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სა ბო ლოო ჯამ ში, მოს კო ვის თვის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა არ აქ ვს ვინ იქ ნე ბა შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საპ რე
ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბუ ლი. რუ სეთს ამ ერ იკა ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში სჭირ დე ბა. უკ იდ ურ ეს ად 

ირ ონი ულია ის ფაქ ტი, რომ სწო რედ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ 1930იან წლებ ში გა წე ულ მა დახ მა რე ბამ1 
მის ცა საბ ჭო თა კავ შირს სა შუ ალ ება მე ტო ქე ობა გა ეწია შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თვის შემ დგომ ში. ამ ერ იკ ის 
დახ მა რე ბით რუ სე თი დღე საც სარ გებ ლობს. შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან ურ თი ერ თო ბა ის სის ტე მუ რი ფაქ ტო
რია, რო მე ლიც რუ სე თის ზე სა ხელ მწი ფოს სტა ტუ სის გან გრძო ბას უწყობს ხელს. ეს სტა ტუ სი ერ თპი როვ ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის რუ სუ ლი სის ტე მის ხერ ხე მა ლი, პო ლი ტი კუ რი ლე გი ტი მა ცი ის მო პო ვე ბის სა შუ ალ ება და 
ქვეყ ნის თვის სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე ბი დან რუ სე თის მო ქა ლა ქე ებ ის ყუ რადღე ბის გა და ტა ნის ინ სტრუ მენ ტია. 

რუ სე თის მსოფ ლი ოს შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან ურ თი ერ თო ბის პრიზ მა ში აფ ას ებს. ეს თავ შე საქ ცევ პა რა დოქ
სს წარ მო შობს: წარ მო იდ გი ნეთ ამ ერ იკ ის ად მი მტრუ ლად გან წყო ბი ლი ცი ვი ლი ზა ცია, რო მე ლიც ამ ავე დროს 
ამ ერ იკ ის ყუ რადღე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი!

1 საბჭოთა კავშირის საწარმოების ორი მესამედი შეერთებული შტატების დახმარებით აშენდა.
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რუ სე თის ორ დო ნი ანი პო ლი ტი კა

ჯერ კი დევ საბ ჭო თა კავ ში რის დროს რუ სეთ მა შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან ურ თი ერ თო ბის ორ
დო ნი ანი მო დე ლი გა ნა ვი თა რა: „შე კა ვე ბა და დი ალ ოგი“. გა რე მო ებ ებ იდ ან გა მომ დი

ნა რე, მოს კოვს ყო ველ თვის შე ეძ ლო „შე კა ვე ბის“ ან „დი ალ ოგ ის“ მო დუ ლით ეს არ გებ ლა. 
რუ სუ ლი სის ტე მის თვის ყვე ლა ზე ცუ დი სცე ნა რი შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან კონ ფრონ ტა ცია არ არ ის  ყვე ლა ზე 
მძი მე დარ ტყმა ვა შინ გტო ნის მი ერ მი სი იგ ნო რი რე ბა და უგ ულ ებ ელ ყო ფა იქ ნე ბა. მათ ხელთ არ სე ბუ ლი სამ
ხედ რო და ეკ ონ ომ იკ ური რე სურ სე ბის ას იმ ეტ რი ის (ბირ თვუ ლი იარ აღ ის გა მოკ ლე ბით) გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
შეიარაღებათა კონ ტროლ ზე მო ლა პა რა კე ბე ბი რუ სე თის თვის „ზე სა ხელ მწი ფოს“ სტა ტუ სის შე ნარ ჩუ ნე ბის გა
რან ტი ად იქ ცე ვა. შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი, რო მელ მაც რუ სე თი სა ჯა როდ და ამ ცი რა და 
„რე გი ონ ულ მო თა მა შედ“ შე აფ ასა, ბა რაკ ობ ამა იყო. ამ შე ფა სე ბამ მოს კო ვის გე ოპ ოლ იტ იკ ური ამ ბი ცი ებ ის 
დამ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ას და უდო სა თა ვე, რო მე ლიც შემ დგომ დო ნალდ ტრამ პმაც გა აგ რძე ლა. მოს კოვ თან 
ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბის ფორ მა ტის უგ ულ ებ ელ ყო ფით, ევ რო პა ში რუ სე თის „ენ ერ გე ტი კუ ლი რო ლის“ და
სუს ტე ბით და შეიარაღებათა კონ ტრო ლის რე ჟი მის გა უქ მე ბით რუ სულ სის ტე მას, ნებ სით თუ უნ ებ ლი ედ, მძი
მე დარ ტყმა პრე ზი დენ ტმა ტრამ პმაც მი აყ ენა.

კრემ ლი პრე ზი დენტ ბა იდ ენ ის გუნ დის გან რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის დღის წეს რი გის გაც ნო ბას ელ ის და ყუ
რადღე ბით აკ ვირ დე ბა ვა შინ გტონ ში მიმ დი ნა რე დე ბა ტებს. ვა შინ გტონ ში ტრა დი ცი ად ჩა მო ყა ლიბ და ახ ალი 
საპ რე ზი დენ ტო ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ მოს კოვ თან ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბის ე.წ. „გა დატ ვირ თვით“ დაწყე ბა. 
ის ტო რი ული გა მოც დი ლე ბა მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ ეს ინ იცი ატ ივა ყო ველ თვის იმ ედ გაც რუ ებ ით სრულ დე ბო და.

ამ ჯე რად, შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის მო მა ვალ ზე იშ ვი ათი ერ თსუ ლოვ ნე ბაა. ახ ალი 
საპ რე ზი დენ ტო ად მი ნის ტრა ცი ის და ნიშ ვნას მოს კო ვი ტრა დი ცი ული კე თილ გან წყო ბით და ურ თი ერ თო ბე ბის 
„გა დატ ვირ თვის“ იმ ედ ით შეხ ვდა. თუმ ცა ამ ჯე რად კრემ ლი სკეპ ტი კუ რად აფ ას ებს ურ თი ერ თო ბე ბის გა მოს
წო რე ბის პერ სპექ ტი ვებს. რო გორც კრემ ლის აპ ოლ ოგ ეტი, ისე პუ ტი ნის მო წი ნა აღ მდე გე რუ სი ექ სპერ ტე ბი 
თან ხმდე ბი ან, რომ ახ ალი ურ თი ერ თო ბის მთა ვა რი მა ხა სი ათ ებ ელი „კონ ფრონ ტა ცია და აგ რე სი ული მე ტო
ქე ობა“ იქ ნე ბა. კრემ ლის „სა სი ცოცხლო მნიშ ვნე ლო ბის პრი ორ იტ ეტი“ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მაქ სი მა ლუ
რი შეზღუდ ვა იქ ნე ბა.2 ტრამ პის საპ რე ზი დენ ტო ვა დის ქა ოს ით მო ცულ მა და სას რულ მა, რო მე ლიც 6 იან ვარს 
კა პი ტო ლი უმ ის იერ იშ ით აღ ებ ის მცდე ლო ბით აღ ინ იშ ნა, მოს კოვ ში შექ მნა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ამ ერ იკ ის 
ში და პრობ ლე მე ბი მის გე ოპ ოლ იტ იკ ურ როლს და ას უს ტებს. 

ამ ერ იკ ული დე ბა ტე ბი უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ჩანს. თვალ ში სა ცე მია პრაგ მა ტის ტთა გავ ლე ნი ანი ფრთა, 
რო მე ლიც თა ნამ შრომ ლო ბის გა ნახ ლე ბის იმ ედს არ კარ გავს.3

თა ნამ შრომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი

რუ სე თი სა და შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ურ თი ერ თო ბე ბის ის ტო რია მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ ამ ორი ქვეყ ნის სის
ტე მე ბის შე უთ ავ სებ ლო ბა მათ შო რის მე ტო ქე ობ ასა და მტრულ და მო კი დე ბუ ლე ბას გარ და უვ ალს ხდის. 

