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გერმანიის არჩევნები 2017: განგრძობითობა და 

ცვლილებები 

სილვია შტობერი1 

 

„მოსაწყენი“ ეს ის სიტყვაა, რომელიც ხშირად გამოიყენება გერმანიაში მიმდინარე საარჩევნო 

კამპანიის აღსაწერად. კამპანია 24 სექტემბერს დასრულდება, როცა მოქალაქეები ბუნდესტაგის 

ახალ წევრებს აირჩევენ. ახალი მთავრობის ფორმირება კი არჩევნების შედეგების შესაბამისად 

მოხდება. 

ერთი შეხედვით, უკანასკნელი კვირების განმავლობაში ბევრი არაფერი მომხდარა. ამ 

არჩევნებში ორი ძირითადი კონკურენტი – ქრისტიან-დემოკრატი ანგელა მერკელი და 

სოციალ-დემოკრატი მარტინ შულცი – პირდაპირ ეთერში, სატელევიზიო დებატებში 

დაუპირისპირდა ერთმანეთს, სადაც ორივე მათგანი შეეცადა ერთმანეთზე მაღალი 

პოლიტიკური კორექტულობა და თავაზიანობა გამოეჩინა.  

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ დებატებში შულცი არა მერკელის ოპონენტად, არამედ, უფრო 

მეტად, მისი პარტიული კოლეგის მსგავსად იქცეოდა. მართლაც, ბოლო ოთხი წლის 

განმავლობაში და 1949 წელს ბუნდესრესპუბლიკის დაარსებიდან უკვე მესამედ, მათი 

პარტიები კოალიციაში მართავენ გერმანიას. როგორც ჩანს, ამ ორი პარტიის პროგრამას შორის 

რაიმე ფუნდამენტური განსხვავება არ არის. 

 

                                                             
1 სილვია შტობერი არის კორესპონდენტი, რომელიც მუშაობს სხვადასხვა გამოცემებისთვის, მათ 

შორის გერმანიის სახალხო მაუწყებელი - „ARD“, შვეიცარული გაზეთი - „Neue Zürcher Zeitung“ და 

გერმანული გაზეთი - „Tagesspiegel“.. 
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ელოდეთ უფრო მეტ მერკელს  

როდესაც არჩევნების შედეგებზე საუბრობთ ერთი რამ თითქმის 100%-ით უდავოა:  ანგელა 

მერკელს ფედერალური კანცელარიის დატოვება არ მოუწევს . 

ყველა გამოკითხვა მის პარტიას ზუსტად 37%-იან უპირატესობას აძლევს. კანცლერი 

პირდაპირ ხალხის მიერ რომ ირჩეოდეს, მოსახლეობის 51% არჩევანს მერკელზე გააკეთებდა. 

რამდენადაც, გერმანიას კანცლერობის უფლებამოსილების ვადის ლიმიტი არ აქვს 

დაწესებული, თეორიულად, მერკელს ჰელმუტ კოლის 16 წლიანი კანცლერობის 

პერიოდისთვისაც კი შეეძლო გადაესწრო. 

თუკი, არჩევნების შედეგები უკანასკნელი გამოკითხვების შედეგებთან იქნება ახლოს, 

მერკელის „ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი“ (CDU) და მისი „მოძმე” პარტია „ქრისტიან-

სოციალური კავშირი“ ბავარიაში (CSU) ჩამოაყალიბებს კოალიციას, კიდევ ერთხელ სოციალ-

დემოკრატებთან (SPD) ან ერთ ან ორ პატარა პარტიასთან ერთად. ყველაზე მეტად 

მოსალოდნელია ლიბერალურ, „თავისუფალ დემოკრატიულ პარტიასთან“ (FDP) ერთად 

კოალიციის შექმნა და, საჭიროების შემთხვევაში „მწვანეებთანაც“. 

