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წ ი ნ ა ს ი ტ ყ ვ ა ო ბ ა

აღ ნიშ ნუ ლი წიგ ნი ეძღ ვ ნე ბა გდან ს კის უნი ვერ სი ტე ტის პრო  ფე სორს, ან დ-
ჟეი ხო დუბ ს კის. ჩე მი და ან დ ჟე ის ურ თი ერ თო ბა და იწყო პო ლო ნეთ ში 2006 
წელს, რო დე საც პო ლო ნე თის მთავ რო ბის სტი პენ დი ით ვმო ნა წი ლე ობ დი 
ახალ გაზ რ და მკვლე ვარ თა პროგ რა მა ში. ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში პრო-
ფე სო რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით ვმუ შა ობ დი სა ქარ თ ვე ლო- პო ლო ნე თის ურ-
თი ერ თო ბებ ზე, პო ლო ნე თის ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის გა მოც   დი-
ლე ბა სა და გლო ბა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხებ ზე. ლექ ცი ე ბის სა ხით 
პო ლო ნელ სტუ დენ ტებს ვაც ნობ დი სა ქარ თ ვე ლო სა და კავ კა სი ის ის ტო რი-
ას, გე ო პო ლი ტი კურ მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს.

პო ლო ნეთ ში მოღ ვა წე ო ბის პე რი ოდ ში ვგრძნობ დი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის დიდ 
ყუ რადღე ბას, რო მე ლიც აქ ტი უ რად მრთავ და სა მეც ნი ე რო კონ ფე  რენ ცი ებ-
ში, მაც ნობ და პო ლო ნურ კულ ტუ რა სა და სა ზო გა დო ე ბას. ჩვე ნი ყო ვე ლი 
შეხ ვედ რა მო მა ვა ლი შეხ ვედ რე ბის მო ლო დინს ბა დებ და. დღეს მო ლო დი-
ნი უკავ შირ დე ბა ორ მ ხ რი ვად მოძ რავ სა ფოს ტო ბა რა თებს, რომ ლის სა შუ ა-
ლე ბი თაც უზი ა რებთ ერ თ მა ნეთს შე ხე დუ ლე ბებს.

მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო ჩემს პო ლო ნელ მე გობ რებს და გან სა  კუთ  -
რე ბით გდან ს კის უნი ვერ სი ტე ტის ასის ტენტ–პრო ფე სორს არ კა დი უშ მოდ-
რ ჟე ი ევ ს კის, რო მე ლიც არის სა ქარ თ ვე ლო ზე უზო მოდ შეყ ვა რე ბუ ლი და 
ქარ თ ვე ლი ხალ ხის დი დი მე გო ბა რი.

ასე ვე მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო ყვე ლას, ვინც კრი ტი კუ ლად წა ი -
კითხავს ჩემს ნა აზ რევს.    

გიორგი გამყრელიძე
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S ł o w o  w s t ę p n e 

Niniejszą książkę chciałbym zadedykować profesorowi Andrzejowi 
Chodubskiemu, pracownikowi Uniwersytetu Gdańskiego. Nasze pierwsze 
spotkanie miało miejsce w Polsce w 2006 r., kiedy byłem jednym z uc-
zestników Programu Stypendialnego rządu RP dla Młodych Naukowców. 
Prof. Chodubski został wówczas moim promotorem i wspólnie, przez bli-
sko rok, pracowaliśmy nad takimi zagadnieniami jak stosunki polsko – 
gruzińskie, polskie doświadczenie w integracji ze strukturami euroatlan-
tyckimi a także problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. 

W trakcie pobytu w Polsce nieustannie mogłem liczyć na pomoc i wspar-
cie ze strony profesora. Dzięki temu miałem okazję uczestniczenia w or-
ganizowanych na uniwersytecie konferencjach i innych naukowych wy-
darzeniach. Promotor przekazywał mi również cenną wiedzę na temat 
polskiej kultury, historii, obyczajów, co pomogło mi z kolei lepiej poznać 
polskie społeczeństwo. Z wielką niecierpliwością czekałem zawsze na ko-
lejne spotkanie z profesorem. 

W Polsce miałem również przyjemność pracować ze studentami, których, 
podczas moich wykładów, zapoznawałem z historią, geopolityką i bieżą-
cymi wydarzeniami związanymi z Gruzją i całym regionem Kaukazu. 

Po zakończeniu programu stypendialnego, nadal utrzymywaliśmy z pro-
fesorem stały kontakt za pośrednictwem poczty. Do dzisiaj piszemy do 
siebie listy, w których wymieniamy się naszymi poglądami na przeróżne 
kwestie. 

We wstępie do tej książki chciałbym również podziękować wszystkim 
moim polskim przyjaciołom, a szczególnie doktorowi Arkadiuszowi 
Modrzejewskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego, który jest wielkim miło-
śnikiem Gruzji i przyjacielem gruzińskiego narodu. 

Dziękuję również wszystkim tym, którzy przeczytają niniejszą książkę i 
podzielą się ze mną swoimi krytycznymi uwagami. 

George Gamkrelidze 
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P r e f a c e 

This book is dedicated to Professor Andrzej Chodubski of Gdansk 
University.  My relationship with the Professor started in Poland in 2006, 
when with the Polish Governmental scholarship I was participating in 
Young Researchers’ Program. For one academic year under the supervi-
sion of the Professor I was working on Georgian-Polish relations, Polish 
Euro-Atlantic integration experience and global security issues. By deliv-
ering lectures to the Polish students I used to introduce them to the histo-
ry of Georgia and Caucasus, Geopolitical importance and current events. 

During my stay in Poland I felt immense attention from the Professor, 
who actively engaged me in scientific conferences, introduced me to 
Polish culture and society. Every our meeting used to give birth to the 
expectation of future meetings.  Meantime the expectation is related to 
postcards traveling in two directions, through which we share our views 
to each other. 

I want express my gratitude towards my Polish friends and in particu-
lar towards an Assistant Professor Arkadiusz Modrzejewski of Gdansk 
University, who is deeply in love with Georgia and is a great friend of 
Georgian people.

I also want to thank everyone who will read this view of mine with criti-
cal eye.

George Gamkrelidze
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შ ე  ს ა  ვ ა  ლ ი

კა ცობ რი ო ბის უმ თავ რე სი გა მოწ ვე ვა მთლი ა ნო ბის გა ა ნა ლი ზე ბა 
და ცნო ბი ე რი კავ ში რე ბის ახ ს ნა ა. ზოგ ჯერ ის, რაც შო რი დან ერთ 
მთლი ანს წარ მო ად გენს, ახ ლო დან გან ს ხ ვა ვე ბულ სუ რათს იძ ლე-
ვა. მთლი ა ნო ბის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად სა ჭი როა ცნო ბი ე რი კავ ში რე-
ბის და ნახ ვა, რაც საგ ნე ბი სა და მოვ ლე ნე ბის ურ თი ერ თ კავ შირს და 
მთლი ა ნო ბის გან ც დის ჩა მო ყა ლი ბე ბას  იწ ვევს.   

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა და რე ა ლო ბა, 
სწო რედ მთლი ა ნო ბი სა და ცნო ბი ე რი კავ ში რე ბის სა ხით მინ და გან-
ვი ხი ლო, რა თა სა კითხის გა ა ნა ლი ზე ბი სას მხო ლოდ შე უ ი ა რა ღე ბე-
ლი თვა ლით და არც გა მა დი დე ბე ლი შუ შით მოგ ვი წი ოს დაკ ვირ ვე-
ბა. აღ ნიშ ნულ წიგ ნ ში შე ვე ცა დე, რომ პრობ ლე მა წარ მო მედ გი ნა ერთ 
მთლი ა ნო ბად და ამე სა ხა მათ შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში რე ბი. 

ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბა ნათ ლად ასა ხავს მის პო ლი ტი-
კურ კულ ტუ რას, სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბას, თვით შეგ ნე ბას, თა-
ნაცხოვ რე ბი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის თვი სობ რივ მხა რე-
ებს. იგი სარ კეა იმის, თუ რამ დე ნად არის გამ ჯ და რი სა ზო გა დო ე ბა-
ში მო რა ლი, ეთი კა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი; რო გორ აღიქ მე ბა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას რა ცი ო ნა ლიზ მი სა და დე ონ ტო ლო გი ის მიდ-
გო მე ბი. სა კითხებს გან ვი ხი ლავთ რა ო დე ნობ რი ვი თვალ საზ რი სით, 
თუ სა ვალ დე ბუ ლო ქმე დე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბით. 

წიგ ნ ში წარ მოდ გე ნი ლია დღე ვან დე ლი სა ზო გა დო ე ბის თვით შეგ ნე-
ბის ელე მენ ტე ბი, ზო გა დი და პი როვ ნუ ლი მიდ გო მე ბი, რაც გვეხ-
მა რე ბა ადა მი ა ნის რწმე ნის, კა ნო ნის პა ტი ვის ცე მი სა და პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის შე მეც ნე ბა ში. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში ადა მი ა ნე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა გა ნიც დის სა კუ თა რი არ სე ბით ტკბო ბას და აქ ცენტს 
აკე თებს გა რე გან ფაქ ტო რებ ზე. აუცი ლე ბე ლია გა მო ვი მუ შა ოთ 
თვით კ რი ტი კის სურ ვი ლი, რა თა უფ რო მო წეს რი გე ბუ ლი და გუ-
ლახ დი ლი გავ ხა დოთ ში ნა გა ნი ბუ ნე ბა. 

ცი ვი ლი ზა ცი ის მა ღალ სა ფე ხურ ზე ასას ვ ლე ლად სა ჭი როა ქვე ყა ნა-
ში დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბა, რაც  და სავ ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის 
დამ კ ვიდ რე ბა სა და პა ტი ვის ცე მას გუ ლის ხ მობს. ქარ თ ვე ლებს ძალ-
ზედ მოგ ვ წონს და სავ ლე თი გა რეგ ნუ ლად, ხში რად მოგ ზა უ რო ბი სას 
გვი ფიქ რია იქ ცხოვ რე ბა სა და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ზე. გა რეგ ნუ ლი 
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სი ლა მა ზით აღ ტა ცე ბა ში მყოფთ გვა ვიწყ დე ბა წარ მა ტე ბის რე ა ლურ 
მი ზე ზებ ზე ფიქ რი და იმის გა ა ნა ლი ზე ბა, თუ სა ი დან იღებს ყო ვე-
ლი ვე სა თა ვეს. ამი ტო მაც, ყო ველ თ ვის და სავ ლეთ თან ინ ტეგ რა ცი ას 
გა რეგ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის მი ბაძ ვით ვცდი ლობთ. იმი სათ ვის, რომ 
სა ქარ თ ვე ლო რე ა ლუ რად და უ ახ ლოვ დეს და სავ ლეთს,  პირ ველ 
რიგ ში აუცი ლე ბე ლია ში ნა გა ნი ტრან ს ფორ მა ცია და დე მოკ რა ტი უ-
ლი ფა სე უ ლო ბე ბის გამ ტ კი ცე ბა. ყო ვე ლი ვე კი მო ი ცავს არ ჩე ვა ნის 
თა ვი სუფ ლე ბის, ძა ლა უფ ლე ბი სათ ვის სა მარ თ ლი ა ნი ბრძო ლის, 
ჩარ თუ ლო ბის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა სა და დაც ვას. აუცი ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ეფუძ ნე ბო-
დეს კა ნო ნებს და არა ინ დი ვი დებს, რა თა არ არ სე ბობ დეს პრი ვი ლე-
გი რე ბუ ლი ფე ნა და შერ ჩე ვი თი სა მარ თა ლი. სწო რედ ამი ტომ დე-
მოკ რა ტია  ასო ცირ დე ბა  ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბულ და სა მარ-
თ ლებ რი ვად გა მარ თულ და სავ ლეთ თან, სა დაც გა რან ტი რე ბუ ლია 
ადა მი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა.

ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია წარ-
სუ ლის გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა და სწო რი სა გა რეო პო-
ლი ტი კუ რი კურ სის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რად გან სა ში ნაო პო ლი ტი კას 
შე უძ ლია დაგ ვა მარ ცხოს, ხო ლო სა გა რეო პო ლი ტი კას კი მოგ ვ კ ლას 
(„Domestic policy can only defeat us; foreign policy can kill us“ - John F. 
Kennedy). ადა მი ა ნის მსგავ სად, ქვე ყა ნაც ზუს ტად იმის მი ხედ ვით  
ვი თარ დე ბა, რო გორ ქვეყ ნებ თა ნაც უხ დე ბა პარ ტ ნი ო რო ბა და კო ა-
ლი ცი ა ში ყოფ ნა. სა ქარ თ ვე ლოს ჯერ კი დევ ბევ რი  აქვს გა სა კე თე-
ბე ლი საბ ჭო თა მემ კ ვიდ რე ო ბი დან სა ბო ლო ოდ თა ვის და საღ წე ვად. 
ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო-
ბაა მა თი ფა სე უ ლო ბე ბის გა ზი ა რე ბა და სტან დარ ტე ბის ჰარ მო ნი-
ზა ცი ი სა კენ სწრაფ ვა. ერის თავ მოყ ვა რე ო ბის საქ მეა სა ერ თო ევ რო-
პულ ოჯახ ში დაბ რუ ნე ბა, დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნად ფორ მი რე ბა და 
მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბა ში ღირ სე უ ლი ად გი ლის დამ კ ვიდ რე ბა. 
ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი ტრან ს ფორ-
მა ცია და ინ დი ვი დე ბის თა ვი სუფ ლე ბის დო ნის გაზ რ და, რად გან 
ქვეყ ნის სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის სიმ ტ კი ცეს გა ნა პი რო ბებს ხალ ხის 
თა ვი სუფ ლე ბის დო ნე. ევ რო პა არის ის, რა ზეც უნ და მო ახ დი ნოს სა-
ქარ თ ვე ლომ სწო რე ბა და ქვე ყა ნა ში ქარ თულ თან ერ თად ევ რო პუ ლი 
იდენ ტო ბის გან ც დის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.    
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პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა სა ქარ თ ვე ლო ში

ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის დო ნე პირ და პირ აისა ხე ბა სა-
ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. აქე დან გა მომ დი ნა რე, რო დე საც ვსა-
უბ რობთ მა ღა ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის მქო ნე ქვეყ ნებ ზე აქ-
ცენ ტე ბი კეთ დე ბა დე მოკ რა ტი ულ და სავ ლეთ ზე, რო მე ლიც ამა ვე 
დროს სა მა გა ლი თოა თა ვი სი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბით.

