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3+3 ერთის გარეშე: საქართველოს სამხრეთკავკასიური 
გამოწვევები და პერსპექტივები 

 
ნინო სამხარაძე1 

 
 

 

 
 

2020 წლის ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ სამხრეთ კავკასიაში გეოპოლიტიკური 
მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის რუსეთის 
მედიაციის შედეგად გაფორმებული სამმხრივი შეთანხმებით გაიზარდა რუსეთის და 
თურქეთის გავლენა, ხოლო ირანმა რეგიონში ახალი როლის ძებნა დაიწყო. შესაბამისად, 
უსაფრთხოების გარემომ გარკვეული ცვლილებები განიცადა საქართველოსთვისაც. ამ 
თვალსაზრისით, ყველაზე საყურადღებო საკითხია თურქეთის მიერ ინიცირებული 3+3 
ფორმატი, რომლის მიხედვით, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში პოსტკონფლიქტური გარემოს 
გაუმჯობესება უნდა მოხდეს სამი პატარა სამხრეთკავკასიური ქვეყნის - აზერბაიჯანის, 
საქართველოს და სომხეთის - და სამი დიდი რეგიონული მოთამაშის - თურქეთის, ირანის 
და რუსეთის - ერთობლივი თანამშრომლობით. საქართველომ ინიციატივაში 
მონაწილეობაზე უარი თქვა და დარჩენილმა ხუთმა ქვეყანამ მოსკოვში 3+3-ის ნაცვლად 3+2 
ფორმატის შეხვედრა გამართა. მიუხედავად ამისა, შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო 
საქართველოს დროშაც. ეს, შესაძლოა, იმაზე მიუთითებდეს, რომ ამ ინიციატივით 
დაინტერესებულ სახელმწიფოებს ჯერ კიდევ აქვთ იმედი, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ 
ჯერ-ჯერობით ამის ნიშნები არ არსებობს, საქართველო ფორმატში მონაწილეობასთან 
დაკავშირებით პოზიციას შეიცვლის. 

თუმცა, აღნიშნულ ინიციატივას საქართველოსთვის არაერთი წინააღმდეგობრივი ფაქტორი 
ახლავს თან. არსებობს რისკი, რომ, იდეის განხორციელების შემთხვევაში, არალიბერალური 
რეგიონული აქტორების მიერ თავსმოხვეული წესრიგისა და დასავლეთის ნაკლები 
ჩართულობის ფონზე, ქვეყანა ერთგვარ იზოლაციაში  მოექცევა. ამასთან, რუსეთს 
დამატებითი საშუალება ეძლევა, კიდევ უფრო განამტკიცოს ჰეგემონობა სამხრეთ კავკასიაში 
და გაზარდოს რეგიონის, და, მასთან ერთად, საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთზე. 
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ თბილისმა და დასავლელმა აქტორებმა განავითარონ 

 
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი ანალიტიკოსი; 
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საკუთარი ხედვა იმ რისკების მაქსიმალურად შესამცირებლად, რასაც აღნიშნული 
ინიციატივა წარმოშობს. თბილისმა 3+2 პლატფორმასთან დაკავშირებული ყველა საფრთხის 
საპასუხოდ შესაბამისი სისტემური მექანიზმი უნდა შეიმუშაოს, რათა  საკუთარი ეროვნული 
ინტერესისა და რეგიონში თავისი როლის გათვალისწინებით, თავიდან აიცილოს მსგავს 
გაერთიანებებში შესვლა. ამის პარალელურად, აუცილებელია, რომ საქართველოს 
დასავლელმა პარტნიორებმა გადახედონ საკუთარ სტრატეგიას სამხრეთ კავკასიის 
რეგიონში, რათა თბილისს მარტო არ მოუწიოს  რეგიონულ გამოწვევებთან გამკლავება, და 
საქართველოსთან მეტი ჩართულობით მოხდეს იმ რისკების მინიმიზაცია, რაც საფრთხის 
შემცველია  საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვის. 

 
საკვანძო სიტყვები: საქართველო; დასავლეთი; სამხრეთ კავკასია; ყარაბაღის კონფლიქტი; 
3+2 ინიციატივა; არალიბერალური აქტორები. 
 
 

 

       
 
2020 წლის ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ რეგიონში სტაბილურობის და განვითარების 
სხვადასხვა პერსპექტივების შესახებ აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს. ამ ერთწლიან 
მონაკვეთში განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს რეგიონული მოთამაშეების - 
თურქეთის, ირანის და რუსეთის - როლის ზრდა სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკაში. ამ 
პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია  ხსენებული სამი გავლენიანი აქტორის და 
სამი პატარა სამხრეთკავკასიური ქვეყნის - აზერბაიჯანის, საქართველოს და სომხეთის - 
ერთობლივი თანამშრომლობის მიზნით თურქეთის მიერ ინიცირებული 3+3 ფორმატის 
შექმნის იდეა (Hurriyetdailynews 2021). 2021 წლის დეკემბერში აღნიშნული ინიციატივის 
ფარგლებში რუსეთმა უმასპინძლა ხუთი სახელმწიფოს შეხვედრას 3+2-ის ფორმატში, სადაც 
საქართველო არ მონაწილეობდა. მიუხედავად ამისა, საყურადღებოა, რომ რეგიონული 
მოთამაშეები ინიციატივას კვლავ 3+3-ის სახელით მოიხსენიებენ (MID.ru 2021), ხოლო 
ერთობლივ შეხვედრაში მონაწილე სახელმწიფოების დროშების გვერდით მოსკოვში 
წარმოდგენილი იყო საქართველოს დროშაც, რაზეც ქართულმა მხარემ შესაბამისი 
კრიტიკული პოზიციაც დააფიქსირა (MFA Stratcom 2021b). 
 
