
2018 წე ლი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წე ლი ა: კერ ძოდ, ქვე ყა ნა პირ ვე ლი დე მოკ რა ტი
უ ლი რეს პუბ ლი კის და არ სე ბის 100 წლის იუბი ლეს აღ ნიშ ნავს. ამას თან, 10 წე ლი გა ვი და რუ სეთ 
 სა ქარ თ ვე ლოს ომი დან (2008 წლის აგ ვის ტო) და ბუ ქა რეს ტის სა მი ტის შემ დეგ, სა დაც ქვე ყა ნას 
ნა ტოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა მა გი დას თან ად გილს დაჰ პირ დ ნენ. 

ბო ლო ათი წლის მან ძილ ზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაღ რ მავ და ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბი. 
ქვე ყა ნა ამ ჟა მად არა ერთ სფე რო ში აკ მა ყო ფი ლებს ნა ტოს სტან დარ ტებს. კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლომ 
მო ახ დი ნა სა კუ თა რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის მო დერ ნი ზე ბა, გა ი ზარ და ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი თავ სე
ბა დო ბა ქარ თულ ჯარ სა და ნა ტოს წევ რი ქვეყ ნე ბის არ მი ებს შო რის. სა ქარ თ ვე ლომ ნა ტოს სა ერ
თა შო რი სო მი სი ებ ში არა ერთ წევრ სა ხელ მ წი ფო ზე მე ტი წვლი ლი შე ი ტა ნა. ამას თან, იგი ალი ან სის 
თავ დაც ვი თი ხარ ჯე ბის სტან დარ ტ საც აკ მა ყო ფი ლებს. სა ქარ თ ვე ლომ გა ნა ხორ ცი ე ლა რე ფორ მე ბი 
დე მოკ რა ტი ის გან სამ ტ კი ცებ ლად, კო რუფ ცი ის აღ მო საფხ ვ რე ლად და სამ ხედ რო სფე რო ზე სა მო
ქა ლა ქო კონ ტ რო ლის და სამ ყა რებ ლად. 

ნა ტომ 2008 წელს სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის მი ცე მუ ლი და პი რე ბა არა ერ თხელ და ა დას ტუ რა, თუმ ცა, 
კვლავ მი უწ ვ დომ ლად რჩე ბა “წევრობის სა მოქ მე დო გეგ მა” (MAP), მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რო
გორც მი ნი მუმ, სა ქარ თ ვე ლო ისე თი ვე მზად ყოფ ნა ში ა, რო გორ მზად ყოფ ნა შიც იყო მონ ტე ნეგ რო 
2017 წელს, რო დე საც იგი ალი ან ს ში გა წევ რი ან და. სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბის პრო
ცე სის გა ჭი ა ნუ რე ბის ძი რი თად მი ზეზს წარ მო ად გენს ალი ან სის წევ რე ბის მღელ ვა რე ბა მოს კო ვის 
შე საძ ლო რე აქ ცი ე ბის გა მო. რუ სე თის სამ ხედ რო ავან ტი უ რამ სა ქარ თ ვე ლო სა და უკ რა ი ნა ში კი დევ 
უფ რო გა ამ ძაფ რა შფოთ ვა აღ მო სავ ლე თით ნა ტოს გა ფარ თო ე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

სა ქარ თ ვე ლო ნა ტოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო კავ ში რე გახ და. მი სი ურ თი ერ თო ბა ალი ან ს თან მნიშ ვ ნე
ლოვ ნად აჭარ ბებს MAPის ჩარ ჩო ებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბას მო სახ ლე
ო ბის დი დი ნა წი ლი უჭერს მხარს (65%)1 , არ სე ბობს სა შიშ რო ე ბა იმი სა, რომ მხარ და ჭე რამ იკ ლოს, 
თუ სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტოს მო საც დელ ოთახ ში კი დევ დიდ ხანს მო უ წევს ყოფ ნა. ამან შე საძ ლოა 
გა ამ ყა როს რუ სე თის ნა რა ტი ვი იმის თა ო ბა ზე, რომ და სავ ლეთს სა ქარ თ ვე ლო არ სჭირ დე ბა და 
და ა ზი ა ნოს რე ფორ მე ბის სწრა ფად პროგ რე სი რე ბა დი პრო ცე სი, რომ ლის მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაც 
ევ რო ან ტ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პერ ს პექ ტი ვა ა. 

ნა ტოს ბი უ სე ლის სა მი ტი, რო მე ლიც 2018 წლის 1112 ივ ლისს გა ი მარ თე ბა, ალი ან სის თ ვის ახალ 
შე საძ ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს. ტრან სატ ლან ტი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის მი მართ სა ქარ თ ვე ლოს ერ
თ გუ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ნა ტოს ინ ტე რეს შია თბი ლის თან კავ ში რე ბის გამ ყა რე ბა. სა ქარ თ ვე
ლო, რო გორც სა ი მე დო პარ ტ ნი ო რი, რო მელ თა ნაც ნა ტოს სა ერ თო ინ ტე რე სე ბი და ფა სე უ ლო ბე ბი 
აკავ ში რებს, და სავ ლეთს სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში სტრა ტე გი ულ და საყ რ დენს სთა ვა ზობს. ალი ან ს მა 
კი დევ ერ თხელ უნ და და ა დას ტუ როს სა ქარ თ ვე ლოს წევ რო ბის მი მართ მხარ და ჭე რა და ხაზ გას მით 
აღ ნიშ ნოს, რომ არ ცერთ მე სა მე ქვე ყა ნას არ აქვს ვე ტოს უფ ლე ბა ნა ტოს გა ფარ თო ე ბა ზე. ალი
ან ს მა კი დევ უფ რო უნ და გა აღ რ მა ვოს სა ქარ თ ვე ლოს თან პრაქ ტი კუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბა და გა
აძ ლი ე როს ქვეყ ნის თავ დაც ვი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ნა ტოს მი ერ მხარ და ჭე რის კი დევ ერ თხელ 
და დას ტუ რე ბა გა ფან ტავს ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ ეჭ ვებს, გა ნამ ტ კი ცებს რე ფორ მე ბის 
ძალის ხ მე ვა სა და ქვე ყა ნას კი დევ უფ რო და ა ახ ლო ვებს ალი ან ს თან. 

