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შესავალი 5

შესავალი 

ძნე ლი სა პოვ ნე ლია ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შემ

დეგ მას ზე და წე რი ლი სტა ტია, მოხ სე ნე ბა თუ წიგ ნი, 

რო მე ლიც არ იწ ყე ბა ამ ომის შე დე გე ბით გა მოწ

ვეულ ცვლი ლე ბებ ზე საუბ რით. ეს გა სა გე ბი ცაა, რად

გან 44დღია ნი საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის შე დე გად ამ 

კონ ფლიქ ტის უწინ დე ლი სტა ტუს კვოს რა დი კა ლუ რი 

შეც ვლით ცვლი ლე ბე ბი შეე ხე ბა იმ ვი თა რე ბა საც, რო

მე ლიც სამ ხრეთ კავ კა სია სა და შა ვი ზღვის რე გიონ ში 

ამ კონ ფლიქ ტის „გა ყი ნუ ლი“ 27 წლია ნი ფა ზის გან

მავ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლიბ და. 

გა მარ ჯვე ბუ ლი აზერ ბაი ჯა ნი ამ ტკი ცებს, რომ 

ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შე დე გე ბი რე გიონ ში მე ტი 

სტა ბი ლუ რო ბის, ეკო ნო მი კუ რი წინ სვლი სა და უსაფ

რთხოე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის სა წინ და რია. ერე ვა ნი სა პი

რის პი რო პო ზი ცია ზეა და აც ხა დებს, რომ 44დღიან მა 

ომ მა რე გიო ნის უსაფ რთხოე ბა დაა ზია ნა და რე გიო

ნის დეს ტა ბი ლი ზა ცია გა მოიწ ვია. და პი რის პი რე ბულ 

მხა რე თა უშუა ლო მე ზობ ლე ბი და მო კავ ში რეე ბი, 

რუ სე თი, თურ ქე თი და ირა ნი, კონ ფლიქ ტის მიმ დი ნა

რეო ბი სა და მი სი შე დე გე ბის სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის 
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შე სა ბა მი სად გა მო ყე ნე ბას სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის 

დაწ ყე ბის თა ნა ვე შეე ცად ნენ. თა ვის თა ვად, ომს უკ ვა

ლოდ არ ჩაუვ ლია კონ ფლიქ ტის უშუა ლო სიახ ლო ვეს 

მდე ბა რე, სა კუ თარ ტე რი ტო რია ზე ორი მსგავ სი კონ

ფლიქ ტის მქო ნე და რე გიო ნულ სატ რან სპორ ტო და 

ენერ გე ტი კულ ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პროექ ტებ ში აქ

ტიუ რად ჩარ თუ ლი სა ქარ თვე ლოს თვის. 

წი ნამ დე ბა რე პუბ ლი კა ცია ში შე ვეც დე ბით შე ვა

ფა სოთ პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი რეა ლო ბა და ის ცვლი

ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც რე გიონ ში საო მა რი მოქ მე დე

ბე ბის დას რუ ლე ბი დან ერთ წლის შემ დეგ მოხ და. ამ 

მიზ ნის მი საღ წე ვად ვი საუბ რებთ მთია ნი ყა რა ბა ღის 

კონ ფლიქ ტის თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, მო ნა წი ლეებ ზე, რე

გიო ნულ ძა ლებ ზე პოს ტკონ ფლიქ ტურ პე რიოდ ში და 

იმ გავ ლე ნა ზე, რო მე ლიც 2020 წლის სექ ტემ ბერ ში 

დაწ ყე ბულ მა საო მარ მა მოქ მე დე ბებ მა სა ქარ თვე ლოს 

უსაფ რთხოე ბის სხვა დას ხვა ას პექ ტზე მოახ დი ნა. გა

სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო ცალ კე გა მოვ ყოფთ სა ქარ

თვე ლოს სა კითხს, რო მელ საც გან სა კუთ რე ბულ ყუ

რად ღე ბას და ვუთ მობთ. 
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ნაწილი I 

კონფლიქტი და 
რეგიონი
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კონფლიქტის 
თავისებურებები

ტე რო რიზ მთან ბრძო ლით და ომის „ჰიბ რი დუ

ლი“ მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით მდი დარ 21ე საუ კუ ნის 

პირ ველ ნა ხე ვარ ში სუ ვე რე ნულ სა ხელ მწი ფოებს შო

რის ტე რი ტო რიუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის პირ და პი რი სამ

ხედ რო კონ ფრონ ტა ციით გა დაწ ყვე ტის პრე ცე დენ ტთა 

სიმ ცი რემ, საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის სა ხეც ვლამ, სა

ხელ მწი ფო თა შო რის სი მეტ რიუ ლი და კონ ვენ ციუ რი 

სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტე ბის აქ ტუა ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ

ნად შეამ ცი რა. საერ თა შო რი სო ურ თიერ თო ბე ბის, 

გეო პო ლი ტი კი სა და სტრა ტე გიის მკვლე ვარ თა ყუ

რად ღე ბის დი დი ნა წი ლი „ჰიბ რი დუ ლი ომის“, მი

სი სხვა დას ხვა ფორ მე ბის და გა მოვ ლი ნე ბე ბის შეს

წავ ლის კენ გა დაერ თო. სომ ხეთ სა და აზერ ბაი ჯანს 

შო რის 2020 წლის 27 სექ ტემ ბერს დაწ ყე ბულ მა და 

910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბით შე ჩე რე ბულ მა საო მარ

მა მოქ მე დე ბებ მა სა ხელ მწი ფო თა შო რის კონ ფლიქ

ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი თეო რიე ბი სად მი ინ ტე რე სი 

გარკვეულწილად გა ნაახ ლა. 

ამ შემ თხვე ვა ში ომ მა კლა სი კუ რი, კლაუ ზე ვი ცი

სეუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა დაიბ რუ ნა: აზერ ბაი ჯან მა ომით 



ნაწილი I - კონფლიქტი და რეგიონი 9

მიაღ წია იმ პო ლი ტი კურ მიზ ნებს, რო მელ თა მო ლა

პა რა კე ბე ბით ან „ჰიბ რი დუ ლი მე თო დე ბით“ მიღ წე ვის 

იმე დი და კარ გუ ლი ჰქონ და. 

მთია ნი ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტი, რო მე ლიც ჯერ 

კი დევ საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლამ დე, 1988 წელს გამ

წვავ და და უკ ვე სამ ათეულ წელს ით ვლის, საბ ჭო თა 

კავ ში რის ყო ფილ ტე რი ტო რია ზე არ სე ბუ ლი კონ

ფლიქ ტე ბი დან ყვე ლა ზე ხან გრძლი ვი და ერ თერ თი 

ყვე ლა ზე დი დი მსხვერ პლის გა მომ წვე ვია. 19911994 

წლებ ში 30000 და ღუ პულს 2020 წლის 27 სექ ტემ

ბრი დან 9 ნოემ ბრამ დე მიმ დი ნა რე საბ რძო ლო მოქ

მე დე ბე ბის შე დე გად 7000 და ღუ პუ ლი დაე მა ტა.1 

 პირ ვე ლი ომის გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ მაც 

სა მი წე ლი გას ტა ნა და აზერ ბაი ჯა ნის მარ ცხით დას

რულ და, გა სულ წელს დაწ ყე ბუ ლი საო მა რი მოქ მე

დე ბე ბი 44 დღე ში, სომ ხე თის, აზერ ბაი ჯა ნი სა და რუ

სე თის მიერ სამ მხრი ვი შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რით 

დას რულ და. ხან გრძლი ვო ბის გარ და რა დი კა ლუ რად 

გან სხვა ვე ბუ ლი იყო შე დე გიც  ამ ჯე რად უპი რო ბო გა

მარ ჯვე ბა აზერ ბაი ჯან მა მოი პო ვა. მთია ნი ყა რა ბა ღის 

ყო ფი ლი ავ ტო ნო მიუ რი რეს პუბ ლი კის ტე რი ტო რიის 

1/3ის გარ და, ბა ქომ სომ ხე თის მიერ 2020 წლამ დე 

ოკუ პი რე ბუ ლი 7 რაიო ნი გაა თა ვი სუფ ლა, სა დაც კონ

ფლიქ ტის დაწ ყე ბამ დე ნა ხე ვარ მი ლიონ ზე მე ტი აზერ

ბაი ჯა ნე ლი ცხოვ რობ და. 

1989 წელს 4400 კმ2 ფარ თო ბის მქო ნე მთია ნი ყა რა

ბა ღის ავ ტო ნო მიურ ოლ ქში ჩა ტა რე ბუ ლი მო სახ ლეო ბის 

ბო ლო აღ წე რის თა ნახ მად იქ 188000 ადა მია ნი ცხოვ

რობ და, მათ გან 145500 სო მე ხი (76%), 42800 კი აზერ
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ბაი ჯა ნე ლი (22.4%) იყო, და ნარ ჩენ 2%ს კი ქურ თე ბი, 

რუ სე ბი, ბერ ძნე ბი და ასი რიე ლე ბი შეად გენ დნენ.2

მთია ნი ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტი ყო ფი ლი საბ ჭო თა 

კავ ში რის ტე რი ტო რია ზე გა ჩა ღე ბულ კონ ფლიქ ტებს 

რი გი თვი სე ბე ბით ჰგავს: იქ ნე ბა ეს მი სი გამ წვა ვე ბის 

დრო, ხან გრძლი ვო ბა, შეია რა ღე ბულ და პი რის პი რე

ბა ში და ქი რა ვე ბუ ლი თუ მო ხა ლი სე დამ ხმა რე ძა ლე

ბის მო ნა წი ლეო ბა თუ ეთ ნი კურ ნია დაგ ზე და პი რის

პი რე ბა. ზო გა დად, პოს ტსაბ ჭო თა კონ ფლიქ ტებს 

შო რის მსგავ სე ბამ მკვლე ვარ თა შო რის დაამ კვიდ რა 

აზ რი, რომ ამ სივ რცე ში მიმ დი ნა რე შეია რა ღე ბუ

ლი და პი რის პი რე ბე ბის საერ თო მა ხა სია თებ ლე ბის 

მსგავ სე ბა ე.წ. „პოს ტსაბ ჭო თა ომე ბის სცე ნარ ზე“3 

საუბ რის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლეო და. ამ სცე ნარ ში 

ომე ბის გა მომ წვე ვი „კლა სი კუ რი“, ეკო ნო მი კუ რი თუ 

გეოგ რა ფიუ ლი, მი ზე ზე ბის ნაც ვლად საკ ვან ძო ფაქ

ტო რე ბი საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ წარ

მოქ მნი ლი ძა ლაუფ ლე ბის ვა კუუ მი, ახ ლად შექ მნი ლი 

რეს პუბ ლი კე ბის სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის სი სუს

ტე, საბ ჭო თა კავ ში რის მიერ ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზე

ბუ ლი ეთ ნი კუ რი დე მოგ რა ფია და შეუ თავ სე ბე ლი 

ნა ციო ნა ლის ტუ რი პროგ რა მე ბი იყო. აღ სა ნიშ ნა ვია, 

რომ ასეთ „სცე ნარ ზე“ საუბ რი სას, რო გორც წე სი, 

ნაკ ლე ბი ყუ რად ღე ბა ექ ცე ვა ისეთ მნიშ ვნე ლო ვან 

ფაქ ტორს რო გო რიც რუ სე თის სხვა დას ხვა სპეც სამ სა

ხუ რის მიერ ამ კონ ფლიქ ტე ბის და გეგ მვა ში, გამ წვა

ვე ბა ში, გა ხან გრძლი ვე ბა ში და რუ სე თის თვის სა სურ

ველ მდგო მა რეო ბა ში „გა ყინ ვის“ უზ რუნ ველ ყო ფა ში 

შეს რუ ლე ბუ ლი რო ლია.
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თუმ ცა არის რამ დე ნი მე თა ვი სე ბუ რე ბა, რო მე ლიც 

მთია ნი ყა რა ბა ღის კონ ფლიქტს სხვა პოს ტსაბ ჭო თა 

კონ ფლიქ ტე ბის გან გა მოარ ჩევს. მათ გან ერ თერ თი 

უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ალ ბათ კონ ფლიქ ტის ეთ ნი კუ რი 

გან ზო მი ლე ბის აბ სო ლუ ტურ ხა რის ხში აყ ვა ნაა. 1988 

წლი დან 1994 წლამ დე მიმ დი ნა რე საო მა რი მოქ მე დე

ბე ბის შე დე გად ეთ ნი კუ რი წმენ დას ად გი ლი ჰქონ და 

არა მარ ტო უშუა ლოდ მთია ნი ყა რა ბა ღის ყო ფი ლი 

ავ ტო ნო მიუ რი რეს პუბ ლი კის ტე რი ტო რია ზე და სომ

ხე თის მიერ მის გარ შე მო და კა ვე ბულ შვიდ რე გიონ

ში, არა მედ აზერ ბაი ჯა ნი სა და სომ ხე თის და ნარ ჩენ 

ტე რი ტო რიებ ზეც. სომ ხე თი სრუ ლად და ტო ვა ყვე ლა 

აზერ ბაი ჯა ნელ მა, რა მაც ეს ქვე ყა ნა, ფაქ ტიუ რად, მო

ნოეთ ნი კურ სა ხელ მწი ფოდ აქ ცია. ანა ლო გიუ რად, 

აზერ ბაი ჯა ნის ტე რი ტო რიის და ტო ვე ბა მოუ წია იქ 

მცხოვ რებ სო მეხ თა ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბას. 

მეო რე გან მას ხვა ვე ბე ლი ნი შა ნი ორ საერ თა შო

რი სოდ აღიარებულ, გაე რო სა და ეუ თოს წევრ სა

ხელ მწი ფოს შო რის ღია და პი რის პი რე ბაა. მიუ ხე და

ვად იმი სა, რომ მთია ნი ყა რა ბა ღის რეს პუბ ლი კა ან 

„არ ცა ხი“, რო გორც მას სომ ხუ რი მხა რე უწო დებს, 

თა ვად სომ ხეთ საც კი არ უღია რე ბია, სწო რედ სომ

ხე თი წარ მოად გენს მათ საერ თა შო რი სო მო ლა პა

რა კე ბე ბის მა გი დას თან. რო გორც 19911994 წლე ბის, 

ისე 2020 წლის 44 დღია ნი საო მა რი მოქ მე დე ბე ბი სას 

ერ თმა ნეთს სომ ხე თი სა და აზერ ბაი ჯა ნის შეია რა ღე

ბუ ლი ძა ლე ბი დაუ პი რის პირ დნენ. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 

სომ ხე თის მხრი დან კონ ფლიქ ტში მო ნა წი ლეო ბა დაუ

ფა რა ვად და ოფი ცია ლუ რად ხდე ბო და. ეს ას პექ ტე ბი 
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მთია ნი ყა რა ბა ღის კონ ფლიქტს სხვა პოს ტსაბ ჭო თა 

კონ ფლიქ ტე ბის გან კი დევ ერ თი ნიშ ნით გა მოარ ჩევს 

და მათ თან შე და რე ბით, მას ორ სა ხელ მწი ფოს შო

რის კონ ფლიქ ტთან უფ რო ახ ლოს აყენებს.4 2008 

წლის 5 დღია ნი ეპი ზო დის გა მოკ ლე ბით, რუ სე თი 

ძა ლის ხმე ვას არ იშუ რებ და რა თა სა კუ თა რი რო ლი 

მაქ სი მა ლუ რად შეე ნიღ ბა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო

რიის ოკუ პა ციის პრო ცეს ში (რაც სა ბო ლოო ჯამ ში, 

ვერ მოა ხერ ხა5). 2014 წელ საც კი, რო ცა მოს კოვ მა 

ყი რი მის ანექ სია დაიწ ყო, ის ოფი ცია ლუ რად უარ

ყოფ და სა კუ თა რი და ნა ყო ფე ბის მო ნა წი ლეო ბას და 

უკ რაი ნუ ლი ქა ლა ქე ბის ქუ ჩებ ში გა მო ჩე ნილ შეია რა

ღე ბულ შე ნაერ თებს „ად გი ლობ რივ მო ხა ლი სეებს“ 

უწო დებ და.6 ანა ლო გიუ რი ვი თა რე ბაა აღ მო სავ ლეთ 

უკ რაი ნა შიც, სა დაც რუ სე თი, მიუ ხე და ვად უამ რა ვი 

მტკი ცე ბუ ლე ბი სა7, ჯიუ ტად უარ ყოფს დონ ბა სის სამ

ხედ რო ინ ტერ ვენ ცია ში მო ნა წი ლეო ბას. გან სხვა ვე

ბუ ლია მთია ნი ყა რა ბა ღის რეა ლო ბა, სა დაც თვით გა

მორ კვე ვის სა ფუძ ველ ზე დაწ ყე ბუ ლი კონ ფლიქ ტი ორ 

სუ ვე რე ნულ სა ხელ მწი ფოს შო რის სრულ მას შტა ბიან 

ღია და პი რის პი რე ბა ში გა დაი ზარ და. 

ეს სტრუქ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბა კავ შირ შია კი

დევ ერთ ნი შან თან, რო მე ლიც ამ კონ ფლიქტს პოს ტ

საბ ჭო თა რეა ლო ბა ში გა მოარ ჩევს. ეს ამ კონ ფლიქ

ტში რუ სე თის მო ნა წი ლეო ბის ატი პიუ რი ფორ მაა. 

პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის სხვა ცხე ლი წერ ტი ლე ბის გან 

გან სხვა ვე ბით მოს კოვ მა აქ გა წო ნას წო რე ბუ ლი პო

ზი ციის და კა ვე ბა სცა და და თა ვი აა რი და სა კუ თა რი 

რე სურ სე ბის მხო ლოდ ერ თი მო ნა წი ლის სა სარ გებ
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ლოდ გა მო ყე ნე ბას. სომ ხე თის წი ნა შე საერ თა შო რი

სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით აღე ბუ ლი სამ ხედ რო და ეკო

ნო მი კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მიუ ხე და ვად, მოს კო ვი 

ძა ლის ხმე ვას არ იშუ რებ და და არ იშუ რებს აზერ ბაი

ჯან თან ორ მხრი ვი ურ თიერ თო ბის მა ღალ დო ნე ზე შე

ნარ ჩუ ნე ბის თვის. 

რე გიო ნის სხვა კონ ფლიქ ტე ბის გან მთიან ყა რა

ბაღს ისიც გა მოარ ჩევს, რომ და პი რის პი რე ბის საწ

ყი სი ეტა პი ჯერ კი დევ საბ ჭო თა კავ ში რის არ სე ბო ბი

სას, 1988 წელს, გან ვი თარ და. ასე თი ქრო ნო ლო გია 

არ თუ ლებს ამ კონ ფლიქ ტი სად მი „პოს ტსაბ ჭო თა 

სცე ნა რის“ თეო რიის გა მო ყე ნე ბას, რომ ლის ძი რი თა

დი ელე მენ ტე ბი საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ 

ქმე დი თი ძა ლაუფ ლე ბის სტრუქ ტუ რე ბის გაქ რო ბა და 

უსაფ რთხოე ბის სის ტე მის მოშ ლაა. 

თა ვი სე ბუ რი აღ მოჩ ნდა და სავ ლე თის მიერ ნა

კის რი რო ლიც. მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში (მინ

სკის ჯგუ ფი) და სავ ლე თის ისე თი წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის 

მო ნა წი ლეო ბი სა, რო გო რიც შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი, 

საფ რან გე თი ან გერ მა ნიაა (საფ რან გე თი და აშშ ჯგუ

ფის თა ნა თავ მჯდო მა რეე ბიც კი არიან)8, და და სავ ლე

თის წამ ყვა ნი ენერ გო გი გან ტე ბის აზერ ბაი ჯან ში გან

ხორ ციე ლე ბუ ლი მრა ვალ მი ლიო ნია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის 

მიუ ხე და ვად, ყა რა ბა ღის მეო რე ომ ში და სავ ლე თის 

რო ლი პო ლი ტი კურ გან ცხა დე ბებს არ გას ცდე ნია. 

ერ თი მხრივ ალიე ვის მმარ თვე ლო ბის ფორ მამ და 

მის მა სიმ ყა რემ, მეო რე მხრივ კი სომ ხე თის რუ სე თის 

ექ სკლუ ზიუ რი გავ ლე ნის სფე რო ში არ სე ბო ბამ და სავ

ლე თის მოქ მე დე ბის არეა ლი უკი დუ რე სად შეზ ღუ და. 



14 ყარაბაღის მეორე ომი – ერთი წლის შემდეგ

და სავ ლე თის პა სიუ რო ბის ფონ ზე კი დევ უფ რო თვალ

ში სა ცე მი გახ და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის საერ

თა შო რი სო ინ სტრუ მენ ტე ბის არაე ფექ ტუ რო ბა, რა მაც 

კონ ფლიქ ტში ჩარ თულ მხა რეებს მი სი მოგ ვა რე ბის 

რე გიო ნა ლი ზა ციის სა შუა ლე ბა მის ცა.

არის კი დევ ერ თი ნი შა ნი, რო მე ლიც მთია ნი ყა

რა ბა ღის კონ ფლიქტს სა ქარ თვე ლოს, უკ რაი ნის, ან 

მოლ დო ვას ტე რი ტო რიებ ზე სხვა დას ხვა ინ ტენ სი ვო

ბით მიმ დი ნა რე კონ ფლიქ ტე ბის გან გა ნას ხვა ვებს: ეს 

ტე რი ტო რიუ ლი და ვის უშუა ლო ობიექ ტის წარ მო მად

გენ ლე ბის ხელ ში ქვეყ ნის მარ თვის სა და ვეე ბის ქო

ნაა. მარ თა ლია „არ ცა ხის“ სა ხე ლით საერ თა შო რი სო 

მო ლა პა რა კე ბებ ში სომ ხე თი მო ნა წი ლეობ და, მაგ რამ 

სომ ხეთს 1990ია ნი წლე ბის ბო ლოს შემ დეგ ე.წ. „ყა

რა ბა ღის კლა ნი“ ანუ ყა რა ბა ღე ლი პო ლი ტი კო სე ბი 

მარ თავ დნენ. ფა ში ნია ნის წი ნა მორ ბე დი სერჟ სარგი

სია ნი და რო ბერტ კო ჩა რია ნი არა მარ ტო ყა რა ბა ღე

ლე ბი, არა მედ ყა რა ბა ღის პირ ვე ლი ომის აქ ტიუ რი 

მო ნა წი ლეე ბი და ვე ტე რა ნე ბი იყ ვნენ. თა ვის თა ვად, 

სომ ხე თის პრე ზი დენ ტი სა და მთა ვარ სარ დლის თა

ნამ დემ დე ბობ ზე კონ ფლიქ ტში უშუა ლო მო ნა წი ლე თა 

ყოფ ნა შე სა ბა მის დაღს ას ვამ და სომ ხე თის რო გორც 

ში და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბას, ისე ქვეყ ნის სა გა რეო 

პო ლი ტი კას. რა თქმა უნ და, ეს აი სა ხე ბო და სომ ხე

თის მიერ მინ სკის ჯგუფ სა თუ სხვა ფორ მა ტებ ში მო

ლა პა რა კე ბის მა გი დას თან და კა ვე ბულ პო ზი ციებ ზე. 

არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ დღეს სომ ხე თის თვის 

ასე თი მძი მე რეა ლო ბის დად გო მის ერ თერ თი მი ზე ზი 

ის ხის ტი და უკომ პრო მი სო პო ზი ცია იყო, რო მე ლიც 
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სომ ხეთს მო ლა პა რა კე ბე ბის მა გი დას თან ათ წლეუ

ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ეჭი რა. მიუ ხე და ვად ამ მტკი

ცე ბის სი ზუს ტი სა, ფაქ ტია, რომ სომ ხე თის გარ და 

არ ცერთ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის ქვე ყა ნა ში ქვეყ ნის 

სა თა ვე ში ასე სტა ბი ლუ რად არ ყო ფი ლან კონ ფლიქ

ტუ რი რე გიო ნის წარ მო მად გენ ლე ბი. 

თუ რე გიო ნის სხვა „გა ყი ნუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის“ 

ანა ლი ზის შემ თხვე ვა ში მკვლე ვარ თა ნა წი ლი მათ 

ხში რად და სავ ლე თი სა და რუ სეთს შო რის არ სე ბუ

ლი გეო პო ლი ტი კუ რი მე ტო ქეო ბის კონ ტექ სტში გა

ნი ხი ლა ვს, მთია ნი ყა რა ბა ღი მათ გან ამ კუთ ხი თაც 

გა მოირ ჩე ვა. რა თქმა უნ და, გეო პო ლი ტი კუ რად ესო

დენ მნიშ ვნე ლო ვან რე გიონ ში ვი თა რე ბის სა კუ თა რი 

ინ ტე რე სე ბის სა სარ გებ ლოდ გა დახ რას ნე ბის მიე რი 

ასე თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე რე გიო ნუ ლი თუ 

გლო ბა ლუ რი მო თა მა შე ცდი ლობს, თუმ ცა მთია ნი 

ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტის ლო გი კა და კონ ტექ სტი ყვე

ლა ზე შორს დგას ამ ჩარ ჩოს გან პოს ტსაბ ჭო თა კონ

ფლიქ ტებს შო რის. 

და ბო ლოს, ზე მო ჩა მოთ ვლილ ნიშ ნებს ყა რა ბა ღის 

მეო რე ომ მა კი დევ ერ თი დაუ მა ტა, ეს „პოს ტსაბ ჭო

თა“ კონ ფლიქ ტებ ში მე სა მე მხა რის, ამ შემ თხვე ვა ში 

თურ ქე თის, აქ ტიუ რი ჩარ თუ ლო ბა იყო. 



16 ყარაბაღის მეორე ომი – ერთი წლის შემდეგ

სომხეთი და აზერბაიჯანი 
- მზარდი ასიმეტრია

აზერ ბაი ჯა ნი სა და სომ ხე თის შე და რე ბი თი ანა ლი

ზი სას იკ ვე თე ბა გან სხვა ვე ბე ბი, რომ ლე ბიც ამ ორ ქვე

ყა ნას შო რის არ სე ბულ მნიშ ვნელ ვან უთა ნას წო რო ბა

ზე მიუ თი თე ბენ. აზერ ბაი ჯა ნი სომ ხეთს პრაქ ტი კუ ლად 

ყვე ლა ძი რი თა დი პა რა მეტ რით აღე მა ტე ბა: ტე რი ტო

რიის ფარ თო ბით, დე მოგ რა ფიუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბით, 

ეკო ნო მი კუ რი სიძ ლიე რით, შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის 

რაო დე ნო ბი თა და მა თი მრა ვალ ფე როვ ნე ბით, ასე ვე 

მა თი ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბით, რაც გან სა კუთ

რე ბუ ლი სიძ ლიე რით ყა რა ბა ღის მეო რე ომის მიმ დი

ნა რეო ბი სას გა მოჩ ნდა. 

