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Rusiya NATO-ya üzv olmayan ölkə kimi, Gürcüstanın NATO-ya 
üzv olmasına mane ola bilməz. NATO-ya üzv olmaq Gürcüstan 
əhalisinin əksəriyyətinin müstəqil seçimidir. Hər hansı bir suveren 
ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək və xarici orientasiyasını 
müəyyən etmək hüququ var. Ölkənin NATO-ya üzv olması qərarını 
Alyans üzvü dövlətlər konsensus əsasında qəbul edirlər. 
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NATO-nun heç bir hüquqi sənədində verilmir ki, ölkənin işğal 
edilmiş əraziləri NATO-ya üzv olmağa mane olur. NATO-ya 
üzv olmağın lazımi kriterilərindən söhbət edilən yeganə icbari 
sənəd Alyansın Şimali-Atlantik müqaviləsinin b.a. Vaşinqton 
müqaviləsinin 10-cu maddəsidir. Bu maddəyə əsasən, NATO-ya üzv 
ölkələr müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş şərtləri yerinə yetirmək imkanı 
olan və Şimali-Atlantika regionunun təhlükəsizliyində xidmət 
göstərə bilən istənilən Avropa dövlətini Alyansa dəvət edə bilərlər. 
Bu kriterilərlə Gürcüstan beynəlxalq tanınmış sərhədlərində, hal-
hazırda işğal edilmiş Abxaziya və Sxinvali regionları daxil olmaqla, 
NATO-ya üzv ölkə ola bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, NATO tarixi müddətində, qonşu ilə 
sərhədlərin təyin edilmədiyi halda da ölkənin Alyansa üzvlüyü baş 
vermişdir. 2004-cü ildə, NATO-ya üzv olduqda, Baltikyanı ölkələrin 
Rusiya ilə sərhədlərinin Rusiya tərəfindən prosesin yubadılmasına 
görə, demarkasiya məsələləri həll edilməmişdi. Buna baxmayaraq, 
NATO siyasi qərar qəbul etdi ki, Baltikyanı ölkələri NATO-ya 
mövcud vəziyyətlə dəvət etsinlər və onlar sonralar danışıqlar yolu 
ilə, Rusiya ilə mövcud ərazi məsələlərini həll etsinlər. Latviya 
üzvlükdən dərhal sonra, 2007-ci ildə Rusiya ilə sərhədin təyin 
edilməsi haqqında müqavilə imzaladı, Estoniya əvvəlcə 2005-ci ildə, 
sonralar isə 2014-cü ildə sərhəd razılaşmasına imza atdı, halbuki 
müqavilə hələ də qüvvəyə minməmişdir. 
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Bu mif tamamilə gerçəklikdən uzaqdır. NATO-ya üzv olmaq işğal 
edilmiş ərazilərdən əl çəkməyi bildirmir!

Əslində, NATO Gürcüstanın  beynəlxalq tanınmış sərhədlərində 
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir.  Alyansın 
mövqeyi ilə, Sxinvali regionu və Abxaziya Gürcüstanın ayrılmaz 
hissəsidir. NATO hər zaman Rusiyanı Gürcüstan regionlarının 
müstəqil ölkələr kimi tanınması haqqında qərarını ləğv etməyə və 
Gürcüstandan işğalçı qoşunlarını çıxarmağa səsləyir. 
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NATO bərabərlik və demokratiklik prinsipi ilə idarə olunur, burada 
qərar konsensus əsasında qəbul edilir. Alyansa üzv olduğu halda, 
qərar qəbul edilən zaman, Gürcüstanın NATO-ya üzv ölkə  kimi, bir 
bərabər səsi olacaqdır. 

Üzvlükdən sonra, ölkənin özü müəyyən edəcəkdir ki, NATO ilə hansı 
növdə əməkdaşlıq etmək istəyir, bu əməkdaşlığın məqsədi isə, yalnız 
ölkənin təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsi olacaqdır. Üzv ölkənin 
ərazisinə NATO-nun hərbi bazasının avtomatik yerləşdirilməsi 
baş vermir və bu qərar üzv ölkənin özünün istəyindən asılıdır.

Məsələn, Alyans hava müdafiə sisteminə malik olmayan ölkələrin 
hava məkanında daim patrul yoxlanışını və müdafiəsini həyata 
keçirir. Xüsusilə də 2004-cü ildən, NATO təyyarələri Albaniya, 
Estoniya, Litva, Latviya və Sloveniya ərazisini ildə 365 gün 
mühafizə edirlər, həftədə yeddi gün, 24 saat ərzində. Bu qərarı isə 
NATO həmin ölkələrin xahişi əsasında qəbul etmişdir. 
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 Sülhməramlı missiyalarda iştirak etməklə:  

 Gürcüstan terrorizmə qarşı mübarizədə və qlobal təhlükə-
sizliyin təmin edilməsində öz önəmli töhfəsini verir. 
Sözügedən Gürcüstanın marqlarına da daxildir, çünki 
beynəlxalq terrorizm sərhəd tanımır və ona qarşı müba-
rizədə ümumi səylər tələb olunur. 