წარმოდგენილ პოლიტიკის ნარკვევში გაანალიზებულია, თუ რა რისკებთანაა 
დაკავშირებული 3+2 ფორმატში დაწყებული ინიციატივა საქართველოსთვის, რას ნიშნავს ეს 
დასავლეთის სტრატეგიული ყოფნის თვალსაზრისით სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და რა 
შეიძლება გაკეთდეს სხვადასხვა საფრთხეების გასანეიტრალებლად როგორც თბილისის, ისე 
კოლექტიური დასავლეთის მხრიდან. ნაშრომში წარმოდგენილია რეკომენდაციები, 
რომელთა მიზანია, საქართველოს სახელმწიფოს დახმარება დასავლელი სტრატეგიული 
პარტნიორების აქტიური ჩართულობით არსებული უსაფრთხოების რისკების 
მაქსიმალურად შემცირებასა და თავიდან აცილებაში. 
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2020 წლის ნოემბერში, ყარაბაღის მეორე ომის დასრულების შემდეგ, მნიშვნელოვანი იყო, 
თუ როგორ გაგრძელდებოდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სამშვიდობო, ლოგისტიკური და 
ჰუმანიტარული აღდგენითი პროცესები. ამ ფონზე, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯებ ტაიპ 
ერდოღანმა კვლავ წამოჭრა ინიციატივა რეგიონში ახალი ფორმატის შექმნის შესახებ, 
რომელიც ითვალისწინებს პოსტკონფლიქტური აღდგენითი პროექტების განხორციელებას 
სამი სამხრეთკავკასიური სახელმწიფოს - აზერბაიჯანის, საქართველოს და სომხეთის - და 
სამი დიდი რეგიონული მოთამაშის - თურქეთის, ირანის და რუსეთის ჩართულობით 
(Hurriyetdailynews 2021). ამ წინადადებას როგორც რუსეთისგან, ისე ირანისგან, დადებითი 
რეაგირება მოჰყვა. ამის დასტური იყო, ერთი მხრივ, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის, 
ჯავად ზარიფის ვიზიტების სერია 2021 წლის დასაწყისში ყველა იმ სახელმწიფოში, 
რომელიც ფორმატის მონაწილედ მოიაზრება (Kucera 2021a), რითაც ცხადი გახდა ირანის 
გამოკვეთილი ინტერესი რეგიონის მიმართ და ახალი როლის ძიების ამბიცია სამხრეთ 
კავკასიაში. მეორე მხრივ, პერიოდულად იკვეთება რუსეთის ინტერესი ამ ინიციატივის 
ამოქმედების მიმართ სამხრეთ კავკასიაში თავისი გავლენების კიდევ უფრო გასაზრდელად. 
 
თუმცა, ფორმატში მოაზრებულ სახელმწიფოებს შორის არასტაბილური ურთიერთობები 
წარმატებული თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ არაერთ კითხვის ნიშანს აჩენს. 
საინტერესოა, რომ მოსკოვის ამბიციები ხშირად მოდის წინააღმდეგობაში ნატოს წევრი 
თურქეთის ინტერესებთან, რომლებიც პერიოდულად ურთიერთსაპირისპიროა როგორც 
სამხრეთ კავკასიაში, ისე უფრო ფართო შავი ზღვის რეგიონში (უკრაინის მაგალითზე) (Kuzio 
2021). თურქეთი აზერბაიჯანის ცალსახა მხარდამჭერია როგორც სამხედრო, ისე 
პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს  სომხეთის მხრიდან 
თურქეთისადმი არსებული ტრადიციულ  უნდობლობას, მათ შორის, პოტენციურად 3+2 
ფორმატშიც (RFE/RL 2021; Kachatryan 2021). თავის მხრივ, ირანს აქვს პრობლემური 
ურთიერთობები აზერბაიჯანთან, რაც 2021 წლის ნოემბრის დასაწყისში ორი ქვეყნის 
საზღვარზე განვითარებულ დაძაბულობაშიც გამოვლინდა (Mamedov 2021). ხოლო რუსეთი, 
მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთთან ორმხრივი თავდაცვის ხელშეკრულება და 
სტრატეგიული თანამშრომლობა აკავშირებს (Tamrazian 1997), ცდილობს გავლენის 
ბერკეტები გაზარდოს აზერბაიჯანზეც, რაც, ზოგიერთი მოსაზრებით, 2020 წლის ნოემბრის 
შეთანხმების შედეგად გამოუვიდა კიდეც (Popescu 2020). შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, 
რომ სამივე დიდი რეგიონული მოთამაშე კონფლიქტში მონაწილე ორი პატარა ქვეყნის 
მხრიდან ნდობის ნაკლებობას განიცდის. თუმცა, ყარაბაღის კონფლიქტის უშუალო 
მონაწილეების - აზერბაიჯანის და სომხეთისთვის - მნიშვნელოვანია ომისშემდგომი 
თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობები, რომლებიც მათ დაეხმარება აღდგენითი 
პროცესების საკუთარი ინტერესების შესაბამისად წარმართვაში. ამის დასტურად შეიძლება 
მივიჩნიოთ 2021 წლის დეკემბერში მოსკოვში გამართულ შეხვედრაში ბაქოს და ერევნის 
მონაწილეობა მათთვის ნაკლებად სანდო რეგიონულ მოთამაშეებთან ერთად (Dailysabah 
2021; News.am 2021). 