სა ქარ თ ვე ლო, მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ის ტო რი ის მი უ ხე და ვად, ზო გა-
დად საკ მა ოდ ჩა მორ ჩე ბა ევ რო პის ქვეყ ნებს პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ-
რის დო ნით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში ქვეყ ნის 
პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის დო ნე არ გა მომ დი ნა რე ობს მხო ლოდ 
მდი და რი ის ტო რი უ ლი წარ სუ ლი დან. სა ბერ ძ ნე თი – უდი დე სი ცი-
ვი ლი ზა ცი ის მქო ნე ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ეტი მო ლო გი უ რად დე მოკ რა-
ტი ის სამ შობ ლოა – ამის ნა თელ მა გა ლითს იძ ლე ვა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლა უფ ლე ბი სათ ვის ბრძო ლა და მმარ თ ვე ლო ბის 
ფორ მე ბი და კავ ში რე ბუ ლია არა ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ და ჯან საღ კონ-
კუ რენ ცი ას თან, არა მედ ბრა კო ნი ე რუ ლი გზე ბით ნა დი რო ბას თან, 
ძა ლა უფ ლე ბის მოხ ვე ჭა სა და მა სე ბის და მორ ჩი ლე ბას თან. სა ქარ-
თ ვე ლო ში ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რომ პო ლი ტი კა 
ბინ ძუ რი თა მა ში ა, გვაძ ლევს ამის მკა ფიო სუ რათს. თუმ ცა რთუ ლია 
ცალ სა ხად და ე თან ხ მო აღ ნიშ ნულ მო საზ რე ბას, რად გან ნე ბის მი ე რი 
თა მა შის სი სუფ თა ვე და მო კი დე ბუ ლია უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა თა ვად 
მო თა მა შე ებ ზე და არა მხო ლოდ თა მა შის წეს ზე. თა მა შის თვი სობ-
რი ო ბა გან პი რო ბე ბუ ლია სწო რედ მო თა მა შე ე ბის მო რა ლუ რი, კულ-
ტუ რუ ლი და შე მეც ნე ბი თი მხა რე ე ბით. ანა ლო გი უ რი ლო გი კით 
შე საძ ლე ბე ლია ნე ბის მი ე რი სფე როს დის კ რე დი ტა ცი ა, მათ შო რის 
ბიზ ნე სის, მე დი ის, სა ჯა რო და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რე ბის. 

სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის დო ნე ნათ ლად აისა ხე-
ბა პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში, რაც ვლინ დე ბა და პი რის პი რე ბე ბის 
ფორ მებ ში, სიმ წ ვა ვე სა და სა კითხის დრა მა ტი ზე ბა ში. თუ გა დავ-
ხე დავთ სა ქარ თ ვე ლოს უახ ლეს ის ტო რი ას დავ რ წ მუნ დე ბით, რომ 
პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის ასა მაღ ლებ ლად ბევ რი რამ არის გა სა-



10

კე თე ბე ლი. მათ შო რის აუცი ლე ბე ლი ა, რომ გა ი ზარ დოს სა ზო გა-
დო ე ბის მოთხოვ ნა ცი ვი ლი ზე ბულ ურ თი ერ თო ბებ ზე. სა ქარ თ ვე-
ლო ში ტენ დენ ცი ად ჩა მო ყა ლიბ და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის მი-
ხედ ვით სა ზო გა დო ე ბის დაქ საქ ს ვა, და ყო ფა და და პი რის პი რე ბა. 
90-იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა მრა ვალ ჯერ ყო-
ფი ლა და ყო ფი ლი და პი რის პი რე ბულ ბა ნა კე ბად – ზვი ა დის ტე ბად,  
შე ვარ  დ ნა ძის ტე ბად, ას ლა ნის ტე ბად, მი შის ტე ბად / ნა ცე ბად და ბი-
ძი ნის ტე ბად / მე ოც ნე ბე ე ბად. პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის რა დი კა-
ლი ზა ცი ის შე დე გად ქვე ყა ნამ მი ი ღო ეთ ნი კუ რი და სა მო ქა ლა ქო 
და პი რის პი რე ბა, რა მაც საგ რ ძ ნობ ლად შე ა ნე ლა ქვეყ ნის ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში, სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა დო ნე ზე, პო ლი ტი კუ რად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი მი იჩ ნე ვა და პი რის პი რე ბი სა და გახ ლე ჩის წი-
ნა პი რო ბად. ვერ ტი კა ლის მი ხედ ვით, ზე და რგო ლი მო ითხოვს სა-
შუ ა ლო სა გან, ხო ლო სა შუ ა ლო ქვე და ფე ნე ბი სა გან მაქ სი მა ლუ რად 
შე უ რი გებ ლო ბას გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის 
მი მართ. და პი რის პი რე ბას სა ზო გა დო ე ბის ნე ბის მი ერ დო ნე ზე აქვს 
წა რუშ ლე ლი შე დე გი, რაც გა მო ი ხა ტე ბა იმა ში, რომ იგი შე საძ ლოა 
გახ დეს ოჯა ხუ რი, მე გობ რუ ლი, ნა თე სა უ რი და მე ზობ ლუ რი ურ-
თი ერ თო ბე ბის რღვე ვის მი ზე ზი.  და პი რის პი რე ბის შე უქ ცე ვა დი ხა-
სი ა თი აისა ხე ბა იმა შიც, რომ სი ტუ ა ცი ის შე მობ რუ ნე ბის შემ თხ ვე ვა-
ში მძაფ რია შუ რის ძი ე ბი სა და რე ვან შის აღე ბის გან წყო ბა. აქე დან გა-
მომ დი ნა რე რე ჟი მის შეც ვ ლა ყო ველ თ ვის უკავ შირ დე ბა გა რი გე ბას 
ხელ შე უ ხებ ლო ბა ზე. გა რი გე ბა, რო გორც წე სი, გა რან ტი ებს ქმნის სა-
ზო გა დოდ არა ყვე ლა სათ ვის, არა მედ მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი ელი-
ტი სათ ვის, ხო ლო რაც შე ე ხე ბა სა შუ ა ლო და ქვე და დო ნე ებს ისი ნი 
უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში რჩე ბი ან შუ რის ძი ე ბის სა მიზ ნედ.  

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა ნათ ლად აისა-
ხე ბა ფარ თოდ დამ კ ვიდ რე ბულ სი ძულ ვი ლის ენა ში, რო მელ საც პო-
ლი ტი კო სე ბი და სხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბი აქ ტი უ რად იყე-
ნე ბენ ერ თ მა ნე თის მი მართ სა ჯა რო გა მოს ვ ლებ სა და დის კუ სი ებ ში. 
სი ძულ ვი ლის ენა კო მუ ნი კა ცი ის მა ხინ ჯი ფორ მა ა, რაც ემ სა ხუ რე ბა 
ოპო ნენ ტის დის კ რე დი ტა ცი ა სა და დამ ცი რე ბას. სამ წუ ხა როდ, სა-
ქარ თ ვე ლო ში სი ძულ ვი ლის ენამ მი ი ღო ტრა დი ცი უ ლი ხა სი ა თი, 
რა მაც გა ზარ და ფი ზი კუ რი და პი რის პი რე ბი სა და ან ტა გო ნის ტუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბის საფ რ თხე ე ბი. ამა ვე დროს იგი დამ კ ვიდ რ და პო-
ლი ტი კურ დე ბა ტებ ში მო ნა წი ლე ო ბის რო გორც ერ თობ პო პუ ლა რუ-
ლი ფორ მა. სამ წუ ხა რო ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში სა ზო გა დო ე ბის საკ-
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მა ოდ დიდ ნა წილს მოს წონს და მი სა ღე ბად მი აჩ ნია სი ძულ ვი ლის 
ენით სა უ ბა რი, რაც თა ვის მხრივ იწ ვევს მის პო პუ ლა რი ზა ცი ას. 

ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლო გე ოგ რა ფი უ ლად სუბ ტ რო პი კულ 
და ზო მი ერ კლი მა ტურ სარ ტყელ ში მდე ბა რე ობს, სუ ლაც არ ეწი ნა-
აღ მ დე გე ბა ქვე ყა ნა ში „პოლიტიკური ჯუნ გ ლის“ არ სე ბო ბას. სა ქარ-
თ ვე ლოს პო ლი ტი კუ რი რე ა ლო ბა მე ტა ფო რუ ლად შე იძ ლე ბა ჯუნ გ-
ლებს შე ვა და როთ, რო მე ლიც წარ მო ად გენს გა უ ვალ, დაბ რ კო ლე ბე-
ბით აღ სავ სე და სა მარ თ ლებ რივ რე გუ ლა ცი ას მოკ ლე ბულ გა რე მოს. 
იგი გა ნე კუთ ვ ნე ბა მო უთ ვი ნი ე რე ბელ და უკონ ტ რო ლო სამ ყა როს, 
სა დაც ბუ ნე ბა იზო ლი რე ბუ ლია ცი ვი ლი ზა ცი ი სა გან, რომ ლის წი-
აღ ში დაც იბა დე ბა ისე თი ემო ცი ე ბი, რო გო რი ცა ა: ში ში, დაბ ნე უ ლო-
ბა, უძ ლუ რე ბა, დი სო რი ენ ტა ცია და არა ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა. ქვეყ ნის 
სა მარ თა ლი ეფუძ ნე ბა „პოლიტიკური ჯუნ გ ლის კა ნო ნებს“, რაც 
გუ ლის ხ მობს შემ გუ ებ ლო ბა სა და თვით გა დარ ჩე ნას. აწე წილ პო-
ლი ტი კურ სის ტე მა ზე მეტყ ვე ლებს პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის, გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სი. უმ რავ-
ლეს შემ თხ ვე ვა ში გა ურ კ ვე ვე ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მო ტი ვე ბი, რაც 
ავ ტო მა ტუ რად ბა დებს პა სუხ გა უ ცე მელ კითხ ვებს – ვინ და რა ტომ 
მი ი ღო ესა თუ ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. სა ქარ თ ვე ლო ში „პოლიტიკურ 
ჯუნგლს“ ასე ვე ახა სი ა თებს პარ ტი ე ბის სიმ რავ ლე და პარ ტი ებს შო-
რის ადა მი ან თა გა მუდ მე ბუ ლი მიგ რა ცი ა. პარ ტი ე ბის სიმ რავ ლე 
აიხ ს ნე ბა იმით, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ინ დი ვიდ თა ამ ბი ცია შე უ თავ-
სე ბე ლია ერ თ მა ნეთ თან, რაც ძირ ში ვე კლავს გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ-
ტი ვა ში სა ერ თო იდე ი სათ ვის ერ თად მუ შა ო ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 
ამა ვე დროს, პირ ვე ლო ბი სათ ვის და უ ო კე ბე ლი სწრაფ ვა სტი მულს 
აძ ლევს ინ დი ვი დე ბის მი ერ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ფორ მი რე ბას 
და პო ლი ტი კუ რი ბაზ რის კო ნი უქ ტუ რის შე სა ბა მი სად სხვა პარ ტი-
ა ში გა და ბარ გე ბას. ყო ვე ლი ვე ეს კი უფ რო გა უ ვალს ხდის ისე დაც 
ლო გი კა სა და მო რალს მოკ ლე ბულ „პოლიტიკურ ჯუნგლს“, რაც 
თა ვის მხრივ იწ ვევს ადა მი ა ნე ბის მსხვერ პ ლ თ შე წირ ვას.