პირ ველ რიგ ში აღ სა ნიშ ნა ვია ამ ორი ქვეყ ნის დე

მოგ რა ფიუ ლი ასი მეტ რია  თუ სომ ხეთ ში 2020 წლის 

მო სახ ლეო ბის სა ყო ველ თაო აღ წე რით9 2 მი ლიონ 

964 ათა სი ადა მია ნი ცხოვ რობ და, 2021 წლის აღ წე

რამ10 აზერ ბაი ჯა ნის მო სახ ლეო ბის რიც ხვი 10 მი ლიონ 

130 ათასს გაუ ტო ლა. დე მოგ რა ფიუ ლი უთა ნას წო რო

ბის შემ დეგ ქვეყ ნებს შო რის ყვე ლა ზე დი დი გან სხვა

ვე ბა მათ ეკო ნო მი კურ მაჩ ვე ნებ ლებ შია. სომ ხე თი 

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლით გა მოწ ვეუ ლი ეკო ნო მი
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კუ რი კო ლაფ სი დან შე და რე ბით სწრა ფად გა მო ვი და 

და 20012007 წლებ ში, ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპს 

წლიუ რი ზრდის ორ ნიშ ნა მაჩ ვე ნე ბელს ინარ ჩუ ნებ და. 

სომ ხე თის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გარ დამ ტე ხი 

წე ლი აღ მოჩ ნდა 2008, რო ცა ერ თმა ნეთს რუ სეთ სა

ქარ თვე ლოს ომი და რუ სეთ ში დაწ ყე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 

კრი ზი სი დაემ თხვა ერ თმა ნეთს. 2008 წლი დან გა სუ

ლი 13 წლის გან მავ ლო ბა ში სომ ხე თის ეკო ნო მი კა 

რუ სეთ სა ქარ თვე ლოს ომამ დელ ნიშ ნულს ვე ღა რას

დროს მიაღ წევს. სა სარ გებ ლო წია ღი სეუ ლით მდი

და რი აზერ ბაი ჯა ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის

თვის გარ დამ ტე ხი 20052006 წლე ბი იყო. ამ წლებ ში 

ამოქ მედ და ბა ქო თბი ლი სი ჯეი ჰა ნის ნავ თობ სა დე ნი 

და ბა ქო თბი ლი სი ერ ზრუ მის გაზ სა დე ნი. 20052007 

წლებ ში აზერ ბაი ჯა ნის ეკო ნო მი კამ ზრდის რე კორ

დულ მაჩ ვე ნებ ლებს, 26% (2005), 32% (2006) და 

24% (2007), მიაღ წია.11 ეკო ნო მი კურ ზრდას თან ერ

თად მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და სი ღა რი ბის დო ნეც: 

თუ 2001 წელს სი ღა რი ბის ზღვარს მიღ მა აზერ ბაი ჯა

ნელ თა 49% ცხოვ რობ და, 2012 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე

ლი მხო ლოდ 6% იყო. აზერ ბაი ჯა ნის მთლია ნი ში და 

პრო დუქ ტის ღი რე ბუ ლე ბამ 2020 წელს 42 მი ლიარდ 

აშშ დო ლარს გა დაა ჭარ ბა, რო ცა ამა ვე წელს სომ

ხე თის მშპ 12 მი ლიარდ 675 მი ლიო ნი აშშ დო ლა რი 

იყო.12 საბ ჭო თა დაშ ლის შემ დეგ აზერ ბაი ჯა ნის მშპმა 

მაქ სი მა ლურ ნიშ ნულს, 75 მი ლიარდ აშშ დო ლარს, 

2014 წელს მიაღ წია, მა შინ რო ცა სომ ხე თის საუ კე თე

სო შე დე გი 13 მი ლიარ დი აშშ დო ლა რი იყო (2019). 

რა თქმა უნ და, ასე თი მკვეთ რი ეკო ნო მი კუ რი 
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უთა ნას წო რო ბა მა ლე ვე აი სა ხა ამ ქვეყ ნე ბის სამ ხედ

რო შე საძ ლებ ლო ბებ ზეც. 2020 წელს ორი ვე ქვეყ ნის 

თავ დაც ვის ბიუ ჯე ტი მშპს დაახ ლოე ბით 5% იყო, 

თუმ ცა აქ სხვაო ბა აბ სო ლუ ტურ ციფ რებ ში იკ ვე თე ბა: 

თუ აზერ ბაი ჯა ნის მიერ 2020 წელს თავ დაც ვის თვის 

2.2 მი ლიარ დი აშშ დო ლა რი გა მოი ყო, სომ ხე თის 

შემ თხვე ვა ში ეს 630 მი ლიონ აშშ დო ლა რი იყო.13 

შე სა ბა მი სად, უთა ნას წო რო იყო შეია რა ღე ბის იმ

პორ ტიც, რომ ლის მო ცუ ლო ბაც აზერ ბაი ჯა ნის შემ

თხვე ვა ში 8.2ჯერ აღე მა ტე ბო და სომ ხე თის ანა ლო

გიურ მაჩ ვე ნე ბელს.14 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 20112020 

წლებ ში ორი ვე ქვეყ ნის თვის შეია რა ღე ბის მთა ვა რი 

მიმ წო დე ბე ლი რუ სე თია. თუ სომ ხე თის შემ თხვე ვა

ში რუ სე თის მიერ მი წო დე ბუ ლი შეია რა ღე ბა ამ სა ხის 

იმ პორ ტის 94%ს აღ წევს, აზერ ბაი ჯა ნის შემ თხვე ვა

ში მი სი წი ლი 60%თ შე მოი ფარ გლე ბა. 20112020 

წლებ ში რუ სე თის გარ და აზერ ბაი ჯან მა მნიშ ვნე ლო

ვა ნი შეს ყიდ ვე ბი აწარ მოა ის რაე ლის გან (26.6%) და 

სომ ხე თის „ოდკბ“ს კი დევ ერ თი მო კავ ში რე ბე ლო

რუ სის გან (7.1%). შეია რა ღე ბის მიმ წო დე ბელ თა შო

რის გა ცი ლე ბით მცი რე წი ლის მფლო ბე ლია თურ ქე თი 

(2.9%).15 

მა ტე რია ლუ რი პა რა მეტ რე ბის გარ და სომ ხეთ სა 

და აზერ ბაი ჯანს შო რის უთა ნას წო რო ბა 2020 წლის 

ყა რა ბა ღის ომის დროს და საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე

ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ დიპ ლო მა ტიურ ფრონ ტზე 

მიღ წეუ ლი შე დე გე ბის კუთ ხი თაც გა მოიკ ვე თა. საო მა

რი მოქ მე დე ბე ბის დაწ ყე ბის თა ნა ვე გა მომ ჟღავ ნდა ის 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძა ლის ხმე ვა, რო მე ლიც წლე ბის გან
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მავ ლო ბა ში აზერ ბაი ჯან მა საერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე 

გას წია. პირ ველ რიგ ში, ეს ამ ქვეყ ნე ბის სტრა ტე გიუ

ლი პარ ტნიო რე ბის ქცე ვა ში გა მოი ხა ტა. სომ ხე თის გან 

გან სხვა ვე ბით, აზერ ბაი ჯანს მის მა სტრა ტე გიულ მა 

პარ ტნიორ მა თურ ქეთ მა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი დახ მა

რე ბა გაუ წია რო გორც საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის დაწ

ყე ბამ დე, ისე უშუა ლოდ საბ რძო ლო ვი თა რე ბა ში და 

პოს ტკონ ფლიქ ტურ პე რიოდ შიც. თურ ქე თი სა და 

აზერ ბაი ჯა ნის სამ ხედ რო სფე რო ში მჭიდ რო თა ნამ

შრომ ლო ბა საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის თა ნა ვე, 1992 

წლი დან დაიწ ყო16 და უკ ვე რამ დე ნი მე ათ წლეულს 

ით ვლის. ეს თა ნამ შრომ ლო ბა მოი ცავ და მა ღა ლი დო

ნის შეხ ვედ რებს, აზერ ბაი ჯა ნე ლი ოფიც რე ბის გა ნათ

ლე ბა სა და წვრთნის პროგ რა მებს, ტექ ნი კურ დახ მა

რე ბა სა და სამ ხედ რო მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა ში 

ჩარ თუ ლო ბას. ორი ქვეყ ნის შეია რა ღე ბულ ძა ლებს 

შო რის დაახ ლოე ბამ მწვერ ვალს 2010 წელს მიაღ

წია, რო ცა აზერ ბაი ჯან მა და თურ ქეთ მა ხე ლი მოა წე

რეს „სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რო ბი სა და ორ მხრი ვი 

მხარ და ჭე რის ხელ შეკ რუ ლე ბას“.17 ხელ შეკ რუ ლე ბის 

გა ფორ მე ბის შემ დეგ აზერ ბაი ჯა ნუ ლი შე ნაერ თე ბის 

თურ ქულ სამ ხედ რო წვრთნებ ში მო ნა წი ლეო ბამ მუდ

მი ვი ხა სია თი მიი ღო, გახ შირ და მა ღა ლი დო ნის ვი ზი

ტე ბი ორ ქვე ყა ნას შო რის. გა ნათ ლე ბი სა და წვრთნის 

უწ ყვე ტი პრო ცე სის წყა ლო ბით თვი სობ რი ვად გაუმ

ჯო ბეს და აზერ ბაი ჯა ნე ლი ოფიც რე ბი სა და ჯა რის კა ცე

ბის უნარ ჩვე ვე ბი და კომ პე ტენ ცია. სა მი ათ წლეუ ლის 

გან მავ ლო ბა ში ნა ტოს წევ რი ქვეყ ნის შეია რა ღე ბულ 

ძა ლებ თან ასეთ მა მჭიდ რო კავ შირ მა აზერ ბაი ჯა ნის 
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შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი დან საბ ჭო თა მემ კვიდ რეო ბა 

სა ბო ლოოდ წა შა ლა და საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის 

და გეგ მვი სა და მარ თვის თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებ

თან დააახ ლო ვა. 

თა მა მად შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ თურ ქე თის მიერ 

აზერ ბაი ჯა ნის შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის გან ვი თა რე ბა

ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი აზერ ბაი ჯა ნის მიერ ყა რა ბა ღის 

მეო რე ომ ში სამ ხედ რო პო ლი ტი კუ რი წარ მა ტე ბის 

მიღ წე ვის ერ თერ თი გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რი იყო. 

თუ 19911994 წლე ბის საო მარ მოქ მე დე ბებ ში ერ

თმა ნეთს საბ ჭო თა არ მიის მემ კვიდ რე ორი ჯა რი უპი

რის პირ დე ბო და, 2020 წელს ერ თმა ნე თის პი რის პირ 

გა სუ ლი საუ კუ ნის საბ ჭო თა/ რუ სუ ლი ყაი დის ჯა რი და 

და სავ ლე თის სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით ჩა მო ყა ლი ბე

ბუ ლი მო დერ ნი ზე ბუ ლი შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი აღ

მოჩ ნდნენ.

გარ და უშუა ლოდ სამ ხედ რო მშე ნებ ლო ბა ში მი

ღე ბუ ლი მო ნა წი ლეო ბი სა, თურ ქე თი აქ ტიუ რად იყე

ნებ და მის ნა ტო ში წევ რო ბას აზერ ბაი ჯა ნის ჩრდი

ლოატ ლან ტი კურ ალიან სთან დაახ ლოე ბის თვი საც და 

სხვა წევრ ქვეყ ნებს შო რის აზერ ბაი ჯა ნის ნა ტო სთან 

უკე თეს ინ ტეგ რა ციას უჭერ და მხარს. 

რუ სე თის მი მართ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა კე

თე ბუ ლი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი დათ მო ბე ბის – კრი ტი

კუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა და ცე მის, სა ხელ მწი ფო 

საზ ღვრებ ზე კონ ტრო ლის რუ სუ ლი სპეც სამ სა ხუ რე

ბის თვის ჩა ბა რე ბის, სა გა რეო პო ლი ტი კის ვექ ტო რის 

მოს კოვ ზე სწო რე ბის, სამ ხედ რო ბა ზე ბის სა კუ თარ 

ტე რი ტო რია ზე გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით გან თავ სე
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ბის, „ევ რა ზიულ კავ შირ სა“ და ოდ კბში გა წევ რია ნე

ბის  მიუ ხე და ვად, გა დამ წყვეტ მო მენ ტში მოს კოვ მა 

სომ ხეთს ის დახ მა რე ბა არ აღ მოუ ჩი ნა, რო მე ლიც ამ 

უკა ნას კნელს კა ტას ტრო ფუ ლი სამ ხედ რო მარ ცხის

გან იხ სნი და. 2020 წლის ომის დაწ ყე ბამ დე რუ სე თის 

სამ ხედ რო დახ მა რე ბა სომ ხე თის თვის შეია რა ღე ბის 

სა ბაზ როს თან შე და რე ბით და ბალ ფა სად მი წო დე

ბით შე მოი ფარ გლე ბო და. მარ თა ლია სომ ხუ რი შე

ნაერ თე ბი ოდკბს ფორ მატ ში და რუ სე თის მიერ გა

მარ თულ სხვა სამ ხედ რო წვრთნებ ში რე გუ ლა რულ 

მო ნა წი ლეო ბას იღებ დნენ, თუმ ცა მოს კო ვის მიერ 

19942020 წლებ ში გა წეუ ლი დახ მა რე ბა ახ ლო საც 

ვერ მი დის იმ ინ სტი ტუ ციო ნა ლურ თა ნამ შრომ ლო ბას

თან და გაღ რმა ვე ბულ პარ ტნიო რო ბას თან, რო მე ლიც 

აზერ ბაი ჯანს ამ წლებ ში თურ ქეთ თან აკავ ში რებ და. 

სომ ხე თი მოექ ცა გეო პო ლი ტი კურ ხა ფან გში, 

რო მელ შიც მას არ შეეძ ლო თურ ქეთ თან ან და სავ

ლეთ თან ურ თიერ თო ბე ბის გა მოს წო რე ბა, სა გა რეო 

პო ლი ტი კის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ძიე ბა. ერ თა

დერ თი პი რო ბა, რო მელ ზეც სომ ხე თის უსაფ რთხოე

ბა გახ და და მო კი დე ბუ ლი რუ სე თის მხარ და ჭე რა იყო. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ასე თი ვი თა რე ბის საფ რთხეებს 

ერე ვან შიც ხვდე ბოდ ნენ. 2015 წელს, ჯერ კი დევ ოპო

ზი ციო ნე რი პო ლი ტი კო სის რან გში მოს კოვ ში ჩა სუ ლი 

ნი კო ლა ფა ში ნია ნი გა ნაც ხა დებს, რომ რუ სეთ სომ ხე

თის ურ თიერ თო ბე ბის სტრა ტე გიუ ლი ხა სია თის აღია

რე ბას თან ერ თად სა ჭი როა იმის აღია რე ბაც, რომ ამ 

ურ თიერ თო ბა ში პრობ ლე მე ბიც არ სე ბობს, რო მელ

თა შო რის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ისაა, რომ ორ 
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ქვე ყა ნას შო რის ურ თიერ თო ბა „ა რა პარ ტნიო რუ ლი, 

არა მედ მო საუბ რი სა და მსმე ნე ლის ურ თიერ თო

ბაა.“18 მსგავ სი აზ რის მქო ნე გან ცხა დე ბებს ფა ში ნია

ნი მომ დევ ნო წლებ შიც არაერ თხელ გაი მეო რებს. ამ 

მო ცე მუ ლო ბის გააზ რე ბის მიუ ხე და ვად და მი სი შეც

ვლის სურ ვი ლის შემ თხვე ვა შიც კი, ის მოკ ლე პე რიო

დი, რო მე ლიც ნი კო ლა ფა ში ნიან მა ყა რა ბა ღის მეო რე 

ომის დაწ ყე ბამ დე ხე ლი სუფ ლე ბა ში დაჰ ყო საკ მა რი

სი ვერ იქ ნე ბო და იმ გეო პო ლი ტი კუ რი რეა ლო ბის 

შე საც ვლე ლად, რო მე ლიც სომ ხე თის გარ შე მო ათ

წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში იქ მნე ბო და. აქ ვე უნ და 

აღი ნიშ ნოს, რომ ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შემ დეგ 

ფა ში ნიან მა ამ მი მარ თუ ლე ბით პირ ვე ლი ქმე დი თი 

ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა დაიწ ყო და არაერ თხელ მია ნიშ

ნა, რომ სომ ხე თი საერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის 

ახა ლი წი ნა და დე ბე ბის მი მართ კე თილ გან წყო ბი ლი 

იყო. 2021 წლის აგ ვის ტო ში მან სა ჯა როდ გა ნაც ხა და, 

რომ თურ ქეთ თან დია ლო გის და საწ ყე ბად ყო ველ გვა

რი წი ნა პი რო ბის გა რე შე იყო მზად.19 მის გან ცხა დე

ბას და დე ბი თი გა მოხ მაუ რე ბა მოჰ ყვა ან კა რი და ნაც. 

მო კავ ში რე თა მხარ და ჭე რის კუთ ხით გა ცი ლე ბით 

მომ გე ბიან პო ზი ციით შეხ ვდა ყა რა ბა ღის მეო რე ომს 

აზერ ბაი ჯა ნი. 

ამ ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ნაკ ლე ბად 

გაუ გებ რად ჩანს ის, თუ რა ტომ და კარ გა აზერ ბაი ჯან მა 

ინ ტე რე სი ათ წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში უშე დე გოდ 

მიმ დი ნა რე მო ლა პა რა კე ბე ბის მი მართ და ტე რი ტო

რიუ ლი მთლია ნო ბის სამ ხედ რო გზით აღ დგე ნა ზე არ 

თქვა უა რი. 
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მა ტე რია ლუ რი კრი ტე რიუ მე ბის გა მო არ სე ბუ ლი 

უთა ნას წო რო ბის, გან ვი თა რე ბის მზარ დი ასი მეტ რიის 

და რე გიო ნის პო ლი ტი კუ რი დი ნა მი კის გათ ვა ლის წი

ნე ბით შე საძ ლოა ვი ვა რაუ დოთ, რომ საერ თა შო რი სო 

თა ნა მე გობ რო ბის მხრი დან კონ ფლიქ ტი სად მი სა თა

ნა დო ყუ რად ღე ბის გა მო ჩე ნის შემ თხვე ვა ში შეუმ ჩნე

ვე ლი არ დარ ჩე ბო და კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის 

ტრაექ ტო რია, გაჩ ნდე ბო და საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის 

პრე ვენ ციის უკე თე სი წი ნა პი რო ბე ბი. რუ სე თის მიერ 

კონ ფლიქ ტის სა და ვეე ბის დე ფაქ ტო და დე იუ რე 

ხელ ში ჩაგ დე ბამ გა მო რიც ხა კონ ფლიქ ტის მიმ დი ნა

რეო ბა ზე და სავ ლე თის მხრი დან ინ ტენ სიუ რი დაკ ვირ

ვე ბა, რა მაც წარ მოშ ვა ის სტრა ტე გიუ ლი მოუ ლოდ ნე

ლო ბა, რომ ლის წი ნა შეც და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბი 2020 

წლის 27 სექ ტემ ბერს აღ მოჩ ნდნენ. ამ შემ თხვე ვა შიც 

იკ ვე თე ბა ის რის კი, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე მსოფ

ლიო ში „გავ ლე ნის სფე როე ბის“ აღია რე ბას შეიძ ლე ბა 

მოჰ ყვეს.
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მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი 

და სტრატეგიული პარტნიორები 

თურქეთი 

დღეს თურ ქე თი აზერ ბაი ჯა ნის ყვე ლა ზე ახ ლო 

მო კავ ში რეა. აზერ ბაი ჯა ნის პრე ზი დენ ტმა, ილ ჰამ 

ალიევ მა, გა ნაც ხა და, რომ მსოფ ლიო ში არ არ სე ბობ

და ორი ქვე ყა ნა, რომ ლებ საც აზერ ბაი ჯან ზე და თურ

ქეთ ზე ახ ლო ურ თიერ თო ბა ექ ნე ბო დათ.20 ასეთ მიდ

გო მას ილ ჰამ ალიე ვის მმარ თვე ლო ბა ზე ხან გრძლი ვი 

ის ტო რია აქვს. მის მა მას და აზერ ბაი ჯა ნის უც ვლელ 

ლი დერს, ჰეი დარ ალიევს, ეკუთ ვნის გა მოთ ქმა, რომ

ლი თაც ყვე ლა ზე ხში რად ახა სია თე ბენ თურ ქეთ სა და 

აზერ ბაი ჯანს შო რის ურ თიერ თო ბას: „ერ თი ერი, ორი 

ქვე ყა ნა“.21 აზერ ბაი ჯან სა და თურ ქეთს შო რის ასე

თი სიახ ლო ვე საერ თო ეთ ნი კუ რი, ლინ გვის ტუ რი და 

კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის გარ და ეკო ნო მი კუ რი და 

გეო პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი თა ცაა გან პი რო ბე ბუ

ლი. აზერ ბაი ჯა ნი ნავ თობ პრო დუქ ტე ბი სა და ბუ ნებ

რი ვი გა ზის მსხვი ლი მწარ მოე ბე ლი და ექ სპორ ტიო

რია. გარ და იმი სა, რომ თურ ქე თი ბუ ნებ რი ვი აი რის 

მსოფ ლიოს უმ სხვი ლეს მომ ხმა რე ბელ თა შო რი საა22 

(მეშ ვი დე ად გი ლი მსოფ ლიო ში, 47.7 მი ლიარ დი კუ
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ბუ რი მეტ რის მოხ მა რე ბით 2020ში), ის ევ რო პის 

ენერ გო მო მა რა გე ბის ქსე ლის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 

ნა წი ლია. აზერ ბაი ჯა ნი სა და თურ ქე თის ეკო ნო მი კუ

რი თა ნამ შრომ ლო ბა გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოა 

ორი ქვეყ ნის და მა კავ ში რე ბე ლი ნავ თობ სა დე ნე ბი სა 

და გაზ სა დე ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია, 

რომ კი დევ ერ თი ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ამ კავ ში რებ ში 

მი სი გეოგ რა ფიუ ლი მდე ბა რეო ბის წყა ლო ბით უც

ვლე ლა დაა ჩარ თუ ლი, სა ქარ თვე ლოა. 

ორ ქვე ყა ნას შო რის არ სე ბულ ურ თიერ თსა სარ

გებ ლო კავ ში რე ბის მე ტად გან ვი თა რე ბის და დე ბი თი 

დი ნა მი კაა მო სა ლოდ ნე ლი მო მა ვალ შიც. ამას გა ნა

პი რო ბებს რო გორც თურ ქეთ ში მუდ მი ვად მზარ დი 

ენერ გო მოხ მა რე ბა და ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 

სიმ ძლავ რეე ბის გან ვი თა რე ბა, ისე ევ რო კავ ში რის 

მიერ წევ რი ქვეყ ნე ბის სტა ბი ლუ რი ენერ გო მო მა რა

გე ბის მი საღ წე ვად დი ვერ სი ფი კა ციის სტრა ტე გიის 

და ნერ გვის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა. ევ რო პუ ლი ბაზ რის 

უკე თე სად მო მა რა გე ბის თვის და გეგ მილ გაზ სა დენ

თა დი დი ნა წი ლი თურ ქე თის ტე რი ტო რიი დან აი ღებს 

სა თა ვეს, მათ შო რის ტრან სად რია ტი კის მილ სა დე

ნი (Trans Adriatic Pipeline), რომ ლის მშე ნებ ლო ბა 

2020 წლის ბო ლოს დას რულ და. 

2020 წლამ დე თურ ქე თი სამ ხრეთ კავ კა სიის რე

გიონ ში დიდ წი ლად მი სი „რბი ლი ძა ლის“ (ე კო ნო მი

კუ რი, კულ ტუ რუ ლი, რე ლი გიუ რი, დიპ ლო მა ტიუ რი 

გავ ლე ნის) ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბით გა მოირ ჩეო და. 

2010ია ნი წლე ბის და საწ ყი სი დან ან კა რამ მი სი „ხის

ტი ძა ლის“ და სამ ხედ რო შე საძ ლებ ლო ბე ბის ეფექ ტუ
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რო ბაც გა მოა ჩი ნა. 21ე საუ კუ ნის მეო რე დე კა დამ დე 

თურ ქე თის მიერ მის საზ ღვრებს გა რეთ ჩა ტა რე ბუ ლი 

უკა ნას კნე ლი სამ ხედ რო ოპე რა ცია 1974 წლით თა

რიღ დე ბა, რო ცა თურ ქე თის არ მიამ კვი პორ სზე სამ

ხედ რო ინ ტერ ვენ ცია გა ნა ხორ ციე ლა. ხან გრძლი ვი 

პაუ ზის შემ დეგ თურ ქე თი ჯერ სი რიის (2016), შემ დეგ 

კი ლი ბიის (2019) ტე რი ტო რია ზე მიმ დი ნა რე საო მარ 

მოქ მე დე ბებ ში ჩაერ თო. 2020 წელს ამ კონ ფლიქ ტებს 

ყა რა ბა ღის მეო რე ომიც დაე მა ტა, რომ ლის დრო საც 

თურ ქე თის ჩარ თუ ლო ბამ უდი დე სი რო ლი შეას რუ ლა 

აზერ ბაი ჯა ნის გა მარ ჯვე ბა ში. შე სა ბა მი სად გაი ზარ და 

მი სი გავ ლე ნაც სამ ხრეთ კავ კა სია ში. ექ სპერ ტთა ნა

წი ლი „ნეო ო ტო მა ნიზ მსა“ და პან თურ ქიზ მის და ვიწ

ყე ბულ თე მებს მიუბ რუნ და. რამ დე ნად გა მარ თლე

ბუ ლია ამ ფე ნო მე ნებ ზე საუ ბა რი ჩვე ნი გან ხივ ლის 

თე მის მიღ მაა, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თურ ქე თის 

ბო ლოდ როინ დე ლი სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ციე ბი გან

სხვა ვე ბულ გა მოწ ვე ვებს პა სუ ხობ და: ეს იყო ქურ თუ

ლი სა კით ხი, ხმელ თა შუა ზღვა ში გავ ლე ნის და სამ ყა

რებ ლად მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი და ა.შ. აზერ ბაი ჯა ნის 

მხარ და ჭე რა და დახ მა რე ბა ან კა რას სა შუა ლე ბას აძ

ლევს მი სი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გავ ლე ნა 

კავ კა სიის მი მარ თუ ლე ბით გაავ რცე ლოს. კას პიი სა და 

შა ვი ზღვის და მა კავ ში რე ბელ ამ რე გიონს თურ ქე თის

თვის ხმელ თა შუა ზღვა ზე და ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ზე 

ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს. თურ ქე თის აქ ტიუ

რო ბის კი დევ ერ თი მი ზე ზი ამ გეოგ რა ფიუ ლად მცი რე 

რე გიონ ში მი სი ის ტო რიუ ლი მე ტო ქეე ბის, რუ სე თი სა 

და ირა ნის ჩარ თუ ლო ბაა. ამ გვა რად, „პან თურ ქიზ მზე“ 
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საუბ რის გა რე შეც, სა ხე ზეა თურ ქე თის მიერ რე გიონ

ში პო ზი ციე ბის გამ ყა რე ბის თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი

ტი კა, რო მელ საც საერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე თურ

ქე თის ინ ტე რე სე ბის გა ტა რე ბას თან ერ თად, მძლავ რი 

ში და პო ლი ტი კუ რი გან ზო მი ლე ბაც ახ ლავს თან. ეკო

ნო მი კუ რი სიძ ნე ლეე ბის ფონ ზე, ერ დო ღა ნის თვის 

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია კონ სერ ვა ტო რუ

ლი და ნა ციო ნა ლის ტუ რი გან წყო ბე ბით გა მორ ჩეუ ლი 

ამომ რჩევ ლის მი ზიდ ვა. ეს დი ნა მი კა გან სა კუთ რე ბით 

საინ ტე რე სო ელ ფერს იძენს 2023 წლის პერ სპექ ტი

ვის ფონ ზე, რო ცა თურ ქე თის რეს პუბ ლი კის ასი წლის 

აღ ნიშ ვნას თან ერ თად თურ ქეთ ში საპ რე ზი დენ ტო და 

სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი გაი მარ თე ბა. 