1 CRRC საქართველოს მიერ NDIის დაკვეთით 2018 წლის მარტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები.
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სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო ატ ლან ტი კუ რი არ ჩე ვა ნი

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე ლო ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის 
საბ ჭო ში (NACC) გა წევ რი ან და და ჩა ერ თო პროგ რა მა ში “პარტნიორობა მშვი დო ბის თ ვის”. ქარ თ ვე
ლებს, რო მელ თა ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბაც სა უ კუ ნე ებს ით ვ ლის, მი აჩ ნი ათ, რომ მა თი ად გი ლი ტრან
სატ ლან ტი კურ ოჯახ ში ა, ხო ლო ნა ტოს წევ რო ბა მათ თ ვის ის ერ თა დერ თი არ ჩე ვა ნი ა, რო მე ლიც 
ეროვ ნულ უსაფ რ თხო ე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 

11 სექ ტემ ბ რის ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხ მე ბის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლომ, რო მე ლიც გე ოგ რა ფი უ ლად 
სტრა ტე გი ულ ად გი ლას მდე ბა რე ობს, სა კუ თა რი ტე რი ტო რია ნა ტოს შეს თა ვა ზა ავ ღა ნეთ ში ძა ლე
ბის ტრან ზი ტის თ ვის. ევ რო ატ ლან ტი კურ სა ზო გა დო ე ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა კი დევ  უფ რო გაღ რ
მავ და 2003 წელს, “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ, რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბა ში ახალ გაზ რ და პრო 
და სავ ლე ლი რე ფორ მა ტო რე ბი მო ვიდ ნენ. დღეს  დღე ო ბით სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პის კენ მი მა ვა ლი 
კას პი ის ზღვის ჰიდ რო კარ ბო ნე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან სატ რან ზი ტო გზას წარ მო ად გენს. მი უ ხე
და ვად გარ კ ვე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა, რო მელ თა შო რის არის სა სა მარ თ ლო და მო უ კი დებ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, სა ქარ თ ვე ლომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა დე მოკ რა ტი ის 
გან სამ ტ კი ცებ ლად, ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ი სა და კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლის კუთხით.

აშშს ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტი ჯორჯ ბუ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ი მე დო მო კავ ში რედ და დე მოკ რა ტი ის შუ
ქუ რად მი იჩ ნევ და. იგი მტკი ცედ უჭერ და მხარს ქვეყ ნის ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბის მის წ რა ფე ბებს და 
2008 წლის ბუ ქა რეს ტის სა მიტ ზე ალი ანსს თბი ლი სი სათ ვის MAPის მი ნი ჭე ბის კენ მო უ წო დებ და. მის 
ენ თუ ზი აზმს არ იზი ა რებ და ზო გი ერ თი ევ რო პე ლი ქვე ყა ნა, მათ შო რის საფ რან გე თი და გერ მა ნი ა, 
რომ ლე ბიც თვლიდ ნენ რომ სა ქარ თ ვე ლო არ იყო მზად MAPის მი სა ღე ბად, თუმ ცა, აქ გა დამ წყ
ვეტ როლს რუ სე თის ფაქ ტო რი თა მა შობ და. მოს კო ვი მტკი ცედ ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და ნა ტოს აღ მო
სავ ლე თით გა ფარ თო ე ბას. სა მი ტის დეკ ლა რა ცი ა ში სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის MAPი არ შე უ თა ვა ზე ბი ათ, 
თუმ ცა, მას  ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბას დაჰ პირ დ ნენ. 

ნა ტო ში სა ბო ლოო გა წევ რი ა ნე ბის და პი რე ბამ კონ კ რე ტუ ლი ვა დე ბის გა რე შე მოს კოვს შე უქ მ ნა 
ყვე ლა ნა ი რი ინ ცენ ტი ვი იმის თ ვის, რომ ეზ რუ ნა, სა ქარ თ ვე ლო მუდ მი ვად სუს ტი და არა ს ტა ბი ლუ რი 
ყო ფი ლი ყო. შე სა ბა მი სად, ვე რა სო დეს გამ ხ და რი ყო ნა ტოს წევ რო ბის სრულ ფა სო ვა ნი კან დი და
ტი. ოთხი თვის შემ დეგ რუ სე თი სა ქარ თ ვე ლო ში შე იჭ რა. რუ სი ჯა რის კა ცე ბი თბი ლი სის საზღ ვ რებს 
რა მო დე ნი მე კი ლო მეტ რის მან ძილ ზე მი უ ახ ლოვ დ ნენ. ომს სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბის 
მის წ რა ფე ბა არ შე უც ვ ლი ა, თუმ ცა, თა ვად ალი ან სი ომის შემ დეგ უფ რო მე ტი სიფ რ თხი ლით ეკი
დე ბა აღ ნიშ ნულ სა კითხს. მღელ ვა რე ბამ კი დევ უფ რო იმა ტა 2014 წელს რუ სე თის მი ერ ყი რი მის 
ანექ სი რე ბი სა და აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნა ში კონ ფ ლიქ ტის შემ დეგ. სა ქარ თ ვე ლო ში რუ სე თის მი ერ 
გან ხორ ცი ე ლე ბულ აგ რე სი ას ეფექ ტუ რი რე აქ ცია არ მოჰ ყო ლი ა, რა მაც კი დევ უფ რო გა ნამ ტ კი ცა 
რუ სე თის თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა უკ რა ი ნა ში შეჭ რას თან და კავ ში რე ბით. 