3+2 ინიციატივა და მისი (უ)პერსპექტივ(ობ)ა? 
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3+2 ინიციატივის ბუნდოვანი პერსპექტივების ფონზე, აღნიშნული იდეა საქართველოსთვის 
პრობლემატურია არაერთი თვალსაზრისით. პირველი რისკი დაკავშირებულია იმასთან, 
რომ ეს ფორმატი ითვალისწინებს რეგიონულ თანამშრომლობაში შესვლას რუსეთთან, 
რომელსაც საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული ტერიტორიების 20%-ზე მეტი აქვს 
ოკუპირებული.  ქვეყნის დეოკუპაცია საქართველოს უმთავრესი საგარეოპოლიტიკური 
პრიორიტეტია (MFA of Georgia 2019) და აქედან გამომდინარე ეს ინიციატივა 
წინააღმდეგობაში მოდის მის სასოცოცხლო ეროვნულ ინტერესებთან და ოფიციალურად 
გაცხადებულ საგარეო პოლიტიკურ კურსთან. საქართველოსთვის ასევე დღემდე მიმდინარე 
პრობლემაა მცოცავი ოკუპაცია, საქართველოს მოქალაქეების გატაცება და ცენტრალური 
ხელისუფლების  არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე მათი გასამართლება, 
ჰუმანიტარული სირთულეები, რომლებიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში საქართველოს 
მოქალაქეებისთვის წარმოიქმნება (Kakachia, et al. 2017). სიტუაციას ართულებს ისიც რომ, 
რუსეთს აღიარებული აქვს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის (ცხინვალის რეგიონი) 
დამოუკიდებლობა და აქტიურ ურთიერთობებს აწარმოებს ორივე ტერიტორიულ 
ერთეულთან (Civil.ge 2021a). შესაბამისად, საქართველოს მხრიდან რუსეთის მიერ 
დომინირებულ რეგიონულ ფორმატში პოტენციური  მონაწილეობა საფრთხეს უქმნის 
ქვეყნის უსაფრთხოებას და საერთოეროვნულ ამოცანას - ოკუპირებული ტერიტორიების 
დეოკუპაციის სტრატეგიას (MFA of Georgia 2019; Coffey 2021). 
 
ამასთან, კრემლის გეოპოლიტიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში დამატებითი რისკია 
საქართველოს უსაფრთხოების გარემოსთვის. 3+2 ფორმატის განხორციელებამ, შესაძლოა, 
ხელი შეუწყოს რუსეთის, როგორც რეგიონში წამყვანი მოთამაშის, გავლენის ზრდას, რაც 
პრობლემატურია საქართველოსთვის, რადგან ის, სამი სამხრეთკავკასიური ქვეყნიდან 
შედარებით უფრო აქტიურად ცდილობს მოსკოვის გავლენის სფეროდან გათავისუფლებას. 
სიტუაციას ართულებს ისიც, რომ 2021 წელს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის განახლებულ 
შეიარაღებულ დაპირისპირებაში ამ უკანასკნელმა ოფიციალური დახმარების თხოვნით 
მიმართა რუსეთს ორ ქვეყანას შორის თავდაცვის შეთანხმების საფუძველზე. საბოლოოდ, 
პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ძალისხმევით კრემლი კვლავ „ნეიტრალური 
მშვიდობისმყოფელი“ აქტორის ამპლუაში მოგვევლინა (Kucera 2021c), თუმცა ხელახალი 
შეიარაღებული დაპირისპირების შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ პაშინიანის 
მოქმედება მიუთითებს, რომ ერევანი საკუთარი ინტერესების დასაცავად რუსეთის აქტიურ 
ჩართულობას ელის. თავის მხრივ, აზერბაიჯანმა აჩვენა, რომ საჭიროების შემთხვევაში, ისევ 
მზადაა ხელახალ შეიარაღებულ  დაპირისპირებაში შესვლისთვის (Kucera 2021b). ამ 
მოცემულობაში სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული ჩართულობის გასაზრდელად ნოყიერი 
ნიადაგი იქმნება რუსეთისთვის, რისი სიმბოლური დადასტურებაცაა 3+2 ფორმატის 
პირველი შეხვედრის მოსკოვში გამართვა (Reuters 2021). შესაბამისად, თუ საქართველო 
მსგავსი რეგიონული გაერთიანების მონაწილის სტატუსით ხელს შეუწყობს ამ პროცესს, ეს 
მნიშვნელოვნად დააზიანებს სახელმწიფოს ეროვნულ ამოცანებს და უსაფრთხოების 
გარემოს.  

