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“ჩვე ნი ერ ები უაღ რე სად და ვა ლე ბულ ნი არი ან ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის წი ნა შე. 
ბევ რმა ჩვენ გან მა პი რა დი გა მოც დი ლე ბით იც ის თუ რო გო რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო თქვე
ნი მხარ და ჭე რა ჩვე ნი თა ვი სუფ ლე ბი სა და და მო უკ იდ ებ ლო ბი სათ ვის ცი ვი ომ ის ბნელ 
წლებ ში. ამ ერ იკ ის ჩარ თუ ლო ბა და მხა რა ჭე რა სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ჩვე
ნი დე მოკ რა ტი ული ტრან სფორ მა ცი ის წარ მა ტე ბი სათ ვის 20 წლის წინ, რო დე საც რკი ნის 
ფარ და და ეცა. ვა შინ გტო ნის ხედ ვი სა და ლი დე რო ბის გა რე შე ნაკ ლებ სა ვა რა უდოა, რომ 
ჩვენ დღეს ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის წევ რე ბი ვყო ფი ლი ყა ვით.”
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2009წელს ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის გა მო ჩე ნილ მა პო ლი ტი კურ მა და სა მო ქა ლა ქო 
მოღ ვა წე ებ მა ამ ერ იკ ის ყო ფილ პრე ზი დენ ტს ბა რაკ ობ ამ ას ამ სიტყვე ბით მიმართეს. ღია წე რი

ლის ხელ მომ წე რებს შო რის იყ ვნენ ვალ დას ად ამ კუ სი, ვაც ლავ ჰა ვე ლი და ლეხ ვა ლენ სა. 

წე რი ლის ავ ტო რებ მა ტრან სატ ლან ტი კურ ურ თი ერ თო ბებ ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე და რე გი ონ ში ამ ერ
იკ ის როლ ზე ისა უბ რეს. მთლი ანი, თა ვი სუ ფა ლი და მშვი დო ბი ანი ევ რო პის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად მათ ობ ამ ას 
კონ კრე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა შეს თა ვა ზეს. მათ შო რის იყო ნა ტოს მხარ და ჭე რა, რუ სეთ თან სა ხი ფა თო 
დათ მო ბებ ზე წას ვლის თა ვი დან აც ილ ება, ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ის დაც ვა და ამ ერ იკ ასა და ცენ ტრა ლუ რი და 
აღ მო სავ ლე თის ევ რო პის ქვეყ ნებს შო რის ახ ლო კავ ში რის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

ამ წე რი ლის გა მოქ ვეყ ნე ბი სას ჯო ბა იდ ენი ვი ცე პრე ზი დენ ტის პოს ტს იკ ავ ებ და. ის ამ ჟა მად ამ ერ იკ ის პრე ზი
დენ ტია. მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე ვა ფა სოთ რო გორ გან ვი თარ და მოვ ლე ნე ბი წე რი ლის გა მოქ ვეყ ნე ბი დან ერ თი 
დე კა დის მან ძილ ძე, რა დას კვნე ბის გა მო ტა ნა შეგ ვიძ ლია და რო გო რი უნ და იყ ოს ამ ერ იკ ის ად მი ნის ტრა ცი
ის პო ლი ტი კა ჩვენ რე გი ონ ში დღეს. 

რა მოხ და 11 წლის მან ძილ ზე?

ღია წე რი ლის ავ ტო რე ბი ხაზს უს ვამ დნენ, რომ ამ ერ იკ ასა და ევ რო პას ერ თმა ნე თი ის ევ ისე სჭირ დე ბათ რო
გორც წარ სულ ში და პრე ზი დენტ ობ ამ ას სთხოვ დნენ ევ რო კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბა სტრა ტე გი ულ ად უფ რო 
მა ღალ სა ფე ხურ ზე აეყ ვა ნა. მას შემ დეგ ევ რო პა სა და ამ ერ იკ ას შო რის ერ თი ანი პო ზი ცია რო გორც პო ლი ტი
კურ, ისე უს აფ რთხო ებ ის და ეკ ონ ომ იკ ურ სა კითხებ ზე კი დევ უფ რო და შორ და ერ თმა ნეთს. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცია ევ რო პას თან ურ თი ერ თო ბის გა დატ ვირ თვის და პი რე ბით 
მო ვი და, კო მენ ტა ტო რე ბი ღი ად წერენ ინ ტე რეს თა იმ ფუნ და მენ ტურ სხვა ობ აზე, რაც ევ რო პა სა და ამ ერ იკ ას 
შო რის უს აფ რთხო ებ ის თე მებ ზე არსებობს. ევ რო კავ ში რის წამ ყვა ნი ქვე ყ ნე ბი არ არიან მზად რუ სეთ სა და 
ჩი ნეთს და უპ ირ ის პირ დნენ, მა შინ რო დე საც ამ ერ იკ ის ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა მომ
დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში ამ ქვეყ ნებ თან პა ექ რო ბა იქ ნე ბა. 

ევ რო კავ შირ სა და ამ ერ იკ ას შო რის ერ თი ანი ფრონ ტის და სუს ტე ბის ყვე ლა ზე ცხა დი ბო ლოდ რო ინ დე ლი მა
გა ლი თი ჩი ნეთ თან გა ფორ მე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბაა. ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო მე ლიც 
ევ რო პის ჩი ნეთ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბას ზრდის, იმ პი რო ბებ ში გა ფორ მდა რო დე საც ევ რო კავ შირს მსგავ სი შე
თან ხმე ბა ამ ერ იკ ას თან ჯე რაც არ აქ ვს. მო ლა პა რა კე ბე ბი პრე ზი დენტ ობ ამ ას პე რი ოდ ში შე ვი და ჩიხ ში, რად
გან მხა რე ები პი რო ბებ ზე ვერ შე თან ხმდნენ. 

ევ რო პას არც 5Gის სის ტე მე ბის თე მა ზე აქ ვს ამ ერ იკ ას თან ერ თი ანი ფრონ ტი. ჩი ნუ რი ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე
ნე ბა ბრიტანეთმა და შვედეთმა აკ რძა ლეს, ხო ლო გერ მა ნია და საფ რან გე თი ღია და პი რის პი რე ბის გან თავს 
იკ ავ ებ ენ. 

https://www.rferl.org/a/An_Open_Letter_To_The_Obama_Administration_From_Central_And_Eastern_Europe/1778449.html
https://www.nytimes.com/2021/02/18/us/politics/biden-europe-russia-china.html
https://www.americanpurpose.com/articles/europe-to-joe-biden-its-not-all-sugar-and-spice/
https://www.wsj.com/articles/bidens-rough-start-with-the-world-11613430041
https://www.spiegel.de/international/business/human-rights-concerns-experts-demand-suspension-of-eu-china-investment-deal-a-f81c9641-9ed6-4a59-bfb8-5a4508201bfd
https://www.bbc.com/news/technology-53403793
https://www.reuters.com/article/sweden-huawei-int-idUSKBN2750WA
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ურ თი ერ თო ბა რუ სეთ თან

პრე ზი დენტ ობ ამ ას თვის გაგ ზავ ნი ლი ღია წე რი ლის ავ ტო რებ მა 11 წლის წინ შეშ ფო თე ბა გა მოთ ქვეს იმ უმო
ქ მე დო ბა ზე, რო მე ლიც ატ ლან ტი კურ მა ალი ან სმა რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლო ში შე მოჭ რის დროს გა მო ი
ჩინა. მათ პრე ზი დენ ტი გა აფ რთხი ლეს, რომ და სავ ლუ რი ინ ტე რე სე ბის ვიწ რო ჭრილ ში გან ხილ ვას შე საძ
ლოა რუ სე თის მი მართ არ ას წორ დათ მო ბებ ზე წას ვლა მოჰ ყო ლო და.

