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მთავარი საკითხები

ა

თ წელიწადზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ბუქარესტის სამიტ
ზე, რომელიც 2008 წელს გაიმართა, საქართველოს ჩრდილო
ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ნატო) წევრო
ბას დაჰპირდნენ. იმავე წელს, მოგვიანებით, რუსეთი საქართველო
ში შეიჭრა და მას შემდეგ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი (რომე
ლიც სამხრეთ ოსეთის სახელით არის ასევე ცნობილი) აქვს ოკუპირ
ებული.1 წლების განმავლობაში განხორციელებული ეკონომიკური,
მმართველობითი და თავდაცვითი სისტემების რეფორმების შემდეგ
ქვეყნის ნაწილების ეს ოკუპაცია უმთავრეს შემაფერხებელ ფაქტო
რად რჩება საქართველოს არსებითი წინსვლისთვის ნატო-სკენ მი
მავალ გზაზე. ნატო-ს ზოგიერთ წევრს არ სურთ საქართველოს ალი
ანსში მიწვევით რუსეთთან კონფრონტაციის რისკზე წასვლა.

რუსეთმა დახვეწა მისი მეზობლების ჩრდილოატლანტიკური მისწრა
ფებების დაბლოკვის ფორმულა: ჯერ შეჭრა და მერე ნაწილობრივი
ოკუპაცია. მოსკოვმა ეს ფორმულა 2008 წელს საქართველოს წინა
აღმდეგ გამოიყენა, ხოლო 2014 წელს უკრაინის წინააღმდეგ, ამ ქვე
ყანასა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმო
წერის წინა დღეს. მსგავსი მდგომარეობაა მოლდოვაში, დნესტრის
პირეთის პრობლემის გამო.

რუსეთის ფორმულამ,
დაბლოკოს ქვეყნების ნატოში გაწევრიანება ჯერ ამ
ქვეყნებში შეჭრის და შემდეგ
მათი ნაწილის ოკუპირების
გზით, შეაფერხა საქართველოს
სწრაფვა ნატო-სკენ.
იმისთვის, რომ დასრულდეს
რუსეთის ვეტო საქართველოს
ნატო-ში გაწევრიანებაზე,
ომისა და საქართველოს
ტერიტორული მთლიანობის
რღვევის თავიდან აცილებით,
საჭიროა შემოქმედებითი
პოლიტიკური ნების გამოჩენა.
დასაწყისისთვის, აშშ-მა
საქართველოს წევრობას
ხელი უნდა შეუწყოს 1949
წლის ჩრდილოატლანტიკური
ხელშეკრულების მე-6 მუხლში
დროებითი შესწორების შეტანის
გზით.

რუსეთის მავნებლურმა ქმედებებმა საქართველოში, უკრაინასა და
მოლდოვაში და ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობის უუნარობამ,
წინააღმდეგობა გაეწია მათთვის, მოსკოვს დე ფაქტო ვეტოს დადე
ბის უფლება მიანიჭა ნატო-ს მომავალ წევრობაზე. მარტივად რომ
ვთქვათ, საქართველო ვერ გაწევრიანდება ნატო-ში იმიტომ, რომ კრემლს უფრო მეტად უნდა საქართველო
ალიანსის მიღმა დატოვოს, ვიდრე ალიანსს საქართველო მიუერთდება. ნატო-სა და საქართველოს პოლი
ტიკის განმსაზღვრელებმა ან მეტი შემოქმედებითი უნარი უნდა გამოიჩინონ, რომ საქართველოს ნატო-ში
გაწევრიანების რეალისტური და გონივრული გზა დასახონ, ანდა რუსეთს გაუგრძელონ უფლება, ვეტო და
ადოს ქვეყნების ნატო-ში გაწევრიანებას.
ახლა საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების შესაძლებლობაზე ახლებურად დაფიქრების და თამამი იდე
ების დრო დადგა. შეერთებულმა შტატებმა ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს წევრობას 1949 წლის ჩრდი
ლოატლანტიკური ხელშეკრულების მე-6 მუხლის დროებითი შესწორებით და არსებული „წევრობის სამოქ
მედო გეგმის“ ისეთი მექანიზმით ჩანაცვლებით, რომელიც დარჩენილი კანდიდატი ქვეყნების გეოპოლიტ
იკურ ვითარებებისთვის უფრო შესაფერისი იქნება, ასევე აუცილებელია აშშ-ს მხრიდან ამ ნაბიჯების მხარ
დასაჭერი კოალიციის ჩამოყალიბება ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის მოკავშირეებთან მჭიდრო
თანამშრომლობის გზით. ამის გაკეთებას ძლიერი პოლიტიკური ნება და ასევე, ძლიერი ხელმძღვანელები
დასჭირდება შეერთებულ შტატებში, ევროპასა და საქართველოში.
1 ტერმინით „სამხრეთ ოსეთი“, ჩვეულებრივ, აღნიშნავენ თბილისის ჩრდილოეთით მდებარე ტერიტორიას, რომელიც რუსეთის უკანონო ოკუპაციის
ქვეშაა. ეს სახელი მომდინარეობს „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რეგიონიდან“, რომელიც 1922 წელს საბჭოთა კავშირმა შექმნა. 1991 წელს
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურმა რეგიონმა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რამაც
გამოიწვია 1991-1992 წლების სამხრეთ ოსეთის ომი. როდესაც მოგვიანებით 1991 წელს საქართველომ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობა
მოიპოვა, მან 11 შიდა ტერიტორიული ერთეული (2 ავტონომიური რესპუბლიკა და 11 რეგიონი) ჩამოაყალიბა. საქართველოს იმ ტერიტორიას,
რომელმაც 1991 წელს გამოყოფა სცადა და ახლა, 2008 წლიდან, რუსეთის ოკუპაციის ქვეშაა, სამხრეთ ოსეთად მოიხსენიებენ. თუმცა, სამხრეთ
ოსეთი არ წარმოადგენს ერთ-ერთ საქართველოს იმ 11 ტერიტორიულ ერთეულს და ნაცვლად ამისა, მოიცავს მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის,
რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონების ნაწილებს. ვინაიდან ტერმინის „სამხრეთ ოსეთი“ გამოყენება რუსული პროპაგანდის ინტერესებშია,
ეს ბექგრაუნდერი ამ რეგიონს „ცხინვალის რეგიონს“ უწოდებს (ცხინვალი არის უდიდესი ქალაქი რუსეთი მიერ ოკუპირებულ ამ ტერიტორიაზე).
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ჩანართი 1

მიერთება თუ გაფართოება
როდესაც პოლიტიკის განმსაზღვრელები და ანალიტიკოსები ალიანსში ახალი წევრების მიღებაზე მსჯე
ლობენ, დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორი სიტყვების გამოყენებას. ხშირად ფრაზებს ნატო-სთან მიერთება
და ნატო-ს გაფართოება სინონიმებად გამოიყენება, თუმცა მათ განსხვავებული მნიშვნელობები აქვთ.
ნატო, როგორც უსაფრთხოების მთავრობათაშორისი და დემოკრატიული ალიანსი არ „ფართოვდება“.
ფართოვდებიან იმპერიები. ნატო-სთან კი „მიერთება“ ხდება. 1949 წლის ჩრდილოატლანტიკური ხელ
შეკრულების მე-10 მუხლში გამოყენებულია სიტყვა მიერთება. ალიანსში ახალი წევრების მიღების გა
ფართოებად აღწერა მხოლოდ ისეთი ქვეყნების პროპაგანდის მანქანას კვებავს როგორიც რუსეთია,
რომელიც ნატო-ს რუსეთის გარშემო მუდმივად გაფართოებად იმპერიად წარმოაჩენს.

