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რუსეთის რევიზიონისტური საგარეო პოლიტიკის ევოლუცია დასავლეთთან 
ურთიერთობების ფონზე: განმაპირობებელი ფაქტორები და სამომავლო 

საფრთხეები 
 

მერაბ ანთაძე, გიორგი ყარალაშვილი∗ 
 

 

 

შესავალი 

გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაწყებული, რუსეთის ფედერაციის საგარეო, ისევე 
როგორც იდეოლოგიური კლიშეებით გაჯერებული, საშინაო პოლიტიკა ემსახურებოდა ერთ 
მთავარ მიზანს - საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო სამართლის ნორმების 
საფუძვლის ეტაპობრივად მოშლას და ახალი, კრემლისათვის მისაღები მსოფლიო წესრიგის 
ჩამოყალიბებას. 

რუსეთში მიმდინარე მოვლენების ანალიზის საფუძველზე დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, 
რომ კრემლის მიერ წარმოებული საგარეო და საშინაო პოლიტიკა, განსაკუთრებით ბოლო 
წლების განმავლობაში, წარმოადგენს ერთიანი, მიზანმიმართული ქმედებების 
ერთობლიობას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა პუტინის 22 წლიანი მმართველობის 
პერიოდში ჩამოყალიბებული რეჟიმისა და არსებული ხელისუფლების დაუბრკოლებლად 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სრულიად ლოგიკურია, ამ ორი მიმართულებით 
ურთიერთშევსებადი და თანხვედრი პროცესების რეტროსპექტიული ანალიზი და შეფასება.   

საბჭოთა კავშირის დაშლის 30 წლისთავზე, მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური 
პროცესებისა და მთელი რიგი ძველი თუ ახალი გამოწვევების შეფასებისას, ჩვენ ვხედავთ, 
რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას კვლავ ღიად უწევს საუბარი რეგიონალური, 

 
∗ მერაბ ანთაძე – მკვლევარი, დიპლომატიური ინსტიტუტი; გიორგი ყარალაშვილი – მკვლევარი, 
დიპლომატიური ინსტიტუტი 
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ევროპული თუ მსოფლიო უსაფრთხოების მზარდ საფრთხეებზე, რომლებიც 
ცივილიზებული სამყაროს კონსოლიდირებული აზრის თანახმად, ერთმნიშვნელოვნად, 
საბჭოთა კავშირის ოფიციალური მემკვიდრის, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან 
მომდინარეობს. 

მოსკოვის მიერ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში წარმოებული აგრესიული საგარეო 
პოლიტიკის მთავარ ინსტრუმენტებს შორის გამოვყოფდით ჰიბრიდული ომის თანამედროვე 
ფორმებს, სამხედრო ინტერვენციას სუვერენულ ქვეყნებში და რუსულ 
ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულ სახელმწიფოებზე ზეწოლას შანტაჟის გზით.  

პარალელურად, ქვეყნის შიგნით მიმდინარეობს რეპრესიული რეჟიმის უპრეცენდენტო 
გამკაცრება, რაც დროთა განმავლობაში გამოვლინების სულ უფრო სასტიკ ფორმებს იძენს.  

ყოველივე ზემოხსენებული ცივილიზებული სამყაროსთვის ერთ-ერთ უმძიმეს და თითქმის 
გადაუჭრელ პრობლემად გადაიქცა.   

დასავლეთის წამყვანი ქვეყნებისა და რუსეთის პირველი პირების მიერ, უმაღლეს დონეზე 
გაკეთებულ საჯარო განცხადებებში, სულ უფრო ხშირად გაისმოდა ხისტი 
ურთიერთბრალდებები და შეფასებები. რიტორიკა თანდათანობით სულ უფრო მძაფრ 
ხასიათს იძენდა. უფრო მეტიც, შესაბამისი შეფასებები შეტანილი იქნა ეროვნული 
უსაფრთხოების კონცეფციებში და სამხედრო დოქტრინებში, სადაც მხარეები ერთმანეთს 
მტრულ ან არამეგობრულ სახელმწიფოებად მოიხსენიებენ და მთავარ პოტენციურ 
საფრთხედ მიიჩნევენ. 

2022 წლის ივნისში, მადრიდში გამართულ ნატოს 36-ე სამიტზე მიღებული იქნა ალიანსის 
„სტრატეგიული კონცეფცია’’, რომელშიც რუსეთი, ნატოს ყოფილი სტრატეგიული 
პარტნიორიდან, რადიკალურად განსხვავებული სტატუსით გვევლინება და მოხსენიებულია 
’’ყველაზე მნიშვნელოვან უშუალო მუქარად ნატოს წევრები ქვეყნების უსაფრთხოების, 
ევროატლანტიკურ რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის’’.1  

აღნიშნული ფაქტი ღიად მეტყველებს იმაზე, რომ გლობალურ პოლიტიკაში დადგა 
რადიკალური ცვლილებების დრო და მსოფლიო დრამატული, მეტად სახიფათო პროცესების 
წინაშეა. 

ცივილიზებულ სამყაროს და რუსეთს შორის 30 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ, ამჟამად 
არსებული ღია და მძაფრი დაპირისპირების გამომწვევი მიზეზების დადგენაში 
დაგვეხმარება მოკლე ისტორიული ექსკურსი, კერძოდ კი გასული საუკუნის 90-იანი 
წლებიდან დღემდე მიმდინარე მოვლენების მიმოხილვა, ამ პერიოდის განმავლობაში 
განვითარებული მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების ქრონოლოგია და მათი 
ანალიზი. 
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ამის საფუძველზე მოგვეცემა შესაძლებლობა შევაფასოთ თუ რა გავლენას ახდენს და რა 
გავლენას იქონიებს მომავალში, მსოფლიოში მიმდინარე ფეთქებადსაშიშ პროცესებზე 
დასავლეთსა და რუსეთს შორის უპრეცედენტო ხარისხის დაპირისპირება. 

 

რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობები 1990-იანი წლებიდან ყირიმის 
ანექსიამდე: ისტორიული მომოხილვა 

რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობები საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ბორის ელცინის 
პერიოდში 

1980-იანი წლების მიწურულს, მიხეილ გორბაჩოვის მიერ დაწყებული ე.წ.  ’’პერესტროიკისა’’ 
და საბჭოთა კომუნისტური სისტემის მოდერნიზაციის წარუმატებელმა მცდელობამ, 
დააჩქარა ვარშავის ბლოკის ქვეყნებში სოციალისტური რეჟიმების ჩამოშლის პროცესი, ასევე 
განმსაზღვრელი როლი ითამაშა  ’’ბერლინის კედელის’’ დანგრევაში.  ყოველივე ამას მოჰყვა 
ლოგიკური და გარდაუვალი გაგრძელება. 1991 წელს დაიშალა ’’ურღვევი’’ საბჭოთა კავშირი, 
ხოლო კომუნისტურმა იდეოლოგიამ სრული კრახი განიცადა.   

მოვლენების ასეთმა სწრაფმა და შეუქცევადმა განვითარებამ, დასავლეთს გაუჩინა მცდარი 
მოლოდინი იმისა, რომ დასავლეთსა და ტოტალიტარულ საბჭოთა სისტემას შორის 
დაპირისპირების ეპოქა დასრულდა, ’’ბოროტების იმპერია’’ დაინგრა, ხოლო ’’საბჭოთა 
მუქარა’’ სამუდამოდ ჩაბარდა წარსულს და დაიწყო რუსეთთან ურთიერთსასარგებლო 
თანამშრომლობის ახალი  ერა.   

’’ცივ ომში’’ საბჭოთა კავშირის უპირობო დამარცხებისა და კომუნისტურ იდეოლოგიაზე 
ტრიუმფალური გამარჯვების შედეგად შექმნილმა საყოველთაო ეიფორიამ, დათვური 
სამსახური გაუწია და შეცდომაში შეიყვანა დასავლეთ ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების 
პოლიტიკური ელიტა, რომელმაც საკმაოდ სწრაფად, სხვადასხვა სუბიექტური თუ 
პრაგმატული მოსაზრებების გამო, თვალი დახუჭა და სათანადო რეაგირების გარეშე დატოვა 
საბჭოთა კავშირის ოფიციალური მემკვიდრის, რუსეთის ახალი პოლიტიკური ელიტის, 
ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებზე კონტროლის შენარჩუნების ცუდად შენიღბული 
მცდელობა.  

ამასთანავე, კრემლი ცდილობდა საერთაშორისო თანამეგობრობაში დაემკვიდრებინა აზრი 
იმის შესახებ, რომ პოსტსაბჭოური სივრცე ბალტიის ქვეყნების გარდა, არის რუსეთის    
განსაკუთრებული ინტერესების სფერო, სადაც მას უნდა გააჩნდეს იქ მიმდინარე პროცესებზე 
ზემოქმედების ’’ექსკლუზიური უფლებები’’.    

ამ მხრივ ნიშანდობლივია, რომ დასავლეთმა, მათ შორის გამორჩეულად ამერიკის 
შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც ზედმეტად ფრთხილად შეხვდა ბელოვეჟის შეთანხმებას 
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საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე, ღიად დაუჭირა მხარი ’’დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 
თანამეგობრობის’’ (დსთ) შექმნას.  

