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Gürcüstan NATO üzvü ola bilməz,  
çünki Rusiya buna imkan verməz! 

Gürcüstanın NATO üzvü olmasına NATO-nun üzvü olmayan 
bir ölkə mane ola bilməz. NATO-ya üzvlük Gürcüstan 
əhalisinin əksəriyyətinin müstəqil seçimidir. İstənilən 
suveren ölkənin öz təhlükəsizliyini qorumaq 
və xarici istiqamətini müəyyənləşdirmək 
hüququ vardır. NATO-da bir ölkənin 
üzv olmasına qərarı, konsesus 
əsasında alyansa üzv olan 
ölkələr qəbul edirlər. 
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NATO-nun heç bir hüquqi sənədində,  hansısa bir ölkənin işğal 
altında qalan ərazilərinin NATO üzvü olmasına maneçilik 
törədəcəyi  göstərilməmişdir. NATO-ya üzv olmaq üçün 
zəruri meyarlardan söz açılan yeganə icbari sənəd, alyansın 
təsisedici nizamnaməsinin –Vaşinqton sazişinin 
10-cu maddəsidir. 10-cu maddəyə görə, 
NATO üzvü ölkələr alyansa istənilən 
avropa dövlətini dəvət edə bilərlər, 
hansı ki sazişlə nəzərə alınan 
şərtləri yerinə yetirməyə  və 
Şimali Atlantik regionunun 
təhlükəsizliyinə töhfə 
verməyə qadirdir. Bu 
meyarlarla, Gürcüstan 
NATO-nun üzvü həm 
də  beynəlxalq səviyyədə 

İşğal altında olan ərazilər problemi 
öz həllini tapmayınca Gürcüstan 
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tanınan sərhədləri içərisində, yəni hazırda işğal altında olan 
Abxaziya və Tsxinvali bölgələri də hesaba alınmaqla ola bilər. 

Qeyd olunmalıdır ki, NATO-nun tarixində bir ölkənin qonşuları 
ilə sərhədi müəyyənləşdirmədən belə alyansa üzv olması halı 
baş vermişdir. 2004-cü ildə NATO-ya üzv olduqda Baltiya 
ölkələri sərhədlərin demorkasiyası məsələlərini Rusiya ilə hələ 
həll etməmişdilər, çünki bu sonuncusu prosesi ləngidirdi.  Buna 
baxmayaraq, NATO yenə də siyasi bir qərar verərək Baltiya 
ölkələrini NATO-ya  mövcud vəziyyətlə dəvət etməyə qərar 
verdi, Rusiya ilə mövcud ərazilərlə bağlı məsələləri yoluna 
qoymağı isə sonraya, danışıqlara həvalə etdi. Latviya, üzv 
olduqdan sonra tezcə, 2007-ci ildə 
Rusiya ilə sərhədlərin təyini 
haqqında saziş imzaladı, 
Estoniya isə sərhəd üzrə 
razılaşmanı hələ 2005-ci 
ildə, sonra isə 2014-cü 
ildə imzaladı, lakin 
saziş hələ qüvvəyə 
minməmişdir.



Bu mif reallıqdan tamamilə uzaqdır. NATO-ya üzv olmaq heç 
də işğal altında qalan ərazilərdən vaz keçmək deyildir! 
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Gürcüstan, NATO-ya üzv olmasının 

əvəzində, işğal altında qalan ərazilərin 
qaytarılmasından imtina etməlidir

NATO-ya üzv 
olmaq heç də 
işğal altında 

qalan ərazilərdən 
vaz keçmək 

deyildir! 
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Əslində, NATO Gürcüstannın 
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 
onun beynəlxalq səviyyədə tanınan 
sərhədləri içində sabit şəkildə 
dəstəkləyir.  Alyansın mövqesinə 
görə, Tsxinvali bölgəsi və Abxaziya 
Gürcüstanın ayrılmaz bir hissəsidir. NATO 
daima  Rusiyadan  Gürcüstanın bölgələrinin 
müstəqil dövlətlər kimi tanımaq qərarını geri 
çəkməsini və Gürcüstandan işğalçı 
qoşunlarını çıxarmasını tələb edir.