რუსეთის დე ფაქტო ვეტო
შესაბამისი ქვეყნების მიმართ ნატო-ს ღია კარის პოლიტიკას უდიდესი სარგებელი მოაქვს ტრანსატლან
ტიკური უსაფრთხოებისთვის ჯერ კიდევ 1952 წლიდან, როდესაც ალიანსთან მიერთების პირველი რაუნ
დი შედგა. ეს პოლიტიკა კანდიდატი ქვეყნების მოდერნიზების და რეფორმირების მამოძრავებელი ძალაა,
ხელს უწყობს სტაბილურობას და მშვიდობას ევროპაში და უადვილებს ალიანსს კოლექტიური თავდაცვის
ირგვლივ გაერთიანებას. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მე-10 თავში წერია, რომ ევროპის ნე
ბისმიერი სახელმწიფო, „რომელსაც შესწევს უნარი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ამოცანების გან
ხორციელებას შეუწყოს ხელი და შეიტანოს წვლილი ჩრდილო-ატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების უზ
რუნველყოფაში“2 შეიძლება მიწვეული იქნეს ალიანსში.
რუკა 1. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოში

წყარო: „ჰერიტიჯ ფაუნდეიშენის“ კვლევა.
ნატო, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულება. 1949 წლის აპრილი, https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm (ნანახია 2021 წლის 22
აპრილს).
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2008 წლის აპრილში ბუქარესტში გამართულ ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეები შეთანხმდნენ, რომ საქართვე
ლო მომავალში ნატო-ს წევრი გახდებოდა, იგეგმებოდა თბილისისთვის „წევრობის სამოქმედო გეგმის“
მიცემა, თუმცა გერმანიამ ამას ხელი შეუშალა.3 ალიანსის მხრიდან არადამაჯერებელმა მიდგომამ აჩვენა,
რომ ის არც სერიოზულად ეკიდებოდა და არც ერთიანი იყო საქართველოს წევრობის საკითხზე. 2008 წლის
აგვისტოში, ანუ სამიტის დასრულებიდან სულ ოთხიოდე თვის შემდეგ და იმ დროს, როდესაც მთელი მსოფ
ლიოს ყურადღება პეკინის ოლიმპიური თამაშებისკენ იყო მიპყრობილი, რუსეთი საქართველოში შეიჭრა.
ამ რამდენიმედღიანი შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგი დღესაც იგრძნობა. ათასობით რუს სამხედრო
მოსამსახურეს ოკუპირებული აქვს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები, რაც საქართველოს საერთაშო
რისოდ აღიარებული ტერიტორიის 20%-ს შეადგენს. რომელიმე უცხოურმა არმიამ შეერთებული შტატების
ტერიტორიის მეხუთედი რომ დაიკავოს, ეს გამოვა კლდოვანი მთების დასავლეთით მდებარე ყველა მი
წა. მართალია დღეს რუსეთის აგრესია საქართველოში ოკუპაციის, კიბერშეტევების და სხვა ასიმეტრიული
საფრთხის სახით არსებობს, მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს ომის ყველაზე ხანგრძლივმოქმედი ნეგატიური
ზეგავლენა მოსკოვის დე ფაქტო ვეტოა საქართველოს ნატო-ში მომავალ გაწევრიანებაზე.

დადგა შემოქმედებითად ფიქრის დრო
ნატო-ს ზოგ წევრს აშფოთებს, რომ საქართველოს ალიანსში გაწევრიანება რუსეთთან ომის პროვოცირე
ბას გამოიწვევს, რადგან მოსკოვს ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონები აქვს ოკუპირებული. ამ შეშფოთე
ბის საფუძველი 1949 წლის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მე-5 მუხლია, რომელიც მისი წევრების
უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. არსებული მოსაზრების თანახმად, ნატო ვალდებული იქნება, დაეხმაროს
მის ახალ წევრს, საქართველოს, მისი ტერიტორიის გათავისუფლებაში, რაც აუცილებელი სულაც არ არის.
საქართველოს ოფიციალური პირები კერძო საუბრებში ამბობენ, რომ სიამოვნებით დასთანხმდებოდნენ
ისეთ მექანიზმსა თუ კომპრომისს, რომლითაც ნატო-ს ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული
უსაფრთხოების გარანტია არ გავრცელდებოდა ორ ოკუპირებულ რეგიონზე მანამ, სანამ ეს საკითხი რუსეთ
თან მშვიდობიანად არ მოგვარდებოდა.
ამ სცენარის მიხედვით, საერთაშორისოდ აღიარებული საქართველოს ტერიტორია, რუსეთის მიერ ოკ
უპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით, შეიძლება მიწვეული იქნეს ნატო-ში გასაწევ
რიანებლად. თუმცა, ნატო-ს ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების გარანტია
დროებით მხოლოდ ამ ორი ოკუპირებული ტერიტორიის მიღმა მდებარე ტერიტორიაზე გავრცელდება.
აღნიშნული მოდელის ასამოქმედებლად ნატო-მ ცვლილება უნდა შეიტანოს 1949 წლის ჩრდილოატლან
ტიკური ხელშეკრულების მე-6 მუხლში, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი ტერიტორიების დაცვას ით
ვალისწინებს მე-5 მუხლი, და მხოლოდ დროებით გამორიცხოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები მე-5
მუხლის დაცვისგან. ხელშეკრულებაში ამ ცვლილების შეტანა შეიძლება მოხდეს საქართველოს ნატო-სთან
გაწევრიანების ოქმის შედგენის პროცესში. (ოქმის ნიმუში იხილეთ დანართში 1). გაწევრიანების ოქმები, თა
ვისი არსით, წარმოადგენს „ხელშეკრულების ცვლილებებს ან დამატებებს, რომლებიც მოკავშირეთა ხელის
მოწერისა და რატიფიცირების შემდეგ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად იქცევა და მიწვეული ქვეყნის
ხელშეკრულების მხარედ მიერთებას აკანონებს“.4
ამავდროულად, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ისეთი განცხადება, რომელიც გაამყარებს
არსებულ ვალდებულებებს რუსეთის ოკუპაციის მხოლოდ მშვიდობიანი გზებით დასრულების შესახებ. (იხ
ილეთ დანართი 2) ეს შეიძლება დაეფუძნოს დასავლეთ გერმანიის დეკლარაციის ანალოგს, რომელიც მან
1954 წელს ნატო-ში გაწევრიანების წინა დღეს მის აღმოსავლეთ ნაწილთან გაერთიანებასთან დაკავშირე
ბით გააკეთა.5 თუმცა, ამ პროცესში ნათელი უნა იყოს, რომ მე-6 მუხლის ასეთი შესწორება მხოლოდ დროებ
ითი ზომაა, რომელიც ძალას დაკარგავს, როდესაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მის საერ
თაშორისოდ აღიარებულ ფარგლებში სრულად აღდგება მშვიდობიანი გზით.