აზერ ბაი ჯან თან სიახ ლო ვის გარ და თურ ქეთს კონ

ფლიქ ტში მე დია ციის კი დევ ერ თი ბერ კე ტი აქვს, რო

მელ საც მას „მინ სკის ჯგუ ფის“ წევ რო ბა ანი ჭებს. 

შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ კონ ფლიქ ტში შეს რუ ლე

ბულ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლ თან შე და რე ბით მოკ

რძა ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა თურ ქე თის მო ნა წი ლეო ბა 

კონ ფლიქ ტის შე ჩე რე ბის და პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი 

შე თან ხმე ბე ბის საქ მე ში. 910 ნოემ ბრის ცეც ხლის 

შეწ ყვე ტის სამ მხრი ვი შე თან ხმე ბის გარ და, თურ ქე თი 

ვერ მოხ ვდა სატ რან სპორ ტო და ეკო ნო მი კუ რი კავ

ში რე ბის აღ დგე ნა ზე მიმ დი ნა რე მო ლა პა რა კე ბე ბის 

ფორ მატ შიც. შუა მავ ლი სა და მე დია ტო რის რო ლი ამ 

შემ თხვე ვა ში მთლია ნად რუ სეთ მა იკის რა. 

ამის ნაც ვლად თურ ქეთ მა აქ ტიუ რო ბა გა მოი ჩი

ნა რო გორც რე გიო ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის მრა

ვალ მხრია ნი ფორ მა ტე ბის მხარ და ჭე რის კუთ ხით, 
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ისე სტრა ტე გიულ მო კავ ში რეს თან ურ თიერ თო ბე ბის 

გაღ რმა ვე ბის კენ სწრაფ ვით. პირ ვე ლი თურ ქე თის

თვის ნაც ნო ბი ინი ცია ტი ვის, რე გიო ნუ ლი თა ნამ

შრომ ლო ბის ე.წ. 3+3 ფორ მა ტის მხარ და ჭე რა სა და 

ლო ბი რე ბა ში გა მოი ხა ტა23, მეო რე კი აზერ ბაი ჯან თან 

„შუ შას დეკ ლა რა ციის“ ხელ მო წე რა ში.24 რო გორც 

მო სა ლოდ ნე ლი იყო, „შუ შას დეკ ლა რა ცია“ აზერ ბაი

ჯა ნი სა და თურ ქეთს შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლი ურ

თიერ თო ბე ბის სუ ლის კვე თე ბის გა მომ ხატ ვე ლი აღ

მოჩ ნდა. აზერ ბაი ჯა ნის პრე ზი დენ ტმა ილ ჰამ ალიევ მა 

დეკ ლა რა ციას „ის ტო რიუ ლი“ უწო და და ორი ძი რი

თა დი მი მარ თუ ლე ბა გა მოჰ ყო: პირ ვე ლი თურ ქეთ სა 

და აზერ ბაი ჯანს შო რის სამ ხედ რო სამ რეწ ვე ლო და 

თავ დაც ვის სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე

ბაა, მეო რე კი ორ ქვე ყა ნას შო რის სატ რან სპორ ტო 

კო მუ ნი კა ციე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბაა. სატ რან სპორ ტო 

კავ ში რებ ში ალიევ მა ცალ კე ისაუბ რა „ზან გე ზუ რის 

კო რი დო რის“ მნიშ ვნე ლო ბა ზე, რო მე ლიც გარ და 

ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბი სა, თურ ქეთ სა და აზერ

ბაი ჯანს შო რის პირ და პი რი კავ ში რის დამ ყა რე ბის 

სიმ ბო ლურ დატ ვირ თვა საც ატა რებს. ზან გე ზუ რის 

სა კით ხის 910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბა ში ხსე ნე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, „შუ შას დეკ ლა რა ციის“ ყვე ლა ზე 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი გზავ ნი ლი ორ მო კავ ში რეს შო რის 

სამ ხედ რო მრეწ ვე ლო ბის ერ თობ ლი ვი გან ვი თა რე

ბის და გან სა კუთ რე ბით კი მე სა მე ქვეყ ნის აგ რე სიის 

შემ თხვე ვა ში ურ თიერ თდახ მა რე ბის პი რო ბაა.25 „შუ

შას დეკ ლა რა ციას“ დი დი გა მოხ მაუ რე ბა არ მოჰ ყო

ლია, თუმ ცა ძნე ლია არ აღი ნიშ ნოს ის ფაქ ტი, რომ 
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აზერ ბაი ჯა ნი სამ ხრეთ კავ კა სიის პირ ვე ლი ქვე ყა ნაა, 

რო მელ მაც მი სი უსაფ რთხოე ბა ასე მჭიდ როდ დაა

კავ ში რა ჩრდი ლოატ ლან ტი კუ რი ალიან სის წევრ ქვე

ყა ნას თან. „შუ შას დეკ ლა რა ცია ში“ გა წე რი ლი სამ

ხედ რო აგ რე სიის შემ თხვე ვა მო კავ ში რის მხრი დან 

ავ ტო მა ტურ სამ ხედ რო დახ მა რე ბას არ გუ ლის ხმობს, 

დეკ ლა რა ცია ში საუ ბა რია „ერ თობ ლივ კონ სულ ტა

ცია ზე“, რომ ლის შემ დეგ მხა რეე ბი იტო ვე ბენ უფ ლე

ბას საერ თო ძა ლე ბით უპა სუ ხონ რო მე ლი მე მათ გა

ნის ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის, სუ ვე რე ნი ტე ტის ან 

და მოუ კი დებ ლო ბის თვის წარ მო შო ბილ საფ რთხეს.26 

ძნე ლი მო სა ძებ ნია საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ

დეგ ნა ტოს წევრ ქვე ყა ნას თან ხელ მო წე რი ლი რო

მე ლი მე ხელ შეკ რუ ლე ბი სა თუ შე თან ხმე ბის მუხ ლი, 

რო მე ლიც მე სა მე ქვეყ ნის უსაფ რთხოე ბას ალიან სის 

წევრ ქვე ყა ნას თუნ დაც ასეთ დო ნე ზე დაუ კავ ში რებ

და. პა რა დოქ სია, მაგ რამ სა ქარ თვე ლოს ნაც ვლად, 

რომ ლის ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ციის კენ მის

წრა ფე ბა კონ სტი ტუ ცია ში ჩა ნა წე რის სა ხით არ სე

ბობს, ნა ტოს წევრ ქვეყ ნებ თან უსაფ რთხოე ბი სა და 

თავ დაც ვის სფე რო ში ყვე ლა ზე მყა რი, ხელ მო წე რით 

და ფიქ სი რე ბუ ლი გა რან ტია დღეს დღეო ბით აზერ ბაი

ჯანს აქვს: ქვე ყა ნას, რო მელ საც ნა ტო ში გა წევ რია

ნე ბის სურ ვი ლი ცალ სა ხად არას დროს დაუ ფიქ სი რე

ბია. მე ტიც, იყო პე რიო დი, რო ცა ოფი ცია ლუ რი ბა ქო 

არ უარ ყოფ და აზერ ბაი ჯა ნის მიერ „ოდ კბ“ში გა წევ

რია ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის გან ხილ ვა საც.27 აზერ ბაი

ჯა ნის მიერ ორ მხრივ ურ თიერ თო ბა ში მიღ წეუ ლი ეს 

წარ მა ტე ბა შე საძ ლოა სა სარ გებ ლო მა გა ლი თი იყოს 
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ალიან სთან დაახ ლოე ბის მო სურ ნე სა ქარ თვე ლოს

თვი საც. 

და სავ ლეთ სა და თურ ქეთს შო რის ურ თიერ თო

ბე ბის და ძაბ ვის ფონ ზე კი დევ უფ რო თვალ ში სა ცე მი 

გახ და სამ ხრეთ კავ კა სია ში მათ ინ ტე რე სებს შო რის 

თან ხვედ რა. და სავ ლე თი (ევ რო კავ ში რი, აშშ) მიე

სალ მე ბა თურ ქე თის ინი ცია ტი ვებს, რო მელ თა მი ზა ნი 

აღ მო სავ ლე თი სა და და სავ ლე თის და მა კავ ში რე ბე ლი 

სატ რან სპორ ტო თუ ენერ გე ტი კუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ

რის გან ვი თა რე ბას ემ სა ხუ რე ბა, იქ ნე ბა ეს გაზ სა დე

ნე ბი, ნავ თობ სა დე ნე ბი, რკი ნიგ ზა თუ სხვა სატ რან

სპორ ტო არ ტე რიე ბი.28 აზერ ბაი ჯა ნულ და შუა აზიურ 

ენერ გო მა ტა რებ ლებ ზე წვდო მის გაუმ ჯო ბე სე ბა ორი

ვე ძა ლის თვის სა სარ გებ ლო და მომ გე ბია ნია. 

თურ ქე თი არა თუ არ ეწი ნააღ მდე გე ბა სა ქარ თვე

ლოს და სავ ლეთ თან დაახ ლოებ სა და მის ევ რო ატ

ლან ტი კურ ინ ტეგ რა ციას, არა მედ ამ სა კით ხებ ში ის 

სა ქარ თვე ლოს ერ თერ თი ყვე ლა ზე აქ ტიუ რი მხარ

დამ ჭე რია.29 ან კა რა ში მიიჩ ნე ვენ, რომ და სავ ლურ 

სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლი, ძლიე რი სა ქარ

თვე ლო თურ ქე თის ენერ გოუ საფ რთხოე ბის თვი სობ

რი ვი გაუმ ჯო ბე სე ბის სა წინ და რი იქ ნე ბა. ამა ვე დროს, 

თურ ქე თის რე გიო ნუ ლი და უსაფ რთხოე ბის პო ლი

ტი კის კი დევ ერ თი ტრა დი ციუ ლი პრიო რი ტე ტი შავ 

ზღვა ში რუ სე თის გავ ლე ნის შემ ცი რე ბაა.30 ამ ამო ცა

ნის მნიშ ვნე ლო ბა გან სა კუთ რე ბით 2008 წელს რუ სე

თის მიერ სა ქარ თვე ლო ში შე მოჭ რის და 2014 წელს 

ყი რი მის ანექ სიის შემ დეგ გაი ზარ და.31 

სამ ხრეთ კავ კა სიი სა და შა ვი ზღვის რე გიონ ში 
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თურ ქე თი ერ თი ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტიუ რი დიპ ლო

მა ტიით გა მოირ ჩე ვა. ან კა რა აქ ტიუ რობს რო გორც 

რე გიო ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის მრა ვალ მხრივ ფორ

მა ტებ ში, ისე რე გიო ნის ქვეყ ნებ თან ორ მხრივ ურ

თიერ თო ბებ შიც. ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შე დე გე ბით 

ზურ გგა მაგ რე ბუ ლი ან კა რა ასეთ პო ლი ტი კას დი დი 

ალ ბა თო ბით კი დევ უფ რო გა ნა ვი თა რებს. 2021 წლის 

ნოემ ბრის ბო ლოს პრე მიერ მი ნის ტრმა ერ დო ღან

მა გა ნაც ხა და, რომ თურ ქეთს სურ ვი ლი ჰქონ და და 

მზად იყო შუა მავ ლის რო ლი შეეს რუ ლე ბი ნა რუ სეთ სა 

და უკ რაი ნას შო რის რე გიონ ში მშვი დო ბის მი საღ წე

ვად.32 

შუა მავ ლო ბის სურ ვი ლის მიღ მა, ან კა რა უკ რაი

ნას თან ორ მხი რივ ურ თიერ თო ბებ საც დი ნა მიურ რე

ჟიმ ში ინარ ჩუ ნებს. ან კა რა არას დროს ერი დე ბა მკა

ფიო პო ზი ციის და ფიქ სი რე ბას რუ სე თის მიერ ყი რი მის 

უკა ნო ნო ანექ სიის სა კით ხზე, ყი რი მელ თა თარ თა 

დევ ნა ზე და უკ რაი ნის ევ რო ატ ლან ტი კურ მო მა

ვალ ზე. თა ვის თა ვად, რუ სეთ თან უთა ნას წო რო ომ ში 

ჩარ თუ ლი უკ რაი ნის თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ

ვნე ლო ბა აქვს თურ ქეთ თან სამ ხედ რო სამ რეწ ვე ლო 

თა ნამ შრომ ლო ბას. ამ სფე რო ში ორ მხრი ვი თა ნამ

შრომ ლო ბის სა კითხს ენ თუ ზიაზ მით ხვდე ბა ან კა რაც, 

რო მე ლიც მზად არის უკ რაი ნას მი სი უახ ლე სი ტექ ნო

ლო გიე ბი გაუ ზია როს.33 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ყა რა ბა ღის ომის მიმ დი ნა

რეო ბი სას და საო მა რი მოქ მე დე ბის დას რუ ლე ბის 

შემ დე გაც თურ ქეთ მა ღიად გა მო ხა ტა მზად ყოფ ნა სამ

ხედ რო ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა სა ქარ თვე ლოს თვი საც 
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გაე წია.34

ექ სპორ ტზე ორიენ ტი რე ბუ ლი35 და კონ კუ რენ ტუ

ნა რია ნი ეკო ნო მი კის მქო ნე თურ ქე თი ეკო ნო მი კუ რი 

ექ სპან სიის რე ჟიმ შია არა მხო ლოდ უშუა ლო სა მე

ზობ ლო სა და შა ვი ზღვის რე გიონ ში, არა მედ ევ რო პა

ში და შუა აზია შიც.36 თურ ქეთ სა და ევ რო კავ შირს შო

რის სა ვაჭ რო ურ თიერ თო ბე ბი ეყ რდნო ბა 1963 წელს 

ხელ მო წე რილ ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას და 1995 

წელს ამოქ მე დე ბულ ევ რო კავ ში რი – თურ ქე თის სა

ბა ჟო კავ ში რის ხელ შეკ რუ ლე ბას. თურ ქეთ მა სა თა ნა

დოდ გა მოი ყე ნა მის უშუა ლო სიახ ლო ვეს ისე თი დი დი 

და სტა ბი ლუ რი ბაზ რის არ სე ბო ბა, რო გო რიც ევ რო

კავ ში რია და ეს შე საძ ლებ ლო ბა მი სი ეკო ნო მი კურ ექ

სპან სიის ქვა კუთ ხე დად გა მოი ყე ნა. ამ გვა რად: ევ რო

კავ ში რი თურ ქე თის მთა ვა რი სა ვაჭ რო (ექ სპორ ტსა 

და იმ პორ ტშიც) პარ ტნიო რია. 2020 წელს თურ ქე თის 

იმ პორ ტის 33.4% ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან გან

ხორ ციელ და, თა ვის მხრივ, ევ რო კავ ში რის კენ იყო 

მი მარ თუ ლი თურ ქე თის ექ სპორ ტის 41.3%. ევ რო

კავ შირ თან ვაჭ რო ბის მო ცუ ლო ბით, რომ ლის წი ლიც 

2020 წელ ში 3.6% იყო, თურ ქე თი ევ რო კავ ში რის 

ექვს უდი დეს სა ვაჭ რო პარ ტნიორ თა შო რის იყო.37 

2020 წელს თურ ქეთ სა და ევ რო კავ შირს შო რის ვაჭ

რო ბის მო ცუ ლო ბამ 132 მი ლიარდ ევ როს მიაღ წია.38 

სა ვაჭ რო ურ თიერ თო ბის გარ და, ევ რო კავ ში რი თურ

ქეთ ში ყვე ლა ზე მსხვი ლი ინ ვეს ტო რი ცაა.

აზერ ბაი ჯან თან ურ თიერ თო ბე ბის ახალ სი მაღ ლე

ზე აყ ვა ნის და თა ნამ შრომ ლო ბის რე გიო ნა ლურ ფორ

მა ტებ ში აქ ტიუ რო ბის პა რა ლე ლუ რად, თურ ქეთ მა 
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მოუხ ში რა ერე ვან თან პირ და პირ კონ ტაქ ტზე გას ვლის 

მცდე ლო ბებს. ყა რა ბაღ ში მო პო ვე ბუ ლი გა მარ ჯვე ბის 

შემ დეგ ბა ქო თურ ქე თის მხრი დან სომ ხე თი სად მი გა

მო ხა ტულ კე თილ გან წყო ბას ნაკ ლე ბად აგ რე სიუ ლად 

ხვდე ბო და. თა ვის მხრივ, ან კა რას თან ურ თიერ თო

ბე ბის აღ დგე ნის სურ ვი ლი გა მოთ ქვა სომ ხე თის პრე

ზი დენ ტმაც.39 მხა რეებს შო რის გან ცხა დე ბებს მოჰ ყვა 

პრე ზი დენტ ბაი დე ნის პრე მიერ მი ნისტრ ერ დო ღა ნი

სად მი 2021 წლის ოქ ტომ ბერ ში გა ზია რე ბუ ლი იმე დი, 

რომ თურ ქე თი სომ ხეთ თან ურ თიერ თო ბას აღად გენ

და.40 რამ დე ნი მეთ ვია ნი მო ლა პა რა კე ბე ბის შემ დეგ, 

2021 წლის 13 დე კემ ბერს თურ ქე თის სა გა რეო საქ მე

თა მი ნის ტრმა მევ ლუთ ჩა ვუ შოღ ლუმ გა ნაც ხა და, რომ 

თურ ქე თი და სომ ხე თი მზად იყ ვნენ ურ თიერ თო ბა თა 

ნორ მა ლი ზე ბის თვის, რის თვი საც სა გან გე ბო წარ მო

მად გენ ლებს და ნიშ ნა ვენ და ურ თიერ თო ბის სრუ ლად 

აღ დგე ნის თვის სხვა სა ჭი რო ნა ბი ჯებს გა ნი ხი ლა ვენ. 

მი ნის ტრის თქმით ასე ვე აღ დგე ბა ჩარ ტე რუ ლი ფრე

ნე ბი ერე ვან სა და სტამ ბოლს შო რის. ჩა ვუ შოღ ლუმ 

აღ ნიშ ნა, რომ სომ ხეთ თან დია ლო გის ყვე ლა დე ტა ლი 

აზერ ბაი ჯან თან იქ ნე ბო და შე თან ხმე ბუ ლი.41 რა თქმა 

უნ და, ჯერ ად რეა ამ პრო ცე სის შე დე გებ ზე საუ ბა რი, 

თუმ ცა დღეს უკ ვე ცხა დია, რომ ბო ლოდ როინ დე ლი 

წარ მა ტე ბე ბით ზურ გგა მაგ რე ბუ ლი თურ ქე თი უარს 

ამ ბობს ნუ ლო ვა ნი ჯა მის თა მა შის წე სებ ზე და რე გიო

ნის უსაფ რთხოე ბის კონ ფი გუ რა ციის ძი რეუ ლი ცვლი

ლე ბის წი ნააღ მდე გი არ არის. 

ერ თა დერ თი მხა რე, რო მელ საც და მარ ცხე ბუ ლი 

სომ ხე თის იზო ლა ცია ში დარ ჩე ნა აწ ყობს რუ სე თია. 
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გან ცდი ლი მარ ცხის და ამ მარ ცხში რუ სე თის მიერ 

შეს რუ ლე ბუ ლი რო ლის შემ დეგ ფა ში ნია ნის მთავ რო

ბა ში ვე ღარ ხე და ვენ რუ სეთ ზე მიბ მუ ლი, იზო ლა ციის 

გაგ რძე ლე ბის აზრს. სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რის პა

სიუ რო ბის ფონ ზე, ყა რა ბა ღის მეო რე ომის დას რუ ლე

ბის შემ დეგ სომ ხე თი იძუ ლე ბუ ლია თა ვად მოი პო ვოს 

ის მი ნი მა ლუ რი სარ გე ბე ლი, რო მელ საც მას გა მარ

ჯვე ბუ ლი მხა რე პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი სტა ბი ლი ზა

ციის სა ნაც ვლოდ სთა ვა ზობს. ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ

ტის გა მო სომ ხე თი რე გიონ ში გან ვი თა რე ბუ ლი ყვე ლა 

საერ თა შო რი სო პროექ ტის მიღ მა დარ ჩა. ერე ვან ში 

კარ გად ეს მით, რომ 44 დღია ნი საო მა რი მოქ მე დე ბე

ბის შე დე გად და წე სე ბულ სტა ტუს კვოს შეც ვლა გან

ჭვრე ტად მო მა ვალ ში შეუძ ლე ბე ლია. კონ ფლიქ ტის 

თუნ დაც მის თვის არა სა ხარ ბიე ლო შე დე გით გა დაწ

ყვე ტამ ერე ვანს წარ სულ ში არ სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბი 

მოუხ სნა. აზერ ბაი ჯა ნი ერე ვან სა და ან კა რას შო რის 

დია ლო გის წი ნააღ მდე გი აღარ იქ ნე ბა. და სუს ტე ბულ 

სომ ხეთს ახალ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე უა რის თქმის ფუ

ფუ ნე ბა აღარ აქვს. 

 

რუსეთი

ყა რა ბა ღის მეო რე ომის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე 

მომ რავ ლდა ანა ლი ტი კოს თა რიც ხვი, რომ ლებ მაც 

სამ მხრი ვი შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რა და კონ ფლიქ

ტის ზო ნა ში რუს სამ შვი დო ბო თა გა მო ჩე ნა მოს კო

ვის კი დევ ერთ წარ მა ტე ბად მო ნათ ლეს. მარ თლაც, 

910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 

რუ სეთ მა მოი პო ვა რე გიონ ში სამ შვი დო ბო ძა ლე ბის 
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ახა ლი კონ ტინ გენ ტის გან თავ სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, 

თა ვი დაიმ კვიდ რა რო გორც მთია ნი ყა რა ბა ღის კონ

ფლიქ ტის ერ თა დერ თმა მე დია ტორ მა და სომ ხე თის 

კონ ტრო ლის ქვეშ დარ ჩე ნი ლი ტე რი ტო რიე ბის დე 

ფაქ ტო მმარ თველ მა. 

რუ სე თის „გა მარ ჯვე ბის“ თე ზი სის გა სამ ყა რებ

ლად გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს 

არ გუ მენ ტი მოს კო ვის მიერ შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის 

სამ ხრეთ კავ კა სიის სა მი ვე ქვეყ ნის ტე რი ტო რია ზე 

გან თავ სე ბის შე სა ხებ. ამ ფაქ ტობ რი ვად სწო რი მტკი

ცე ბის და ზუს ტე ბის თვის სა ჭი როა იმ გან სხვა ვე ბე ბის 

და სა ხე ლე ბაც, რომ ლე ბიც აზერ ბაი ჯა ნის ტე რი ტო

რია ზე გა მო ჩე ნილ რუს სამ შვი დო ბო ძა ლებს, სა ქარ

თვე ლოს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რიებ ზე და სომ ხეთ ში 

მოქ მედ სამ ხედ რო ბა ზებ ზე გან თავ სე ბუ ლი ძა ლე ბის

გან გა მოარ ჩევს. 

პირ ველ რიგ ში ეს მა თი იქ ყოფ ნის დრო ში გა წე

რი ლი ხან გრძლი ვო ბაა. რუ სი სამ შვი დო ბოე ბის მან

და ტი 5 წლია ნია. მხა რე თა შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე 

მა თი იქ ყოფ ნა შე საძ ლე ბე ლია გაგ რძელ დეს, თუმ ცა 

910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს ქმე

დით მე ქა ნიზმს, სა მი ხელ მომ წე რი დან ნე ბის მიერს 

ვე ტოს, რომ ლის ამოქ მე დე ბის შემ თხვე ვა ში სამ

შვი დო ბოე ბის მან და ტის გაგ რძე ლე ბა შეუძ ლე ბე ლი 

იქ ნე ბა. რა თქმა უნ და, ის ტო რიუ ლი გა მოც დი ლე ბა 

მიუ თი თებს, რომ რუ სეთს არას დროს გას ჭირ ვე ბია 

ხელ მო წე რი ლი შე თან ხმე ბე ბის დარ ღვე ვა, თუმ ცა ამ 

შემ თხვე ვა ში, ძნე ლი წარ მო სად გე ნია სტრა ტე გიუ

ლად მეორეხარისხოვან თეატრზე განლაგებული 
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200042 კა ცია ნი კონ ტინ გენ ტის გა მო აზერ ბაი ჯან თან 

(და შესაბამისად თურქეთთან) ღია კონ ფრონ ტა ცია ზე 

წას ვლა. 

მეო რე ას პექ ტი, რო მე ლიც ყა რა ბაღ ში რუ სი სამ

შვი დო ბოე ბის გა მო ჩე ნა ზე საუბ რი სას უნ და აღი ნიშ

ნოს, ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბია, რომ ლე ბიც რუ სე თი სა და 

აზერ ბაი ჯა ნის ურ თიერ თო ბებს სამ ხრეთ კავ კა სიის 

და ნარ ჩენ ორ ქვე ყა ნას თან ურ თიერ თო ბე ბის გან 

გა ნას ხვა ვებს. სომ ხე თის გან და სა ქარ თვე ლოს გან 

გან სხვა ვე ბით, აზერ ბაი ჯა ნი არ არის რუ სეთ ზე და

მო კი დე ბუ ლი არც ეკო ნო მი კუ რად, არც ენერ გოუ საფ

რთხოე ბის კუთ ხით, ხო ლო თურ ქეთ თან სტრა ტე გიუ

ლი პარ ტნიო რო ბა მი სი უსაფ რთხოე ბის და მა ტე ბი თი 

გა რან ტიაა. 

სამ შვი დო ბოე ბის ძი რი თა დი ფუნ ქცია ლა ჩი ნის 8 

კი ლო მეტ რია ნი კო რი დო რის 27 გას წვრივ და წე სე

ბუ ლი სა კონ ტრო ლო გამ შვე ბი პუნ ქტებ ზე მო რი გეო

ბაა. და პი რის პი რე ბის ხაზ ზე მა თი გას ვლა მხა რე თა 

მოთ ხოვ ნით ან პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზო ნა ზე სა ჰაე რო 

დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი აუ ცი ლებ ლო

ბის შემ თხვე ვა ში ხდე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ არეა

ლის უპი ლო ტო საფ რე ნი აპა რა ტე ბით სა ჰაე რო მო

ნი ტო რინ გი თურ ქე თი სა და რუ სე თის ერ თობ ლი ვი 

მარ თვის ცენ ტრი დან ხორ ცი ლე დე ბა. გა მო დის, რომ 

რუ სე თის სამ შვი დო ბო მი სია აზერ ბაი ჯა ნის სტრა ტე

გიუ ლი პარ ტნიო რის პერ მა ნენ ტუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო

ბის ქვეშ მიმ დი ნა რეობს. ეს რუ სი სამ შვი დო ბო მი სიის 

კი დევ ერ თი გან მას ხვა ვე ბე ლი ას პექ ტია. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს სომ ხე თი სა და სა ქარ თვე
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ლოს შეია რა ღე ბულ ძა ლებ თან შე და რე ბით აზერ ბაი

ჯა ნის შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

გა ცი ლე ბით მა ღა ლი დო ნე. ნა ტოს წევ რი ქვეყ ნის 

უპი რო ბო მხარ და ჭე რით ზურ გგა მაგ რე ბუ ლი აზერ

ბაი ჯა ნის თა ნა მედ რო ვე არ მიის წი ნააღ მდეგ სამ

ხედ რო უპი რა ტე სო ბის მო პო ვე ბის თვის მოს კოვს 

რე გიონ ში დის ლო ცი რე ბუ ლი ძა ლე ბი არ ეყო ფა და 

ამის თვის გა ცი ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სე ბის 

მო ბი ლი ზე ბა მოუ წევს. 

