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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი აქვეყნებს ჩვენს ნაადრევად დაღუპულ კოლეგასთან და 

მეგობართან, დავით ჭოჭუასთან, 2014 წელს ჩატარებული ინტერვიუს ტრანსკრიპტს. დღეს, მისი 

გარდაცვალებიდან 2 წლის თავზე, საჭიროდ ჩავთვალეთ,  ეს ინტერვიუ თქვენთვისაც 

გაგვეზიარებინა. გთავაზობთ, დავით ჭოჭუას აზრს ქართველობის იდეის აღქმაზე, საქართველოს 

საგარეო კურსზე და რუსეთთან ურთიერთობებზე. 

დავით ჭოჭუას 2012 წლის სექტემბრიდან ეკავა საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

ამერიკის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობა. სხვადასხვა პერიოდში 

მუშაობდა პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის მოადგილედ, 

პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწედ, ეროვნული უშიშროების საბჭოს 

აპარატის პროექტის ანალიტიკოსად. ასევე მუშაობდა ეუთოს გენერალური 

სამდივნოს ანტი-ტერორისტულ განყოფილებაში. იგი გახლდათ გაზეთ “24 საათის” ინგლისური 

ვერსიის რედაქტორი. 

 

დავითი ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას სხვადასხვა უნივერსიტეტებში (თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტი, GIPA და სხვა). დავით ჭოჭუას 

ჰქონდა ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში (თსუ), მაგისტრის ხარისხი 

ევროკავშირის პოლიტიკაში (ლუნდის უნივერსიტეტი, შვედეთი) და მაგისტრის ხარისხი 

საერთაშორისო ურთიერთობებში (ვენის დიპლომატიური აკადემია/ვენის უნივერსიტეტი). 

დავითი იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დოქტორანტი. 
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ლკ. მაინტერესებს, თქვენთვის რას ნიშნავს, რომ 

იყოთ ქართველი?  

 

დჭ. ვთვლი, საქართველო არის ევროპის ნაწილი, 

დასავლეთის ნაწილი. არსი ის არის, რომ ეს ქვეყანა 

თავისი გრავიტაციით ყოველთვის იყო დასავლეთის 

ნაწილი. დასავლეთი, როგორც ევროპა, at large რაც 

არის. დასავლეთი, the west იდგა რამდენიმე 

ელემენტზე: ეს არის ბერძნულ-რომაული 

ცივილიზაცია, ქრისტიანული რელიგია, იუდეო-

ქრისტიანული, და მერე რენესანსი. ჩვენთან 

რეალურად როგორც იტყვიან შეიძლება მზე არ 

ამოდიოდა დასავლეთიდან, მაგრამ ყოველთვის 

გვქონდა კავშირი დასავლეთთან, დაწყებული ძველ-

ბერძნული ახალშენებით. საქართველოს ბევრი 

ურთიერთობა ჰქონდა აღმოსავლეთთანაც, თუმცა 

ქართველებს რატომღაც უფრო მოსწონდათ და 

იყვნენ დასავლეთისაკენ. მე ვინაიდან ცხოვრების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი, მათ შორის ფორმირების, 

გავიარე დასავლეთში, ვიტყვი, რომ მე ვარ 

ევროპელი თავიდან ბოლომდე, თავს აღვიქვამ 

როგორც საშუალო სტატისტიკურ დასავლელად და 

ვთვლი, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის 

დასავლეთში, შესაბამისად, ჩემთვის ქართველი 

ასოცირდება დასავლეთის ნაწილთან, ევროპის 

ნაწილად, რომელსაც აქვს რა თქმა უნდა, 

ისტორიული კავშირები აღმოსავლეთთან (და ეს 

მხოლოდ ომებს არ მოიცავს), მაგრამ ყოველთვის 

განიხილავს თავს დასავლეთის ნაწილად.  

 

ლკ.   სად მთავრდება დასავლეთი? 

 

დჭ. ძალიან საინტერესო რამეა დასავლეთი, კი 

ბატონო, დასავლეთი არის ორგვარი რამ: არის 

მენტალობის ცნება და გეოგრაფიული ცნება, 

მენტალური გეოგრაფიულზე დიდია. ავსტრალია 

და ახალი ზელანდია არის დასავლეთის ნაწილი, 

განუყოფელი ნაწილი. რაღაც ადგილები, რომლებიც 

ასევე დიდ ნაწილს ატარებს დასავლურობისა, არის 

მაგალითად, სამხრეთ კორეაშიც. ის არ არის, რა თქმა 

უნდა დასავლური, თავისი გაგებით, როგორიც არის 

ეთნიკურად, იგივე ავსტრალია და ახალი 

ზელანდია. ამას ხაზი იმიტომ გავუსვი, რომ ეს 

უფრო დიდი კონსტრუქტია, ეს არის უფრო ფართო 

ვიდრე გეოგრაფიული კონსტრუქტი. მე არაერთი 

მკვლევარი მინახავს, რომელიც ევროპა-აზიას ჰყოფს 

ურალის მთები, მდინარე ვოლგა, კუმამანიჩის 

ღრმული, აზოვის ზღვა, შავი ზღვა და საქართველო 

რეალურად რჩება ევროპის გარეთ. თუმცა, 

საქართველოს მე მოვიაზრებდი თავიდან ბოლომდე, 

სრულიად, როგორც ევროპის ნაწილად. 

ისტორიულად, რა თქმა უნდა, პეტრე პირველის 

მერე რუსეთიც იყო ევროპის ნაწილი. რაც არ უნდა 

იხტუნონ მთელმა რიგმა რუსმა მკვლევარებმა. 

