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ათ წე ლი წად ზე მე ტი გა ვი და მას შემ დეგ, რაც ბუ ქა რეს ტის სა მიტ
ზე, რო მე ლიც 2008 წელს გა იმ არ თა, სა ქარ თვე ლოს ჩრდი ლო
ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (ნა ტო) წევ რო

ბას დაჰ პირ დნენ. იმ ავე წელს, მოგ ვი ან ებ ით,  რუ სე თი სა ქარ თვე ლო
ში შე იჭ რა და მას შემ დეგ აფხა ზე თი და ცხინ ვა ლის რე გი ონი (რო მე
ლიც სამ ხრეთ ოს ეთ ის სა ხე ლით არ ის ას ევე ცნო ბი ლი) აქ ვს ოკ უპ ირ
ებ ული.1 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ეკ ონ ომ იკ ური, 
მმარ თვე ლო ბი თი და თავ დაც ვი თი სის ტე მე ბის რე ფორ მე ბის შემ დეგ 
ქვეყ ნის ნა წი ლე ბის ეს ოკ უპ აცია უმ თავ რეს შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო
რად რჩე ბა სა ქარ თვე ლოს არ სე ბი თი წინ სვლის თვის ნა ტოსკენ მი
მა ვალ გზა ზე. ნა ტოს ზოგიერთ წევ რს არ სურთ სა ქარ თვე ლოს ალი
ან სში მიწ ვე ვით რუ სეთ თან კონ ფრონ ტა ცი ის რის კზე წას ვლა. 

რუ სეთ მა დახ ვე წა მი სი მე ზობ ლე ბის ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი მის წრა
ფე ბე ბის დაბ ლოკ ვის ფორ მუ ლა: ჯერ შეჭ რა და მე რე ნა წი ლობ რი ვი 
ოკ უპ აცია. მოს კოვ მა ეს ფორ მუ ლა 2008 წელს სა ქარ თვე ლოს წი ნა
აღ მდეგ გა მო იყ ენა, ხო ლო 2014 წელს უკ რა ინ ის წი ნა აღ მდეგ, ამ ქვე
ყა ნა სა და ევ რო კავ შირს შო რის ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბა ზე ხელ მო
წე რის წი ნა დღეს. მსგავ სი მდგო მა რე ობაა მოლ დო ვა ში, დნეს ტრის
პი რე თის პრობ ლე მის გა მო.

რუ სე თის მავ ნებ ლურ მა ქმე დე ბებ მა სა ქარ თვე ლო ში, უკ რა ინ ასა და 
მოლ დო ვა ში და ტრან სატ ლან ტი კუ რი თა ნა მე გობ რო ბის უუნ არ ობ ამ, 
წი ნა აღ მდე გო ბა გა ეწია მათ თვის, მოს კოვს დე ფაქ ტო ვე ტოს და დე
ბის უფ ლე ბა მი ან იჭა ნა ტოს მო მა ვალ წევ რო ბა ზე. მარ ტი ვად რომ 
ვთქვათ, სა ქარ თვე ლო ვერ გა წევ რი ან დე ბა ნა ტოში იმ იტ ომ, რომ კრემ ლს უფ რო მე ტად უნ და სა ქარ თვე ლო 
ალი ან სის მიღ მა და ტო ვოს, ვიდ რე ალი ან სს სა ქარ თვე ლო მიუერთდება. ნა ტოსა და სა ქარ თვე ლოს პო ლი
ტი კის გან მსაზღვრე ლებ მა ან მე ტი შე მოქ მე დე ბი თი უნ არი უნ და გა მო იჩ ინ ონ, რომ სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში 
გა წევ რი ან ებ ის რე ალ ის ტუ რი და გო ნივ რუ ლი გზა და სა ხონ, ან და რუ სეთს გა უგ რძე ლონ უფ ლე ბა, ვე ტო და
ად ოს ქვეყ ნე ბის ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ას. 

ახ ლა სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა ზე ახ ლე ბუ რად და ფიქ რე ბის და თა მა მი იდე
ებ ის დრო დად გა. შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა ხე ლი უნ და შე უწყოს სა ქარ თვე ლოს წევ რო ბას 1949 წლის ჩრდი
ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე6 მუხ ლის დრო ებ ითი შეს წო რე ბით და არ სე ბუ ლი „წევ რო ბის სა მოქ
მე დო გეგ მის“ ის ეთი მე ქა ნიზ მით ჩა ნაც ვლე ბით, რო მე ლიც დარ ჩე ნი ლი კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის გე ოპ ოლ იტ
იკ ურ ვი თა რე ბე ბის თვის უფ რო შე სა ფე რი სი იქ ნე ბა, ასევე აუცილებელია აშშს მხრიდან ამ ნა ბი ჯე ბის მხარ
და სა ჭე რი კო ალ იცი ის ჩა მო ყა ლი ბება ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის მო კავ ში რე ებ თან მჭიდ რო 
თა ნამ შრომ ლო ბის გზით. ამ ის გა კე თე ბას ძლი ერი პო ლი ტი კუ რი ნე ბა და ას ევე, ძლი ერი ხელ მძღვა ნე ლე ბი 
დას ჭირ დე ბა შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, ევ რო პა სა და სა ქარ თვე ლო ში.

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 19911992 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 ერთერთ საქართველოს იმ 11 ტერიტორიულ ერთეულს და ნაცვლად ამისა, მოიცავს მცხეთამთიანეთის, შიდა ქართლის, 
რაჭალეჩხუმის 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).

რუსეთის ფორმულამ, 
დაბლოკოს ქვეყნების ნატო-
ში 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.

მთავარი საკითხები
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ჩა ნარ თი 1

მი ერ თე ბა თუ გა ფარ თო ება
რო დე საც პო ლი ტი კის გან მსაზღვრე ლე ბი და ან ალ იტ იკ ოს ები ალი ან სში ახ ალი წევ რე ბის მი ღე ბა ზე მსჯე
ლო ბენ, დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს სწო რი სიტყვე ბის გა მო ყე ნე ბას. ხში რად ფრა ზებს ნა ტოსთან მი ერ თე ბა 
და ნა ტოს გა ფარ თო ება სი ნო ნი მე ბად გა მო იყ ენ ება, თუმ ცა მათ გან სხვა ვე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბი აქ ვთ.

ნა ტო, რო გორც უს აფ რთხო ებ ის მთავ რო ბა თა შო რი სი და დე მოკ რა ტი ული ალი ან სი არ „ფარ თოვ დე ბა“.

ფარ თოვ დე ბი ან იმ პე რი ები. ნა ტოსთან კი „მი ერ თე ბა“ ხდე ბა. 1949 წლის ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ
შეკ რუ ლე ბის მე10 მუხ ლში გა მო ყე ნე ბუ ლია სიტყვა მი ერ თე ბა.  ალი ან სში ახ ალი წევ რე ბის მი ღე ბის გა
ფარ თო ებ ად აღ წე რა მხო ლოდ ის ეთი ქვეყ ნე ბის პრო პა გან დის მან ქა ნას კვე ბავს რო გო რიც რუ სე თია, 
რო მე ლიც ნა ტოს რუ სე თის გარ შე მო მუდ მი ვად გა ფარ თო ებ ად იმ პე რი ად წარ მო აჩ ენს.

რუ სე თის დე ფაქ ტო ვე ტო
შესაბამისი ქვეყნების მიმართ ნა ტოს ღია კა რის პო ლი ტი კას უდ იდ ესი სარ გე ბე ლი მო აქ ვს ტრან სატ ლან
ტი კუ რი უს აფ რთხო ებ ის თვის ჯერ კიდევ 1952 წლი დან, რო დე საც ალი ან სთან მი ერ თე ბის პირ ვე ლი რა უნ
დი შედ გა. ეს პო ლი ტი კა კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის მო დერ ნი ზე ბის და რე ფორ მი რე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა, 
ხელს უწყობს სტა ბი ლუ რო ბას და მშვი დო ბას ევ რო პა ში და უად ვი ლებს ალი ან სს კო ლექ ტი ური თავ დაც ვის 
ირ გვლივ გა ერ თი ან ებ ას. ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე10 თავ ში წე რია, რომ ევ რო პის ნე
ბის მი ერი სა ხელ მწი ფო, „რო მელ საც შეს წევს უნ არი ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ამ ოც ან ებ ის გან
ხორ ცი ელ ებ ას შე უწყოს ხე ლი და შე იტ ან ოს წვლი ლი  ჩრდი ლოატ ლან ტი კუ რი სივ რცის უს აფ რთხო ებ ის უზ
რუნ ველ ყო ფა ში“2 შე იძ ლე ბა მიწ ვე ული იქ ნეს ალი ან სში.

რუ კა 1. რუ სე თის მი ერ ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ები სა ქარ თვე ლო ში

წყა რო: „ჰე რი ტიჯ ფა უნ დე იშ ენ ის“ კვლე ვა.