ასეთი შედეგი მოსახლეობის დიდ ნაწილში არსებული განგრძობითობის სურვილის 

გამოხატულება იქნება, რომელიც შიდა და გარე დიდი გამოწვევების კონტექსტში მეტად 

გამოცდილ პოლიტიკოსს ამჯობინებს. პოლიტიკოსს, რომელიც გადაწყვეტილებებს 

პრაგმატულად იღებს და იცის როგორ გაუმკლავდეს ისეთ ლიდერებს, როგორებიც ვლადიმერ 

პუტინი და რეჯებ ტაიპ ერდოღანი არიან.  სატელევიზიო, ე.წ. „town hall“ შეხვედრაზე, 

რომელსაც გერმანიის ყველა მხარიდან ჯამში 160 ადამიანი ესწრებოდა, მერკელმა თავი 

წარმოადგინა როგორც სუვერენულმა პოლიტიკოსმა, რომელსაც აწუხებს ხალხის საზრუნავი 

და ზრუნავს მათთზე. 

აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი მერკელის ალიანსს მოუწევდა ახალ კოალიციურ 

პარტნიორებად აერჩია „თავისუფალი დემოკრატიული პარტია“ (FDP) და „მწვანეები“, 

გერმანიის საგარეო პოლიტიკაში დიდი ცვლილებები არ იქნებოდა მოსალოდნელი. FDP-ის 

ლიდერმა კრისტიან ლინდნერმა უკვე განაცხადა, რომ სამუშაოდ მისთვის პრიორიტეტული 

სფერო ფინანსური პოლიტიკაა.  

საგარეო პოლიტიკით თვალსაზრისით, საარჩევნო კამპანიის მსვლელობა ლინდნერისთვის 

კარგად არ წარიმართა. ერთერთ ინტერვიუში მან ისაუბრა რუსეთის მიერ უკრაინის 

ნახევარკუნძულის-ყირიმის ანექსიაზე როგორც "მუდმივ პირობით შეთანხმებაზე" და აზრი 

გამოთქვა, რომ გერმანიას  დაეწყო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნა მაშინ, როდესაც 

მოსკოვი დაიწყებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პუნქტების შესრულებას. ამ 

განცხადების საპასუხოდ მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანიის ფედერალური მთავრობის 

http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-921.html
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პოზიცია უცვლელია: რაც იმას ნიშნავს, რომ ყირიმის ანექსია საერთაშორისო სამართალის 

ნორმებს ეწინააღმდეგება და სანქციები მხოლოდ მაშინ მოიხსნება, როცა მინსკის შეთანხმება 

სრულად შესრულდება. ლინდნერის კოლეგამ მისივე პარტიიდან, ალექსანდრ გრაფ 

ლამბსდორფმა კი განმარტა, რომ FDP არ აღიარებს ყირიმის ანექსიას. ასევე, მან განმარტა, რომ 

მხოლოდ ის სანქციები შეიძლება მოიხსნას ნაწილობრივ, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში 

არსებულ სიტუაციას უკავშირდება, ეს კი იმ შემთხვევაში მოხდება თუკი იქ სიტუაცია 

გაუმჯობესდება. ლამბსდორფი ევროპარლამენტის ვიცე პრეზიდენტია და საგარეო საქმეთა 

მინისტრის პოსტზე კანდიდატად განიხილება. 

„მწვანეებიც“ არიან დაინტერესებულნი საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტით, მაგრამ მათი 

საგარეო პოლიტიკური პოზიციები, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასთან 

დაკავშირებით, ყველაზე ახლოსაა მერკელის პოზიციასთან. რუსეთთან და თურქეთთან 

მიმართებით „მწვანეები“ უფრო ხისტ პოზიციას დაიკავებდნენ.  

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო პოლიტიკა, განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება ისეთ 

დიდ საკითხებს, როგორიცაა ევროკავშირი, რუსეთი, თურქეთი და აშშ, უკანასკნელი წლების 

განმავლობაში კანცელარიის მიერ იქნა საკუთარ თავზე აღებული. საქართველოსთვის, 

როგორც აღმოჩნდა, ეს ყოველივე ხელსაყრელია, თუკი მხედველობაში მივიღებთ არსებულ 

კარგ პირად ურთიერთკავშირებს და იმ ფაქტსაც, რომ შტატის რამდენიმე წევრი ძალიან 

კარგად იცნობს საქართველოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არსებული 

ვითარებასაც. 