NATO Gürcüstannın suverenliyini və 
ərazi bütövlüyünü onun beynəlxalq 
səviyyədə tanınan sərhədləri içində 
sabit şəkildə dəstəkləyir.
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NATO-ya üzv  olduqdan sonra, 

Gürcüstanda NATO-nun hərbi bazaları 
avtomatik şəkildə yerləşdiriləcəkdir

NATO-nun hərbi 
bazasının üzv olan 

ölkənin ərazisinə 
yerləşdirməsi 

avtomatik olmur. Bu 
qərar üzv ölkənin 
istəyindən asılıdır.  

NATO bərabərlik və demokratiklik prinsipi ilə idarə olunur. 
Orda qərarlar konsesus əsasında qəbul olunur. Alyansa 
üzv olduğumuz təqdirdə, qəraralma zamanı, Gürcüstanın, 
NATO-nun bir üzvü olaraq, hamı kimi bir səsi olacaqdır.  

Üzv olduqdan sonra, NATO ilə nə kimi əməkdaşlıq 
etmək istədiyini ölkənin özü müəyyənləşdirəcəkdir. 
Bu əməkdaşlığın məqsədi isə yalnız və yalnız ölkənin 
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təhlükəsizliyini möhkəmlətməkdir. NATO-nun hərbi 
bazasının üzv olan ölkənin ərazisinə yerləşdirməsi 
avtomatik olmur. Bu qərar üzv ölkənin istəyindən asılıdır.  

Məsələn, hava müdafiə sistemi olmayan ölkələrin hava 
məkanında alyans daima patrul edir. 2004-cü ildən NATO 
təyyarələri Albaniya, Estoniya, Litva, Latviya və Sloveniya 
ərazilərini ilin 365 günü, həftədə 24 saat ərzində qoruyurlar. 
NATO bu qərarı həmin ölkələrin tələbi əsasında qəbul etdi.



 Sülhməramlı missiyalarda iştirakla:
•	 Gürcüstan  terrorçuluğa qarşı mübarizəyə və qlobal təhlükə-

sizliyə əhəmiyyətli töhfə verir. 
•	 hərbi qulluqçular unikal hərbi təcrübə alırlar, nəticədə 

Gürcüstanın hərbi imkanları inkişaf edir.  Təxminən 12 000-
dən çox gürcü hərbçisi artıq müvafiq hazırlıq görmüşdür. 
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Sülhməramlı missiyalarda iştirak 

etməklə, Gürcüstan Silahlı Qüvvələri 
başqalarının müharibəsində döyüşürlər  
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Bu təcrübə ilə Gürcüstanın  yüksək 
səviyyədə hazırlanmış və NATO standartları 
ilə tamamilə uyğun qoşunu varıdır. Bu 
isə ölkənin inkişafı yolunda əhəmiyyətli 
qaynaqlardan biridir. 

•	 gürcü əsgərlər onlara həvalə olunan vəzifəni 
nümunəvi şəkildə yerinə yetirirlər və 
Gürcüstanı həm NATO, həm də tərəfdaş 
ölkələrin yanında ləyaqətli şəkildə təmsil 
edirlər. Bu Gürcüstanı etibarlı tərəfdaş kimi 
göstərir. 

•	 etibarlı tərəfdaş statusu ilə  Gürcüstan 
məsələsi beynəlxalq səviyyədə daima 
aktualdır. Bu NATO tərəfindən Gürcüstana 
köməyin davam etməsinə dəstək verir. 

NATO-ya üzv olmaq üçün sülhməramlı 
missiyalarda iştirak dəstək xarakterli 
amillərdəndir. 

yüksək 
səviyyədə 
hazırlanmış 
və NATO 
standartları 
ilə tamamilə 
uyğun qoşunu 
varıdır.