 Hərbi qulluqçular misilsiz hərbi təcrübə qazanırlar, nəticədə 
Gürcüstanın hərbi imkanları inkişaf edir. 18 000-dən çox gürcü 
hərbi qulluqçusu artıq müvafiq hazırlıq keçmişdir. Bu təcrübə 
ilə Gürcüstanın yüksək səviyyədə hazırlaşmış və NATO 
standartlarına tamamilə cavab verən qoşunu vardır. Bu da 
ölkənin inkişafı yolunda ən önəmli resursu təqdim edir. 

 Gürcü əsgərləri onların üzərinə düşən öhdəlikləri nümunəvi 
şəkildə yerinə yetirirlər və NATO-ya üzv və tərəfdaş ölkələrlə 
münasibətdə Gürcüstanı layiqincə təmsil edirlər və bu da 
Gürcüstanı etibarlı tərəfdaş kimi tanıdır. 

 Etibarlı tərəfdaş statusu ilə, Gürcüstanın məsələsi beynəlxalq 
səviyyədə hər zaman aktualdır və bu da NATO tərəfindən 
Gürcüstana olan möhkəm dəstəyin davamına imkan yaradır. 

  NATO-ya üzv olmaq üçün sülhməramlı missiyalarda iştirak 
ən əsas dəstəkləyici amillərdən biridir. 
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NATO hücumçu təşkilat deyil, müdafiəçidir və onun başlıca 
prinsipi üzv ölkələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. NATO üzv 
ölkələrin təhlükəsizliyini Alyansın Şimali-Atlantika müqaviləsinin 
5-ci maddəsi ilə tənzimləyir, buna əsasən də bir üzvə hücum edilməsi 
bütövlükdə Alyansa yeridilən hücum kimi nəzərdən keçirilir. Qeyd 
edilən prinsipin əməli olmasına şübhə gətirilməsi cəhdləri übuta 
yetirilməmiş və əsassızdırlar.  

Gürcüstan NATO-ya üzv olduqdan sonra, NATO-nun beşinci 
maddəsi Gürcüstana da şamil ediləcəkdir. Bu onu bildirir ki, 
Gürcüstana Rusiya və ya hər hansı bir ölkə tərəfindən hərbi təcavüz 
həyata keçirildiyi halda, NATO üzərinə öhdəlik götürəcəkdir ki, 
Gürcüstanı müdafiə etsin və uyğun olaraq təcavüzkara cavab versin. 
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Bitərəfliyin elan edilməsi beynəlxalq tanınmış anlaşmaya 
əsaslanmalıdır. Özəlliklə də, güclü dövlətlərin bu ölkənin 
bitərəfliyini tanıdıqları və eyni zamanda bu statusun zəmanətçilərini 
təqdim etdikləri halda, bitərəf ölkə yaranır. İsveçrə, Avstriya və 
Türkmənistan beynəlxalq saziş əsasında daimi bitərəflk əldə etmişlər. 

Zəmanətlərə gəldikdə isə, Gürcüstanın halında, ən azından, 
qonşulardan biri – Rusiya bitərəfliyin zəmanətçisi olmayacaqdır, 
çünki Rusiyanın özü Gürcüstan ərazilərini işğal etmişdir. 

Bitərəfliyin saxlanılması olduqca böyük xərclərlə bağlıdır. Yalnız 
güclü iqtisadiyyata malik ölkə müstəqil müdafiəni və təhlükəsizliyi 
təmin edə bilər.  

Eləcə də bitərəflik bir sıra öhdəlikləri də nəzərdə tutur: ölkə heç 
bir hərbi münaqişədə iştirak etməməlidir; həmçinin başqa ölkənin 
qoşununun onun ərazisinə buraxılmasına, xüsusilə də hərbi bazaların 
olmasına yol verilmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya tərəfindən bitərəflik mövzusu ilə 
manipulyasiya yenilik deyil. 1920-ci ildə, Sovet Rusiyası Gürcüstan 
Demokratik Respublikasının müstəqilliyini tanıdı və əvəzinə 
Gürcüstanı bitərəflik saxlamağa razı saldı. Bitərəflik saxladığına 
görə, Gürcüstan müttəfiqlərin əldə edilməsinin nəzəri şansından da 
imtina etdi və buna görə də, 1921-ci ildə Rusiya onu asanlıqla ələ 
keçirdi və bir il əvvəl Gürcüstanla bağladığı sazişi pozdu.  
 
Müasir tariximizdə Rusiya tərəfindən ölkənin bitərəfliyinə laqeyd 
yanaşılmasına dair misal vardır. 1994-cü ildə Moldova Respublikası 
Konstitusiya ilə bitərəflik elan etdi. Buna baxmayaraq, 1990-
cı illərdən bu günə qədər, Moldova Respublikasının Dneprətrafı 
regionda dondurulmuş münaqişə problemi var, burada da məhz 
Rusiya hərbi bazaları yerləşdirilmişdir.
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Şimali Atlantika təşkilatı sülhün təmin edilməsi məqsədilə 
yaradılmışdır. Onun əməlləri heç vaxt hər hansı bir ölkəyə qarşı 
yönəlməmişdir. Alyans öz üzvlərini siyasi və hərbi vasitələrlə 
qoruyur. O, demokratik dəyərlərin müdafiə olunmasına dəstək verir 
və mübahisələrin və davam edən münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə 
yönəlmişdir. 