შედეგად, დსთ-ს წევრი ქვეყნების მონაწილეობით შექმნილი პოლიტიკური, ეკონომიკური, 
სამხედრო და სხვადასხვა სახის გაერთიანებების მეშვეობით, რუსეთს შეუნარჩუნდა ყოფილ 
საბჭოთა რესპუბლიკებზე კონტროლისა და ზეწოლის მძლავრი ბერკეტები. მათი შემწეობით 
კრემლმა დროთა განმავლობაში, განსხვავებული ხარისხით, დაიბრუნა კონტროლი ე.წ. 
პოსტსაბჭოთა სივრცეზე.  

რუსეთის მნიშვნელოვან საგარეო პოლიტიკურ წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ 
დსთ-ს სახით მოსკოვმა შექმნა ისეთი მექანიზმი, რომელიც აძლევდა მას ყოფილ საბჭოთა 
რესპუბლიკებზე დომინირების შესაძლებლობას, რამაც კრემლს მაქსიმალურად გაუმარტივა 
საგარეო თუ საშინაო ამოცანების ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე განხორციელება და 
საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მოლაპარაკებებზე საკუთარი დღის წესრიგის 
დამკვიდრება. 

ამრიგად, რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საკმაოდ სწრაფად გადაჭრა უშუალო 
სამეზობლოში, იმ მომენტისთვის, მისთვის უმნიშვნელოვანესი საგარეო და სამხედრო-
პოლიტიკური საკითხები.  

კრემლმა დასავლეთისგან მიღებული ’’კარტ-ბლანშის’’ საფუძველზე, მიაღწია მთავარ 
საწადელს. მან მოიპოვა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მანიპულირების მძლავრი ბერკეტები 
კონფლიქტურ ზონებში და მომიჯნავე რეგიონებში მოვლენების მისთვის სასურველი 
სცენარით განვითარების უზრუნველსაყოფად. ამავე დროს, მკვეთრად შეუზღუდა 
დასავლეთს ყოფილ საბჭოთა სივრცეში მანევრირების შესაძლებლობები.  

ამავე პერიოდში რუსეთმა შეძლო დასავლეთთან საერთო ენის გამონახვა და მჭიდრო 
თანამშრომლობა ისეთ საკვანძო და დასავლეთისთვის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული 
შტატებისთვის, მეტად აქტუალურ საკითხებში, როგორიც იყო გერმანიიდან, ვიეტნამიდან 
და კუბიდან სამხედრო ბაზების გაყვანა და ’’ლურდესის’’ (კუბა) რადიოელექტრონული 
ცენტრის დახურვა,  სტრატეგიული შეიარაღების კონტროლი და ბირთვული იარაღის 
შეზღუდვა და გაუვრცელებლობა, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა, ენერგეტიკა და 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება, კლიმატის ცვლილება, სავაჭრო-ეკონომიკური 
თანამშრომლობა დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების მსხვილ საფინანსო და მწარმოებელ 
კომპანიებთან. 

ცხადია, რომ ამ მასშტაბის პრობლემების მოგვარების/გადაჭრის პროცესში და რუსეთთან 
მიღწეული შეთანხმების შესრულებაზე მოსკოვისგან მყარი გარანტიების მოსაპოვებლად, 
დასავლეთს სხვადასხვა სახის დათმობებზე წასვლა უწევდა. ცალკეულ და არც თუ იშვიათ 
შემთხვევებში კომპრომისი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ინტერესების, მათ შორის 
მათი სუვერენული უფლებების შეზღუდვის ფაქტებზე ან ტერიტორიულ დანაკარგებზე არა 
რელევანტური რეაქციის გამოხატვის ხარჯზე მიიღწეოდა. 
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ერთ-ერთი პირველი გამოვლინება იმისა, რომ დასავლეთმა დასაშვებად მიიჩნია ე.წ. 
პოსტსაბჭოთა სივრცის მოსკოვის ’’განსაკუთრებული ინტერესების სფეროში’’ დატოვება, იყო 
ის, რომ მან სათანადო პოლიტიკური შეფასებების გარეშე დატოვა და საკმაოდ 
ინდიფერენტული პოზიცია გამოავლინა, როდესაც ყოფილ საბჭოთა კავშირის 
რესპუბლიკებში ერთი მეორის მიყოლებით დაიწყო საბჭოთა პერიოდის დროს ჩადებული 
ნაღმების ამოქმედება და შეიარაღებულ კონფლიქტებში გადაზრდა. ყოველივე ამის უკან 
იდგა რუსეთი, რომელიც ამ სისხლიანი მოვლენების მთავარი ინსპირატორი და უშუალო 
მონაწილე გახლდა. 

როგორც აღინიშნა, რუსეთმა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან, 
საკმაოდ იოლად გადალახა დასავლეთის ’’მოკრძალებული’’ წინააღმდეგობა. თავიდანვე 
მკაფიოდ შემოუფარგლა საკუთარი გავლენის არეალი ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე, რის 
შედეგადაც მოირგო მთავარი ’’მშვიდობისმყოფელის’’ და ძირითადი ’’შუამავლის’’ როლი მის 
მიერ ინსპირირებული და მართული კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში.   

კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებთან დაკავშირებით გაეროს, ეუთოსა და დსთ-ს 
მანდატით აღჭურვილ კრემლს ხელთ აღმოაჩნდა საკუთარი ინტერესების გატანის 
საერთაშორისოდ აღიარებული, ლეგალური ინსტრუმენტი, რაც უადვილებდა მას 
საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მოლაპარაკების წარმართვას. 

ამავდროულად, მანდატი უპერსპექტივოს ხდიდა ნებისმიერ ბრალდებას რუსეთის, როგორც 
კონფლიქტში მონაწილე ან დაინტერესებული მხარის მიმართ. 

გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთმა პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე 
გათვლილი პრაგმატული მიდგომებისა და მოსკოვთან პერსპექტიული სავაჭრო თუ სხვა 
სახის მომგებიანი თანამშრომლობის დამყარების იმედით, არ ისურვა ’’რეფორმატორ 
ელცინთან’’ და მის ე.წ. დემოკრატიულ მთავრობასთან ურთიერთობის გართულება. თვალი 
დახუჭა კონფლიქტების გამომწვევ რეალურ მიზეზებზე და ფაქტობრივად აღიარა რუსეთის 
პრეტენზია პოსტსაბჭოთა სივრცეზე კონტროლის განხორცილების ექსკლუზიური 
უფლებებით სარგებლობაზე.  

კრემლს საშუალება მიეცა გარკვეულწილად დაებრუნებინა დაკარგული პოზიციები და 
მოეხდინა საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეული სამხედრო-პოლიტიკური თუ 
სხვა სახის დანაკარგების მნიშვნელოვანი ნაწილის კომპენსირება.  

მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ’’დასავლეთის წყალობით’’ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მიაღწია, იმ 
პერიოდისთვის მის უმთავრესს სტრატეგიულ მიზანს  და ამავდროულად, გახდა 
დასავლეთის სანდო პარტნიორი, კრემლის  მორიგ  წარმატებად საგარეო ასპარეზზე უნდა 
ჩაითვალოს  მსოფლიოს პოლიტიკის განმსაზღვრელი და ანგარიშგასაწევი ქვეყნების 
რიგებში რუსეთის მიწვევა. აქ, პირველ რიგში, იგულიხმება მსოფლიოს წამყვანი 
სახელმწიფოების კლუბში, დიდ შვიდეულში (G7) - სრულუფლებიანი გაწევრიანება.  
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1994 წელს რუსეთი პირველად იქნა მიწვეული დიდი შვიდეულის სამიტზე ნეაპოლში, სადაც 
მონაწილეობა მიიღო დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა პოლიტიკური საკითხის 
განხილვაში.  

1995 წელს, ელცინმა მონაწილეობა მიიღო კანადის ქალაქ ჰალიფაქსში გამართულ 
ეკონომიკურ ფორუმზე, ხოლო 1997 წელს, დენვერში G7-ს სამიტზე რუსეთი მონაწილეობდა, 
როგორც ამ ელიტარული კლუბის სრულუფლებიანი წევრი, რის შემდეგ G7 უკვე დიდი 
რვიანის (G8) სახელით მოიხსენიებოდა. 

ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთმა თავიდანვე შეძლო საბჭოთა კავშირის 
დაშლის შედეგად დაკარგული პოზიციების გარკვეულწილად აღდგენა და ცივ ომში 
განცდილი მარცხის შედეგად შერყეული საგარეო პოლიტიკური გავლენების ნაწილობრივი 
კომპენსირება.  

შეიძლება ითქვას, რომ ამით დასრულდა საბჭოთა კავშირის მემკვიდრის, რუსეთის საგარეო 
პოლიტიკური ძალისხმევის პირველი ეტაპი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა მოსკოვის 
მზარდი ამბიციების კიდევ უფრო თამამად წარმოჩენას და მისი პოზიციების შემდგომ 
განმტკიცებას საერთაშორისო ასპარეზზე. 

რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობები პუტინის პირველ და მეორე ვადასა და 
მედვედევის პრეზიდენტობის პერიოდში 

რუსეთსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობების გაღრმავების შემდეგი ეტაპი პუტინის 
მმართველობის ეპოქას უკავშირდება. პირობითად, იგი რამდენიმე ერთმანეთისგან 
განსხვავებულ პერიოდს მოიცავს, თუმცა ყოველივე მათგანი ერთი ჯაჭვის შემადგენელ 
ელემენტებს წარმოადგენს. 

პირველი ეტაპი პუტინის პრეზიდენტობის საწყის პერიოდს უკავშირდება, როდესაც კიდევ 
უფრო გაფართოვდა და გაღრმავდა რუსეთსა და დასავლეთის წამყვან ქვეყნებს შორის 
პოლიტიკური და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. დასავლეთის უსაფუძვლო და 
ამიტომ გაუმართლებელი თვითდაჯერებულობისა და ინერტულობის ფონზე კრემლის 
აქტიურმა საგარეო პოლიტიკურმა ძალისხმევამ, საერთაშორისო სარბიელზე კონკრეტული 
შედეგი მოიტანა. 

მოსკოვი თანდათანობით ხდება მსოფლიოს პრესტიჟული პოლიტიკური და ეკონომიკური 
ფორუმების სრულფასოვანი მონაწილე და გავლენიანი მოთამაშე. 

მსოფლიო არენაზე რუსეთის პოზიციების გამყარების კიდევ ერთ დამადასტურებელ 
არგუმენტად გვევლინება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და ფიფას 
გადაწყვეტილება 2014 წელს სოჭში, ოლიმპიური თამაშების ჩატარებისა და 2018 წელს 
რუსეთში, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვის შესახებ.  
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პუტინის ხელისუფლებამ შეძლო ვაშინგტონთან და ბრიუსელთან საქმიანი 
ურთიერთობების დამყარება და განვითარება.  

პუტინს ჩამოუყალიბდა პირადი კეთილგანწყობილი ურთიერთობები აშშ-ს პრეზიდენტ 
ჯორჯ ბუშ უმცროსთან, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერთან და გერმანიის 
კანცლერ გერხარდ შრედერთან. 

2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ, პუტინმა სრული მხარდაჭერა აღუთქვა აშშ-
ის მთავრობის ანტიტერორისტულ პოლიტიკას. რუსეთმა თანხმობა მისცა ნატოს ესარგებლა 
მისი სახმელეთო და საჰაერო დერეფნით, ’’ავღანეთში დასავლეთის კოალიციის’’ 
შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის ტრანზიტისთვის.2 

2002 წლის მაისში, რუსეთის და აშშ-ის პრეზიდენტებმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს 
ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების პოტენციალის შემცირების შესახებ 
და მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია ’’რუსეთსა და აშშ-ს შორის ახალი სტრატეგიული 
ურთიერთობების თაობაზე’’.3 

მსოფლიოში ნავთობსა და გაზზე ფასების უპრეცენდენტო ზრდის ფონზე, ნაკლებად 
ათვისებულ უზარმაზარ რუსულ ბაზარზე ოპერირება სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის 
ენერგეტიკაში მსხვილი ინვესტიციების განხორცილება, გახდა მსოფლიოს წამყვანი 
ქვეყნების უმსხვილესი კორპორაციების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე. 

აღნიშნულმა ფაქტორმა ერთი მხრივ, მკვეთრად გამოაცოცხლა და აღმავლობის გზაზე 
დააყენა რუსეთის ენერგეტიკული სექტორი და მთლიანად რუსული ეკონომიკა, ხოლო 
მეორე მხრივ, დასავლეთის წამყვანი ქვეყნები დიდწილად დამოკიდებული გახადა რუსულ 
ენერგორესურსებზე. 

როგორც შემდგომში განვითარებულმა მოვლენებმა დაგვანახა, რუსულ ეკონომიკაში 
ამგვარმა ინკორპორირებამ დასავლეთი მოსკოვის სამხედრო-პოლიტიკური 
მანიპულაციების მძევლად და ენერგეტიკული შანტაჟის მსხვერპლად აქცია. 

ამ ფონზე, პუტინის მმართველობის საწყის ეტაპზე, 2008 წლამდე, დასავლეთისთვის 
მისაღები აღმოჩნდა კრემლის მიერ შემუშავებული იდეოლოგიური კონცეფცია, რომლის 
თანახმად, რუსეთი უნდა გახდეს მოდერნიზებული დემოკრატიულ საწყისებზე მდგარი 
ქვეყანა. იგი ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა იმკვიდრებდეს ადგილს გლობალურ ბაზრებზე და გახდეს 
სტაბილურობის მთავარი გარანტორი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, მათ შორის კონფლიქტების 
დარეგულირების საკითხში, რომელსაც დსთ-ს ფარგლებში მინიჭებული აქვს რეგიონალური 
ლიდერის სტატუსი, ამასთანავე, მეზობელი ქვეყნებისთვის რუსეთი უნდა გამხდარიყო 
კრემლის მიერ დეკლარირებული ე.წ. ’’განვითარებადი დემოკრატიის’’, ტრანზიტის მისაბაძი 
მოდელი. 

გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული დასავლეთის და მათ შორის აშშ-
ის ლიდერებმა საკუთარი ნებით, თანდათანობით დათმეს მსოფლიოში წამყვანი პოზიციები. 
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აღსანიშნავია, რომ ეს ტენდენცია განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა ობამას 
პრეზიდენტობის პირველი ვადის განმავლობაში.  

დასავლეთის ახალი ფორმაციის ლიდერებისთვის მისაღები და კომფორტული აღმოჩნდა ამ 
დროისთვის უკვე საკმაოდ მომძლავრებულ და დასავლეთთან უნისონში მოსაუბრე პუტინი 
და პუტინის რუსეთთან თანამშრომლობა. 

თუმცა, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსეთისთვის მიცემული ’’კარტ-ბლანში’’ სრულიადაც არ 
იყო საკმარისი რუსეთის მმართველი ელიტისა და პირველ რიგში პუტინის იმპერიული 
გეოპოლიტიკური ამბიციებისთვის, რომელიც პრინციპულად ესწრაფოდა მთელ 
პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ყოვლისმომცველი პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურულ-
იდეოლოგიური კონტროლის დამყარებას. ამდენად, დასავლეთის თანამშრომლობა 
პოსტსაბჭოთა სივრცესთან (უფრო ფართო გაგებით საბჭოთა გავლენის ზონასთან), მათ 
შორის სამხედრო-პოლიტიკურ, ენერგეტიკულ, სატრანსპორტო და სხვა სფეროებში, 
კრემლის მიერ აღქმული და წარმოჩენილი იყო რუსეთის შეზღუდვისა და ’’იზოლაციის“ 
მცდელობად, რაზეც პუტინის რწმენით სათანადო პასუხის გაცემა აუცილებლობას 
წარმოადგენდა. 

დიდი ალბათობით, ამას უნდა დავუკავშიროთ ის, რომ დასავლეთსა და რუსეთს შორის, 
ჰარმონიული ურთიერთობების გაუარესების პირველი ნიშნები გამოიკვეთა მიუნხენის 
კონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა 2007 წლის 9 თებერვალს და უსაფრთხოების 
პოლიტიკის საკითხებს მიეძღვნა. 

პუტინმა, თავის გახმაურებულ გამოსვლაში, მკაცრად გააკრიტიკა აშშ-ის საგარეო პოლიტიკა 
ერთპოლუსიანი მსოფლიო მოწყობის იდეის გამო და ბრალი დასდო მას კონფლიქტების 
გაღვივებაში მთელ მსოფლიოში. მისი თქმით, „ერთი ბატონის, ერთი სუვერენის“ მიერ 
მართვას  სისტემისთვის დამღუპველი ეფექტი ექნება.4  

პუტინმა ასევე მკვეთრად გაილაშქრა ნატოს გაფართოების გეგმებისა და აღმოსავლეთ 
ევროპაში რაკეტსაწინააღმდეგო ობიექტების განთავსების წინააღმდეგ და განაცხადა, რომ 
რუსეთს მომზადებული აქვს შესაბამისი რეაგირების გეგმა. იგი მზად არის საპასუხო 
ნაბიჯების განსახორციელებლად. შეიძლება ითქვას, რომ მიუნხენის კონფერენციით 
დასრულდა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების პირველი და დაიწყო მეორე 
ეტაპი. 