ბოლშევიკებმა მოსპეს ეს აღქმა, თორემ 1917 წლამდე 

რუსეთიც იყო ევროპის ნაწილი. ნიკოლოზ მეორე და 

იქამდეც, მთელი რუსეთის ცარები, ვერსალის 

კონგრესზე ისხდნენ, ასუსტერლის და სამი 

იმპერატორის ომში იყვნენ, მოკლედ, ევროპაში თუ 

რამე ხდებოდა, ყველაფერში იყვნენ ჩართულნი. მე-

19 საუკუნიდან  დამოუკიდებელი ნარატივის 

გათამაშება დაიწყეს და მერე ბოლშევიკების შემდეგ, 

რა თქმა უნდა, უკვე რაღაც დამოუკიდებელი ცნება 

ჩამოყალიბდა. მე მიუხედავად იმისა, რომ 

ჰანტინგტონი ძალიან მიყვარს, მაინც ვთვლი, რომ 

რუსეთის და დასავლეთის გაყოფა იმ მომენტში 

სწორი იყო და დღესაც სწორია, რადგან დღეს 

რუსეთი ებრძვის დასავლეთს და არ შეიძლება ერთ 

სივრცეში მათი განხილვა. მაგრამ იყო პერიოდები, 

როდესაც რუსეთი იყო დასავლეთის ნაწილი და ვერ 

გამორიცხავ, რომ თუკი რუსეთში ნორმალური და 

დემოკრატიული მთავრობა მოვა, იგი 

კვლავინდებურად არ გახდება დიდი დასავლეთის 

ნაწილი, ღმერთმა ქნას, ჩვენთვის იქნება მით უფრო 

უკეთესი.  
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ლკ.   თუ ფიქრობთ, რომ არსებობს რამე ისეთი, რასაც 

ჰქვია ქართული ფასეულობათა სისტემა? 

 

დჭ. მე ვფიქრობ, რომ არსებობს გლობალურ 

ფასეულობათა სისტემა. საამაყოა სტუმარ-

მასპინძლობის მომენტი. ევროპაშიც, მაგალითად 

შოტლანდიასა და სიცილიაში ეს ფენომენი ძალიან 

ფასეულია. ძალიან კარგი ტონია ასევე და მე ვამაყობ 

ამით, მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა, რაც 

ჰქონდა ქართველ ერს, რომლის გამოხატულებაც 

არის თბილისში აგებული მეჩეთი, სინაგოგა და 

თუნდაც კათოლიკური ეკლესია. სამაგალითოა 

დავით აღმაშენებლის მომენტიც, რომელმაც 

სპეციალურად ნაკლები გადასახადი დაუწესა 

ებრაელებს და მუსლიმანებს, რადგან 

მრავალფეროვნება, საბოლოო ჯამში, რაღაც 

მომენტში კარგი ტონია და კარგი ტონობის გარდა 

პრაგმატულიც ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შენ 

ხდები მისაბაძი მაგალითი, მორალურად უფრო 

მაღალ დონეზე ხარ ვიდრე სხვა, ვინც ამას არ 

აკეთებს. ტოლერანტობა იყო ძალიან კარგი 

გამოხატულება იმისი, რომ საქართველო 

მენტალურად უფრო მაღალ დონეზე იდგა, ვიდრე 

ხალხი, რომელიც განსხვავებული ნიშნის ადამიანს 

ჭრიდა თავს. ან წვავდა კოცონზე. ეს არის მომენტი, 

რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თორემ 

დანარჩენი მაგალითად მამაცობა ყოველთვის იყო 

ყველგან, შენ თუ გყავდა სამასი არაგველი, მას 

ჰყავდა სამასი სპარტელი, განსხვავებული არ იყო. 

ყველა ძირითადი მომენტი ძველ კულტურებს აქვთ 

ერთნაირი და რომელი სად წარმოიშვა ვერ დაადგენ. 

ყოველთვის იყო ინტერაქცია, იდეების გაცვლა-

გამოცვლა. მე ამ ორ ელემენტზე გავამახვილებდი 

ყურადღებას, ერთი- სტუმარ-მასპინძლობა, 

ქართული ფასეულობის მთავარი მომენტი და მეორე 

ტოლერანტობა, რომელიც ახასიათებდა ქართველ 

კაცს, რომელიც პრინციპში იყო მართლაც მისაბაძი 

მაგალითი ყველასათვის იმიტომ, რომ ის ძირითადი 

ფასეულობები, რაც არის ადამიანის სიცოცხლის 

პატივისცემა, ინდივიდის წინ წამოწევა არის ის, 

რასაც რენესანსი დაეფუძნა. და მესამე, ამასაც 

მივაყოლებ, მე ძალიან მომწონს პარლამენტარიზმის 

იდეა, თამარისდროინდელი დარბაზის იდეა. 

ინგლისელებს სულ მაგას ვეუბნები, სანამ მრგვალი 

მაგიდის რაინდებზე დაიწყებენ საუბარს, ჩვენ 30 

წლით ადრე გვქონდა მეთქი დარბაზის იდეა, რაც 

ნიშნავდა იმას, რომ ხალხი მივიდა იმ აზრამდე რომ 

მეფე უნდა შეიკვეცოს. მიმაჩნია, რომ ეგეთი 

რაღაცები უფრო ღრმად უნდა იქნას შესწავლილი 

იმიტომ, რომ ხაზს უსვამს ისეთ ნაწილებს 

შემდგომში შენი კულტურისა და ისტორიისა, 

რომელიც ობიექტური თვალით უნდა იყოს 

დანახული იმიტომ, რომ არის ქართული. 

პარლამენტარიზმისა საფუძველი 90-იანებში არ 

ყოფილა და არც 1918-ში, ეგ გვქონდა ადრე, ისევე 

როგორც კარგი მაგალითებია გუბაზის დროინდელი 

აიეტისა და ფარტაძის გამოსვლები, რომელიც 

საუკეთესო მაგალითია იმისა, რომ ქვეყანას ჰქონდა 

უზარმაზარი სასამართლო სისტემა და 

ინტელექტუალური რესურსი. მე თუ მკითხავთ, 

ინტელექტუალური რესურსი ჯობია ყოველთვის, 

ვიდრე ნავთობი იმიტომ, რომ ნავთობი, რომელიც 

შეიძლება 50 წელი გაქვს, ჩემი პირადი მოსაზრებაა, 

მაგას ჯობს გქონდეს რაღაც სხვა რესურსი, 

რომელსაც ვერავინ წაგართმევს. ანუ რაც გაქვს, რაც 

არ არის მიბმული იმაზე, რომ ხვალ შემოგივარდება 

ვიღაც ჯარი და როგორც წაუკიდეს კუვეიტის იმ 

ჭაბურღილს, ისევე ვერ წაუკიდებს ამ შენს 

ინტელექტს ცეცხლს.  

 

ლკ. რამდენად ამაყობთ ქართველობით? 

