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გერმანიის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები: 

პოპულიზმი, იამაიკა-კოალიცია და საქართველო  

მიხეილ სარჯველაძე1 

 

გერმანიაში 24 სექტემბერს გამართული საპარალამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით, 

ცხადია, რომ გერმანიის კანცლერი ისევ ანგელა მერკელი გახდება. თუმცა საინტერესოა, თუ 

რა შეიცვლება გერმანიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამ არჩევნების შედეგად და რას შეიძლება 

ნიშნავდეს ეს ცვლილებები საქართველოსთვის. პირველ რიგში აუცილებელია შედეგების 

ანალიზი, რადგან გაერთიანებული გერმანიის ისტორიაში პირველად მემარჯვენე-

რადიკალური პარტია „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ გერმანიის პარლამენტში მანდატების  

1/7-ს მიიღებს. მიზეზები, რომლებმაც განაპირობეს აღნიშნული პარტიის არჩევა, მჭიდრო 

კავშირშია ევროკავშირში მემარჯვენე-პოპულისტური პოლიტიკური ჯგუფების გაძლიერების 

ტენდენციასთან.   

საქართველოსთვის გერმანიის საპარლამენტო არჩევნები პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ორი 

საკითხის გამო: 1) თუ რა პოზიცია აქვს იმ პარტიებს, რომლებიც სავარაუდოდ ახლო 

მომავალში შექმნიან სამთავრობო კოალიციას, ე.წ. პოსტსაბჭოთა სივრცესთან მიმართებაში 2) 

რა შეიცვლება საქართველოსთვის გერმანიის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. 
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„ალტერნატივა გერმანიისთვის“ - საფრთხობელა გერმანული პოლიტიკისთვის 

აგვისტოს ბოლო კვირაში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, გერმანიის საპარლამენტო 

არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ამომრჩევლების, დაახლოებით, 46%-ს არ ჰქონდა 

გადაწყვეტილი ან არ სურდა გამხელა, თუ რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერდა მხარს 

მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. არჩევნებში სასურველ კანდიდატს და პოლიტიკურ 

პარტიას ამომრჩევლების 75%-მა მისცა ხმა, რაც 2013 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან 

მიმართებაში 5%-ით მეტია. 2013 წელთან მიმართებაში 24 სექტემბრის არჩევნები შედეგებით 

მკვეთრად განსხვავდება გაერთიანებული გერმანიის სხვა არჩევნებისგან. ამ განსხვავების 

მიზეზი გერმანიის პარლამენტში მემარჯვენე პოპულისტური და ანტიევროპული პარტიის 

„ალტერნატივა გერმანიისთვის“ (AfD) 13%-ით არჩევაა. „ალტერნატივამ გერმანიისთვის“, 

რომელიც 2013 წელს დაარსდა და რასისტული, მემარჯვენე-ექსტრემისტული განწყობით და 

განცხადებებით გამოირჩევა, ისარგებლა ზოგადად ევროპაში და გერმანიაში მოსახლეობის 

შიშით მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით და დაარსებიდან ერთი წლის შემდეგ 

ბუნდესტაგის გარდა გერმანიის 13 მიწის პარლამენტშია წარმოდგენილი.  

ტრადიციული პოლიტიკური პარტიების მარცხი 

24 სექტემბრის არჩევნებზე ნათლად წარმოჩნდა ევროპაში გაძლიერებული მემარჯვენე-

ექსტრემისტული ტალღის ზეგავლენა. ამ ზეგავლენის საუკეთესო მაგალითია ის ფაქტი, რომ 

გერმანიაში ტრადიციულმა პარტიებმა „ქრისტიანულ-დემოკრატიულმა კავშირმა“ (CDU), 

„ქრისტიანულ-სოციალურმა კავშირმა“ (CSU), „თავისუფალმა დემოკრატებმა“ (FDP) და 

„მემარცხენეებმა“ (Die Linke) საერთო ჯამში ორ მილიონზე მეტი ხმა (ამომრჩეველთა საერთო 

რაოდენობის 3,27%) დაკარგა „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ სასარგებლოდ.  გერმანია ის 

სახელმწიფოა, რომელსაც განსაკუთრებით მგრძნობიარე დამოკიდებულება აქვს ქვეყნის 

ნაცისტურ წარსულთან და დღესაც გრძნობს პასუხისმგებლობას. ამ დამოკიდებულების 

შედეგია ე.წ. ისტორიის გააზრების პოლიტიკა, რომლის მიზანი ისაა, რომ მესამე რაიხი 

აღარასდროს განმეორდეს.  