აღსანიშნავია, რომ არაერთგვაროვანი იყო დასავლეთის პოლიტიკოსების რეაქცია პუტინის 
ამ უაღრესად ხისტ და მუქარანარევ გამოსვლაზე. დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების 
არაადეკვატური შეფასებების ფონზე, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებულმა ყოფილმა 
საბჭოთა ბანაკის წევრებმა ბრალი დასდეს პუტინს იმპერიული ამბიციების ღიად 
გამოვლენაში და ცივი ომის განახლების მცდელობაში. მოუწოდეს ევროატლანტიკურ 
თანამეგობრობას დასკვნების გაკეთებისა და დაუფარავი მუქარის აღსაკვეთად შესაბამისი 
ზომების მიღებისკენ.   
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ევროპის წამყვანი ქვეყნების ლიდერების უმრავლესობამ კი თავი შეიკავა მკვეთრი 
რეაგირებისგან და მხოლოდ ზოგადი შეფასებებით, იმედგაცრუებითა და შეშფოთების 
გამოხატვით შემოიფარგლა. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინის სიტყვა შეფასდა, როგორც 
ყველაზე აგრესიული და კონფრონტაციული ცივი ომის დამთავრების შემდეგ, ჩაითვალა, 
რომ რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა მხოლოდ ცარიელი სიტყვებია და არ ღირს მათზე 
სერიოზული რეაგირების გაკეთება. (საგულისხმოა, რომ დასავლეთში არანაირი რეაგირება 
არ მოყოლია 1999 წელს პუტინის არაორაზროვან განცხადებას - ’’რუსეთს შეუძლია 
მუხლებიდან წამოდგეს და როგორც საჭიროა ხეთქოს’’ – [«Россия может подняться с колен и 
как следует огреть»]). 

განსხვავებული მიდგომები გაჟღერდა აშშ-ის პოლიტიკურ წრეებშიც. ყველაზე მძაფრი 
შეფასება ჰქონდა ჯორჯ მაკკეინს, რომელმაც განაცხადა, რომ პუტინის გამოსვლის მთელი 
რიგი გამონათქვამები პარანოიდალური ელემენტებით იყო გაჯერებული.5 

ბევრად უფრო ’’ლმობიერი’’ იყო კლინტონის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის 
ოფიციალური  პირების შეფასებები. აშშ-ის თავდაცვის მინისტრმა, რობერტ გეიტსმა 
განაცხადა, რომ არავის არ სურს ახალი ცივი ომი რუსეთთან და აღნიშნა, რომ რუსეთი არის 
უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი და უპირობოდ დათანხმდა მოსკოვში ჩასვლაზე6, ხოლო 
თეთრი სახლის წარმომადგენელმა, ტონი სნოუმ განაცხადა, რომ აშშ კვლავ მოკავშირედ 
განიხილავს რუსეთს და დასძინა, რომ ორი ქვეყნის პრეზიდენტები მზად არიან გააგრძელონ 
მჭიდრო თანამშრომლობა.7 

საბოლოო ჯამში, ’’კოლექტიურმა დასავლეთმა’’ სიღრმისეული ანალიზისა და სათანადო   
დასკვნების გარეშე დატოვა პუტინის სკანდალური გამოსვლა მიუნხენის უსაფრთხოების 
კონფერენციაზე და ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელა მასთან ურთიერთობები, რაც კიდევ ერთხელ 
მიანიშნებდა იმ ფაქტზე, რომ დასავლეთის და მეტადრე ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების 
ლიდერების მიდგომა რუსეთთან მიმართებაში, კვლავ აგებული იყო დათმობების და 
კრემლის არ გაღიზიანების პოლიტიკაზე, რაც კიდევ ერთხელ ცხადად დადასტურდა 
ბუქარესტის ნატოს სამიტზე (2008 წლის 2-3 აპრილი), სადაც დაიბლოკა საქართველოსთვის 
და უკრაინისთვის ევროატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის (MAP) 
მინიჭება.8 

დასავლეთის ასეთმა შემგუებლურმა პოლიტიკამ, აშკარად მეტი თვითრწმენა შემატა და 
გარკვეულწილად წაახალისა კრემლი, რომელიც დაუყოვნებლივ შეუდგა პუტინის მიერ 2007 
წელს მიუნხენში ანონსირებული მუქარების აღსრულებას. ამის ნათელი გამოვლინება იყო 
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, რომლის შედეგად ოკუპირებულ იქნა საქართველოს 
ტერიტორიის 20%, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი რუსეთმა დამოუკიდებელ 
სახელმწიფოებად აღიარა და ოკუპირებულ ზონებში რუსული სამხედრო ბაზები განალაგა. 

საყურადღებოა, რომ იმ პერიოდისთვის, საქართველო დასავლელ პარტნიორებთან 
ერთობლივად შემუშავებული რეკომენდაციების ეტაპობრივი იმპლემენტაციის გზით, 
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მყარად და გეგმაზომიერად მიიწევდა ცივილიზებული სამყაროს სრულუფლებიან 
წევრობამდე. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მისწრაფებას ქვეყნის მოსახლეობის 
უმრავლესობა უჭერდა მხარს.9 

ამავე დროს, რუსეთის გალაშქრება ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაში გაწევრიანების 
რეალურად მსურველი სუვერენული სახელმწიფოს, საქართველოს წინააღმდეგ, აშკარად 
მიმართული იყო რეგიონში დასავლური ღირებულებების დამკვიდრების წინააღმდეგ, 
რომლის განსახორციელებლად აშშ და ევროპა წლების განმავლობაში უზარმაზარ ფინანსურ 
და სამხედრო-პოლიტიკურ რესურს აბანდებდა.  

დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წელს 
განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია, თავისი არსით, დასავლეთთან 
დაუფარავი კონფრონტაციის გზაზე გადასვლას წარმოადგენდა.   

ამ მხრივ აღსანიშნავია და გასათვალისწინებელი რუსეთის იმდროინდელი პრეზიდენტის, 
ამჟამად რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის, დიმიტრი მედვედევის 
2011 წლის განცხადება, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს და ნატოს 
გაფართოებას უკავშირდება, სადაც მედვედევი ღიად აცხადებს, რომ ’’2008-ში ჩვენ რომ 
მერყეობა დაგვეწყო, იქნებოდა სხვა  გეოპოლიტიკური ვითარება და მთელი რიგი ქვეყნები, 
რომელთა შეთრევას ცდილობდნენ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, უკვე იქ იქნებოდნენ“10 
და 2022 წლის 8 აგვისტოს განცხადება: „2008 წლის აგვისტოში საქართველოს მიმართ 
მშვიდობის იძულების ღონისძიებები მოქალაქეების დასაცავად გატარდა. ამავდროულად, ეს 
სიგნალი იყო აშშ-ისა და NATO-სთვის, ყურად ეღოთ რუსეთის შეშფოთება. ვითარება 
კავკასიაში შეიცვალა, მაგრამ აშშ-მა და NATO-მ ვერ გაიგეს და გაიაზრეს, გააგრძელეს 
თავიანთი უკიდეურესად საშიში კურსი. 2022 წელს მოგვიწია უფრო მკაცრად გვეპასუხა. 
ახლა მთელი მსოფლიო შეუქცევადად შეიცვალა.“11 

რუსეთმა ღიად განუცხადა დასავლეთს, რომ კრემლს აღარ სურს მეორე მსოფლიო ომის 
შემდეგ ჩამოყალიბებული და ცივი ომის შემდგომ დამკვიდრებული მსოფლიო წესრიგისა და 
საერთაშორისო სამართლის ნორმების დაცვა. შესაბამისად, იგი მზად არის გამოიყენოს ყველა 
რესურსი, მათ შორის სამხედრო ძალა, რათა დაიცვას და განამტკიცოს საკუთარი 
გეოპოლიტიკური ინტერესები როგორც ახლო სამეზობლოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.  

სამწუხაროდ, დასავლეთმა ამჯერადაც სათანადო ყურადღების გარეშე დატოვა რუსეთის ეს 
გამოწვევა, რომელიც მათ შორის ბრიუსელისა და ვაშინგტონის ერთ-ერთი გამოკვეთილი 
პარტნიორის, საქართველოს წინააღმდეგ გზავნილს შეიცავდა.  

კრემლის მიერ განხორციელებულ თავხედურ სამხედრო აგრესიას არ მოჰყვა ადეკვატური 
პასუხი. დასავლეთმა კვლავ ’’სირაქლემას პოზაში’’ დარჩენა ამჯობინა და   ჩვეულ რეჟიმში 
გააგრძელა რუსეთთან მჭიდრო თანამშრომლობა. 
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ამის ნათელ მაგალითს აშშ-რუსეთთან ურთიერთობების ე.წ. ’’გადატვირთვის’’ პოლიტიკის 
დაწყება წარმოადგენს, რომლის ინიციატორად აშშ-ის იმ პერიოდისთვის ახლად არჩეული 
(20.01.2009.)  პრეზიდენტი, ბარაკ ჰუსეინ ობამა მოგვევლინა. რუსეთთან გადატვირთვის 
პოლიტიკის ნაწილი იყო 2012 წელს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის 
გაწევრიანებაც,12 რაც გამოხატავდა დასავლეთის იმდროინდელ ხედვას, რომ საერთაშორისო 
წესრიგში ინტეგრირებით რუსეთი უარს იტყოდა კონფრონტაციაზე და აირჩევდა 
თანამშრომლობის გზას. 

ეს მეტად გულუბრყვილო და დამაზიანებელი ინიციატივა მოსკოვის მიერ, აშშ-ის ახალი 
ადმინისტრაციის მხრიდან რუსეთის სრულ პოლიტიკურ რეაბილიტაციად იქნა აღქმული. 
კრემლს სრული დაუსჯელობის გრძნობა გაუჩნდა და რაც ყველაზე სამწუხაროა, 
გამოააშკარავა დასავლეთის და თავისუფალი სამყაროს მთავარი მონაპოვარის - 
დემოკრატიული პრინციპების დაცვის სურვილის უქონლობა. 