Şimali Atlantik Təşkilatı sülhün təmin olunması üçün 
yaradıldı. Onun hərəktərləri heç vaxt hansısa dövlətə qarşı 
yönəlməmişdir. Alyans öz üzvlərini siyasi və hərbi yollarla 
qoruyur. O demokratik dəyərləri tətbiq etməyə yardım edir 
və mübahisələrin, cari münaqişələrin dinc yollarla həllinə 
yönəlmişdir.   

6NATO aqressiv və qeyri-stabillik 
gətirən təşkilatdır
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bir ya birdən çox 
dövlətə qarşı həyata 

keçirilmiş hücum 
NATO-nun hər bir 

üzvünə hücum kimi 
qəbul olunur.

Şimali Atlantik Alyansının 
ən əsas prinsiplərindən biri 
kollektiv müdafiədir. NATO-nun 
Təsisçi Xartiyasının (Vaşinqton 
müqaviləsi) 5-ci  maddəsində 
kollektiv müdafiə öhdəliyi 
verilmişdir. Həmin öhdəliyə 
görə, bir ya birdən çox dövlətə 
qarşı həyata keçirilmiş hücum 
NATO-nun hər bir üzvünə hücum 
kimi qəbul olunur. Belə olduqda 
Alyans təhlükəyə məruz qalmış 
üzv ölkəyə ya ölkələrə yardım 
edəcəkdir və hər cür lazımi 
hərəkəti icra edəcəkdir.



Neytrallığın elanı beynəlxalq səviyyədə tanınmış razılaşmaya 
əsaslanmalıdır. Daha konkret, neytrallıq bir dövlətdə güclü 
dövlətlər tərəfindən neytrallığı tanındıqda və eyni zamanda 
onların həmin statusun qarantorları olduqda  baş tutur. İsveçrə, 

Avstriya və Türkmənistan daimi neytrallığa beynəlxalq 
razılaşmalarla nail oldular. 

O ki qaldı qarantiyalara, Gürcüstana gəldikdə ən 
azı bir qonşusu –Rusiya neytrallığa zəmanətdar 
ola bilməz, çünki o Gürcüstanın ərazilərini işğal 
etmişdir. 

Neytrallığı qorumaq olduqca böyük xərclərlə 
əlaqədardır. Yalnız güclü iqtisadiyyata sahib bir ölkə 
müstəqil şəkildə öz müdafiəsini və təhlükəsizliyini 
təmin edə bilər.  

7Nə qərb, nə şimal. Gürcüstan üçün ən 
yaxşı variant neytrallıqdır!
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Neytrallıq bir sıra öhdəlikləri də nəzərdə tutur:  
ölkə heç bir hərbi münaqişədə iştirak etməməlidir; 
həmçinin, onun ərazisindən başqa ölkənin qoşunu 
keçə bilməz və hərbi baza yerləşə bilməz.  

O da qeyd olunmalıdır ki, Rusiya tərəfindən 
neytrallıq mövzusu ilə manipulyasiya yeni deyildir. 
1920-ci ildə Rusiya Gürcüstanın Demokratik 
Respublikasının müstəqilliyini tanıdı və əvəzində 
Gürcüstanı neytrallığa razı saldı. Bu yolla, Gürcüstan 
müttəfiqlər axtarmağın nəzəri şansını belə itirmiş 
oldu və bu səbəbdən də 1921-ci ildə Rusiya onu 
asandca zəbt etdi. Bu zəbtlə o Gürcüstanla bir il 
əvvəl imzaladığı müqaviləni pozmuş oldu.