3+2 ინიციატივა და საქართველო 
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მესამე და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა არის ის, რომ 3+2 ფორმატი 
არალიბერალური რეგიონული მოთამაშეებისთვის, განსაკუთრებით, რუსეთისთვის, 
დასავლელი აქტორების სამხრეთ კავკასიიდან „გაძევების“ დამატებითი ინსტრუმენტია, 
რათა საქართველოს რეგიონული იზოლაციის გზით ხელი შეუწყოს მისთვის სასურველი 
ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის შექმნას საქართველოს სუვერენიტეტისა და 
დასავლეთისკენ მიმართული ორიენტირის შემდგომი დასუსტების ხარჯზე. 
თბილისისთვის, უსაფრთხოების პოლიტიკის და სახელმწიფო ინსტიტუტების 
განვითარების პროცესში, მთავარი ორიენტირი სწორედ დასავლეთი - აშშ და ევროკავშირია. 
3+2 ინიციატივის საქართველოსთან ერთად განხორციელების შემთხვევაში, სავარაუდოდ, 
კიდევ უფრო შეიზღუდება დასავლეთის რბილი ძალა სამხრეთ კავკასიაში, რაც საფრთხეს 
უქმნის არამხოლოდ დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს  ათწლეულების 
მონაპოვარს, არამედ აჩენს ლეგიტიმურ კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად 
შესაძლებელია ამ ფონზე საქართველოს შემდგომი დემოკრატიზაცია და ევროპეიზაცია 
(Meister 2021). ეს საკითხი კიდევ უფრო საგანგაშოა იმ ფონზე, როდესაც კრემლი  უფრო და 
უფრო მკაფიოდ გამოთქვამს საკუთარ პრეტენზიებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 
აღმოსავლეთით გაფართოებასთან დაკავშირებით და ნატოს წამყვან აქტორებს გარკვეულ 
გარანტიებს სთხოვს  იმასთან დაკავშირებით, რომ ალიანსი აღმოსავლეთით არ 
გაფართოვდება (The Moscow Times 2021).  
 
კიდევ ერთი რისკფაქტორი, რასაც 3+3 ინიციატივა თბილისისთვის წარმოშობს, 
მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველო სამხრეთ კავკასიის პატარა სახელმწიფოებიდან 
ერთადერთია, რომელსაც, აზერბაიჯანისგან და სომხეთისგან განსხვავებით, არ ჰყავს 
რეგიონში მოკავშირე სახელმწიფო, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში, ქვეყნის 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში განსაკუთრებული წვლილისთვის იქნება მზად. 
მიუხედავად იმისა, რომ თბილისს ანკარასთან სტრატეგიული თანამშრომლობა აკავშირებს, 
და თეირანთან ურთიერთობებშიც მნიშვნელოვანი პრობლემები არ აქვს, საქართველოს 
უსაფრთხოების სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი როლი არცერთ მათგანს არ უჭირავს. ამ 
ფონზე, სამმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, რუსეთის ხელშია რეგიონული 
უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი მექანიზმები, რომლებსაც ის საკუთარი გეოპოლიტიკური 
ინტერესებიდან გამომდინარე იყენებს. მნიშვნელოვანია ისიც რომ, ბოლო პერიოდში 
მომძლავრებული იმპერიული მისწრაფებების ფონზე  მოსკოვი არის ის რეგიონული 
მოთამაშე, რომელსაც 3+2 ფორმატში ყველაზე მეტი პოტენციალი და პოლიტიკური რესურსი 
გააჩნია დომინაციისთვის, რადგან ის გავლენის ბერკეტებს ფლობს უკვე კონფლიქტში 
ჩართულ ორივე აქტორთან მიმართებით. ამგვარად, 3+3 ინიციატივის ფარგლებში, 
საქართველო დარჩება, როგორც დაუცველი მოთამაშე. ეს კი, უსაფრთხოების ისეთი 
გამოწვევების ფონზე, რომელთა წინაშეც, დღესდღეობით, თბილისი დგას, საკმაოდ დიდი 
რისკფაქტორია ქვეყნისთვის. 
 
მეხუთე საშიშროება დაკავშირებულია იმასთან, რომ, ამ ყველაფრის ფონზე, 3+2 ფორმატის 
ფარგლებში საქართველოს ერთგვარ არალიბერალურ ინტერნაციონალთან ასოცირება კიდევ 
უფრო მეტად დააშორებს ქვეყანას დემოკრატიზაციის და დემოკრატიული ინსტიტუტების 
მშენებლობის დასავლურ სტანდარტს. ინიციატივა, შესაძლოა, გავლენიანი 



6 
 

არალიბერალური მოთამაშეებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში დომინაციის 
პლატფორმად იქცეს (Gegelia 2021). ფორმატით დაინტერესებული  რეგიონული 
მოთამაშეების - რუსეთის, თურქეთისა და ირანის დემოკრატიული მაჩვენებლები იმდენად 
მკვეთრად ჩამოუვარდება მომწიფებული დემოკრატიის სტანდარტებს (Freedom House 2020), 
რომ ინიციატივაში გაწევრებამ, შესაძლოა, ადვილად გადაქაჩოს საქართველო 
არალიბერალური ვექტორისკენ და საბოლოოდ დააკარგვინოს ქვეყანას თავისი ძირითადი 
საგარეოპოლიტიკური ორიენტირი.  
 