 

დჭ. მე ვამაყობ, ძალიან მომწონს ვაჟას სტატია, სადაც 

ვაჟა ლაპარაკობს კოსმოპოლიტიზმი და 

პატრიოტიზმი. ამ ხალხს რომ ვკითხულობ, ძალიან 

ვამაყობ, XIX საუკუნე,  რა კარგად და რა სწორად 

აზროვნებდა ხალხი. ზუსტად იქ იყო ჩადებული, 

იგივე ილიასთან, იგივე ვაჟასთან ის ძირითადი 
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მომენტი, რითაც უნდა იამაყო. მე მაგალითად 

ვთვლი, რომ ჩვენ ვართ პატარა ერი, მაგრამ ამ პატარა 

ერმა შექმნა ძალიან დიდი რაღაცა და ვთვლი, რომ 

ძალიან დიდი რაღაც შეიტანა კაცობრიობის 

საგანძურში, ბოლობოლო ღვინო და ფოლადი. იგივე 

სახელწოდება, ეტიმოლოგია ფრანგული 

ქართულიდანაა როგორც სხვა არაერთი მეტალისა, 

რომელიც სხვადასხვა ენებში შევიდა ფრანგულში, 

ინგლისურში, ლათინურში და ა.შ. ვთვლი, რომ 

საამაყოა, ვთვლი, რომ ასევე ბევრი მინუსებიც 

გვაქვს, ამ მინუსებზ უნდა ვიმუშავოთ, არაფერი არ 

არის დასაძრახი, “კაი ვარ კაი ვარ”-ის ძახილი არის 

სრული ბოდვა და იდიოტიზმი. ასევე სრული ბოდვა 

და იდიოტიზმია მარტო წარსულში ყურება და 

გულზე მჯიღის ცემა და თავში ხელის წაშენა, ვაიმე 

რა გვეშველება, ასე რომ ეძახა დავით აღმაშენებელს 

და უი რა კარგი იყო ბაგრატ მესამის დროსო, როგორ 

მოვიდოდით აქამდე?! მომავალში ყურება, წარსული 

გამოცდილების კარგად გათვიცნობიერება ეს არის 

წარმატების გასაღები. თორემ ამაზე უარესი 

პერიოდებიც გვქონია , უფრო უკეთესებიც გვექნება, 

life has its ups and downs, როგორც იტყვიან. 

უბრალოდ რაღაცები სამჯერ და ოთხჯერ არ უნდა 

დაგვემართოს, თუ დაგვემართა ჩვენი ბრალია. 

კიდევ ერთი რაღაცაა, მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანას 

თუ რაიმე პრობლემები აქვს, მისი ნახევარი მაინც 

არის ქართველების ბრალი. ბევრი პრობლემაა, 

რომელიც შეგვეძლო აგვერიდებინა თავიდან და 

ჩემი ერთ-ერთი ტრაგედია იქნება ცხოვრების 

ბოლომდე რაც 1991 წელს ქართველებს გაუკეთეს 

რუსებმა, როცა, უხეშად რომ ვთქვათ, წამოაგეს და 

მხოლოდ ჩვენ და აზერებს მოგვიხერხეს ის, რაც ვერ 

მოუხერხეს ქვეყნებს, სადაც ნახევარი მოსახლეობა 

არის რუსული. თორემ საქართველო ნატოში 

იქნებოდა კაი ხნის წინ, დიდი ეჭვი მაქვს და 

ევროკავშირთანაც უფრო ახლოს იქნებოდა და 

სამოქალაქო ომის არქიტექტორები, კარგად ჩაწერეთ 

ეს, ერთი პანთეონში მარხია, მეორე ქუჩაში დადის 

და მესამე სიგუაზე მაქვს საუბარი,  რაღაცებს ბოდავს 

კიდევ, მეოთხე იქეთ გვიზის კიდევ კრწანისის 

რეზიდენციაში. არ არის მთავარი ის, ვინ იყო 

მართალი, ვინ იყო მტყუანი, უბრალოდ ტრაგედია 

იყო ის რომ რუსეთმა ყველგან სცადა იგივე 

მექანიზმი და ჩვენ ამაზე წამოვეგეთ. ჩემთვის 

ტრაგედიაა, რომ ახალგაზრდა ბიჭების თაობა 

დაწყდა და ძირითადად, არასწორი პროპაგანდის 

გამო და საბოლოო ჯამში იხეირა ვინ?! იხეირა რუსმა. 

ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო 

საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შორის 

საქართველო, ანუ შედეგების აცდენა შეიძლებოდა, 

მაგრამ ვერ შევძელით. ანალოგიურად ასევე, ძალიან 

დიდ პატივს არ ვცემ მაგიტომაც მენშევიკებს. სამი 

წელი ჰქონდათ და ვერ შეინარჩუნეს, ბევრად უფრო 

კარგად შეიძლებოდა რამის გაკეთება, ეს უკვე ცალკე 

თემაა და რაც უფრო ბევრს ვკითხულობ, კიდევ 

უფრო ვწუხვარ იმდროინდელი 

არაკომპეტენტურობის, წინდაუხედაობის და 

შიგადაშიგ როგორც იტყვიან bordering on trees. არსი 

ის არის, რომ ჩვენ იმას ვერ შევცვლით, თუ როგორ 

დატრიალდა ისტორიის ჩარხი, მაგრამ გაკვეთილები 

უნდა გამოვიტანოთ იქედან. ღმერთმა ნუ ქნას, 

ყველა ერთ აზრზე იყოს და არ უნდა ვიყოთ, მაგრამ 

ნაბან წყალს ბავშვი არ უნდა გადააყოლო და შიდა 

პარტიებს შორის და შიდა ქართველებს შორის 

შუღლი ისე არ უნდა წავიდეს, რომ ამას მერე 

გადავაყოლოთ ქვეყანა, როგორც არაერთხელ 

გადავაყოლეთ. ბოლოს ის მახარებს, რომ ხალხი 

ჩამოყალიბდა, უფრო მოწიფული გახდა, შეეჩვია და 

ისე იოლად არ ტყუვდება, როგორც ადრე 

ტყუვდებოდა. ელექტორატიც და ელიტაც 

რეალურად, ნელ-ნელა უფრო პროფესიონალური 

ხდება, უფრო წინდახედული ხდება. რაციო, რაც 

არის ე.წ. რეზონი უფრო იმატებს. ჩვენ 

აღმოსავლური დიდი დოზა გვაქვს ფეთქებადობა. 

ფეთქებადი ხალხი ვართ შიგადაშიგ, მაგას კარგი 

არავისთვის მოუტანია. ფეთქებადობა შეიძლება 

იყოს ხელოვნებაში, როდესაც აგენთება და რაღაცას 

დახატავ, პოლიტიკას უნდა ძალიან ცივი გონებით 
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აზროვნება, ასე რომ, ვიღაცამ, რომელმაც იცის შენი 

ხასიათი (ფეთქებადობა) აქვს უნარი, წამოგაგოს, 

როგორც წამოგვაგეს არაერთხელ. ნელ-ნელა უფრო 

ვიხვეწებით და, საბოლოო ჯამში, ყველაფერი 

კარგად იქნება. 