2008 წლის შემ დ გომ ჩა ტა რე ბუ ლი ყო ვე ლი მომ დევ ნო სა მი ტის დეკ ლა რა ცი ა ში ნა ტო გან მე ო რე ბით 
ადას ტუ რებს მხარ და ჭე რას სა ქარ თ ვე ლოს ალი ან ს ში გა წევ რი ა ნე ბის მი მართ, ხო ლო სა ქარ თ ვე
ლო ძა ლის ხ მე ვას არ იშუ რებს, რა თა ალი ანსს და ა ნა ხოს, რომ მას შე უძ ლია შე ი ტა ნოს წვლი ლი 
ევ რო ატ ლან ტი კურ უსაფ რ თხო ე ბა ში. 

გზა ნა ტო ს კენ

გარ და იმი სა, რომ 2008 წლის ომის შემ დეგ ქვე ყა ნამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა ნა ტოს 
სტან დარ ტე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და თავ დაც ვი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, 
სა ქარ თ ვე ლომ ცალ მ ხ რი ვად და დო პი რო ბა ძა ლის არ  გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე მის ტე რი ტო რი ა ზე 
არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის გა და საჭ რე ლად. 

ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს თა ნამ შ რომ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაღ რ მავ და, შე იქ მ ნა ნა ტო სა ქარ თ ვე
ლოს კო მი სია და და იწყო წლი უ რი ეროვ ნუ ლი პროგ რა მის (ANP) ფარ გ ლებ ში თა ნამ შ რომ ლო ბა. ეს 
უკა ნას კ ნე ლი ით ვა ლის წი ნებს პო ლი ტი კის იმ მი მარ თუ ლე ბებ სა და რე ფორ მებს, რო მე ლიც ნა ტო
ში გა წევ რი ა ნე ბის თ ვის არის პრი ო რი ტე ტუ ლი. პრაქ ტი კულ სამ ხედ რო თა ნამ შ რომ ლო ბას ყვე ლა ზე 
დი დი ბიძ გი რუ სე თის მი ერ ყი რი მის ანექ სი რე ბამ მის ცა. ევ რო პუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის პერ ს პექ ტი ვი
დან, მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის გამ ძ ლე ო ბის გან მ ტ კი ცე ბა, რა თა მათ რუ სე თი დან მომ დი ნა რე ძა ლა დო
ბას გა უ წი ონ წი ნა აღ მ დე გო ბა, უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ და. 

2014 წელს კარ დი ფის სა მიტ ზე ქვე ყა ნამ ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს არ სე ბი თი პა კე ტი (SNGP) მი ი ღო, 
რომ ლის მი ზა ნია სა ქარ თ ვე ლოს სამ ხედ რო შე საძ ლებ ლო ბის გან მ ტ კი ცე ბა, მათ შო რის მი სი ტე რი



ტო რი უ ლი დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა. SNGPის ფარ გ ლებ ში ნა ტოს წევ რი 26 ქვეყ ნის წარ მო მად
გე ნე ლი მა ღა ლი დო ნის ექ ს პერ ტე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში სამ ხედ რო და სა მო ქა ლა ქო და წე სე ბუ ლე ბებს 
ტრე ნინ გი თა და კონ სულ ტა ცი ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფენ. სა ქარ თ ვე ლო აგ რეთ ვე გახ და ერ თ ერ თი 
“გაძლიერებული შე საძ ლებ ლო ბე ბის პარ ტ ნი ო რი” (EOP). აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა ტი ით ვა ლის წი ნებს 
ალი ან სის წევ რ თა ყვე ლა ნა ი რი პრი ვი ლე გი ის მი ღე ბას, კო ლექ ტი უ რი თავ დაც ვის გარ და. 

სა ქარ თ ვე ლოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს ნა ტოს ოპე რა ცი ებ ში. 2012 წლი დან ქვე ყა ნა, ერთ 
სულ მო სახ ლე ზე გა ან გა რი შე ბით, ავ ღა ნეთ ში “საერთაშორისო უშიშ რო ე ბის დახ მა რე ბის ძა ლე ბი
სა” (ISAF)  და “მტკიცე მხარ და ჭე რის მი სი ის” (RSM) ყვე ლა ზე მსხვი ლი კონ ტ რი ბუ ტო რი ა. სა ქარ თ
ვე ლო ასე ვე ნა ტოს არა წევ რი ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა ა, რო მე ლიც ალი ან სის სწრა ფი რე ა გი რე ბის 
ძა ლე ბის შე მად გენ ლო ბა ში შე დის.

ნა ტოს პო ზი ცი ე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში კი დევ უფ რო გა ნამ ტ კი ცა 2015 წელს ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს 
წვრთნი სა და შე ფა სე ბის ერ თობ ლი ვი ცენ ტ რის გახ ს ნამ. ერ თობ ლი ვი სამ ხედ რო წვრთნე ბი ქარ თუ
ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის იმე დის მომ ცე მი აღ მოჩ ნ და. 