 

მემარჯვენე პოპულიზმი 

ყველა წინასწარ კვლევაში ერთი დიდი რამ არის უცნობი რასაც, შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს 

გერმანიის საგარეო პოლიტიკაზე. ამომრჩეველთა ზუსტად ნახევარმა ჯერ კიდევ არ იცის, ან 

არ იტყვის, თუ რომელი პარტიისთვის აპირებს ხმის მიცემას. უკანასკნელი ფედერალური 

არჩევნების შედეგებს თუ გავითვალისწინებთ, ისეთ ფედერალურ ოლქებში როგორიცაა 

მაგალითად საქსონია-ანჰალტის მხარე, იმის შანსი მაღალია, რომ ახალი პარტია 

„ალერნატივა გერმანიისთვის“ (AfD) შეიძლება გამხდარიყო მესამე ძალა ბუნდესტაგში, 

რომელიც შესაძლოა მიუახლოვდეს SPD-ის შედეგებს. ეს რეზულტატი არამხოლოდ სოციალ-

დემოკრატებისთვის იქნებოდა კატასტროფა, არამედ მერკელისთვისაც, რადგან AfD-მა თავის 

პოზიციონირება მოახდინა როგორც ახალმა კონსერვატიულმა პარტიამ. აღნიშნული პარტია 

მკაფიოდ მემარჯვენე პოპულისტების პოზიციებით არის შემოსაზღვრული. ზოგმა AfD-ს 

წევრმა პოლიტიკოსმა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის პროვოცირებაც კი მოახდინა ნეო-

https://www.welt.de/politik/deutschland/article167433750/Von-Putin-Versteherei-kann-ueberhaupt-keine-Rede-sein.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167433750/Von-Putin-Versteherei-kann-ueberhaupt-keine-Rede-sein.html
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ნაცისტური და რასისტული სლოგანებით, რამაც სიძულვილის ენისა და დემაგოგიისთვის 

გამოძიებამდე მიიყვანა საქმე. 

გამოკითხვების თანახმად, ზოგადად, AfD არ მიიჩნევა პარტიად, რომელსაც  პრობლემების 

მოგვარება შეუძლია. თუმცა, ბევრი ამომრჩეველი მის წევრ პოლიტიკოსებს  იმიტომ აღიარებს, 

რომ ისინი საუბრობენ ხალხში არსებულ შეშფოთებაზე, რომელიც, მათი ხედვით არ არის 

სათანადოდ დაფარული სხვა პოლიტიკოსების მიერ. ძირითადად, ეს ეხება მიგრაციის 

პოლიტიკას, საგარეო დომინირების შიშს, და გერმანიაში კრიმინალის ზრდისა და 

დაუცველობის შეგრძნებას, რაც 2015 წლიდან გერმანიაში ერთ მილიონზე მეტი მიგრანტის 

შემოსვლით არის განპირობებული.  

AfD-ს ბევრი მიიჩნევს ერთადერთ პარტიად, რომელიც აპროტესტებს დამკვიდრებული 

პარტიების დომინირებულ პოლიტიკას, განსაკუთრებით კი მერკელის მიერ პრობლემების 

მოგვარების მანერას. თანამდებობაზე ყოფნის დროს, მერკელმა რამდენჯერმე უარყო ის 

პოზიციები, რომელიც მისი პარტიის დანარჩენ ნაწილს ეკავა. ეს ყოველივე კი ყოველ ჯერზე 

მოულოდნელობას წარმოადგენდა, რადგან წინასწარ არ იყო საჯაროდ განხილული.  

მაშინ, როცა ბევრი კონსერვატიულად მოაზროვნე ამომრჩეველი დათანხმდა მიეღო ატომური 

ენერგიის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება, ის ფაქტი, რომ 2015 წელს გერმანიის 

საზღვრები ასობით ათასი ლტოლვილისთვის არ დაიხურა ჯერ კიდევ ძალზე  საკამათოა 

მოსახლეობის დიდი ნაწილში. აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ გამოიწვია AfD-ს და სხვა 

მემარჯვენე პოპულისტური მოძრაობების ზრდა, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ გერმანიაში.  

