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NATO

NATO

NATO

ლინკოლნ მიტჩელი მკვლევარი და პოლიტიკის ექსპერტია დემოკრატიის პოლიტიკური

განვითარებისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის საკითხებში მისი ამჟამინდელი კვლევა

მოიცავს აშშ ს აშშ საქართველოს ურთიერთობებს პოლიტიკურ განვითარებას ყოფილ

საბჭოთა კავშირში დემოკრატიის ხელშეწყობის როლს ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში და

ბეისბოლის მომავალს მისი მესამე წიგნი დემოკრატიის ხელშეწყობის პარადოქსი

ბრუკინგის ინსტიტუტმა წელს გამოაქვეყნა

GIP: დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში 

შევიდა რეპუტაციით, რომ ის სიმპათიითაა 

განწყობილი პუტინის და კრემლის 

მიმართ. ამან ბევრ დამკვირვებელს 

აფიქრებინა, რომ აშშ  სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონში უსაფრთხოების გარანტის როლს 

აღარ შეითავსებდა. ეს არ მომხდარა. ყოველ 

შემთხვევაში ჯერ-ჯერობით. რატომ? 

 

 

 

 

ლმ: ორი მიზეზი მომდის თავში. პირველი 

ისაა, რომ ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში 

დრამატული ცვლილებების სწრაფად 

განხორციელება რთულია. ყველა 

თანამედროვე ამერიკელი პრეზიდენტის 

გამოცდილება ის არის, რომ ისინი 

ვაშინგტონში მიდიან და შემდეგ 

აანალიზებენ, რომ საგარეო პოლიტიკური 

ესტაბლიშმენტის გარშემო ენტროპია  ძალიან 

ძლიერია, მათი გამტანიარიანობა კი მცირე. 

 

https://www.brookings.edu/book/the-democracy-promotion-paradox/
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მეორე საკითხია ის, რომ საერთაშორისო 

და ამერიკულ პრესაში იყო მცდელობები 

დაეფარათ ფაქტი, თუ რამდენად 

ქმედითუუნაროა პრეზიდენტი. 

მაგალითად, ეს არის ადამიანი, რომელიც 

ვერ ახერხებს ახალი ინფორმაციის 

დამუშავებას, ვინც რეალურად ვერ 

კითხულობს  ბრიფინგის მასალებს. ეს კი 

გავლენას ახდენს ადმინისტრაციის 

უნარზე -დაასრულოს პერსონალის 

დაკომპლექტების პროცესი.  

 

აშშ-ში რუსეთთან დაკავშირებით 

კონსენსუსი იმდენად ღრმაა, იმდენად 

ძლიერი, რომ ძნელია იპოვო ადამიანები 

შიდა პოლიტიკაში, ვინც ამ პოზიციას 

დაიკავებენ. მაგალითისთვის, 

სახელმწიფო მდივნის პოსტზე პრეზიდენტ 

ტრამპის მიერ შერჩეული კანდიდატების 

საბოლოო სიას გადავხედოთ. ვთქვათ ამ 

სიაში ჩაესვა სხვა, მაგალითად მით რომნი, 

რომელიც რუსეთის მიმართ მტკიცე 

პოლიტიკის გატარების მომხრეა, იგი 

არასოდეს დათანხმდება ამ წინადადებას. 

ამგვარად, ტრამპი მოიყვანდა სხვას, 

რომელიც სავარაუდოდ უფრო მეტ 

სიმპათიას გამოხატავდა ტრამპის 

შეხედულებებზე პუტინის მიმართ, 

მაგალითად რექს ტილერსონი. მაგრამ 

ტილერსონმა არ იცის რას აკეთებს. ეს კი 

პროგრამის განხორციელებას ართულებს. 

 

 

GIP: როგორ მოახდენდით ვიცე-

პრეზიდენტ მაიკ პენსის საქართველოში 

თვის ბოლოს დაგეგმილი ვიზიტის 

ინტერპრეტაციას? რა არის მისი 

მოტივაცია? რას ელით ამ ვიზიტის 

ფარგლებში? 

ლმ: თბილისის პერსპექტივიდან შევხედავ. 

