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ჯო ბა იდ ენი საპ რე ზი დენ ტო მო ვა ლე ობ ის შეს რუ ლე ბას მწვა ვე სა ში ნაო კრი ზი სის ფონ ზე შე უდ გა. კო ვიდ-
19-ის პან დე მი ით და ზი ან ებ ული ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა ღრმა რე ცე სი აში შე ვი და. თეთრ სახ ლში შეს ვლის თა-

ნა ვე ბა იდ ენ მა მი სი პრი ორ იტ ეტ ები ნათ ლად და სა ხა: ეს პან დე მი ას თან ბრძო ლა, კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის 
შე ჩე რე ბა და შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნა იყო. პრე ზი დენ ტმა, სა ხელ მწი ფო მდი ვან მა ენ ტო-
ნი ბლინ კენ მა და თავ დაც ვის მდი ვან მა ლო იდ ოს ტინ მა სა გა რეო პო ლი ტი კის ორი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა 
გა მოყ ვეს: ამ ერ იკ ის მე გობ რებ თან და პარ ტნი ორ ებ თან კავ ში რე ბის გა ნახ ლე ბა და ჩი ნე თის საფ რთხის თვის 
სა თა ნა დო ყუ რადღე ბის მიქ ცე ვა. ამ უკ ან ას კნელს ის ინი შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის წი ნა შე არ სე ბულ უდ იდ ეს 
საფ რთხედ მი იჩ ნე ვენ. ეს პრი ორ იტ ეტ ები შე სა ბა მი სად იყო ას ახ ული 2021 წლის მარ ტში გა მოქ ვეყ ნე ბულ „ერ-
ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის გარ და მა ვალ სტრა ტე გი აში“ და სა ხელ მწი ფო მდივ ნის 2 მარ ტის გა მოს ვლა ში „სა-
გა რეო პო ლი ტი კა ამ ერ იკ ელი ხალ ხის თვის“.  

რო გორც ყვე ლა ახ ლა დარ ჩე ულ მა ად მი ნის ტრა ცი ამ ბა იდ ენ ის გუნ დმაც მო ვა ლე ობ ის შეს რუ ლე ბამ დე სე ნა-
ტის თან ხმო ბა უნ და მი იღ ოს. კონ გრე სის ზე და პა ლა ტამ უმ აღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და მა თი მო ად-
გი ლე ები უნ და და ამ ტკი ცოს. ამ ავე დროს, ად მი ნის ტრა ცი ამ სა გა რეო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი სა კითხე ბის გა-
და ხედ ვა და იწყო. შეს წავ ლის შე დე გე ბი შემ დგომ სტრა ტე გი ას და გა დაწყვე ტი ლე ბებს და ედ ება სა ფუძ ვლად. 
გა და უდ ებ ელი სა ში ნაო საქ მე ებ ისა და სა გა რეო პო ლი ტი კის მწვა ვე სა კითხე ბის სიმ რავ ლის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, ან ალ იტ იკ ოს ებ სა და მი მომ ხილ ვე ლებს შო რის გაჩ ნდა კითხვე ბი იმ დრო ისა და რე სურ სე ბის თა ობ აზე, 
რო მელ თა დათ მო ბა საც ახ ალი ად მი ნის ტრა ცია ევ რა ზი ის რე გი ონ ის თვის შეძ ლებ და.          

პირ ვე ლი მი ნიშ ნე ბა 26 იან ვარს ბა იდ ენ ისა და პუ ტი ნის სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის შე სა ხებ გავ რცე ლე ბუ ლი ცნო-
ბა იყო. პირ ვე ლი სა უბ რის შე დე გი ახ ალი START-ის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხუ თი წლით გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ მიღ-
წე ული შე თან ხმე ბა იყო. ხელ შეკ რუ ლე ბას ხე ლი 2011 წელს პრე ზი დენ ტებ მა ობ ამ ამ და მედ ვე დევ მა მო აწე-
რ ეს ხე ლი. მი უხ ედ ავ ად უთ ან ხმო ებ ის კე რე ბის სიმ რავ ლის, შე და რე ბით ად ვი ლად მიღ წე ული შე თან ხმე ბა 
მი ან იშ ნებ და ორ ივე მხა რის და ინ ტე რე სე ბას ბირ თვუ ლი იარ აღ ის სტა ბი ლუ რი პა რი ტე ტის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში. 
სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რი სას პრე ზი დენ ტმა ბა იდ ენ მა მზად ყოფ ნა გა მოთ ქვა „უს აფ რთხო ებ ის პო ლი ტი კი სა და 
შეიარაღებათა კონ ტრო ლის სა კითხებ ზე სტრა ტე გი ული სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის სა ჭი რო დის კუ-
სი ის წარ მო ებ ის თვის.“ დღეს ნა თე ლია, რომ ახ ალი ტექ ნო ლო გი ები და შეიარაღება, ჩი ნე თის სამ ხედ რო 
პო ტენ ცი ალ ის გაძ ლი ერ ება და ცვა ლე ბა დი სა ერ თა შო რი სო სი ტუ აცია ორ ივე მხა რეს სა ერ თო ენ ის გა მო ნახ-
ვის კენ და არ ას ტა ბი ლურ მსოფ ლი ოში სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის კენ უბ იძ გებს. 

აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ პუ ტინ თან სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რი სას ბა იდ ენს რუ სეთ სა და შე ერ თე ბულ შტა ტებს 
შო რის ურ თი ერ თო ბა ში არ სე ბულ სირ თუ ლე ებ ზე სა უბ რის გა ნაც არ შე უკ ავ ებია თა ვი. ახ ლა დარ ჩე ულ მა პრე-
ზი დენ ტმა კი დევ ერ თხელ გა ამ ახ ვი ლა ყუ რადღე ბა უკ რა ინ ის სუ ვე რე ნი ტე ტის მხარ და ჭე რა ზე. სიტყვებს მა ლე 
საქ მეც მოჰ ყვა, პირველ მარ ტს თეთ რმა სახ ლმა უკ რა ინ ის უს აფ რთხო ებ ის მხარ და ჭე რის თვის 125 მი ლი ონი 
აშშ დო ლა რის გა მო ყო ფა გა მო აცხა და. სა უბ რი სას ბა იდ ენ მა Solar Winds-ზე ჰა კე რუ ლი თავ დას ხმაც, ალ ექ-
სეი ნა ვალ ნის მო წამ ვლის მცდე ლო ბაც და მი სი და პა ტიმ რე ბით გა მოწ ვე ული საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებ ის დარ ბე-
ვაც ახ სე ნა. ბა იდ ენ ის ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის მრჩე ველ მა ჯე იკ სა ლი ვან მა გა ნაცხა და, რომ შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის მთავ რო ბა ყუ რადღე ბით აკ ვირ დე ბო და Solar Winds-ის უპ რე ცე დენ ტო კი ბერ-თავ დას ხმის გა მო ძი-
ებ ას და მი სი შე დე გე ბის მი ხედ ვით თეთ რი სახ ლი უმ კაც რეს ზო მებს მი იღ ებ და. მოს კო ვის კვა ლის და დას ტუ-
რე ბის შემ თხვე ვა ში სა პა სუ ხო ზო მე ბის მი ზა ნი რუ სე თის დას ჯა და მო მა ვალ ში ან ალ ოგი ური თავ დას ხმე ბის 
გა მო რიცხვა იქ ნე ბა.    

ზო გა დი მიდ გო მა, რო მელ საც ახ ალი ად მი ნის ტრა ცია მოს კოვს პირ დე ბო და, ორ დო ნი ანია: ერ თი მხრივ, 
მზა ობა რუ სეთ თან დი ალ ოგ ის თვის იმ სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც სტრა ტე გი ულ სტა ბი ლუ რო ბას შე უწყობს ხელს 
და მე ორე მხრივ, გუ ლახ დი ლი და პირ და პი რი სა უბ არი იმ პრობ ლე მებ ზე, რომ ლებ მაც მოს კოვ სა და ვა შინ-
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გტონს შო რის ურ თი ერ თო ბა ცი ვი ომ ის დო ნე ზე და იყ ვა ნეს. რამ დე ნი მე გან ცხა დე ბა ში თეთ რმა სახ ლმა ხა ზი 
გა უს ვა, რომ ახ ალი „გა დატ ვირ თვის“ მო ლო დი ნი მოს კოვს არ უნ და ჰქო ნო და. ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ის 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი მი ან იშ ნებს, რომ ამ ერ იკ ის პო ლი ტი კა პრინ ცი პე ბის მკაც რად დაც ვი სა და პრაგ მა ტუ ლი 
სტრა ტე გი ის სინ თე ზი იქ ნე ბა.   

რამ დე ნად შეძ ლებს ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცია რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას მოს კო ვის მი ერ 
უკ რა ინ აში გან ხორ ცი ელ ებ ულ სამ ხედ რო აგ რე სი აზე და პუ ტი ნის რე ჟი მის რეპ რე სი ული ხა სი ათ ის გაძ ლი-
ერ ებ აზე სა უბ რის პა რა ლე ლუ რად? ამ კითხვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა დღეს არ ავ ის შე უძ ლია. პუ ტი ნის რუ სე თის 
შე სა კა ვებ ლად ბა იდ ენ სა და მის გუნ დს დი დი ძა ლის ხმე ვის გა წე ვა დას ჭირ დე ბათ. ნა ვალ ნის მკვლე ლო ბის 
მცდე ლო ბით გა მოწ ვე ულ და სავ ლე თის კრი ტი კას რუ სე თის ლი დერ მა კონ ტრშე ტე ვით უპ ას უხა. პრე ზი დენტ 
მაკ რონ თან სა უბ არ ში პუ ტინ მა ნა ვალ ნის მი ერ სა კუ თა რი თა ვის მო წამ ვლაც არ გა მო რიცხა. ნა ვალ ნის და-
პა ტიმ რე ბით გა მოწ ვე ული საპ რო ტეს ტო აქ ცი ები კრემ ლმა და სავ ლე თის რუ სე თის სა ში ნაო პო ლი ტი კა ში 
ჩა რე ვის მცდე ლო ბად შე აფ ასა. ამ ავე დროს, რუ სე თი არ წყვეტს ამ ერ იკ ულ კომ პა ნი ებ სა და სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რებ ზე კი ბერ-შე ტე ვებს. ას ეთი ქცე ვის ერ თა დერ თი შე დე გი ის ზე პარ ტი ული კონ სენ სუ სია, რო მე ლიც 
ვა შინ გტონ ში რუ სე თის და სხვა აგ რე სი ული ძა ლე ბის წი ნა აღ მდეგ გა სა ტა რე ბელ მკაცრ სა პა სუ ხო ზო მებ ზე 
ჩა მო ყა ლიბ და.    