თუკი AfD ბუნდესტაგში რიგით მესამე ყველაზე დიდი პარტია გახდება, მერკელი უფრო მეტ 

ზეწოლას შეხვდება პარლამენტში არამხოლოდ ულტრა მემარჯვენეებისგან, არამედ, მისივე 

პარტიის დიდი ნაწილისგანაც. ეს კი მოხდება იმის მიუხედავადაც, რომ ბოლო ორი წლის 

განმავლობაში მისმა მთავრობამ უკვე განიმტკიცა პოზიციები მიგრაციასა და საშინაო 

უსაფრთხოების საკითხებზე.  

 

როგორია პარტიების დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ 

ულტრა მემარჯვენე და ულტრა მემარცხენე პოლიტიკოსების უმრავლესობა, სოციალ 

დემოკრატებიც კი, თურქეთის მიმართ ხისტ, ხოლო რუსეთის მიმართ რბილ მიდგომას 

მოითხოვენ. რაც შეეხება რუსეთს, მათი თვალსაზრისით, ის არის მნიშვნელოვანი ენერგო 

მომწოდებელი და ევროპაში უსაფრთხოების საკითხებზე მოლაპარაკებებისთვის საჭირო 

პარტნიორი. ამგვარად, ამ პოლიტიკოსებს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული იმ სანქციების 

მოხსნა სურთ, რომელიც ყირიმის ანექსიისა და დონბასში რუსეთის მიერ დაფინანსებული 
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სეპარატისტების გამო დაწესდა. AfD-ს ორი ლიდერი, ალექსანდრ გაულანდი და ფრაუკე 

პეტრი, ცოტა ხნის წინ ეწვივნენ მოსკოვს. თუმცა, რუსეთსა და საგარეო პოლიტიკას, ზოგადად, 

მნიშვნელოვანი როლი არ უთამაშია მათი საარჩევნო კამპანიის დროს.  

ასევე ჩანს, რომ რუსეთის ძალისხმევა - სახალხო განწყობაზე “ჰიბრიდული” ხერხების 

გამოყენებით მოეხდინა გავლენა, არ მომხდარა. ყოველ შემთხვევაში, ეს არ ყოფილა 

შესამჩნევი. კითხვები კვლავ რჩება, როცა საქმე ეხება AfD-სთვის ფინანსურ და სხვა სახის 

დახმარებას. არსებობს მინიშნებები, რომ აშშ-ში არსებული ალტერნატიული მემარჯვენე 

მოძრაობიდან იდეები არის აღებული AfD-ს და სხვა მემარჯვენე აქტორების მიერ. მაგალითად, 

AfD-მ დაიწყო კამპანია, რომელიც ჰილარი კლინტონის საწინააღმდეგოდ წარმართული 

კამპანიის მსგავსია. აღნიშნული კამპანია მოითხოვს, რომ მერკელის სასამართლოში მიცემა და 

მისი დაპატიმრება მოხდეს. 

AfD-ს რომ უფრო ძლიერი პოზიცია ჰქონდეს, მომდევნო მთავრობისთვის უფრო რთული 

იქნებოდა ისეთი საღი და რაციონალური საგარეო პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც 

მერკელი უკანასკნელ წლებში ატარებს. მერკელის მთავრობას მოუწია თავი გაერთმია იმ 

შესუსტებული ნდობისთვის, რომელიც ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში წარმოიქმნა 

მიგრაციის პოლიტიკაზე მიღებული გადაწყვეტილებების გამო, რომელიც მერკელმა 

გერმანელ პარტნიორებთან კონსულტაციის გარეშე მიიღო. ასევე, ფინანსურ კრიზისში 

საბერძნეთის მიმართ არსებული მკაცრი პოზიციაც არაპოპულარულია ევროპის დიდ 

ნაწილში. ევროპის მომავალთან და ევროკავშირთან დაკავშირებით მერკელის მხრიდან 

ხედვისა და სტრატეგიის ნაკლებობა კი აღნიშნულის ერთერთი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო.  

მეზობელი ქვეყნები ბერლინს  ეჭვით უყურებენ. 

 

შეუძლია გერმანიას განამტკიცოს საკუთარი თავი აღმოსავლეთში?  

