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კო რო ნა ვი რუ სის კრი ზი სის კრემ ლის მი ერ მარ თვამ პა რა დოქ სი წარ მოშ ვა. ერ თი მხრივ, რუ სე თი მო-

უმ ზა დე ბე ლი აღ მოჩ ნდა, პუ ტინ მა კი მკაც რი ზო მე ბის მი ღე ბა ზე თქვა უარი. მე ორე მხრივ, კრემ ლმა 

კრი ზი სი მმარ თვე ლო ბის ახ ალ სის ტე მა ზე გა დას ვლის დაჩ ქა რე ბის თვის გა მო იყ ენა. ამ ცვლი ლე ბას 

თან სა გა რეო პო ლი ტი კის დღის წეს რი გის ცვლი ლე ბე ბიც ახ ლდა. ეს ცვლი ლე ბე ბი რუ სე თის მე ზო ბელ 

ქვეყ ნებ თან ურ თი ერ თო ბებ ზე აის ახ ება. რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თი ერ თო ბა ამ ევ ოლ-

უცი ის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია და თა ნა მედ რო ვე რუ სე თის ორ აზ რო ვან ქცე ვას გა მო ხა ტავს.

1. რუსეთი პანდემიაზე რეაგირებს

რუ სე თის პან დე მი ურ მსოფ ლი ოს თან ად აპ ტა ცი ის პრო ცე სი პა რა დოქ სე ბის ჯაჭ ვს ჰგავს. ლი ბე რა ლუ რი 

ოპ ოზ იცია კრემ ლის გან სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის გა მოცხა დე ბას ითხოვ და. მოთხოვ ნა უშ ედ ეგო აღ-

მოჩ ნდა: კრემ ლმა ქვე ყა ნა ში ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის თვის უმ ოქ მე დოდ თვა ლის დევ ნე ბა გა დაწყვი ტა. 

პუ ტი ნი მო ლო დი ნის რე ჟიმ ში აღ მოჩ ნდა.

ფორს-მა ჟო რის მი უხ ედ ავ ად რუ სე თის პრე ზი დენ ტი ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ას რან დე ნი მე კვი რის გან მავ-

ლო ბა ში არ მი მარ თავ და. პუ ტინ მა ამ ჯე რად თა ვი შე იკ ავა მი სი პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის-

თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი რუ სე თის მხსნე ლი ბე ლა დის რო ლი მო ერ გო. ნო ვო-ოგ არ ევ ოს რე ზი დენ ცი აში 

გა მო კე ტილ მა პუ ტინ მა კრემ ლის გან პან დე მი ას თან ბრძო ლი სას მი ტო ვე ბულ რე გი ონ ული ხე ლი სუფ ლე-

ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ვი დეო-კონ ფე რენ ცი ები დი დი დაგ ვი ან ებ ით, მარ ტის და საწყის ში, და იწყო. 

რუ სე თის მო სახ ლე ობ ას კი კი დევ უფ რო გვი ან, 25 მარ ტს, მი მარ თა. აღ მოჩ ნდა, რომ პან დე მი ას თან 

ბრძო ლის თვის აუც ილ ებ ელი მკაც რი შეზღუდ ვე ბის შე მო ღე ბას, ის არც ახ ლა აპ ირ ებ და. არ გა მოცხა-

დე ბუ ლა პან დე მი ის გან და ზა რა ლე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის, მო სახ ლე ობ ის სხვა დას ხვა 

კა ტე გო რი ის თუ მსხვი ლი კომ პა ნი ებ ის ხელ შემ წყო ბი ზო მე ბი. პუ ტი ნის მი ერ გა მოცხა დე ბუ ლი გეგ მა 

ფრაგ მენ ტუ ლი, კრი ზი სის და საძ ლე ვად გა მოცხა დე ბუ ლი ზო მე ბი კი სხვა ქვეყ ნე ბის ან ალ ოგ ებ თან შე-

და რე ბით გა ცი ლე ბით სუს ტი აღ მოჩ ნდა. 

უპ რე ცე დენ ტო კრი ზის თან გა სამ კლა ვებ ლად პუ ტინ მა $120 მი ლი არ დი ანი სუ ვე რე ნუ ლი ფონ დი სა და 

$540 მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბის ოქ როს მა რა გის გა მო ყე ნე ბაც გა აჭი ან ურა. მსოფ ლი ოს მრა ვალ მა 

ქვე ყა ნამ სა კუ თარ მო სახ ლე ობ ას სა გან გე ბო დახ მა რე ბის სხვა დას ხვა ფორ მით მა თი მთლი ანი ში და 

პრო დუქ ტის 10%-12% შეს თა ვა ზა. კრემ ლი მო სახ ლე ობ ის და სახ მა რებ ლად მშპ-ს მხო ლოდ 2,8%-ის 

და სა ხარ ჯად აღ მოჩ ნდა მზად. ამ დახ მა რე ბის დი დი ნა წი ლი იმ სა ხელ მწი ფო კომ პა ნი ებ ის კენ გა და-

მი სა მარ თდა, რომ ლე ბიც კრემ ლთან და კავ ში რე ბუ ლი ხალ ხი სა და ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის კონ ტროლ-

ქვე შაა. მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნესს, კერ ძო სექ ტორ ში მი ლი ონ ობ ით და საქ მე ბულს (მათ შო რის 40-მა 

მი ლი ონ მა სა მუ შაო ად გი ლი და კარ გა, რაც სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის ერ თი მე სა მე დია) კრემ ლი ფი ნან სუ რი 

დახ მა რე ბის პა კე ტის მხო ლოდ 3%-ს და პირ და. ეს მო სახ ლე ობ ის ყვე ლა ზე პრო დუქ ტი ული ნა წი ლის, 

მი ლი ონ ობ ით ად ამი ან ის, ბე დის ან აბ არა მი ტო ვე ბის ტოლ ფა სია. „სო ცი ალ ურ მა სა ხელ მწი ფომ“ სო-

ცი ალ ური ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა ზე თქვა უარი. 

გარ და ამ ისა, კრემ ლმა გვერ დზე გად გო მა არ ჩია და კო რო ნა ვი რუს თან ბრძო ლის სა და ვე ები და პა-

სუ ხის მგებ ლო ბა მთავ რო ბა სა და რე გი ონ ულ ხე ლი სუფ ლე ბას და უთ მო. 

რუ სე თი კო რო ნა ვი რუ სის გა მოც დის თვის და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოს მსგავ სად მო უმ ზა დე ბე ლი აღ მოჩ-

ნდა, თუმ ცა პუ ტი ნის რე ჟი მის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი სპე ცი ფი ური თვი სე ბე ბი რუ სე თის კრი ზი სი დან 

გა მოს ვლა საც გა არ თუ ლებს.

პუ ტი ნის ყოყ მან სა და რე ალ ობ იდ ან გაქ ცე ვის უც ნა ურ მცდე ლო ბას მი სი ფსი ქო ლო გია და მი სი მმარ თვე-

ლო ბის ბუ ნე ბა ხსნის. კრი ზი სულ ვი თა რე ბა ზე პუ ტი ნის სტან დარ ტუ ლი რე აქ ცია სცე ნი დან გა უჩ ინ არ ებაა. 
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ის თავს არ იდ ებს სა კუ თა რი თა ვის იმ მოვ ლე ნებ თან ას ოც ირ ებ ას, რომ ლებ საც მი სი პო პუ ლა რო ბის 

შემ ცი რე ბა შე უძ ლი ათ.

