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რუ სე თის ბრალ დე ბე ბი  
- ფაქ ტე ბის კო რექ ტი რე ბა
რუ სე თის აგ რე სი ამ უკ რა ინ ის მი მართ გა მო იწ ვია რუ სე თის სა ერ თა შო რი სო იზ ოლ აცია, მათ შო
რის ნა ტოს თან პრაქ ტი კუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის შეზღუდ ვაც.

თა ვი სი ქმე დე ბე ბი დან ყუ რა და ღე ბის გა და ტა ნის მიზ ნით, რუ სეთ მა გა მოთ ქვა რი გი ბრალ დე
ბე ბი სა ნა ტოს მი მართ, რაც და ფუძ ნე ბუ ლი იყო ფაქ ტე ბის არ ას წორ ინ ტერ პრე ტი რე ბა სა და 
ნა ტოს მხრი დან იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მცდე ლო ბე ბის იგ ნო რი რე ბა ზე, რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბო და 
რუ სეთ თან პარ ტნი ორ ობ ის დამ ყა რე ბას.

რუ სეთ მა ას ევე უს აფ უძ ვლოდ შე უტია უკ რა ინ ის ხე ლი სუფ ლე ბის ლე გი ტი მუ რო ბას და ძა ლა 
გა მო იყ ენა უკ რა ინ ის ტე რი ტო რი ის ნა წი ლის და საპყრო ბად.

მო ცე მუ ლი დო კუ მენ ტი აზ უს ტებს და სწორ პა სუ ხებს გას ცემს მთელ რიგ სა კითხებს. 

ნა ტო სა და რუ სე თის ურ თი ერ თო ბა
რუ სე თი აცხა დებს რომ ნა ტო წლე ბია ცდი ლობს მის მარ გი ნა ლი ზა ცი ას სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე.

1990იანი წლე ბის და საწყი სი დან ალი ან სი მუდ მი ვად ცდი ლობს, ორ მხრი ვი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბი თა და სტრა ტე გი ული პარ ტნი ორ ობ ის დამ ყა რე ბის მიზ ნით, რუ სეთ თან თა ნამ შრომ ლუ
რი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

ჯერ კი დევ საბ ჭო თა კავ ში რი სა და ვარ შა ვის პაქ ტის დაშ ლამ დე, ნა ტომ ამ მი მარ თუ ლე ბით და
იწყო ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა, შეს თა ვა ზა რა რუ სეთს დი ალ ოგი კონ ფრონ ტა ცი ის ნაც ვლად, რი სი 
დას ტუ რიც არ ის 1990 წლის ივ ლი სის ლონ დო ნის სა მი ტი. მომ დევ ნო წლებ ში ალი ან სმა კი დევ 
უფ რო შე უწყო ხე ლი  დი ალ ოგ ის გა აქ ტი ურ ებ ას და თა ნამ შრომ ლო ბის დაწყე ბას, შექ მნა რა თა
ნამ შრომ ლო ბის ახ ალი ფორ მა ტე ბი, პარ ტნი ორ ობა მშვი დო ბი სათ ვის (PfP) და ევ როატ ლან ტი
კუ რი პარ ტნი ორ ობ ის საბ ჭო (EAPC). ორ ივე ფორ მა ტი ღია იყო რო გორც მთე ლი ევ რო პის თვის 
ას ევე რუ სე თის თვის თვის. 

ევ როატ ლან ტი კუ რი უს აფ რთხო ებ ის კუთხით რუ სე თის უნ იკ ალ ური რო ლის აღი არ ებ ის ნიშ ნად, 
რუ სეთ მა და ნა ტომ 1997 წელს ხე ლი მო აწ ერ ეს ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის, თა ნამ შრომ ლო ბი სა 
და უს აფ რთხო ებ ის ფუ ძემ დებ ლურ აქ ტს, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე შე იქ მნა მუდ მივ მოქ მე დი ორ
მხრი ვი საბ ჭო. 2002 წელს კვლავ გა ნახ ლდა ურ თი ერ თო ბე ბი და შე იქ მნა ნა ტორუ სე თის საბ ჭო 
(NRC). 

ნა ტო რუ სე თის საბ ჭოს და არ სე ბის შემ დე,გ ნა ტო და რუ სე თი ერ თად მუ შა ობ დნენ მთელ რიგ 
სა კითხებ ზე, რო გო რე ბი ცაა ნარ კო ტი კებ თან და ტე რო რიზ მთან ბრძო ლა, საზღვაო სა მაშ ვე ლო 
ოპ ერ აცი ებ ისა და სა მო ქა ლა ქო სა გან გე ბო სი ტუ აცი ებ ში მოქ მე დე ბის გეგ მა. მსგავ სი შე თა ვა ზე ბა 
არ  გა მოთ ქმულa სხვა რო მე ლი მე პარ ტნი ორ ის მი მართ.

