიდენიდამისიადმინისტრაციანატო-სგაფართოებისმიმართჯორჯბუშიუმცროსის
შემდეგ ყველაზედადებითადგანწყობილიიქნება. ეს სასიხარულოამბავია საქართველოსმოქალაქეთა
უდიდესინაწილისთვის,რომელიცალიანსთანდაახლოებასადაგაწევრიანებასუჭერსმხარს.

მაგრამესარნიშნავს,რომსაქართველოსამოცანაშესრულებულია.პირიქით.ნატო-შიინტეგრაციასალი-
ანსისყველაწევრისთანხმობასჭირდება.თბილისსდიდიძალისხმევისგაწევადასჭირდებაამპერსპექ-
ტივისადმი სკეპტიკურად განწყობილი მოკავშირეებისდასარწმუნებლად. ისინი უნდადარწმუნდნენრომ
საქართველოსნატო-შიგაწევრიანებაევროპასუფროუსაფრთხოსგახდის.საქართველომმათუნდადააჯ-
ეროს,რომიმქვეყნისალიანსშიმიღება,რომლისტერიტორიის20%რუსეთსაქვსოკუპირებული,ომსარგა-
მოიწვევს.ასევემნიშვნელოვანია,ქვეყანაშიამჟამადმიმდინარეპოლიტიკურიკრიზისისფონზე,თბილისმა
დაამტკიცოს,რომისმზადაადაიცვასალიანსისდემოკრატიულიმმართველობისსტანდარტები.

1Forexample,in2016,then-U.S.AmbassadortoNATODouglasLutetoldanaudiencethat“IthinkRussiaplaysanimportantpartinthestrategicenvironmentandthe
strategicenvironmentwillputabrakeonNATOexpansion…InpracticaltermsIdon’tthere’smuchadditionalroominthenearterm,thenextseveralyearsperhaps
ormaybeevenlonger,foradditionalNATOexpansion”https://www.reuters.com/article/us-nato-expansion/no-chance-of-nato-expansion-for-years-u-s-ambassador-
says-idUSKCN0XJ1GM
2https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/
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სამხედროკუთხით,საქართველომდიდიხანიაალიანსისუსაფრთხოებაზემზრუნველისაიმედოპარტნი-
ორისრეპუტაციადაიმკვიდრა.მჭიდროდთანამშრომლობენნატო-სსაზღვაოსარდლობადასაქართვე-
ლოსსანაპიროდაცვისსამსახურიშავიზღვისუსაფრთხოებისსაკითხში.საქართველოსმხარდაჭერითმიმ-
დინარეობდანატო-სანტიტერორისტულიოპერაციახმელთაშუაზღვაში,საქართველოსსამხედროშენაერ-
თებიკინატო-სსწრაფირეაგირებისძალებისშემადგენლობაშიარიან.

თუმცაყველაზემნიშვნელოვანიისდახმარებაა,რომელიცსაქართველომნატო-სტერიტორიისფარგლებს
გარეთრთულიდამნიშვნელოვანისამხედროოპერაციებისჩატარებისასაღმოუჩინაალიანსს.საქართვე-
ლოს კონტინგენტი ნატო-ს ავღანური მისიის ყველაზე მრავალრიცხოვანია ალიანსის წევრების შემდეგ.
ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ძალებს წვრთნიან.3 საქართველოს
შეიარაღებულიძალებიმონაწილეობასერაყისოპერაციაშიციღებდნენ.საქართველომშეერთებულშტა-
ტებთანდანატო-სთანპარტნიორობისთვისმძიმეფასიგადაიხადა.მხოლოდავღანეთში32ქართველიჯა-
რისკაციდაიღუპა,280კიდაიჭრა.4

საქართველოსძალ-ღონეარდაუშურებიაალიანსშიგაწევრიანებისპირობებისსამხედროშემადგენლობის
დასაკმაყოფილებლად. ნატო-ს პირობებთან სრულ შესაბამისობაში საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი
გამჭვირვალეადამშპ-სმოთხოვნილ2%-საღწევს,შეიარაღებულიძალებიკისამოქალაქოკონტროლის
ქვეშაა. ალიანსთან მჭიდროთანამშრომლობით უზრუნველყოფილია სტრატეგიულიდაგეგმვისადა სამ-
ხედრორეფორმებისნატო-სსტანდარტი.ერთობლივისამხედროოპერაციებისწყალობითსაქართველოს
შეიარაღებულიძალებინატო-სძალებთანურთიერთქმედებისყველამექანიზმსფლობს.2016წელსალიან-
სისგენერალურმამდივანმაიენსსტოლტენბერგმაგანაცხადა,რომსაქართველოს„ნატო-სწევრობისთვის
საჭიროყველაპრაქტიკულიინსტრუმენტიგააჩნია“.5

