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                                                                              თებერვალი 2020                                     

 

თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა და კონფლიქტი 

სირიაში 

ავტორი: ზაალ მარგველაშვილი, დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარი 

 

 

შესავალი 

 

საქართველოსა და მთლიანად შავი ზღვის არეალის უსაფრთხოება მნიშვნელოვნად 

არის დამოკიდებული როგორც თავად ამ რეგიონში, ისე მიმდებარე რეგიონებში 

მიმდინარე პროცესებზე. ამ თვალსაზრისით საკვანძო სახელმწიფო თურქეთის 

რესპუბლიკაა, რომელიც გადის როგორც შავ ზღვაზე, ისე ხმელთაშუა ზღვაზე და 

რომელზეც უშუალოდ აისახება ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები. 

აღსანიშნავია, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თურქეთის რესპუბლიკა რეგიონში 

იყო აშშ-ს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ახლო მოკავშირე, მაგრამ ფეტულა გულენთან და 

რუსული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ს-400-ის შეძანასთან დაკავშირებული 

უთანხმოებების გამო შეიმჩნევა თურქეთ-აშშ-ს ურთიერთობების „გაცივება“, რაც 

ამცირებს აშშ-ს გავლენას რეგიონში. კვლავ „გაყინულ“ მდგომარეობაშია, თურქეთ - 

სომხეთის ურთიერთობები, რასაც იწვევს თურქეთის რესპუბლიკის პრინციპული 

უარი აღიაროს სომეხი ხალხის გენოციდად  პირველი მსოფლიო ომის დროს 

მომხდარი ტრაგიკული მოვლენები და თურქეთის რესპუბლიკის თანამიმდევრული 

მხარდაჭერა აზერბაიჯანისთვის, სომხურ-აზერბაიჯანულ კონფლიქტში. ისრაელ-

პალესტინის კონფლიქტში თურქეთის რესპუბლიკა რჩება პალესტინელთა ერთგულ 

მხარდამჭერად. ამასთან, თურქეთის რესპუბლიკა ტრადიციულად ცდილობს ბალანსი 

დაიცვას ურთიერთობებში დასავლეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის. 

თურქეთის რესპუბლიკა განლაგებულია პოლიტიკურად და ეკონომიკურად 

მოწყვლად არეალში, რაც ძირითადად განპირობებულია შავი და ხმელთაშუა 

ზღვებისა და მათ მოსაზღვრე რეგიონებში მიმდინარე დრამატული პროცესებით. 
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თურქეთი უშუალოდ ესაზღვრება სირიას, სადაც მიმდინარეობს უკანასკნელი 

ათწლეულის ყველაზე უფრო ცხელი კონფლიქტი,  

თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო  პოლიტიკური სტრატეგიის მიხედვით, 

გამომდინარე მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან და მის გარშემო არსებული 

კონფლიქტური სიტუაციებიდან, თურქეთის რესპუბლიკა თავისი საგარეო და საშინაო 

პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად განიხილავს საკუთარი 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.1 ამ თვალსაზრისით, თურქეთის რესპუბლიკის 

საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს 

მსოფლიო მასშტაბით ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის ზრდა და საყოველთაო 

გავრცელება. ტერორიზმი საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო მშვიდობასა და 

უსაფრთხოებას და როგორც საერთაშორისო მოვლენა მოითხოვს ცივილიზებული 

სამყაროს ერთობლივ პასუხს და სოლიდარობას.   

როგორც ნატო-ს და G20-ის წევრი, აგრეთვე ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი, 

თურქეთის რესპუბლიკა დიდი წვლილი შეაქვს თანამშრომლობის გლობალური 

სისტემის განვითარებაში, მონაწილეობს ორმხრივ და მრავალმხრივ რეგიონულ 

სტრუქტურებში, რომლებიც მოიცავენ მაღალი დონის თანამშრომლობის საბჭოებს 25 

ქვეყანასთან. თურქეთის რესპუბლიკა დიდ ყურადღებას უთმობს ეროვნული და 

რეგიონული ეკონომიკური სისტემების განვითარებას და სარგებლობს თავისუფალი 

ვაჭრობის რეჟიმით 20 ქვეყანასთან, საქართველოს ჩათვლით. 