2 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 აპ რილ ში ბუ ქა რეს ტში გა მარ თულ ნა ტოს სა მიტ ზე მო კავ ში რე ები შე თან ხმდნენ, რომ სა ქარ თვე
ლო მო მა ვალ ში ნა ტოს წევ რი გახ დე ბო და, იგეგმებოდა თბი ლი სის თვის „წევ რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მის“ 
მი ცე მა, თუმცა გერ მა ნი ამ ამ ას ხე ლი შე უშ ალა.3 ალი ან სის მხრი დან არადამაჯერებელმა მიდგომამ აჩ ვე ნა, 
რომ ის არც სე რი ოზ ულ ად ეკ იდ ებ ოდა და არც ერ თი ანი იყ ო სა ქარ თვე ლოს წევ რო ბის სა კითხზე. 2008 წლის 
აგ ვის ტო ში, ანუ სა მი ტის დას რუ ლე ბი დან სულ ოთხი ოდე თვის შემ დეგ და იმ დროს, რო დე საც მთე ლი მსოფ
ლი ოს ყუ რადღე ბა პე კი ნის ოლ იმ პი ური თა მა შე ბის კენ იყო მიპყრო ბი ლი, რუ სე თი სა ქარ თვე ლო ში შე იჭ რა.

ამ რამ დე ნი მედღი ანი შეიარაღებული კონ ფლიქ ტის შე დე გი დღე საც იგ რძნო ბა. ათ ას ობ ით რუს სამ ხედ რო 
მო სამ სა ხუ რეს ოკ უპ ირ ებ ული აქ ვს აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ები, რაც სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო
რი სოდ აღი არ ებ ული ტე რი ტო რი ის 20%ს შე ად გენს. რო მე ლი მე უცხო ურ მა არ მი ამ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
ტე რი ტო რი ის მე ხუ თე დი რომ და იკ ავ ოს, ეს გა მო ვა კლდო ვა ნი მთე ბის და სავ ლე თით მდე ბა რე ყვე ლა მი
წა. მარ თა ლია დღეს რუ სე თის აგ რე სია სა ქარ თვე ლო ში ოკ უპ აცი ის, კი ბერ შე ტე ვე ბის და სხვა ას იმ ეტ რი ული 
საფ რთხის სა ხით არ სე ბობს, მაგ რამ 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ის ყვე ლა ზე ხან გრძლივ მოქ მე დი ნე გა ტი ური 
ზე გავ ლე ნა მოს კო ვის დე ფაქ ტო ვე ტოა სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში მო მა ვალ გა წევ რი ან ებ აზე.

დად გა შე მოქ მე დე ბი თად ფიქ რის დრო 
ნა ტოს ზოგ წევ რს აშ ფო თებს, რომ სა ქარ თვე ლოს ალი ან სში გა წევ რი ან ება რუ სეთ თან ომ ის პრო ვო ცი რე
ბას გა მო იწ ვევს, რად გან მოს კოვს ცხინ ვა ლის და აფხა ზე თის რე გი ონ ები აქ ვს ოკ უპ ირ ებ ული. ამ შეშ ფო თე
ბის სა ფუძ ვე ლი 1949 წლის ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე5 მუხ ლია, რო მე ლიც მი სი წევ რე ბის 
უს აფ რთხო ებ ას უზ რუნ ველ ყოფს. არ სე ბუ ლი მო საზ რე ბის თა ნახ მად, ნა ტო ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა, და ეხ მა როს 
მის ახ ალ წევ რს, სა ქარ თვე ლოს, მი სი ტე რი ტო რი ის გა თა ვი სუფ ლე ბა ში, რაც აუც ილ ებ ელი სულაც არ არის. 
სა ქარ თვე ლოს ოფ იცი ალ ური პი რე ბი კერ ძო სა უბ რებ ში ამ ბო ბენ, რომ სი ამ ოვ ნე ბით დას თან ხმდე ბოდ ნენ 
ის ეთ მე ქა ნიზ მსა თუ კომ პრო მისს, რომ ლი თაც ნა ტოს ხელ შეკ რუ ლე ბის მე5 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
უს აფ რთხო ებ ის გა რან ტია არ გავ რცელ დე ბო და ორ ოკ უპ ირ ებ ულ რე გი ონ ზე მა ნამ, სა ნამ ეს სა კითხი რუ სეთ
თან მშვი დო ბი ან ად არ მოგ ვარ დე ბო და.

ამ სცე ნა რის მი ხედ ვით, სა ერ თა შო რი სოდ აღი არ ებ ული სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია, რუ სე თის მი ერ ოკ
უპ ირ ებ ული აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის ჩათ ვლით, შე იძ ლე ბა მიწ ვე ული იქ ნეს ნა ტოში გა სა წევ
რი ან ებ ლად. თუმ ცა, ნა ტოს ხელ შეკ რუ ლე ბის მე5 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უს აფ რთხო ებ ის გა რან ტია 
დროებით მხო ლოდ ამ ორი ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ის მიღ მა მდე ბა რე ტე რი ტო რი აზე გავ რცელ დე ბა.

აღნიშნული მოდელის ასამოქმედებლად ნა ტომ ცვლი ლე ბა უნ და შე იტ ან ოს 1949 წლის ჩრდი ლო ატ ლან
ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე6 მუხ ლში, რო მე ლიც გან საზღვრავს, თუ რო მე ლი ტე რი ტო რი ებ ის დაც ვას ით
ვა ლის წი ნებს მე5 მუხ ლი, და მხო ლოდ დრო ებ ით გა მო რიცხოს აფხა ზე თის და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ები მე5 
მუხ ლის დაც ვის გან. ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ამ ცვლი ლე ბის შე ტა ნა შე იძ ლე ბა მოხ დეს სა ქარ თვე ლოს ნა ტოსთან 
გაწევრიანების ოქ მის შედ გე ნის პრო ცეს ში. (ოქ მის ნი მუ ში იხ ილ ეთ და ნარ თში 1). გაწევრიანების ოქ მე ბი, თა
ვი სი არ სით, წარ მო ად გენს „ხელ შეკ რუ ლე ბის ცვლი ლე ბებს ან და მა ტე ბებს, რომ ლე ბიც მო კავ ში რე თა ხე ლის 
მო წე რი სა და რა ტი ფი ცი რე ბის შემ დეგ ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად იქ ცე ვა და მიწ ვე ული ქვე ყ ნის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რედ მიერთებას აკანონებს“.4

ამ ავდროულად, სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ უნდა გა აკ ეთ ოს ის ეთი გან ცხა დე ბა, რო მე ლიც გა ამ ყა რებს 
არ სე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს რუ სე თის ოკ უპ აცი ის მხოლოდ მშვი დო ბი ანი გზე ბით დას რუ ლე ბის შე სა ხებ. (იხ
ილ ეთ და ნარ თი 2) ეს შე იძ ლე ბა და ეფ უძ ნოს და სავ ლეთ გერ მა ნი ის დეკ ლა რა ცი ის ანალოგს, რო მე ლიც მან 
1954 წელს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის წი ნა დღეს მის აღ მო სავ ლეთ ნა წილ თან გა ერ თი ან ებ ას თან და კავ ში რე
ბით გა აკ ეთა.5 თუმ ცა, ამ პრო ცეს ში ნა თე ლი უნა იყ ოს, რომ მე6 მუხ ლის ას ეთი შეს წო რე ბა მხო ლოდ დრო ებ
ითი ზო მაა, რო მე ლიც ძა ლას და კარ გავს, რო დე საც სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობა მის სა ერ
თა შო რი სოდ აღი არ ებ ულ ფარ გლებ ში სრუ ლად აღ დგე ბა მშვი დო ბი ანი გზით.

3 Hugh Williamson, “Germany Blocks ExSoviets’ NATO Entry,” Financial Times, April 1, 2008, https://www.ft.com/content/ab8eb6a6ff4411dcb556000077b07658 
(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).



7

ეს სტრა ტე გია რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო შე იძ ლე ბა იყ ოს წარ მა ტე ბუ ლი:

■ ეს გეგ მა თან ხვედ რა შია სა ქარ თვე ლოს პი რო ბას თან, ძა ლის გა მო უყ ენ ებ ლად აღ ად გი ნოს კონეს გეგ მა თან ხვედ რა შია სა ქარ თვე ლოს პი რო ბას თან, ძა ლის გა მო უყ ენ ებ ლად აღ ად გი ნოს კონ
ტრო ლი ოკ უპ ირ ებ ულ რე გი ონ ებ ზე.ტრო ლი ოკ უპ ირ ებ ულ რე გი ონ ებ ზე. ვი ნა იდ ან სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ უკ ვე და დო პი რო ბა 
ოკ უპ ირ ებ ული რე გი ონ ებ ის და საბ რუ ნებ ლად ძა ლის გა მო უყ ენ ებ ლო ბა ზე, მე5 მუხ ლით გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი გა რან ტი ის სა ჭი რო ება აღ არ დგას. ეს წი ნა და დე ბა არ გა მოდ გე ბა უკ რა ინ ის შემ თხვე ვა ში, 
რად გან კი ევს არ და უდია ძა ლის გა მო უყ ენ ებ ლო ბის პი რო ბა დონ ბა სის რე გი ონ სა და ყი რიმ თან 
და კავ ში რე ბით. 