Hugh Williamson, “Germany Blocks Ex-Soviets’ NATO Entry,” Financial Times, April 1, 2008, https://www.ft.com/content/ab8eb6a6-ff44-11dc-b556-000077b07658
(ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
4
NATO, “Enlargement,” ბოლო განახლების თარიღი: 5 მაისი, 2020, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
5
NATO, “Resolution of Association by Other Parties to the North Atlantic Treaty,” October 22, 1954, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17412.htm
(ნანახია 2021 წლის 3 მაისს).
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ეს სტრატეგია რამდენიმე მიზეზის გამო შეიძლება იყოს წარმატებული:
■ ეს გეგმა თანხვედრაშია საქართველოს პირობასთან, ძალის გამოუყენებლად აღადგინოს კონ
ტროლი ოკუპირებულ რეგიონებზე. ვინაიდან საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე დადო პირობა
ოკუპირებული რეგიონების დასაბრუნებლად ძალის გამოუყენებლობაზე, მე-5 მუხლით გათვალის
წინებული გარანტიის საჭიროება აღარ დგას. ეს წინადადება არ გამოდგება უკრაინის შემთხვევაში,
რადგან კიევს არ დაუდია ძალის გამოუყენებლობის პირობა დონბასის რეგიონსა და ყირიმთან
დაკავშირებით.
■ არსებობს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მე-6 მუხლის შესწორების პრეცედენტი. 1961
წელს, ნატო-ს შექმნიდან მხოლოდ 2 წლის შემდეგ, ამ მუხლში შესწორებები საბერძნეთისა და
თურქეთის ალიანსთან მიერთების წინ შევიდა. მე-6 მუხლის შინაარსის მოდიფიცირება მოხდა 1963
წელსაც, როდესაც ჩრდილოატლანტიკურმა საბჭომ აღიარა, რომ ამ მუხლის მოქმედება აღარ
ვრცელდებოდა საფრანგეთის ალჟირის დეპარტამენტებზე, რადგან ალჟირმა დამოუკიდებლობა
მოიპოვა. საბჭომ გადაწყვიტა, შეენარჩუნებინა მუხლის ფორმულირება, მაგრამ ფრაზამ საფრანგე
თის ალჟირის დეპარტამენტები იურიდიული ძალა დაკარგა.6
■ მე-5 მუხლის დაცვა არ ვრცელდება ნატო-ს რამდენიმე წევრის მთლიან ტერიტორიებზე. ასეთ მაგა
ლითებს შორისაა შეერთებული შტატების გუამის ტერიტორია ანდა ჰავაის შტატი წყნარი ოკეანის
რეგიონში; გაერთიანებული სამეფოს ფოლკლენდის კუნძულები ატლანტის ოკეანეს სამხრეთში;
და საფრანგეთის კუნძული რეიუნიონი ინდოეთის ოკეანეში.7
■ არსებობს მიმდინარე სასაზღვრო დავის მქონე ქვეყნების ნატო-ში გაწევრების პრეცედენტი. მაგა
ლითად, ესტონეთს, რომელიც ნატო-ში 2004 წელს გაწევრიანდა, კვლავ არა აქვს იურიდიულად შე
თანხმებული საზღვარი დადგენილი რუსეთის ფედერაციასთან.8 ხორვატიას, რომელიც 2009 წელს
გახდა ნატო-ს წევრი, დავა აქვს სერბეთთან დუნაის გაყოლებაზე საზღვრის მონაკვეთის თაობაზე.

საქართველოს სტაბილურობის ზონების შექმნა
2011 წლიდან რუსების და სეპარატისტთა შეიარაღებული ძალები უკანონო ღობეებს ავლებენ და მიწათხრი
ლებს აწყობენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში თემების ერთმანეთისგან გამიჯვნის და საქართველოს
მოსახლეობის შემდგომი დაყოფის მიზნით. რუსებმა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა ძალებმა „სახელ
მწიფო საზღვრის“ ნიშნებიც აღმართეს, რომლებითაც ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის9 საქართველოს
მიერ კონტროლირებად მხარეს მყოფ ადამიანებს აფრთხილებენ, არ გაბედონ გადაკვეთა. რუსეთი მეტ ტე
რიტორიას იტაცებს, ზოგჯერ ერთ ჯერზე რამდენიმე ათეულ მეტრს და ამ ქმედებას რუსეთის „მცოცავ ანექ
სიას“ უწოდებენ.
არსებობს ლეგიტიმური შეშფოთება იმის თაობაზე, თუ რამდენად გაართულებს ეს მცოცავი ანექსია ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივას, თუ მე-6 მუხლში შევა შესწორება, რომლითაც მე-5 მუხლის
დაცვა ოკუპირებულ რეგიონებზე დროებით არ გავრცელდება. მაგალითად, თუ რუსების და სეპარატის
ტთა ძალები ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ მავთულხლართს 200 მეტრით გადმოწევენ
იმ ტერიტორიის სიღრმეში, რომელიც საქართველოს მიერ იყო კონტროლირებადი, აღიქმება თუ არა ეს
„შეიარაღებულ თავდასხმად“ ნატო-ს მე-5 მუხლის თანახმად? ამგვარ ჰიპოთეტურ შეკითხვაზე პასუხის გაცე
მა არა მარტო შეუძლებელია, არამედ ამის მცდელობაც კი სრულიად არასაჭირო აზრთა სხვადასხვაობას
გამოიწვევს ალიანსში. თუმცა, ასეთი კითხვის ღიად დატოვებამ შეიძლება რუსეთის აგრესია წაახალისოს.
ამიტომ, ნატო-მ უნდა განიხილოს ეს მგრძნობიარე და რთული საკითხი.
Antoaneta Boeva and Ivan Novotny, “Scope and Historical Developments of Article 6,” Emory International Law Review, Vol. 34, Rev. 121 (2019), https://law.emory.
edu/eilr/content/volume-34/issue-special/articles/scope-historical-developments-article-6.html (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
7
„ცივი ომის“ პერიოდში დასავლეთ გერმანიის და აღმოსავლეთ გერმანიის შემთხვევაც საინტერესო მაგალითია. იმ დროს, როდესაც 1955 წელს
დასავლეთ გერმანია ნატო-ში გაწევრიანდა, შეერთებული შტატები და ბევრი სხვა ქვეყანა არ ცნობდა აღმოსავლეთ გერმანიას. (აშშ-მა მხოლოდ
1974 წელს აღიარა აღმოსავლეთ გერმანია).
8
როდესაც ესტონეთმა მოკლეხნიანი დამოუკიდებლობა მოიპოვა ორ მსოფლიო ომს შორის პერიოდში, მისი საზღვრები საბჭოთა კავშირთან
1920 წლის „ტარტუს ხელშეკრულებას“ ეფუძნებოდა. 1945 წელს, საბჭოთა კავშირის მიერ ესტონეთის ანექსიის შემდეგ, მოსკოვმა შეცვალა
ადმინისტრაციული საზღვარი საბჭოთა კავშირსა და ესტონეთის საბჭოთა სოციალურ რესპუბლიკას შორის ისე, რომ ესტონეთის ტერიტორიის
10%, რომელიც „ტარტუს ხელშეკრულების“ თანახმად ესტონეთს ეკუთვნოდა, რუსეთს გადაეცა. 1990-იან წლებში დამოუკიდებლობის მოპოვების
შემდეგ ტალინის ხელისუფლებამ, მშვიდობის შენარჩუნების მიზნით, უარი თქვა ტერიტორიულ პრეტენზიებზე და 1945 წლის განსაზღვრულ დე ფაქტო
საზღვარს დასთანხმდა მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყნის ტერიტორიის 10%-ის რუსეთისთვის გადაცემას ნიშნავდა.
9
ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზი, რომელსაც ასევე საოკუპაციო ხაზს უწოდებენ, არის გამყოფი ხაზი თავისუფალ საქართველოსა და რუსეთის
მიერ ოკუპირებულ საქართველოს შორის.
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არ არის გასაკვირი, რომ ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის დე ფაქტო არსებობს და ის ოფიციალურ
ად არ არის განსაზღვრული. მართლაც, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი რუსეთის მიერ არაკანონიერად
არის ოკუპირებული და თბილისის თანხმობა საზღვრის დემარკაციაზე ამ სტატუს ქვოს აღიარებად ჩაით
ვლებოდა. შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც, თუ საქართველო ნატო-ს მიუერთდება მე-6 მუხლის ცვლილების
საფუძველზე, არ არის ნათელი, რომელი ტერიტორია მოხვდება ნატო-ს მე-5 მუხლის დაცვის ქვეშ და რომე
ლი არა.
ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი შესაძლო გზაა საქართველოს სტაბილურობის ზონების, კერძოდ 2 ას
ეთი ოლქის შექნა.
2009 წლის შეთანხმების თანახმად, რომლითაც შეიქმნა შეიარაღების შეზღუდული ზონები, საქართველოს
ხელისუფლებამ ლიმიტები დააწესა შეიარაღების, სამხედრო ტრანსპორტისა და სამხედრო ნაწილების კა
ტეგორიებზე, რომლებიც დაიშვება ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის საქართველოს მიერ კონტროლი
რებად მხარეს 12-კილომეტრიან ზონაში. მაგალითად, საქართველო „თავს შეიკავებს ბატალიონის ზომის ან
უფრო დიდი სამხედრო შენაერთების, 120 მმ-იანი ან მეტი კალიბრის მქონე ყველა საარტილერიო სისტემის
და საქვემეხო საშუალების, და 60 მმ-დან 120 მმ-მდე კალიბრის მქონე 5 ჯავშანმანქანაზე მეტის გადაადგი
ლებისა და განლაგებისგან“.10
საქართველოს სტაბილურობის ზონების თაობაზე შემოთავაზებული პირობების თანახმად, შეიარაღების
შეზღუდული ზონები შენარჩუნდება და მას დაემატება ახალი შეზღუდვა, რომ ნატო-ს ჯარები საერთოდ არ
შევა იმ 12-კილომეტრიან ზონაში მშვიდობიანობის დროს. ერთადერთი გამონაკლისი შემთხვევა იქნება
ნატო-ს სამხედრო შენაერთების ტრანზიტი საქართველოს სტაბილურობის ზონაზე გამავალ მთავარ მაგის
ტრალზე, როგორიცაა S3 მაგისტრალი (რომელიც საქართველოს სამხედრო გზის სახელითაა ცნობილი)
ანდა S1 მაგისტრალი (აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი მთავარი მაგისტრალი, რომელიც
რამდენიმე ასეული მეტრით არის დაშორებული ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლიდან მის ყველაზე ახ
ლო მონაკვეთში).
საქართველოს სტაბილურობის ზონების ზუსტი სიგანისა და სიგრძის განსაზღვრა არ არის ამ ბექგრაუნდე
რის ამოცანა. ამის დეტალური გაანალიზება უნდა მოხდეს საქართველოს, ევროკავშირის სადამკვირვებ
ლო მისიასა11 და ნატო-ს შორის, რათა განისაზღვროს საქართველოს თითოეული სტაბილურობის ზონის
სიდიდე და მოქმედების არეალი. კერძოდ, ცხინვალის რეგიონში საქართველოს სტაბილურობის ზონის
მდებარეობის განსაზღვრა უნდა მოხდეს შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხების გათვალისწინებით: (1) არსე
ბული ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის მდებარეობა; (2) რეგიონის განსაკუთრებული ტოპოგრაფიული
და გეოგრაფიული ლანდშაფტი; და (3) ადგილის სხვადასხვა მახასიათებლები, როგორებიცაა, მაგალითად,
თრუსოს ხეობა,12 სოფელი ჩორჩანა ხაშურის რაიონში13 და სოფლები ქერე და კოშკა გორის რაიონში.14
საქართველოს სტაბილური ოლქები უბრალოდ პრაქტიკული ინსტრუმენტია ნატო-ს საგანგებო ვითარების
დაგეგმვის მიზნებისთვის. ისინი, ყველა ბუნდოვანებასაც მოხსნიან ნატო-ს მე-5 მუხლის მოქმედებასთან და
კავშირებით. ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს სტაბილური ოლქების ფარგლებში ხვდება, პატრუ
ლირებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია გააგრძელებს და ეს ტერიტორია საქართველოს ხელი
სუფლების კონტროლის ქვეშ დარჩება ისევე, როგორც არსებული შეიარაღების შეზღუდული ზონების შემ
თხვევაშია. მართალია, რუსეთის მიერ საქართველოს სტაბილურობის ზონის დარღვევა არ გამოიწვევს მე-5
მუხლის ამოქმედებას ნატო-ს მხრიდან, მაგრამ რეაგირება მაინც მოხდება მოსკოვისთვის ეკონომიკური და
დიპლომატიური სანქციების დაწესების ფორმით.
Sergi Kapanadze et al., “Status-Neutral Security, Confidence Building and Arms Control Measures in the Georgian Context,” CORE Centre for OSCE Research
Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg, February 2017, https://ifsh.de/file-CORE/documents/Working_Papers/CORE_WP28_
en_.pdf (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
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ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩამოყალიბდა 2008 წლის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მონიტორინგის მიზნით. ეს
არის ცალმხრივი მექანიზმი. რუსეთი არ აძლევს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას უფლებას, განახორციელოს მონიტორინგი ცხინვალის
და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონებში. მიუხედავად ამისა, ქართველები მიესალმებიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის კონტროლს
ტერიტორიაზე, რომელიც მსოფლიოს უდასტურებს, რომ საქართველოს არ არის აგრესორი.
12
ეს რაიონი, რომელიც მდებარეობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს, მაგრამ საქართველოს ცენტრალური
მთავრობის კონტროლის ქვეშ, არის კულტურულად და ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვანი ეთნიკური ქართველებისთვის. წარსულში ოსეთის დე
ფაქტო ოფიციალურმა პირებმა პრეტენზიები გამოთქვეს ამ რაიონზე.
13
ეს რაიონი, რომელიც მდებარეობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ დასავლეთით, მაგრამ საქართველოს ცენტრალური მთავრობის
კონტროლის ქვეშ, არის რაიონი, სადაც რუსები არასდროს შესულან (2008 წლის ომის დროსაც კი), მაგრამ ოსეთის დე ფაქტო ოფიციალურმა
პირებმა წარსულში ორაზროვანი პრეტენზიები გამოთქვეს ამ რაიონზე 100 წლის წინანდელ რუკებზე დაყრდნობით.
14
ეს რაიონი, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და ქალაქ გორს შორის მდებარეობს, არ არის არც საქართველოს ცენტრალური
ხელისუფლების, არც დე ფაქტო ოსეთის ხელისუფლების და არც რუსეთის უსაფრთხოების ძალების ყოველდღიური დე ფაქტო კონტროლის ქვეშ.
ამის ნაცვლად, ამ რაიონში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია შედის.
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ჩანართი 2