თურქეთის რესპუბლიკა განამტკიცებს არსებულ სტრატეგიულ ურთიერთობებს და 

აფუძნებს ახალ კავშირებს. თურქეთის რესპუბლიკა ევროპის ნაწილია და არის 

თითქმის ყველა ევროპული ინსტიტუტის მონაწილე. ამასთან, თურქეთის 

რესპუბლიკა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მჭიდრო ურთიერთობებს 

ბალკანეთის, ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ აფრიკის, სამხრეთ კავკასიისა და 

სამხრეთი და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან.   

დღევანდელ გლობალურ სამყაროში, რომელშიც ტექნოლოგია ამცირებს მანძილს, 

თურქეთის რესპუბლიკა აღრმავებს თავისი პარტნიორობის  პოლიტიკას აფრიკის 

კონტინენტის ქვეყნებთან და აძლიერებს წვდომას სამხრეთ ამერიკის, კარიბის ზღვისა 

და აზია-ოკეანეთის რეგიონების ქვეყნების მიმართ.  

ნიშანდობლივია, რომ თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა ატარებს 

„შემოქმედებით (enterprising) და ჰუმანიტარულ ხასიათს“. შესაბამისად, მსოფლიო 

არენაზე დღევანდელი ცვალებადი და არამყარი მდგომარეობის პირობებში 

თურქეთის რესპუბლიკა ახდენს თავისი საგარეო პოლიტიკის ადაპტირებას 

                                                           
1 თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის რეჯეპ თიიპ ერდოღანის არაერთი განცხადები, თურქეთმა 

რეგიონში უნდა დაიბრუნოს ის როლი, რომელსაც ასრულებდა ოტომანთა იმპერია. 
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მიმდინარე ცვლილებების მიმართ და ის მიმართულია „მშვიდობის, კეთილდღეობისა 

და განვითარებისაკენ“.  

საზოგადოდ, თურქეთის რესპუბლიკა ატარებს ისეთ საგარეო პოლიტიკას, 

რომლისთვისაც უცხო არ არის ინიციატივები და „ასახავს თურქი ერის შემოქმედებით 

და ჰუმანურ ხასიათს“. ამასთან, თურქეთის რესპუბლიკა რჩება თურქეთის 

რესპუბლიკის დამფუძნებლის მუსტაფა ქემალ ათათურქის სიტყვების ერთგული, 

რომ: „თურქეთის საგარეო პოლიტიკის მიზანია მშვიდობა სახლში და მშვიდობა 

მსოფლიოში“.   

თავისი ჰუმანიტარული სახელმწიფოებრიობის ტრადიციის შესაბამისად, თურქეთის 

რესპუბლიკა თითოეულ სულ მოსახლეზე მსოფლიოში ყველაზე უფრო მეტ 

ჰუმანიტარულ დახმარებას გასცემს და მასპინძლობს 4.9 მილიონ ადგილნაცვალ პირს. 

აქედან 3.7 მილიონი სირიელია. შესაბამისად, სირიელი ხალხის მიმართ თურქეთის 

რესპუბლიკის კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება და თავისი ჰუმანიტარული 

ვალდებულებებისადმი ერთგულება უდავოა. 

2012 წელს საქართველოს, თურქეთის რესპუბლიკასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას 

შორის გაფორმდა სამმხრივი ხელშეკრულება, რომელმაც თანამშრომლობა ამ სამ 

ქვეყანას შორის აიყვანა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე. ეს პარტნიორობა 

განმტკიცებულია მნიშვნელოვანი ერთობლივი ენერგეტიკული და სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურით და პროექტებით. ამ სტრატეგიული თანამშრომლობის 

ფარგლებში მიმდინარეობს აქტიური სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობა სამი 

სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებს შორის და სისტემატურად ტარდება ერთობლივი 

სამხედრო წვრთნები.  

 ამ პირობებში, თურქეთის რესპუბლიკის მოსაზღვრე სირიაში მიმდინარე სამხედრო 

დაპირისპირება, რომელმაც უკვე მოიტანა დიდი ადამიანური მსხვერპლი, ნგრევა და 

განადგურება, არ შეიძლება არ იწვევდეს პირველ რიგში თავად თურქეთის 

რესპუბლიკის, რეგიონის სხვა ქვეყნების, საქართველოს და მთელი საერთაშორისო 

თანამეგობრობის შეშფოთებას. 