Müasir dövrdə belə Rusiyanın bir ölkənin neytrallığını 
pozmasına dair misalı mövcuddur. 1994-cü ildə 
Moldova da konstitusiya ilə neytrallığını elan etdi. 
Buna baxmayaraq 1990-cı illərdən etibarən bu günə 
kimi, Moldova Respublikası Dnestryanı bölgəsindəki 
dondurulmuş münaqişədən əziyyət çəkir və ora məhz 
Rusiya bazaları yerləşdirilmişdir. 

Neytrallığın 
elanı 
beynəlxalq 
səviyyədə 
tanınmış 
razılaşmaya 
əsaslanmalıdır.

Neytrallığı 
qorumaq 
olduqca böyük 
xərclərlə 
əlaqədardır.



NATO hücumçu deyil, 
müdafiə xarakterli təşkilatdır 
və  onun başlıca prinsipi 
ölkələrin təhlükəsizliyini təmin 
etməkdir.  NATO üzv ölkələrin 
təhlükəsiliyini alyansın təsisçi 
müqaviləsinin 5-ci maddəsi ilə 
tənzimləyir. Bu  maddəyə görə 
bir üzvə hücum bütün alyansa 
hücum kimi qəbul olunur. 
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NATO Gürcüstandan ötrü 

Rusiya ilə müharibəyə 
başlayan deyildir 

NATO 
hücumçu 
deyil, müdafiə 
xarakterli 
təşkilatdır
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Gürcüstan NATO-ya üzv olduqda, 
NATO-nun beşinci maddəsi 
Gürcüstana da şamil olacaqdır. Bu o 
deməkdir ki, Gürcüstan Rusiya və ya 
hansısa ölkənin hərbi aqressiyasına 
məruz qalsa, məsuliyyəti öz üzərinə 
NATO götürəcəkdir və aqressora 
lazımınca cavab verəcəkdir.



Gürcüstanın təhlükəsizliyi və xarici siyasətinin məqsədi 
təhlükəsiz və stabil ölkə yaratmaqdır. NATO üzvü olmaq isə 
bu məqsədə nail olmaq üçün bir vasitədir. NATO – zamana 
və bir çox problemə tab gətirən yeganə hərbi-siyasi alyansdır.  
Bütün bu müddət ərzində üzv olan ölkələr 9/11 istisna olmaqla 
hərbi təhlükə ilə qarşılaşmayıblar. 9/11 hadisəsinə qarşı 
NATO beşinci maddəsini belə  hərəkətə gətirdi. NATO-ya üzv 
olduqda, problemlər yarandığı anda Gürcüstanın yanında 29 
dost ölkə dayanacaqdır. 
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NATO-nun qapısını döymək 

Gürcüstanın maraqlarına ziddir və bizi 
NATO-da  gözləmirlər

m
if



Bununla belə, alyansla 
əməkdaşlıqla Gürcüstanın 
müdafiə imkanları və 
demokratik təsisatları inkişaf 
edir. Bütün bunlar bizə həqiqi 
avropa ölkəsini qurmaqda 
yardım edirlər. 

NATO-nun məqsədi dünyada 
təhlükəsizliyin təmin 
olunması və demokratiyanı 
dəstəkləməkdir. Bunun 
üçün, NATO Gürcüstanı 
dəstəkləməkdə maraqlıdır. 
Gürcüstan bununla dinc bir 
mühitin yaradılması işinə öz 
töhfəsini verəcəkdir. NATO-nun 
qapısı qeyd olunan məqsədə 
xidmət edən hər bir demokratik 
və sülhpərvər ölkə üçün açıqdır.

NATO-ya 
üzv olduqda, 
problemlər 
yarandığı anda 
Gürcüstanın 
yanında 29 dost 
ölkə dayanacaqdır. 



Bildiyimiz kimi, soyuq müharibə zamanı NATO-nun 
missiyası Sovet İttifaqı aqresiyasının qarşısını almaq 
idi və O, bunun öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlirdi. 
Bu dövrdə, NATO gücləri heç bir hərbi münaqişə 
və böhrana qoşulmayıblar.  