1995 წლის კვლევა ნატო-სთან მიერთების შესახებ
ზოგი აცხადებს, რომ საქართველოს ნატო-სთან მიერთების უფლებას არ მისცემენ მანამ, სანამ მისი
ტერიტორიული დავა რუსეთთან არ მოგვარდება.
ეს გავრცელებული არასწორი მოსაზრება მომდინარეობს 1995 წლის კვლევიდან ნატო-სთან მიერთების
შესახებ. თუმცა, თუ ამ დოკუმენტს ყურადღებით წავიკითხავთ, ვნახავთ, რომ ტერიტორიული დავა
ყოველთვის არ უშლის ხელს ქვეყანას, მიუერთდეს ალიანსს. აი, რას ამბობს ამ საკითხზე კვლევა:

„ქვეყნებმა, რომლებსაც აქვთ ეთნიკური ან ტერიტორიული დავები, მათ შორის ირედენტისტული
პრეტენზიები, ანდა შიდა იურისდიქციული დავები, ეს დავები უნდა მოაგვარონ მშვიდობიანი
გზებით, ეუთო-ს პრინციპების შესაბამისად. ასეთი დავების მოგვარება იქნება ერთ-ერთი ფაქტორი
გადაწყვეტილების მიღებისას, მოიწვიონ თუ არა ეს სახელმწიფო ალიანსში გასაწევრიანებლად.“1
მართალია, ნატო-ს ინტერესებშია, რომ პერსპექტიულმა წევრებმა ალიანსში გაწევრიანებამდე
მოაგვარონ ნებისმიერი სასაზღვრო დავა, მაგრამ ზემოთ ციტირებული პარაგრაფის ბოლო
წინადადებაში მკაფიოდ წერია, რომე ასეთი დავების მოგვარება იქნება „ერთ-ერთი ფაქტორი“ და
არა „ერთადერთი ფაქტორი“ გადაწყვეტილების მიღებისას, მოიწვიონ თუ არა სახელმწიფო ნატო-ში
გასაწევრიანებლად.
როგორც ადრე აღვნიშნეთ, ზოგი ქვეყანა ნატო-ში 1995 წელს ამ კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ
გაწევრიანდა მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური დავები, გარე ტერიტორიული დავები და შიდა
იურისდიქციული დავები ჰქონდა.
1
ნატო, „კვლევა ნატო-სთან მიერთების შესახებ“, 1995 წლის 3 სექტემბერი, განახლების თარიღი: 2008 წლის 5 ნოემბერი, https://www.nato.int/cps/
en/natohq/offi cial_texts_24733.htm (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).