■ არ სე ბობს ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე6 მუხ ლის შეს წო რე ბის პრე ცე დენ ტი.არ სე ბობს ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე6 მუხ ლის შეს წო რე ბის პრე ცე დენ ტი. 1961 
წელს, ნა ტოს შექ მნი დან მხო ლოდ 2 წლის შემ დეგ, ამ მუხ ლში შეს წო რე ბე ბი სა ბერ ძნე თი სა და 
თურ ქე თის ალი ან სთან მი ერ თე ბის წინ შე ვი და. მე6 მუხ ლის  ში ნა არ სის მო დი ფი ცი რე ბა მოხ და 1963 
წელსაც, რო დე საც ჩრდი ლო ატ ლან ტი კურ მა საბ ჭომ აღი არა, რომ ამ მუხ ლის მოქ მე დე ბა აღ არ 
ვრცელ დე ბო და საფ რან გე თის ალ ჟი რის დე პარ ტა მენ ტებ ზე, რად გან ალ ჟირ მა და მო უკ იდ ებ ლო ბა 
მო იპ ოვა. საბ ჭომ გა დაწყვი ტა, შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნა მუხ ლის ფორ მუ ლი რე ბა, მაგ რამ ფრა ზამ საფ რან გე
თის ალ ჟი რის დე პარ ტა მენ ტე ბი იურ იდი ული ძა ლა და კარ გა.6 

■ მე5 მუხ ლის დაც ვა არ ვრცელ დე ბა ნა ტოს რამ დე ნი მე წევ რის მთლი ან ტე რი ტო რი ებ ზე.მე5 მუხ ლის დაც ვა არ ვრცელ დე ბა ნა ტოს რამ დე ნი მე წევ რის მთლი ან ტე რი ტო რი ებ ზე. ას ეთ მა გა
ლი თებს შო რი საა შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გუ ამ ის ტე რი ტო რია ან და ჰა ვა ის შტა ტი წყნა რი ოკე ან ის 
რე გი ონ ში; გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფოს ფოლ კლენ დის კუნ ძუ ლე ბი ატ ლან ტის ოკე ან ეს სამ ხრეთ ში; 
და საფ რან გე თის კუნ ძუ ლი რეიუნიონი ინ დო ეთ ის ოკე ან ეში.7

■ არ სე ბობს მიმ დი ნა რე სა საზღვრო და ვის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ნა ტოში გა წევ რე ბის პრე ცე დენ ტი.არ სე ბობს მიმ დი ნა რე სა საზღვრო და ვის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ნა ტოში გა წევ რე ბის პრე ცე დენ ტი. მა გა
ლი თად, ეს ტო ნეთს, რო მე ლიც ნა ტოში 2004 წელს გა წევ რი ან და, კვლავ არა აქ ვს იურ იდი ულ ად შე
თან ხმე ბუ ლი საზღვა რი დად გე ნი ლი რუ სე თის ფე დე რა ცი ას თან.8 ხორ ვა ტი ას, რო მე ლიც  2009 წელს 
გახ და ნა ტოს წევ რი, და ვა აქ ვს სერ ბეთ თან დუ ნა ის გა ყო ლე ბა ზე  საზღვრის მო ნაკ ვე თის თა ობ აზე. 

სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რობის ზონების შექ მნა
2011 წლი დან რუ სე ბის და სე პა რა ტის ტთა შეიარაღებული ძა ლე ბი უკ ან ონო ღო ბე ებს ავ ლე ბენ და მი წათხრი
ლებს აწყო ბენ აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში თე მე ბის ერ თმა ნე თის გან გა მიჯ ვნის და სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლე ობ ის შემ დგო მი და ყო ფის მიზ ნით. რუ სებ მა და რუ სე თის მი ერ მხარ და ჭე რილ მა ძა ლებ მა „სა ხელ
მწი ფო საზღვრის“ ნიშ ნე ბიც აღ მარ თეს, რომ ლე ბი თაც ად მი ნის ტრა ცი ული სა საზღვრო ხა ზის9 სა ქარ თვე ლოს 
მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად მხა რეს მყოფ ად ამი ან ებს აფ რთხი ლე ბენ, არ გა ბე დონ გა დაკ ვე თა. რუ სე თი მეტ ტე
რი ტო რი ას იტ აც ებს, ზოგ ჯერ ერთ ჯერ ზე რამ დე ნი მე ათე ულ მეტ რს და ამ ქმე დე ბას რუ სე თის „მცო ცავ ან ექ
სი ას“ უწ ოდ ებ ენ.

არ სე ბობს ლე გი ტი მუ რი შეშ ფო თე ბა იმ ის თა ობ აზე, თუ რამ დე ნად გა არ თუ ლებს ეს მცო ცა ვი ან ექ სია ნა ტო
ში სა ქარ თვე ლოს გა წევ რი ან ებ ის პერ სპექ ტი ვას, თუ მე6 მუხ ლში შე ვა შეს წო რე ბა, რომ ლი თაც მე5 მუხ ლის 
დაც ვა ოკ უპ ირ ებ ულ რე გი ონ ებ ზე დროებით არ გავ რცელ დე ბა. მა გა ლი თად, თუ რუ სე ბის და სე პა რა ტის
ტთა ძა ლე ბი ად მი ნის ტრა ცი ული სა საზღვრო ხა ზის გას წვრივ მავთულხლართს 200 მეტ რით გად მო წე ვენ 
იმ ტე რი ტო რი ის სიღ რმე ში, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს მი ერ იყო კონ ტრო ლი რე ბა დი, აღ იქ მე ბა თუ არა ეს 
„შეიარაღებულ თავ დას ხმად“ ნა ტოს მე5 მუხ ლის თა ნახ მად? ამ გვარ ჰი პო თე ტურ შე კითხვა ზე პა სუ ხის გა ცე
მა არა მარ ტო შე უძ ლე ბე ლია, არ ამ ედ ამ ის მცდე ლო ბაც კი სრუ ლი ად არ ას აჭ ირო აზ რთა სხვა დას ხვა ობ ას 
გა მო იწ ვევს ალი ან სში. თუმ ცა, ას ეთი კითხვის ღი ად და ტო ვე ბამ შე იძ ლე ბა რუ სე თის აგ რე სია წა ახ ალ ის ოს. 
ამ იტ ომ, ნა ტომ უნ და გა ნი ხი ლოს ეს მგრძნო ბი არე და რთუ ლი სა კითხი.

6 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/volume34/issuespecial/articles/scopehistoricaldevelopmentsarticle6.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 ნატოში გაწევრიანდა, შეერთებული შტატები და ბევრი სხვა ქვეყანა არ ცნობდა აღმოსავლეთ გერმანიას. (აშშმა 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. 1990იან 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 არ ის გა საკ ვი რი, რომ ად მი ნის ტრა ცი ული სა საზღვრო ხა ზის დე ფაქ ტო არ სე ბობს და ის ოფ იცი ალ ურ
ად არ არ ის განსაზღვრული. მარ თლაც, აფხა ზე თი და ცხინ ვა ლის რე გი ონი რუ სე თის მი ერ არ აკ ან ონი ერ ად 
არ ის ოკ უპ ირ ებ ული და თბი ლი სის თან ხმო ბა საზღვრის დე მარ კა ცი აზე ამ სტა ტუს ქვოს აღი არ ებ ად ჩა ით
ვლე ბო და. შე სა ბა მი სად, იმ შემ თხვე ვა შიც, თუ სა ქარ თვე ლო ნა ტოს მიუერთდება მე6 მუხ ლის ცვლი ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, არ არ ის ნა თე ლი, რო მე ლი ტე რი ტო რია მოხ ვდე ბა ნა ტოს მე5 მუხ ლის დაც ვის ქვეშ და რო მე
ლი არა.

ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რის ერთერ თი შესაძლო გზაა სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რობის ზონების, კერ ძოდ 2 ას
ეთი ოლ ქის შექნა.

2009 წლის შე თან ხმე ბის თა ნახ მად, რომ ლი თაც შე იქ მნა შეიარაღების შეზღუ დუ ლი ზო ნე ბი, სა ქარ თვე ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბამ ლი მი ტე ბი და აწ ესა შეიარაღების, სამ ხედ რო ტრან სპორ ტი სა და სამ ხედ რო ნა წი ლე ბის კა
ტე გო რი ებ ზე, რომ ლე ბიც და იშ ვე ბა ად მი ნის ტრა ცი ული სა საზღვრო ხა ზის სა ქარ თვე ლოს მი ერ კონ ტრო ლი
რე ბად მხა რეს 12კი ლო მეტ რი ან ზო ნა ში. მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლო „თავს შე იკ ავ ებს ბა ტა ლი ონ ის ზო მის ან 
უფ რო დი დი სამ ხედ რო შე ნა ერ თე ბის, 120 მმიანი ან მე ტი კა ლიბ რის მქო ნე ყვე ლა სა არ ტი ლე რიო სის ტე მის 
და საქ ვე მე ხო სა შუ ალ ებ ის, და 60 მმდან 120 მმმდე კა ლიბ რის მქო ნე 5 ჯავ შან მან ქა ნა ზე მე ტის გა და ად გი
ლე ბი სა და გან ლა გე ბის გან“.10

სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რობის ზონების თა ობ აზე შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პი რო ბე ბის თა ნახ მად, შეიარაღების 
შეზღუ დუ ლი ზო ნე ბი შე ნარ ჩუნ დე ბა და მას და ემ ატ ება ახ ალი შეზღუდ ვა, რომ ნა ტოს ჯა რე ბი სა ერ თოდ არ 
შე ვა იმ 12კი ლო მეტ რი ან ზო ნა ში მშვი დო ბი ან ობ ის დროს. ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვა იქ ნე ბა 
ნა ტოს სამ ხედ რო შე ნა ერ თე ბის ტრან ზი ტი სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლურობის ზონაზე გა მა ვალ მთა ვარ მა გის
ტრალ ზე, რო გო რი ცაა S3 მა გის ტრა ლი (რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზის სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი) 
ან და S1 მა გის ტრა ლი (აღ მო სავ ლეთდა სავ ლე თის და მა კავ ში რე ბე ლი მთა ვა რი მა გის ტრა ლი, რო მე ლიც 
რამ დე ნი მე ასე ული მეტ რით არ ის და შო რე ბუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ სა საზღვრო ზო ლი დან მის ყვე ლა ზე ახ
ლო მო ნაკ ვეთ ში). 

სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რობის ზონების ზუს ტი სი გა ნი სა და სიგ რძის გან საზღვრა არ არ ის ამ ბექ გრა უნ დე
რის ამ ოც ანა. ამ ის დე ტა ლუ რი გა ან ალ იზ ება უნ და მოხ დეს სა ქარ თვე ლოს, ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ
ლო მი სი ასა11 და ნა ტოს შო რის, რა თა გა ნი საზღვროს სა ქარ თვე ლოს თი თოეული სტა ბი ლუ რობის ზონის 
სი დი დე და მოქ მე დე ბის არეალი. კერ ძოდ, ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რობის ზონის 
მდე ბა რე ობ ის გან საზღვრა უნ და მოხ დეს შემ დე გი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით: (1) არ სე
ბუ ლი ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის მდე ბა რე ობა; (2) რე გი ონ ის განსაკუთრებული ტო პოგ რა ფი ული 
და გე ოგ რა ფი ული ლან დშაფ ტი; და (3) ად გი ლის სხვა დას ხვა მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, რო გო რე ბი ცაა, მა გა ლი თად, 
თრუ სოს ხე ობა,12 სო ფე ლი ჩორ ჩა ნა ხა შუ რის რაიონში13 და სოფ ლე ბი ქე რე და კოშ კა გო რის რაიონში.14

სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რი ოლ ქე ბი უბ რა ლოდ პრაქ ტი კუ ლი ინ სტრუ მენ ტია  ნა ტოს სა გან გე ბო ვი თა რე ბის 
და გეგ მვის მიზ ნე ბის თვის. ის ინი, ყვე ლა ბუნ დო ვა ნე ბა საც მოხ სნი ან ნა ტოს მე5 მუხ ლის მოქ მე დე ბას თან და
კავ ში რე ბით. ტე რი ტო რი აზე, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რი ოლ ქე ბის ფარ გლებ ში ხვდე ბა, პატ რუ
ლი რე ბას ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სია გა აგ რძე ლებს და ეს ტე რი ტო რია სა ქარ თვე ლოს ხე ლი
სუფ ლე ბის კონ ტრო ლის ქვეშ დარ ჩე ბა ის ევე, რო გორც არ სე ბუ ლი შეიარაღების შეზღუ დუ ლი ზო ნე ბის შემ
თხვე ვა შია. მარ თა ლია, რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რობის ზონის დარ ღვე ვა არ გა მო იწ ვევს მე5 
მუხ ლის ამ ოქ მე დე ბას ნა ტოს მხრი დან, მაგ რამ რე აგ ირ ება მა ინც მოხ დე ბა მოს კო ვის თვის ეკ ონ ომ იკ ური და 
დიპ ლო მა ტი ური სან ქცი ებ ის და წე სე ბის ფორ მით. 

10 Sergi Kapanadze et al., “StatusNeutral 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/fileCORE/documents/Working_Papers/CORE_WP28_
en_.pdf (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
11 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 ჩრდილოაღმოსავლეთ 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 ნატოსთან მიერთების უფლებას არ მისცემენ მანამ, სანამ მისი 
ტერიტორიული დავა რუსეთთან არ მოგვარდება.

ეს გავრცელებული არასწორი მოსაზრება მომდინარეობს 1995 წლის კვლევიდან ნატოსთან 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, ეუთოს პრინციპების შესაბამისად. ასეთი დავების მოგვარება იქნება ერთერთი ფაქტორი 
გადაწყვეტილების მიღებისას, მოიწვიონ თუ არა ეს სახელმწიფო ალიანსში გასაწევრიანებლად.“1

მართალია, ნატოს ინტერესებშია, რომ პერსპექტიულმა წევრებმა ალიანსში გაწევრიანებამდე 
მოაგვარონ ნებისმიერი სასაზღვრო დავა, მაგრამ ზემოთ ციტირებული პარაგრაფის ბოლო 
წინადადებაში მკაფიოდ წერია, რომე ასეთი დავების მოგვარება იქნება „ერთერთი ფაქტორი“ და 
არა „ერთადერთი ფაქტორი“ გადაწყვეტილების მიღებისას, მოიწვიონ თუ არა სახელმწიფო ნატოში 
გასაწევრიანებლად.

როგორც ადრე აღვნიშნეთ, ზოგი ქვეყანა ნატოში 1995 წელს ამ კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ 
გაწევრიანდა მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური დავები, გარე ტერიტორიული დავები და შიდა 
იურისდიქციული დავები ჰქონდა.

1 ნატო, „კვლევა ნატოსთან 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).

ნა ტოს წევ რებ მა უნ და შექ მნამ პრე ვენ ცი ული სან ქცი ებ ის პა კე ტი, რო მე ლიც ავ ტო მა ტუ რად ამ ოქ მედ დე ბა, 
თუ რუ სე თის ან რუ სე ბის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი სე პა რა ტის ტე ბის ძა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლურ ოლ ქში 
შე მო იჭ რე ბი ან. გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს მკაც რი სან ქცი ები, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, SWIFTის სა
ბან კო სის ტე მას თან რუ სე თის წვდო მის მთლი ან ად ან ნა წი ლობ რივ შეზღუდ ვა. ას ევე, ნათ ლად უნ და გა ნი
მარ ტოს, რომ სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რი ოლ ქე ბის შექ მნა არ ნიშ ნავს ოფ იცი ალ ური პო ზი ცი ის შეც ვლას 
აფხა ზე თის და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის „ოკ უპ ირ ებ ული“ სტა ტუ სის მი მართ.

დროა გა და იხ ედ ოს გაწევრიანების სა მოქ მე დო გეგ მა 
კი დევ ერ თი სა კითხი, რა ზეც ნა ტო უნ და და ფიქ რდეს გა წევ რი ან ებ ის არ სე ბულ პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით, 
წევ რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მაა (მაპი). მაპი ნა ტოს პროგ რა მაა, რო მე ლიც გა წევ რი ან ებ ის მსურ ველ ქვეყ ნებს 
დახ მა რე ბას და პრაქ ტი კულ მხარ და ჭე რას უწ ევს ინ დი ვი დუ ალ ური სა ჭი რო ებ ებ ის მოგ ვა რე ბა ში. 2008 წლი
დან გა მარ თულ ნა ტოს ყო ველ სა მიტ ზე სა ქარ თვე ლოს მაპის მი ღე ბის იმ ედი ჰქონ და, მაგ რამ ვერ მი იღო. 
რო გორც ნა ტოს უკანასკნელი სა მი ტის დეკ ლა რა ცი აში წე რია: „მო კავ ში რე ები კი დევ ერ თხელ ად ას ტუ რე ბენ 
2008 წლის ბუ ქა რეს ტის სა მიტ ზე მი ღე ბულ გა დაწყვე ტი ლე ბას, რომ სა ქარ თვე ლო გახ დე ბა ალი ან სის წევ რი, 
გა წევ რი ან ებ ის სა მოქ მე დო გეგ მის, MAPის მი ნი ჭე ბით, რაც ამ პრო ცე სის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია; ის ინი ად
ას ტუ რე ბენ ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის ყვე ლა ელ ემ ენ ტს, ის ევე რო გორც შემ დგომ ში მი ღე ბულ გა დაწყვე ტი ლე
ბებს.“15 ხა ზი უნ და გა ეს ვას, რომ დეკ ლა რა ცი აში წე რია, რომ მაპი გა წევ რი ან ებ ის პრო ცე სის ერთერ თი და 
არა ერ თა დერ თი გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია.

მაპის პრო ცე სი წარ მა ტე ბუ ლი იყო 1520 წლის წინ, რო დე საც ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის სა კითხი ეხ ებ ოდა ცენ
ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის შე და რე ბით ცალ სა ხა შემ თხვე ვებს. თუმ ცა, დროა, მოხ დეს 
მაპის გა და ფა სე ბა იმ ქვეყ ნე ბის თვის, რომ ლე ბიც უნ იკ ალ ურ გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ვი თა რე ბა ში არი ან, რო გორ

15 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 სა ქარ თვე ლოა. ბუ ქა რეს ტის სა მი ტი დან 13 წლის შემ დეგ ნა თე ლია, რომ მაპი ხელს არ უწყობს სა ქარ
თვე ლოს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის თვის რე ალ ის ტუ რი, გო ნივ რუ ლი და პა სუ ხის მგებ ლი ანი გზების შე მუშავებას.  