რა ად გილს და იკ ავ ებ ენ სა ქარ თვე ლო, უკ რა ინა და რუ სე თის სხვა მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი ბა იდ ენ ისა და ბლინ-
კე ნის სა გა რეო პო ლი ტი კის პრი ორ იტ ეტ ებ ში? პუ ტინ თან პირ ვე ლი ვე სა უბ რი სას უკ რა ინ ის სუ ვე რე ნი ტეტ ზე ყუ-
რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა მი ან იშ ნებს, რომ პრე ზი დენ ტი და მი სი გუნ დი არ აპ ირ ებ ენ კრემ ლის მი ერ მე ზობ-
ლე ბის აგ რე სი აზე თვა ლის და ხუჭ ვას. ექ სპერ ტთა ნა წი ლი ვა რა უდ ობს, რომ ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცია მეტ 
ყუ რადღე ბას და უთ მობს რუ სე თის დონ ბა სი დან გას ვლის დაჩ ქა რე ბას. ობ ამ ას ად მი ნის ტრა ცი ის გან გან სხვა-
ვე ბით ბა იდ ენ ის გუნ დს ბევ რად კომ პლექ სუ რი ვი თა რე ბა ხვდე ბა: რუ სე თი მის „ახ ლო სა მე ზობ ლოს“ კვლავ 
ექ სკლუ ზი ური გავ ლე ნის სფე როდ აცხა დებს, სამ ხრეთ კავ კა სი აში თურ ქე თი აქ ტი ურ ობს, ხო ლო ჩი ნე თი რე-
გი ონ ში ეკ ონ ომ იკ ურ მო თა მა შედ თა ვის დამ კვიდ რე ბას ცდი ლობს. ბა იდ ენ ის უკ რა ინ ასა და სა ქარ თვე ლოს-
თან ურ თი ერ თო ბის წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბა შე საძ ლოა მი სი მო მა ვა ლი მიდ გო მე ბის მა ნიშ ნე ბე ლი იყ ოს.

* * *

ბა იდ ენს და მის სა ხელ მწი ფო მდი ვანს, ენ ტო ნი ბლინ კენს, სა ქარ თვე ლოს თან, უკ რა ინ ას თან, შა ვი ზღვის რე-
გი ონ თან და სამ ხრეთ კავ კა სი ას თან ურ თი ერ თო ბის მდი და რი გა მოც დი ლე ბა აქ ვთ. მათ ზურ გს სა ქარ თვე-
ლო სა და უკ რა ინ აში გან ხორ ცი ელ ებ ული ბევ რი ოფ იცი ალ ური ვი ზი ტი და ამ ქვეყ ნე ბის სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და 
ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის მხარ და ჭე რის თვის გა წე ული ძა ლის ხმე ვა უმ აგ რებთ. ბა იდ ენ მა არა ერ თხელ 
უარ ყო ის პრინ ცი პი, რომ ლის თა ნახ მად რუ სე თი მე ზო ბელ ქვეყ ნებს სა კუ თა რი გავ ლე ნის ექ სკლუ ზი ურ ზო-
ნად აცხა დებს. ის ცნო ბი ლია რო გორც სა ქარ თვე ლო სა და უკ რა ინ ის უს აფ რთხო ებ ისა და პო ლი ტი კის ევ რო-
პულ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ის მხარ დამ ჭე რი.      

ბა იდ ენ ისა და ბლინ კე ნის თვის კარ გა დაა ნაც ნო ბი რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლო სა (2008 წელს) და უკ რა ინ ის 
(2014 წელს) წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ელ ებ ული სამ ხედ რო აგ რე სი ები, რომ ლე ბიც მათ ერ თხმად დაგ მეს. სა-
ერ თო პო ზი ცია ჰქონ დათ მათ ამ ქვეყ ნებ ში კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და დე მოკ რა ტი ული ინ სტი-
ტუ ტე ბის მხარ და ჭე რის კუთხი თაც. უკ რა ინ ისა და სა ქარ თვე ლოს ლი დე რებ თან სა უბ რი სას მათ ორ მხრი ვი 
ურ თი ერ თო ბებ ში „მკაც რი სიყ ვა რუ ლის“ ცნე ბა შე იტ ან ეს, რაც ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას თან ერ თად დიდ 
მნიშ ვნე ლო ბას დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოს აშ ენ ებ ას ან იჭ ებს. უკ რა ინ ის თვის 
ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვის წი ნა პი რო ბა ან ტი-კო რუფ ცი ული ზო მე ბის გა ტა რე ბა იქ ნე ბა. ბა იდ ენ ის ად მი-
ნის ტრა ცი ის გან მო სა ლოდ ნე ლია დახ მა რე ბა რუ სე თის აგ რე სი ის შე სა კა ვებ ლად სა ჭი რო რე სურ სე ბის დახ მა-
რე ბის კუთხით. ვა შინ გტო ნი დი დი ალ ბა თო ბით იაქ ტი ურ ებს დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბის, 
კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის სა კითხებ ში.      

რე გი ონ ის პრობ ლე მებ თან შე ხე ბა ბა იდ ენს ჯერ კი დევ სე ნა ტო რო ბი სას ჰქონ და. სე ნა ტის სა გა რეო ურ თი ერ-
თო ბე ბის წევ რო ბი სას და ამ კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე ობ ის ას მო მა ვა ლი პრე ზი დენ ტი ევ რა ზი ის კონ ტი ნენ ტის 
ბევრ ქვე ყა ნა ში ჩა ვი და. 2008 წლის აგ ვის ტო ში, ცეცხლის შეწყვე ტის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რი დან რამ დე ნი მე 
დღე ში, ბა იდ ენი, სხვა ქვეყ ნე ბის რამ დე ნი მე ლი დე რის მსგავ სად, სა ქარ თვე ლოს მხარ და სა ჭე რად თბი ლის-
ში ჩა ვი და. სწო რედ ამ ვი ზი ტი სას და პირ და ბა იდ ენი სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის 
სტა ბი ლი ზა ცი ისა და აღ დგე ნის თვის 1 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის ოდ ენ ობ ის დახ მა რე ბის გა მო ყო ფას. მან 
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და დო პი რო ბა, რომ ყვე ლა ფერს გა აკ ეთ ებ და რა თა ბუ შის ად მი ნის ტრა ცი ას „რუ სუ ლი სამ ხედ რო აგ რე სი ის 
შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის თვის ქვეყ ნის აღ დგე ნის და დე მოკ რა ტი ული ინ სტი-
ტუ ტე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის“ სა ჭი რო დახ მა რე ბა გა მო ეყო. 