ამას ემატება ისიც, რომ საქართველოში მოქმედი ულტრამემარჯვენე პრორუსული 
რადიკალური ჯგუფები საკუთარი მედიარესურსებით აძლიერებენ დისკურსს, რომლის 
მიხედვითაც, 3+3 ფორმატი არის ერთგვარი „გეოგრაფიული „ჯვარი“ რეგიონში (რომელიც 
იქმნება რუსეთ-სომხეთის და თურქეთ-აზერბაიჯან-ირანის გეოგრაფიული განლაგებით 
რეგიონში. ავტ.), რომლის გულშიც საქართველოა“ (Alt Info 2021). მართლმადიდებლურ 
სიმბოლიკასთან - ჯვართან - გაკეთებული ასოციაციით აღნიშნული ძალები ცდილობენ, 
ხაზი გაუსვან საქართველოს „მესიანისტურ“ ფუნქციას რეგიონში და საზოგადოების 
გარკვეული ნაწილის ემოციურ განწყობაზე ასე მოახდინონ გავლენა. ამის პარალელურად, 
მსგავს მედიაპროდუქტში აქტიურადაა წარმოდგენილი ანტიდასავლური პათოსი, 
განსაკუთრებით იმის შესახებ, რომ „ამერიკისადმი მორჩილების“ გამო საქართველო არ არის 
ვალდებული, უარი თქვას 3+3 ფორმატში მონაწილეობაზე (Alt Info 2021). საყურადღებოა, 
რომ აღნიშნული ძალები ახლახან პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბდნენ (Civil.ge 2021d). ეს 
ყველაფერი კი რუსული საინფორმაციო ამოცანების სინქრონულად ვითარდება და, 
გარკვეულწილად, ხელს უწყობს მოსკოვისთვის სასურველი ნარატივის არსებობას ქართულ 
მედია- და ახლა უკვე პოლიტიკურ სივრცეშიც, რაც, თავისთავად პრობლემაა, რადგან ეს 
ეხმარება რუსული პროპაგანდის როლის  ზრდას საქართველოში. 
 
ამ ფონზე, საქართველოს მხრიდან ნებისმიერი ბუნდოვანი ან ორაზროვანი პოზიცია 
ფორმატში მონაწილეობის შესახებ ფორმატით დაინტერესებული არალიბერალური 
მოთამაშეებისთვის, შესაძლოა, ინტერპრეტაციის საგანი გახდეს, რაც გამოჩნდა 
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანის სატელევიზიო ინტერვიუს 
შემდეგ. ინტერვიუში მინისტრმა მსგავს ინიციატივებში მონაწილეობის საჭიროების შესახებ 
ისაუბრა (GPB 2021a), რის შემდეგაც რუსეთმა სწრაფად სცადა აჟიოტაჟის შექმნა იმის შესახებ, 
რომ თბილისი თითქოს თანახმაა, ანდაც ფიქრობს 3+3 ფორმატში მონაწილეობაზე (Civil.ge 
2021c). ამის შემდეგ, ჯერ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატკომს (MFA 
Stratcom 2021a) მოუწია დამატებითი განცხადების გავრცელება, ხოლო შემდეგ საქართველოს 
სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობებში, ზურაბ აბაშიძეს (GPB 2021b). 
 
საბოლოოდ, წარმოდგენილი რისკების გათვალისწინებით, 3+3 ფორმატის იდეა და მისი 3+2-
ის სახით განხორციელება მნიშვნელოვნად ცვლის საქართველოსთვის როგორც 
უსაფრთხოების გარემოს გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ისე დამატებით ბარიერებს 
წარმოშობს საქართველოს ისედაც შესუსტებული შიდადემოკრატიული პროცესებისთვის, 
რაც, თავის მხრივ, დასავლეთთან დაახლოების და, გრძელვადიან პერსპექტივაში, 
ინსტიტუციური ინტეგრაციის ამბიციებს უთხრის ძირს. 
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ამ მოვლენების ფონზე, მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას, რომ არ შეიძლება, საქართველოს 
ინტერესებში შედიოდეს რეგიონში თანამშრომლობითი პროექტების ცალსახად უარყოფა. 
პირიქით, თბილისს სურს და აქვს ამბიცია, სამხრეთ კავკასიაში თავისი რეგიონული 
ფუნქცია შეინარჩუნოს და გააძლიეროს (MFA of Georgia 2021). 2021 წლის სექტემბერში 
გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე თავის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-
მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ახსენა კიდეც მშვიდობიანი სამეზობლოს ინიციატივა 
(United Nations 2021), თუმცა ამ იდეის განვითარების ხედვა, ამ ეტაპზე, ბუნდოვანია. 
იმისთვის, რომ თბილისმა მოახერხოს რეგიონში გააქტიურება და, ამავდროულად, 
წარმატებით შეძლოს 3+2 ფორმატთან დაკავშირებულ საფრთხეებთან გამკლავება, 
მნიშვნელოვანია, გააქტიურდეს დასავლურ აქტორებთან მუშაობა რეგიონში მათი ყოფნის 
გასაზრდელად. 
 