სა ქარ თვე ლოს თან კავ შირ შო მაპზე არ სე ბულ დე ბა ტებ თან და კავ ში რე ბით რამ დე ნი მე სა კითხია აღ სა ნიშ
ნა ვი:

■ ის, რაც თა ვი დან ას პი რან ტი ქვეყ ნის ალი ან სში გა სა წევ რი ან ებ ელ ტექ ნი კურ გზად იყო ჩა ფიქ რე ბუ
ლი, ახ ლა, სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში, გა ფარ თო ებ ის პრო ცე სის შე ჩე რე ბის ტექ ნი კურ დე ტა ლად 
გა მო იყ ენ ება. ყო ვე ლი სა მი ტის დეკ ლა რა ცი აში ზო გი ქვე ყა ნა ათ წლე ულ ზე მე ტი ხნის წი ნან დელ 
ფორმულირებას მაპის შესახებ ფა რად იყ ენ ებს რო გორც სა ბაბს, რომ შე აფ ერ ხოს სა ქარ თვე ლოს 
სწრაფ ვა ალი ან სის წევ რო ბის კენ.

■ კან დი დატ ქვე ყა ნას არ მო ეთხო ვე ბა მაპის მი ღე ბა ან შეს რუ ლე ბა ალი ან სში გა წევ რი ან ებ ისთვის. 
მაპის პრო ცე სი 1999 წელს შე იქ მნა და ის არ არ ის 1949 წლის ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ
ლე ბის მე10 მუხ ლში ნახ სე ნე ბი. ნა ტოს წევ რე ბის უმ რავ ლე სო ბას არ ას დროს შე უს რუ ლე ბია მაპი.

■ ას პი რან ტი ქვეყ ნის თვის მაპის მი ნი ჭე ბა გა წევ რი ან ებ ის პრო ცე სის დაწყე ბის და არა დას რუ ლე
ბის ნი შა ნია. რო გორც ნა ტოს ვებ გვერ დზე წე რია: „მაპში მო ნა წი ლე ობა არ ნიშ ნავს, რომ ალი ან
სს წი ნას წარ აქ ვს მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა მო მა ვა ლი წევ რო ბის თა ობ აზე“.16 სა ბერ ძნეთ თან 
სახელწოდებაზე და ვის გა მო ჩრდი ლო ეთ მა კე დო ნი ის მაპის პრო ცე სი 11 წე ლი გაგ რძელ და. ბოს
ნი ას 2010 წლი დან აქ ვს მაპი, მაგ რამ მი სი წევ რო ბის პერ სპექ ტი ვა ჯერ არ ჩანს. შე სა ბა მი სად, რა იმე 
სა ფუძ ვლი ანი მი ზე ზი, რომ სა ქარ თვე ლოს უარი ეთ ქვას მაპზე, არ არ სე ბობს.

■ მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლოს არა აქ ვს მაპი, მი სი ურ თი ერ თო ბა ნა ტოსთან ბევ რად აღ
ემ ატ ება ტრა დი ცი ული მაპით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ფორმატს. ეს ურ თი ერ თო ბა მო იც ავს ის ეთ მე ქა
ნიზ მებს, რო გო რე ბი ცაა ყო ველ წლი ური ერ ოვ ნუ ლი პროგ რა მა (რო მე ლიც შედ გე ბა თით ქმის ის ეთ
ივე ყოვ ლის მომ ცვე ლი რე ფორ მი რე ბის მოთხოვ ნის გან, რო გორ საც მაპის მქო ნე ქვეყ ნე ბი გა დი ან), 
ნა ტოსა ქარ თვე ლოს კო მი სია, და ნა ტოსა ქარ თვე ლოს არ სე ბი თი პა კე ტი. 2015 წლის აგ ვის ტო ში 
შე იქ მნა ნა ტოსა ქარ თვე ლოს წვრთნი სა და შე ფა სე ბის ერ თობ ლი ვი ცენ ტრი.17 ას ევე, სა ქარ თვე
ლომ ორ ჯერ შე იტ ანა წვლი ლი სახ მე ლე თო შე ნა ერ თით ნა ტოს რე აგ ირ ებ ის ძა ლებ ში, რაც საკ მა
ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლია იმ ქვეყ ნის მხრი დან, რო მე ლიც არ არ ის ალი ან სის წევ რი. რო გორც 
2016 წლის დე კემ ბერ ში ნა ტოს გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა იენს სტოლ ტენ ბერ გმა აღ ნიშ ნა: „სა ქარ თვე
ლოს აქ ვს ყვე ლა პრაქ ტი კუ ლი ინ სტრუ მენ ტი იმ ის თვის, რომ გახ დეს ნა ტოს წევ რი.“18

წევ რე ბი, რომ ლე ბიც თავს იკ ავ ებ ენ სა ქარ თვე ლოს ალი ან სში მიწ ვე ვის გან, მაპის სა კითხს იყ ენ ებ ენ თბი ლი
სის წინ სვლის შე სა ფერ ხებ ლად. შე სა ბა მი სად, მაპის თა ობ აზე სა ქარ თვე ლოს თან მიმ დი ნა რე კა მა თით გა
მოწ ვე ული იმ ედ გაც რუ ება ხელს მხო ლოდ რუ სეთს აძ ლევს. ყო ვე ლი სა მი ტი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს თვის 
მაპის მი ნი ჭე ბის გა რე შე ჩა ივ ლის, რუ სეთს პრო პა გან დას გა მარ ჯვე ბის სა ბაბს აძ ლევს. 

სა ჭი როა სა ქარ თვე ლოს ხელ მძღვა ნე ლო ბაც
თვი თონ ქარ თვე ლებ საც შე უძ ლი ათ, და აჩ ქა რონ ქვეყ ნის გა წევ რი ან ებ ის პერ სპექ ტი ვა. ჯერ ერ თი, სა ქარ თვე
ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ ნა ტოს წევ რებს პი რად სა უბ რებ ში მა ინც უნ და აც ნო ბოს, რომ მი ეს ალ მე ბა ალი ან სში 
გა წევ რი ან ებ ის შე მოქ მე დე ბით და ორ იგ ინ ალ ურ იდე ებს, თუ მი სი ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობა აღი არ ებ ული 
და მხარ და ჭე რი ლი იქ ნე ბა. ას ევე, თბი ლის მა უნ და გა მო ხა ტოს პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, რომ მხარს და უჭ ერს მე6 
მუხ ლის შეს წო რე ბას გა წევ რი ან ებ ის და საჩ ქა რებ ლად. სა ნამ ნა ტოს წევ რე ბის დე და ქა ლა ქე ბი არ მი იღ ებ ენ 
სიგ ნა ლებს, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა მხარს უჭ ერს ას ეთ წი ნა და დე ბას, ამ სა კითხზე დიდ ძვრებს ბრი
უს ელ ის, ვა შინ გტო ნის ან ლონ დო ნის მხრი დან არ უნ და ელ ოდ ოთ. 

16 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 ნატოსაქართველოს 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%3AGeorgiaHasAllPracticalToolstoBecomeNATOMember (ნანახია 2021 წლის 22 აპრილს).
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მე ორე, ნა ტოს წევ რო ბის სა კითხი ად გი ლობ რივ პარ ტი ულ პო ლი ტი კა ზე მაღ ლა უნ და იდ გეს სა ქარ თვე
ლო ში. ეს უნ და იყ ოს ერ ოვ ნუ ლი ძა ლის ხმე ვა, რო მელ საც ერ ოვ ნუ ლი ერ თო ბა სჭირ დე ბა. ყვე ლა წამ ყვა ნი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ლი დერ მა ხე ლი უნ და მო აწ ერ ოს ერ თობ ლივ წე რილს, რომ ლი თაც მკა ფი ოდ იქ ნე
ბა მხარ და ჭე რი ლი მე6 მუხ ლის დრო ებ ითი შეს წო რე ბის იდეა, რომ გა ად ვილ დეს სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში 
მი ღე ბა. ას ევე, ნა ტოს მომ დევ ნო სა მიტ სა ან ნა ტოსა ქარ თვე ლოს კო მი სი ის სხდო მა ზე სა ქარ თვე ლოს ოფ
იცი ალ ურ დე ლე გა ცი აში იმ ოპ ოზ იცი ური პარ ტი ებ ის ლი დე რე ბიც უნ და იყ ვნენ წარ მოდ გე ნილ ნი, რომ ლე ბიც 
სა ქარ თვე ლოს ალი ან სში გა წევ რი ან ებ ას უჭ ერ ენ მხარს. ამ ის შემ დეგ, ეს ჩვე ულ ებ რი ვი პრაქ ტი კად უნ და იქ
ცეს. ას ეთი ზო მე ბი და ან ახ ებ და ნა ტოს წევ რებს, რომ მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლო პო ლი ტი კუ რად 
და ყო ფი ლი ქვე ყა ნაა (რო გორც დე მოკ რა ტი ულ ქვე ყა ნა თა უმ რავ ლე სო ბა მთელ მსოფ ლი ოში), ნა ტოში გა
წევ რი ან ებ ის სა კითხზე პო ლი ტი კუ რი ერ თო ბა არ სე ბობს.

ჩანართი 3

თურქეთი მნიშვნელოვანია
მაშინ, როდესაც აშშსა და თურქეთს შორის ურთიერთობაში ბევრი პრობლემაა, თანხმობის ერთერთი 
სფერო ნატოსთან ახალი წევრების მიერთებაა. ამის ერთერთი საუკეთესო მაგალითი საქართველოს 
მისწრაფებაა, გახდეს ნატოს წევრი.