ბა იდ ენ ის ვი ზი ტი დან ერ თი კვი რის შემ დეგ თბი ლისს სე ნა ტის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის კო მი ტე ტის წევ რი, 
რეს პუბ ლი კე ლი სე ნა ტო რი, რი ჩარდ ლუ გა რი ეს ტუმ რა და  სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას დახ მა რე ბის სა გან გე-
ბო პა კე ტის მი ღე ბის თვის მხარ და ჭე რა აღ უთ ქვა. ვა შინ გტონ მა სწრა ფად იმ ოქ მე და. სა ხელ მწი ფო მდი ვან მა 
კონ დო ლი ზა რა ის მა დახ მა რე ბის გა წე ვის გა დაწყვე ტი ლე ბა 3 სექ ტემ ბერს გა მო აცხა და. ას ეთი სწრა ფი მოქ-
მე დე ბა ბა იდ ენ ისა და ლუ გა რის მი ერ მო პო ვე ბუ ლი ზე პარ ტი ული მხარ და ჭე რის დამ სა ხუ რე ბა იყო.    

ბა იდ ენ ის რე გი ონ ის ად მი დათ მო ბი ლი ყუ რადღე ბა გა იზ არ და მის მი ერ ვი ცე-პრე ზი დენ ტის მო ვა ლე ობ ის 
შეს რუ ლე ბის დაწყე ბის შემ დეგ. 2009 წლის ივ ლის ში, ობ ამ ას პირ ვე ლი საპ რე ზი დენ ტო ვა დის და საწყის ში, 
ის სა ქარ თვე ლო სა და უკ რა ინ ას ეწ ვია. მი სი ჩა მოს ვლის  მი ზა ნი ორ ივე ქვეყ ნის მთავ რო ბი სა და ხალ ხის 
ახ ალი ად მი ნის ტრა ცი ის მხარ და ჭე რა ში დარ წმუ ნე ბა იყო. რე გი ონ ულ ტურ ნეს წინ უს წრებ და ობ ამ ას ვი ზი ტი 
მოს კოვ ში, ვი ცე-პრე ზი დენ ტის მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში გა და ად გი ლე ბას ხა ზი უნ და გა ეს ვა, რომ აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პა ში ვა შინ გტო ნი „გა დატ ვირ თვის“ პო ლი ტი კით არ შე მო იფ არ გლე ბო და. უკ რა ინ ისა და სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტებ ში სიტყვით გა მოს ვლი სას ბა იდ ენ მა გა ნაცხა და, რომ მან და პრე ზი დენ ტმა ობ ამ ამ მა თი ვი ზი-
ტე ბი ერთდრო ულ ად და გეგ მეს.  

უკ რა ინ აში ბა იდ ენ ის ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ ლი დე რებს, პრე ზი დენტ იუშ ჩენ კოს, პრე მი ერ-მი ნის ტრ იულია ტი-
მო შენ კოს, პარ ლა მენ ტის სპი კერ ვო ლო დი მირ ლიტ ვინს, „რე გი ონ ებ ის პარ ტი ის“ ლი დერს ვიქ ტორ იან უკ ო-
ვ იჩს და არ სე ნი იაც ენი უკს, რა დას ყო ფილ სპი კერს შეხ ვდა. „ნა რინ ჯის ფე რი რე ვო ლუ ცი იდ ან“ ოთხი წლის 
შემ დეგ ქვე ყა ნა პო ლი ტი კურ დეს ტა ბი ლი ზა ცი ას გა ნიც დი და, მძი მე მდგო მა რე ობ აში იყო უკ რა ინ ის ეკ ონ ომი-
კა. ბა იდ ენ ის რა და ში გა მოს ვლა პირ და პი რო ბით გა მო ირ ჩე ოდა. მან უკ რა ინ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბის „მა მა“, 
ტა რას შევ ჩენ კო ახ სე ნა და წარ მო იდ გი ნა, თუ რას გა აკ ეთ ებ და ის ან ალ ოგი ურ ვი თა რე ბა ში:

„რა ტომ ვერ აჩ ვე ნებს უკ რა ინ ის მთავ რო ბა მი სი ხალ ხის მსგავს მო-
წი ფუ ლო ბას, რა ტომ ვერ აგ ებ ინ ებ ენ პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბი ერთ-
მა ნეთს სათ ქმელს, რა მაც პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სი ჩიხ ში შე იყ ვა ნა 
და მძი მე ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ას კი დევ უფ რო ამ ძი მებს... ჩე მი 
მოკ რძა ლე ბუ ლი აზ რით, უკ რა ინა ის ტო რი ულ გა მოც დი ლე ბას უნ და 
და ეყ რდნოს. ინ ვეს ტი ცი ას, რო მე ლიც ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა, სტა ბი ლუ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და მშვი დი გა-
რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფა სჭირ დე ბა. ამ ის მიღ წე ვის ერ თა დერ თი გზა 
ეფ ექ ტუ რი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მთავ რო ბაა.“

უკ რა ინ იდ ან ბა იდ ენი სა ქარ თვე ლო ში გა ემ გზავ რა, სა დაც პრე ზი დენტ სა აკ აშ ვილს, მთავ რო ბი სა და ოპ ოზ ი-
ცი ის წარ მო მად გენ ლებს შეხ ვდა. ქარ თვე ლი ხალ ხი სად მი მი სი გზავ ნი ლი მკა ფიო იყო:

„აქ ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ხე ლით მარ ტი ვი და გა სა გე ბი 
გზავ ნი ლით ჩა მო ვე დი: ჩვენ, შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი, თქვენ გვერ დზე 
ვართ უს აფ რთხო, თა ვი სუ ფა ლი და დე მოკ რა ტი ული, კვლავ გა ერ თი-
ან ებ ული სა ქარ თვე ლოს კენ მი მა ვალ გზა ზე.“

ბა იდ ენ მა რუ სეთს აგ ვის ტოს ომ ის შემ დეგ ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან ჯა რის გაყ ვა ნის კენ მო უწ ოდა. 
მან ხა ზი გა უს ვა, რომ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი ოკ უპ ირ ებ ულ აფხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოს ეთს და მო უკ იდ ებ ელ 
ქვეყ ნე ბად არ ას დროს აღი არ ებ და. ამ შემ თხვე ვა შიც ბა იდ ენ ის გზავ ნი ლი მარ ტი ვად გა სა გე ბი და  პირ და პი-
რი იყო. ვა შინ გტო ნი მხარს უჭ ერ და სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბას, ნა ტო-სა და ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ-
რა ცი ის კენ მი მა ვალ გზას, მაგ რამ ამ მხარ და ჭე რის წი ნა პი რო ბა დე მოკ რა ტი ული მმარ თვე ლო ბა და კა ნო ნის 
უზ ენა ეს ობა იყო.  

