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25 წლიანი მოლაპარაკებების შედეგი: ჩრდილოეთ მაკედონია  

 

2018 წლის 12 ივნისს საბერძნეთის რესპუბლიკასა და ყოფილი იუგოსლავიის 

რესპუბლიკა მაკედონიას შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც 

„მაკედონიის რესპუბლიკა“ იცვლის სახელს და მას ეწოდება „ჩრდილოეთ მაკედონია“, 

ხოლო საბერძნეთი, თავის მხრივ, მოხსნის წინააღმდეგობას მეზობელი სახელმწიფოს 

ევროპის კავშირსა და ნატო-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, თუ სკოპიე 

შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს. 

 

საბერძნეთი წლების განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდა სახელწოდება „მაკედონიას“, 

რადგან მიიჩნევდა, რომ აღნიშნული სახელი შეიცავდა ტერიტორიული პრეტენზიების 

შინაარსს საბერძნეთის რესპუბლიკის ჩრდილოეთ ნაწილის მიმართ, რომელსა იგივე 

სახელწოდება - მაკედონია - აქვს. 

 

„ისტორიული მაკედონიის“ ტერიტორია მე-20 საუკუნის განმავლობაში შედიოდა 

საბერძნეთის, ბულგარეთის და იუგოსლავიის საზღვრებში და ის ხშირად გამხდარა 

ხალხებსა და ქვეყნებს შორის სისხლიანი დაპირისპირების მიზეზი. მაკედონიის 

რესპუბლიკის არსებობა იუგოსლავიის ფარგლებში და მისი დაშლის შემდეგ 

უკავშირდება ბალკანეთის რეგიონში დიდი ქვეყნების პოლიტიკას. დასავლეთ 

ბალკანეთის ამ სახელმწიფოს, რომელიც ძირითადად სლავური წარმოშობის სლავური 

ენების ჯგუფის ენაზე მოლაპარაკე ხალხით არის დასახლებული, აქვს ევროპული და 

ევროატლანტიკური ასპირაციები, რომელთა განხორციელებაც, დიდი ალბათობით, 

პრესპას ტბაზე გაფორმებული შეთანხმებით შესაძლოა დაიწყოს. 

 

ისტორიული მიმოხილვა 

 

1949 წლის 26 მარტს, პრესპას ტბაზე, რომელსაც დღევანდელი საბერძნეთის 

რესპუბლიკა, ალბანეთი და ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა - მაკედონია (ყირმ) 

იყოფენ, სოფელ ფსარადესის ეკლესიაში სლავო-მაკედონური სახალხო 

განმათავისუფლებელი ფრონტის მეორე ყრილობა ჩატარდა, რომელშიც 700 

დელეგატი მონაწილეობდა და რომელსაც სიტყვით მიმართა საბერძნეთის 

კომუნისტური პარტიის ლიდერმა, ნიკოს ზახარიადისმა. ცოტა ადრე ყრილობამ 

გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ ის გამოაცხადებდა 

მაკედონიის გაერთიანებას ერთიანი, დამოუკიდებელი, თანასწორი ბალკანეთის 

სახალხო დემოკრატიული ფედერაციის ფარგლებში. ყრილობამ საბერძნეთში 

"მაკედონიელთა" თვითგამორკვევის უფლება გამოაცხადა.  

 



საბერძნეთის სამოქალაქო ომის ამ ეპიზოდიდან რამდენიმე დღეში, 1949 წლის 4 

აპრილს, კი ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია - ნატო - 

დაფუძნდა, რომლის უპირველეს მიზანს საბჭოთა კავშირის აგრესიული ზრახვებისგან 

დასავლეთ და სამხრეთ ევროპის დაცვა წარმოადგენდა. 1951 წლის ოქტომბერში 

საბერძნეთმა (თურქეთთან ერთად) ხელი მოაწერა ნატო-ში გაწევრიანების დოკუმენტს 

და ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემის 

ნაწილი გახდა.  