2009 წლის სექ ტემ ბერ ში პრე ზი დენ ტმა ობ ამ ამ წი ნა ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა 
გააუქმა და ჩე ხეთ სა და პო ლო ნეტ ში სა რა კე ტო სის ტე მე ბის გან თავ სე ბა ზე უარი თქვა. რუ სეთს, რო მე ლიც 
გა მა ლე ბით ეწ ინა აღ მდე გე ბო და ამ პრო ცესს სა ნაც ვლოდ არ აფ ერი და უთ მია. 

ჩე ხე თის ყო ფი ლი სა გა რეო და თავ დაც ვის მი ნის ტრი ალ ექ სან დრ ვონ დრა იხსენებს, რომ წე რილ მა ვა შინ
გტონ სა და ბრი უს ელ ში ის ტე რი ული რე აქ ცია გა მო იწ ვია. ის ამ ბობს, რომ ევ რო პარ ლა მენ ტში სო ცი ალდე
მოკ რა ტე ბის ალი ან სმა ხელ მომ წე რებს “კონ ფრონ ტა ცი ული ნეოკო ნე ბი” უწ ოდ ეს, რომ ლე ბიც “რუ სე თის 
საფ რთხის მი მართ ობ სე სი ამ” და აბ რმა ვა. 5 წლის შემ დეგ ვონ დრა და ბე ჯი თე ბით ამ ტკი ცებს, რომ ის ერთ 
სიტყვა საც არ შეც ვლი და გა მოქ ვეყ ნე ბულ წე რილ ში.

2009 წლის შემ დეგ რუ სე თის ქმე დე ბე ბი სა მე ზობ ლო ში კი დევ უფ რო აგ რე სი ული გახ და. სა ქარ თვე ლოს ოკ უ
პ ირ ებ ული რე გი ონ ებ იდ ან ჯა რის გაყ ვა ნის ნაც ვლად, რუ სეთ მა აფხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში 8000ზე 
მეტი ჯა რის კა ცი და სამ ხედ რო ტექ ნი კა გა ნა ლა გა და ამ ტე რი ტო რი ებ ის ფაქ ტი ური ან ექ სია მო ახ დი ნა.

ოთხი წლის შემ დეგ რუ სე თი უკ რა ინ აში შე იჭ რა. მე ორე მსოფ ლიო ომ ის შემ დეგ ეს პირ ვე ლი შემ თხვე ვა 
იყო, რო დე საც ევ რო პა ში სა ხელ მწი ფო საზღვრე ბი ძა ლის მი ერი მე თო დით შეიც ვა ლა. რუ სე თის ეს ნა ბი ჯე ბი 
დღემ დე და უს ჯე ლი რჩე ბა.  

ევ რო კავ შირ მა რუ სი ოპ ოზ იცი ონ ერი ლი დე რის ალ ექ სეი ნა ვა ლის მო წამ ვლის და მი სი და პა ტიმ რე ბის თვის 
თე ბერ ვლის ბო ლოს მოს კოვს ახ ალი სან ქცი ები დაუწესა. დღემ დე მოქ მე დებს უკ რა ინ აში შეჭ რის თვის რუ
სეთ ზე და წე სე ბუ ლი სან ქცი ებ იც, მაგ რამ ამ პრო ცე სის მიღ მა ევ რო პას რუ სე თის მი მართ ერ თი ანი პო ლი ტი კა 
არ გააჩნია. არ სად ჩანს რუ სე თის შე სა კა ვებ ლად კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ევ რო ატ ლან ტი კუ რი სტრა ტე გი აც. 

რუ სე თის მი მართ შემ რი გებ ლუ რი პო ლი ტი კის ბო ლო ნა თე ლი მა გა ლი თი ევ რო კავ ში რის სა გა რეო ქმე დე ბა
თა სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლის იოზ ეფ ბო რე ლის მოს კოვ ში თე ბერ ვალ ში გა მარ თუ ლი წარუმატებელი ვი
ზი ტი იყო. ის ნა ვალ ნის და პა ტიმ რე ბის მი უხ ედ ავ ად მოს კოვ ში ჩა ვი და, სა დაც რუ სეთს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა 
ევ რო კავ ში რის წამ ყვა ნი ფი გუ რა ღი ად დაემცირებინა.

ურ თი ერ თო ბა ნა ტოს თან

ცი ვი ომ ის პე რი ოდ ში ევ რო პის უს აფ რთხო ებ ის ქვა კუთხე დი ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ალი ან სი იყო. საბ ჭო თა 
საფ რთხის გაქ რო ბის შემ დეგ ნა ტო შე ნარ ჩუნ და და გა ფარ თოვ და, მაგ რამ ევ რო პის ქვეყ ნებ მა უს აფ რთხო
ებ აში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცი ის ჩა დე ბა შეწყვი ტეს. ევ რო პი დან სამ ხედ რო ებ ის და შეიარაღების დი დი 
ნა წი ლი გა იყ ვა ნა ამ ერ იკ ამ აც. 

პრე ზი დენტ ობ ამ ას თვის გაგ ზავ ნილ წე რილ ში, ავ ტო რე ბი წერ დნენ, რომ შეც დო მა იყო ნა ტოს გა ფარ თო ებ
ის შემ დეგ მე ხუ თე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თავ დაც ვის გეგ მე ბის შედ გე ნის გვერ დზე გა და დე ბა. ის ინი 
ამ ბობ დნენ, რომ კრი ზი სის შემ თხვე ვა ში ალი ან სს მი სი ყვე ლა წევ რის დაც ვა უნ და შე ეძ ლოს.  2017 წელს გა
მო ცე მულ რენ დის კორ პო რა ცი ის კველ ვა ში რუ სეთს ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბის სა მი ვე დე და ქა ლა ქამ დე მიღ წე ვა 
60 სა ათ ში შეუძლია. ნა ტოს წევ რი ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის თავ დაც ვის ხარ ჯე ბი კი, ამ ის მი უხ ედ ავ ად, თა ნა ზო
მა დად არ გაზ რდი ლა. 

ეს თე მა წლე ბია გან ხეთ ქი ლე ბის სა გა ნია ტრან სატ ლან ტი კურ ურ თი ერ თო ბებ ში. ევ რო პის თავ დაც ვის ხარ
ჯე ბით გა ნაწყე ნე ბულ მა ობ ამ ამ, მი სი პრე ზი დენ ტის რან გში ერთერთ ბო ლო ინ ტერ ვი უში ევ რო პე ლებს “უბ ი
ლეთო მგზავ რე ბი” უწოდა. ამ თე მა ზე ბევ რად უფ რო კრიტიკული იყო პრე ზი დენ ტი ტრამ პი. 2014 წელს ნა ტოს 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/obamas-missile-defense-decision-the-view-from-europe/
https://cepa.ecms.pl/index/?id=5792a227e0f56a94e118de0585387c32
https://jamestown.org/program/russia-boosts-its-military-contingent-in-georgias-occupied-territories/
https://www.politico.eu/article/eu-foreign-ministers-push-new-russia-sanctions/
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/83924
https://www.ft.com/content/c7df006e-93ca-451c-a01b-bc07458e6f7d
https://www.voanews.com/europe/top-eu-diplomat-accused-falling-russian-propaganda-trap
https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT467.html
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
https://www.washingtonpost.com/world/europe/nato-countries-boost-defense-spending-ahead-of-summit-showdown-with-trump/2019/11/29/65f5ba1a-0fb1-11ea-924c-b34d09bbc948_story.html
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წევ რი მხო ლოდ სა მი სა ხელ მწი ფო ამ ერ იკა, ბრი ტა ნე თი და სა ბერ ძნე თი ხარჯავდა GDPის 2%ს თავ დაც ვა
ზე. მი უხ ედ ავ ად აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბი სა, დღეს ნა ტოს წევ რთა გან მხო ლოდ ათი სა ხელ მწი ფო ხარ ჯავს 
2%ს ან მეტს. მო სა ლოდ ნე ლია, რომ თავ დაც ვის ხარ ჯე ბის სა კითხს პრე ზი დენ ტი ბა იდ ენ იც და აყ ენ ებს ევ რო
პე ლებ თან.