ნატო-ს წევრებმა უნდა შექმნამ პრევენციული სანქციების პაკეტი, რომელიც ავტომატურად ამოქმედდება,
თუ რუსეთის ან რუსების მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების ძალები საქართველოს სტაბილურ ოლქში
შემოიჭრებიან. გათვალისწინებული უნდა იქნეს მკაცრი სანქციები, როგორიცაა, მაგალითად, SWIFT-ის სა
ბანკო სისტემასთან რუსეთის წვდომის მთლიანად ან ნაწილობრივ შეზღუდვა. ასევე, ნათლად უნდა განი
მარტოს, რომ საქართველოს სტაბილური ოლქების შექმნა არ ნიშნავს ოფიციალური პოზიციის შეცვლას
აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის „ოკუპირებული“ სტატუსის მიმართ.

დროა გადაიხედოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ნატო უნდა დაფიქრდეს გაწევრიანების არსებულ პროცესთან დაკავშირებით,
წევრობის სამოქმედო გეგმაა (მაპ-ი). მაპ-ი ნატო-ს პროგრამაა, რომელიც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს
დახმარებას და პრაქტიკულ მხარდაჭერას უწევს ინდივიდუალური საჭიროებების მოგვარებაში. 2008 წლი
დან გამართულ ნატო-ს ყოველ სამიტზე საქართველოს მაპ-ის მიღების იმედი ჰქონდა, მაგრამ ვერ მიიღო.
როგორც ნატო-ს უკანასკნელი სამიტის დეკლარაციაში წერია: „მოკავშირეები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ
2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი,
გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, MAP-ის მინიჭებით, რაც ამ პროცესის განუყოფელი ნაწილია; ისინი ად
ასტურებენ ამ გადაწყვეტილების ყველა ელემენტს, ისევე როგორც შემდგომში მიღებულ გადაწყვეტილე
ბებს.“15 ხაზი უნდა გაესვას, რომ დეკლარაციაში წერია, რომ მაპ-ი გაწევრიანების პროცესის ერთ-ერთი და
არა ერთადერთი განუყოფელი ნაწილია.
მაპ-ის პროცესი წარმატებული იყო 15-20 წლის წინ, როდესაც ნატო-ში გაწევრიანების საკითხი ეხებოდა ცენ
ტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების შედარებით ცალსახა შემთხვევებს. თუმცა, დროა, მოხდეს
მაპ-ის გადაფასება იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც უნიკალურ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში არიან, როგორ
NATO, “Brussels Summit Declaration,” July 11, 2018, last updated August 30, 2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm (ნანახია 2021
წლის 26 აპრილს). (ხაზგასმა ჩემია.)
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შიც საქართველოა. ბუქარესტის სამიტიდან 13 წლის შემდეგ ნათელია, რომ მაპ-ი ხელს არ უწყობს საქარ
თველოს ნატო-ში გაწევრიანებისთვის რეალისტური, გონივრული და პასუხისმგებლიანი გზების შემუშავებას.
საქართველოსთან კავშირშო მაპ-ზე არსებულ დებატებთან დაკავშირებით რამდენიმე საკითხია აღსანიშ
ნავი:
■ ის, რაც თავიდან ასპირანტი ქვეყნის ალიანსში გასაწევრიანებელ ტექნიკურ გზად იყო ჩაფიქრებუ
ლი, ახლა, საქართველოს შემთხვევაში, გაფართოების პროცესის შეჩერების ტექნიკურ დეტალად
გამოიყენება. ყოველი სამიტის დეკლარაციაში ზოგი ქვეყანა ათწლეულზე მეტი ხნის წინანდელ
ფორმულირებას მაპ-ის შესახებ ფარად იყენებს როგორც საბაბს, რომ შეაფერხოს საქართველოს
სწრაფვა ალიანსის წევრობისკენ.
■ კანდიდატ ქვეყანას არ მოეთხოვება მაპ-ის მიღება ან შესრულება ალიანსში გაწევრიანებისთვის.
მაპ-ის პროცესი 1999 წელს შეიქმნა და ის არ არის 1949 წლის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრუ
ლების მე-10 მუხლში ნახსენები. ნატო-ს წევრების უმრავლესობას არასდროს შეუსრულებია მაპ-ი.
■ ასპირანტი ქვეყნისთვის მაპ-ის მინიჭება გაწევრიანების პროცესის დაწყების და არა დასრულე
ბის ნიშანია. როგორც ნატო-ს ვებგვერდზე წერია: „მაპ-ში მონაწილეობა არ ნიშნავს, რომ ალიან
სს წინასწარ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება მომავალი წევრობის თაობაზე“.16 საბერძნეთთან
სახელწოდებაზე დავის გამო ჩრდილოეთ მაკედონიის მაპ-ის პროცესი 11 წელი გაგრძელდა. ბოს
ნიას 2010 წლიდან აქვს მაპ-ი, მაგრამ მისი წევრობის პერსპექტივა ჯერ არ ჩანს. შესაბამისად, რაიმე
საფუძვლიანი მიზეზი, რომ საქართველოს უარი ეთქვას მაპ-ზე, არ არსებობს.
■ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არა აქვს მაპ-ი, მისი ურთიერთობა ნატო-სთან ბევრად აღ
ემატება ტრადიციული მაპ-ით გათვალისწინებულ ფორმატს. ეს ურთიერთობა მოიცავს ისეთ მექა
ნიზმებს, როგორებიცაა ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა (რომელიც შედგება თითქმის ისეთ
ივე ყოვლისმომცველი რეფორმირების მოთხოვნისგან, როგორსაც მაპ-ის მქონე ქვეყნები გადიან),
ნატო-საქართველოს კომისია, და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი. 2015 წლის აგვისტოში
შეიქმნა ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი.17 ასევე, საქართვე
ლომ ორჯერ შეიტანა წვლილი სახმელეთო შენაერთით ნატო-ს რეაგირების ძალებში, რაც საკმა
ოდ მნიშვნელოვანი წვლილია იმ ქვეყნის მხრიდან, რომელიც არ არის ალიანსის წევრი. როგორც
2016 წლის დეკემბერში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა: „საქართვე
ლოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ გახდეს ნატო-ს წევრი.“18
წევრები, რომლებიც თავს იკავებენ საქართველოს ალიანსში მიწვევისგან, მაპ-ის საკითხს იყენებენ თბილი
სის წინსვლის შესაფერხებლად. შესაბამისად, მაპ-ის თაობაზე საქართველოსთან მიმდინარე კამათით გა
მოწვეული იმედგაცრუება ხელს მხოლოდ რუსეთს აძლევს. ყოველი სამიტი, რომელიც საქართველოსთვის
მაპ-ის მინიჭების გარეშე ჩაივლის, რუსეთს პროპაგანდას გამარჯვების საბაბს აძლევს.

საჭიროა საქართველოს ხელმძღვანელობაც
თვითონ ქართველებსაც შეუძლიათ, დააჩქარონ ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივა. ჯერ ერთი, საქართვე
ლოს ხელისუფლებამ ნატო-ს წევრებს პირად საუბრებში მაინც უნდა აცნობოს, რომ მიესალმება ალიანსში
გაწევრიანების შემოქმედებით და ორიგინალურ იდეებს, თუ მისი ტერიტორიული მთლიანობა აღიარებული
და მხარდაჭერილი იქნება. ასევე, თბილისმა უნდა გამოხატოს პოლიტიკური ნება, რომ მხარს დაუჭერს მე-6
მუხლის შესწორებას გაწევრიანების დასაჩქარებლად. სანამ ნატო-ს წევრების დედაქალაქები არ მიიღებენ
სიგნალებს, რომ საქართველოს მთავრობა მხარს უჭერს ასეთ წინადადებას, ამ საკითხზე დიდ ძვრებს ბრი
უსელის, ვაშინგტონის ან ლონდონის მხრიდან არ უნდა ელოდოთ.
NATO, “Membership Action Plan (MAP),” ბოლო განახლების თარიღი: 23 მარტი, 2020, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37356.htm (ნანახია 2021
წლის 26 აპრილს).
17
ნატო-საქართველოს ურთიერთობაზე დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ნატო, „საქართველოსთან ურთიერთობები“, ბოლო განახლების
თარიღი: 13 აპრილი, 2021, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm (ნანახია 2021 წლის 26 აპრილს).
18
Thea Morrison, “Stoltenberg: Georgia Has All Practical Tools to Become NATO Member,” Georgia Today, December 3, 2016, http://georgiatoday.ge/news/5297/
Stoltenberg%3A-Georgia-Has-All-Practical-Tools-to-Become-NATO-Member (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
16
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მეორე, ნატო-ს წევრობის საკითხი ადგილობრივ პარტიულ პოლიტიკაზე მაღლა უნდა იდგეს საქართვე
ლოში. ეს უნდა იყოს ეროვნული ძალისხმევა, რომელსაც ეროვნული ერთობა სჭირდება. ყველა წამყვანი
პოლიტიკური პარტიის ლიდერმა ხელი უნდა მოაწეროს ერთობლივ წერილს, რომლითაც მკაფიოდ იქნე
ბა მხარდაჭერილი მე-6 მუხლის დროებითი შესწორების იდეა, რომ გაადვილდეს საქართველოს ნატო-ში
მიღება. ასევე, ნატო-ს მომდევნო სამიტსა ან ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომაზე საქართველოს ოფ
იციალურ დელეგაციაში იმ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებიც უნდა იყვნენ წარმოდგენილნი, რომლებიც
საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას უჭერენ მხარს. ამის შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკად უნდა იქ
ცეს. ასეთი ზომები დაანახებდა ნატო-ს წევრებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო პოლიტიკურად
დაყოფილი ქვეყანაა (როგორც დემოკრატიულ ქვეყანათა უმრავლესობა მთელ მსოფლიოში), ნატო-ში გა
წევრიანების საკითხზე პოლიტიკური ერთობა არსებობს.