სა ქარ თ ვე ლო ში, სა ზო გა დო ე ბის ნე ბის მი ერ დო ნე ზე მოს მე ნის, დი-
ა ლო გი სა და ჯან სა ღი კრი ტი კის უნა რი კვლავ პრობ ლე მა ტუ რი სა-
კითხი ა. ადა მი ა ნებს ზო გა დად უჭირთ ერ თ მა ნე თის მოს მე ნა და 
კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის წარ მარ თ ვა. სა უბ რი სას მხა რე ე ბი არ 
აძ ლე ვენ ერ თ მა ნეთს აზ რის დას რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას და მრა ვალ-
ხ მა ში ცდი ლო ბენ ერ თ მა ნე თის ხმის გა და ფარ ვას. ყო ვე ლი ვე ეს კი 
გა მომ დი ნა რე ობს იქი დან, რომ ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ვერ ეგუ-
ე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი სა და კრი ტი კის მოს მე ნას. სა ქარ თ ვე ლო-
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ში კრი ტი კა აღიქ მე ბა თავ დას ხ მად და პი რად შე უ რაცხ ყო ფად, რაც 
ხში რად გა და დის ლან ძღ ვა- გი ნე ბა სა და ფი ზი კურ და პი რის პი რე-
ბა ში. სხვა ფე ნო მენს წარ მო ად გენს თა ვის გა მო ჩე ნის მიზ ნით, ერ თი 
ადა მი ა ნის და სა ნა ხად ან გა სა გო ნად და მის თ ვის ერ თ გუ ლე ბის და-
სამ ტ კი ცებ ლად  უად გი ლო დის კუ სი ებ ში შეს ვ ლა, რაც ჩვენ და სამ-
წუ ხა როდ საკ მა ოდ ხში რად გვხვდე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი სა კითხე ბის გან ხილ ვა, პო ლი ტი კის 
სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა და კავ ში-
რე ბუ ლია ხე ლოვ ნუ რად დაჩ ქა რე ბულ, ზე და პი რულ, ბუნ დო ვან 
და და ხუ რულ პრო ცე სებ თან. ქარ თუ ლი ან და ზა – „ასჯერ გა ზო მე 
და ერ თხელ გა ჭე რი“ მიგ ვა ნიშ ნებს, თუ რო გორ უნ და ვი მოქ მე დოთ 
პირ ვე ლი დან ბო ლო სტა დი ამ დე, რა საც უმე ტეს წი ლად ცხოვ რე ბა ში 
არ ვი ყე ნებთ. ამ შემ თხ ვე ვა ში გა ზომ ვა ნიშ ნავს სა კითხის ირ გ ვ ლივ 
მო ბი ლი ზე ბას, შეს წავ ლას, ანა ლიზს, ალ ტერ ნა ტი ვე ბის გან ხილ ვა-
სა და მი ზეზ შე დე გობ რი ვი მატ რი ცის გან ხილ ვის შემ დ გომ „გაჭრის“ 
სტა დი ა ზე გა დას ვ ლას. „გაჭრა“ ანუ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, შედ-
გე ბა პო ლი ტი კუ რი და ტექ ნი კუ რი მხა რე ე ბი სა გან, რაც მო ი ცავს პა-
სუხს კითხ ვებ ზე, თუ ვის მი ერ და რო გორ ხდე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა და შემ დ გომ მი სი აღ ს რუ ლე ბა. ან და ზის არ სი და აქ ტუ ა ლო-
ბა მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ძი რი თა დად ფაქ ტის 
წი ნა შე მდგართ გვიხ დე ბა შე დე გე ბის გა ზომ ვა და მი ზე ზებ ზე სა უ-
ბა რი. სა ქარ თ ვე ლო ში ჩვე უ ლე ბად იქ ცა დაჩ ქა რე ბუ ლად, ყო ველ გ-
ვა რი გან ხილ ვის გა რე შე, და ფა რუ ლად გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე-
ბა. პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცე სი ეფუძ ნე ბა პი რად ამ ბი ცი ებს და 
არა შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ალ ტერ ნა ტი ვე ბის გა ა ნა ლი ზე ბას. ნორ-
მა ლურ სი ტუ ა ცი ა ში სწო რედ მსჯე ლო ბი სა და მი ზეზ შე დე გობ რი ვი 
მატ რი ცის სა შუ ა ლე ბით უნ და ხდე ბო დეს რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ი სა კენ 
სწრაფ ვა. სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის დო ნე ნათ ლად 
აისა ხე ბა ორ მ ხ რი ვი და მრა ვალ მ ხ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის და ბალ შე საძ-
ლებ ლო ბებ ში, რაც გა ნა პი რო ბებს მტრო ბას, სა კითხის იგ ნო რი რე ბა-
სა და წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი მუხ ტის გაღ ვი ვე ბას. 

და სას რულს, ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის დო ნე და მო კი-
დე ბუ ლია არა მხო ლოდ მა ღალ ეშე ლო ნებ ზე, არა მედ უპირ ვე ლეს-
ყოვ ლი სა თა ვად ხალ ხ ზე. მათ ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა ზე, გა ნათ ლე ბა ზე, 
ქცე ვა ზე, ერ თად მუ შა ო ბის მოთხოვ ნა სა და სა კითხის ერ თობ ლი-
ვად გა დაწყ ვე ტის უნარ ზე. არ არ სე ბობს ცუ დი ხალ ხის კარ გი ხე ლი-
სუ ფა ლი ან კარ გი ხალ ხის ცუ დი ხე ლი სუფ ლე ბა, ყვე ლა ფე რი და მო-
კი დე ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, ურ თი ერ თ კონ ტ როლ-
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სა და მოთხოვ ნა ზე. სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა ნათ ლად ასა ხავს 
ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის დო ნეს. მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი 
ის ტო რი ი სა და მდი და რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის მი უ ხე და-
ვად, ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის დო ნე საკ მა ოდ ჩა მორ ჩე ბა 
სა სურ ველს, რაც გა უ თა ვე ბელ მა ომებ მა, ბა ტონ ყ მო ბამ და იმ პე რი ე-
ბის წი აღ ში ვა სა ლის მდგო მა რე ო ბა ში თა ნაცხოვ რე ბამ გა ნა პი რო ბა. 
აღ ნიშ ნულ მა შე ა ფერ ხა ეკო ნო მი კუ რად ძლი ე რი და თა ვი სუფ ლად 
მო აზ როვ ნე ადა მი ა ნის ფორ მი რე ბა, რა საც თან და ერ თო თა ნა მედ-
რო ვე რე ნე სან სის, გან მა ნათ ლებ ლო ბი სა და რე ფორ მი რე ბის პე რი-
ოდ თან ჩა მო შო რე ბა. ამას თა ნა ვე, სა ქარ თ ვე ლო ში აღ მო სავ ლუ რი 
ერე ბის ექ ს პან სი ამ დი დი გავ ლე ნა იქო ნია ქარ თულ ცნო ბი ე რე ბა ზე, 
რა მაც სხვა ფა სე უ ლო ბებ თან ერ თად და ამ კ ვიდ რა ბრმა მორ ჩი ლე ბა.    

თვით შეგ ნე ბა და ცნო ბი ე რე ბა 

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა სა და კე თილ დღე ო ბა ზე ზრუნ ვა თი თო ე უ ლი 
ადა მი ა ნის მო ქა ლა ქე ობ რი ვი ვა ლი ა. ადა მი ა ნი არის ის ელე მენ ტი, 
რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა კუ თა რი, სხვი სი და სა ერ თოდ 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა. ჯაჭ ვის სიმ ტ კი ცე გა მომ დი ნა რე ობს არა 
ცალ კე უ ლი ნა წი ლის სიძ ლი ე რით, არა მედ სა ერ თო მე დე გო ბით. 
საქ მი სათ ვის რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, თუ ჯაჭ ვის პა ტა რა და ძლი ე-
რი ნა წი ლე ბი და კავ ში რე ბუ ლია სუს ტი რგო ლე ბით. ქვეყ ნის ძლი-
ე რე ბა, ჯაჭ ვის მსგავ სად და მო კი დე ბუ ლია მო ქა ლა ქე ე ბის ცოდ ნა სა 
და მა ღა ლი თვით შეგ ნე ბის დო ნე ზე. მაგ რამ ქვეყ ნის წარ მა ტე ბი-
სათ ვის მხო ლოდ ცოდ ნა და თვით შეგ ნე ბა რო დია საკ მა რი სი, ამი-
სათ ვის აუცი ლე ბე ლია ადა მი ან თა შე თა ნაწყო ბა და მა თი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის სწო რად გა მო ყე ნე ბა. ზუს ტად ისე, რო გორც დი დი 
აკა კი წე რე თე ლი ბრძა ნებ და ჩონ გუ რის სი მე ბის მო მარ თ ვი თა და 
შეხ მატ კ ბი ლე ბით, რად გან - „თავის ჰან გებ ზე, თა ვის ხმით, წკრი-
ა ლებს ერ თად ყვე ლა ო“. წარ მა ტე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის 
გა აზ რე ბა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ერ თ მა ნეთს აძ ლი ე რებ დ ნენ და მათ 
ქცე ვას სა ფუძ ვ ლად ედოს რწმე ნა, კა ნო ნის მორ ჩი ლე ბა და პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბით გამ ს ჭ ვა ლუ ლი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი მსოფ ლ მ ხედ-
ვე ლო ბა. ნი შან დობ ლი ვია ასე ვე ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის რა ცი-
ო ნა ლუ რად გა მო ყე ნე ბით კა პი ტა ლის წარ მო ე ბა, რად გან სწო რედ 
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ადა მი ა ნი ქმნის კა პი ტალს, ხო ლო კა პი ტა ლის სწო რად გა მო ყე ნე ბა 
ავი თა რებს ადა მი ანს.     

დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში, ადა მი ა ნე ბის მოთხოვ ნებს, პრობ ლე მებს, 
და დე ბით თუ უარ ყო ფით მხა რე ებს, ზნე ო ბა სა თუ უზ ნე ო ბას, გან-
ვი თა რე ბა სა თუ ჩა მორ ჩე ნი ლო ბას სა ზო გა დო ე ბის ჭრილ ში გან ვი-
ხი ლავთ. ეს იმი ტომ, რომ მარ ტი ვია ზო გა დით მა ნი პუ ლა ცია და 
ად რე სა ტის გა რე შე სა უ ბა რი. მა ინც, ვინ არის სა ზო გა დო ე ბა? სად 
ცხოვ რობს? და რო გორ არის შე საძ ლე ბე ლი მას თან და კავ ში რე ბა? ამ 
კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ვი სა უბ როთ 
სა კუ თარ თავ ზე, ჩვენს ირ გ ვ ლივ მცხოვ რებ ადა მი ა ნებ ზე, და ვა ხა-
სი ა თოთ ში ნა გა ნი და გა რე გა ნი კულ ტუ რა, ვე ძი ოთ გან ვი თა რე ბი სა 
და პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვის გზე ბი. 

სა ზო გა დო ე ბის თვით შეგ ნე ბა კარ გად აისა ხე ბა გა და ად გი ლე ბის 
კულ ტუ რა ში, რაც ად ვი ლად შე სამ ჩ ნე ვია უცხო თვა ლის თ ვი საც. შე-
ხე დუ ლე ბე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად საკ მა რი სია დად გე ქუ ჩა ში და 
და აკ ვირ დე ფე ხით მო სი ა რუ ლე თა და ავ ტო მან ქა ნე ბის გა და ად გი-
ლე ბას. ადა მი ა ნე ბის თვით შეგ ნე ბის დო ნე მკა ფი ოდ აისა ხე ბა მოძ-
რა ო ბის წე სე ბის დაც ვა სა და შუქ ნი შა ნის სა მი ფე რის - წი თე ლი, ყვი-
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თე ლი, მწვა ნე გარ ჩე ვა ში. პირ ვე ლი, რა საც შე ვამ ჩ ნევთ არის უწეს რი-
გო ბა და ერ თ მა ნე თის მი მართ უპა ტივ ცე მუ ლო ბა. არა ვინ არ ცდი-
ლობს ერ თ მა ნე თი სად მი რა ი მეს დათ მო ბას და გაბ მუ ლი სიგ ნა ლით 
გა მო ხა ტა ვენ შე უ რაცხ ყო ფა სა და აგ რე სი ას. უფ რო მე ტიც, ხში რია 
უშ ვე რი სიტყ ვე ბით ლან ძღ ვა- გი ნე ბა, რაც რიგ შემ თხ ვე ვა ში იწ ვევს 
სა კითხის დრა მა ტი ზე ბას. რო გორც პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით, 
ასე ვე ირი ბად პრობ ლე მა ტურ სა კითხს წარ მო ად გენს სა კუ თარ გზა-
ზე სი ა რუ ლი და სხვე ბი სათ ვის გზის დათ მო ბა, რად გან ეს უკა ნას-
კ ნე ლი სი სუს ტის გა მოვ ლი ნე ბა სა და პა ტივ მოყ ვა რე ო ბის აყ რას თან 
ასო ცირ დე ბა. დაგ რ ჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა თით ქოს  ყვე ლას სადღაც 
ეჩ ქა რე ბა, მა შინ რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე-
სო ბას და კარ გუ ლი აქვთ პუნ ქ ტუ ა ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
კრი ტი კა თა ნაბ რად ეხე ბა მძღო ლებ სა და ფე ხით მო სი ა რუ ლე ებს, 
რად გან მა თი თვით შეგ ნე ბა არ გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თი მე ო რი სა გან. 

