
                                                                          14 ნოემბერი, 2020 
 

 

 

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის სამშვიდობო დეკლარაცია 

ავტორი: ზაალ მარგველაშვილი, დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარი 

                                                            

 

1. შესავალი 

 

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლოზ ფაშინიანმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა 

ილჰამ ალიევმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შუამავლობით 2020 

წლის 1 ნოემბერს ხელი მოაწერეს დეკლარაციას „მთიან-ყარაბაღში, კონფლიქტის 

ზონაში ცეცხლის სრული შეწყვეტის შესახებ“. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 

დაადასტურა აღნიშნული დეკლარაციის ხელმოწერა. 

ამ დეკლარაციის ხელმოწერამ, რომელმაც 6 კვირიანი სამხედრო დაპირისპირებების 

შესადეგად ფაქტიურად დაადასტურა აზერბაიჯანის სამხედრო გამარჯვება და 

აიძულა სომხეთის მხარე, რომ წასულიყო მნიშვნელოვან ტერიტორიულ დათმობებზე. 

გარდა ამისა, მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად რუსეთმა იკისრა 

მშვიდობისმყოფელის როლი და დაიწყო 2 000 სამხედროს დისლოკაცია მთიან 

ყარაბაღში, შესაბამისი შეიარაღებით, რომლებმაც უნდა შეასრულონ სამშვიდობო 

ძალების ფუნქციები.   

ყოველივე ამან დიდი აღშფოთება გამოიწვია სომხეთის დედაქალაქ ერევანში. 

გაბრაზებული მანიფესტანტების დიდმა ჯგუფმა, ამ დოკუმენტის ხელმოწერაზე 

პროტესტის ნიშნად, სომხეთის დედაქალაქ ერევანში იერიში მიიტანა სომხეთის 

პარლამენტისა და მთავრობის ადმინისტრაციის შენობებზე. თავდასხმის შედეგად 

დაზიანდა სომხეთის პარლამენტისა და სხვა სამთავრობო შენობების 

ინფრასტრუქტურა და სხეულის მძიმე დაზიანებები მიიღო სომხეთის პარლამენტის 

თავჯდომარემ არარატ მირზოიანმა. სომხეთის 17 ოპოზიციურმა პარტიამ მოითხოვა 



პრემიერ-მინისტრ ნიკოლოზ ფაშინიანის და მისი მთელი მთავრობის გადადგომა, 

თუმცა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლოზ ფაშინიანის მხარდამჭერი პარტია ინარჩუნებს 

უმრავლესობას სომხეთის პარლამენტში.  

პრემიერ-მინისტრის ნიკოლოზ ფაშინიანის განცხადებით: „მე მივიღე ძნელი, მეტად 

ძნელი გადაწყვეტილება ჩემთვის და ყველა ჩვენთაგანისათვის. დეკლარაციის ტექსტი, 

რომელიც იქნა გამოქვეყნებული ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის და ჩვენი 

ხალხისთვის. მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება სამხედრო მდგომარეობის  ღრმა 

ანალიზისა და იმ პირთა შეფასებების საფუძველზე, რომლებიც კარგად იცნობენ 

სამხედრო მდგომარეობას. ის ასევე ემყარება რწმენას, რომ ეს საუკეთესო შესაძლო 

გადაწყვეტაა არსებულ სიტუაციაში. ეს არ არის გამარჯვება, მაგრამ ეს არ არის 

დამარცხებაც, სანამ საკუთარ თავს არ ცნობ დამარცხებულად. ჩვენ საკუთარ თავს 

არასოდეს ვცნობთ დამარცხებულად და ამან უნდა დაიწყოს ჩვენი ეროვნული 

გაერთიანებისა და რენესანსის ერა“. 