 

 თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობები და კონფლიქტი სირიაში  

 

თურქეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოებაზე დიდ გავლენას ახდენს მის მეზობელ 

სირიაში მიმდინარე პროცესები, სადაც 2011 წელს დაიწყო და დღესაც არ წყდება 

სისხლიანი დაპირისპირება ბაშარ ალ ასადის რეჟიმსა და ოპოზიციურ ძალებს შორის. 

თავდაპირველად უპირატესობა იყო ოპოზიციის მხარეს, რომელმაც მნიშვნელოვნად 
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შეამცირა ბაშარ ალ ასადის ძალების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია და 

რეალური საფრთხე შეუქმნა ასადის რეჟიმის არსებობას. მაგრამ  შეიძლება ითქვას, რომ 

ბაშარ ალ ასადის რეჟიმი გადაარჩინა რუსეთის ფედერაციის მხარდაჭერამ და 

უშუალოდ ჩარევამ კონფლიქტში.  

რუსეთის ფედერაცია იყო სირიის რესპუბლიკის მხარდამჭერი უკანასკნელი 

ათწლეულების მანძილზე. 2011 წლიდან დაწყებული კი, როგორც გაეროს უშიშროების 

საბჭოს ერთ-ერთი მუდმივი წევრი მუდმივად ბლოკავდა ყველა რეზოლუციას, 

რომელიც ითვალისწინებდა რაიმე სანქციებს ბაშარ ალ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. 

ამასთან, ამ რეჟიმს უწევდა სასიცოცხლო მნიშვნელობის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

დახმარებას. 

2015 წელს, პოლიტიკური და ეკონომიკური დახმარების კვალდაკვალ, რუსეთმა 

საკუთარი სამხედრო ძალები გააგზავნა სირიაში და დაიწყო სამხედრო დახმარების 

აღმოჩენა ბაშარ ალ ასადის რეჟიმისათვის, სირიის შეიარაღებული ძალების 

გადაიარაღებისა და გაწვრთნის ჩათვლით. ამან საშუალება მისცა ალ-ასადის ძალებს, 

რომ არა მარტო მოეგერიებინათ ოპოზიციური ძალების შეტევები, არამედ  უპირველეს 

ყოვლისა რუსული ავიაციის დახმარებით გადასულიყვნენ კონტრ-შეტევაზე.2 

შედეგად, ბაშარ ალ ასადის ძალებმა მოახერხეს, რომ კონტროლი აღედგინათ სირიის 

ტერიტორიის ძირითად ნაწილზე. თურქეთის რესპუბლიკის მიერ მხარდაჭერილი 

ოპოზიციის კონტროლის ქვეშ დარჩა მხოლოდ თურქეთის რესპუბლიკის მოსაზღვრე 

რეგიონები, სადაც ცხოვრობს რამდენიმე მილიონი ადამიანი, რომლებიც ძირითადად 

მხარს უჭერენ  ბაშარ ალ ასადის ოპოზიციას.  

აღსანიშნავია, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თურქული მხარე ცდილობდა, 

რომ მაქსიმალურად თავი შეეკავებინა ძალის გამოყენებისაგან და ეს კონფლიქტი 

გადაეწყვიტა რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებების გზით, რადგან გარდა 

ადამიანური მსხვერპლის თავიდან აცილების აუცილებლობისა, ისევე როგორც 

არაერთ ევროპულ სახელმწიფოს, თურქეთის რესპუბლიკასაც გააჩნია როგორც 

სამხედრო-პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური ინტერესები რუსეთის ფედერაციაში. 

კერძოდ, თურქეთის რესპუბლიკა რუსეთის ფედერაციისაგან ყიდულობს 

მოხმარებული ენერგომატარებლების ნახევარზე მეტს, თურქული კომპანიები 

სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, 

რუსული ბაზარი წარმოადგენს თურქეთის ფედერაციაში წარმოებული პროდუქციის  

გასაღების მნიშვნელოვან ბაზარს, ხოლო რუსეთის ფედერაციიდან ჩასულ ტურისტები 

თურქეთის რესპუბლიკისთვის შემოსავლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა.  

                                                           
2 2015 წელს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ჩარევა სირიაში იყო რუსული ძალების პირველი 

მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ყოფილი საბჭოთა კავშირის საზღვრებს გარეთ. 
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2018 წელს რუსეთის ფედერაციასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის დაიდო 

შეთანხმება იდლიბის რეგიონის „დე-ესკალაციის“ ზონად გამოცხადების თაობაზე, 

სადაც აღარ უნდა მომხდარიყო აგრესიული მოქმედებები. მაგრამ ბასარ ალ ასადის 

ხელისფლებამ 2019 წლის მიწურულს დაარღვია მიღწეული შეთანხმებები და 

რუსული ძალების მხარდაჭერით დაიწყო მასირებული იერიშების მიტანა ოპოზიციის 

მიერ კონტროლირებად ობიექტებზე. 