ბო ლო ათ წ ლე უ ლე ბის პო ლი ტი კურ მა პრო ცე სებ მა კარ გად გა მო-
ა აშ კა რა ვა სა ზო გა დო ე ბის და ბა ლი პო ლი ტი კუ რი თვით შეგ ნე ბა. 
და ბალ თვით შეგ ნე ბა ზე მეტყ ვე ლებს ის, რომ არ ვი ცით მხარ და ჭე-
რის მი ზე ზი და ფა რა სა ვით მივ ყ ვე ბით დი ნე ბას იმ იმე დით, რომ 
გზად რა ი მე სა სი კე თოდ შე იც ვ ლე ბა. ყო ველ თ ვის მო ლო დინ ში 
ვართ და გვგო ნი ა, რომ ჩვენს გა სა კე თე ბელს სხვა გა ა კე თებს. ინერ-
ტუ ლო ბას ვი ჩენთ მა ში ნაც კი, რო დე საც სა კითხი პი რა დად ჩვენ 
გვე ხე ბა. აღ ზევ და ნა ცარ ქე ქი ა ო ბა, უწიგ ნუ რო ბით ფონს გას ვ ლა და 
„მწვერვალების“ დაპყ რო ბა. სამ წუ ხა როდ სიბ რიყ ვემ, ურა- პატ რი-
ო ტიზ მა და ბე ლა დო მა ნი ამ და ამ კ ვიდ რა ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი 
პრო ცე სე ბის ქუ ჩი დან მარ თ ვა. ხში რად გა ვი გო ნებთ ფრა ზებს – გა-
წამ და ხალ ხი, გა ნა ჩვენ ამას არ ვიმ სა ხუ რებთ? მარ თ ლაც ბევ რი არ 
იმ სა ხუ რებს ამას, მაგ რამ გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ის ბევ რი მა ინც 
სე რი ო ზულ უმ ცი რე სო ბას წარ მო ად გენს, მათ უბ რა ლოდ უხ დე ბათ 
ყო ვე ლი ვეს ატა ნა. მარ თ ლაც, რომ არ ვიმ სა ხუ რებ დით ქარ თ ვე ლე ბი 
ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა და სხვა თავ და დე ბუ ლი ქარ თ ვე ლი ერის კა ცე ბის 
მსგავს ადა მი ა ნებს, მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა ღმერ თ მა ისი ნი მა ინც 
მოგ ვივ ლი ნა. სხვა საქ მეა რო გორ მო უს მი ნეთ, გა უფ რ თხილ დით და 
ვი ზი ა რებთ მათ მოძღ ვ რე ბებს. მთა ვა რია გვახ სოვ დეს შე ძა ხი ლე ბი 
„საქართველო, სა ქარ თ ვე ლო. გა უ მარ ჯოს, ჯოს, ჯოს, ჯოს...“ და თუ 
დას მულ კითხ ვებ ზე სა თა ნა დო პა სუ ხი არ გაგ ვაჩ ნია მოკ ლე რეპ-
ლი კით გა ვიმ ხ ნე ვოთ თა ვი – „ვაცადოთ“. კო რუფ ცი ამ, ნე პო ტიზ მა 
და კლა ნურ მა მმარ თ ვე ლო ბამ სე რი ო ზუ ლი ზი ა ნი მი ა ყე ნა ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბას, რა მაც ძი რი გა მო უთხა რა სა მარ თ ლი ან კონ კუ რენ ცი-
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ას, შთან თ ქა ადა მი ა ნუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და სფე რო ე ბის ცოდ ნის 
ტრა დი ცი ე ბი. სწო რედ ამი ტომ აუცი ლე ბე ლია გა ვი აზ როთ ის ფაქ-
ტი, რომ არ არ სე ბობს ცუ დი მთავ რო ბა და კარ გი ხალ ხი, მთავ რო-
ბა არის ზუს ტად ისე თი, რო გორ საც ხალ ხი იმ სა ხუ რებს. ყვე ლა ფერ 
ამას კი სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბა გან საზღ ვ რავს. 

ჩვენ, რომ სამ შობ ლო გვიყ ვარს... ძა ლი ან კარ გად ჩანს სადღეგ რ ძე-
ლო ებ ში. სამ წუ ხა როდ, ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ სამ შობ ლოს 
შე მეც ნე ბა ვერ გას ც და სიტყ ვას. არ ვი ცი რას მო ი აზ რე ბენ ადა მი ა ნე ბი 
სამ შობ ლო ში: მი წას, რო მელ საც გა უფ რ თხი ლებ ლო ბით ვკარ გავთ; 
ბუ ნე ბას, რო მელ საც მხო ლოდ ვი ყე ნებთ და ვა ზი ა ნებთ; თუ ჰა ერს, 
რო მელ საც ვწამ ლავთ. ალ ბათ ზო გი ერ თებს სამ შობ ლოდ არ მი აჩ ნი-
ათ ბუ ნე ბა, ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბი, და ყვე ლა ფე რი რაც კი გაგ ვაჩ-
ნი ა. თვით შეგ ნე ბის დეგ რა და ცი ა ზე მეტყ ვე ლებს რუს თა ვე ლი სა და 
კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ძეგ ლე ბის სა ღე ბა ვით მო ხატ ვა, სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის და ზი ა ნე ბა, ქუ ჩე ბი სა და ბუ ნე ბის და-
ბინ ძუ რე ბა. ვე რა ნა ირ კრი ტი კას ვერ უძ ლებს „მორწმუნეების“ მი ერ 
სა ლო ცა ვებ ზე მსხვერ პ ლის შე წირ ვის პა რა ლე ლუ რად მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი ე ბის ნა გავ საყ რე ლად გა დაქ ცე ვა. ჩვენ დიდ ყუ რადღე-
ბას უთ მობთ გა რე გან ფაქ ტო რებს, რი თაც ხში რად ვი წო ნებთ თავს 
და ვცდი ლობთ წარ მო ვა ჩი ნოთ „საკუთარი უპი რა ტე სო ბე ბი“. გვა-
ვიწყ დე ბა ის, რომ რე ა ლუ რად შე უძ ლე ბე ლია აის ბერ გის სი დი დის 
შე ფა სე ბა მხო ლოდ წყლის ზე და პირ ზე არ სე ბუ ლი ნა წი ლით. აუცი-
ლე ბე ლია ვის წავ ლოთ სიღ რ მე ებ ში წვდო მა და ჩვე ნი ცნო ბი ე რე ბის 
ფსკე რის გა ა ნა ლი ზე ბა.  
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დე მოკ რა ტი ის შე ნე ბის სა ფუძ ვ ლე ბი

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის დღი დან მიმ დი ნა რე ობს სა უ ბა რი, 
რომ ვა შე ნებთ დე მოკ რა ტი ულ სა ხელ მ წი ფოს. ყო ვე ლი ვე ნიშ ნავს 
იმას, რომ და ვიწყეთ მშე ნებ ლო ბა, მაგ რამ არ ვი ცით ზუს ტად რა 
ეტაპ ზე ვიმ ყო ფე ბით და რო დის დას რულ დე ბა იგი. მა ვან ნი ამ ბო-
ბენ, რომ იგი გრძელ ვა დი ა ნი პრო ცე სი ა, ყო ვე ლი მთავ რო ბა კი სა კუ-
თარ მიღ წე ვებ ზე სა უბ რობს, რა საც ლო გი კუ რად მოს დევს კრი ტი კა 
ოპო ზი ცი ის მხრი დან. ხში რად გვრჩე ბა იმის შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 
სიტყ ვა „დემოკრატიის“ მძევ ლე ბი ვართ, რო მე ლიც რე ა ლუ რად არ 
არ სე ბობს და და სავ ლე თის და სა ნა ხად ვიტყუ ებთ თავს; ვერ ვაც-
ნო ბი ე რებთ აზრს და შე სა ბა მი სად არ გვეს მის თუ რა არის გა სა კე-
თე ბე ლი. დე მოკ რა ტი ის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად აუცი ლე ბე ლია გან ვი-
ხი ლოთ ძი რი თა დი ელე მენ ტე ბი, რო მელ თა ერ თი ა ნო ბა გვაძ ლევს 
დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მას.

დე მოკ რა ტი ის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტია ძა ლა უფ ლე ბი სათ-
ვის კონ კუ რენ ცი ა, რაც ნიშ ნავს თა ვი სუ ფა ლი და სა მარ თ ლი ა ნი არ-
ჩევ ნე ბის გზით ადა მი ა ნე ბის მი ერ სა სურ ვე ლი ლი დე რე ბი სა და პო-
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ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის არ ჩე ვას. დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში, ხალ ხი 
არის უზე ნა ე სი, მუდ მი ვი ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე პო ლი ტი კუ რი ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლო ბის უმაღ ლე სი ფორ მა. სწო რედ ხალ ხი ახ დენს მთავ რო-
ბებ ზე დრო ე ბით სა კუ თა რი ძა ლა უფ ლე ბის დე ლე გი რე ბას. ხალხს 
აქვს უფ ლე ბა გა აკ რი ტი კოს მის მი ერ არ ჩე უ ლი მთვა რო ბა და მო-
ნი ტო რინ გი გა უ წი ოს მის საქ მი ა ნო ბას. არ ჩე ულ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ხალ ხ თან ორ მ ხ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის გა მარ თ-
ვა, რაც მა თი აზ რე ბის მოს მე ნა სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბა ში მდგო მა რე ობს. დე მოკ რა ტი ი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ა, რომ არ-
ჩევ ნე ბი ტარ დე ბო დეს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ინ ტერ ვალ ში 
და ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ერ თ პი როვ ნუ ლად არ ხდე ბო დეს უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბის ვა დე ბის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა. არ ჩევ ნე ბის თა ვი სუ ფალ 
და სა მარ თ ლი ან გა რე მო ში ჩა ტა რე ბა წარ მო ად გენს დე მოკ რა ტი ის 
წი ნა შე არ სე ბულ უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვას. ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ა, 
რომ არ ჩევ ნე ბი ტარ დე ბო დეს ნე იტ რა ლუ რი და სა მარ თ ლი ა ნი ორ-
გა ნოს მი ერ, რო მე ლიც თა ნაბ რად გა ით ვა ლის წი ნებს ყვე ლა მო ნა-
წი ლე მხა რის ინ ტე რე სებს. სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბის უზ რუნ ველ-
სა ყო ფად, კან დი და ტებ სა და პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს უნ და მი ე ცეთ 
კამ პა ნი ის თა ვი სუფ ლად ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა, რა თა მათ შეძ ლონ 
პირ და პირ და მე დი ის სა შუ ა ლე ბით ამომ ჩევ ლე ბამ დე თა ვი ან თი სა-
არ ჩევ ნო პროგ რა მის დაყ ვა ნა. ამას თან, ამომ რ ჩევ ლებს უნ და მი ე ცეთ 
და ში ნე ბი სა და ძა ლა დო ბის გა რე შე ფა რუ ლად ხმის მი ცე მის სა შუ-
ა ლე ბა, რა თა მათ შეძ ლონ კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბის შეს რუ-
ლე ბა. არ ჩევ ნე ბის დე მოკ რა ტი უ ლად ჩა ტა რე ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა-
ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად აუცი ლე ბე ლი ა, რომ ად გი ლობ რივ და 
სა ერ თა შო რი სო დამ კ ვირ ვებ ლებს მი ე ცეთ მო ნი ტო რინ გის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და მო უ კი დე ბე ლი და 
მი უ კერ ძო ე ბე ლი ორ გა ნოს არ სე ბო ბა, რო მე ლიც გა დაწყ ვეტს არ ჩევ-
ნე ბის პე რი ოდ ში დაშ ვე ბუ ლი დარ ღ ვე ვე ბი სა და შე დე გე ბის მი მართ 
წა მოჭ რილ და ვებს.

სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლა უფ ლე ბი სათ ვის კონ კუ რენ ცია ატა რებ და და 
ატა რებს მა ხინჯ ფორ მებს, რა საც ნამ დ ვი ლად ვერ ვუ წო დებთ დე-
მოკ რა ტი ულს. იგი მო ი ცავს გა ნუ საზღ ვ რე ლი დრო ით ძა ლა უფ ლე-
ბის უზურ პა ცი ას და გავ ლე ნის სფე რო ე ბის გა ფარ თო ე ბას. და მო-
უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფოდ არ სე ბო ბის ყვე ლა ეტაპ ზე ხე ლი სუფ-
ლე ბა წარ მო ად გენ და ხალ ხ ზე გა ბა ტო ნე ბულ ელი ტას, რო მე ლიც  
სხვა დას ხ ვა მე თო დით ცდი ლობ და მო ქა ლა ქე ე ბის დათ რ გუნ ვა სა  
და კონ ტ რო ლის ბერ კე ტე ბის გან მ ტ კი ცე ბას. ადა მი ა ნე ბის და მორ-
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ჩი ლე ბას აად ვი ლებ და ინ დი ვი დე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის და ბა ლი  
ხა რის ხი. 

სა ქარ თ ვე ლო ში არ ჩევ ნე ბი ხში რად გამ ხ და რა და პი რის პი რე ბის მი-
ზე ზი, რაც ზრდი და ქუ ჩა ში უმარ თა ვი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის 
გა და ტა ნის რის კებს. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სწო რედ არ ჩევ ნე ბის გა ყალ-
ბე ბას მოჰ ყ ვა 2003 წლის „ვარდების რე ვო ლუ ცი ა“, რა მაც გა ნა პი რო-
ბა ქვე ყა ნა ში ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლა. სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
არ ჩევ ნე ბი ხში რად იწ ვევ და მო ქა ლა ქე ე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი ჯგუ-
ფე ბის გუ ლის წყ რო მას, რაც გა მო ი ხა ტე ბო და მათ მი ერ არ ჩევ ნე ბის 
შე დე გე ბის ლე გი ტი მა ცი ის აღი ა რე ბა ში. დღემ დე სე რი ო ზულ სა-
კითხს წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლო ში სა არ ჩევ ნო კო მი სი ე ბის ინ ს ტი-
ტუ ცი უ რი მოწყო ბა. აუცი ლე ბე ლია ამ მხრივ მა თი თა ვი სუფ ლე ბის 
ხა რის ხის გაზ რ და, მო ნა წი ლე მხა რე ე ბის ინ ტე რე სე ბის შე ჯე რე ბა და 
შე საძ ლო გა რე ჩა რე ვის რის კე ბი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა. არ ჩევ ნე ბის 
გამ ჭ ვირ ვა ლედ და დე მოკ რა ტი უ ლად ჩა სა ტა რებ ლად აუცი ლე ბე-
ლი ა, რომ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს მი ე ცეთ კამ პა ნი ის თა ვი სუფ ლად 
ჩა ტა რე ბის სა შუ ა ლე ბა და მე დი ის მი მართ თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი 
წვდო მა. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში მე დი ა ზე კონ ტ რო ლი დამ-
კ ვიდ რ და, რო გორც ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის, აგი ტა ცი ის წარ-
მო ე ბი სა და ხალ ხ ზე ზე მოქ მე დე ბის იარა ღი. 