არ ათუ არ ყო ფი ლა ნა ტოს მხრი დან რუ სე თის მარ გი ნა ლი ზა ცი ის მცდე ლო ბა, პი რი ქით რუ სე თი 
მოიაზრებოდა რო გორც პრი ვი ლი გი რე ბუ ლი პარ ტნი ორი. 

ნა ტოს საქ მი ან ობ ის გაგ რძე ლე ბა და მი სი სა მო მავ ლო გა ფარ თო ება
რუ სი ოფ იცი ალ ური პი რე ბის გან ცხა დე ბით ნა ტო უნ და დაშ ლლი ლი ყო ცი ვი ომ ის დამ თავ რე ბის 
შემ დეგ. ის ინი აცხა დე ბენ, რომ ახ ალი მო კავ ში რე ქვეყ ნე ბის ალი ან სში გა წევ რი ან ება ცენ ტრა
ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი დან ძირს უთხრის რუ სე თის უს აფ რთხო ებ ას.

ნა ტო არ დაშ ლი ლა ცი ვი ომ ის შემ დეგ, რად გან მის წევრ ქვეყ ნებს უნ დო დათ შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნათ 
ის კავ ში რი, რო მე ლიც იძ ლე ოდა უს აფ რთხო ებ ისა და სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტი ას ტრან სატ ლან
ტი კურ სივ რცე ში. რო გორც ლონ დო ნის დეკ ლა რა ცია გან მარ ტავს, „ჩვენ გვჭირ დე ბა ვიდ გეთ 
ერ თად, რა თა გა ვა ხან გრძლი ვოთ მშვი დო ბა რომ ლი თაც ბო ლო  ოთხი ათ წლე ულია ვსარ გებ
ლობთ.” იმ ფა სე ულ ობ ებ ის შე ნარ ჩუ ნე ბით რაც ყო ველ თვის წარ მო ად გენ და მის წარ მმარ თველ 
ძა ლას, ნა ტო გახ და უფ რო ძლი ერი ვიდ რე უბ რა ლოდ სამ ხედ რო ალი ან სია. ის გახ და პო ლი ტი
კუ რი ფო რუ მი დი ალ ოგ ისა და თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის. 

ნა ტოს ღია კა რის პო ლი ტი კა ყო ველ თვის იყო და იქ ნე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი ევ რო პუ ლი დე მოკ რა
ტი ის თა ვი სუ ფალ არ ჩე ვან ზე. რო დე საც უკ რა ინ ამ აირ ჩია „რო მე ლი მე სამ ხედ რო ბლოკ ში არ 
გა წევ რი ან ებ ის” პო ლი ტი კა, ნა ტომ პა ტი ვი სცა მის არ ჩე ვანს. რუ სე თის მხრი დან იმ ის მტკი
ცე ბა რომ ნა ტო ცდი ლობ და ძა ლა და ეტ ან ებ ინა უკ რა ინ ის ათ ვის, შე სუ ლი ყო მის რი გებ ში, იყო 
და არ ის სიც რუე.

ნა ტომ შე ას რუ ლა ჩრდი ლოატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე  10 მუხ ლის პი რო ბე ბი, რომ
ლის თა ნახ მა დაც „მო კავ ში რე ებს შე უძ ლი ათ სა ყო ველ თაო შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, გა წევ
რი ან ებ ის მიზ ნით, მო იწ ვი ონ ნე ბის მი ერი სხვა ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფო, რო მე ლიც პა სუ ხობს 
ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ფა სე ულ ობ ებს და თა ვი სი წვლი ლი შე აქ ვს ჩრდი ლოატ
ლან ტი კუ რი სივ რცის უს აფ რთხო ებ აში”.

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია



19522009 წლებ ში 6 შემ თხვე ვა და ფიქ სირ და რო ცა ევ რო პულ მა ქვეყ ნებ მა გა აკ ეთ ეს არ ჩე ვა ნი გა ეწ ევ რი ან ებ ინ ათ 
სხვა ქვე ყა ნა იქ მიმ დი ნა რე დე მოკ რა ტი ული პრო ცე სე ბი სა და კა ნო ნის პა ტი ვის ცე მის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ნა ტოს მო
კავ ში რე ქვეყ ნებ მა სა ერ თო კონ სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე ეს ქვეყ ნე ბი თა ვი ანთ რი გებ ში მი იღ ეს. 

ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის გა ფარ თო ება და ეხ მა რა ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის რიგ ქვეყ ნებს, თა ვი 
გა ერ თვათ იმ რთუ ლი რე ფორ მე ბის თვის, რომ ლე ბიც სა ჭი რო იყო ალი ან სში გა წევ რი ან ებ ის ათ ვის. ამ რე ფორ მებ მა 
სა შუ ალ ება მის ცა იმ ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს ეს არ გებ ლათ დე მოკ რა ტი ული არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბით, შე ეგ რძნოთ კა ნო ნის 
უზ ენა ეს ობა და ძლი ერი ეკ ონ ომ იკ ური წინ სვლა. ამ ცვლი ლე ბებ მა და აკ ავ ში რა ერ თმა ნეთ თან ევ რო პის ქვეყ ნე ბი და 
ევ რო პას შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა ყო ფი ლი ყო ის ეთი ერ თი ანი, თა ვი სუ ფა ლი და მშვი დო ბი ანი, რო გო რიც არ ყო ფი ლა 
არ ას დროს თა ვი სი ის ტო რი ის გან მავ ლო ბა ში. 

რუ სეთ მაც მო აწ ერა ხე ლი ფუ ძემ დებ ლუ რი აქ ტის ამ გვარ ხედ ვას. მან სა კუ თარ თავ ზე აიღო პა სუ ხის მგებ ლო ბა „ 
შე ექ მნა უს აფ რთხო ებ ისა და სტა ბი ლუ რო ბის ერ თი ანი სივ რცე ევ რო პა ში, საზღვრე ბი სა და გავ ლე ნის სფე რო ებ ის 
გა და ნა წი ლე ბის გა რე შე” და „პა ტი ვი ეცა ყვე ლა ქვეყ ნის სუ ვე რე ნი ტე ტის, და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა და ტე რი ტო რი ული 
მთლი ან ობ ის ათ ვის და ამ ქვეყ ნე ბის უფ ლე ბი სათ ვის, აერ ჩი ათ უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფის მათ თვის შე სა ფე
რი სი სა შუ ალ ებ ები”

ამ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა პი რის პი როდ, დღეს რუ სე თი ცდი ლობს შექ მნას თა ვი სი გავ ლე ნის სფე რო უკ რა ინ ის ტე რი
ტო რი ის ნა წი ლის მი ტა ცე ბით, ახ დენს დი დი რა ოდ ენ ობ ის სამ ხედ რო ძა ლე ბის მო ბი ლი ზა ცი ას რუ სე თის საზღვარ თან 
და ითხოვს, რო გორც ეს რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრმა, სერ გეი ლავ როვ მა, გა აჟღე რა რომ „უკ რა ინა არ 
უნ და იყ ოს რო მე ლი მე ბლო კის ნა წი ლი”. 

რუ სე თი აცხა დებს, რომ ნა ტომ და დო არ გა ფარ თო ებ ის პი რო ბა
რო გორც რუ სე თის ოფ იცი ალ ური პი რე ბი აცხა დე ბენ, აშშსა და გერ მა ნი ის ოფ იცი ალ ურ მა პი რებ მა 1990 წელს და
დეს პი რო ბა, რომ ნა ტო არ გა ფარ თოვ დე ბო და აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტრა ლურ ევ რო პა ში, არ შექ მნი და სამ ხედ რო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რას რუ სე თის საზღვარ თან ახ ლოს და არ გა ნა თავ სებ და იქ მუდ მივ ჯა რებს.

ას ეთი პი რო ბა არ ას ოდ ეს ყო ფი ლა და დე ბუ ლი და არ არ სე ბოbს რა იმე ოფ იცი ალ ური მტკი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც და
ად ას ტუ რებ და რუ სე თის ამ გა ნაცხადს. მსგავ სი პი რო ბის და დე ბის შემ თხვე ვა ში, ის იარ სე ბებ და წე რი ლო ბი თი სა ხით 
და და დას ტუ რე ბუ ლი იქ ნე ბო და ნა ტოს ყვე ლა წევ რი ქვეყ ნის მი ერ. მე ტიც, იდეა ნა ტოს გა ფარ თო ებ ის შე სა ხებ გაჩ
ნდა გერ მა ნი ის გა ერ თი ან ებ იდ ან წლე ბის შემ დეგ და ამ რი გად ვერ იქ ნე ბო და ალი ან სის დღის წეს რიგ ში იმ პე რი ოდ ში, 
რო გორც ამ ას რუ სე თი ამ ტკი ცებს. 