კონფლიქტის ესკალაციის დაწყებიდან თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა 

რეჯეფ თიიპ ერდოღანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ იდლიბის პროვინციას, 

რომელიც ოპოზიციური ძალების მიერ კონტროლირებადი უკანასკნელი ბასტიონია, 

დაიცავს მთელი რესურსების მობილიზებით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ 

თურქეთის რესპუბლიკას ყავს ნატოში აშშ-ს შემდეგ ყველაზე უფრო 

მრავალრიცხოვანი სამხედრო ძალები,  დღემდე თურქეთის რესპუბლიკა 

მაქსიმალურად ცდილობდა თავიდან აეცილებინა პირდაპირი სამხედრო 

კონფრონტაცია რუსეთის ფედერაციასთან და კონფლიქტი გადაეწყვიტა რუსეთის 

ფედერაციასთან მოლაპარაკებების გზით. 

იმის გათვალისწინებით, რომ 2015 წელს თურქეთის რესპუბლიკის 

ავიაგამანადგურებლის მიერ რუსული ბომბდამშენის ჩამოგდებამ რუსეთის 

ფედერაციასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი 

კრიზისი გამოიწვია, რისი დარეგულირებისათვისა ორივე მხარეს მნიშვნელოვანი 

ძალისხმევის გაწევა მოუხდათ, თურქეთის რესპუბლიკა ბოლო მომენტამდე 

ცდილობდა ძალის არ გამოყენებას.3 აქვე გასათვალისწინებელია, რომ რუსეთის 

ფედერაციისა და თურქეთის რესპუბლიკის ინტერესები ასევე არ ემთხვევა ლიბიის 

კრიზისის საკითხშიც, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თურქულ-რუსული 

ურთიერთობების გადაყვანა მასშტაბურ დაპირისპირებაში.4  

თავის მხრივ, რუსეთის ფედერაციასაც აქვს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და 

ეკონომიკური ინტერესები სირიის რესპუბლიკის მიმართ, რაც განაპირობებს მის ასეთ 

აქტიურ ჩარევას სირიაში მიმდინარე კონფლიქტში. ამ პირობებში, რუსეთის ასეთ 

აგრესიულ პოლიტიკას თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ იწვევს რამდენიმე 

ფაქტორი. კერძოდ: 

მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრო-

დასავლური სახელმწიფოა, ისტორიული გამოცდილებისა და ევროკავშირში 

                                                           
3 2016 წლის დეკემბერში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობამ ასევე შეაფერხა თურქეთ-

რუსეთის ურთიერთობების დარეგულირება.  
4 თურქეთის რესპუბლიკა ყოველნაირად უჭერს მხარს ალ სარაჯის ეროვნული თანხმობის მთავრობას, 

რომელიც ბაზირებულია ტროპოლიში, ლიბიაში თავისი სამხედროებიც გაგზავნის ჩათვლით, მაშინ 

როდესაც მოსკოვი მხარს უჭერს გენერალ ხალიფა ჰაფთარის. 
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გაწევრიანების პროცესის ხანგრძლივად გაჭიანურების გამო თურქეთის რესპუბლიკა 

ბოლომდე არ იზიარებს დასავლეთის მიდგომებს რეგიონში მიმდინარე პროცესების 

მიმართ.5 ტარტუს პორტი ერთადერთი საზღვაო პორტია, რომელსაც აკონტროლებენ 

რუსეთის  ფედერაციის საზღვაო-სამხედრო ძალები ბაშარ ალ ასადის რეჟიმის 

თანხმობით და ამ რეჟიმის დაცემა სავარაუდოდ გამოიწვევდა რუსეთის ფედერაციის 

წვდომის შეზღუდვას ამ პორტზე. გარდა ამისა, ნავთობით მდიდარი სირია რუსული 

იარაღის მნიშვნელოვანი იმპორტიორია.  