2012 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი ის ტო რი უ ლი 
მოვ ლე ნა ა, რა მაც სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა არ ჩევ ნე ბის გზით ქვე ყა ნა ში 
ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლას. აღ ნიშ ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი დე მოკ რა ტი ის 
გზა ზე არის წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი, რო მე ლიც მო ითხოვს დე მოკ-
რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის 
გან მ ტ კი ცე ბას. 

დე მოკ რა ტი ის შე ფა სე ბის ერ თ -ერ თი კომ პო ნენ ტია სა ზო გა დო ებ რივ 
ცხოვ რე ბა ში ადა მი ა ნე ბის ჩარ თუ ლო ბა. მო ქა ლა ქე ებს უფ ლე ბა აქვთ 
მი ი ღონ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა, გა ა კონ ტ რო ლონ მთავ რო ბის მუ შა ო ბა 
და ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე წარ მო ად გი ნონ სა კუ თა რი შე ხე-
დუ ლე ბე ბი. ყვე ლა ადა მი ა ნის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა მო ქა ლა ქო ვა-
ლია არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა და სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბი სა მებრ 
ხმის მი ცე მა. ჩარ თუ ლო ბის აქ ტი ურ ფორ მას წარ მო ად გენს სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წევ რო ბა და სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბა ში მო-
ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა. დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში ჩარ თუ ლო ბა არის 
მო ხა ლი სე ობ რი ვი, მას არ უნ და გან საზღ ვ რავ დეს რა ი მე ფორ მით 
იძუ ლე ბა და არ უნ და ეწი ნა აღ მ დე გე ბო დეს ადა მი ა ნე ბის ნე ბას. დე-
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მოკ რა ტი ი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის არ სე-
ბო ბა. დე მოკ რა ტია ძლი ე რი ა, მა შინ რო დე საც მო ქა ლა ქე ე ბი ხდე ბი ან 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის აქ ტი უ რი წევ რე ბი. პო ლი ტი კუ რი პარ-
ტი ე ბის მხარ და ჭე რა ან წევ რო ბა არ უნ და ხდე ბო დეს ზე წო ლით ან 
და ში ნე ბით, არა მედ იგი უნ და ეფუძ ნე ბო დეს ადა მი ა ნე ბის თა ვი სუ-
ფალ არ ჩე ვანს. ჩარ თუ ლო ბა თა ვის მხრივ აუცი ლე ბე ლი ა, რომ იყოს 
მშვი დო ბი ა ნი, კა ნო ნის შე სა ბა მი სი და ტო ლე რან ტუ ლი სხვა დას ხ ვა 
ჯგუ ფის ადა მი ა ნე ბის მი მართ. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ჯერ ჯი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის 
ჩარ თუ ლო ბი სა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მხრივ. სა ხელ მ წი ფომ 
ხე ლი უნ და შე უწყოს მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დას, უზ-
რუნ ველ ყოს მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ჩარ თუ ლო ბის მხარ და ჭე რა სხვა დას ხ ვა სექ ტორ ზე სა მო ქა ლა ქო 
კონ ტ რო ლის გა საძ ლი ე რებ ლად. ყო ვე ლი ვე გაზ რ დის გამ ჭ ვირ ვა-
ლო ბის დო ნეს და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებს მი ე ცე მათ სა შუ ა ლე-
ბა გა მო ავ ლი ნონ მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და გა მოწ ვე ვე-
ბი, რა თა დრო უ ლად შეძ ლონ თა ვი ან თი სტრა ტე გი ის, პო ლი ტი კი სა 
და სა მოქ მე დო გეგ მის გა და ხედ ვა და ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. ხე ლი-
სუფ ლე ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის გან მ ტ კი ცე ბა, 
რა თა მათ შეძ ლონ თა ვი ან საქ მი ა ნო ბა ში თა ვი სუფ ლე ბის, მი უ კერ-
ძო ებ ლო ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა.      

დე მოკ რა ტი ის შე ფა სე ბის უმ თავ რეს კრი ტე რი უმს წარ მო ად გენს 
ქვეყ ნის მი ერ ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა, რო-
მე ლიც ამა ვე დროს გა რან ტი რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ-
ლო ბით. ქვე ყა ნამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს მო ქა ლა ქე ე ბის გა მო ხატ ვის, 
რწმე ნი სა და აღ მ სა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვა. ყვე ლა ადა მი-
ა ნის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბას გა ნე კუთ ვ ნე ბა სა კუ თა რი კულ ტუ-
რის შე ნარ ჩუ ნე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მას მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა და 
პლუ რა ლიზ მის უზ რუნ ველ ყო ფა, რა თა ადა მი ა ნებ მა შეძ ლონ სა კუ-
თა რი სურ ვი ლი სა მებრ სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბის შერ ჩე ვა და ინ-
ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა. ადა მი ა ნის უფ ლე ბაა სხვა დას ხ ვა პრო ფი ლის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შექ მ ნა, სა კუ თა რი სურ ვი ლი სა მებრ პო ლი ტი კურ 
პარ ტი ა სა და პროფ კავ ში რებ ში გა წევ რი ა ნე ბა. ადა მი ა ნის უფ ლე ბაა 
ქვეყ ნის შიგ ნით და სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში მის საზღ ვ რებს გა რეთ 
თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბა. დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში არ უნ და 
იზღუ დე ბო დეს ადა მი ა ნე ბის მი ერ მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის გაპ რო-
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ტეს ტე ბა. ყვე ლა მხა რის მოქ მე დე ბა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მშვი დო ბი-
ან და კა ნო ნი ერ ქმე დე ბებს, რო მე ლიც არ ზღუ დავს სხვის უფ ლე-
ბებს.     

დე მოკ რა ტია არის სის ტე მა, რო მე ლიც უნ და იმარ თე ბო დეს კა ნო ნე-
ბით და არა ინ დი ვი დე ბის მი ერ, ამი ტო მაც დე მოკ რა ტი ის შე ფა სე ბი-
სას კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს კრი ტე რი უმს წარ მო ად-
გენს. თა ვად კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა იცავს მო ქა ლა ქე ე ბის უფ ლე ბებს, 
ამ ტ კი ცებს წეს რიგს და ზღუ დავს მთავ რო ბის ძა ლა უფ ლე ბას. ყვე ლა 
მო ქა ლა ქე თა ნას წო რია კა ნო ნის წი ნა შე. და უშ ვე ბე ლია თვით ნე ბუ-
რად ადა მი ა ნე ბის და კა ვე ბა ან და პა ტიმ რე ბა. და კა ვე ბის შემ თხ ვე-
ვა ში, ადა მი ანს უფ ლე ბა აქვს, რომ გა ი გოს ბრა ლი და ისარ გებ ლოს 
უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ პ ცი ით, ბრა ლის სა ბო ლო ოდ დად გე ნამ-
დე. ყვე ლა ადა მი ანს უფ ლე ბა აქვს, რომ ისარ გებ ლოს სა მარ თ ლი ა-
ნი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი სა სა მარ თ ლო თი. დე მოკ რა ტი ი სათ ვის უზე-
ნა ე სია კა ნო ნი, რო მე ლიც ნე ბის მი ერ არ ჩე ულ პირ ზე მაღ ლა დგას. 
სწო რედ ამი ტომ კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა ზღუ დავს მთავ რო ბის ძა ლა-
უფ ლე ბას და არ ცერ თი მა ღა ლი რან გის პირს არა აქვს მი სი დარ ღ ვე-
ვის, ასე ვე სა კუ თა რი ნე ბით უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაზ რ დის უფ ლე ბა. 
დე მო რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის უმ თავ რე სი ფა სე უ ლო ბაა და მო უ-
კი დე ბე ლი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი სა სა მარ თ ლო. არა ვის არა აქვს უფ-
ლე ბა ჩა ე რი ოს სა სა მარ თ ლოს საქ მი ა ნო ბა ში და უკარ ნა ხოს მო სა მარ-
თ ლეს, თუ რო გორ გა დაწყ ვი ტოს საქ მე. 

სა ქარ თ ვე ლო ში აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბამ 
და ძა ლა უფ ლე ბის ერთ ვერ ტი კალ ში გა და ტა ნამ სე რი ო ზუ ლად და-
ა სუს ტა სა სა მარ თ ლოს თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხი და სა კა ნონ მ დებ-
ლო ორ გა ნოს შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ყო ვე ლი ვემ ხე ლი შე უწყო ქვე ყა ნა-
ში „კვაზი დე მოკ რა ტი ის“ გან ვი თა რე ბას, რაც აისა ხა ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბე ბის დაც ვა სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის ხელ ყო ფა ში. სა სა მარ-
თ ლოს მუ შა ო ბა ში გა რე ჩა რე ვებ მა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის ხელ-
ყო ფამ ქვე ყა ნა ში გა ა ჩი ნა შერ ჩე ვი თი სა მარ თა ლი და შე სა ბა მი სად 
მო ქა ლა ქე ებ ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბა. სა ქარ თ-
ვე ლო ში სა სა მარ თ ლოს თა ვი სუფ ლე ბა და მი უ კერ ძო ებ ლო ბა სა ერ-
თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის მუდ მი ვი კრი ტი კის 
სა განს წარ მო ად გენს. ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
აუცი ლე ბე ლია პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ სე ბო ბა და ქმე დი თი ნა ბი ჯე-
ბის გა დად გ მა სა სა მარ თ ლოს თა ვი სუფ ლე ბის გან სამ ტ კი ცებ ლად, 
რა თა კა ნო ნი გახ დეს უზე ნა ე სი და მო ქა ლა ქე ებ მა შეძ ლონ სა სა მარ-
თ ლოს მეშ ვე ო ბით სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა.  
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ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი აღ მ შე ნებ ლო ბა და მო კი დე ბუ ლია არა მარ-
ტო ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის თი თო ე ულ წევ რ ზე. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ადა მი ა ნებს ჰქონ დეთ კა ნონ მორ ჩი ლე ბის 
გან ც და. ტო ლე რან ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბა მო ითხოვს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
აზ რის მოს მე ნა სა და პა ტი ვის ცე მას. და უშ ვე ბე ლია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
აზ რის გა მო ოპო ნენ ტე ბის დევ ნა. აუცი ლე ბე ლია სა კუ თა რი ჩარ თუ-
ლო ბის გაზ რ და და მთავ რო ბის ქმე დე ბებ ზე თვა ლის მი დევ ნე ბა. 
აზ რის გა მოთ ქ მა არ უნ და აბ რ კო ლებ დეს სხვი სი აზ რის გა მოთ ქ მის 
სა შუ ა ლე ბას. ცუ დი ა, რო დე საც ადა მი ა ნი და ჯე რე ბუ ლია სა კუ თარ 
სი მარ თ ლე ში და გან ხილ ვის ღირ სა დაც არ თვლის სხვის პო ზი ცი-
ას. დე მოკ რა ტია არ ით ვა ლის წი ნებს ყვე ლა სუ ბი ექ ტის მოთხოვ ნის 
აღ ს რუ ლე ბა სა და დაკ მა ყო ფი ლე ბას, არა მედ იგი ეფუძ ნე ბა კომ პ რო-
მი სე ბის მიღ წე ვას. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბი სა და შე ხე დუ ლე ბე-
ბის მქო ნე სუ ბი ექ ტებ მა აუცი ლე ბე ლი ა, რომ გა მო ნა ხონ დი ა ლო გის 
წარ მო ე ბის კე თი ლი ნე ბა. დე მოკ რა ტია არ ით ვა ლის წი ნებს ყო ველ-
თ ვის და ყვე ლა გა რე მო ე ბა ში ერ თი ჯგუ ფის გა მარ ჯ ვე ბას. აუცი ლე-
ბე ლია სა კითხე ბის მი ხედ ვით სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის შე თან ხ მე ბა, რაც 
სა ბო ლო ოდ სა ზო გა დო ე ბის გა მარ ჯ ვე ბა ში აისა ხე ბა. სა ზო გა დო ე ბის 
ამა თუ იმ ჯგუ ფის გა რიყ ვა და იგ ნო რი რე ბა ზი ანს აყე ნებს დე მო რა-
ტი ას, რაც ზრდის ადა მი ა ნე ბის გა ღი ზი ა ნე ბა სა და იმედ გაც რუ ე ბას 
ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ. 
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სა მარ თ ლი ა ნო ბა და მშვი დო ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე ბა