ას ევე არ შე ეფ ერ ება სი მარ თლეს ნა ტოს პი რო ბა, არ შე ექ მნა ინ ფრას ტრუქ ტუ რა რუ სე თის საზღვრებ თან ახ ლოს. 
ფუ ძემ დებ ლურ აქ ტში ნა ტო კი დევ ერ თხელ აღ ნიშ ნავს, რომ  „არ სე ბუ ლი და წი ნას წარ გან ჭვრე ტა დი უს ფრხო ებ ის 
გა რე მოს გათ ვა ლის წი ნე ბით, ალი ან სი, სა ჭი რო თავ სე ბა დო ბის, ინ ტეგ რა ცი ისა და საბ რძო ლო შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, გა ნა ხორ ცი ელ ებს რო გორც კო ლექ ტი ურ თავ დაც ვით, ას ევე სხვა სა ხის მი სი ებს. ამ მიზ ნის 
მი საღ წე ვად ალი ან სი არ გეგ მავს და მა ტე ბი თი მუდ მი ვი საბ რძო ლო ძა ლე ბის სად მე გან თავ სე ბას. შე სა ბა მი სად მას 
მო უწ ევს იზ რუ ნოს, რომ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა თავ სე ბა დი იყ ოს და სა ხულ ამ ოც ან ებ თან. ამ თვალ საზ რი სით, ალი ან სის 
ძალ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა შე იძ ლე ბა მოხ დეს ის ეთ სი ტუ აცი ებ ში, რო გო რი ცაა თავ დაც ვა მო სა ლოდ
ნე ლი აგ რე სი ის საფ რთხის შემ თხვე ვა ში, მშვი დო ბის დაც ვის მი სი ის მხარ და ჭე რა გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის წეს დე ბი სა 
და ეუთ ოს ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, ას ევე ევ რო პის კონ ვენ ცი ური ძა ლე ბის შე სა ხებ (CFE) ხელ შეკ რუ
ლე ბი თა და 1994 წლის ვე ნის დო კუ მენ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სამ ხედ რო წვრთნე ბის დროს. ძალ თა შე საძ ლებ ლო
ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ას ევე შე საძ ლე ბე ლია ორ მხრი ვად შე თან ხმე ბუ ლი გამ ჭვირ ვა ლე ზო მე ბის გა ტა რე ბის მიზ ნით.

ნა ტომ მარ თლაც და უჭ ირა მხა რი სამ ხედ რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა ნახ ლე ბას, მაგ. სა ჰა ერო ბა ზე ბის გა მარ თვას იმ 
ქვეყ ნებ ში რომ ლე ბიც უკ ვე შეუერთდნენ ალი ან სს, რა თა მა თი სამ ხედ რო ძა ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და სამ ხედ რო 
წვრთნე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში მო ეყ ვა ნა ალი ან სის მოთხოვ ნებ თან.  თუმ ცა ნი შან დობ ლი ვია, რომ საბ რძო ლო ძა ლე ბი, 
რომ ლე ბიც მუდ მი ვად არი ან გან ლა გე ბუ ლი ახ ალი წევ რი ქვეყ ნე ბის ტე რი ტო რი ებ ზე მხო ლოდ ამ ქვეყ ნე ბის სა კუ თა
რი შეიარაღებული ძა ლე ბია.

ჯერ კი დევ უკ რა ინ ის კრი ზი სამ დე ალი ან სის ძა ლე ბის ერ თა დერ თი ხი ლუ ლი ნი შა ნი იყო ნა ტოს რე აქ ტი ული თვით
მფრი ნა ვე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებ ში სა ჰა ერო სა პო ლი ციო მი სი ით. ამ გვა რი 
მი ნი მა ლუ რი თავ დაც ვი თი ქმე დე ბე ბი არ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მნიშ ნვნე ლო ვან საბ რძო ლო ძა ლად, რო გორც ეს დამ
ფუძ ნებ ლურ აქ ტშია აღ ნიშ ნუ ლი.

უკ რა ინ ის კრი ზის დაწყე ბის თა ნა ვე ნა ტომ მი იღო ზო მე ბი აღ მო სავ ლე თის წევ რი ქვეყ ნე ბის და სა ცა ვად, რაც ას ევე შე ეს აბ
ამ ება დამ ფუძ ნებ ლურ აქ ტს და გა მოწ ვე ულია რუ სე თის მხრი დან დეს ტა ბი ლი ზა ცი ური სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბით. 

და ბო ლოს, დამ ფუძ ნებ ლუ რი აქ ტის თა ნახ მად „რუ სეთ მა თა ვის მხრივ უნ და გა მო იჩ ინ ოს მსგავ სი თავ შე კა ვე ბა ევ
რო პა ში თა ვი სი სამ ხედ რო ძა ლე ბის დის ლო ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბით.” რუ სე თის აგ რე სია უკ რა ინ ის მი მართ არ ის 
მის მი ერ აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა, ას ევე ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ური ძა ლე ბის (CFE) შე სა ხებ ხელ შეკ
რუ ლე ბის ცალ მხრი ვად შე ჩე რე ბაც. 