თავად „ღიად ნაციონალისტურმა პარტიამაც“ (NPD) კი ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა 

ბუნდესტაგის არჩევნებში წარმატებისთვის მიეღწია. შესაბამისად, მემარჯვენე 

ექსტრემისტული პარტიის წარმატება საპარლამენტო არჩევნებში  მიუთითებს ტრადიციულ 

პოლიტიკურ ჯგუფებს და ამომრჩეველს შორის კავშირისა და ნდობის ნაწილობრივ 

დაკარგვაზე, რაც, ძირითადად, მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით ფუნქციონირებადი 

პოლიტიკის არარსებობამ გამოიწვია.  
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გერმანიის სარჩევნო სისტემა  

გერმანიის საარჩევნო სისტემა ე.წ. შერეული საარჩევნო სისტემაა, რომელიც ორ ხმას 

ითვალისწინებს. 2017 წლისთვის გერმანიაში დაახლოებით 61,5 მილიონი ამომრჩეველია, 

რომელთაც შეუძლიათ ერთი ხმით საკუთარ ოლქში მხარი დაუჭირონ სასურველ კანდიდატს. 

შესაბამისად, გერმანულ საარჩევნო სისტემაში პირველ ხმას არჩევნების „პერსონალურ“ 

ნაწილად მოიხსენიებენ, რადგან ამომრჩეველს ასე შესაძლებლობა აქვს, პირდაპირ აირჩიოს 

საკუთარი წარმომადგენელი ბუნდესტაგში. გერმანიაში სულ 299 საარჩევნო ოლქია და 

შესაბამისად პირველი საარჩევნო ხმით ამომრჩეველი ირჩევს 299 პარლამენტარს 

ბუნდესტაგში. რეალურად გადამწყვეტი კი მეორე საარჩევნო ხმაა, რომელსაც ამომრჩეველი 

სასურველ პოლიტიკურ პარტიას აძლევს და რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა სიძლიერით 

იქნება წარმოდგენილი თითოეული პოლიტიკური პარტია ბუნდესტაგში.  პოლიტიკური 

პარტია ვერ მოხვდება ბუნდესტაგში თუ ვერ გადალახავს მეორე საარჩევნო ხმების 

რაოდენობის ხუთ პროცენტს. გამონაკლისის დაშვება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი 

რომელიმე პარტიის წარმომადგენლები გაიმარჯვებენ სამ საარჩევნო ოლქში პირველი 

საარჩევნო ხმის მეშვეობით.  

პარლამენტის წევრების ზუსტი რაოდენობის განსაზღვრა არჩევნებამდე შეუძლებელია, 

რადგან ის დამოკიდებულია პარტიების პროპორციულ შედეგებზე და საარჩევნო ოლქებში 

გამარჯვებული პარტიების კანდიდატების რაოდენობაზე. თუ ერთი რომელიმე პარტიის 

გამარჯვებული კანდიდატების რაოდენობა აჭარბებს ამ პარტიის პროპორციულ შედეგს 

(მეორე საარჩევნო ხმის შედეგად მიღებულს), მაშინ 2013 წელს მიღებული რეგულაციის 

მიხედვით მოხდება ამ დამატებითი მანდატების გათანაბრება სხვა პარტიებისთვის 

პროპორციული ბალანსის (მეორე საარჩევნო ხმებით დაფიქსირებული შედეგი) აღდგენის 

მიზნით. მაგ. 2017 წლის არჩევნების შედეგად პარლამენტარების რაოდენობა  რამდენიმე 

ათეულით  გაიზარდა და ახალ პარლამენტში 709 პარლამენტარი იქნა არჩეული. (1) 

რადგან გერმანიაში მმართველობის ფორმა წარმომადგენლობითი დემოკრატიაა და 

პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს არა ხალხი, არამედ ხალხის მიერ არჩეული 