ადა მი ა ნე ბის ში ნა გა ნი და გა რე გა ნი კულ ტუ რა, სა ჭი რო ე ბე ბი და 
ცვლა დი ინ ტე რე სე ბი გა ნა პი რო ბებს მათ ერ თი ა ნო ბა სა და დი სინ-
ტეგ რა ცი ას. ხში რად ვფიქ რობთ ადა მი ა ნებს შო რის უთან ხ მო ე ბი სა 
და და პი რის პი რე ბის წარ მო შო ბის მი ზე ზებ ზე, რაც შე იძ ლე ბა უკავ-
შირ დე ბო დეს: ადა მი ა ნურ შე უ თავ სებ ლო ბას, კლა სობ რივ და რა-
სობ რივ სხვა ო ბას, გან ს ხ ვა ვე ბულ პო ლი ტი კურ შე ხე დუ ლე ბებს, სექ-
სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას, რე ლი გი ურ აღ მ სა რებ ლო ბას, სა პი რის პი რო 
სიმ ბო ლი კებს, ინ ს ტი ტუ ცი ურ მოწყო ბას, უსა მარ თ ლო ბის გან ც და სა 
და სიმ დიდ რის გა ნა წი ლე ბას. ადა მი ა ნებს შო რის ბევ რი გან ს ხ ვა ვე-
ბის მი უ ხე და ვად არ სე ბობს სა ერ თო, რაც გა ნა პი რო ბებს მათ ერ თად 
თა ნაცხოვ რე ბა სა და გა ერ თი ა ნე ბას. ერად ფორ მი რე ბის სა ფუძ ვე ლი 
შე იძ ლე ბა იყო: ენა, რე ლი გი ა, ის ტო რი ა, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მოწყო ბა 
და ეკო ნო მი კუ რი სივ რ ცე. გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი გან ს ხ ვა-
ვე ბუ ლია ყვე ლა ერი სათ ვის და იგი შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს ერ თი ან 
რამ დე ნი მე მა ხა სი ა თებ ლის ერ თობ ლი ო ბას.
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სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რე ლი გი ე ბის და პი რის-
პი რე ბა წარ მო ად გენ და ომე ბის ძი რი თად მი ზეზს. პა რა ლე ლუ რად 
მრავ ლად იყო ომე ბი სა ერ თო რე ლი გი ის მქო ნე ერებს შო რის. ქრის-
ტი ა ნუ ლი სამ ყა როს ერ თო ბას ძირს უთხ რი და ჰე გე მო ნი ი სათ ვის და-
სავ ლუ რი იმ პე რი ე ბის მუდ მი ვი ბრძო ლა, კულ ტუ რუ ლი და რე ლი-
გი უ რი შე უ თავ სებ ლო ბა. მუ სულ მა ნუ რი სამ ყა რო ად ვი ლად ახერ-
ხებ და რე ლი გი ის ირ გ ვ ლივ გა ერ თი ა ნე ბას, რაც ზრდი და მათ ნდო-
ბას, მას შ ტა ბებ სა და ფსი ქო ლო გი ურ გან წყო ბას სა ერ თო ძა ლე ბით 
ებ რ ძო ლათ მტრის წი ნა აღ მ დეგ. თუმ ცა ბო ლომ დე ვერც მუ სულ მა-
ნუ რი სამ ყა რო ინარ ჩუ ნებ და ერ თო ბას, რაც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო 
ში და რე ლი გი უ რი და ყო ფი თა და დი ნას ტი ე ბის და პი რის პი რე ბით. 

სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ამ შე მო ი ნა ხა ქვეყ ნის და ყო ფი სა და გა ერ თი-
ა ნე ბის მრა ვა ლი მა გა ლი თი. თუ გა დავ ხე დავთ სა ქარ თ ვე ლოს ბო-
ლო ათ წ ლე უ ლე ბის ის ტო რი ას დავ რ წ მუნ დე ბით, რომ გვმარ თებს 
შე სა ბა მი სი მუ შა ო ბა სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი აზ როვ ნე ბი სა და ინ ს ტი-
ტუ ცი უ რი მიდ გო მე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად. ერ თი ა ნო ბი სათ ვის 
აუცი ლე ბე ლია ტო ლე რან ტუ ლი და სო ლი და რუ ლი სა ზო გა დო ე ბის 
ფორ მი რე ბა, რო მე ლიც უარს იტყ ვის რა დი კა ლიზ მ სა და ყო ველ გ-
ვარ ქსე ნო ფო ბი ურ გა მოვ ლი ნე ბებ ზე. 

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის დღი დან  დაქ საქ სუ ლო ბამ და გა-
უ აზ რე ბელ მა მმარ თ ვე ლო ბამ ქვე ყა ნას მო უ ტა ნა სის ხ ლი ა ნი გა დატ-
რი ა ლე ბა, სა მო ქა ლა ქო ომი და ეთ ნი კუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბი. ყო ვე ლი-
ვეს და ერ თო რე ჟი მის შეც ვ ლის მოთხოვ ნით გა უ თა ვე ბე ლი საპ რო-
ტეს ტო აქ ცი ე ბი და შე იქ მ ნა პრე ცენ დენ ტი უსის ხ ლო რე ვო ლუ ცი ით 
რე ჟი მის შეც ვ ლის. ყო ვე ლი ვე ამის მი ზე ზი გახ და უსა მარ თ ლო ბა, 
გა და ჭარ ბე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბი სა კენ სწრაფ ვა და არ ჩე ვა ნის თა ვი-
სუფ ლე ბის ხელ ყო ფა. აქე დან გა მომ დი ნა რე ბუ ნებ რი ვია ხალ ხის 
უკ მა ყო ფი ლე ბა და ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლის მოთხოვ ნით ქუ ჩა ში 
გა მოს ვ ლა. უსა მარ თ ლო ბა თა ვად აკარ გ ვი ნებს ადა მი ანს სა მარ თ-
ლის პა ტი ვის ცე მის სურ ვილს და უბიძ გებს რა დი კა ლუ რი ქმე დე-
ბე ბი სა კენ. ეს არის ხე ლი სუფ ლე ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის გა უცხო ე ბის 
შე დე გი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ურ თი ერ თ და პი რის პი რე ბი სა კენ. 
ცუდ შე დე გამ დე მივ ყა ვართ, რო დე საც ადა მი ა ნე ბი კარ გა ვენ სა-
ხელ მ წი ფოს მი მართ ნდო ბას. ტყუ ი ლი და უნ დობ ლო ბა მხა რე ებს 
აკარ გ ვი ნებს დი ა ლო გის სურ ვილს და უაზ როს ხდის მის წარ მარ-
თ ვას. აზ რი არა აქვს ისეთ ადა მი ა ნებ თან საქ მის და ჭე რა თუ დარ-
წ მუ ნე ბუ ლი ხარ, რომ მო გატყუ ე ბენ. ამ პი რო ბებ ში აუცი ლე ბე ლია 
პირ ველ რიგ ში არ მო იტყუო სა კუ თა რი თა ვი და სხვა საც არ მის ცე 
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მოტყუ ე ბის სა შუ ა ლე ბა. ბო რო ტი საქ მე არას დ როს არ იც ვ ლის ფერს 
და რა ო დენ მომ ხიბ ვ ლე ლიც არ უნ და იყოს იგი ვე რას დ როს მოგ ვ-
ცემს კარგ შე დეგს. სა მარ თ ლი ა ნო ბი სათ ვის ბრძო ლა გაგ რ ძელ დე ბა 
მა ნამ, სა ნამ პირ ვე ლი დან დაწყე ბუ ლი რი გი თით დამ თავ რე ბუ ლი 
ვერ გა ი თა ვი სებს მის მნიშ ვ ნე ლო ბას. ადა მი ა ნი კა ნო ნის ფარ გ ლებ ში 
შე საძ ლე ბე ლია და ი სა ჯოს ძა ლის გა მო ყე ნე ბით, მაგ რამ ყო ვე ლი ვე 
არ უნ და ლა ხავ დეს მის ღირ სე ბა სა და პა ტივ მოყ ვა რე ო ბას; არ უნ-
და ამო ნებ დეს და თრგუ ნავ დეს მას ში ბრძო ლის ჟინს. კა ნო ნი უნ და 
იყოს მხო ლოდ და მხო ლოდ პა სუ ხი მო ქა ლა ქე ე ბის გა დაც დო მა ზე.

ქვე ყა ნა ში მო ქა ლა ქე ე ბის მშვი დო ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე ბი სათ ვის აუცი-
ლე ბე ლია სა მარ თ ლი ა ნო ბის დამ კ ვიდ რე ბა. თუ სა ზო გა დო ე ბა ში 
დაქ ვე ი თე ბუ ლია სა მარ თ ლი ა ნო ბის გან ც და და სი მარ თ ლე იზო მე ბა 
სა კუ თა რი გად მო სა ხე დი დან, სა კუ თა რი ძა ლა უფ ლე ბით, ეს ად რე 
თუ გვი ან აუცი ლებ ლად გა მო იწ ვევს და პი რის პი რე ბას და რაც უფ-
რო მე ტი ნე გა ტი უ რი მუხ ტი აკუ მუ ლირ დე ბა, მით მე ტი და მან გ რე-
ვე ლი ეფექ ტი ექ ნე ბა მას. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში ბევ რი ადა-
მი ა ნი გა ნიც დის არა უსა მარ თ ლო ბას, არა მედ იმას, რომ თა ვად არ 
მო ნა წი ლე ობს უსა მარ თ ლო ბა ში. სა ზო გა დო ე ბის მშვი დო ბი ა ნი თა-
ნაცხოვ რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია ჩარ თუ ლო ბა, თა ნა მო ნა წი ლე ო-
ბა და იმის შეგ რ ძ ნე ბა, რომ სა ერ თო საქ მე ში თი თო ე ულ ადა მი ანს 
შე აქვს წვლი ლი. არ უნ და იწ ვევ დეს ჩვენს გაკ ვირ ვე ბას რი გი ადა-
მი ა ნე ბის მი ერ სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო დუქ ტის მი მართ ბარ ბა რო სუ-
ლი მოპყ რო ბა. იმის და ზი ა ნე ბა, რო მე ლიც ჩვენ ყვე ლას თა ნაბ რად 
გვე კუთ ვ ნის და რო მელ შიც სა ერ თო ფუ ლი იხარ ჯე ბა. უმ თავ რე სია 
ავა მაღ ლოთ მა თი თვით შეგ ნე ბა და ჩარ თუ ლო ბა, რა თა ადა მი ან მა 
შე ი მეც ნოს სა კუ თა რი რო ლი და არ იყოს დამ კ ვირ ვებ ლის პო ზი ცი-
ა ში. აღ ნიშ ნუ ლი სა ხით ადა მი ა ნე ბის გა უცხო ე ბა წარ მო ად გენს პრო-
ტეს ტის ფორ მას, რო მელ საც კრი ტი კას თან ერ თად ესა ჭი რო ე ბა სა-
თა ნა დო გა აზ რე ბა და ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა.  

მშვი დო ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია მუდ მი ვი დი-
ა ლო გის რე ჟიმ ში კომ პ რო მი სუ ლი გზე ბის ძი ე ბა, რაც ჩვენ და სამ-
წუ ხა როდ რთუ ლად შე სას რუ ლე ბელ ფე ნო მე ნად იქ ცა. თუ ოჯა ხის 
წევ რებს უჭირთ ერ თ მა ნეთ თან დი ა ლო გი და კომ პ რო მი სის მიღ წე-
ვა, მა შინ დარ წ მუ ნე ბუ ლი უნ და ვი ყოთ, რომ მათ კი დევ უფ რო გა-
უ ჭირ დე ბათ კომ პ რო მი სის მიღ წე ვა სხვებ თან. რამ დე ნა დაც მტკივ-
ნე უ ლი არ უნ და იყოს ქარ თ ვე ლებს გვი ჭირს ამის გა კე თე ბა, რად გან 
ვხე დავთ მარ ტივ გა მო სა ვალს ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე-
ბა სა და საქ მის ერ თ პი როვ ნულ გა დაწყ ვე ტა ში. 
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2008 წლის ომ მა დაგ ვა ნა ხა თუ რა ო დენ არ შეგ ვ წევ და სა კუ თა რი 
სამ შობ ლო სა და მო ქა ლა ქე ე ბის დაც ვა. მზად ვი ყა ვით ნე ბის მი ერ 
გა რე მო ე ბებ ში გვე წარ მო ე ბი ნა მო ლა პა რა კე ბე ბი, რა თა მიგ ვეღ წია 
კომ პ რო მი სი სათ ვის და დაგ ვეხ ს ნა სამ შობ ლო სრუ ლი ოკუ პა ცი ი სა-
გან. მა შინ რო დე საც ძა ლი ან გაგ ვი ჭირ და და ვიწყეთ სი მარ თ ლე ზე, 
სა მარ თ ლი ა ნო ბა სა და კომ პ რო მი სებ ზე სა უ ბა რი. აუცი ლე ბე ლია ეს 
ავად სახ სე ნე ბე ლი მა გა ლი თი გახ დეს ჩვენ თ ვის ჭკუ ის სას წავ ლე ბე-
ლი, რა თა სხვა დროს ერ თ მა ნე თის მი მართ ვი ყე ნებ დეთ ურ თი ერ-
თო ბის ცი ვი ლი ზე ბულ ფორ მებს. 