მსოფლიოში დამკვიდრებული საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის, დამაზიანებელი და 
უაღრესად წინდაუხედავი გამოდგა ბარაკ ობამას განახლებული საგარეო პოლიტიკური 
კონცეფცია, რომელიც მან ამერიკის ყველაზე პრესტიჟული სამხედრო აკადემიის, ვესტ-
პოინტის კურსდამთავრებულების წინაშე გამოსვლისას გაახმოვანა 2014 წლის 28 მაისს 
(ტრადიციის თანახმად, აშშ-ის პრეზიდენტები ვესტ-პოინტში გამოსვლას იყენებენ 
საპროგრამო საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის წარსადგენად). მიუხედავად იმისა, რომ 
ობამამ თავის სიტყვაში ხაზი გაუსვა ამერიკის, როგორც მსოფლიო ლიდერის 
განსაკუთრებულ როლს გლობალური უსაფრთხოებისა და დემოკრატიული ფასეულობების 
დაცვის სფეროში, მის მიერ  გაკეთებული აქცენტები ცალსახად მიუთითებდნენ იმაზე, რომ 
ამიერიდან აშშ რეგიონალური კონფლიქტებისა თუ სხვა მასშტაბური გამოწვევების 
დარეგულირების პროცესში, აირჩევს უფრო დაბალანსებულ პოლიტიკას და იმოქმედებს მის 
მოკავშირეებთან ერთობლივად და მათთან შეჯერებული პოზიციების შესაბამისად, სადაც 
მკვეთრად იქნება ლიმიტირებული სამხედრო კომპონენტის ჩართვა რეგიონალური 
კრიზისების გადაჭრისას, ვინაიდან აშშ-ის მიერ სამხედრო ძალის გამოყენება ან მუქარა მისი 
გამოყენების თაობაზე, წარმოქმნილი პრობლემების შემდგომი გამწვავების წინაპირობის 
მიზეზი ხდება.13 

ობამას გამოსვლა ვესტ-პოინტში კრიტიკულად შეაფასეს ამერიკის წამყვანმა გამოცემებმა, 
მათ შორის თეთრი სახლის მიმართ ლოიალურმა ’’ვაშინგტონ პოსტმა’’ და ჩვეულებისამებრ 
ობამასადმი კეთილგანწყობილმა ’’ნიუ-იორკ თაიმსმა’’. პირველის სარედაქციო სტატია 
დაიბეჭდა სათაურით ’’ვესტ-პოინტის გამოსვლაში, პრეზიდენტმა ობამამ ხელ-ფეხი შეუკრა 
ამერიკას საგარეო ურთიერთობებში.’’ სტატიაში წერია, რომ ობამას გამოსვლამ ნდობა 
შეურყია აშშ-ს მოკავშირეებს და შთააგონა ზოგიერთი მტერი.’’ვაშინგტონ პოსტის’’ სტატიაში 
ხაზგასმულია, რომ ობამას მიერ ვესტ-პოინტში დეკლარირებული ახალი საგარეო 
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პოლიტიკური მიდგომები, წინააღმდეგობაში მოდის აშშ-ის ყველა ომის შემდგომი 
პრეზიდენტების ხედვებთან. 14 

ულმობელი კრიტიკული შეფასებებით იყო გაჯერებული ’’ნიუ-იორკ თაიმსის’’ სარედაქციო 
სტატიაც, რომლის დასკვნით ნაწილში ირონიულად აღინიშნა, რომ ეს ნამდვილად  არ იყო 
ობამას საუკეთესო ვარსკვლავური პრეზენტაცია, სადაც მან გასაგებად ვერც კი ახსნა, ’’როგორ 
აპირებს რუსეთისა და ჩინეთის შეკავებას, რომლებიც სულ უფრო და უფრო აგრესიულები 
ხდებიან’’. 15 

ობამას ადმინისტრაციის ამ ნაბიჯმა ფაქტიურად მწვანე შუქი აუნთო რუსეთს, საკუთარი 
გავლენის სფეროების გაფართოების და ძველი იმპერიული ამბიციების რეალიზაციისთვის. 

 

რუსეთი პუტინის ‘დაბრუნების’ შემდეგ: ყირიმის ანექსია და რევიზიონიზმის 
ახალი მასშტაბი 

შექმნილი გარემოებების ფონზე, სრულიად ლოგიკური და პროგნოზირებადი იყო, რომ ე.წ. 
’’მუხლებიდან წამომდგარი’’ და დასავლეთის უმოქმედობით შეგულიანებული რუსეთი, არ 
შემოიფარგლებოდა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციით. ცხადი იყო, 
რომ კრემლი მიზანმიმართულად გააგრძელებდა შორსმიმავალი იმპერიული გეგმების 
განხორციელებისთვის საჭირო ქმედებებს. როგორც იყო მოსალოდნელი, უკრაინა გახდა 
კრემლის მორიგი სამხედრო აგრესიის სამიზნე. 

პუტინის რეჟიმის აგრესიული პოლიტიკისა და სამხედრო-სტრატეგიული საერთო გეგმის 
თანახმად, უკრაინა მისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ქვეყანას წარმოადგენს.  

2014 წელს, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში 
(ლუგანსკის და დონეცკის ოლქები) საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ, დასავლეთი 
იძულებული გახდა გადაეხედა მოსკოვთან იმ დროისთვის არსებული პარტნიორული 
ურთიერთობებისთვის.  

„გადატვირთვის პოლიტიკის“ გამოცხადების შემდეგ, დასავლეთმა პირველად დააწესა 
სანქციები რუსეთის მიმართ. თუმცა არასაკმარის შეზღუდვებს მნიშვნელოვანი გავლენა არ 
მოუხდენია რუსეთის ეკონომიკაზე. 

ვაშინგტონისა და ევროკავშირის მხრიდან კრემლის შესაკავებლად დაწესებული სანქციები, 
დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა ფართოვდებოდა, ვინაიდან მოსკოვის ქმედებები სულ 
უფრო აგრესიული და გამომწვევი ხდებოდა.  

ეკონომიკური სანქციების ეტაპობრივი გამკაცრება მოჰყვა: დონბასის საჰაერო სივრცეში 
მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებას, დიდ ბრიტანეთში ’’სკრიპალების მოწამვლის 
საქმეს’’, აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის მცდელობას და პუტინის წინააღმდეგ 
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მებრძოლი რუსეთის  ოპოზიციის ცნობილი ლიდერის, ალექსანდრე ნავალნის მკვლელობის 
მცდელობას და აბსურდული ბრალდებებით მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მის მოთავსებას. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ, დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 
მიღება-აღსრულების პროცესში კვლავ არ გამოირჩეოდა ერთიანი მიდგომით. ამჯერადაც არ 
იყო თანმიმდევრული და ბოლომდე პრინციპული.   ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნები არ 
ჩქარობდნენ ვაშინგტონის მიერ ინიციირებულ სანქციებთან მიერთებას და ხშირ 
შემთხვევაში ეწინააღმდეგებოდნენ მათ შემოღებას. განსხვავებული მიდგომების ერთ-ერთი 
თვალსაჩინო მაგალითი იყო გერმანიის მიერ ახალი გაზსადენის მშენებლობის (’’ჩრდილოეთ 
ნაკადი 2’’) ლობირება და ევროპელი პარტნიორების მნიშვნელოვანი ნაწილის უარყოფითი 
დამოკიდებულების მიუხედავად, მისი დროულად ამოქმედების მხარდაჭერისთვის 
გაწეული ძალისხმევა. 

ყირიმის ანექსიას და უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში, დონბასში საომარი მოქმედებების 
დაწყებას, მოჰყვა რუსეთის სამხედრო ჩარევა სირიაში, ასადის რეჟიმის დასაცავად. ასევე, 
რუსეთი მნიშვნელოვნად გააქტიურდა ლიბანში და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 
საკუთარი გავლენის სფეროების გასაფართოებლად.  მოსკოვს ჰქონდა უტიფარი მცდელობა 
გავლენა მოეხდინა, მათ შორის, აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესზე16, ასევე 
’’ბრექსიტის’’ (დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გამოსვლის) შედეგებზე17, კატალონიის 
კრიზისსა18 და მონტენეგროს არჩევნებზე.19 დასავლეთის მკვეთრად ნეგატიური შეფასებები 
მოჰყვა კრემლის მიერ ფართოდ გამოყენებულ კიბერშეტევებს.20 

საერთო ჯამში, დასავლეთის მიერ არჩეულმა ’’რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკამ’’, 
რომლის ერთ-ერთი გამოვლინება იყო რუსეთის წინააღმდეგ არაქმედითი სანქციების 
დაწესება, არათუ არ შეაკავა კრემლის აგრესიული ქმედებები, არამედ კიდევ უფრო 
გაუღრმავა რუსეთს დაუსჯელობის შეგრძნება და ფაქტიურად, მწვანე შუქი აუნთო პუტინს, 
მისი იმპერიული ზრახვების რეალიზების გზაზე.  