მე ორე მხრივ, მი სი ჭირ ვე ულ ობ ის მი ზე ზი კრემ ლში მი ღე ბუ ლი მო საზ რე ბა იყო, რომ ლის თა ნახ მად 

ვი რუ სი რუ სეთ ში ფარ თოდ არ გავ რცელ დე ბო და. პან დე მი ის მას შტა ბი, რო მელ საც ხში რად „გრი პის 

ერთ-ერთ ფორ მას“ უწ ოდ ებ დნენ, არა ად ეკ ვა ტუ რად იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი. და სავ ლე თის გან იზ ოლ აცი-

ის გა მო, კრემ ლს იმ ედი ჰქონ და, რომ რუ სე თის ეკ ონ ომ იკა ნაკ ლე ბად და ზი ან დე ბო და, ხო ლო „შა ვი 

დღის თვის“ გა და ნა ხუ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი კრი ზი სის დაძ ლე ვას უზ რუნ ველ ყოფ და. რუს პო-

ლი ტი კო სებს სჯე რო დათ, რომ ვი რუ სის გავ რცე ლე ბას ხელს ზო მი ერი შეზღუდ ვე ბი თაც შე უშ ლიდ ნენ. 

არ უნ და გა მოგ ვრჩეს ზემ დგო მე ბის გან არ ას ასი ამ ოვ ნო ინ ფორ მა ცი ის და მალ ვი სა და მოჩ ვე ნე ბი თად 

სტა ბი ლუ რი რე ალ ობ ის შექ მნის რუ სუ ლი ტრა დი ცი აც. პუ ტინს პან დე მი ას თან ბრძო ლა ში აქ ტი ურ ად 

ჩარ თვის გან თავ შე კა ვე ბის და მა ტე ბი თი მი ზე ზე ბიც ჰქონ და. ერთ-ერ თი მათ გა ნი მე ორე მსოფ ლიო 

ომ ში გა მარ ჯვე ბის 75-ე წლის თა ვის მას შტა ბუ რი აღ ნიშ ვნის გეგ მა იყო. პან დე მი ის მი უხ ედ ავ ად არ 

შე ნე ლე ბუ ლა სამ ხედ რო აღ ლუ მის თვის მზა დე ბა, რო მე ლიც, სა ბო ლოო ჯამ ში, 24 ივ ნისს შედ გა. კო-

ვიდ-19-ის კრი ზი სის პა რა ლე ლუ რად პუ ტი ნი სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის თა ობ აზე პლე ბის ციტ საც 

გეგ მავ და. ეს ცვლი ლე ბე ბი მას რუ სე თის სა მუ და მო მმარ თვე ლად აქ ცევს. სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის 

გა მოცხა დე ბას ხმის მი ცე მის პრო ცე დუ რა გა ნუ საზღვრე ლი დრო ით შე იძ ლე ბო და გა და ედო. 

კრემ ლის მი ერ სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის გა მოცხა დე ბა ზე უარ ის თქმას კი დევ ორი მი ზე ზი აქ ვს. პირ-

ვე ლი, ას ეთი მდგო მა რე ობ ის გა მოცხა დე ბა რუ სეთ ში ფორ მა ლო ბა იქ ნე ბო და. უზ არ მა ზა რი ქვეყ ნის 

მო სახ ლე ობა წლე ბია, რაც დე-ფაქ ტო სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ აში ცხოვ რობს. მე ორე მი ზე ზი, გა ურ-

კვევ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბაა: მკაც რი წე სე ბის გა რე შე მას რეპ რე სი ული ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის 

მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს.

კრემ ლის რე აქ ცი ის არა ად ეკ ვა ტუ რო ბა მხო ლოდ და სუს ტე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის ბრა ლი არ არ ის. არ 

უნ და გა მოგ ვრჩეს სის ტე მუ რი ფაქ ტო რე ბიც. ძა ლა უფ ლე ბის ვერ ტი კა ლუ რი იერ არ ქია და ბალ ეშ ელ ონ ებ-

ში პა სი ურ ობ ის გა მომ წვე ვია, ის ინი ზე მო დან ჩა მო მა ვა ლი ბრძა ნე ბე ბის შეს რუ ლე ბას არი ან მიჩ ვე ულ ნი. 

ამ ავე დროს, და მა ხინ ჯე ბუ ლია ის ინ ფორ მა ცი აც, რო მე ლიც შემ სრუ ლებ ლე ბის გან ზემ დგო მებს მი ეწ-

ოდ ებ ათ. იმ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა, რო მე ლიც ხელ მძღვა ნე ლო ბას არ ას ახ არ ბი ელო მდგო მა რე ობ აში 

ჩა აყ ენ ებს, მა თი კა რი ერ ისა და სი ცოცხლის თვის სა ში შია. სწო რედ ას ეთ მა ვი თა რე ბამ გა ნა პი რო ბა 

ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა ზე ჩი ნე თის არა ად ეკ ვა ტუ რი რე აქ ცია საწყის ეტ აპ ზე. თუმ ცა სი ძინ პინ მა მა ლე ვე 

მო ახ ერ ხა სი ტუ აცი აზე კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბა და აუც ილ ებ ელი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა. მსგავს 

ვი თა რე ბა ში პუ ტი ნი კვლა ვაც ფეხს ით რევს. გა ბე დუ ლი და არ ას ტან დარ ტუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის 

მი ღე ბის აუც ილ ებ ლო ბის წი ნა შე ის არ ად ამ აჯ ერ ებ ლად და დაბ ნე ულ ად გა მო იყ ურ ებ ოდა.

კო რო ნა ვი რუ სის კრი ზი სი რუ სე თის მთავ რო ბის თვის მო ულ ოდ ნე ლი აღ მოჩ ნდა, პუ ტი ნის მი ერ შექ მნილ 

სის ტე მა ში ას ეთ გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ არ ის. სა ნამ კრემ ლი გე ოპ ოლ-

იტ იკ ური თუ ში და ოპ ონ ენ ტე ბით გა მოწ ვე ული რე ალ ური თუ წარ მო სახ ვი თი კონ ფრონ ტა ცი ის თვის 

ემ ზა დე ბო და მსოფ ლიო პან დე მი ამ მო იც ვა, რო მელ მაც პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის სის ტე მის 

პა რა ლი ზე ბა მო ახ დი ნა. ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის მი ლი ტა რის ტუ ლი სის ტე მა, რო მე ლიც ოპ-

ოზ იცი ის დევ ნა სა და საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებ ის დარ ბე ვით გა დარ ჩე ნა საა მიჩ ვე ული, ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური 

კა ტას ტრო ფის წი ნა შე და უც ვე ლი და მო უმ ზა დე ბე ლი აღ მოჩ ნდა. ეს მთა ვა რი პა რა დოქ სია: წარ მო იდ-

გი ნეთ ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მი, რო მელ საც სა გან გე ბო სი ტუ აცი აში ავ ტო რი ტა რუ ლი ზო მე ბის მი ღე ბა 

არ ძა ლუძს! 

რამ დე ნი მეთ ვი ანი ლო დი ნის შემ დეგ პუ ტინ მა სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის თა ობ აზე რე ფე რენ დუ მის 

ჩა ტა რე ბა გა დაწყვი ტა. ეს ცვლი ლე ბე ბი მას საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ის სა შუ ალ ებ ას 

უბ რუ ნებს, რაც მას ძა ლა უფ ლე ბას 2036 წლამ დე შე უნ არ ჩუ ნებს. ხმის მი ცე მის პრო ცე სი 25 ივ ნისს და-
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იწყო და ერ თი კვი რის შემ დეგ, 1 ივ ლისს, დას რულ და. ამ დროს რუ სეთ ში კო ვიდ-19-ით და ინ ფი ცი რე-

ბულ თა რიცხვი ყო ველ დღი ურ ად 7500-ით, ხო ლო და ღუ პულ თა 135-ით იმ ატ ებ და. 