ამ საკითხთან დაკავშირებით მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტმა არიაკ ჰარუტუნიანმა 

განაცხადა: „არ ვიცი როგორ შეაფასებს ისტორია გუშინ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, 

მაგრამ ჩვენ ეს უნდა გაგვეკეთებინა“. მისივე კომენტარით, თუ სომხეთი ხელს არ 

მოაწერდა ამ დეკლარაციას, 20 000 სომეხი სამხედრო აღმოჩნდებოდა 

ალყაშემორტყმული აზერბაიჯანის ძალებს მიერ. თავის მხრივ სომხეთის 

პრეზიდენტმა არმენ სარკისიანმა  განაცხადა, რომ ის ჩართული არ ყოფილა ამ 

გადაწყვეტილების მიღებაში და დეკლარაციის ხელმოწრის შესახებ გაიგო პრესიდან. 

აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აზერბაიჯანელ ხალხს მიულოცა 

კონფლიქტის შეწყვეტა აზერბაიჯანის ინტერესების შესაბამის პირობებზე და ამას 

ისტორიული ფაქტი უწოდა. მისი სიტყვებით: „ჩვენ ვაიძულეთ ხელი მოეწერა ამ 

დოკუმენტაზე. მე მქონდა ნათქვამი, რომ გავაძევებდით ჩვენი მიწებიდან ძაღლებივით 

და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე სომხეთის მხრიდან 

„კაპიტულაციის ტოლფასია“ და აზერბაიჯანმა აიძულა სომხეთის მხარე ამ 

დეკლარაციაზე ხელმოწერა. დღეს მე ხელს ვაწერ ამ შეთანხმებას სიამაყით. ვულოცავ 

აზერბაიჯანელ ხალხს“. 

პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ასევე განაცხადა, რომ „საკუთარ ტერიტორიებს 

დაიბრუნებდა შემდგომი სისხლისღვრის გარეშე“. 

დეკლარაციის ხელმოწერას წინ უსწრებდა 10 და 18 ოქტომბრის   შეთანხმებები 

ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რომლებიც მაშინვე დაირღვა, თუმცა რუსეთი ამ ეტაპზე 

შემოიფარგლა მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტისაკენ მოწოდებებით.  

საფიქრებელია, რომ მიუხედავად აზერბაიჯანის სამხედრო წარმატებისა სომხურ-

აზერბაიჯანული კონფლიქტის ამ ეტაპზე, რუსეთმა მიიღო სამხრეთ კავკასიაში 



სამხედრო ყოფნის ახალი და კიდევ უფრო მყარი საფუძველი, ხოლო სომხეთი და 

აზერბაიჯანი გახდნენ კიდევ უფრო დამოკიდებული რუსეთზე როგორც შეიარაღების 

მიღების, ისე კონფლიქტის შემდგომი დარეგულირების თვალსაზრისით. თურქეთის 

როლი ამ პიროებში იქნება შედარებით შეზღუდული და სავარაუდოდ თურქეთი 

ითანამშრომლებს რუსეთთან რუსეთ-თურქეთის ერთობლივი მონიტორინგის 

ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უნდა შეიქმნას მიღწეული შეთანხმების თანახმად.. 

ამ პირობებში მხოლოდ საქართველოს დარჩა ფრთხილი და პრაგმატული საგარეო და 

საშინაო პოლიტიკის პირობებში ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის 

გაგრძელების შესაძლებლობა. 

 

2. აზერბაიჯანის სამხედრო-პოლიტიკური წარმატების მიზეზები 

 

აზერბაიჯანის სამხედრო-პოლიტიკურ წარმატებას აქვს არა ერთი მიზეზი. მათ 

შორისაა ნატო-ს წევრი თურქეთის ღია და უპირობო სამხედრო-პოლიტიკური 

მხარდაჭერა და დახმარება აზერბაიჯანის მიმართ და კონფლიქტის ამ ეტაპის 

დასაწყისში რუსეთის უფრო თავშეკავებული პოზიცია.  