ჩანართი 3

თურქეთი მნიშვნელოვანია
მაშინ, როდესაც აშშ-სა და თურქეთს შორის ურთიერთობაში ბევრი პრობლემაა, თანხმობის ერთ-ერთი
სფერო ნატო-სთან ახალი წევრების მიერთებაა. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი საქართველოს
მისწრაფებაა, გახდეს ნატო-ს წევრი.
გასულ წელს დავოსში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმზე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა
მევლუთ ჩავუშოღლუმ დასავლეთის ლიდერებს ნატო-ში ახალი წევრების მიღებისკენ მოუწოდა და
კონკრეტულად საქართველო ახსენა. „არ მესმის, რატომ არ მივიწვიეთ საქართველო ან რატომ არ
ავამოქმედეთ სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის, რომ წევრი გახდეს.“1
მან დასძინა, „ჩვენ [თურქეთს] გვაკრიტიკებენ შედარებით უკეთესი ურთიერთობების გამო რუსეთთან,
როგორც მეზობელთან, მაგრამ ჩვენი დასავლელი მეგობრები არ თანხმდებიან, მოიწვიონ
საქართველო იმ საბაბით, რომ რუსეთის პროვოცირება არ უნდათ. მაგრამ საქართველოს ჩვენ
ვჭირდებით და ჩვენ გვჭირდება ისეთი მოკავშირე როგორიც საქართველოა. ასე რომ, ჩვენ უნდა
გავფართოვდეთ და საქართველო წევრი გახდეს.“2
საქართველოს გაწევრიანებისთვის თურქეთის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. თურქეთი
არა მარტო სუვერენულად აკონტროლეს თურქეთის სრუტეებს და მათში შესასვლელს, არამედ მას
საერთო საზღვარი აქვს საქართველოსთან. ამ ორ ქვეყანას მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობა
აქვს ერთმანეთთან და ორივე ეს ქვეყანა ისეთი მსხვილი ენერგოპროექტების ძირითადი მოთამაშეა,
როგორიც არის „გაზის სამხრეთი კორიდორი“. გარდა ამისა, საქართველო თურქეთისთვის
ისტორიულად მნიშვნელოვანია რუსეთთან ურთიერთობაში. ყველაფერი ეს ემთხვევა პერიოდს,
როდესაც თურქეთი გავლენას იძლიერებს სამხრეთ კავკასიაში გასული წლის ყარაბაღის მეორე
ომის შედეგის გამო. თურქეთის სრული მხარდაჭერის გარეშე საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანება
არარეალისტური იქნებოდა.
Luke Baker, “Turkish Foreign Minister Calls for Enlarged NATO, Georgia Membership,” Reuters, January 23, 2020, https://mobile.reuters.com/article/amp/
idUSKBN1ZM1HB (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
2
იქვე.
1

საქართველოს მთავრობამ ასევე უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას და განუმარტოს მას, თუ რას
ნიშნავს და რას არ ნიშნავს ნატო-ში გაწევრიანება მე-6 მუხლის შესწორების საფუძველზე. რუსეთი, დიდი
ალბათობით, დეზინფორმაციის კამპანიას წამოიწყებს, თითქოს მე-6 მუხლის შესწორება, დროებით გა
მოირიცხოს ოკუპირებული რეგიონები, იმის დასტურია, რომ ქართველ ხალხს მართლაც არ უნდა ამ ორი
რეგიონის დაბრუნება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სერიოზული პრობლემა იქნება, ამან არ უნდა შეაჩეროს
პოლიტიკის განმსაზღვრელების მცდელობა, განახორციელონ ეს წინადადება. რუსეთი უკვე დიდი ხანია აწ
არმოებს დეზინფორმაციის კამპანიას ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და ამას მომავალშიც გააგრძელებს,
განურჩევლად იმისა, შეეცდებიან თუ არა პოლიტიკის განმსაზღვრელები, მიაღწიონ მე-6 მუხლის შესწორე
ბას.
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რუსეთის დეზინფორმაციასთან ბრძოლა გადამწყვეტი იქნება ამ წინადადების წარმატებით განხორციელ
ებისთვის. საქართველოს და ნატო-ს ხელმძღვანელობამ უნდა დაასწროს ამ პაექრობას და დაიწყოს სა
ზოგადოებასთან ურთიერთობის კამპანია, რომლითაც განიმარტება, რას გულისხმობს ეს წინადადება და
როგორ სარგებელს მოუტანს ის საქართველოსა და ალიანსს. ამ დროის განმავლობაში კი სრულიად ნათე
ლი უნდა იყოს, რომ არც საქართველოს ხელისუფლება და არც შეერთებული შტატები ან ნატო არ იცვლი
ან თავიანთ პოლიტიკას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით, რაც აფხაზეთსა და
ცხინვალის რეგიონს მოიცავს.
ნატო-ს ზოგიერთი წევრი დაუყოვნებლივ დაუჭერს ამ წინადადებას მხარს. ნატო მთავრობათაშორისი ორგა
ნიზაციაა, რომელიც ყველა მნიშვნელოვან გადაწყევტილებას ერთხმად იღებს. სწორედ ამიტომ საქართვე
ლოს ნატო-ში აქ აღწერილი პირობებით გაწევრიანების პროცესი მოითხოვს ძლიერ ხელმძღვანელობას,
სერიოზულ დიპლომატიურ ძალისხმევას და მოთმინებას. პოლიტიკის განმსაზღვრელებს არ უნდა ჰქონ
დეთ მოლოდინი, რომ საქართველოს ნატო-ში მე-6 მუხლის ცვლილებით გაწევრიანებას მყისიერად ექნე
ბა საყოველთაო მხარდაჭერა, მაგრამ აშშ-ის ხელმძღვანელობა შეძლებს დროთა განმავლობაში მერყევი
წევრების დარწმუნებას. გერმანია და საფრანგეთი, როგორც ნატო-ს ორი დიდი სახელმწიფო, რომლებიც
ყველაზე მეტად იკავებენ თავს საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანებისგან, სავარაუდოდ დასაწყისშივე გა
მოთქვამენ თავიანთ შეშფოთებას ამ წინადადების თაობაზე. ეს მოსალოდნელია, მაგრამ, სულ ცოტა, შინა
არსიანი მსჯელობა მაინც დაიწყება იმ პასუხისმგებლიან და რეალისტურ გზაზე, რომლითაც საქართველოს
ალიანსში მიიწვევენ.
შეერთებულმა შტატებმა უნდა ითამაშოს ლიდერის როლი იმით, რომ ალიანსის შიგნით შექმნას ამ წინადა
დების მხარდამჭერი კოალიცია ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის წევრებისგან, რომლებიც მეტად
დაუჭერენ მას მხარს. ეს ასევე უნდა ითვალისწინებდეს მუშაობას თურქეთთან - საქართველოს წევრობის
ერთ-ერთ უდიდეს მხარდამჭერთან ალიანსის ქვეყნებს შორის.19 ვაშინგტონმა შეიძლება თავისი განსაკუთ
რებული ურთიერთობა გამოიყენოს გაერთიანებულ სამეფოსთან ლონდონის დასათანხმებლად.