სირიის ტერიტორიის კონტროლი რუსეთის ფედერაციისათვის მნიშვნელოვანია 

იმიტომაც, რომ 2013 წლიდან ჩეჩენი და სხვა მოხალისეები ჩრდილოეთ კავკასიის 

რეგიონიდან შეუერთდნენ ოპოზიციას და დაიწყეს ბრძოლა ბაშარ ალ ასადის რეჟიმის 

წინააღმდეგ. გარდა ამისა, 2015 წლის სექტემბრისათვის 2500-მდე რუსეთის 

ფედერაციის მოქალაქე იბრძოდა ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, რომელმაც იმ 

პერიოდში კონტროლი დაამყარა სირიის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ სადღეისოდ  სირიის ტერიტორია თითქმის მთლიანადაა 

გაწმენდილი ისლამური სახელმწიფოს ძალებისაგან, რუსეთის ფედერაციის ამ 

ძალების ნარჩენებს ჯერაც განიხილავს როგორც თავისთვის ტერორისტული 

საფრთხის მატარებელს და ცდილობს მათ ბოლომდე განადგურებას სირიის 

ტერიტორიაზე, რათა არ დაუშვას მათი დაბრუნება რუსეთის ფედერაციაში. ამ 

ფაქტორებმაც ასევე განაპირობა რუსეთის მხრიდან ბაშარ ალ ასადის რეჟიმის აქტიური 

მხარდაჭერა. 

2018 წლის სექტემბერში თურქეთის რესპუბლიკა და რუსეთის ფედერაცია 

შეთანხმდნენ რომ იდლიბში შეექმნათ დე-ესკალაციის ზონა, სადაც მოხდებოდა 

აგრესიული მოქმედებების შეჩერება. ბაშარ ალ ასადის რეჟიმმა ეს შეთანხმება 

არაერთხელ დაარღვია. 2020 წლის 12 იანვარს კი რუსეთის ფედერაციის ძალების 

მხარდაჭერით დაიწყო ფართომასშტაბიანი შეტევა იდლიბის რეგიონზე, რითაც 

გამოიწვია რეგიონში მორიგი დესტაბილიზაცია. ამ შეტევას ემსხვერპლა 1 800 

სამოქალაქო პირი და 13 თურქი ჯარისკაცი. 2020 წლის 20 თებერვალს კი დაიღუპა 

კიდევ 2 თურქი ჯარისკაცი. საპასუხოდ თურქეთის ძალებმა გაანადგურეს რამდენიმე 

სირიული სამიზნე. შესაბამისად, ბაშარ ალ ასადის ძალების შეტევამ შეაფერხა 

მოსკოვისა და ანკარას თანამშრომლობა. 

სირიის კონფლიქტის ბოლო ესკალაცია ასევე ცხადყოფს, რომ თურქეთის 

რესპუბლიკისა და რუსეთის პრეზიდენტის პირად ურთიერთობებს არ შეუძლია 

ყველა პრობლემის გადაწყვეტა. კონფლიქტის ესკალაციის მომენტიდან პრეზიდენტმა 

რეჯეპ თიიპ ერდოღანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ თურქეთს არ შეუძლია მეტი 

                                                           
5 თურქეთის რესპუბლიკის მაღალმა თანამდებობის პირებმა ევროკავშირს არაერთხელ უწოდეს 

„ქრისტიანთა კლუბი“. 
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ადგილნაცვალი პირის მიღება. გარდა ამისა, მან ასევე განაცხადა, რომ ასტანის 

პროცესის შესაძლებლობები იწურება, დაადანაშაულა რა რუსეთის ფედერაცია, სოჭის 

2018 წლის შეთანხმების დარღვევაში.  

თურქულმა და რუსულმა დელეგაციებმა 2020 წლის თებერვლის პირველ ნახევარში 

ჩაატარეს მოლაპარაკებების ორი რაუნდი, მაგრამ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას 

დეესკალაციისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ, თუმცა თურქეთის 

რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტებმა 17 თებერვალს 

ჩატარებული სატელეფონო საუბრისას დაადასტურეს მხარეების მზადყოფნა 

მოსკოვში მოლაპარაკებების გაგრძელების თაობაზე. მიუხედავად ამ შეთანხმებისა, 

2020 წლის 18-19 თებერვალს ეს მოლაპარაკებებიც უშედეგოდ დამთავრდა.  