ამ პი რო ბებ ში, საფ რან გე თის ლი დე რი ემ ანუ ელ მაკ რო ნი აქ ტი ურ ად ლო ბი რებს ევ რო პის სტრა ტე გი ული ავ
ტო ნო მი ის იდეას და რუ სე თის მი მართ შემ რი გებ ლუ რი ტო ნით გამოირჩევა. ერთერთ ინ ტერ ვი უში მან ჩრდი
ლო ატ ლან ტი კურ ალი ან სს “ტვინ მკვდა რი”ც კი უწოდა, რა საც რუ სე თი, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, კმა
ყო ფი ლე ბით გამოეხმაურა. ევ რო პის სტრა ტე გი ული ავ ტო ნო მია კონ ტი ნენ ტის ამ ერ იკ ის გან დის ტან ცი რე ბას 
ემსახურება. ეს მოვ ლე ნე ბის ნე გა ტი ური გან ვი თა რე ბაა, რად გან ევ რო პა ში ამ ერ იკ ის გავ ლე ნის შე სუს ტე ბა 
ჩი ნეთ სა და რუ სეთს მხო ლოდ აძ ლი ერ ებს. ევ რო კავ შირს ამ სა ხელ მწი ფო ებ თან ღია პა ექ რო ბის არც სამ
ხედ რო პო ტენ ცი ალი და არც სურ ვი ლი აქ ვს. 

სულ ცო ტა ხნის წინ, გერ მა ნი ის კან ცლერ მა ღი ად განაცხადა, რომ ამ ერ იკაჩი ნე თის და პი რის პი რე ბა ში ევ
რო პა მი უმ ხრო ბე ლი უნ და დარ ჩეს. ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ის თვის, რო მე ლიც  დე მოკ რა ტი ული სო ლი და
რო ბის პრინ ცი პით ევ რო პის გან თა ნამ შრომ ლო ბას ელ ოდა, ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი იმედგაცრუებაა. 

“დიდ სა ხელ მწი ფო თა პა ექ რო ბა ერ თიერ თზე გა მარ თუ ლი დუ ელ ის შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს: ათ ენი სპარ
ტას წი ნა აღ მდეგ, რო მი კარ თა გე ნის წი ნა აღ მდეგ, მოს კო ვი ვა შინ გტო ნის წი ნა აღ მდეგ. თუმ ცა, ეს შე ჯიბ რი 
და პი რის პი რე ბულ მხა რე ებს შო რის მყო ფი სა ხელ მწფო ებ ის ერ თგუ ლე ბის თვის ბრძო ლაც არ ის, რაც იმ ას 
ნიშ ნავს, რომ მათ ზე მცი რე სა ხელ მწი ფო ებ ის არ ჩე ვან მა შე საძ ლოა ზე სა ხელ მწი ფო ებ ის ბე დი გა დაწყვი ტოს” 
– წერს ჰალ ბერ ნსი ამ ერ იკაჩი ნე თის პა ექ რო ბა ში მო კავ ში რე ებ ის როლ ზე საუბრისას. 5Gის ტექ ნო ლო გა ზე 
და პი რის პი რე ბაც ცხად ყოფს, რომ ამ ერ იკ ას ჩი ნეთ თან ევ რო პის გა რე შე პა ექ რო ბა გა ურ თულ დე ბა.

ენ ერ გო უს აფ რთხო ება

2009 წელს პრე ზი დენტ ობ ამ ას თვის მი წე რილ ღია წე რილ ში ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის პოლი 
ტი კურ მა მოღ ვა წე ებ მა დი დი ყუ რადღე ბა და უთ მეს ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ის თე მა საც. “ამ ერ იკ ის მხარ და ჭე რის 
გა რე შე ბა ქოთბი ლი სიჯე იხ ან ის ნავ თობ სა დე ნი არ ას ოდ ეს აშ ენ დე ბო და. ენ ერ გო უს აფ რთხო ება ამერიკ ასა 
და ევ რო პას შო რის სტრა ტე გი ული თა ნამ შრომ ლო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი უნ და გახ დეს” – წერ დნენ ის ინი. 
შე სა ბა მი სად, ავ ტო რებ მა ამ ერ იკ ას ენ ერ გო მო მა რა გე ბის წყა რო ებ ის დი ვერ სი ფი კა ცი აში დახ მა რე ბა სთხო
ვეს. 

11 წლის შემ დეგ გერ მა ნი ამ რუ სე თის თვის გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ად უაღ რე სად მომ გე ბი ანი ნორ დსტრიმ ორ ის 
გაზ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა თით ქმის და ას რუ ლა. 1200 კი ლო მეტ რი ანი პრო ექ ტი დან დღეს მხო ლოდ 75 კი
ლო მეტ რი დარჩა ას აშ ენ ებ ელი. პრო ექ ტი, ტრამ პის ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ სანქციების დას წე სე ბის შემ დეგ 
დრო ებ ით შე ჩერ და. მე დი ის ცნობით მშე ნებ ლო ბა თე ბერ ვალ ში გა ნახ ლდა, მაგ რამ ვა შინ გტო ნი სან ქცი ებ ის 
ამოქმედებას ბერ ლინ თან ურ თი ერ თო ბის და ბო ბის სურ ვი ლით არ ჩქარობს.  

ამ ერ იკ ის გავ ლე ნის და რო ლის შე სუს ტე ბა

დღეს ამ ერ იკ ის გავ ლე ნა და და სავ ლე თის მხარ დამ ჭე რი ძა ლე ბი ჩვენს რე გი ონ ში ბევ რად უფ რო მოწყვლად 
პო ზი ცი აში არი ან ვიდ რე 11 წლის წინ. 

პრე ზი დენტ ობ ამ ას თვის გაგ ზავ ნი ლი ღია წე რი ლის ავ ტო რებ მა 2009 წელს გა მოთ ქვეს წუ ხი ლი, რომ რე გი
ონ ში მმარ თვე ლი ელ იტ ები იც ვლე ბი ან და ის ინი შე საძ ლოა ამ ერ იკ ის გვერ დით ისე მტკი ცედ აღ არ დად
გნენ, რო გორც წარ სულ ში. ამ ელ იტ ებს თა ვის თავ ზე არ გა მო უც დი ათ 1989 წლის რე ვო ლუ ცი ები და ამ ერ იკ ის 
რო ლი დე მოკ რა ტი ული ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცეს ში. წე რი ლის ავ ტო რე ბი ში შობ დნენ, რომ ამ ერ იკ ას თან 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/10/pdf/pr-2020-104-en.pdf
https://www.heritage.org/defense/commentary/nato-allies-now-spend-50-billion-more-defense-2016
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-annegret-kramp-karrenbauer-defense-europe-strategic-autonomy/
https://www.chathamhouse.org/2019/09/russia-macron-mistaken
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead
https://www.bbc.com/news/world-europe-50335257
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/16/eu-must-assert-autonomy-in-face-of-us-china-dominance-says-macron
https://www.politico.eu/article/merkel-sides-with-xi-on-avoiding-cold-war-blocs/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-02-23/germany-is-a-flashpoint-in-the-cold-war-between-u-s-and-china.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-02-22/germany-philippines-india-djibouti-may-decide-u-s-china-cold-war
https://www.politico.eu/article/sanctioned-russian-ship-resumes-nord-stream-2-construction/
https://www.bbc.com/news/world-europe-50875935
https://www.rferl.org/a/consortium-resumes-laying-pipe-for-nord-stream-2/31089682.html
https://www.axios.com/briefing-putin-pipeline-anger-confusion-f0a71301-6016-4c33-9efe-6bc1f02f264f.html
https://www.politico.eu/article/biden-silent-on-sanctions-as-nord-stream-2-speeds-ahead/
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მჭიდ რო კავ ში რის შე ნარ ჩუ ნე ბის გა რე შე, პროდა სავ ლუ რი ვექ ტო რის დაც ვა გარ თულ დე ბო და. 