Şimali Atlantika Alyansının əsas prinsipi kollektiv müdafiəsidir. 
NATO-nin təsisçi xartiyasının (Şimali-Atlantika müqaviləsinin 5-ci 
maddəsi kollektiv müdafiə prinsipinə əsaslanır) 5-ci maddəsində 
kollektiv müdafiə öhdəliyi verilir, buna əsasən də, bir və ya bir neçə 
dövlətə qarşı həyata keçirilmiş silahlı hücum NATO-nun bütün 
üzv ölkələrinə qarşı yürüdülən hücum kimi nəzərdən keçirilir. 
Məhz NATO-nun xidmətidir ki, Avropada son 70 il ərzində əmin-
amanlıq hökm sürür. Bununla yanaşı, növbəti genişlənmə nəticəsində, 
yeni üzvlər zəmanətlər əldə etmək yolu ilə bütövlükdə Avropa-
Atlantika məkanında təhlükəsizliyin və sülhün arealı genişlənir.



20

09

NATO-NUN QAPISINI 
DÖYMƏYİN GÜRCÜSTANIN 
MARAQLARINA AİD 
OLMADIĞI VƏ NATO-DA 
DA BİZİ GÖZLƏMƏDİKLƏRİ
HAQQINDA MİF YANLIŞDIR! 



21

Gürcüstanın təhlükəsizliyi və xarici siyasət məqsədi təhlükəsiz, 
demokratik və sabit mühitin yaradılmasıdır. NATO-ya üzvlük isə 
bu məqsədin əldə edilməsi vasitəsidir. NATO yeganə hərbi-siyasi 
alyansdır ki, vaxtın və çoxlu şüarların sınağından keçmişdir. Bütün 
bu müddət ərzində üzv ölkələr üçün hərbi təhlükə olmamışdır, əgər 
9/11 hadisələrini nəzərə almasaq, buna cavab olaraq da NATO 
beşinci maddəsini qüvvəyə mindirdi. NATO-ya üzv olduğu halda, 
Gürcüstan üçün təhlükəsizliyin yarandığı halda, ölkəmizin 
yanında 30 müttəfiq ölkə duracaqdır.

Bununla yanaşı, Alyansla əməkdaşlıq əsasında Gürüstanın müdafiə 
imkanları və demokratik qurumları inkişaf edir və bu da bizə həqiqi 
Avropa dövləti kimi formalaşmaqda yardım edir. 

NATO-nun qapısı Şimali Atlantika müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş 
məsələlərin həyata keçirilməsinə dəstək vermək qabiliyyəti olan və 
Şimali Atlantika məkanının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə 
verə biləcək Avropanın istənilən demokratik və sülhsevər dövləti 
üçün açıqdır.
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Soyuq müharibə zamanı NATO-nun missiyası Sovet İttifaqı 
tərəfindən mümkün təcavüzdən yan durmaq idi və bunu da 
nailiyyətlə yerinə yetirirdi. Həmin dövrdə NATO qoşunları heç 
bir hərbi münaqişəyə və ya böhrana müdaxilə etməmişdilər. 

Sovet İttifaqının süqutundan sonra təhlükəsizliyin yeni şüarları 
ortaya çıxdı, NATO-nun funksiyaları isə daha da genişləndi. Hər 
hansı bir konkret yerləşmə ilə təhlükə məhdudiyyəti yox idi və 
Alyans da hazırlığını bildirdi ki, təcavüzün baş qaldırdığı yerdə və 
məqamında hər yerdə onu dayandırsın. Fakt birdir ki, NATO-nun 
müdaxiləsi ilə, 1990-cı illərdə qanlı münaqişələri tənzimləməyə 
başladı. Bosniya-Herseqovinada baş verən etnik təmizlənmə, Şimali 
Makedoniyada silahlı münaqişə NATO-ya sülhməramlı əməliyyatları 
başlamağa təkan verdi.