აზერ ბაი ჯა ნი ყუ რად ღე ბით ადევ ნებს თვალს რუ

სე თის სამ შვი დო ბო ძა ლე ბის მიერ მა თი მო ვა ლეო

ბის მან და ტით გან საზ ღვრულ ჩარ ჩოებ ში შეს რუ ლე

ბას და ამ ჩარ ჩოე ბის დაც ვის სა ჯა როდ ხაზ გას მას 

არც უმაღ ლე სი დო ნის შეხ ვედ რებ ზე ერი დე ბა. 2021 

წლის 26 ნოემ ბერს ვლა დი მერ პუ ტინ თან შეხ ვედ რი

სას ილ ჰამ ალიევ მა მე დიის თან დას წრე ბით გა ნაც ხა

და, რომ რუ სი სამ შვი დო ბოე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბის 

ზო ნა შეზ ღუ დუ ლი იყო 910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბით 

გან საზ ღვრუ ლი მან და ტით და სომ ხეთ ა ზერ ბაი ჯა

ნის საზ ღვარ ზე გა ნახ ლე ბუ ლი შე ტა კე ბე ბი მათ არ 

ეხე ბო და.43 რო გორც ჩანს, ბა ქო ში კარ გად ეს მით ის 

რის კე ბი, რომ ლე ბიც რუ სუ ლი ძა ლე ბის თვის მა თი 

ამო ცა ნე ბის ინ ტერ პრე ტა ციის სა შუა ლე ბის და ტო ვე

ბას სდევს თან. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 910 ნოემ ბრის 

შე თან ხმე ბა ში სამ შვი დო ბო ძა ლე ბის შე სა ხებ ჩა ნა წე

რი რამ დე ნი მე წი ნა და დე ბის გან შედ გე ბა და არას წო

რი ინ ტერ პრე ტა ციის სა შუა ლე ბას ზრდის. სომ ხე თი სა 

და აზერ ბაი ჯა ნის საზ ღვარ ზე და ზო გა დად რე გიონ ში 

და ძა ბუ ლო ბის გაგ რძე ლე ბის შემ თხვე ვა ში ასე თი ინ
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ტერ პრე ტა ციის რის კიც მოი მა ტებს. 

რო გორც ჩანს, ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტში ჩარ

თუ ლო ბის გაზ რდით მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი რის კე ბი 

კარ გად ეს მით მოს კოვ შიც. რუ სე თი რამ დენ ჯერ მე 

შეე ცა და ბა ქო და ერე ვა ნი პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი პე

რიო დის თვის და მა ხა სია თე ბელ ინ ცი დენ ტებ ზე რეა

გი რე ბის წე სებ სა და მე ქა ნიზ მებ ზე მო ლა პა რა კე ბის 

დაწ ყე ბა ზე დაე თან ხმე ბი ნა, თუმ ცა ყვე ლა ცდა უშე დე

გოდ დამ თავ რდა.44 რუ სე თის მიერ რე გიონ ში ახა ლი 

კონ ტინ გენ ტის გან თავ სე ბით მი ღე ბულ სარ გე ბელ ზე 

საუბ რი სას აუ ცი ლე ბე ლია იმ რის კე ბიც მი თი თე ბაც, 

რომ ლე ბიც ამ გვარ ნა ბი ჯებს მოჰ ყვე ბა. 

რუ სუ ლი პრო პა გან დის მიერ გა წეუ ლი ძა ლის ხმე

ვის მიუ ხე და ვად, კონ ფლიქ ტის დაწ ყე ბი სა და მიმ

დი ნა რეო ბის ყვე ლა ფაქ ტობ რი ვი გა რე მოე ბა მიუ

თი თებს, რომ მოს კო ვი 2020 წლის 27 სექ ტემ ბერს 

მოუ ლოდ ნე ლო ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა ან ვერ მოა ხერ

ხა სა თა ნა დო მომ ზა დე ბა ასე თი მას შტა ბის კონ ფლიქ

ტის დაწ ყე ბის თვის.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რუ სე თი ყა რა ბა ღის სა კით ხში 

1990ია ნი წლე ბის და საწ ყი სი დან ვე ჩაერ თო და 1994 

წელ საც მე დია ტო რის როლს ას რუ ლებ და. ამ შემ

თხვე ვა ში, სამ ხრეთ კავ კა სიის და შა ვი ზღვის რე გიო

ნის სხვა კონ ფლიქ ტე ბის გან გან სხვა ვე ბით, მოს კო ვის 

პო ზი ცია მარ თლაც უფ რო ახ ლოს იყო შუა მავ ლის 

ფუნ ქციას თან. მიუ ხე და ვად ამი სა, რუ სეთ მა ვე რა ფე რი 

იღო ნა 2020 წლის 27 სექ ტემ ბერს დაწ ყე ბუ ლი საო

მა რი მოქ მე დე ბე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად და უახ

ლოე სი მო კავ ში რის და სა ცა ვად: 1994 წელს დამ ყა რე
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ბუ ლი სტა ტუს ქვო მას შტა ბუ რი ომი თა და ვი თა რე ბის 

რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბით დას რულ და. ფაქ ტია, 

რომ რუ სე თის ასე თი პო ლი ტი კა, სხვა კონ ფლიქ ტებ

ში პირ და პი რი ჩარ თუ ლო ბის მსგავ სად, მშვი დო ბის 

მომ ტა ნი ვერ აღ მოჩ ნდა. შუა მავ ლის მი სია მარ ცხით 

დას რულ და, რო გორც რუ სე თის თვის, ასე ვე მას ზე და

მო კი დე ბუ ლი მო კავ ში რის თვის. ძნე ლია ასეთ შე დეგს 

რუ სე თის წარ მა ტე ბა ეწო დოს. ამა ვე დროს, რუ სეთს 

მოუ წია რე გიონ ში ისე თი ძლიე რი და აქ ტიუ რი მო თა

მა შის გა მო ჩე ნას თან შე გუე ბაც, რო გო რიც თურ ქე თია. 

მოს კო ვი იძუ ლე ბუ ლი გახ და დაე ვიწ ყე ბი ნა ფა ში ნია

ნის მთავ რო ბის მი მართ ურ თიერ თო ბის საწ ყის ეტაპ

ზე გა მოვ ლე ნი ლი უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა და 

შე გუე ბო და პუ ტინ თან ახ ლო ურ თიერ თო ბის მქო ნე 

სო მე ხი ლი დე რე ბი სა და ოლი გარ ქე ბის დევ ნას სომ

ხე თის ახა ლი მთავ რო ბის მხრი დან. სა ბო ლოო ჯამ ში, 

ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შემ დეგ რუ სე თის თვის გაი

ზარ და იმ კომ პრო მი სე ბის რიც ხვი, რომ ლებ ზეც მას 

რე გიონ ში მოუ წევს წას ვლა. ერ თა დერ თი რაც ახ ლა 

მოს კოვს შეუძ ლია დროის მო გე ბაა, სა ნამ რე გიონ ში 

არ სე ბუ ლი ძალ თა ბა ლან სი კვლავ არ მის ცემს მას სა

კუ თა რი მდგო მა რეო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის სა შუა ლე ბას. 

ყა რა ბა ღის მეო რე ომ მა აჩ ვე ნა, რომ რუ სეთ

თან დაახ ლოე ბა და სა გა რეო პო ლი ტი კის ვექ ტო რის 

მოს კოვ ზე გას წო რე ბა არ იცავს მის მო კავ ში რეებს 

კა ტას ტრო ფუ ლი შე დე გე ბის გან. „ევ რა ზიულ კავ შირ

ში“ შეს ვლით, ენერ გე ტი კუ ლი და სატ რან სპორ ტო 

სექ ტო რის დი დი ნა წი ლის რუ სე თის თვის გა და ცე მით 

სომ ხე თის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა დაჩ ქა რე ბის 
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ნაც ვლად შე ნელ და.45 მეო რე ყა რა ბა ღის ომს სომ

ხე თი აზერ ბაი ჯან ზე გა ცი ლე ბით მწი რი ბიუ ჯე ტი თა 

და მცი რე ეკო ნო მი კით შეხ ვდა, რაც მი სი სამ ხედ რო 

თვალ საზ რი სით მოუმ ზა დებ ლო ბის ერ თერ თი მი

ზე ზიც იყო. სომ ხე თი ვერც რუ სეთ თან სტრა ტე გიულ

მა და სამ ხედ რო მო კავ ში რეო ბამ დაიც ვა. სომ ხეთს, 

რო გორც „ოდკბ“ს წევრ სა ხელ მწი ფოს სა ფუძ ვლია

ნი იმე დი ჰქონ და, რომ სამ ხედ რო მარ ცხის თა ვი დან 

აცი ლე ბის უკი დუ რე სი გა მო სა ვა ლი სა მო კავ ში რეო 

ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რუ სე თის სამ

ხედ რო დახ მა რე ბა იქ ნე ბო და. სომ ხე თის ეს იმე დიც 

ამაო აღ მოჩ ნდა. სხვა მრა ვა ლი შემ თხვე ვის გან გან

სხვა ვე ბით, რო ცა რუ სე თი, სა კუ თარ ინ ტე რე სებ ზე 

დაყ რდნო ბით, საერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ ნორ

მე ბის საკ მაოდ თა ვი სუ ფა ლი ინ ტერ პრე ტა ციის უფ ლე

ბას აძ ლევ და თავს, ამ ჯე რად პუ ტი ნი სომ ხეთ თან და

დე ბუ ლი სა მო კავ ში რეო ხელ შეკ რუ ლე ბის ტექ სტთან 

უკი დუ რე სად ახ ლოს მდგო მი პო ზი ციით წარ სდგა და 

რუ სე თის საო მარ მოქ მე დე ბებ ში ჩა რე ვა გა მო რიც

ხა ხელ შეკ რუ ლე ბა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი პი რო ბის, 

სომ ხე თის ტე რი ტო რია ზე პირ და პი რი თავ დას ხმის, 

არარ სე ბო ბის გა მო.46 რუ სე თის ამ პო ზი ციის სიმ ყი

ფე კი დევ უფ რო მკა ფიო გახ და 2021 წლის შე მოდ

გო მა ზე გა ნახ ლე ბუ ლი შე ტა კე ბე ბის ფონ ზე, რომ ლე

ბიც ამ ჯე რად უშუა ლოდ სომ ხე თი სა და აზერ ბაი ჯა ნის 

საერ თა შო რი სო საზ ღვარ ზე ხდე ბო და და 910 ნოემ

ბრის შე თან ხმე ბის და დე ბის შემ დეგ ყვე ლა ზე დი დი 

მსხვერ პლი მოჰ ყვა ორი ვე მხრი დან. 2021 წლის 16 

ნოემ ბერს სომ ხე თის უშიშ როე ბის საბ ჭოს თავ მჯდო
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მა რემ, არ მენ გრი გო რიან მა, გა ნაც ხა და, რომ სომ ხე

თი აპი რებ და რუ სე თის თვის სამ ხედ რო დახ მა რე ბის 

მოთ ხოვ ნით მიე მარ თა.47 მოთ ხოვ ნას სა ფუძ ვლად ორ 

ქვე ყა ნას შო რის 1997 წლის 29 აგ ვის ტოს და დე ბუ ლი 

„მე გობ რო ბის, თა ნამ შრომ ლო ბის და ურ თიერ თდახ

მა რე ბის შე თან ხმე ბა“ ედე ბო და, რო მე ლიც აუ ცი ლე

ბელ დახ მა რე ბას ით ვა ლის წი ნებ და ერ თერ თი ქვეყ

ნის ტე რი ტო რია ზე სამ ხედ რო აგ რე სიის შემ თხვე ვა ში. 

გრი გო რიან მა ასე ვე გა ნაც ხა და, რომ რუ სე თის გან 

დახ მა რე ბის არ მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში სომ ხე თი „სხვა 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის“ ძიე ბას დაიწ ყებ და. მოს კო ვის 

პა სუ ხი ამ ჯე რა დაც თავ შე კა ვე ბუ ლი იყო და სამ ხედ რო 

დახ მა რე ბის გა წე ვის აუ ცი ლებ ლო ბა დიპ ლო მა ტიუ

რი მე დია ციით მიღ წეუ ლი ცეც ხლის შეწ ყვე ტით მოა

ხერ ხა.48 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რუ სეთს სომ ხე თის თვის 

უსაფ რთხოე ბის გა რან ტიე ბი მი ცე მუ ლი აქვს რო გორც 

ორ მხრივ ფორ მატ ში (1997 წლის ხელ შეკ რუ ლე ბით), 

ისე მრა ვალ მხრივ, „კო ლექ ტიუ რი უსაფ რთხოე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ციის“, ფორ მატ ში. 

ნა თე ლია, რომ რუ სე თის მიერ ნა კის რი ვალ დე

ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბი სად მი თა ვის არი დე ბის პრე

ცე დენ ტი ნი შან დობ ლი ვი იქ ნე ბა რუ სე თის მიერ შექ

მნი ლი ეკო ნო მი კუ რი თუ სამ ხედ რო ბლო კე ბის სხვა 

წევ რე ბის თვი საც. 

რუ სე თი ვერ მის ცემს აზერ ბაი ჯან თან ურ თიერ თო

ბე ბის გა ფუ ჭე ბის სა შუა ლე ბას თავს არა მარ ტო ფარ

თო ეკო ნო მი კუ რი და სტრა ტე გიუ ლი მი ზე ზე ბის გა მო 

არა მედ 910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბა ში გათ ვა ლის წი

ნე ბუ ლი ვე ტოს კონ კრე ტუ ლი მე ქა ნიზ მის გა მოც  სამ
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შვი დო ბოე ბის მან და ტის ამო წურ ვამ დე 6 თვით ად რე 

შე თან ხმე ბის ნე ბის მიერ ხელ მომ წერს მა თი მან და ტის 

გაგ რძე ლე ბა ზე ვე ტოს და დე ბის უფ ლე ბა აქვს. ეს პი

რო ბა მოს კო ვის თვის ისე თი და მა ტე ბი თი შეზ ღუდ ვაა, 

რო მელ საც ის გვერდს ვერ აუვ ლის. ამ ვი თა რე ბა ში 

მო სა ლოდ ნე ლია მოს კო ვის მხრი დან მის თვის კონ

ფლიქ ტის რე გიო ნებ ში ფე ხის მო კი დე ბის ჩვეუ ლი მე

ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბა. აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის 

რე გიო ნის მსგავ სად, რუ სი სამ შვი დო ბოე ბის პა სუ

ხის მგებ ლო ბის ზო ნა ში დარ ჩე ნი ლი მო სახ ლეო ბის 

მა სობ რი ვი პას პორ ტი ზა ცია მათ არარ სე ბუ ლი „არ ცა

ხის“ მო ქა ლა ქეე ბის ნაც ვლად რუ სე თის მო ქა ლა ქეე

ბად აქ ცევს, რაც აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის მსგავ სად 

რუ სეთს პრო ვო კა ციე ბის მოწ ყო ბი სა და სპე ცო პე რა

ციე ბის ჩა ტა რე ბის რე სურსს გაუზ რდის. ამა ვე დროს, 

ასეთ მცი რე რე გიონ ში რუ სუ ლი პას პორ ტე ბის და რი

გე ბა ბა ქოს ყუ რად ღე ბა საც მიიპ ყრობს და შე სა ბა მი სი 

დას კვნე ბის გა მო ტა ნის კენ უბიძ გებს. სომ ხე თი სა და 

ყა რა ბაღ ში რუ სი სამ შვი დო ბოე ბის დის ლო ცი რე ბის 

ზო ნის და მა კავ ში რე ბე ლი ერ თა დერ თი გზა აზერ ბაი

ჯა ნუ ლი ძა ლე ბის კონ ტრო ლის ქვე შაა. 

რუ სე თი შეეც დე ბა შეძ ლე ბის დაგ ვა რად დაა მუხ

რუ ჭოს ან გაა წო ნას წო როს აზერ ბაი ჯა ნი სა და თურ

ქე თის სა ბო ლოო დაახ ლოე ბა. თუმ ცა ძნე ლი წარ მო

სად გე ნია ამ მხრივ მოს კოვს ბა ქოს თვის სა პირ წო ნე 

ან თუნ დაც ალ ტერ ნა ტიუ ლი შე თა ვა ზე ბის გა კე თე ბა 

შეეძ ლოს. თურ ქე თი აზერ ბაი ჯა ნის ენერ გე ტი კუ ლი 

რე სურ სე ბის ყვე ლა ზე დი დი მომ ხმა რე ბე ლი და ევ

რო პა ში მი მა ვა ლი ბა ქოს თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
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ექ სპორ ტის გამ რი გეა. გარ და ამი სა, თურ ქუ ლი სამ

ხედ რო მრეწ ვე ლო ბის სწრა ფი გან ვი თა რე ბის გათ ვა

ლის წი ნე ბით, უახ ლოეს მო მა ვალ ში აღარ იარ სე ბებს 

შეია რა ღე ბა, რომ ლის მი წო დე ბა საც თურ ქე თი აზერ

ბაი ჯა ნის თვის ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. შეია რა ღე ბის 

ცალ კეულ სა ხეო ბებ ში, ეს გან სა კუთ რე ბით იმ სა ხეო

ბებს ეხე ბა, რო მელ თა წარ მოე ბა თა ნა მედ რო ვე ტექ

ნო ლო გიებს მოით ხოვს, მოს კოვს უკ ვე აღარ შეუძ ლია 

აზერ ბაი ჯანს ის რაე ლი სა და თურ ქე თის პრო დუქ ციის 

ალ ტერ ნა ტი ვა შეს თა ვა ზოს. აზერ ბაი ჯა ნი რუ სე თის 

მე ზო ბე ლი სა ხელ მწი ფოე ბი დან ის იშ ვია თი გა მო

ნაკ ლი სია, რო მე ლიც მას ზე ნუ ლო ვა ნი ენერ გო და

მო კი დე ბუ ლე ბით გა მოირ ჩე ვა. მე ტიც, სა სარ გებ ლო 

წია ღი სეუ ლით მდი და რი აზერ ბაი ჯა ნი მსოფ ლიოს 

ყვე ლა ზე თვით კმარ ქვეყ ნებს შო რი საა და სრუ ლად 

ფა რავს სა კუ თა რი წარ მოე ბის ელექ ტროე ნერ გიი თა 

და ბუ ნებ რი ვი აი რით მი სი ში და ბაზ რის მოთ ხოვ ნებს. 

ამ გვა რად, 2020 წელს აზერ ბაი ჯან მა 25.8 ტე რა ვატ 

საა თი ელექ ტროე ნერ გია აწარ მოა, მოხ მა რე ბამ კი 

19 ტე რა ვატ საა თი შეად გი ნა.49 კი დევ უფ რო დი დი 

სხვაო ბაა ბუ ნებ რი ვი აი რის მო პო ვე ბა სა და მოხ მა

რე ბას შო რის: იმა ვე 2020 წელს აზერ ბაი ჯან მა 26.4 

მი ლიარ დი კუ ბუ რი მეტ რი ბუ ნებ რი ვი აი რი მოი პო ვა, 

რო ცა წლიუ რი მოხ მა რე ბა მხო ლოდ 5.5 მი ლიარ დი 

კუ ბუ რი მეტ რით შე მოი ფარ გლა.50 ქვეყ ნის ენერ გო

რე სურ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ეს მო ცე მუ ლო ბა გან

ჭვრე ტად მო მა ვალ ში არ შეიც ვლე ბა. 

ამა ვე დროს, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ რუ

სე თის „სამ შვი დო ბო ძა ლე ბის“ მის ტე რი ტო რია ზე 



44 ყარაბაღის მეორე ომი – ერთი წლის შემდეგ

დაშ ვე ბით აზერ ბაი ჯან მა ღია კა რი დაუ ტო ვა სა კუ თარ 

ტე რი ტო რია ზე თურ ქუ ლი ძა ლე ბის გან თავ სე ბის შე

საძ ლებ ლო ბა საც. სა ვა რაუ დოდ, ბა ქო არ იჩ ქა რებს ამ 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბერ კე ტის გა მო ყე ნე ბას და ამ ნა ბიჯს 

რე გიონ ში ძალ თა ბა ლან სის მის თვის არა სა სურ ვე

ლად ცვლი ლე ბის შემ თხვე ვა ში გა დად გამს. ასეთ მო

მენ ტად ბა ქომ მოს კო ვის მხრი დან აზერ ბაი ჯა ნის მი

მართ გა დად გმუ ლი ნე ბის მიე რი მტრუ ლად აღ ქმუ ლი 

ნა ბი ჯი შეიძ ლე ბა გა ნი ხი ლოს. 

ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შემ დეგ მოს კოვს მის 

კავ კა სიურ სტრა ტე გია ში თურ ქე თის აქ ტიუ რი მოქ

მე დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა მოუ წევს. ნა ტოს წევ რმა 

სა ხელ მწი ფომ და ამ ბი ციურ მა რე გიო ნა ლურ მა მო

თა მა შემ გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი შეას რუ ლა აზერ

ბაი ჯა ნის მიერ გა მარ ჯვე ბის მო პო ვე ბა ში, რი თაც გარ

კვეუ ლი უპი რა ტე სო ბა მოი პო ვა ინერ ტუ ლი მოს კო ვის 

ფონ ზე. რუ სე თის გან გან სხვა ვე ბით თურ ქე თი არ იყო 

იძუ ლე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის მხა რე თა მი მართ თა ნა ბა

რი და გა წო ნას წო რე ბუ ლი მიდ გო მა გა მოე ჩი ნა. მი სი 

მხარ და ჭე რა ცალ მხრი ვი, უპი რო ბო და ერ თმნიშ

ვნე ლო ვა ნი იყო. ან კა რას თან მიმ დევ რულ მა რე გიო

ნულ მა პო ლი ტი კამ შე დეგს მიაღ წია, სტრა ტე გიუ ლი 

ინი ცია ტი ვა თურ ქე თის ხელ ში აღ მოჩ ნდა. რუ სე თი 

მის მო საზ ღვრე რე გიონ ში თურ ქე თის სამ ხედ რო და 

პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის ზრდას საფ რთხედ აღიქ ვამს, 

თუმ ცა რე გიონ ში მოქ მე დე ბის რე სურ სი შეზ ღუ დუ

ლი აქვს. შე სა ბა მი სი შე საძ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში 

მოს კო ვი თურ ქეთ ზე ზე წო ლას ორ ქვე ყა ნას შო რის 

პირ და პი რი თუ ირი ბი კონ ფრონ ტა ციის სხვა თეატ რზე 
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შეეც დე ბა. 

რუ სე თი სა და თურ ქე თის ურ თიერ თო ბა ტრა დი

ციუ ლი ფორ მა თა ნამ შრომ ლო ბი სა და მე ტო ქეო ბის 

ნა ზა ვია. თან მიმ დევ რუ ლი სა გა რეო პო ლი ტი კის წყა

ლო ბით, თურ ქეთ მა ბო ლო ათ წლეუ ლებ ში სა კუ თა რი 

გავ ლე ნის გაზ რდა ახ ლო აღ მო სავ ლეთ სა და ჩრდი

ლოეთ აფ რი კას თან ერ თად იმ სივ რცე შიც მოა ხერ

ხა, რო მელ ზეც ჯერ რუ სე თის იმ პე რიის, შემ დეგ კი 

საბ ჭო თა კავ ში რის მმარ თვე ლო ბა ვრცელ დე ბო და 

და თურ ქე თის თვის საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში მიუწ

ვდო მე ლი იყო. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ აქ მოიაზ რე ბა 

რო გორც თურ ქუ ლე ნო ვა ნი სამ ყა რო (შუა აზიის ქვეყ

ნე ბი, აზერ ბაი ჯა ნი), ასე ვე უკ რაი ნა (ყი რიმ ში მცხოვ

რე ბი თურ ქუ ლე ნო ვა ნი უმ ცი რე სო ბით), სამ ხრე თი და 

ჩრდი ლოე თი კავ კა სია. 

ცალ კე აღ ნიშ ვნის ღირ სია თურ ქე თის გან ვი თა

რე ბუ ლი და ექ სპორ ტზე ორიენ ტი რე ბუ ლი სამ ხედ

რო მრეწ ვე ლო ბა, რო მე ლიც ან კა რამ ეკო ნო მი კუ რი 

აქ ტი ვის გარ და სა გა რეო პო ლი ტი კის და მა ტე ბით 

ბერ კე ტად გარ დაქ მნა. ყა რა ბა ღის მეო რე ომის დას

რუ ლე ბის შემ დეგ ექ სპერ ტთა გან ხილ ვის ერ თერ თი 

ყვე ლა ზე ხში რი თე მა აზერ ბაი ჯა ნის გა მარ ჯვე ბა ში 

თურ ქე თის მიერ მი წო დე ბუ ლი შეია რა ღე ბის მნიშ ვნე

ლო ბა იყო. აზერ ბაი ჯა ნის სამ ხედ რო წარ მა ტე ბა თურ

ქეთ მა მის ეკო ნო მი კურ წარ მა ტე ბა დაც აქ ცია. თურ

ქუ ლი კომ პა ნია „ბაი რახ ტა რის“ მიერ წარ მოე ბუ ლი 

დამ რტყმე ლი უპი ლო ტო საფ რე ნი აპა რა ტის, TB2ის 

შე ძე ნი სად მი ინ ტე რე სი რამ დე ნი მე ქვე ყა ნამ გა მო ხა

ტა. ორ ათეულ ზე მე ტი TB2 შეი ძი ნა პო ლო ნეთ მა, ინ
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ტე რე სი გა მო ხა ტა რუ სეთ თან მო საზ ღვრე ნა ტოს კი

დევ ერ თმა წევ რმა ლატ ვიამ.51 თურ ქეთ მა გააღ რმა ვა 

სამ ხედ რო ტექ ნი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბა უკ რაი ნას

თან, რო მელ მაც 12 ერ თეუ ლი სა ხელ გან თქმუ ლი 

TB2ის შე ძე ნის შემ დეგ კი დევ 24 ერ თეუ ლის შე ძე ნის 

სურ ვი ლი გა მოთ ქვა.52 თა ვის თა ვად, ამ მოვ ლე ნებ მა 

რუ სე თის უარ ყო ფი თი რეაქ ცია გა მოიწ ვია, რო მე ლიც 

კი დევ უფ რო გაამ ძაფ რა უკ რაი ნის მიერ თურ ქუ ლი 

საფ რე ნი აპა რა ტის დონ ბას ში საბ რძო ლო გა მო ყე ნე

ბამ.53 

თურ ქე თის ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტში ჩა რე ვა და 

უკ რაი ნას თან ურ თიერ თო ბის გაღ რმა ვე ბა რუ სე თის 

მიერ მი სი ექ სკლუ ზიუ რი გავ ლე ნის სფე რო ში მი სი 

ინ ტე რე სე ბის სა წი ნააღ მდე გო ქმე დე ბად ფას დე ბა. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, თურ ქე თი და რუ სე თი ტრა დი ციას 

არ ღა ლა ტო ბენ და ურ თიერ თო ბე ბის პარ ტნიო რულ 

ფორ მას ინარ ჩუ ნე ბენ. აზერ ბაი ჯა ნი დან გაზ რდი ლი 

იმ პორ ტის მიუ ხე და ვად54, რუ სე თი თურ ქე თის ბუ ნებ

რი ვი აი რის უმ სხვი ლე სი მიმ წო დე ბე ლია.55 პე რიო დუ

ლად ცხად დე ბა რუ სე თი სა და თურ ქე თის ერ თობ ლი ვი 

პროექ ტე ბი სამ ხედ რო სამ რეწ ვე ლო სფე რო შიც.56 

მი სი გავ ლე ნის ზრდის პა რა ლე ლუ რად ან კა რას აწ

ყობს მოს კოვ თან პარ ტნიო რუ ლი ურ თიერ თო ბის 

შე ნარ ჩუ ნე ბა, თურ ქეთ თან პირ და პი რი კონ ფრონ

ტა ციის სურ ვი ლი არც მოს კოვ ში შეი ნიშ ნე ბა. შე სა

ბა მი სად, უახ ლოეს მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლია 

გავ ლე ნე ბის თვის ბრძო ლის პა რა ლე ლუ რად, ამ ორ 

ქვე ყა ნას შო რის ორ მხრივ ურ თიერ თო ბა ში თა ნამ

შრომ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. ამა ვე დროს აღ სა ნიშ ნა
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ვია, რომ რუ სე თი ვერ გა რის კავს თურ ქე თის თვის მის 

„ახ ლო სა მე ზობ ლო ში“ დათ მო ბებ ზე წას ვლას, ეს მის 

მიერ გავ ლე ნის ექ სკლუ ზიურ სფე რო ზე უა რის თქმის 

ტოლ ფა სი იქ ნე ბა. უკ რაი ნის შემ თხვე ვა აჩ ვე ნებს, 

რომ თურ ქეთ თან კონ ფრონ ტა ციის ნაც ვლად რუ სე თი 

თურ ქუ ლი შეია რა ღე ბის მომ ხმა რებ ლებ ზე ზე წო ლას 

არ ჩევს. ამ დრომ დე თურ ქე თი წარ მა ტე ბით ლა ვი

რებ და მოს კოვ თან პარ ტნიო რო ბა სა და მე ტო ქეო ბას 

შო რის, თუმ ცა ინ ტე რეს თა გახ ში რე ბუ ლი და პი რის

პი რე ბის ფონ ზე, ძნე ლი სათ ქმე ლია, თუ რამ დენ ხანს 

გას ტანს რე გიონ ში გავ ლე ნის მო პო ვე ბის მო სურ ნე 

ორ ძა ლას შო რის ურ თიერ თო ბე ბის კონ სტრუქ ციუ ლი 

ფორ მა. 