რუ სე თი აცხა დებს პრე ტენ ზი ას რომ ნა ტო იგ ნო რი რე ბას უკ ეთ ებს  
მის შეშ ფო თე ბას რა კეტ სა წი ნა აგ მდე გო თავ დაც ვას თან და კავ ში რე ბით
ნა ტოს არ მო უხ დე ნია რუ სე თის შეშ ფო თე ბის იგ ნო რი რე ბა. პი რი ქით, ალი ან სი ყო ველ თვის ცდი ლობ და ეთ ან ამ შრომ ლა 
რუ სეთ თან რა კეტ სა წი ნა აღ მდე გო თავ დაც ვას თან და კავ ში რე ბით. 2010 წლის ლი სა ბო ნის სა მიტ ზე ნა ტოს წევ რი ქვეყ ნე ბის 
და მთავ რო ბის მე თა ურ ებ მა მი იღ ეს გა დაწყვე ტი ლე ბა რა კეტ სა წი ნა აგ მდე გო თავ დაც ვი თი სის ტე მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის შე სა ხებ, რაც მიზ ნად ის ახ ავს ნა ტოს ევ რო პუ ლი მო სახ ლე ობ ის, ტე რი ტო რი ებ ისა და სამ ხედ რო ძა ლე ბის 
დაც ვას, და ამ მიზ ნით, ალი ან სმა თა ნამ შრომ ლო ბის თვის რუ სე თიც მო იწ ვია”. 

ამ გვა რი მზა ობ ის შე სა ხებ კი დევ ერ თხელ  გა იმე ორ ეს ალი ან სის წევ რებ მა 2012 წლის მა ის ში ჩი კა გოს სა მიტ ზე, სა დაც 
ლი დე რებ მა ხაზ გას მით აღ ნიშ ნეს რომ ნა ტო „კვლა ვაც თა ნახ მაა ორ მხრი ვი ნდო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის პი რო ბებ ში 
ით ან ამ შრომ ლოს რა კეტ სა წი ნა აღ მდე გო თავ დაც ვის სა კი თებ ში და გა ნაცხა დეს, რომ ნა ტოს რა კეტ სა წი ნა აღ მდე გო თავ
დაც ვა „არ უთხრის ძირს რუ სე თის სტრა ტე გი ული თავ დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბებს”. ნა ტომ ას ევე წა მო აყ ენა წი ნა და დე ბა 
პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლედ წარ მარ თვის თა ობ აზე და შეს თა ვა ზა რუ სეთს შე ექ მნათ ნა ტორუ სე თის რა კეტ სა წი ნა აღ
მდე გო თავ დაც ვის ორი ცენ ტრი. რუ სეთ მა უარი თქვა ამ შე მო თა ვა ზე ბებ ზე. 

სა მი ტის დეკ ლა რა ცი ები პო ლი ტი კურ და პი რე ბებ ზე მე ტია: ის ინი გან საზღვრა ვენ ნა ტოს პო ლი ტი კას. ნა ტოს თან 
მო ლა პა რა კე ბე ბის ნაც ვლად რუ სეთ მა წა მო აყ ენა თა ვი სი არ გუ მენ ტე ბი, რი თიც იგ ნო რი რე ბა გა უკ ეთა ნა ტოს აშ
კა რად გა მო ხა ტულ პო ლი ტი კას. რო გორც რუ სე თის და მო უკ იდ ებ ელ მა სამ ხედ რო ექ სპერ ტებ მა გან მარ ტეს, ნა ტოს 
რა კეტ სა წი ნა აღ მდე გო თავ დაც ვა არ წარ მო ად გენს საფ რთხეს რუ სე თი სათ ვის და არც მი სი სტრა ტე გი ული სამ ხედ რო 
ძა ლე ბის ეფ ექ ტუ რო ბას აყ ენ ებს რა იმე ზი ანს. რუ სე თის მთავ რო ბამ რა კეტ სა წი ნა ამ დე გო თავ დაც ვის სა კითხი ბრალ
დე ბე ბის სა ბა ბად უფ რო გა მო იყ ენა, ვიდ რე პარ ტნი ორ ობ ის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად. 

რუ სე თის მხრი დან ნა ტოს სამ ხედ რო ძა ლე ბის ლე გი ტი მუ რო ბის კრი ტი კა ლი ბი აში
ყი რიმ ში თა ვი სი უკ ან ონო ქმე დე ბე ბის და სა ცა ვად რუ სეთ მა ნა ტოს ზო გი ერ თი ოპ ერ აცი ის ლე გი ტი მუ რო ბა ზე და იწყო 
სა უბ არი. 