ამ ავე დროს, პუ ტინ მა უც ნა ური აქ ტი ურ ობა გა მო ავ ლი ნა რუ სე თი სა და და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოს თვის 

მი სი ის ტო რი ული ხედ ვის თავ სმოხ ვე ვის საქ მე ში. ნა ცის ტუ რი გერ მა ნი ის და მარ ცხე ბა ში საბ ჭო თა 

კავ ში რის გა დამ წყვე ტი რო ლის შე სა ხებ და წე რილ ეს ეს, რო მე ლიც პუ ტინ მა მე ორ ეხ არ ის ხო ვან ამ-

ერ იკ ულ გა მო ცე მა „ნე იშ ნალ ინ ტე რეს ტში“ გა მო აქ ვეყ ნა, მკა ფიო მი ზა ნი აქ ვს: ეს მე ორე მსოფ ლიო 

ომ ში საბ ჭო თა კავ ში რის გა მარ ჯვე ბის მი სი პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მი სა ლე გი ტი მა ცი ისა და ქვეყ ნის 

კონ სო ლი და ცი ის თვის გა მო ყე ნე ბაა. მტკივ ნე ული წი აღ სვლე ბის პრო ცე სი დას რულ და, კრემ ლმა 

სა ხელ მწი ფო სა და პუ ტი ნის მმარ თვე ლო ბის შერ წყმის ბო ლო ეტ აპი გა ნა ხორ ცი ელა და პუ ტი ნი 

რუ სეთს გა უთ ან აბ რა. ის ტო რი ული მეხ სი ერ ება და იქ იდ ან ნა სეს ხე ბი გა მარ ჯვე ბე ბი მი სი სა მუ და მო 

მმარ თვე ლო ბის გა მა მარ თლე ბელ არ გუ მენ ტე ბად იქ ცა. ეს უც ნა ური, თუმ ცა გა სა გე ბი პო ლი ტი კუ რი 

კონ სტრუქ ციაა. მი სი შე უზღუ და ვი მმარ თვე ლო ბი სა და ძა ლა უფ ლე ბის მმარ თვე ლი ჯგუ ფის ახ ალი 

თა ობ ის თვის გა და ცე მის ყვე ლა სხვა შე საძ ლებ ლო ბა უკ ვე ამ ოწ ურ ულია. მოქ მე დე ბა ში რე ჟი მის გა-

დარ ჩე ნის ახ ალი მე ქა ნიზ მი ჩა ერ თო.

ამ ავე დროს, უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ პუ ტი ნის „პრო ექ ტის“ მხო ლოდ სა მუ და მო მმარ თვე ლო ბის დამ-

კვიდ რე ბით ახ სნა ზედ მე ტად მარ ტი ვი იქ ნე ბა. ეს მი სი პი რა დი პრი ორ იტ ეტი შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო. 

პლე ბის ცი ტი ამ ის თვის სა ჭი რო არც იქ ნე ბო და. საკ მა რი სი იყო მას ხე ლი მო ეწ ერა პარ ლა მენ ტი სა და 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის თვის: პუ ტინს არც არ ჩევ ნე ბის მას შტა-

ბუ რი გა ყალ ბე ბა და ამ პრო ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა მას შტა ბუ რი მა ნი პუ ლა ცი ები დას ჭირ დე ბო და!

პუ ტინს რე ფე რენ დუ მი ბევ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ოც ან ის მი საღ წე ვად სჭირ დე ბო და. სა კონ სტი ტუ ციო 

ცვლი ლე ბე ბი და საბ ჭო თა კავ ში რის წარ სუ ლი დი დე ბით ლე გი ტი მა ცია მას ახ ალი პო ლი ტი კუ რი კონ-

სტრუქ ცი ის, ნეო-პატ რი მო ნი ალ ური სა ხელ მწი ფოს, შექ მნის თვის სჭირ დე ბა. ას ეთ მო დელ ში ძა ლა უფ-

ლე ბა ამ ჟა მად მმარ თვე ლი ელ იტ ის ახ ალ თა ობ ას გა და ეც ემა და ახ ალი მმარ თვე ლიც ერ თპი როვ ნუ ლი, 

გა ნუ საზღვრე ლი დრო ის მქო ნე ძა ლა უფ ლე ბით ის არ გებ ლებს. მი ზა ნი ის ეთი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მის 

შექ მნაა, რომ ლის თვი საც არ ჩევ ნე ბი, პო ლი ტი კუ რი ოპ ოზ იცია და პო ლი ტი კურ ძალ თა ბა ლან სი საფ-

რთხე არ იქ ნე ბა. რუ სე თის ახ ალი ლი დე რი მმარ თვე ლი კლა ნის კონ სენ სუ სის შე სა ბა მი სად და ინ იშ ნე ბა. 

პუ ტინს სურს, რომ მის მა მემ კვიდ რემ (რომ ლის თვი საც ძა ლა უფ ლე ბის გა და ცე მა რო დეს მე გახ დე ბა 

სა ჭი რო) მი სი მიღ წე ვე ბი და იც ვას და არ გა აგ რძე ლოს ავ ტოკ რა ტი ული რე ჟი მე ბის სამ წუ ხა რო ტრა-

დი ცია, რომ ლის თა ნახ მად ახ ალი ლე გი ტი მა ცი ის მო პო ვე ბა ძვე ლი რე ჟი მის დაგ მო ბით და მის თვის 

ყვე ლა ბო რო ტე ბის დაბ რა ლე ბით ხდე ბა. 

ორ აზ როვ ნე ბა და მოჩ ვე ნე ბი თი დე მოკ რა ტია წარ სულს ჩა ბარ და. იმ ედს, რომ პუ ტი ნის წას ვლის შემ-

დეგ რუ სე თი მის მმარ თვე ლო ბამ დე არ სე ბულ სი ტუ აცი ას და უბ რუნ დე ბა, გაც რუ ება ელ ის.

სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის თვის ხმის მი ცე მის შე დე გე ბის გა მოც ნო ბა არ ავ ის გას ჭირ ვე ბია. ოფ-

იცი ალ ურ წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით, სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბებს მხა რი ამ ომ რჩე ველ თა 79%-მა 

და უჭ ირა, წი ნა აღ მდე გი 21% იყო. ხმის მი ცე მა ში მო ნა წი ლე ობა ამ ომ რჩე ველ თა 68%-მა მი იღო. თუმ ცა, 

რო გორც რუს მა და მო უკ იდ ებ ელ მა ექ სპერ ტმა, სერ გეი შპილ კინ მა გა მო ით ვა ლა, მომ ხრე 65% იყო, 

წი ნა აღ მდე გი 35%, ხო ლო მო ნა წი ლე ობა კი ამ ომ რჩე ველ თა 42-43%-მა მი იღო. შე სა ბა მი სად, პუ ტი ნის 

კონ სტი ტუ ცი ის სა სარ გებ ლოდ მი ცე მუ ლი 58 მი ლი ონი ხმი დან 20 მი ლი ონი გა ყალ ბე ბუ ლია.1 

ხმის მი ცე მის პრო ცეს მა ის ეთი მძი მე დარ ღვე ვე ბით ჩაიარა, რომ ჩრდი ლი მო მა ვალ ში გა სა მართ არ-

ჩევ ნებ საც მი აყ ენა. ახ ალ მა რუ სეთ მა სა კუ თა რი ლე გი ტი მა ცია ქვეყ ნის წარ სულ ზე და ომ ში გა ღე ბულ 

1 „There was no manipulation of votes in Russia’s elections on this scale in the recent past. In absolute terms, this is an unprecedented case,” 
Shpilkin said. https://www.themoscowtimes.com/2020/07/03/data-scientist-claims-staggering-fraud-at-russias-constitution-vote-a70769
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მსხვერ პლზე და აფ უძ ნა, რაც კრემ ლი სად მი ოპ ოზ იცი ას ან რე ჟიმ თან შე ურ იგ ებ ლო ბას სა ხელ მწი ფო 

ღა ლა ტის ტოლ ფა სად აქ ცევს. 