საქართველოსნატო-სწევრობისსაკითხზეკონსენსუსისმიღწევისყველაზედიდიდაბრკოლებარუსეთის
მხრიდანახალისამხედროაგრესიისსაფრთხეა.მოსკოვმასაჭიროდასკვნებიგამოიტანა:საქართველოსა
დაუკრაინისნატო-შიგაწევრიანებისაღკვეთისთვისამქვეყნებშიშეჭრადამათისუვერენულიტერიტორი-
ებისოკუპაციაასაკმარისი.რუსულიჯარებისამქვეყნებისსუვერენულტერიტორიებზეყოფნამგააჩინაშიში,
რომალიანსში გაწევრიანების შემთხვევაში ესფაქტი მეხუთე მუხლის ამოქმედებას გამოიწვევსდა ნატო
რუსეთთანომშიაღმოჩნდება.გარეძალებისთვისასეთივეტოსშესაძლებლობისმინიჭებაალიანსისრეპუ-
ტაციას,პრესტიჟსდამისიღიაკარისპოლიტიკისსერიოზულობასკითხვისნიშნისქვეშაყენებს.ამვირტუ-
ალურივეტოსდაძლევაროგორცკანდიდატი,ისეალიანსისწევრიქვეყნებისინტერესებშია.

საქართველოს შემთხვევაში ალიანსში გაწევრიანების ერთ-ერთი შესაძლო გზა „ჰერითიჯის ფონდის“
მკვლევარმა,ლუკკოფიმ,წარმოადგინა:

„საქართველოს ალიანსში ინტეგრაციის გაადვილება 1949 წლის ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკ-
რულებისმეექვსემუხლშიშესწორებითშეიძლება.ესმუხლიგანსაზღვრავსიმტერიტორიებს,რომ-
ლებზეცმეხუთემუხლისმოქმედებავრცელდება.შესაძლებელიაამმუხლისრუსეთისმიეროკუპირ-
ებულიცხინვალისრეგიონისადააფხაზეთისტერიტორიაზეგავრცელებისდროებითიშეჩერება.ამ
შესწორებისშეტანასაქართველოსგაწევრიანებისპროტოკოლისშედგენისასშეიძლება,როგორცეს
საბერძნეთისადათურქეთისნატო-შიგაწევრიანებისასმოხდა.მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომეს
ზომებიდროებითიხასიათისიქნება,საქართველოსტერიტორიულიმთლიანობისმშვიდობიანიდა
დიპლომატიურიგზითაღდგენისთანავედაკარგავსძალას...ასეთიზომისმიღებასაქართველოსნა-
ტო-შიგაწევრიანებასდააჩქარებს,წაართმევსმოსკოვსიმდე-ფაქტოვეტოსუფლებას,რომელიცმან
საქართველოსსუვერენულიტერიტორიისოკუპაციითმოიპოვა“.6

როგორცკოფიწერს,გარიგება,რომლისშედეგადსაქართველონატო-შიოკუპირებულიცხინვალისრე-
გიონისადა აფხაზეთის გარეშე შევა საქართველოსმთავრობისთვის პოლიტიკურადრთულადმისაღები
იქნება.ქვეყნისტერიტორიულიმთლიანობისთუნდაცდროებითიდათმობაემოციურადდატვირთულიგა-
დაწყვეტილებაიქნება.ამინიციატივისმიღებასყველაპრო-დასავლურიპარტიისმხარდაჭერადასჭირდე-
ბა. ასეთი ნაბიჯის გადადგმაორმაგად მნიშვნელოვანი იქნება. ერთი მხრივ,დაიძლევა წევრი ქვეყნების
წინააღმდეგობა,რომელსაცრუსეთისშესაძლორეაქცია იწვევს, მეორემხრივ, ეს იქნება მტკიცებულება,
3https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_11/20171201_171201_Media_Backgrounder_Georgia_en.pdf
4https://en.wikipedia.org/wiki/Role_of_Georgia_in_the_War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%932014)#:~:text=Overall%2C%2032%20Georgian%20soldiers%20
have,killing%207%20and%20injuring%209
5http://georgiatoday.ge/news/5297/Stoltenberg%3A-Georgia-Has-All-Practical-Tools-to-Become-NATO-Member
6https://www.heritage.org/defense/report/nato-membership-georgia-us-and-european-interest
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რომსაქართველოსხელისუფლებაალიანსშიგაწევრიანებისთვისნებისმიერისირთულისპოლიტიკურიგა-
დაწყვეტილებისმისაღებადარისმზად.საქართველოსპოლიტიკურილანდშაფტიმწვავეპოლარიზაციით
გამოირჩევა.გამონაკლისიქვეყნისევრო-ატლანტიკურიინტეგრაციისმიმართულებაა,რომელზეცყველა
წამყვანიპოლიტიკური,მმართველითუოპოზიციური,ძალისლიდერითანხმდება.