ქართველები თითქოს შეშფოთებულნი 

არიან. მათ ჰყავთ მეგობრები ტრამპის 

ადმინისტრაციაში. ერთერთი მათგანია, 

თავდაცვის მდივანი, მეორე - მრჩეველი 

ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, 

ერთერთი კი ვიცე პრეზიდენტი. რაც 

შეეხება ქვეყნის საშინაო საკითხებს, მაიკ 

პენსი - რადიკალი ფანატიკოსია და ცუდია, 

რომ მისი მსგავსი ადამიანი ნაციონალური 

ოფისის სახეა. საერთაშორისო საკითხებზე, 

ის ჩვეულებრივი რესპუბლიკელია.  

 

იგი საქართველოს მეგობარია და კარგია, 

რომ ჩამოდის. ეს კარგი შესაძლებლობაა, 

რომ ადამიანს რომელიც მხარს უჭერს 

საქართველოს, მოვუყვეთ ყველაფერ 

კარგზე რასაც საქართველო აკეთებს და 

ყველა იმ ორმხრივ თანამშრომლობაზე, 

რომელიც ჩვენს ქვეყნებს შორის 

ხორციელდება. ეს ძალიან პოზიტიურია. 

რადგან ამის შესახებ პენსმა ჯერ ბევრი 

არაფერი იცის, ეს ხელსაყრელი მომენტია 

საქართველოსთვის. ამიტომ, ეს ფაქტი 

მომწონს. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, 

რომ ვიცე-პრეზიდენტის გავლენა 

ყოველთვის მერყევია.  

 

პენსის გავლენა ბოლოს გამოჩნდება. ის არ 

აპირებს ადმინისტრაციის პოლიტიკის 

აგებას რუსეთზე. ეს არის ადმინისტრაცია, 

სადაც ყველას არაოფიციალური როლი 

აქვს მორგებული. ეს არის ე.წ 

სულთანისტური რეჟიმი, პენსი ყველა 

თავისი პოლიტიკური უნარების 

გათვალისწინებით −  კარგი, ჭკვიანი და 

ეფექტური პოლიტიკოსია − არ არის 

ტრამპის ოჯახის წევრი. ტრამპ-კუშნერის 

კლანს ბევრი ფული აქვს რუსეთში 
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დაბანდებული. ესაა მთავარი, რაც მართავს 

ამ პროცესებს და პენსს არაფერი აქვს ამის 

საწინააღმდეგო.  

 

 

GIP: იმ დროს როდესაც აღმასრულებელი 

ხელისუფლება აგზავნიდა შერეულ 

სიგნალებს რუსეთთან, ნატოსთან და 

საქართველოსთან დაკავშირებით, 

საკანონმდებლო შტო უფრო მტკიცედ 

გამოიყურებოდა. კონგრესში მყოფი 

რესპუბლიკელები განაგრძობდნენ 

საქართველოს მხარდაჭერას. გასულ თვეში 

სენატმა მიიღო კანონი, რომელიც ევროპასა 

და ევრაზიაში რუსეთის გავლენის 

შეწინააღმედეგებას ეხება და რომელშიც 

საქართველოზეც არის საუბარი. იქ 

ნათქვამია, რომ რუსეთი განაგრძობს 2008 

წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის 

შესახებ შეთანხმების პირობების 

იგნორირებას. აღნიშნული აქტი მოითხოვს 

აშშ-ს პრეზიდენტისგას, რომ რუსეთს 

მოუწოდოს დატოვოს აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები. ჩემი 

შეკითხვა ასეთია: შეუძლია კონგრესს, რომ 

უბიძგოს აღმასრულებელ შტოს 

საქართველოს სტატუს ქვოს 

შესანარჩუნებლად? რამდენად 

ოპტიმისტური ან პესიმისტურია 

საქართველო-აშშ-ს მომავალი 

ურთიერთობა? 

 

ლმ: კონგრესი ბევრ სამუშაოს ასრულებს. 

მაგრამ საქმე იმაშია, რომ კონგრესს უარი 

აქვს ნათქვამი აღმასრულებელი 

ხელისუფლების კონტროლის ფუნქციაზე. 