ამ კონ ტექ სტში მათ შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა „ან ომ ალიაა“, და პი რის პი რე ბა კი ურ თი ერ თო ბე ბის „ნორ მა
ლუ რი“ მდგო მა რე ობა. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ის მის კითხვა: რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია მათ შო რის თა ნამ შრომ
ლო ბა იმ შემ თხვე ვა ში თუ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი აღ არ შე ეხ ება იმ თე მებს, რომ ლე ბიც რუ სეთს აღ იზი ან ებს?

თუ მოვ ლე ნე ბის ასე გან ვი თა რე ბის ალ ბა თო ბას დრო ებ ით გვერ დზე გა დავ დებთ, შე საძ ლოა ამ კითხვას და
დე ბი თი პა სუ ხი გავ ცეთ. მოს კოვ ში არ სე ბუ ლი კონ სენ სუ სის თა ნახ მად სა ერ თა შო რი სო წეს რიგ ში „ნეოლი ბე
რა ლიზ მის“ და „ლი ბე რალ ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ მის“ დღე ები დას რუ ლე ბუ ლია. შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა ერ თა
შო რი სო ას პა რე ზი დან გა დის. წარ მო იშ ვა გლო ბა ლუ რი მას შტა ბის პრობ ლე მე ბი, რო მელ თა სი ის სა თა ვე ში 
კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მიაა. ამ სირ თუ ლე ებ ის გა და ლახ ვა ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს კო ლექ ტი ურ მოქ მე დე ბას 

2 www.themoscowtimes.com/2021/01/04/foreignpolicyexpertsmaprussiasplansfor2021a72365
3 The pragmatists say, „We need cooperation… the stakes are so high”. https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/05/openletterrussiapolicy391434 It’s 
Time to Rethink Our Russia Policy
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მო ითხოვს, მი უხ ედ ავ ად მა თი პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მი სა. რო გორც უოლ ტერ რა სელ მი დი წერ და, „პლა ნე ტის 
კლი მა ტუ რი კა ტას ტრო ფის გან გა დარ ჩე ნა და ჩი ნე თის შე მა კა ვე ბე ლი კო ალ იცი ის შექ მნა ის ამ ოც ან ებია, რო
მელ თა გა დაწყვე ტა სა ჭი რო ებს და ამ არ თლებს ნაკ ლებ სკრუ პუ ლო ზო ბას რო გორც მო კავ ში რე თა, ისე ტაქ
ტი კის შერ ჩე ვი სას“.4 

ამ გვა რად, პუ ტი ნის რუ სეთ თან უკ ეთ ესი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის შე საძ ლოა გა მარ თლე ბუ ლად ჩან დეს კრემ
ლის თვის გა მა ღი ზი ან ებ ელი სა კითხე ბის გვერ დზე გა და დე ბა.

ას ეთ მიდ გო მას კრემ ლი და დე ბი თად შეხ ვდე ბა. ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან ას ეთი ნა ბი ჯის გა დად
გმა მოს კოვს მი ან იშ ნებს, რომ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი უარს ამ ბობს სა კუ თა რი სა გა რეო პო ლი ტი კის ნორ მა ტი
ულ ტრა დი ცი აზე. მოს კო ვის თვის თეთ რი სახ ლის სი ჩუ მე საკ მა რი სი არ იქ ნე ბა, კრემ ლი სხვა დათ მო ბებ საც 
მო ითხოვს. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მათ შო რის რუ სეთ სა და და სავ ლეთს შო რის მძაფ რი კონ ფრონ ტა ცი
ის მი ზე ზი იყო. მოს კოვს ექ ნე ბა მო ლო დი ნი, რომ ვა შინ გტო ნი კი ევ ზე მო ახ დენს ზე წო ლას, რა თა ამ უკ ან
ას კნელ მა უარი თქვას ნა ტოში ინ ტეგ რა ცი აზე, ან ექ სი რე ბუ ლი ყი რი მი კი რუ სე თის ტე რი ტო რი ად აღი არ ოს. 
გუ ლუბ რყვი ლოა იმ ის ვა რა უდი, რომ მოს კო ვის დონ ბასს უპ ირ ობ ოდ და ტო ვებს. პი რი ქით, მოს კო ვი დონ ბა
სის თვის გან სა კუთ რე ბულ სტა ტუსს მო ითხოვს, რო მე ლიც რე გი ონ ის მოს კო ვი სად მი მორ ჩი ლე ბის გრძელ
ვა დი ანი გა რან ტია იქ ნე ბა. შე ერ თე ბუ ლ შტა ტებს მო უწ ევს ამ შე თან ხმე ბა ზე ევ რო პე ლე ბის და თან ხმე ბა და 
კი ევ ის მი ერ აღ მო სავ ლეთ უკ რა ინ აზე კონ ტრო ლის აღ დგე ნის შემ დეგ მოს კოვ ზე და კის რე ბუ ლი სან ქცი ებ ის 
გა უქ მე ბა ზე ზრუნ ვა. რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია უკ რა ინა ას ეთ დათ მო ბებ ზე წა ვი დეს? ეს ძნე ლი წარ მო სად გე
ნია. პრორუ სუ ლი დონ ბა სის უკ რა ინ ულ სა ხელ მწი ფო ში რეინ ტეგ რა ცია მას შიგ ნი დან და ას უს ტებს. მოს კო ვი 
მი სი მოთხოვ ნე ბის შემ სუ ბუ ქე ბას არც კი გა ნი ხი ლავს. ვა შინ გტო ნის თვის ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი კრემ ლის 
პი რო ბებ ზე და თან ხმე ბა იქ ნე ბა. თეთ რი სახ ლის ახ ალი გუნ დის შე მად გენ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ეს უკ ი
დ ურ ეს ად არ არე ალ ის ტუ რი სცე ნა რი. პრე ზი დენ ტი ბა იდ ენ ის თვის და მი სი გა რე მოც ვის თვის ას ეთი სცე ნა რი 
მი უღ ებ ელი იქ ნე ბა და თუ ვინ მე მოს კოვ ში ას ეთ შე საძ ლებ ლო ბა ზე ფიქ რობს, დროა გა მო იღ ვი ძოს.

ამ წარ მო სახ ვი თი სა ვარ ჯი შოს ბო ლომ დე მიყ ვა ნის თვის, წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ ვა შინ გტო ნის მი ერ გა დად
გმუ ლი ნა ბი ჯე ბის სა პა სუ ხოდ მოს კო ვი საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში ჩა რე ვას აღი არ ებს და პი რო ბას და დებს, 
რომ ასე აღ არ ას დროს მო იქ ცე ვა. ას ეთი ფაქ ტიც წარ მო უდ გე ნე ლია. კრემ ლის დე ვი ზი უც ვლე ლია: არ ას
დროს აღი არო! რამ დე ნად შე საძ ლოა მოს კოვ მა მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ზე ზე წო ლის პი რო ბა და დოს? შე საძ ლე
ბე ლია. მაგ რამ რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია მოს კოვ მა ეს პი რო ბა შე ას რუ ლოს? ეს ძნე ლი წარ მო სად გე ნია. 
დღეს და დას ტუ რე ბუ ლად შე იძ ლე ბა იმ ის თქმა, რომ კრემ ლი ნამ დვი ლად კარ გავს გავ ლე ნას პოსტსაბ ჭო
თა სივ რცე ში. შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა უნ და გა დაწყვი ტოს ვი სი გავ ლე ნის ზრდა იქ ნე ბა მის თვის ამ რე გი ონ ში 
სა სურ ვე ლი: ირ ან ის? თურ ქე თის? ჩი ნე თის? ვა შინ გტონ მა შე საძ ლოა გა დაწყვი ტოს, რომ, სა ბო ლოო ჯამ ში, 
რუ სე თის მი ერ რე გი ონ ზე გავ ლე ნის შე ნარ ჩუ ნე ბა იქ ნე ბა უმ ჯო ბე სი. მი მაჩ ნია, რომ ას ეთი არ ჩე ვა ნი ახ ალი 
ად მი ნის ტრა ცი ის თვის მი უღ ებ ელი იქ ნე ბა.

ამ ერ იკ ასა და რუ სეთს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე მსჯე ლო ბი სას, არ უნ და დაგ ვა ვიწყდეს 
რუ სე თის მმარ თვე ლი კლა სის მენ ტა ლი ტე ტი, რომ ლის საკ ვან ძო პრინ ცი პია: „кто кого?”. ამ პრინ ცი პით მოქ
მე დე ბი სას მო წი ნა აღ მდე გე ზე გა მარ ჯვება მის გა ნად გუ რე ბას გუ ლის ხმობს. მოს კო ვის თვის ამ ერ იკ ის მი ერ 
გა კე თე ბუ ლი დათ მო ბე ბი სი სუს ტის მა ნიშ ნე ბე ლი იქ ნე ბა. მოს კოვს არ ას დროს უთ ქვამს უარი ას ეთი სი სუს ტე
ებ ის გა მო ყე ნე ბა ზე. ას ეთ დათ მო ბებს დღეს არ ავ ინ უნ და ელ ოდ ოს. 

ძნე ლი წარ მო სად გე ნია მოს კო ვი და დე ბი თად შეხ ვდეს ვა შინ გტო ნის მი ერ დათ მო ბე ბის ნაც ვლად რუ სე თის 
აგ რე სი ული პო ლი ტი კის მრა ვალ მხრი ვი მო ლა პა რა კე ბე ბის ფორ მატ ში გა ნე იტ რა ლე ბის მცდე ლო ბებს: ორ
მხრი ვი მო ლა პა რა კე ბე ბი დან გას ვლა მოს კო ვის სა ერ თა შო რი სო პრეს ტიჟს აკ ნი ნებს. 

ამ ერ იკ ელი პრაგ მა ტის ტე ბი იდე ოლ ოგი ური მემ კვიდ რე ობ ის გა და აზ რე ბას მო ითხო ვენ: „ჩვენ არ ას წო რი ინ
ტერ პრე ტა ცი ებ ისა და გათ ვლე ბის მი ნი მუ მა დე დაყ ვა ნა გვჭირ დე ბა“.5 ეს ნიშ ნავს, რომ მოს კოვ მა უნ და უარი 
თქვას მი სი სა გა რეო პო ლი ტი კის დოქ ტრი ნის აქ სი ომ ებ ზე: ნა ტოს საფ რთხე ზე, და სავ ლე თის მი ერ „რუ სე თის 
დამ ცი რე ბის“ მან ტრა ზე, გავ ლე ნის სფე როს შექ მნი სა და ზრდის ლე გი ტი მუ რი უფ ლე ბის ქო ნის რწმე ნა ზე. ამ 
მხრივ პა რი ტე ტი და ცუ ლია. მოს კო ვი არ უნ და ელ ოდ ოს ბა იდ ენ ის ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ მის მი მართ გა კე
თე ბულ დათ მო ბებს და არც კრემ ლის გან არ ის მო სა ლოდ ნე ლი ვა შინ გტო ნის თვის სა სურ ვე ლი დათ მო ბე ბით 
„რუ სუ ლი სის ტე მის თვის“ სა ფუძ ვლის გა მოც ლა. 

4 Walter Russell Mead, The End of the Wilsonian Era. Why Liberal Internationalism Failed, The Foreign Affairs, January/February 2021
5 Time to Rethink Our Russia Policy https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/05/openletterrussiapolicy391434
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ას ეთი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის მი უხ ედ ავ ად, იყო პე რი ოდ ები, რო ცა რუ სეთ სა და შე ერ თე ბულ შტა ტებს ურ თი ერ
თო ბა და დე ბით დი ნა მი კას ინ არ ჩუ ნებ და. გორ ბა ჩო ვის, ელ ცი ნი სა და პუ ტი ნის მმარ თვე ლო ბის საწყის ეტაპ 
ზე საბ ჭო თა კავ ში რი სა და რუ სე თის შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა პარ ტნი ორ ობ ის ფორ მას ინ
არ ჩუ ნებ და. აქ სა ჭი როა კრემ ლის იმ მო ტი ვე ბის და ნახ ვა, რომ ლე ბიც ამ მე გობ რუ ლ და მო კი დე ბუ ლე ბას ედო 
სა ფუძ ვლად და საბ ჭო თა სის ტე მის და სას რუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბაც. გორ ბა ჩო ვის შემ თხვე ვა ში ეს საბ ჭო თა 
კავ ში რის შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან მე ტო ქე ობ ის შე უძ ლებ ლო ბის გა აზ რე ბა იყო. ამ რე ალ ობ ის მი ღე ბის შე დე
გი იყო საბ ჭო თა კავ ში რის პო ლი ტი კის შერ ბი ლე ბა, რო მელ მაც, სა ბო ლოო ჯამ ში, მი ლი ტა რიზ მით და და სავ
ლეთ თან ან ტა გო ნიზ მით შეკ რუ ლი საბ ჭო თა სის ტე მის დაშ ლა და აჩ ქა რა.

ელ ცინ მა შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მხარ და ჭე რის მი ღე ბა და გა მო ყე ნე ბა კრი ზის ში მყო ფი რუ სე თის ეკ ონ ომი
კ ური ტრან სფორ მა ცი ის თვის სცა და. 1990 წლე ბის პირ ვე ლი ნა ხევ რის მე გობ რუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის ნაც
ვლად, 1999 წლის ივ ნის ში, ის კონ ფრონ ტა ცი ულ პო ზი ცი ას უბ რუნ დე ბა, რომ ლის პირ ვე ლი მა ნიშ ნე ბე ლი 
ცნო ბი ლი „პრიშ ტი ნას მარ ში“ იქ ნე ბა. ყო ფილი იუგ ოს ლა ვი ის ტე რი ტო რი აზე მიმ დი ნა რე კონ ფლიქ ტში რუ
სე თის სამ ხედ რო ძა ლე ბის ქცე ვას მა თი ნა ტოს ძა ლებ თან ურ თი ერ თო ბის და ძაბ ვა მოყ ვე ბა. 2001 წელს პუ
ტი ნის მი ერ პრე ზი დენტ ბუ ში სად მი და პი რე ბუ ლი ან ტი ტე რო რის ტუ ლი დახ მა რე ბა სა კუ თა რი მმარ თვე ლო ბის 
კონ სო ლი და ცი ის სურ ვილს ეფ უძ ნე ბო და. მყი სი ერ ად შე იც ვა ლა მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რო ცა მიხ ვდა, რომ 
ვა შინ გტო ნი რუ სეთ თან პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბის თვის მზად არ იყო: ურ თი ერ თო ბამ 
კვლავ კონ ფრონ ტა ცი ული ლო გი კა შე იძ ინა. პუ ტი ნი გორ ბა ჩო ვის გა მოც დი ლე ბა საც ით ვა ლის წი ნებ და: მი სი 
ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის და სავ ლე თის შე კა ვე ბა იქ ნე ბო და აუც ილ ებ ელი. პუ ტი
ნის რე ჟი მის ერთერთ ბურ ჯად ან ტიამ ერ იკ ან იზ მი იქ ცა.

და მაბ ნე ვე ლი შე ფა სე ბე ბი

რუ სე თი სა და შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის და ახ ლო ებ ის მომ ხრე ებ ის, ე.წ. „პრაგ მა ტის ტე ბის“ შე ფა სე ბე ბი თავ
ზარ დამ ცე მია. ის ინი თან ხმდე ბი ან, რომ ორ მხა რეს შო რის და პი რის პი რე ბა „არ ეფ უძ ნე ბა პო ლი ტი კურ 

ლი დე რებს შო რის გა უგ ებ რო ბას ან უთ ან ხმო ებ ებს, რო მელ თა დაძ ლე ვა ორ მხრი ვი დი ალ ოგ ით იქ ნე ბო და 
შე საძ ლე ბე ლი“. ის, რომ კონ ფრონ ტა ცია „სის ტე მუ რია“, მათ თვი საც ცხა დია.6 „პრაგ მა ტის ტე ბი“ აღი არ ებ ენ 
მხა რე ებ ის „მსოფ ლიო წეს რი გის ხედ ვებს, გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ინ ტე რე სებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს შო რის არ სე
ბულ ფუნ და მენ ტურ გან სხვა ვე ბებს“.7 მათ თვი საც ცხა დია, რომ „რუ სე თი ეწ ინა აღ მდე გე ბა შე ერ თე ბუ ლი შტა
ტე ბის გლო ბა ლურ ლი დე რო ბას, მსოფ ლიო წეს რიგს, რომ ლის დამ კვიდ რე ბა შიც ამ ერ იკ ამ უდ იდ ესი რო ლი 
ით ამ აშა. მოს კო ვი ერ ევა ამ ერ იკ ის ში და პო ლი ტი კა ში რა თა გა ამ წვა ვოს სა ზო გა დო ებ ის პო ლა რი ზა ცია და 
შებღა ლოს ამ ერ იკ ის დე მოკ რა ტი ის რე პუ ტა ცია“.8 რამ დე ნად გა მარ თლე ბუ ლია ამ კონ ტექ სტში აზ რი ანი თა
ნამ შრომ ლო ბის იმ ედი? მე ტიც, „პრაგ მა ტის ტე ბი“ ად ას ტუ რე ბენ, რომ მხა რე ები ვერ შეძ ლე ბენ მა თი პო ლი ტი
კუ რი სის ტე მე ბის შეც ვლას ან „სა სი ცოცხლო ინ ტე რე სებ ზე უარ ის თქმას“. მკითხვე ლებს შე ვახ სე ნებ, რომ პუ
ტი ნის რუ სე თის ერთერ თი „სა სი ცოცხლო ინ ტე რე სი“ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის და სუს ტე ბაა. რო გორ შე იძ ლე ბა 
თა ნამ შრომ ლო ბის მომ ხრე ებს ეს ეს მო დეთ და თა ნამ შრომ ლო ბის მო ლო დი ნი ჰქონ დეთ?!

ბევრ კითხვას აჩ ენს „პრაგ მა ტის ტე ბის“ მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნო ლო გი აც. მათ თვის სა სურ ვე ლი მო დე
ლი ასე გა მო იყ ურ ება: „სა უკ ეთ ესო შემ თხვე ვა ში ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბე ბი კონ კუ რენ ცი ისა და თა ნამ შრომ ლო
ბის შე რე ულ ფორ მას მი იღ ებს. პო ლი ტი კის უმ თავ რე სი მი ზა ნი ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი და უს აფ რთხო წო ნას
წო რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა იქ ნე ბა“.

და საწყი სის თვის, და მაბ ნე ვე ლი და ბუნ დო ვა ნია ტერ მი ნი „კონ კუ რენ ცია“. „კონ კუ რენ ცია“ ნიშ ნავს, რომ რუ სე
თი და შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი ცდი ლო ბენ უკ ეთ ეს ები და მაქ სი მა ლუ რად ეფ ექ ტუ რე ბი იყ ვნენ. რო მელ სფე რო
ებ ში შე იძ ლე ბა იყ ოს ასე? შე საძ ლოა ვი ვა რა უდ ოთ, რომ ეს ეკ ონ ომ იკისა და იდე ოლ ოგი ურ ას პა რეზ ზე იყ ოს 
ასე. რუ სეთს ამ მი მარ თუ ლე ბით გან სა კუთ რე ბუ ლი ძა ლის ხმე ვა საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ აღ არ 
გა უწ ევია. პუ ტი ნის რუ სე თი ცდი ლობს გა დარ ჩეს და სის ტე მის გა დაგ ვა რე ბა შე აჩ ერ ოს. მი უხ ედ ავ ად უამ რა ვი 
პრობ ლე მი სა, ვე რა ვინ იტყვის, რომ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი გა დაგ ვა რე ბის გზა ზეა! სამ ხედ რო კონ კუ რენ ცია? 

6 Dmitry Trenin and Thomas Graham, How to safely manage the UsRussia GreatPower Competition, carnegie.ru/commentary/83432
7 Ibid.
8 Time to Rethink Our Russia Policy https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/05/openletterrussiapolicy391434
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ეს ნიშ ნავს, რომ ორ ივე მხა რე ერ თმა ნე თის შე კა ვე ბას სამ ხედ რო სა შუ ალ ებ ებ ით ცდი ლობს. შე კა ვე ბა კონ კუ
რენ ცი ის გან გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მის მე ტო ქე ობ ას გუ ლის ხმობს. 

ვი თა რე ბას ვერც „მე ტო ქე ობა“ აღ წერს  ის მხა რე ებ ის სი მეტ რი ულ რე სურ სებს გუ ლის ხმობს. არ ას წო რია 
„კონ ფრონ ტა ცი აც“, რო მელ შიც ყო ველ თვის არ სე ბობს მი ზა ნი. რუ სულამ ერ იკ ულ კონ ტექ სტში ას ეთი მი ზა ნი 
ერ თმა ნე თის შე კა ვე ბაა.

შე საძ ლე ბე ლია ვი ვა რა უდ ოთ, თუ რა ტომ აკ ეთ ებ ენ „პრაგ მა ტის ტე ბი“ არ ჩე ვანს ტერ მი ნი „კონ კუ რენ ცი ის“ სა
სარ გებ ლოდ  „კონ კუ რენ ცია“ „თა ნამ შრომ ლო ბის“ შე საძ ლებ ლო ბას აჩ ენს. სა პი რის პი რო ლო გი კა აქ ვს „შე
კა ვე ბას“, რო მე ლიც დი ალ ოგ ის თვის შეზღუ დულ სივ რცეს ტო ვებს. 

„ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო ურ თი ერ თო ბის“ იმ ედ იც ან ალ ოგი ური რი ტო რი კუ ლი ფან დის შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო
ვებს. ის, რაც შე საძ ლოა შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თვის იყ ოს სა სარ გებ ლო, არ იქ ნე ბა რუ სე თის თვის. კრემ
ლის თვის ყვე ლა ზე დი დი სა სურ ვე ლი შე დე გი შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გა ნად გუ რე ბა იქ ნე ბა. 

რო გორც ჩანს, „ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო“ თა ნამ შრომ ლო ბის მო ლო დი ნი ამ ერ იკ ის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი 
რა ცი ონ ალ იზ მის რწმე ნი დან გა მომ დი ნა რე ობს“: რუ სებ მა უარი უნ და თქვან თავ ზე ხე ლა ღე ბულ ქცე ვა ზე, ეს 
ხომ მათ ბევრ პრობ ლე მას უქ მნის და ძვი რად უჯ დე ბათ. აქ პრობ ლე მა იმ აშია, რომ რუ სულ სის ტე მას „რა ცი
ონ ალ ურ ობ ის“ გან სხვა ვე ბუ ლი ხედ ვა აქ ვს  ის ვერ მის ცემს თავს უფ ლე ბას იყ ოს მე გობ რუ ლი გე ოპ ოლ იტ იკ
ურ ოპ ონ ენ ტთან. შუღ ლზე უარ ის თქმა სა ფუძ ველს გა მოაც ლის მი სი თვით გა დარ ჩე ნის მე ქა ნიზ მს, რო მე ლიც 
„მტრის ხა ტის ძი ებ აზეა“ დამ ყა რე ბუ ლი.

“პრაგ მა ტის ტებს“ ჯი უტ ად სწამთ, რომ ბირ თუ ლი ომ ის საფ რთხე ორ ივე მხა რეს სა ერ თო ენ ის გა მო ნახ ვის
კენ უბ იძ გებს. ას ეთი საფ რთხე ნაკ ლე ბად და მა ჯე რებ ლად ჩანს, ძნე ლია რო მე ლი მე მხა რე ში თავ გან წირ ვის 
ას ეთი ხა რის ხი და ინ ახო. ამ ავე დროს, სა ხე ზეა სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც მხა რე ებს თა ნამ შრომ
ლო ბის მა გივ რად კონ ფრონ ტა ცი ის კენ უბ იძ გებს. მა გა ლი თად, ში და პო ლი ტი კის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა მო 
კრემ ლის თვის ან ტიამ ერ იკ ული მო ბი ლი ზა ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა ვა შინ გტონ თან და ახ ლო ებ აზე ბევ რად უფ რო 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია.

რა მო აქ ვს ნორ მა ტი ულ დღის წეს რიგს

პირ და პირ რომ ით ქვას, რუ სე თი სა და შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის დი ალ ოგ ის ად მი ნორ მა ტი ულ მიდ გო მა ში ამა 
თუ იმ სა კითხზე შე თან ხმე ბის მიღ წე ვა კრემ ლის მი ერ რუ სეთ ში ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე და მე ზო ბე
ლი ქვეყ ნე ბის სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის პა ტი ვის ცე მის ხა რის ხზეა და მო კი დე ბუ ლი.9 
ში და არე ულ ობ ით და კა ვე ბუ ლი ამ ერ იკ ის ფონ ზე, რამ დე ნად მო სა ლოდ ნე ლია ვა შინ გტონ მა რუ სეთ თან ურ
თი ერ თო ბა ში უპ ირ ატ ეს ობა „ნორ მა ტი ულ მიდ გო მას“ მი ან იჭ ოს? ტრამ პის საპ რე ზი დენ ტო ვა დის დრა მა ტულ
მა და სას რულ მა ბევ რი კითხვა გა აჩ ინა ამ ერ იკ ის უნ არ ზე ნე ბის მი ერ ვი თა რე ბა ში და იც ვას კა ნო ნის უზ ენა ესო
ბა და ხე ლი შე უწყოს დე მოკ რა ტი ული სტან დარ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში.

წარ მო ვიდ გი ნოთ სი ტუ აცია, რო ცა ამ ერ იკ ამ ნორ მა ტი ული ლო ბო ტო მია გა ნი ცა და და მოს კოვს მი ან იშ ნებს, 
რომ მას თან დი ალ ოგს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში გა აგ რძე ლებს, თუ კრემ ლი და სავ ლე თი სად მი აგ რე სი აზე 
უარს უტყვის. 

მარ თლაც, შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის უფ რო ხის ტმა მიდ გო მამ შე საძ ლოა მოს კოვს უფ რო ფრთხი ლი სა გა რეო 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის კენ უბ იძ გოს. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, რუ სუ ლი სის ტე მის თვის შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა შე ერ თე
ბუ ლი შტა ტე ბის გან შექ მნილ მტრის ხა ტის ხატ ზე უარ ის თქმა. ას ეთი ნა ბი ჯის ერ თა დერ თი წი ნა პი რო ბა თა ვად 
სის ტე მის ცვლი ლე ბა უნ და იყ ოს. შე კა ვე ბის ამ ერ იკ ულ მა პო ლი ტი კამ კრემ ლს სა კუ თა რი პო ლი ტი კის დი ვერ
სი ფი კა ცი ას, ექ სპან სი ისა და ძა ლის პრო ექ ცი ის სა შუ ალ ებ ებ ის დახ ვე წას აიძ ულ ებს. კრემ ლი ხელს ვერ აიღ
ებს რუ სე თის სა მე ზობ ლოს კონ ტროლ ზე: ეს რუ სე თის გლო ბა ლუ რი მო თა მა შის სტა ტუს ზე უარ ის თქმაა, რაც 
სა ში ნაო პო ლი ტი კა ზე კონ ტრო ლის და კარ გვის ტოლ ფა სი იქ ნე ბა.

9 www.politico.com/news/magazine/2020/08/11/russiaresetresponseopenletter393176
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პუ ტი ნის სის ტე მის სა პა სუ ხო რე აქ ცია რუ სუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ისა და ოპ ოზ იცი ის დარ ბე ვა და რეპ
რე სი ები იქ ნე ბა. ას ეთი რე აქ ცია უკ ვე ვი ხი ლეთ 2021 წლის იან ვარ ში, რო ცა რუ სეთ ში დაბ რუ ნე ბულ ალ ექ სეი ნა
ვალ ნის უკ ან ანო და კა ვე ბას საპ რო ტეს ტო აქ ცი ები მოჰ ყვა. გა რე სამ ყა როს ნე ბის მი ერ წნეხს ში და პო ლი ტი კუ რი 
სივ რცის რეპ რე სი ები მოს დევს. დას კვნა სამ წუ ხა როა: შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის გამ
კაც რე ბის უმ ცი რე სი გა მოვ ლი ნე ბის ფა სის გა დახ და შე საძ ლოა რუ სულ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ას მო უწი ოს.

შე ერ თე ბულ  შტა ტებს შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის მარ თვა რუ სეთ თან დი ალ ოგ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო
რიცხვის გა რე შე უნ და შეძ ლოს. ის ტო რი ული გა მოც დი ლე ბა გვაჩ ვე ნებს, მოს კოვ თან კომ პრო მი სის მიღ წე
ვის თვის დათ მო ბებ ზე წას ვლის თვის ვა შინ გტო ნი ყო ველ თვის მზა დაა. 

რუ სე თის იგ ნო რი რე ბის ან იზ ოლ ირ ებ ის ექ სპე რი მენ ტი კრემ ლს აიძ ულ ებს მსოფ ლი ოს აჩ ვე ნოს ის ფა სი, 
რომ ლის გა დახ და მი სი იზ ოლ ირ ებ ის მცდე ლო ბას მოჰ ყვე ბა. რამ დე ნად მზად არი ან შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი 
და და სავ ლე თი ახ ალი „ცი ვი ომ ის თვის“? 

შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის რუ სე თი სად მი ნორ მა ტი ულ მიდ გო მას შე დე გი კო ლექ ტი ური და სავ ლე თის მხარ და
ჭე რის შემ თხვე ვა ში მოჰ ყვე ბა. თუმ ცა ას ეთი სო ლი და რო ბის ნიშ ნებს ნა ვალ ნის მო წამ ლვი სა და და პა ტიმ რე
ბის შემ დე გაც კი იშ ვი ათ ად ვხვდე ბით.

 

პუ ტი ნის სის ტე მა ნდო ბას გა მო რიცხავს

შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე გავ ლე ნის ერ თა დერ თი ფაქ ტო რი რუ სე თის აგ რე სი ული სა გა
რეო პო ლი ტი კი სად მი ტრა დი ცი ული მიდ რე კი ლე ბა არ არ ის. ყვე ლა ზე მძლავ რი ფაქ ტო რი რუ სე თის 

ცი ვი ლი ზა ცი ის ტრა ექ ტო რია და „რუ სუ ლი სის ტე მის“ ლო გი კაა. კრემ ლმა უარი თქვა მო დერ ნის ტულ დღის 
წეს რიგ ზე. ამ ით ის მი ან იშ ნებს, რომ და სავ ლეთ თან კონ ფრონ ტა ცი ის თვის მზა დაა: და სავ ლე თი რუ სე თის მო
დერ ნი ზა ცი ის ტრა დი ცი ული წყა რო იყო. 

პუ ტი ნის ეპ ოქ ის და სას რუ ლის ში ში, ძა ლა უფ ლე ბის და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მმარ თვე ლი ჯგუ ფის შთა მო
მავ ლო ბის თვის გა და ცე მის თვის მზა დე ბის აუც ილ ებ ლო ბა კრემ ლს ძა ლის მი ერი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბი სა 
და სა ზო გა დო ებ ის გა რე შე ძა ლე ბის გავ ლე ნის გან იზ ოლ ირ ებ ის კენ უბ იძ გებს. ბე ლო რუს ში დატ რი ალ ებ ულ მა 
მოვ ლე ნებ მა და ხა ბა როვ სკში გა მარ თუ ლმა საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებ მა კრემ ლი რეპ რე სი ული მე თო დე ბის გა მო
ყე ნე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა ში და არ წმუ ნა. რუ სულ მა სის ტე მამ „ცი ხე სი მაგ რის“ მო დელ ზე გა დას ვლა და იწყო. 

ამ ვი თა რე ბა ში მო ბი ლი ზა ცი ის საკ ვან ძო ელ ემ ენ ტი ში და და გა რე მტრის ხა ტის ძი ებაა. ამ ერ იკა ას ეთი მტრის 
იდე ალ ური სა ხეა. კრემ ლის მი ერ ში და პო ლი ტი კურ სივ რცე ში და ნა ხუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა სა ერ თა
შო რი სო კონ ფრონ ტა ცი ის შე საძ ლო რის კებს გა და წო ნის. 

კრემ ლის აგ რე სი ული პო ლი ტი კას მხარს ან ტიამ ერ იკ ული პრო პა გან დით გა ჯე რე ბუ ლი რუ სუ ლი სა ზო გა დო
ებ ის დი დი ნა წი ლი უჭ ერს მხარს. 2020 წლის ბო ლოს, შე ერ თე ბულ შტა ტებს და დე ბი თად „ლე ვა და ცენ ტრის“ 
მი ერ გა მო კითხულ რუ სე თის მო ქა ლა ქე თა 35% აფ ას ებ და, 51%მა კი ნე გა ტი ური და მო კი დე ბუ ლე ბა გა მო
ხა ტა.10 70%მა შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი რუ სე თის მტრად შე აფ ასა.11 ტრამ პის პრე ზი დენ ტო ბამ ამ ერ იკ ის ად მი 
უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სე თის სა ზო გა დო ებ ის ტრა დი ცი ულ ად პროდა სავ ლურ წრე ებ შიც გა აჩ ინა. 

ეს ვი თა რე ბა გან სა კუთ რე ბით ირ ონი ულია, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ რუ სეთ ში შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თა ობ ა
ზე არ სე ბულ შე ხე დუ ლე ბებს საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ. 19901991 წლებ ში რუ სეთ ში გა მო კითხულ
თა 74% რუ სე თის უმ თავ რეს პარ ტნი ორ ად შე ერ თე ბულ შტა ტებს ას ახ ელ ებ და. 37% ამ ერ იკ ის გან დახ მა რე ბას 
ელ ოდა (9% გერ მა ნი ის გან). 51% ამ ერ იკ ას მე გობ რულ ქვე ყა ნად აფ ას ებ და, 16% კი მო კავ ში რედ! შე ერ თე ბუ
ლი შტა ტე ბი სად მი მტრულ და მო კი დე ბუ ლე ბას რეს პო დენ ტთა მხო ლოდ 12% ამ ჟღავ ნებ და. ცალ კე აღ ნიშ
ვნის ღირ სია გა მო კითხულ თა 38%, რო მე ლიც „და მო უკ იდ ებ ელი სა ხელ მწი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბის“ ქვეყ
ნებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბას მი იჩ ნევ და.12

10 levada.ru/2020/12/01/otnosheniyassshapridzhozefebajdene/
11 levada.ru/2020/10/15/vragi2/
12 Денис Волков, Почему в России стали считать США врагом.www.carnegie.ru/commentary/60220
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ახ ალი სირ თუ ლე ები

ახ ალ მა გლო ბა ლურ მა რე ალ ობ ამ რუ სე თის თვის მო ულ ოდ ნე ლი სირ თუ ლე ები წარ მოშ ვა. რას ნიშ ნავს 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო ას პა რე ზი დან უკ ან და ხე ვა რუ სე თის თვის? მოს კოვს უწ ევს შე ერ

თე ბუ ლი შტა ტე ბის რუ სე თის მო წი ნა აღ მდე გის სტა ტუ სის მნიშ ვნე ლო ბის შემ ცი რე ბა. რო მელ ქვე ყა ნას შე უძ
ლია „მთა ვა რი მტრის“ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ად გი ლის და კა ვე ბა? ჩი ნე თის ამ როლ ზე გამ წე სე ბა ზედ მე ტად 
სა ში შია. ევ რო პა?

„მულ ტი პო ლა რუ ლი“ სა ერ თა შო რი სო სის ტე მის აუც ილ ებ ლო ბა ზე კრემ ლის გა უთ ავ ებ ელი სა უბ არი შე საძ
ლოა ახ ლა მოს კო ვის თა ვის ტკი ვი ლად იქ ცეს. რუ სეთს რამ დე ნი მე გრა ვი ტა ცი ული ცენ ტრის მქო ნე სა ერ თა
შო რი სო სის ტე მას თან ურ თი ერ თო ბის გა მოც დი ლე ბა არ ას დროს მი უღია. რუ სე თის პო ლი ტი კა და პრო პა გან
და შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ დო მი ნი რე ბუ ლი ერ თპო ლა რუ ლ მსოფ ლი ოს თან ან ტა გო ნიზ მს ეფ უძ ნე ბა. 

რუ სე თი ვერ მის ცემს თავს „მე ორე ეშ ელ ონ ში“ გა დას ვლის უფ ლე ბას. ზესა ხელ მწი ფოს სტა ტუ სის შე ნარ ჩუ
ნე ბის თვის რუ სე თი ყვე ლაფ რის თვის მზა დაა! რუ სე თის მო სახ ლე ობა ამ სტა ტუ სი სად მი ინ ტე რესს კარ გავს, 
მაგ რამ ელ იტ ებ ისა და მმარ თვე ლი წრე ებ ის ლე გი ტი მა ცი ის თვის ის სა სი ცოცხლო მნიშ ვნე ლო ბი საა. 

რო გორ აპ ირ ებს რუ სე თი შე ინ არ ჩუ ნოს ეს სტა ტუ სი პოსტპან დე მი ურ მსოფ ლი ოში? „ახ ალი იალ ტა“ გა მო
რიცხუ ლია, ტე რი ტო რი ული ექ სპან სია თვით მკვლე ლო ბის კენ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა. რუ სეთს უკ ვე უჭ
ირს სა კუ თა რი სამ ყა როს შე ნარ ჩუ ნე ბა: პოსტსაბ ჭო თა სივ რცე ში ახ ალი მო თა მა შე ები, მათ შო რის ჩი ნე თი 
და თურ ქე თი, აქ ტი ურ ობ ენ. უკ რა ინ ამ და მოლ დო ვამ ევ რო პის კენ აიღ ეს გე ზი. რა რჩე ბა რუ სეთს? მე ზო ბე ლი 
ქვეყ ნე ბის სა ში ნაო საქ მე ებ ში კი ბერსა შუ ალ ებ ებ ითა და ელ იტ ებ ის გა და ბი რე ბით ჩა რე ვა  ას ეთია დღეს გე
ოპ ოლ იტ იკ ური გავ ლე ნის რუ სე თის ხელთ არ სე ბუ ლი ბერ კე ტე ბი. 

რო გორ წარ სუ ლი იმ პე რი ებ ის გა მოც დი ლე ბა მი ან იშ ნებს, ნაკ ლე ბად ამ ბი ცი ური რო ლის თვის მზა დე ბა რუ
სე თის თვი საც მტკივ ნე ული პრო ცე სი იქ ნე ბა. ეს გარ დაქ მნა გა რე სამ ყა როს თვის და მა ტე ბი თი და ძა ბუ ლო ბის 
წყა როდ შე იძ ლე ბა იქ ცეს. 

ამ გარ და მა ვალი პე რი ოდ ის შე დე გე ბი შე ერ თე ბულ შტა ტებ ზე მე ტად, ამ შემ თხვე ვა ში, ევ რო პა ზე იქ ნე ბა და
მო კი დე ბუ ლი. ამ ას გე ოგ რა ფი ული სი ახ ლო ვი სა და პოსტსაბ ჭო თა სივ რცე ში ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტე რე სე ბის მო
ცუ ლო ბა გა ნა პი რო ბებს. 

ნიშ ნავს თუ არა ეს რუ სეთ სა და შე ერ თე ბულ შტა ტებს შო რის დი ალ ოგ ის გა მო რიცხვას? რა თქმა უნ და, არა. 
თუმ ცა შე საძ ლებ ლო ბე ბი უფ რო რე ალ ის ტუ რ შე ფა სე ბას მო ითხოვს. 

სის ტე მე ბის შე უთ ავ სებ ლო ბა არ ნიშ ნავს, რომ მა თი შე ხე დუ ლე ბე ბი „სა ერ თო ინ ტე რე სებ ზე“ ერ თმა ნეთს და
ემ თხვე ვა. პან დე მი ის მსგავ სი გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბა, ერ თმა ნეთ თან ურ თი ერ თო ბა ში მე ტი 
თავ შე კა ვე ბის სა ფუძ ვე ლი შე იძ ლე ბა გახ დეს. ამ ავე დროს, ზო მი ერ ება პუ ტი ნის რე ჟი მის თვით გა დარ ჩე ნის 
მე ქა ნიზ მის ლო გი კას ეწ ინა აღ მდე გე ბა. კონ ფრონ ტა ცი ის გა ნახ ლე ბა კრემ ლს ნე ბის მი ერ დროს შე იძ ლე ბა 
დას ჭირ დეს, რე ალ ური საფ რთხის არ სე ბო ბას ამ შემ თხვე ვა ში დი დი მნიშ ვნე ლო ბა არ ექ ნე ბა. 

ვერ გა მოვ რიცხავთ სცე ნარს, რო მელ შიც პუ ტი ნის მემ კვიდ რე რუ სეთს გა რე სამ ყა რო სად მი მტრუ ლი და მო
კი დე ბუ ლე ბის ტრა დი ცი ის გან გა ათ ავ ის უფ ლებს. რა თქმა უნ და, ვე რა ვინ წარ მოიდ გენს სა იდ ან შე იძ ლე ბა 
ას ეთი ლი დე რი გაჩ ნდეს იმ სის ტე მა ში, რო მე ლიც ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში აღ ვი ვებ და ან ტიამ ერ იკ ულ 
და ან ტიდა სავ ლურ გან წყო ბებს. გარ და ამ ისა, ყვე ლა ლი დერს უნ და ახ სოვ დეს გორ ბა ჩო ვის ბე დი, რო მელ
მაც ომ ის პა რა დიგ მა ზე უარ ის თქმით საფ რთხე ში მთლი ან ად საბ ჭო თა სის ტე მა ჩა აგ დო. რუ სე თის ლი ბე რა
ლუ რი უმ ცი რე სო ბა, რო მე ლიც მო სახ ლე ობ ის და ახ ლო ებ ით 15%ს შე ად გენს, ქვეყ ნის და სავ ლეთ თან და ამ
ერ იკ ას თან და ახ ლო ებ ის დაჩ ქა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ვერ ით ამ აშ ებს. 

ას ეთი ცვლი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია თუ ახ ალი რუ სუ ლი ელ იტა დარ წმუნ დე ბა, რომ და სავ ლე თის ლი დერ თან 
კონ ფრონ ტა ცი ის გამ ძაფ რე ბა მა თი გა დარ ჩე ნის თვი საც სა ში შია. ეს რუ სე თის მი ერ მტრის ხა ტის გა უთ ავ ებ ელ 
ძი ებ ასა და მი ლი ტა რიზ მზე და ფუძ ნე ბუ ლი თვით გა დარ ჩე ნის მე ქა ნიზ მზე უარ ის თქმას ნიშ ნავს.

რუ სეთ ზე შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გავ ლე ნა ში ორი მიდ გო მა იკ ვე თე ბა. პირ ვე ლი პრაგ მა ტუ ლია: ამ ერ იკ ელი 
“პრაგ მა ტის ტე ბი“ დარ წმუ ნე ბუ ლე ბი არი ან, რომ რუ სე თი გა მო უს წო რე ბე ლია. შე სა ბა მი სად, რუ სე თის რე



10

ფორ მი რე ბის თვის და სავ ლე თი ვე რა ფერს გა აკ ეთ ებს. ის ინი მი იჩ ნე ვენ, რომ „რუ სე თი ის ეთი უნ და მი ვი ღოთ, 
რო გო რიც არ ის... პუ ტი ნის შე საძ ლო მემ კვიდ რე, მი სი მე ტი დე მოკ რა ტი ულ ობ ის შემ თხვე ვა შიც კი, მი სი წი ნა
მორ ბე დის მსგავ სად იმ ოქ მე დებს. ამ ერ იკ ული პო ლი ტი კის დამ კვიდ რე ბა არ გუ მენ ტზე, რომ ჩვენ ამ მო ცე მუ
ლო ბის შეც ვლა შეგ ვიძ ლია და გვე ვა ლე ბა, მცდა რია.“13 

ძნე ლია არ იფ იქ რო, რომ ის ტო რია მუდ მი ვი გა მე ორ ებ ით სა ბო ლო ოდ ფა ტა ლიზ მად იქ ცე ვა. საბ ჭო თა კავ ში
რის დაშ ლის შემ დეგ და სავ ლე თი დარ წმუ ნე ბუ ლი იყო, რომ „ის ტო რია მთავ რდე ბო და“ და ლი ბე რა ლიზ მმა 
სა ბო ლო ოდ გა იმ არ ჯვა. და სავ ლე ლი გუ რუ ები ამ ერ იკ ისა და რუ სე თის პარ ტნი ორ ობ ის ახ ალ ეტ აპ ზე და ამ 
უკ ან ას კნე ლის და სავ ლეთ ში ინ ტეგ რა ცი აზე სა უბ რობ დნენ. რო გორც ის ტო რი ის შემ დგომ მა ეტ აპ მა აჩ ვე ნა, 
ლი ბე რა ლიზ მის მი ერ მსოფ ლიო დაპყრო ბა და რუ სე თის და სავ ლეთ ში ინ ტეგ რა ცი აზე სა უბ არი ნაადრევი 
აღ მოჩ ნდა.

დღეს და სავ ლე ლი ექ სპერ ტე ბი სა პი რის პი რო, ფა ტა ლის ტურ შე ხე დუ ლე ბას გა მოთ ქვა მენ. ის ინი შე საძ ლოა 
მარ თლე ბი იყ ვნენ რუ სე თის უუნ არ ობ აზე გა და ირ ჩი ნოს თა ვი სა კუ თა რი ის ტო რი ის ფა ტა ლიზ მის გან. თუმ ცა 
ის ინი რუ სე თის რე ალ ობ ის ცოდ ნის გა რე შე მსჯე ლო ბენ, რომ ლის გა გე ბა თა ვად რუ სი მი მომ ხილ ვე ლე ბის
თვი საც არ არ ის ად ვი ლი. პე სი მის ტე ბი არ ით ვა ლის წი ნე ბენ რუ სულ სა ზო გა დო ებ აში მუდ მი ვად მზარდ ცვლი
ლე ბე ბის მოთხოვ ნი ლე ბას. ის ინი რუ სუ ლი სა ზო გა დო ებ ის მი ერ ამ მოთხოვ ნი ლე ბის კონ კრე ტულ პო ლი ტი
კურ შე დე გებ ში კონ ვერ ტა ცი ის უუნ არ ობ ას ხე და ვენ. ნა ვალ ნის უკ ან ონო და პა ტიმ რე ბის შემ დეგ გა მარ თულ მა 
მრა ვალ რიცხო ვან მა საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებ მა შე საძ ლოა და აჩ ქა როს სი ახ ლის ძი ება და პუ ტი ნის რე ჟიმს სტა
ტუსკვოს შე ნარ ჩუ ნე ბა გა უჭ ირ დეს. 

გარ და ამ ისა, „მი იღ ეთ რუ სე თი რო გო რიც არ ის“ მიდ გო მა პუ ტი ნის სის ტე მის ლე გი ტი მა ცი ას ახ დენს და მის 
რეპ რო დუქ ცი ას აად ვი ლებს. ეს შე ხე დუ ლე ბა ას ევე რუ სი ოპ ოზ იცი ონ ერ ებ ის დე მო რა ლი ზა ცი ას ახ დენს და 
მათ ძა ლის ხმე ვას აზ რს უკ არ გავს. 

უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ ნორ მა ტი ულ მა მიდ გო მამ, რომ ლის ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბი „დე მოკ რა ტი ის პრო მო
ცია“, რუ სუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის და ოპ ოზ იცი ონ ერ ებ ის მხარ და ჭე რა იყო, თა ვის თა ვი ამ ოწ ურა. 
კრემ ლმა ას ეთი დახ მა რე ბის გა წე ვის ყვე ლა შე საძ ლო არ ხი გა ან ად გუ რა. 

რჩე ბა სა მი სფე რო, რო მელ შიც შე ერ თე ბულ შტა ტებ სა და და სავ ლეთს რუ სეთ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე 
ირიბი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ათ. 

პირ ვე ლი, ვა შინ გტონს შე უძ ლია ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის მო დე ლის მიმ ზიდ ვე ლო ბა რუ სე თი სა და სხვა 
ილ იბ ერ ალ ური ქვეყ ნე ბის თვის მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ დოს. ამ ის სა წინ და რი სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბის მოგ
ვა რე ბა იქ ნე ბა.14 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რუ სე თის თვის უფ რო ახ ლო მა გა ლი თად შე ერ თე ბულ შტა ტებ ზე მე ტად 
ევ რო პა შე იძ ლე ბა იყ ოს. 

მე ორე, შე ერ თე ბულ შტა ტებ სა და ევ რო პას შე უძ ლი ათ რუ სე თის გარ შე მო სივ რცე ში მე ტი ჩარ თუ ლო ბი თა და 
ინ ვეს ტი ცი ით ის ეთი სივ რცის შექ მნა, რო მე ლიც ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის მო დე ლის უპ ირ ატ ეს ობ ის თვალ
სა ჩი ნო დე მონ სტრი რე ბა იქ ნე ბა. ეს ცვლი ლე ბე ბის იმ პულ სს მთელ პოსტსაბ ჭო თა სივ რცე ში გა აძ ლი ერ ებს.

მე სა მე, კლეპ ტოკ რა ტი ას თან და და სავ ლეთ ში მის ხელ შემ წყო ბებ თან ბრძო ლა არა მარ ტო და უბ რუ ნებს და
სავ ლუ რი დე მოკ რა ტი ის რწმე ნას რუ სულ სა ზო გა დო ებ ას, არ ამ ედ კრემ ლის კო რუფ ცი ული სის ტე მის შე საძ
ლებ ლო ბებ საც შეზღუ დავს. 

რა თქმა უნ და, ვერ ვიქ ნე ბით იმ დე ნად გუ ლუბ რყვი ლო ები, რომ გვჯე რო დეს ამ დღის წეს რი გის შეს რუ ლე ბა 
უახ ლო ეს მო მა ვალ ში. სამ წუ ხა როდ, კრემ ლი კი დევ დიდ ხანს ის არ გებ ლებს სა ერ თა შო რი სო ვი თა რე ბით, 
რო მე ლიც მის თვის ხელ საყ რე ლი, სა სურ ვე ლი და მი სი სის ტე მის რეპ რო დუქ ცი ის თვის აუც ილ ებ ელია. 

ძნე ლი წარ მო სად გე ნია პრე ზი დენტ ბა იდ ენ ის მი ერ ამ ერ იკ ის რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის სრუ ლი გა და ფა სე
ბა, მას ამ ის თვის საკ მა რი სი დრო და რე სურ სი არც გა აჩ ნია. რუ სეთ ში გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 12% თვლის, 
რომ ბა იდ ენ ის საპ რე ზი დენ ტო ვა დის გან მავ ლო ბა ში რუ სეთამ ერ იკ ის ურ თი ერ თო ბე ბი გა უმ ჯო ბეს დე ბა.15

13 Time to Rethink Our Russia Policy https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/05/openletterrussiapolicy391434
14 Arch Puddington, David J. Kramer have elaborated why democracy matters and, more particularly, why liberal democracy is essential to Americans’ economic 
wellbeing and to America’s standing in the world which will allow its impact on the illiberal states. Arch Puddington, David J. Kramer, How Democracy makes 
America Great, www.americanpurpose.com/articles/howdemocracymakesamericagreat/
15 In November 2020 45 per cent of the Russian respondents said nothing will change in the relationship between Russia and the U.S. after ascendency of President 
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ად რე თუ გვი ან შე ერ თე ბუ ლმა შტა ტებ მა უნ და გა დაწყვი ტონ იმ აუს რუ ლე ბე ლი მიზ ნის ბე დი, რო მე ლიც მი
რაჟს და ემ სგავ სა  ეს რუ სეთ თან ის ეთი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბაა, რომე ლიც კონ სტრუქ ცი ული იქ
ნე ბა გლო ბა ლურ პრობ ლე მებ თან გამ კლა ვე ბა ში და მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა ექ ნე ბა თა ვად რუ სეთ ზე. ეს 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრი ორ იტ ეტი იქ ნე ბო და. ამ ას ობ აში, სხვა ნაკ ლე ბად მას შტა ბუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვაა შე
საძ ლე ბე ლი. მა გა ლი თად, რუ სე თის ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის მო დე ლის რეპ რო დუქ ცი ის ხე ლის შემ
წყო ბი ფაქ ტო რე ბის აღ მოფხვრა. 

ამ ჟა მად, შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და რუ სე თის ყვე ლა ზე რე ალ ის ტუ რი მი ზა ნი შე იძ ლე ბა ორ მხრი ვი უნ დობ
ლო ბის ფონ ზე ურ თი ერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა იყ ოს. ას ეთი დღის წეს რი გი ამ ბი ცი ას მოკ ლე ბუ ლია. ას ეთ პი
რო ბებ ში რა იმე მნიშ ვნე ლო ვან გარ ღვე ვას არ უნ და ვე ლო დოთ. ამ ვი თა რე ბი დან გა მო სას ვლე ლად სა ჭი რო 
იქ ნე ბა იმ ძი რე ულ მი ზეზ თა შეს წავ ლა, რომ ლებ მაც ურ თი ერ თო ბა ჩიხ ში შე იყ ვა ნეს. არ ას ასი ამ ოვ ნო რე ალო
ბ ის აღი არ ება შე საძ ლოა უკ ეთ ესი ურ თი ერ თო ბის უს აფ უძ ვლო იმ ედ ზე ნა ყო ფი ერი იყ ოს, რომ ლის ერ თა
დერ თი შე საძ ლო და სას რუ ლი გა და დე ბუ ლი იმ ედ გაც რუ ებაა. 

ას ევე სა ჭი როა რუ სე თის მო მავ ლის თვის გა დამ წყვე ტი მო მენ ტის თვის მზა დე ბა: ეს მმარ თვე ლო ბის ცვლი ლე
ბაა, რო მე ლიც ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბის მომ ტა ნი იქ ნე ბა.

Biden, 30 per cent said the relations will become worse and only 12 per cent believe they will become better. levada.ru/2020/12/01/otnosheniyassshapri
dzhozefebajdene/
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