გასულ წელს დავოსში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმზე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 
მევლუთ ჩავუშოღლუმ დასავლეთის ლიდერებს ნატოში 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 ნატოში გაწევრიანება 
არარეალისტური იქნებოდა.

1 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.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ას ევე უნ და მი აწ ოდ ოს ინ ფორ მა ცია სა ზო გა დო ებ ას და გა ნუ მარ ტოს მას, თუ რას 
ნიშ ნავს და რას არ ნიშ ნავს ნა ტოში გა წევ რი ან ება მე6 მუხ ლის შეს წო რე ბის სა ფუძ ველ ზე. რუ სე თი, დი დი 
ალ ბა თო ბით, დე ზინ ფორ მა ცი ის კამ პა ნი ას წა მო იწყებს, თით ქოს მე6 მუხ ლის შეს წო რე ბა, დრო ებ ით გა
მო ირ იცხოს ოკ უპ ირ ებ ული რე გი ონ ები, იმ ის დას ტუ რია, რომ ქარ თველ ხალ ხს მარ თლაც არ უნ და ამ ორი 
რე გი ონ ის დაბ რუ ნე ბა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეს სე რი ოზ ული პრობ ლე მა იქ ნე ბა, ამ ან არ უნ და შე აჩ ერ ოს 
პო ლი ტი კის გან მსაზღვრე ლე ბის მცდე ლო ბა, გა ნა ხორ ცი ელ ონ ეს წი ნა და დე ბა. რუ სე თი უკ ვე დი დი ხა ნია აწ
არ მო ებს დე ზინ ფორ მა ცი ის კამ პა ნი ას ქარ თვე ლი ხალ ხის წი ნა აღ მდეგ და ამ ას მო მა ვალ შიც გა აგ რძე ლებს, 
გა ნურ ჩევ ლად იმ ისა, შე ეც დე ბი ან თუ არა  პო ლი ტი კის გან მსაზღვრე ლე ბი, მი აღ წი ონ მე6 მუხ ლის შეს წო რე
ბას. 
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რუ სე თის დე ზინ ფორ მა ცი ას თან ბრძო ლა გა დამ წყვე ტი იქ ნე ბა ამ წი ნა და დე ბის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ
ებ ის თვის. სა ქარ თვე ლოს და ნა ტოს ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უნ და და ას წროს ამ პა ექ რო ბას და და იწყოს სა
ზო გა დო ებ ას თან ურ თი ერ თო ბის კამ პა ნია, რომ ლი თაც გა ნი მარ ტე ბა, რას გუ ლის ხმობს ეს წი ნა და დე ბა და 
რო გორ სარ გე ბელს მო უტ ანს ის სა ქარ თვე ლო სა და ალი ან სს. ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში კი სრუ ლი ად ნა თე
ლი უნ და იყ ოს, რომ არც სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა და არც შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი ან ნა ტო არ იც ვლი
ან თა ვი ანთ პო ლი ტი კას სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ულ მთლი ან ობ ას თან მი მარ თე ბით, რაც აფხა ზეთ სა და 
ცხინ ვა ლის რე გი ონს მო იც ავს. 

ნა ტოს ზო გი ერ თი წევ რი და უყ ოვ ნებ ლივ და უჭ ერს ამ წი ნა და დე ბას მხარს. ნა ტო მთავ რო ბა თა შო რი სი ორ გა
ნი ზა ციაა, რო მე ლიც ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვან გა დაწყევ ტი ლე ბას ერ თხმად იღ ებს. სწო რედ ამ იტ ომ სა ქარ თვე
ლოს ნა ტოში აქ აღ წე რი ლი პი რო ბე ბით გა წევ რი ან ებ ის პრო ცე სი მო ითხოვს ძლი ერ ხელ მძღვა ნე ლო ბას, 
სე რი ოზ ულ დიპ ლო მა ტი ურ ძა ლის ხმე ვას და მოთ მი ნე ბას. პო ლი ტი კის გან მსაზღვრე ლებს არ უნ და ჰქონ
დეთ მო ლო დი ნი, რომ სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში მე6 მუხ ლის ცვლი ლე ბით გა წევ რი ან ებ ას მყი სი ერ ად ექ ნე
ბა სა ყო ველ თაო მხარ და ჭე რა, მაგ რამ აშშის ხელ მძღვა ნე ლო ბა შეძ ლებს დრო თა გან მავ ლო ბა ში მერ ყე ვი 
წევ რე ბის დარ წმუ ნე ბას. გერ მა ნია და საფ რან გე თი, რო გორც ნა ტოს ორი დი დი სა ხელ მწი ფო, რომ ლე ბიც 
ყვე ლა ზე მე ტად იკ ავ ებ ენ თავს სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის გან, სა ვა რა უდ ოდ და საწყის ში ვე გა
მოთ ქვა მენ თა ვი ანთ შეშ ფო თე ბას ამ წი ნა და დე ბის თა ობ აზე. ეს მო სა ლოდ ნე ლია, მაგ რამ, სულ ცო ტა, ში ნა
არ სი ანი მსჯე ლო ბა მა ინც და იწყე ბა იმ პა სუ ხის მგებ ლი ან და რე ალ ის ტურ გზა ზე, რომ ლი თაც სა ქარ თვე ლოს  
ალი ან სში მი იწ ვე ვენ.

შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა უნ და ით ამ აშ ოს ლი დე რის რო ლი იმ ით, რომ ალი ან სის შიგ ნით შექ მნას ამ წი ნა და
დე ბის მხარ დამ ჭე რი კო ალ იცია ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის წევ რე ბის გან, რომ ლე ბიც მე ტად 
და უჭ ერ ენ მას მხარს. ეს ას ევე უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს მუ შა ობ ას თურ ქეთ თან  სა ქარ თვე ლოს წევ რო ბის 
ერთერთ უდ იდ ეს მხარ დამ ჭერ თან ალი ან სის ქვეყ ნებს შო რის.19 ვა შინ გტონ მა შე იძ ლე ბა თა ვი სი გან სა კუთ
რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა გა მო იყ ენ ოს გა ერ თი ან ებ ულ სა მე ფოს თან ლონ დო ნის და სა თან ხმებ ლად. 

რე კო მენ და ცი ები
მა შინ, რო დე საც რუ სე თი ნა ტოში ქვეყ ნე ბის გა წევ რი ან ებ ას „პრო ვო კა ცი ას“ უწ ოდ ებს, არ ცერთ მე სა მე მხა
რეს არ უნ და ჰქონ დეს ვე ტოს უფ ლე ბა ნა ტოს წევრ სუ ვე რე ნულ სა ხელ მწი ფო ებ ზე. პი რი ქით, ალი ან სის შე
მად გე ნე ლი დე მოკ რა ტი ული სა ხელ მწი ფო ებ ის გა და საწყვე ტია, მი იღ ებ ენ თუ არა ახ ალ წევ რებს. ალი ან სის 
ყვე ლა გა დაწყვე ტი ლე ბა, მათ შო რის ახ ალი წევ რის შე მო ერ თე ბა ზე, ერ თხმად უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი.

იმ დროს, რო დე საც 1952 წელს სა ბერ ძნეთს და თურ ქეთს ნა ტოში იღ ებ დნენ, მე ორე მსოფ ლიო ომ ის გმირ
მა, გე ნე რალ მა ომ არ ბრედ ლიმ, რო მე ლიც მა შინ ნა ტოს სამ ხედ რო კო მი ტე ტის პირ ვე ლი თავ მჯდო მა რე 
იყო, და არ წმუ ნა აშშის სე ნა ტო რე ბი, რომ სა ბერ ძნე თი და თურ ქე თი „[პრე ზი დენტ დუაიტ დ.] ეიზ ენ ჰაუერის 
სამ ხრეთაღ მო სავ ლეთ ფლან გს გა აძ ლი ერ ებ დნენ“ და შე ას რუ ლებ დნენ „აგ რე სი ის მძლავ რი შე მა კა ვე ბე ლი 
ფაქ ტო რის როლს“.20 მას შემ დეგ ნა ტოს სამ ხრეთაღ მო სავ ლეთ მა ფლან გმა გა და იწია „ცი ვი ომ ის“ დას რუ
ლე ბის შემ დეგ ალი ან სში ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის ბევ რი წევ რის მი ღე ბის შე დე გად. იგ ივე 
არ გუ მენ ტი, რაც 1952 წელს იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი თურ ქე თი სა და სა ბერ ძნე თის ნა ტოში გა სა წევ რი ან ებ ლად, 
შე იძ ლე ბა დღეს სა ქარ თვე ლოს მი მართ იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი.