ხმის მი ცე მის შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ პუ ტი ნის „სა არ ჩევ ნო უმ რავ ლე სო ბა“ გა ილია და მი სი ოც წლი ანი 

მმარ თვე ლო ბით უკ მა ყო ფი ლო თა რი გებს თით ქმის ყვე ლა იდე ოლ ოგი ური შე ხე დუ ლე ბე ბის მქო ნე 

ად ამი ან ები შე ემ ატ ნენ. გარ და ამ ისა, პუ ტინ მა ვერ მო ახ ერ ხა იმ წი ნა აღ მდე გო ბის გა დაჭ რა, რო მე ლიც 

მი სი რე ჟი მის გა ნუ საზღვრე ლი დრო ით დამ ყა რე ბა სა და სა არ ჩევ ნო ლე გი ტი მა ცი ის აუც ილ ებ ლო ბის 

შო რის არ სე ბობს. კრემ ლმა ამ დი ლე მის გა დაწყვე ტა მო მავ ლის თვის გა და დო, რაც რე ჟი მის თვის კი-

დევ უფ რო სა ხი ფა თო შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს. 

ეჭ ვგა რე შეა, რომ სა ხელ მწი ფოს ას ეთი ფორ მის გან ვი თა რე ბის შემ დე გი ეტ აპი დიქ ტა ტუ რაა. ეს კი 

ის მა ხე შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს, რომ ლი და ნაც თა ვის დაძ ვრე ნა კრემ ლს ნამ დვი ლად გა უჭ ირ დე ბა: 

თა ნა მედ რო ვე რუ სეთ ში დიქ ტა ტუ რის დამ ყა რე ბა ურ თუ ლე სი იქ ნე ბა. კო ვიდ-19-ის პან დე მი ამ კრემ-

ლს აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის კი დევ უფ რო გაძ ლი ერ ებ ის და რეპ რე სი ული მმარ თვე ლო ბის 

შე მო ღე ბის სა შუ ალ ება მის ცა, თუმ ცა სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბის ნაკ რებ მა მოვ ლე ნე ბის ას ეთი გან ვი-

თა რე ბა შე უძ ლე ბე ლი გა ხა და. მათ შო რი საა კო რუფ ცია, ძა ლა უფ ლე ბა სა და სა ზო გა დო ებ ას შო რის 

კო მუ ნი კა ცი ის არ არ სე ბო ბა, მმარ თვე ლო ბის ზე-ბი ურ ოკ რა ტი ზა ცია, რეპ რე სი ული ინ სტი ტუ ტე ბის გაძ-

ლი ერ ებ ით შე ში ნე ბუ ლი ელ იტ ები, სა ხელ მწი ფო აპ არ ატ ის ქვე და რგო ლის პა სი ურ ობა და დრო ული 

გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უუნ არ ობა. სა ხე ზეა პა რა დოქ სი: რე ჟი მი უფ რო რეპ რე სი ულ ფორ მას 

იღ ებს, თუმ ცა, ამ ავე დროს, თა ვად ვე ქმნის პრობ ლე მებს, რო მე ლიც მას ას უს ტებს. 

რუ სე თის პო ლი ტი კუ რი ვე ლის მთა ვა რი მა ხა სი ათ ებ ელი დღეს ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის მი ერ 

კრი ზი სუ ლი ვი თა რე ბის დაძ ლე ვის შე უძ ლებ ლო ბაა. ეს თა ვის თა ვად სა გან გა შო ნი შა ნია, თუმ ცა არ ქა ულ 

მდგო მა რე ობ აში დაბ რუ ნე ბა ახ ალ კა ტას ტრო ფად შე იძ ლე ბა იქ ცეს. რუ სეთ ში ში და და პი რის პი რე ბის 

ერთ-ერ თი სა ვა რა უდო სცე ნა რი წარ სულ ში დაბ რუ ნე ბის მომ ხრე ებ სა და ცვლი ლე ბე ბის მსურ ველ მო-

ქა ლა ქე ებს შო რის კონ ფლიქ ტია. რო გორც რე ფე რენ დუმ მა აჩ ვე ნა ამ უკ ან ას კნელ თა შო რის რუ სე თის 

მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბა, 70%, მოიაზრებს თავს.

2. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა: განახლებული დღის წესრიგი

ეჭ ვგა რე შეა, რომ ქვეყ ნის შიგ ნით მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ პრო ცე სებს გავ ლე ნა რუ სე თის სა გა რეო 
პო ლი ტი კა ზეც ექ ნე ბათ. სა გა რეო პო ლი ტი კის ძვე ლი აქ სი ომ ები იგ ივე დარ ჩე ბა, თუმ ცა მა თი გან-
ხორ ცი ელ ებ ის ფორ მე ბი შე საძ ლოა შე იც ვა ლოს. არ ქა ული მმარ თვე ლო ბის დაბ რუ ნე ბა დი დი ალ ბა-
თო ბით სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე უფ რო აგ რე სი ულ და რე ვან შის ტულ რუ სეთს ნიშ ნავს. რე ალ ობა 
კი სა ვა რა უდო სცე ნარ ზე ბევ რად რთუ ლია: კრემ ლს ხომ მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ახ ლა უფ რო ზო მი ერი 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა სჭირ დე ბა. 

სა გა რეო პო ლი ტი კის დღის წეს რი გის შეც ვლის გზე ბის ძი ება კრემ ლმა დი დი ხა ნია და იწყო. პუ ტინს 
„კო ლექ ტი ური და სავ ლე თის გან“ მი სი უკ რა ინ ული ინ ტერ ვენ ცი ის და ვიწყე ბა, რუ სეთ ზე და კის რე ბუ ლი 
სან ქცი ებ ის მოხ სნა და რუ სე თის ზე სა ხელ მწი ფო ებ ის კლუბ ში დაბ რუ ნე ბაა. ზე სა ხელ მწი ფოს სტა ტუ-
სი რუ სუ ლი სის ტე მის ქვა კუთხე დია, რო მე ლი თაც ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბა და რუ სე თის სხვა 
ში და პრობ ლე მე ბი მარ თლდე ბა. იზ ოლ ირ ებ ული რუ სე თი ზე სა ხელ მწი ფო ვერ იქ ნე ბა, ამ ის თვის ის 
მსოფ ლიო წეს რი გის პირ ველ ეშ ელ ონს უნ და და უბ რუნ დეს. 

რუ სებს მა თი ქვეყ ნის ნორ მა ლურ, რი გით სა ხელ მწი ფოდ წარ მოდ გე ნა მარ თლაც გა უჭ ირ დე ბათ. აქ 
სა ჭი როა გა მოვ ყოთ ის, რა საც დღეს რუ სე ბი ზე სა ხელ მწი ფო ში მოიაზრებენ: ის ინი მი იჩ ნე ვენ, რომ ეს 
სტა ტუ სი პირ ველ რიგ ში კე თილ დღე ობ ას გუ ლის ხმობს და არა სამ ხედ რო ძლი ერ ებ ას. ამ ას გარ და, 
რუ სე თის რე სურ სე ბის შეზღუ დუ ლო ბა უკ არ გავს მოს კოვს სა ტე ლი ტი ქვეყ ნე ბის გა ნუ საზღვრე ლი დრო-
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ით შე ნარ ჩუ ნე ბის უნ არს. ბე ლო რუ სის ლოიალობის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის რუ სე თი ყო ველ წლი ურ ად 100 
მი ლი არდ აშშ დო ლარს ხარ ჯავ და და ამ ოც ან ის თვის ჯე რაც ვერ მი უღ წე ვია. ეს ყვე ლა ფე რი კრემ ლს 
სხვა სა ხელ მწი ფო ებ ზე გავ ლე ნის უფ რო ზო მი ერი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის კენ უბ იძ გებ და. 

თა ნა მედ რო ვე რუ სე თის ელ იტ ამ იმ როლ ზე და იწყო ფიქ რი, რო მე ლიც მათ მა ქვეყ ნამ მსოფ ლიო პო-
ლი ტი კა ში შე იძ ლე ბა შე ას რუ ლოს. გლო ბა ლუ რი პო ლი ტი კის მთა ვარ მო თა მა შე ებს შო რის ად გი ლის 
დამ კვიდ რე ბის თვის რუ სეთს სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის გან მოს კო ვის მი ერ სა ერ თა შო რი სო 
ნორ მე ბი სა და გლო ბა ლუ რი წე სე ბის ინ ტერ პრე ტა ცი ის უფ ლე ბის მო პო ვე ბა სჭირ დე ბა. ამ გზით კრემ ლი 
იმ მნიშ ვნე ლო ვან ფი ნან სურ რე სურ სებს და ზო გავს, რო მელ თა ხარ ჯვა სა ტე ლი ტი სა ხელ მწი ფო ებ ის 
ლოიალობის შე სა ძე ნად უწ ევს. 