თურქეთის უპირობო და ღია მხარდაჭერას აზერბაიჯანის მიმართ გააჩნია შორს 

მიმავალი ისტორიული ფესვები, რამდენადაც თურქეთს აზერბაიჯანი მოძმე და 

მონათესავე თურქულენოვან ერად მიაჩნია. თურქეთი ძალიან გააღიზიანა რუსეთის 

მხარდაჭერამ სირიაში ბაშარ ალ ასადის რეჟიმის მიმართ, რამაც თურქეთს აიძულა 

უკან დახევა ამ კონფლიქტში. თურქეთს ასევე ძალიან აღიზიანებს სომხეთის 

ძალისხმევა მე-20 საუკუნის დასაწყისში პირველი მსოფლიო ომის მსვლელობისას 

თურქეთის ტერიტორიაზე მილიონ ნახევარი სომეხი მოქალაქის დაღუპვის 

გენოციდად დაკვალიფიცირების თაობაზე, რასაც გარკვეული მხარდაჭერა მოყვა 

მსოფლიოს ისეთი წამყვანი ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებში, როგორიცაა აშშ 

და საფრანგეთი. აშშ-ს მიერ სასულიერო ლიდერის ფეთჰულა გიულენის 

თურქეთისათვის გადაცემაზე უარის თქმის გამო ისედაც გართულებულ თურქულ - 

ამერიკულ ურთიერთობებს ე.წ. „სომეხთა  გენოციდის“ საკითხი კიდევ უფრო 

ართულებს, რაც არ შედის თურქეთის ინტერესებში.   

აზერბაიჯანი სომხეთისაგან განსხვავებით ნავთობითა და გაზით მდიდარი ქვეყანაა 

და აზერბაიჯანსა და თურქეთს აქვთ ურთიერთსასარგებლო და მჭიდრო 

თანამშრომლობა ენერგო-რესურსების სფეროში, რასაც ადასტურებს ბაქო-თბილისი-

ჯეიჰანის ნავთონსადენისა და ბაქო-თბილისი-ერზურუმის გაზსადენის წარმატებით 

ფუნქციონირება, რომლებითაც აზერბაიჯანული ნავთობი და გაზი მიეწოდება 



როგორც თავად თურქეთს, ისე საქარველოსა და თურქეთის გავლით ევროპას. 

შესაბამისად, აზერბაიჯანს გაცილებით მეტი რესურსი აქვს თავდაცვისუნარიანობისა 

და ეკონომიკის განვითარებისათვის, ვიდრე სომხეთს. არსებული მონაცემებით, 2008-

2020 წლებში აზერბაიჯანმა შეიარაღებასა და წვრთნაზე დახარჯა არა ნაკლებ 24 

მილიარდი დოლარისა, რაც თურქეთისათვისაც დამატებითი შემოსავალის წყარო იყო. 

სომხეთმა იგივე პერიოდში მოახერხა მხოლოდ დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარის 

დახარჯვა შეიარაღებასა და წვრთნაზე და თუმცა ამან წინა წლებში შეადგინა სომხეთის 

ბიუჯეტის დაახლოებით 20%, სომხეთმა სავარაუდოდ რუსეთისაგან მიიღო ნაკლები 

ოდენობისა და ხარისხის იარაღი. სომხეთმა სავარაუდოდ ასევე ნაკლები რესურსების 

მობილიზება მოახერხა საკუთარი შეიარაღებული ძალების წვრთნისათვისაც. 

შესაბამისად, თურქეთის მხრიდან მხარდაჭერილი, გაწვრთნილი და აღჭურვილი 

აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალები, რომლებსაც რუსეთიც აწვდიდა იარაღს, უფრო 

მომზადებული შეხვდნენ კონფლიქტის გამწვავების ამ ფაზას. 

საქართველო თავდაცვის მიზნებისათვის ვერ გამოყოფს ამდენ რესურსებსაც კი. 

შესაბამისად, ამ პირობებში საქართველომ შეიძლება  საკუთარი თავდაცვა 

უზრუნველყოს მხოლოდ ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორების დახმარებით, 

როგორიცაა ნატო, აშშ და ევროკავშირი.   