 NATO əməliyyatları nəticəsində:  
 Bosniyada  Deyton sülh sazişi imzalandı. Bu da bosniyalı 

serblərin və bosniyalı xorvatların arasında silahlı toqquşma-
ları sona çatdırdı; 

 Şimali Makedoniyada isə Şimali Makedoniya hökuməti və 
üsyançı albanlar arasında sülh anlaşması imzalandı. Bunun 
nəticəsində albanların separatizmi sona çatdı.
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Əslində, NATO-ya üzv olmaq Gürcüstan əhalisinin əksəriyyətinin 
seçimidir. Bunu çoxsaylı yerli və ya beynəlxalq ictimai fikrin 
araşdırılması da təsdiq edir. Ən önəmlisi isə  2008-ci ilin yanvarın 
5-də keçirilmiş plebisit idi, bu zaman əhalinin 77%-i Gürcüstanın 
NATO-ya üzv olmağını dəstəklədi. Bu qərar nəsillərin seçimidir. Bu 
günə qədər NATO-ya üzv olmaq Gürcüstan hökumətinin əsas xarici 
məsələsi olaraq qalır və onu sorğu əsasında Gürcüstan vətəndaşlarının 
üçdə iki hissəsi dəstəkləyir. 
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NATO-Gürcüstan əməkdaşlığı fəal şəkildə aparılır və dərinləşdirilir 
və bu prosesdə Gürcüstan hər mərhələdə Alyansa daha da yaxınlaşır. 
Hal-hazırda, Gürcüstanın aspirant, yəni üzv olmağa namizəd ölkə 
statusu var. Rəsmi olaraq, Gürcüstanın üzvlük fəaliyyət planı (MAP) 
yoxdur, amma 2008-ci ildən illik milli proqramı həyata keçirir, bu da 
öz məğzi ilə məhz MAP-ın praktiki hissəsidir. NATO dəfələrlə qeyd 
etmişdir ki, Gürcüstanın üzvlüyü üçün hazırlığa hər bir praktiki 
aləti var. Bu onu bildirir ki, NATO-nun b.a. MAP-ı verməsi yalnız 
siyasi qərar hissəsində qalacaq. 

Bundan başqa, 2008-ci ildə Buxarest zirvə görüşündə NATO-nun 
üzv ölkə başçıları razılığa gəldilər ki, Gürcüstan mütləq NATO-
nun üzvü olacaqdır. Bu vəd NATO-nun hər növbəti zirvə görüşündə 
mütəmadi olaraq təsdiq olunur.

2014-cü ildə NATO NATO-Gürcüstanın əsas paketinin (SNGP) 
işlənib hazırlanması haqqında qərar qəbul etdi və bunun da məqsədi 
Gürcüstanın müdafiə imkanlarının yüksəldilməsi, sabitliyin 
güclənməsi və ölkənin NATO-ya üzvlük üçün hazırlığıdir. 
Məsələn, qeyd edilən paket çərçivəsində, 2015-ci ilin avqust 
ayında, Gürcüstanda NATO-Gürcüstan Təlim və Qiymətləndirmə 
Müştərək Mərkəzi (JTEC) açıldı və burada NATO ilə Gürcüstanın 
müdafiə qüvvələrinin məşqləri keçirilir. Bu da Gürcüstanın 
silahlı qüvvələrinin müasirləşməsinə və müdafiə qabiliyyətinin 
gücləndirilməsinə xidmət edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci 
ilin dekabrında, NATO-nun Xarici İşlər nazirləri Gürcüstan üçün 
əsaslı paketi (SNGP) təsdiq etdilər və bu da Gürcüstanın müdafiə 
qabiliyyətinin gələcəkdə gücləndirilməsi üçün önəmli elementləri 
əhatə edir. 
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2016-cı ildən Gürcüstan Qara dənizin təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsi 
tərəfindən NATO-nun səylərinə cəlb olunmuşdur. Ölkəmiz Alyansla 
strateji diskussiyalardan iştirak edir və Qara Dəniz regionunda mövcud 
təhlükəsizlik mühiti haqqında məlumatı müttəfiqlərlə paylaşır. Gürcüstan 
Alyansla konkret, praktiki təşəbbüslər üzrə əməkdaşlıq edir və 2018-ci 
ildə Brüssel zirvə görüşünün qərarlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. 
Bununla belə, Alyansla Qara Dəniz təhlükəsizliyi məsələləri üzrə 
qarşılıqlı hərəkət daha da dərinləşir və bunu da Gürcüstan və Ukrayna 
üçün dəstəyin yeni ölçülər haqqında 2019 və 2020-ci illərin NATO 
Xarici İşlər Nazirliyinin qərarları təsdiq edir. Özəlliklə də qeyd edilən 
qərarların nəticəsində, Gürcüstanın Qara dəniz limanlarında daha çox 
liman səfəri və təlimləri həyata keçirilir və eləcə də regionda mövcud 
vəziyyət haqqında məlumatlar mütəmadi mübadilə olunur.