ბა იდ ენი უკ რა ინ აში ვიქ ტორ იან უკ ოვ იჩ ის მმარ თვე ლო ბის პე რი ოდ ში არ ჩა სუ ლა. კო რუფ ცია და ად ამი ანი 
უფ ლე ბე ბის მუდ მი ვი დარ ღვე ვე ბი ობ ამა-ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ას იან უკ ოვ იჩ ის გუნ დი სად მი კრი ტი კულ 
და მო კი დე ბუ ლე ბას აძ ლი ერ ებ და. ვა შინ გტო ნის თვის გარ დამ ტე ხი მო მენ ტი ოპ ოზ იცი ის ლი დე რის, იულია 
ტი მო შენ კოს გა სა მარ თლე ბა და პა ტიმ რე ბა აღ მოჩ ნდა. რო ცა 2014 წლის „ღირ სე ბის რე ვო ლუ ცი ას“ იან უკ ო-
ვ იჩ ის რუ სეთ ში გაქ ცე ვა, პუ ტი ნის მი ერ ყი რი მის უკ ან ონო ან ექ სია და აღ მო სავ ლეთ უკ რა ინ აში დაწყე ბუ ლი 
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სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცია მოჰ ყვა, ბა იდ ენი ძა ლის ხმე ვას არ იშ ურ ებ და, რა თა კრემ ლს მი სი აგ რე სი ული ქმე-
დე ბის თვის მაქ სი მა ლუ რად ძვი რი ფა სი გა და ეხ ადა. „ნიუ-იორკ თა იმ სის“ თა ნახ მად, ბა იდ ენი ობ ამ ას უკ რა ინ-
ის თვის შეიარაღების მი წო დე ბა ზე და თან ხმე ბას ცდი ლობ და. პრე ზი დენ ტის გან უარ ის მი ღე ბის შემ დეგ ბა იდ-
ენი უკ რა ინ აში ჩა დის. მას უკ რა ინ ის ლი დე რე ბის თვის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თავ შე კა ვე ბუ ლი პო ზი ცია უნ და 
გა ეც ნო.

2014 წელს ბა იდ ენი უკ რა ინ აში სამ ვი ზიტს გა ნა ხორ ცი ელ ებს, პირ ვე ლი ვი ზი ტი აპ რილ ში შედ გა. ის შე ეც ადა 
შე ეფ ას ებ ინა უკ რა ინ აში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბის შე დე გე ბი და და ეფ იქ სი რე ბი ნა ვა შინ გტო ნის პო ზი ცია რუ-
სე თის მი ერ ყი რი მის ან ექ სი ის სა კითხზე. მან ახ ალ რა დას გა ნუცხა და, რომ მათ უნ და ებ რძო ლათ იმ იდე-
ალ ებ ის თვის, რომ ლებ მაც ის ინი ძა ლა უფ ლე ბა ში მო იყ ვა ნა და კი დევ ერ თხელ გა უს ვა ხა ზი კო რუფ ცი ის გან 
თა ვი სუ ფა ლი, დე მოკ რა ტი ული მმარ თვე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას:

„თქვენ უნ და ებ რძო ლოთ თქვე ნი სის ტე მის თვის ენ დე მური კო რუფ ცი-
ის სიმ სივ ნეს... თქვენ გჭირ დე ბათ სა სა მარ თლო სის ტე მა, რო მელ საც 
არა მარ ტო თქვენ, არ ამ ედ და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოც და მო უკ იდ ებ-
ლად და სა მარ თლი ან ად ჩათ ვლის.“

2014 წლის ივ ლის ში ბა იდ ენი ახ ლად არ ჩე ული პრე ზი დენ ტის, პეტ რო პო რო შენ კოს ინა უგ ურ აცი ას ეს წრე ბა. 
მე დი ის ცნო ბით, ვი ცე-პრე ზი დენ ტი პო რო შენ კოს კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლის დაწყე ბის კენ მო უწ ოდ ებ და, რო-
გორც ხე ლი სუფ ლე ბა ში, ისე ბიზ ნეს ში, გან სა კუთ რე ბით კი ენ ერ გო სექ ტორ ში. ან ალ ოგი ური მნიშ ვნე ლო ბა 
ენ იჭ ებ ოდა და მო უკ იდ ებ ელი სა სა მარ თლოს შექ მნას, რო მე ლიც კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის დაც ვას შეძ ლებ და. 
„ნიუ-იორკ თა იმ სის“ მი ერ მოყ ვა ნი ლი ცი ტა ტის თა ნახ მად ბა იდ ენ მა პო რო შენ კოს უთხრა: „თოვ ლზე თეთ-
რე ბი უნ და იყ ოთ,  წი ნა აღ მდე გ შემ თხვე ვა ში მსოფ ლიო თქვენ მი გა ტო ვებთ.“ 2015 წელს შე ერ თე ბუ ლმა შტა-
ტებ მა, ევ რო კავ შირ მა და სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დმა პო რო შენ კოს კო რუმ პი რე ბუ ლი გე ნე რა ლუ რი 
პრო კუ რო რის, ვიქ ტორ შო კი ნის, გა და ყე ნე ბა მოს თხო ვეს. ვა შინ გტო ნი სა და ბრი უს ელ ის მხარ და ჭე რი თა და 
თან ხმო ბით, სა ვა ლუ ტო ფონ დმა კო რუმ პი რე ბუ ლი ჩი ნოვ ნი კის გა და ყე ნე ბა უკ რა ინ ის თვის გა მო სა ყო ფი 1 მი-
ლი არ დი დო ლა რის კრე დი ტის წი ნა პი რო ბად გა მო აცხა და. შო კი ნი ჩა ან აც ვლეს.     