ამას იმიტომ ვამბობ, რომ კონგრესი ამ 

ფუნქციას კვლავაც რომ ასრულებდეს, 

ტრამპი ადმინისტრაციის სათავეში ვერ 

მოვიდოდა. კონგრესში ყოველი მათგანი 

ამბობს, რომ საქართველოს დაცვა სურს და 

ფიქრობს, რომ პუტინი ცუდი და 

საშინელია. თუკი ეს კონგრესმენები 

დემოკრატები არიან, მათ ფაქტობრივად 

არანაირი ძალაუფლება არ გააჩნიათ. 

შესაძლოა, გააპროტესტონ და რაიმეს 

წინააღმდეგ მისცენ ხმა, როგორც 

უმცირესობამ, მაგრამ კონგრესში 

გადაწყვეტილებების მიღების ძალა არ 

შესწევთ. თუ ეს კონგრესმენები 

რესპუბლიკელები არიან, შესაძლოა, მათ  

შეგნებულად მიეცათ საშუალებას 

ვინმესთვის, რომ საარჩევნო კამპანიის 

მსვლელობისას რუსეთის მიმართ ამგვარი 

შეხედულებებისა და ურთიერთობის 

ქონის მიუხედავად მაინც მოეგო 

არჩევნები. ამას ასე აშკარად იმიტომ 

ვამბობ, რომ ამის შესახებ CIA-ს 

ხელმძღვანელს საუბარი უკვე ჰქონდა. 

 

რატომ მოიქცნენ ისინი ასე? პირველ რიგში, 

მათ უნდოდათ სამსახურის და 

შესაბამისად,  საკუთარი სავარძლების 

შენარჩუნება. და მეორე, მათ სურდათ 

დაბალი გადასახადები თავიანთი 

მდიდარი მეგობრებისთვის. ამ 

ხალხისთვის - ჯონ მაკ კეინისთვის, 

ლინდსი გრემისთვის, მარკო რუბიოსთვის 

საქართველო ყველაფერ ზემოთქმულთან 

შედარებით ნაკლებ პრიორიტეტულია. 

საქართველოს სუვერენიტეტიც უფრო 

დაბალ პრიორიტეტს წარმოადგენს ვიდრე 

სენატში უმრავლესობაში ყოფნა. 

ნებისმიერი ამ ადამიანთაგანი აგვისტოში 

შესაძლოა გმირი ყოფილიყო. მათ დღესაც 

შეეძლოთ ყოფილიყვნენ გმირები. თუ 

მარკო რუბიო იტყვის: “საკმარისია, თუ 

ჩვენ ვინმეს იმპიჩმენტის საკითხს 
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დავაყენებთ, მაშინ ბოლომდე უნდა 

გავერკვეთ საქმის არსში”, მას შეუძლია აშშ-

ს შემდეგი პრეზიდენტი გახდეს. მაგრამ 

არა, ისინი ფრთხილები არიან.  

 

ის რაც კონგრესმა საქართველოსთან 

მიმართებით გააკეთა კარგია. არაფრის 

გაკეთებას ეს ნამდვილად სჯობს. თუმცა, 

შესაძლოა, ეს დუმილისთვის გაცემული 

საფასურის პოლიტიკური ექვივალენტი 

იყოს.   

 

 

GIP: თბილისში ბევრი ამბობს, რომ 

ხარვეზების მიუხედავად, „ნაციონალური 

მოძრაობა“ ბევრად უკეთესად მუშაობდა 

ვაშინგტონში ლობირების 

თვალსაზრისით, ვიდრე "ქართული 

ოცნება". ამ თვალსაზრისით, "ქართული 

ოცნების" წევრების მუშაობა 

გაუმჯობესდა? რას ურჩევდით ახლანდელ 

მთავრობას, რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, 

რომ ვაშინგტონიდან უფრო მეტი 

მხარდაჭერა მიიღონ? 