არსებობს მოსაზრება, რომ სომხეთის დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლოზ 

ფაშინიანი, რომელმაც ძალაუფლება მოიპოვა 2018 წელს ჰავერდოვანი რევოლუციის 

დროს, არ სარგებლობს კრემლის შესაბამისი მხარდაჭერით. პრემიერ-მინისტრ 

ნიკოლოზ ფაშინიანს სომხეთი  ეტაპობრივად მიჰყავდა ევროინტეგრაციისაკენ, 

მიუხედავად იმისა, რომ ამავე დროს აღრმავებდა ეკონომიკურ ინტეგრაციას 

რუსეთთანაც. ამასთან, მან დაიწყო დემოკრატიული რეფორმების გატარებაც და უარი 

თქვა რუსეთის რამდენიმე თხოვნის შესრულებაზე, მათ შორის მისი წინამორბედი 

მთავრობის წევრების სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. 

ამან სავარაუდოდ გააღიზიანა პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და სომხეთმა ვეღარ 

მიიღო „ტრადიციული“ მხარდაჭერა მოსკოვისაგან.   

კონფლიქტის განახლებამდე რუსეთი იარაღს აწვდიდა როგორც აზერბაიჯანს ისე 

სომხეთს. ამასთან, თუ აზერბაიჯანი მიღებულ იარაღში ძირითადად ნავთობის და 

გაზის იმპორტიდან მიღებულ მყარ ვალუტას იხდიდა, არსებული ინფორმაციით, 

უფრო ნაკლები შემოსავლების მქონე სომხეთი რუსულ იარაღს ძირითადად 

კრედიტების და დახმარების სახით იღებდა. წინა წლებში ვრცელდებოდა 

ინფორმაცია, რომ რუსეთი სამხრეთ კავკასიის ამ ორივე ქვეყანას იარაღს იმ პირობით 

აწვდიდა, რომ ეს იარაღი არ იქნებოდა გამოყენებული ერთმანეთის წინააღმდეგ და ის 

გამოყენებული იქნებოდა მხოლოდ „რეგიონისთვის საგარეო საფრთხეების 

გასანეიტრალებლად“, თუმცა უკანასკნელ ხანს ამაზე საუბარი შეწყდა. 



გარდა ამისა, მთიანი ყარაბაღი, რომელიც მთიანი რეგიონია, აზერბაიჯანის საზღვრებს 

შიგნითაა განლაგებული და მას მოსკოვისთვის არა აქვს ისეთი სტრატეგიული 

მნიშვნელობა, რომ დაეხარჯა დიდი  სამხედრო და პოლიტიკური კაპიტალი, სანამ 

აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამხედრო დაპირისპირება არ მივიდა სომხეთისათვის 

კრიტიკულ წერტილამდე.  კერძოდ, ქალაქ შუშას აღებით აზერბაიჯანმა მიიღო ისეთი 

სტრატეგიული უპირატესობა, რომ საფრთხე დაემუქრა არა მარტო მთიანი ყარაბაღის 

დედაქალაქ სტეპანაკერტს, არამედ მთლიანად სომხეთის სტრატეგიულ ინტერესებს 

რეგიონში. ქალაქი შუშა 15 კილომეტრშია სტეპანაკერტიდან. იგი ასევე მდებარეობს 

მთიანი ყარაბაღის დამაკავშირებელ გზაზე სომხეთთან და მისი დაცემა გახდა 

გადამწყვეტი ამ კონფლიქტში. 

ქალაქი შუშა სომხეთის ძალებმა დაიკავეს 1992 წელს რუსეთის ძალების მხარდაჭერით 

და მთიან ყარაბაღში შექმნეს დე-ფაქტო დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, რომელმაც ვერ 

მიიღო საერთაშორისო აღიარება აზერბაიჯანის 7 რეგიონთან ერთად, რომლებიც 

დაიკავეს სომხურმა ძალებმა. 1994 წლის სამშვიდობო შეთანხმებამ შეაჩერა 

ორთაბრძოლები, თუმცა დაძაბულობა მუდმივად რჩებოდა.  

თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა ქალაქ კოჩაელიში მოზეიმე ხალხს 

განუცხადა, რომ „შუშას გათავისუფლება ნიშნავს, რომ დარჩენილი ტერიტორიების 

გათავისუფლებაც ახლოსაა“, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს თურქეთის აქტიურ 

მონაწილეობას ამ კონფლიქტში.   

ამ პირობებში რუსეთი ჩაერია კონფლიქტის მსვლელობაში, რადგან სომხეთი რუსეთის 

დიდი ხნის მოკავშირეა და სომხეთის სრული დამარცხება საფრთხეს შეუქმნიდა 

რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებსაც რეგიონში. რუსეთის შუამავლობით 

ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმება ძალაში შევიდა 2020 წლის 13 ნოემბერს 01:00 

საათზე. ამ შეთანხმების თანახმად, აზერბაიჯანი შეინარჩუნებს ტერიტორიებს, 

რომლებიც მიიღო საბრძოლო მოქმედებების შედეგად, ხოლო სომხეთის ძალები 

დატოვებენ კიდევ რამდენიმე მიმდებარე რეგიონს, 2020 წლის 20 ნოემბრამდე. 

თურქეთმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებულ 

მოვლენებში, გამოიყენა რა თავისი განსაკუთებული ურთიერთობები რუსთთან. 

აზერბაიჯანს სავარაუდოდ შეეძლო თავადაც გაემარჯვა ამ კონფლიქტში, მაგრამ 

თურქეთის უპირობო და მრავალმხრივმა მხარდაჭერამ და დახმარებამ გაამარტივა და 

დააჩქარა ეს პროცესი. ამიტომ, ეს გამარჯვება თურქეთის გამარჯვებათაც ითვლება.  

აზერბაიჯანმა ასევე სწორად განსაზღვრა, რომ თურქეთის ღია და უპირობო 

მხარდაჭერის პირობებში, ევროპას და მათ შორის საფრანგეთს არ ექნებოდა სამხრეთ 

კავკასიაში მიმდინარე პროცესებზე რეალური გავლენის მოხდების საშუალება. 



საბოლოოდ აზერბაიჯანმა მიიღო რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეგიონი და ახალი 

რეალობა.  

მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე რუსეთი განალაგებს სამშვიდობო ძალებს 

რეგიონში 5 წლით. გარდა ამისა, რეგიონში იქნება დანერგილი მშვიდობის 

მონიტორინგისა და დაცვის ახალი მექანიზმები, რამაც შესაძლოა მოახდინოს გავლენა 

საქართველოს უსაფრთხოებაზეც. 

ეს პროცესი სავარაუდოდ გაზრდის თურქეთის როლსაც რეგიონში, რაც შეამცირებს 

აშშ-ს და საფრანგეთის როლს, რომლებიც რუსეთთან ერთად 30 წლის მანზილზე 

იყვნენ მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები. ამ პირობებში საქართველოს მართებს 

საგარეო პოლიტიკის გააქტიურება ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის 

მიმართულებით. 

3. რუსეთის ფაქტორი სამხრეთ კავკასიაში 

 

მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი და რუსეთი 6 პოსტ - საბჭოთა  ქვეყნის კოლექტიური 

თავდაცვის სახედრო ბლოკში შედიან, რომელშიც არ შედის აზერბაიჯანი და რუსეთს 

აქვს სომხეთის დახმარების ვალდებულება კონფლიქტის წარმოშობის შემთხვევაში, 

ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერამდე არ ჩარეულა სამხედრო 

დაპირისპირებაში, რადგან დაპირისპირება არ შეხებია თავად სომხეთის ტერიტორიას. 