10Alyans öz tarixi boyu heç bir 
münaqişəni həll etməmişdir

Fakt budur ki, NATO-nun 
iştirakı ilə, 1990-cı illərin 
ən qanlı münaqişələri həll 
olunmağa başladı.
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•	 Bosniyada Deyton razılaşması imzalandı. Həmin 
razılaşma Bosniyalı serblər və Bosniyalı xorvatlar 
arasındakı silahlı toqquşmalara son qoydu; 

•	 Kosovoda Serbiya hökuməti tərəfindən albanların 
təqibinə və onların etnik təmizləməyə məruz qalmaları 
dayandırıldı;

•	 Makedoniyada Makedoniya hökuməti və üsyançı 
albanlar arasında sülh razılaşması imzalandı və bunun  
nəticəsində albanların separatçılığı da dayandırıldı. 

Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra isə təhlükəsizlik sahəsində yeni 
problemlər yarandı, NATO-nun missiyası da inkişaf etməyə 
başladı. Artıq təhlükə hansısa konkret yerlə məhdudlaşmırdı 
və alyans da yerindən asılı olmayaraq təhlükənin qarşısını 
almağa hazır olduğunu bildirdi.  Fakt budur ki, NATO-nun 
iştirakı ilə, 1990-cı illərin ən qanlı münaqişələri həll olunmağa 
başladı.  Bosniya-Hersoqovina və Kosovoda baş qaldırmış 
etnik təmizləmələr, Makedoniyadakı silahlı münaqişələr  
NATO üçün  əməliyyatlara başlamağa təkan oldu. NATO-nun 
əməliyyatları nəticəsində:



Əslində, NATO-ya üzv olmaq Gürcüstan əhalisinin çoxunun 
seçimidir. Bunu bir çox yerli və beynəlxalq ictimai fikirin 
araşdırması təsdiqləyir. Ən əhəmiyyətlisi isə 2008-ci ilin 
yanvarın 5-də keçirilimiş plebisssitdir. Bu plebissitdə 

11NATO gürcü xalqının seçimi deyil, 
o xarici qüvvələr tərəfindən sırınır
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əhalinin 77% Gürcüstanın NATO-ya üzv olmasını dəstəklədi 
və bu xarici qüvvələrin israrı nəticəsi deyildi. Bu qərar 
nəsillərin seçimidir. Bu günə qədər NATO-ya üzv olmaq 
Gürcüstan hökumətinin əsas xarici prioriteti olaraq qalır 
və bunu hər bir sorğu ilə Gürcüstan vətəndaşlarının üçdə 
ikisindən çoxu dəstəkləyir. 

NATO-ya 
üzv olmaq 
Gürcüstan 
əhalisinin 
çoxunun 
seçimidir.



NATO-Gürcüstan-Rusiya formatı-guya Gürcüstanı NATO-dan 
ya Rusiya tərəfindən ehtimal olunan aqresiyyadan qoruyacaq 
düşüncəsi – cəfəngiyyatdır. NATO mahiyyət etibarı ilə müdafiə 
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NATO-Gürcüstan-Rusiya formatı 

Gürcüstan üçün “hücumsuzluq zəmanəti” 
olacaqdır. Bu formatla 

Gürcüstan Rusiya ilə birbaşa dialoq
yolu ilə itirdiyi əraziləri geri qaytaracaqdır 
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xarakterli alyansdır və o, öz  üzvü ölkələri qoruyur. Rusiya 
tərəfindən “hücumsuzluq” təcrübəsini isə Gürcüstan ən azı  
1801, 1921 və 2008-ci illərdə dadmışdır. Həmçinin, avqust 
müharibəsindən sonra Gürcüstan Rusiya ilə munasibətdə güc 
tətbiq etməyəcəyinə dair tək tərəfli öhdəlik götürdü, Rusiya isə 
belə bir öhdəliyə boyun olmaqdan yayınır. 