 

ლმ: იმის თქმა, რომ ვაშინგტონში 

ლობირების თვალსაზრისით 

„ნაციონალური მოძრაობა“ უკეთესი იყო 

იგივეა, რომ ვთქვათ, რომ ზაზა ფაჩულია 

უკეთესი კალათბურთელია, ვიდრე კახა 

კალაძე. "ქართულ ოცნება" ნამდვილად არ 

ლობირებს ვაშინგტონში, "ნაციონალური 

მოძრაობისთვის" კი ეს ცენტრალური იყო. 

თუმცა „ნაციონალური მოძრაობის“ 

პრობლემა ის იყო, რომ ბოლოს მათ ვერ 

გაანალიზეს - ვერ იღებდნენ იმას და 

იმდენს, რასაც თვითონ დებდნენ ამ 

ურთიერთობაში. ხალხისგან, რომლებიც 

უკეთ იყვნენ ამ საკითხში ჩახედულნი 

ხშირად გამიგია, რომ აშშ არ აპირებდა 

იარაღის მიყიდვას საქართველოსთვის, 

რადგან ისინი შეშფოთებულნი იყვნენ 

პრეზიდენტ სააკაშვილის ცვალებადი 

ქცევით.  

 

მე რომ ვიყო ვაშინგტონისთვის 

საქართველოს მთავრობის სტრატეგიაზე 

მუშაობის პროცესში მრჩეველი, ვეტყოდი, 

რომ უფრო რეალისტები იყვნენ. ხაზი 

უნდა გაესვას, რომ საქართველოს 

ახლანდელი ელჩი აშშ-ში საკმაოდ 

გონიერი ადამიანია. იგი კარგ და 

მასშტაბურ ურთიერთობებს ამყარებს - 

გადის ვაშინგტონიდან, დადის სხვადასხვა 

ქალაქებში და ადამიანებს უყვება 

საქართველოს შესახებ. ამ ინფორმაციას 

ხალხი იგებს კარგად მოსაუბრე და 

გონიერი ელჩისგან. ეს კი ძალიან კარგი 

სტრატეგიაა.  

 

თქვენ რომ ჩემსავით ნიუ იორკიდან იყოთ, 

20 წლის წინ გეცოდინებოდათ: ძალიან 

ახლოს თუ მიხვალთ დოლანდ ტრამპთან, 

აუცილებლად დაიწვებით. ის დაგღეჭავთ 

და შემდეგ მოგინელებთ. მაგრამ 

საქართველოს ხელისუფლება და 

ქართველი ხალხი გარკვეულწილად უკეთ 

არის მომზადებული დონალდ 

ტრამპისთვის რადგან, ისინი ადრე უკვე 

იცნობდნენ მას, უფრო სწორად მის 

პროტოტიპს. ეს კაცი ალიევია 

ფორთოხლისფერი თმით.  

 

მაგრამ მაინც ფრთხილად უნდა იყოთ 

[ტრამპთან ურთიერთობისას]. დონალდ 

ტრამპისადმი სიძულვილის დონე 

მაღალია და ძალიან რთულია 

პოლიტიკური ლანდშაფტის ნავიგაცია. 



 
WWW.GIP.GE 

 

საქართველოს მთავრობის წინაშე მდგარი 

ფუნდამენტური გამოწვევაა - პარადიგმის 

ცვლილება ამ გზით მოახდინოს: უნდა 

დავიწყოთ შეკითხვით, “ამერიკის ახალი 

ადმინისტრაცია კარგის მომტანია 

საქართველოსთვის? ისინი 

საქართველოსკენ იხრებიან თუ 

რუსეთისკენ?” ეს ის კითხვებია, რომლებიც 

მე დავსვი ბარაკ ობამას ხელისუფლებაში 

მოსვლის დროს. ეს ნორმალურია, 

როდესაც ახალი პრეზიდენტი მოდის, 

რომლის შესახებაც ბევრი არაფერია 

ცნობილი და ვისი ინტერესებიც საგარეო 

პოლიტიკის კუთხით აქამდე მსოფლიოს ამ 

ნაწილისკენ არ ყოფილა მიმართული. 

მაგრამ ობამას ხელისუფლებაში 

მოსვლისას ჩვენ გარკვეულწილად უკეთ 

ვიცოდით რა გველოდა.  