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სა და სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის უზ რუნ ველ-
სა ყო ფად აუცი ლე ბე ლია ვის წავ ლოთ ურ თი ერ თ გა ტა ნა და კომ პ-
რო მი სი. ში და და პი რის პი რე ბებ მა ძალ ზედ დი დი სირ თუ ლე ე ბი 
წარ მოშ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში, მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა მა ვან მა მა ინც 
ვერ შეძ ლო სა ზო გა დო ე ბის სა ბო ლო ოდ გა უცხო ე ბა. აფხა ზებ თან 
და ოსებ თან კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის უმ თავ რეს წი ნა პი რო ბას 
პირ ველ რიგ ში სა კუ თა რი თა ვის მო წეს რი გე ბა და ქვე ყა ნა ში სა მარ-
თ ლი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს. მათ აუცი ლებ ლად გა-
უჩ ნ დე ბათ კითხ ვა, რო გორ შეძ ლე ბენ ქარ თ ვე ლებ თან მშვი დო ბი ან 
თა ნაცხოვ რე ბას თუ და ი ნა ხა ვენ, რომ ქარ თ ვე ლებს ერ თ მა ნეთ ში არ 
ძა ლუძთ ცი ვი ლი ზე ბუ ლად კომ პ რო მი სე ბის მიღ წე ვა. ყვე ლა ად გი-
ლი დან სი მარ თ ლეს თა ვი სი გად მო სა ხე დი აქვს და უპირ ვე ლეს ყოვ-
ლი სა გვმარ თებს მი სი სა თა ნა დოდ გა აზ რე ბა.   
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ომი თუ წარ სულ თან შეხ ვედ რა

„ვისაც არ ახ სოვს ის ტო რია გან წი რუ ლია  
ხელ მე ო რედ იწ ვ ნი ოს წარ სუ ლი“ 

ჯორჯ სან ტა ი ა ნა 

“The one who does not remember history  
is bound to live through it again”  

George Santayana

წარ სუ ლი ხში რად მე ორ დე ბა, რაც გვახ სე ნებს ის ტო რი ას და ითხოვს 
ჩვენ გან სა თა ნა დო გა ა ნა ლი ზე ბას. პრობ ლე მე ბის წა მოჭ რი სას ვცდი-
ლობთ მოვ ლე ნე ბი და ვუ კავ ში როთ ერ თ მა ნეთს, გა ვამ ყა როთ სა კუ-
თა რი არ გუ მენ ტე ბი და მო ვუ ძებ ნოთ შე სა ბა მი სი ახ ს ნა. რუ სეთ–სა-
ქარ თ ვე ლოს ომი არის ამის ნა თე ლი მა გა ლი თი და დღემ დე აქ ტუ ა-
ლუ რია იმა ზე სა უ ბა რი, თუ ვინ და რამ გა ნა პი რო ბა ომის დაწყე ბა. 
თუ ის ტო რი ას და ვეყ რ დ ნო ბით და ვი ნა ხავთ, რომ ომი ემ სა ხუ რე ბო-
და იმ პე რი ის შორს მი მა ვალ მიზ ნებს, რომ ლი თაც ცდი ლობ და ამა ვე 
დროს სხვა დას ხ ვა სა კითხის გა და ფარ ვას. 
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გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო სა და რუ სე თის შე ხე დუ ლე ბე ბი ომის 
დაწყე ბას თან და კავ ში რე ბით. ლო გი კუ რად კონ ფ ლიქ ტის ორი ვე 
მხა რე ადა ნა შა უ ლებს ერ თ მა ნეთს, ქმნის სა კუ თარ არ გუ მენ ტებს და 
გა მა სა მარ თ ლე ბელ მი ზე ზებს. სა ინ ტე რე სოა მე სა მე მხა რის ხედ ვა 
ომის დაწყე ბას თან და კავ ში რე ბით, რაც მდგო მა რე ობს სხვა დას ხ ვა 
სა ხით ორი ვე მხა რის და და ნა შა უ ლე ბა ში. მე სა მე მხა რე მაქ სი მა ლუ-
რად შე ე ცა და ეტ ვირ თა შუ ა მავ ლის რო ლი, რაც გა მო ი ხა ტა რუ სე თის 
აგ რე სი ის დაგ მო ბა ში, სა ქარ თ ვე ლო კი და ა და ნა შა უ ლა იმა ში, რომ 
ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი სამ ხედ რო მოქ მე დე ბით უპა სუ ხა და გეგ მილ 
პრო ვო კა ცი ას. შემ თხ ვე ვი თი არ ყო ფი ლა რი გი და სავ ლუ რი მე დი-
ის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს და და ნა შა უ ლე ბა „გაუმართლებელი“ (BBC 
News 2009) ომის დაწყე ბა ში, რაც შე სა ბა მი სად აისა ხა 2008 წლის აგ-
ვის ტოს მოვ ლე ნე ბის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბის შემ ს წავ ლე ლი სა ერ თა-
შო რი სო კო მი სი ის დას კ ვ ნა შიც (BBC News 2009). მსოფ ლი ო ში ზო გა-
დად ადა მი ა ნებს არა აქვთ იმის დრო და სა შუ ა ლე ბა, რომ ჩაწ ვ დ ნენ 
ყვე ლა კონ ფ ლიქ ტის არსს. ისი ნი ად ვი ლად იმახ სოვ რე ბენ მხო ლოდ 
ახა ლი ამ ბე ბის მთა ვარ გზავ ნი ლებს. ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში იმას, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს შე ი ა რა რე ბულ მა ძა ლებ მა და იწყეს ფარ თო მას შ ტა-
ბი ა ნი სამ ხედ რო ოპე რა ცი ა, გან დ გო მილ რე გი ონ ზე კონ ტ რო ლის 
დამ ყა რე ბის მიზ ნით. ყო ვე ლი ვე ეს კი ქმნის ქვეყ ნის მი მართ სტე-
რე ო ტი პებ სა და არა სიღ რ მი სე ულ სუ რათს. ამის პა რა ლე ლუ რად 
რთუ ლია მსოფ ლიო სა ზო გა დო ე ბას აუხ ს ნა შე ნი პო ზი ცი ა, ის რომ 
პრობ ლე მას ქმნის რუ სე თი, სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე ახ დენს 
პო ლი ტი კურ და სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ას, ხელს უწყობს ქარ თ ვე-
ლე ბის ეთ ნი კურ წმენ დას, ეწე ვა რე გი ო ნე ბის მი ლი ტა რი ზა ცი ას და 
შე უძ ლე ბელს ხდის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის არ სე ბუ-
ლი ტე რი ტო რი ე ბის კონ ტ როლს. 

ბევ რი შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ დაშ ვე ბულ შეც-
დო მებ ზე, მაგ რამ რე ა ლუ რად თუ ამ ლო გი კას გავ ყ ვე ბით სა ქარ თ-
ვე ლოს შეც დო მას წარ მო ად გენს ის, რომ ქვე ყა ნას არა აქვს უფ ლე-
ბა აგ რე სი ის შემ თხ ვე ვა შიც კი და იც ვას სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ე ბის 
სი ცოცხ ლე და მშვი დო ბი ა ნი არ სე ბო ბა. ასე მა გა ლი თად, რუ სე თის 
პრე ზი დენ ტი დი მიტ რი მედ ვე დე ვი ვერ ხე დავს რა ი მე სა ერ თოს 
გროზ ნო სა და ცხინ ვალ ში დაწყე ბულ სა ო მარ კამ პა ნი ებს შო რის. 
მი სი თქმით, რუ სე თი სა ქარ თ ვე ლო სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით არ იყო და-
კა ვე ბუ ლი სა კუ თა რი ხალ ხის გა ნად გუ რე ბით, ისი ნი უბ რა ლოდ 
ამ ყა რებ დ ნენ წეს რიგს და ებ რ ძოდ ნენ ბან დი ტებს, რომ ლე ბიც გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი ლო ზუნ გე ბის ქვეშ ებ რ ძოდ ნენ კონ ს ტი ტუ ცი ურ ხე-
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ლი სუფ ლე ბას (Президент России 2011). ცი ნი კუ რია ბან დი ტებ თან 
ბრძო ლას შე ა და რო რუ სე თის მი ერ ჩეჩ ნე თის ტე რი ტო რი ა ზე გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ომი, რომ ლის შე დე გა თაც და-
ი ღუ პა 30000-40000 მშვი დო ბი ა ნი მო ქა ლა ქე, ასო ბით ათა სი და იჭ რა, 
270 000 ადა მი ა ნი დევ ნი ლო ბა ში გა ი ხიზ ნა ინ გუ შეთ სა და და ღეს-
ტან ში, 100 000 კი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში (ENPI 2010).  

რუ სე თის მთა ვა რი არ გუ მენ ტი, რომ 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ში ქარ-
თ ვე ლე ბის მი ერ  ცხინ ვალ ში მოკ ლუ ლი იქ ნა 2000 ადა მი ა ნი, დღეს 
უკ ვე სრუ ლი ად უსა ფუძ ლო ა, მათ შო რის რუ სე თის პრე ზი დენ ტი-
სათ ვის (Президент России 2011). აღ ნიშ ნუ ლი, რომ სი მარ თ ლე ყო-
ფი ლი ყო რუ სე თი ბო ლომ დე მი იყ ვან და დაწყე ბულ საქ მეს და ჰა ა-
გის ან სა კუ თარ ტრი ბუ ნალს გა და ცემ და ქარ თ ვე ლი მა ღალ ჩი ნოს-
ნე ბის საქ მე ებს, ისე რო გორც ეს მოხ და იუგოს ლა ვი ის შემ თხ ვე ვა ში. 
დე ტა ლუ რად გა მო ი ძი ებ დ ნენ ყო ვე ლი ადა მი ა ნის ბედს, გა მო ყე ნე-
ბუ ლი იარა ღის სა ხე ო ბას, მოქ მე დე ბის მე თო დებს და მის ცემ დ ნენ 
სა თა ნა დო პო ლი ტი კურ შე ფა სე ბას. დღეს, რო დე საც სა ხე ზე გვაქვს 
ომის შე დე გე ბი, მსხვერ პ ლ თა სი ა, და მა ტე ბით და კარ გუ ლი ტე რი-
ტო რი ე ბი, სა კუ თა რი სახ ლე ბი დან გა მო ძე ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა და 
ქარ თ ველ თა ბარ ბა რო სუ ლად გა ნად გუ რე ბუ ლი ქო ნე ბა ძნე ლია მო-
ძებ ნო ძა ლა, რო მე ლიც ყო ვე ლი ვეს მის ცემს სა თა ნა დო მსვლე ლო ბას 
და აღას რუ ლებს პო ლი ტი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. 

ომის მი ზე ზებ ზე სა უ ბა რი მო ითხოვს სხვა დას ხ ვა პა რა დიგ მის გან-
ხილ ვას. რა ამოძ რა ვებ და რუ სეთს აგ ვის ტოს ომის დროს – სა კუ თა-
რი მო ქა ლა ქე ე ბის დაც ვა, თუ გავ ლე ნის სფე როს გა ფარ თო ე ბა და 
რე გი ონ ზე სრუ ლი კონ ტ რო ლის დამ ყა რე ბა. შემ თხ ვე ვი თო ბას ვერ 
მი ვა წერთ ომის პე რი ოდ ში გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს სა გან გე ბო 
სხდო მა ზე გა ე რო ში აშშ–ს ელ ჩის მი ერ გა კე თე ბულ გან ცხა დე ბას, 
რა მაც ფარ და ახა და კონ დო ლი ზა რა ის სა და ლავ როვს შო რის სა ტე-
ლე ფო ნო ლა პა რაკს, რომ ლის დრო საც რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა 
მი ნის ტ რ მა პირ და პირ გა ნუცხა და თა ვის ამე რი კელ კო ლე გას სა ქარ-
თ ვე ლო ში რე ჟი მის შეც ვ ლის აუცი ლებ ლო ბა ზე (CNN 2008).

2011წლის 5 აგ ვის ტოს ინ ტერ ვი უ ში რუ სე თის პრე ზი დენ ტ მა დი-
მიტ რი მედ ვე დევ მა ორაზ როვ ნად ისა უბ რა 2008 წელს სა ქარ თ-
ვე ლო ში რუ სე თის მი ერ წარ მო ე ბულ სა ო მარ მოქ მე დე ბა ზე. მი სი 
თქმით სამ ხედ რო ოპე რა ცი ის – „მშვიდობის იძუ ლე ბა“ მი ზა ნი არ 
ყო ფი ლა თბი ლი სის აღე ბა, მაგ რამ აქ ვე ისიც დას ძი ნა, რომ სა ა კაშ-
ვი ლი მად ლი ე რი უნ და იყოს პი რა დად მი სი, რად გან რა ღაც მო მენ-
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ტ ში მან გა ა ჩე რა ჯა რი, რომ ლის თბი ლის ში შეს ვ ლის შემ თხ ვე ვა ში 
სა ქარ თ ვე ლოს ეყო ლე ბო და სხვა პრე ზი დენ ტი. მარ თ ლაც სა ერ თა-
შო რი სო ზე წო ლის შე დე გად რუ სეთ მა ვერ შეძ ლო სა კუ თა რი ამო ცა-
ნის სის რუ ლე ში მოყ ვა ნა – ქვეყ ნის სრუ ლი ანექ სი ა, მა რი ო ნე ტუ ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის დას მა, ქვეყ ნის მე ტად და ქუც მა ცე ბა და რე გი ონ-
ზე სრუ ლი კონ ტ რო ლის დამ ყა რე ბა. სრუ ლი ანექ სი ის შემ თხ ვე ვა ში 
დი დი შე საძ ლებ ლო ბა იყო სა ქარ თ ვე ლოს გარ კ ვე ულ რე გი ო ნებს მი-
ე ღოთ ავ ტო ნო მი ის სტა ტუ სი, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო კონ ფე დე რა ცი-
უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა და ყა ვი და იბა ტო ნეს პრინ ცი პით. 