ბრექსითი და აშშ-ს პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევამ გერმანიის საგარეო 

პოლიტიკაზეც მოახდინა გავლენა. ამ ორმა მოვლენამ საერთაშორისო უსაფრთხოების ისეთი 

სტრატეგიის განვითარების საჭიროება გაზარდა, რომელიც უსაფრთხოების წინაშე არსებულ 

ახალ გამოწვევებზე იქნება მორგებული. თავდაცვის ხარჯებსა და გაზრდილ სამხედრო 

ვალდებულებაზე ჯანსაღი საჯარო დებატების წარმოება საჭიროა, თუმცა, რთულია 

გერმანელების უმრავლესობის პაციფისტური დამოკიდებულების გამო. გერმანიის სამხედრო 

როლის ზრდას მემარჯვენე ფრთის პოპულისტების წაქეზება მხოლოდ უფრო გაართულებს. ამ 

გარემოებების გამო კი აღმოსავლეთის მიმართ მტკიცე საგარეო პოლიტიკის გატარება უფრო 

გართულდება.  
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ნაკლებ სავარაუდოა - გერმანია გახდეს ევროპის ან დემოკრატიული მსოფლიოს ლიდერი, 

როგორც ამას გვთავაზობს და მოითხოვს გერმანიის ზოგიერთი პარტნიორი. თუმცა, ელიტებმა 

და მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ძალიან კარგად იცის, რომ გერმანიის კეთილდღეობა მის 

მეზობლებთან და უფრო ზოგადად, მსოფლიოსთან კარგ ურთიერთობებზეა დამოკიდებული. 

ძირითად საერთაშორისო გამოწვევებთან გამკლავება მხოლოდ, როგორც უშუალო, ასევე, 

უფრო ფართო სამეზობლოსთან თანამშრომლობითაა შესაძლებელი. ამ თვალსაზრისით, 

ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებს შეუძლიათ ჰქონდეთ მოლოდინი, რომ 

არჩევნების შედეგების მიუხედავად, გერმანია მომავალში მათი საიმედო პარტნიორი იქნება.  

გერმანია და ევროკავშირისა და NATO-ს წევრი სახელმწიფოები მზად არ არიან აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნების გაწევრიანებით საკუთარ თავზე ახალი ვალდებულებები აიღონ. თუმცა, 

მრავალ დონეზე ახლო ურთიერთობების ქონა მათ ამოცანად მაინც დარჩება. მაგალითად, 

გერმანია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს NATO-ს პროგრამაში, რომელიც საქართველოს 

თავდაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას გულისხმობს. გერმანელმა ჯარისკაცებმა 

ახლახანს მიიღეს მონაწილეობა საქართველოში წარმოებულ სამხედრო წვრთნებში, ხოლო 

ქართველო ჯარისკაცები გერმანიაში გადიან წვრთნებს სანამ მათი ავღანეთში დისლოკაცია 

მოხდება. ასეთი აქტივობები ეხმარება საქართველოს, რომ არ მისცეს რუსეთს საბაბი დაგმოს 

NATO-ს უფრო მეტად გაფართოება და მაშასადამე, აგრესიულად იმოქმედოს საქართველოს 

მიმართ.  

მიგრანტებთან დაკავშირებით არსებული სიტუაციის დაძლევა, ისევე როგორც კორუფციასა 

და ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლა, გერმანიისა და სხვა ევროპული ქვეყნების 

მთავრობებს ინტენსიური ზეწოლის ქვეშ ამყოფებს. ამდენად, ყველა ამ საკითხთან 

დაკავშირებით აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებთან თანამშრომლობის დიდი ინტერესი 

არსებობს. ამ საკითხებზე ნებისმიერი სახის წარმატება გერმანელ ამომრჩეველში აღმოსავლეთ 

სამეზობლოს ქვეყნებთან ახლო ურთიერთობების ქონის საჭიროების აღიარებას გაზრდის. რაც 

შეეხება საქართველოს, მან არჩევნების შედეგებზე კი არ უნდა გააკეთოს აქცენტი, არამედ 

გერმანისათან პრაქტიკულ საკითხებთან დაკავშირებით უფრო ახლო თანამშრომლობის 

განვითარებაზე.  
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