2017 წლის იან ვარ ში კი ევ ში გა მო სამ შვი დო ბე ბე ლი ვი ზი ტით ყოფ ნი სას ბა იდ ენ მა კი დევ ერ თხელ შე ახ სე ნა 
უკ რა ინ ელ ებს შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მხარ და ჭე რის ორი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა, რუ სე თის აგ რე სი ას თან 
გა სამ კლა ვებ ლად სა ჭი რო დახ მა რე ბა და ფუნ და მენ ტუ რი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა:

„თქვენ იბ რძვით რო გორც კო რუფ ცი ის ვი რუ სის წი ნა აღ მდეგ, რო მე-
ლიც აგ რძე ლებს უკ რა ინ ის ღრღნას შიგ ნი დან, ისე კრემ ლის აგ რე სი-
ის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც ქვე ყა ნას გა რე დან ემ უქ რე ბა.“

ბა იდ ენ ის გზავ ნი ლის თა ნა მიმ დევ რუ ლო ბა თვალ ში სა ცე მი იყო.

* * *

ბა იდ ენს შა ვი ზღვი სა და კავ კა სი ის რე გი ონ თან პი რა დი და ძლი ერი კავ ში რე ბი აქ ვს. ის ამ რე გი ონ ებს ყვე ლა 
მის წი ნა მორ ბედ პრე ზი დენ ტზე უკ ეთ ეს ად იც ნობს. ამ ავე დროს, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ რე გი ონ ში მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სე ბის დი ნა მი კა, უკ ან ას კნე ლი 4 წლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იც ვა ლა. კო ვიდ-19-ის პან-
დე მი ამ ყვე ლა ქვეყ ნის პრობ ლე მე ბი გა ამ წვა ვა. არ წყდე ბა ომი. დონ ბას ში მიმ დი ნა რე სა ომ არი მოქ მე დე ბე-
ბი უკ რა ინ ის სუ ვე რე ნი ტეტს ას უს ტებს. ცხინ ვალ ში შექ მნი ლი რე ჟი მის ხე ლით კრემ ლი აგ რძე ლებს სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი ის „მცო ცავ ოკ უპ აცი ას“. თუმ ცა ბო ლო წლე ბის ყვე ლა ზე მას შტა ბუ რი მოვ ლე ნა 2020 წლის 
შე მოდ გო მა ზე აზ ერ ბა იჯ ან სა და სომ ხეთს შო რის დაწყე ბუ ლი ომი იყო. ყა რა ბაღ ში რუ სე თი სა და თურ ქე თის 
შე იარ აღ ებ ული ძა ლე ბი გა მოჩ ნდნენ, შე იც ვა ლა რე გი ონ ის პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური კონ ფი გუ რა ცია. 

ახ ალი ად მი ნის ტრა ცი ის სა ქარ თვე ლო სა და უკ რა ინ აზე გავ ლე ნას დრო აჩ ვე ნებს. ახ ლა ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ რუ სე თის ექ სპან სი ის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი ძა ლის ხმე ვა, კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა და დე-
მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ბა იდ ენ ის დღის წეს რიგ ში პრი ორ იტ ეტ ულ ად გი ლებს ინ არ ჩუ ნე-
ბენ. დე მოკ რა ტია და კა ნო ნის უზ ენა ეს ობა კითხვის ნიშ ნის ქვეშ დგას რო გორც უკ რა ინ აში, ისე სა ქარ თვე ლო-
ში.      
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გრძელ დე ბა ომი დონ ბა სის რე გი ონ ში. 2020 წლის ივ ლის ში შე თან ხმე ბუ ლი ცეცხლის შეწყვე ტის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა ბო ლო პე რი ოდ ში გახ ში რე ბუ ლი ინ ცი დენ ტე ბით ირ ღვე ვა. კონ ფლიქ ტს 13 ათ ას ამ დე ად ამი ანი შეეწ-
ირა. 2015 წლის თე ბერ ვალ ში ხელ მო წე რი ლი „მინ სკი II”-ს იმ პლე მენ ტა ცია ჩიხ ში შე ვი და. შე ეც დე ბა თუ არა 
ახ ალი ად მი ნის ტრა ცია გერ მა ნი ასა და საფ რან გე თის და თან ხმე ბას „ნორ მან დი ის ჯგუ ფის“ მი ერ მუ შაობ ის 
განახ ლე ბა ზე? რო გო რი ურ თი ერ თო ბა ექ ნე ბა ბა იდ ენს ზე ლენ სკის თან? რუ სე თის ოკ უპ აცი ის გარ და, უკრაინ-
ას ათ წლე ულ ებ ის მან ძილ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა უწ ევს. ეს აღ ვი რახ სნი ლი კო რუფცია 
და იმ ოლ იგ არ ქე ბის მოქ მე დე ბაა, რომ ლე ბიც მა თი ქვეყ ნის ინ ტე რე სებს მათ კერ ძო ინ ტე რე სებ ზე უკ ან 
აყენებ ენ. მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე მოკ რა ტი ული რე ფორ მე ბი კვლა ვაც არ გა ტა რე ბუ ლა, კვლა ვაც კო რუფ ცი ით 
მო ცუ ლია სა სა მარ თლო და სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მე ბი.