დასავლეთის მხრიდან რუსეთისადმი მორიდებული დამოკიდებულების აღსადგენად, ასევე 
მისი, როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან და ანგარიშგასაწევ ძალად აღიარების 
მოსაპოვებლად, მოსკოვმა წამოიწყო მორიგი სამხედრო ავანტიურა. უკრაინასთან საზღვრზე, 
მათ შორის ბელარუსის მხრიდან, კრემლმა თავი მოუყარა 190 000-იან არმიას სრული 
საბრძოლო აღჭურვილობით.  მიზეზად ე.წ. ტაქტიკური სამხედრო წვრთნების ჩატარება 
დასახელდა. თუმცა სრულიად ნათელი იყო, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო 
აგრესიისთვის ემზადება. 

ევროპაში და კერძოდ უკრაინაში, ომის დაწყების საშიშროების თავიდან ასაცილებლად,    აშშ-
ის პრეზიდენტი, ჯო ბაიდენი პარტნიორებთან კონსულტაციების შემდეგ, იწყებს პუტინთან 
ორმხრივ მოლაპარაკებებს (2021წ 16 ივნისი, ჟენევა). იგი ცდილობს რუსეთის აგრესიული 
განწყობილებების განეიტრალებას და საკმაოდ ხისტია წითელ ხაზებთან დაკავშირებით 
საუბრისას, თუმცა კვლავ თავს არიდებს კონკრეტული და პრინციპული პოზიციების 
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დაფიქსირებას. შეხვედრის შემდგომ გამართულ პრესკონფერენციაზე, ბაიდენი იმეორებს 
მოსკოვისთვის მისაღებ ფორმულირებებს ე.წ. მინსკის შეთანხმებებთან დაკავშირებით. იგი 
სრულიად უადგილოდ საუბრობს უკრაინაში არსებული კორუფციის შესახებ და მას 
უკრაინის ნატოში გაწევრიანების ხელისშემშლელ მთავარ ფაქტორად ასახელებს.  
ადასტურებს, რომ ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის წინააღმდეგ არ იქნება შემოღებული სანქციები 
და ხაზს უსვამს რუსეთთან ’’სტრატეგიული უსაფრთხოების’’ უზრუნველყოფისთვის 
მოლაპარაკებების ჩატარების აქტუალობას.21 

დასავლეთისა და პირველ რიგში აშშ-ის მხრიდან, მორიგი სისუსტის გამოვლინებად 
შეიძლება შეფასდეს კრემლის თავგასული და უტიფარი პოლიტიკის შემდგომი თავხედური 
ნაბიჯები, რომელთაგან ყველაზე გამაოგნებელი იყო ვაშინგტონისა და ნატოს წევრი 
ქვეყნებისთვის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 2021 წლის 17 დეკემბერს 
გადაცემული ე.წ. შეთანხმების პროექტი, ან უფრო სწორად ულტიმატუმი, რომლის მიზანს 
’’1945 წლის იალტის შეთანხმების’’ მსგავსად, მსოფლიოს ხელახალ გადანაწილებას და 
გავლენის სფეროებად დაყოფას წარმოადგენდა.22 

კრემლის ე.წ. შეთანხმების პროექტის მიხედვით, დასავლეთმა უარი უნდა თქვას ნატოს 
შემდგომ გაფართოებაზე, ხოლო 1997 წლის შემდეგ ნატოში გაწევრიანებულ ქვეყნებში ნატოს 
დამატებითი ძალების განთავსებაზე და საშუალო სიშორის რაკეტების განლაგებაზე. 
ამასთანავე, დოკუმენტის თანახმად აშშ-ს და ნატო-ს უარი უნდა ეთქვა ნატოს არაწევრ 
ქვეყნებთან ნებისმიერი სახის სამხედრო თანამშრომლობაზე.23 

ამ ულტიმატუმით, კრემლმა კიდევ ერთხელ და ამჯერად ღიად განაცხადა, რომ რუსეთმა 
უნდა დაიბრუნოს საბჭოთა კავშირის დროინდელი გავლენის სფეროები და ერთ-ერთი 
წამყვანი ადგილი დაიკავოს თანამედროვე მსოფლიო რუკაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
მოსკოვი არაპირდაპირ, თუმცა ყველასთვის გასაგები ფორმით, უკრაინაში შეჭრით და 
ფართომასშტაბიანი საბრძოლო ქმედებების დაწყებით იმუქრებოდა. 

ამ აბსურდული და მიუღებელი ულტიმატუმის მიუხედავად, ვაშინგტონმა მოსკოვს 
შესთავაზა მოლაპარაკებების დაწყება რუსეთისთვის უსაფრთხოების დამატებითი 
გარანტიების შემუშავებასთან დაკავშირებით ნატოს, ევროკავშირისა და ეუთოს წევრი 
ქვეყნების მონაწილეობით. კრემლმა ხელაღებით უარყო ეს წინადადება და წინასწარ 
შემუშავებული გეგმის განხორციელებას შეუდგა.  

ამ გეგმის პირველი ნაწილის თანახმად, 2022 წლის 21 თებერვალს, რუსეთის ფედერაციამ ე.წ. 
დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად 
აღიარა და ხელი მოაწერა მათთან მეგობრობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ 
ხელშეკრულებებს.24 საპასუხოდ, ვაშინგტონმა და ბრიუსელმა მორიგი ხმამაღალი 
განცხადებები გააკეთეს სანქციების უპრეცენდენტო გამკაცრების შესახებ. 

დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე, პუტინი დარწმუნებული იყო დასავლეთის 
უმოქმედობაში. სწორედ ამ გარემოებამ მიაღებინა მას გადაწყვეტილება მთავარი ოცნების  



15 
 

ე.წ. ’’რუსული მიწების’’ გაერთიანების დაუყოვნებლივ აღსრულების თაობაზე. 2022 წლის 24 
თებერვალს, პუტინმა დაიწყო ფართომაშტაბიანი სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, 
რომელიც რუსულმა პროპაგანდმა ’’სპეციალურ სამხედრო ოპერაციად’’ მონათლა.  

დასავლეთის სახელმწიფოებმა ადრევე, რუსეთის უკრაინაში შეჭრამდე, გაიყვანეს კიევიდან 
დიპლომატიურ მისიებში დარჩენილი თანამშრომლები. ამავდროულად, პრეზიდენტ 
ვოლოდიმერ ზელენსკის თავაზობდნენ ქვეყნის დატოვებას. 

ე.წ. ბლიცკრიგი, რომელიც კრემლის გათვლებით რამდენიმე დღეში კიევის აღებით, 
უკრაინის ხელისუფლების დამხობითა და მოსკოვისთვის სასურველი მარიონეტული 
მთავრობის დანიშვნით უნდა დასრულებულიყო, პირწმინდად ჩაიშალა.  

უკვე 6 თვეზე მეტია, რაც უკრაინაში მიმდინარეობს უმძიმესი სისხლისმღვრელი ბრძოლები. 
რუსეთის არმია ბომბავს საცხოვრებელ სახლებს, სოციალური და კულტურული 
დანიშნულების ობიექტებს, ანადგურებს ქვეყნის ინფრასტრუქტურას. უმძიმესი 
მდგომარეობაა აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინის ე.წ. რუსულენოვან ქალაქებში, სადაც 
დაბომბვების შედეგად იღუპებიან ბავშვები, ქალები და მოხუცები. საშინელი სამხედრო 
დანაშაულის ფაქტები გამოვლინდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელიც რუსი 
სამხედროების მიერ იქნა ჩადენილი. 25 

უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა და მთელმა უკრაინელმა ხალხმა, გამოავლინეს საოცარი 
ერთობა და წარმოუდგენელი თავგანწირვის ფასად შეძლეს რუსეთის სამხედრო მანქანის 
მასირებული შეტევის შეკავება კიევის მიმართულებით, აგრეთვე საგრძნობი ზიანის 
მიყენება. რუსული არმია იძულებული გახდა უკან დაეხია და ხელი აეღო კიევისა და სხვა 
მსხვილი ქალაქების შტურმით აღებისაგან, თუმცა რუსულმა ქვედანაყოფებმა - უკრაინის 
სამხრეთ რეგიონებში - შეძლეს საკვანძო მნიშვნელობის ცალკეული ტერიტორიების, მათ 
შორის მსხვილი ქალაქების, მარიუპოლის და ხერსონის დაკავება. გარდა ამისა, ყირიმთან 
სახმელეთო დერეფნის გაჭრა სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით, ყველაზე დიდ 
წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს.  

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიული 
საგარეო პოლიტიკისა თუ სამხედრო ქმედებების მიუხედავად, დასავლეთი, არაერთი 
გაფრთხილების უგულველყოფით, ჯიუტად  იგნორირებდა მოვლენების ყველაზე ცუდი 
სცენარით განვითარების შესაძლებლობას. ასევე, საკუთარი ე.წ.  პრაგმატული მიდგომების 
გამო, რუსეთის აგრესიის შეკავებას კრემლის არ გაღიზიანების პოლიტიკით ცდილობდა. 
შედეგად, 21-ე საუკუნეში მოხდა ის, რაც წარმოუდგენლად მიაჩნდათ დასავლეთის წამყვანი 
ქვეყნების ლიდერებს და მთელ ცივილიზებულ სამყაროს. 

რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მხარდაჭერით, პუტინის რეჟიმმა, საბოლოოდ 
გამოამჟღავნა მისი უცვლელი იმპერიული ბუნება, რომელიც საყოველთაოდ აღიარებული 
საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმების უხეში დარღვევით და სუვერენული 
სახელმწიფოების ტერიტორიების მიტაცებით, ცდილობს შეარყიოს და შეცვალოს 
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დემოკრატიულ გარდაქმნებზე ორიენტირებული ქვეყნების მმართველი პოლიტიკური 
ძალები. კრემლის ამოცანაა შეცვალოს მსოფლიო წესრიგი და დაამკვიდროს ახალი, რომელიც 
დაეფუძნება არა ’’სამართალის ძალას’’, არამედ უხეშ სამხედრო ძალას. 

 

რუსეთ-უკრაინის ომი და რუსეთ-დასავლეთის ურთიერთობები: შეფასება და 
სამომავლო პერსპექტივები  

რუსეთ-უკრაინის ომთან, კრემლის დასავლეთთან დაპირისპირების სამხედრო-პოლიტიკურ 
შედეგებთან და მომავალში მსოფლიოში განვითარებული პროცესებთან დაკავშირებით 
პროგნოზებისა და დასკვნების გაკეთებისას გასათვალისწინებელია რიგი მნიშვნელოვანი 
გარემოება. 

შეინარჩუნებს თუ არა დასავლეთი ერთიან, უკომპრომისო პოზიციას, მიდგომებსა და 
მიღებული გადაწყვეტილებისადმი ერთგულებას, ამაზე იქნება მნიშვნელოვნად 
დამოკიდებული რა მიმართულებით განვითარდება მოვლენები მომავალში. ამასთან, 
უმნიშვნელოვანესია ვიცოდეთ, შესწევთ თუ არა აშშ-გერმანია-საფრანგეთს უნარი 
გააგრძელონ კოორდინირებული მოქმედებები. 

პარიზში, ბერლინში და ვაშინგტონში სხვადასხვა დონეზე ბოლო დროს გაკეთებული 
განცხადებები ბადებენ გარკვეულ ეჭვს, იმის თაობაზე, რომ ე.წ. ’’კოლექტიურმა 
დასავლეთმა’’ შეიძლება მნიშვნელოვანი კორექტივები შეიტანოს მის მიერ ადრე 
გაჟღერებულ საკმაოდ ხისტ მიდგომებში და კრიტიკულ მომენტში, კვლავ რუსეთისთვის 
მისაღები პოზიციები დაიკავოს, რაც მხოლო უკრაინის სახელმწიფო ინტერესების დათმობის 
ხარჯზე იქნება შესაძლებელი. 

მოვლენათა ამ სცენარით განვითარება პუტინის რეჟიმს კვლავ განუსაზღვრელი ვადით 
ფუნქციონირების საშუალებას მისცემს, რასაც დიდი ალბათობით, დაძაბულობის ძველი 
კერების გაღვივება და ახალი ცხელი წერტილების გაჩენა მოყვება. 

ცხადია, რომ უკრაინის ხელისუფლება და ერთ მუშტად შეკრული უკრაინის საზოგადოება, 
არ მიიღებს და არ შეეგუება რუსეთის აგრესიის შედეგად მიტაცებული ახალი 
ტერიტორიების დაკარგავს, რაც საომარი მოქმედებების გრძელვადიან პოზიციური 
დაპირისპირების სტადიაში გადასვლის წინაპირობას შექმნის. 

დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის თანამედროვე შეიარაღების გადაცემის პროცესის 
სხვადასხვა მიზეზით შეყოვნების შემთხვევაში, კიევი ვერ შეძლებს დაკარგული 
ტერიტორიების დეოკუპაციას, ხოლო კრემლს ე.წ. ’’სპეცოპერაციის’’ წარმატებით 
დასრულების შესახებ განცხადების გაკეთების საფუძველს შეუქმნის. მოსკოვს გაუჩნდება 
საგრძნობლად გამყარებული პოზიცია ე.წ. სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებისთვის.   
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რუსეთის მიერ ახალი ტერიტორიების მიტაცება, ყირიმთან სახმელეთო კავშირის დამყარება 
და ზღვაზე გასასვლელების მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, უკრაინისთვის უმძიმესი ზიანის 
მომტანი იქნება, როგორც სამხედრო-პოლიტიკური, ასევ ეკონომიკური თვალსაზრისით, 
ხოლო რუსეთს გაუჩნდება დამატებითი მოტივაცია განახორციელოს მისი ერთ-ერთი 
სტრატეგიული ამოცანა ’’რუსული მიწების’’ გაერთიანებისა, რომელიც მიმდინარე ომის 
პროგრამა მინიმუმს წარმოადგენს და რომელიც  ე.წ. ’’ნოვოროსიის’’ პროექტის სახელითაა 
ცნობილი. 

უკრაინაში საომარი მოქმედებებისა და მასთან დაკავშირებით განვითარებული 
საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების შეფასების საფუძველზე, შესაძლებლად 
მიგვაჩნია შემდეგი დასკვნებისა და პროგნოზების გაკეთება:  

• რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ გაჩაღებული ფართომასშტაბიანი ომის შედეგად 
მიღებული ზარალისა და უმძიმესი სამხედრო-პოლიტიკური, ეკონომიკური, 
მორალური თუ რეპუტაციული ზიანის მიუხედავად, შეძლო ომის დაწყებამდე 
უკრაინის კონტროლის ქვეშ მყოფი ახალი, სტრატეგიული თვალსაზრისით 
მნიშვნელოვანი ტერიტორიების დაპყრობა და დონბასის ოკუპირებული 
ტერიტორიების გაფართოება, აგრეთვე უკრაინის სამხრეთში ხერსონისა და 
ზაპოროჟიეს ოლქების ნაწილის ოკუპაცია. აღნიშნული ფაქტი ცალსახად ხელსაყრელ 
პირობებს შეუქმნის რუსულ მხარეს, უკრაინასთან დროებითი ზავის შესახებ შესაძლო 
მოლაპარაკებებისას. ხოლო ასეთი მოლაპარაკების დაწყება ადრე თუ გვიან 
გარდაუვალია იქნება; 
 

• პუტინის ელვისებური ომის გეგმა, რომელიც რამდენიმე დღეში უკრაინის სრულ 
’’დენაციფიკაციას’’, დემილიტარიზაციას და არსებული ხელისუფლების დამხობას 
ითვალისწინებდა, ჩაიშალა. თუმცა, დონბასის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე 
გასვლით, ყირიმთან სახმელეთო დერეფნის გაჭრით და ახალი ტერიტორიების 
ოკუპაციის ხარჯზე, სამომავლოდ მათი ანექსიისა და რუსეთთან მიერთების 
პერსპექტივით, პუტინმა და მისმა გარემოცვამ შეინარჩუნა ქვეყნის მოსახლეობის 
უმრავლესობის მხარდაჭერა. უზარმაზარი ადამიანური მსხვერპლისა და რუსეთის 
მიმართ დაწესებული სანქციებით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალის მიუხედავად, 
მოსკოვმა, ამ ეტაპზე, თავიდან აიცილა რუსეთის შიგნით რაიმე სახის 
არაკონტროლირებადი უკმაყოფილებისა ან მღელვარების შესაძლებლობა; 
 

• უკრაინის წინაღმდეგ წამოწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის 
შედეგად, ცივილიზებული სამყაროს წინაშე, მთელი სიცხადით წარმოჩინდა პუტინის 
რეჟიმის რეალური სახე, რომელიც 21-ე საუკუნეში მოცულია იმპერიული ზრახვებით 
და ამ მიზნის მისაღწევად განურჩევლად ბომბავს და ანადგურებს უკრაინის ქალაქებს, 
უმოწყალოდ ხოცავს მშვიდობიან მოსახლეობას და პლანეტას მესამე მსოფლიო ომის 
დაწყებითა და ბირთვული იარაღის გამოყენებით ემუქრება;  
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• ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინის სამხრეთში მიღწეული გარკვეული 

სამხედრო წარმატებების მიუხედავად, კრემლმა უკრაინის წინააღმდეგ წამოწყებული 
სამხედრო ავანტიურის შედეგად, უკვე განიცადა სტრატეგიული და პოლიტიკური 
მარცხი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად აისახება რუსეთის 
შეიარაღებული ძალების ქმედითუნარიონობაზე უკრაინის ფრონტზე.  
 