NATO ilə əməkdaşlığın hər növbəti mərhələsi Alyansla həm siyasi, eləcə 
də praktiki əməkdaşlığı gücləndirir, ölkəmizin müdafiə qabiliyyətliliyinin 
və sabitliyinin artırılmasına dəstək verir və son məqsədə bizi daha da 
yaxınlaşdırır ki, NATO-ya üzv olaq.
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Tarixən, Gürcüstanın xarici siyasəti və onun milli seçimi hər zaman 
Qərb dünyasına canatma ilə şərtləndirilirdi. Ölkəmizin tolerantlıq, 
dözümlülük, cəmiyyətin hər bir fərdinin azadlığı, ədalət və ailəyə 
xüsusi hörmət kimi xristianlıq dəyərləri, – Gürcüstan əhalisinin Qərb 
canatmaları üçün münbit zəmin hazırladı. Avropa İttifaqı da məhz 
xristianlıq əsasları və mənəviyyəti üzərində durur və bu da ona imkan 
verir ki, rəngarəng və azadlıq ideyası üzərində ucalmış birlik olsun. 
Bəyan edildiyi kimi, Avropa İttifaqı növbəti əsas dəyərlərə söykənir: 
insan dəyərləri və hüquqlarına hörmət, azadlıq, həmrəylik, demokratik 
idarəetmə, bərabərlik və qanunun aliliyi. Bizim konstitusiyaya nəzər 
salsaq, onun birbaşa yuxarıda sadalanan dəyərləri təkrarladığını 
görərik. Amma Konstitusiya xaricində də, Gürcüstan üçün dəyər və 
azadlıq, eləcə də demokratik idarəetmə və bərabərlik ideyası, hər 
zaman onun təbii hissəsi idi.
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Tez-tez fikir səslənir ki, Avropa İttifaqının üzv dövlətləri üçün ailəvi 
dəyərlər və ənənələr yaddır və qeyd  edilən nəzəri sübuta yetirmək 
üçün boşanmaların xüsusilə yüksək göstəriciləri adlandırılır. Amma 
bu fikir mövcud statistikaya uyğun deyil və müqayisə üçün Rusiya 
Federasiyasında (52%) ikinci və üçüncü nikahın faiz göstəricisi daha 
yüksəkdir, nəinki İtaliyada, Litvada, Almaniyada, Bolqarıstanda, 
Latviyada və s. Hətta Avropa İttifaqına üzv dövlətlər ailədə 
zorakılığa və sıxışdırılmaya qarşı siyasətin işlənib hazırlanmasına və 
həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət verirlər. Ailədə zorakılığa qarşı 
proqram çərçivəsində Gürcüstan Avropa İttifaqından yüzlərlə min 
avro miqdarında dəstək aldı.

Vacibdir ki, Avropa İttifaqı nə üzv dövlətlərdən və nə də qonşu 
ölkələrdən, o cümlədən Gürcüstandan (nə yazılı və nə də ki şifahi 
şəkildə) eynicinsli nikahın qanuniləşdirilməsini tələb etmir. 
Eynicinslilərin nikahı qanuniləşdirilən Avropa İttifaqına üzv ölkələr 
əhalisinin nəzərlərinə (seçiminə) uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər. 
Eynicinslilərin nikahına yol verilən ölkələrdə qərar bu ölkələrin 
əhalisinin əksəriyyəti tərəfindən referendum yolu ilə qəbul edilmişdir 
və bu qərarın nə Avropa İttifaqının öhdəlikləri ilə və nə də ki, başqa 
hər hansı bir tələblərlə əlaqəsi yoxdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrdə eynicinslilərin 
nikahına qadağa qoyulan ölkələr var: Polşa, Litva, Latviya, Slovakiya 
və Bolqarıstan. Daha aydın misal üçün, Xorvatiyada nikah qadın və 
kişinin birgə yaşayışı kimi izah edilir. 



34

03

AVROPA İTTİFAQINA 
İNTEQRASİYANIN 
DİNİ ƏQİDƏMİZİ – 
PRAVOSLAVLIĞI İTİRMƏSİ 
HAQQINDA MİF YANLIŞDIR! 



35

Pravoslav dünyasının Yunanıstan, Kipr, Rumıniya, Bolqarıstan 
kimi mühüm ölkələri (40 milyona yaxın insan) Avropa İttiaqına 
üzv ölkələridir. Bununla yanaşı, Avropa İttifaqına üzvlüyə namizəd 
ölkənin – Serbiyanın əhalisinin əksəriyyətini pravoslavlar təşkil 
edirlər. Müvafiq olaraq, Avropa İttifaqına üzvlük sözügedən ölkələrin 
pravoslav kilsələri üçün, eləcə də Avropa İttifaqının üzv və namizəd 
ölkələrinin pravoslav əhalisi üçün heç bir təhlükə yaratmamışdır.

Avropa İttifaqının üzv ölkələrində dinpərəstlərin statistikasını 
nəzərdən keçirsək, burada da maraqlı faktlarla qarşılaşa bilərik. 
Polşada əhalinin 87%-i özünü aktiv kilsə təqibçisi və dindar hesab 
edir. 