 

დღეს საქართველოსთვის მთავარი კითხვაა 

თუ რას აკეთებს ის იმ ქვეყანასთან, 

რომელიც მისი ყველაზე დიდი მფარველი 

და ძლევამოსილი მოკავშირე იყო, 

რომელიც ახლა დემოკრატიის კრიზისს 

განიცდის და შესაძლოა პოლიტიკური 

არასტაბილურობისკენ მიემართება? რას 

ნიშნავს ეს? როგორ უნდა ჩაერთოს ამერიკა 

საერთაშორისო არენაზე მიმდინარე 

მეორადი მნიშვნელობის მქონე 

საკითხებში, მაშინ როცა ეს პროცესები ამ 

ქვეყნის შიგნით მიმდინარეობს? მე არ ვარ 

განგაშის მოყვარული, პირიქით, ხშირ 

შემთხვევაში საკითხებს  

ნაკლებმნიშვნელოვნად წარმოვაჩენ 

ხოლმე, ვიდრე სინამდვილეშია. თუმცაღა, 

მე პოლიტიკური მეცნიერი ვარ. ჩვენ 

ვხედავთ, დემოკრატიის თვალსაზრისით 

რა მძიმე მდგომარეობაა აშშ-ში. მე აშშ-ში 

ძალიან დიდხანს ვიცხოვრე და აქამდე 

მსგავსი პოლიტიკური არასტაბილურობა 

და ასეთი აშკარა ფანატიზმი არ მინახავს. 

დღეს ზოგიერთი ადამიანი გრძნობს 

ძალაუფლებას სხვების მიმართ, რადგან 

ისინი მუსულმანები, მექსიკელები, აფრო-

ამერიკელები, ებრაელები და/ან 

განსხვავებული ორიენტაციის არიან. 

ჯორჯ ბუშ უმცროსმა, რომელიც ალბათ, 

ამერიკის ისტორიაში ყველაზე 

კონსერვატიული პრეზიდენტი იყო, 11 

სექტემბრის შემდეგ მკაფიოდ განმარტა, 

რომ პატივი უნდა ვცეთ ჩვენს მუსულმან 

მოქალაქეებს.  

 

არასტაბილურობის პოტენციალი ძალიან 

რეალურია. არ ვგულისხმობ სამოქალაქო 

ომს, არც იმას, რომ ხალხი ერთმანეთს 

სროლას დაუწყებს ქუჩებში. არამედ, 

ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ფედერალური 

მთავრობა არ მიიჩნევა ლეგიტიმურად, 

არჩევნების შედეგებიც კითხვის ნიშნის 

ქვეშ ბევრჯერ იქნა დაყენებული. ასეთია 

ამერიკის ამჟამინდელი პრობლემები, 

რომლებიც დროთა განმავლობაში კიდევ 

უფრო გაიზრდება და იმაზე უფრო 

მნიშვნელოვანი იქნება ვიდრე, საკმარისად 

მტკიცე პოზიციის დაკავება და მუშაობა 

იმისათვის, რომ მაგალითად ნიკარაგუამ 

აღარ აღიაროს აფხაზეთის 

დამოუკიდებლობა.  
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GIP: თქვენ ბლოგში ადრე დაწერეთ, რომ 

საქართველომ აშშ-სთან საგარეო 

პოლიტიკის დივერსიფიკაცია უნდა 

მოახდინოს, თუკი ეს უკანასკნელი აღარ 

იქნება საიმედო პარტნიორი. თქვენ ასევე 

ახსენეთ რუსულ-ამერიკული ბინარული 

სისტემის გამოჩენა, დინამიკა, რომელიც 

მართლაც მომწიფებულია 

საქართველოსთვის. კერძოდ, 

დივერსიფიკაციის რა შესაძლებლობებს 

ხედავთ? რამდენად მომხიბლავია ჩინეთი, 

როგორც სტრატეგიული პარტნიორი? 