მას შემ დეგ ჩვენს რე გი ონ ში დე მოკ რა ტი ული უკ უს ვლის შე მაშ ფო თე ბე ლი ნიშ ნე ბი ვი ხი ლეთ. სა ქარ თვე ლო ში 
მიმ დი ნა რე მოვლენებიც ცხად ყოფს, რომ ქვე ყა ნა ურ თუ ლეს პო ლი ტი კურ პრო ცესს გა დის. 

ჩვე ნი ქვეყ ნის 30 წლი ანი და მო უკ იდ ებ ლო ბის პე რი ოდ ში დაგ რო ვი ლი გა მოც დი ლე ბა გვაჩ ვე ნებს თუ რა ტი
პის პრო ცე სი ქმნის და სავ ლურ გავ ლე ნას ქვე ყა ნა ში  და რა ას უს ტებს მას. ღერ ძი, რომ ლის გარ შე მოც ეს აღ
მას ვლა და უკ უს ვლა ტრი ალ ებს ამ ერ იკ ის ძა ლის აღ ქმაა. 

1990იან წლებ ში, ჩარ ლზ კრა უტ ჰა მე რის სიტყვებით, ამ ერ იკ ამ უნ იპ ოლ არ ული მო მენ ტი გა მოს ცა და. საბ ჭო
თა კავ ში რის დან გრე ვის შემ დეგ, ის ერ თა დერ თი ზე სა ხელ მწი ფო გახ და მსოფ ლი ოში. ქვე ყა ნას უზ არ მა ზა რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და გავ ლე ნა გა აჩ ნდა. ამ პე რი ოდ ში რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი, გან სხვა ებ ული პრობ ლე მე ბის 
მი უხ ედ ავ ად, ამ ერ იკ აში სა კუ თა რი უს აფ რთხო ებ ის მტკი ცე გა რან ტს ხე დავ დნენ. დღეს ეს მო ცე მუ ლო ბა შეც
ვლი ლია. აკ ად ემი ურ წრე ებ სა და მე დი აში არ წყდე ბა კა მა თი ამ ერ იკ ის ძა ლის ფარ დო ბით დაკ ნი ნე ბა ზე და 
ქვეყ ნის მი ერ მი სი გლო ბა ლუ რი რო ლის გან უკან დახევის პრო ცეს ზე. ცი ვი ომ ის პე რი ოდ ის გან გან სხვა ვე
ბით, ამ ერ იკ ის მი ერ შექ მნი ლი გლო ბა ლუ რი მსოფ ლიო წეს რი გის დაც ვის სურ ვი ლი განელებულია ამ ერ იკ ის 
პო ლი ტი კურ ელ იტ ასა და მო სახ ლე ობ აშ იც.

ჩვენ რე გი ონ ში ამ ერ იკ ის რო ლის შემ ცი რე ბის ერთერ თი ნა თე ლი მა გა ლი თი მთი ან ყა რა ბაღ ში შარ შან გან
ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბია. სამ შვი დო ბო შე თან ხმე ბა და სავ ლე ლი მომ რი გებ ლე ბის, ამ ერ იკ ისა და საფ რან
გე თის, გა რე შე გა ფორ მდა. ზა ვის ფონ ზე სა ერ თა შო რი სო მინ სკის ფორ მა ტი ფაქ ტი ურ ად გა უქ მდა. ამ ით ეს 
და პი რის პი რე ბა ად გი ლობ რი ვი ძა ლე ბის გა რი გე ბით გა დაწყდა და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის ავ ტო რი ტა
რუ ლი მო დე ლი გაძ ლი ერ და. 

ალი ევ მა სა ზა ვო შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის შემ დეგ სიტყვით გა მოს ვლი სას განაცხადა, რომ მა შინ, რო დე საც 
ყვე ლა ამ ბობ და, რომ ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტს ძა ლის მი ერი გა დაწყვე ტა არ აქ ვს, ის სა პი რის პი როს ამ ტკი
ცებ და და მარ თა ლი გა მოდ გა. ალი ევ მა და სავ ლე თის მო ნა წი ლე ობ ით წარ მარ თუ ლი 30 წლი ანი დიპ ლო მა
ტი ური პრო ცე სიც გა აკ რი ტი კა და თქვა, რომ ამ ან შე დე გი ვერ მო იტ ანა. 

არ ას ტა ბი ლუ რი მდგო მა რე ობაა სომ ხეთ შიც, სა დაც მხო ლოდ გა სულ კვი რას ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტმა ნი კოლ 
ფა ში ნი ან მა სამ ხედ რო ები გა დატ რი ალ ებ ის მცდე ლო ბა ში დაადანაშაულა. ფა ში ნი ანს, რო მე ლიც დე მოკ რა
ტი ული ტალ ღის ფონ ზე მო ვი და, აზ ერ ბა იჯ ან თან ომ ის წა გე ბის შემ დეგ ნა ცი ონ ალ ის ტუ რი და პრო რუ სუ ლი 
ძა ლე ბი უპ ირ ის პირ დე ბი ან. სომ ხე თის მარ ცხი მათ სა შუ ალ ებ ას აძლევს და სავ ლუ რი და დე მოკ რა ტი ული 
იდე ები ფა ში ნი ან ის დის კრე დი ტა ცი ის თვის გა მო იყ ენ ონ და მას ბრალს რუ სეთ თან დის ტან ცი რე ბა სა და ევ
რო პი სა და ამ ერ იკ ის მხარ და ჭე რის ფუჭ მო ლო დინ ში სდე ბენ.

ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ის სა გა რეო პო ლი ტი კა ჩვენ 
რე გი ონ ში: რო გორ უნ და იმ ოქ მე დოს ამ ერ იკ ამ?

რო გორც წარ სულ ში ისე დღეს ჩვე ნი რე გი ონი მრა ვა ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგას. პრე ზი დენტ ბა იდ ენ ის ად
მი ნის ტრა ცი ას შე უძ ლია იმ გვა რი ნა ბი ჯე ბი გა დად გას, რო მე ლიც რო გორც ამ ერ იკ ის როლს გა აძ ლი ერ ებს 
ისე რე გი ონ ში მიმ დი ნა რე უკ უს ვლის პროცესს შე აჩ ერ ებს. ეს პო ლი ტი კა ორი თე მის გარ შე მო შეგ ვიძ ლია და
ვაჯ გუ ფოთ. უს აფ რთხო ებაუს აფ რთხო ება და ღი რე ბუ ლე ბე ბიღი რე ბუ ლე ბე ბი.

უს აფ რთხო ება

თე ბერ ვალ ში მი უნ ხე ნის უს აფ რთხო ებ ის კონ ფე რენ ცი აზე ბა იდ ენ მა მსოფ ლი ოს კი დევ ერ თხელ უთხრა, რომ 
“ამ ერ იკა დაბ რუნ და.” “პუ ტი ნი ცდი ლობს და ას უს ტოს ევ რო პუ ლი პრო ექ ტი და ჩვე ნი ნა ტოს ალი ან სი. მას 
სურს ტრან სატ ლან ტი კუ რი ერ თი ან ობ ის და ჩვე ნი სიმ ტკი ცის და სუს ტე ბა, რად გან კრემ ლის თვის ბევ რად უფ
რო ად ვი ლია და აშ ინ ოს და და ემ უქ როს სა ხელ მწი ფო ებს ინ დი ვი დუ ალ ურ ად, ვიდ რე მო ელ აპ არ აკ ოს ძლი
ერ და მჭიდ როდ შეკ რულ ტრან სატ ლან ტი კურ სა ზო გა დო ებ ას. სწო რედ ამ იტ ომ, უკ რა ინ ის სუ ვე რე ნი ტე ტი სა 

https://civil.ge/archives/401624
https://www.jstor.org/stable/20044692?seq=1
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/america-retreat-new-isolationism-and-coming-global-disorder
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-16/superpower-it-or-not?fbclid=IwAR3AodQTk-wF7ZXz4QEo40P3D0wq5JflhZGbsduV8wLB2qlHqSJTZSvRKwg
https://en.president.az/articles/45924
https://www.rferl.org/a/russian-missile-iskander-armenia/31123725.html
https://www.gfsis.org/publications/view/2684
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და ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის დაც ვა ევ რო პი სა და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო
ვა ნეს პრობ ლე მად რჩე ბა” – განაცხადა ბა იდ ენ მა სიტყვით გა მოს ვლი სას. მან დას ძი ნა, რომ ამ ერ იკ ას “სურს 
იმ გვა რი მო მა ვა ლი სა დაც ყვე ლა ერს, ძა ლა დო ბის, მუ ქა რის ან იძ ულ ებ ის გა რე შე შე უძ ლია თა ვი სუფ ლად 
გან საზღვროს სა კუ თა რი გზა.”