აღ ნიშ ნულ ოპ ერ აცი ებს შო რის იგ ულ ის ხმე ბო და ნა ტოს მი ერ 2011 წელს ლი ბი აში მშვი დო ბი ანი მო ქა ლა ქე ებ ის და სა
ცა ვად ჩა ტა რე ბუ ლი ოპ ერ აცია. ნა ტოს ქმე დე ბე ბი ეფ უძ ნე ბო და გა ერ ოს უს აფ რთხო ებ ის საბ ჭოს ორ (1970 და 1973 
წლე ბის) რე ზო ლუ ცი ას, რო მელ თა გა ნაც ორ ივე ეთ ან ხმე ბო და გა ერ ოს წეს დე ბის VII თავს და რო მელ თა გა ნაც არც 
ერ თი ყო ფი ლა რუ სე თის მი ერ ურ ყო ფი ლი. არც ისე დი დი ხნის წინ პრე ზი დენ ტმა პუ ტინ მა, ლი ბი ის და ბომ ბვის გა მო, 
ნა ტო აღ ნიშ ნუ ლი რე ზო ლუ ცი ებ ის  დარ ღვე ვა ში და ად ან აშა ულა. ეს სრუ ლი უზ უს ტო ბაა.

გა ერ ოს უს აფ რთხო ებ ის საბ ჭოს 1973 წლის რე ზო ლუ ცი ის თა ნახ მად, ნა ტოს აქ ვს უფ ლე ბა „მი იღ ოს აუც ილ ებ ელი 
ზო მე ბი თავ დას ხმის საფ რთხის ქვეშ მყო ფი მშვი დო ბი ანი მო სახ ლე ობ ისა და და სახ ლე ბუ ლი ად გი ლე ბის და სა ცა ვად”. 
ეს სწო რედ ისაა, რაც ნა ტომ გა აკ ეთა კი დეც რე გი ონ ის სა ხელ მწი ფო ებ ისა და არ აბ ული ლი გის წევ რი ქვეყ ნე ბის 
პო ლი ტი კუ რი და სამ ხედ რო მხარ და ჭე რით.

კონ ფლიქ ტის შემ დეგ ნა ტომ ით ან ამ შრომ ლა გა ერ ოს სა ერ თა შო რი სო კო მი ტეტ თან ლი ბი ის სა კითხის გა მო ძი ებ აში, 
სა დაც და დას ტურ და, რომ არ იყო დარ ღვე ული გა ერ ოს უს აფ რთხო ებ ის საბ ჭოს 1973 წლის რე ზო ლუ ცია ან სხვა 
სა ერ თა შო რი სო კა ნო ნი და გა მო ით ქვა აზ რი იმ ის შე სა ხებ, რომ „ნა ტომ ჩა ატ არა უაღ რე სად ზუს ტი კამ პა ნია სა მო
ქა ლა ქო მო სახ ლე ობ აში მსხვერ პლის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად”. 

რუ სე თის მხრი დან ნა ტოს სამ ხედ რო ძა ლე ბის ლე გი ტი მუ რო ბის კრი ტი კა კო სო ვო ში
ნა ტოს მი ერ კო სო ვო ში ჩა ტა რე ბულ ოპ ერ აცი ას წინ უძ ღო და გა ერ ოსა და სა კონ ტაქ ტო ჯგუ ფის (რომ ლის ერ თერ
თი წევ რი რუ სე თიც იყო) ერ თწლი ანი ინ ტენ სი ური მცდე ლო ბე ბი სა კითხის მშვი დო ბი ან ად მო საგ ვა რებ ლად. გა ერ ოს 
უს აფ რთხო ებ ის საბ ჭომ რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს ეთ ნი კუ რი წმენ დის კვა ლი ფი კა ცია მის ცა და 
ლტოლ ვილ თა მზარ დი რა ოდ ენ ობა მი იჩ ნია სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უს აფ რთხო ებ ის ათ ვის მო სა ლოდ ნელ საფ
რთხედ. ნა ტოს ოპ ერ აცია  „მო კავ ში რე ძა ლე ბი”  და იწყო მი უხ ედ ავ ად  გა ერ ოს უს აფ რთხო ებ ის საბ ჭოს მხრი დან 
ავ ტო რი ზა ცი ის ნაკ ლე ბო ბი სა, რა თა აღ კვე თი ლი ყო ფარ თო მას შტა ბი ანი ძა ლა დო ბა, ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის მუდ მი ვი 
დარ ღვე ვა და მშვი დო ბი ანი მო სახ ლე ობ ის ხოც ვაჟლე ტა.