 

ლმ: ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში 

გადამწყვეტი ეკონომიკაა, რადგანაც 

ჩინეთი დიდ ინვესტიციას დებს 

საქართველოში. ის საკმაოდ ძლიერი 

ქვეყანაა, უფრო ძლიერი ვიდრე რუსეთი, ეს 

კი შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი 

ინსტრუმენტია საქართველოსთვის, რომ 

თავიდან იქნას აცილებული რუსეთის 

ქვეყანაში შემოჭრა. საქართველომ ასეთი 

ტიპის პარტნიორობა სხვა ქვეყნებთანაც 

უნდა დაიწყოს.   

 

უსაფრთხოების თვალსაზრისით 

საქართველოს მთავარი იმედი კვლავ 

NATO და აშშ-ა. მაგრამ ახლა, როდესაც აშშ-

ს პრეზიდენტი NATO-ს შესახებ საუბრობს, 

ჩვენ ვსვამთ კითხვას: აპირებს კი იგი 

დაადასტუროს ამერიკის მხარდაჭერა 

NATO-ს წესდების მეხუთე მუხლისადმი? 

NATO ტრუმენის პრეზიდენტობისას 

შეიქმნა. ტრუმენს და ობამას შორის ბევრი 

პრეზიდენტი იყო, მაგრამ ეს კითხვა აქამდე 

არასოდეს დასმულა. ახლა ეს კითხვა დღის 

წესრიგში დგას, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

NATO-ს მომავალი საკმაოდ რთული 

პერსპექტივიდან ჩანს.  

ეს არ არის ბუშის ან ობამას 

პრეზიდენტობის პერიოდი, როცა პოზიცია 

ნათელი იყო. მე არ მომისმენია რექს 

ტილერსონისგან ისეთი განცხადება 

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის შესახებ, როგორც ეს 

მომისმენია კონდოლიზა რაისისგან, 

ჰილარი კლინტონისგან ან ჯონ კერისგან. 

ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია.   

 

 

GIP: როგორ შეაფასებდით 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

პროცესში საქართველოს დღევანდელი 

პოლიტიკის წარმატებას, რომელიც 

ხორციელდება ისე, რომ არ მოხდეს 

რუსეთის გეოპოლიტიკური 

ინტერესებისადმი მტრული 

დამოკიდებულების გამოხატვა? მუშაობს 

ეს? რამდენად მდგრადია ეს გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, იმის გათვალისწინებით, 

რომ რუსეთი პერმანენტულად ახდენს 

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 

ოკუპირებას? 

 

ლმ: საქართველოსთვის ერთ-ერთი რთულ 

საკითხთაგანი ისაა,  რომ არსებობს 

მოსაზრებათა ხაზი, რომლის მიხედვითაც 

2008 წელს საქართველოსთან ომისა და ორი 

ყალბი დამოუკიდებელი ქვეყნის 

გამოცხადების შემდეგ პუტინმა რაღაც 

ისწავლა. ექვსი წლის შემდეგ ამას ყირიმის 

ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში შეჭრა 

მოჰყვა. პუტინმა ისწავლა ის, რომ ასეთ 

შემთხვევებში დასავლეთი მის წინააღმდეგ 

არ წავა. მე არ ვეწინააღმდეგები ამ 

მოსაზრებას, თუმცა დარწმუნებული არ 

ვარ, რომ ეს საუკეთესო გზაა, რომლითაც 

ვითარებას უნდა შევხედოთ. მეორე 
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თვალსაზრისით, დასავლეთმა 

წინააღმდეგობის გაწევა ვერ შეძლო. 

პუტინმა ისწავლა ის, რომ დასავლეთის 

ინსტრუმენტები არ არის საკმარისი 

იმისთვის, რომ შეაჩეროს მსგავსი რამ, თუ 

მას მართლა სურს ამის გაკეთება.  

 

საქართველოს საკითხს რომ 

დავუბრუნდეთ, პუტინმა ისწავლა, რომ 

დასავლეთი არ აპირებს მისი 

აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან 

გამოდევნას. ვფიქრობ, რომ მან ეს მანამდეც 

იცოდა; ახლა კი კიდევ უფრო 

დარწმუნებულია ამაში. შესაძლოა ბარაკ 

ობამა დავადანაშაულოთ, თუმცა, 

გულახდილად რომ ვთქვათ, ეს 

გულწრფელი პარტნიორობაა. ეს არ არის 

სერიოზული ანალიზი. ამ 

უკანასკნელისთვის საკმაო რაოდენობის 

ინსტრუმენტი არ გაგვაჩნია.  