სამწუხაროდ,თეთრ სახლში ახალი, ტრანს-ატლანტიკური ურთიერთობების გაძლიერების მხარდამჭერი
ადმინისტრაციისშესვლასსაქართველოშიმწვავეპოლიტიკურიკრიზისისახალიტალღადაემთხვა.ამპი-
რობებშიოპოზიციისადამმართველპარტიასშორისშეთანხმებულიმოქმედებანაკლებადმოსალოდნე-
ლია.2020წლისშემოდგომაზეგამართულისაპარლამენტოარჩევნებისასდაფიქსირებულმადარღვევებმა
მოქალაქეებისადაპოლიტიკურისექტორისმძაფრისაპროტესტორეაქციაგამოიწვია.ოპოზიციურიპარ-
ტიებისგაერთიანებამგანაცხადა,რომმათიმოთხოვნების,მათშორისხელახალიარჩევნებისჩატარების,
დაკმაყოფილებისგარეშეისინიუარსაცხადებდნენსაპარლამენტომანდატებისმიღებაზე.ბოიკოტსგამო-
თიშული რამდენიმე დეპუტატის გარდა, საქართველოს პარლამენტი დღეს ერთპარტიულია. ამ ტექსტის
დასრულებისასკრიზისულისიტუაციიდანგამოსავალინაპოვნიჯერკიდევარარის.

საქართველოს ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების მიუხედავად, უნდა აღინიშნოს, რომ ერთპარტიული
მმართველობანატო-სწევრობასთანშეუთავსებელია.როგორცალიანსისწარმომადგენელმა,ჯეიმსაპატ-
ურაიმ,განაცხადა:„ნატო-სქვეყნებისპოლიტიკურისისტემებისსაერთოთვისებააქტიურიდაქმედითიოპ-
ოზიციაა“.7

სამწუხაროდ, ერთპარტიული მმართველობისკენ მიდრეკილება საქართველოს პოლიტიკური კულტურის
ნაწილიწლებისგანმავლობაშიიყო.ასეიყოშევარდნაძისადასააკაშვილისმმართველობისას,ასეადღე-
საც.„ქართულიოცნების“მთავრობახელისუფლებას2012წლისშემდეგ,„ნაციონალურმოძრაობაზე“მოპო-
ვებულიგამარჯვებისშემდეგფლობს.მმართველობისდასაწყისიიმედისმომცემიიყო.მმართველიძალა
კოალიციასწარმოადგენდა,რომელშიც„ქართულიოცნების“გარდა,ხუთისხვაპარტიაცშედიოდა.აქედან
ორიგამოკვეთილადლიბერალურ-დემოკრატიული,პროდასავლურიპარტიაიყო: „თავისუფალიდემოკ-
რატები“და„რესპუბლიკურიპარტია“.

2012წლისშემდეგგაძლიერდატენდენცია,რომელმაცკონსენსუსისპრინციპზედაფუძნებულიკოალიცია
ერთპარტიული მმართველობით ჩაანაცვლა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, კოალიციის ორ
საკვანძოპარტიას,„თავისუფალდემოკრატებს“და„რესპუბლიკელებს“„ქართულოცნებასთან“საარჩევნო
ბლოკისშექმნააღარშესთავაზეს.ნათელიიყო,რომ„ქართულმაოცნებამ“დამატებითიმანდატებისმოპო-
ვებისშესაძლებლობადაინახა,რაცმათვეტოსდასაძლევადსაჭიროუმრავლესობისშექმნისსაშუალებას
აძლევდა.მართლაც,2016წლისარჩევნებიმათიგამარჯვებითდასრულდა.კოალიციისგარეთდატოვე-
ბულმაპარტიებმა5%-იანისაარჩევნობარიერისგადალახვავერმოახერხეს.