ერთი შეხედვით, აშშ-ისა და ევროკავშირის სტრატეგიულ ხედვაში სამხრეთ კავკასია 
პრიორიტეტულად არ მიიჩნევა (Strontski 2021). ევროკავშირის მხრიდან, ამ დრომდე, არ 
ყოფილა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებებში აქტიური 
ჩარევის მცდელობა, რის გამოც მიიჩნევა, რომ ბრიუსელმა ამ რეგიონში პოზიციები 
მნიშვნელოვნად დაკარგა (Strontski 2021; Machitidze 2021). ამასთან, დასავლეთის ძირითადი 
საზრუნავი, ამ ეტაპზე, სამხრეთ კავკასიისგან მოშორებითაა: ბელარუს-პოლონეთის 
საზღვარზე წარმოქმნილი კონფლიქტი ემიგრანტებთან და უკრაინის აღმოსავლეთით 
გააქტიურებული რუსეთის სამხედრო მობილიზება ბრიუსელისთვის ახლა შედარებით 
აქტუალური გამოწვევებია (Goncharenko 2021; Fried 2021). დასავლეთის რუსეთის შეკავების 
მიზნით მობილიზება განსაკუთრებულად შესამჩნევია, რადგან ევროპის სამეზობლოში 
რუსეთის შეჭრის საფრთხეს, ამჯერად, ვაშინგტონში და ბრიუსელში საკმაოდ სერიოზულად 
აღიქვამენ (Financial Times 2021). ამ ფონზე, საჭირო ხდება რუსეთის შეკავების უფრო 
მასშტაბური სტრატეგია ევროკავშირის მხრიდან, შესაბამისად, ბრიუსელმა და ვაშინგტონმა 
გეოპოლიტიკური ცვლილებები სამხრეთ კავკასიაში ამ კრიზისებისგან განყენებულად არ 
უნდა განიხილონ.  
 
საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ არათუ არ შემცირდეს, არამედ გაიზარდოს 
დასავლელი აქტორების როლი რეგიონში. 3+2 ფორმატის შეხვედრიდან რამდენიმე დღის 
შემდეგ ევროკავშირის პრეზიდენტის, შარლ მიშელის ინიციატივით აზერბაიჯანთან და 
სომხეთთან სამმხრივი შეხვედრა გაიმართა (European Council 2021). მიშელმა გამოთქვა 
ინტერესი, ჩაერთოს ინფრასტრუქტურული აღდგენის და საზღვრის დელიმიტაცია-
დემარკაციის პროცესებში, ამასთან, აქტიურად განიხილება თავდაცვის მინისტრების 
დონეზე პირდაპირი საკომუნიკაციო პლატფორმის საკითხიც (European Council 2021). 
ევროკავშირის ოფიციალურ განცხადებაში ერთ-ერთ მიზნად „ნდობის ატმოსფეროს“ 
გაძლიერებაა დასახელებული. ამ მიმართულებით თბილისს მნიშვნელოვანი რესურსი 
გააჩნია ორი კონფლიქტური სახელმწიფოს მხრიდან პოლიტიკური ნდობის და მათთან 
კეთილმეზობლური ურთიერთობის სახით. ამავდროულად, საქართველოს აზერბაიჯანსა 
და სომხეთს შორის აშშ-სთან ერთობლივი შუამავლობის წარმატებული გამოცდილება აქვს 

სად არის დასავლეთი? 
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(Civil.ge 2021b) და ეს გამოცდილება შეიძლება ბრიუსელმა გამოიყენოს პოსტკონფლიქტურ 
პროცესებში ერთობლივი თანამშრომლობისთვის. თუკი ევროკავშირი შეეცდება და 
მედიაციურ ჩართულობას კიდევ უფრო გაააქტიურებს, ამის საქართველოს გავლით 
განხორციელება ბრიუსელს დაეხმარება, აღადგინოს და გააძლიეროს რბილი ძალა სამხრეთ 
კავკასიაში, განსაკუთრებით, აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ურთიერთობისას, რომელთაც, 
გარკვეულწილად, დასავლეთის მიმართ ნდობა დაკარგული აქვთ (Machitidze 2021). თავის 
მხრივ, საქართველოსთვის პოსტკონფლიქტურ სამხრეთ კავკასიაში დასავლეთის მეტი 
ყოფნა მნიშვნელოვანია არალიბერალური მოთამაშეების საზიანო ეფექტების 
განეიტრალებისთვის. 
 