 

ამას წინ უძღოდა „ტრუმანის დოქტრინა“ როგორც პასუხი სსრკ-ს და იუგოსლავიის 

აგრესიულ ზრახვებზე საბერძნეთის მიმართ, რომლებიც ჩერჩილ-სტალინის 

„პროცენტული შეთანხმების“ (რომლითაც მხარეები ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე 

გავლენებს იყოფდნენ) შემდეგაც, განაგრძობდნენ კომუნისტების დახმარებას 

საბერძნეთის სამოაქალაქო ომში იმ მიზნით, რომ მთლიანად საბერძნეთი ან მისი 

მაქსიმალურად დიდი ტერიტორია საკუთარ დაქვემდებარებაში მოექციათ; ამისთვის 

ისინი იყენებდნენ ბალკანელ მემარცხენეებს და მათი პირით აჟღერებდნენ 

„დამოუკიდებელი მაკედონია-თრაკის“ შექმნის საკითხსაც იმ ტერიტორიაზე, 

რომელიც ისტორიულ მაკედონიასა და თრაკიის მხარეს მოიცავდა და რომელსაც 

საბერძნეთის, თურქეთის, ბულგარეთის და იუგოსლავიის სახელმწიფოები იყოფდნენ 

მეორე მსოფლიო ომამდე.  

 

საბერძნეთის ტერიტორიული მთლიანობა აშშ-ს დახმარებამ და ნატო-მ გადაარჩინა, 

ისტორიული მაკედონია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იუგოსლავიის, ბულგარეთის 

და საბერძნეთის საზღვრებში მოექცა. იუგოსლავიის ფედერაციის ერთ-ერთ 

რესპუბლიკას სახელი მაკედონია ეწოდა. 

 

სახელწოდების გამო დაწყებული მრავალწლიანი დავა 

 

„ცივი ომის“ დასრულების და იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ ყოფილი იუგოსლავიის 

რესპუბლიკა მაკედონიის სახელწოდება მეზობელ საბერძნეთთან ხანგრძლივი 

დისპუტის საგანი გახდა. ათენის წნეხის შედეგად, საერთაშორისო არენაზე სკოპიე 

იყენებდა სახელს ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა - მაკედონია, თუმცა, მისი 

კონსტიტუციური სახელი მაკედონიის რესპუბლიკა იყო. 

 

საბერძნეთში დღესაც შიშობენ, რომ კონსტიტუციაში არსებული რამდენიმე მუხლი 

(მაკედონიური ეთნოსის, მაკედონიური ენის და ა.შ.) და თავად სახელწოდება - 

მაკედონია, შესაძლოა მომავალში გადაიზარდოს „ისტორიის მოპარვის“ მცდელობაში, 

ირიდენტიზმსა და ტერიტორიულ პრეტენზიებში. 

 



სახელწოდების შესახებ მოლაპარაკებები გაერო-ს შუამავლობით 25 წელი 

გრძელდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდწილად ყოფილი იუგოსლავიის 

რესპუბლიკა - მაკედონია ეკონომიკურად საბერძნეთზე იყო დამოკიდებული, ათენმა 

ვერ მოახერხა ეფექტური კულტურული და ეკონომიკური დიპლომატიის წარმოება 

სასურველი პოლიტიკური შედეგის მისაღწევად, საკითხი საბერძნეთის საგარეო და 

საშინაო პოლიტიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად 

იქცა, ნებისმიერი მთავრობისთვის - ორივე სახელმწიფოში - სახელთან 

დაკავშირებული კომპრომისი მაღალი პოლიტიკური ფასის გადახდასთან იყო 

დაკავშირებული. 

  

მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიას 1999 

წლიდან აქვს ნატო-ში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა (MAP) და 2001 წლიდან 

სარგებლობს ევროპის კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით, სახელთან 

დაკავშირებული დისპუტის გამო ათენი ბლოკავდა ყირმ-ის ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას. მაგალითად, 2008 წელს ნატო-ს 

ბუქარესტის სამიტზე სწორედ ათენის ვეტოს გამო დაიბლოკა მაკედონიის 

გაწევრიანების წინადადება1.  

 

დაპირისპირების ისტორია, რომელიც მეტწილად საბერძნეთის სამოქალაქო ომს და 

„ცივი ომის“ პერიოდს უკავშირდება, დიდი ხნის განმავლობაში წარსულის ტყვეობაში 

ამყოფებდა ორივე მხარეს, ორივე მხარისთვის საკითხი ძალიან ფაქიზ პატრიოტულ 

გრძნობებს ეხებოდა. 