17 თებერვალს ბაშარ ალ ასადის ძალებმა აიღეს ქალაქი ალეპო და დაიკავეს 

ჩქაროსნული მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს ალეპოს სირიის დედაქალაქ 

დამასკოსთან. 19 თებერვალს, 2002 წლის შემდეგ პირველად სიმბოლური შიდა ფრენა 

შესრულდა დამასკოდან ალეპოს აეროპორტში. ამასთან, ბაშარ ალ ასადის ძალები 

აგრძელებენ შეტევას იდლიბის მიმართულებით, რომელიც წარმოადგენს თურქეთის 

რესპუბლიკის მიერ მხარდაჭერილი ოპოზიციური ძალების მიერ კონტროლირებად 

უკანასკნელ ბასტიონს.  

20 თებერვალს რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 

განაცხადა, რომ „სირიის სამთავრობო ძალები, რომლებმაც წამოიწყეს შეტევა 

იდლიბზე, იცავენ ადრე მიღწეულ შეთანხმებებს, თუმცა რეაგირებენ პროვოკაციებზე“. 

მისივე სიტყვებით, „მეამბოხეთა შეტევები სირიის ძალების წინააღმდეგ 

გრძელდებოდა და საკითხი ეხება თავდასხმებს ლეგიტიმურ ძალებზე“.   

19 თებერვალს პრეზიდენტმა რეჯეპ თიიპ ერდოღანმა განაცხადა, რომ სამწუხაროდ 

ვერ მოხერხდა შეთანხმება რუსულ მხარესთან და თურქეთის ძალები აუცილებლად 

წამოიწყებს შეტევას, თუ ბაშარ ალ ასადის ძალები უკან არ დაიხევენ“. 

 

საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია სირიაში მიმდინარე მოვლენებზე 

 

მას შემდეგ, რაც 2011 წელს დაიწყო სამოქალაქო ომი სირიაში, სირიის მილიონობით 

მაცხოვრებელი გახდა იძულებით ადგილნაცვალი პირი, მაგრამ 2019 წლის 

დეკემბერში დაწყებული სამხედრო ესკალაციის შედეგებმა ყოველგვარ მოლოდინს 

გადააჭარბა. მარტო უკანასკნელ 2 თვეში, კიდევ 900 ათასი პირი გახდა იძულებით 

ადგილნაცვალი პირი, ხოლო ამ კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა 380 ათასზე მეტი 

ადამიანი.   



8 
 

2020 წლის 19 თებერვალს რუსეთის ფედერაცია გამოვიდა გაეროს უშიშროების 

საბჭოში წინადადებით, რომ მიღებული ყოფილიყო განცხადება ცეცხლის შეწყვეტის 

თაობაზე. გაერომ მოუწოდა სირიის მეზობელ თურქეთის რესპუბლიკას, რომ მიიღოს 

ადგილნაცვალ პირთა ახალი ნაკადები, რაზეც თურქეთის რესპუბლიკამ უარი 

განაცხადა იმ არგუმენტის მოყვანით, რომ თურქეთის რესპუბლიკის შესაძლებლობები 

დამატებით მიიღოს კიდევ ადგილნაცვალ პირთა ახალი ნაკადები ამოწურულია. 

2020 წლის 20 თებერვალს აშშ-ს პრეზიდენტმა მხარდაჭერა გამოუცხადა თურქეთის 

მხარეს, განაცხადა რა, რომ სირიაში მდგომარეობის გამწვავება არა თურქეთის, არამედ 

რუსეთის ფედერაციის და ბაშარ ალ ასადის რეჟიმის ბრალია.  

2020 წლის 21 თებერვალს ევროკავშირის საბჭომ დაგმო სირიის მთავრობის შეტევები 

ქალაქ იდლიბზე, მიუთითა რა, რომ შეიძლება მოხდეს ჰუმანიტარული კატასტროფა. 

საბჭომ განცხადებაში მოუწოდა ყველა მხარეს, რომ პატივი სცენ საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლიდან გამომდინარე ვალდებულებებს და უზრუნველყონ 

შეუფერხებელი პირდაპირი ჰუმანიტარული წვდომა ყველას მიმართ, ვისაც სჭირდება 

ასეთი დახმარება.  

პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მკაცრად დაგმო ბაშარ ალ ასადის ძალების 

სამხედრო შეტევა იდლიბის სამოქალაქო მოსახლეობაზე, თუმცა იგი ეწინააღმდეგება 

თურქეთის რესპუბლიკის პოლიტიკას ლიბიაში. კერძოდ, მან 2020 წლის 29 იანვარს 

განაცხადა, რომ: „სურს გამოხატოს თავისი შეშფოთება თურქეთის მოქმედების გამო ამ 

მომენტში. ჩვენ ბოლო სამი დღეა ვხედავთ, თუ როგორ მიაცილებენ თურქული გემები 

ლიბიის სანაპიროსკენ“. პასუხად პრეზიდენტმა თიიპ რეჯეპ ერდოღანმა საფრანგეთი 

დაადანაშაულა ლიბიის დესტაბილიზაციაში. 

2020 წლის 21 თებერვალს შედგა სატელეფონო საუბარი პრეზიდენტ რეჯეპ თიიპ 

ერდოღანთან, კანცლერ ანგელა მერკელს, პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონსა და 

პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის, რის შემდეგაც პრეზიდენტმა ემანუელ 

მაკრონმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მოითხოვეს შეხვედრა რუსეთის 

პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და პრეზიდენტ რეჯეპ თიიპ ერდოგანთან, სირიაში 

მიმდინარე კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის გზების გამოძებნის მიზნით.  

თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 20 თებერვლის 

განცხადებით, მარტში ჩატარდება სამიტი თურქეთის რესპუბლიკას, ირანსა და 

რუსეთის ფედერაციას შორის, სადაც განხილული იქნება იდლიბში არსებული 

მდგომარეობა.    
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დასკვნა და რეკომენდაციები 

 

აღსანიშნავია, რომ ბაშარ ალ ასადის რეჟიმმა რუსეთის ფედერაციის ზეგავლენით 

აღიარა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები, შესაბამისად სირიაში არსებული 

მდგომარეობა საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების საგანს წარმოადგენს.  

ამ ფონზე, სირიაში მიმდინარე კონფლიქტი სადღეისოდ პლანეტის ყველაზე უფრო 

„ცხელი კონფლიქტია“ და რთულად პროგნოზირებადია, თუ რა გაგრძელება მოყვება 

რეგიონში მიმდინარე პროცესებს.  ერთი ცხადია, რომ მიუხედავად არაერთი 

მცდელობისა, სადღეისოდ რუსეთ-თურქეთის ორმხრივი დიპლომატიის 

შესაძლებლობები თითქმის ამოწურულია, თუმცა ნაკლებ სავარაუდოა, რომ 

გადავიდეს ფართომასშტაბიან შეტევაზე და მხოლოდ შეეცდება, რომ შეინარჩუნოს 

დღემდე მის კონტროლის ქვეშ მყოფი ობიექტები. ამასთან, თურქეთის რესპუბლიკას, 

როგორც ნატოს წევრს  შეუძლია, რომ მიმართოს ნატოს მხარდაჭერისათვის.6 

შესაბამისად, საჭიროა საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო გადამწყვეტი და 

მასშტაბური ჩარევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს კონფლიქტის შემდგომი 

ესკალაციის რეალური საფრთხე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მდგომარეობის კიდევ 

უფრო დაძაბვა რეგიონში.  

ასევე არსებობს იმის საშიშროება, რომ დღეს იდლიბის რეგიონში მცხოვრები 

მოსახლეობა იძულებული გახდეს, რომ თავშესაფარი ეძიოს რეგიონის სხვა ქვეყნებში 

და ევროკავშირში, რაც პირველ რიგში პრობლემებს შეუქმნის თურქეთის 

რესპუბლიკას, საქართველოს და  ევროკავშირის ქვეყნებს. ამან კი თავის მხრივ, 

მრავალრიცხოვან მსხვერპლთან ერთად შეიძლება გამოიწვიოს ეკონომიკური და 

საინვესტიციო კლიმატის გაუარესება რეგიონში. შესაბამისად, საქართველოს და 

რეგიონის სხვა ქვეყნების ინტერესებშია, რომ ეს კონფლიქტი გადაწყდეს 

მშვიდობიანად, შემდგომი ესკალაციის გარეშე და ასევე, რომ სირიაში დამყარდეს 

დემოკრატიულად არჩეული მმართველობა, რომელიც პატივს სცემს საერთაშორისო 

ვალდებულებებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისოდ 

აღიარებული საზღვრების პატივისცემის ჩათვლით.  

                                                           
6 ნატო-ს უკანასკნელი სამიტის წინ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა 

იანს სტოლტენბერგმა მოუწოდა ბაშარ ალ ასადს შეწყვიტოს შეტევა იდლიბზე.  