 

ლკ. გარდა ქართველობისა როგორ პასუსობთ 

კითხვას საიდან ხართ? 

 

დჭ.   მე ვარ ევროპელი, ვარ დასავლეთის ნაწილი, 

ვარ ქართველი, ვარ ფოთელი, კოლხი.  

 

ლკ.    ახლა მინდა გადავიდეთ საგარეო პოლიტიკაზე 

უშუალოდ, პირველი კითხვა, რაც მინდა დავსვა არის, 

თუ შეიცვალა რამე და რა შეიცვალა 2012 წლის 

არჩევნების შემდეგ? 

 

დჭ.   საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვლება იმიტომ, 

რომ, საბედნიეროდ, საგარეო პოლიტიკა არ არის 

რომელიმე მთავრობის რაღაცა კაპრიზი. 80-85% 

მოსახლეობისა მხარს უჭერს ქვეყნის დასავლურ და 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანს. ეს ჩანს 

ჩატარებული კვლევებითაც, ასევე როცა 

საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, გიორგი 

მარგველაშვილმა და დათო ბაქრაძემ ერთად 

მოაგროვეს 87% ანუ პროდასავლელმა 

კანდიდატებმა, პრორუსულმა კანდიდატებმა 

მოაგროვეს 10% სულ ისიც იმიტომ, რომ ეჭვი მაქვს 

5%-მა ხმა მისცა ჯინაზე იმიტომ, რომ ოცნებამ არ 

შეუსრულა გეგმები ან ნაციონალებზე იყო 

გაბრაზებული, ანუ მათგანაც ემოციურ ფონზე მისცა 

7%-მა. იმიტომ, რომ ნორმალურმა ადამიანმა არ 

შეიძლება მისცეს ხმა საკუთარი მომავლის 

რუსეთთან მიბმას. მე ცხადია, არ ვეწინააღმდეგები 

რუსების, ტურისტებად ჩამოსვლას,დარჩეს რამდენი 

ხანიც უნდა, მაგრამ ტანკით შემოსული ჩემი ძმა არ 

მინდა და რუსი მითუმეტეს არ მინდა. ეს კარგია, რომ 

ხალხს ნელ-ნელა გაუჩნდა საკუთრების უფლება, 

რომ ეს ქვეყანა არის შენი, ჩემი, ქართველების. 

საბოლოო ჯამში, შესაბამისად საგარეო 

პოლიტიკური კურსი ვერ შეიცვლება. ყოველთვის 

ასე იყო, ისტორიული ნაწილი, ძველი დროიდან ასე 

იყო. მაგალითისთვის, ერეკლე მეორე, გაიზარდა 

სპარსელების შფოში, იყო ვეზირივით, ლამის 

ნადირშაჰმა გაზარდა. დიდი ეჭვი მაქვს, რომ 

სპარსული იცოდა წმინდად, სუფთად და კულტურა 

დაწყებული საჭმლიდან დამთავრებული 

სახელწოდებითა და ლექსების წერის სტილით იყო 

სპარსული. არ უნდოდა და მოკალი, მაინც მოჰქონდა 

ქართველს თავი დასავლეთისაკენ, თორემ იქაც 

კარგად ცხოვრობდნენ, სვამდნენ, ჭამდნენ და იყვნენ 

ჩვეულებრივი სპარსი დიდებულებივით. ამიტომ 

უკვირდათ სპარსელებს რატომ გვიჯანყდება ეს 

ხალხი ყოველ 20 წელიწადში ხომ? არის რაღაც 

ისტორიული მიმართულება, რომელიც გაქვს. ხარ ამ 

დასავლური სამყაროს ნაწილი და რამდენიც არ 

უნდა მოგაგლიჯონ, მაინც იმის ნაწილი ხარ. თავის 

დროზე მოწყდა, როცა თურქებმა კონსტანტინეპოლი 

აიღეს, მაშინ მოწყდა საქართველო დასავლეთის 

Christian - ქრისტიანულ საგვარეულოს, თორემ 

მანამდე მისი ნაწილად მოიაზრებოდა და 

დასავლეთისკენ მიჰქონდათ მათ თავი, რაც არის 

ბუნებრივი მიდრეკილება. შესაბამისად, საგარეო 

პოლიტიკა არამგონია შეიცვალოს ამ 

მიმართულებით. უბრალოდ მეტი, როგორ ვთქვა და, 

მეტი ემოცია მოახლოვდა და მცდელობა იმისა, რომ 

რუსეთთან დალაგდეს ურთიერთობა, მაგრამ რუსს, 

რატომღაც, დაყვავების და მეგობრობის ხელი ესმის 

უკუღმა და ისტორიულად, სამწუხაროდ, ეგრე არის 

ეს. ნებისმიერი ქვეყანა, ყოველთვის თუ არა 

ძირითადად, მის მიმართ გამოხატულ მეგობრობის 

ჟესტს განიხილავს, როგორც სისუსტეს ანუ ის 

თანაბრად ელაპარაკება ყოველთვის მასავით 

ძლიერს, ძალას სცემს პატივს. ჩვენ ამ რუსეთის 

კაგებეშნიკურ, სილოვიკური ელიტისას 

მენტალიტეტს ვერ შევცვლით, ის მარტო აფასებს 

ძალას, შესაბამისად, შენი პოლიტიკაც უნდა იყოს 

სწორად გათვლილი და მაქსიმალურად შეეცადო, არ 



 
WWW.GIP.GE 

 

წამოგვაგოს პროვოკაციებზე, რადგან ეს არის 

ქვეყანა, რომელსაც როგორც იტყვიან სინდისი და 

ნამუსი აქვს გარეცხილი. საგარეო პოლიტიკა ესეთი 

იყო ყოველთვის და ბევრად უკთესია, ვიდრე ადრე 

იყო, შესაბამისად შენ უნდა მიუდგე მაქსიმალურად 

ცივი გონებით, მაქსიმალურად ჭადრაკის 

პარტიასავით უნდა უყურებდე მის ქმედებებს, რომ 

სადმე არ შეგიტყუოს ტკბილ-ტკბილად იმიტომ, 

რომ რუსებმა მათრახისა და თაფლაკვერის 

პოლიტიკაც მამაო ჩვენოსავით იციან და როცა ჩვენი 

მხრიდან მათრახი არ მუშაობს, ეგრევე შემოაგდებენ 

თაფლაკვერს.  ეხლა ცოტა დრო აქვთ რამე რომ 

გააფუჭონ, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ შეეცდებიან 

27 ივნისამდე რამე გააფუჭონ, მაგრამ საზოგადოების 

მჯერა, რომ ბევრი ნახა თაფლაკვერები და საბოლოო 

ჯამში, მოწამლულია და არ წამოეგება ძველ რუსულ 

ანკესებს.  