სა ქარ თ ვე ლომ გა ნამ ტ კი ცა ორ მ ხ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბე ბიც, გან სა კუთ რე ბით კი ვა შინ გ ტონ თან. 
კერ ძოდ, “საქართველოს თავ დაც ვის მზად ყოფ ნის პროგ რა მა” (GDRP) მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე
ლოს ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბას, ხო ლო 2016 წლის მე მო რან დუმ მა “თავდაცვისა 
და უსაფ რ თხო ე ბის პარ ტ ნი ო რო ბის გაღ რ მა ვე ბის შე სა ხებ” გზა გა უხ ს ნა სამ ხედ რო დახ მა რე ბა სა და 
მა ღა ლი დო ნის თავ დაც ვი თი შე ი ა რა ღე ბის შე ძე ნას. შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლომ 2018 წლის აპ რილ ში 
შე ი ძი ნა 410 Javelinის ტი პის ან ტი სა რა კე ტო სის ტე მა და 72 გამ შ ვე ბი მოწყო ბი ლო ბა. აშშს არ მია 
უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გახ ს ნის “ერთობლივ მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი მზად ყოფ ნის ცენტრს”, სა დაც ჯა
რის კა ცე ბი მომ ზა დე ბას გა ივ ლი ან სახ მე ლე თო სა ო მარ მოქ მე დე ბებ თან და კავ ში რე ბით. აღ სა ნიშ
ნა ვი ა, რომ ეს იქ ნე ბა მე ო რე ასე თი ცენ ტ რი (გერმანიის შემ დეგ), რო მელ საც ამე რი კის შე ერ თე ბუ
ლი შტა ტე ბი სა კუ თა რი საზღ ვ რე ბის გა რეთ გახ ს ნის. 

ბუ ქა რეს ტის სა მი ტი დან ათი წლის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლოს შეს რუ ლე ბუ ლი აქვს ყვე ლა ფე რი და იმა
ზე მე ტიც კი, რაც მას ნა ტო ს გან მო ეთხო ვე ბო და. მი უ ხე და ვად ამი სა, გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა 
კვლავ რჩე ბა სა ქარ თ ვე ლოს აქი ლევ სის ქუს ლად.  ნა ტო ში არ სე ბულ წი ნა აღ მ დე გო ბას არა ფე რი 
აქვს სა ერ თო ალი ან ს ში გა წევ რი ა ნე ბის თ ვის ქვეყ ნის მზა ო ბას თან, არა მედ, იგი თა ვი დან ბო ლომ
დე რუ სე თის სა ვა რა უ დო რე აქ ცი ას უკავ შირ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა მოს კოვს აძ ლევს სა შუ ა
ლე ბას, სუ ვე რე ნუ ლი ქვეყ ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და ა დოს ვე ტო და ნა ტოს “ღია კა რის პო ლი ტი კის” 
მი მართ ნდო ბას ამ ცი რებს.  

“ღია კა რის” შერ ჩე ვი თი პო ლი ტი კა?

2017 წელს ნა ტო ში მონ ტე ნეგ როს გა წევ რი ა ნე ბით ალი ან სის “ღია კა რის პო ლი ტი კა” და დას ტურ და. 
მარ თა ლია ეს ფაქ ტი მი უ თი თებს ალი ან სის ღი ა ო ბას გა ფარ თო ე ბი სად მი, მაგ რამ, ამავ დ რო უ ლად, 
მის მი კერ ძო ე ბულ მიდ გო მა საც გა მო ხა ტავს, ვი ნა ი დან ზო გი ერთ სფე რო ში მონ ტე ნეგ როს მზა ო ბა 
ჩა მო უ ვარ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ მიღ წე ულ პროგ რესს, მაგ. კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა
ში. 

მი უ ხე და ვად რუ სე თის წი ნა აღ მ დე გო ბი სა, ნა ტომ მო ნე ტეგ რო თა ვის რი გებ ში მა ინც მი ი ღო. ბალ ტი
ის პი რე თის ქვეყ ნე ბის ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცია გა დამ წყ ვე ტი აღ მოჩ ნ და რე გი ონ ში 
ომის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად და შე სა ბა მი სად, ევ რო პის უსაფ რ თხო ე ბის და სა ცა ვად. 

სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში საქ მე უფ რო რთუ ლად არის: გარ და იმი სა, რომ ქვე ყა ნა რუ სეთს ესაზღ
ვ რე ბა და ტე რი ტო რი უ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბი გა აჩ ნი ა, ამავ დ რო უ ლად, ნა ტოს პო ლი ტი კის თა ნახ მად, 
ტე რი ტო რი უ ლი და ვე ბის მოგ ვა რე ბა ახა ლი წევ რის მდგრა დო ბის შე ფა სე ბის პრო ცეს ში ერ თ ერ თი 
ფაქ ტო რია და არა წი ნა პი რო ბა. რუ სე თის მი ერ ოკუ პი რე ბუ ლი ცხინ ვა ლის რე გი ო ნი და აფხა ზე თი, 
სა დაც რუ სუ ლი სამ ხედ რო ძა ლა ფარ თო მას შ ტა ბით არის წარ მოდ გე ნი ლი, კრემლს სა ქარ თ ვე ლოს 
ტე რი ტო რი ა ზე აძ ლევს არას ტა ბი ლუ რო ბის შექ მ ნის შე საძ ლებ ლო ბა სა და აბ რ კო ლებს კონ ფ ლიქ
ტე ბის მოგ ვა რე ბის კუთხით პროგ რე სის მიღ წე ვის პრო ცესს. თუმ ცა, ცო ტა ხნის წინ ლუკ კო ფის2  

მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი რე კო მენ და ცი ის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში ინ ტეგ რა ცია შე საძ ლე
ბე ლია ისე, რომ ალი ან სის ხელ შეკ რუ ლე ბის მე5 მუხ ლი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს წევ რი ქვეყ ნის 
უსაფ რ თხო ე ბას, არ გავ რ ცელ დეს აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ზე. 