რო გო რი პო ლი ტი კა უნ და გა ატ არ ოს ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ამ ჩვენ რე გი ონ ში ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად?

მთლი ანი, თა ვი სუ ფა ლი და მშვი დო ბი ანი ევ რო პის იდე ას რუ სეთ ზე დი დი მო წი ნა აღ მდე გე არ ჰყავს. თუ ამ
ერ იკა ევ რო პის უს აფ რთხო ებ აზე სე რი ოზ ულ ად ფიქ რობს, ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ამ რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ 
შე კა ვე ბის პო ლი ტი კა უნ და გა აძ ლი ერ ოს და სტრა ტე გია ქმე დე ბებ ში თარ გმნოს. 

სა ხელ მწი ფო ებს მო წი ნა აღ მდე გე ებ თან შე ჯიბ რში სჭირ დე ბათ სამ ხედ რო ძა ლა, მი სი გა მო ყე ნე ბის მზა ობ ის 
დე მონ სტრი რე ბა და ძლი ერი ალი ან სე ბის სის ტე მა. რუ სე თის შემ თხვე ვა ში ამ ერ იკ ამ სა მი ვე კომ პო ნენ ტი უნ
და გაააქტიუროს. ამ პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ამ:

1. გა ზარ დოს სამ ხედ რო კონ ტი გენ ტი და შეიარაღება ევ რო პა ში;

2. გა აღ რმა ვოს უს აფ რთხო ებ ის თა ნამ შრომ ლო ბა რე გი ონ ის ნა ტოს არ აწ ევრ სა ხელ მწი ფო ებ თან;

3. რუ სეთ თან და პი რის პი რე ბა ში მთა ვარ მო კავ ში რეებად ფრონ ტის პი რა სა ხელ მწი ფო ები აირ ჩი ოს;

4. და გა აძ ლი ერ ოს ის თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მა ტე ბი, რომ ლე ბიც ჩვე ნი რე გი ონ ის ქვეყ ნებს ცენ ტრა
ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პას მჭიდ როდ და უკ ავ ში რებს.

სამ ხედ რო კონ ტი გენ ტი და შეიარაღება

რუ სეთ თან შე ჯიბ რში ამ ერ იკ ას ღი რე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო აქ ვს. ეს ცი ვი ომ ის გამოცდილებაა. წარ სუ ლის 
მსგავ სად, რუ სეთს დღე საც აკ ავ ებს ძა ლის დე მონ სტრი რე ბა, ხო ლო სი სუს ტე აპ რო ვო ცი რებს. 

ამ ჟა მად ამ ერ იკ ის ევ რო პის სარ დლო ბა ში მხო ლოდ 70,000მდე ამ ერ იკ ელი სამ ხედ რო მსახურობს. ამ ფონ
ზე, რუ სე თის და სავ ლე თის სამ ხედ რო ოლქში, რო მე ლიც ევ რო პას ეს აზღვრე ბა, 300,000მდე ჯა რის კა ცია 
განლაგებული. ცი ვი ომ ის დროს ამ ერ იკ ას ევ რო პა ში რა მო დე ნი მე ასე ული ათ ასი ჯა რის კა ცი ჰყავ და გაგ ზავ
ნი ლი და ფრონ ტის პი რა სა ხელ მწი ფოს, გერ მა ნი ას,  200,000ზე მე ტი სამ ხედ რო თი იცავდა. 

დღეს ამ ხაზ მა ცენ ტრა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში გად მო ინ აც ვლა. შე სა ბა მი სად, სა ჭი როა ძა ლის კონ
ცენ ტრა ცი აც გე ოგ რა ფი ულ ად ამ რე გი ონ ში მოხ დეს. ამ ას თან, ამ ერ იკ ას შე უძ ლია ახ ალი ენ ერ გია შეს ძი ნოს 
რუ მი ნე თის ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვან ინიციატივას, რო მე ლიც შავ ზღვა ზე ნა ტოს მუდ მი ვი ფლო ტის შექ მნას 
გუ ლის ხმობს. ქვე ყა ნა წლე ბია ცდი ლობს და სავ ლე თის ყურადღება შა ვი ზღვის უს აფ რთხო ებ ის საკი თხებს 
მი აპყროს.

უს აფ რთხო ებ ის თა ნამ შრომ ლო ბა ნა ტოს არ აწ ევრ
სა ხელ მწი ფო ებ თან

კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ ერ იკ ამ სა ქარ თვე ლო, უკ რა ინა და მოლ დო ვე თი ორ მხრი ვი სამ ხედ რო 
თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მატ ში ჩარ თოს. სა ნამ სა ქარ თვე ლო და უკ რა ინა ნა ტოს წევ რე ბი არ არი ან, ამ ე
რიკას შე უძ ლია ორ ქვეყ ნას ნა ტოს მიღ მა წამ ყვა ნი მო კავ ში რე სა ხელ მწი ფოს სტატუსი მი ან იჭ ოს. ეს ძლი ერი 
პო ლი ტი კუ რი სიგ ნა ლი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრაქ ტკუ ლი დახ მა რე ბა იქ ნე ბა, რად გან სტა ტუ სი სამ ხედ რო თა
ნამ შრომ ლო ბის გა აღ რმა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვცემს.  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/19/remarks-by-president-biden-at-the-2021-virtual-munich-security-conference/
https://thedispatch.com/p/history-offers-biden-a-way-forward
https://www.cfr.org/in-brief/how-us-military-pivoting-europe
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep19573.5.pdf?refreqid=excelsior%3Ad785ce01d18b0cc30cedf79ab0a6520e
https://www.pism.pl/files/?id_plik=21937
https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/jcws.2009.11.1.3
https://balkaninsight.com/2016/02/02/romania-calls-for-permanent-nato-black-sea-force-02-01-2016-1/
https://www.mei.edu/publications/while-us-not-black-sea-country-it-needs-be-black-sea-power
https://www.state.gov/major-non-nato-ally-status/
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2014 წელს, რუ სე თის უკ რა ინ აში შეჭ რის შემ დეგ, სე ნა ტის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა კო მი ტეტ მა წარ მო ად გი
ნა კანონპროექტი, სა დაც სა ქარ თვე ლოს, მოლ დო ვა სა და უკ რა ინ ის თვის ნა ტოს მიღ მა წამ ყვა ნი მო კავ ში რეს 
სტა ტუ სი უნ და მი ენ იჭ ებ ინ ათ. ჩა ნა წე რი კა ნონ პრო ექ ტი დან მა შინ ამოიღეს, მაგ რამ ინ იცი ატ ივ ის გა აქ ტი ურ ება 
დღე საც შე საძ ლე ბე ლია. სა ქარ თვე ლო სა და უკ რა ინ ის უს აფ რთხო ებ ის დაც ვა რე გი ონ ში სტა ბი ლუ რო ბას შე
უწყობს ხელს.    