 

ლკ. რის გაფუჭებას ელოდებით ან რისი გაფუჭება 

შეიძლება, თქვენი აზრით? 

 

დჭ. მაგალითად, შეუძლია აპელირება გააკეთოს 

რაღაცა, რომ “ჩვენ აფხაზეთს და ოსეთს ვიერთებთ”, 

იმათ ადგილზე ააყვირებენ “და თუ თქვენ 

ევროპასთან ურთიერთობებს გადახედავთ, ჩვენც 

ამას გადავხედავთ”, რაც რა თქმა უნდა არის 

ბაბუშკინი სკაზკი. ამას შეეცდება. შეიძლება 

დაიწყონ კიდევ ვიზების თემა, თუ თქვენ 

ევროპასთან გადახედავთ ან შეაჩერებთ, ჩვენ 

გაგიხსნით ვიზებით საკითხს და მსგავსი რაღაცები. 

ასეთ არსენალი საკმაოდ ბევრი აქვს რუსს და 

საბოლოო ჯამში, მასა არ წამოეგება ამას, რადგან 

სამუშაოები აქვთ ჩატარებული, ბოლოსდაბოლოს 

ტელევიზორს ჩართავ და ნახავ, რას წარმოადგენს 

რუსეთი. მე ცალკე აღებული ქვეყანას არ ვერჩი, 

არცერთ ქვეყანასთან არ მაქვს მიზეზი, ჯერ ერთი 

არასწორია, თან როცა 10 კაცი აკეთებს პოლიტიკას 

ქვეყანაში 140 მლნ კაცს ამის გამო ვერ შეიძულებ, ეს 

იქნება არასწორი, მაგრამ ამ 140 მლნ კაცს ასწავლიან 

პროპაგანდას, რომ საქართველო არის  

მუსლიმანური, ეს ცნობილი ქეისი იყო და ჩვენ ვართ 

45 მლნ. რამდენიმე წლის წინ რუსეთის მაღალ 

მასებში ჩატარდა გამოკითხვა და საოცარი შედეგი 

დაიდო.  შესაბამისად მმართველი ელიტა, რომელიც 

არის ქვეყანაში, იქ ცდილობს ყველა საშუალებებით 

იმოქმედოს და სამწუხარო ის არის, რომ ამ ხალხის 

მენტალიტეტში ჯერ კიდევ ღრმად ცივი ომის 

ჭრილში და რეალურად მაინცდამაინც ნატო 

მოუახლოვდა რუსეთს და ამას გვიგებს. არ ვიცი მე ამ 

ხალხს ეს მართლა სჯერა, თუ სჯერათ საშინელებაა, 

სრული იმბეცილიზმია და თუ ნუ იჯერებს, ესეც 

უარესი მომენტია. საბოლოო ჯამში, ეს დალოცვილი 

დედამიწა ყველას დაიტევს იმისათვის, რომ ყველამ 

იცხოვროს ნორმალურად. მე არა მაქვს იმის ილუზია 

და მე არ ვარ ფუკუიამას, ადრინდელი ფუკუიამას, 

სანამ აზრები შეეცვლებოდა, ფანი რომ 

მაინცდამაინც ომი არ იქნება. ომი სულ იქნება in the 

forcing future და კონფლიქტი, მაგრამ ბევრი  რამ 

მოგვარებადია, კონფლიქტი და პრობლემა არ უნდა 

შეიქმნას არსაიდან, თორემ გრძელვადიან 

პერსპექტივაში დემოკრატიული რუსეთი ძალიან 

კარგი იქნება მეზობელი სახელმწიფოებისთვის და 

მათ შორის ჩვენთვისაც, მთავარია, მივაღწიოთ იმ 

პროცესამდე იმიტომ, რომ ჯერჯერობით ჩვენ გვყავს 

მეზობელი, რომლისაც ყველა მეზობელს ეშინია, 

სძულს და სურს როგორმე გაექცეს. ჩვეულებრივი 

მაგალითია, როცა შენ კორპუსში გყავს 14 მეზობელი, 

ყველასთან შენ იყო მართალი, ყველა შენთან იყოს 

მტყუანი. 15-დან თუ 14-ს არ უნდა ე.ი. რაღაცა სჭირს 

ამას, თორემ საქართველომ როცა გამოაცხადა 

დამოუკიდებობა, პირველი რაც გააკეთა 

გამსახურდიამ, დაალაგა რუსეთთან. მერე შეეცადა 

შევარდნაძემ, მერე შეეცადა სააკაშვილი, მერე 

შეეცადა ბიძინა ივანიშვილმა. ყველა ცდილობდა 

რამენაირად დაელაგებინა, მაგრამ ის ყველას 

ერთნაირად პასუხობდა. ანუ როგორც იტყვიან, 

ვერსაიდან ვერ მოუვლი ისეთი სახელმწიფოა. 

ერთხელაც უნდა დაფიქრდე, რომ შეიძლება შენშია 
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პრობლემა, როცა ყველა მეზობელს შენი ეშინია, 

ძულხარ. რეალურად, რუსეთს შეეძლო, რომ 

საქართველო ყოფილიყო მისი სამხრეთ საზღვრების 

ფორპოსტი ბევრი რაღაცის გამო, თუნდაც 

ათწლეულების მანძილზე კავშირების გამო, 

რომელიც არსებობდა ჩვენს ორს შორის, მაგრამ 

ყოველთვის რატომღაც ირჩევნდნენ ამ ტაქტიკას, 

რომ მაინცდამაინც რუსეთმა უნდა დაგჩაგროს, უნდა 

მიგჩექმოს, და მაინცდამაინც რაღაც უნდა 

წაგღლიტოს, რაც ამორალურზე არ არის საუბარი, 

არის ძალიან არაპრაგმატული. თუნდაც დიდ 

სახელმწიფოსაც კი როგორიცაა რუსეთი, მასაც აქვს 

შეზღუდული რესურსები და ყველას მტრად ვერ 

გადაიკიდებ. უბრალოდ, ცუდი ტონია, როცა ყველა 

შენს მეზობელს შენი ეშინია და შენი მეზობელი 

იძინებს იმ ოცნებით, რომ ხვალ გაიღვიძებს და  შენ 

მაგივრად იქნება ოკეანე ან რაღაც ცარიელი ადგილი, 

უდაბნო.  