წარმომადგენლები იღებენ, საპარლამენტო არჩევნებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გერმანიის 

პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ბუნდესტაგის წევრებს მეორე საკანონმდებლო ორგანოსგან - 

ბუნდესრატისგან განსხვავებით (რომელიც მხარეების წარმომადგენლებითაა 

დაკომპლექტებული) პირდაპირ ხალხი ირჩევს და ბუნდესტაგის არჩევნების შედეგზეა 

დამოკიდებული რომელი პოლიტიკური ჯგუფები იქნება ქვეყნის სათავეში შემდგომი ოთხი 

წლის მანძილზე. ქვეყნის უმთავრესი პოლიტიკური ფიგურის -  კანცლერის არჩევა ხდება არა 

პირდაპირი არჩევნების მეშვეობით, არამედ ხალხის მიერ არჩეული ბუნდესტაგის მიერ.  

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl/alle-schlagzeilen/709-abgeordnete-stuehleruecken-im-groessten-bundestag-der-geschichte/20372206.html
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გერმანიას ხშირად პარტიულ დემოკრატიასაც უწოდებენ, რაც პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების ჩამოყალიბების პროცესში და ზოგადად პოლიტიკაში პარტიების 

განსაკუთრებულად აქტიურ როლზე მიუთითებს.  „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ მთავარი 

მიზანი იქნება, რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინოს, როგორც რეალურმა ოპოზიციამ, 

რომლისთვისაც სხვა პარტიები ქვეყნის მოღალატეები და გამყიდველები არიან. პარტიის 

წარმომადგენლები მაქსიმალურად შეეცდებიან რეალურად არსებული პრობლემები, 

რომლებიც მიგრანტთა კრიზისიდან მომდინარეობს, ეთნიკურ ჭრილში წარმოაჩინონ და 

არსებული თუ არარსებული კონფლიქტები გააღვივონ. სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი 

ცვლილება გერმანული პოლიტიკისთვის, რომ ძალადობისკენ, ექსტრემიზმისკენ და 

რასიზმისკენ მიდრეკილების მქონე პოლიტიკური პარტია გერმანიის პოლიტიკურ გულში - 

ბუნდესტაგში 93 პარლამენტარით იქნება წარმოდგენილი.  

 

24 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები 

არჩევნების შედეგების მიხედვით ყველაზე მეტი ხმა მიიღო ქრისტიანულ-დემოკრატიული და 

ქრისტიანულ-სოციალური პარტიების კავშირმა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ანგელა მერკელი უკვე 

მეოთხედ გერმანიის კანცლერი გახდება. 

 

2017 წლის არჩევნების შედეგები  

 

არჩევნებში გამარჯვების მიუხედავად ანგელა მერკელის ქრისტიანულ-დემოკრატიული 

კავშირისთვის და ქრისტიანულ-სოციალური კავშირისთვის (ორივე პარტია პარლამენტში 

ერთ ფრაქციადაა წარმოდგენილი) არჩევნების შედეგები უსიამოვნოა. უსიამოვნოა იმიტომ, 

33.00%

20.50%

12.60%
10.70%

9.20% 8.90%

5.10%

2017

https://www.zdf.de/politik/wahlen
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რომ ორივე პარტიამ დიდი დანაკარგები განიცადა.  CDU-ს და  CSU-ს შემთხვევაში 2013 წლის 

არჩევნებთან მიმართებაში დანაკარგი 2017 წელს 8,5% შეადგენს. ისტორიულად ცუდი შედეგი 

უჩვენა „სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ“ 20,5 %-ით. „მწვანეების“  (Grüne) და 

„მემარცხენეების“ (Die Linke) მხარდამჭერთა რაოდენობა ოდნავ გაიზარდა. 2013 წლის 

არჩევნებისგან განსხვავებით პარლამენტში შესვლა შეძლეს „თავისუფალმა დემოკრატებმა“ 

(FDP), რომლებმაც ხმების 10,7%-ი მიიღეს და 2013 წლისგან განსხვავებით მათი მხარდაჭერა 

თითქმის 6%-ით გაიზარდა: 

 

2013 წლის არჩევნების შედეგები  

 

 

გერმანიის მომავალი მთავრობა 

სოციალ-დემოკრატების კანცლერობის კანდიდატმა მარტინ შულცმა უკვე განაცხადა, რომ 

მისი პარტია არ აპირებს მონაწილეობა მიიღოს მოლაპარაკებებში სამომავლო კოალიციასთან 

დაკავშირებით. რაც იმას ნიშნავს, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტია შემდეგი 4 წლის 

მანძილზე ბუნდესტაგში ყველაზე წარმომადგენლობითი ოპოზიციური ფრაქცია გახდება. 