ამასთან, რუსეთმა კონფლიქტის საწყის ეტაპზე „სტრატეგიული მოთმინების“ 

გამოჩენით ისე მიიღო სამხრეთ კავკასიის კიდევ ერთ ნაწილში საკუთარი 

შეიარაღებული ძალების განლაგების შესაძლებლობა, რომ ამისათვის არ დასჭირვებია 

არც მნიშვნელოვანი დიპლომატიური და არც სამხედრო ძალისხმევის 

განხორციელება. ამ ნაბიჯით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ 

მიუხედავად თურქეთის გააქტიურებისა სამხრეთ კავკასიაში, ის არ აპირებს სამხრეთ 

კავკასიაში მიმდინარე პროცესებიდან განზე გადგომას.  

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ორბიტაზე 

ყველაფერი ხდება მისი ნების და სცენარის მიხედვით, თუმცა ის „ლოკალურ 

საკითხებსაც“ წყვეტს გრძელვადიანი გეოპოლიტიკური პერსპექტივის მხედველობაში 

მიღებით. რუსეთს აქვს სამხედრო ბაზები ერევანსა და გიუმრიში. ახლა მან მიიღო  

სამხედრო ყოფნის საფუძველი მთიან ყარაბაღში, რაც ადასტურებს მის განზრახვას, 

რომ ბოლომდე აკონტროლოს სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესები, რაც 

საყურადღებოა საქართველოსათვისაც.   

უკანასკნელ პერიოდში კრემლი ატარებს ძალიან აქტიურ საგარეო პოლიტიკას, 

ჩართულია უკრაინაში, სირიასა და ლიბიაში. ის ასევე მხარს უჭერს თავის 



ტრადიციულ ბელორუს მოკავშირეს პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს, 

ბელორუსში არსებული კრიზისის გადაწყვეტაში. საკითხი იმაში მდგომარეობს, ეყოფა 

თუ არა მას რესურსები ყველა ამ კრიზისული მდგომარეობის გადაჭრისათვის 

საკუთარი ინტერესების შესაბამისად.  

კრემლი მხარს უჭერს თავის მომხრე სეპარატისტულ ძალებს აფხაზეთში, 

სამაჩაბლოში/სამხრეთ ოსეთში, დონბასში, დნესტრისპირეთში. რუსეთის „ზეწოლა 

მეგობრობის მიზნით“ გაგრძელდება ყველა რეგიონში, რომლებიც შედის რუსეთის 

ინტერესთა სფეროში, ისევე როგორც 2008 წელს რუსეთმა ჩაატარა ე.წ. „იძულება 

მშვიდობისადმი“ ოპერაცია საქართველოში და სინამდვილეში განახორციელა 

საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია.  

თუმცა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ასევე აქვს პოლიტიკური პრობლემები ქვეყნს 

შიგნით, სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტში „მორიგი ჩარევის“ შემდეგ მისმა 

რეიტინგმა დაიწყო აწევა კორონავირუსის პანდემიითა და შიდა პოლიტიკური 

უკმაყოფილებით გამოწვეული ვარდნის შემდეგ. რუსეთის წარმატებები სამხედრო 

სფეროში ხელს უწყობს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის რეიტინგის ზრდას, თუმცა 

რუსეთის ეკონომიკას, ისევე როგორც მსოფლიო ეკონომიკას, მნიშვნელოვანი 

პრობლემები აქვს.   

სომხეთი ისტორიულად უზრუნველყოფს მოსკოვის სასარგებლო გეო-სტრატეგიულ 

ბალანსს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, რომელსაც გააჩნია სტრატეგიული 

მნიშვნელობა როგორც აღმოსავლეთ ევროპის, ისე ახლო აღმოსავლეთისათვის, თუმცა 

რუსეთის ისტორიული მცდელობა, რომ გავიდეს თბილ ზღვებზე, კონტროლი 

დაამყაროს ხმელთაშუა ზღვისკენ მიმავალ სრუტეებზე და არ დაუშვას თურქეთის 

(ოტომანთა იმპერიის) დომინირება ბალკანეთზე და ახლო აღმოსავლეთში, წარსულს 

ჩაბარდა დიდი ხნის წინ.  