თა ნამ შრომ ლო ბა ჩვე ნი ქვეყ ნე ბის თვის თავ დაც ვით იარ აღ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა საც უნ და გუ ლის ხმობ დეს. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ ერ იკ ის სა ხელ მწი ფო მდი ვა ნი ენ ტო ნი ბლინ კე ნი და ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის მდი
ვა ნი ჯე იკ სა ლი ვა ნი ობ ამ ას ად მი ნის ტრა ცი აში უკ რა ინ ასა და სა ქარ თვე ლოს თვის თავ დაც ვი თი იარ აღ ის მი
წო დე ბის მომხრეები იყ ვნენ. ბა იდ ენ ის პრე ზი დენ ტო ბის პი რო ბებ ში აუც ილ ებ ელია ამ პო ზი ცი ას ქმე დი თი ნა
ბი ჯე ბი მოჰ ყვეს.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ამ ერ იკ ის ან ნა ტოს სამ ხედ რო ბა ზის გან ლა გე ბა სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად ნაკ ლებ
სა ვა რა უდოა, არ სე ბობს ალ ტერ ნა ტი ვე ბი. 

ერთერ თი ას ეთი შემოთავაზება აშშის ძა ლე ბის ევ რო პუ ლი სარ დლო ბის ყო ფი ლი მე თა ურ ის, გე ნე რალ ბენ 
ჰო ჯესს ეკუთვნის, რო მე ლიც აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, უკ რა ინ ასა და სა ქარ თვე ლო ში რო ტა ცი ული ძა ლე ბის 
გან თავ სე ბის იდე ას ემ ხრო ბა.

სა ქარ თვე ლო და უკ რა ინა ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საყ რდე ნია შა ვი ზღვის უს აფ რთხო ებ ის კონ ტექ სტშიც. 
ამ ერ იკ ას შე უძ ლია ორ ქვე ყა ნას სამ ხედ რო პო ტენ ცი ალ ის გაძ ლი ერ ებ აში დაეხმაროს, რაც რუ სე თის წი ნა
აღ მდეგ ერ თი ანი შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში, და სავ ლე თის პო ზი ცი ებს კი დევ უფ რო გა აძ ლი ერ ებს.

ევ რო პის უს აფ რთხო ებ ის და სა ცა ვად ას ევე მნიშვნელოვანია ამ ერ იკ ამ ბე ლა რუ სის რუ სე თის გავ ლე ნის გან 
გა სა თა ვი სუფ ლებ ლა დაც იმ უშა ოს. გა სულ წელს ამ ერ იკ ის ყო ფი ლი სა ხელ მწი ფო მდი ვა ნის მა იკ პომ პე ოს 
ვი ზი ტი მინ სკში მნიშვნელოვანი ნა ბი ჯი იყო. ბე ლა რუ სის რუ სეთ ზე პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური და მო კი
დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა სა ჭი როა ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ის პრი ორ იტ ეტი გახ დეს.

ფრონ ტის პი რა სა ხელ მწი ფო ები და რე გი ონ ული
ფორ მა ტე ბი

ევ რო პის ქვეყ ნებს დღეს ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის გან სხვა ვე ბუ ლი პრი ორ იტ ეტ ები აქ ვთ. ცენ ტრა ლუ რი და 
აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის თვის რუ სე თი ეგ ზის ტენ ცი ალ ური საფ რთხეა, ხო ლო და სავ ლეთ ევ რო პის რი გი სა
ხელ მწი ფოს თვის რუ სეთ თან პა ექ რო ბა ცივ ომ თან ერ თად დას რულ და. 

შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად ამ ერ იკ ის ყვლა ზე ერ თგუ ლი პარ ტნი ორ ები რუ სე თის ფრონ ტის პი რა 
სა ხელ მწი ფო ები არი ან. ამ ერ იკ ის სტრა ტე გი ული ინ ტე რე სე ბი მა თი უს აფ რთხო ებ ის ინ ტე რე სებს ზედ მი წევ
ნით ემ თხვე ვა. შე სა ბა მი სად, ეს ქვეყ ნე ბი მზად არი ან ყვე ლა ზე მე ტი გა იღ ონ ერ თი ანი შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის 
ფარ გლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გი ის სის რუ ლე ში მო საყ ვა ნად.

ამ ერ იკა ევ რო პის უს აფ რთხო ებ ას ნა ტოს ფორ მატ ში უზ რუნ ველ ყოფს, ხო ლო სა ქარ თვე ლო და უკ რა ინა 
ალი ან სის წევ რე ბი ჯერჯე რო ბით არ არი ან. გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში სა ჭი როა ამ ერ იკ ამ ის ეთი ფორ მა ტე
ბის შექ მნას ან გა აქ ტი ურ ებ ას და უჭ ირ ოს მხა რი, სა დაც ჩვენ ქვეყ ნებს შეზღუდ ვის გა რე შე შე ეძ ლე ბათ ჩარ თვა. 
რუ სე თის გარ შე მო ფრონ ტის პი რა სა ხელ მწი ფო ებ ის ერ თი ანი თავ დაც ვი თი ჯაჭ ვის შეკ ვრას ჩვე ნი რე გი ონ ის 
ქვეყ ნე ბის მო ნა წი ლე ობა სჭირ დე ბა. 

ერთერ თი ას ეთი პლატფორმა სა მი ზღვის ინ იცი ატ ივაა, რო მე ლიც ბალ ტი ის, შა ვი და ად რი ატ იკ ის ზღვე ბის 
სარ ტყელ ში მოქ ცე ული სა ხელ მწი ფო ებ ის სა ვაჭ რო, ენ ერ გო და ციფ რუ ლი კავ შირ გაბ მუ ლო ბის პრო ექ ტე ბით 
და ახ ლო ვე ბის თვის შე იქ მნა. პრო ექ ტი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, ენ ერ გო და ეკ ონ ომ იკ ური ინ იცი ატ ივ ებ ით ცენ
ტრა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში რუ სე თი სა და ჩი ნე თის გავ ლე ნის შემ ცი რე ბას უწყობს ხელს. ინ იცი ა
ტივა ამ ერ იკ ის წი ნა ად მი ნის ტრა ცი ის გან მხარდაჭერით სარ გებ ლობ და. ამ ერ იკ ამ სა მი ზღვის სა ინ ვეს ტი ციო 
ფონ დში ენ ერ გო პრო ექ ტე ბის მხარ და სა ჭე რად $1 მი ლი არ დის ინ ვეს ტი რე ბის სურ ვი ლი გამოთქვა. ბა იდ ენ ის 

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/text/is#toc-id751982dda7a7419e985ffbde81e85a90
https://neweasterneurope.eu/2019/02/05/can-major-non-nato-ally-status-temporarily-solve-georgias-security-dilemma/
https://www.youtube.com/watch?v=2jXLcCrLrh4&t=853s
https://www.gfsis.org/ge/blog/view/842
https://www.politico.eu/article/dont-put-us-bases-in-poland/
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-to-put-putin-in-his-place
https://tabula.ge/ge/news/639319-irina-arabidze-belarusi-evropis-usaprtkhoeba
https://tabula.ge/ge/news/639319-irina-arabidze-belarusi-evropis-usaprtkhoeba
https://3seas.eu
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-three-seas-initiative-explained-2/
https://ro.usembassy.gov/president-donald-j-trump-on-the-2018-three-seas-initiative/
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/three-seas-initiative-could-pay-dividends-decades
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ად მი ნის ტრა ცი ას შე უძ ლია გეგ მა კი დევ უფ რო ამ ბი ცი ური გა ხა დოს და ფორ მა ტის გა ფარ თო ვე ბით ჩვე ნი რე
გი ონ ის ქვეყ ნე ბიც ჩარ თოს პრო ცეს ში. პრო ექ ტის თვის კას პი ის ზღვის მი მა ტე ბით ის შე იძ ლე ბა ოთხი ზღვის 
ინ იცი ატ ივ ად გარ და იქ მნას. 