• უკრაინაში კრემლის ბარბაროსული ქმედებებისა და ცივილიზებული 
სახელმწიფოების მიერ, რუსეთის ’’გარიყულ ქვეყნად’’ შერაცხვის შემდეგ, 
დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობების გამოსწორება და უწინანდელ რეჟიმში 
დაბრუნება ახლო და საშუალო პერსპექტივაში, პრაქტიკულად შეუძლებელია;   
 

• რუსეთის აგრესიული საგარეო პოლიტიკისა და მისი მთავარი შემადგენელი ნაწილის, 
სამხედრო მანქანის შეჩერება უკრაინაში და სამომავლოდ მსოფლიოს სხვა 
წერტილებში, მხოლოდ პუტინის რეჟიმის საგრძნობი, მკაფიოდ გამოხატული 
სამხედრო მარცხის შემთხვევაშია შესაძლებელი. მაგალითად, თუ 2022 წლის 24 
თებერვლამდე, უკრაინის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიები კვლავ კიევის 
სრული იურისდიქციის ქვეშ მოექცევიან;  
 

• დასავლეთის მხრიდან უკრაინისთვის შეპირებული სტრატეგიული შეიარაღების 
სტაბილური და შესაბამისი რაოდენობით მიწოდების შემთხვევაშიც კი, უკრაინის 
შეიარაღებული ძალების მიერ, 2022 წლის 24 თებერვლამდე არსებულ ’’გამყოფ 
ხაზებზე’’ დაბრუნება - რაც სავარაუდოდ პუტინის რეჟიმის ჩამოშლის წინაპირობა 
უნდა გახდეს, ურთულეს სამხედრო ამოცანას წარმოადგენს. ამასთანავე, თუ 
მხედველობაში მივიღებთ დასავლეთ ევროპის წამყვანი ქვეყნების ზოგიერთი 
ლიდერის და აშშ-ის პოლიტიკური ისტებლიშმენტის ცალკეული გავლენიანი 
წარმომადგენლების მიდგომას, უკრაინის ხარჯზე რუსეთთან კომპრომისის მიღწევის 
აუცილებლობის შესახებ, ნათელი ხდება თუ რა სირთულის ამოცანას წარმოადგენს 24 
თებერვლის გამყოფ ხაზებზე რუსი აგრესორის უკუგდება; 
 

• მოსკოვის მიმართ დაწესებული სანქციები უკვე ამ ეტაპზე მნიშვნელოვნად 
აზარალებს რუსეთის ეკონომიკას და დროთა განმავლობაში სულ უფრო საგრძნობი და 
მტკივნეული გახდება რუსეთის ინდუსტრიის თითქმის ყველა სფეროსთვის, რაც 
ავტომატურად აისახება საზოგადოების დიდი ნაწილის შემოსავლებზე და მათ 
კეთილდღეობაზე. თუმცა, რუსეთის სპეციფიკისა და მისი მოსახლეობის ’’თმენის 
უნარის’’ გათვალისწინებით, აღნიშნული გარემოებები არ იქნება საკმარისი ’’სახალხო 
მღელვარების’’ იმ სიმძლავრის ტალღის ასაგორებლად, რომელიც სერიოზულ 
საფრთხეს შეუქმნის პუტინის რეჟიმს; 
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• არსებული სტატუს-კვოს შენარჩუნებამ, რაც კრემლისთვის თვითგადარჩენის 
ერთადერთი გამოსავლის ტოლფასია, მნიშვნელოვანწილად შეიძლება შეუწყოს ხელი 
რუსეთის ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულ ევროპაში, კრემლის წინააღმდეგ 
დაწესებული სანქციების შედეგად გამოწვეულმა გვერდითმა მოვლენებმა. კერძოდ, 
მოსალოდნელია, რომ ევროპა აღმოჩნდეს მზარდი ეკონომიკური და ფინასური 
სირთულეების წინაშე. სოციალური და ჰუმანიტარული ხასიათის პრობლემების 
ფონზე გაიზრდება საზოგადოების უკმაყოფილება, რომელიც სრულ კომფორტში 
ყოფნას არის მიჩვეული. აღნიშნულ პერსპექტივას დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან 
ევროპის დღევანდელი ლიდერები და მმართველი პოლიტიკური კლასის 
წარმომადგენლები, რომლებიც საკუთარი ელექტორატის წინაშე, ხშირ შემთხვევაში 
პოპულისტური პოლიტიკური დაპირებების მძევლობაში იმყოფებიან; 
 

• შექმნილი გარემოებები, დამატებითი საბაბია დღევანდელი ზოგიერთი ევროპელი 
ლიდერებისთვის და მმართველი პოლიტიკური კლასისწარმომადგენლებისთვის, 
რომლებისთვისაც რუსეთ-უკრაინის ომის ნებისმიერი პირობებით შეწყვეტა, თუნდაც 
უკრაინის ეროვნული ინტერესების საზიანოდ და მხარეებს შორის ცეცხლის 
შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღწევა, მისაღები შედეგია, რაც ამ ეტაპზე 
დასავლეთს პოლიტიკურ სარგებელთან ერთად, რუსეთთან ეკონომიკური 
ურთიერთობების თუნდაც ნაწილობრივი აღდგენის შანსს გაუჩენს;  
 

• მსოფლიოში შექმნილი უმწვავესი გლობალური სამხედრო-პოლიტიკური კრიზისის 
ფონზე, საკუთარი მწარე გამოცდილებისა და საღი აზრის გათვალისწინებით 
’’კოლექტიურმა დასავლეთმა’’ აღარ უნდა გაიმეოროს 2008 წლის რუსეთ-
საქართველოსა და 2014 წლის ყირიმის ანექსიის შემდეგ დაშვებული საბედისწერო 
შეცდომები.  დასავლეთმა უნდა გამოიყენოს ყველა საშუალება, რათა პუტინის რეჟიმი 
დამარცხდეს უკრაინაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცივილიზებული სამყარო კიდევ 
უფრო დიდი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება, რაც დიდი ალბათობით, რუსეთთან 
უშუალო სამხედრო დაპირისპირებაში შეიძლება გადაიზარდოს;  
 

• თუ მხედველობაში მივიღებთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ გარემოებებს, აშშ-ის და 
ევროპის წამყვანი ქვეყნების ლიდერების მიერ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში 
გატარებულ პოლიტიკას, რომელიც ძირითადად კრემლისადმი მუდმივი 
დათმობებისა და საზიანო კომპრომისების ხარჯზე იწარმოებოდა, შეიძლება 
ვივარაუდოთ, რომ მიუხედავად რუსეთის მიმართ გაკეთებული საკმაოდ ხისტი 
განცხადებებისა და უკრაინისადმი გაწეული თუ გამოთქმული უპირობო 
მხარდაჭერისა, დასავლეთის მიერ მორიგი არაადეკვატური და ცივილიზებული 
სამყაროსთვის დამაზიანებელი გადაწყვეტილებების მიღების ალბათობა არც თუ ისე 
დაბალია;  
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• იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი შეძლებს უკრაინაში ოკუპირებული ტერიტორიების 
შემდგომ გაფართოებას, ან თუნდაც არსებულის შენარჩუნებას და იქ სტაბილური 
კონტროლის დამყარებას, კრემლი განაცხადებს, რომ ე.წ. ’’სპეციალური სამხედრო 
ოპერაცია’’ წარმატებით განხორციელდა. მოვლენების ასეთი სცენარით განვითარების 
შემთხვევაში, პუტინის რეჟიმი კიდევ დიდი ხნით შეინარჩუნებს მართვის სადავეებს 
და შესაბამისად, რუსეთი დარჩება მსოფლიოში ყველაზე აგრესიულ და მთავარ 
დესტრუქციულ ძალად, რომელიც მის მიერ საჯაროდ დეკლარირებული იმპერიული 
ამბიციების რეალიზების მიზნით, კვლავ შეეცდება სამხედრო ძალის გამოყენებით, 
შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე.    
 

დასკვნა 

საერთაშორისო თანამეგობრობის ჯანსაღი ნაწილისთვის არასახარბიელოდ განვითარებული 
ისტორიული პროცესების რეტროსპექტიულმა ანალიზმა, მოგვცა საშუალება 
სიღრმისეულად განგვეხილა და გვემსჯელა მსოფლიოში დღეს არსებული უმწვავესი 
დაპირისპირებისა და კრიზისის გამომწვევი მიზეზების შესახებ.  

წარმოდგენილი ანალიტიკური ბარათი შეიცავს ჩვენს კრიტიკულ შეფასებებს და 
მოსაზრებებს იმ ნაწილში, რომელიც ეხება დასავლეთის არათანმიმდევრულ, გაუთვლელ და 
ხშირ შემთხვევაში მცდარ პოლიტიკურ ნაბიჯებს რუსეთთან მიმართებაში. ცალსახად უნდა 
განვმარტოთ, რომ ეს გამოწვეულია იმ მოვლენათა ობიექტური შეფასების გულწრფელი 
სურვილით, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ცივი ომის დამთავრების შემდეგ 
განვითარდა.  

ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ერთმნიშვნელოვნად ვიზიარებთ და ვუერთდებით 
შეფასებებს იმის თაობაზე, რომ სამხედრო დაპირისპირებებისა და მასთან დაკავშირებით 
მსოფლიოში წარმოქმნილი პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა სახის კრიზისების მოთავე 
და მთავარი ინსპირატორი არის რუსეთი, კონკრეტულად კი პუტინის დანაშაულებრივი 
რეჟიმი.  

ასევე ცალსახად და ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების და 
მეგობრების მიმართ გამოთქმული კრიტიკული შენიშვნების მიუხედავად, დასავლეთი იყო, 
არის და რჩება მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, დემოკრატიული 
ღირებულებების დამკვიდრების უპირობო მხარდამჭერი და თავისუფალი სამყაროს 
უსაფრთხოების ერთადერთი საიმედო გარანტი.   
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