ყა რა ბა ღის უსაფ რთხოე ბა ახ ლა ერევ ნის ნაც

ვლად მოს კოვ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. არ დაა ყოვ

ნა შეც ვლი ლი რეა ლო ბის სიმ ბო ლუ რი გა მო ხატ ვის 

ფორ მებ მაც, „არ ცა ხის“ თვით გა მოც ხა დე ბულ მა 

პარ ლა მენ ტმა რუ სულ ენას “რეს პუბ ლი კის“ ოფი

ცია ლუ რი ენის სტა ტუ სი მია ნი ჭა.57 სა ხელ მწი ფო ენის 

ცვლი ლე ბა ყა რა ბაღ ში, პას პორ ტი ზა ცია და რუ სუ ლი 

ექ სპან სიის სხვა მსგავ სი ფორ მე ბი სა ქარ თვე ლოს

თვის ნაც ნო ბი და მტკივ ნეუ ლი გა მოც დი ლე ბაა, თუმ ცა 

გაურ კვე ვე ლია, თუ რის თვის გა მოი ყე ნებს რუ სე თი ამ 

ზო მე ბით შეც ვლილ რეა ლო ბას იმ პი რო ბებ ში, რო ცა 

აზერ ბაი ჯა ნის საერ თა შო რი სოდ აღია რე ბუ ლი ტე რი

ტო რიის კონ ტრო ლი დროე ბით ხა სიათს ატა რებს და 

მის მიერ პერ მა ნენ ტუ ლი ფორ მის შე ძე ნა ნაკ ლე ბად 

სა ვა რაუ დოა. 

ერ თი ერ თი შე საძ ლებ ლო ბა რუ სე თის მიერ „არ
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ცა ხის“ აზერ ბაი ჯა ნის კონ ტროლს მიღ მა დარ ჩე ნი ლი 

ტე რი ტო რიე ბის გან ოკუ პი რე ბუ ლი აფ ხა ზე თი სა და 

ცხინ ვა ლის რე გიო ნის მსგავ სი ფსევ დო და მოუ კი დე

ბე ლი წარ მო ნაქ მნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბაა, თუმ ცა ასე თი 

ინი ცია ტი ვის გან ხორ ციე ლე ბაც მოს კო ვის თვის მა ღა

ლი რის კის შემ ცვე ლია და პო ტენ ციურ სარ გე ბელს 

ბევ რად აღე მა ტე ბა. 

ყა რა ბაღ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის პა რა ლე ლუ

რად, რუ სე თი აგ რძე ლებს სომ ხე თის სუ ვე რე ნი ტე ტის 

შეზ ღუდ ვის პრო ცესს. პუ ტი ნის მცდე ლო ბა, სომ ხეთ 

თურ ქე თის და სომ ხეთ ი რა ნის საზ ღვრე ბის გა კონ

ტრო ლე ბის გარ და რუ სუ ლი ნა წი ლე ბი აზერ ბაი ჯან თან 

საზ ღვარ ზეც გა ნე ლა გე ბი ნა წა რუ მა ტე ბე ლი გა მოდ გა. 

პრე ზი დენ ტმა ალიევ მა აზერ ბაი ჯა ნის მხრი დან ასე თი 

წი ნა და დე ბის გან ხილ ვაც კი გა მო რიც ხა. 

910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბის თა ნახ მად, უშუა

ლოდ საზ ღვრე ბის გარ და, რუ სე თის ფე დე რა ლუ რი 

უსაფ რთხოე ბის სამ სა ხუ რის კონ ტროლ ქვეშ მოექ ცე

ვა ნა ხი ჭე ვა ნის ექ სკლა ვი სა და აზერ ბაი ჯა ნის ძი რი

თა დი ნა წი ლის და მა კავ ში რე ბე ლი დე რე ფა ნიც. 

ნა თე ლია, რომ რუ სე თი არ აპი რებს თა ვი შეიზ ღუ

დოს რე გიონ ში სა კუ თა რი გავ ლე ნის გაძ ლიე რე ბის

გან და ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად არც ისე თი ლოია ლუ რი 

მო კავ ში რის სა ხელ მწი ფოებ რიო ბის ფა ტა ლუ რად და

სუს ტე ბას ერი დე ბა, რო გო რიც სომ ხე თია. 

ყა რა ბა ღის მეო რე ომ მა კი დევ ერ თხელ ცხად ყო, 

რომ რუ სე თი მი სი მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი სად მი მეც ხრა

მე ტე საუ კუ ნის საერ თა შო რი სო პო ლი ტი კის თვის და

მა ხა სია თე ბე ლი მტა ცებ ლუ რი მიდ გო მით მოქ მე დებს 
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და მო კავ ში რის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით ნა კის რი დახ მა

რე ბის ნაც ვლად სა კუ თა რი პო ზი ციე ბის გამ ყა რე ბას 

ამ ჯო ბი ნებს. 

სომ ხე თის მიერ გან ცდი ლი მარ ცხი და მი სი ზო

გა დი სტრა ტე გიუ ლი მდგო მა რეო ბა გაკ ვე თი ლი უნ და 

იყოს იმ ძა ლე ბის თვის, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს 

გეო პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბის გა სა ღებს ჩრდი

ლოეთ ში ეძე ბენ. ერ თა დერ თი, რა საც რუ სეთ თან 

ეკო ნო მი კუ რი ან სტრა ტე გიუ ლი ურ თიერ თო ბის გაღ

რმა ვე ბა იწ ვევს ქვეყ ნის სტრა ტე გიულ ჩიხ ში შეს ვლაა. 

მოს კო ვი არ არის დაინ ტე რე სე ბუ ლი მი სი მო კავ ში

რეე ბის გაძ ლიე რე ბით, ერ თა დერ თი მი ზა ნი აბ სო

ლუ ტუ რი კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბა და სუ ვე რე ნი ტე ტის 

სა ბო ლოოდ წაშ ლაა. 
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ნაწილი II

ყარაბაღის 
მეორე ომი და 
საქართველო
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სომხეთ-აზერბაიჯანის 
მეორე ომი და 
საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიები

 
სამ წუ ხა როდ, სამ ხრეთ კავ კა სია ში კონ ფლიქ ტე

ბის მოგ ვა რე ბა ზე მო მუ შა ვე საერ თა შო რი სო ორ გა

ნი ზა ციე ბი სა და მკვლე ვარ თა დი დი ნა წი ლის მიდ

გო მა სამ ხრეთ კავ კა სია ში „გა ყი ნულ“ კონ ფლიქ ტთა 

მი მართ იდენ ტუ რია: ისი ნი კრი მი ნა ლუ რი გზე ბით, 

მათ შო რის კა ცობ რიო ბის წი ნა შე ჩა დე ნი ლი და ნა შაუ

ლე ბით, დამ კვიდ რე ბუ ლი სტა ტუს კვოს „ნორ მა ლი

ზა ციას“ და „ლე გა ლი ზა ციას“ ემ ხრო ბიან. მათ მიერ 

წა მოჭ რი ლი დია ლო გი სა და შე რი გე ბის ინი ცია ტი ვე

ბი ნაკ ლე ბად ით ვა ლის წი ნებს ეთ ნი კუ რი წმენ დის და 

სხვა უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის მსხვერ პლთა ინ ტე რე სე

ბის დაც ვას (საც ხოვ რე ბელ ად გილ ზე დაბ რუ ნე ბას, 

უკა ნო ნოდ ჩა მორ თმეუ ლი ქო ნე ბა ზე სა კუთ რე ბის 

უფ ლე ბის აღ დგე ნას და ა.შ.) და რო გორც წე სი, მიზ

ნად ისა ხავს მო ცე მულ მო მენ ტში მომ გე ბიან პო ზი

ცია ზე მყო ფი მხა რის ანუ სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში 
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ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რიებ ზე და იქ დარ ჩე ნილ მო

სახ ლეო ბა ზე კონ ტრო ლის მქო ნე რე ჟი მე ბის პო ზი

ციი სად მი 90იან წლებ ში მომ ხდა რი კონ ფლიქ ტებ ში 

„და მარ ცხე ბუ ლი“ მხა რის მიმ ღებ ლო ბის გაზ რდას. 

ანა ლო გიუ რი მიდ გო მით გა მოირ ჩეოდ ნენ ეს ორ

გა ნი ზა ციე ბი და ექ სპერ ტე ბი ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტის 

შემ თხვე ვა შიც. ათ წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში მათ 

მიერ წა მოჭ რი ლი ინი ცია ტი ვე ბი არ ით ვა ლის წი ნებ

და აზერ ბაი ჯა ნუ ლი მხა რის მიერ გა მოთ ქმულ ლე

გი ტი მურ პრე ტენ ზიებს, საერ თა შო რი სო სა მარ თლის 

ნორ მე ბის შეს რუ ლე ბის კენ გა კე თე ბულ მო წო დე

ბებს. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, „მინ სკის ჯგუ ფი სა“ და 

საერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის გან კონ ფლიქ ტის 

მოგ ვა რე ბა ში გა მო ჩე ნი ლი პა სიუ რო ბის და მო წი

ნააღ მდე გე სომ ხე თის უკომ პრო მი სო პო ზი ციის გა

მო ბა ქოს მი სი ის ტო რიუ ლი პრობ ლე მის გა დაჭ რის 

სა კუ თა რი გზით ძიე ბა მოუ წია. აზერ ბაი ჯა ნის მიერ 

არ ჩეულ სტრა ტე გია ში ორი, სამ ხედ რო და დიპ ლო მა

ტიუ რი, გან ზო მი ლე ბის, გა მო ყო ფა შეიძ ლე ბა. 

1994 წელს გან ცდი ლი კა ტას ტრო ფუ ლი მარ ცხის 

შემ დეგ ბა ქოს თვის ცხა დი იყო, რომ მის თვის მიუ

ღე ბე ლი სტა ტუს კვოს შეც ვლის თვის აზერ ბაი ჯა ნის 

სა ხელ მწი ფოებ რიო ბის ფუნ და მენ ტუ რი გან მტკი ცე ბა 

და ამ პრო ცე სის და საწ ყე ბად სა ჭი რო ცვლი ლე ბე ბის 

გა ტა რე ბა იყო სა ჭი რო. პოს ტსაბ ჭო თა ჩა მორ ჩე ნი

ლი ქვეყ ნის ნაც ვლად აზერ ბაი ჯა ნი თა ნა მედ რო ვე, 

ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბულ და ძლიერ სა ხელ

მწი ფოდ უნ და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო. რა თქმა უნ და, 

ერ თერთ პრიო რი ტე ტად აზერ ბაი ჯა ნის შეია რა ღე
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ბუ ლი ძა ლე ბის მშე ნებ ლო ბა დაი სა ხა. და მოუ კი დე ბე

ლი აზერ ბაი ჯა ნის უახ ლე სი ის ტო რიის გა და ხედ ვი სას 

ცხა დი ხდე ბა, თუ რა თან მიმ დევ რუ ლი იყო 1990ია ნი 

წლე ბის და საწ ყი სის შემ დეგ დაწ ყე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო 

მშე ნებ ლო ბის პრო ცე სი. 

სამ ხედ რო გან ვი თა რე ბა წარ მოუდ გე ნე ლი იქ ნე

ბო და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გა რე შე. 2005

2006 წლებ ში გაშ ვე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 

პროექ ტე ბის წყა ლო ბით აზერ ბაი ჯა ნის ეკო ნო მი კა 

რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში რე კორ დულ ზრდას 

გა ნიც დი და. ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას თან ერ

თად გაჩ ნდა საკ მა რი სი ფი ნან სუ რის შე საძ ლებ ლო ბა 

აზერ ბაი ჯა ნის არ მიის სამ ხედ რო რე ფორ მი სა და გა

დაია რა ღე ბის ჩა სა ტა რებ ლად. 

აზერ ბაი ჯან მა მოა ხერ ხა და სავ ლე თის თვის და 

რუ სე თის თვის კომ ფორ ტუ ლი პარ ტნიო რი ყო ფი ლი

ყო, გამ ხდა რი ყო უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რგო ლი ევ რო

კავ ში რის ენერ გოუ საფ რთხოე ბა ში და რა თქმა უნ და, 

ესარ გებ ლა თურ ქე თის უპი რო ბო მხარ და ჭე რით. 

ტე რი ტო რიის ერ თი მეოთ ხე დის სა მი ათეუ ლი 

წლის გან მავ ლო ბა ში ოკუ პა ციის გათ ვა ლის წი ნე ბით 

სა ქარ თვე ლოს აზერ ბაი ჯა ნის გრძელ ვა დია ნი სტრა

ტე გიის გან სა კუთ რე ბით ყუ რად ღე ბით შეს წავ ლა 

მარ თებს. აზერ ბაი ჯა ნის მა გა ლი თი ცხად ყოფს, რომ 

საერ თა შო რი სო სა მარ თლით გამ ყა რე ბუ ლი პო ზი

ციის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხელ საყ რე ლი მო მენ ტის 

დად გო მის შემ თხვე ვა ში ათ წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა

ში “გა ყი ნუ ლი“ კონ ფლიქ ტის გა დაწ ყვე ტა შე საძ ლე

ბე ლია. 
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ამ მხრივ კი დევ უფ რო დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი სა სა მარ

თლოს დი დი პა ლა ტის მიერ 2021 წლის 21 იან ვარ სა 

და 21 ოქ ტომ ბერს მი ღე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს თვის ის

ტო რიუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი. პირ ვე ლი გა დაწ ყვე

ტი ლე ბის58 თა ნახ მად, სტრას ბურ გის სა სა მარ თლომ 

პრაქ ტი კუ ლად აღია რა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიე ბის 

ოკუ პა ცია რუ სე თის ფე დე რა ციის მიერ (2008 წლის 12 

აგ ვის ტოს შემ დეგ აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გიო

ნებ ში „რუ სე თის მტკი ცედ და ფუძ ნე ბამ და სამ ხრეთ 

ოსე თი სა და აფ ხა ზე თის ხელ მძღვა ნელ თა რუ სე თის ფე

დე რა ცია ზე და მო კი დე ბუ ლე ბამ წარ მოა ჩი ნა, რომ სამ

ხრეთ ოსეთ სა და აფ ხა ზეთ ზე „ე ფექ ტიან კონ ტროლს“ 

რუ სე თი ახორ ციე ლებ და) და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა

ქეე ბის ადა მიან თა უფ ლე ბე ბის უმ ძი მეს დარ ღვე ვებ ზე 

(სი ცოც ხლის უფ ლე ბა, წა მე ბის და არაა და მია ნუ რი ან 

და მამ ცი რე ბე ლი მოპ ყრო ბის აკ რძალ ვას, თა ვი სუფ

ლე ბი სა და უსაფ რთხოე ბის უფ ლე ბას, პი რა დი და ოჯა

ხუ რი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის უფ ლე ბას, სა კუთ რე ბის 

დაც ვის უფ ლე ბას) პა სუ ხის მგებ ლო ბაც მას დაა კის რა. 

ოკუ პა ციის დად გე ნით სტრას ბურ გის სა სა მარ თლომ 

ეჭ ვქვეშ დაა ყე ნა არა მარ ტო ამ ტე რი ტო რიე ბის “და

მოუ კი დებ ლო ბის“ აღია რე ბა რუ სე თის და მი სი რამ დე

ნი მე სა ტე ლი ტის მიერ, არა მედ სა მარ თლებ რი ვი სა

ფუძ ვე ლი გა მოა ცა ლა ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბის 

აღია რე ბის ნე ბის მიერ პერ სპექ ტი ვას. გარ და ამი სა, ამ 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბამ გზა გაუხ სნა რუ სე თის მიერ უფ ლე

ბა შე ლა ხულ სა ქარ თვე ლოს ათა სო ბით მო ქა ლა ქეს სა

მარ თლებ რი ვი გზით მოს თხოვს მას პა სუ ხი.
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21 ოქ ტომ ბერს მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბით59 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პულ მა სა სა მარ

თლომ „დაუშ ვებ ლად“ სცნო სა ქარ თვე ლოს წი ნააღ

მდეგ შე ტა ნი ლი ორი კო ლექ ტიუ რი სარ ჩე ლი, რო მე

ლიც 2008 წლის რუ სეთ სა ქარ თვე ლოს ომის დროს 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა სა ვა რაუ დო დარ ღვე ვებს ეხე

ბო და, რი თაც პრაქ ტი კუ ლად უარ ყო რუ სუ ლი პრო

პა გან დის ერ თერ თი ძი რი თა დი არ გუ მენ ტი სა ქარ

თვე ლოს შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის მიერ ჩა დე ნი ლი 

სი სას ტი კი სა და სამ ხედ რო და ნა შაუ ლე ბის ჩა დე ნის 

შე სა ხებ, რომ ლი თაც მოს კო ვი 2008 წლის აგ ვის ტოს 

სამ ხედ რო აგ რე სიას ამარ თლებ და. 
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ახალი სატრანსპორტო და 
ენერგეტიკული რეალიები? 

ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შე დე გე ბით გა მოწ ვეულ 

ცვლი ლე ბებს შო რის სა ქარ თვე ლოს თვის გან სა კუთ

რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას ატა რებს რე გიონ ში არ სე ბუ ლი 

სატ რან სპორ ტო და ენერ გე ტი კუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ

რის და სატ რან ზი ტო დე რეფ ნე ბის ალ ტერ ნა ტი ვე ბის 

შე საძ ლო გა მო ჩე ნა. 910 ნოემ ბერს და დე ბულ სამ

მხრივ შე თან ხმე ბა ში და 2021 წლის იან ვარ ში მოს

კოვ ში ხელ მო წე რილ დო კუ მენ ტში, სომ ხე თი, აზერ

ბაი ჯა ნი და რუ სე თი სამ ხრეთ კავ კა სია ში არ სე ბუ ლი 

ყვე ლა სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნი სა და კო მუ ნი კა ციის 

ამოქ მე დე ბის თვის მზაო ბას გა მოთ ქვა მენ. თა ვის

თა ვად, ეს საკ მაოდ ამ ბი ციუ რი გან ცხა დე ბაა, თუმ ცა 

ასე თი ზო გა დი ფორ მუ ლი რე ბის მქო ნე სა ფუძ ველ ზე 

შორს მი მა მა ვა ლი დას კვნე ბის ან პროგ ნო ზე ბის გა

კე თე ბა რთუ ლი იქ ნე ბა. ჩა ნა წე რის ზო გა დი ხა სია თი 

მოწ მობს იმ გან სხვა ვე ბებ საც, რომ ლე ბიც აღ ნიშ ნულ 

სა კით ხზე მხა რე თა შე ხე დუ ლე ბებს შო რის არ სე ბობს. 

ნა ხი ჭე ვა ნის ექ სკლა ვის აზერ ბაი ჯა ნის და ნარ ჩენ 

ტე რი ტო რიას თან და კავ ში რე ბის კონ კრე ტუ ლი ჩა

ნა წე რის გარ და, 910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბის მეც
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ხრე მუხ ლი ზო გა დი და ბუნ დო ვა ნი ფორ მუ ლი რე

ბით გა მოირ ჩე ვა: „რე გიო ნის ყვე ლა ეკო ნო მი კუ რი 

და სატ რან სპორ ტო დე რე ფა ნი უნ და გაიხ სნას.“ ამ 

ფორ მუ ლი რე ბის ინ ტერ პრე ტა ცია მთია ნი ყა რა ბა ღის 

კონ ფლიქ ტში ამა თუ იმ ხა რის ხით ჩარ თულ მხა რე

თა პრიო რი ტე ტებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი: აზერ ბაი ჯა ნის 

პრიო რი ტე ტი ნა ხი ჭე ვან თან და თურ ქეთ თან პირ და

პირ და კავ ში რე ბაა, თურ ქე თის თვის კას პიის ზღვის 

აუ ზი სა და შუა აზიის ენერ გე ტი კულ მა რა გებ თან უკე

თე სი წვდო მა, ირა ნის თვის სამ ხრეთ კავ კა სიის სარ

კი ნიგ ზო ქსელ ზე დაერ თე ბა, სომ ხე თის თვის რუ სეთ

თან უფ რო სტა ბი ლუ რი და საი მე დო სატ რან სპორ ტო 

კავ ში რი, რუ სე თის თვის კი სომ ხეთ სა და ირან თან 

სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბაა. სა ქარ

თვე ლოს თვის გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რად ღე ბო მოს

კო ვი დან წა მო სუ ლი ინი ცია ტი ვე ბი იქ ნე ბა, რად გან 

დი დია ალ ბა თო ბა რუ სე თმა ახა ლი რეა ლო ბა სატ რან

სპორ ტო პროექ ტებ ში სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი 

ტე რი ტო რიე ბის ჩარ თვის თვის გა მოი ყე ნოს, რაც მას 

რე გიონ ში პო ზი ციე ბის გამ ყა რე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს 

პერ სპექ ტი ვას გაუხ სნის. თა ვის თა ვად, სა ქარ თვე ლოს 

მხრი დან ასე თი ინი ცია ტი ვე ბის გან ხილ ვა ში მო ნა წი

ლეო ბაც კი ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბის “და მოუ

კი დებ ლო ბის“ აღია რე ბის ტოლ ფა სი იქ ნე ბა. ოკუ პი

რე ბუ ლი აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გიო ნი სად მი 

რუ სე თის ამ ჟა მინ დე ლი მიდ გო მა პრაქ ტი კუ ლად გა

მო რიც ხავს კრემ ლის მხრი დან ისეთ კომ პრო მი სებ ზე 

წას ვლას, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს თვის საკ მა რის 

სა ფუძ ველს შექ მნი და ამ ტე რი ტო რიებ ზე გა მა ვა ლი 
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სატ რან სპორ ტო მა გის ტრა ლე ბის ამოქ მე დე ბა ზე და

თან ხმე ბის თვის.

2021 წლის ივ ნის ში გა მარ თულ სა პარ ლა მენ ტო 

არ ჩევ ნებ ში ფა ში ნია ნის პარ ტია „სა მო ქა ლა ქო კონ

ტრაქ ტმა“ და მა ჯე რებ ლად გაი მარ ჯვა. მიუ ხე და ვად 

ფა ში ნია ნის მთავ რო ბის მიერ რამ დე ნი მე თვის ად

რე გან ცდი ლი კა ტას ტრო ფუ ლი სამ ხედ რო მარ ცხი სა, 

1990ია ნი წლე ბის ბო ლო დან 2018 წლამ დე ხე ლი

სუფ ლე ბა ში მყოფ მა „ყა რა ბა ღის კლა ნის“ პო ლი ტი

კურ მა დაჯ გუ ფე ბამ ვერ შეძ ლო „სა მო ქა ლა ქო კონ

ტრაქ ტის“ და მარ ცხე ბა და ამომ რჩე ველ თა ხმე ბის 

21%ს დას ჯერ და.60 ძლიე რი დე მოკ რა ტიუ ლი მან

და ტის მქო ნე ფა ში ნიან მა საკ ვან ძო თა ნამ დე ბო ბებ ზე 

მი სი გუნ დის წევ რე ბის და ნიშ ვნა და ერე ვან ში „ო მის 

პარ ტიის“ გავ ლე ნის შე სუს ტე ბა მოა ხერ ხა. 

ხელ მო წე რის შემ დგო მი თვეე ბის გან მავ ლო ბა ში 

ერე ვა ნი ამა თუ იმ მი ზე ზით აფერ ხებ და ნა ხი ჭე ვან

თან და მა კავ ში რე ბე ლი „ზან გე ზუ რის კო რი დო რის“ 

პროექ ტზე საგ ნობ რი ვი საუბ რის დაწ ყე ბას, მაგ რამ, 

ბო ლო რამ დე ნი მე თვის გან მავ ლო ბა ში ფა ში ნია ნის 

მთავ რო ბის მიერ ში და პო ლი ტი კუ რი პო ზი ციე ბის 

გამ ყა რე ბას თან ერ თად დე რეფ ნის გახ სნი სად მი ში და 

წი ნააღ მდე გო ბა მაც იკ ლო, თუმ ცა ამ სა კით ხზე ალიე

ვი სა და ფა ში ნია ნის პო ზი ციე ბი კვლა ვაც შეუ თავ სე ბე

ლია. ალიე ვი მიიჩ ნევს, რომ „ზან გე ზუ რის კო რი დორ

ში“, ლა ჩი ნის დე რეფ ნის მსგავ სად, გა დაად გი ლე ბა 

თა ვი სუ ფა ლი, შეუზ ღუ და ვი და სა ბა ჟო გამ შვე ბი პუნ

ქტე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი უნ და იყოს. გან სხვა ვე ბუ ლი 

მიდ გო მა აქვს ფა ში ნიანს, რომ ლის თვი საც ლა ჩი ნი სა 
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და ზან გე ზუ რის დე რეფ ნებს სხვა დას ხვა სტა ტუ სი უნ და 

ჰქონ დეს. 

აზერ ბაი ჯა ნი სა და თურ ქე თის თვის „ზან გე ზუ რის 

კო რი დო რის“ გახ სნა პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი რეა ლო

ბის ერ თერ თი პრიო რი ტე ტია. აზერ ბაი ჯა ნი სა და 

თურ ქე თის ლი დე რებ მა 2021 წლის 26 ოქ ტომ ბერს 

სა ზეი მო ცე რე მო ნიის ფონ ზე პი რა დად ჩაუ ყა რეს სა

ფუძ ვე ლი ჰო რა დიზ ჯებ რაილ ზან გი ლან აღ ბენ დის 

გზის მო ნაკ ვეთს, რო მე ლიც „ზან გე ზუ რის კო რი დო

რის“ ნა წი ლია.61 

აღ სა ნიშ ნა ვია რე გიო ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის 

ის ტო რიუ ლი გა მოც დი ლე ბაც, რო მე ლიც დიდ წი ლად 

უარ ყო ფი თია. საბ ჭო თა კავ ში რის ძა ლა დობ რი ვად 

თავ სმოხ ვეუ ლი სის ტე მის გა მოკ ლე ბით სამ ხრეთ კავ

კა სიას არ ახ სოვს რე გიო ნის წია ღი დან აღ მო ცე ნე ბუ

ლი თა ნამ შრომ ლო ბის მეტ ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა

ნი ინი ცია ტი ვა, რო მელ მაც ნა წი ლობ რივ წარ მა ტე ბას 

მაინც მიაღ წია. დღე ვან დე ლი ვი თა რე ბის გათ ვა ლის

წი ნე ბით, რო მელ შიც, მიუ ხე და ვად ცვლი ლე ბე ბი სა, 

კონ ფლიქ ტის ძი რეუ ლი მი ზე ზე ბი კვლა ვაც მოუგ ვა

რე ბე ლია და კონ სე სუ სი მიუღ წე ვე ლია, ძნე ლი სა პოვ

ნე ლია სა ფუძ ვე ლი სამ ქვე ყა ნას შო რის გაღ რმა ვე ბუ

ლი და ჰარ მო ნიუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის. 

ენერ გე ტი კა

სა ქარ თვე ლო სა და სამ ხრეთ კავ კა სია ში არ სე ბუ

ლი ენერ გო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ობიექ ტებს შო რის 

ორი საერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის ნავ თობ სა დე ნის 

გა მო ყო ფა შეიძ ლე ბა. ისი ნი კას პიის ზღვა ში მდე ბა
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რე აზერ ბაი ჯა ნის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ სა ბა დოებს 

სა ქარ თვე ლოს პორტ სუფ სას თან და თურ ქულ პორტ 

ჯეი ჰან თან აკავ ში რე ბენ: შე და რე ბით მცი რე მო ცუ ლო

ბი საა ბა ქო სუფ სის 833 კი ლო მეტ რია ნი ნავ თობ სა

დე ნი, რო მე ლიც დღე ში 150 ათა სი ბა რე ლი ნავ თო ბის 

გა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ბა ქო სუფ სის 

ნავ თობ სა დე ნის ყვე ლა ზე მსხვი ლი აქ ციო ნე რი ბრი

ტა ნუ ლი კომ პა ნია „ბრი ტიშ პეტ რო ლეუ მია“. სხვა აქ

ციო ნე რებს შო რის არიან აზერ ბაი ჯა ნუ ლი ნავ თო ბის 

საერ თა შო რი სო კომ პა ნია, ამე რი კუ ლი „შევ რო ნი“ 

და „ექ სონ მო ბი ლი“, ნორ ვე გიუ ლი „სტა ტოი ლი“, ია

პო ნუ რი „ინ პექ სი“ და „ი ტო ჩუ“, თურ ქუ ლი „თურ ქიშ 

პეტ რო ლიუ მი“ და ინ დუ რი ნავ თო ბი სა და გა ზის კორ

პო რა ცია. 

უფ რო დი დი მას შტა ბით გა მოირ ჩე ვა სა ქარ თვე

ლოს ტე რი ტო რია ზე გა მა ვა ლი საერ თა შო რი სო მნიშ

ვნე ლო ბის მეო რე ნავ თობ სა დე ნი ბა ქო თბი ლი სი 

ჯეი ჰა ნი (BTC), რომ ლის სიგ რძე 1768 კი ლო მეტ რია 

(ა ქე დან 249 კი ლო მეტ რი სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო

რია ზე) და მსოფ ლიოს ერ თერ თი ყვე ლა ზე გრძე ლი 

მილ სა დე ნია.62 მას ყო ველ დღიუ რად მი ლიო ნი ბა რე

ლი ნავ თო ბის გა ტა რე ბა შეუძ ლია, თუმ ცა, დღე ვან დე

ლი მდგო მა რეო ბით, მი სი მაქ სი მა ლუ რი სიმ ძლავ რე 

დღე ში 800 000 ბა რე ლი იყო. სრულ ექ სპლუა ტა ცია ში 

2006 წელს გაშ ვე ბუ ლი მილ სა დე ნის მეშ ვეო ბით კას

პიის ზღვის სამ ხრეთ ნა წილ ში მდე ბა რე აზე რი ჩი

რაგ გუ ნეშ ლის სა ბა დო დან მო პო ვე ბუ ლი ნავ თო ბი 

თურ ქეთ ში, ის რაელ ში და ხმელ თა შუა ზღვის აუზ ში 

მდე ბა რე სხვა ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბელ სად გუ რებს 
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მიე წო დე ბა. 2008 წლის შემ დეგ აზერ ბაი ჯა ნუ ლი ნავ

თო ბი სა და კონ დენ სა ტის გარ და მილ სა დე ნით გა დაი

ცე მა თურ ქმე ნე თი დან და ყა ზა ხე თი დან მი წო დე ბუ ლი 

ანა ლო გიუ რი პრო დუქ ტე ბიც. 

ბა ქო სუფ სის და ბა ქო თბი ლი სი ჯეი ჰა ნის ნავ

თობ სა დე ნე ბის შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლო მხო ლოდ 

სატ რან ზი ტო ქვეყ ნის როლს ას რუ ლებს. სა ქარ თვე

ლო პირ და პი რი სატ რან ზი ტო შე მო სავ ლე ბის სა ხით 

მი ღე ბუ ლი თან ხა წე ლი წად ში 50 მი ლიონ აშშ დო

ლარს აღ წევს. 

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიას კვეთს საერ თა შო

რი სო მნიშ ვნე ლო ბის კი დევ ერ თი ენერ გე ტი კუ ლი 

დე რე ფა ნი  სამ ხრეთ კავ კა სიუ რი გაზ სა დე ნი (SCP), 

რო მე ლიც ბა ქო თბი ლი სი ერ ზრუ მის სა ხე ლი თაც 

არის ცნო ბი ლი. სამ ხრეთ კავ კა სიუ რი გაზ სა დე ნის 

(SCP) და ნიშ ნუ ლე ბაა, სა ქარ თვე ლოს გავ ლით, შაჰ 

დე ნი ზი სა და კას პიის ზღვის აუ ზის სხვა სა ბა დოე ბი დან 

მო პო ვე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი გა ზის თურ ქეთ ში ტრან ზი ტი, 

ხო ლო შემ დეგ, თურ ქე თი დან ევ რო პის ბაზ რებ ზე გა

ზის ტრან სპორ ტი რე ბის გან ხორ ციე ლე ბა. გაზ სა დე ნის 

პროექ ტის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თვე

ლო არის არა მარ ტო სატ რან ზი ტო, არა მედ ბუ ნებ

რი ვი გა ზის მომ ხმა რე ბე ლი ქვე ყა ნა. დღეი სათ ვის 

ძა ლა შია 2 კონ ტრაქ ტი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ბუ

ნებ რი ვი აი რის შე ღა ვა თიან ფა სად შეს ყიდ ვის სა შუა

ლე ბას აძ ლევს: ოფ ციუ რი გა ზის კონ ტრაქ ტი (ტრან

ზი ტის მო ცუ ლო ბას თან უშუა ლოდ და კავ ში რე ბუ ლი) 

და და მა ტე ბი თი გა ზის. ოფ ციუ რი გა ზის კონ ტრაქ ტი 

სა შუა ლე ბას აძ ლევს სა ქარ თვე ლოს შეის ყი დოს გა
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ტა რე ბუ ლი გა ზის 5 %მდე ყო ველ წლიუ რად. ეს კონ

ტრაქ ტი ძა ლა ში 2066 წლამ დეა. და მა ტე ბი თი გა ზის 

ყიდ ვა გა ყიდ ვის კონ ტრაქ ტი ძა ლა შია 2026 წლამ დე 

და სა ქარ თვე ლო მი სი სა შუა ლე ბით, ყო ველ წლიუ რად 

500 მლნ კუ ბურ მეტრ გაზს იღებს.63 გაზ სა დე ნის მეშ

ვეო ბით სა ქარ თვე ლომ მო მა რა გე ბა 2007 წლი დან 

დაიწ ყო და რუ სე თის მიერ ენერ გო მო მა რა გე ბის პო

ლი ტი ზა ციის ფონ ზე რუ სუ ლი ბუ ნებ რი ვი აი რის სა სი

ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ალ ტერ ნა ტი ვა შეი ძი ნა. 

შაჰ დე ნი ზი დან მი ღე ბულ მა ბუ ნებ რივ მა აირ მა გააუმ

ჯო ბე სა თურ ქე თის ენერ გო მო მა რა გე ბაც.

სამ ხრეთ კავ კა სიუ რი გაზ სა დე ნი (SCP) სა ფუძ

ვლად დაე დო გა ზის სამ ხრე თის კო რი დორს (SGC), 

რო მე ლიც ექვს ქვე ყა ნას მოი ცავს. თა ვის მხრივ, 

გა ზის სამ ხრე თი კო რი დო რი (SGC) წარ მოად გენს 

აღ მო სავ ლეთ და სავ ლე თის ენერ გე ტი კუ ლი კო რი

დო რის ნა წილს. პროექ ტის გან ხორ ციე ლე ბა ზე 45 

მი ლიარ დი აშშ დო ლა რი დაი ხარ ჯა და 20142020 

წლებ ში მსოფ ლიოს ყვე ლა ზე დი დი ენერ გოპ როექ ტი 

იყო. დღეი სათ ვის გა ზის სამ ხრე თი კო რი დო რი (SGC) 

სა მი მილ სა დე ნის: სამ ხრეთ კავ კა სიუ რი გაზ სა დე ნის 

(SCP) (მი სი გა ფარ თოე ბის SCPX პროექ ტის ჩათ

ვლით), ტრან სა ნა ტო ლიუ რი(TANAP) და 2020 წლის 

ნოემ ბერ ში ამოქ მე დე ბუ ლი ტრან სად რია ტი კუ ლი 

მილ სა დე ნე ბის გან (TAP) შედ გე ბა. გა ზის სამ ხრე თი 

კო რი დო რის (SGC) და ნიშ ნუ ლე ბა აზერ ბაი ჯა ნუ ლი 

შაჰ დე ნი ზის სა ბა დოს ბუ ნებ რი ვი აი რის სა ქარ თვე

ლოს, თურ ქე თის, სა ბერ ძნე თი სა და ალ ბა ნე თის 

ტე რი ტო რიე ბის გავ ლით იტა ლია ში მი წო დე ბაა. კო
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რი დო რის სრულ მას შტა ბია ნი ამოქ მე დე ბის შემ დეგ 

ევ რო პულ ბა ზარს კას პიის რე გიო ნი დან და მა ტე ბით 

წლიუ რი 10 მლრდ კუ ბუ რი მეტ რი გა ზი მიე წო დე ბა. 

და გეგ მი ლია მი წო დე ბუ ლი რაო დე ნო ბის გაორ მა გე ბა 

და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის თვის წლიუ რი 20 მლრდ 

კუ ბუ რი მეტ რი ბუ ნებ რი ვი აი რის მი წო დე ბა. საი ლუს

ტრა ციოდ, ევ რო პის ძი რი თად მა მიმ წო დე ბელ მა, რუ

სეთ მა, 2020 წელს 174.9 მი ლიარ დი კუ ბუ რი მეტ რი 

ბუ ნებ რი ვი აი რის მი წო დე ბა უზ რუნ ველ ყო.64 

საწ ყის ეტაპ ზე გა ზის სამ ხრე თი კო რი დო რი (SGC) 

ევ რო პის სა ჭი როე ბის მხო ლოდ 2%ს და ფა რავს, 

თუმ ცა გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ამ გაზ სა დე ნის ის პო

ტენ ცია ლი, რო მე ლიც მას აზერ ბაი ჯა ნის და მა ტე ბი თი 

სა ბა დოე ბის ან თურ ქმე ნე თის გა ზის და მა ტე ბის შემ

თხვე ვა ში აქვს.

გა ცი ლე ბით დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს კას პიის 

ზღვის რე გიო ნი დან ბუ ნებ რი ვი აი რის მი წო დე ბას 

თურ ქე თის თვის, რომ ლის ენერ გო ბა ზარ ზე 1990ია

ნი წლე ბი დან ასე ვე რუ სე თი დო მი ნი რებს. 2018 წელს 

თურ ქეთ მა „გაზ პრო მის გან“ 24 მი ლიარ დი კუ ბი ბუ

ნებ რი ვი აი რი შეი ძი ნა, რი თაც რუ სუ ლი კომ პა ნიის 

ერ თერ თი უმ სხვი ლე სი მომ ხმა რე ბე ლი გახ და.65 რუ

სეთ სა და თურ ქეთს შა ვი ზღვის ფსკერ ზე გა მა ვა ლი 

ორი მილ სა დე ნი აკავ ში რებს: 2005 წელს ამოქ მე დე

ბუ ლი „ბლუს ტრი მი“, რომ ლის წლიუ რი გამ ტა რო ბა 

16 მი ლიარ დი კუ ბუ რი მეტ რია და 2020 წელს გაყ ვა

ნი ლი „თურ ქსტრი მი“, რო მელ საც წლიუ რი 31.5 მი

ლიარ დი კუ ბის მი წო დე ბა შეუძ ლია. ამ გაზ სა დე ნე ბის 

მეშ ვეო ბით რუ სე თი თურ ქეთს შუა მავ ლე ბის გა რე შე 
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ამა რა გებს და თურ ქე თის გავ ლით სამ ხრეთ ევ რო პის 

ქვეყ ნე ბის მო მა რა გე ბაც უკ რაი ნის გვერ დის ავ ლით 

შეუძ ლია. რუ სე თის სა გა რეო პო ლი ტი კის გათ ვა ლის

წი ნე ბით, ამას ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბის გარ და, 

გეო პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბაც აქვს  რუ სუ ლი გა

ზი მოს კო ვის ევ რო პას თან ურ თიერ თო ბის ერ თერ თი 

ძი რი თა დი ბერ კე ტია. 

ამ კონ ტექ სტში ცხა დია იზ რდე ბა გა ზის სამ ხრე თი 

კო რი დო რის (SGC) მნიშ ვნე ლო ბა რო გორც თურ ქე

თის თვის, რო მელ მაც მეშ ვეო ბით თურ ქეთ მა უკე თე

სი ფა სის გარ და, ბუ ნებ რი ვი აი რის მი ღე ბის საი მე დო 

ალ ტერ ნა ტი ვაც შეი ძი ნა, ისე ევ რო პის თვის, რო მელ

საც შეუძ ლია, თუნ დაც მცი რედ შეამ ცი როს მი სი და

მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სულ გაზ ზე. 2020 წლის იან ვარ

სა და ივ ლისს შო რის თურ ქეთ მა აზერ ბაი ჯა ნი დან 6 

მი ლიარ დი კუ ბუ რი მეტ რი ბუ ნებ რი ვი აი რი მიი ღო, 

რაც წი ნა წლის ანა ლო გიურ პე რიოდ თან შე და რე ბით 

24%ია ნი ზრდაა. ახა ლი კონ ტრაქ ტე ბის და დე ბით 

თურ ქე თი მუდ მი ვად ზრდის აზერ ბაი ჯა ნის გან მი სა ღე

ბი ბუ ნებ რი ვი აი რის რაო დე ნო ბას, რომ ლის მი ღე ბა 

სა ქარ თვე ლოს გავ ლით მას გეო პო ლი ტი კუ რი ფა სის 

გა დახ დის გა რე შე შეუძ ლია. 

რე გიონ ში ენერ გო მო მა რა გე ბის სფე რო ში მიმ

დი ნა რე პრო ცე სებ ზე საუბ რი სას აღ ნიშ ვნის ღირ სია 

თურ ქე თის მიერ შავ ზღვა ში ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის 

სამ ძებ რო სა მუ შაოე ბის ჩა ტა რე ბის შე დე გად აღ მო

ჩე ნი ლი ბუ ნებ რი ვი აი რის მა რა გე ბის შე სა ხებ გავ

რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია. 2020 წლის ზაფ ხულ ში 

გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბის მი ხედ ვით, შავ ზღვა ში 



66 ყარაბაღის მეორე ომი – ერთი წლის შემდეგ

მდე ბა რე რამ დე ნი მე სა ბა დო ში თურ ქეთ მა 520 მი

ლიარდ კუ ბურ მეტ რამ დე ბუ ნებ რი ვი აი რის მა რა გე ბი 

აღ მოა ჩი ნა.66 რა თქმა უნ და, შეს წავ ლის გაგ რძე ლე

ბის შე დე გად მო სა ლოდ ნე ლია ამ ციფ რე ბის ცვლი

ლე ბა, თუმ ცა იქ მნე ბა თურ ქე თის ენერ გო ბა ლა ნი სის 

გაუმ ჯო ბე სე ბის მო ლო დი ნი. 

ყა რა ბა ღის მეო რე ომის მიერ გა მოწ ვეულ შე საძ

ლო ცვლი ლე ბებ ზე საუბ რი სას აუ ცი ლე ბე ლია გა ვით

ვა ლის წი ნოთ, რომ რე გიონ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი 

ენერ გე ტი კუ ლი პროექ ტე ბის სა წინ და რი შეერ თე

ბუ ლი შტა ტე ბის აქ ტიუ რი პო ლი ტი კუ რი და დიპ ლო

მა ტიუ რი მხარ და ჭე რა იყო. შა ვი და კას პიის ზღვის 

რე გიო ნის ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 

სუ ვე რე ნი ტე ტის, მა თი ენერ გო და მოუ კი დებ ლო ბის 

გაძ ლიე რე ბის თვის ვა შინ გტონ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო

ლი ტი კუ რი და ფი ნან სუ რი ინ ვეს ტი ციე ბი გა ნა ხორ ციე

ლა. სა ქარ თვე ლო ამ პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რი სა და 

ინ ვეს ტი ციე ბის ერ თერ თი უმ სხვი ლე სი ბე ნე ფი ცია რი 

იყო, რა მაც გააუმ ჯო ბე სა რო გორც მი სი ეკო ნო მი კუ

რი, ისე გეო პო ლი ტი კუ რი მდგო მა რეო ბა. შეერ თე

ბუ ლი შტა ტე ბის ამ სტრა ტე გიუ ლი ხა ზის წყა ლო ბით 

თურ ქე თი და აზერ ბაი ჯა ნი სა ქარ თვე ლოს უახ ლოეს 

მო კავ ში რეე ბად და პარ ტნიო რე ბად იქ ცნენ. ამას 

გარ და, გაი ზარ და რე გიო ნის და ნარ ჩენ მსოფ ლიოს

თან ინ ტეგ რა ციის ხა რის ხიც. გან ვი თარ და სა ვაჭ რო 

და ლო გის ტი კუ რი კავ ში რე ბი სამ ხრეთ კავ კა სიის, შუა 

აზიის და ხმელ თა შუა ზღვის რე გიო ნებს შო რის. ეს 

დი ნა მი კა გან სა კუთ რე ბით სა სარ გებ ლო იყო სა ქარ

თვე ლოს თვის, რო მელ მაც მის გეოგ რა ფიულ მდე ბა
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რეო ბა ზე დაყ რდნო ბით, აღ მო სავ ლეთ და სავ ლეთ და 

ჩრდი ლოეთ სამ ხრეთ სა ვაჭ რო და სატ რან სპორ ტო 

დე რეფ ნე ბის შეუც ვლე ლი რგო ლის ად გი ლი დაიმ

კვიდ რა. 

გარ და ამი სა, ახალ ენერ გე ტი კულ დე რეფ ნებ ზე, 

გაზ სა დე ნებ სა თუ ნავ თობ სა დე ნებ ზე საუბ რი სას უნ და 

გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ ასე თი მას შტა ბუ რი ინ ფრას

ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბის ქვა

კუთ ხე დი მა თი ფი ნან სუ რი რენ ტა ბე ლო ბაა. რა თქმა 

უნ და, პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რი ერ თერ თი გა დამ წყვე

ტია ასე თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას, თუმ ცა 

მყა რი ფი ნან სუ რი სა ფუძ ვლის გა რე შე ასე თი პროექ

ტე ბი პო ლი ტი კუ რი გან ცხა დე ბე ბის ეტაპს ვერ სცდე ბა. 

ამა თუ იმ პროექ ტის პო ლი ტი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო

ბი სა და გეო პო ლი ტი კუ რი მიმ ზიდ ვე ლო ბის მიუ ხე და

ვად, ახა ლი ენერ გე ტი კუ ლი დე რეფ ნე ბის მშე ნებ ლო ბა 

შეუძ ლე ბე ლია მრა ვალ მი ლიო ნია ნი, ხში რად კი მრა

ვალ მი ლიარ დია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ზიდ ვის გა რე შე. 

ასე თი ინ ვეს ტი ციე ბის და ბან დე ბას, უშუა ლოდ გუ შინ

დე ლი კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში გა მა ვალ პროექ ტთან და

კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის გა ნე ლე ბის გარ და, დას ჭირ

დე ბა შე სა ბა მი სი დატ ვირ თვის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

დღეს არ სე ბუ ლი გეო პო ლი ტი კუ რი გაურ კვევ ლო

ბა, კონ ფლიქ ტში ჩარ თულ მხა რეებ სა და მე დია ტო რებს 

შო რის ურ თიერ თო ბე ბის მყი ფე ხა სია თი, კონ ფლიქ ტის 

ძი რეუ ლი მი ზე ზე ბის აღ მოუფ ხვრე ლო ბა  ეს ის ფაქ ტო

რე ბია, რომ ლე ბიც კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში მას შტა ბუ რი 

ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტე ბის და საწ ყე ბად სა ჭი

რო ინ ვეს ტი ციე ბის მო ზიდ ვას უშ ლის ხელს.
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კას პიის ზღვის შელ ფზე ახა ლი გა ზი სა თუ ნავ თო

ბის აღ მო ჩე ნის გა რე შე ძნე ლი წარ მო სად გე ნია, ბა

ქო თბი ლი სი ერ ზრუ მის და ბა ქო თბი ლი სი ჯეი ჰა ნის 

მსგავ სი სიმ ძლავ რის პროექ ტე ბის კით ხვის ნიშ ნის 

ქვეშ და ყე ნე ბა. 

სამ ხრეთ კავ კა სია ში ახა ლი ენერ გე ტი კუ ლი 

პროექ ტე ბის ალ ბა თო ბა ზე საუბ რი სას გა სათ ვა ლის

წი ნე ბე ლია ის პერ სპექ ტი ვე ბიც, რომ ლებ საც ასეთ 

პროექ ტებს ევ რო კავ ში რის ენერ გე ტი კუ ლი პო ლი

ტი კა უქ მნის. ბრიუ სე ლის პრიო რი ტე ტი მკა ფიოა: 

მომ დევ ნო წლებ ში ევ რო კავ ში რის მოხ მა რე ბულ 

ენერ გია ში მწვა ნე და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის წი

ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდაა და გეგ მი ლი. ევ რო კავ

ში რის გარ და, ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ინ დი ვი დუა ლუ რი 

სტრა ტე გიაც ამ მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზეა 

ორიენ ტი რე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გა ნახ ლე ბა დი 

„სუფ თა“ ენერ გიის სტა ტუსს იბ რუ ნებს დი დი ხნის გან

მავ ლო ბა ში დე მო ნი ზე ბუ ლი ატო მუ რი ენერ გია. 

მოვ ლე ნე ბის სა ქარ თვე ლოს თვის არა სა სურ ვე

ლი სცე ნა რით გან ვი თა რე ბის შემ თხვე ვა ში სატ რან

სპორ ტო და სატ რან ზი ტო ნა კა დე ბის მი მარ თუ ლე ბის 

შეც ვლით გა მოწ ვეუ ლი ზა რა ლი და კარ გუ ლი შე მო

სავ ლე ბი თა და ია ფი გა ზით არ შე მოი ფარ გლე ბა. 

1990ია ნი წლე ბის ბო ლო დან სა ქარ თვე ლომ სა ხელ

მწი ფო ინ ტე რე სე ბის და სავ ლე თის ინ ტე რე სებ თან 

თან ხვედ რა და სავ ლეთ სა და აღ მო სავ ლეთს შო რის 

რუ სე თი სა და ირა ნის კონ ტროლს მიღ მა არ სე ბუ

ლი სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნის ფუნ ქციის ათ ვი სე ბით 

შეძ ლო. შე სა ბა მი სად, შეც დო მა იქ ნე ბა სატ რან სპორ
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ტო და ინ ფრატ სტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტე ბის მხო ლოდ 

ეკო ნო მი კურ ფი ნან სურ ჭრილ ში გან ხილ ვა და მა თი 

სტრა ტე გიუ ლი გან ზო მი ლე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა. ამას 

მიუ თი თებს შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის და და სავ ლე თის 

სხვა წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის ყუ რად ღე ბაც, რო მელ საც 

ისი ნი ანაკ ლიის ღრმაწ ყლო ვა ნი პორ ტის და სა ქარ

თვე ლოს ტე რი ტო რია ზე და გეგ მი ლი მსგავ სი მას

შტა ბუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტე ბის მი მართ 

იჩე ნენ. 

ამა ვე დროს, რე გიო ნის სატ რან სპორ ტო ინ ფრას

ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, უკე თე სი კო მუ ნი კა ციე ბი 

სამ ხრეთ კავ კა სია ში სტა ბი ლუ რო ბის და ზო გა დად 

სამ ხრეთ კავ კა სიის რო გორც რე გიო ნის მიმ ზიდ

ვე ლო ბას ზრდის, რაც სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო 

ფუნ ქციის არა დაკ ნი ნე ბას, არა მედ გაუმ ჯო ბე სე ბას 

გა მოიწ ვევს. 

სა ქარ თვე ლოს წყა ლო ბით ამ ჟა მად თურ ქეთს და 

აზერ ბაი ჯანს სა შუა ლე ბა აქვთ სა ვაჭ რო და ენერ გე

ტი კუ ლი პარ ტნიო რო ბა გააღ რმა ვონ რუ სე თის გან 

და მოუ კი დებ ლად. ძნე ლი წარ მო სად გე ნია რო მე ლი

მე მათ გან მა ან ორი ვემ ერ თად სა ქარ თვე ლოს ნაც

ვლად ახა ლი სატ რან სპორ ტო ან ენერ გე ტი კუ ლი დე

რეფ ნის თვის აირ ჩიონ ქვეყ ნის ტე რი ტო რია, რომ ლის 

უსაფ რთხოე ბა მთლია ნად და მო კი დე ბუ ლია მოს კოვ

ზე. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გიუმ რის სამ ხედ რო ბა ზის და 

სომ ხე თის ტე რი ტო რია ზე პრაქ ტი კუ ლად შეუზ ღუ და ვი 

მა ნევ რი რე ბის სა შუა ლე ბის გარ და, რუ სე თის უსაფ

რთხოე ბის ფე დე რა ლუ რი სამ სა ხუ რის სა საზ ღვრო ნა

წი ლე ბი დგა ნან სომ ხე თის საზ ღვრე ბის თით ქმის მთე



70 ყარაბაღის მეორე ომი – ერთი წლის შემდეგ

ლი პე რი მეტ რის გას წვრივ, მათ შო რის, სომ ხე თი სა 

და ირა ნის და სომ ხე თი სა და თურ ქე თის საზ ღვარ ზე. 

ახა ლი სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნე ბის გახ სნის და ძვე

ლე ბის აღ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბა, რო მელ პი რო ბა

საც ად გი ლი სამ მხრივ ხელ შეკ რუ ლე ბა შიც მოე ძებ

ნა, არ ნიშ ნავს, რომ თურ ქე თი და აზერ ბაი ჯა ნი უკ ვე 

არ სე ბულ დე რეფ ნებ ზე იტ ყვის უარს. რა თქმა უნ და, 

შემ თხვე ვი თი არ იყო რუ სე თის მხრი დან საო მა რი 

მოქ მე დე ბე ბის შე ჩე რე ბის ერ თერთ პი რო ბად ხელ

შეკ რუ ლე ბა ში სატ რან სპორ ტო არ ტე რიე ბის გახ სნის 

ჩა დე ბა. მოს კო ვის თვის მომ გე ბია ნი იქ ნე ბა ყა რა ბა

ღის კონ ფლიქ ტის და მა ტე ბით ბე ნე ფი ტად თურ ქე თი სა 

და აზერ ბაი ჯა ნის და მა კავ ში რე ბელ სატ რან სპორ ტო 

და ენერ გე ტი კულ არ ტე რიებ ზე კონ ტრო ლის გაძ ლიე

რე ბა, რის თვი საც ის სომ ხეთ ზე წნე ხის გაზ რდა საც არ 

მოე რი დე ბა. სხვა სა კით ხია, თუ რამ დე ნად მზად იქ ნე

ბა ან კა რა და ბა ქო შეა სუს ტოს მათ თვის ხელ საყ რე ლი 

სტა ტუს კვო ამ სა კით ხში და ახა ლი რის კე ბი აი ღოს 

სა კუ თარ თავ ზე. 

ტრანსპორტი

ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შემ დეგ გა მოკ ვე თი ლი 

ახა ლი რეა ლო ბა კარ გი შე საძ ლებ ლო ბაა სა ქარ თვე

ლოს ლო გის ტი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფხიზ ლად 

გა და ხედ ვის თვის, შე სა ბა მი სი სი სუს ტეე ბის შე ფა სე

ბის და პროაქ ტიუ რად იმ ხარ ვე ზე ბის აღ მოფ ხვრის

თვის, რომ ლე ბიც ქვე ყა ნას მის თვის სტრა ტე გიუ ლად 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუუნ ქციის შეს რუ ლე ბას საფ რთხეს 

უქ მნის. სამ წუ ხა როდ, საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის დას
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რუ ლე ბი დან გა სუ ლი 12 თვის გან მავ ლო ბა ში და იმ 

ალ ტერ ნა ტი ვებ ზე საუბ რის გააქ ტიუ რე ბის მიუ ხე და

ვად, რო მელ თა ნა წი ლი სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიას 

გვერდს აუვ ლის, არ დაწ ყე ბუ ლა არა თუ შე სა ბა მი სი 

ზო მე ბის გა ტა რე ბა, არა მედ ამ სა კით ხის აქ ტიუ რი 

გან ხილ ვაც კი, სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის თუ საექ

სპერ ტო სა ზო გა დოე ბის მხრი დან. 2021 წლის გან მავ

ლო ბა ში სამ ხრეთ კავ კა სია ში მიდ მი ნა რე პრო ცე სე ბი 

ატა რებს ყვე ლა იმ სა გან გა შო ნი შანს, რო მელ მაც 

თბი ლი სის ყუ რად ღე ბა უნ და მიიპ ყროს და ამ მი მარ

თუ ლე ბით პო ლი ტი კა გაააქ ტიუ როს. 

მთია ნი ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შემ დეგ ჩა მო

ყა ლი ბე ბუ ლი ახა ლი წეს რი გის და ამ წეს რი გი დან 

გა მომ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბით გა მოწ ვეუ ლი რის კე

ბის გან თა ვის და საზ ღვე ვად სა ჭი რო ამო ცა ნე ბის გა სა

ღე ბი ქვეყ ნის შიგ ნი თაა. დი დი ხა ნია ცნო ბი ლია, რომ 

სა ქარ თვე ლო საუ კე თე სო შემ თხვე ვა ში მხო ლოდ ნა

წი ლობ რივ იყე ნებს იმ შე საძ ლებ ლო ბებს, რო მელ საც 

მას მი სი გეოგ რა ფიუ ლი მდე ბა რეო ბა სატ რან სპორ ტო 

და სატ რან ზი ტო კუთ ხით აძ ლევს. ნავ თობ სა დე ნე ბი სა 

და გაზ სა დე ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით ქვეყ ნის სატ რან

სპორ ტო ფუნ ქცია, იქ ნე ბა ეს საავ ტო მო ბი ლო, საზ

ღვაო თუ რკი ნიგ ზის პო ტენ ცია ლი შორს არის და მაკ

მა ყო ფი ლებ ლის გან. 

დღეს ამა თუ იმ ქვეყ ნის ლო გის ტი კუ რი გან ვი

თა რე ბი სა და მიმ ზიდ ვე ლო ბის გა ზომ ვის ერ თერ

თი ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბა დი ინ სტრუ მენ ტი 

„მსოფ ლიო ბან კის“ მიერ შექ მნი ლი ლო გის ტი კის 

ეფექ ტია ნო ბის ინ დექ სია (Logistics Performance 
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Index – LPI).67 ლო გის ტი კის ეფექ ტია ნო ბის შე ფა

სე ბის ძი რი თა დი კრი ტე რიუ მე ბია: სა ბა ჟო და სა

საზ ღვრო გა ფორ მე ბის ეფექ ტია ნო ბა (customs); 

სა ვაჭ რო და სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ხა

რის ხი (infrastructure); კონ კუ რენ ტუ ნა რიან ფა სებ ში 

საერ თა შო რი სო გა და ზიდ ვე ბის წარ მოე ბის სი მარ ტი

ვე (international shipments); ლო გის ტი კუ რი მომ

სა ხუ რე ბის კომ პე ტენ ტუ რო ბა და ხა რის ხი (logistics 

competence and quality); გზავ ნი ლებ ზე თვალ ყუ რის 

დევ ნე ბი სა და კვალ დაკ ვალ მი ყო ლის შე საძ ლებ

ლო ბა (tracking & tracing); მი წო დე ბის და გეგ მილ 

ან მო სა ლოდ ნელ ვა დებ ში მი ღე ბამ დე გზავ ნი ლე ბის 

მი ტა ნის სიხ ში რე (timeliness). ამ კრი ტე რიუ მე ბის 

გა მო ყე ნე ბით დგე ბა საკ მაოდ ზუს ტი სუ რა თი, რომ

ლის მეშ ვეო ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია ამა თუ იმ ქვეყ ნის 

ლო გის ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნის 

შექ მნა.

სა ქარ თვე ლო „მსოფ ლიო ბან კის“ მიერ ჩა ტა რე

ბულ კვლე ვებ ში 2010 წლის მე რე ხვდე ბა. 2010 წლის 

LPI რეი ტინ გში სა ქარ თვე ლომ 155 ქვე ყა ნას შო რის 

2.61 ქუ ლით 93ე პო ზი ცია დაი კა ვა; 2012 წლის LPI 

რეი ტინ გში სა ქარ თვე ლო 16 პო ზი ციით წი ნაურ დე ბა 

და 2.77 ქუ ლით 77ე ად გილ ზე გა და დის; და დე ბი თი 

დი ნა მი კა 2012 წლის შემ დეგ წყდე ბა: 2014 წლის LPI 

რეი ტინ გში, წი ნა რეი ტინ გთან შე და რე ბით, სა ქარ

თვე ლო 2.51 ქუ ლით 39 პო ზი ციას კარ გავს და 116ე 

პო ზი ციას იკა ვებს; შე დე გი კი დევ უფ რო უა რეს დე ბა 

2016 წელს, რო ცა სა ქარ თვე ლო ამ ჯე რად 2.35 ქუ

ლით კი დევ 14 პო ზი ციას კარ გავს და 130 ად გილ ზე 
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ჩა მო დის; ბო ლო, 2018 წლის LPI რეი ტინ გში, სა ქარ

თვე ლოს პო ზი ცია მსუ ბუ ქად უმ ჯო ბეს დე ბა, 2.44 ქუ

ლით ის 119ე პო ზი ცია ზე ინაც ვლებს. 

„მსოფ ლიო ბან კის„ მიერ უკა ნას კნე ლი ათი წლის 

გან მავ ლო ბა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე

ბის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს ლო გის ტი კუ რი სის ტე მის 

გან ვი თა რე ბის დო ნე საკ მაოდ და ბა ლია: 2012 წლის 

შემ დეგ სა ქარ თვე ლო რეი ტინ გის პირ ვე ლი ასეუ ლის 

მიღ მაა. 2016 და 2018 წლებს შო რის პო ზი ციის მსუ

ბუ ქი გაუმ ჯო ბე სე ბის მიუ ხე და ვად, სა ხე ზეა სა ქარ თვე

ლოს LPIს ინ დექ სის ცალ სა ხად უარ ყო ფი თი დი ნა

მი კა. თა ვის თა ვად, 160 ქვეყ ნი დან 119ე პო ზი ცია ზე 

მყო ფი სა ქარ თვე ლო ჩა მორ ჩე ბა ყვე ლა გან ვი თა რე

ბულ ქვე ყა ნას, თუმ ცა „მსოფ ლიო ბან კის“ რეი ტინ გში 

მას უს წრე ბენ ისე თი ქვეყ ნე ბიც რო გო რი ცაა უზ ბე კე

თი, სომ ხე თი, ყირ გი ზე თი, უკ რაი ნა, ყა ზა ხე თი, რუ

სე თი, ტა ჯი კე თი, აფ რი კი სა და ახ ლო აღ მო სავ ლე თის 

ქვეყ ნე ბის დი დი ნა წი ლი. ასე თი უარ ყო ფი თი დი ნა

მი კა მიუ თი თებს, რომ სა ქარ თვე ლოს ლო გის ტი კუ რი 

სის ტე მა საუ კე თე სო შემ თხვე ვა ში სტაგ ნა ციას გა ნიც

დის, რაც მი სი ეფექ ტია ნო ბი სა და კონ კუ რენ ტუ ნა რია

ნო ბის ყო ველ წლიუ რი გაუა რე სე ბით გა მოი ხა ტე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ვერ შეს რულ და სა ქარ თვე ლოს 

მთავ რო ბის მიერ დამ ტკი ცე ბუ ლი „სა ქარ თვე ლოს 

სო ცია ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია 

«სა ქარ თვე ლო 2020»ში68 და სა ხუ ლი ლო გის ტი კის 

ეფექ ტია ნო ბის ინ დექ სის გაუმ ჯო ბე სე ბაც: დო კუ მენ

ტის მი ხედ ვით 2017 წელს მი სი მნიშ ვნე ლო ბა 3.1მდე 

უნ და გაზ რდი ლი ყო. 2020 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 3.3
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ს უნ და გა ტო ლე ბუ ლი ყო. მარ თა ლია 2020 წლის რეი

ტინ გი ჯერ არ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლა, თუმ ცა საეჭ ვოა 2018 

წლის 2.44 ქუ ლი დან, რომ ლი თაც სა ქარ თვე ლო 119ე 

ად გილს იკა ვებს, 3.31ზე ასუ ლი ყო, რაც მას რეი ტინ

გის პირ ველ ორ მოც ქვე ყა ნა ში მოაქ ცევ და. 

რო გორც „მსოფ ლიო ბან კის“ კვლე ვა აჩ ვე ნებს 

სა ქარ თვე ლოს ლო გის ტი კუ რი სის ტე მის უკუს ვლა 

შემ დე გი პი რო ბე ბის დრო თა გან მავ ლო ბა ში გაუა რე

სე ბამ გა მოიწ ვია: 1. სა ბა ჟო და სა საზ ღვრო გა ფორ

მე ბის ეფექ ტია ნო ბა; 2. კონ კუ რენ ტუ ნა რიან ფა სებ ში 

საერ თა შო რი სო გა და ზიდ ვე ბის წარ მოე ბის სი მარ ტი

ვე; 3. სა ვაჭ რო და სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ

რის ხა რის ხი; 4. ლო გის ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის ხა

რის ხი.69 

ასე თი და ბა ლი ეფექ ტუ რო ბის მქო ნე ლო გის ტი კუ

რი სის ტე მით სა ქარ თვე ლო არა მარ ტო ახა ლი გა მოწ

ვე ვე ბის წი ნა შეა დაუც ვე ლი, არა მედ დღეს არ სე ბულ 

გა რე მო შიც კი არ არის მიმ ზიდ ვე ლი. სა ქარ თვე ლოს 

მიერ მის თვის სტრა ტე გიუ ლი სატ რან ზი ტო ფუნ ქციის 

შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად დაუ ყოვ ნებ ლივ არის და საწ ყე ბი 

და მა ტე ბი თი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა და არ სე

ბუ ლის მო დერ ნი ზა ცია/ დას რუ ლე ბა. უნ და აღ მოიფ

ხვრას სატ რან სპორ ტო გა და ზიდ ვე ბის მე ნეჯ მენ ტთან 

და ოპე რა ციებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და 

ა.შ.

ში და პრობ ლე მე ბის გა დაწ ყვე ტას თან ერ თად, 

ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბია გა და სად გმე ლი ქვეყ ნის საზ ღვრის 

გა რე თაც. სა ქარ თვე ლოს ტვირ თბრუნ ვის გაზ რდის 

ერ თერ თი უმოკ ლე სი გზა შუა აზიი დან ევ რო პის კენ 
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მი მა ვა ლი ტვირ თე ბის სა ქარ თვე ლოს კენ გად მო მი

სა მარ თე ბა იქ ნე ბა. ად გი ლობ რი ვი სპე ცი ფი კი დან 

გა მომ დი ნა რე ამ ქვეყ ნე ბის მსხვი ლი ექ სპორ ტიო

რე ბი მჭიდ როდ არიან და კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო 

სტრუქ ტუ რებ თან, რაც სა ქარ თვე ლოს საელ ჩოე ბის

თვის ას პა რე ზის აქ ტიუ რად გა მო ყე ნე ბის სა წინ და რია. 

მა გა ლი თად, ყა ზა ხეთს რუ სე თის გავ ლით ევ რო პა ში 

ყო ველ წლიუ რად 150 მი ლიო ნი ტო ნა ტვირ თი გააქვს, 

სა ქარ თვე ლოს გავ ლით კი მხო ლოდ 1 მი ლიო ნი. 

სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო სტა ტის ტი კის, ინ

ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის ტემ პის, არ სე

ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ათ ვი სე ბის და შე სა ბა მი სი 

რეი ტინ გე ბის ანა ლი ზის შე დე გად იკ ვე თე ბა, რომ 

რო გორც სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის თვის, ისე მი სი 

უსაფ რთხოე ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სატ რან

ზი ტო სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნის ფუნ ქციას ქვეყ ნის 

გეოგ რა ფიუ ლი მდგო მა რეო ბა უფ რო გა ნა პი რო ბებს, 

ვიდ რე ამ ფუნ ქციის ათ ვი სე ბის თან მიმ დევ რუ ლი პო

ლი ტი კა და ამ პო ლი ტი კის გან ხორ ციე ლე ბა ზე მი მარ

თუ ლი შე სა ბა მი სი ძა ლის ხმე ვა. შე სა ბა მი სად, არ უნ

და იყოს გა საკ ვი რი ის მძაფ რი რეაქ ციაც, რო მე ლიც 

რე გიონ ში იმ მო ცე მუ ლო ბის ცვლი ლე ბას მოჰ ყვა, 

რომ ლი თაც სა ქარ თვე ლო პა სიურ რე ჟიმ ში სარ გებ

ლობ და. ცვლი ლე ბე ბის სწრა ფი ტემ პი თა და მას შტა

ბუ რო ბით გა მორ ჩეულ პე რიოდ ში ასე თი მიდ გო მის 

გაგ რძე ლე ბა სა ქარ თვე ლოს უკი დუ რე სად უარ ყო

ფი თი შე დე გე ბის მო ტა ნას უქა დის. სა ქარ თვე ლოს 

სატ რან სპორ ტო და სატ რან ზი ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

რეა ლი ზა ციის გა სა ღე ბი ქვეყ ნის შიგ ნი თაა. დღე საც 
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კი, ყა რა ბა ღის მეო რე ომის დას რუ ლე ბი დან ერ თი 

წლის შემ დეგ, სამ ხრეთ კავ კა სია ში საერ თა შო რი სო 

და მას შტა ბუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტე ბის 

ყვე ლა ზე ხელ საყ რელ ად გი ლად კვლა ვაც სა ქარ თვე

ლო რჩე ბა, თუმ ცა გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ეს 

არის არა თბი ლი სის მიერ შექ მნი ლი შე საძ ლებ ლო

ბე ბის ან პროაქ ტიუ რი პო ლი ტი კის შე დე გი, არა მედ 

სომ ხეთ სა და აზერ ბაი ჯანს შო რის და დე ბუ ლი შე თან

ხმე ბის შეუს რუ ლებ ლო ბის გა მო. ამ სა ქარ თვე ლოს

თვის ხელ საყ რელ ვი თა რე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე ზრუნ ვა 

დაუ ყოვ ნებ ლივ არის და საწ ყე ბი. 

გეო პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ცვლი ლე

ბე ბის ფონ ზე გან სა კუთ რე ბულ შეშ ფო თე ბას იწ ვევს 

ანაკ ლიის ღრმაწ ყლო ვა ნი პორ ტის მსგავ სი მას შტა

ბუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტე ბის შე ჩე რე ბა, 

რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს ლო გის ტი კუ რი ქსე ლის

თვის ასე სა ჭი რო გა ნახ ლე ბი სა და დი ვერ სი ფი კა ციის 

მომ ტა ნი იქ ნე ბო და. ახა ლი, სტრა ტე გიუ ლი მნიშ ვნე

ლო ბის სატ რან ზი ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნის აუ

ცი ლებ ლო ბა ზე მიუ თი თებ და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 

სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რიც.70 სამ

წუ ხა როდ, ასე თი მო წო დე ბე ბიც უშე დე გო გა მოდ გა. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, არ არის გა მო რიც ხუ ლი ყა რა ბა

ღის მეო რე ომის და სას რულ მა სა ქარ თვე ლოს და სავ

ლე თის გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბის საგ ნად ისევ 

აქ ციოს. 
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დემოკრატია 

ალიე ვის ხელ მძღვა ნე ლო ბით ყა რა ბა ღის მეო რე 

ომ ში მო პო ვე ბულ მა გა მარ ჯვე ბამ მი სი ძა ლაუფ ლე ბა 

გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით გააგ რძე ლა. უკ ვე რეპ რე

სი რე ბულ მა, უკი დუ რე სად და სუს ტე ბულ მა პო ლი ტი

კურ მა ოპო ზი ციამ და კარ გა პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა 

შე საძ ლებ ლო ბა, ალიე ვის რე ჟი მი გან ჭვრე ტად მო მა

ვალ ში შეც ვა ლოს. ალიე ვის მე თაუ რო ბით აზერ ბაი

ჯა ნის შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის გა მარ ჯვე ბამ ქვეყ ნის 

უპ რე ცე დენ ტო სა მო ქა ლა ქო კონ სო ლი და ცია გა მოიწ

ვია, დე მოკ რა ტიუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ალ ბა თო ბა კი 

მი ნი მუ მამ დე დაიყ ვა ნა. ილ ჰამ ალიე ვი დღეს და მოუ

კი დე ბე ლი აზერ ბაი ჯა ნის ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ ლი

დე რად ით ვლე ბა. 

მეო რე მხრივ, მი სი მო წი ნააღ მდე გე, დე მოკ რა

ტიუ ლად არ ჩეუ ლი ლი დე რი, ნი კო ლა ფა ში ნია ნი, 

და მოუ კი დე ბე ლი სომ ხე თის ის ტო რია ში ყვე ლა ზე 

მას შტა ბუ რი სამ ხედ რო მარ ცხის სიმ ბო ლოდ იქ ცა. 

რუ სე თი და ფა ში ნია ნის მო წი ნააღ მდე გე „ყა რა ბა

ღის კლა ნი“ ძა ლის ხმე ვას არ იშუ რებს, რა თა ყა

რა ბა ღის ომის ამ შე დეგ ში ფა ში ნია ნის მთავ რო ბა 

დაა და ნა შაუ ლოს. ამ პო ლი ტი კუ რი სტრა ტე გიის 

წარ მა ტე ბა, რო გორც 2021 წლის ივ ნის ში სომ ხეთ ში 
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გა მარ თულ მა სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ მა აჩ ვე ნა, 

რბი ლად რომ ვთქვათ, შეზ ღუ დუ ლია. ფა ში ნიან მა 

და მის მა პო ლი ტი კურ მა გუნ დმა მოა ხერ ხა სო მე

ხი ამომ რჩევ ლე ბი დაერ წმუ ნე ბი ნა, რომ სომ ხე თის 

მიერ 2020 წლის შე მოდ გო მა ზე გან ცდი ლი მარ ცხი 

არა მი სი, არა მედ სომ ხე თი სა და მთია ნი ყა რა ბა ღის 

მმარ თვე ლო ბის სა და ვეებ თან 30 წლის გან მავ ლო

ბა ში მყო ფი „ყა რა ბა ღის კლა ნის“ პა სუ ხის მგებ ლო

ბა იყო. გარ და ამი სა, 2021 წლის არ ჩევ ნე ბის „თა

ვი სუ ფალ და სა მარ თლიან“ გა რე მო ში ჩა ტა რე ბამ 

ფა ში ნია ნის, რო გორც დე მოკ რა ტი ლი დე რის რე პუ

ტა ცია კი დევ უფ რო გაამ ყა რა. ბევ რი რე გიო ნუ ლი 

ლი დე რი ვერ გა ბე დავ და ასე თი მარ ცხის შემ დეგ 

რიგ გა რე შე არ ჩევ ნე ბის და ნიშ ვნას და ამ არ ჩვე

ნე ბის მას შტა ბუ რი მა ნი პუ ლა ციე ბის გა რე შე ჩა ტა

რე ბას. სამ წუ ხა როდ, სამ ხრეთ კავ კა სიის ქვეყ ნებს 

შო რის ასე თი მიღ წე ვა მხო ლოდ სომ ხე თის ან გა

რიშ ზეა. 

ამ კუთ ხით სა ქარ თვე ლოს თვის ყა რა ბა ღის მეო

რე ომი ორ მა გი ფორ მით წარ მოდ გე ბა: ერ თი მხრივ, 

ავ ტო რი ტა რი ლი დე რი, რო მელ მაც არა დე მოკ რა

ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბის პი რო ბებ ში მოა ხერ ხა მი სი 

ქვეყ ნის თვის ათ წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში მოუგ

ვა რე ბე ლი პრობ ლე მის გა დაწ ყვე ტა და ქვეყ ნის და

კარ გუ ლი ტე რი ტო რიე ბის დაბ რუ ნე ბა, ხო ლო მეო

რე მხრივ, დე მოკ რა ტიუ ლად არ ჩეუ ლი ლი დე რი, 

რო მელ მაც მწა რე მარ ცხი იწ ვნია და მი სი ქვეყ ნის 

მდგო მა რეო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნად გააუა რე სა. 2020 

წლის შე მოდ გო მა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე
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ბის ასე თი ხედ ვა დე მოკ რა ტიუ ლი ძა ლე ბის თვის 

და მა ზია ნე ბე ლია. ამა ვე დროს, იგი ვე მოვ ლე ნე ბის 

ალ ტერ ნა ტიუ ლი ხედ ვის შე მო თა ვა ზე ბა ცაა შე საძ

ლე ბე ლი: მძი მე მარ ცხის მიუ ხე და ვად, პო ლი ტი კუ

რი ლი დე რი სა კუ თა რი სიტ ყვის ერ თგუ ლი დარ ჩა, 

ენ დო დე მოკ რა ტიულ პრინ ცი პებს და გა მარ ჯვე ბა 

მის თვის უკი დუ რე სად რთულ პე რიოდ ში დი დი უპი

რა ტე სო ბით მოი პო ვა. ეს ფაქ ტი შე საძ ლოა სწო რედ 

იმ უპი რა ტე სო ბებ ზე მიუ თი თებს, რომ ლე ბიც დე მოკ

რა ტიულ სის ტე მას ავ ტო რი ტა რუ ლი სის ტე მის წი ნა შე 

გააჩ ნია. 

აზერ ბაი ჯა ნის პრე ზი დენ ტი ილ ჰამ ალიე ვი რუ

სე თის მი მართ კრი ტი კუ ლი მიდ გო მით არას დროს 

გა მოირ ჩეო და. მი სი მმარ თვე ლო ბი სას აზერ ბაი ჯანს 

არ გა მოუ ხა ტავს ინ ტე რე სი ნა ტო ში ან ევ რო კავ შირ

ში გა წევ რია ნე ბის მი მართ. ფა ში ნია ნის გან გან სხვა

ვე ბით, ალიევს არ ახა სია თებს პუ ტი ნის თვის ესო დენ 

სა ძულ ვე ლი დე მოკ რა ტიუ ლი რი ტო რი კა. ალიე ვის 

ყუ რად ღე ბიან მა და ფრთხილ მა მიდ გო მამ კრემ ლის 

კე თილ გან წყო ბა დაიმ სა ხუ რა. მიუ ხე და ვად ფორ

მა ლუ რი გან სხვა ვე ბე ბი სა, პუ ტი ნი თა ვის გან ცხა

დე ბებ ში სომ ხეთ სა და აზერ ბაი ჯანს რუ სე თის თვის 

ერ თნაირ და თა ნას წორ პარ ტნიო რე ბად მიიჩ ნევს. 

ეს არ ნიშ ნავს, რომ რუ სეთ სა და აზერ ბაი ჯანს შო

რის ურ თიერ თო ბა ში გან ხეთ ქი ლე ბის კე რე ბი არ 

არ სე ბობს. აზერ ბაი ჯა ნი სა სარ გებ ლო წია ღი სეუ ლის 

ექ სპორ ტზე ორიენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კით რუ სე თის 

პირ და პი რი კონ კუ რენ ტი და რე გიონ ში რუ სე თის ის

ტო რიუ ლი მე ტო ქის სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რია. 
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მიუ ხე და ვად ამი სა, აზერ ბაი ჯა ნის მმარ თვე ლო ბის 

მო დე ლი და წყო ბა დღეს ბევ რად ახ ლოს არის პუ ტი

ნის რე ჟი მის კონ ფი გუ რა ციას თან ვიდ რე მე ზო ბე ლი 

სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხე თის პო ლი ტი კურ სის ტე

მებ თან. 
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დასკვნა

ვე რა ვინ უარ ყოფს, რომ 44 დღია ნი ომის შე დეგ

მა რე გიონ ში ახა ლი გეო პო ლი ტი კუ რი ლან დშაფ ტი 

შექ მნა. ასე ვე ნა თე ლია, რომ ძვე ლი სატ რან სპორ ტო 

არ ტე რიე ბის გახ სნა და ახა ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ

ლი პროექ ტე ბის დაწ ყე ბა გააუმ ჯო ბე სებს რე გიო ნის 

ეკო ნო მი კურ მდგო მა რეო ბას და საინ ვეს ტი ციო მი ზი

დუ ლო ბას, ასე ვე გაზ რდის მშვი დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის 

ალ ბა თო ბა საც. 