სა მი ზღვის ინ იცი ატ ივ ის იდეა 19181922 წლებ ში პო ლო ნე თის რეს პუბ ლი კის პირ ვე ლი მე თა ურ ის იუზ ეფ 
პილ სუდ სკის სა ხელს უკავშირდება. ის ინ ტერ მა რი უმ ის სა ხე ლით არ ის ცნო ბი ლი. რუ სე თის შე სა კა ვებ ლად 
პილ სუდ სკის სურ და პო ლო ნე თი ბალ ტი ის ზღვი დან შავ ზღვამ დე და მო უკ იდ ებ ელ სა ხელ მწი ფო თა რკალ ში 
მო ექ ცია და საბ ჭო თა დო მი ნა ცი ის ქვეშ მყო ფი ქვეყ ნე ბის გან თა ვი სუფ ლე ბას დახ მა რე ბო და. უკ რა ინა, ბე ლა
რუ სი, სომ ხე თი, სა ქარ თვე ლო და აზ ერ ბა იჯ ანი ამ გეგ მის ნა წი ლი იყო. ამ ერ იკ ის შე სა კა ვე ბის პო ლი ტი კის 
გა საძ ლი ერ ებ ლად ამ იდე ას დღე საც მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი შე უძ ლია მო იტ ან ოს.

ღი რე ბუ ლე ბე ბი

23 თე ბერ ვალს, სა ქარ თვე ლო ში მთა ვა რი ოპ ოზ იცი ური პარ ტი ის ლი დე რის და კა ვე ბის ფონ ზე, ქვე ყა ნა და
სავ ლე თის უპ რე ცე დენ ტო ყუ რადღე ბის ცენ ტრში მო ექ ცა. შე იძ ლე ბა ით ქვას 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ის შემ
დეგ ამ ხე ლა გა მოხ მა ურ ება სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს არ მოჰ ყო ლია. და იწ ერა ათ ობ ით სტა
ტია. მომ ხდარ ზე უმ კაც რე სი კომენტარი გა აკ ეთა ამ ერ იკ ის სა ელ ჩომ. და კა ვე ბას გამოეხმაურა სა ხელ მწი ფო 
დე პარ ტა მენ ტი, ევროკავშირი და სა ერ თა შო რი სო ინსტიტუტები. ქვე ყა ნა კრიტიკის ქარ ცხეცხლში მოყ ვა ყო
ფი ლი და ახ ლან დე ლი დიპ ლო მა ტე ბის და პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ებ ის მხრი და ნაც, რო მეთ ლაც სა ქარ თვე
ლოს ბე დი ად არ დებთ.

გარ და გა მოხ მა ურ ებ ებ ის სიმ წვა ვი სა, 2008 წლის 7 აგ ვის ტო სა და 23 თე ბერ ვალს შო რის ერ თი თვალ ში სა ცე
მი მსგავ სე ბაა. ორ ივე მოვ ლე ნა და სავ ლე თის თვის მო ულ ოდ ნე ლი აღ მოჩ ნდა, რა საც ჯერ შეშ ფო თე ბა, ხო
ლო შემ დეგ ქმე დე ბე ბის კენ მო წო დე ბა მოჰ ყვა. 

უნ და ყო ფი ლი ყო თუ არა ეს ორი მოვ ლე ნა მო ულ ოდ ნე ლი? ორ ივე დღე სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებ ში 
შე კა ვე ბის სა ხე ლით ცნო ბი ლი პო ლი ტი კის ჩა ვარ დნით შეგ ვიძ ლია ავ ხსნათ. 

შეკავების პოლიტიკა მარ ტივ ლო გი კას ეფ უძ ნე ბა. მო წი ნა აღ მდე გის შე სა ჩე რებ ლად მას ცხა დად უნ და ესმო 
დეს, რომ მტრუ ლი ქმე დე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ით მი ღე ბუ ლი ზი ანი ბევ რად აჭ არ ბებს მო გე ბას. რო დე საც 
ოპონ ენ ტი შენ ზე ბევ რად ძლი ერია მას პირ და პირ ვერ შე ებ რძო ლე ბი. ამ ის ნაც ვლად, შენ თვის მნიშ ვნე ლო
ვან თე მებ ზე მას მცი რე გა მოც დას უწყობ და აკ ვირ დე ბი რო გორ პა სუხს და გიბ რუ ნებს. 

რაც მე ტი გაგ დის მით მე ტად გეხ სნე ბა ას პა რე ზი და იმ წი თე ლი ხა ზე ბის დარ ღვე ვას იწყებ, რო მე ლიც წარ
სულ ში ოპ ონ ენ ტმა გა გივ ლო. იმ ის თვის, რომ შე კა ვე ბის პო ლი ტი კამ იმ უშა ოს მხო ლოდ სამ ხედ რო სიძ ლი
ერე არ არ ის საკ მა რი სი. მო წი ნა აღ მდე გე დარ წმუ ნე ბუ ლი უნ და იყ ოს შე ნი ნე ბის სიმ ტკი ცე ში. რე ვი ზი ონ ის ტი 
სა ხელ მწი ფო ები ამ ერ იკ ის სიძ ლი ერ იდ ან გა მომ დი ნა რე ქვეყ ნის წი ნაღ მდეგ პირ და პირ შე ტე ვა ზე დღემ დე 
ვერ გა და დი ან, მაგ რამ მსოფ ლი ოს ყვე ლა რე გი ონ ში ცდიან მის სიმ ტკი ცეს.  

2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ამ დე რუ სე თის ქმე დე ბე ბი რომ გა ვის ხსე ნოთ, ამ ერ იკ ის თვის მოწყო ბილ ბევრ მცი რე 
გა მოც დას და ვი ნა ხავთ. მათ შო რის იყო რა მო დე ნი მე თვალ სა ჩი ნო გა დაც დო მა. რუ სეთ მა 2007 წელს ევ რო
პა ში კონ ვენ ცი ურ შეიარაღებაზე შე თან ხმე ბა დატოვა. ერ თი წლით ად რე რუ სეთ მა სა ქარ თვე ლო ზე გა მავლ 
ჩრდი ლო ეთსამ ხრე თის გაზ სა დენ ზე დი ვერ სი ული აქტი მო აწყო, ხო ლო ერ თი წლის შემ დეგ წი თე ლუ ბა ნის 
ტე რი ტო რია დაბომბა. 2008 წელს რუ სეთ მა აფხა ზეთ ში რკი ნიგ ზა აღადგინა და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი აში სამ
ხედ რო წვრთნა ჩაატარა, სა დაც სა ქარ თვე ლო ღია სა მიზ ნედ იყო აღ ებ ული. ამ ფონ ზე, სა ქარ თვე ლომ 2008 
წლის ნა ტოს ბუ ქა რეს ტის სა მიტ ზე მხარ და ჭე რის მტკი ცე სიგ ნა ლი ვერ მი იღო. შე და რე ბით მცი რე გა დაც დო
მებ ზე თვა ლის და ხუჭ ვამ ვლა დი მერ პუ ტინს აფ იქ რე ბი ნა, რომ დი დი გა დაც დო მე ბიც შერ ჩე ბო და. ის ჯერჯე
რო ბით მარ თა ლი გა მოდ გა.