2 Luke Coffey, NATO Membership for Georgia: In US and European Interest, The Heritage Foundation, 2018.



მცო ცა ვი ანექ სია

2008 წლის აგ ვის ტოს ომის შემ დ გომ, სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ თავ დაც ვი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ა
უმ ჯო ბე სე ბის პა რა ლე ლუ რად, რუ სე თი აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში სამ ხედ რო ძა ლე ბის 
კონ სო ლი და ცი ას ახ დენს. ორი ვე რე გი ონს, რო მელ თაც ოფი ცი ა ლუ რი მოს კო ვი და მო უ კი დე ბელ 
სა ხელ მ წი ფო ე ბად აღი ა რებს, რუ სეთ თან გა ფორ მე ბუ ლი აქვს ე.წ. უსაფ რ თხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც მა თი ჯა რე ბი რუ სე თის არ მი ის შე მად გენ ლო ბა ში შე დის. ამას თან, რუ სე თი 
აგ რ ძე ლებს სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა სა და ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებს 
შო რის არ სე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა საზღ ვ რო ხა ზე ბის გა და წე ვას. ამ ე.წ. “ბორდერიზაციის” 
პრო ცე სის შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლო კარ გავს კი დევ უფ რო მეტ ტე რი ტო რი ას, ხო ლო არა ერ თი რი გი
თი მო ქა ლა ქე  კუთ ვ ნილ სახ ლ  კარს. სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის, მათ შო რის არ ჩილ ტა ტუ ნაშ
ვი ლის სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფის შემ თხ ვე ვე ბი ნათ ლად ადას ტუ რებს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე 
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის სიმ ძი მეს. 

რუ სე თი სრუ ლად არ ახორ ცი ე ლებს ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის თა ო ბა ზე 2008 წელს ხელ მო წე რილ ექ ვ ს
პუნ ქ ტი ა ნი შე თან ხ მე ბის პი რო ბებს. ასე ვე, რუ სე თი ევ რო კავ ში რის სა მო ქა ლა ქო სა დამ კ ვირ ვებ ლო 
მი სი ას (EUMM)  არ აძ ლევს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე შეს ვ ლის სა შუ ა ლე ბა სა და ბლო კავს ჰუ მა
ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის მი წო დე ბას. 

ამას თან, რუ სე თი სა ქარ თ ვე ლო ზე შე ტე ვას აქ ტი უ რად ახორ ცი ე ლებს რბი ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბით. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლი მხარს უჭერს ევ რო ატ ლან ტი კურ ინ ტეგ რა
ცი ას, რუ სე თი ამ მხარ და ჭე რას ჰიბ რი დუ ლი სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით უთხ რის ძირს, 
მათ შო რის სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ MAPის არ ქო ნა ზე აპე ლი რე ბით. 

პერ ს პექ ტი ვე ბი  რთუ ლად გა სავ ლე ლი გზა

სა ქარ თ ვე ლომ და ამ ტ კი ცა, რომ იგი სა ი მე დო ევ რო ატ ლან ტი კუ რი პარ ტ ნი ო რი ა. ნა ტოს ყვე ლა 
წევ რი ქვე ყა ნა თან ხ მ დე ბა, რომ ქვე ყა ნამ ყვე ლა ფე რი გა ა კე თა, რა თა ალი ან სის მი მართ თავ და დე
ბა ეჩ ვე ნე ბი ნა და წევ რო ბის თ ვის მომ ზა დე ბუ ლი ყო. 

ნა ტო აგ რ ძე ლებს ალი ან ს ში სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბის მი მართ მხარ და ჭე რის გა მო ხატ ვას, 
თუმ ცა, ფარ თო კო ნენ სუ სი ამ თე მას თან და კავ ში რე ბით არ არის მიღ წე უ ლი, რი სი ძი რი თა დი მი ზე
ზიც რუ სე თის ფაქ ტო რი ა. იმ ქვეყ ნე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც ალი ან ს ში სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბას 
უჭე რენ მხარს  მაგ. ბალ ტი ის პი რე თი სა და ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბი  რთუ ლი იქ ნე ბა, და არ წ მუ ნონ 
სკეპ ტი კუ რად გან წყო ბი ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბი. ასე ვე, ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ აშშ მნიშ ვ ნე
ლო ვან როლს ითა მა შებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტრამ პის ად მი ნის ტ რა ცია ადას ტუ რებს სა ქარ
თ ვე ლოს მის წ რა ფე ბე ბის მი მართ მხარ და ჭე რას, ეს სა კითხი აშშს პრე ზი დენ ტის თ ვის ნაკ ლე ბად 
პრი ო რი ტე ტუ ლი ა. აშ შ  სა და ევ რო პელ პარ ტ ნი ო რებს შო რის სხვა დას ხ ვა სა კითხებ ზე, მათ შო რის 
ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბუ ლი და ძა ბუ ლო ბა სი ტუ ა ცი ას კი დევ უფ რო არ თუ ლებს. 