სა ჰა ერო კამ პა ნი ის შემ დეგ ნა ტომ ჩა ატ არა ოპ ერ აცია „კო სო ვოს ძა ლე ბი”, რო მელ შიც თავ და პირ ვე ლად რუ სე თიც 
შე დი ოდა, და რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და გა ერ ოს მან და ტით (გა ერ ოს უს აფ რთხო ებ ის საბ ჭოს #1244 რე ზო ლუ ცია) 
კო სო ვო ში უს აფ რთხო გა რე მოს შექ მნის მიზ ნით. ამ ას მოყ ვა 10 წლი ანი დიპ ლო მა ტი ური მუ შა ობა გა ერ ოს მეთ ვალ
ყუ რე ობ ის ქვეშ, რა თა სა ბო ლო ოდ მი ეღ ოთ პო ლი ტი კუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბა და და ედ გი ნათ კო სო ვოს სტა ტუ სი, რო
გორც ამ ას გა ერ ოს უს აფ რთხო ებ ის საბ ჭოს #1244 რე ზო ლუ ცია ით ვა ლის წი ნებ და.

კო სო ვოს ოპ ერ აცია ჩა ტარ და ხან გრძლი ვი დის კუ სი ებ ის შემ დეგ, რა შიც ჩარ თუ ლი იყო მთე ლი სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე
გობ რო ბა ამ გრძელ ვა დი ანი კრი ზი სის მო საგ ვა რებ ლად. ხო ლო ყი რიმ ში, კრი ზი სის და მა დას ტუ რე ბე ლი მტკი ცე ბუ ლე ბი სა 
და მო ლა პა რა კე ბე ბის ჩა ტა რე ბის ყვე ლა ნა ირი მცდე ლო ბის გა რე შე, რუ სეთ მა გვერ დი აუარა მთელ სა ერ თა შო რი სო თა
ნა მე გობ რო ბას, მათ შო რის გა ერ ოს და უბ რა ლოდ და იკ ავა სხვა ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ის ნა წი ლი. 
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Russian claims that the Ukrainian authorities are illegitimate 
The current Ukrainian president and government were approved by an overwhelming majority in the Ukrainian parliament 
(371 votes out of 417 registered) on 27 February 2014, including members of the Party of Regions. 

That parliament was elected on 28 October 2012. The Russian Foreign Ministry at the time declared that the elections were 
held “peacefully, without any excesses and in line with generally-accepted standards” and “confirmed Ukraine’s commitment to 
democracy and the rule of law.” The statement can be read in Russian here.

The parliament which Russia called legitimate then can hardly be called illegitimate now. 

Russian claims that the so-called referendum in Crimea was legal 
Russian officials claim that the so-called referendum in Crimea on 16 March was legal. 

The referendum was illegal according to the Ukrainian constitution (available in Ukrainian here, Russian here, English here), 
which states that questions  “of altering the territory of Ukraine are resolved exclusively by an All-Ukrainian referendum.” 
Crimea, as part of Ukraine, has the status of an autonomous republic, but any issues about its authority have to be resolved by 
the Ukrainian parliament (article 134) and its constitution has to be approved by the Ukrainian parliament (article 135).

Additionally, the so-called referendum was organized in a matter of weeks by a self-proclaimed Crimean leadership that was 
installed by armed Russian military personnel after seizing government buildings. 

Russian claims that the annexation of Crimea was justified by the opinion of the International Court of 
Justice on the independence of Kosovo 
Russian leaders claim that the precedent for the so-called declaration of independence of Crimea was the advisory opinion of 
the International Court of Justice on the independence of Kosovo (online here). 

However, the court stated clearly that their opinion was not a precedent. The court said they had been given a “narrow and 
specific” question about Kosovo’s independence which would not cover the broader legal consequences of that decision. 

The court highlighted circumstances in which claims for independence would be illegal. This would include if “they were, or 
would have been, connected with the unlawful use of force”. An example of “an unlawful use of force” would be an invasion 
and occupation by a neighbouring country – which is exactly what Russia has done.

Furthermore, the process leading to Kosovo’s declaration of independence spanned years and included an extensive process led 
by the United Nations. Russian claims ignore all of these facts.
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რუ სე თი აცხა დებს რომ უკ რა ინ ის ხე ლი სუფ ლე ბა არ ალ ეგ იტ იმ ურია
უკ რა ინ ის ახ ლან დე ლი პრე ზი დენ ტი და მთავ რო ბა დამ ტკი ცე ბუ ლი იქ ნა 2014 წლის 27 თე ბერ ვალს უკ რა ინ ის პარ
ლა მენ ტის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბით (რე გის ტრი რე ბუ ლი 417 დან 371 ხმით), მათ შო რის რე გი ონ ებ ის პარ ტი ის 
წევ რე ბის მო ნა წი ლე ობ ით.

ეს პარ ლა მენ ტი არ ჩე ული იყო 2012 წლის 28 ოქ ტომ ბერს. რუ სე თის მა შინ დელ მა სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრმა გა
ნაცხა და, რომ არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ და „მშვი დო ბი ან ად, დარ ღვე ვე ბის გა რე შე და სა ყო ველ თა ოდ აღი არ ებ ული სტან
დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად” და მან ვე გა ნაცხა და, რომ ამ ით „დას ტურ დე ბა უკ რა ინ ის ერ თგუ ლე ბა დე მოკ რა ტი ისა და 
კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის მი მართ.” 