არ ის შემ თხვე ვე ბი რო ცა რუ სე თის გლო ბა ლურ მო თა მა შედ დამ კვიდ რე ბას მი სი საზღვრე ბის გა რე და-
ნაც უწყო ბენ ხელს. მოს კო ვის სტრა ტე გი ას ამ ერ იკ ელ ექ სპერ ტთა ნა წი ლიც იზი არ ებს2 და ეთ ან ხმე ბა 
მო საზ რე ბას, რომ მსოფ ლი ოს გავ ლე ნის სფე რო ებ ად და ყო ფა გლო ბა ლუ რი სტა ბი ლუ რო ბის სა წინ და-
რი იქ ნე ბა. ას ეთი ინ იცი ატ ივ ები კრემ ლს გლო ბა ლურ მო თა მა შე ებს შო რის თა ვის დამ კვიდ რე ბის თვის 
სა კუ თარ საზღვრებს გა რეთ აგ რე სი ული პო ლი ტი კის გა მარ თლე ბა ში ეხ მა რე ბა. 

კრემ ლის პრო პა გან დის ტულ იდე ებს შო რის უნ და გა მოვ ყოთ რუ სე თის, რო გორც „ჰე გე მო ნი ის“ წი-
ნა აღ მდეგ მებ რძო ლი მშვი დო ბი სა და სუ ვე რე ნი ტე ტის გა რან ტო რის რო ლი. ას ეთი გა ნაცხა დი გან სა-
კუთ რე ბით ცი ნი კუ რად ჟღერს მოს კო ვის უკ რა ინ აში და სი რი აში სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ებ ის თუ სხვა 
მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის შე ლახ ვის ფონ ზე. ასეა თუ 
ისე, მზად უნ და ვი ყოთ რუ სე თის მხრი დან გლო ბა ლურ პო ლი ტი კა ში ად გი ლის დამ კვიდ რე ბის თვის 
სა ჭი როდ ჩათ ვლი ლი ახ ალი ნა ბი ჯე ბის თვის. 

და სავ ლეთ თან დი ალ ოგ ის აღ დგე ნის ბო ლოდ რო ინ დე ლი მცდე ლო ბე ბით პუ ტინ მა იმ პრო ვი ზა ცი ის 
გარ კვე ული უნ არ იც კი გა მო ავ ლი ნა. ეს სურ ვი ლი წი ნა აღ მდე გო ბა ში არ მო დის კრემ ლის ძა ლის ხმე-
ვას თან დეს ტრუქ ცი ული ძა ლე ბის მხარ და ჭე რი თა და დე ზინ ფორ მა ცი ული კამ პა ნი ებ ის მეშ ვე ობ ით 
გა აღ რმა ვოს უთ ან ხმო ება და სავ ლე თის ქვეყ ნებს შო რის და ის ინი ერ თმა ნეთს და უპ ირ ის პი როს. 
მთა ვა რი მი ზა ნი და სავ ლე თის დაბ ნე ულ ობ ისა და სი სუს ტის რუ სე თის გლო ბა ლურ მო თა მა შედ დამ-
კვიდ რე ბის თვის გა მო ყე ნე ბაა. შე სა ბა მი სად, დი ალ ოგ ის სურ ვი ლი არ ნიშ ნავს რუ სე თის მზა ობ ას უარი 
თქვას აგ რე სი ულ ქმე დე ბებ ზე. 

და სავ ლე თის პა სი ურ ობა, ევ რო კავ ში რის კრი ზი სი, სა კუ თარ თავ ში ჩა კე ტი ლი ამ ერ იკა და საფ რან გე-
თის მსგავ სი ქვეყ ნე ბის მი ერ რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის აღ დგე ნის მცდე ლო ბე ბი - ეს ყვე ლა ფე რი 
კრემ ლს არ წმუ ნებს, რომ ამ ოც ანა მიღ წე ვა დია. ან ალ ოგი ურ რე აქ ცი ას იწ ვევს და სავ ლუ რი მე დია, 
რო მე ლიც პუ ტინს „გა მარ ჯვე ბუ ლად“ და „უძ ლე ველ ლი დე რად“ აღ წერს. ეს კრემ ლს მი ან იშ ნებს, რომ 
და სავ ლე თი „ვაჭ რო ბის თვის“ მზა დაა. 

ამ კონ ტექ სტში გვერ დს ვერ ავ უვ ლით რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის სუფ თა ფურ ცლი დან დაწყე ბის 
მო სურ ნე მრა ვალ რიცხო ვან და სავ ლელ „პრაგ მა ტის ტებს“. ამ მიმ დი ნა რე ობ ის სა უკ ეთ ესო ნი მუ ში თო-
მას გრე მი სა და ჯო ზეფ ჰა ბერ მა ნის ესეა, რო მელ შიც ავ ტო რე ბი უკ რა ინ ული კრი ზი სის გა დაწყვე ტა სა 
და რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას მოს კო ვის პი რო ბებ ზე და თან ხმე ბით გვთა ვა ზო ბენ: 
„გა რი გე ბა დონ ბას ში მიმ დი ნა რე კონ ფლიქ ტს უნ და სცდე ბო დეს... თუ ზე ლენ სკიმ ეს მიდ გო მა არ ჩია, 
მას შე უძ ლია უარი თქვას უკ რა ინ ის ნა ტო-ში გა წევ რი ან ებ აზე და სა ნაც ვლოდ, შე ერ თე ბულ შტა ტებ-
თან უს აფ რთხო ებ ის პო ლი ტი კა ში უფ რო მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა მი იღ ოს. ას ეთი ნა ბი ჯი უკ რა ინ ის 
გე ოპ ოლ იტ იკ ური ორი ენ ტა ცი ით გა მოწ ვე ულ მოს კო ვის შეშ ფო თე ბა საც გა ან ელ ებ და. ამ შემ თხვე ვა ში 
უკ რა ინ ას ყი რი მის რუ სე თის შე მად გენ ლო ბა ში გა დას ვლა, რუ სუ ლი ძა ლე ბის დონ ბა სი დან გას ვლის, 
აღ მო სავ ლეთ საზღვარ ზე კი ევ ის კონ ტრო ლის აღ დგე ნი სა და დონ ბა სის უკ რა ინ ის შე მად გენ ლო ბა ში 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის გა რე შე დაბ რუ ნე ბის სა ნაც ვლოდ შე უძ ლია აღი არ ოს. და სავ ლე თი რუ-

2 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-10/new-spheres-influence
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სეთ ზე და კის რე ბულ სან ქცი ებს მოხ სნი და, უკ რა ინ ას კი რე კონ სტრუქ ცი ის პრო ცე სის თვის დახ მა რე-
ბის მნიშ ვნე ლო ვან პა კეტს შეს თა ვა ზებ და, მათ შო რის ეკ ონ ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი რე ფორ მე ბის 
გა ტა რე ბის თვი საც.“3

ას ეთ მა შემ რი გებ ლურ მა მიდ გო მამ და სავ ლე თის მი მართ კრემ ლის მიდ გო მა შე იძ ლე ბა შეც ვა ლოს 
და ფუ ჭი მო ლო დი ნე ბი გა უჩ ინ ოს. 