 

ლკ. იცით რა მაინტერესებს, რადგან რუსეთზე 

ვსაუბრობთ, აქვთ თუ არა საქართველოს და რუსეთს 

რამე საერთო ინტერესი? 

  

დჭ. უამრავი, დაწყებული კლიმატით 

გაგრძელებული აგრესიული ისლამიზმით, 

გაგრძელებული  ტერორიზმით, გაგრძელებული 

XXI საუკუნის საფრთხეებით, human security, ე.წ. 

ტრეფიკინგი, ადამიანებით ვაჭრობა, ორგანოებით 

ვაჭრობა, XXI საუკუნის მონები რაც არის forcing 

labour, ტრანსნაციონალური დანაშაული, უამრავი 

რამეა, რაზეც შეიძლება და მერე ეს მთელი ეს 

კლიმატური თემები რაც არის, მდინარეები, ჰაერი, 

ძალიან ბევრი თემაა, რომელზეც შეიძლება 

საბოლოო ჯამში მოლაპარაკება და ყველასთვის 

მისაღები პოზიციის ჩამოყალიბება. არსებობს, 

რადგან ეს მესიჯი ძალიან წინ წამოვიდოდა, 

რეალურად მსოფლიო მაქსიმალურად მიდის 

ინტეგრაციისაკენ და იმისაკენ, რომ საზღვრები იყოს 

გახსნილი და მაქსიმალურად ადამიანებმა 

ერთმანეთთან იარონ და საბოლოო ჯამში, ეს 

კაცობრობის მონაპოვარი მივიდა ყველასთან, 

ჩავიდა საწყალ მოსახლეობასთანაც კი. შენ როცა 2014 

წელში ვიღაცას უვარდები და თან სახლში, ძალიან 

ანარქონისტული რამეა და ეგრეა, როგორც 

მონათმფლობელობა არის, როგორ გითხრათ ანუ, 

2000წლის წინანდელი, თავის დროზე მან დრო 

მოჭამა, ასევე დრო მოჭამა კანიბალიზმმა, ასევე დრო 

მოჭამა ქვის ხანამ. ქვის ხანაზე კარგი შედარება 

გააკეთა ერთხელ საუდის არაბეთის ნავთობის 

მინისტრმა, ხალხო ქვის ხანა იმიტომ კი არ მორჩა, 

რომ ქვები გამოილიაო, უბრალოდ ახალი 

ალტერნატივა გაგვიჩნდაო. თორემ ქვები იქნება 

კიდევ ერთი ორი მილიონი წელი სამყოფი 

ყველასთვის. არის რაღაცები, რომლებიც არ ჯდება 

იმ საუკუნის ხელწერაში, ვიღაცაზე წართმევა, 

წაგლეჯვა და მიერთება. კი ბატონო იძახიან, თქვენ 

რა ქენით ავღანეთშიო, მაგრამ ავღანეთი არ 

მიუერთებია არც ამერიკას, არც ერაყი, ერაყიდან 

გამოვიდნენ და დაუტოვეს.  

 

ლკ. ამ ფონზე, როგორც თქვენ აღწერთ რუსეთის 

ქმედებებს, რამდენად შესაძლებელი იმ საერთო 

ინტერესების ფარგლებში თანამშრომლობა? 

 

დჭ. შესაძლებელია, გაკეთებადია და რაღაც-

რაღაცებზე ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ საბოლოო ჯამში 

მივალთ. მე არ ვიცი დეტალები, რაზე საუბრობენ 

ბატონები ზურა აბაშიძე და გრიგორი კარასინი, 

მაგრამ დიალოგის ფორმატი რომ უკვე არსებობს 

მაინც კარგია, მითუმეტეს რომ წითელი ხაზები მანდ 

არ განიხილება, წითელი ხაზები განიხილება 

ჟენევის ფორმატში, სადაც საქართველო არ არის 

მარტო რუსეთთან. ჩვენი მარტო დარჩენა არ 

შეიძლება არასოდეს იმიტომ, რომ რუსეთთან მარტო 

დარჩენა, თუ რუსეთის არ ხარ, მინიმუმ არ არის 

მიზანშეწონილი ჯანმრთელობისთვის. ანუ ეს 

ფორმატი მუშაობს კარგად, მაგრამ საბოლოო ჯამში, 

გაკეთებადია ოღონდ ესეთი ტიპის რაღაცები უნდა 
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მოდიოდეს დიდი ქვეყნიდან იმიტომ, რომ ჩვენ რაც 

არ უნდა ვქნათ, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და იმის 

რესურსი არ გვაქვს. ჩვენ რუსეთს ვერ შევუცვლით 

საგარეო პოლიტიკას. შენ ესაუბრები ქვეყანას, 

რომელიც არის გაეროს უშიშროების საბჭოს 

მუდმივი წევრი და რომლის ერთ-ერთი მთავარი 

ფუნქცია უშიშროების საბჭოში არის ის, რომ მან 

დაიცვას მსოფლიოში მშვიდობა, უსაფრთხოება და 

ა.შ. ნუ ეს არის ტრაგედია, როცა ის ამის ნაცვლად 

აბსოლუტურად სხვა რაღაცებს აკეთებს, რომელიც 

ეწინააღმდეგება და ძირითადდა სეპარატიზმითა და 

ომების გაჩაღებით არის დაკავებული. მაგრამ 

მოლაპარაკებები შეძლებადია, იქაც რაღაც მომენტში 

მოვალ ნორმალური მთავრობა, რომელიც იქნება 

დაფუძნებული დემოკრატიულ ფასეულობებზე და 

არა იმ ფასადურ სუვერენულ დემოკრატიაზე, 

რომელიც არის სრული ბოდვა და თანამედროვე 

იმპერიალიზმის გაპრავება, რბილად რომ ვთქვათ. 

და მისი სამეზობლოც იმედია, შვებით 

ამოისუნთქებს. ჩვენც ძალიან დიდი რესურსი 

მიგვდის ყოველდღიურად იმის ფიქრზე, რომ რუსი 

არ შემოგვივარდეს ტანკით იმიტომ, რომ 60 კმ-ში 

დგას და მოსახლეობა არ მოიტაცოს და არ წაიყვანოს. 

არაადამიანური მომენტია, მეტი კი არაფერი. 