სა ქარ თვე ლოს გა წევ რი ან ება ნა ტოში მეტ სტა ბი ლუ რო ბას მო უტ ანს სამ ხრეთ კავ კა სი ას და ტრან სატ ლან ტი
კურ რე გი ონს. აშშის ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და:

■ ხე ლი შე უწყოს სა ქარ თვე ლოს სწრა ფად გა წევ რი ან ებ ას ნა ტოში 1949 წლის ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუხე ლი შე უწყოს სა ქარ თვე ლოს სწრა ფად გა წევ რი ან ებ ას ნა ტოში 1949 წლის ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ
რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე6 მუხ ლის რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე6 მუხ ლის დრო ებ ითიდრო ებ ითი შეს წო რე ბის გზით. შეს წო რე ბის გზით. ამ შეს წო რე ბის შე ტა ნა შე იძ ლე ბა 
მოხ დეს სა ქარ თვე ლოს მი ერ თე ბის და მა ტე ბი თი ოქ მის შედ გე ნის დროს, რო გორც ეს 1951 წელს 
მოხ და, რო დე საც თურ ქე თი და სა ბერ ძნე თი მიუერთდნენ ალი ან სს. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხა ზი გა ეს ვას, 
რომ ეს მხო ლოდ დრო ებ ითი ზო მა იქ ნე ბა სა ნამ არ მოხ დე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სოდ 
აღი არ ებ ული ტე რი ტო რი ის სრუ ლად აღ დგე ნა მშვი დო ბი ანი და დიპ ლო მა ტი ური გზით.

19 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/cqal52
1381106 (ნანახია 2021 წლის 26 აპრილს).
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■ და იწყოს კო ალ იცი ის შექ მნა ნა ტოში მე6 მუხ ლის შეს წო რე ბის მხარ და სა ჭე რად.და იწყოს კო ალ იცი ის შექ მნა ნა ტოში მე6 მუხ ლის შეს წო რე ბის მხარ და სა ჭე რად.  სა ქარ თვე ლოს 
ნა ტოსკენ სწრაფ ვის პრო ცე სი უკ ვე დი დი ხა ნია შუ აშია გაჩხე რი ლი და ალი ან სმა უნ და შე იმ უშა ოს 
გა წევ რი ან ებ ის კენ წინ სვლის მკა ფიო გზა. ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის ბევ რი ქვე ყა ნა 
და უჭ ერს ამ იდე ას მხარს და შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა ნა ტოში უნ და შექ მნას კო ალ იცია, რა თა სა
ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი წევ რო ბა შემ დე გი სა მი ტის დღის წეს რიგ ში მოხ ვდეს. აშშის ოფ იცი ალ ურ 
პი რებს საკ მა რი სი დრო აქ ვთ იმ ის თვის, რომ მუ შა ობა და იწყონ ევ რო პელ კო ლე გებ თან ამ ის გან სა
ხორ ცი ელ ებ ლად.

■ და არ წმუ ნოს სა ქარ თვე ლოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა, რომ ეს გეგ მა წევ რო ბის კენ მი მა ვა ლი რე ალ ისდა არ წმუ ნოს სა ქარ თვე ლოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა, რომ ეს გეგ მა წევ რო ბის კენ მი მა ვა ლი რე ალ ის
ტუ რი გზაა. ტუ რი გზაა. სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და და არ წმუ ნოს სა კუ თა რი ხალ ხი, რომ მე6 მუხ ლის 
შეს წო რე ბა რე ალ ის ტუ რი და გო ნივ რუ ლი გზაა სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში გა სა წევ რი ან ებ ლად და 
რომ ეს იდეა არ უნ და იქ ნეს აღ ქმუ ლი, რო გორც სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის, შე ერ თე ბუ ლი შტა
ტე ბი სა და ნა ტოს პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის მი მართ 
(რო მე ლიც მო იც ავს აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონს).

■ ჩარ თოს ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სია სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რი ოლ ქე ბის სა კითხში. ჩარ თოს ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სია სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რი ოლ ქე ბის სა კითხში. 
ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სია წარ მო ად გენს ად გილ ზე დამ კვიდ რე ბულ ევ რო ატ ლან ტი
კურ მე ქა ნიზ მს. ის სა ქარ თვე ლო სა და მის ოკ უპ ირ ებ ულ რე გი ონ ებს შო რის ად მი ნის ტრა ცი ული სა
საზღვრო ხა ზის გას წვრივ მნიშ ვნე ლო ვან ფუნ ქცი ას ას რუ ლებს აჩ ვე ნებს რა, რომ სა ქარ თვე ლო არ 
იქ ცე ვა პრო ვო კა ცი ულ ად. თუ სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რი ოლ ქე ბი (ან რა იმე ამ ის მსგავ სი) შე იქ მნე
ბა, ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სი ას მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა მო უწ ევს.

■ და უპ ირ ის პირ დეს რუ სულ პრო პა გან დას. და უპ ირ ის პირ დეს რუ სულ პრო პა გან დას. რუ სე თი ამ იდე ას წარ მო აჩ ენს რო გორც სა ქარ თვე ლოს 
არ ჩე ვანს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ასა და ორი ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ის დათ მო ბას შო რის. ეს ცრუ 
დი ქო ტო მიაა. ქარ თველ მა ხალ ხმა არ ას დროს არ უნ და გაც ვა ლოს სა კუ თა რი ქვეყ ნის ტე რი ტო რი
ული მთლი ან ობა ნა ტოს წევ რო ბა ზე. სა ბედ ნი ერ ოდ, ამ ის გა კე თე ბას სა ქარ თვე ლოს გან არც ნა ტო 
ითხოვს და ამ ას არც მე6 მუხ ლის შეს წო რე ბა გა მო იწ ვევს. 

■ შეც ვა ლოს მაპის რო ლი სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის მის წრა ფე ბა ში. შეც ვა ლოს მაპის რო ლი სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის მის წრა ფე ბა ში. ნა ტოს მომ დევ ნო 
სა მიტ ზე ნა ტომ უნ და გა მო ტო ვოს ფრა ზა: MAPის მი ნი ჭე ბით, რაც ამ პრო ცე სის გა ნუ ყო ფე ლი ნა
წი ლია დეკ ლა რა ცი ის ტექ სტის იმ ნა წილ ში, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ეხ ება. ეს შე საძ ლებ ლო ბას 
მის ცემს ალი ან სს, რე ალ ური მსჯე ლო ბა გა მარ თოს თბი ლის თან მი მარ თე ბით მაპის გა მო ყე ნე ბა სა 
და როლ ზე. 

■ ჩა ან აც ვლოს მოძ ვე ლე ბუ ლი მაპის პრო ცე სი რა იმე ახ ალი მე ქა ნიზ მით. ჩა ან აც ვლოს მოძ ვე ლე ბუ ლი მაპის პრო ცე სი რა იმე ახ ალი მე ქა ნიზ მით. სა ქარ თვე ლოს, ბოს ნია და 
ჰერ ცე გო ვი ნის, უკ რა ინ ის გა წევ რი ან ებ ის გზის და სა ხა ზად ნა ტოს ახ ლე ბუ რი მიდ გო მა სჭირ დე ბა. 
მაპის პრო ცეს მა გა ამ არ თლა რო დე საც ას პი რანტ ქვეყ ნებ ში გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ად შე და რე ბით მარ
ტი ვი ვი თა რე ბა იყო. თუმ ცა, და ნარ ჩენ ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ საც გა წევ რი ან ებ ის იმ ედი აქ ვთ, ძა ლი ან 
გან სხვა ვე ბუ ლი ვი თა რე ბაა, რაც ნა ტოსგან უფ რო ინ დი ვი დუ ალ იზ ებ ულ მიდ გო მას მო ითხოვს. გარ
და ამ ისა, მაპის არ სე ბულ პრო ცეს თან საკ მა ოდ დი დი პო ლი ტი კუ რი ტვირ თი ას ოც ირ დე ბა.

■ გა ნა ცალ კე ვოს სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის გზა უკ რა ინ ის გზის გან. გა ნა ცალ კე ვოს სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის გზა უკ რა ინ ის გზის გან. უკ რა ინ ას და სა ქარ
თვე ლოს ბევ რი გა მოწ ვე ვა აქ ვთ სა ერ თო, გან სა კუთ რე ბით რუ სეთ თან და კავ ში რე ბით. თუმ ცა, სა
ქარ თვე ლო უკ რა ინ აზე ბევ რად წი ნა არ ის ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ის გზა ზე. ეს უკ რა ინ ის კრი ტი კას არ 
გუ ლის ხმობს, უბ რა ლოდ, რე ალ ობ ის ას ახ ვაა. თუმ ცა, ეს გაფ რთხი ლე ბის მი ცე მაც არ ის. სხვა თუ 
არ აფ ერი, 2008 წელს გა ცე მუ ლი და პი რე ბის შეს რუ ლე ბამ და ალი ან სში სა ქარ თვე ლოს მი ღე ბამ შე
იძ ლე ბა ახ ალი ძა ლა შე მა ტოს ენ თუ ზი აზ მს და საქ მეს უკ რა ინ ის გა წევ რი ან ებ ის თვის  
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დას კვნა
უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ მე6 მუხ ლის შეს წო რე ბას გა მოწ ვე ვე ბი, ან წი ნა აღ მდე გო ბე ბიც კი ახ ლავს. ეს წი ნა და
დე ბა რომ გან ხორ ცი ელ დეს, რე ალ ური პო ლი ტი კუ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბაა სა ჭი რო ვა შინ გტონ ში, ბრი უს ელ სა 
და თბი ლის ში. შე ერ თე ბულ შტა ტებს მო უწ ევს ევ რო პე ლე ბის დარ წმუ ნე ბა, რომ ეს წი ნა და დე ბა წარ მა ტე ბით 
აგ ვა ცი ლებს ავ ტო მა ტურ ომს რუ სეთ თან. სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას მო უწ ევს, აუხ სნას მო სახ ლე ობ ას, 
რომ ის არ ამ ბობს უარს ორ ოკ უპ ირ ებ ულ რე გი ონ ზე ან ძა ლის გა მო უყ ენ ებ ლო ბის პი რო ბა ზე.