Avropa İttifaqı hər bir insanın əqidə və ifadə azadlığına ehtiyatla 
yanaşır və hörmət edir. Avropa ittifaqı ölkələrində kilsə və dövlət 
münasibətləri fərdi, milli qanunvericilik səviyyəsində tənzimlənir, 
eləcə də ictimai həyatda kilsənin rolu da fərqlidir.  Hətta Avropa İt-
tifaqına üzv olmaqla, ona üzv ölkələrə daha çox imkan verilir ki, öz 
əqidələrini qoruyub saxlasınlar və dini maraqlarını müdafiə etsinlər. 
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Avropa İttifaqı beynəlxalq tanınan sərhədlərində Gürcüstanın 
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıyır, ona daxil olan Sxinvali 
və Abxaziya regionları ilə və qeyd edilən məsələyə yenidən 
baxılmayacaqdır. Hüquqi nöqteyi-nəzərdən, Gürcüstanın beynəlxalq 
tanınmış sərhədləri ilə Avropa İttifaqına üzvlüyünü bildirir, əlbəttə 
ki, Abxaziya və Sxinvali (hal-hazırda işğal edilmiş) regionları ilə 
birlikdə.

Bir çox ölkələrin misalını gətirmək olar ki, bunların da NATO və 
Avropa İttifaqına üzv olduqlarında ərazi və sərhəd problemləri var idi. 
Məsələn, Kipri misal çəkə bilərik, 2004-cü ildə Avropa İttifaqına üzv 
dövlət oldu. Mövcud münaqişə Avropa İttifaqına inteqrasiyanın heç 
bir mərhələsində Kiprin suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsini 
sual işarəsi altına qoymamışdır.
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Gürcüstan-Avropa İttifaqının hərtərəfli əlaqəsinin ən önəmli istiqaməti 
təhsildir. 1992-ci ildən bu günə qədər Avropa İttifaqının dəstəyi ilə 
həyata keçirilmiş proqramlar Gürcüstanda təhsilin bütün pillələrinin 
gücləndirilməsinə yönəlmiş və təhsil sahəsinin demək olar ki, bütün 
aspektlərini əhatə edir: məktəbəqədər, orta və ali təhsil. 

Təhsil sahəsində Gürcüstan-Avropa İttifaqının əməkdaşlığının ən 
seçilmiş proqramı, müddəti, miqyası və nailiyyəti ilə Erasmus+-dur 
(Erazmus plyus).

Hal-hazırda Gürcüstanın 32 universiteti Erazmus layihələrinə 
cəlb olunmuşdur, bunlarla da 100-dən çox layihə həyata keçirildi. 
Laboratoriyalar, kitabxanalar təchiz edildi, dərsliklər tərcümə edildi, 
300-dən çox konfrans keçirildi. 

Erazmus mübadilə proqramlarının sayı ilə, Gürcüstan ən nailiyyətli 
ölkədir. 2019-cu il məlumatları ilə, 2000-ə qədər tələbə ilə Gürcüstan 
proqramda iştirak edən 141 ölkə arasında regionda birinci onluqda 
altıncı yeri tutur. Həyata keçirilmiş mobilliyin miqdar tərəfindən, 
özəlliklə də 2019-cu ildə Gürcüstandan mübadilə proqramlarından 
1144 tələbə və professor müəllim faydalandı, 2014-cü ildə isə 
assosiativlik sazişinin imzalandığından bu günə qədər Gürcüstandan 
həyata keçirilmiş mobillik sayı 4755-i təşkil edirdi. 

Avropa İttifaqının təhsil proqramlarında iştirak sağlam rəqabətə 
əsaslanır və o, hər zaman şəffaf proses idi və olacaqdır. Erazmus 
+ proqramının tələblərinə cavab verən Gürcüstanın hər hansı bir 
vətəndaşı proqramda iştirak edə bilər. Bununla yanaşı, qeyd edilən 
proqram çərçivəsində müəyyən prioritet məcburi köçkünləri təqsim 
edənlərə veriləcəkdir.
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Assosiativliyə dair sazişə imza atılana qədər Avropa İttifaqında 
istehsal edilən məhsul gürcü bazarına maneəsiz daxil olurdu, onun 
yüksək keyfiyyətindən və ərzağın zərərsizliyinin yüksək standartından 
irəli gələrək, 2014-cü ildə imzalanmış assosiativlik sazişi gürcü 
istehsalçılarına Avropa İttifaqı standartlarına mərhələlərlə keçiddə 
yardım edir, bu da onu bildirir ki, Gürcüstanda istehsal edilən məhsul 
nəinki Gürcüstan bazarında, eləcə də Avropa və başqa beynəlxalq 
bazarlarda da yüksək keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətlidir. 

Növbəti mühiti də nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd edilən standartın 
əldə edilməsi üçün gürcü istehsalçılarına müəyyən müddət verilir və 
Avropa İttifaqı Gürcüstan üçün maliyyə yardımı ayırır ki, istehsal 
edilən ərzağın keyfiyyəti, çatdırma sabitliyi artsın və rəqabət 
qabiliyyətli mühit yaransın. 

Avropa İttifaqı ilə bağlanmış assosiativlik müqaviləsinin ən əsas 
hissəsi olan dərin və hərtərəfli azad ticarət sahəsinin işə düşməsi 
nəticəsində (DCFTA), 2019 ildə, 2014 illə müqayisədə Avropa 
İttifaqına ixracat 31% artmışdır və rekord göstəricisi – 819.3 milyon 
ABŞ dollarını təşkil etmişdir. 