თა ვის მხრივ პო ზი ცი ები კრემ ლმაც შე არ ბი ლა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ და სავ ლეთ თან პარ ტნი ორ ობ ას 
გა მო კითხუ ლი რუ სე თის მო ქა ლა ქე ებ ის ორი მე სა მე დი უჭ ერს მხარს.4 რო გორც ჩანს, რუ სე თის მო სახ-
ლე ობ ას ომ ის პა რა დიგ მა ში არ სე ბო ბა აღ არ მოს წონს. და სავ ლეთ თან კონ ფრონ ტა ცი ის თვის არც რუ სე-
თის ელ იტ ის დი დი ნა წი ლია მზად. მარ თა ლია კრემ ლი რი ტო რი კუ ლად აგ რძე ლებს „მტრე ბის ძებ ნას“, 
თუმ ცა ახ ლა ეს უფ რო ყე ფას ჰგავს, ვიდ რე კბე ნას. მი ზა ნი ოპ ონ ენ ტე ბის ხის ტი რე აქ ცი ის პრე ვენ ციაა. 

დღეს პუ ტი ნი და სავ ლეთს „ახ ალი კლუ ბის“ იდე ას სთა ვა ზობს, რო მელ შიც გა ერ ოს უშ იშ რო ებ ის საბ ჭოს 
მუდ მი ვი წევ რე ბი და მე ორე მსოფ ლიო ომ ში გა მარ ჯვე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი უნ და შე ვიდ ნენ. ამ კონ ცეფ ცი ის 
ერთ-ერ თი მთა ვა რი ნაკ ლი „კლუ ბის“ გა რეთ გერ მა ნი ის და ტო ვე ბაა. 

რა თქმა უნ და, და სავ ლე თის გარ და, პუ ტი ნის „კლუ ბის“ იდეა შეშ ფო თე ბას პე კინ შიც იწ ვევს. ამ კონ-
ცეფ ცი ის გან ხორ ცი ელ ება იალ ტის ახ ალი შე თან ხმე ბის ტოლ ფა სი იქ ნე ბა. ეს ნიშ ნავს ის ეთი მსოფ ლიო 
წეს რი გის აღ დგე ნას, რო მე ლიც არც დღეს არ სე ბულ ძალ თა გა ნა წი ლე ბას გა ით ვა ლის წი ნებს და ამ ავე 
დროს, მო დერ ნი ზა ცი ისა და გლო ბა ლუ რი პროგ რე სის წი ნა აღ მდეგ იქ ნე ბა მი მარ თუ ლი. მი უხ ედ ავ ად 
მზარ დი ექ სპან სი ონ იზ მის, მოს კო ვის გეგ მის მხარ და ჭე რის თვის, დი დი ალ ბა თო ბით, ჩი ნე თიც არ იქ ნე ბა 
მზად. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ კრემ ლის გეგ მის უპ ას უხ ოდ და ტო ვე ბა უკ მა ყო ფი ლო მოს კო ვის 
აგ რე სი ული ქმე დე ბი სა და პო ლი ტი კის მო მას წა ვე ბე ლი ცაა. 

აშ კა რაა, რომ მსოფ ლი ოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ძველ პა რა დიგ მებ ში დაბ რუ ნე ბას კრემ ლი და სავ-
ლეთ თან „და ახ ლო ებ ის“ ახ ალი ინ სტრუ მენ ტე ბით ექ სპე რი მენ ტი რე ბის პა რა ლე ლუ რად გა ნაგ რძობს. 
რამ დე ნად მის ცემს სა ში ნაო ვი თა რე ბა და და სავ ლე თის ქცე ვა პუ ტინს ამ კომ ბი ნა ცი ის გან ხორ ცი ელ-
ებ ის სა შუ ალ ებ ას ჯერ გა ურ კვე ვე ლია. რა მოხ დე ბა თუ კრემ ლის ცდა წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნდე ბა? 
აქ ვე უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ არ ას წო რი იქ ნე ბო და კრემ ლის სა გა რეო პო ლი ტი კა ში მხო ლოდ ერ თი 
ტენ დენ ცი ის გა მო ყო ფა. ჩვენ წი ნა შე ახ ალი კა კა ფო ნიაა!

3. გავლენები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე

შეც ვლი ლი ვი თა რე ბა მოს კო ვის მე ზო ბე ლი სა ხელ მწი ფო ებ თან ურ თი ერ თო ბა ზეც აის ახ ება. „ზე სა ხელ-
მწი ფოს“ სტა ტუ სი რუ სე თის გან ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის სივ რცე შიც შე სა ბა მის ქცე ვას მო ითხოვს. 
ამ ეტ აპ ზე მოს კოვს ამ გა ლაქ ტი კის ცენ ტრად დამ კვიდ რე ბის თვის სა ჭი რო რე სურ სე ბი არ გა აჩ ნია. 
რუ სე თის მო სახ ლე ობა ჰე გე მო ნო ბი სად მი ინ ტე რესს კარ გავს და არც სხვა ქვეყ ნე ბის ლოიალობის 
ყიდ ვის თვის სა ჭი რო ფი ნან სუ რი რე სურ სის ხარ ჯვა ზეა თა ნახ მა. 

რუს იმ პე რი ალ ის ტთა წრე ებ ში პო პუ ლა რუ ლი „ევ რა ზი ის კავ ში რის“ იდეა მხარ და ჭე რას კარ გავს. რუ-
სე თის საკ ვან ძო პრობ ლე მა მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის თვის მიმ ზიდ ვე ლი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მო-
დე ლის არ ქო ნაა. რუ სეთ მა ვერ შეძ ლო სხვა ქვეყ ნე ბის თვის მიმ ზიდ ვე ლი ცი ვი ლი ზა ცი ური მო დე ლის 
შექ მნა. საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ წარ მოქ მნი ლი და მო უკ იდ ებ ელი ქვეყ ნე ბი სხვა მი სა ბაძ 
მა გა ლი თებ სა და მო დე ლებს შეჰ ყუ რე ბენ. ჩი ნე თი აგ რძე ლებს „ახ ალი აბ რე შუ მის გზის“ ინ იცი ატ ივ ის 
აქ ტი ურ მხარ და ჭე რას შუა აზი აში. „ევ რა ზი ულ ინ ტეგ რა ცი ას“ და სავ ლე თის მი ერ კრემ ლზე და კის რე-

3 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-25/price-peace-donbas
4 https://www.kommersant.ru/doc/4259349
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ბუ ლი სან ქცი ებ იც აძ ნე ლებს, მოს კო ვი პარ ტნი ორ ებ ის თვის „ტოქ სი კურ“ ად გი ლად იქ ცა. ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ თხვე ვა შიც კი, რუ სე თი ვერ შეძ ლებს შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-
ბის, ევ რო კავ ში რის ან ჩი ნე თის (და მა ლე ინ დო ეთ ის) სა პირ წო ნე ძა ლად იქ ცეს.5

უკ რა ინ ას თან გა უცხო ებ ამ ევ რა ზი ული პრო ექ ტის უდ იდ ესი ბზა რი გა აჩ ინა. სა ზი ანო აღ მოჩ ნდა მოს-
კოვ სა და მინ სკს შო რის გახ ში რე ბუ ლი კინ კლა ობ აც. ბე ლო რუ სი ღი ად და უპ ირ ის პირ და რუ სეთ თან 
გა ერ თი ან ებ ული სა ხელ მწი ფოს შექ მნის ინ იცი ატ ივ ას, რაც პუ ტინს ამ ახ ალი წარ მო ნაქ მნის პრე ზი-
დენ ტად გახ დო მას უქ ად და. 

რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს მი მარ თე ბა ში დღეს წარ მო ებ ული პო ლი ტი კა შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ 
რო გორც კრემ ლის ამ ბი ცი ებ ისა და მა თი რე ალ იზ აცი ის გზა ზე არ სე ბუ ლი დაბ რკო ლე ბე ბის ერ თობ ლი-
ობა. სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე კრემ ლმა უნ და აჩ ვე ნოს, თუ რამ დე ნად შე უძ ლია და მო უკ იდ ებ ელი 
სა ხელ მწი ფო ებ ის სა კუ თარ ორ ბი ტა ზე შე ნარ ჩუ ნე ბა და მა თი და სავ ლურ ცი ვი ლი ზა ცი აში ინ ტეგ რი-
რე ბის შე ჩე რე ბა. ამ ავე დროს, სა ქარ თვე ლო ერ თგვა რი ტეს ტია „კო ლექ ტი ური“ და სავ ლე თის თვი საც, 
რო მელ მაც უნ და აჩ ვე ნოს, თუ რამ დე ნად მზა დაა ის და მო უკ იდ ებ ელ ქვეყ ნებს სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის დაც ვა ში და ეხ მა როს. სა ქარ თვე ლოს თან 2008 წელს გა მარ თუ ლი ომ ისა და მი სი 
ტე რი ტო რი ის ნა წი ლის ოკ უპ ირ ებ ას მო ყო ლი ლი ეიფ ორია მა ლე ვე გა იფ ან ტა. „დარ ტყმი სა და დას ჯის“ 
მო დელ მა, რო მელ საც რუ სე თი მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის მორ ჩი ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის იყ ენ ებ და, 
სა ბო ლო ოდ აზ რი უკ რა ინ ას თან ომ ის შემ დეგ და კარ გა. 

კრემ ლმა სა გა რეო პო ლი ტი კის ნაკ ლე ბად აგ რე სი ული მო დე ლი სა და პოსტ-საბ ჭო თა სივ რცე ში დო მი-
ნი რე ბის გა მარ თლე ბის თვის ახ ალი არ გუ მენ ტე ბის ძი ება და იწყო. წა მო იჭ რა „ნე იტ რა ლი ტე ტის“ იდეა. 
სა ქარ თვე ლოს და შა ვი ზღვის სხვა ქვეყ ნე ბის „ნე იტ რა ლი ტე ტი“ რე გი ონ ში ნა ტო-ს გა ფარ თო ებ ისა და 
ზო გა დად, ამ ქვეყ ნე ბის და სავ ლეთ თან ინ ტეგ რა ცი ის მუხ რუ ჭად გა ნი ხი ლე ბა. „პერ მა ნენ ტუ ლი ნე იტ რა-
ლი ტე ტი შა ვი ზღვის ქვეყ ნებ ში გე ოპ ოლ იტ იკ ური და გეოეკონომიკური წო ნას წო რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
წამ ყვან პი რო ბად იქ ცა. ეს ხელ საყ რე ლი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს რო გორც რუ სე თის თვის, ისე მთლი-
ან ად და სავ ლე თის თვის. მა გა ლი თის თვის ამ შემ თხვე ვა ში ნე იტ რა ლი ტე ტის ავ სტრი ული კონ ცეფ ცია 
გა მოდ გე ბო და“, ამ ტკი ცე ბენ კრემ ლთან და ახ ლო ებ ული ექ სპერ ტე ბი.6

რუ სე თის პოსტ-მო დერ ნუ ლი პო ლი ტი კის კონ ტექ სტში, რო მე ლიც მა ნი პუ ლა ცი ებ სა და პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის გან გაქ ცე ვას ით ვა ლის წი ნებს, სა ქარ თვე ლოს „ნე იტ რა ლურ მა“ სტა ტუს მა ქვეყ ნის ში და საქ მე-
ებ ში ჩა რე ვის ახ ალი წი ნა პი რო ბე ბი შე იძ ლე ბა შექ მნას. ას ეთი ალ ბა თო ბა გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია 
მა შინ, რო ცა მოს კო ვი მსოფ ლი ოს დარ წმუ ნე ბას თა მა შის წე სე ბის მი სე ული ინ ტერ პრე ტა ცი ის უფ ლე ბის 
ქო ნა ში ცდი ლობს. 

და სავ ლეთ თან დი ალ ოგ ის ძი ებ ის პრო ცეს ში მყო ფი რუ სე თი სა ქარ თვე ლოს თან ახ ალი ღია და პი რის-
პი რე ბის თვის მზად არ არ ის. 2019 წელს, თბი ლის სა და მოს კოვს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის და ძაბ ვის 
ახ ალ ეტ აპ ზე7, რუ სე თის სა თათ ბი რომ მხა რი და უჭ ირა რე ზო ლუ ცი ას, რო მე ლიც მთავ რო ბას სა ქარ თვე-
ლო ზე სან ქცი ებ ის და კის რე ბის კენ მო უწ ოდ ებ და (რაც ორ სა ხელ მწი ფოს შო რის არ სე ბუ ლი პო ლი ტი-
კუ რი კრი ზი სის ეს კა ლა ცი ას გა მო იწ ვევ და). პუ ტი ნის რე აქ ცია ბევ რის თვის მო ულ ოდ ნე ლი აღ მოჩ ნდა, 
მან გა მო აცხა და რომ სა ქარ თვე ლოს თვის ახ ალი სან ქცი ებ ის და წე სე ბის თვის მზად არ იყო. მოს კო ვი 
და სავ ლეთ თან დი ალ ოგ ის ძი ებ ას აგ რძე ლებ და. 

5 https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/seven-steps-beyond-the-crisis-horizon-reflecting-on-past-mistakes/
6 https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/neutrality-for-the-black-sea-region-countries-abstraction-unattainable-goal-
or-effective-model/
7 2019 წლის 20 ივნისს რუსი დეპუტატის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან მიმართვამ საპროტესტო 
აქციების ტალღა გამოიწვია. თბილისის ქუჩებში ასობით ათასი პროტესტანტი გამოვიდა. პოლიციასთან შეტაკებისას 240 
ადამიანი დაშავდა. რუსეთმა საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობების შეზღუდვა დაიწყო.



მოს კო ვი გა აგ რძე ლებს სა ქარ თვე ლოს სა კუ თა რი გავ ლე ნის ქვეშ მოქ ცე ვის პო ლი ტი კას. „გა გუდ ვის 
ინ სტრუ მენ ტი“ ცნო ბი ლია: პრო-რუ სულ პო ლი ტი კურ ძა ლებ თან და ბიზ ნეს მე ნებ თან გა რი გე ბე ბი, რო-
მელ თა მი ზა ნი მო სახ ლე ობ აში რუ სე თი სად მი მხარ და ჭე რის გაღ ვი ვე ბაა. და სავ ლე თის პა სი ურ ობა, 
რო მელ საც ის დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რი სა და და მო უკ იდ ებ ელი ქვეყ ნე ბის და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი-
ის ხელ შეწყო ბის სფე რო ებ ში ბო ლო წლებ ში ავ ლენს, რე გი ონ ში რუ სე თის დაბ რუ ნე ბის და მა ტე ბი თი 
იმ პულ სი იყო. და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის პან დე მი ითა და ში და პო ლი ტი კის დღის წეს რიგ ზე გა დარ თვით 
გა მოწ ვე ულ მა ვა კუ უმ მა მოს კოვ ში ექ სპან სი ონ ის ტუ რი გან წყო ბე ბი გა აღ ვი ვა. ამ ავე დროს უნ და გა-
ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ კრემ ლის ან ალ იტ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი წრე ები პა რა ლი ზე ბუ ლია, რაც მი სი 
სტრა ტე გი ის სი სუს ტე ზე აის ახ ება. კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ის უარ ყო ფი თი და მო კი-
დე ბუ ლე ბაა, რო მელ საც რუ სე თის მო სახ ლე ობ ის მზარ დი ნა წი ლი მი ლი ტა რის ტუ ლი რი ტო რი კი სა და 
სამ ხედ რო კამ პა ნი ებ ის მი მართ ავ ლენს. 