რეკომენდაციები
მაშინ, როდესაც რუსეთი ნატო-ში ქვეყნების გაწევრიანებას „პროვოკაციას“ უწოდებს, არცერთ მესამე მხა
რეს არ უნდა ჰქონდეს ვეტოს უფლება ნატო-ს წევრ სუვერენულ სახელმწიფოებზე. პირიქით, ალიანსის შე
მადგენელი დემოკრატიული სახელმწიფოების გადასაწყვეტია, მიიღებენ თუ არა ახალ წევრებს. ალიანსის
ყველა გადაწყვეტილება, მათ შორის ახალი წევრის შემოერთებაზე, ერთხმად უნდა იქნეს მიღებული.
იმ დროს, როდესაც 1952 წელს საბერძნეთს და თურქეთს ნატო-ში იღებდნენ, მეორე მსოფლიო ომის გმირ
მა, გენერალმა ომარ ბრედლიმ, რომელიც მაშინ ნატო-ს სამხედრო კომიტეტის პირველი თავმჯდომარე
იყო, დაარწმუნა აშშ-ის სენატორები, რომ საბერძნეთი და თურქეთი „[პრეზიდენტ დუაიტ დ.] ეიზენჰაუერის
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფლანგს გააძლიერებდნენ“ და შეასრულებდნენ „აგრესიის მძლავრი შემაკავებელი
ფაქტორის როლს“.20 მას შემდეგ ნატო-ს სამხრეთ-აღმოსავლეთმა ფლანგმა გადაიწია „ცივი ომის“ დასრუ
ლების შემდეგ ალიანსში ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ბევრი წევრის მიღების შედეგად. იგივე
არგუმენტი, რაც 1952 წელს იქნა გამოყენებული თურქეთისა და საბერძნეთის ნატო-ში გასაწევრიანებლად,
შეიძლება დღეს საქართველოს მიმართ იქნეს გამოყენებული.
საქართველოს გაწევრიანება ნატო-ში მეტ სტაბილურობას მოუტანს სამხრეთ კავკასიას და ტრანსატლანტი
კურ რეგიონს. აშშ-ის ხელისუფლებამ უნდა:
■ ხელი შეუწყოს საქართველოს სწრაფად გაწევრიანებას ნატო-ში 1949 წლის ჩრდილოატლანტიკუ
რი ხელშეკრულების მე-6 მუხლის დროებითი შესწორების გზით. ამ შესწორების შეტანა შეიძლება
მოხდეს საქართველოს მიერთების დამატებითი ოქმის შედგენის დროს, როგორც ეს 1951 წელს
მოხდა, როდესაც თურქეთი და საბერძნეთი მიუერთდნენ ალიანსს. მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას,
რომ ეს მხოლოდ დროებითი ზომა იქნება სანამ არ მოხდება საქართველოს საერთაშორისოდ
აღიარებული ტერიტორიის სრულად აღდგენა მშვიდობიანი და დიპლომატიური გზით.
Luke Baker, “Turkish Foreign Minister Calls for Enlarged NATO, Georgia Membership,” Reuters, January 23, 2020, https://mobile.reuters.com/article/amp/
idUSKBN1ZM1HB (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
20
“Greece, Turkey in NATO,” in CQ Almanac 1952, 8th ed. (Washington, DC: Congressional Quarterly, 1953), p. 172, http://library.cqpress.com/cqalmanac/cqal521381106 (ნანახია 2021 წლის 26 აპრილს).
19
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■ დაიწყოს კოალიციის შექმნა ნატო-ში მე-6 მუხლის შესწორების მხარდასაჭერად. საქართველოს
ნატო-სკენ სწრაფვის პროცესი უკვე დიდი ხანია შუაშია გაჩხერილი და ალიანსმა უნდა შეიმუშაოს
გაწევრიანებისკენ წინსვლის მკაფიო გზა. ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ბევრი ქვეყანა
დაუჭერს ამ იდეას მხარს და შეერთებულმა შტატებმა ნატო-ში უნდა შექმნას კოალიცია, რათა სა
ქართველოს მომავალი წევრობა შემდეგი სამიტის დღის წესრიგში მოხვდეს. აშშ-ის ოფიციალურ
პირებს საკმარისი დრო აქვთ იმისთვის, რომ მუშაობა დაიწყონ ევროპელ კოლეგებთან ამის განსა
ხორციელებლად.
■ დაარწმუნოს საქართველოს ხელმძღვანელობა, რომ ეს გეგმა წევრობისკენ მიმავალი რეალის
ტური გზაა. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა დაარწმუნოს საკუთარი ხალხი, რომ მე-6 მუხლის
შესწორება რეალისტური და გონივრული გზაა საქართველოს ნატო-ში გასაწევრიანებლად და
რომ ეს იდეა არ უნდა იქნეს აღქმული, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, შეერთებული შტა
ტებისა და ნატო-ს პოლიტიკის ცვლილება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ
(რომელიც მოიცავს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს).
■ ჩართოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოს სტაბილური ოლქების საკითხში.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია წარმოადგენს ადგილზე დამკვიდრებულ ევროატლანტი
კურ მექანიზმს. ის საქართველოსა და მის ოკუპირებულ რეგიონებს შორის ადმინისტრაციული სა
საზღვრო ხაზის გასწვრივ მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს აჩვენებს რა, რომ საქართველო არ
იქცევა პროვოკაციულად. თუ საქართველოს სტაბილური ოლქები (ან რაიმე ამის მსგავსი) შეიქმნე
ბა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას მნიშვნელოვანი როლის შესრულება მოუწევს.
■ დაუპირისპირდეს რუსულ პროპაგანდას. რუსეთი ამ იდეას წარმოაჩენს როგორც საქართველოს
არჩევანს ნატო-ში გაწევრიანებასა და ორი ოკუპირებული ტერიტორიის დათმობას შორის. ეს ცრუ
დიქოტომიაა. ქართველმა ხალხმა არასდროს არ უნდა გაცვალოს საკუთარი ქვეყნის ტერიტორი
ული მთლიანობა ნატო-ს წევრობაზე. საბედნიეროდ, ამის გაკეთებას საქართველოსგან არც ნატო
ითხოვს და ამას არც მე-6 მუხლის შესწორება გამოიწვევს.
■ შეცვალოს მაპ-ის როლი საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების მისწრაფებაში. ნატო-ს მომდევნო
სამიტზე ნატო-მ უნდა გამოტოვოს ფრაზა: MAP-ის მინიჭებით, რაც ამ პროცესის განუყოფელი ნა
წილია დეკლარაციის ტექსტის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება. ეს შესაძლებლობას
მისცემს ალიანსს, რეალური მსჯელობა გამართოს თბილისთან მიმართებით მაპ-ის გამოყენებასა
და როლზე.
■ ჩაანაცვლოს მოძველებული მაპ-ის პროცესი რაიმე ახალი მექანიზმით. საქართველოს, ბოსნია და
ჰერცეგოვინის, უკრაინის გაწევრიანების გზის დასახაზად ნატო-ს ახლებური მიდგომა სჭირდება.
მაპ-ის პროცესმა გაამართლა როდესაც ასპირანტ ქვეყნებში გეოპოლიტიკურად შედარებით მარ
ტივი ვითარება იყო. თუმცა, დანარჩენ ქვეყნებში, რომლებსაც გაწევრიანების იმედი აქვთ, ძალიან
განსხვავებული ვითარებაა, რაც ნატო-სგან უფრო ინდივიდუალიზებულ მიდგომას მოითხოვს. გარ
და ამისა, მაპ-ის არსებულ პროცესთან საკმაოდ დიდი პოლიტიკური ტვირთი ასოცირდება.
■ განაცალკევოს საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების გზა უკრაინის გზისგან. უკრაინას და საქარ
თველოს ბევრი გამოწვევა აქვთ საერთო, განსაკუთრებით რუსეთთან დაკავშირებით. თუმცა, სა
ქართველო უკრაინაზე ბევრად წინა არის ნატო-ში გაწევრიანების გზაზე. ეს უკრაინის კრიტიკას არ
გულისხმობს, უბრალოდ, რეალობის ასახვაა. თუმცა, ეს გაფრთხილების მიცემაც არის. სხვა თუ
არაფერი, 2008 წელს გაცემული დაპირების შესრულებამ და ალიანსში საქართველოს მიღებამ შე
იძლება ახალი ძალა შემატოს ენთუზიაზმს და საქმეს უკრაინის გაწევრიანებისთვის
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დასკვნა
უნდა ვაღიაროთ, რომ მე-6 მუხლის შესწორებას გამოწვევები, ან წინააღმდეგობებიც კი ახლავს. ეს წინადა
დება რომ განხორციელდეს, რეალური პოლიტიკური ხელმძღვანელობაა საჭირო ვაშინგტონში, ბრიუსელსა
და თბილისში. შეერთებულ შტატებს მოუწევს ევროპელების დარწმუნება, რომ ეს წინადადება წარმატებით
აგვაცილებს ავტომატურ ომს რუსეთთან. საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს, აუხსნას მოსახლეობას,
რომ ის არ ამბობს უარს ორ ოკუპირებულ რეგიონზე ან ძალის გამოუყენებლობის პირობაზე.
რუსეთი ამ იდეას წარმოაჩენს როგორც არჩევანს საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანებასა და საქართვე
ლოს მიერ ორი ოკუპირებული ტერიტორიის დათმობას შორის. ეს ცრუ დიქოტომიაა. სანამ ნატო შეიქმნე
ბოდა, საქართველო 2,000 წელი არსებობდა ამა თუ იმ ფორმით და სავარაუდოდ, კიდევ ბევრი საუკუნე
იარსებებს მას შემდეგ, რაც დასავლური ალიანსი შეწყვეტს არსებობას. ნატომ არასდროს არ უნდა შესთა
ვაზოს ქართველ ხალხს მათი ტერიტორიული მთლიანობის გაცვლა ნატო-ს წევრობაში. საბედნიეროდ,
ამას არც ნატო ითხოვს და არც ამ ბექგრაუნდერში აღწერილი გეგმა ითვალისწინებს.