NATO- Gürcüstan əməkdaşlığı məsələlərində qərarı alyans və 
Gürcüstan müstəqil şəkildə alırlar. Oxşar formatın yaradılması 
isə NATO-Gürcüstan əməkdaşlığına üçüncü şəxsin qoşulmasını 
nəzərdə tutur ki, bu qeyd olunan tərəfdaşlıq prinsipinə ziddir. 
Bununla, Rusiyanın Krımı  ilhaq etdiyinə görə NATO-Rusiya 
Şurası belə fəaliyyətini dayandırmışdır. 

Oda vurğulanmalıdır ki, Abxaziya və Tsxinvalinin işğal 
olunmuş ərazilərinin müstəqilliyini məhz Rusiya tanımışdır.  
Bu məsələdə Rusiya ilə dialoq artıq illərdir ki Cenevrə 
formatındakı danışıqlarda aparılır. 



NATO-Gürcüstanın əməkdaşlığı daima inkişaf edir və bu 
prosesdə Gürcüstan hər bir mərhələdə alyansa daha da 
yaxınlaşmaqdadır. Bu gün Gürcüstan aspirant, yəni, üzv olmaq 
istəyən ölkə statusunu daşıyır. Rəsmi olaraq Gürcüstanın üzv 
olmasının Hərəkət Planı (MAP) yoxdur, lakin 2008-ci ildən milli 
proqramı həyata keçirir. Həmin proqram mahiyyət etibarı ilə 
məhz  MAP-ın təcrübə hissəsidir. NATO dəfələrlə vurğulamışdır, 
ki  Gürcüstan üzvlüyə hazırlaşması üçün hər bir lazımlı təcrübə 
alətinə malikdir. Bu o deməkdir ki, NATO tərəfindən  MAP-ın 
verilməsi yalnız siyasi qərar hissəsi kimi qalır.  

Bundan əlavə, 2008-ci ilin Bukarest sammitində NATO üzvü 
ölkələrinin liderləri, Gürcüstanın mütləq NATO-nun üzvü 
olacağı barədə razılaşdılar. Bu vəd növbəti sammitlərdə də 
dəfələrlə təsdiqlənmişdir.  
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Gürcüstan NATO ilə 1992-ci ildən 

etibarən əməkdaşlıq edir, üzvlük 
prosesində isə irəliləyiş qeyd olunmur 

Gürcüstan üzvlüyə hazırlaşması üçün hər bir 
lazımlı təcrübə alətinə malikdir.
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2014-cü ildə NATO Gürcüstana Əsas tədbirlər Paketini 
vermişdir. Bu paket Gürcüstanın təhlükəsizliyinin 
möhkəmlənməsi və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı üçün 
mahiyyətcə yeni mexanizmdir. Məsələn, qeyd olunan paket 
çərçivəsində, 2015-ci ilin avqustunda Gürcüstanda NATO-
Gürcüstan Təlim və Qiymətləndirmə üzrə Birgə Mərkəzi 
açıldı. Bu mərkəz NATO-Gürcüstanın silahlı qüvvələrinin 
təlimlərinə ev sahibliyi edir. Bu isə Gürcüstan Silahlı 
Qüvvələrinin modernləşdirilməsinə və müdafiə qabiliyyətinin 
gücləndirilməsinə xidmət edir.  

NATO ilə əməkdaşlığın hər  bir mərhələsi  əməkdaşlığı 
gücləndirir və ölkəmizin müdafiə qabiliyyətini yüksəldir.

NATO – Gürcüstanın 
əməkdaşlığı daima inkişaf 
edir və bu prosesdə 
Gürcüstan hər bir 
mərhələdə alyansa daha 
da yaxınlaşmaqdadır.



Kitabça İHHŞ “NATO və Avropa İttifaqı 
üzrə İnformasiya Mərkəzi” tərəfindən 

Gürcüstanda NATO Müttəfiqlik Ofisinin dəstəyi 
ilə nəşr olunmuşdur 
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