სა სი ცოცხლო პრობ ლე მე ბი თა და მსოფ ლი ოს წამ ყვან სა ხელ მწი ფო ებ თან ურ თი ერ თო ბე ბის მო წეს-
რი გე ბით და კა ვე ბულ კრემ ლს სა ქარ თვე ლო ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ურ ობ ის, პო ზი ტი ური იქ ნე ბა ეს 
თუ დეს ტრუქ ცი ული, რე სურ სი ამ ეტ აპ ზე არ გა აჩ ნია. თუმ ცა არ სე ბობს დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის სხვა ფაქ-
ტო რიც, ეს აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის ოკ უპ ირ ებ ული ან კლა ვე ბი და მა თი მმარ თვე ლი 
ჯგუ ფე ბია, რომ ლე ბიც კრემ ლის ყუ რადღე ბი სა და ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბის თვის იბ რძვი ან. 
ის ინი სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე გა მა ვა ლი სა ოკ უპ აციო ხა ზე ბის გას წვრივ მუდ მი ვი და ძა ბუ ლო ბის 
გა მომ წვე ვე ბი არი ან. მა თი ას ეთი ქცე ვით, რო მე ლიც დი დი ხა ნია მა ნი პუ ლა ცი ას და ემ სგავ სა, თა ვად 
კრემ ლიც კი დაღ ლი ლია. 

ასე აღ წერს რუ სუ ლი ან ალ იტ იკ ური სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გე ნე ლი რუ სე თის პო ლი ტი კუ რი წრე-
ებ ის ამ ჟა მინ დელ გან წყო ბას: „რა თქმა უნ და, ეს არ ნიშ ნავს ჩვენ მო კავ ში რე თა და პარ ტნი ორ თა 
დახ მა რე ბის მყი სი ერ შეწყვე ტას. მაგ რამ ეს დახ მა რე ბა უნ და გახ დეს უკ ეთ ეს ად მი მარ თუ ლი, უფ რო 
გამ ჭვირ ვა ლე, ეფ ექ ტუ რი და ამ ას თან ერ თად ნაკ ლე ბად მძი მე რუ სე თის თვის. ეს შე საძ ლე ბე ლია და 
რო გორც აღ მოჩ ნდა, აუც ილ ებ ელ იც კია. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლი და აუც ილ ებ ელია ხე ლი შე ეწყოს 
თვი თა ღი არ ებ ული რეს პუბ ლი კე ბის ლი დე რებს, რა თა მათ გა ნა ახ ლონ დი ალ ოგი ოპ ონ ენ ტებ თან, 
რომ ლის მი ზა ნი კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბას თან შე საძ ლოა ნე ლა, მაგ რამ სტა ბი ლუ რად მი ახ ლო ება 
უნ და იყ ოს. და მა ლუ ლი არ ავ ის თვი საა, რომ ყვე ლა თვი თა ღი არ ებ ულ რეს პუბ ლი კა ში არი ან ძა ლე ბი, 
რომ ლე ბიც არ არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი დი ალ ოგ ით და მხო ლოდ მოს კო ვის დახ მა რე ბის იმ ედ ად 
არი ან. რამ დე ნად მი ზან შე წო ნი ლია გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში რუ სეთ მა ფსო ნი ას ეთ ძა ლებ ზე 
გა აკ ეთ ოს?“8

რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბი სას რამ დე ნი მე წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ტენ დე ცია 
იკ ვე თე ბა. ერ თი მხრივ, აშ კა რაა, რომ რუ სე თი არ არ ის მზად სა ქარ თვე ლოს და სა მორ ჩი ლებ ლად 
„რკი ნის მუშ ტის“ გა მო ყე ნე ბის თვის. მარ თა ლია, ამ ის თვის უკ რა ინა ან ბე ლა რუ სი უფ რო გა მო ად გე-
ბათ, მაგ რამ ვერ გა მოვ რიცხავთ კრი ზი სულ სი ტუ აცი ას აც, რო მელ შიც რე ვან შის ტუ ლი ძა ლე ბი სა ქარ-
თვე ლოს გან ახ ალი მტრის ხა ტის შექ მნას შე ეც დე ბი ან. ძა ლი ან ბევ რია და მო კი დე ბუ ლი იმ ძა ლე ბის 
არ სე ბო ბა ზე სა ქარ თვე ლო ში, რომ ლებ საც რუ სუ ლი ჩა რე ვის გა მო ყე ნე ბა ან პრო ვო ცი რე ბა შე უძ ლი ათ. 

სამ ხრეთ კავ კა სი ასა და შა ვი ზღვის რე გი ონ ში სა კუ თა რი დღის წეს რი გის მქო ნე სხვა მო თა მა შე ებ იც 
არი ან: თურ ქე თი, ირ ანი და ჩი ნე თი. რო გორც დრომ აჩ ვე ნა, მოს კო ვის სხვა დას ხვა ჭად რა კის და ფა ზე 
ერ თდრო ულ ად თა მა შის უნ არი გაზ ვი ად ებ ული იყო. ამ გვა რად, არ არ ის გა მო რიცხუ ლი რუ სეთ-სა ქარ-
თვე ლოს ურ თი ერ თო ბა ზე გავ ლე ნის მქო ნე ფაქ ტო რე ბის ამ ურ თი ერ თო ბის ჩარ ჩოს გა რეთ წარ მოქ მნაც 

და რე გი ონ ული პრო ცე სე ბის მო ულ ოდ ნე ლი სცე ნა რით გან ვი თა რე ბაც.

8 https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/seven-steps-beyond-the-crisis-horizon-reflecting-on-past-mistakes/



კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული გლო ბა ლუ რი კრი ზი სი ჯერ არ დას რუ ლე ბუ ლა. მსოფ ლიო ახ ალ 
ეტ აპ ზე გა და დის, შე დე გე ბი ჯერ უც ნო ბია. პან დე მი ამ კრემ ლს პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მი სა და სა-
ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რის შეც ვლის სა შუ ალ ება მის ცა, რაც მან მმარ თვე ლი კორ პო რა ცი ის თვის 
ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის გა მო იყ ენა. სა კუ თა რი თა ვის გა დარ ჩე ნის ას ეთი პო ლი ტი კა 
მო მა ვა ლი კონ ფლიქ ტე ბის სა წინ და რია. რუ სე თი ცდი ლობს ფე ხი აუბ ას იმ პრო ცე სებს, რომ ლე ბიც 
ძვე ლი სტა ტუს-კვოს მოშ ლას ახ ლავს თან, თუმ ცა ჯერ ვერც ახ ალ რე ალ ობ ას ქმნის, რად გან ეს იმ 
სიღ რმი სე ულ ცვლი ლე ბებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი, რო მელ თა გა ტა რე ბას კრემ ლი შეძ ლე ბის-
დაგ ვა რად არ იდ ებს თავს. კრემ ლმა გა დარ ჩე ნის მო დე ლად გა დაგ ვა რე ბა არ ჩია; პო ლი ტი კუ რი 
გა დაგ ვა რე ბის შე დე გი კი ყო ველ თვის არ ას ახ არ ბი ელოა.

თვით გა დარ ჩე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი დრა მა ტუ ლი მოვ ლე ნე ბი გავ ლე ნას რუ სე თის სა გა რეო 
პო ლი ტი კა ზეც მო ახ დენს, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, ცდი ლობს გა ორ ებ ული დღის წეს რი გი და იც ვას: 
ერ თი მხრივ შე კა ვე ბის პო ლი ტი კის აწ არ მო ოს, მე ორე მხრივ კი ლი ბე რა ლურ ცი ვი ლი ზა ცი ას თან 
თა ნამ შრომ ლო ბა გა აღ რმა ვოს. მოს კო ვის მი ერ სა კუ თა რი თა ვის თვის და გე ბუ ლი მა ხე სა ხე ზეა: 
გა რე სამ ყა როს თვის ან გა რი შის გა წე ვის გა რე შე მოს კო ვი ვე რა ფერს მი აღ წევს; ამ ავე დროს, პუ-
ტი ნის რე ჟიმს გა დარ ჩე ნის თვის მტრის ხა ტი და რე ვან შის ტუ ლი გან წყო ბე ბის უწყვე ტი გაღ ვი ვე ბა 
სჭირ დე ბა. ამ გა ორ ებ ის ერ თა დერ თი შე დე გი მუდ მი ვი გა ურ კვევ ლო ბა იქ ნე ბა.
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