ჩემთვის ადამიანი ადამიანია და ტრაგედია, როცა 

ადამიანი კვდება თუნდაც უკრაინაში, თუნდაც 

მეორე მხარეს. ადამიანი ადამიანია და სისხლი 

ყველას ერთი გვაქვს, საბოლო ჯამში ყველანი 

ადამიანები ვართ. მაგრამ ცუდი მომენტია, როცა 

იღვიძებ და საწყალი ხალხი წავიდა, რომ მოკრიფოს 

ჯონჯოლი და ვიღაც რუსი ბაევიკი იჭერს და მიჰყავს 

ცხინვალის ციხეში. არ უნდა გააკეთო. ეს არის 

რაღაცა ძალიან ველურ-ბარბაროსული მეთვრამეტე 

საუკუნის მეკობრეული ხელწერა და როცა ამას 

დიდი ქვეყანა აკეთებს, რბილად რომ ვთქვათ, 

ტეხავს. ეს ისეთივეა, როგორც საბავშვო ბაღში 

მისვლა და ბავშვები რომ სცემოს კიგბოქსიორმა, 

დაახლოებით ხომ, გაუვიდა და ვიღაცეებს ჩაგრავს. 

დიდ ქვეყანას ეს არ შეეფერება. ეს არის პირდაპირი 

ტრაგედია ხომ, როცა ყოველდღე ამას გიკეთებს არ 

ვიცი რას ემსახურება ეს, რუსეთს არაფერს არ მატებს 

საქართველოსნაირი ქვეყნის ჩაგვრა, ჩვენ 

ოთხნახევარი მლნ ვართ, ის ამით ვერც მუსკულს 

ათამაშებს, ვერც ჩინეთს აშინებს და უფრო მეტიც, 

ალბათ ზურგსუკან ხალხი დაცინის. იმხელა 

ზომისაც არ ვართ, რომ ჩვენი დაჩაგვრით იმან ვინმეს 

ძალა აჩვენოს. ჩვენ არ ვართ ჩინეთი და ჩვენ არ ვართ 

ბრაზილია, იმათ პირიქით, ვერ ჩაგრავს იმიტომ, 

რომ ისინი უფრო დიდები არიან. ძალიან 

არაპრაგმატულია, ამიტომაც მიკვირს მე ბევრი 

რაღაც.  

 

ლკ. იცით რა მაინტერესებს, ბევრი ვისაუბრეთ 

რუსეთზე, დასავლეთთან ურთიერთობაზე. 

რამდენად თავსებადია ან ურთიერთგამომრიცხავია, 

ერთის მხრივ რუსეთთან ურთიერთობის 

ნორმალიზების მცდელობა და მეორეს მხრივ 

დასავლეთთან ინტეგრაციის ინტენსიფიკაცია? 

 

დჭ. აბსოლუტურად თავსებადია. საბოლოო ჯამში, 

მშვენივრად მოახერხეს ბალტიისპირელებმა და 

მშვენივრად მოვახერხებთ ჩვენ. შესწუწუნებს 

რუსეთი, რაღაცებს უჩხიკინებს, როგორც იტყვიან, 

ბალტიისპირელებს, მაგრამ რა? სამივე მშვენივრად 

არის. რუსეთი ვერ მივიდა იმის გაგებამდე, რომ 

პირდაპირ მის ინტერესებში შედის, რაც უფრო 

ძლიერი იქნება საქართველო, მით უფრო უკეთესია. 

ეს არის რაც მაცოფებს ხოლმე, ან არ იგებენ, რაც 

პრობლემაა ან ვერ იგებენ ეს უფრო დიდი 

პრობლემაა. საქართველო ისეთ ძლიერი ვერ იქნება, 

რომ რუსეთს დაემუქროს, ჩვენ მას ვერ წავართმევთ 

კრასნოდარის რეგიონს და არც გინდა, რად გინდა, 

რა ჯანდაბად საბოლოო ჯამში. მაგრამ ძლიერი 

საქართველო რუსეთისთვის ნიშნავს ძლიერი 

სამხრეთის ფლანგს, რაც არის რუსეთისთვის 

ძლიერი ფლანგი და ამიტომ რუსეთისთვის ძლიერი 

საქართველო უნდა იყოს პლიუსი მის ეროვნულ 

ინტერესებში. რატომღაც აქამდე ვერ მივიდა, მაგრამ 
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საბოლოოდ აქამდე მივლენ, ეს ბუნებრივი 

პროცესია.  

 

ლკ. ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია რუსეთი 

დავარწმუნოთ იმაში, რომ ძლიერი საქართველო არის 

მის ეროვნულ ინტერესებში? 

 

დჭ. საგარეო პოლიტიკა ბოლო 20 წელიწადი მაგის 

დამტკიცების მცდელობაშია და კი, საბოლოო ჯამში 

მივალთ მანდამდე. საერთაშორისო სისტემა 

ძირეულად არ შეიცვლება და ომები და 

დაპირისპირებები კიდევ იქნება, მაგრამ თუ ეს 

მართლა ეგზისტენციალური საფრთხე არ არის, 

ბევრი რამის არიდება შეიძლება. რუსეთს თავისი 

პრობლემები აქვს, რუსეთი ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა 

იმ შოკიდან, რასაც ჰქვია სსრკ-ის დაშლა. ის 

რეალურად ვერ პოულობს თავის თავს მსოფლიო 

ისტორიაში, არ იცის რა უნდა, ვინ უნდა, ხან 

ევროპელობა უნდა, ხან ევრაზიელობა უნდა, ხან 

მარტო რუსობა უნდა და არცერთი არ გამოდის 

საბოლოო ჯამში და როცა ეხეთქება იქეთ-აქეთ, 

ჩვენც მოყოლილი ვართ იმიტომ, რომ ერთ-ერთი 

ყველაზე ახლო მეზობელი ვართ. ადამიანს წააგავს, 

როცა მძევალს აიყვანს ტერორისტი მას უჩნდება 

შიში კონტროლის დაკარგვის და იწყებს მძევლების 

ხოცვას. რუსეთმაც, რომ დაინახა სამეზობლოში რა 

მემართება, დაიწყო ჯერ ჩეჩნეთით და მერე ჩვენ 

მოგვადგა. საკუთარ თავს დაუმტკიცა და კიდევ 

ვიღაცებს, რომ მე შემწევს ძალა, მაგრამ საბოლოო 

ჯამში, ვის რა დაუმტკიცა?! ჩინეთს რომ მისი არ 

შეშინებია და ამერიკას მითუმეტეს. რეალურად 

აგვისტოს ომმა მათ ანახა ყველაფერი ცუდი და 

არაფერი კარგი, უბრალოდ share power-ით გვაჯობა, 

თორემ ჩვენი თუ არ მუშაობდა, იმათიც არაფერი 

მუშაობდა. ჩვენ მიზეზი მაინც გვაქვს, ჩვენ პატარა 

ვართ და თუ ისრაელი არ ხარ, რუსეთის არმია 

ისედაც ბევრია და ტყვია არ გეყოფა სულყველას 

დასახოცად. ცუდის მეტი, ბინოკლით უყურეს ყველა 

მისმა მეზობელმა ამ ომს, ეჭვი მაქვს - თურქმაც, 

ამერიკელმაც, ჩინელმა მითუმეტეს. შეხედეს და იქ 

სიკარგე რუსეთის არმიისა არაფრით არ გამოჩენილა. 