ნაკ ლე ბად ნა თე ლია 2020 წლის სექ ტემ ბერ 

ნოემ ბერ ში მიმ დი ნა რე საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ გა ჩე ნი ლი ამ პერ სპექ ტი ვე ბის 

გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. მას შტა ბუ რი საბ რძო

ლო მოქ მე დე ბე ბის შეწ ყვე ტის და სამ მხრი ვი შე თან

ხმე ბის ხელ მო წე რის, თურ ქეთ სა და სომ ხეთს შო რის 

ურ თიერ თო ბე ბის ნა წი ლობ რივ აღ დგე ნის და ახა ლი 

რე გიო ნუ ლი პროექ ტე ბის აქ ტიუ რი გან ხილ ვის მიუ

ხე და ვად, რჩე ბა რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი, რომ ლე ბიც, 

ამ ეტაპ ზე, ეჭ ვქვეშ აყე ნებს რე გიონ ში არ სე ბუ ლი სატ

რან სპორ ტო და ენერ გე ტი კულ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში 

ძი რეუ ლი ცვლი ლე ბის გა მოწ ვე ვას. 

პირ ვე ლი მი ზე ზი პო ლი ტი კუ რია. და პი რის პი რე

ბულ მხა რეებს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ
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ლე ბის მიუ ხე და ვად, კონ ფლიქ ტის მთა ვა რი მი ზე ზი, 

მთია ნი ყა რა ბა ღის რე გიო ნის სტა ტუ სი, მხა რეებს 

შო რის კვლა ვაც შეუ თან ხმე ბე ლია. ამ სა კით ხის უახ

ლოეს მო მა ვალ ში გა დაწ ყვე ტის ალ ბა თო ბას ამ ცი

რებს სომ ხე თი სა და აზერ ბაი ჯა ნის ამ სა კით ხი სად მი 

დია მეტ რუ ლად სა პი რის პი რო მიდ გო მე ბი. აზერ ბაი

ჯა ნი რე გიონ ზე კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბას სა კუ თა რი 

ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის აღ დგე ნად აფა სებს და 

სტა ტუს ზე მო ლა პა რა კე ბე ბის დაწ ყე ბა საც კი არ გა ნი

ხი ლავს შე საძ ლებ ლად. ერე ვა ნი ამ ტკი ცებს, რომ ყა

რა ბა ღის მეო რე ომის შე დე გებს არ უმოქ მე დია მთია

ნი ყა რა ბა ღის სტა ტუ სის გან საზ ღვრის სა კით ხზე და 

აზერ ბაი ჯანს ამ თე მა ზე დია ლო გის გაგ რძე ლე ბის კენ 

მოუ წო დებს. 

მეო რე ფაქ ტო რი ცეც ხლის შეწ ყვე ტის რე ჟი მის 

შეუს რუ ლებ ლო ბაა. 910 ნოემ ბერს და დე ბუ ლი შე

თან ხმე ბის ამოქ მე დე ბის შემ დეგ სომ ხე თი სა და აზერ

ბაი ჯა ნის შეია რა ღე ბულ ძა ლებს შო რის არაერ თი შე

ტა კე ბა მოხ და.71 ად გი ლი ჰქონ და რო გორც ფი ზი კურ 

და პი რის პი რე ბა სა და მო წი ნააღ მდე გე მხა რის სამ

ხედ რო მო სამ სა ხუ რე თა ტყვედ აყ ვა ნას, ისე სხვა დას

ხვა შეია რა ღე ბის, მათ შო რის მსხვილ კა ლიბ რია ნი 

არ ტი ლე რიის, გა მო ყე ნე ბას. შე თან ხმე ბის ხელ მო წე

რის შემ დეგ გა სუ ლი ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში იყო 

მსხვერ პლიც. ად გი ლი ჰქონ და ძა ლის მიე რი მე თო

დე ბით რო გორც ახა ლი პო ზი ციე ბის და კა ვე ბას, ისე 

სომ ხუ რი მხა რის უკ ვე და კა ვე ბუ ლი პო ზი ციე ბი დან 

გან დევ ნას. გარ და ამი სა, აზერ ბაი ჯა ნის შეია რა ღე

ბულ მა ძა ლებ მა რამ დენ ჯერ მე გა და კე ტეს სიუ ნი კის 
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პრო ვინ ცია ში გა მა ვა ლი, სომ ხე თის ირან თან და მა

კავ ში რე ბე ლი გო რის კა პა ნის გზის 21 კი ლო მეტ რია ნი 

მო ნაკ ვე თი72, რო მელ ზეც სა ბა ჟო გამ შვე ბი პუნ ქტე ბი 

დაა წე სეს და ირა ნი დან სომ ხეთ ში მი მა ვა ლი ტვირ

თე ბის შე მოწ მე ბა და სა ბა ჟო მო საკ რებ ლის აკ რე ფა 

დაიწ ყეს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ გზით სარ გებ ლო

ბა ში ახა ლი შე ფერ ხე ბე ბის თაო ბა ზე უკ მა ყო ფი ლე ბა 

გა მოთ ქვა თეი რან მაც და სომ ხეთს ალ ტერ ნა ტიუ ლი 

შე მოვ ლი თი გზის მშე ნებ ლო ბა ში დახ მა რე ბა აღუთ

ქვა.73 ძნე ლი წარ მო სად გე ნია ახალ სატ რან სპორ ტო 

დე რეფ ნებ ზე საუ ბა რი მა შინ, რო ცა მხა რეებს შო რის 

არ არის შე თან ხმე ბუ ლი თუ ვინ აკონ ტრო ლებს უკ ვე 

არ სე ბულ სატ რან სპორ ტო არ ტე რიებს. სომ ხე თი სა და 

აზერ ბაი ჯა ნის საზ ღვარ ზე რამ დენ ჯერ მე გახ სნილ მა 

ცეც ხლმა კი დევ ერ თხელ გაუს ვა ხა ზი, რომ ყა რა ბა

ღის მეო რე ომის შე დე გად შეც ვლი ლი სტა ტუს კვო არ 

უნ და იყოს აღ ქმუ ლი რო გორც კონ ფლიქ ტის მოგ ვა

რე ბის სა ბო ლოო ფორ მა. 

მე სა მე ფაქ ტო რი შე თან ხმე ბის მუხ ლე ბის სხვა

დას ხვაგ ვა რი ინ ტერ პრე ტა ციაა. 910 ნოემ ბრის სამ

მხრი ვი შე თან ხმე ბის ყვე ლა ზე ძნე ლად შე სას რუ ლე

ბე ლი მი სი მერ ვე და მეც ხრე პუნ ქტე ბი აღ მოჩ ნდა, 

რომ ლე ბიც სხვა სატ რან სპორ ტო კო მუ ნი კა ციებ თან 

ერ თად ნა ხი ჭე ვა ნის ოლ ქსა და აზერ ბაი ჯა ნის და

ნარ ჩენ ტე რი ტო რიას შო რის პირ და პი რი კავ ში რის 

აღ დგე ნას გუ ლის ხმობს. „ზან გე ზუ რის კოირ დო რის“ 

სა კით ხზე შე თან ხმე ბა სომ ხეთ სა და აზერ ბაი ჯანს შო

რის ჯერ მიღ წეუ ლი არ არის. ბრიუ სელ ში გა მარ თუ

ლი უკა ნას კნე ლი შეხ ვედ რის შემ დე გაც გა მოიკ ვე თა 
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აზერ ბაი ჯა ნი სა და სომ ხე თის ლი დერ თა პო ზი ციე ბის 

შეუ თავ სებ ლო ბა74 ლა ჩი ნი სა და ზან გე ზუ რის დე რეფ

ნე ბის სა კით ხზე.75

ტრა დი ციუ ლად, დეს ტა ბი ლი ზა ციის ფაქ ტო რად 

იქ ცნენ რუ სი სამ შვი დო ბოე ბი. რო გორც ჩანს, რუ სეთ

მა ქცე ვის მის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი მო დე ლი არ ჩია, 

რომ ლის უპირ ვე ლე სი თვი სე ბა და დე ბუ ლი შე თან ხმე

ბის პი რო ბე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფაა. აზერ ბაი ჯა ნუ ლი 

მხა რის მტკი ცე ბით ხუთ წლია ნი გა ნახ ლე ბა დი მან

და ტის მქო ნე შე ნაერ თე ბის რიც ხვი, რო მე ლიც 910 

ნოემ ბრის შე თან ხმე ბის მი ხედ ვით 2000ს არ უნ და 

სცდე ბო დეს, სა მო ქა ლა ქო მო ხე ლეე ბის და მა ტე ბის 

ხარ ჯზე უკ ვე 78 ათასს აღ წევს.76 გარ და ამი სა, ბა ქო 

რუს სამ შვი დო ბო ძა ლებს ახ სე ნებს მათ მო ვა ლეო ბას 

აღ კვე თონ სომ ხუ რი შეია რა ღე ბუ ლი შე ნაერ თე ბის 

დაშ ვე ბა მა თი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ქვეშ მყოფ ზო ნა

ში. 2021 წლის 11 აგ ვის ტოს, სომ ხურ შე ნაერ თებ თან 

მომ ხდა რი რამ დე ნი მე შე ტა კე ბის შემ დეგ, აზერ ბაი ჯა

ნის თავ დაც ვის სა მი ნის ტრომ სა ჯა როდ მოუ წო და რუს 

სამ შვი დო ბოებს შეეს რუ ლე ბი ნათ ნოემ ბრის შე თან

ხმე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბა.77 კი დევ ერ თი პრე

ტენ ზია, რო მელ საც აზერ ბაი ჯა ნი რუ სულ შე ნაერ თებს 

უყე ნებს, მა თი კონ ტრო ლის ქვეშ არ სე ბუ ლი სატ რან

სპორ ტო დე რეფ ნებ ში აზერ ბაი ჯა ნის მიერ მი ნი ჭე ბუ

ლი ნე ბარ თვის გა რე შე მოძ რა ვი ირა ნუ ლი სატ ვირ თო 

მან ქა ნე ბის გა ტა რე ბაა. აზერ ბაი ჯა ნის თავ დაც ვის სა

მი ნის ტრომ ამ შემ თხვე ვა შიც საპ რო ტეს ტო წე რი ლე

ბით მი მარ თა რუ სე თის თავ დაც ვის სა მი ნის ტრო სა და 

სამ შვი დო ბო კონ ტინ გენ ტის შტაბს.78 რუ სი სამ შვი
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დო ბოე ბის მი მართ ბრალ დე ბე ბი ის მის აზერ ბაი ჯა

ნე ლი პარ ლა მენ ტა რე ბის გა ნაც, რო მელ თა ნა წილ მა 

მათ ბრა ლი „სე პა რა ტის ტე ბის მხარ და ჭე რა ში“ დას

დო.79 ასე თი უარ ყო ფი თი დი ნა მი კის შე ნარ ჩუ ნე ბის 

შემ თხვე ვა ში იზ რდე ბა ალ ბა თო ბა იმი სა, რომ აზერ

ბაი ჯა ნი 910 ნოემ ბრის შე თან ხმე ბით მი ნი ჭე ბულ 

უფ ლე ბას გა მოი ყე ნებს და რუ სი სამ შვი დო ბოე ბის 

ყა რა ბაღ ში ყოფ ნის მან დატს 5 წლის გას ვლის თა ნა ვე 

დაას რუ ლებს. პოს ტსაბ ჭო თა ის ტო რიის ზე და პი რუ

ლი მცოდ ნეე ბის თვი საც კი გა სა გე ბია, თუ რამ ხე ლა 

რის კის შემ ცვე ლია ასე თი მო ცე მუ ლო ბა რე გიო ნუ ლი 

სტა ბი ლუ რო ბის თვის. გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოა 

სა ქარ თვე ლოს მა გა ლი თი, სა დაც რუ სეთ მა „სამ შვი

დო ბოე ბი“ ჯერ სამ ხედ რო აგ რე სიის გან ხორ ციე ლე

ბის პრე ტექ სტად გა მოი ყე ნა, შემ დეგ კი ისი ნი ბევ

რად მრა ვალ რიც ხო ვა ნი და მძი მედ შეია რა ღე ბუ ლი 

საო კუ პა ციო ძა ლე ბით ჩაა ნაც ვლა. 44დღია ნი ომის 

დროს მიღ წეუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სამ ხედ რო წარ

მა ტე ბე ბის და ფიქ სი რე ბის თვის რუ სე თის შეზ ღუ დუ

ლი კონ ტინ გეტ ნის დაშ ვე ბა აზერ ბაი ჯა ნის თვის 2020 

წლის ნოემ ბერ ში მი სა ღე ბი კომ პრო მი სი აღ მოჩ ნდა. 

დრო აჩ ვე ნებს ამ გა დაწ ყვე ტი ლე ბის გრძელ ვა დიან 

შე დე გებს. 

კონ ფლიქ ტის მიმ დი ნა რეო ბი სას და მი სი დამ თავ

რე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს ოფი ცია ლუ რი პი რე ბი სა 

და საექ სპერ ტო სა ზო გა დოე ბის კო მენ ტა რე ბის დი დი 

ნა წი ლი სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო ფუნ ქციის დაკ

ნი ნე ბის ან და კარ გვის პერ სპექ ტი ვებ ზე იყო კონ ცენ

ტრი რე ბუ ლი. 910 ნოემ ბრის სამ მხრი ვი შე თან ხმე ბის 
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ხელ მო წე რი დან გა სულ მა ერ თმა წელ მა ცხად ყო, რომ 

ისე თი ახა ლი პროექ ტე ბის პერ სპექ ტი ვა, რომ ლებ საც 

სა ქარ თვე ლო ში დღეს არ სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ

რის ან მის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი ფუნ ქციე ბის საფ

რთხე ში ჩაგ დე ბა შეუძ ლია, საუ კე თე სო შემ თხვე ვა ში 

შო რეუ ლია. მეო რე მხრივ, რე გიონ ში ცვლი ლე ბე ბი 

გარ დაუ ვა ლია. ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტის 27 წლია ნი 

“გა ყი ნუ ლი“ ფა ზის წყა ლო ბით სა ქარ თვე ლოს საკ მა

რის ზე ბევ რი დრო ჰქონ და, რა თა ასე თი ცვლი ლე ბე

ბი სათ ვის მომ ზა დე ბუ ლი ყო. ახ ლა, ამა თუ იმ სატ რან

სპორ ტო პროექ ტის გა მო სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო 

ფუნ ქციის დაკ ნი ნე ბა ზე წუ ხი ლის ნაც ვლად სა ჭი რო 

პროაქ ტიუ რი მოქ მე დე ბაა, რომ ლის მი ზა ნი სა კუ თარ 

ტე რი ტო რია ზე უკ ვე არ სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 

გაუმ ჯო ბე სე ბა და ახ ლის შექ მნაა. ამ მხრივ, ყვე ლა ზე 

გა დაუ დე ბე ლი ზო მე ბი სა ქარ თვე ლოს ლო გის ტი კუ

რი მიმ ზიდ ვე ლო ბის გაზ რდის თვი საა გა სა ტა რე ბე ლი. 

შექ მნილ ახალ სა მუ შაო ად გი ლებს, სა ხელ მწი ფოს 

მიერ მი ღე ბულ და მა ტე ბით სატ რან ზი ტო შე მო სა ვალს 

პო ზი ტიუ რი გავ ლე ნა ექ ნე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ 

მდგო მა რეო ბა ზეც. გამ ყარ დე ბა სა ქარ თვე ლოს სტრა

ტე გიუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა საერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე. 

რე გიო ნულ ვი თა რე ბა ზე და სა ქარ თვე ლოს თა ვი

სე ბუ რე ბებ ზე დაყ რდნო ბით შე საძ ლე ბე ლია გან ვაც

ხა დოთ, რომ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი, რაც სა ქარ

თვე ლომ სა კუ თა რი სტრა ტე გიუ ლი მდგო მა რეო ბის 

გა საძ ლიე რებ ლად უნ და გაა კე თოს არის ისე თი 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტე ბის 

გან ხორ ციე ლე ბა, რომ ლე ბიც უკ ვე არ სე ბულ რე გიო
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ნულ კო მუ ნი კა ციებს გააუმ ჯო ბე სებს. ამ შემ თხვე ვა ში, 

და სავ ლე თის და სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას თან 

ერ თად, სა ფუძ ვე ლი ეყ რე ბა ისეთ მო ცე მუ ლო ბას, 

რო მელ შიც სა ქარ თვე ლოს თვის გვერ დის ავ ლა კი დევ 

უფ რო რთუ ლი და აზრს მოკ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა. სა ქარ

თვე ლოს მა ღა ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბა მი სი სტრა

ტე გიუ ლი რო ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის საუ კე თე სო გზაა.

შემ თხვე ვი თი არ არის სატ რან სპორ ტო დე რეფ

ნე ბის გახ სნი სად მი მოს კო ვის მიერ გა მოვ ლე ნი ლი 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა. სა კუ თარ სამ ხედ რო 

ბა ზებ თან კავ ში რის გაუმ ჯო ბე სე ბი სა და ზო გა დად რე

გიონ თან და მა კავ ში რე ბე ლი კო მუ ნი კა ციე ბით დაინ

ტე რე სე ბუ ლი რუ სე თის კი დევ ერ თი მი ზა ნი რე გიონ ში 

სა ქარ თვე ლოს, რო გორც და სავ ლე თის ინ ტე რე სე ბის 

დამ ცვე ლი და გამ ტა რე ბე ლი ქვეყ ნის, მაქ სი მა ლუ

რი იზო ლა ციაა. ამ ვი თა რე ბა ში სა ქარ თვე ლომ უნ და 

გააორ მა გოს ძა ლის ხმე ვა რო გორც სა კუ თა რი შე საძ

ლებ ლო ბე ბის გაზ რდის კუთ ხით, ისე სომ ხეთ თან და 

აზერ ბაი ჯან თან ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბი სა და 

გაუმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. 

ამა ვე დროს, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ისევ და ისევ 

გეოგ რა ფიუ ლი მდე ბა რეო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ახა

ლი სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნე ბი სა და კო მუ ნი კა ციე ბის 

ინი ცია ტი ვებ ში აუ ცი ლებ ლად მოი ძებ ნე ბა სა ქარ თვე

ლოს ად გი ლიც. ასე მოხ და საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის 

დას რუ ლე ბი დან ერ თი წლის შემ დეგ გა მოც ხა დე ბულ 

ინი ცია ტი ვებს შო რის ყვე ლა ზე რეა ლის ტუ რი და გან

ხორ ციე ლე ბას თან ახ ლოს მდგო მი პროექ ტის შემ

თხვე ვა ში, რო მე ლიც სპარ სე თის ყუ რე ში მდე ბა რე 
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ირა ნის პორ ტე ბი დან ტვირ თე ბის აზერ ბაი ჯა ნი სა და 

სა ქარ თვე ლოს შა ვი ზღვის პორ ტე ბის გავ ლით ევ რო

პა ში მი წო დე ბას გუ ლის ხმობს.80 ამ ჯე რა დაც, ტვირ

თე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდას თან ერ თად, სა ქარ თვე ლო 

მი სი ლო გის ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის 

აუ ცი ლებ ლო ბის წი ნა შე დად გე ბა. 

მთია ნი ყა რა ბა ღის მეო რე ომის შე დე გებს შო

რის სა ქარ თვე ლოს თვის ყვე ლა ზე სა ყუ რად ღე ბო ის 

შეც დო მე ბია, რო მელ თა გა მო სომ ხეთ მა თა ვი გეოს

ტრა ტე გიულ ჩიხ ში მოიქ ცია. ამ მხრივ სა გან გა შოდ 

გა მოი ყუ რე ბა სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის 

მულ ტი ვექ ტო რუ ლო ბის შე სა ხებ მა ღა ლი თა ნამ დე

ბო ბის პი რე ბის მიერ81 გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბი. 

ექ სპერ ტთა ნა წი ლი მიიჩ ნევს, რომ სწო რედ სა გა

რეო პო ლი ტი კა ში დაშ ვე ბულ მა შეც დო მებ მა შეიყ ვა ნა 

სტრა ტე გიულ ჩიხ ში სომ ხე თი, რო ცა სომ ხეთს „თა ვი 

ის რაე ლი ეგო ნა, სი ნამ დვი ლე ში კი პა ლეს ტი ნელ თა 

მდგო მა რეო ბა ში აღ მოჩ ნდა“.82 

და ბო ლოს, საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის დას რუ ლე ბი

დან ერ თი წლის შემ დეგ და უახ ლე სი გამ წვა ვე ბე ბის 

ფონ ზე ინი ცია ტი ვა გა მოი ჩი ნა ევ რო კავ შირ მაც. ევ

რო პუ ლი საბ ჭოს პრე ზი დენ ტმა, შარლ მი შელ მა აზერ

ბაი ჯა ნი სა და სომ ხე თის პრე ზი დენ ტებს 2021 წლის 

დე კემ ბერ ში ბრიუ სელ ში, „აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო

რო ბის“ სა მი ტის ფარ გლებ ში სამ მხრივ ფორ მატ ში 

უმას პინ ძლა.83 ბრიუ სელ ში მიწ ვე ვის გარ და ლი დე

რებ მა გაი ზია რეს კონ ფლიქ ტის პრე ვენ ციის ახა ლი 

მე ქა ნიზ მის, თავ დაც ვის მი ნის ტრებს შო რის პირ და

პი რი სა ტე ლე ფო ნო კავ ში რის დამ ყა რე ბის წი ნა და დე
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ბაც. ევ რო კავ ში რის ინი ცია ტი ვა ცხად ყოფს, რომ კონ

ფლიქ ტის დეეს კა ლა ციის მცდე ლო ბის გარ და, მი სი 

კი დევ ერ თი მი ზა ნი ბო ლოდ როინ დე ლი მოვ ლე ნე ბით 

და ზია ნე ბუ ლი „აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის“ ფორ

მა ტის გა ნახ ლე ბა და გან ვი თა რე ბაა. ამ სა მი ტის ფარ

გლებ ში ალიე ვი სა და ფა ში ნია ნის შეხ ვედ რის გა მარ

თვა მია ნიშ ნებს, რომ ბრიუ სელს ამ ფორ მა ტის თვის 

ახა ლი ფუნ ქციის და მა ტე ბა სურს. მეტ ნაკ ლე ბად 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სის მიღ წე ვის შემ თხვე ვა

ში ევ რო კავ ში რი აღად გენს სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის 

ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფორ მა ტის შე ლა ხულ პრეს

ტიჟს და, ამა ვე დროს, შექ მნის რუ სე თის, რო გორც და

პი რის პი რე ბულ მხა რეებს შო რის ერ თა დერ თი მე დია

ტო რის, მნიშ ვნე ლო ვან ალ ტერ ნა ტი ვას. მარ თა ლია 

დღე ვან დე ლი მდგო მა რეო ბით ბრიუ სელს მხა რეებ ზე 

გავ ლე ნის მო სახ დე ნად მოს კოვ ზე გა ცი ლე ბით სუს ტი 

ბერ კე ტე ბი აქვს, თუმ ცა ძა ლიან საინ ტე რე სო შე თა

ვა ზე ბე ბის გა კე თე ბა შეუძ ლია რო გორც ექ სპორ ტზე 

ორიენ ტი რე ბუ ლი აზერ ბაი ჯა ნის თვის (ევ რო კავ ში რი 

აზერ ბაი ჯა ნის მთა ვა რი სა ვაჭ რო პარ ტნიო რია, მი სი 

ექ სპორ ტის 51% ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ზე მო დის84), 

ისე ათ წლეუ ლე ბით ნა ხევ რად ბლო კა და ში მოქ ცეუ ლი 

სომ ხე თის თვის. თა ვის თა ვად ის ფაქ ტი, რომ სამ ხრეთ 

კავ კა სიის ორი ქვე ყა ნა მათ შო რის არ სე ბუ ლი უთან

ხმოე ბე ბის მოგ ვა რე ბას ევ რო კავ შირ თან ცდი ლო ბენ 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრე ცე დენ ტია. სა ქარ თვე ლო, რო

გორც „აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის“ მო ნა წი ლე და 

რე გიო ნის ყვე ლა ზე პრო და სავ ლუ რი ქვე ყა ნა, დაინ

ტე რე სე ბუ ლი უნ და იყოს ევ რო კავ ში რის ამ ინი ცია ტი
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ვის წარ მა ტე ბა ში. 

გარ და იმი სა, რომ რე გიონ ში ევ რო კავ ში რის რო

ლის გაძ ლიე რე ბა და რუ სე თის გავ ლე ნის შე სუს ტე

ბა სა ქარ თვე ლოს ბუ ნებ რი ვი ინ ტე რე სია, რე გიონ ში 

ევ რო კავ ში რის ეგი დით მიღ წეუ ლი სტა ბი ლუ რო ბა 

ქვეყ ნის თვის სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა რო გორც გეო პო

ლი ტი კუ რად, ისე ეკო ნო მი კუ რად. სა ქარ თვე ლოს 

ინ ტე რე სებ ში შე დის ორ მე ზო ბელ ქვე ყა ნა სა და ევ

რო კავ შირს შო რის სა ვაჭ რო ურ თიერ თო ბე ბის გაუმ

ჯო ბე სე ბაც. აზერ ბაი ჯა ნი სა და სომ ხე თის ექ სპორ ტი სა 

და იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბის ზრდა გაზ რდის სა ქარ თვე

ლოს ტე რი ტო რია ზე გა მა ვა ლი სატ რან სპორ ტო ინ

ფრას ტრუქ ტუ რის ტვირ თბრუნ ვას, გააუმ ჯო ბე სებს 

ქვეყ ნის სტრა ტე გიულ მნიშ ვნე ლო ბას, რო გორც 

უშუა ლო სა მე ზობ ლო ში, ისე და სავ ლეთ ში. და მა ტე ბი

თი სარ გებ ლის მომ ტა ნი იქ ნე ბა ევ რო კავ ში რის ქვეყ

ნე ბის მიერ კას პიის ზღვი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზიის 

რე გიონ ში მო პო ვე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი აი რი სა და ნავ

თო ბის შეს ყიდ ვე ბის ზრდაც, რად გან მა თი მი წო დე

ბის ძი რი თა დი არ ხე ბიც სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია ზე 

გა დის. შე სა ბა მი სად, სა სურ ვე ლი იქ ნე ბა თბი ლი სის 

მიერ მე ზობ ლებ სა და ბრიუ სელს შო რის ამ ფორ მატ

ში მო ლა პა რა კე ბე ბის მაქ სი მა ლუ რი ხელ შეწ ყო ბა. ეს 

სა ქარ თვე ლოს მის თვის სა ში ში 3+3 ინი ცია ტი ვის გან 

დის ტან ცი რე ბის სა ფუძ ველ საც გაუმ ყა რებს. 
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