უკ რა ინ ას თან შე და რე ბით წარ მო მად გენ ლო ბი თი დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის თვის უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა სა ქარ თვე ლო ში. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა ხე ზეა მძაფ რი პო ლა რი ზა ცია. 2019 წლის ივ ნის ში 
ოლ იგ არქ ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის მი ერ და არ სე ბულ მა მმარ თველ მა პარ ტი ამ, „ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“, ოპ ოზ იცი-
ას თან პო ლი ტი კურ კომ პრო მისს მი აღ წია. ოპ ოზ იცი ის წამ ყვა ნი ძა ლა „ერ თი ანი ნა ცი ონ ალ ური მოძ რა ობაა“. 
შე თან ხმე ბის თა ნახ მად, რომ ლის მიღ წე ვა ში შუ ამ ავ ლე ბის ფუნ ქცია შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა და ევ რო კავ-
შირ მა შე ას რუ ლეს, გა იზ არ და სა პარ ლა მენ ტო სა არ ჩევ ნო სის ტე მის პრო პორ ცი ული და წარ მო მად გენ ლო ბი-
თი ხა სი ათი. 2020 წლის სექ ტემ ბერ ში და ოქ ტომ ბერ ში გა მარ თულ სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში ხმა თა უმ რავ-
ლე სო ბა „ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ მო იპ ოვა. და სავ ლე თის მივ ლე ნილ მა დამ კვირ ვებ ლებ მა აღ ნიშ ნეს დარ ღვე-
ვე ბი ხმე ბის დათ ვლის პრო ცეს ში, ამ ომ რჩევ ლე ბის მოს ყიდ ვი სა და და ში ნე ბის ფაქ ტე ბი, მთავ რო ბის მი ერ 
ად მი ნის ტრა ცი ული რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა, თუმ ცა არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი აღი არ ეს.   

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ოპ ოზ იცი ამ არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი არ მი იღო და პარ ლა მენ ტში მო პო ვე ბუ ლი ად გი ლე ბის 
და კა ვე ბა ზე უარი გა ნაცხა და. და სავ ლე თის წარ მო მად გენ ლებ მა ოპ ოზ იცი ას მან და ტე ბით სარ გებ ლო ბის კენ 
და პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლის პარ ლა მენ ტში გა და ტა ნის კენ მო უწ ოდ ეს. გა ნახ ლდა მო ლა პა რა კე ბე ბი, თუმ ცა 
პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბა ჯერ კი დევ მძაფ რია. სა ქარ თვე ლოს მი ერ და მო უკ იდ ებ ლო ბის დაბ რუ ნე ბის 
შე მდეგ გა სუ ლი 30 წლის გან მავ ლო ბა ში შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა ამ ქვე ყა ნა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ-
რი და ფი ნან სუ რი ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ელ ეს. ეს ვა შინ გტონს სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ჩი ხი დან გა-
მოყ ვა ნის თვის სა ჭი რო კომ პრო მი სის მი საღ წე ვად აუც ილ ებ ელ ბერ კე ტებს აძ ლევს. მი ზა ნი დე მოკ რა ტი ული 
სის ტე მის შექ მნაა, ის ეთი სის ტე მის, რო მელ შიც არ ჩევ ნე ბი სა მარ თლი ან ად, ამ ომ რჩე ველ თა და ში ნე ბის გა-
რე შე ტარ დე ბა, რო მელ შიც პარ ტი ები არა პი როვ ნე ბე ბის, არ ამ ედ იდე ებ ისა და ინ ტე რე სე ბის გარ შე მო ყა-
ლიბ დე ბა, რო მელ შიც იც ვლე ბა მმარ თვე ლი ძა ლა, ხო ლო უთ ან ხმო ებ ები პო ლი ტი კუ რი კონ ფრონ ტა ცი ის 
ნაც ვლად მო ლა პა რა კე ბე ბი თა და დე ბა ტე ბით წყდე ბა. რო გორც „ვა შინ გტონ პოს ტი“ წერ და, სა ქარ თვე ლოს 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ები „კომ პრო მისს, ტო ლე რან ტო ბას და ძა ლა უფ ლე ბის და ყო ფას უნ და შე ეგუ ონ.“

* * *

უკ რა ინ ისა და სა ქარ თვე ლო სად მი მხარ და ჭე რა ამ ერ იკ ელი ხალ ხის ზე პარ ტი ულ, ფარ თო სა ზო გა დო ებ რივ 
კონ სენ სუსს ეფ უძ ნე ბა, რო მელ საც ამ ქვეყ ნე ბის მი ერ და მო უკ იდ ებ ელი და დე მოკ რა ტი ული მო მავ ლის შექ-
მნის, ეკ ონ ომ იკ ისა და ცხოვ რე ბის დო ნის გა მოს წო რე ბის თვის გა წე ული ძა ლის ხმე ვა იწ ვევს. ეს კონ სენ სუ სი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი არა მარ ტო ვა შინ გტო ნის მი ერ ამ ქვეყ ნე ბის თვის გა წე ული ფი ნან სუ რი და სამ ხედ რო დახ მა-
რე ბის თვი საა. თუმ ცა ეს ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია პო ლი ტი კუ რი და მო რა ლუ რი მხარ და ჭე რის თვის, რო მე ლიც 
ამ ქვეყ ნებს რუ სე თის ექ სპან სი ის თვის წი ნა აღ მდე გო ბის გა სა წე ვად სჭირ დე ბათ. უკ რა ინა და სა ქარ თვე ლო 
და სავ ლე თის პო ლი ტი კურ და სამ ხედ რო სის ტე მა ში ინ ტეგ რა ცი ის კენ მი ის წრაფ ვი ან, დე მოკ რა ტი ული პრაქ-
ტი კის გა მოს წო რე ბას კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ექ ნე ბა ამ მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.    