Qeyd edilən sazişin nəticəsidir ki, Avropa İttifaqı bazarına 
Gürcüstanda istehsal edilən məhsulun ixracat payı (ixracat reeksport 
xaricində) önəmli şəkildə artır – özəlliklə də DCFTA-nın işə 
düşməsinə qədər, Gürcüstandan Avropa İttifaqına ixrac edilən 
məhsuldan yalnız 65%-i Gürcüstanda istehsal edilirdi, 2019-cu ilin 
göstəriciləri ilə bu göstərici 24%-lə çoxalmışdır və artıq ixracatın 
89%-ni təşkil edir. Mal ixracatının diversifikasiyası və artımı 
ilə yanaşı, Avropa İttifaqına ixracatçı şirkətlərin sayı 2019-cu il 
göstəriciləri ilə 2014-cü illə müqayisədə 61% artmış və 910 şirkəti 
təşkil edir. 
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Avropa İttifaqı Gürcüstanın əsas ticarət tərəfdaşıdır, hansının üzərinə 
ölkənin tam xarici ticarətinin 24%-i düşür. 2019-cu ildə Gürcüstandan 
Avropa İttifaqına ixracat 12,2% ilə artdı və 819 milyon ABŞ dollarını 
təşkil etdi. Belə bir fikir yayılmışdır ki, Avropa İttifaqı bazarında 
Gürcüstandan daxil olan yalnız bir neçə növ məhsul satılır, amma 
əslində, faktlar başqa mühitləri göstərirlər – Gürcüstan Avropa 
İttifaqı bazarına spirtli içkilər və o cümlədən, şərab, mineral sular, 
fındıq, meyvə cemləri və s. kimi məhsulların ixracatını  aktiv şəkildə 
həyata keçirir. Gürcüstan aktiv şəkildə Avropa İttifaqı bazarında mis 
və konsentratlar, azotlu gübrələr, ferroərintilər, xammal neft və s. 
kimi məhsulun satışına başlamışdır. 

2019-cu ildə, ötən illə müqayisədə, Gürcüstandan Avropa İttifaqına 
alkoqolsuz içkilər (53%), şərab (14%), fındıq (22%), təzə və ya 
dondurulmuş tərəvəz (71%), müalicəvi və ya parfümer təyinatlı 
bitkilər (22%), hazır paltar (91%), mis və konsentratlar (42%)  və s. 
kimi məhsullarda ixracatın artımı qeydə alınmışdır. 

Son bir neçə ildir ki, Gürcüstandan Avropa İttifaqına müntəzəm 
olaraq istehsalı əvvəllər həyata keçirilməyən məhsulların ixracatı 
həyata keçirilir: şüşə qabları, heyvanlar üçün mebel, plastmas qab, 
izotoplar, yun, meyvə çərəzi, üzüm şirəsi, çurçxela, giləmeyvə və s. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstana ilk dəfə imkan verildi ki, Avropa 
İttifaqı bazarına heyvan mənşəli qida məhsulunu çıxarsın – özəlliklə 
də Gürcüstanda istehsal edilən bal, eləcə də Qara dəniz balığı, dəniz 
məhsulları, işlənilmiş heyvan dərisi və yun. Əlamətdardır ki, Avropa 
istehlakçıları tərəfindən Gürcüstan məhsuluna maraq və tələbat günü-
gündən artır – məsələn, gürcü qaragiləsi və Avropa İttifaqına üzv 
ölkələrdə çox bəyənilir və  Gürcüstanda yetişən kivi Almaniyanın 
məşhur supermarketlər şəbəkəsi “Lidli”-də satılır.
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Gürcüstan-Avropa İttifaqı arasında ticarətin başqa dövlətlərlə ticarət 
dövriyyəsinə təsiri yoxdur və ümumiyyətlə, iqtisadi əməkdaşlığa da. 
Assosiativlik haqqında saziş və Avropa İttifaqı  ilə başqa əməkdaşlıq 
formatları heç bir mərhələdə Gürcüstanın ticarət tərəfdaşlarının 
prioritetləşməsini nəzərdən keçirmirlər. Hətta demək olar ki, Avropaya 
inteqrasiya prosesində planlaşdırılmış və cari islahatlar Gürcüstanda 
istehsal edilən məhsulun keyfiyyətini və dünya miqyasında imicini 
daha da artırır. Bütün bunlar da daha yüksək gəlir götürməkdə və 
müxtəlif ticarət tərəfdaşları ilə münasibəti dərinləşdirməkdə ölkəyə 
öz ixracatını daha da diversifikasiya etməkdə yardım edəcəkdir, o 
cümlədən, ÇİN, MDB ölkələri və s. ilə.
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Bir çox hallarda fikir yayılır ki, Avropa İttifaqının genişlənmə prosesi 
illər öncə başa çatdırılmış və yeni üzvlərin qəbulu dayandırıldı. Qeyd 
edilən fikir yanlışdır, bunun haqqında 2018-ci ilin fevralın 6-da 
Avropa Komissiyası tərəfindən Qərbi Balkan regionu ölkələrinin 
Avropa İttifaqına üzvlüyü haqqında dərc edilmiş strategiya da xəbər 
verir. Yeni strategiya Balkan regionu ölkələrinə Avropa İttifaqı 
üzvlüyünün real perspektivini təklif edir və onların üzvlük tarixi kimi 
2025-ci ili adlandırır. Hazırkı mərhələdə, Avropa İttifaqı üzvlüyünə 
namizəd statusu ilə Qərbi Balkanların dörd ölkəsinin (Albaniya, 
keçmiş Yuqoslaviya Respublikası, Şimali Makedoniya, Monteneqro, 
Serbiya) faydalanır və 2020-ci ildə Avropa İttifaqı Albaniyanın və 
Şimali Makedoniyanın üzvlük danışıqlarının başlanılmasına dəstək 
verdi, burada Avropa İttifaqının genişlənməyəcəyi haqqında əfsanə 
puç olmağa başladı ki, Avropa İttifaqı genişlənməyəcəkdir. Eləcə də 
qeyd etmək lazımdır ki, ən 5 il öncə İttifaqa Xorvatiya birləşdi. 