მო მა ვალ ში არც რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის და რე გუ ლი რე ბის პერ ს პექ ტი ვა ჩანს. აღ ნიშ ნულ კონ
ტექ ს ტ ში, ნა ტომ წი ნას წა რი შე მა კა ვე ბე ლი ზო მე ბი კი დევ უფ რო გა ნამ ტ კი ცა აღ მო სავ ლეთ ფრონ
ტ ზე, მათ შო რის ბალ ტი ის პი რეთ ში, რო მე ლიც რუ სე თის მი ერ უკ რა ი ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აგ
რე სი ის შემ დეგ საფ რ თხის მო ლო დინ ში ა. ამავ დ რო უ ლად, ნა ტომ შემ დ გომ გა ფარ თო ებ ზე უარი არ 
უნ და თქვას. არ სე ბულ რე ა ლო ბა ში, ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ რუ სეთ მა ნა ტოს წევრ სა ხელ მ
წი ფოს ომი გა მო უცხა დოს. ნაც ვ ლად ამი სა, რუ სე თი გა აქ ტი უ რებს აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებ ში დეს ტა ბი
ლი ზა ცი ის გა მომ წ ვევ ძა ლის ხ მე ვას, კი ბერ  თავ დას ხ მე ბი სა და და ბალ დო ნე ზე დი ვერ სი უ ლი საქ მი
ა ნო ბის გზით. 

სა ქარ თ ვე ლო ზე ფსო ნის გა ორ მა გე ბა

რუ სე თის აგ რე სი ულ მა რე ვი ზი ო ნიზ მ მა შა ვი ზღვის რე გი ონ ში და ძა ლა უფ ლე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბამ 
ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში, შა ვი ზღვის რე გი ო ნის სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა გა ზარ და. სა ქარ თ ვე
ლოს პრო და სავ ლუ რი პო ლი ტი კი სა და ტრან სატ ლან ტი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის მი მართ ერ თ გუ ლე
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ნა ტომ სა ქარ თ ვე ლო ზე ფსო ნი უნ და გა ა ორ მა გოს და გა ზარ დოს მხარ და
ჭე რა მდგრა დო ბი სა და ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვის კი დევ უფ რო გან სამ ტ კი ცებ ლად. ბრი უ სე ლის 
სა მი ტი პო ზი ტი უ რი გზავ ნი ლის მი წო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს. 

პირ ველ რიგ ში, ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს კო მი სი ის შეხ ვედ რე ბი, რო მე ლიც ამ ჟა მად სა მი ტე ბის დროს 



მი ნის ტ რე ბის დო ნე ზე იმარ თე ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გა ი მარ თოს სა ხელ მ წი ფოს მე თა უ რე ბის დო ნე
ზე, რო გორც ეს უკ რა ი ნის შემ თხ ვე ვა ში ა. სა მი ტის დეკ ლა რა ცი ამ:

• მტკი ცედ უნ და აღი ა როს სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ ნა ტოს “ღია კა რის პო ლი ტი კის” კონ ტექ ს ტ ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რე სი;

• კი დევ ერ თხელ უნ და და ა დას ტუ როს სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის მი მართ 
მხარ და ჭე რა; 

• კი დევ ერ თხელ უნ და გა ი მე ო როს, რომ რუ სე თის მი ერ აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ო
ნის ოკუ პა ცია მი უ ღე ბე ლი ა; 

• მო უ წო დოს მოს კოვს 2008 წელს ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის ხელ შეკ რუ ლე ბით აღე ბუ ლი მო ვა ლე ო
ბე ბის სრუ ლად შეს რუ ლე ბის კენ;

• ხაზ გას მით აღ ნიშ ნოს, რომ ნა ტო არ აღი ა რებს გავ ლე ნის სფე რო ებ სა და რუ სე თის ძა ლის ხ
მე ვას, ევ რო პა ში გა ავ ლოს ახა ლი წი თე ლი ხა ზი. 

ამას თან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პრაქ ტი კუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის ახა ლი სფე რო ე ბის შე თა ვა ზე ბა, გან სა
კუთ რე ბით შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: 

• შა ვი ზღვის რე გი ო ნი: შავ ზღვა ზე რუ სე თი სა კუ თარ სამ ხედ რო პო ზი ცი ებს სულ უფ რო და 
უფ რო აძ ლი ე რებს, მა შინ რო დე საც ვარ შა ვის სა მი ტის დეკ ლა რა ცი ა ში ხაზ გას მით იქ ნა აღ ნიშ ნუ ლი 
რე გი ო ნი სა და მი სი უსაფ რ თხო ე ბის სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა. მო კავ ში რე ე ბი შე თან ხ მ დ ნენ, რუ
მი ნეთ ში სამ ხედ რო მი სი ის Tailored Forward Presence და “მრავალეროვანი ბრი გა დის” (Multinational 
Framework Brigade) ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან პირ ველ ნა ბიჯს წარ მო ად გენს; თუმ ცა, ნა
ტომ შავ ზღვას თან და კავ ში რე ბით ამ ბი ცი უ რი გეგ მა უნ და შე ი მუ შა ოს, არა მხო ლოდ ნა ტოს რე
გი ო ნუ ლი მო კავ ში რე ე ბის ჩარ თუ ლო ბით, არა მედ, ალი ან ს ში გა წევ რი ა ნე ბის მის წ რა ფე ბის მქო ნე 
ქვეყ ნებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ნა ტომ სა ქარ თ ვე ლოს შე საძ
ლებ ლო ბა მის ცეს ნე ბის მი ერ ახალ ინი ცი ა ტი ვა ში ჩარ თუ ლო ბი სა და მათ შო რის, შა ვი ზღვის სა ჰა
ე რო პატ რუ ლი რე ბის მი სი ა ში (მსგავსად ბალ ტი ის პი რე თის სა ჰა ე რო პო ლი ცი ის მი სი ი სა), რომ ლის 
ინი ცი რე ბაც შე საძ ლოა მოხ დეს თურ ქე თის, ბულ გა რე თი სა და რუ მი ნე თის მი ერ. ასე ვე, სა ქარ თ ვე
ლო აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს ევ რო კავ ში რის მი სი ებ ში, შე სა ბა მი სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სა ქარ თ ვე
ლოს ჩარ თუ ლო ბა ნა ტო ევ რო კავ ში რის იმ ახალ ინი ცი ა ტი ვებ ში, რო მე ლიც შავ ზღვას უკავ შირ დე
ბა. 