პარ ლა მენ ტი, რო მე ლიც რუ სეთ მა მა შინ მი იჩ ნია ლე გი ტი მუ რად, არ შე იძ ლე ბა ახ ლა იყ ოს არ ალ ეგ იტ იმ ური. 

რუ სე თი აცხა დებს რომ ე.წ. ყი რი მის რე ფე რენ დუ მი კა ნო ნი ერი იყო
რუ სე თი აცხა დებს რომ 16 მარ ტს ჩა ტა რე ბუ ლი ე.წ. ყი რი მის რე ფე რენ დუ მი კა ნო ნი ერი იყო. 

უკ რა ინ ის კონ სტი ტუ ცი ის თა ნახ მად აღ ნუშ ნუ ლი რე ფე რენ დუ მი არ აკ ან ონი ერია, რო მე ლიც აცხა დებს რომ „უკ რა ინ ის 
ტე რი ტო რი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი უნ და გა და იჭ რას სრუ ლი ად უკ რა ინ ის რე ფე რენ დუ მით”. ყი რი მი თუმ ცა 
სარ გებ ლობს უკ რა ინ ის ავ ტო ნო მი ური ოლ ქის სტა ტუ სით, ხე ლი სუფ ლე ბის სა კითხში ექ ვემ დე ბა რე ბა უკ რა ინ ის პარ
ლა მენ ტს (პუნ ქტი 134) და მი სი კონ სტი ტუ ცია და მოწ მე ბუ ლი უნ და იყ ოს უკ რა ინ ის პარ ლა მენ ტის მი ერ (პუნ ქტი 135). 

ხო ლო ე.წ. რე ფე რენ დუ მი ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო რამ დე ნი მე კვი რა ში ყი რი მის თვითგა მოცხა დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ, რო მე ლიც და ინ იშ ნა რუ სე თის შეიარაღებული სამ ხედ რო პი რე ბის მი ერ სამ თავ რო ბო შე ნო ბე ბის და კა ვე ბის 
შემ დეგ. 

რუ სე თი აცხა დებს რომ ყი რი მის ან ექ სია გა მარ თლე ბუ ლია მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა-
ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს მი ერ კო სო ვოს სა კითხზე დაშ ვე ბუ ლი პრე ცე დენ ტით
რუ სი ლი დე რე ბი აცხა დე ბენ, რომ ყი რი მის ე.წ. და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა მოცხა დე ბის პრე ცე დენ ტი ეფ უძ ნე ბო და სა
ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს მი ერ კო სო ვოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღი არ ებ ის შე სა ხებ სა კონ სულ ტა ციო მო საზ რე ბას. 

თუმ ცა სა სა მარ თლომ პირ და პირ გა ნაცხა და, რომ მა თი მო საზ რე ბა არ უნ და ჩა ით ვა ლოს პრე ცე დენ ტად. სა სა მარ
თლოს თქმით, კო სო ვოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის სა კითხი იმ დე ნად „ვიწ რო და სპე ცი ფი ური” იყო, რომ ეს გა დაწყვე ტი
ლე ბა ვერ გავ რცელ დე ბო და სხვა სა მარ თლებ ლივ შემ თხვე ვებ ზე. 

სა სა მარ თლომ ხა ზი გა უს ვა იმ გა რე მო ებ ებს, რომ ლის დრო საც და მო უკ იდ ებ ლო ბა ზე პრე ტენ ზია უკ ან ონ ოდ ით ლე ბა. 
ეს ით ვა ლის წი ნებს ის ეთ გა რე მო ებ ას, რო ცა „ის ინი იყ ვნენ ან იქ ნე ბოდ ნენ და კავ ში რე ბუ ლი ძა ლის უკ ან ონო გა მო ყე
ნე ბას თან”. „ძა ლის უკ ან ონო გა მო ყე ნე ბის” მა გა ლი თია მე ზო ბე ლი ქვეყ ნის ტე რი ტო რი აზე შეჭ რა და მი სი ოკ უპ აცია 
 სწო რედ ის, რაც რუ სეთ მა გა აკ ეთა. 

მე ტიც, კო სო ვოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღი არ ებ ას  წინ უძ ღო და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი და 
მო იც ავ და გა ერ ოს მი ერ ჩა ტა რე ბულ ფარ თო მას შტა ბი ან საქ მი ან ობ ას. რუ სე თის მხრი დან გა მოთ ქმუ ლი პრე ტენ ზი ები 
იგ ნო რი რე ბას უკ ეთ ებს ყვე ლა ამ ფაქ ტს.

ფაქტების ქრონიკა

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია


