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შესავალი

ამერიკა	დაბრუნდა?	თუ	მართლაც	ასეა,	რა	გველის?	

„დღეს ამას ვამ ბობ რო გორც შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის პრე ზი დენ ტი, რომ ლის 

საპ რე ზი დენ ტო ვა და ეს ე საა დაიწ ყო: ამე რი კა დაბ რუნ და. ტრან სატ ლან ტი

კუ რი ალიან სი დაბ რუნ და. ჩვენ აღარ ვი ყუ რე ბით უკან, არა მედ წინ, ერ თად.“ 

ეს 2021 წლის 19 თე ბერ ვალს, მიუნ ხე ნის უსაფ რთხოე ბის კონ ფე რენ ცია ზე 

პრე ზი დენტ ჯო ბაი დე ნის გა მოს ვლის შე სა ვა ლი სიტ ყვე ბი იყო. ამის შემ დეგ 

ამე რი კის დაბ რუ ნე ბა ის თე მა იყო, რო მე ლიც ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციის 

თით ქმის ყვე ლა წარ მო მად გენ ლის გა მოს ვლებ ში შეიმ ჩნეო და. ტრამ პის 

პრე ზი დენ ტო ბის რთუ ლი წლე ბის შემ დეგ, რო მელ თა დროს ამე რი კის ბევრ 

მო კავ ში რეს ვა შინ გტო ნი ზო გიერთ მტერ ზე უა რე სად მოექ ცა, ხო ლო ტრან

სატ ლან ტი კუ რი ურ თიერ თო ბებ მა ურ თუ ლე სი პე რიო დი გაია რეს, ბაი დე ნის 

გუნ დი ცდი ლობს დრო არ და კარ გოს და მსოფ ლიოს გაა გე ბი ნოს, რომ ამე

რი კის მე გობ რებს მხარ და ჭე რის იმე დი უნ და ჰქონ დეთ, მო წი ნააღ მდე გეებს 

კი სიფ რთხი ლე მარ თებთ.

თეთრ სახ ლში ახა ლი ად მი ნის ტრა ციის შეს ვლის შემ დეგ ორი თვეა გა სუ ლი. 

დას კვნე ბის გა კე თე ბა ჯერ ად რეა. ამ მო ცე მუ ლო ბას ამ ძაფ რებს ის ფაქ ტი, 

რომ სე ნატს სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტში, თა ვად მდივ ნის, ენ ტო ნი ბლინ კე

ნის, გარ და ჯერ არა ვინ დაუმ ტკი ცე ბია. ად მი ნის ტრა ციის საკ ვან ძო თა ნამ დე

ბო ბე ბი ჯერ კი დევ ვა კან ტუ რია და ამე რი კის სა გა რეო პო ლი ტი კის ხვა ლინ

დე ლი დღე იმ ხალ ხზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი, რო მე ლიც ამ სა ვარ ძლებს 

დაი კა ვებს. „ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრის“ მიერ გა მო ცე მულ 

ესეე ბის ამ ახალ კრე ბულ ში გა მოც დი ლი დიპ ლო მა ტე ბი და ექ სპერ ტე ბი გვი

ზია რე ბენ იმ სირ თუ ლეე ბი სა და დაბ რკო ლე ბე ბის ანა ლიზს, რომ ლე ბიც ახალ 

ად მი ნის ტრა ციას საერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე ელის და გვთა ვა ზო ბენ სა ვა

რაუ დო სცე ნა რებს, რო მელ თა მი ხედ ვით შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა გა რეო 

პო ლი ტი კა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში და შა ვი ზღვის რე გიონ ში გან ვი თარ დე ბა. 

დე ვიდ კრა მერს ოპ ტი მის ტუ რად გა ნაწ ყობს ის კან დი და ტე ბი, რომ ლე ბიც 

ახალ მა პრე ზი დეტ მა უკ ვე დაა სა ხე ლა. ესე ნია ბლინ კე ნი სა ხელ მწი ფო მდივ

ნად, ჯეკ სა ლი ვა ნი უსაფ რთხოე ბის სა კით ხებ ში მრჩევ ლად, ევ რილ ჰეინ სი 

ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის დი რექ ტო რად და უი ლიამ ბარ ნსი ცენ ტრა ლუ რი 

სა დაზ ვერ ვო საა გენ ტოს დი რექ ტო რად. კრა მე რი აღ ნიშ ნავს, რომ „ბაი დენს 

ნამ დვი ლად დას ჭირ დე ბა ამ ნი ჭიერ მო ხე ლე თა ნაკ რე ბი სა გა რეო პო ლი ტი

კა ში. ამე რი კა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის და კრი ზი სის ფონ ზე მი სი ყუ რად ღე
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ბის დი დი ნა წი ლი ში და პო ლი ტი კის კენ იქ ნე ბა მიპ ყრო ბი ლი, რაც მას საერ

თა შო რი სო დღის წეს რიგს დროე ბით ჩა მოა შო რებს, მაგ რამ საერ თა შო რი სო 

პო ლი ტი კა ასე არ ფუნ ქციო ნი რებს, მას არა ვინ დაე ლო დე ბა. ვე რა ვინ შეა ჩე

რებს მსოფ ლიო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს, იმ დრომ დე რო ცა მათ თვის ვა

შინ გტო ნი მოიც ლის.“ 

რო გორც კრა მე რი წერს, ბაი დენს უყ ვარს გა მეო რე ბა, რომ შეერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბი არა მარ ტო მა თი ძა ლის მა გა ლი თით, არა მედ მი ცე მუ ლი მა გა ლი

თის ძა ლით უნ და გახ დეს მი სა ბა ძი. ჩი ნე თის, ირა ნის, ჩრდი ლოეთ კო რეის 

და კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის სა კით ხებ თან ერ თად, ბაი დე ნის სა გა რეო პო

ლი ტი კის პრიო რი ტე ტი და ზია ნე ბუ ლი ტრან სატ ლან ტი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბის 

აღ დგე ნაც იქ ნე ბა. დრო აჩე ნებს, რამ დე ნად შეძ ლებს ვა შინ გტო ნი ევ რო პე ლი 

მო კავ ში რეე ბის დარ წმუ ნე ბას მოს კო ვი სად მი უფ რო ხის ტი პო ზი ცია დაი კა

ვონ. ერ თერ თი პირ ვე ლი ტეს ტი „ჩრდი ლოე თის ნა კა დი 2“ იქ ნე ბა. ვა შინ

გტო ნი ამ გერ მა ნიის მიერ მხარ და ჭე რი ლი პროექ ტის შე ჩე რე ბას ცდი ლობს. 

ლი ლია შევ ცო ვა მის სტა ტია ში შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და რუ სე თის ურ

თიერ თო ბე ბის რეა ლის ტურ შე ფა სე ბას გვთა ვა ზობს. ბაი დე ნის ბო ლო ინ ტერ

ვიუს ფონ ზე, რო მელ შიც ის ჟურ ნა ლისტს დაე თან ხმა, რომ პუ ტი ნის „მკვლე

ლია“, ორ ლი დერს შო რის ურ თიერ თო ბას პო ზი ტიუ რი მო მა ვა ლი არ უჩანს. 

„ა მე რი კას თან ურ თიერ თო ბა რუ სე თის თვის სის ტე მუ რი ფაქ ტო რია, რო მე

ლიც მი სი „ზე სა ხელ მწი ფოს“ სტა ტუ სის გან მა პი რო ბე ბე ლია.“ შევ ცო ვა მიიჩ

ნევს, რომ ფუნ და მენ ტუ რი უთან ხმოე ბე ბის მიუ ხე და ვად, პუ ტი ნის რე ჟიმს ვა

შინ გტონ თან ურ თიერ თო ბის გაწ ყვე ტის ფუ ფუ ნე ბა არ გააჩ ნია. „ა სეა თუ ისე, 

რუ სეთს შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი ყო ველ თვის დას ჭირ დე ბა.“ 

შევ ცო ვა ამე რი კი სა და რუ სე თის ურ თიერ თო ბის ერ თერთ პა რა დოქსს გვახ

სე ნებს. ერ თი მხრივ, რუ სე თი შეერ თე ბულ შტა ტებს მტრად და მო წი ნააღ მდე

გედ აფა სებს, მაგ რამ ამა ვე დროს „ა მე რი კა ცენ ტრუ ლი მმარ თვე ლო ბის მო

დე ლის გა მო, ის ამე რი კის ყუ რად ღე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი!“ ეს პა რა დოქ სი 

ხაზს უს ვამს, „ამ ორი ქვეყ ნის სის ტე მე ბის შეუ თავ სებ ლო ბას, რაც მათ შო რის 

მე ტო ქეო ბა სა და კონ კუ რენ ციას გარ დაუ ვალს ხდის“. ამ არ გუ მენ ტის გათ ვა

ლის წი ნე ბით ავ ტო რი ვა რაუ დობს, რომ შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და რუ სე

თის ყვე ლა ზე რეა ლის ტუ რი მი ზა ნი ორ მხრი ვი უნ დობ ლო ბის მარ თვა უნ და 

იყოს“. შევ ცო ვა ას კვნის, რომ ასე თი დღის წეს რი გით, ურ თიერ თო ბებ ში გარ

ღვე ვას არა ვინ უნ და ელო დოს. 

თუმ ცა, ერ თი გარ ღვე ვა ბაი დე ნის საპ რე ზი დენ ტო ვა დის მეო რე კვი რა ში 

მოხ და, რო ცა ის და პუ ტი ნი ახა ლი STARTის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხუ თი წლის 

ვა დით გაგ რძე ლე ბა ზე შე თან ხმდნენ. ჯონ ტეფტს, შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
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ყო ფილ ელჩს სა ქარ თვე ლო ში, ლიე ტუ ვა ში, უკ რაი ნა სა და რუ სეთ ში, ეს მა

გა ლი თი იმის დას ტუ რად მოჰ ყავს, რომ „ა ხა ლი ად მი ნის ტრა ცია მზად არის 

რუ სეთ თან სა საუბ როდ სტრა ტე გიუ ლი სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის 

და ამა ვე დროს გუ ლახ დი ლად საუბ რის თვის იმ თე მებ ზე, რომ ლებ მაც ვა შინ

გტონ სა და მოს კოვს შო რის ურ თიერ თო ბა ცი ვი ომის ნიშ ნულ ზე დაიყ ვა ნეს.“ 

ამ ურ თიერ თო ბის კი დევ ერ თი გა მოც და იქ ნე ბა ის სან ქციე ბი, რო მელ თა და

წე სე ბა საც შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი ოპო ზი ციის ლი დე რის, ალექ სეი ნა ვალ ნის, 

აკ რძა ლუ ლი ქი მიუ რი ია რა ღით მო წამ ვლის გა მო აწე სებს. ახა ლი ად მი ნის

ტრა ციის გან ცხა დე ბით, ისი ნი არ აპი რე ბენ კრემ ლის მიერ სა კუ თა რი ხალ ხის 

მი მართ „ძა ლა დობ რი ვი რეპ რე სიე ბის“ გა ტა რე ბას უმოქ მე დოდ უყუ რონ. 

ტეფ ტი აღ ნიშ ნავს იმ ყუ რად ღე ბას, რო მე ლიც ბაი დენ მა პუ ტინ თან სა ტე ლე

ფო ნო საუბ რი სას უკ რაი ნის სუ ვე რე ნი ტე ტის მხარ და ჭე რას დაუთ მო. მი სი აზ

რით ეს მია ნიშ ნებს, რომ ბაი დე ნი და მი სი გუნ დი გააგ რძე ლე ბენ რუ სე თის 

მიერ მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის აგ რე სიის წი ნააღ მდეგ მოქ მე დე ბას.“ 

ტეფ ტი ბაი დე ნის შა ვი ზღვის რე გიონ თან, კერ ძოდ კი სა ქარ თვე ლო სა და უკ

რაი ნას თან, ურ თიერ თო ბის წარ სულს გვახ სე ნებს და ას კვნის, რომ „ბაი დე

ნის შა ვი ზღვის რე გიონ თან და კავ კა სიას თან კავ ში რი ღრმა და პი როვ ნუ

ლია. ის რე გიონს ამე რი კის ნე ბის მიერ სხვა პრე ზი დენ ტზე უკე თე სად იც ნობს.“ 

იან კე ლი სა ქარ თვე ლო სა და ეუ თო ში შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ყო ფი ლი ელ

ჩია. მის სტა ტია ში ის ცდი ლობს ახ სნას, თუ რა ტომ უნ და დაუ ჭი როს მხა რი ბაი

დე ნის ად მინ სტრა ციამ სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბას. ეს, რა თქმა 

უნ და, მოს კო ვის უარ ყო ფით რეაქ ციას გა მოიწ ვევს. „რო გორც ჩანს, ბაი დე ნის 

ად მი ნის ტრა ცია ბუ ში უმ ცრო სის შემ დეგ პირ ვე ლი იქ ნე ბა, რო მე ლიც ღიად და 

აქ ტიუ რად დაუ ჭერს მხარს სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბას. ეს კარ

გი ამ ბა ვია იმ ქარ თვე ლე ბის სრუ ლი უმ რავ ლე სო ბის თვის, რომ ლე ბიც მა თი 

ქვეყ ნის ალიან სში ინ ტეგ რა ციას უჭე რენ მხარს. რო ცა საქ მე სა კით ხის სამ ხე

დო კომ პო ნენტს ეხე ბა, ქარ თვე ლებ მა დი დი ხა ნის დაამ ტკი ცეს, რომ ალიან

სის უსაფ რთხოე ბა ში სა კუ თა რის წვლი ლის შე ტა ნა შეუძ ლიათ.“ 

კე ლი აღია რებს, რომ ამ მიზ ნის მიღ წე ვის გზა ზე სა ქარ თვე ლოს ბევ რი რთუ

ლი დაბ რკო ლე ბა ელის. „სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბის სა კით ხზე 

კონ სენ სუ სის მიღ წე ვის ყვე ლა ზე დი დი დაბ რკო ლე ბა რუ სე თის მხრი დან 

ახა ლი სამ ხედ რო აგ რე სიის ში შია. დღეს რუ სეთ მა უკ ვე კარ გად იცის, რომ 

სა ქარ თვე ლო სა და უკ რაი ნის ალიან სში ინ ტეგ რა ციის შე ფერ ხე ბის თვის ამ 

ქვეყ ნე ბის ტე რი ტო რიის ნა წი ლის ოკუ პა ცია საკ მა რი სი იქ ნე ბა... მე სა მე ქვეყ

ნის თვის ასე თი დე ფაქ ტო ვე ტოს უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა ალიან სის რე პუ ტა ციი სა 

და საერ თა შო რი სო პრეს ტი ჟის შემ ლა ხა ვია, გან სა კუთ რე ბით „ღია კა რის პო
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ლი ტი კის“ ფონ ზე.“ ალიან სის რო გორც წევ რე ბის, კან დი და ტე ბის ინ ტე რეს შია, 

რომ ეს არა ფორ მა ლუ რი ვე ტო დაძ ლეუ ლი იყოს.“ ავ ტო რის აზ რით, სა ქარ

თვე ლო ში ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე კრი ზი სი და მა ტე ბი თი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ

ტო რი შეიძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს. 

ირი ნა არა ბი ძე გვახ სე ნებს ამე რი კის რე გიო ნუ ლი პო ლი ტი კის თა ვი სე ბუ რე

ბას, რო მე ლიც რუ სეთ თან ურ თიერ თო ბას რე გიო ნის ყვე ლა სხვა ქვე ყა ნას თან 

ურ თიერ თო ბა ზე გა ცი ლე ბით მეტ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებ და. ის სტა ტია ში ცი

ტი რებს იმ ღია წე რილს, რო მე ლიც ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის 

ყო ფილ მა პო ლი ტი კურ მა მოღ ვა წეებ მა და ინ ტე ლექ ტუა ლებ მა ობა მას 2009 

წელს გაუგ ზავ ნეს. ხელ მომ წე რებს შო რის იყ ვნენ ვალ დას ადამ კუ სი, ვაც ლავ 

ჰა ვე ლი, ლეხ ვა ლენ სა და სხვა გა მო ჩე ნი ლი მოღ ვა წეე ბი. არა ბი ძე ში შობს, 

რომ შე საძ ლოა კვლავ ვი ხი ლოთ „თა ვი სუ ფა ლი, ერ თია ნი და მშვი დო ბია ნი 

ევ რო პის ყვე ლა ზე დი დი მო წი ნააღ მდე გის, რუ სე თის, შე სა კა ვებ ლად სა ჭი რო 

ერ თია ნი ტრან სატ ლან ტი კუ რი პო ლი ტი კის ნაკ ლე ბო ბა.“ 

ავ ტო რი გვახ სე ნებს, რომ რე გიო ნის უახ ლეს ის ტო რია ში ამე რი კის ჩარ თუ

ლო ბა ხში რად არა საკ მა რი სი და სუს ტი იყო. „რე გიონ ში ამე რი კის რო ლის 

და სუს ტე ბის კი დევ ერ თი ნი შა ნი 2020 წლის ყა რა ბა ღის ომი იყო. სამ შვი დო

ბო ხელ შეკ რუ ლე ბა და სავ ლე ლი მე დია ტო რე ბის, შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და 

საფ რან გე თის, გა რე შე დაი დო... და პი რის პი რე ბა რე გიო ნუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის 

მო თა მა შეე ბის მიერ კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის ავ ტო რი ტა რუ ლი მო დე ლის 

გა მო ყე ნე ბით მოგ ვარ და“, რაც რე გიონ ში რუ სე თის და მა ტე ბი თი სამ ხედ რო 

კონ ტინ გენ ტის გა მო ჩე ნა საც ით ვა ლის წი ნებ და. 
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დევიდ	კრამერი ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტივენ გრინის საერთაშორისო 
და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სკოლის უფროსი მკვლევარი და აშშის სახელმწიფო 
მდივნის ყოფილი მოადგილეა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის საკითხებში.
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2021 
წლის 20 იან ვარს ამე რი კის ის ტო რიის ახა ლი თა ვი დაიწ

ყო. ჯო ბაი დე ნის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 46ე პრე ზი დენ

ტად ინაუ გუ რა ცია ამე რი კის მო სახ ლეო ბის დი დი ნა წი

ლის თვის შვე ბის მომ გვრე ლი მოვ ლე ნა აღ მოჩ ნდა. სიტ ყვით გა მოს ვლი სას 

პრე ზი დენ ტმა ბაი დენ მა ყუ რად ღე ბა ამე რი კელ თა ერ თია ნო ბა ზე გაა მახ ვი ლა 

და ეს შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი სირ თუ ლეე ბის დაძ ლე ვის 

აუ ცი ლე ბელ პი რო ბად დაა სა ხე ლა.

სირ თუ ლე მარ თლაც მრავ ლა დაა. კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მიის სტა ტის ტი კა 

კვლა ვაც შე მაშ ფო თე ბე ლია: ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვებ მა 25 მი ლიონს მიაღ

წია, და ღუ პულ თა რიც ხვი კი თე ბერ ვლის ბო ლოს 500000ს გაუ ტოლ დე ბა. უმ

ძი მე სი დარ ტყმა მიი ღო ეკო ნო მი კამ, რო მე ლიც და ნა კარგს ვერ აღიდ გენს, 

სა ნამ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა კონ ტროლს არ დაექ ვემ დე ბა რე ბა. ამ ყვე ლა

ფერს უთა ნას წო რო ბა, რა სობ რი ვი და ძა ბუ ლო ბა, ექ სტრე მიზ მი და პო ლა რი

ზა ცია ემა ტე ბა.

ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციას მძი მე მემ კვიდ რეო ბა ხვდე ბა. სას წრა ფოდ გა

და საწ ყვე ტი სა კით ხე ბის რიც ხვზე მეტ ყვე ლებს 100ზე მე ტი საპ რე ზი დენ ტო 

ბრძა ნე ბი სა და დი რექ ტი ვის დაუ ყოვ ნე ბე ლი ხელ მო წე რა. მათ შო რის იყო 

პან დე მიას თან ბრძო ლის სა კით ხე ბი, მუს ლიმ თა შეერ თე ბულ შტა ტებ ში დაშ

ვე ბის გაუქ მე ბა, მექ სი კის საზ ღვარ ზე დაწ ყე ბუ ლი კედ ლის მშე ნებ ლო ბის შე

ჩე რე ბა, პა რი ზის კლი მა ტის შე თან ხმე ბა ში და მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი

ზა ცია ში დაბ რუ ნე ბა. ამ ინი ცია ტი ვა თა დი დი ნა წი ლი საარ ჩევ ნო კამ პა ნიი სას 

გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის შეს რუ ლე ბაა და დო ნალდ ტრამ პის გა დაწ ყვე ტი ლე

ბე ბის გაუქ მე ბაა.

ტრამ პი არ სად წა სუ ლა. სო ცია ლუ რი მე დიის პლატ ფორ მე ბი დან გაუ ჩი ნა რე

ბის მიუ ხე და ვად, ტრამ პი ინარ ჩუ ნებს იმ მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას, რო მე ლიც 

მან რეს პუბ ლი კურ პარ ტია ზე დაამ ყა რა. ახ ლა ამას ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტი 

ფლო რი დი დან ახერ ხებს.

მას თან ღია და პი რის პი რე ბას ძა ლიან ცო ტა რეს პუბ ლი კე ლი კონ გრეს მე ნი თუ 

გა ბე დავს. ტრამ პის იმ პიჩ მენტს წარ მო მად გე ნელ თა პა ლა ტის 10მა რეს პუბ

ლი კელ მა წევ რმა დაუ ჭი რა მხა რი. ამ გამ ბე დაო ბის გა მო პო ლი ტი კუ რი ფა სის 

გა დახ და მათ დაუ ყოვ ნებ ლივ მოუ წიათ: ახ ლა მათ გა დად გო მას მა თი ვე თა ნა

პარ ტიე ლე ბი ით ხო ვენ. ეს წარ მო მად გე ნელ თა პა ლა ტის მიერ ინი ცი რე ბუ ლი 

ტრამ პის მეო რე იმ პიჩ მენ ტია. პირ ვე ლად კონ გრე სის ქვე და პა ლა ტამ ტრამ პის 

იმ პიჩ მენ ტის პრო ცე დუ რის დაწ ყე ბა 2020 წელს, უკ რაი ნის მთავ რო ბა ზე ზე წო

ლის გა მო გა დაწ ყვი ტა. კიევ ზე წნე ხის მი ზა ნი საარ ჩევ ნო კამ პა ნიი სას ჯო ბაი

დე ნის მა კომ პრო მა ტი რე ბე ლი ინ ფორ მა ციის მო პო ვე ბა და გავ რცე ლე ბა იყო. 



12

მეო რე იმ პიჩ მენ ტის ინი ცი რე ბა 2021 წლის 6 იან ვარს კა პი ტო ლიუმ ში და მის 

გარ შე მო დატ რია ლე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის წა ქე ზე ბამ გა მოიწ ვია.

შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ის ტო რიას არ ახ სოვს სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე, რომ

ლის იმ პიჩ მენ ტის სა კით ხი დღის წეს რიგ ში ორ ჯერ დად გა. ტრამ პის იმ პიჩ

მენტს მხა რი მხო ლოდ ერ თმა რეს პუბ ლი კელ მა სე ნა ტორ მა, მიტ რომ ნიმ, 

დაუ ჭი რა. ამ ჯე რად რეს პუბ ლი კე ლებს შო რის პრო ცე დუ რის მე ტი მხარ დამ

ჭე რი შეიძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს, თუმ ცა უმ რავ ლე სო ბა ტრამ პის მათ ზე შე საძ ლო 

კონ ტრშე ტე ვას უფ რთხის. იმ პიჩ მენ ტის გან ხორ ციე ლე ბის თვის დე მოკ რა

ტებს 17 რეს პუბ ლი კე ლი სე ნა ტო რის ხმა სჭირ დე ბათ. ამ სტა ტიის წე რი სას მა

თი მი ღე ბის ალ ბა თო ბა უკი დუ რე სად და ბა ლია.

რეს პუბ ლი კურ პარ ტიას სხვა პრობ ლე მე ბიც მრავ ლად აქვს. კონ გრეს ში ახ

ლა დარ ჩეუ ლი მარ ჯო რი ტეი ლორ გრი ნი სა და ლო რენ ბი ბერ ტის მსგავ სი 

რეს პუბ ლი კე ლე ბი მუ ქა რი თა და სი ძულ ვი ლის ენით გა ჯე რე ბუ ლი კო მუ ნი

კა ციით გა მოირ ჩე ვიან. რეს პუბ ლი კელ თა ლი დე რე ბი, მათ შო რის კე ვინ მაკ

კარ ტი, პარ ტიის ექ სტრე მის ტულ ფრთას თან და პი რის პი რე ბას თავს არი დე

ბენ. ტრამ პთან კარ გი ურ თიერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის იან ვრის ბო ლოს 

მაკ კარ ტი მას მა რა ლა გო შიც კი ეს ტუმ რა.

რეს პუბ ლი კურ პარ ტია ში შექ მნი ლი არეუ ლო ბის ფონ ზე არ უნ და გა მოგ ვრჩეს 

ბაი დე ნის საპ რე ზი დენ ტო ვა დის იმე დის მომ ცე მი და საწ ყი სი. პრე ზი დენ ტმა ხე

ლი სუფ ლე ბის საკ ვან ძო თა ნამ დე ბო ბე ბი მა ღალ კვა ლი ფი ციუ რი და გა მოც

დი ლი პრო ფე სიო ნა ლე ბით დაა კომ პლექ ტა. ნე ლი და საწ ყი სის შემ დეგ, სე

ნატ ში მა თი დამ ტკი ცე ბის პრო ცე სი სრუ ლი სიჩ ქა რით მიმ დი ნა რეობს. ენ ტო ნი 

ბლინ კე ნი, რო მე ლიც სე ნატ მა სა ხელ მწი ფო მდივ ნის პო ზი ცია ზე დაამ ტკი ცა, 

უმ წიკ ვლო რე პუ ტა ციის მქო ნე ექ სპერ ტი და პრო ფე სიო ნა ლია. ის სე ნა ტო რი 

ბაი დე ნის მიერ სა გა რო პო ლი ტი კის კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რეო ბი სას მი სი 

უახ ლოე სი მრჩე ვე ლი იყო, პრე ზი დენტ ობა მას ად მი ნის ტრა ცია ში კი სა ხელ

მწი ფო მდივ ნის მოად გი ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე მსა ხუ რობ და.

მდი და რი გა მოც დი ლე ბა გააჩ ნია ჯეიკ სა ლი ვან საც, რო მე ლიც ბაი დე ნის უშიშ

როე ბის სა კით ხებ ში მრჩევ ლის პო ზი ციას იკა ვებს. თავ დაც ვის მდი ვა ნად კონ

გრეს მა გა დამ დგა რი გე ნე რა ლი ლოიდ ოს ტი ნი დაამ ტკი ცა, ნაკ ლე ბად ცნო ბი

ლი სა ჯა როა პი რია, თუმ ცა ზურგს მა საც შთამ ბეჭ და ვი სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი 

უმაგ რებს. აღია რე ბუ ლი პრო ფე სიო ნა ლია სა ხელ მწი ფო ხა ზი ნის ახა ლი მდი

ვა ნი ჯე ნეთ იე ლე ნიც. შე სა ნიშ ნა ვი რე პუ ტა ციით სარ გებ ლო ბენ უსაფ რთხოე

ბის სამ სა ხუ რის ახა ლი ხელ მძღვა ნე ლე ბი  ეროვ ნუ ლი დაზ ვერ ვის დი რექ

ტო რი ევ რილ ჰეინ სი და ცენ ტრა ლუ რი სა დაზ ვერ ვო საა გენ ტოს დი რექ ტო რი 

უი ლიამ ბარ ნსი.
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ბაი დე ნის მიერ შეკ რე ბი ლი ეს შთამ ბეჭ და ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე გუნ

დი დაუ ყოვ ნებ ლივ უნ და ჩაერ თოს მუ შაო ბა ში. შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ში და 

პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას შე საძ ლოა წლე ბი დას ჭირ დეს, მსოფ ლიო ში მიმ

დი ნა რე პრო ცე სე ბი ამ დროს არ შე ნელ დე ბა. პრე ზი დენ ტმა ბაი დენ მა სა ში ნაო 

და სა გა რეო დღის წეს რი გის სა კით ხე ბი პა რა ლე ლუ რად უნ და გა დაწ ყვი ტოს.

ბაი დენს უყ ვარს გა მეო რე ბა, რომ შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ლი დე რო ბა არა 

უბ რა ლოდ მის ძა ლას, არა მედ მი სი მა გა ლი თის ძა ლას უნ და ეფუძ ნე ბო დეს. 

დღეს, რო გორც არას დროს, ლი დე რის ეს პო ზი ცია, კით ხვის ნიშ ნის ქვე შაა. 

ეჭ ვგა რე შეა, რომ ბო ლო რამ დე ნი მე წლის დი ნა მი კამ, რო მე ლიც გან სა კუთ

რე ბით ბო ლო რამ დე ნი მე თვე ში გამ ძაფ რდა და 6 იან ვარს კა პი ტო ლიუ მის 

ცნო ბი ლი მოვ ლე ნე ბით დას რულ და, შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის პრეს ტიჟ სა და 

გავ ლე ნას დი დი ზია ნი მია ყე ნა.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს, რომ აჯან ყე ბუ ლი ბრბოს კა პი ტო ლიუმ ში შეჭ

რი დან რამ დე ნი მე საა თის შემ დეგ, წარ მო მად გენ ლო ბი თი პა ლა ტი სა და სე

ნა ტის წევ რე ბი შე ნო ბა ში დაბ რუნ დნენ, რა თა არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბის აღია

რე ბის თვის სა ჭი რო პრო ცე დუ რე ბი დაეს რუ ლე ბი ნათ. ორი კვი რის შემ დეგ, 

კა პი ტო ლიუ მის უსაფ რთხოე ბის გარ ღვე ვი სა და პო ლი ცია ზე თავ დას ხმის 

ად გილ ზე პრე ზი დენ ტმა ბაი დენ მა და ვი ცე პრე ზი დენ ტმა ჰა რის მა ფი ცი და

დეს. ასე თი თვალ ში სა ცე მი კონ ტრას ტი შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის 

მდგრა დო ბა ზე მეტ ყვე ლებს. ამან არ უნ და შეგ ვიყ ვა ნოს შეც დო მა ში და ამე

რი კუ ლი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის და ცუ ლო ბის დო ნე არ უნ და გა და ვა ფა სოთ. 

კა პი ტო ლიუ მის შე ნო ბა ში შეჭ რილ ბრბოს ვი ცე პრე ზი დენ ტმა მაიკ პენ სმა და 

სპი კერ მა ნენ სი პე ლო ზიმ რამ დე ნი მე წუ თით გაას წრეს. მოვ ლე ნე ბი გა ცი ლე

ბით მძი მე სცე ნა რით შეიძ ლე ბო და გან ვი თა რე ბუ ლი ყო.

ტრანსატლანტიკური 
ურთიერთობები

სა ში ნაო პრობ ლე მე ბის გარ და ბაი დე ნი პრე ზი დენ ტის მო ვა ლეო ბის შეს რუ

ლე ბას შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის შე ლა ხუ ლი რე პუ ტა ციით იწ ყებს. „სა გა რეო 

ურ თიერ თო ბე ბის ევ რო პუ ლი საბ ჭოს“ მიერ 11 ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბუ ლი გა

მო კით ხვის თა ნახ მად, ბაი დე ნის გა მარ ჯვე ბას ევ რო პელ თა უმ რავ ლე სო ბა 
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მიე სალ მე ბა, მაგ რამ 32% ამ ბობს, რომ ტრამ პის შემ დეგ ამე რი კის ნდო ბა 

აღარ შეიძ ლე ბა. სა პი რის პი რო აზ რი გა მო კით ხულ თა მხო ლოდ 27%ს აქვს. 

ამე რი კე ლე ბი სად მი უნ დობ ლო ბას გა მო კით ხულ გერ მა ნელ თა 53% ავ ლენს. 

ბრი ტა ნე ლებს შო რის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 35%ია, ფრან გებს შო რის კი ყვე ლა ზე 

ხში რი პა სუ ხი „არ ვი ცი“ ია.

სა ბო ლოო ჯამ ში, გა მო კით ხულ თა 60%ზე მე ტი – ბრი ტა ნელ თა 81%, გერ

მა ნელ თა 71%, ფრან გე ბის 66% – ეთან ხმე ბა მო საზ რე ბას, რომ ამე რი კუ ლი 

პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა „სრუ ლად“ ან „ნა წი ლობ რივ“ და ზია ნე ბუ ლია. ათი გა

მო კით ხუ ლი დან ექ ვსი მიიჩ ნევს, რომ უახ ლოე სი ათი წლის გან მავ ლო ბა ში 

ჩი ნე თი შეერ თე ბულ შტა ტებ ზე ძლიე რი იქ ნე ბა. ამე რი კის და დე ბი თი ხედ ვა 

უფ რო ძლიე რი მხო ლოდ პო ლო ნეთ სა და უნ გრეთ შია, სა დაც პო ლი ტი კუ რი 

ლი დე რე ბი ტრამ პი სად მი პო ზი ტიუ რად იყ ვნენ გან წყო ბილ ნი. შეერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბის სტა ტუ სის აღ დგე ნა ბლინ კე ნი სა და ბაი დე ნის პრიო რი ტე ტია. ეს ად

ვი ლი მი საღ წე ვი არ იქ ნე ბა.

სი მარ თლე რომ ით ქვას, შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გავ ლე ნა წლე ბის გან მავ

ლო ბა ში სუს ტდე ბო და. ტენ დენ ციას სა თა ვე 2003 წელს ჯორჯ ბუშ უმ ცრო სის 

მიერ ერაყ ში ინ ტერ ვენ ციის გა დაწ ყვე ტი ლე ბამ დაუ დო. 2008 წლის საპ რე

ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში ბა რაკ ობა მას გა მარ ჯვე ბით ევ რო პა ში გა მოწ ვეუ ლი 

ენ თუ ზიაზ მი მი სი აზიის კენ „შეტ რია ლე ბის“ პო ლი ტი კის გა მოც ხა დე ბის თა ნა

ვე გაი ლია: ევ რო პელ თა შო რის გამ ყარ და კონ სენ სუ სი, რომ ამე რი კის თვის 

ამ კონ ტი ნენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა წარ სულ თან შე და რე ბით უმ ნიშ ვნე ლო იყო. 

ტრამ პის საპ რე ზი დენ ტო ვა დის დაწ ყე ბის შემ დეგ ამ მო საზ რე ბა ში ეჭ ვი აღა

რა ვის ეპა რე ბო და.

შე სა ბა მი სად, არა ვის უნ და გაუკ ვირ დეს, რომ ევ რო პელ თა დი დი ნა წი ლი ჯო 

ბაი დე ნის გა მარ ჯვე ბას მიე სალ მა. გა სუ ლი ოთ ხი წლის გან მავ ლო ბა ში ტრამპს 

ხე ლი დან არ გაუშ ვია ამე რი კის ევ რო პე ლი მო კავ ში რეე ბის დამ ცი რე ბის შე

საძ ლებ ლო ბა. საქ მე ევ რო პელ ლი დე რებ ზე პი როვ ნულ თავ დას ხმე ბამ დე მი

დიო და. ტრამ პის ევ რო პე ლი პარ ტნიო რე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას შე სა ნიშ

ნა ვად ასა ხავს 2017 წლის ნა ტოს წევ რი ქვეყ ნე ბის შეხ ვედ რა ზე გა და ღე ბუ ლი 

ვი დეო კად რე ბი, რო მელ შიც ტრამ პი მონ ტე ნეგ როს პრე მიერ მი ნისტრს, მი ლო 

ჯუ კა ნო ვიჩს, პრე სის და სა ნა ხად ჰკრავს ხელს. ტრამ პმა ევ რო კავ ში რი შეერ თე

ბუ ლი შტა ტე ბის ერთ ერთ ყვე ლა ზე დიდ მტრად გა მოაც ხა და. ასეთ მა ქცე ვამ 

ვა შინ გტო ნის ჩრდი ლოატ ლან ტი კუ რი ალიან სი სად მი ერ თგუ ლე ბა დაა ყე ნა ეჭ

ვქვეშ. არ უნ და იყოს გა საკ ვი რი, ტრან სატ ლან ტი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბის ასე თი 

გაუა რე სე ბის ფონ ზე ტრამ პის და მარ ცხე ბი თა და ბაი დე ნის გა მარ ჯვე ბით გა ხა

რე ბუ ლი ევ რო პე ლე ბის რეაქ ცია. ევ რო პე ლე ბის გულ წრფე ლი სი ხა რუ ლი.
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ევ რო კავ ში რის და ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბის ბო ლოდ როინ დე ლი 

ქცე ვა მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ ისი ნი წარ სუ ლი შეც დო მე ბის აღია რე ბას, პირ ველ 

რიგ ში, შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გან ელიან. ურ თიერ თო ბა დათ მო ბებს ორი

ვე მხა რის გან მოით ხოვს. ვა შინ გტონ თან ურ თიერ თო ბის გა მო სას წო რებ ლად 

ძა ლის ხმე ვა ევ რო პე ლებ მაც უნ და გას წიონ. სამ წუ ხა როდ, ბო ლოდ როინ დე

ლი მოვ ლე ნე ბი ოპ ტი მის ტურ მო ლო დინს არ აჩენს.

ერ თერ თი ასე თი მოვ ლე ნა 2020 წლის დე კემ ბერ ში ევ რო კავ შირ სა და ჩი

ნეთს შო რის მიღ წეუ ლი შე თან ხმე ბაა, რო მე ლიც ნათ ლად მია ნიშ ნებს ევ

რო პე ლე ბის მიერ პე კინ თან ურ თიერ თო ბა ში პრინ ცი პულ პო ზი ცია ზე უა რის 

თქმას. უი გუ რე ბის წი ნააღ მდეგ ჩა დე ნი ლი უმ ძი მე სი და ნა შაუ ლე ბი სა და ჰონ

გკონ გელ თა რეპ რე სიე ბის ფონ ზე ევ რო კავ შირ მა ადა მიან თა უფ ლე ბე ბის 

ნაც ვლად უპი რა ტე სო ბა კო მერ ციუ ლი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას მია ნი ჭა. ევ რო

კავ ში რის მე გობ რუ ლი ჟეს ტე ბის პა რა ლე ლუ რად პე კი ნი კა ტე გო რიულ უარს 

ამ ბობს კო რო ნა ვი რუ სის წარ მო შო ბის გა მო ძიე ბის თვის სა ჭი რო ღო ნის ძიე

ბე ბის გა ტა რე ბა ზე, ემუქ რე ბა ტაი ვან სა და სხვა მე ზო ბელ ქვეყ ნებს. შე მაშ ფო

თე ბე ლია ევ რო პის ზო გიერ თი ქვეყ ნის, მათ შო რის გერ მა ნიის, მზაო ბა მიი

ღონ „ჰუა ვეის“ 5G ქსე ლი მათ ტე რი ტო რია ზე და ამით შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 

პრინ ცი პუ ლი პო ზი ციის უგუ ლე ბელ ყო ფა.

ევ რო პე ლე ბი მძი მედ ცდე ბიან თუ ჰგო ნიათ, რომ პე კი ნის მი მართ ხის ტი პო

ზი ციის და კა ვე ბა მხო ლოდ ტრამ პის ად მი ნის ტრა ციის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა იყო. 

ჩი ნე თის კო მუ ნის ტუ რი პარ ტიის აგ რე სიუ ლი პო ლი ტი კის შე ჩე რე ბას დე მოკ

რა ტიუ ლი პარ ტიის ბევ რი წევ რი ემ ხრო ბა. შე სა ბა მი სად, ჩი ნე თი ევ რო კავ

შირ სა და შეერ თე ბულ შტა ტებს შო რის ურ თიერ თო ბის ნე გა ტიუ რი ფაქ ტო რი 

მო მა ვალ შიც იქ ნე ბა. ამ ჟა მინ დე ლი მიდ გო მით ევ რო პა ვა შინ გტონ თან ურ

თიერ თო ბის გარ თუ ლე ბის რის კზე მი დის.

ცალ კე გან ხილ ვის ღირ სია ჩრდი ლოატ ლან ტი კუ რი ალიან სი სა და თავ დაც ვის 

ბიუ ჯე ტის სა კით ხე ბი. რო გორც ნა ტოს გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა იენს სტოლ

ტენ ბერ გმა „ვა შინ გტონ პოს ტთან“ ინ ტერ ვიუ ში გა ნაც ხა და, „ახ ლა ევ რო პა სა 

და შეერ თე ბულ შტა ტებს შო რის ნდო ბის აღ დგე ნაა სა ჭი რო. მე ევ რო პი სა და 

ამე რი კის ერ თმა ნე თის გა რე შე გან ვი თა რე ბის არ მჯე რა. მათ მხო ლოდ ერ

თად ვხე დავ. და სა მა ლი არ არის, რომ დო ნალდ ტრამ პთან მძი მე საუბ რე ბი 

გვქონ და რუ სეთ ზე, შეია რა ღე ბა თა კონ ტროლ ზე, თავ დაც ვის ხარ ჯე ბის გა ზია

რე ბა ზე და სხვა სა კით ხებ ზე“. ამ სა და ვო სა კით ხე ბის დი დი ნა წი ლი ახა ლი 

ად მი ნის ტრა ციის პი რო ბებ შიც შეი ნარ ჩუ ნებს სიმ წვა ვეს.

2006 წელს ნა ტოს ყვე ლა წევ რმა ქვე ყა ნამ და დო პი რო ბა, რომ 2024 წლის

თვის მათ მიერ თავ დაც ვა ზე გა ღე ბუ ლი თან ხე ბი მშპს 2%ს მიაღ წევ და. 
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დღეს დღეო ბით შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გარ და, ეს პი რო ბა რვა ევ რო პულ მა 

ქვე ყა ნამ შეას რუ ლა. ამ რვა ქვეყ ნი დან ექ ვსი ალიანსს ბო ლო 21 წლის გან

მავ ლო ბა ში შე მოუერ თდა. შე საძ ლოა ბაი დე ნის მიერ ალიან სის წევ რე ბის მი

სა მარ თით გა მოთ ქმუ ლი რი ტო რი კა შერ ბილ დეს, მაგ რამ სხვი სი და ნა ხარ ჯე

ბით სარ გებ ლო ბა ვა შინ გტო ნის კრი ტი კის სა გა ნი მო მა ვალ შიც იქ ნე ბა.

ტრან სატ ლან ტი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბის გარ თუ ლე ბის კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი 

ევ რო კავ ში რის მიერ ხუან გაი დოს ვე ნე სუე ლის ლე გი ტი მურ ლი დე რად აღია

რე ბის გაუქ მე ბაა. და სავ ლეთ ნა ხე ვარ სფე როს ქვეყ ნი სად მი ასეთ მა აგ დე ბუ ლი 

და უპ რინ ცი პო და მო კი დე ბუ ლე ბა ვა შინ გტონ ში ვნე ბა თა ღელ ვას გა მოიწ ვევს.

ახალ მა ად მი ნის ტრა ციამ გა მოთ ქვა მზაო ბა და სურ ვი ლი შეერ თე ბუ ლი შტა

ტე ბი პა რი ზის კლი მა ტის შე თან ხმე ბას შეერ თე ბოდ ნენ და მსოფ ლიო ჯან დაც

ვის ორ გა ნი ზა ცია ში დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ. საერ თა შო რი სო სტრუქ ტუ რებ ში 

დაბ რუ ნე ბა სა გა რეო პო ლი ტი კის ერ თერ თი პრიო რი ტე ტუ ლი მი ზა ნი იქ ნე ბა. 

სწო რედ შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და ევ რო პის უკან და ხე ვამ გა ნა პი რო ბა ჩი

ნე თის მიერ ექ სპლუა ტა ციი სა და მა ნი პუ ლა ციის გზით საერ თა შო რი სო ორ გა

ნი ზა ციე ბის და მორ ჩი ლე ბა. ბაი დენ მა ირან თან მო ლა პა რა კე ბე ბის გა ნახ ლე

ბის თაო ბა ზეც ისაუბ რა. ამ და სხვა სა კით ხებ ზე ევ რო კავ შირს და ზო გიერთ 

მის წევრ ქვე ყა ნას კრი ტი კუ ლი რო ლის შეს რუ ლე ბა შეუძ ლია. ეს გან სა კუთ

რე ბით ნი შან დობ ლი ვია მა შინ, რო ცა ვა შინ გტონ ში ამ ინი ცია ტი ვის წი ნააღ

მდე გი ბევ რი რეს პუბ ლი კე ლი აღ მოჩ ნდა.

წი ნააღ მდე გო ბე ბით აღ სავ სე და თით ქმის დას რუ ლე ბუ ლი „ჩრდი ლოე თის 

ნა კა დი 2“ის პროექ ტი, რო მე ლიც გერ მა ნია სა და რუ სეთს პირ და პირ დაა

კავ ში რებს, უკ რაი ნას სატ რან ზი ტო ქვეყ ნის ფუნ ქციას დაუ კარ გავს და გაზ

რდის ევ რო პის და მო კი დე ბუ ლე ბას რუ სულ გაზ ზე, არა მარ ტო ამე რი კა სა და 

ევ რო პის, არა მედ თა ვად ევ რო პე ლებს შო რის უთან ხმოე ბა საც გა მომ წვე ვია. 

2018 წლის ბო ლოს ევ რო პარ ლა მენ ტმა „ჩრდი ლოე თის ნა კა დი 2“ „ევ რო პის 

ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რთხოე ბის თვის სა შიშ პო ლი ტი კურ პროექ ტად“ შეა ფა

სა. 2021 წელს, ალექ სეი ნა ვალ ნის მო წამ ვლი სა და უკა ნა ნო ნო და პა ტიმ რე ბის 

შემ დეგ, ევ რო პარ ლა მენ ტმა კი დევ ერ თხელ დაუ ჭი რა მხა რი ამ პროექ ტის 

შეწ ყვე ტას. შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის კონ გრეს მა გაი ზია რა ტრამ პის ად მი ნის

ტრა ციის პო ზი ცია „ჩრდი ლოე თის ნა კა დი 2“თან და კავ ში რე ბით და მხა რი 

დაუ ჭი რა მილ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა ში ჩარ თულ კომ პა ნიებ ზე სან ქციე ბის და

კის რე ბას.

2020 წლის აგ ვის ტო ში რუ სე თის სპეც სამ სა ხუ რე ბის აგენ ტე ბის მიერ ნა ვალ

ნის მო წამ ლვის შემ დეგ გაჩ ნდა იმე დი, რომ მერ კე ლის მთავ რო ბა მილ სა დე

ნის პროექ ტსშეწ ყვეტ და, თუმ ცაა მაოდ. მილ სა დე ნის დას რუ ლე ბის გა დაწ ყვე
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ტი ლე ბით გერ მა ნიის მთავ რო ბამ უთან ხმოე ბის კე რა არა მარ ტო ბაი დე ნის 

ად მი ნის ტრა ციას თან, არა მედ შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის კონ გრე სის აბ სო ლუ

ტურ უმ რავ ლე სო ბას თან და ევ რო პე ლე ბის დიდ ნა წილ თან შექ მნა. ეს უთან

ხმოე ბე ბი პუ ტი ნის რე ჟი მის თვის გა კე თე ბუ ლი სა ჩუ ქა რია.

ნა ვალ ნის მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბა ზე ევ რო პელ თა რეაქ ციე ბის პირ ვე ლი 

ტალ ღა იმე დის მომ ცე მი იყო. ვი თა რე ბა შეიც ვა ლა შემ დგომ ეტაპ ზე. თუმ ცა 

მა ლე ვე გაირ კვა, რომ ან გე ლა მერ კე ლი „ჩრდი ლოე თის ნა კა დი 2“ის ბო

ლომ დე მიყ ვა ნას აპი რებს, ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კის შე ფი ჟო ზეფ 

ბო რე ლი კი მოს კოვ ში კონ სულ ტა ციებ ზე ჩა დის. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ

ნე ბის წი ნააღ მდე გო ბას ყუ რად ღე ბა არა ვინ მიაქ ცია.

ეს ნიშ ნე ბი მიუ თი თებს, რომ ევ რო კავ ში რი რუ სე თის მი მართ პო ზი ციის შერ

ბი ლე ბას აპი რებს, რაც შეერ თე ბულ შტა ტებ თან აზ რთა სხვა დას ხვაო ბის კი

დევ ერ თი მი ზე ზი იქ ნე ბა. ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციის პო ლი ტი კა მოს კო ვის 

მი მართ გა ცი ლე ბით მკაცრ ფორ მებს მიი ღებს.

საპ რე ზი დენ ტო ფუნ ქციე ბის დაწ ყე ბი დან მეო რე დღეს ბაი დენ მა უსაფ

რთხოე ბის სამ სა ხუ რებს საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში კრემ ლის შე საძ ლო 

ჩა რე ვის, ავ ღა ნეთ ში ამე რი კე ლი ჯა რის კა ცე ბის წი ნააღ მდეგ ჩა დე ნი ლი ტე

რაქ ტე ბის თვის რუ სე თის სპეც სამ სა ხუ რე ბის მიერ და წე სე ბუ ლი ჯილ დოე ბის 

და ამე რი კულ კომ პიუ ტე რულ სის ტე მებ ზე რუ სუ ლი კი ბერ თავ დას ხმე ბის 

სა კით ხე ბის ხელ მეო რედ შეს წავ ლა დაა ვა ლა. ბაი დე ნი ამ სა კით ხებს პუ ტინ

თან პირ ველ სა ტე ლე ფო ნო საუ ბარ შიც შეე ხო და უკ რაი ნის მი მართ მხარ

და ჭე რაც გა მო ხა ტა. ტრამ პის თვის ჩვეულ შემ რი გებ ლურ ტონ თან კონ ტრას ტი 

თვალ ში სა ცე მია. მოს კოვ თან START ის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ნახ ლე ბა ბაი დე

ნის ად მი ნის ტრა ციის შეია რა ღე ბა თა კონ ტრო ლის პო ლი ტი კის ერთ ერ თი 

პრიო რი ტე ტია. ამ ინი ცია ტი ვის ვა შინ გტო ნის რუ სე თი სად მი პო ზი ციის შერ ბი

ლე ბის ნიშ ნად აღ ქმა ევ რო პელ თა შეც დო მა იქ ნე ბა.

ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ცია „ჩრდი ლოე თის ნა კა დი 2“ის მილ სა დე ნის სა წი

ნააღ მდე გო ნა ბი ჯებს მო მა ვალ შიც გა დად გამს. შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბა 

უკ ვე ძა ლა შია. დი დია ალ ბა თო ბა ვი ხი ლოთ მოს კოვ ზე და კის რე ბუ ლი სან

ქციე ბის ახა ლი პა კე ტიც, ამ ჯე რად ნა ვალ ნის მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბის გა მო. 

ტრამ პის გან გან სხვა ვე ბით, ბაი დე ნი კრემ ლში ახა ლი მე გობ რე ბის შე ძე ნას არ 

აპი რებს. რუ სეთ ში პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის გაუა რე სე ბას თან ერ თად, მნიშ

ვნე ლო ვა ნია შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და ევ რო კავ ში რი პუ ტი ნის რე ჟიმ თან მი

მარ თე ბით საერ თო პო ზი ციით წარ სდგე ნენ.

ეს გუ ლის ხმობს უკ რაი ნა ში კონ ფლიქ ტის გაგ რძე ლე ბის თვის, აკ რძა ლუ ლი 
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ქი მიუ რი ნივ თიე რე ბე ბის პო ლი ტი კუ რი ოპო ზი ციის წი ნააღ მდეგ გა მო ყე ნე

ბის თვის, ევ რო პულ და ამე რი კულ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში და არ ჩევ ნებ

ში უკა ნო ნო ჩა რე ვის თვის, თა ვად რუ სეთ ში ადა მიან თა უფ ლე ბე ბის უმ ძი მე

სი ფორ მე ბით შე ლახ ვის თვის ახა ლი სან ქციე ბის და წე სე ბას. და სავ ლეთ მა 

პუ ტინს უნ და აგ რძნო ბი ნოს, რომ ალექ სან დრე ლუ კა შენ კოს დიქ ტა ტუ რის 

მხარ და ჭე რის ნე ბის მიე რი მცდე ლო ბას კრემ ლის თვის მძი მე შე დე გე ბი მოჰ

ყვე ბა. არ უნ და იყოს და ვიწ ყე ბუ ლი რუ სე თის მიერ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო

რიის 20%ის ოკუ პა ცია. სა პოვ ნე ლია ახა ლი მიდ გო მე ბი, რომ ლე ბიც მოს

კოვს მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის 

პა ტი ვის ცე მას აი ძუ ლებს. რუ სე თის მე ზობ ლებს უნ და შეეძ ლოთ კრემ ლის ჩა

რე ვის გან და ცუ ლი, და მოუ კი დე ბე ლი სა გა რეო პო ლი ტი კის წარ მოე ბა.

ევ რო პე ლებ სა და ამე რი კე ლებს მე ტი თა ნამ შრომ ლო ბა მარ თებთ პან დე

მიას თან ბრძო ლა ში, ვაქ ცი ნის შექ მნა სა და დის ტრი ბუ ცია ში. სა ნამ ევ რო კავ

ში რის ქვეყ ნე ბი და შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა კუ თარ მო ქა ლა ქეებ ზე ზრუნ ვით 

არიან და კა ვე ბულ ნი, არ უნ და დაგ ვა ვიწ ყდეს, რომ პე კი ნი და მოს კო ვი იმ 

ქვეყ ნებ შიც ცდი ლო ბენ პო ლი ტი კუ რი და დიპ ლო მა ტიუ რი უპი რა ტე სო ბის მო

პო ვე ბას, რომ ლებ საც და სავ ლურ ვაქ ცი ნებ ზე ხე ლი არ მიუწ ვდე ბათ. ვა შინ

გტონ მა, ბრიუ სელ მა და ევ რო პის სხვა დე და ქა ლა ქებ მა არ უნ და დაუთ მონ 

მოე და ნი ავ ტო რი ტა რულ რე ჟი მებს, რო ცა საქ მე ნაკ ლე ბად უზ რუნ ველ ყო ფი

ლი ქვეყ ნე ბის თვის სა სი ცოც ხლო მნიშ ვნე ლო ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას 

ეხე ბა.

რას ნიშნავს ეს 
საქართველოსთვის?

ეჭ ვგა რე შეა, რომ სა ქარ თვე ლო ასე თი ქვეყ ნე ბის რიგს მიე კუთ ვნე ბა. 2020 

წლის გა ზაფ ხულ ზე ვი რუ სის პირ ვე ლი ტალ ღის შე და რე ბით მსუ ბუ ქად გა

დავ ლის შემ დეგ, სა ვა ლა ლო შე დე გე ბი მოჰ ყვა ვი რუ სის მეო რე ტალ ღას. მძი

მე დარ ტყმა მიი ღო სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კამ, ვი თა რე ბის გა მოს წო რე ბის 

ნიშ ნე ბი ჯერ არ სად ჩანს. სი ტუა ცია კი დევ უფ რო გაარ თუ ლა პო ლი ტი კურ მა 

კრი ზის მა, რო მე ლიც 2020 წლის ოქ ტომ ბერ ში სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი სას 

დაშ ვე ბულ მა მნიშ ვნე ლო ვან მა დარ ღვე ვებ მა გა მოიწ ვია. ოპო ზი ციის მიერ 

გა მოც ხა დე ბუ ლი ბოი კო ტის შე დე გად მმარ თველ მა პარ ტიამ „ქარ თულ მა ოც
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ნე ბამ“ პარ ლა მენ ტზე პრაქ ტი კუ ლად სრუ ლი კონ ტრო ლი დაამ ყა რა. და სავ

ლე თი შეე ცა და მე დია ტო რის რო ლი ეთა მა შა და მხა რეებს შო რის კომ პრო

მი სუ ლი შე თან ხმე ბის თვის მიეღ წია, წა რუ მა ტებ ლად დას რულ და. და ზიან და 

სა ქარ თვე ლოს რე პუ ტა ცია, რომ ლის ქვა კუთ ხე დი ქვეყ ნის დე მოკ რა ტიუ ლი 

მმარ თვე ლო ბის სის ტე მა იყო.

მიუ ხე და ვად პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სი სა, სა ქარ თვე ლოს მხარ და ჭე რა ბაი დე

ნის ად მი ნის ტრა ციის სა მოქ მე დო გეგ მის ევ რო პუ ლი პო ლი ტი კის პრიო რი

ტე ტებს შო რის უნ და იყოს. სა ქარ თვე ლო სა და შეერ თე ბულ შტა ტებს შო რის 

ხან გრძლი ვი მჭიდ რო ურ თიერ თო ბა, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლეო ბის ძლიე რი 

პრო ა მე რი კუ ლი გან წყო ბა და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ციის უც ვლე ლი 

ნე ბა ასე თი მხარ და ჭე რის თვის საკ მა რი სი მი ზე ზე ბია.

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრი და შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 

გერ მა ნუ ლი მარ შა ლის ფონ დი 2021 წლის თე ბერ ვალ ში გა მოაქ ვეყ ნე ბენ 

მოხ სე ნე ბას, რო მე ლიც ამ სტა ტიის ავ ტორ მა სა ქარ თვე ლო ში შეერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბის ყო ფილ ელ ჩთან, იან კე ლის თან, ერ თად და წე რა. მოხ სე ნე ბა ში 

გაეც ნო ბით არ გუ მენ ტებს, რომ ლე ბიც ახალ ამე რი კულ ად მი ნის ტრა ციას სა

ქარ თვე ლოს თვის მხარ და ჭე რის გა წე ვის აუ ცი ლებ ლო ბა ში არ წმუ ნებს. ამა ვე 

დროს, ავ ტო რებს მოჰ ყავთ ის პი რო ბე ბიც, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლომ უნ და 

დააკ მა ყო ფი ლოს, რა თა ასე თი მხარ და ჭე რა გააძ ლიე როს. ამ ჟა მად შექ მნი

ლი რთუ ლი ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო სა და შეერ თე ბულ შტა ტებს შო რის უფ

რო მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბას მოით ხოვს.







ლილია	შევცოვა,	Liberal Mission Foundation, მოსკოვი
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ს
ა ბო ლოო ჯამ ში, მოს კო ვის თვის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს ვინ იქ

ნე ბა შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბუ

ლი. რუ სეთს ამე რი კა ნე ბის მიერ შემ თხვე ვა ში სჭირ დე ბა. უკი დუ რე სად 

ირო ნიუ ლია ის ფაქ ტი, რომ სწო რედ შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მიერ 1930იან 

წლებ ში გა წეულ მა დახ მა რე ბამ1 მის ცა საბ ჭო თა კავ შირს სა შუა ლე ბა მე ტო

ქეო ბა გაე წია შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თვის შემ დგომ ში. ამე რი კის დახ მა რე

ბით რუ სე თი დღე საც სარ გებ ლობს. შეერ თე ბულ შტა ტებ თან ურ თიერ 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 უწ ყობს 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 ციის მო პო ვე ბის სა

შუა ლე ბა და ქვეყ ნის თვის სა ჭირ ბო რო ტო სა კით ხე ბი დან რუ სე თის მო ქა ლა

ქეე ბის ყუ რად ღე ბის გა და ტა ნის ინ სტრუ მენ ტია. 

რუ სე თის მსოფ ლიოს შეერ თე ბულ შტა ტებ თან ურ თიერ თო ბის პრიზ მა ში აფა

სებს. ეს თავ შე საქ ცევ პა რა დოქსს წარ მო შობს: წარ მოიდ გი ნეთ ამე რი კი სად

მი მტრუ ლად გან წყო ბი ლი ცი ვი ლი ზა ცია, რო მე ლიც ამა ვე დროს ამე რი კის 

ყუ რად ღე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი!

რუსეთის ორდონიანი  
პოლიტიკა

ჯერ კი დევ საბ ჭო თა კავ ში რის დროს რუ სეთ მა შეერ თე ბულ შტა ტებ

თან ურ თიერ თო ბის ორ დო ნია ნი მო დე ლი გა ნა ვი თა რა: „შე კა ვე

ბა და დია ლო გი“. გა რე მოე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მოს კოვს ყო ველ

თვის შეეძ ლო „შე კა ვე ბის“ ან „დია ლო გის“ მო დუ ლით ესარ გებ ლა. 

რუ სუ ლი სის ტე მის თვის ყვე ლა ზე ცუ დი სცე ნა რი შეერ თე ბულ შტა ტებ თან 

კონ ფრონ ტა ცია არ არის – ყვე ლა ზე მძი მე დარ ტყმა ვა შინ გტო ნის მიერ 

მი სი იგ ნო რი რე ბა და უგუ ლე ბელ ყო ფა იქ ნე ბა. მათ ხელთ არ სე ბუ ლი სამ

ხედ რო და ეკო ნო მი კუ რი რე სურ სე ბის ასი მეტ რიის (ბირ თვუ ლი ია რა ღის 

გა მოკ ლე ბით) გათ ვა ლის წი ნე ბით, შეია რა ღე ბა თა 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 ტიად იქ ცე ვა. შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი, რო მელ

1 საბჭოთა კავშირის საწარმოების ორი მესამედი შეერთებული შტატების 
დახმარებით აშენდა.
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მაც რუ სე თი სა ჯა როდ დაამ ცი რა და „რე გიო ნულ მო თა მა შედ“ შეა ფა სა, 

ბა რაკ ობა მა იყო. ამ შე ფა სე ბამ მოს კო ვის გეო პო ლი ტი კუ რი ამ ბი ციე ბის 

დამ ცი რე ბის ტენ დენ ციას დაუ დო სა თა ვე, რო მე ლიც შემ დგომ დო ნალდ 

ტრამ პმაც გააგ რძე ლა. მოს კოვ თან ორ მხრი ვი ურ თიერ თო ბის ფორ მა ტის 

უგუ ლე ბელ ყო ფით, ევ რო პა ში რუ სე თის „ე ნერ გე ტი კუ ლი რო ლის“ და სუს

ტე ბით და შეია რა ღე ბა თა კონ ტრო ლის რე ჟი მის გაუქ მე ბით რუ სულ სის ტე

მას, ნებ სით თუ უნებ ლიედ, მძი მე დარ ტყმა პრე ზი დენ ტმა ტრამ პმაც მია

ყე ნა.

კრემ ლი პრე ზი დენტ ბაი დე ნის გუნ დის გან რუ სეთ თან ურ თიერ თო ბის 

დღის წეს რი გის გაც ნო ბას ელის და ყუ რად ღე ბით აკ ვირ დე ბა ვა შინ

გტონ ში მიმ დი ნა რე დე ბა ტებს. ვა შინ გტონ ში ტრა დი ციად ჩა მო ყა ლიბ და 

ახა ლი საპ რე ზი დენ ტო ად მი ნის ტრა ციის მიერ მოს კოვ თან ორ მხრი ვი 

ურ თიერ თო ბის ე.წ. „გა დატ ვირ თვით“ დაწ ყე ბა. ის ტო რიუ ლი გა მოც დი

ლე ბა მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ ეს ინი ცია ტი ვა ყო ველ თვის იმედ გაც რუე ბით 

სრულ დე ბო და.

ამ ჯე რად, შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის რუ სეთ თან ურ თიერ თო ბის მო მა ვალ ზე იშ

ვია თი ერ თსუ ლოვ ნე ბაა. ახა ლი საპ რე ზი დენ ტო ად მი ნის ტრა ციის და ნიშ ვნას 

მოს კო ვი ტრა დი ციუ ლი კე თილ გან წყო ბით და ურ თიერ თო ბე ბის „გა დატ

ვირ თვის“ იმე დით შეხ ვდა. თუმ ცა ამ ჯე რად კრემ ლი სკეპ ტი კუ რად აფა სებს 

ურ თიერ თო ბე ბის გა მოს წო რე ბის პერ სპექ ტი ვებს. რო გორც კრემ ლის აპო

ლო გე ტი, ისე პუ ტი ნის მო წი ნააღ მდე გე რუ სი ექ სპერ ტე ბი თან ხმდე ბიან, რომ 

ახა ლი ურ თიერ თო ბის მთა ვა რი მა ხა სია თე ბე ლი „კონ ფრონ ტა ცია და აგ რე

სიუ ლი მე ტო ქეო ბა“ იქ ნე ბა. კრემ ლის „სა სი ცოც ხლო მნიშ ვნე ლო ბის პრიო

რი ტე ტი“ შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მაქ სი მა ლუ რი შეზ ღუდ ვა იქ ნე ბა.2 ტრამ პის 

საპ რე ზი დენ ტო ვა დის ქაო სით მო ცულ მა და სას რულ მა, რო მე ლიც 6 იან ვარს 

კა პი ტო ლიუ მის იე რი შით აღე ბის მცდე ლო ბით აღი ნიშ ნა, მოს კოვ ში შექ

მნა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ამე რი კის ში და პრობ ლე მე ბი მის გეო პო ლი ტი კურ 

როლს დაა სუს ტებს. 

ამე რი კუ ლი დე ბა ტე ბი უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ჩანს. თვალ ში სა ცე მია პრაგ

მა ტის ტთა გავ ლე ნია ნი ფრთა, რო მე ლიც თა ნამ შრომ ლო ბის გა ნახ ლე ბის 

იმედს არ კარ გავს.3

2 www.themoscowtimes.com/2021/01/04/foreignpolicyexpertsmaprussiasplansfor
2021a72365

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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თანამშრომლობის 
შესაძლებლობები

რუ სე თი სა და შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ურ თიერ თო ბე ბის ის ტო რია მიგ ვა ნიშ

ნებს, რომ ამ ორი ქვეყ ნის სის ტე მე ბის შეუ თავ სებ ლო ბა მათ შო რის მე ტო ქეო

ბა სა და მტრულ და მო კი დე ბუ ლე ბას გარ დაუ ვალს ხდის. ამ კონ ტექ სტში მათ 

შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა „ა ნო მა ლიაა“, და პი რის პი რე ბა კი ურ თიერ თო ბე ბის 

„ნორ მა ლუ რი“ მდგო მა რეო ბა. მიუ ხე და ვად ამი სა, ის მის კით ხვა: რამ დე ნად 

შე საძ ლე ბე ლია მათ შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა იმ შემ თხვე ვა ში თუ შეერ თე ბუ

ლი შტა ტე ბი აღარ შეე ხე ბა იმ თე მებს, რომ ლე ბიც რუ სეთს აღი ზია ნებს?

თუ მოვ ლე ნე ბის ასე გან ვი თა რე ბის ალ ბა თო ბას დროე ბით გვერ დზე გა დავ

დებთ, შე საძ ლოა ამ კით ხვას და დე ბი თი პა სუ ხი გავ ცეთ. მოს კოვ ში არ სე ბუ ლი 

კონ სენ სუ სის თა ნახ მად საერ თა შო რი სო წეს რიგ ში „ნეო ლი ბე რა ლიზ მის“ და 

„ლი ბე რალ ინ ტერ ნა ციო ნა ლიზ მის“ დღეე ბი დას რუ ლე ბუ ლია. შეერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბი საერ თა შო რი სო ას პა რე ზი დან გა დის. წარ მოიშ ვა გლო ბა ლუ რი მას

შტა ბის პრობ ლე მე ბი, რო მელ თა სიის სა თა ვე ში კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მიაა. 

ამ სირ თუ ლეე ბის გა და ლახ ვა ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს კო ლექ ტიურ მოქ მე დე

ბას მოით ხოვს, მიუ ხე და ვად 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 კოა ლი ციის შექ მნა ის ამო ცა ნე ბია, რო მელ თა 

გა დაწ ყვე ტა სა ჭი როებს და ამარ 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 უკე თე სი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის შე საძ ლოა 

გა მარ თლე ბუ ლად ჩან დეს კრემ ლის თვის გა მა ღი ზია ნე ბე ლი სა კით ხე ბის 

გვერ დზე გა და დე ბა.

ასეთ მიდ გო მას კრემ ლი და დე ბი თად შეხ ვდე ბა. ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციის 

მხრი დან ასე თი ნა ბი ჯის გა დად გმა მოს კოვს მია ნიშ ნებს, რომ შეერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბი უარს ამ ბობს სა კუ თა რი სა გა რეო პო ლი ტი კის ნორ მა ტიულ ტრა დი

ცია ზე. 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 მოით ხოვს. 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 ციის მი ზე ზი იყო. მოს კოვს 

ექ ნე ბა მო ლო დი ნი, რომ ვა შინ გტო ნი კიევ ზე მოახ დენს ზე წო ლას, რა თა ამ 

უკა ნას კნელ მა უა რი თქვას ნა ტო ში ინ ტეგ რა ცია ზე, ანექ სი რე ბუ ლი ყი რი მი 

4 Walter Russell Mead, The End of the Wilsonian Era. Why Liberal Internationalism 
Failed, The Foreign Affairs, January/February 2021
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კი რუ სე თის ტე რი ტო რიად აღია როს. გუ ლუბ რყვი ლოა იმის ვა რაუ დი, რომ 

მოს კო ვის დონ ბასს უპი რო ბოდ და ტო ვებს. პი რი ქით, მოს კო ვი დონ ბა სის

თვის გან სა კუთ რე ბულ სტა ტუსს მოით ხოვს, რო მე ლიც რე გიო ნის მოს კო ვი

სად მი მორ ჩი ლე ბის გრძელ ვა დია ნი გა რან ტია იქ ნე ბა. შეერ თე ბულ შტა ტებს 

მოუ წევს ამ შე თან ხმე ბა ზე ევ რო პე ლე ბის და თან ხმე ბა და კიე ვის მიერ აღ მო

სავ ლეთ უკ რაი ნა ზე კონ ტრო ლის აღ დგე ნის შემ დეგ მოს კოვ ზე და კის რე ბუ

ლი სან ქციე ბის გაუქ მე ბა ზე ზრუნ ვა. რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია უკ რაი ნა ასეთ 

დათ მო ბებ ზე წა ვი დეს? ეს ძნე ლი წარ მო სად გე ნია. პრო რუ სუ ლი დონ ბა სის 

უკ რაი ნულ სა ხელ მწი ფო ში რე ინ ტეგ რა ცია მას შიგ ნი დან დაა სუს ტებს. მოს

კო ვი მი სი მოთ ხოვ 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 ახა ლი გუნ დის შე მად გენ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ეს უკი 

დუ რე სად არა რეა ლის ტუ რი სცე ნა რი. პრე ზი დენ ტი ბაი დე ნის თვის და მი სი გა

რე მოც ვის თვის ასე თი სცე ნა რი მიუ ღე ბე ლი იქ ნე ბა და თუ ვინ მე მოს კოვ ში 

ასეთ შე საძ ლებ ლო ბა ზე ფიქ რობს, დროა გა მოიღ 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 მიერ 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 აღია რებს და პი რო ბას და დებს, რომ ასე 

აღა რას დროს მოიქ ცე ვა. ასე თი ფაქ ტიც წარ მოუდ გე ნე ლია. კრემ ლის დე ვი ზი 

უც ვლე ლია: არას დროს აღია რო! 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 შეას რუ ლოს? ეს ძნე ლი წარ მო სად გე ნია. 

დღეს და დას ტუ რე ბუ ლად შეიძ ლე ბა იმის თქმა, რომ კრემ ლი ნამ დვი ლად 

კარ გავს გავ ლე ნას პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში. შეერ თე ბულ მა შტა ტებ მა უნ და 

გა დაწ ყვი ტოს ვი სი გავ ლე ნის ზრდა იქ ნე ბა მის თვის ამ რე გიონ ში სა სურ ვე

ლი: ირა ნის? თურ ქე თის? ჩი ნე თის? ვა შინ გტონ მა შე საძ ლოა გა დაწ ყვი ტოს, 

რომ, სა ბო ლოო ჯამ ში, რუ სე თის მიერ რე გიონ ზე გავ ლე ნის შე ნარ ჩუ ნე ბა იქ

ნე ბა უმ ჯო ბე სი. მი მაჩ ნია, რომ ასე თი არ ჩე ვა ნი ახა ლი ად მი ნის ტრა ციის თვის 

მიუ ღე ბე ლი იქ ნე ბა.

ამე რი კა სა 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 ვიწ ყდეს 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 ნააღ მდე გე ზე გა მარ ჯვე ბა მის გა ნად გუ რე ბას გუ ლის ხმობს. მოს კო ვის

თვის ამე რი კის მიერ გა კე თე ბუ ლი დათ მო ბე ბი სი სუს ტის მა ნიშ ნე ბე ლი იქ

ნე ბა. მოს კოვს არას დროს უთ ქვამს უა რი ასე თი სი სუს ტეე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე. 

ასეთ დათ მო ბებს დღეს არა ვინ უნ და ელო დოს. 

ძნე ლი წარ მო სად გე ნია მოს კო ვი და დე ბი თად შეხ ვდეს ვა შინ გტო ნის მიერ 
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დათ მო ბე ბის ნაც ვლად რუ სე თის აგ რე სიუ ლი პო ლი ტი კის მრა ვალ მხრი ვი 

მო ლა პა რა კე ბე ბის ფორ მატ ში გა ნეიტ რა ლე ბის მცდე ლო ბებს: ორ მხრი ვი მო

ლა პა რა კე ბე ბი დან გას ვლა მოს კო ვის საერ თა შო რი სო პრეს ტიჟს აკ ნი ნებს. 

ამე რი კე ლი პრაგ მა ტის ტე ბი იდეო ლო გიუ რი მემ კვიდ რეო ბის გა დააზ რე ბას 

მოით ხო ვენ: „ჩვენ არას წო რი ინ ტერ პრე ტა ციე ბი სა 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 უა რი თქვას მი სი 

სა გა რეო პო ლი ტი კის დოქ ტრი ნის აქ სიო მებ ზე: ნა ტოს საფ რთხე ზე, და სავ

ლე თის მიერ „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 ელო დოს ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციის მიერ მის 

მი მართ გა კე თე ბულ დათ მო ბებს და არც კრემ ლის გან არის 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. 

ასე თი წი ნააღ მდე გო ბე ბის მიუ ხე და ვად, იყო პე რიო დე ბი, რო ცა რუ სეთ სა 

და შეერ თე ბულ შტა ტებს ურ თიერ თო ბა და დე ბით დი ნა მი კას ინარ ჩუ ნებ და. 

გორ ბა ჩო ვის, ელ ცი ნი სა და პუ ტი ნის მმარ თვე ლო ბის საწ ყის ეტაპ ზე საბ ჭო თა 

კავ ში რი სა და რუ სე თის შეერ თე ბულ შტა ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა პარ ტნიო

რო ბის ფორ მას ინარ ჩუ ნებ და. აქ სა ჭი როა კრემ ლის იმ მო ტი ვე ბის და ნახ ვა, 

რომ ლე ბიც ამ მე გობ რულ 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 შეერ თე ბულ შტა ტებ თან მე ტო ქეო ბის შეუძ ლებ ლო ბის გააზ

რე ბა იყო. ამ რეა ლო ბის 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 დააჩ ქა რა.

ელ ცინ მა შეერ 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 ეკო ნო მი კუ რი ტრან სფორ მა ციის 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 ციულ პო ზი ციას 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 ფი ლი იუ გოს ლა

ვიის ტე რი ტო რია ზე 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 თიერ თო ბის და ძაბ ვა მოყ ვე ბა. 2001 წელს 

პუ ტი ნის მიერ 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 ციის სურ ვილს ეფუძ ნე ბო და. 

მყი სიე რად შეიც 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 თიერ თო ბის თვის მზად 

5 Time to Rethink Our Russia Policy https://www.politico.com/news/
magazine/2020/08/05/openletterrussiapolicy391434
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არ იყო: ურ თიერ თო ბამ კვლავ კონ ფრონ ტა ციუ ლი ლო გი კა შეი ძი ნა. 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 აუ ცი

ლე ბე ლი. პუ ტი ნის რე ჟი მის ერ თერთ ბურ ჯად ან ტი ა მე რი კა ნიზ მი იქ ცა.

დამაბნეველი შეფასებები

რუ სე თი სა და შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის დაახ ლოე ბის მომ ხრეე ბის, ე.წ. „პრაგ მა

ტის ტე ბის“ შე ფა სე ბე ბი თავ ზარ დამ ცე მია. ისი ნი თან ხმდე ბიან, რომ ორ მხა რეს 

შო რის და პი რის პი რე ბა „არ ეფუძ ნე ბა პო ლი ტი კურ ლი დე რებს შო რის გაუ გებ

რო ბას ან უთან ხმოე ბებს, რო მელ თა დაძ ლე ვა ორ მხრი ვი დია ლო გით 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“ აღია რე ბენ მხა რეე ბის „მსოფ ლიო წეს რი გის ხედ ვებს, 

გეო პო ლი ტი კურ 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 ეწი ნააღ მდე გე ბა 

შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გლო ბა ლურ ლი დე რო ბას, მსოფ ლიო წეს რიგს, რომ

ლის დამ კვიდ რე ბა შიც ამე რი კამ უდი დე სი რო ლი ითა მა შა. მოს კო ვი ერე ვა ამე

რი კის ში და პო ლი ტი კა ში რა თა გაამ წვა ვოს სა ზო გა დოე ბის პო ლა რი ზა ცია და 

შებ ღა ლოს ამე რი კის დე მოკ რა ტიის რე პუ ტა ცია“.8 რამ დე ნად გა მარ თლე ბუ ლია 

ამ კონ ტექ სტში აზ რია ნი თა ნამ შრომ ლო ბის იმე დი? მე ტიც, „პრაგ მა ტის ტე ბი“ 

ადას ტუ რე ბენ, რომ მხა რეე ბი ვერ შეძ ლე ბენ მა თი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბის 

შეც ვლას ან „სა სი ცოც ხლო ინ ტე რე სებ ზე უა რის თქმას“. მკით ხვე ლებს შე ვახ

სე ნებ, რომ პუ ტი ნის რუ სე თის ერ თერ თი „სა სი ცოც ხლო ინ ტე რე სი“ შეერ თე

ბუ ლი შტა ტე ბის და სუს ტე ბაა. რო გორ შეიძ ლე ბა თა ნამ შრომ ლო ბის მომ ხრეებს 

ეს ეს მო დეთ და თა ნამ შრომ ლო ბის მო ლო დი ნი ჰქონ დეთ?!

ბევრ კით ხვას აჩენს „პრაგ მა ტის ტე ბის“ მიერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნო ლო

გიაც. მათ თვის სა სურ ვე ლი მო დე ლი ასე გა მოი ყუ რე ბა: „საუ კე თე სო შემ თხვე

ვა ში ჩვე ნი ურ თიერ თო ბე ბი კონ კუ რენ ციი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის შე რეულ 

ფორ მას მიი ღებს. პო ლი ტი კის უმ თავ რე სი მი ზა ნი ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი და 

უსაფ რთხო წო ნას წო რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა იქ ნე ბა“.

6 Dmitry Trenin and Thomas Graham, How to safely manage the UsRussia Great
Power 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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და საწ ყი 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 შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი ცდი ლო

ბენ უკე თე სე ბი და მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტუ რე ბი იყ ვნენ. რო მელ სფე როებ

ში შეიძ ლე ბა იყოს ასე? შე საძ ლოა ვი ვა რაუ დოთ, რომ ეს ეკო ნო მი კი სა და 

იდეო ლო გიურ ას პა რეზ ზე იყოს 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 აღარ გაუ წე ვია. 

პუ ტი ნის რუ სე თი ცდი ლობს გა დარ ჩეს და სის ტე მის გა დაგ ვა რე ბა შეა ჩე როს. 

მიუ ხე და ვად უამ რა ვი პრობ ლე მი სა, ვე რა ვინ იტ ყვის, რომ შეერ თე ბუ ლი შტა

ტე ბი გა დაგ ვა რე ბის გზა ზეა! სამ ხედ რო კონ კუ რენ ცია? ეს ნიშ ნავს, რომ ორი

ვე მხა რე ერ თმა ნე თის შე კა ვე ბას სამ ხედ რო სა შუა ლე ბე ბით ცდი ლობს. შე კა

ვე ბა კონ კუ რენ ციის გან გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მის მე ტო ქეო ბას გუ ლის ხმობს. 

ვი თა რე ბას ვერც „მე ტო ქეო ბა“ აღ წერს – ის მხა რეე ბის სი მეტ რიულ რე სურ

სებს გუ ლის ხმობს. არას წო რია „კონ ფრონ ტა ციაც“, რო მელ შიც ყო ველ თვის 

არ სე ბობს მი ზა ნი. რუ სულ ა მე რი კულ კონ ტექ სტში ასე თი მი ზა ნი ერ თმა ნე

თის შე კა ვე ბაა.

შე საძ ლე ბე ლია ვი ვა რაუ დოთ, თუ რა ტომ აკე თე ბენ „პრაგ მა ტის ტე ბი“ არ

ჩე ვანს ტერ მი ნი „კონ კუ რენ ციის“ სა სარ გებ ლოდ – „კონ კუ რენ ცია“ „თა ნამ

შრომ ლო ბის“ შე საძ ლებ ლო ბას აჩენს. სა პი რის პი რო ლო გი კა აქვს „შე კა ვე

ბას“, რო მე ლიც დია ლო გის თვის შეზ ღუ დულ სივ რცეს ტო ვებს. 

„ურ თიერ თსა სარ გებ ლო ურ თიერ თო ბის“ იმე დიც ანა ლო გიუ რი რი ტო რი კუ

ლი ფან დის შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს. ის, რაც შე საძ ლოა შეერ თე ბუ ლი შტა

ტე ბის თვის იყოს 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 შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გა ნად გუ რე ბა იქ ნე ბა. 

რო გორც ჩანს, „ურ თიერ თსა სარ გებ ლო“ თა ნამ შრომ ლო ბის მო ლო დი ნი 

ამე რი კის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი რა ციო ნა ლიზ მის რწმე ნი დან გა მომ დი ნა

რეობს“: რუ სებ მა უა რი 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 იმა შია, რომ 

რუ სულ სის ტე მას „რა ციო ნა ლუ რო ბის“ გან სხვა ვე ბუ ლი ხედ ვა აქვს  ის ვერ 

მის ცემს თავს უფ ლე ბას იყოს მე გობ რუ ლი გეო პო ლი ტი კურ ოპო ნენ ტთან. 

შუღ ლზე უა რის თქმა სა ფუძ ველს გა მოაც ლის მი სი თვით გა დარ ჩე ნის მე ქა

ნიზმს, რო მე ლიც „მტრის ხა ტის ძიე ბა ზეა“ დამ ყა რე ბუ ლი.

“პრაგ მა ტის ტებს“ ჯიუ ტად სწამთ, რომ ბირ თუ ლი ომის საფ რთხე ორი ვე მხა

რეს საერ თო ენის გა მო ნახ ვის კენ უბიძ გებს. ასე თი საფ რთხე ნაკ ლე ბად და

მა ჯე რებ ლად ჩანს, ძნე ლია რო მე ლი მე მხა რე ში თავ გან წირ ვის ასე თი ხა

რის ხი დაი ნა ხო. ამა ვე დროს, სა ხე ზეა სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც 
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მხა რეებს თა ნამ შრომ ლო ბის მა გივ რად კონ ფრონ ტა ციის კენ უბიძ გებს. მა გა

ლი თად, ში და პო ლი ტი კის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა მო კრემ ლის თვის ან ტი ა მე

რი კუ ლი მო ბი ლი ზა ციის შე ნარ ჩუ ნე ბა ვა შინ გტონ თან დაახ ლოე ბა ზე ბევ რად 

უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია.

რა მოაქვს ნორმატიულ დღის 
წესრიგს

პირ და პირ რომ ით ქვას, რუ სე თი სა და შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის დია ლო გი სად

მი ნორ მა ტიულ მიდ გო მა ში ამა თუ იმ სა კით ხზე შე თან ხმე ბის მიღ წე ვა კრემ

ლის მიერ რუ სეთ ში ადა მია ნის 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 რიუ ლი მთლია ნო ბის პა ტი ვის ცე მის ხა რის ხზეა 

და მო კი დე ბუ ლი.9 ში და არეუ ლო ბით და კა ვე ბუ ლი ამე რი კის ფონ ზე, რამ დე

ნად მო სა ლოდ ნე ლია ვა შინ გტონ მა რუ სეთ თან ურ თიერ თო ბა ში უპი რა ტე სო

ბა „ნორ მა ტიულ მიდ გო მას“ მია ნი ჭოს? ტრამ პის საპ რე ზი დენ ტო ვა დის დრა

მა ტულ მა და სას რულ მა ბევ რი კით ხვა გაა ჩი ნა ამე რი კის უნარ ზე ნე ბის მიერ 

ვი თა რე ბა ში დაიც ვას კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა და ხე ლი შეუწ ყოს დე მოკ რა ტიუ

ლი სტან დარ ტე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში.

წარ მო ვიდ გი ნოთ სი ტუა ცია, რო ცა ამე რი კამ ნორ მა ტიუ ლი ლო ბო ტო მია გა ნი

ცა და და მოს კოვს მია ნიშ ნებს, რომ მას თან დია ლოგს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა

ში გააგ რძე ლებს, თუ კრემ ლი და სავ ლე თი სად მი აგ რე სია ზე უარს უტ ყვის. 

მარ თლაც, შეერ 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 უბიძ გოს. მიუ

ხე და ვად ამი სა, რუ სუ ლი სის ტე მის თვის შეუძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა შეერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბის გან შექ მნილ მტრის ხა ტის ხატ ზე უა რის თქმა. ასე თი ნა ბი ჯის ერ თა

დერ თი წი ნა პი რო ბა თა ვად სის ტე მის ცვლი ლე ბა უნ და იყოს. შე კა ვე ბის ამე

რი კულ მა პო ლი ტი კამ კრემლს სა კუ თა რი პო ლი ტი კის დი ვერ სი ფი კა ციას, ექ

სპან სიი სა და ძა ლის პროექ ციის სა შუა ლე ბე ბის დახ ვე წას აი ძუ ლებს. კრემ ლი 

ხელს ვერ აი ღებს 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 უა რის 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/russiaresetresponseopen
letter393176
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პუ ტი ნის სის ტე მის სა პა სუ ხო რეაქ ცია რუ სუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბი სა 

და ოპო ზი ციის დარ ბე ვა და რეპ რე სიე ბი იქ ნე ბა. ასე თი რეაქ ცია უკ ვე ვი ხი ლეთ 

2021 წლის იან ვარ ში, რო ცა რუ სეთ ში დაბ რუ ნე ბულ ალექ სეი ნა ვალ ნის უკა ნა

ნო და კა ვე ბას საპ რო ტეს ტო აქ ციე ბი მოჰ ყვა. გა რე სამ ყა როს ნე ბის მიერ წნეხს 

ში და პო ლი ტი კუ რი სივ რცის რეპ რე სიე ბი მოს დევს. დას კვნა სამ წუ ხა როა: 

შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მიერ 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 დოე

ბას მოუ წიოს.

შეერ თე ბულ შტა ტებს შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის მარ თვა რუ სეთ თან დია ლო გის 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო რიც ხვის გა რე შე უნ და შეძ ლოს. ის ტო რიუ ლი 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 იზო ლი რე ბის ექ სპე რი მენ ტი კრემლს აი ძუ ლებს 

მსოფ ლიოს აჩ ვე ნოს ის ფა სი, რომ ლის გა დახ და მი სი იზო ლი რე ბის მცდე

ლო ბას მოჰ ყვე ბა. რამ დე ნად მზად არიან შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და და სავ

ლე თი ახა ლი „ცი ვი ომის თვის“? 

შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის რუ სე თი სად მი ნორ მა ტიულ მიდ გო მას შე დე გი კო

ლექ ტიუ რი და სავ ლე თის მხარ და ჭე რის შემ თხვე ვა ში მოჰ ყვე ბა. თუმ ცა ასე თი 

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 ვია თად ვხვდე ბით. 

პუტინის სისტემა ნდობას 
გამორიცხავს

შეერ თე ბულ შტა ტებ თან ურ თიერ თო ბა ზე გავ ლე ნის ერ თა დერ თი ფაქ ტო რი 

რუ სე თის აგ რე სიუ ლი სა გა რეო პო ლი ტი კი სად მი ტრა დი ციუ ლი მიდ რე კი ლე

ბა არ არის. ყვე ლა ზე მძლავ რი ფაქ ტო რი რუ სე თის ცი ვი ლი ზა ციის ტრაექ ტო

რია და „რუ სუ ლი სის ტე მის“ ლო გი კაა. კრემ ლმა უა რი თქვა მო დერ ნის ტულ 

დღის წეს რიგ ზე. ამით ის მია ნიშ ნებს, რომ და სავ ლეთ თან კონ ფრონ ტა ციის

თვის მზა დაა: და სავ ლე თი რუ სე თის მო დერ ნი ზა ციის ტრა დი ციუ ლი წყა რო 

იყო. 



32

პუ ტი ნის ეპო ქის და სას რუ ლის ში ში, ძა ლაუფ 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 აუ ცი ლებ ლო ბა კრემლს ძა ლის მიე რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბი სა და 

სა ზო გა დოე ბის გა რე შე ძა ლე ბის გავ ლე ნის გან იზო ლი რე ბის კენ უბიძ გებს. 

ბე ლო რუს ში დატ რია ლე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა და ხა ბა როვ სკში გა მარ თულ მა 

საპ რო ტეს ტო აქ ციებ მა კრემ ლი რეპ რე სიუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის მი

ზან შე წო ნი ლო ბა ში დაარ წმუ ნა. რუ სულ მა სის ტე მამ „ცი ხე სი მაგ რის“ მო დელ

ზე გა დას ვლა დაიწ ყო. 

ამ ვი თა რე ბა ში მო ბი ლი ზა ციის საკ ვან ძო ელე მენ ტი ში და და გა რე მტრის ხა

ტის ძიე ბაა. ამე რი კა ასე თი მტრის იდეა ლუ რი სა ხეა. კრემ ლის მიერ ში და 

პო ლი ტი კურ სივ რცე ში და ნა ხუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა საერ თა შო რი სო 

კონ ფრონ ტა ციის შე საძ ლო რის კებს გა და წო ნის. 

კრემ ლის აგ რე სიუ ლი პო ლი ტი კას მხარს ან ტი ა მე რი კუ ლი პრო პა გან დით 

გა ჯე რე ბუ ლი რუ სუ ლი სა ზო გა დოე ბის დი დი ნა წი ლი უჭერს მხარს. 2020 წლის 

ბო ლოს, შეერ თე ბულ შტა ტებს და დე ბი თად „ლე ვა და ცენ ტრის“ მიერ გა მო

კით ხულ რუ სე თის მო ქა ლა ქე თა 35% აფა სებ და, 51%მა კი ნე გა ტიუ რი და

მო კი დე ბუ ლე ბა გა მო ხა ტა.10 70%მა შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი რუ სე თის მტრად 

შეა ფა სა.11 ტრამ პის პრე ზი დენ ტო ბამ ამე რი კი სად მი უარ ყო ფი თი და მო კი დე

ბუ ლე ბა რუ სე თის სა ზო გა დოე ბის ტრა დი ციუ ლად პრო და სავ ლურ წრეებ შიც 

გაა ჩი ნა. 

ეს ვი თა რე ბა გან სა კუთ რე ბით ირო ნიუ ლია, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ რუ სეთ

ში შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თაო ბა 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 კით ხულ თა 74% 

რუ სე თის უმ თავ რეს პარ ტნიო რად შეერ თე ბულ შტა ტებს ასა ხე ლებ და. 37% 

ამე რი კის გან დახ მა რე ბას ელო და (9% გერ მა ნიის გან). 51% ამე რი კას მე გობ

რულ ქვე ყა ნად აფა სებ და, 16% კი მო კავ ში რედ! შეერ 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 კით ხულ თა 38%, რო მე ლიც „და მოუ კი დე

ბე ლი სა ხელ მწი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბის“ ქვეყ ნებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე 

მნიშ ვნე ლოვ ნად შეერ თე ბულ შტა ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბას მიიჩ 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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ახალი სირთულეები

ახალ მა გლო ბა ლურ მა რეა ლო ბამ რუ სე თის თვის მოუ ლოდ ნე ლი სირ თუ

ლეე ბი წარ მოშ ვა. რას ნიშ ნავს შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საერ თა შო რი სო ას

პა რე ზი დან უკან და ხე ვა რუ სე თის თვის? მოს კოვს უწევს შეერ თე ბუ ლი შტა ტე

ბის რუ სე თის მო წი ნააღ მდე გის სტა ტუ სის მნიშ ვნე ლო ბის შემ ცი რე ბა. რო მელ 

ქვე ყა ნას შეუძ 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“ საერ თა შო რი სო სის ტე მის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე კრემ ლის 

გაუ თა ვე ბე ლი საუ ბა რი შე საძ ლოა ახ ლა მოს კო ვის თა ვის ტკი ვი ლად იქ ცეს. 

რუ სეთს რამ დე ნი მე გრა ვი ტა ციუ ლი ცენ ტრის მქო ნე საერ თა შო რი სო სის ტე

მას თან ურ თიერ თო ბის გა მოც დი ლე ბა არას დროს მიუ ღია. რუ სე თის პო ლი

ტი კა და პრო პა გან და შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მიერ დო მი ნი რე ბუ ლი ერ თპო

ლა რულ მსოფ ლიოს თან ან ტა გო ნიზმს ეფუძ ნე ბა. 

რუ სე თი ვერ მის ცემს თავს „მეო რე ეშე ლონ ში“ გა დას ვლის უფ ლე ბას. ზე სა

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 ლეო ბა ამ სტა ტუ სი სად მი ინ ტე რესს კარ გავს, მაგ რამ ელი ტე

ბი სა და მმარ თვე ლი წრეე ბის ლე გი ტი მა ციის თვის ის სა სი ცოც ხლო მნიშ ვნე

ლო ბი საა. 

რო გორ აპი რებს რუ სე თი შეი ნარ ჩუ ნოს ეს სტა ტუ სი პოს ტპან დე მიურ მსოფ

ლიო ში? „ა ხა ლი იალ ტა“ გა მო რიც ხუ ლია, ტე რი ტო რიუ ლი ექ სპან სია თვით

მკვლე ლო ბის კენ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა. რუ სეთს უკ ვე უჭირს სა კუ თა რი 

სამ ყა როს შე ნარ ჩუ ნე ბა: პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში ახა ლი მო თა მა შეე ბი, მათ 

შო რის ჩი ნე თი და თურ ქე თი, აქ ტიუ რო ბენ. უკ რაი ნამ და მოლ დო ვამ ევ რო

პის კენ აი ღეს გე ზი. რა რჩე ბა რუ სეთს? მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის სა ში ნაო საქ

მეებ ში კი ბერ სა შუა ლე ბე ბი თა და ელი ტე ბის გა და ბი რე ბით ჩა რე ვა – ასე თია 

დღეს გეო პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის რუ სე თის ხელთ არ სე ბუ ლი ბერ კე ტე ბი. 

რო გორ წარ სუ ლი იმ პე რიე ბის გა მოც დი ლე ბა მია ნიშ ნებს, ნაკ ლე ბად ამ ბი

ციუ რი რო ლის თვის მზა დე ბა რუ სე თის თვი საც მტკივ ნეუ ლი 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 

შეიძ ლე ბა იქ ცეს. 

ამ გარ და მა ვა ლი პე რიო დის შე დე გე ბი შეერ 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. ამას გეოგ რა ფიუ ლი სიახ ლო
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ვი სა და პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბის მო ცუ ლო ბა 

გა ნა პი რო ბებს. 

ნიშ ნავს თუ არა ეს რუ სეთ სა და შეერ თე ბულ შტა ტებს შო რის დია ლო გის გა

მო რიც ხვას? რა თქმა უნ და, არა. თუმ ცა შე საძ ლებ ლო ბე ბი უფ რო რეა ლის

ტურ შე ფა სე ბას მოით ხოვს. 

სის ტე მე ბის შეუ თავ სებ ლო ბა არ ნიშ ნავს, რომ მა თი შე ხე დუ ლე ბე ბი „საერ

თო ინ ტე რე სებ ზე“ ერ თმა ნეთს დაემ თხვე ვა. პან დე მიის მსგავ სი გლო ბა ლუ რი 

პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბა, ერ თმა ნეთ თან ურ თიერ თო ბა ში მე ტი თავ შე კა ვე

ბის სა ფუძ ვე ლი შეიძ ლე ბა გახ დეს. ამა ვე დროს, ზო მიე რე ბა პუ ტი ნის რე ჟი მის 

თვით გა დარ ჩე ნის მე ქა ნიზ მის ლო გი კას ეწი ნააღ მდე გე ბა. კონ ფრონ ტა ციის 

გა ნახ ლე ბა კრემლს ნე ბის მიერ დროს შეიძ ლე ბა დას ჭირ დეს, რეა ლუ რი საფ

რთხის არ სე ბო ბას ამ შემ თხვე ვა ში დი დი მნიშ ვნე ლო ბა არ ექ ნე ბა. 

ვერ გა მოვ რიც ხავთ 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 ციის გან გაა თა ვი

სუფ ლებს. რა თქმა უნ და, ვე რა ვინ წარ მოიდ გენს საი დან შეიძ ლე ბა ასე თი 

ლი დე რი გაჩ ნდეს იმ სის ტე მა ში, რო მე ლიც ათ წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში 

აღ ვი ვებ და ან ტი ა მე რი კულ და ან ტი და სავ ლურ გან წყო ბებს. გარ და ამი სა, 

ყვე ლა ლი დერს უნ და ახ სოვ დეს გორ ბა ჩო ვის ბე დი, რო მელ მაც ომის პა რა

დიგ მა ზე უა რის თქმით საფ რთხე ში მთლია ნად საბ ჭო თა სის ტე მა ჩააგ დო. 

რუ სე თის ლი ბე რა ლუ რი უმ ცი რე სო ბა, რო მე ლიც მო სახ ლეო ბის დაახ ლოე

ბით 15%ს შეად გენს, ქვეყ ნის და სავ ლეთ თან და ამე რი კას თან დაახ ლოე ბის 

დაჩ ქა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ვერ ითა მა შებს. 

ასე თი ცვლი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია თუ ახა ლი რუ სუ ლი ელი ტა დარ წმუნ დე ბა, 

რომ და სავ ლე თის ლი დერ თან კონ ფრონ ტა ციის გამ ძაფ რე ბა მა თი გა დარ ჩე

ნის თვი საც სა ში შია. ეს რუ სე თის მიერ მტრის ხა ტის გაუ თა ვე ბელ ძიე ბა სა და 

მი ლი ტა რიზ მზე და ფუძ ნე ბუ ლი თვით გა დარ ჩე ნის მე ქა ნიზ მზე უა რის თქმას 

ნიშ ნავს.

რუ სეთ ზე შეერ 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: ამე რი კე ლი “პრაგ მა ტის ტე ბი“ დარ წმუ ნე ბუ ლე ბი არიან, 

რომ რუ სე თი გა მოუს წო რე ბე ლია. შე სა ბა მი სად, რუ სე თის რე ფორ მი რე ბის

თვის და სავ ლე თი ვე რა ფერს გაა კე თებს. ისი ნი მიიჩ ნე ვენ, რომ „რუ სე თი 

ისე თი უნ და მი ვი ღოთ, რო გო რიც არის... პუ ტი ნის შე საძ ლო მემ კვიდ რე, მი

სი მე ტი დე მოკ რა ტიუ ლო ბის შემ თხვე ვა შიც კი, მი სი წი ნა მორ ბე დის მსგავ სად 

იმოქ მე დებს. ამე რი კუ ლი პო ლი ტი კის დამ კვიდ რე ბა არ გუ მენ ტზე, რომ ჩვენ 
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ამ მო ცე მუ ლო ბის შეც ვლა შეგ ვიძ ლია და გვე ვა ლე ბა, მცდა რია.“13 

ძნე ლია არ იფიქ რო, რომ ის ტო რია მუდ მი ვი გა მეო რე ბით სა ბო ლოოდ 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 ლოოდ 

გაი მარ ჯვა. და სავ ლე ლი გუ რუე ბი ამე რი კი სა და რუ სე თის პარ ტნიო რო ბის 

ახალ ეტაპ ზე და ამ უკა ნას კნე ლის და სავ ლეთ ში ინ ტეგ რა ცია ზე საუბ რობ

დნენ. რო გორც ის ტო რიის შემ დგომ მა ეტაპ მა აჩ ვე ნა, ლი ბე რა ლიზ მის მიერ 

მსოფ ლიო დაპ ყრო ბა და რუ სე თის და სავ ლეთ ში ინ ტეგ რა ცია ზე საუ ბა რი 

ნაად რე ვი 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. ისი ნი შე საძ ლოა მარ თლე ბი იყ ვნენ რუ სე თის უუ ნა რო ბა ზე გა

დაირ ჩი ნოს თა ვი სა კუ თა რი ის ტო რიის ფა ტა ლიზ მის გან. თუმ ცა ისი ნი რუ სე

თის რეა ლო ბის 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 არის ად ვი ლი. პე სი მის ტე ბი არ ით ვა ლის წი

ნე ბენ რუ სულ სა ზო გა დოე ბა ში მუდ მი ვად მზარდ ცვლი ლე ბე ბის მოთ ხოვ ნი

ლე ბას. ისი ნი რუ სუ ლი სა ზო გა დოე ბის მიერ ამ მოთ ხოვ ნი ლე ბის კონ კრე ტულ 

პო ლი ტი კურ შე დე გებ ში კონ ვერ ტა ციის უუ ნა რო ბას ხე და ვენ. ნა ვალ ნის უკა

ნო ნო და პა ტიმ რე ბის შემ დეგ გა მარ თულ მა მრა ვალ რიც ხო ვან მა საპ რო ტეს

ტო აქ ციებ მა შე საძ ლოა დააჩ ქა როს სიახ ლის ძიე ბა და პუ ტი ნის რე ჟიმს სტა

ტუს კვოს შე ნარ ჩუ ნე ბა გაუ ჭირ დეს. 

გარ და ამი სა, „მიი ღეთ რუ სე თი რო გო რიც არის“ მიდ გო მა პუ ტი ნის სის ტე მის 

ლე გი ტი მა ციას ახ დენს და მის რეპ რო დუქ ციას აად ვი ლებს. ეს შე ხე დუ ლე ბა 

ასე ვე რუ სი ოპო ზი ციო ნე რე ბის დე მო რა ლი ზა ციას ახ დენს და მათ ძა ლის ხმე

ვას აზრს უკარ გავს. 

უნ და ვა ღია როთ, რომ ნორ მა ტიულ მა მიდ გო მამ, რომ ლის ძი რი თა დი ელე

მენ ტე ბი „დე მოკ რა ტიის პრო მო ცია“, რუ სუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 

და ოპო ზი ციო ნე რე ბის მხარ და ჭე რა იყო, თა ვის თა ვი ამო წუ რა. კრემ ლმა 

ასე თი დახ მა რე ბის გა წე ვის ყვე ლა შე საძ ლო არ ხი გაა ნად გუ რა. 

რჩე ბა სა მი სფე რო, რო მელ შიც შეერ თე ბულ შტა ტებ სა და და სავ ლეთს რუ

სეთ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე ირი ბი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შეუძ ლიათ. 

პირ ვე ლი, ვა შინ გტონს შეუძ ლია ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტიის მო დე ლის 

მიმ ზიდ ვე ლო ბა რუ სე თი სა და სხვა ილი ბე რა ლუ რი ქვეყ ნე ბის თვის მნიშ ვნე

13 Time to Rethink Our Russia Policy https://www.politico.com/news/
magazine/2020/08/05/openletterrussiapolicy391434
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ლოვ ნად გა ზარ დოს. ამის 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 შეერ

თე ბულ შტა ტებ ზე მე ტად ევ რო პა შეიძ ლე ბა იყოს. 

მეო რე, შეერ თე ბულ შტა ტებ სა და ევ რო პას შეუძ ლიათ რუ სე თის გარ შე მო სივ

რცე ში მე ტი ჩარ თუ ლო ბი თა და ინ ვეს ტი ციით ისე თი სივ რცის შექ მნა, რო მე ლიც 

ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტიის მო დე ლის უპი რა ტე სო ბის თვალ სა ჩი ნო დე მონ

სტრი რე ბა იქ ნე ბა. ეს ცვლი ლე ბე ბის იმ პულსს მთელ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში 

გააძ ლიე რებს.

მე სა მე, კლეპ ტოკ რა ტიას თან და და სავ ლეთ ში მის ხელ შემ წყო ბებ თან ბრძო

ლა არა მარ ტო დაუბ რუ ნებს და სავ ლუ რი დე მოკ რა ტიის რწმე ნას რუ სულ სა

ზო გა დოე ბას, არა მედ კრემ ლის კო რუფ ციუ ლი სის ტე მის შე საძ ლებ ლო ბებ საც 

შეზ ღუ დავს. 

რა თქმა უნ და, ვერ ვიქ ნე ბით იმ დე ნად გუ ლუბ რყვი ლოე ბი, რომ გვჯე რო დეს 

ამ დღის წეს რი გის შეს რუ ლე ბა უახ ლოეს მო მა ვალ ში. სამ წუ ხა როდ, კრემ ლი 

კი დევ დიდ ხანს ისარ გებ ლებს საერ 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 ციის თვის აუ

ცი ლე ბე ლია. 

ძნე ლი წარ მო სად გე ნია პრე ზი დენტ ბაი დე ნის მიერ ამე რი კის რუ სეთ თან ურ

თიერ თო ბე ბის სრუ ლი გა და ფა სე ბა, მას ამის თვის საკ მა რი სი დრო და რე სურ

სი არც გააჩ ნია. რუ სეთ ში გა მო კით ხულ თა მხო ლოდ 12% თვლის, რომ ბაი დე

ნის საპ რე ზი დენ ტო ვა დის გან მავ ლო ბა ში რუ სეთ ა მე რი კის ურ თიერ თო ბე ბი 

გაუმ ჯო ბეს დე ბა.15

ად რე თუ გვიან შეერ თე ბულ მა შტა ტებ მა უნ და გა დაწ ყვი ტონ იმ აუს რუ ლე ბე

ლი მიზ ნის ბე დი, რო მე ლიც მი რაჟს დაემ სგავ სა – ეს რუ სეთ თან ისე თი ურ

თიერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბაა, რო მე ლიც კონ სტრუქ ციუ ლი 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 პრიო რი ტე ტი იქ ნე ბო და. ამა სო ბა ში, 

სხვა ნაკ ლე ბად მას შტა ბუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვაა შე საძ ლე ბე ლი. მა გა ლი თად, 

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 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/otnosheniyassshapridzhozefebajdene/
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რუ სე თის ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის მო დე ლის რეპ რო დუქ ციის ხე

ლის შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბის აღ მოფ ხვრა. 

ამ ჟა მად, შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და რუ სე თის ყვე ლა ზე რეა ლის ტუ რი მი ზა

ნი შეიძ ლე ბა ორ მხრი ვი უნ დობ ლო ბის ფონ ზე ურ თიერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ

ნე ბა იყოს. ასე თი დღის წეს რი გი ამ ბი ციას მოკ ლე ბუ ლია. ასეთ პი რო ბებ ში 

რაი მე 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 რეულ მი ზეზ თა შეს წავ ლა, რომ ლებ

მაც ურ თიერ თო ბა ჩიხ ში შეიყ ვა ნეს. არა სა სია მოვ ნო რეა ლო ბის აღია რე ბა 

შე საძ ლოა უკე თე სი ურ თიერ თო ბის უსა ფუძ ვლო იმედ ზე ნა ყო ფიე რი იყოს, 

რომ ლის ერ თა დერ თი შე საძ ლო და სას რუ ლი გა და დე ბუ ლი იმედ გაც რუე ბაა. 

ასე ვე 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 ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა 

და ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბის მომ ტა ნი იქ ნე ბა.
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ჯჯ
ო ბაი დე ნი საპ რე ზი დენ ტო მო ვა ლეო ბის შეს რუ ლე ბას მწვა ვე სა ში ნაო 

კრი ზი სის ფონ ზე შეუდ გა. კო ვიდ 19ის პან დე მიით და ზია ნე ბუ ლი ქვეყ

ნის ეკო ნო მი კა ღრმა რე ცე სია ში შე ვი და. თეთრ სახ ლში შეს ვლის თა ნა ვე 

ბაი დენ მა მი სი პრიო რი ტე ტე ბი ნათ ლად და სა ხა: ეს პან დე მიას თან ბრძო ლა, 

კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის შე ჩე რე ბა და შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ეკო ნო მი

კის 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 ლოიდ ოს ტინ მა სა გა რეო პო ლი ტი კის ორი ძი რი

თა დი მი მარ თუ ლე ბა გა მოყ ვეს: ამე რი კის მე გობ რებ თან და პარ ტნიო რებ თან 

კავ ში რე ბის გა ნახ ლე ბა და ჩი ნე თის საფ რთხის თვის სა თა ნა დო ყუ რად ღე

ბის მიქ ცე ვა. ამ უკა ნას კნელს ისი ნი შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის წი ნა შე არ სე ბულ 

უდი დეს საფ რთხედ მიიჩ ნე ვენ. ეს პრიო რი ტე ტე ბი შე სა ბა მი სად იყო ასა ხუ ლი 

2021 წლის მარ ტში გა მოქ ვეყ ნე ბულ „ე როვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის გარ და მა

ვალ სტრა ტე გია ში“ და სა ხელ მწი ფო მდივ ნის 2 მარ ტის გა მოს ვლა ში „სა გა

რეო პო ლი ტი კა ამე რი კე ლი ხალ ხის თვის“. 

რო გორც ყვე ლა ახ ლა დარ ჩეულ მა ად მი ნის ტრა ციამ ბაი დე ნის გუნ დმაც მო

ვა ლეო ბის შეს რუ ლე ბამ დე სე ნა ტის თან ხმო ბა უნ და მიი ღოს. კონ გრე სის ზე

და პა ლა ტამ უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და მა თი მოად გი ლეე ბი უნ და 

დაამ ტკი ცოს. ამა ვე დროს, ად მი ნის ტრა ციამ სა გა რეო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი 

სა კით ხე ბის გა და ხედ ვა დაიწ ყო. შეს წავ ლის შე დე გე ბი შემ დგომ სტრა ტე გიას 

და გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს დაე დე ბა სა ფუძ ვლად. გა დაუ დე ბე ლი სა ში ნაო საქ

მეე ბი სა და სა გა რეო პო ლი ტი კის მწვა ვე სა კით ხე ბის სიმ რავ ლის გათ ვა ლის

წი ნე ბით, ანა ლი ტი კო სებ სა და მი მომ ხილ ვე ლებს შო რის გაჩ ნდა კით ხვე ბი იმ 

დროი სა და რე სურ სე ბის თაო ბა ზე, რო მელ თა დათ მო ბა საც ახა ლი ად მი ნის

ტრა ცია ევ რა ზიის რე გიო ნის თვის შეძ ლებ და.

პირ ვე ლი მი ნიშ ნე ბა 26 იან ვარს ბაი დე ნი სა და პუ ტი ნის სა ტე ლე ფო ნო საუბ

რის შე სა ხებ გავ რცე ლე ბუ ლი ცნო ბა იყო. პირ ვე ლი საუბ რის შე დე გი ახა ლი 

STARTის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხუ თი წლით გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ მიღ წეუ ლი 

შე თან ხმე ბა იყო. ხელ შეკ რუ ლე ბას ხე ლი 2011 წელს პრე ზი დენ ტებ მა ობა მამ 

და მედ ვე დევ მა მოა წე რეს ხე ლი. მიუ ხე და ვად უთან ხმოე ბის კე რე ბის სიმ

რავ ლის, შე და რე ბით ად ვი ლად მიღ წეუ ლი შე თან ხმე ბა მია ნიშ ნებ და ორი

ვე მხა რის დაინ ტე რე სე ბას ბირ თვუ ლი ია რა ღის სტა ბი ლუ რი პა რი ტე ტის შე

ნარ ჩუ ნე ბა ში. სა ტე ლე ფო ნო საუბ რი სას პრე ზი დენ ტმა ბაი დენ მა მზად ყოფ ნა 

გა მოთ ქვა „უ საფ რთხოე ბის პო ლი ტი კი სა და შეია რა ღე ბა თა კონ ტრო ლის 

სა კით ხებ ზე სტრა ტე გიუ ლი სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის სა ჭი რო დის

კუ სიის წარ მოე ბის თვის.“ დღეს ნა თე ლია, რომ ახა ლი ტექ ნო ლო გიე ბი და 

შეია რა ღე ბა, ჩი ნე თის სამ ხედ რო პო ტენ ცია ლის გაძ ლიე რე ბა და ცვა ლე ბა დი 

საერ თა შო რი სო სი ტუა ცია ორი ვე მხა რეს საერ თო ენის გა მო ნახ ვის კენ და 



42

არას ტა ბი ლურ მსოფ ლიო ში სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის კენ უბიძ გებს. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პუ ტინ თან სა ტე ლე ფო ნო საუბ რი სას ბაი დენს რუ

სეთ სა და შეერ თე ბულ შტა ტებს შო რის ურ თიერ თო ბა ში არ სე ბულ სირ თუ

ლეებ ზე საუბ რის გა ნაც არ შეუ კა ვე ბია თა ვი. ახ ლა დარ ჩეულ მა პრე ზი დენ ტმა 

კი დევ ერ თხელ გაა მახ ვი ლა ყუ რად ღე ბა უკ რაი ნის სუ ვე რე ნი ტე ტის მხარ

და ჭე რა ზე. სიტ ყვებს მა ლე საქ მეც მოჰ ყვა, პირ ველ მარტს თეთ რმა სახ ლმა 

უკ რაი ნის უსაფ რთხოე ბის მხარ და ჭე რის თვის 125 მი ლიო ნი აშშ დო ლა რის 

გა მო ყო ფა გა მოაც ხა და. საუბ რი სას ბაი დენ მა Solar Windsზე ჰა კე რუ ლი თავ

დას ხმაც, ალექ სეი ნა ვალ ნის მო წამ ვლის მცდე ლო ბაც და მი სი და პა ტიმ რე ბით 

გა მოწ ვეუ ლი საპ რო ტეს ტო აქ ციე ბის დარ ბე ვაც ახ სე ნა. ბაი დე ნის ეროვ ნუ ლი 

უსაფ რთხოე ბის მრჩე ველ მა ჯეიკ სა ლი ვან მა გა ნაც ხა და, რომ შეერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბის მთავ რო ბა ყუ რად ღე ბით აკ ვირ დე ბო და Solar Windsის უპ რე ცე

დენ ტო კი ბერ თავ დას ხმის გა მო ძიე ბას და მი სი შე დე გე ბის მი ხედ ვით თეთ რი 

სახ ლი უმ კაც რეს ზო მებს მიი ღებ 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 ანა ლო

გიუ რი თავ დას ხმე ბის გა მო რიც ხვა იქ ნე ბა. 

ზო გა დი მიდ გო მა, რო მელ საც ახა ლი ად მი ნის ტრა ცია მოს კოვს პირ დე ბო და, 

ორ დო ნია ნია: ერ თი მხრივ, მზაო ბა რუ სეთ თან დია ლო გის თვის იმ სა კით

ხებ ზე, რომ ლე ბიც სტრა ტე გიულ სტა ბი ლუ რო ბას შეუწ ყობს ხელს და მეო რე 

მხრივ, გუ ლახ დი ლი და პირ და პი რი საუ ბა რი იმ პრობ ლე მებ ზე, რომ ლებ მაც 

მოს კოვ სა და ვა შინ გტონს შო რის ურ თიერ თო ბა ცი ვი ომის დო ნე ზე დაიყ

ვა ნეს. რამ დე ნი მე გან ცხა დე ბა ში თეთ რმა სახ ლმა ხა ზი გაუს ვა, რომ ახა ლი 

„გა დატ ვირ თვის“ მო ლო დი ნი მოს კოვს არ უნ და ჰქო ნო და. ბაი დე ნის ად მი

ნის ტრა ციის პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი მია ნიშ ნებს, რომ ამე რი კის პო ლი ტი კა პრინ

ცი პე ბის მკაც რად დაც ვი სა და პრაგ მა ტუ ლი სტრა ტე გიის სინ თე ზი იქ ნე ბა. 

რამ დე ნად შეძ ლებს ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ცია რუ სეთ თან ურ თიერ თო ბის 

გაუმ ჯო ბე სე ბას მოს კო ვის მიერ უკ რაი ნა ში გან ხორ ციე ლე ბულ სამ ხედ რო აგ

რე სია ზე და პუ ტი ნის რე ჟი მის რეპ რე სიუ ლი ხა სია თის გაძ ლიე რე ბა ზე საუბ

რის პა რა ლე ლუ რად? ამ კით ხვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა დღეს არა ვის შეუძ ლია. 

პუ ტი ნის რუ სე თის შე სა კა ვებ ლად ბაი დენ სა და მის გუნდს დი დი ძა ლის ხმე

ვის გა წე ვა დას ჭირ დე ბათ. ნა ვალ ნის მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბით გა მოწ

ვეულ და სავ ლე თის კრი ტი კას რუ სე თის ლი დერ მა კონ ტრშე ტე ვით უპა სუ ხა. 

პრე ზი დენტ მაკ რონ თან საუ ბარ ში პუ ტინ მა ნა ვალ ნის მიერ სა კუ თა რი თა ვის 

მო წამ ვლაც არ გა მო რიც ხა. ნა ვალ ნის და პა ტიმ რე ბით გა მოწ ვეუ ლი საპ რო

ტეს ტო აქ ციე ბი კრემ ლმა და სავ ლე თის რუ სე თის სა ში ნაო პო ლი ტი კა ში ჩა

რე ვის მცდე ლო ბად შეა ფა სა. ამა ვე დროს, რუ სე თი არ წყვეტს ამე რი კულ 

კომ პა ნიებ სა და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ზე კი ბერ შე ტე ვებს. ასე თი ქცე ვის 
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ერ თა დერ თი შე დე გი ის ზე პარ ტიუ ლი კონ სენ სუ სია, რო მე ლიც ვა შინ გტონ ში 

რუ სე თის და სხვა აგ რე სიუ ლი ძა ლე ბის წი ნააღ მდეგ გა სა ტა რე ბელ მკაცრ სა

პა სუ ხო ზო მებ ზე ჩა მო ყა ლიბ და. 

რა ად გილს დაი კა ვე ბენ სა ქარ თვე ლო, უკ რაი ნა და რუ სე თის სხვა მე ზო ბე ლი 

ქვეყ ნე ბი ბაი დე ნი სა და ბლინ კე ნის სა გა რეო პო ლი ტი კის პრიო რი ტე ტებ ში? 

პუ ტინ თან პირ ვე ლი ვე საუბ რი სას უკ რაი ნის სუ ვე რე ნი ტეტ ზე ყუ რად ღე ბის გა

მახ ვი ლე ბა მია ნიშ ნებს, რომ პრე ზი დენ ტი და მი სი გუნ დი არ აპი რე ბენ კრემ

ლის მიერ მე ზობ ლე ბის აგ რე სია ზე თვა ლის და ხუჭ ვას. ექ სპერ ტთა ნა წი ლი 

ვა რაუ დობს, რომ ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ცია მეტ ყუ რად ღე ბას დაუთ მობს 

რუ სე თის დონ ბა სი დან გას ვლის დაჩ ქა რე ბას. ობა მას ად მი ნის ტრა ციის გან 

გან სხვა ვე ბით ბაი დე ნის გუნდს 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 ზიუ რი გავ ლე ნის სფე როდ 

აც ხა დებს, სამ ხრეთ კავ კა სია ში თურ ქე თი აქ ტიუ რობს, ხო ლო ჩი ნე თი რე

გიონ ში ეკო ნო მი კურ მო თა მა შედ თა ვის დამ კვიდ რე ბას ცდი ლობს. ბაი დე ნის 

უკ რაი ნა სა და სა ქარ თვე ლოს თან ურ თიერ 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 იყოს.

* * *

ბაი დენს და მის სა ხელ მწი ფო მდი ვანს, ენ ტო ნი ბლინ კენს, სა ქარ თვე ლოს

თან, უკ რაი ნას თან, შა ვი ზღვის რე გიონ თან და სამ ხრეთ კავ კა სიას თან ურ

თიერ თო ბის მდი და რი გა მოც დი ლე ბა აქვთ. მათ ზურგს სა ქარ თვე ლო სა და 

უკ რაი ნა ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ბევ რი ოფი ცია ლუ რი ვი ზი ტი და ამ ქვეყ ნე

ბის სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის მხარ და ჭე რის თვის 

გა წეუ ლი ძა ლის ხმე ვა უმაგ რებთ. ბაი დენ მა არაერ 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 ზიურ ზო ნად აც ხა დებს. ის ცნო ბი ლია რო გორც სა ქარ თვე ლო სა და 

უკ რაი ნის უსაფ რთხოე ბი სა და პო ლი ტი კის ევ რო პულ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ

რა ციის მხარ დამ ჭე რი. 

ბაი დე ნი სა და ბლინ კე ნის თვის კარ გა დაა ნაც ნო ბი რუ სე თის მიერ სა ქარ თვე

ლო სა (2008 წელს) და უკ რაი ნის (2014 წელს) წი ნააღ მდეგ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი 

სამ ხედ რო აგ რე სიე ბი, რომ ლე ბიც მათ ერ თხმად დაგ მეს. საერ თო პო ზი ცია 

ჰქონ დათ მათ ამ ქვეყ ნებ ში კო რუფ ციის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლი სა და დე მოკ
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რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის მხარ და ჭე რის კუთ ხი თაც. უკ რაი ნი სა და სა ქარ თვე

ლოს ლი დე რებ თან საუბ რი სას მათ ორ მხრი ვი ურ თიერ თო ბებ ში „მკაც რი 

სიყ ვა რუ ლის“ ცნე ბა შეი ტა ნეს, რაც ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას თან ერ თად 

დიდ მნიშ ვნე ლო ბას დე მოკ რა ტიულ პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ მწი

ფოს აშე ნე ბას ანი ჭებს. უკ რაი ნის თვის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვის წი ნა

პი რო ბა ან ტი კო რუფ ციუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბა იქ ნე ბა. ბაი დე ნის ად მი ნის

ტრა ციის გან მო სა ლოდ ნე ლია დახ მა რე ბა რუ სე თის აგ რე სიის შე სა კა ვებ ლად 

სა ჭი რო რე სურ სე ბის დახ მა რე ბის კუთ ხით. ვა შინ გტო ნი დი დი ალ ბა თო ბით 

იაქ ტიუ რებს დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბის, კო რუფ ციის წი

ნააღ მდეგ ბრძო ლი სა და კა ნო ნის უზე ნაე სო ბის სა კით ხებ ში. 

რე გიო ნის პრობ ლე მებ თან შე ხე ბა ბაი დენს ჯერ კი დევ სე ნა ტო რო ბი სას 

ჰქონ და. სე ნა ტის სა გა რეო ურ თიერ თო ბე ბის წევ რო ბი სას და ამ კო მი ტე ტის 

თავ მჯდო მა რეო ბი სას მო მა ვა ლი პრე ზი დენ ტი ევ რა ზიის კონ ტი ნენ ტის ბევრ 

ქვე ყა ნა ში ჩა ვი და. 2008 წლის აგ ვის ტო ში, ცეც ხლის შეწ ყვე ტის შე თან ხმე

ბის ხელ მო წე რი დან რამ დე ნი მე დღე ში, ბაი დე ნი, 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 ბაი დე ნი სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას სა

ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის სტა ბი ლი ზა ციი სა და აღ დგე ნის თვის 1 მი ლიარ დი 

აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბის დახ მა რე ბის გა მო ყო ფას. მან და დო პი რო ბა, რომ 

ყვე ლა ფერს გაა კე თებ და რა თა ბუ შის ად მი ნის ტრა ციას „რუ სუ ლი სამ ხედ

რო აგ რე სიის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლეო ბის თვის 

ქვეყ ნის აღ დგე ნის და დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის“ 

სა ჭი რო დახ მა რე ბა გა მოე ყო. 

ბაი დე ნის ვი ზი ტი დან ერ თი კვი რის შემ დეგ თბი ლისს სე ნა ტის სა გა რეო ურ

თიერ 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 აღუთ ქვა. ვა შინ გტონ მა სწრა ფად იმოქ მე და. 

სა ხელ მწი ფო მდი ვან მა კონ დო ლი ზა რაის მა დახ მა რე ბის გა წე ვის გა დაწ ყვე

ტი ლე ბა 3 სექ ტემ ბერს გა მოაც ხა და. ასე თი სწრა ფი მოქ მე დე ბა ბაი დე ნი სა და 

ლუ გა რის მიერ მო პო ვე ბუ ლი ზე პარ ტიუ ლი მხარ და ჭე რის დამ სა ხუ რე ბა იყო. 

ბაი დე ნის რე გიო ნი სად მი დათ მო ბი ლი ყუ რად ღე ბა გაი ზარ და მის მიერ ვი

ცე პრე ზი დენ ტის მო ვა ლეო ბის შეს რუ ლე ბის დაწ ყე ბის შემ დეგ. 2009 წლის 

ივ ლის ში, ობა მას პირ ვე ლი საპ რე ზი დენ ტო ვა დის და საწ ყის ში, ის სა ქარ თვე

ლო სა და უკ რაი ნას ეწ ვია. მი სი ჩა მოს ვლის მი ზა ნი ორი ვე ქვეყ ნის მთავ რო

ბი სა და ხალ ხის ახა ლი ად მი ნის ტრა ციის მხარ და ჭე რა ში დარ წმუ ნე ბა იყო. 

რე გიო ნულ ტურ ნეს წინ უს წრებ და ობა მას ვი ზი ტი მოს კოვ ში, ვი ცე პრე ზი
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დენ ტის მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში გა დაად გი ლე ბას ხა ზი უნ და გაეს ვა, რომ აღ

მო სავ ლეთ ევ რო პა ში ვა შინ გტო ნი „გა დატ ვირ თვის“ პო ლი ტი კით არ შე

მოი ფარ გლე ბო და. უკ რაი ნი სა და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტებ ში სიტ ყვით 

გა მოს ვლი სას ბაი დენ მა გა ნაც ხა და, რომ მან და პრე ზი დენ ტმა ობა მამ მა თი 

ვი ზი ტე ბი ერ თდროუ ლად და გეგ მეს. 

უკ რაი ნა ში ბაი დე ნის ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ ლი დე რებს, პრე ზი დენტ იუშ ჩენ

კოს, პრე მიერ მი ნისტრ იუ ლია ტი მო შენ კოს, პარ ლა მენ ტის სპი კერ ვო ლო

დი მირ ლიტ ვინს, „რე გიო ნე ბის პარ ტიის“ ლი დერს ვიქ ტორ ია ნუ კო ვიჩს და 

არ სე ნი ია ცე ნიუკს, რა დას ყო ფილ სპი კერს შეხ ვდა. „ნა რინ ჯის ფე რი რე ვო

ლუ ციი დან“ ოთ ხი წლის შემ დეგ ქვე ყა ნა პო ლი ტი კურ დეს ტა ბი ლი ზა ციას 

გა ნიც დი და, მძი მე მდგო მა რეო ბა ში იყო უკ რაი ნის ეკო ნო მი კა. ბაი დე ნის 

რა და ში გა მოს ვლა პირ და პი რო ბით გა მოირ ჩეო და. მან უკ რაი ნის და მოუ კი

დებ ლო ბის „მა მა“, ტა რას შევ ჩენ კო ახ სე ნა და წარ მოიდ გი ნა, თუ რას გაა კე

თებ და ის ანა ლო გიურ ვი თა რე ბა ში:

„რატომ ვერ აჩვენებს უკრაინის მთავრობა მისი ხალხის მსგავს 

მოწიფულობას, რატომ ვერ აგებინებენ პოლიტიკური ლიდერები 

ერთმანეთს სათქმელს, რამაც პოლიტიკური პროცესი ჩიხში შეიყვანა 

და მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს... ჩემი 

მოკრძალებული აზრით, უკრაინა ისტორიულ გამოცდილებას უნდა 

დაეყრდნოს. ინვესტიციას, რომელიც ეკონომიკური განვითარების 

მამოძრავებელი ძალაა, სტაბილური, გამჭვირვალე და მშვიდი 

გარემოს უზრუნველყოფა სჭირდება. ამის მიღწევის ერთადერთი გზა 

ეფექტური და ანგარიშვალდებული მთავრობაა.“

უკ რაი ნი დან ბაი დე ნი სა ქარ თვე ლო ში გაემ გზავ რა, სა დაც პრე ზი დენტ საა კაშ

ვილს, მთავ რო ბი სა და ოპო ზი ციის წარ მო მად გენ ლებს შეხ ვდა. ქარ თვე ლი 

ხალ ხი სად მი მი სი გზავ ნი ლი მკა ფიო იყო:

„აქ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით მარტივი და გასაგები 

გზავნილით ჩამოვედი: ჩვენ, შეერთებული შტატები, თქვენ გვერდზე 

ვართ უსაფრთხო, თავისუფალი და დემოკრატიული, კვლავ 

გაერთიანებული საქართველოსკენ მიმავალ გზაზე.“

ბაი დენ მა რუ სეთს აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბი დან 

ჯა რის გაყ ვა ნის კენ მოუ წო და. მან ხა ზი გაუს ვა, რომ შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი 

ოკუ პი რე ბულ აფ ხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოსეთს და მოუ კი დე ბელ ქვეყ ნე ბად 

არას დროს აღია რებ და. ამ შემ თხვე ვა შიც ბაი დე ნის გზავ ნი ლი მარ ტი ვად გა

სა გე ბი და პირ და პი რი იყო. ვა შინ გტო ნი მხარს უჭერ და სა ქარ თვე ლოს და



46

მოუ კი დებ ლო ბას, ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ციის კენ მი მა ვალ 

გზას, მაგ რამ ამ მხარ და ჭე რის წი ნა პი რო ბა დე მოკ რა ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბა 

და კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა იყო. 

ბაი დე ნი უკ რაი ნა ში ვიქ ტორ ია ნუ კო ვი ჩის მმარ თვე ლო ბის პე რიოდ ში არ 

ჩა სუ ლა. კო რუფ ცია და ადა მია ნი უფ ლე ბე ბის მუდ მი ვი დარ ღვე ვე ბი ობა მა 

ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციას ია ნუ კო ვი ჩის გუნ დი სად მი კრი ტი კულ და მო კი დე

ბუ ლე ბას აძ ლიე რებ და. ვა შინ გტო ნის თვის გარ დამ ტე ხი მო მენ ტი ოპო ზი ციის 

ლი დე რის, იუ ლია 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 ციას“ ია ნუ კო ვი ჩის რუ სეთ ში გაქ ცე ვა, 

პუ ტი ნის მიერ ყი რი მის უკა ნო ნო ანექ სია და აღ მო სავ ლეთ უკ რაი ნა ში დაწ ყე

ბუ ლი სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცია მოჰ ყვა, ბაი დე ნი ძა ლის ხმე ვას არ იშუ რებ და, 

რა თა კრემლს მი სი აგ რე სიუ ლი ქმე დე ბის თვის მაქ სი მა ლუ რად ძვი რი ფა სი 

გა დაე ხა და. „ნიუ იორკ თაიმ სის“ თა ნახ მად, ბაი დე ნი ობა მას უკ რაი ნის თვის 

შეია რა ღე ბის მი წო დე ბა ზე და თან ხმე ბას ცდი ლობ და. პრე ზი დენ ტის გან უა რის 

მი ღე ბის შემ დეგ ბაი დე ნი უკ რაი ნა ში ჩა დის. მას უკ რაი ნის ლი დე რე ბის თვის 

შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თავ შე კა ვე ბუ ლი პო ზი ცია უნ და გაეც ნო.

2014 წელს ბაი დე ნი უკ რაი ნა ში სამ ვი ზიტს გა ნა ხორ ციე ლებს, პირ ვე ლი ვი ზი ტი 

აპ რილ ში შედ გა. ის შეე ცა და შეე ფა სე ბი ნა უკ რაი ნა ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე

ბე ბის შე დე გე ბი და დაე ფიქ სი რე ბი ნა ვა შინ გტო ნის პო ზი ცია რუ სე თის მიერ 

ყი რი მის ანექ სიის სა კით ხზე. მან ახალ რა დას გა ნუც ხა და, რომ მათ უნ და ებ

რძო ლათ იმ იდეა ლე ბის თვის, რომ ლებ მაც ისი ნი ძა ლაუფ ლე ბა ში მოიყ ვა ნა 

და კი დევ ერ თხელ გაუს ვა ხა ზი კო რუფ ციის გან თა ვი სუ ფა ლი, დე მოკ რა ტიუ

ლი მმარ თვე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას:

„თქვენ უნდა ებრძოლოთ თქვენი სისტემისთვის ენდემური 

კორუფციის სიმსივნეს... თქვენ გჭირდებათ სასამართლო სისტემა, 

რომელსაც არა მარტო თქვენ, არამედ დანარჩენი მსოფლიოც 

დამოუკიდებლად და სამართლიანად ჩათვლის.“

2014 წლის ივ ლის ში ბაი დე ნი ახ ლად არ ჩეუ ლი პრე ზი დენ ტის, პეტ რო პო

რო შენ კოს ინაუ გუ რა ციას ეს წრე ბა. მე დიის ცნო ბით, ვი ცე პრე ზი დენ ტი პო

რო შენ კოს კო რუფ ციას თან ბრძო ლის დაწ ყე ბის კენ მოუ წო დებ და, რო გორც 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში, ისე ბიზ ნეს ში, გან სა კუთ რე ბით კი ენერ გო სექ ტორ ში. ანა

ლო გიუ რი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბო და და მოუ კი დე ბე ლი სა სა მარ თლოს შექ

მნას, რო მე ლიც კა ნო ნის უზე ნაე სო ბის დაც ვას შეძ ლებ და. „ნიუ იორკ თაიმ

სის“ მიერ მოყ ვა ნი ლი ცი ტა ტის თა ნახ მად ბაი დენ მა პო რო შენ კოს უთ ხრა: 

„თოვ ლზე თეთ რე ბი უნ და იყოთ, წი ნააღ მდეგ შემ თხვე ვა ში მსოფ ლიო თქვენ 

მი გა ტო ვებთ.“ 2015 წელს შეერ თე ბულ მა შტა ტებ მა, ევ რო კავ შირ მა და საერ
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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 ბრიუ სე ლის 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 რაი ნის თვის გა მო სა ყო ფი 1 მი ლიარ დი 

დო ლა რის კრე დი ტის წი ნა პი რო ბად გა მოაც ხა და. შო კი ნი ჩაა ნაც ვლეს. 

2017 წლის იან ვარ ში კიევ ში გა მო სამ შვი დო ბე ბე ლი ვი ზი ტით ყოფ ნი სას ბაი

დენ მა კი დევ ერ თხელ შეახ სე ნა უკ რაი ნე ლებს შეერ 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 სიას 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 

აუ ცი ლებ ლო ბა:

„თქვენ იბრძვით როგორც კორუფციის ვირუსის წინააღმდეგ, 

რომელიც აგრძელებს უკრაინის ღრღნას შიგნიდან, ისე კრემლის 

აგრესიის წინააღმდეგ, რომელიც ქვეყანას გარედან ემუქრება.“

ბაიდენის გზავნილის თანამიმდევრულობა თვალშისაცემი იყო.

* * *

ბაი დენს შა ვი ზღვი სა და კავ კა სიის რე გიონ თან პი რა დი და ძლიე რი კავ ში

რე ბი აქვს. ის ამ რე გიო ნებს ყვე ლა მის წი ნა მორ ბედ პრე ზი დენ ტზე უკე თე სად 

იც ნობს. ამა ვე დროს, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რე გიონ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე

სე ბის დი ნა მი კა, უკა ნას კნე ლი 4 წლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შეიც

ვა ლა. კო ვიდ 19ის პან დე მიამ ყვე ლა ქვეყ ნის პრობ ლე მე ბი გაამ წვა ვა. არ 

წყდე ბა ომი. დონ ბას ში მიმ დი ნა რე საო მა რი მოქ მე დე ბე ბი უკ რაი ნის სუ ვე რე

ნი ტეტს ასუს ტებს. ცხინ ვალ ში შექ მნი ლი რე ჟი მის ხე ლით კრემ ლი აგ რძე ლებს 

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიის „მცო ცავ ოკუ პა ციას“. თუმ ცა ბო ლო წლე ბის 

ყვე ლა ზე მას შტა ბუ რი მოვ ლე ნა 2020 წლის შე მოდ გო მა ზე აზერ ბაი ჯან სა და 

სომ ხეთს შო რის დაწ ყე ბუ ლი ომი იყო. ყა რა ბაღ ში რუ სე თი სა და თურ ქე თის 

შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი გა მოჩ ნდნენ, შეიც ვა ლა რე გიო ნის პო ლი ტი კუ რი და 

ეკო ნო მი კუ რი კონ ფი გუ რა ცია. 

ახა ლი ად მი ნის ტრა ციის სა ქარ თვე ლო სა და უკ რაი ნა ზე გავ ლე ნას დრო აჩ

ვე ნებს. ახ ლა ვე შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ რუ სე თის ექ სპან სიის წი ნააღ მდეგ 
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მი მარ თუ ლი ძა ლის ხმე ვა, კო რუფ ციის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლა და დე მოკ რა

ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ბაი დე ნის დღის წეს რიგ ში პრიო რი ტე

ტულ ად გი ლებს ინარ ჩუ ნე ბენ. დე მოკ რა ტია და კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა კით ხვის 

ნიშ ნის ქვეშ დგას რო გორც უკ რაი ნა ში, ისე სა ქარ თვე ლო ში. 

გრძელ დე ბა ომი დონ ბა სის რე გიონ ში. 2020 წლის ივ ლის ში შე თან ხმე ბუ ლი 

ცეც ხლის შეწ ყვე ტის ხელ შეკ რუ ლე ბა ბო ლო პე რიოდ ში გახ ში რე ბუ ლი ინ ცი

დენ ტე ბით ირ ღვე ვა. კონ ფლიქტს 13 ათა სამ დე ადა მია ნი შეე წი რა. 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. 

შეეც დე ბა თუ არა ახა ლი ად მი ნის ტრა ცია გერ მა ნია სა და საფ რან გე თის და

თან ხმე ბას „ნორ მან დიის ჯგუ ფის“ მიერ მუ შაო ბის გა ნახ ლე ბა ზე? რო გო რი 

ურ თიერ თო ბა ექ ნე ბა ბაი დენს ზე ლენ სკის თან? რუ სე თის ოკუ პა ციის გარ

და, უკ რაინ ას ათ წლეუ ლე ბის მან ძილ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 

გა დაჭ რა უწევს. ეს აღ ვი რახ სნი ლი კო რუფ ცია და იმ ოლი გარ 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 უკან 

აყე ნე ბენ. მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე მოკ რა ტიუ ლი რე ფორ მე ბი კვლა ვაც არ გა ტა

რე ბუ ლა, კვლა ვაც კო რუფ ციით მო ცუ ლია სა სა მარ თლო და სა მარ თალ დამ

ცა ვი სის ტე მე ბი.

უკ რაი ნას თან შე და რე ბით წარ მო მად გენ ლო ბი თი დე მოკ რა ტიის გან ვი თა რე

ბის თვის უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა დაიდ გა სა ქარ თვე ლო ში. მიუ ხე

და ვად ამი სა, სა ხე ზეა მძაფ რი პო ლა რი ზა ცია. 2019 წლის ივ ნის ში ოლი გარქ 

ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის მიერ დაარ სე ბულ მა მმარ თველ მა პარ ტიამ, „ქარ თულ

მა ოც ნე ბამ“, ოპო ზი ციას თან პო ლი ტი კურ კომ პრო მისს მიაღ წია. ოპო ზი ციის 

წამ ყვა ნი ძა ლა „ერ თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბაა“. შე თან ხმე ბის თა ნახ

მად, რომ ლის მიღ წე ვა ში შუა მავ ლე ბის ფუნ ქცია შეერ თე ბულ მა შტა ტებ მა და 

ევ რო კავ შირ მა შეას რუ ლეს, გაი ზარ და სა პარ ლა მენ ტო საარ ჩევ ნო სის ტე მის 

პრო პორ ციუ ლი და წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხა სია თი. 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“ მოი პო ვა. 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, ამომ რჩევ ლე ბის 

მოს ყიდ ვი სა და და ში ნე ბის ფაქ ტე ბი, მთავ რო ბის მიერ ად მი ნის ტრა ციუ ლი 

რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა, თუმ ცა არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი აღია რეს. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, ოპო ზი ციამ არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი არ მიი ღო და პარ ლა

მენ ტში მო პო ვე ბუ ლი ად გი ლე ბის და კა ვე ბა ზე უა რი გა ნაც ხა და. და სავ ლე თის 

წარ მო მად გენ ლებ მა ოპო ზი ციას 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 მოუ წო დეს. 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 მიერ და მოუ კი დებ ლო ბის დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ გა სუ ლი 30 



49

წლის გან მავ ლო ბა ში შეერ 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 ციე ლეს. 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 აუ ცი ლე ბელ ბერ კე ტებს აძ ლევს. მი ზა ნი დე მოკ რა ტიუ ლი 

სის ტე მის შექ მნაა, ისე თი სის ტე მის, რო მელ შიც არ ჩევ ნე ბი სა მარ თლია ნად, 

ამომ რჩე ველ თა და ში ნე ბის გა რე შე ტარ დე ბა, რო მელ შიც პარ ტიე ბი არა პი

როვ ნე ბე ბის, არა მედ იდეე ბი სა 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 უთან ხმოე ბე ბი პო ლი ტი კუ რი 

კონ ფრონ ტა ციის 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 ტიე ბი 

„კომ პრო მისს, ტო ლე რან ტო ბას და ძა ლაუფ ლე ბის და ყო ფას უნ და შეე გუონ.“

* * *

უკ რაი ნი სა და სა ქარ თვე ლო სად მი მხარ და ჭე რა ამე რი კე ლი ხალ ხის ზე პარ

ტიულ, ფარ თო სა ზო გა დოებ რივ კონ სენ სუსს ეფუძ ნე ბა, რო მელ საც ამ ქვეყ

ნე ბის მიერ და მოუ კი დე ბე ლი და დე მოკ რა ტიუ ლი მო მავ ლის შექ მნის, ეკო

ნო მი კი სა და ცხოვ რე ბის დო ნის გა მოს წო რე ბის თვის გა წეუ ლი ძა ლის ხმე ვა 

იწ ვევს. ეს კონ სენ სუ სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი არა მარ ტო ვა შინ გტო ნის მიერ ამ 

ქვეყ ნე ბის თვის გა წეუ ლი ფი ნან სუ რი და სამ ხედ რო დახ მა რე ბის თვი საა. თუმ

ცა ეს ასე ვე 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 სიის თვის წი ნააღ მდე გო ბის გა

სა წე ვად სჭირ დე ბათ. უკ რაი ნა და სა ქარ თვე ლო და სავ ლე თის პო ლი ტი კურ 

და სამ ხედ რო სის ტე მა ში ინ ტეგ რა ციის კენ მიის წრაფ ვიან, დე მოკ რა ტიუ ლი 

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 „ე როვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის გარ და მა

ვალ სტრა ტე გია ში“ ბაი დე ნი აღ ნიშ ნავს:

„მტკიცედ მჯერა, რომ დემოკრატია თავისუფლების, კეთილდღეობის, 

მშვიდობისა და ღირსეული ცხოვრების გასაღებია. ახლა 

უნდა დავამტკიცოთ, რომ დემოკრატია სიკეთის მომტანია 

როგორც ამერიკელებისთვის, ისე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების 

მოქალაქეებისთვისაც.“
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სა ხელ მწი ფო მდი ვან მა ბლინ კენ მა დე მოკ რა ტიულ გა ნახ ლე ბას შეერ თე ბუ

ლი შტა ტე ბის სა გა რეო პო ლი ტი კის რვა პრიო რი ტეტს შო რის მე სა მე ად გი ლი 

მია ნი ჭა. მას მხო ლოდ კო ვიდ 19ის და მარ ცხე ბა და პან დე მიით გა მოწ ვეუ ლი 

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის დაძ ლე ვა უს წრებს წინ. ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ცია 

გააგ რძე ლებს სა ქარ თვე ლო სა და უკ რაი ნის მხარ და ჭე რას, თუმ ცა თა ვი სი წი

ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ამ ქვეყ ნებ საც გააჩ ნიათ. ეს მდგრა დი დე მოკ რა ტიუ ლი 

ინ სტი ტუ ტე ბი სა და კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის 

სის ტე მის შექ მნის პა სუ ხის მგებ ლო ბაა. 

„ფრი დომ ჰაუ სის“ 2021 წლის მოხ სე ნე ბა ში სა ქარ თვე ლო და უკ რაი ნა „ნა

წი ლობ რივ თა ვი სუ ფა ლი“ ქვეყ ნე ბის კა ტე გო რია ში შე დიან. სა კუ თა რი ის

ტო რიუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამე რი კე ლებ მა იციან, რომ დე

მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა მუდ მი ვი პრო ცე სია და მი სი უკან 

შექ ცე ვა ნე ბის მიერ დროს არის მო სა ლოდ ნე ლი. ამე რი კის კონ სტი ტუ ციის 

პრეამ ბუ ლა ში მკა ფიოდ არის 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 ტიის 

დაც ვის თვის სა ჭი რო მუდ მივ ძა ლის ხმე ვას. ბაი დენ მა და ბლინ კენ მა ეს კარ

გად იციან. რო გორც თეთ რი სახ ლი, ისე კონ გრე სი სა ქარ თვე ლოს და უკ რაი

ნის პო ლი ტი კუ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან პროგ რესს ელიან, დე მოკ რა ტიის 

უკუს ვლას ცალ სა ხად ნე გა ტიუ რი რეაქ ცია მოჰ ყვე ბა. 

2015 წლის 15 დე კემ ბერს უკ რაი ნის რა და ში წარ მოთ ქმულ სიტ ყვა ში ბაი დენ

მა პარ ლა მენ ტის წევ რებს „ღირ სე ბის რე ვო ლუ ციის“ იდეა ლე ბის შე სა ბა მი სი 

ქცე ვის კენ მოუ წო და. უკ რაი ნელ დე პუ ტა ტებს მან ირ ლან დიე ლი 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 სიტ ყვე ბი მოუყ ვა ნა:

„პარლამენტი სათათბირო თავყრილობაა, რომლის ერთადერთი 

მიზანი მთელი ერის ინტერესების დაცვაა. ისეთი ინტერესების დაცვა, 

რომელიც არა კერძო, არამედ საჯარო ინტერესია, საჯარო სიკეთის 

მომტანია.“

ბაი დენ მა უკ რაი ნელ დე პუ ტა ტებს პირ და პირ უთ ხრა, რომ ისი ნიც ამ სტან

დარ ტით გა ნის ჯე ბოდ ნენ:

„თქვენი მოსამართლე თქვენი შვილიშვილები და შვილთაშვილები, 

თქვენი მემკვიდრეობა იქნება. ისინი განსჯიან აღმოაჩნდა თუ არა 

თითოეულ თქვენთაგანს მორალური გამბედაობა საჯარო ინტერესი 

საკუთარი ინტერესის უკან დაეყენებინა. ეს ყველაფერი მხოლოდ 

თქვენ ხელგეწიფებათ. თქვენ შეგიძლიათ ამ ერის ისტორიული 
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ტრაექტორია მეტი სამართლიანობისა და უკრაინელი ხალხისთვის 

მეტი შესაძლებლობებისკენ გადახაროთ. ამის გაკეთება ახლავე 

შეგიძლიათ.“

ხუ თი წლის შემ დეგ ეს სიტ ყვე ბი ძა ლა შია რო გორც უკ რაი ნის, ისე სა ქარ თვე

ლოს შემ თხვე ვა ში. ამ სიტ ყვებ ში იგი ვე აზ რი დევს, რო მელ საც ბაი დე ნი სა კუ

თარ თა ნა მე მა მუ ლეებს დე მოკ რა ტიი სა და სა მარ თლია ნო ბის შე სა ხებ უზია

რებ და. შე სა ბა მის მოქ მე დე ბას ელის ის უკ რაი ნი სა და სა ქარ თვე ლოს გა ნაც.
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ს
ენატის სა გა რეო პო ლი ტი კის კო მი ტე ტის წი ნა შე სა ხელ მწი ფო მდივ

ნის თა ნამ დე ბო ბა ზე დამ ტკი ცე ბის წინ მოს მე ნა ზე გა მოს ვლი სას ენ ტო ნი 

ბლინ კენ მა ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნაც ხა და, რომ სა ქარ თვე ლო უფ რო 

უსაფ რთხო ნა ტოს შე მად გენ ლო ბა ში იქ ნე ბო და: „წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბა 

გვაჩ ვე ნებს, რომ ნა ტოს წევ რი ქვეყ ნე ბი რუ სე თის სა მიზ ნე ში არ ხვდე ბიან. 

ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბა მიუ თი თებს, რომ მოს კო ვი აგ რე სიუ ლი იმ ქვეყ ნე ბის 

მი მარ თაა, რომ ლებ საც ნა ტოს უსაფ რთხოე ბის ქოლ გა არ იცავს“. 

სა ქარ თვე ლოს ჩრდი ლოატ ლან ტი კურ ალიან სში წევ რო ბის ასე თი ცალ სა ხა 

მხარ და ჭე რა სა სია მოვ ნო მო სას მე ნი იყო ყვე ლას თვის, ვი საც დი დი ხნის გან

მავ ლო ბა ში გვჯე რო და, რომ სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბა არა მარ

ტო სწო რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა იქ ნე ბო და, არა მედ ეს ქვეყ ნი სა და რე გიო ნის 

უსაფ რთხოე ბას გააუმ ჯო ბე სებ და. რო გორც ბლინ კენ მა გა ნაც ხა და, ობა მას და 

ტრამ პის საპ რე ზი დენ ტო ვა დე ბი სას სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბი

სად მი მიდ გო მა არ შეც ვლი ლა. ვა შინ გტო ნი მხარს უჭერ და ღია კა რის პო ლი

ტი კას, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ალიან სში გა წევ რია ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 

უნარ ჩუ ნებს სა ნამ ის „გა წევ რია ნე ბის თვის სა ჭი რო ყვე ლა კრი ტე რიუმს დააკ

მა ყო ფი ლებს და საერ თო უსაფ რთხოე ბის დაც ვა ში თა ვის წვლილს შეი ტანს“.

2008 წლის შემ დეგ ვა შინ გტო ნი ალიან სის შე მად გენ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს 

მი ღე ბის სა კითხს გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლით ეკი დე ბო და. ობა მას და 

ტრამ პის ად მი ნის ტრა ციე ბის წარ მო მად გენ ლებს არას დროს გა ნუც ხა დე ბიათ, 

რომ სა ქარ თვე ლო უფ რო უსაფ რთხოდ ნა ტო ში იქ ნე ბო და და ამ მი მარ თე

ბით არც დიპ ლო მა ტიუ რი ინი ცია ტი ვა გაუ წე ვიათ. შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 

პო ზი ცია ბევ რი ევ რო პუ ლი ქვეყ ნის მიერ და კა ვე ბულ პო ზი ციას ემ თხვეო და: 

რუ სე თის გა ღი ზია ნე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად ალიან სის სა ქარ თვე ლოს 

მი ღე ბით გა ფარ თოე ბის სა კით ხი აღარ გა ნი ხი ლე ბო და. ნა ტოს გა ფარ თოე

ბა ზე საუბ რი სას ევ რო პე ლი და ამე რი კე ლი ოფი ცია ლუ რი პი რე ბი ბალ ტიის 

ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თის ნაც ვლად, რო გორც წე სი, მოს კო ვის მიერ 2008 წელს 

სა ქარ თვე ლოს და 2014 წელს უკ რაი ნის წი ნააღ მდეგ გან ხორ ციე ლე ბულ სამ

ხედ რო ინ ტერ ვენ ციებს იხ სე ნე ბენ. ეს ალიან სის გა ფარ თოე ბის სა სარ გებ

ლოდ გა კე თე ბულ არ გუ მენ ტად ვერ ჩაით ვლე ბა.1

გან სხვა ვე ბულ მიდ გო მას ამ ჟღავ ნებს ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ცია, რო მე ლიც 

მია ნიშ ნებს, რომ კრემ ლთან ურ თიერ თო ბა მო კავ ში რეებ თან და პარ ტნიო

1 For example, in 2016, thenU.S. Ambassador to NATO Douglas Lute told an audience that 
“I think Russia plays an important part in the strategic environment and the strategic 
environment will put a brake on NATO expansion… In practical terms I don’t there’s much 
additional room in the near term, the next several years perhaps or maybe even longer, 
for additional NATO expansion ” https://www.reuters.com/article/usnatoexpansion/no
chanceofnatoexpansionforyearsusambassadorsaysidUSKCN0XJ1GM
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რებ თან ურ თიერ თო ბა ზე პრიო რი ტე ტუ ლი არ იქ ნე ბა. „ა მე რი კის ად გი ლი 

მსოფ ლიო ში“2, ასე ერ ქვა ბაი დე ნის გა მოს ვლას, რო მელ შიც მან ხა ზი გაუს

ვა: „ის დრო, რო ცა შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი რუ სე თის აგ რე სიულ ქმე დე ბებს 

უპა სუ ხოდ ტო ვებ და დას რუ ლე ბუ ლია. ეჭ ვი არა ვის შეე პა როს, რომ ამე რი კა 

სა კუ თარ ინ ტე რე სებს დაი ცავს და რუ სეთს მი სი მოქ მე დე ბის შე სა ბა მის ფასს 

გა დაახ დე ვი ნებს“. რო გორც ჩანს, ბაი დე ნი და მი სი ად მი ნის ტრა ცია ნა ტოს 

გა ფარ თოე ბის მი მართ ჯორჯ ბუ ში უმ ცრო სის შემ დეგ ყვე ლა ზე და დე ბი თად 

გან წყო ბი ლი იქ ნე ბა. ეს სა სი ხა რუ ლო ამ ბა ვია სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა 

უდი დე სი ნა წი ლის თვის, რო მე ლიც ალიან სთან დაახ ლოე ბა სა და გა წევ რია

ნე ბას უჭერს მხარს. 

მაგ რამ ეს არ ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლოს ამო ცა ნა შეს რუ ლე ბუ ლია. პი რი

ქით. ნა ტო ში ინ ტეგ რა ციას ალიან სის ყვე ლა წევ რის თან ხმო ბა სჭირ დე ბა. 

თბი ლისს დი დი ძა ლის ხმე ვის გა წე ვა დას ჭირ დე ბა ამ პერ სპექ ტი ვი სად მი 

სკეპ ტი კუ რად გან წყო ბი ლი მო კავ ში რეე ბის და სარ წმუ ნებ ლად. ისი ნი უნ და 

დარ წმუნ დნენ რომ სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბა ევ რო პას უფ რო 

უსაფ რთხოს გახ დის. სა ქარ თვე ლომ მათ უნ და დაა ჯე როს, რომ იმ ქვეყ ნის 

ალიან სში მი ღე ბა, რომ ლის ტე რი ტო რიის 20% რუ სეთს აქვს ოკუ პი რე ბუ ლი, 

ომს არ გა მოიწ ვევს. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ქვე ყა ნა ში ამ ჟა მად მიმ დი ნა

რე პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის ფონ ზე, თბი ლის მა დაამ ტკი ცოს, რომ ის მზა დაა 

დაიც ვას ალიან სის დე მოკ რა ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბის სტან დარ ტე ბი.

სამ ხედ რო კუთ ხით, სა ქარ თვე ლომ დი დი ხა ნია ალიან სის უსაფ რთხოე ბა

ზე მზრუნ ვე ლი საი მე დო პარ ტნიო რის რე პუ ტა ცია დაიმ კვიდ რა. მჭიდ როდ 

თა ნამ შრომ ლო ბენ ნა ტოს საზ ღვაო სარ დლო ბა და სა ქარ თვე ლოს სა ნა

პი რო დაც ვის სამ სა ხუ რი შა ვი ზღვის უსაფ რთხოე ბის სა კით ხში. სა ქარ თვე

ლოს მხარ და ჭე რით მიმ დი ნა რეობ და ნა ტოს ან ტი ტე რო რის ტუ ლი ოპე რა ცია 

ხმელ თა შუა ზღვა ში, სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო შე ნაერ თე ბი კი ნა ტოს სწრა

ფი რეა გი რე ბის ძა ლე ბის შე მად გენ ლო ბა ში არიან. 

თუმ ცა ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ის დახ მა რე ბაა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლომ 

ნა ტოს ტე რი ტო რიის ფარ გლებს გა რეთ რთუ ლი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი სამ

ხედ რო ოპე რა ციე ბის ჩა ტა რე ბი სას აღ მოუ ჩი ნა ალიანსს. სა ქარ თვე ლოს კონ

ტინ გენ ტი ნა ტოს ავ ღა ნუ რი მი სიის ყვე ლა ზე მრა ვალ რიც ხო ვა ნია ალიან სის 

წევ რე ბის შემ დეგ. ქარ თვე ლი ჯა რის კა ცე ბი ავ ღა ნე თის უსაფ რთხოე ბი სა და 

თავ დაც ვის ძა ლებს წვრთნიან.3 სა ქარ თვე ლოს შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი მო

2 https://www.whitehouse.gov/briefingroom/speechesremarks/2021/02/04/remarks
bypresidentbidenonamericasplaceintheworld/

3 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_11/20171201_171201_
Media_Backgrounder_Georgia_en.pdf
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ნა წი ლეო ბას ერა ყის ოპე რა ცია შიც იღებ დნენ. სა ქარ თვე ლომ შეერ თე ბულ 

შტა ტებ თან და ნა ტო სთან პარ ტნიო რო ბის თვის მძი მე ფა სი გა დაი ხა და. მხო

ლოდ ავ ღა ნეთ ში 32 ქარ თვე ლი ჯა რის კა ცი დაი ღუ პა, 280 კი დაიჭ რა.4

სა ქარ თვე ლოს ძალ ღო ნე არ დაუ შუ რე ბია ალიან სში გა წევ რია ნე ბის პი

რო ბე ბის სამ ხედ რო შე მად გენ ლო ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. ნა ტოს პი

რო ბებ თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში სა ქარ თვე ლოს თავ დაც ვის ბიუ ჯე ტი გამ

ჭვირ ვა ლეა და მშპს მოთ ხოვ ნილ 2%ს აღ წევს, შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი კი 

სა მო ქა ლა ქო კონ ტრო ლის ქვე შაა. ალიან სთან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბით 

უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვი სა და სამ ხედ რო რე ფორ მე ბის 

ნა ტოს სტან დარ ტი. ერ თობ ლი ვი სამ ხედ რო ოპე რა ციე ბის წყა ლო ბით სა

ქარ თვე ლოს შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი ნა ტოს ძა ლებ თან ურ თიერ თქმე დე ბის 

ყვე ლა მე ქა ნიზმს ფლობს. 2016 წელს ალიან სის გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა იენს 

სტოლ ტენ ბერ გმა გა ნაც ხა და, რომ სა ქარ თვე ლოს „ნა ტოს წევ რო ბის თვის 

სა ჭი რო ყვე ლა პრაქ ტი კუ ლი ინ სტრუ მენ ტი გააჩ ნია“.5

სა ქარ თვე ლოს ნა ტოს წევ რო ბის სა კით ხზე კონ სენ სუ სის მიღ წე ვის ყვე

ლა ზე დი დი დაბ რკო ლე ბა რუ სე თის მხრი დან ახა ლი სამ ხედ რო აგ რე სიის 

საფ რთხეა. მოს კოვ მა სა ჭი რო დას კვნე ბი გა მოი ტა ნა: სა ქარ თვე ლო სა და 

უკ რაი ნის ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბის აღ კვე თის თვის ამ ქვეყ ნებ ში შეჭ რა და 

მა თი სუ ვე რე ნუ ლი ტე რი ტო რიე ბის ოკუ პა ციაა საკ მა რი სი. რუ სუ ლი ჯა რე ბის 

ამ ქვეყ ნე ბის სუ ვე რე ნულ ტე რი ტო რიებ ზე ყოფ ნამ გაა ჩი ნა ში ში, რომ ალიან

სში გა წევ რია ნე ბის შემ თხვე ვა ში ეს ფაქ ტი მე ხუ თე მუხ ლის ამოქ მე დე ბას გა

მოიწ ვევს და ნა ტო რუ სეთ თან ომ ში აღ მოჩ ნდე ბა. გა რე ძა ლე ბის თვის ასე

თი ვე ტოს შე საძ ლებ ლო ბის მი ნი ჭე ბა ალიან სის რე პუ ტა ციას, პრეს ტიჟს და 

მი სი ღია კა რის პო ლი ტი კის სე რიო ზუ ლო ბას კით ხვის ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს. 

ამ ვირ ტუა ლუ რი ვე ტოს დაძ ლე ვა რო გორც კან დი და ტი, ისე ალიან სის წევ რი 

ქვეყ ნე ბის ინ ტე რე სებ შია. 

სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში ალიან სში გა წევ რია ნე ბის ერ თერ თი შე საძ ლო 

გზა „ჰე რი თი ჯის ფონ დის“ მკვლე ვარ მა, ლუკ კო ფიმ, წარ მოად გი ნა:

„სა ქარ თვე ლოს ალიან სში ინ ტეგ რა ციის გაად ვი ლე ბა 1949 წლის 

ჩრდი ლო ატ ლან ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მეექ ვსე მუხ ლში შეს წო

რე ბით შეიძ ლე ბა. ეს მუხ ლი გან საზ ღვრავს იმ ტე რი ტო რიებს, რომ

ლებ ზეც მე ხუ თე მუხ ლის მოქ მე დე ბა ვრცელ დე ბა. შე საძ ლე ბე ლია 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Role_of_Georgia_in_the_War_in_Afghanistan_
(2001%E2%80%932014)#:~:text=Overall%2C%2032%20Georgian%20soldiers%20
have,killing%207%20and%20injuring%209

5 http://georgiatoday.ge/news/5297/Stoltenberg%3AGeorgiaHasAllPracticalTools
toBecomeNATOMember
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ამ მუხ ლის რუ სე თის მიერ ოკუ პი რე ბუ ლი ცხინ ვა ლის რე გიო ნი სა და 

აფ ხა ზე თის ტე რი ტო რია ზე გავ რცე ლე ბის დროე ბი თი შე ჩე რე ბა. ამ 

შეს წო რე ბის შე ტა ნა სა ქარ თვე ლოს გა წევ რია ნე ბის პრო ტო კო ლის 

შედ გე ნი სას შეიძ ლე ბა, რო გორც ეს სა ბერ ძნე თი სა და თურ ქე თის ნა

ტო ში გა წევ რია ნე ბი სას მოხ და. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ ეს 

ზო მე ბი დროე ბი თი ხა სია თის იქ ნე ბა, სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიუ ლი 

მთლია ნო ბის მშვი დო ბია ნი და დიპ ლო მა ტიუ რი გზით აღ დგე ნის თა ნა

ვე და კარ გავს ძა ლას... ასე თი ზო მის მი ღე ბა სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში 

გა წევ რია ნე ბას დააჩ ქა რებს, წაარ თმევს მოს კოვს იმ დე ფაქ ტო ვე ტოს 

უფ ლე ბას, რო მე ლიც მან სა ქარ თვე ლოს სუ ვე რე ნუ ლი ტე რი ტო რიის 

ოკუ პა ციით მოი პო ვა“.6

რო გორც კო ფი წერს, გა რი გე ბა, რომ ლის შე დე გად სა ქარ თვე ლო ნა ტო ში 

ოკუ პი რე ბუ ლი ცხინ ვა ლის რე გიო ნი სა და აფ ხა ზე თის გა რე შე შე ვა სა ქარ

თვე ლოს მთავ რო ბის თვის პო ლი ტი კუ რად რთუ ლად მი სა ღე ბი იქ ნე ბა. ქვეყ

ნის ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის თუნ დაც დროე ბი თი დათ მო ბა ემო ციუ

რად დატ ვირ თუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა იქ ნე ბა. ამ ინი ცია ტი ვის მი ღე ბას ყვე ლა 

პრო და სავ ლუ რი პარ ტიის მხარ და ჭე რა დას ჭირ დე ბა. ასე თი ნა ბი ჯის გა დად

გმა ორ მა გად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა. ერ თი მხრივ, დაიძ ლე ვა წევ რი ქვეყ ნე

ბის წი ნააღ მდე გო ბა, რო მელ საც რუ სე თის შე საძ ლო რეაქ ცია იწ ვევს, მეო რე 

მხრივ, ეს იქ ნე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა ალიან

სში გა წევ რია ნე ბის თვის ნე ბის მიე რი სირ თუ ლის პო ლი ტი კუ რი გა დაწ ყვე

ტი ლე ბის მი სა ღე ბად არის მზად. სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ლან დშაფ ტი 

მწვა ვე პო ლა რი ზა ციით გა მოირ ჩე ვა. გა მო ნაკ ლი სი ქვეყ ნის ევ რო ატ ლან ტი

კუ რი ინ ტეგ რა ციის მი მარ თუ ლე ბაა, რო მელ ზეც ყვე ლა წამ ყვა ნი პო ლი ტი კუ

რი, მმარ თვე ლი თუ ოპო ზი ციუ რი, ძა ლის ლი დე რი თან ხმდე ბა. 

სამ წუ ხა როდ, თეთრ სახ ლში ახა ლი, ტრან სატ ლან ტი კუ რი ურ თიერ თო ბე

ბის გაძ ლიე რე ბის მხარ დამ ჭე რი ად მი ნის ტრა ციის შეს ვლას სა ქარ თვე ლო ში 

მწვა ვე პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის ახა ლი ტალ ღა დაემ თხვა. ამ პი რო ბებ ში ოპო

ზი ციი სა და მმარ თველ პარ ტიას შო რის შე თან ხმე ბუ ლი მოქ მე დე ბა ნაკ ლე

ბად მო სა ლოდ ნე ლია. 2020 წლის შე მოდ გო მა ზე გა მარ თუ ლი სა პარ ლა მენ ტო 

არ ჩევ ნე ბი სას და ფიქ სი რე ბულ მა დარ ღვე ვებ მა მო ქა ლა ქეე ბი სა და პო ლი

ტი კუ რი სექ ტო რის მძაფ რი საპ რო ტეს ტო რეაქ ცია გა მოიწ ვია. ოპო ზი ციუ რი 

პარ ტიე ბის გაერ თია ნე ბამ გა ნაც ხა და, რომ მა თი მოთ ხოვ ნე ბის, მათ შო რის 

ხე ლა ხა ლი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბის, დაკ მა ყო ფი ლე ბის გა რე შე ისი ნი უარს აც

ხა დებ დნენ სა პარ ლა მენ ტო მან და ტე ბის მი ღე ბა ზე. ბოი კოტს გა მო თი შუ ლი 

რამ დე ნი მე დე პუ ტა ტის გარ და, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი დღეს ერ თპარ

6 https://www.heritage.org/defense/report/natomembershipgeorgiausand
europeaninterest



59

ტიუ ლია. ამ ტექ სტის დას რუ ლე ბი სას კრი ზი სუ ლი სი ტუა ციი დან გა მო სა ვა ლი 

ნა პოვ ნი ჯერ კი დევ არ არის. 

სა ქარ თვე ლოს ევ რო ატ ლან ტი კუ რი მის წრა ფე ბე ბის მიუ ხე და ვად, უნ და აღი

ნიშ ნოს, რომ ერ თპარ ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბა ნა ტოს წევ რო ბას თან შეუ თავ

სე ბე ლია. რო გორც ალიან სის წარ მო მად გე ნელ მა, ჯეიმს აპა ტუ რაიმ, გა ნაც ხა

და: „ნა ტოს ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბის საერ თო თვი სე ბა აქ ტიუ რი 

და ქმე დი თი ოპო ზი ციაა“.7

სამ წუ ხა როდ, ერ თპარ ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბის კენ მიდ რე კი ლე ბა სა ქარ თვე

ლოს პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის ნა წი ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იყო. ასე იყო 

შე ვარ დნა ძი სა და საა კაშ ვი ლის მმარ თვე ლო ბი სას, ასეა დღე საც. „ქარ თუ ლი 

ოც ნე ბის“ მთავ რო ბა ხე ლი სუფ ლე ბას 2012 წლის შემ დეგ, „ნა ციო ნა ლურ მოძ

რაო ბა ზე“ მო პო ვე ბუ ლი გა მარ ჯვე ბის შემ დეგ ფლობს. მმარ თვე ლო ბის და

საწ ყი სი იმე დის მომ ცე მი იყო. მმარ თვე ლი ძა ლა კოა ლი ციას წარ მოად გენ და, 

რო მელ შიც „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ გარ და, ხუ თი სხვა პარ ტიაც შე დიო და. აქე

დან ორი გა მოკ ვე თი ლად ლი ბე რა ლურ დე მოკ რა ტიუ ლი, პრო და სავ ლუ რი 

პარ ტია იყო: „თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტე ბი“ და „რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტია“. 

2012 წლის შემ დეგ გაძ ლიერ და ტენ დენ ცია, რო მელ მაც კონ სენ სუ სის პრინ

ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კოა ლი ცია ერ თპარ ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბით ჩაა ნაც ვლა. 

2016 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბამ დე, კოა ლი ციის ორ საკ ვან ძო პარ ტიას, 

„თა ვი სუ ფალ დე მოკ რა ტებს“ და „რეს პუბ ლი კე ლებს“ „ქარ თულ ოც ნე ბას თან“ 

საარ ჩევ ნო ბლო კის შექ მნა აღარ შეს თა ვა ზეს. ნა თე ლი იყო, რომ „ქარ თულ

მა ოც ნე ბამ“ და მა ტე ბი თი მან და ტე ბის მო პო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა დაი ნა ხა, 

რაც მათ ვე ტოს და საძ ლე ვად სა ჭი რო უმ რავ ლე სო ბის შექ მნის სა შუა ლე ბას 

აძ ლევ და. მარ თლაც, 2016 წლის არ ჩევ ნე ბი მა თი გა მარ ჯვე ბით დას რულ და. 

კოა ლი ციის გა რეთ და ტო ვე ბულ მა პარ ტიებ მა 5%ია ნი საარ ჩევ ნო ბა რიე რის 

გა და ლახ ვა ვერ მოა ხერ ხეს. 

გა მარ თლდა ეჭ ვე ბი, რომ მთავ რო ბა სა სა მარ თლოს საქ მია ნო ბა ში აქ ტიუ

რად ერეო და და გა ნა ჩენ თა გა მო ტა ნას აკონ ტრო ლებ და. საერ თა შო რი სო და 

ად გი ლობ რივ მა დამ კვირ ვებ ლებ მა ხე ლი სუფ ლე ბა სა სა მარ თლო რე ფორ მის 

ჩაგ დე ბა ში დაა და ნა შაუ ლეს. სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის 2019 წლის მოხ სე

ნე ბა ში ვკით ხუ ლობთ, რომ მთავ რო ბას სა სა მარ თლოს და მოუ კი დებ ლო ბის 

დაც ვის პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ ქო ნა ში თექ ვსმე ტი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი

ზა ცია ადა ნა შაუ ლებ და: „2015 წლის შემ დეგ არაერ თი ნა ბი ჯი გა დაიდ გა, რა თა 

სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო სის ტე მა ში კო რუმ პი რე ბუ ლი და კომ პრო მე ტი

7 http://georgiatoday.ge/news/23311/JamesAppathurai%3ANATOCountriesDoNot
HaveGov
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რე ბუ ლი მო სა მარ თლეე ბის გავ ლე ნა გაძ ლიე რე ბუ ლი ყო“.8 სა სა მარ თლო

სად მი ნდო ბის არარ სე ბო ბამ გა მო რიც ხა 2020 წლის არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბის 

ფაქ ტე ბის ეფექ ტუ რი გა მო ძიე ბის შე საძ ლებ ლო ბა: ოპო ზი ციის მტკი ცე ბით სა

სა მარ თლოებ მა საარ ჩევ ნო ბიუ ლე ტე ნე ბის გა დათ ვლის მოთ ხოვ ნე ბის 99%

ზე თქვეს უა რი.9

თუ ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცია ოპო ზი ციი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის პრიო

რი ტე ტად რჩე ბა სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ შექ მნი ლი პო ლი ტი კუ

რი კრი ზი სი სას წრა ფოდ უნ და დაიძ ლიოს. ერ თპარ ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბის 

მქო ნე ქვეყ ნის ევ რო კავ შირ ში ან ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბის თხოვ ნას სე რიო

ზუ ლად არა ვინ მოე კი დე ბა.

ერ თპარ ტიუ ლი პარ ლა მენ ტი ქარ თვე ლი ამომ რჩევ ლე ბის 40%ს სა პარ ლა

მენ ტო წარ მო მად გენ ლე ბის გა რე შე ტო ვებს. ასე თი მო ცე მუ ლო ბა არა მარ ტო 

და სავ ლურ სტან დარ ტებ თან შეუ თავ სებ ლო ბის გა მოა მიუ ღე ბე ლი, ეს პო ლი

ტი კუ რი დეს ტა ბი ლი ზა ციის ახა ლი კე რაა. ეს გან სა კუთ რე ბით სა ში ში რუ სე თის 

მიერ ამ მი მარ თუ ლე ბით გა წეუ ლი ძა ლის ხმე ვის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაა. 

დაუ ყოვ ნე ბე ლი მოქ მე დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ორი ვე მხა რეს ეკის რე ბა. და საწ

ყი სის თვის, კარ გი იქ ნე ბა აგ რე სიულ რი ტო რი კა ზე, რე ვო ლუ ციის კენ და დაუ

მორ ჩი ლებ ლო ბის კენ მო წო დე ბებ ზე უა რის თქმა. შემ დე გი ნა ბი ჯი შეიძ ლე

ბა იყოს მხა რეე ბის საერ თო გან ცხა დე ბა, რომ სტა ტუს ქვო მიუ ღე ბე ლია და 

ორი ვე მხა რე მზად არის ყვე ლა ფე რი იღო ნოს ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი ჩი ხი დან 

გა მოყ ვა ნის თვის.

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში დე მოკ რა ტიუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის მა ღა

ლი ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა მო ქა ლა ქეე ბის მიერ არ ჩეუ ლი პო ლი ტი კო სე

ბის პრე რო გა ტი ვაა. და სავ ლეთ თან დაახ ლოე ბის ამ დაბ რკო ლე ბის გაქ რო ბა 

მათ შეუძ ლიათ. შა ვი ზღვის რე გიონ ში სტრა ტე გიუ ლი მდე ბა რეო ბის და ნა

ტო სთან თა ნამ შრომ ლო ბის ხან გრძლი ვი და წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლო ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ციის წარ მა

ტე ბის ყვე ლა წი ნა პი რო ბას ქმნის. 

ვა შინ გტო ნის მიერ კრი ზი სის მათ ნაც ვლად მოგ ვა რე ბას არ ცერ თი მხა რე არ 

უნ და ელო დოს. ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციის წი ნა შე არ სე ბუ ლი საერ თა შო

რი სო და სა ში ნაო პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თეთ რი სახ ლი კი დევ 

დიდ ხანს ვერ მოიც ლის იმ სა კით ხე ბის თვის, რომ ლე ბიც შეერ თე ბუ ლი შტა

8 https://www.state.gov/reports/2019countryreportsonhumanrightspractices/
georgia/

9 http://www.tabula.ge/ge/story/182223kapanadzesasamartloebma99
shemtxvevashiardaakmakofilamotxovnaubnebisgadatvlaze
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ტე ბის კრი ზი სი დან გა მოყ ვა ნას თან არ არის და კავ ში რე ბუ ლი.

მიუ ხე და ვად ამი სა, ახალ მა ად მი ნის ტრა ციამ შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა გა

რეო პო ლი ტი კის სა ფუძ ვლია ნი გა და ხედ ვა დაიწ ყო. გან სა ხილ ველ სა კით

ხებს შო რი საა შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სამ ხედ რო ძა ლე ბის საერ თა შო რი სო 

გა ნა წი ლე ბა. იმე დი ვი ქო ნიოთ, რომ რო ცა საუ ბა რი შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა 

და სა ქარ თვე ლოს ურ თიერ თო ბის გა და ხედ ვას შეე ხე ბა, პრე ზი დენ ტის ად მი

ნის ტრა ციის წი ნა შე სა ქარ თვე ლო დე მოკ რა ტიუ ლი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი 

ხე ლი სუფ ლე ბის მქო ნე სტა ბი ლუ რი პარ ტნიო რის სა ხით წარ სდგე ბა.
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ირინა	არაბიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი
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„ჩვენი ერები უაღრესად დავალებულნი არიან ამერიკის შეერთებული 

შტატების წინაშე. ბევრმა ჩვენგანმა პირადი გამოცდილებით იცის 

თუ როგორი მნიშვნელოვანი იყო თქვენი მხარდაჭერა ჩვენი 

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ცივი ომის ბნელ 

წლებში. ამერიკის ჩართულობა და მხარაჭერა სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი დემოკრატიული ტრანსფორმაციის 

წარმატებისათვის 20 წლის წინ, როდესაც რკინის ფარდა დაეცა. 

ვაშინგტონის ხედვისა და ლიდერობის გარეშე ნაკლებ სავარაუდოა, 

რომ ჩვენ დღეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრები ვყოფილიყავით.“

2009 
წელს 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 წეებ მა 

ამე რი კის ყო ფილ პრე ზი დენტს ბა რაკ ობა მას ამ სიტ

ყვე ბით მი მარ თეს. ღია წე რი ლის ხელ მომ წე რებს შო რის იყ ვნენ ვალ დას 

ადამ 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 თიერ თო ბებ ში არ სე ბულ პრობ

ლე მებ ზე და რე გიონ ში ამე რი კის როლ ზე ისაუბ რეს. მთლია ნი, თა ვი სუ ფა

ლი და მშვი დო ბია ნი ევ რო პის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად მათ ობა მას 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 აცი ლე ბა, ენერ გოუ საფ

რთხოე ბის დაც ვა და ამე რი კა სა 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 ბაი დე ნი ვი ცე პრე ზი დენ ტის პოსტს იკა ვებ

და. ის ამ ჟა მად ამე რი კის 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 იყოს ამე

რი კის ად მი ნის ტრა ციის პო ლი ტი კა ჩვენ რე გიონ ში დღეს. 

რა მოხდა 11 წლის მანძილზე?

ღია წე რი ლის ავ ტო რე ბი ხაზს უს ვამ დნენ, რომ ამე რი კა სა და ევ რო პას ერ

თმა ნე თი ისევ ისე სჭირ დე ბათ რო გორც წარ სულ ში და პრე ზი დენტ ობა მას 
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სთხოვ დნენ ევ რო კავ შირ თან ურ თიერ თო ბა სტრა ტე გიუ ლად უფ რო მა ღალ 

სა ფე ხურ ზე აეყ ვა ნა. მას შემ დეგ ევ რო პა სა და ამე რი კას შო რის ერ თია ნი პო

ზი ცია რო გორც პო ლი ტი კურ, ისე უსაფ რთხოე ბის და ეკო ნო მი კურ სა კით ხებ

ზე კი დევ უფ რო და შორ და ერ თმა ნეთს. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ცია ევ რო პას თან ურ თიერ

თო ბის გა დატ ვირ თვის და პი რე ბით მო ვი და, კო მენ ტა ტო რე ბი ღიად წე რენ 

ინ ტე რეს თა იმ ფუნ და მენ ტურ სხვაო ბა ზე, რაც ევ რო პა სა და ამე რი კას შო რის 

უსაფ რთხოე ბის თე მებ ზე არ სე ბობს. ევ რო კავ ში რის წამ ყვა ნი ქვე ყა ნე ბი არ 

არიან მზად რუ სეთ სა და ჩი ნეთს დაუ პი რის პირ დნენ, მა შინ რო დე საც ამე რი

კის ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა მომ დევ ნო ოთ ხი წლის 

გან მავ ლო ბა ში ამ ქვეყ ნებ თან პაექ რო ბა იქ ნე ბა. 

ევ რო კავ შირ სა და ამე რი კას შო რის ერ თია ნი ფრონ ტის და სუს ტე ბის ყვე ლა ზე 

ცხა დი ბო ლოდ როინ 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 ამე რი კას თან ჯე რაც არ აქვს. მო ლა პა რა კე ბე ბი პრე ზი დენტ ობა მას პე

რიოდ ში შე ვი და ჩიხ ში, რად გან მხა რეე ბი პი რო ბებ ზე ვერ შე თან ხმდნენ. 

ევ რო პას არც 5Gის სის ტე მე ბის თე მა ზე აქვს ამე რი კას თან ერ თია ნი ფრონ

ტი. ჩი ნუ რი ტექ ნო ლო გიის გა მო ყე ნე ბა ბრი ტა ნეთ მა და შვე დეთ მა აკ რძა ლეს, 

ხო ლო გერ მა ნია და საფ რან გე თი ღია და პი რის პი რე ბის გან თავს იკა ვე ბენ. 

ურთიერთობა რუსეთთან

პრე ზი დენტ ობა მას თვის გაგ ზავ ნი ლი ღია წე რი ლის ავ ტო რებ მა 11 წლის წინ 

შეშ ფო თე ბა გა მოთ ქვეს იმ უმოქ მე დო ბა ზე, რო მე ლიც ატ ლან ტი კურ მა ალიან

სმა რუ სე თის მიერ სა ქარ თვე ლო ში შე მოჭ რის დროს გა მოი ჩი ნა. მათ პრე ზი

დენ ტი გააფ 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 არას წორ დათ მო ბებ ზე წას ვლა მოჰ ყო ლო და. 

2009 წლის სექ ტემ ბერ ში პრე ზი დენ ტმა ობა მამ წი ნა ად მი ნის ტრა ციის მიერ 

მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა გააუქ მა და ჩე ხეთ სა და პო ლო ნეტ ში სა რა კე ტო 

სის ტე მე ბის გან თავ სე ბა ზე უა რი თქვა. რუ სეთს, რო მე ლიც გა მა ლე ბით ეწი

ნააღ მდე გე ბო და ამ პრო ცესს სა ნაც ვლოდ არა ფე რი დაუთ მია. 
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ჩე ხე თის ყო ფი ლი სა გა რეო და თავ დაც ვის მი ნის ტრი ალექ სანდრ ვონ დრა იხ სე

ნებს, რომ წე რილ მა ვა შინ გტონ სა და ბრიუ სელ ში ის ტე რიუ ლი რეაქ ცია გა მოიწ ვია. 

ის ამ ბობს, რომ ევ რო პარ ლა მენ ტში სო ციალ დე მოკ რა ტე ბის ალიან სმა ხელ მომ

წე რებს „კონ ფრონ ტა ციუ ლი ნეო კო ნე ბი“ უწო დეს, რომ ლე ბიც „რუ სე თის საფ

რთხის მი მართ ობ სე სიამ“ დააბ რმა ვა. 5 წლის შემ დეგ ვონ დრა და ბე ჯი თე ბით ამ

ტკი ცებს, რომ ის ერთ სიტ ყვა 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

სიუ ლი გახ და. სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი რე გიო ნე ბი დან ჯა რის გაყ ვა ნის 

ნაც ვლად, რუ სეთ მა აფ ხა ზეთ სა და ცხინ ვა ლის რე გიონ ში 8000ზე მე ტი ჯა

რის კა ცი და სამ ხედ რო ტექ ნი კა გა ნა ლა გა და ამ ტე რი ტო რიე ბის ფაქ ტიუ რი 

ანექ სია მოახ დი ნა. 

ოთ ხი წლის შემ დეგ რუ სე თი უკ რაი ნა ში შეიჭ რა. მეო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ 

ეს პირ ვე ლი შემ თხვე ვა იყო, რო დე საც ევ რო პა ში სა ხელ მწი ფო საზ ღვრე ბი ძა

ლის მიე რი მე თო დით შეც ვა ლა. რუ სე თის ეს ნა ბი ჯე ბი დღემ დე დაუს ჯე ლი რჩე ბა. 

ევ რო კავ შირ მა რუ სი ოპო ზი ციო ნე რი ლი დე რის ალექ სეი ნა ვა ლის მო წამ

ვლის და მი სი და პა ტიმ რე ბის თვის თე ბერ ვლის ბო ლოს მოს კოვს ახა ლი სან

ქციე ბი დაუ წე სა. დღემ დე მოქ მე დებს უკ რაი ნა ში შეჭ რის თვის რუ სეთ ზე და წე

სე ბუ ლი სან ქციე ბიც, მაგ რამ ამ პრო ცე სის მიღ მა ევ რო პას რუ სე თის მი მართ 

ერ თია ნი პო ლი ტი კა არ გააჩ ნია. არ სად ჩანს რუ სე თის შე სა კა ვებ ლად კონ

სო ლი დი რე ბუ ლი ევ როატ ლან ტი კუ რი სტრა ტე გიაც. 

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 იო ზეფ ბო

რე ლის მოს კოვ ში თე ბერ ვალ ში გა მარ თუ ლი წა რუ მა ტე ბე ლი ვი ზი ტი იყო. ის 

ნა ვალ ნის და პა ტიმ რე ბის მიუ ხე და ვად 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 ღიად დაემ ცი რე ბი ნა.

ურთიერთობა ნატოსთან

ცი ვი ომის პე რიოდ ში ევ რო პის უსაფ რთხოე ბის ქვა კუთ ხე დი ჩრდი ლო ატ

ლან ტი კუ რი ალიან 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 უსაფ რთხოე ბა ში 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ციის ჩა დე ბა შეწ ყვი ტეს. ევ რო პი დან სამ ხედ როე ბის 

და შეია რა ღე ბის დი დი ნა წი ლი გაიყ ვა ნა ამე რი კა მაც. 

პრე ზი დენტ ობა მას თვის გაგ ზავ ნილ წე რილ ში, ავ ტო რე ბი წერ დნენ, რომ 

შეც დო მა იყო ნა ტოს გა ფარ თოე ბის 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. ისი ნი ამ ბობ

დნენ, რომ კრი ზი სის შემ თხვე ვა ში ალიანსს მი სი ყვე ლა წევ რის დაც ვა უნ და 

შეეძ ლოს. 2017 წელს გა მო ცე მულ რენ დის კორ პო რა ციის კველ ვა ში რუ სეთს 

ბალ ტიის ქვეყ ნე ბის სა მი ვე დე და ქა ლა ქამ დე მიღ წე ვა 60 საათ ში შეუძ ლია. ნა

ტოს წევ რი ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის თავ დაც ვის ხარ ჯე ბი კი, ამის მიუ ხე და ვად, 

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 თიერ თო

ბებ ში. ევ რო პის თავ დაც ვის ხარ ჯე ბით გა ნაწ ყე ნე ბულ მა ობა მამ, მი სი პრე

ზი დენ ტის რან გში ერ თერთ ბო ლო ინ ტერ ვიუ ში ევ რო პე ლებს „უ ბი ლე თო 

მგზავ რე ბი“ უწო და. ამ თე მა ზე ბევ რად უფ რო კრი ტი კუ ლი იყო პრე ზი დენ ტი 

ტრამ პი. 2014 წელს ნა ტოს წევ რი მხო ლოდ სა მი სა ხელ მწი ფო ამე რი კა, ბრი

ტა ნე თი და სა ბერ ძნე თი ხარ ჯავ და GDPის 2%ს თავ დაც ვა ზე. მიუ ხე და ვად 

აღე ბუ ლი 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 ბაი დე ნიც დაა ყე ნებს ევ რო პე ლებ თან. 

ამ პი რო ბებ ში, საფ რან გე თის ლი დე რი ემა ნუელ მაკ რო ნი აქ ტიუ რად ლო ბი

რებს ევ რო პის სტრა ტე გიუ ლი ავ ტო ნო მიის იდეას და რუ სე თის მი მართ შემ

რი გებ ლუ რი ტო ნით გა მოირ ჩე ვა. ერ თერთ ინ ტერ ვიუ ში მან ჩრდი ლოატ

ლან ტი კურ ალიანსს „ტვინ მკვდა რი“ც კი უწო და, რა საც რუ სე თი, რო გორც 

მო სა ლოდ ნე ლი იყო, კმა ყო ფი ლე ბით გა მოეხ მაუ რა. ევ რო პის სტრა ტე გიუ ლი 

ავ ტო ნო მია კონ ტი ნენ ტის ამე რი კის გან დის ტან ცი რე ბას ემ სა ხუ რე ბა. ეს მოვ

ლე ნე ბის ნე გა ტიუ რი გან ვი თა რე ბაა, რად გან ევ რო პა ში ამე რი კის გავ ლე ნის 

შე სუს ტე ბა ჩი ნეთ სა და რუ სეთს მხო ლოდ აძ ლიე რებს. ევ რო კავ შირს ამ სა

ხელ მწი ფოებ თან ღია პაექ რო ბის არც სამ ხედ რო პო ტენ ცია ლი და არც სურ

ვი ლი აქვს. 

სულ ცო ტა ხნის წინ, გერ მა ნიის კან ცლერ მა ღიად გა ნაც ხა და, რომ ამე რი კა 

ჩი ნე თის და პი რის პი რე ბა ში ევ რო პა მიუმ ხრო ბე ლი უნ და დარ ჩეს. ბაი დე ნის 

ად მი ნის ტრა ციის თვის, რო მე ლიც დე მოკ რა ტიუ ლი სო ლი და რო ბის პრინ ცი პით 

ევ რო პის გან თა ნამ შრომ ლო ბას ელო და, ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი იმედ გაც რუე ბაა. 

„დიდ სა ხელ მწი ფო თა პაექ რო ბა ერ თი ერ თზე გა მარ თუ ლი დუე ლის შთა ბეჭ

დი ლე ბას ტო ვებს: ათე ნი სპარ ტას წი ნააღ მდეგ, რო მი კარ თა გე ნის წი ნააღ
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მდეგ, მოს კო ვი ვა შინ გტო ნის წი ნააღ მდეგ. თუმ ცა, ეს შე ჯიბ რი და პი რის პი რე

ბულ მხა რეებს შო რის მყო ფი სა ხელ მწფოე ბის ერ თგუ ლე ბის თვის ბრძო ლაც 

არის, რაც იმას ნიშ ნავს რომ მათ ზე მცი რე სა ხელ მწი ფოე ბის არ ჩე ვან მა შე

საძ ლოა ზე სა ხელ მწი ფოე ბის ბე დი გა დაწ ყვი ტოს“ – წერს ჰალ ბერ ნსი ამე

რი კა ჩი ნე თის პაექ რო ბა ში მო კავ ში რეე ბის როლ ზე საუბ რი სას. 5Gის ტექ

ნო ლო გა ზე და პი რის პი რე ბაც ცხად ყოფს, რომ ამე რი კას ჩი ნეთ თან ევ რო პის 

გა რე შე პაექ რო ბა გაურ თულ დე ბა.

ენერგოუსაფრთხოება

2009 წელს პრე ზი დენტ ობა მას თვის მი წე რილ ღია წე რილ ში ცენ ტრა ლუ რი და 

აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის პო ლი ტი კურ მა მოღ ვა წეებ მა დი დი ყუ რად ღე ბა დაუთ მეს 

ენერ გოუ საფ რთხოე ბის თე მა საც. „ა მე რი კის მხარ და ჭე რის გა რე შე ბა ქო თბი

ლი სი ჯეი ხა ნის ნავ თობ სა დე ნი არა სო დეს აშენ დე ბო და. ენერ გოუ საფ რთხოე ბა 

ამე რი კა სა და ევ რო პას შო რის სტრა ტე გიუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის გა ნუ ყო ფე

ლი ნა წი ლი უნ და გახ დეს“ – წერ დნენ ისი ნი. შე სა ბა მი სად, ავ ტო რებ მა ამე რი კას 

ენერ გო მო მა რა გე ბის წყა როე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია ში დახ მა რე ბა სთხო ვეს. 

11 წლის შემ დეგ გერ მა ნიამ რუ სე თის თვის გეო პო ლი ტი კუ რად უაღ რე სად 

მომ გე ბია ნი ნორ დსტრიმ ორის გაზ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა თით ქმის დაას რუ

ლა. 1200 კი ლო მეტ რია ნი პროექ ტი დან დღეს მხო ლოდ 75 კი ლო მეტ რი დარ ჩა 

ასა შე ნე ბე ლი. პროექ ტი, ტრამ პის ად მი ნის ტრა ციის მიერ სან ქციე ბის დას წე

სე ბის შემ დეგ დროე ბით შე ჩერ და. მე დიის ცნო ბით მშე ნებ ლო ბა თე ბერ ვალ

ში გა ნახ ლდა, მაგ რამ ვა შინ გტო ნი სან ქციე ბის ამოქ მე დე ბას ბერ ლინ თან ურ

თიერ თო ბის და ბო ბის სურ ვი ლით არ ჩქა რობს. 

ამერიკის გავლენის და როლის 
შესუსტება

დღეს ამერიკის გავლენა და დასავლეთის მხარდამჭერი ძალები ჩვენს 

რეგიონში ბევრად უფრო მოწყვლად პოზიციაში არიან ვიდრე 11 წლის წინ. 
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პრე ზი დენტ ობა მას თვის გაგ ზავ ნი ლი ღია წე რი ლის ავ ტო რებ მა 2009 წელს 

გა მოთ ქვეს წუ ხი ლი, რომ რე გიონ ში მმარ თვე ლი ელი ტე ბი იც ვლე ბიან და 

ისი ნი შე საძ ლოა ამე რი კის გვერ დით ისე მტკი ცედ აღარ დად გნენ, რო გორც 

წარ სულ ში. ამ ელი ტებს თა ვის თავ ზე არ გა მოუც დიათ 1989 წლის რე ვო ლუ

ციე ბი და ამე რი კის რო ლი დე მოკ რა ტიუ ლი ტრან სფორ მა ციის პრო ცეს ში. წე

რი ლის ავ ტო რე ბი ში შობ დნენ, რომ ამე რი კას თან მჭიდ რო კავ ში რის შე ნარ

ჩუ ნე ბის გა რე შე, პრო და სავ ლუ რი ვექ ტო რის დაც ვა გარ თულ დე ბო და. 

მას შემ დეგ ჩვენს რე გიონ ში დე მოკ რა ტიუ ლი უკუს ვლის შე მაშ ფო თე ბე ლი 

ნიშ ნე ბი ვი ხი ლეთ. სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბიც ცხად ყოფს, რომ 

ქვე ყა ნა ურ თუ ლეს პო ლი ტი კურ პრო ცესს გა დის. 

ჩვე ნი ქვეყ ნის 30 წლია ნი და მოუ კი დებ ლო ბის პე რიოდ 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 ასუს ტებს მას. ღერ ძი, რომ ლის გარ შე მოც ეს აღ მას ვლა და 

უკუს ვლა ტრია ლებს ამე რი კის ძა ლის აღ ქმაა. 

1990იან წლებ ში, ჩარლზ კრაუტ ჰა მე რის სიტ ყვე ბით, ამე რი კამ უნი პო ლა რუ

ლი 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 ლიო ში. ქვე ყა ნას უზარ მა ზა რი შე საძ ლებ ლო

ბე ბი და გავ ლე ნა გააჩ ნდა. ამ პე რიოდ ში რე გიო ნის ქვეყ ნე ბი, გან სხვაე ბუ ლი 

პრობ ლე მე ბის მიუ ხე და ვად, ამე რი კა ში სა კუ თა რი უსაფ რთხოე ბის მტკი ცე გა

რანტს ხე დავ დნენ. დღეს ეს მო ცე მუ ლო ბა შეც ვლი ლია. აკა დე მიურ წრეებ სა 

და მე დია ში არ წყდე ბა კა მა თი ამე რი კის ძა ლის ფარ დო ბით დაკ ნი ნე ბა ზე და 

ქვეყ ნის მიერ მი სი გლო ბა ლუ რი რო ლის გან უკან და ხე ვის პრო ცეს ზე. ცი ვი 

ომის პე რიო დის გან გან სხვა ვე ბით, ამე რი კის მიერ შექ მნი ლი გლო ბა ლუ რი 

მსოფ ლიო წეს რი გის დაც ვის სურ ვი ლი გა ნე ლე ბუ ლია ამე რი კის პო ლი ტი კურ 

ელი ტა სა და მო სახ ლეო ბა შიც.

ჩვენ რე გიონ ში ამე რი კის რო ლის შემ ცი რე ბის ერ თერ თი ნა თე ლი მა გა ლი თი 

მთიან 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, ამე რი კი სა და საფ რან გე თის, გა რე შე გა

ფორ მდა. ზა ვის ფონ ზე საერ თა შო რი სო მინ სკის ფორ მა ტი ფაქ ტიუ რად გაუქ

მდა. ამით ეს და პი რის პი რე ბა ად გი ლობ რი ვი ძა ლე ბის გა რი გე ბით გა დაწ ყდა 

და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის ავ ტო რი ტა რუ ლი მო დე ლი გაძ ლიერ და. 

ალიევ მა სა ზა ვო შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის შემ დეგ სიტ ყვით გა მოს ვლი სას გა

ნაც ხა და, რომ მა შინ, რო დე საც ყვე ლა ამ ბობ და, რომ ყა რა ბა ღის კონ ფლიქტს 

ძა ლის მიე რი გა დაწ ყვე ტა არ აქვს, ის სა პი რის პი როს ამ ტკი ცებ და და მარ თა

ლი გა მოდ გა. ალიევ მა და სავ ლე თის მო ნა წი ლეო ბით წარ მარ თუ ლი 30 წლია ნი 
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დიპ ლო მა ტიუ რი პრო ცე სიც გააკ რი ტი კა და თქვა, რომ ამან შე დე გი ვერ მოი ტა ნა. 

არას ტა ბი ლუ რი მდგო მა რეო ბაა სომ ხეთ შიც, სა დაც მხო ლოდ გა სულ კვი რას 

ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტმა ნი კოლ ფა ში ნიან მა სამ ხედ როე ბი გა დატ რია ლე ბის 

მცდე ლო ბა ში დაა და ნა შაუ ლა. ფა ში ნიანს, რო მე ლიც დე მოკ რა ტიუ ლი ტალ

ღის ფონ ზე მო ვი და, აზერ ბაი ჯან თან ომის წა გე ბის შემ დეგ ნა ციო ნა ლის ტუ რი 

და პრო რუ სუ ლი ძა ლე ბი უპი რის პირ დე ბიან. სომ ხე თის მარ ცხი მათ სა შუა

ლე ბას აძ ლევს და სავ ლუ რი და დე მოკ რა ტიუ ლი იდეე ბი ფა ში ნია ნის დის კრე

დი ტა ციის თვის გა მოი ყე ნონ და მას ბრალს რუ სეთ თან დის ტან ცი რე ბა სა და 

ევ რო პი სა და ამე რი კის მხარ და ჭე რის ფუჭ მო ლო დინ ში სდე ბენ.

ბაიდენის ადმინისტრაციის 
საგარეო პოლიტიკა ჩვენ 
რეგიონში: როგორ უნდა 
იმოქმედოს ამერიკამ? 

რო გორც წარ სულ ში ისე დღეს ჩვე ნი რე გიო ნი მრა ვა ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე 

დგას. პრე ზი დენტ ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციას შეუძ ლია იმ გვა რი ნა ბი ჯე ბი გა

დად გას, რო მე ლიც რო გორც ამე რი კის როლს გააძ ლიე რებს ისე რე გიონ ში 

მიმ დი ნა რე უკუს ვლის შეა ჩე რებს. ეს პო ლი ტი კა ორი თე მის გარ შე მო შეგ ვიძ

ლია და ვაჯ გუ ფოთ. უსაფრთხოება და ღირებულებები. 

უსაფრთხოება

თე ბერ ვალ ში მიუნ ხე ნის უსაფ რთხოე ბის კონ ფე რენ ცია ზე ბაი დენ მა მსოფ

ლიოს კი დევ ერ თხელ უთ ხრა, რომ „ა მე რი კა დაბ რუნ და.“ „პუ ტი ნი ცდი

ლობს დაა სუს ტოს ევ რო პუ ლი პროექ ტი და ჩვე ნი ნა ტოს ალიან სი. მას 

სურს ტრან სატ ლან ტი კუ რი ერ თია ნო ბის და ჩვე ნი სიმ ტკი ცის და სუს ტე ბა, 
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რად გან კრემ ლის თვის ბევ რად უფ რო ად ვი ლია დაა ში ნოს და დაე მუქ

როს სა ხელ მწი ფოებს ინ დი ვი დუა ლუ რად, ვიდ რე მოე ლა პა რა კოს ძლიერ 

და მჭიდ როდ შეკ რულ ტრან სატ ლან ტი კურ სა ზო გა დოე ბას. სწო რედ ამი

ტომ, უკ რაი ნის სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის დაც ვა 

ევ რო პი სა და ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს 

პრობ ლე მად რჩე ბა“ – გა ნაც ხა და ბაი დენ მა სიტ ყვით გა მოს ვლი სას. მან 

დას ძი ნა, რომ ამე რი კას “სურს იმ გვა რი მო მა ვა ლი სა დაც ყვე ლა ერს, ძა

ლა დო ბის, მუ ქა რის ან იძუ ლე ბის გა რე შე შეუძ ლია თა ვი სუფ ლად გან საზ

ღვროს სა კუ თა რი გზა.“

რო გო რი პო ლი ტი კა უნ და გაა ტა როს ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციამ ჩვენ რე

გიონ ში ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად?

მთლია ნი, თა ვი სუ ფა ლი და მშვი დო ბია ნი ევ რო პის იდეას რუ სეთ ზე დი

დი მო წი ნააღ მდე გე არ ჰყავს. თუ ამე რი კა ევ რო პის უსაფ რთხოე ბა ზე სე

რიო ზუ ლად ფიქ რობს, ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციამ რუ სე თის წი ნააღ მდეგ 

შე კა ვე ბის პო ლი ტი კა უნ და გააძ ლიე როს და სტრა ტე გია ქმე დე ბებ ში თარ

გმნოს. 

სა ხელ მწი ფოებს მო წი ნააღ მდე გეებ თან შე ჯიბ რში სჭირ დე ბათ სამ ხედ რო 

ძა ლა, მი სი გა მო ყე ნე ბის მზაო ბის დე მონ სტრი რე ბა და ძლიე რი ალიან სე ბის 

სის ტე მა. რუ სე თის შემ თხვე ვა ში ამე რი კამ სა მი ვე კომ პო ნენ ტი უნ და გაააქ

ტიუ როს. ამ პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციამ:

1. გაზარდოს სამხედრო კონტიგენტი და შეიარაღება ევროპაში;

2. გააღრმავოს უსაფრთხოების თანამშრომლობა რეგიონის ნატოს 

არაწევრ სახელმწიფოებთან;

3. რუსეთთან დაპირისპირებაში მთავარ მოკავშირედ ფრონტისპირა 

სახელმწიფოები აირჩიოს;

4. და გააძლიეროს ის თანამშრომლობის ფორმატები, რომლებიც ჩვენი 

რეგიონის ქვეყნებს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას მჭიდროდ 

დაუკავშირებს.
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სამხედრო კონტიგენტი და 
შეიარაღება

რუსეთთან შეჯიბრში ამერიკას ღირებული სახელმძღვანელო აქვს. ეს ცივი 

ომის გამოცდილებაა. წარსულის მსგავსად, რუსეთს დღესაც აკავებს ძალის 

დემონსტრირება, ხოლო სისუსტე აპროვოცირებს. 

ამჟამად ამერიკის ევროპის სარდლობაში მხოლოდ 70,00მდე ამერიკელი 

სამხედრო მსახურობს. ამ ფონზე, რუსეთის დასავლეთის სამხედრო ოლქში, 

რომელიც ევროპას ესაზღვრება, 300,000მდე ჯარისკაცია განლაგებული. 

ცივი ომის დროს ამერიკას ევროპაში რამოდენიმე ასეული ათასი ჯარისკაცი 

ყავდა გაგზავნილი და ფრონტისპირა სახელმწიფოს, გერმანიას, 200,000ზე 

მეტი სამხედროთი იცავდა. 

დღეს ამ ხაზმა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში გადმოინაცვლა. 

შესაბამისად, საჭიროა ძალის კონცენტრაციაც გეოგრაფიულად ამ რეგიონში 

მოხდეს. ამასთან, ამერიკას შეუძლია ახალი ენერგია შესძინოს რუმინეთის 

ერთერთი მნიშვნელოვან ინიციატივას, რომელიც შავ ზღვაზე ნატოს მუდმივი 

ფლოტის შექმნას გულისხმობს. ქვეყანა წლებია ცდილობს დასავლეთის 

ყურადღება შავი ზღვის უსაფრთხოების საკთხებს მიაპყროს.

უსაფრთხოების თანამშრომლობა 
ნატოს არაწევრ სახელმწიფოებთან

კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამე რი კამ სა ქარ თვე ლო, უკ რაი ნა 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 რაი ნა ნა ტოს წევ რე ბი არ არიან, ამე რი კას შეუძ ლია ორ 

ქვეყ ნას ნა ტოს მიღ მა წამ ყვა ნი მო კავ ში რე სა ხელ მწი ფოს სტა ტუ სი მია ნი ჭოს. 

ეს ძლიე რი 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 გააღ რმა ვე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვცემს. 
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2014 წელს, რუ სე თის უკ რაი ნა ში შეჭ რის შემ დეგ, სე ნა ტის სა გა რეო ურ

თიერ თო ბა თა კო მი ტეტ მა წარ მოად გი ნა კა ნონ პროექ ტი, სა დაც სა ქარ

თვე ლოს, მოლ დო ვა სა და უკ რაი ნის თვის ნა ტოს მიღ მა წამ ყვა ნი მო კავ

ში რეს სტა ტუ სი უნ და მიე ნი ჭე ბი ნათ. ჩა ნა წე რი კა ნონ პროექ ტი დან მა შინ 

ამოი ღეს, მაგ რამ ინი ცია ტი ვის გააქ ტიუ რე ბა დღე საც შე საძ ლე ბე ლია. სა

ქარ თვე ლო სა და უკ რაი ნის უსაფ რთხოე ბის დაც ვა რე გიონ ში სტა ბი ლუ

რო ბას შეუწ ყობს ხელს. 

თა ნამ შრომ ლო ბა ჩვე ნი ქვეყ ნე ბის თვის თავ დაც ვით ია რაღ ზე ხელ მი საწ

ვდო მო ბა საც უნ და გუ ლის ხმობ დეს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამე რი კის სა ხელ მწი

ფო მდი ვა ნი ენ ტო ნი ბლინ კე ნი და ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის მდი ვა ნი ჯეიკ 

სა ლი ვა ნი ობა მას ად მი ნის ტრა ცია ში უკ რაი ნა სა და სა ქარ თვე ლოს თვის თავ

დაც ვი თი ია რა ღის მი წო დე ბის მომ ხრეე ბი იყ ვნენ. ბაი დე ნის პრე ზი დენ ტო ბის 

პი რო ბებ ში აუ ცი ლე ბე ლია ამ პო ზი ციას ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი მოჰ ყვეს. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ამე რი კის ან ნა ტოს სამ ხედ რო ბა ზის გან ლა გე ბა სა

ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად ნაკ ლებ სა ვა რაუ დოა, არ სე ბობს ალ ტერ ნა ტი ვე ბი. 

ერ თერ თი ასე თი შე მო თა ვა ზე ბა აშ შის ძა ლე ბის ევ რო პუ ლი სარ დლო ბის 

ყო ფი ლი მე თაუ რის, გე ნე რალ ბენ ჰო ჯესს ეკუთ ვნის, რო მე ლიც აღ მო სავ ლეთ 

ევ რო პა ში, უკ რაი ნა სა და სა ქარ თვე ლო ში რო ტა ციუ ლი ძა ლე ბის გან თავ სე

ბის იდეას ემ ხრო ბა. 

სა ქარ თვე ლო და უკ რაი ნა ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საყ რდე ნია შა ვი ზღვის 

უსაფ რთხოე ბის კონ ტექ სტშიც. ამე რი კას შეუძ ლია ორ ქვე ყა ნას სამ ხედ რო 

პო ტენ ცია ლის გაძ ლიე რე ბა ში დაეხ მა როს, რაც რუ სე თის წი ნააღ მდეგ ერ

თია ნი შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში, და სავ ლე თის პო ზი ციებს კი დევ 

უფ რო გააძ ლიე რებს. 

ევ რო პის უსაფ რთხოე ბის და სა ცა ვად ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამე რი კამ ბე

ლა რუ სის რუ სე თის გავ ლე ნის გან გა სა თა ვი სუფ ლებ ლა დაც იმუ შაოს. გა სულ 

წელს ამე რი კის ყო ფი ლი სა ხელ მწი ფო მდი ვა ნის მაიკ პომ პეოს ვი ზი ტი მინ

სკში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იყო. ბე ლა რუ სის რუ სეთ ზე პო ლი ტი კუ რი და 

ეკო ნო მი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა სა ჭი როა ბაი დე ნის ად მი ნის

ტრა ციის პრიო რი ტე ტი გახ დეს. 
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ფრონტისპირა სახელმწიფოები 
და რეგიონული ფორმატები

ევ რო პის ქვეყ ნებს დღეს ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი პრიო

რი ტე ტე ბი აქვთ. ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის თვის რუ სე თი ეგ

ზის ტენ ცია ლუ რი საფ რთხეა, ხო ლო და სავ ლეთ ევ რო პის რი გი სა ხელ მწი

ფოს თვის რუ სეთ თან პაექ რო ბა ცივ ომ თან ერ თად დას რულ და. 

შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად ამე რი კის ყვლა ზე ერ თგუ ლი პარ

ტნიო რე ბი რუ სე თის ფრონ ტის პი რა სა ხელ მწი ფოე ბი არიან. ამე რი კის სტრა

ტე გიუ ლი ინ ტე რე სე ბი მა თი უსაფ რთხოე ბის ინ ტე რე სებს ზედ მი წევ ნით 

ემ თხვე ვა. შე სა ბა მი სად, ეს ქვეყ ნე ბი მზად არიან ყვე ლა ზე მე ტი გაი ღონ ერ

თია ნი შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გიის სის

რუ ლე ში მო საყ ვა ნად.

ამე რი კა ევ რი პის უსაფ რთხოე ბას ნა ტოს ფორ მატ ში უზ რუნ ველ ყოფს, ხო ლო 

სა ქარ თვე ლო და უკ რა ნია ალიან სის წევ რე ბი ჯერ ჯე რო ბით არ არიან. გარ და

მა ვალ პე რიოდ ში სა ჭი როა ამე რი კამ ისე თი ფორ მა ტე ბის შექ მნას ან გააქ ტიუ

რე ბას დაუ ჭი როს მხა რი, სა დაც ჩვენ ქვეყ ნებს შეზ ღუდ ვის გა რე შე შეეძ ლე ბათ 

ჩარ თვა. რუ სე თის გარ შე მო ფრონ ტის პი რა სა ხელ მწი ფოე ბის ერ თია ნი თავ

დაც ვი თი ჯაჭ ვის შეკ ვრას ჩვე ნი რე გიო ნის ქვეყ ნე ბის მო ნა წი ლეო ბა სჭირ დე ბა. 

ერ თერ თი ასე თი პლატ ფორ მა სა მი ზღვის ინი ცია ტი ვაა, რო მე ლიც ბალ ტიის, 

შა ვი და ად რია ტი კის ზღვე ბის სარ ტყელ ში მოქ ცეუ ლი სა ხელ მწი ფოე ბის სა

ვაჭ რო, ენერ გო და ციფ რუ ლი კავ შირ გაბ მუ ლო ბის პროექ ტე ბით დაახ ლო

ვე ბის თვის შეიქ მნა. პროექ ტი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, ენერ გო და ეკო ნო მი

კუ რი ინი ცია ტი ვე ბით 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 უწ ყობს ხელს. ინი ცია ტი ვა ამე რი კის წი

ნა ად მი ნის ტრა ციის გან მხარ და ჭე რით სარ გებ ლობ და. ამე რი კამ სა მი ზღვის 

საინ ვეს ტი ციო ფონ დში ენერ გო პროექ ტე ბის მხარ და სა ჭე რად $1 მი ლიარ დის 

ინ ვეს ტი რე ბის სურ ვი ლი გა მოთ ქვა. ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ციას შეუძ ლია გეგ

მა კი დევ უფ რო ამ ბი ციუ რი გა ხა დოს და ფორ მა ტის გა ფარ თო ვე ბით ჩვე ნი 

რე გიო ნის ქვეყ ნე ბიც ჩარ თოს პრო ცეს ში. პროექ ტის თვის კას პიის ზღვის მი

მა ტე ბით ის შეიძ ლე ბა ოთ ხი ზღვის ინი ცია ტი ვად გარ დაიქ მნას. 

სა მი ზღვის ინი ცია ტი ვის იდეა 19181922 წლებ ში პო ლო ნე თის რეს პუბ ლი კის 

პირ ვე ლი მე თაუ რის იუ ზეფ პილ სუდ სკის სა ხელს უკავ შირ დე ბა. ის ინ ტერ

მა რიუ მის სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი. რუ სე თის შე სა კა ვებ ლად პილ სუდ სკის 
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სურ და პო ლო ნე თი ბალ ტიის ზღვი დან შავ ზღვამ დე და მოუ კი დე ბელ სა ხელ

მწი ფო თა რკალ ში მოექ ცია და საბ ჭო თა დო მი ნა ციის ქვეშ მყო ფი ქვეყ ნე ბის 

გან თა ვი სუფ ლე ბას დახ მა რე ბო და. უკ რაი ნა, ბე ლა რუ სი, სომ ხე თი, სა ქარ თვე

ლო და აზერ ბაი ჯა ნი ამ გეგ მის ნა წი ლი იყო. ამე რი კის შე სა კა ვე ბის პო ლი ტი

კის გა საძ ლიე რებ ლად ამ იდეას დღე საც მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი შეუძ ლია 

მოი ტა ნოს.

ღირებულებები

23 თე ბერ ვალს, სა ქარ თვე ლო ში მთა ვა რი ოპო ზი ციუ რი პარ ტიის ლი დე რის 

და კა ვე ბის ფონ ზე, ქვე ყა ნა და სავ ლე თის უპ რე ცე დენ ტო ყუ რად ღე ბის ცენ

ტრში მოექ ცა. შეიძ ლე ბა ით ქვას 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ ამ ხე ლა 

გა მოხ მაუ რე ბა სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს არ მოჰ ყო ლია. დაი

წე რა ათო ბით სტა ტია. მომ ხდარ ზე უმ კაც რე სი კო მენ ტა რი გაა კე თა ამე რი კის 

საელ ჩომ. და კა ვე ბას გა მოეხ მა რუ რა სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტი, ევ რო

კავ ში რი და საერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტე ბი. ქვე ყა ნა კრი ტი კის ქარ ცხეც ხლში 

მოყ ვა ყო ფი ლი და ახ ლან დე ლი დიპ ლო მა ტე ბის და პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წეე

ბის მხრი და ნაც, რო მეთ ლაც სა ქარ თვე ლოს ბე დი ადარ დებთ. 

გარ და გა მოხ მაუ რე ბე ბის 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. ორი ვე მოვ ლე ნა და სავ ლე

თის თვის მოუ ლოდ 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 მოუ ლოდ ნე ლი? ორი ვე დღე 

საერ თა შო რი სო ურ თიერ 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. 

შე კა ვე ბის პო ლი ტი კა მარ ტივ ლო გი კას ეფუძ ნე ბა. მო წი ნააღ მდე გის შე სა ჩე

რებ ლად მას ცხა დად უნ და ეს მო დეს, რომ მტრუ ლი ქმე დე ბის გან ხორ ციე ლე

ბით მი ღე ბუ ლი ზია ნი ბევ რად აჭარ ბებს მო გე ბას. რო დე საც ოპო ნენ ტი შენ ზე 

ბევ რად ძლიე რია მას პირ და პირ ვერ შეებ რძო ლე ბი. ამის ნაც ვლად, შენ თვის 

მნიშ ვნე ლო ვან თე მებ ზე მას მცი რე გა მოც დას უწ ყობ 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
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ღვე ვას იწ ყებ, რო მე ლიც წარ სულ ში ოპო ნენ ტმა გა გივ ლო. იმის თვის, რომ 

შე კა ვე ბის პო ლი ტი კამ იმუ შაოს მხო ლოდ სამ ხედ რო სიძ ლიე რე არ არის საკ

მა რი სი. მო წი ნააღ მდე გე დარ წმუ ნე ბუ ლი უნ და იყოს შე ნი ნე ბის სიმ ტკი ცე ში. 

რე ვი ზიო ნის ტი სა ხელ მწი ფოე ბი ამე რი კის სიძ ლიე რი დან გა მომ დი ნა რე ქვეყ

ნის წი ნაღ მდეგ პირ და პირ შე ტე ვა ზე დღემ დე ვერ გა და დიან, მაგ რამ მსოფ

ლიოს ყვე ლა რე გიონ ში ცდიან მის სიმ ტკი ცეს. 

2008 წლის აგ ვის ტოს ომამ დე რუ სე თის ქმე დე ბე ბი რომ გა ვის ხსე ნოთ, ამე

რი კის თვის მოწ ყო 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 ციურ შეია რა ღე ბა ზე შე თან ხმე ბა და ტო ვა. ერ თი წლით ად რე რუ სეთ მა სა

ქარ თვე ლო ზე გა მავლ ჩრდი ლოეთ სამ ხრე თის გაზ სა დენ ზე დირ ვერ სიუ ლი 

აქ ტი მოაწ ყო, ხო ლო ერ თი წლის შემ დეგ წი თე ლუ ბა ნის ტე რი ტო რია და ბომ

ბა. 2008 წელს რუ სეთ მა აფ ხა ზეთ ში რკი ნიგ ზა აღად გი ნა და ჩრდი ლოეთ კავ

კა სია ში სამ ხედ რო წვრთნა ჩაა ტა რა, სა დაც სა ქარ თვე ლო ღია სა მიზ ნედ იყო 

აღე ბუ ლი. 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 მიი ღო. შე და რე ბით მცი რე გა დაც დო მებ

ზე თვა ლის და ხუჭ ვამ ვლა დი მერ პუ ტინს აფიქ რე ბი ნა, რომ დი დი გა დაც დო

მე ბიც შერ ჩე ბო და. ის ჯერ ჯე რო ბით მარ თა ლი გა მოდ გა. 

მსგავ სი პრინ ცი პი არე გუ ლი რებს ამე რი კის მიერ დე მოკ რა ტიი სა და ადა

მია ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რას ქვეყ ნის შიგ ნით. მცი რე გა დაც დო მებ სა და 

უკუს 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 ამე რი კის თვის სა ში შია არა მხო

ლოდ იმი ტომ, რომ სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რის დე მოკ რა ტიულ მო მა ვალს 

ეხე ბა. ამ პრო ცესს აკ ვირ დე ბიან ის სა ხელ მწი ფოე ბიც, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ 

გაი გონ რამ დე ნად აქ ტიუ რად აპი რებს ბაი დე ნის ად მი ნის ტრა ცია დე მოკ რა

ტიის და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვას მათ რე გიონ ში. თუ მიუ ღე ბე ლი ქცე ვა 

იმ სა ხელ მწი ფოს გას დის, რო მე ლის თვი საც ამე რი კა მთა ვა რი და საყ რდე ნია 

საერ 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 ფოებს გზა ეხ სნე ბათ ამე რი კის მო წო დე ბე ბი აღარ შეის მი

ნონ. 

ჩვე ნი რე გიო ნის ქვეყ ნე ბის ლი ბე რა ლურ დე მოკ რა ტიულ სა ხელ მწი ფოე ბად 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა იმ დე ნად მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი ეროვ ნულ უსაფ

რთხოე ბას თან, რომ ეს ერ თი მედ ლის ორი მხა რეა. კო რუფ ციით 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. 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე გიონ ში ჩი ნე თის მზარ დი ძა ლის შე კა ვე ბაც, რო მე ლიც 

ეკო ნო მი კურ შე საძ ლებ ლო ბებს და საინ ვეს ტი ციო პროექ ტებს გავ ლე ნის ინ

სტრუ მენ ტად იყე ნებს. სა ქარ თვე ლოს და ჩი ნეთს გა ფორ მე ბუ ლი აქვთ თა

ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა და ქვე ყა ნა სი დი დით სა ქარ თვე ლოს 

მე სა მე სა ვაჭ რო პარ ტნიო რია. ახა ლი აბ რე შუ მის გზის პროექ ტის ფარ გლებ ში 

ჩი ნე თი ასე ვე დაინ ტე რე სე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს პორ ტე ბით, აღ მო სავ ლეთ 

და სავ ლე თის მა გის ტრა ლით და რკი ნიგ ზით. 

ამას თან, ჩი ნე თის მზარ დი ძა ლა პრობ ლე მუ რია იმ მხრი ვაც, რომ ის სა ხელ

მწი ფოებს, და სავ ლუ რი მო დე ლის გან გან სხვა ვე ბით, ეკო ნო მი კურ ხა ფან გში 

აბამს. ქვე ყა ნა მმარ თველ ელი ტებ თან გა რი გე ბით იღებს მის თვის სა სურ ველ 

რე სურ სებს და წვდო მას. ასეთ პი რო ბებ ში მხო ლოდ ვიწ რო ჯგუ ფე ბი ნა ხუ

ლო ბენ მო გე ბას. ამი თი მო სახ ლეო ბის საერ თო კე თილ დღეო ბა არ უმ ჯო ბეს

დე ბა. ჩი ნეთს ამ გვარ ურ თიერ თო ბებ ში მდგრა დი ინ სტი ტუ ტე ბი არ სჭირ დე ბა. 

ამის სა პი რის პი როდ, და სავ ლუ რი მო დე ლი ინ სტი ტუტ ციურ 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 უზე

ნაი სო ბას და ადა მია ნის სა ბა ზი სო უფ ლე ბებს უზ რუნ ველ ყო ფენ. ეს სა კუ თა რი 

შრო მით კე თილ დღეო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის სა შუა ლე ბაა, რად გან ყვე ლას თა

ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბა აქვს და ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბა და ცუ ლია. ჩი ნუ რი 

მო დე ლის თვის მსგა ვი პი რო ბე ბი სუ ლაც არ არის სა ჭი რო, რაც ქვეყ ნის გან

ვი თა რე ბის თვის სა ზია ნოა. 

რო გორც ჩი ნე თი ასე ვე 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 დოე

ბის სა ბა ზი სო სა ჭი როე ბებს ვერ პა სუ ხობს. ამ პრო ცეს ში რუ სე თი, რო მელ საც 

ჩვენ ნაირ ქვეყ ნებ ში რბი ლი ძა ლის სუს ტი ბერ კე ტე ბი აქვს, რე გიო ნის ქვეყ

ნე ბის მიმ ხრო ბას და სავ ლე თის გან მა თი გან ზიდ ვის პო ლი ტი კით ცდი ლობს. 

ამის სა პი რის პი როდ, ამე რი კას რბი ლი ძა ლის ინ სტრუ მენ ტე ბის უხ ვი არ ჩევ ნი 

აქვს. ეკო ნო მი კუ რი მხარ და ჭე რა, გან ვი თა რე ბა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი დახ მა

რე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო და პრო ფე სიუ ლი გაც ვლი თი პროგ რა მე ბი ის მცი

რე ჩაც მო ნათ ვა ლია, რი თაც ამე რი კამ და მოუ კი დებ ლო ბი დან დღემ დე სა

ქარ თვე ლოს ტრან სფორ მა ციას შეუწ ყო ხე ლი. ამ პრო ცეს ში ქვე ყა ნამ უკ ვე 4 

მი ლიარ დზე მე ტი და ხარ ჯა. აუ ცი ლე ბე ლია 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 ამე რი

კის ყო ფილ მა ელ ჩმა მაიკ მაკ ფოლ მა და წე რა: „ნა ვალ ნის და კა ვე ბა პირ ვე ლი 

ტეს ტი იყო. მიან მა რი მეო რე. სა ქარ თვე ლო მე სა მეა. ბაი დენ მა დე მოკ რა ტია 
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და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი პრიო რი ტე ტად გა მოაც ხა და. ახ ლა დროა სიტ ყვე ბი 

ქმე დე ბებს მიუ სა და გოს. ბაი დე ნი იც ნობს სა ქარ თვე ლოს. მე იქ მას თან ერ

თად 2009 წელს ჩა ვე დი. მას შეუძ ლია მოახ დი ნოს გავ ლე ნა.“ 

მაკ ფოლ მა ზუს ტად აღ წე რა მო მენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა. ახ ლა ჯე რი ბაი დე ნის 

ად მი ნის ტრა ცია ზეა.