თუ ვივარაუდებთ, რომ დღევანდელი რუსეთი სხვა სტრატეგიულ მიზნებთან ერთად 

აგრძელებს რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი ისტორიული სტრატეგიული მიზნის 

შესრულებას, დაიცვას მეზობელი სომხეთი თურქეთის და თურქულენოვანი 

აზერბაიჯანის გავლენისაგან, გასათვალისწინებელია, რომ სადღეისოდ ეს ხდება 

მნიშვნელოვნად შეცვლილ კონტექსტში იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთი დღეს 

ნატოს წევრია და თურქეთში განლაგებულია ამერიკული სამხედრო ბაზა, ხოლო 

საქართველო მტკიცედ ადგას ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის გზას.     

გარდა ამისა, სადღეისოდ თურქეთი და რუსეთი თანამშრომლობენ ბევრ სფეროში, 

თავდაცვითი შეიარაღების, ენერგო რესურსების და ტურიზმისა და ეკონომიკის სხვა 

დარგებში, რაც ამცირებს დასავლეთის გავლენას რეგიონში. ამასთან რუსეთს და 



თურქეთს აქვთ დაპირისპირება სირიასა და ლიბიაში და თუმცა მოსკოვი მხარს უჭერს 

სომხეთს, ინარჩუნებს კარგ ურთიერთობას აზერბაიჯანთანაც.   

ერთი რამ უდავოა, რომ კონფლიქტის განახლებისას რუსეთი მხარეებს თავის 

შეკავებისა და ცეცხლის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებდა, კრიტიკულ მომენტში კი 

დასავლეთის შესაბამისი რეაქციის არარსებობის პირობებში დაიწყო ძვირად 

ღირებული სამშვიდობო ოპერაციის ჩატარება და სანაცვლოდ მიიღო რეგიონის უფრო 

მეტად კონტროლის შესაძლებლობა. 

რუსეთმა კარგად ისარგებლა აშშ-ს შემცირებული ყოფნით რეგიონში, რასაც 

განაპირობებს აშშ-ს ყურადღების გადატანა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და შიდა 

პრობლემებზე. აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განაცხადა, რომ აშშ 

წინააღმდეგია ამ კონფლიქტის ინტერნაციონალიზაციის და მხარეებს მოუწოდა 

ცეცხლის შეწყვეტისაკენ, თუმცა იგი 7 ქვეყანაში ტურის ფარგლებში 17 ნოემბერს 

ეწვევა საქართველოს, რაც დაადასტურებს აშშ-ს ინტერესს რეგიონის და საქართველოს 

პრობლემებისადმი. 

ამ ეტაპზე კონფლიქტის ბედი გადაწყვიტა როგორც აზერბაიჯან-თურქეთის ძალების 

უკეთესმა შეიარაღებამ და მომზადებამ, ისე მათ სასარგებლოდ არსებულმა 

საერთაშორისო კონტექსტმა. ამ პირობებში საქართველოსთვის პრობლემატური 

იქნება მხოლოდ საკუთარი რესურსებით თავდაცვის უზრუნველყოფა, ან სომხეთ-

აზერბაიჯანის კონფლიქტზე მშვიდობის დაცვისაკენ მიმართული ზეგავლენის 

მოხდენა. შესაბამისად, საქართველომ უნდა გააგრძელოს გაძლიერება ეკონომიკის 

განვითარებითა და თავდაცვისუნარიანობის გამტკიცებით და რეგიონში მოიზიდოს 

ძლიერი მოკავშირეები და მხარდამჭერები, ევროპული და ევრო-ატლანტიკური 

ინტეგრაციის შემდგომი გაღრმავებითა და განვითარებით.  