2021 წლის მარ ტში გა მოქ ვეყ ნე ბულ „ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის  გარ და მა ვალ სტრა ტე გი აში“ ბა იდ ენი აღ-
ნიშ ნავს:

„მტკი ცედ მჯე რა, რომ დე მოკ რა ტია თა ვი სუფ ლე ბის, კე თილ დღე ობ-
ის, მშვი დო ბი სა და ღირ სე ული ცხოვ რე ბის გა სა ღე ბია. ახ ლა უნ და და-
ვამ ტკი ცოთ, რომ დე მოკ რა ტია სი კე თის მომ ტა ნია რო გორც ამერიკ-
ელ ებ ის თვის, ისე მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქეებისთვი საც.“
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სა ხელ მწი ფო მდი ვან მა ბლინ კენ მა დე მოკ რა ტი ულ გა ნახ ლე ბას შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა გა რეო პო ლი ტი-
კის რვა პრი ორ იტ ეტს შო რის მე სა მე ად გი ლი მი ან იჭა. მას მხო ლოდ კო ვიდ-19-ის და მარ ცხე ბა და პან დე მი ით 
გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის დაძ ლე ვა უს წრებს წინ. ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცია გა აგ რძე ლებს სა ქარ-
თვე ლო სა და უკ რა ინ ის მხარ და ჭე რას, თუმ ცა თა ვი სი წი ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ამ ქვეყ ნებ საც გა აჩ ნი ათ. ეს 
მდგრა დი დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბი სა და კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე-
მის შექ მნის პა სუ ხის მგებ ლო ბაა.     

„ფრი დომ ჰა უს ის“ 2021 წლის მოხ სე ნე ბა ში სა ქარ თვე ლო და უკ რა ინა „ნა წი ლობ რივ თა ვი სუ ფა ლი“ ქვეყ ნე ბის 
კა ტე გო რი აში შე დი ან. სა კუ თარი ის ტო რი ული გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამ ერ იკ ელ ებ მა იცი ან, რომ 
დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა მუდ მი ვი პრო ცე სია და მი სი უკ ან შექ ცე ვა ნე ბის მი ერ დროს არ-
ის მო სა ლოდ ნე ლი. ამ ერ იკ ის კონ სტი ტუ ცი ის პრე ამ ბუ ლა ში მკა ფი ოდ არ ის გან მარ ტე ბუ ლი, რომ ქვეყ ნის მი-
ზა ნი „უფ რო სრულ ყო ფი ლი ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბაა“, ნა გუ ლის ხმე ვია დე მოკ რა ტი ის დაც ვის თვის სა ჭი რო 
მუდ მივ ძა ლის ხმე ვას. ბა იდ ენ მა და ბლინ კენ მა ეს კარ გად იცი ან. რო გორც თეთ რი სახ ლი, ისე კონ გრე სი სა-
ქარ თვე ლოს და უკ რა ინ ის პო ლი ტი კუ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან პროგ რესს ელი ან, დე მოკ რა ტი ის უკ უს ვლას 
ცალ სა ხად ნე გა ტი ური რე აქ ცია მოჰ ყვე ბა. 

2015 წლის 15 დე კემ ბერს უკ რა ინ ის რა და ში წარ მოთ ქმულ სიტყვა ში ბა იდ ენ მა პარ ლა მენ ტის წევ რებს „ღირ-
სე ბის რე ვო ლუ ცი ის“ იდე ალ ებ ის შე სა ბა მი სი ქცე ვის კენ მო უწ ოდა. უკ რა ინ ელ დე პუ ტა ტებს მან ირ ლან დი ელი 
სა ზო გა დო მოღ ვა წი სა და ფი ლო სო ფო სის, ედ მონდ ბერ კის, 1774 წლის სა პარ ლა მენ ტო გა მოს ვლის სიტყვე-
ბი მო უყ ვა ნა:

„პარ ლა მენ ტი სა თათ ბი რო თავ ყრი ლო ბაა, რომ ლის ერ თა დერ თი 
მი ზა ნი მთე ლი ერ ის ინ ტე რე სე ბის დაც ვაა. ის ეთი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა, 
რო მე ლიც არა კერ ძო, არ ამ ედ სა ჯა რო ინ ტე რე სია, სა ჯა რო სი კე თის 
მომ ტა ნია.“

ბა იდ ენ მა უკ რა ინ ელ დე პუ ტა ტებს პირ და პირ უთხრა, რომ ის ინ იც ამ სტან დარ ტით გა ნის ჯე ბოდ ნენ:

„თქვე ნი მო სა მარ თლე თქვე ნი შვი ლიშ ვი ლე ბი და შვილ თაშ ვი ლე ბი, 
თქვე ნი მემ კვიდ რე ობა იქ ნე ბა. ის ინი გან სჯი ან აღ მო აჩ ნდა თუ არა 
თი თოეულ თქვენ თა განს მო რა ლუ რი გამ ბე და ობა სა ჯა რო ინ ტე რე-
სი სა კუ თა რი ინ ტე რე სის უკ ან და ეყ ენ ებ ინა. ეს ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ 
თქვენ ხელ გე წი ფე ბათ. თქვენ შე გიძ ლი ათ ამ ერ ის ის ტო რი ული ტრა-
ექ ტო რია მე ტი სა მარ თლი ან ობ ისა და უკ რა ინ ელი ხალ ხის თვის მე ტი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის კენ გა და ხა როთ. ამ ის გა კე თე ბა ახ ლა ვე შე გიძ-
ლი ათ.“

ხუ თი წლის შემ დეგ ეს სიტყვე ბი ძა ლა შია რო გორც უკ რა ინ ის, ისე სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში. ამ სიტყვებ ში 
იგ ივე აზ რი დევს, რო მელ საც ბა იდ ენი სა კუ თარ თა ნა მე მა მუ ლე ებს დე მოკ რა ტი ისა და სა მარ თლი ან ობ ის შე-
სა ხებ უზი არ ებ და. შე სა ბა მის მოქ მე დე ბას ელ ის ის უკ რა ინ ისა და სა ქარ თვე ლოს გა ნაც.
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