ახლა რუსეთმა იცის, რომ თუ ქვეყნის შეჩერება სურს ნატო-ში ოდესმე გაწევრიანებისგან, ის ამ ქვეყანაში
უნდა შეიჭრას და მისი ნაწილის ოკუპაცია მოახდინოს. მე-6 მუხლის დროებით შესწორების გზით საქართვე
ლოთი დაწყება მოსკოვს ამ ვეტოს შესაძლებლობას წაართმევს. ერთადერთი კითხვა რაც რჩება არის ის,
აქვთ თუ არა ხელმძღვანელებს ატლანტის ორივე მხარეს საჭირო შემოქმედებითი უნარი და პოლიტიკური
ნება.
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დანართი I:
			

საქართველოს გაწევრიანების დამატებითი ოქმის
შემოთავაზებული პროექტი

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების დამატებითი ოქმი საქართველოს გაწევრიანების თაობაზე. 1949
წლის 4 აპრილს ვაშინგტონში ხელმოწერილი ჩრდილოხელშეკრულებასთან ატლანტიკური ხელშეკრულე
ბის მხარეები გამოვთქვამთ რა კმაყოფილებას საქართველოს მიერთებით ჩრდილოატლანტიკური სივრცის
გაძლიერების თაობაზე,
ვთანხმდებით შემდეგზე:
მუხლი 1. ამ დამატებითი ოქმის ძალაში შესვლისთანავე, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგა
ნიზაციის გენერალური მდივანი, ყველა მხარის სახელით, გადასცემს საქართველოს მთავრობას მიწვევას,
შეუერთდეს ჩრდილოატლანტიკურ ხელშეკრულებას. ხელშეკრულების მე-10 მუხლის თანახმად, საქართვე
ლო გახდება მხარე იმ თარიღზე, როდესაც ის თავის ინსტრუმენტს გაწევრიანებაზე წარუდგენს ამერიკის
შეერთებული შტატების მთავრობას.
მუხლი 2. თუ საქართველო გახდება ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მხარე, ხელშეკრულების მე-6
მუხლში შეტანილი იქნება შესწორება იმ თარიღიდან, რომელზეც საქართველოს მთავრობა თავის ინსტრუ
მენტს გაწევრიანებაზე წარუდგენს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, და ის შემდეგნაირად ჩამო
ყალიბდება:
ხელშეკრულების მე-5 მუხლის მიზნებისთვის, მხარეზე ან მხარეებზე განხორციელებული შეიარაღებული
თავდასხმა ჩაითვლება ასეთად თუ იგი განხორციელდა:
1. ხელშეკრულების მონაწილე მხარის ტერიტორიაზე ევროპაში ან ჩრდილოეთ ამერიკაში, საფრან
გეთის ალჟირის დეპარტამენტებზე, თურქეთის ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე, რო
მელიც არ არის რუსეთის დე ფაქტო კონტროლის ქვეშ და მდებარეობს საქართველოს სტაბილური
ოლქების ფარგლებს გარეთ, ან მონაწილე მხარის იურისდიქციის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე ან
კუნძულებზე, რომლებიც არიან ჩრდილო-ატლანტიკური სივრცის კირჩხიბის ტროპიკის ჩრდილო
ეთით;
2. ხელშეკრულებაში მონაწილე მხარის შეიარაღებულ ძალებზე, გემებსა და ავიაციაზე, რომლებიც
განლაგებულია ხსენებულ ტერიტორიებზე ან ევროპის იმ რეგიონებზე, სადაც ხელშეკრულების ძა
ლაში შესვლის დღეს რომელიმე მხარის საოკუპაციო ძალები იმყოფებოდნენ, ან ხმელთაშუა ზღვი
სა და ჩრდილოატლანტიკურ რეგიონში კირჩხიბის ტროპიკის ჩრდილოეთით ტერიტორიებზე.
მუხლი 3. წინამდებარე დამატებითი ოქმი, რომლის ინგლისურ და ფრანგულ ენაზე შედგენილი ტექსტები
თანაბრად ავთენტურია, უნდა განთავსდეს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის არქივში. მის სა
თანადოდ დამოწმებულ ასლებს ეს მთავრობა გადასცემს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ყველა
მხარის მთავრობებს.
ზემოაღნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელისმომწერი სრულუფლებიანი წარმომადგენლები ხელს ვაწერთ
წინამდებარე დამატებით ოქმს.
ხელმოწერილია ბრიუსელში
თარიღი: -----(დღე), 202X წელი
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დანართი II: ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე საქართველოს
			
დეკლარაციის შემოთავაზებული პროექტი

საქართველოს მთავრობის დეკლარაცია
საქართველო თანახმაა, აწარმოოს საკუთარი საგარეო პოლიტიკა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
ქარტიის პრინციპების შესაბამისად და იკისროს ქარტიის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებე
ბი.
ჩრდილოატლანტიკურ ხელშეკრულებასთან მიერთებისთანავე, საქართველო აცხადებს, რომ ის თავს შეიკ
ავებს ნებისმიერი ისეთი ქმედებისგან, რომელიც შეუსაბამო იქნება ხელშეკრულების მკაცრად თავდაცვით
ბუნებასთან. კერძოდ, საქართველო კისრულობს ვალდებულებას, არასდროს მიმართოს ძალას საქართვე
ლოს გაერთიანების მისაღწევად ანდა საქართველოს არსებული საზღვრების მოდიფიცირებისთვის, და
მშვიდობიანი მეთოდებით გადაჭრას ნებისმიერი დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას საქართველოსა
და სხვა სახელმწიფოებს შორის.
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