რაც გააკეთა, როგორც თვითონ ამბობენ, რეალურად 

მოაშთო ნატოს გაფართოება იმ დროისათვის. ნატოს 

გაფართოება რუსეთისათვის სულაც არ არის 

ეგზისტენციალური საფრთხე. ნატო იყო საბჭოთა 

კავშირის მეზობელი 40 წელი, როცა ესაზღვრებოდა 

პირდაპირ საქართველოსთან მაგრამ მერე რა? 

ორივეს ჰქონდა ერთმანეთთან ძალიან სტაბილური 

და ძალიან გათვლილი საზღვარი. 

 

ლკ. წეღან ახსენეთ აბაშიძე-კარასინის ფორმატი და 

მაინტერესებს, თქვენი აზრით, რა როლს თამაშობს ეს 

ფორმატი რუსეთს დარწმუნებაში ძლიერი 

საქართველოს თვალსაზრისით? 

 

დჭ. ზურა ძველი დიპლომატია და თან რუსეთი იცის 

კარგად. რუსეთის საკითხებზე მუშაობდა სსრკ-ის 

დროს ესპანეთში. მაგრამ აქ საკითხავი ისაა, კარასინს 

რამდენად გავლენა აქვს რუსეთის ისთაბლიშმენთში 

და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ დიდი გავლენა არ აქვს. 

კი, პირდაპირი ხაზი ექნება გაჭრილი ვლადიმერ 

ვლადიმეროვიჩთან, მაგრამ ეჭვი მეპარება, რომ 

კარასინი საგარეო პოლიტიკაში ტალეირანი რომ 

იყოს, ან ტალეირანი რომ გააცოცხლო და დასვა, 

იმასაც კი გაუჭირდება სილოვიკური ბლოკი 

გადაძალოს. რუსები ამერიკელებს ხედავენ 

მაინცდამაინც შაშხანის სამწვერში და მათ ჰგონიათ, 

რომ ამერიკა დღისით და ღამით იღვიძებს და 

იძინებს იმიტომ, რომ რუსეთი დამარხოს. ამ ხალხს 

ვერ გადაარწმუნებ, ამერიკასაც ჰყავთ მისი “გიჟები”, 

რა თქმა უნდა, მაგრამ რუსეთში უფრო ბევრია. აშშ-

ში გიჟურად მოაზროვნეები მარგინალები არიან და 

რუსეთში კი  მეინსტრიმია, სამწუხაროდ.  
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ლკ. ბოლოსკენ მინდა გკითხოთ, წეღან მაგალითად 

ახსენეთ პატარა სახელმწიფოები. რა არის, თქვენი 

აზრით, ის პრინციპები, რასაც საგარეო პოლიტიკა 

უნდა ეყრდნობოდეს, იქნება ეს მიუმხრობლობის 

პოლიტიკა, თუ ნეიტრალიტეტი? 

 

დჭ. ჩვენ ვერ ვიქნებით ნეიტრალური, სამწუხაროდ. 

ნეიტრალიტეტს სჭირდება დიდი რესურსი. 

ნეიტრალური რომ იყო, ან უნდა იყოს ყველას ნება, 

როგორიც იყო ავსტრიის შემთხვევა, ორივე მხარეს 

(ნატოსა და ვარშავის პაქტის) აწყობდა, ან 

შვეიცარიასავით კბილებამდე შეიარაღებული, 

ყველგან რომ ტანკი ჰყავთ და უძლიერესი ქვეყანაა 

მართლა. ვერმახტი იმიტომ არ შევიდა, რომ იქ ბევრი 

ჯარისკაცი მოვკდებოდა და არა იმიტომ, როგორც 

ჩვენ რომ გვასწავლიდნენ- იქ რუსეთს ფული ჰქონდა 

შენახული. ძალიან კარგად გადაითვალეს და 

მიხვდნენ, საერთოდ არ ღირდა იქ ცხვირის შეყოფა 

იმიტომ, რომ მეომარი ნაციაა ამდენი საუკუნე, 

ბოლობოლო რომის პაპს იცავენ. შესაბამისად, 

ნეიტრალიტეტს სჭირდება დიდი რესურსი ან 

ძალიან favorable სიტუაცია, რომლის ფუფუნებაც 

ჩვენ სამწუხაროდ არა გვაქვს.  

რა არის ალიანსი?! რა თქმა უნდა ყველა ალიანსს აქვს 

თავისი მინუსები, არც ნატოა გამოკალისი, თუმცა  

ყველაფერი არის ფარდობითი.  ამ არაიდეალურ 

სამყაროში რეალურად ეს არის დემოკრატიული 

სახელმწიფოების ალიანსი, რომელიც არის დრო, 

როცა ცოდავს, არის დრო როცა ბევრი რაღაც ვერ 

კეთდება,  ბევრგან მაგალითად უნდა ჩარეულიყო, 

არ ჩაერია ან ვერ ჩაერია, მაგრამ ყველა დანარჩენს 

ჯობია.  

ჩვენ არ გავქვს  ფუფუნება ვიყოთ შვეიცარია, თორემ 

შეიარაღებაზე იმხელა რესურსი იხარჯება, იმ 

რესურსის გამოყენება სხვა რამეზე შეიძლება ბევრად 

უფრო კარგად. იგივე მართლა 

პენსიონერებზე,მოხუცებზე, გაჭირვებულებზე, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე, 

ბავშვებზე, სტუდენტებზე, უამრავი რესურსი 

ასობით მილიონი ჯობია იმათ მოხმარდეს, მაგრამ 

სამწუხაროდ, შენ რომ გეძინოს მშვიდად, იქ ვიღაც 

თოფიანი კაცი უნდა იდგეს საზღვარზე. 
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