 

ვფიქრობ, რომ საქართველოს აქვს 

გარკვეული რაოდენობის ინსტრუმენტები. 

თუ მკითხავთ: “გამოუშვებს პუტინი 

ტანკებს თბილისში, რუსთაველის 

გამზირზე?” ჩემი პასუხი იქნება არა. მას არ 

უნდა საქართველოს ოკუპირება. 

შესაძლოა, მას არ ადარდებდეს თავისი 

საერთაშორისო რეპუტაცია, თუმცა იცის, 

რომ ქართველი ხალხი ამას არ დაუშვებს.   

 

ახლა კი პასუხი თქვენ შეკითხვაზე 

საქართველოს მთავრობის მიდგომასთან 

დაკავშირებით: მათ არ აქვთ ბევრი კარგი 

ვარიანტი. ამ ვარიანტებიდან ისინი 

ყველაზე ნაკლებად ცუდს ირჩევენ. თუ 

საგარეო პოლიტიკას აფუძნებ რეალობაზე 

და არა იდეოლოგიურ ფანტაზიაზე,  ეს 

კარგად უნდა გააცნობიერო. სხვა 

მიდგომებმა კონფლიქტამდე მიგვიყვანა, 

სადაც სიტუაცია გართულდა და უფრო 

უარესი იყო საქართველოსთვის. 

ამჟამინდელი სიტუაციაც ცუდია 

საქართველოსთვის - საზღვრების 

გადმოწევა, ადამიანთა გატაცების ფაქტები, 

ეს საშინელებაა. ამას უცხო ძალა აკეთებს, 

ყოველგარი ანგარიშვალდებულების 

გარეშე.  

 

ამ ადმინისტრაციის წევრი რომ ვიყო, 

აუცილებლად ვიფიქრებდი სხვა 

მიდგომებზე. უნდა აღიარო, რომ 

მოკავშირეებს სხვადასხვა სტიმულები 

აქვთ. საქართველოს მთავარი სტიმული 

მისი ტერიტორიული მთლიანობის 

აღდგენაა. დასავლეთის სტიმულია 

კონფლიქტის მინიმუმამდე დაყვანა. თუ 

საქართველო ხარ, როგორ უნდა მიიღო ის, 

რის მიღებაც გსურს? დასავლეთს შეუძლია 

მიიღოს არსებული მდგომარეობა. 

საქართველოს კი რუსული ტანკების 

რუსთაველის გამზირზე სვლის დაშვება არ 

შეუძლია. ამ პრობლემის გადაჭრა ნომერი 

პირველი პრიორიტეტია 

საქართველოსთვის, ნომერი მეორე 

პრიორიტეტია ნორმალური, 

ფუნქციონირებადი [ამერიკული] 

ადმინისტრაციისთვის და ნომერი მესამე 

პრიორიტეტია იმ ადმინისტრაციისთვის, 

რომელმაც საერთოდ არ იცის როგორ 

დასახოს პრიორიტეტები.  

 

 

GIP: თუ ოკუპაცია დასრულდება და თუ 

რუსეთი დატოვებს საქართველოს 

ტერიტორიას ეს არ იქნება საგარეო 

ზეწოლის და საქართველოს მიერ 

წარმოებული პოლიტიკის შედეგი. ეს 



 
WWW.GIP.GE 

 

რუსეთის შიგნით მიმდინარე 

ცვლილებების შედეგი იქნებოდა. ამის 

წინასწარ თქმა არ შეგვიძლია და ვფიქრობ, 

რომ ნაკლებ სავარაუდოა აღნიშნული 

მოხდეს. თქვენი აზრით, რა მომენტში 

შეეგუება პოლიტიკურ კლასი 

საქართველოში (თუკი ეს უკვე არ 

მომხდარა პირად საუბრებში), რომ 

ოკუპირებული ტერიტორიები თბილისის 

კონტროლის ქვეშ აღარ დაბრუნდება? 