რუ სე თი ამ იდე ას წარ მო აჩ ენს რო გორც არ ჩე ვანს სა ქარ თვე ლოს ნა ტოში გა წევ რი ან ებ ასა და სა ქარ თვე
ლოს მი ერ ორი ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ის დათ მო ბას შო რის. ეს ცრუ დი ქო ტო მიაა. სა ნამ ნა ტო შე იქ მნე
ბო და, სა ქარ თვე ლო 2,000 წე ლი არ სე ბობ და ამა თუ იმ ფორ მით და სა ვა რა უდ ოდ, კი დევ ბევ რი სა უკ უნე 
იარ სე ბებს მას შემ დეგ, რაც და სავ ლუ რი ალი ან სი შეწყვეტს არ სე ბო ბას. ნა ტომ არ ას დროს არ უნ და შეს თა
ვა ზოს ქარ თველ ხალ ხს მა თი ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის გაც ვლა ნა ტოს წევ რო ბა ში. სა ბედ ნი ერ ოდ, 
ამ ას არც ნა ტო ითხოვს და არც ამ ბექ გრა უნ დერ ში აღ წე რი ლი გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს.

ახ ლა რუ სეთ მა იც ის, რომ თუ ქვეყ ნის შე ჩე რე ბა სურს ნა ტოში ოდ ეს მე გა წევ რი ან ებ ის გან, ის ამ ქვე ყა ნა ში 
უნ და შე იჭ რას და მი სი ნა წი ლის ოკ უპ აცია მო ახ დი ნოს. მე6 მუხ ლის დრო ებ ით შეს წო რე ბის გზით სა ქარ თვე
ლო თი დაწყე ბა მოს კოვს ამ ვე ტოს შე საძ ლებ ლო ბას წა არ თმევს. ერ თა დერ თი კითხვა რაც რჩე ბა არ ის ის, 
აქ ვთ თუ არა ხელ მძღვა ნე ლებს ატ ლან ტის ორ ივე მხა რეს სა ჭი რო შე მოქ მე დე ბი თი უნ არი და პო ლი ტი კუ რი 
ნე ბა.
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ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის და მა ტე ბი თი ოქ მი სა ქარ თვე ლოს გა წევ რი ან ებ ის თა ობ აზე.  1949 
წლის 4 აპ რილს ვა შინ გტონ ში ხელ მო წე რი ლი ჩრდი ლო ხელ შეკ რუ ლე ბას თან ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე
ბის მხა რე ები გა მოვ თქვამთ რა კმა ყო ფი ლე ბას სა ქარ თვე ლოს მი ერ თე ბით ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი სივ რცის 
გაძ ლი ერ ებ ის თა ობ აზე,

ვთან ხმდე ბით შემ დეგ ზე:

მუხ ლი 1.მუხ ლი 1. ამ და მა ტე ბი თი ოქ მის ძა ლა ში შეს ვლის თა ნა ვე, ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა
ნი ზა ცი ის გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი, ყვე ლა მხა რის სა ხე ლით, გა დას ცემს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას მიწ ვე ვას, 
შეუერთდეს ჩრდი ლო ატ ლან ტი კურ ხელ შეკ რუ ლე ბას. ხელ შეკ რუ ლე ბის მე10 მუხ ლის თა ნახ მად, სა ქარ თვე
ლო გახ დე ბა მხა რე იმ თა რიღ ზე, რო დე საც ის თა ვის ინ სტრუ მენ ტს გა წევ რი ან ებ აზე წა რუდ გენს ამ ერ იკ ის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მთავ რო ბას.

მუხ ლი 2.მუხ ლი 2. თუ სა ქარ თვე ლო გახ დე ბა ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რე, ხელ შეკ რუ ლე ბის მე6 
მუხ ლში შე ტა ნი ლი იქ ნე ბა შეს წო რე ბა იმ თა რი ღი დან, რო მელ ზეც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა თა ვის ინ სტრუ
მენ ტს გა წევ რი ან ებ აზე წა რუდ გენს ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მთავ რო ბას, და ის შემ დეგ ნა ირ ად ჩა მო
ყა ლიბ დე ბა: 

ხელ შეკ რუ ლე ბის მე5 მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის, მხა რე ზე ან მხა რე ებ ზე გან ხორ ცი ელ ებ ული შეიარაღებული 
თავ დას ხმა ჩა ით ვლე ბა ას ეთ ად თუ იგი გან ხორ ცი ელ და: 

1. ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნა წი ლე მხა რის ტე რი ტო რი აზე ევ რო პა ში ან ჩრდი ლო ეთ ამ ერ იკ აში, საფ რან
გე თის ალ ჟი რის დე პარ ტა მენ ტებ ზე, თურ ქე თის ტე რი ტო რი აზე, სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე, რო
მე ლიც არ არ ის რუ სე თის დე ფაქ ტო კონ ტრო ლის ქვეშ და მდე ბა რე ობს სა ქარ თვე ლოს სტა ბი ლუ რი 
ოლ ქე ბის ფარ გლებს გა რეთ, ან მო ნა წი ლე მხა რის იურ ის დიქ ცი ის ქვეშ არ სე ბულ ტე რი ტო რი აზე ან 
კუნ ძუ ლებ ზე, რომ ლე ბიც არი ან ჩრდი ლოატ ლან ტი კუ რი სივ რცის კირ ჩხი ბის ტრო პი კის ჩრდი ლო
ეთ ით;

2. ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მო ნა წი ლე მხა რის შეიარაღებულ ძა ლებ ზე, გე მებ სა და ავი აცი აზე, რომ ლე ბიც 
გან ლა გე ბუ ლია ხსე ნე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე ან ევ რო პის იმ რე გი ონ ებ ზე, სა დაც ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა
ლა ში შეს ვლის დღეს რო მე ლი მე მხა რის სა ოკ უპ აციო ძა ლე ბი იმ ყო ფე ბოდ ნენ, ან ხმელ თა შუა ზღვი
სა და ჩრდი ლო ატ ლან ტი კურ რე გი ონ ში კირ ჩხი ბის ტრო პი კის ჩრდი ლო ეთ ით ტე რი ტო რი ებ ზე.

მუხ ლი 3.მუხ ლი 3. წი ნამ დე ბა რე და მა ტე ბი თი ოქ მი, რომ ლის ინ გლი სურ და ფრან გულ ენ აზე შედ გე ნი ლი ტექ სტე ბი 
თა ნაბ რად ავ თენ ტუ რია, უნ და გან თავ სდეს ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მთავ რო ბის არ ქივ ში. მის სა
თა ნა დოდ და მოწ მე ბულ ას ლებს ეს მთავ რო ბა გა დას ცემს ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის ყვე ლა 
მხა რის მთავ რო ბებს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის დას ტუ რად, ქვე მო რე ხე ლის მომ წე რი სრუ ლუფ ლე ბი ანი წარ მო მად გენ ლე ბი ხელს ვა წერთ 
წი ნამ დე ბა რე და მა ტე ბით ოქ მს.

ხელ მო წე რი ლია ბრი უს ელ ში

თა რი ღი: (დღე), 202X წე ლი

და ნარ თი I: სა ქარ თვე ლოს გა წევ რი ან ებ ის და მა ტე ბი თი ოქ მის
   შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო ექ ტი
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საქართველოს მთავრობის დეკლარაციასაქართველოს მთავრობის დეკლარაცია

სა ქარ თვე ლო თა ნახ მაა, აწ არ მო ოს სა კუ თა რი სა გა რეო პო ლი ტი კა გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ის 
ქარ ტი ის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად და იკ ის როს ქარ ტი ის მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე
ბი.

ჩრდი ლო ატ ლან ტი კურ ხელ შეკ რუ ლე ბას თან მი ერ თე ბის თა ნა ვე, სა ქარ თვე ლო აცხა დებს, რომ ის თავს შე იკ
ავ ებს ნე ბის მი ერი ის ეთი ქმე დე ბის გან, რო მე ლიც შე უს აბ ამო იქ ნე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის მკაც რად თავ დაც ვით 
ბუ ნე ბას თან. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლო კის რუ ლობს ვალ დე ბუ ლე ბას, არ ას დროს მი მარ თოს ძა ლას სა ქარ თვე
ლოს გა ერ თი ან ებ ის მი საღ წე ვად ან და სა ქარ თვე ლოს არ სე ბუ ლი საზღვრე ბის მო დი ფი ცი რე ბის თვის, და 
მშვი დო ბი ანი მე თო დე ბით გა დაჭ რას ნე ბის მი ერი და ვა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას სა ქარ თვე ლო სა 
და სხვა სა ხელ მწი ფო ებს შო რის.

და ნარ თი II: ძა ლის გა მო უყ ენ ებ ლო ბის თა ობ აზე სა ქარ თვე ლოს
   დეკ ლა რა ცი ის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო ექ ტი
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