მსგავ სი პრინ ცი პი არ ეგ ულ ირ ებს ამ ერ იკ ის მი ერ დე მოკ რა ტი ისა და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რას 
ქვეყ ნის შიგ ნით. მცი რე გა დაც დო მებ სა და უკ უს ვლა ზე თვა ლის და ხუჭ ვას უფ რო დიდ დარ ღვე ვე ბამ დე მივ
ყა ვართ. სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე პრო ცე სი ამ ერ იკ ის თვის სა ში შია არა მხო ლოდ იმ იტ ომ, რომ 

https://www.amazon.com/Intermarium-Land-Between-Black-Baltic-ebook/dp/B075GR4HV1/
https://www.facebook.com/usingeo/posts/10159019663887954
https://civil.ge/archives/400643
https://civil.ge/archives/400656
https://civil.ge/archives/400724
https://civil.ge/archives/400254
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE295/RAND_PE295.pdf
https://www.the-american-interest.com/2011/03/01/the-vulnerability-of-peripheries/
https://www.rferl.org/a/1079256.html
https://www.rferl.org/a/1064942.html
https://www.reuters.com/article/us-russia-georgia-idUSL0770646320070807
https://civil.ge/archives/116468
https://www.gfsis.org/publications/view-opinion-paper/103


10

სტრა ტე გი ული პარ ტნი ორ ის დე მოკ რა ტი ულ მო მა ვალს ეხ ება. ამ პრო ცესს აკ ვირ დე ბი ან ის სა ხელ მწი ფო ებ
იც, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ გა იგ ონ რამ დე ნად აქ ტი ურ ად აპ ირ ებს ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცია დე მოკ რა ტი ის 
და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დაც ვას მათ რე გი ონ ში. თუ მი უღ ებ ელი ქცე ვა იმ სა ხელ მწი ფოს გას დის, რო მე ლის
თვი საც ამ ერ იკა მთა ვა რი და საყ რდე ნია სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე, ეს ცხა დი სიგ ნა ლია, რომ უფ რო მე ტი 
გავ ლე ნის მქო ნე სა ხელ მწი ფო ებს გზა ეხ სნე ბათ ამ ერ იკ ის მო წო დე ბე ბი აღ არ შე ის მი ნონ. 

ჩვე ნი რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბის ლი ბე რა ლურდე მოკ რა ტი ულ სა ხელ მწი ფო ებ ად ჩა მო ყა ლი ბე ბა იმ დე ნად მჭიდ
როდ არ ის და კავ ში რე ბუ ლი ერ ოვ ნულ უს აფ რთხო ებ ას თან, რომ ეს ერ თი მედ ლის ორი მხა რეა. კო რუფ ცი ით 
და ნე პო ტიზ მით მარ თუ ლი ქვე ყა ნა რუ სე თის ორ ბი ტა ში დაბ რუ ნე ბას ნიშ ნავს, ხო ლო და სავ ლუ რი მო დე ლის 
სა ხელ მწი ფოს შექ მნა თა ვი სუფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას და რუ სე თის გავ ლე ნის გან თა ვის დაღ წე ვას. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე გი ონ ში ჩი ნე თის მზარ დი ძა ლის შე კა ვე ბაც, რო მე ლიც ეკ ონ ომ იკ ურ შე საძ ლებ ლო ბებს 
და სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტებს გავ ლე ნის ინ სტრუ მენ ტად იყენებს. სა ქარ თვე ლოს და ჩი ნეთს გაფორმებული 
აქ ვთ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა და ქვე ყა ნა სი დი დით სა ქარ თვე ლოს მესამე სა ვაჭ რო პარ
ტნი ორია. ახ ალი აბ რე შუ მის გზის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩი ნე თი ას ევე დაინტერესებულია სა ქარ თვე ლოს 
პორ ტე ბით, აღ მო სავ ლეთდა სავ ლე თის მა გის ტრა ლით და რკი ნიგ ზით.

ამ ას თან, ჩი ნე თის მზარ დი ძა ლა პრობ ლე მუ რია იმ მხრი ვაც, რომ ის სა ხელ მწი ფო ებს, და სავ ლუ რი მო დე
ლის გან გან სხვა ვე ბით, ეკ ონ ომ იკ ურ ხა ფან გში აბ ამს. ქვე ყა ნა მმარ თველ ელ იტ ებ თან გა რი გე ბით იღ ებს მის
თვის სა სურ ველ რე სურ სებს და წვდო მას. ას ეთ პი რო ბებ ში მხო ლოდ ვიწ რო ჯგუ ფე ბი ნა ხუ ლო ბენ მო გე ბას. 
ამ ითი მო სახ ლე ობ ის სა ერ თო კე თილ დღე ობა არ უმ ჯო ბეს დე ბა. ჩი ნეთს ამ გვარ ურ თი ერ თო ბებ ში მდგრა დი 
ინ სტი ტუ ტე ბი არ სჭირ დე ბა. 

ამ ის სა პი რის პი როდ, და სავ ლუ რი მო დე ლი ინ სტი ტუტ ცი ურ გან ვი თა რე ბას გუ ლის ხმობს. ინ სტი ტუ ტე ბი კერ ძო 
სა კუთ რე ბის პა ტი ვის ცე მას, კა ნო ნის უზ ენა ის ობ ას და ად ამი ან ის სა ბა ზი სო უფ ლე ბებს უზ რუნ ველ ყო ფენ. ეს სა
კუ თა რი შრო მით კე თილ დღე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა შუ ალ ებაა, რად გან ყვე ლას თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბა 
აქ ვს და ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა და ცუ ლია. ჩი ნუ რი მო დე ლის თვის მსგა ვი პი რო ბე ბი სუ ლაც არ არ ის სა ჭი
რო, რაც ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის სა ზი ანოა. 

რო გორც ჩი ნე თი ას ევე რუ სე თი თა ვი სუფ ლად მოქ მე დებს იმ ქვეყ ნებ ში სა დაც სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი 
მოშ ლი ლია და ხე ლი სუფ ლე ბა სა ზო გა დო ებ ის სა ბა ზი სო სა ჭი რო ებ ებს ვერ პა სუ ხობს. ამ პრო ცეს ში რუ სე თი, 
რო მელ საც ჩვენ ნა ირ ქვეყ ნებ ში რბი ლი ძა ლის სუს ტი ბერ კე ტე ბი აქ ვს, რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბის მიმ ხრო ბას და
სავ ლე თის გან მა თი გან ზიდ ვის პო ლი ტი კით ცდი ლობს. 

ამ ის სა პი რის პი როდ, ამ ერ იკ ას რბი ლი ძა ლის ინ სტრუ მენ ტე ბის უხ ვი არ ჩევ ნი აქ ვს. ეკ ონ ომ იკ ური მხარ და ჭე
რა, გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი დახ მა რე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო და პრო ფე სი ული გაც ვლი თი პროგ
რა მე ბი ის მცი რე ჩაც მო ნათ ვა ლია, რი თაც ამ ერ იკ ამ და მო უკ იდ ებ ლო ბი დან დღემ დე სა ქარ თვე ლოს ტრან
სფორ მა ცი ას შე უწყო ხე ლი. ამ პრო ცეს ში ქვე ყა ნამ უკ ვე 4 მი ლი არ დზე მეტი დახარჯა. აუც ილ ებ ელია მსგავ სი 
ჩარ თუ ლო ბა მო მა ვალ შიც გაგ რძელ დეს.

სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის პა სუ ხად რუ სეთ ში ამ ერ იკ ის ყო ფილ მა ელ ჩმა მა იკ მაკ
ფოლ მა დაწერა: “ნა ვალ ნის და კა ვე ბა პირ ვე ლი ტეს ტი იყო. მი ან მა რი მე ორე. სა ქარ თვე ლო მე სა მეა. ბა ი
დენ მა დე მოკ რა ტია და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი პრი ორ იტ ეტ ად გა მო აცხა და. ახ ლა დროა სიტყვე ბი ქმე დე ბებს 
მი უს ად აგ ოს. ბა იდ ენი იც ნობს სა ქარ თვე ლოს. მე იქ მას თან ერ თად 2009 წელს ჩა ვე დი. მას შე უძ ლია მო ახ
დი ნოს გავ ლე ნა.” 

მაკ ფოლ მა ზუს ტად აღ წე რა მო მენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა. ახ ლა ჯე რი ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი აზეა.

https://asiasociety.org/sites/default/files/2020-09/Weaponizing the Belt and Road Initiative_0.pdf
https://civil.ge/archives/391924
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13503-growing-chinese-interests-in-georgia.html
https://fas.org/sgp/crs/row/R45307.pdf
https://agenda.ge/en/news/2019/3248
https://twitter.com/McFaul/status/1364128623054086144
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