Belə ki, Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün vacibdir ki, ikitərəfli 
əlaqələrin verdiyi imkanlardan maksimal istifadə edək, səylərimizi 
islahatların konsolidasiyasına və iqtisadi inkişafa yönəldək və 
Avropa İttifaqına tamdəyərli üzvlük üçün əsaslı zəmin hazırlayaq.
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Avropa İttifaqı Gürcüstanın suverenliyini və beynəlxalq tanınmış 
sərhədlərdə ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və münaqişənin dinc 
tənzimlənmə prosesində aparıcı rol oynayır. 2008-ci il Rusiya-
Gürcüstan müharibəsi zamanı məhz Avropa İttifaqının vəsatəti ilə 
Rusiya və Gürcüstan arasında atəşin dayandırılması sazişi bağlanıldı. 
Münaqişənin uzunmüddətli həlli prosesində Avropa İttifaqının 
xüsusi dəstəyi və cəlb olunması onun tərəfindən bir sıra alətlərin 
və formatların işə salınması ilə təsdiq olunur, bilavasitə Rusiya-
Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı, xüsusilə də:

 Avropa İttifaqı Gürcüstanda böhran məsələləri üzrə xüsusi nü-
mayəndəsini təyin etdi, onun məsələsi münaqişənin dinc yolla 
həlli prosesində Avropa İttifaqının cəlb olunmasına dəstək ver-
məkdir. 

 Avropa İttifaqı Cenevrə beynəlxalq danışıqlarının* həmsədrini 
təqdim edir. 

 Avropa İttifaqı Gürcüstana Müşahidə Missiyasını göndərmişdir 
(European Union Monitoring Mission), bunun mandatı da 
Gürcüstanın tam ərazisində yayımlanır və 2008-ci ilin 12 avqust 
atəşkəs anlaşmasının yerinə yetirilməsi barəsində monitorin-
qin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Rusiyanın missiyanın 
Gürcüstanın işğal edilmiş ərazilərinə girişini məhdudlaşdırması-
na baxmayaraq, Avropa İttifaqının Müşahidə Missiyası, yerində 

* Cenevrə Beynəlxalq Danışıqları Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqların 
yeganə formatını təqdim edir, bunda da beynəlxalq iştirakçıların cəlb olunması 
ilə (Avropa İttifaqı, BMT, ATƏT-həmsədrləri, ABŞ- iştirakçı) Rusiya və 
Gürcüstan münaqişə və atəşkəslə bağlı anlaşmanın yerinə yetirilməsinə dair 
məsələləri müzakirə edirlər. Format Rusiya və Gürcüstan arasında 2008-ci ilin 
avqustun 12-də Avropa İttifaqının vəsatəti ilə bağlanmış atəşkəsin anlaşması 
əsasında yaranmışdır. 
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çalışan yeganə beynəlxalq missiya kimi, vəziyyətin eskalasi-
yasının prevensiyası və sabitliyin təminatı işində çox böyük rol 
oynayır.  

Avropa İttifaqı münaqişənin uzunmüddətli həllinə dəstəyin verilməsi 
məqsədilə tanımamaq və cəlb olunma siyasətini həyata keçirir və 
bu da bir tərəfdən, Gürcüstanın suverenliyi və beynəlxalq tanınmış 
sərhədlərdə ərazi bütövlüyünün dəstəkləndirilməsini və digər tərəfdən, 
müharibə və işğalçılıq xətləri ilə ayrılmış cəmiyyətlər arasında 
cəlbolunmanın və etimadın bərpasına dəstəyin verilməsini nəzərdə 
tutur. Bununla yanaşı, Avropa İttifaqı bölünmüş cəmiyyətlər arasında 
barışıq, xalqlararası əlaqələrə və münasibətlərə dəstəyin verilməsi 
işində ən iri kontributordur. 
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