ამავდროულად, ვაშინგტონისთვის სამხრეთ კავკასიაში და, კერძოდ, საქართველოში 
გააქტიურება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს მას შემდეგ, რაც ცენტრალურ 
აზიასა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში რუსეთის შეკავების პოლიტიკური რესურსები, 
გარკვეულწილად, შემცირდა ავღანეთის დატოვების, 2020 წლის ყარაბაღის ომში 
ინერტულობის შედეგად და რუსეთის უკრაინაში გააქტიურების ფონზე (Popkhadze 2021; 
Coffey 2021). ევროკავშირთან ერთად, ვაშინგტონიც დადგა ფაქტის წინაშე, რომ სამხრეთ 
კავკასიის რეგიონზე რუსეთმა (თურქეთთან ერთად) გავლენის იმაზე მნიშვნელოვანი 
ბერკეტები მოიპოვა, ვიდრე 2020 წლამდე ჰქონდა. 3+2 ინიციატივის ფარგლებში, 
გააქტიურებულია ირანიც, რომელიც აშშ-ის სანქცირებულ სახელმწიფოთა სიაშია. 
შესაბამისად, სამხრეთ კავკასიაში არალიბერალური ძალების როლის ზრდის 
მიმართულებით, ევროკავშირთან ერთად, ვაშინგტონის ჩართულობაც მნიშვნელოვანია 
საქართველოსთვის. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების გარშემო შეკრული ერთგვარი 
არალიბერალური წრის გარღვევა საქართველოსთვის შესაძლებელია, თუკი თბილისი 
ვაშინგტონთან სამხედრო თუ ეკონომიკური თანამშრომლობების ახალ ეტაპზე გადასვლას 
მოახერხებს და ამით ხელს შეუწყობს აშშ-ის მეტ ყოფნას სამხრეთ კავკასიის რეგიონშიც. 
ამგვარად, 3+2 ფორმატის დამაზიანებელ ფაქტორებთან წარმატებით გამკლავებისთვის 
რეგიონში დასავლელი მოთამაშეების, როგორც საქართველოს უმთავრესი სტრატეგიული 
პარტნიორების, ყოფნის გაზრდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თბილისს, იმ ფონზე, რომ 
მას სამხრეთ კავკასიაში გააქტიურებული არალიბერალური მოთამაშეების პირისპირ 
რეგიონში გავლენიანი მოკავშირე არ ჰყავს, შეუძლია 3+2-ის მსგავს ინიციატივებში შესვლა 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მოხერხდება ფორმატში დასავლელი აქტორების 
თანაბარწონიანი ინტეგრირება (Dreyfus & Hugot 2021). საქართველოს შეუძლია, აქტიურად 
დააყენოს საკითხი აღნიშნული თანამშრომლობის 3+3+2-ის ფორმატში გაგრძელების 
შესახებ, რაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს თბილისის ეროვნული ინტერესების დაცვას 
რუსეთის მიერ წარმართული რეგიონული თანამშრომლობის ფარგლებშიც კი. 
 
 
 
 
ამგვარად, 3+2 ფორმატი საქართველოს უსაფრთხოების გარემოსთვის და 
შიდადემოკრატიული განვითარების დინამიკისთვის არაერთ წინააღმდეგობას და 
საფრთხეს წარმოქმნის. იმ ფონზე, რომ ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ზე მეტი 
ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, კრემლთან ოფიციალურ რეგიონულ თანამშრომლობაში 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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შესვლა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან და უსაფრთხოების მთავარი 
ამოცანებისთვის რისკის შემცველია. ამასთან, 3+3 იდეა საქართველოს არალიბერალური 
ქვეყნების ერთობასთან ასოცირებას უწყობს ხელს, რაც დამატებითი შემაფერხებელი 
ფაქტორია ქვეყნის შიდადემოკრატიული წინსვლისთვის. ეს რისკი განსაკუთრებით საშიშია 
იმ ფონზე, რომ 3+2 ფორმატი არის სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან დასავლეთის ერთგვარი 
„განდევნის“ დამატებითი ინსტრუმენტი რეგიონში ინტერესების მქონე რეგიონული 
მოთამაშეებისთვის. შესაბამისად, საქართველო, რომელსაც აზერბაიჯანისგან და 
სომხეთისგან განსხვავებით, მჭიდრო მოკავშირე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში არ ჰყავს, 
უფრო მოწყვლადი ხდება რუსული საფრთხის მიმართ. ამ რისკების მინიმუმამდე 
დასაყვანად, თბილისისთვის მნიშვნელოვანია, რომ, ერთი მხრივ, სამხრეთ კავკასიაში 
დასავლეთის გავლენის გაძლიერებაზე იფიქროს, მეორე მხრივ, თავად გააქტიურდეს 
ევროკავშირის სამეზობლოს უსაფრთხოების სტრატეგიაში საკუთარი როლის წინ წამოწევის 
მიზნით. ამისთვის, სასურველია, რომ საქართველოს მთავრობამ და კოლექტიურმა 
დასავლეთმა მხედველობაში მიიღონ რამდენიმე რეკომენდაცია. ამასთან დაკავშირებით 
მნიშვნელოვანია, რომ 
 