• ჰიბ რი დულ საფ რ თხე ებ თან გამ კ ლა ვე ბა:  მი უ ხე და ვად იმი სა რომ სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი
კა ცია ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს არ სე ბი თი პა კე ტის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა,  სო ცი
ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით წარ მო ე ბულ პრო პა გან დას თან და დე ზინ ფორ მა ცი ის კამ პა ნი ებ თან 
გა სამ კ ლა ვებ ლად  შე სა ბა მი სი ძა ლის ხ მე ვის გა აქ ტი უ რე ბა. ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, კი ბერ უ საფ რ
თხო ე ბის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბის გან მ ტ კი ცე ბა. ამ კუთხით გა დად გ მუ ლი ეფექ ტუ რი ნა ბი ჯი იქ
ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში “ნატოს შა ვი ზღვის სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის ცენ ტ რის” (Black Sea NATO 
Centre of Excellence) შექ მ ნა, რო მე ლიც მიზ ნად და ი სა ხავს რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, ისე მთლი ა ნად 
რე გი ონ ში კი ბერ უ საფ რ თხო ე ბის კუთხით მდგრა დო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

• თავ დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბის გაზ რ და: ნა ტომ სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი უნ და გა ა ფარ თო ვოს ჯა რის ოპე რა ტი უ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის გზით, თა ნა მედ
რო ვე სამ ხედ რო აღ ჭურ ვი ლო ბის შე ძე ნა ში დახ მა რე ბი თა და ერ თობ ლი ვი სამ ხედ რო წვრთნე ბის 
გაზ რ დით. პარ ტ ნი ო რო ბა კვლავ უნ და ემ ყა რე ბო დეს კონ ცეფ ცი ას “მეტი ნა ტო სა ქარ თ ვე ლო ში და 
მე ტი სა ქარ თ ვე ლო ნა ტო ში.” აღ ნიშ ნუ ლი შე საძ ლოა ასე ვე მო ი ცავ დეს ქვეყ ნის უზ რუნ ველ ყო ფას 
ხო მალ დ სა წი ნა აღ მ დე გო და სა ჰა ე რო თავ დაც ვის იარა ღე ბით და ასე ვე, სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვაო 
თავ დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბას. 

• “The Enhanced Forward Presence”: იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ქარ თ ვე ლი სამ ხედ რო ე ბი 
წარ მა ტე ბით მსა ხუ რო ბენ ნა ტოს სამ ხედ რო ე ბის ძა ლე ბის მხარ დამ ხარ, ავ ღა ნეთ სა და სხვა ად გი
ლებ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტოს მხრი დან მი ე ცეს შე საძ ლებ ლო ბა რომ გახ დეს პო
ლო ნეთ ში და ფუძ ნე ბუ ლი მრა ვა ლე რო ვა ნი ბა ტა ლი ო ნის მო ნა წი ლე.  

ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლო უკ ვე აკ მა ყო ფი ლებს ნა ტოს სტან დარ ტებს, ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს ურ თი
ერ თო ბა MAPის გა რე შე უნ და გაგ რ ძელ დეს. MAPის სა კითხი დიდ წი ლად პო ლი ტი ზი რე ბუ ლია და 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რა ზე 



პი რი ქით, უარ ყო ფი თი გავ ლე ნაც კი აქვს. რო გორც ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს არ სე ბი თი პა კე ტი, ისე, 
წლი უ რი ეროვ ნუ ლი პროგ რა მა წარ მო ად გენს ნა ტოს სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბი სა და წევ რო
ბი სათ ვის მზა დე ბის “გზამკვლევს”. შე სა ბა მი სად, ორი ვე მათ გა ნი აღი ა რე ბუ ლი უნ და იქ ნას ალი ან
ს ში სა ქარ თ ვე ლოს ინ ტეგ რა ცი ის ძი რი თად ინ ს ტ რუ მენ ტე ბად. 

თა ვის მხრივ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა მაც გა დად გას გარ კ ვე უ ლი ნა ბი ჯე
ბი: 

• პირ ველ რიგ ში, სა ქარ თ ვე ლომ უნ და გა აგ რ ძე ლოს ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს არ სე ბი თი პა კე ტი
სა და წლი უ რი ეროვ ნუ ლი პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ში და უსაფ რ თხო ე ბის 
კო ორ დი ნა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა. ამას თან, პრი ო რი ტე ტად უნ და იქ ნას მიჩ ნე უ ლი სტრა ტე გი უ ლი კო მუ
ნი კა ცი ის კო ორ დი ნა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა და ჰიბ რი დულ საფ რ თხე ებ თან გამ კ ლა ვე ბა. 