 

ლმ: ამის გაკეთება რთულია, რადგან 

პოლიტიკური ფასი ძალიან მაღალია. 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 

საქართველოს მთავარი ოპოზიციური 

პარტიის მმართველ პარტიაზე შეტევის 

ძირითადი საგანი რუსეთის „დამქაშობის“ 

თემას უკავშირდებოდა, რადგანაც ისინი 

ახლანდელ მთავრობას რუსეთისადმი 

შედარებით კეთილგანწყობილად 

მიიჩნევენ. ეს არის ის, რაც მათ ამის 

გაკეთებისგან აკავებდა.  

 

სავარაუდოდ, მას შემდეგ რაც ეს ინტერვიუ 

გამოქვეყნდება ხალხის ნაწილი 

სოციალურ ქსელში რუსეთის 

„დამქაშობას“ მოგვაწერს. ამის თქმისთვის 

კი ყველაზე რაციონალური დასავლელები 

თავს დაგვიქნევენ. პოლიტიკური კლიმატი 

ჯერჯერობით კვლავ ასეთია 

საქართველოში.  

 

თუმცა ახლა პრობლემა ის არის, რომ 

აფხაზებს ნამდვილად სურთ 

დამოუკიდებლობა. რასაც ვერ ვიტყოდი 

სამხრეთ ოსეთზე, რადგან იქ სიტუაცია 

უფრო რთულადაა. საქართველოს სურს 

კლასიკური სუვერენიტეტი ავტონომიური 

ოლქებით. ამისთვის კი კომპრომისია 

საჭირო. შესაძლოა ამის რეგულირება და 

მართვა გაეროს მიერ მოხდეს? არსებობს 

რაიმე გზა ამის გასაკეთებლად? მაგრამ ასე 

არავინ ფიქრობს. მაღალი დონის 

საუბრებში აშშ-ს წინა ადმინისტრაციის 

ბევრმა გონიერმა ადამიანმა მითხრა ეს, 

მაგრამ ასევე მითხრეს, რომ ამ ეტაპზე ამ 

საკითხის განხილვა არ ღირდა. ასევე 

საყურადღებოა, რომ დღეისათვის, აშშ-ს, 

დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიას შეუძლიათ 

არსებული სტატუს ქვოს მიღება, ისე 

როგორც ეს ახლაა.  

 

 

GIP: თუ შეიძლება რომ ბოლოდროინდელი 

ორი შემთხვევის შესახებ ვისაუბროთ - 

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან 

მუხტარლის და თურქი სკოლის 

მასწავლებლის ემრე ჩაბუკის შესახებ - ეს 

შემთხვევები მიუთითებს თუ არა 

საქართველოს ხელთ არსებული 

სტრატეგიული ბერკეტების ნაკლებობაზე 

მისი მეზობლების მიმართ?  

 

ლმ: ადამიანის უფლებათა კუთხით, რა 

თქმა უნდა, ორივე საშინელი შემთხვევაა. 

შესაძლოა, გლობალური გაურკვევლობა 

აიძულებდეს საქართველოს მასზე ბევრად 

უფრო ძლიერი ორი მეზობელი ქვეყანის 

მიმართ უფრო მოწყვლადად გრძნობდეს 

თავს. შეგვიძლია თუ არა დავიწყოთ 

საუბარი საქართველოს წინაშე მდგარ 

საჭიროებაზე - მოახდინოს საგარეო 

პოლიტიკის დივერსიფიცირება და 

შემდგომ უკვე ვთქვათ, რომ ამ საკითხზე 

საქართველო უნდა შეეწინააღმდეგოს მის 

ორ მეზობელ ქვეყანას? ამ შეკითხვაზე 

პასუხი არ მაქვს.   

 



 
WWW.GIP.GE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ პუბლიკაცია მომზადდა ფონდ „ნაციონალური ფონდი 

დემოკრატიისთვის”(NED) მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული 

მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ 

გამოხატავდეს “საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტისა” და 

„ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის” შეხედულებებს. 
 