გამართლდაეჭვები,რომ მთავრობა სასამართლოსსაქმიანობაში აქტიურადერეოდადაგანაჩენთა გა-
მოტანას აკონტროლებდა. საერთაშორისო და ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა ხელისუფლება სასა-
მართლორეფორმის ჩაგდებაშიდაადანაშაულეს. სახელმწიფოდეპარტამენტის2019 წლისმოხსენებაში
ვკითხულობთ,რომმთავრობასსასამართლოსდამოუკიდებლობისდაცვისპოლიტიკურინებისარქონაში
თექვსმეტიარასამთავრობოორგანიზაციაადანაშაულებდა:„2015წლისშემდეგარაერთინაბიჯიგადაიდგა,
რათასაქართველოსსასამართლოსისტემაშიკორუმპირებულიდაკომპრომეტირებულიმოსამართლეებ-
ისგავლენაგაძლიერებულიყო“.8სასამართლოსადმინდობისარარსებობამგამორიცხა2020წლისარჩევ-
ნებისგაყალბებისფაქტებისეფექტურიგამოძიებისშესაძლებლობა:ოპოზიციისმტკიცებითსასამართლო-
ებმასაარჩევნობიულეტენებისგადათვლისმოთხოვნების99%-ზეთქვესუარი.9

თუევრო-ატლანტიკურიინტეგრაციაოპოზიციისადახელისუფლებისპრიორიტეტადრჩებასაპარლამენტო
არჩევნებისშემდეგშექმნილიპოლიტიკურიკრიზისისასწრაფოდუნდადაიძლიოს.ერთპარტიულიმმარ-
თველობისმქონექვეყნისევროკავშირშიანნატო-შიგაწევრიანებისთხოვნასსერიოზულადარავინმოეკ-
იდება.

ერთპარტიულიპარლამენტიქართველიამომრჩევლების40%-სსაპარლამენტოწარმომადგენლებისგარე-
შეტოვებს.ასეთიმოცემულობაარამარტოდასავლურსტანდარტებთანშეუთავსებლობისგამოამიუღებ-

7http://georgiatoday.ge/news/23311/James-Appathurai%3A-NATO-Countries-Do-Not-Have-Gov
8https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/georgia/
9http://www.tabula.ge/ge/story/182223-kapanadze-sasamartloebma-99-shemtxvevashi-ar-daakmakofila-motxovna-ubnebis-gadatvlaze



6

ელი,ესპოლიტიკურიდესტაბილიზაციისახალიკერაა.ესგანსაკუთრებითსაშიშირუსეთისმიერამმიმარ-
თულებითგაწეულიძალისხმევისგათვალისწინებითაა.

დაუყოვნებელიმოქმედებისვალდებულებაორივემხარესეკისრება.დასაწყისისთვის,კარგიიქნებააგრე-
სიულრიტორიკაზე,რევოლუციისკენდადაუმორჩილებლობისკენმოწოდებებზეუარისთქმა.შემდეგინა-
ბიჯიშეიძლებაიყოსმხარეებისსაერთოგანცხადება,რომსტატუს-ქვომიუღებელიადაორივემხარემზად
არისყველაფერიიღონოსქვეყნისპოლიტიკურიჩიხიდანგამოყვანისთვის.

საქართველოსპარლამენტშიდემოკრატიულიწარმომადგენლობისმაღალიხარისხისუზრუნველყოფამო-
ქალაქეებისმიერარჩეულიპოლიტიკოსებისპრეროგატივაა.დასავლეთთანდაახლოებისამდაბრკოლე-
ბისგაქრობამათშეუძლიათ.შავიზღვისრეგიონშისტრატეგიულიმდებარეობისდანატო-სთანთანამშრომ-
ლობისხანგრძლივიდაწარმატებულიგამოცდილებისგათვალისწინებით,საქართველოევრო-ატლანტი-
კურიინტეგრაციისწარმატებისყველაწინაპირობასქმნის.

ვაშინგტონისმიერკრიზისისმათნაცვლადმოგვარებასარცერთიმხარეარუნდაელოდოს.ბაიდენისად-
მინისტრაციის წინაშე არსებული საერთაშორისოდა საშინაო პრობლემების გათვალისწინებით, თეთრი
სახლიკიდევდიდხანსვერმოიცლისიმსაკითხებისთვის,რომლებიცშეერთებულიშტატებისკრიზისიდან
გამოყვანასთანარარისდაკავშირებული.

მიუხედავად ამისა, ახალმა ადმინისტრაციამ შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის საფუძვლიანი
გადახედვადაიწყო.განსახილველსაკითხებსშორისააშეერთებულიშტატებისსამხედროძალებისსაერ-
თაშორისოგანაწილება.იმედივიქონიოთ,რომროცასაუბარიშეერთებულიშტატებისადასაქართველოს
ურთიერთობისგადახედვასშეეხება,პრეზიდენტისადმინისტრაციისწინაშესაქართველოდემოკრატიული
დაანგარიშვალდებულიხელისუფლებისმქონესტაბილურიპარტნიორისსახითწარსდგება.



7თბილისი2021