• მე ო რე, მნიშ ნ ვე ლო ვა ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლომ გა აძ ლი ე როს თა ნამ შ რომ ლო ბა ნა ტოს ევ
რო პელ წევ რებ თან, გან სა კუთ რე ბით გერ მა ნი ა სა და საფ რან გეთ თან, რა თა გა ნამ ტ კი ცოს სა კუ თა
რი იმი ჯი, რო გორც სა ი მე დო პარ ტ ნი ო რი სა და ამ გზით გა აძ ლი ე როს ალი ან ს ში სა ქარ თ ვე ლოს 
გა წევ რი ა ნე ბის მი მართ მხარ და ჭე რა. 

• მე სა მე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ გაგ რ ძელ დეს ცხინ ვა ლის რე გი ო ნი სა და აფხა ზე თის მო სახ
ლე ო ბას თან ჩარ თუ ლო ბის ძა ლის ხ მე ვა. 2018 წლის აპ რილ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ წარ მო
ად გი ნა სამ შ ვი დო ბო ინი ცი ა ტი ვა  “ნაბიჯი უკე თე სი მო მავ ლის კენ”, რომ ლის მი ზა ნია აფხა ზეთ სა 
და ცხინ ვა ლის რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბის თ ვის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო
მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. კონ კ რე ტუ ლად,  გამ ყო ფი ხა ზე ბის გას წ ვ რივ ვაჭ რო ბის ხელ შეწყო ბა, სა
გან მა ნათ ლებ ლო შე საძ ლებ ლო ბებ სა და ევ რო პულ ინ ტეგ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბულ სი კე თე ებ ზე 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. სე პა რა ტის ტულ მა მთავ რო ბებ მა აღ ნიშ ნულ ინი ცი ა ტი ვა ზე 
უარი გა ნაცხა დეს, თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს მზა ო ბა კავ ში რე ბის აღ დ გე ნას თან და კავ ში რე ბით პო ზი
ტი უ რი ნა ბი ჯია და თბი ლის მა ამ მი მარ თუ ლე ბით შე უ პოვ რად უნ და გა აგ რ ძე ლოს მუ შა ო ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს მოთ მი ნე ბა დას ჭირ დე ბა

ნა ტოს წევ რ თა შო რის არ სე ბუ ლი აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა, რუ სე თის მი მართ ძლი ე რი სტრა ტე გი ის 
ნაკ ლე ბო ბა და მზარ დი ტრან სატ ლან ტი კუ რი და ძა ბუ ლო ბა არ თუ ლებს სა ქარ თ ვე ლოს ახ ლო მო
მა ვალ ში ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბის პერ ს პექ ტი ვას. სა ქარ თ ვე ლომ სტრა ტე გი უ ლი მოთ მი ნე ბა და შე
უ პოვ რო ბა უნ და გა მო ი ჩი ნოს, მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნოს ნა ტოს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ყვე ლა 
ინ ს ტ რუ მენ ტი და მო ითხო ვოს მე ტი ალი ან სის გან. შე სა ბა მი სად, ურ თი ერ თო ბე ბის კი დევ უფ რო 
გაღ რ მა ვე ბა გა მო იწ ვევს სა ქარ თ ვე ლოს სამ ხედ რო ძა ლი სა ტრან ს ფორ მა ცი ა სა და გა ნამ ტ კი ცებს 
ქვეყ ნის თავ დაც ვით მდგრა დო ბას. ამ რი გად, სა ქარ თ ვე ლო ნა ბიჯ  ნა ბიჯ ნა ტოს შე მად გე ნე ლი ნა
წი ლი გახ დე ბა. 

ამავ დ რო უ ლად, ნა ტოს უნ და ეს მო დეს, რომ მი სი ამ ჟა მინ დე ლი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე
ლოს გა ურ კ ვევ ლო ბა ში ტო ვებს, ძირს უთხ რის ალი ან სის მი მართ ნდო ბა სა და ამ ყა რებს რუ სულ ნა
რა ტივს, იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ და სავ ლეთს სა ქარ თ ვე ლო არ სჭირ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ხელს 
უწყობს მოს კო ვის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას ლი ბე რა ლუ რი ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
დის კ რე დი ტა ცი ი სა და გავ ლე ნის სპე ცი ა ლუ რი ზო ნე ბის შექ მ ნას თან და კავ ში რე ბით. 

ბუნ დო ვა ნი სი ტუ ა ცია რუ სეთს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს კი დევ უფ რო მე ტად შე ე წი ნა აღ მ დე გოს და სავ
ლეთს, რაც სა ბო ლო ოდ არას ტა ბი ლუ რო ბის შექ მ ნას უწყობს ხელს და უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა ნა
ტოს მი ერ ცი ვი ომის შემ დეგ და დე ბულ პი რო ბა ზე იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ ყო ფი ლი საბ ჭო თა 
კავ ში რის გავ ლე ნის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი  და ცუ ლი იქ ნე ბი ან რუ სე თის გა ნახ ლე ბუ ლი აგ
რე სი ის გან.

2017 წლის სექ ტემ ბერ ში ნა ტოს გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა იენს სტოლ ტენ ბერ გ მა კი დევ ერ თხელ 
და ა დას ტუ რა ალი ან სის ერ თ გუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბის მი ზან თან და კავ ში რე
ბით. დრო ა, ნა ტომ და ამ ტ კი ცოს, რომ ეს არ არის მხო ლოდ ცა რი ე ლი გან ცხა დე ბა.   