 

ათენში აცნობიერებდნენ, რომ ერთდროულად რამდენიმე ღია საგარეო-პოლიტიკური  

ფრონტი საბერძნეთისგან შესაძლებელზე მეტ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამხედრო 

და დიპლომატიურ რესურსს მოითხოვდა. თავის მხრივ, სკოპიეში ხვდებოდნენ, რომ 

სახელის გამო ღარიბი ქვეყნის უსაფრთხო მომავალი, მშვიდობიანი და სტაბილური 

განვითარება და კეთილდღეობა, რაც ევროპის კავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას 

მოჰყვებოდა, სასწორზე იდო.  

 

მდგომარეობას ისიც ართულებდა, რომ ყირმ-ის მოსახლეობის 25% ეთნიკურად 

ალბანელია, მათი ნაწილი მეზობელ კოსოვოს რეგიონში „კოსოვოს 

გამათავისუფლებელ არმიაში“ იბრძოდა და ეთნიკურ ნიადაგზე ქვეყნის შიგნით 

დაპირისპირება მაკედონიისთვის უცხო არაა, რაც სოციალურ სიდუხჭირესთან ერთად 

                                                           
1 Spiegel. (2008). “Dejection in Bucharest Jilted Macedonia Walks out of NATO Summit”. 

http://www.spiegel.de/international/world/dejection-in-bucharest-jilted-macedonia-walks-out-of-nato-

summit-a-545214.html  

http://www.spiegel.de/international/world/dejection-in-bucharest-jilted-macedonia-walks-out-of-nato-summit-a-545214.html
http://www.spiegel.de/international/world/dejection-in-bucharest-jilted-macedonia-walks-out-of-nato-summit-a-545214.html


კომბინაციაში ყირმ-ის სტაბილურობას მუდამ სათუოს ხდიდა. 2001 წელს ტეტოვოს 

მხარეში შეიარაღებული დაპირისპირება ალბანელებსა და სლავებს შორის ევროპის 

კავშირის დროული ჩარევით შეჩერდა. ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა 

მაკედონიის საშინაო პრობლემებს აქვთ პოტენციალი მთლიანად დასავლეთ 

ბალკანეთის რეგიონს და აქედან გამომდინარე ევროპისა და მსოფლიოს მშვიდობისა 

და სტაბილურობის შეუქმნან საფრთხე.    

 

საბერძნეთის სხვადასხვა მთავრობები წინა საუკუნის 90-იანი წლებიდან 

თანხმდებოდნენ მეზობელი სახელმწიფოს სახელწოდება ყოფილიყო კომპოზიტი 

სიტყვა გეოგრაფიული აღმნიშვნელით, ამადროულად ყირმ-ს უარი უნდა ეთქვა 

ისტორიის რევიზიასა და ირიდენტიზმზე, რისი დასტურიც კონსტიტუციიდან 

შესაბამისი ჩანაწერების ამოღება იქნებოდა.  

 

სახელწოდების საკითხი სკოპიეში არამარტო შიდა პოლიტიკური მოხმარების, არამედ 

მოქალაქეებში ღირსების საკითხად იქცა. თუ საბერძნეთში მოქალაქეთა 

უმრავლესობას კომპოზიტ სახელში სიტყვა „მაკედონიის“ ხილვა არ სურდა,  

იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკაში მოსახლეობის უმრავლესობა სახელ 

„მაკედონიის“ დათმობაზე არ თანხმდებოდა, ამას გარდა, შემოთავაზებული 

სახელწოდება ეთნიკურად ალბანელი მოქალაქეებისთვისაც მისაღები უნდა 

ყოფილიყო (აქედან გამომდინარე გამოირიცხა სახელი „სლავომაკედონია“). სკოპიეშიც 

და ათენშიც საზოგადოების წნეხის გამო პოლიტიკური ძალები გარისკვას ვერ 

ბედავდნენ. მოლაპარაკების მაგიდაზე კი სხვადასხვა დროს გამოტანილი იყო „ზემო 

მაკედონიის“, „ვარდარ მაკედონიის“, „ახალი მაკედონიის“ და სხვა ვარიანტები. 