საქართველოს მთავრობამ 
 

• უზრუნველყოს მკაფიო და პროაქტიული კომუნიკაცია საერთაშორისო 
მოთამაშეებთან საქართველოს სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიციის შესახებ, 
რომლის მიხედვითაც, ამ მოცემულობით 3+2 ფორმატში თბილისს მონაწილეობა არ 
შეუძლია საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე; 

• დაიწყოს მუშაობა იდეაზე, რომლის მიხედვითაც 3+2 ფორმატში თანამშრომლობაზე 
ფიქრი მისაღები გახდება საქართველოს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორებთან - 
ბრიუსელთან და ვაშინგტონთან ერთად; 

• გამოიყენოს სომხეთთან და აზერბაიჯანთან უკვე არსებული ორმხრივი თუ 
მრავალმხრივი პლატფორმები და სტრატეგიული თანამშრომლობის გამოცდილება 
დასავლელი აქტორების დასაინტერესებლად რეგიონში ჩართულობით; 

• გაააქტიუროს საქართველოს მხრიდან გაეროს ასამბლეაზე გაჟღერებული 
ინიციატივა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ახალი პლატფორმის შესახებ და იზრუნოს 
ამ ინიციატივის გავლით დასავლელი აქტორების მეტ ჩართულობაზე სამშვიდობო 
პროცესებში; 

• შესთავაზოს აზერბაიჯანს და სომხეთს აშშ-სთან და/ან ევროკავშირთან ერთად 
ერთობლივი მედიაციის დამატებითი ეტაპები მიმდინარე უთანხმოებებთან, 
განსაკუთრებით, სატრანსპორტო კორიდორ(ებ)ის კონტროლთან დაკავშირებით; 

• გაააქტიუროს მუშაობა ბრიუსელთან და ვაშინგტონთან მედიაციის და რეგიონის 
აღდგენის პროცესებში ჩართულობასთან დაკავშირებით, შესთავაზოს მას თბილისის 
გეოგრაფიული უპირატესობა, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და სომხეთთან და 
აზერბაიჯანთან ორმხრივი ნდობის რესურსი დასავლეთის წარმომადგენლობის 
გასაზრდელად რეგიონში; 

• საქართველოში მოქმედი არალიბერალური ჯგუფების მიერ რუსულ ნარატივთან 
თანმხვედრი იდეების საპირწონედ, გააძლიეროს საქართველოს სახელმწიფოს 
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პროდასავლური კურსის შესახებ პროაქტიული კომუნიკაცია როგორც ადგილობრივ, 
ისე საერთაშორისო საზოგადოებასთან. 

 
დასავლელმა მოთამაშეებმა (აშშ-მ და ევროკავშირმა) 
 

• ბრიუსელში სამხრეთ კავკასიაში რუსული გავლენის ზრდა განიხილონ, როგორც 
ევროკავშირის საზღვრებთან, ასევე, უკრაინის საზღვართან, წარმოქმნილი 
დაძაბულობების გაგრძელება, სადაც რუსეთის შეკავება ისევე მნიშვნელოვანია 
ევროკავშირისთვის, როგორც მის უშუალო სამეზობლოში; 

• ყარაბაღის კონფლიქტში მონაწილე მხარეებთან მუშაობისას ევროკავშირმა 
მხედველობაში მიიღოს თბილისის, როგორც პროდასავლური მოთამაშის, რესურსი 
რეგიონში და მაქსიმალურად გამოიყენოს ის სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული და 
სამშვიდობო მოქმედებისას, განსაკუთრებით იმ ამოცანის შესასრულებლად, 
რომელიც რეგიონში ნდობის აღდგენასა და მშენებლობას შეეხება; 

• აშშ-მ და ევროკავშირმა შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიის დაგეგმვის და 
განხორციელების პროცესში საქართველოს როლის განხილვისას მხედველობაში 
მიიღონ გამოწვევები, რომლებიც თბილისს სამხრეთ კავკასიის რეგიონის 
კონტექსტში უდგას წინ, მათ შორის, რუსეთის ჰიბრიდული საფრთხეების მიმართ 
მოწყვლადობა და განვითარების დასავლური გზიდან გადახვევა; 

• კოლექტიურმა დასავლეთმა შეთანხმებულად გაააქტიუროს რბილი ძალა 
საქართველოს შიდადემოკრატიული პროცესების დასავლური ფოკუსის 
გასამყარებლად, რათა, არალიბერალურ იზოლაციაში მოქცევის რისკი შემცირდეს და 
საქართველოს ასოცირება დასავლურ სტანდარტებთან გაძლიერდეს; 

• შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში, გამოიჩინოს ინტერესი 3+2 ფორმატში 
მონაწილეობის მიმართ, რათა უზრუნველყოს დამატებითი პლატფორმა სამხრეთ 
კავკასიის რეგიონში არალიბერალური მოთამაშეების ამბიციების 
დასაბალანსებლად. 
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პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 
 
პუბლიკაცია მომზადდა “ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის - სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“  
მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს ჰაინრიჰ 
ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის - სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“ და „საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 
 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
ნინო სამხარაძე, “3+3 ერთის გარეშე: საქართველოს სამხრეთკავკასიური გამოწვევები და პერსპექტივები”, 
პოლიტიკის ნარკვევი #36, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, დეკემბერი, 2021. 
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