იდეოლოგიური შეუსაბამობის გამო გამორიცხულია, რომ მემარცხენეებსა და გამარჯვებულ 

კავშირს შორის მთავრობის დაკომპლექტების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. იგივე ეხება 

AfD-ს, რომელიც დღეიდან შეეცდება, კიდევ უფრო აქტიურად მოახდინოს საზოგადოების 

პოლარიზება და გამოიყენოს ის ბერკეტები (დაფინანსება, პარლამენტი როგორც პლატფორმა), 

რომლებიც არჩევნების შედეგად მიიღო. შესაბამისად, დიდი ალბათობით, შეიქმნება 

სამთავრობო კოალიცია, რომელიც შედგება ქრისტიან-დემოკრატიული და ქრისტიანულ-

41.50%

25.70%

5% 4.80%
8.60% 8.40%

6.20%

2013

https://www.bundeswahlleiter.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-2017/32_17_vorlaeufiges_ergebnis.html
https://www.tagesschau.de/inland/btw17/spd-opposition-101.html
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სოციალური პარტიების კავშირისგან (CDU/CSU), თავისუფალი დემოკრატებისგან (FDP) და 

მწვანეებისგან (Grüne).  

მოლაპარაკებები კოალიციის შესაქმნელად შეიძლება რამდენიმე თვე გაგრძელდეს, თუმცა 

ანგელა მერკელის განცხადებით სასურველია მოლაპარაკებები შობამდე დასრულდეს.  მას 

შემდეგ რაც „სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ“ უარი განაცხადა მოლაპარაკებებში 

მოაწილეობის მიღებაზე,  მერკელი იძულებულია აწარმოოს მოლაპარაკებები „მწვანეთა 

პარტიასთან“ და „თავისუფალ დემოკრატებთან“, რათა პარლამენტში აბსოლუტური 

უმრავლესობა მოიპოვოს.  მას ამ მოლაპარაკებებისთვის საკუთარ კავშირში რთული 

წინააღმდეგობის გადალახვა მოუწევს. „ქრისტიანულ-სოციალური კავშირი“ (CSU), რომელიც 

არჩევნებში, ძირითადად, ბავარიის მხარეში მონაწილეობს და ბავარიაა მისი პოლიტიკური 

სამშობლო, წინააღმდეგია, „მწვანეებთან“ ერთად მთავრობაში ყოფნას დათანხმდეს. 

დათმობაზე წასვლის შემთხვევაში CSU, რომელმაც ისტორიულად ცუდი შედეგი აჩვენა 24 

სექტემბრის არჩევნებზე, შიშობს, რომ ბავარიაში კიდევ უფრო დაკარგავს მხარდაჭერას. თავის 

მხრივ, მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან „მწვანეებისა“ და „თავისუფალი 

დემოკრატების“ ხედვები, განსაკუთრებით, კლიმატის, საგადასახადო და საგარეო პოლიტიკის 

საკითხებში. ორივე პარტიას ძლიერი პოზიცია აქვს კოალიციის შესაქმნელად საჭირო 

მოლაპარაკებებისთვის, რადგან მერკელს მათ გარეშე პარლამენტში აბსოლუტური 

უმრავლესობა ვერ ექნება. თუმცა არც ერთი მათგანი არაა დაინტერესებული ხელახალი 

არჩევნებით, რაც მიანიშნებს, რომ ერთიანი კოალიციის ჩამოყალიბება მიუხედავად რთული 

სამომავლო მოლაპარაკებებისა, სრულიად რეალურია.  

თეორიულად შესაძლებელია მოხდეს ე.წ. უმცირესობის მთავრობის ჩამოყალიბება, თუკი მაგ. 

CDU/CSU მხოლოდ თავისუფალ დემოკრატებთან ან მხოლოდ მწვანეებთან შეძლებს 

შეთანხმების მიღწევას. ამ შემთხვევაში პარლამენტში წარმოდგენილ ფრაქციებს, რომლებიც 

ამავდროულად მთავრობას აკომპლექტებს, არ აქვს აბსოლუტური უმრავლესობა 

პარლამენტში და იძულებულია ოპოზიციურ ფრაქციებთან მუდმივ რეჟიმში აწარმოოს 

კომუნიკაცია უმრავლესობის მოპოვების მიზნით. მსგავსი შემთხვევა გერმანიის ისტორიაში 

მხოლოდ სამჯერ მოხდა, ბოლოს 1972 წელს. დიდი ალბათობით კი გერმანიის სამომავლო 

მთავრობის წევრები ე.წ. „იამაიკა-კოალიციის“ (CDU/CSU, FDP, Grüne) წარმომადგენლები 

გახდებიან. სახელწოდება „იამაიკა-კოალიცია“ დაკავშირებულია 

აღნიშნული პოლიტიკური ჯგუფების ფერებთან, რომლებიც შავი 

(CDU/CSU), ყვითელი(FDP) და მწვანეა (Grüne) და ამავდროულად იამაიკის 

დროშასაც ამშვენებენ.  
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არჩევნების შედეგები და საქართველო 

იმ ოთხი პარტიიდან, რომლებიც ახლო მომავალში გერმანიის მთავრობაში იქნება 

წარმოდგენილი, ორს გამოკვეთილი პოზიცია აქვს აღმოსავლეთ ევროპასთან და რუსეთთან 

მიმართებაში. CDU/CSU ევროკავშირის თავდაცვითი ფუნქციის გაძლიერების მომხრეა. 

რუსეთთან მიმართებაში კი მათი პოზიციები ერთმანეთისგან განსხვავებულია. CDU რუსეთის 

მიერ მინსკის ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო სანქციების გაგრძელების მომხრეა. 

CSU სანქციების გაუქმებას და რუსეთთან ურთიერთობების განახლება-გაღრმავებას უჭერს 

მხარს.  

მწვანეები, ისევე როგორც CDU გმობენ რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას მეზობელი 

სახელმწიფოების მიმართ და მხარს უჭერენ საგარეო, განვითარების და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის გააქტიურებას ამ მიმართულებით, მათ შორის, ევროკავშირის დონეზე. 

„თავისუფალი დემოკრატების“ საარჩევნო პროგრამაში პარტია აღნიშნავდა, რომ 

რუსეთისთვის სანქციების გაუქმება მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა მოხდეს, თუკი 

პრეზიდენტი პუტინი შეწყვეტს აგრესიული საგარეო პოლიტიკის წარმოებას. თუმცა 

არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე პარტიის ლიდერმა, ქრისტიან ლინდნერმა, განაცხადა, 

რომ დასავლეთმა ყირიმის ანექსიის საკითხი დროებით გვერდზე უნდა გადადოს, თუკი 

რუსეთთან უერთიერთობების გაუმჯობესება სურს, რადგან, მისი სიტყვებით, ევროპის 

უსაფრთხოება რუსეთთან ურთიერთობებზეა დამოკიდებული. 

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ „ალტერნატივას გერმანიისთვის“ 

უაღრესად მჭიდრო კავშირები აქვს არამხოლოდ სხვა ევროპულ მემარჯვენე-პოპულისტურ 

ძალებთან, არამედ ასევე კრემლთან. მოსკოვთან კავშირი გამოიხატება რუსეთის საგარეო 

პოლიტიკის უპირობო მხარდაჭერით, რუსეთთან მიმართებაში სანქციების გაუქმების 

მოთხოვნით და ანტიევროპული პოლიტიკით. AfD-ს წარმომადგენლები იყვნენ ე.წ. 

საერთაშორისო დამკვირვებლები მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში და ბოლოს მთიან 

ყარაბახში 2017 წელს საპრეზიდენტო სისტემის შემოღების მიზნით გამართულ 

რეფერენდუმთან დაკავშირებით. გერმანიის უსაფრთხოების სამსახურების მიხედვით 

კრემლი გერმანიაში მიზანმიმართულად ამყარებს მჭიდრო ურთიერთობებს და ეხმარება 

მემარჯვენე პოპულისტურ ძალებს, მათ შორის, ფინანსურადაც.  

გერმანიის პოლიტიკური ელიტა საქართველოს  შეზღუდული რესურსებიდან და 

მდებარეობიდან გამომდინარე  მხოლოდ რეგიონალურ ჭრილში განიხილავს. ჯერჯერობით, 

მიუხედავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მიღწეული წარმატებისა, საქართველო 

ისევ სამხრეთ კავკასიურ კონტექსტში მოიაზრება. მითუმეტეს მაშინ, როცა გერმანიას 

პოლიტიკურ დონეზე ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიაში სწორედ 

საქართველოსთან აქვს.  

http://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm_fdp_btwahl2017.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/christian-lindner-will-krim-annektion-akzeptieren-fahrlaessiges-signal-kommentar-a-1161585.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/christian-lindner-will-krim-annektion-akzeptieren-fahrlaessiges-signal-kommentar-a-1161585.html
http://www.zeit.de/2017/34/osteuropa-wahlbeobachtung-afd-wladimir-putin
http://www.zeit.de/2017/34/osteuropa-wahlbeobachtung-afd-wladimir-putin
http://www.zeit.de/2017/34/osteuropa-wahlbeobachtung-afd-wladimir-putin
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მიუხედავად იმისა, რომელი კოალიცია იქნება გერმანიაში მმართველობის სათავეში 

გერმანიის ნეგატიური პოზიცია საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, 

დიდი ალბათობით, არ შეიცვლება. გერმანია, რომელმაც ცივი ომის დასრულებისა და 

გაერთიანების შემდეგ დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის ერთგვარი ხიდის ფუნქცია 

შეითავსა, რაც, პირველ რიგში, რუსეთთან ურთიერთობებს ეხება, უკრაინაში მიმდინარე 

მოვლენების შემდეგ, გაცილებით რეალისტური დამოკიდებულება შეიმუშავა რუსეთთან 

მიმართებაში. გერმანიის უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტში უსაფრთხოების სფეროშო 

(Weißbuch 2016) ღიადაა დაფიქსირებული, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის ევროპის 

უსაფრთხოების წესრიგს.  შესაბამისად რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება ბუნდესტაგში და 

ბუნდესტაგს მიღმა AfD-ს, როგორც რუსული ინტერესების რუპორის როლი, საკუთარი 

პოზიციების გასაძლიერებლად გამოიყენოს. 

სამომავლოდ შესაძლებელია ნატოს ფარგლებში გერმანიას და საქართველოს შორის ორმხრივი 

ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება, რასაც გერმანია ტრადიციულად აქტიურად 

უჭერს მხარს. რაც შეეხება საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, თბილისმა ამ პერსპექტივის 

მისაღებად პირველ რიგში სწორედ ,,ბერლინის კედელი“  უნდა გადალახოს, რადგან გერმანია 

უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე შეეცდება, 

თავი აარიდოს დაპირისპირების ახალ კერებს რუსეთსა და ევროკავშირს შორის 

ურთიერთობებში. საქართველოს ამოცანაა, ორი რამ დაანახოს ბერლინს. პირველი ის, რომ 

საქართველოს აღქმა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიურ ჭრილში აღარ შეეფერება მდგომარეობის 

ამჟამინდელ განვითარებას - რადგან საქართველომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით 

გაცილებით მეტი წარმატების მიღწევა შეძლო, ვიდრე მისმა სამხრეთკავკასიელმა 

მეზობლებმა.(9) მეორე კი ის, რომ სწორედ ევროპის უსაფრთხოების წესრიგის ინტერესებიდან 

გამომდინარე, რუსეთზე მორგებული პასიური პოლიტიკის ნაცვლად, აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის წარმატებული ქვეყნების მიმართ, პროაქტიული პოლიტიკის წარმოებაა 

აუცილებელი.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bmvg.de/de/themen/weissbuch
https://www.bmvg.de/de/themen/weissbuch
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/eastern-partnership/
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/eastern-partnership/
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