 

გზა კონსესუსამდე 

 

მაკედონიის პრობლემის გადაწყვეტისთვის დრო მომწიფდა, რაშიც რამდენიმე 

გარემოებამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა, კერძოდ - 

 

 საბერძნეთსა და ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში მემარცხენე, 

ნაციონალისტური სენტიმენტებისგან და წარსულის ტვირთისგან შედარებით 

დაცლილი, ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრების არჩევა. ციპრასმა და ზაევმა 

უფრო ადვილად გამონახეს საერთო ენა, ვიდრე მათმა წინამორბედებმა; 

 პოლიტიკური ნების არსებობა ორივე დედაქალაქში; 

 საბერძნეთის ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისი, რაც საერთაშორისო აქტორებს 

ათენზე გავლენის მეტ ბერკეტს აძლევდა; 



 უსაფრთხოება, სტაბილური განვითარება და სოციალური სარგებელი, რასაც 

ნატო-სა და ევროპის კავშირში გაწევრიანება „მაკედონიელ“ სლავებსაც და 

ალბანელებსაც ერთნაირად მოუტანს; 

 მიგრაციის კრიზისი, რევიზიონისტული რუსეთის გააქტიურება და სხვა ახალი 

გამოწვევები, რაც ბალკანეთის რეგიონსაც შეეხო. 

 

დაახლოებით 70 წლის შემდეგ, მ.წ. 12 ივნისს ისევ პრესპას ტბაზე საბერძნეთის და 

ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრები, გაერო-ს შუამავალთან 

და ევროპის კავშირის წარმომადგენლებთან ერთად შეიკრიბნენ და იმ ადგილზე, 

სადაც დაპირისპირების ისტორია იწერებოდა, ხანგრძლივი დისპუტის გადაჭრაზე 

შეთანხმდნენ.  

 

ჩრდილოეთ მაკედონია - ამ სახელით გააგრძელებს ცხოვრებას ბალკანური 

სახელმწიფო, რომელმაც მ.წ. 11 ივლისს მიიღო ნატო-ში გაწევრიანების მიწვევა2. გარდა 

ამისა, ევროკომისიამ უკვე დაიწყო ჩრდილოეთ მაკედონიაში ე.წ. სქრინინგის პროცესი, 

რომლითაც ქვეყანა მოემზადება 2019 წლის ივნისში გაწევრიანების მოლაპარაკებების 

დასაწყებად3. წლის ბოლომდე სკოპიე შეასრულებს მიღწეული შეთანხმებით ნაკისრ 

ვალდებულებებს და შეცვლის კონსტიტუციის შესაბამის ჩანაწერებს, ხოლო ათენი 

აღარ შეეწინააღმდეგება მეზობელი ქვეყნის ევროპულ და ატლანტიკურ ინტეგრაციას. 

 

ცხადია, ორივე სახელმწიფოში რჩება პოლიტიკური ძალების და საზოგადოების 

საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელიც კომპრომისული შეთანხმების წინააღმდეგია (მაგ. 

ყირმ-ის პრეზიდენტი და ოპოზიცია, საბერძნეთის მემარჯვენე ნაციონალისტური 

ძალები, ეკლესია), მაგრამ საერთაშორისო ოპტიმიზმი დღეს უფრო მეტია, ვიდრე 

ოდესმე, რომ პოლიტიკური პრაგმატიზმი გადაძალავს ისტორიის მძევლად დარჩენას. 

შეთანხმების წარმატება ასევე დამოკიდებულია ათენის ინტერესების 

დაკმაყოფილებასა და ევროპის კავშირის და ნატო-ს მხრიდან სკოპიეს ხელისუფლების 

მხარდაჭერაზე ქვეყნის ევროპულ და ატლანტიკურ მომავალთან გაცემული 

დაპირებების შესრულების თვალსაზრისით. 

 

დავის გადაწყვეტის მნიშვნელობა 

 

ათენი-სკოპიეს ხანგრძლივი დისპუტის გადაწყვეტა მნიშვნელოვანია როგორც მოდავე 

ქვეყნებისთვის, ასევე დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონისთვის, ევროპის კავშირის და 

                                                           
2 Reuters. (2018). “NATO formally invites Macedonia to join alliance”. https://www.reuters.com/article/us-nato-

summit-declaration/nato-formally-invites-macedonia-to-join-alliance-idUSKBN1K12AR  
3 Radio Liberty. (2018). “EU's Hahn Visits Macedonia To Prepare For Accession Talks”. 

https://www.rferl.org/a/eu-hahn-visits-maedonia-make-preparations-accession-talks/29373233.html  

https://www.reuters.com/article/us-nato-summit-declaration/nato-formally-invites-macedonia-to-join-alliance-idUSKBN1K12AR
https://www.reuters.com/article/us-nato-summit-declaration/nato-formally-invites-macedonia-to-join-alliance-idUSKBN1K12AR
https://www.rferl.org/a/eu-hahn-visits-maedonia-make-preparations-accession-talks/29373233.html


ნატო-ს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთოებისთვის. მაკედონიის პრობლემის 

გადაწყვეტა ადასტურებს, რომ    

 

 ევროპის კავშირი, მიუხედავად ინსტიტუციონალური და შიდაპოლიტიკური 

კრიზისისა, მიუხედავად „Brexit“-ის, წევრი-სახელმწიფოების ფინანსური 

პრობლემებისა და მიგრაციის შოკური გამოწვევისა, მიუხედავად გაფართოების 

მიმართ სკეპტიციზმისა, რჩება ევროპული ინტეგრაციის პროექტის ერთგული. 

 ნატო და ევროპის კავშირი რჩება იმ მიზიდულობის ცენტრებად, რომელიც 

ხანგრძლივი დისპუტის გადაჭრაში გადამწყვეტი კონტრიბუტორი შეიძლება 

იყოს. 

 დასავლეთის დიდ დედაქალაქებში გაცნობიერებულია, რომ დასავლეთ 

ბალკანეთის ევროპული და ატლანტიკური ინტეგრაცია მნიშვნელოვანია 

ბალკანეთის რეგიონის სტაბილიზაციის და დემოკრატიული 

განვითარებისთვის, ასევე ევროპის უსაფრთხოებისა და ნატოს სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ფრთის უსაფრთხოებისთვის. თესალონიკის „Agenda 2014“ შემდეგ 

ერთადერთი ხელშესახები წარმატება დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის 

იყო ევროპის კავშირთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმი. 

 ჩრდილოეთ მაკედონიის ნატო-ში გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყება 

ადასტურებს ნატო-ს „ღია კარის“ პოლიტიკას. რაც უფრო სწრაფად 

დასრულდება დასავლეთ ბალკნეთის ქვეყნების ინტეგრაცია, მით უფრო 

სწრაფად დადგება საქართველოს რიგი. 

 მონტენეგროს ნატო-ში გაწევრიანების შემდეგ ჩრდილოეთ მაკედონიის 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის დაწყება იქნება 

რუსული პროპაგანდის მარცხი და ზოგადად რუსული პოლიტიკის ჩავარდნა 

ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე. როგორც მსოფლიოს სხვა წერტილებში, 

ბალკანეთზეც გავლენის შენარჩუნების გზად მოსკოვი ნაციონალისტურ 

სენტიმენტებზე თამაშით ხანგრძლივი დისპუტების მხარდაჭერას და მათი 

გადაჭრის ხელშეშლას ხედავს. შემთხვევითი არ არის, რომ მ.წ. 11 ივლისს 

საბერძნეთიდან 2 რუსი დიპლომატის გაძევება სწორედ მაკედონიის საკითხზე 

მათ ძირგამომთხრელ საქმიანობას, შპიონაჟს და ქვეყნის საშინაო საქმეებში 

ჩარევას უკავშირდება. (რუსეთის ამ პოლიტიკის წარუმატებლობა ბალკანეთზე 

პერსპექტივაში ქმნის იმის საშიშროებას, რომ რუსეთი მარწუხებს მოუჭერს 

სადმე სხვაგან. ეს „სხვაგან“ შეიძლება იყოს მისი უახლოესი საზღვრები - 

უკრაინა და საქართველო)  

 საბერძნეთი-მაკედონიის ხელშეკრულების განხორციელება საშუალებას 

მისცემს საქართველოს დიპლომატიური ურთიერობები დაამყაროს 



ჩრდილოეთ მაკედონიასთან, რაც, თავის მხრივ, წინაპირობაა ორ სახელმწიფოს 

შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებისთვის. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