დღეს, რო გორც არას დ როს ორაზ რო ვა ნია რუ სე თის პო ლი ტი კა სა-
ქარ თ ვე ლოს თან მი მარ თე ბა ში. რუ სე თი ერ თის მხრივ გა მოთ ქ ვამს 
სურ ვილს, რომ აღად გი ნოს სა ქარ თ ვე ლოს თან კე თილ მე ზობ ლუ რი 
ურ თი ერ თო ბა, მაგ რამ აქ ვე დას ძენს, რომ არა ფერს შეც ვ ლის ახა ლი 
რე ა ლო ბე ბის მი მართ, რაც მდგო მა რე ობს აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ 
ოსე თის აღი ა რე ბის უკან წა ღე ბა ში.

რუ სე თი არ იძ ლე ვა, იმის გა რან ტი ას, რომ და ეხ მა რე ბა სა ქარ თ ვე-
ლოს პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა ში, რაც ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო-
ბის აღ დ გე ნა სა და დევ ნი ლე ბის დაბ რუ ნე ბას უკავ შირ დე ბა. უფ რო 
მე ტიც, კრემ ლი გა ნაგ რ ძობს აღი ა რე ბის პო ლი ტი კის ხელ შეწყო ბა სა 
და ოკე ა ნე თის კუნ ძულ - სა ხელ მ წი ფო ე ბის და ყო ლი ე ბას. 

რუ სე თის პო ლი ტი კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტი მი ე სალ მე ბა აფხა ზე თი-
სა და სამ ხ რეთ ოსე თი სათ ვის გა მო ყო ფილ ფი ნან სურ დახ მა რე ბას, 
რად გან მა თი აზ რით ისი ნი ეხ მა რე ბი ან უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა სა კუ-
თარ მო ქა ლა ქე ებს და არ გა მო რიცხა ვენ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში მა თი 
მი ერ თე ბის სა კითხს. 

ეს და სხვა მრა ვა ლი არის ის რე ა ლო ბა, რომ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბაც 
მო უ წევს სა ქარ თ ვე ლოს ნე ბის მი ერ ხე ლი სუ ფალს რუ სეთ თან ურ-
თი ერ თო ბის დაწყე ბის წინ. მთა ვა რია გვახ სოვ დეს რუ სეთ თან ურ-
თი ერ თო ბის ის ტო რი უ ლი გა მოც დი ლე ბა, სწო რად გან ვ სა ჯოთ არ-
სე ბუ ლი, რა თა მო მა ვალ ში კვლავ არ მოგ ვი წი ოს წარ სუ ლი შეც დო-
მე ბის გა მე ო რე ბა.   
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რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბა და ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბი

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო სა და რუ სეთს შო-
რის ურ თი ერ თო ბე ბი ნე გა ტი უ რი მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თარ და, 
რა მაც ეტა პობ რი ვად გა ა ფარ თო ვა და ძა ბუ ლო ბის სპექ ტ რი და სა-
ბო ლო ოდ 2008 წლის აგ ვის ტოს ომამ დე მიგ ვიყ ვა ნა. ათ წ ლე უ ლე ბის 
მან ძილ ზე რუ სე თი ცდი ლობ და ხე ლის გა დაგ რე ხის პო ლი ტი კით 
სა ქარ თ ვე ლოს და ნე ბე ბის ნიშ ნუ ლამ დე მიყ ვა ნას და მიზ ნის მი საღ-
წე ვად აქ ტი უ რად იყე ნებ და რო გორც სამ ხედ რო, ასე ვე ლი ბე რა ლუ-
რი იმ პე რი ა ლიზ მის ბერ კე ტებს.  სე პა რა ტის ტუ ლი რე გი ო ნე ბის სამ-
ხედ რო და პო ლი ტი კუ რი დახ მა რე ბით რუ სე თი ძირს უთხ რი და სა-
ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ულ მთლი ა ნო ბას, სტა ბი ლუ რო ბას, სა ხელ-
მ წი ფო ებ რი ო ბის გან მ ტ კი ცე ბა სა და და სავ ლურ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში 
ქვეყ ნის შე საძ ლო გა წევ რი ა ნე ბას. კრემ ლი ერ თის მხრივ მარ თავ და 
მა რი ო ნე ტულ რე ჟი მებს, მე ო რეს მხრივ თა ვად ითავ სებ და მომ რი-
გებ ლის უალ ტერ ნა ტი ვო ფუნ ქ ცი ებს, ბლო კავ და რა პრობ ლე მე ბის 
და რე გუ ლი რე ბა ში და სავ ლე თის მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რ დას. რუ სე თი 
არა კე თილ სინ დი სი ე რად ას რუ ლებ და აღე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს 
და არა თა ნას წო რი მო ლა პა რა კე ბე ბის ლა ბი რინ თებ ში შეჰ ყავ და ქვე-
ყა ნა, სა ი და ნაც წა გე ბუ ლი ყო ველ თ ვის სა ქარ თ ვე ლო გა მო დი ო და.

1992 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში პრე ზი დენტ ზვი ად გან სა ხურ დი ას ჩა-
მოგ დე ბა და გა დატ რი ა ლე ბის შემ დ გომ პუტ ჩის ტე ბის მი ერ სა ხელ მ-
წი ფო საბ ჭოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლად ედუ არდ შე ვად ნა ძის და ნიშ ვ ნა კარ-
გი ნი შა ნი უნ და ყო ფი ლი ყო რუ სე თი სათ ვის ურ თი ერ თო ბე ბის და-
ლა გე ბის თვალ საზ რი სით. ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის ლი დე რის საბ ჭო-
თა ბი უ როკ რა ტით ჩა ნაც ვ ლე ბა აუცი ლებ ლად უნ და გა მოდ გო მო და 
რუ სეთს სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის გა სა ტა რებ ლად. გამ სა ხურ დი ა სა-
გან გან ს ხ ვა ვე ბით შე ვარ დ ნა ძე ხომ კარ გად იც ნობ და კრემ ლის ში და 
სამ ზა რე უ ლოს, პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის მე-
ქა ნიზ მებს; ბი უ როკ რა ტი ას და მის უმაღ ლეს ხელ მ ძღ ვა ნელ პი რებს. 
თა ვის მხრივ კრემ ლ საც გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბუ ლი ჰქონ და შე ვარ დ-
ნა ძის პი როვ ნე ლი ფაქ ტო რე ბი და გუ ლუბ რ ყ ვი ლო ბა იქ ნე ბა თუ სა-
ქარ თ ვე ლო ში შე ვარ დ ნა ძის ჩა მოს ვ ლას არ და უ კავ ში რებთ მის და მი 
მოს კო ვის მხარ და ჭე რას. მი ღე ბუ ლი უპი რა ტე სო ბის მი უ ხე და ვად 
კრემ ლ მა არაფ რად ჩა აგ დო შე ვარ დ ნა ძეს თან ძვე ლი ნაც ნო ბო ბა. პი-
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რი ქით, მოს კოვ მა გა აძ ლი ე რა აფხა ზეთ სა და სამ ხ რეთ ოსეთ ში სე პა-
რა ტის ტუ ლი მოძ რა ო ბე ბის მხარ და ჭე რა და საბ რ ძო ლო მოქ მე დე ბე-
ბის შე სა ჩე რებ ლად მიღ წე უ ლი შე ნიღ ბუ ლი შე თან ხ მე ბე ბით ხე ლი 
შე უწყო აფხა ზე თი დან ქარ თუ ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის გან დევ-
ნა სა და ქარ თ ვე ლე ბის ეთ ნოწ მენ დას. 

აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი 
და რე გუ ლი რე ბის პრო ცესს რუ სე თი გა ნი ხი ლავ და რო გორც სა-
ქარ თ ვე ლოს ქვეყ ნის შიგ ნით არ სე ბულ პრობ ლე მას და თა ვად,  
რო გორც გა რან ტო რი იზი ა რებ და შე თან ხ მე ბე ბით აღე ბულ პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბას. 

1992 წელს სამ ხ რეთ ოსეთ ში სი ტუ ა ცი ის ეს კა ლა ცი ას მოჰ ყ ვა ამა ვე 
წლის 24 ივ ნი სის სო ჭის (დაგომისის) შე თან ხ მე ბა, რომ ლის უმ თავ-
რეს მი ზანს წარ მო ად გენ და ცეცხ ლის შეწყ ვე ტა და ქარ თულ–ოსუ რი 
კონ ფ ლიქ ტის და რე გუ ლი რე ბა, კერ ძოდ, კონ ფ ლიქ ტის ზო ნის დე-
მი ლი ტა რი ზა ცი ა, მათ შო რის ცხინ ვალ ში ბა ზი რე ბუ ლი რუ სე თის 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის ნა წი ლე ბის გაყ ვა ნა; ცეცხ ლის შეწყ ვე ტა ზე 
კონ ტ რო ლის დამ ყა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მხა რე ე ბის მი ერ შე-
რე უ ლი სამ შ ვი დო ბო კო მი სი ის შექ მ ნა; მშვი დო ბი სა და წეს რი გის 
გან სამ ტ კი ცებ ლად მხა რე ე ბის მი ერ შე რე უ ლი ძა ლე ბის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა (იხ. და ნარ თი 1). შე თან ხ მე ბას ხე ლი მო ა წე რეს სა ქარ თ ვე ლო სა 
და რუ სე თის უმაღ ლეს მა ხელ მ ძღ ვა ნელ მა პი რებ მა, რა მაც ავ ტო მა-
ტუ რად მი ა ნი ჭა რუ სეთს მხა რის სტა ტუ სი. ხელ მო წე რის დღი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი შე თან ხ მე ბა ატა რებ და ცალ მ ხ რივ ხა სი ათს და რე-
დაქ ტირ დე ბო და ოსუ რი მხა რის სას რ გებ ლოდ. 1994 წელს სამ ხ რივ 
ფორ მატ ში შე რე ულ სამ შ ვი დო ბო კო მი სი ას (საქართველო, რუ სე თი 
და ჩრდი ლო ოსე თი) და ე მა ტა სამ ხ რეთ ოსე თი, რაც მიზ ნად ისა-
ხავ და რუ სე თის მი ერ მო ლა პა რა კე ბებ ში სამ ხ რეთ ოსუ რი მხა რის 
ოფი ცი ა ლუ რად ჩარ თ ვას და სა კუ თა რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მას ზე 
დე ლე გი რე ბას. შე თან ხ მე ბამ ვერ უზ რუნ ველ ყო რე გი ო ნის სტა ბი-
ლუ რო ბა, ქარ თ ვე ლე ბი სა და ოსე ბის მშვი დო ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე ბა, 
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა დაბ რუ ნე ბა და რაც მთა ვა რი ა, 
რე გი ო ნის სტა ტუ სის გან საზღ ვ რა და კონ ფ ლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნი 
და რე გუ ლი რე ბა. კრემ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რე გი ონ ზე კონ-
ტ რო ლის გა სამ ყა რებ ლად აძ ლევ და ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას 
რუ სე თის მო ქა ლა ქე ო ბას, ნიშ ნავ და პო ლი ტი კურ და სამ ხედ რო თა-
ნამ დე ბო ბებ ზე სა კუ თარ მო ქა ლა ქე ებს, მოქ მე დებ და ორ მა გი სტან-
დარ ტე ბით, რა მაც გა ზარ და სე პა რა ტის ტე ბის აგ რე სია და და უს-
ჯე ლო ბის გან ც და. რუ სე თის მი ერ შე თახ მე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე-
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ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბამ სა ბო ლო ოდ მიგ ვიყ ვა ნა 2008 წლის 
მოვ ლე ნე ბამ დე, რა მაც სა ბო ლო ოდ გა მო ა აშ კა რა ვა კონ ფ ლიქ ტის რე-
ა ლუ რი მხა რის ვი ნა ო ბა.

აფხა ზეთ ში სა ო მა რი ვი თა რე ბის პე რი ოდ ში რუ სე თი ერ თ დ რო უ-
ლად ითავ სებ და მომ რი გებ ლი სა და კონ ფ ლიქ ტის მხა რის ფუნ ქ ცი-
ებს. რუ სე თი აძ ლი ე რებ და სე პა რა ტის ტე ბის სამ ხედ რო ძა ლას და 
მი სი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი თა ვა დაც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ საბ რ ძო-
ლო მოქ მე დე ბებ ში. კრემ ლ მა მო ლა პა რა კე ბე ბის გზით მწვა ნე შუ ქი 
აუნ თო აფხა ზეთ ში ქარ თ ვე ლე ბის ეთ ნი კურ წმენ დას, რად გან ცეცხ-
ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ მიღ წე უ ლი შე თან ხ მე ბე ბი რე ა ლო ბა ში წარ-
მო ად გენ და რუ სე თის მი ერ გა მო გო ნილ სიც რუ ის მან ქა ნას. 

1992 წლის 3 სექ ტემ ბერს, მოს კოვ ში მიღ წე უ ლი იყო შე თან ხ მე ბა 
ცეცხ ლის შეწყ ვე ტას თან და კავ ში რე ბით. დო კუ მენტს მხა რე ე ბის სა-
ხით ხე ლი მო ა წე რეს რუ სე თის პრე ზი დენ ტ მა ბო რის ელ ცინ მა და 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს მე თა ურ მა ედუ არდ შე ვარ დ ნა-
ძემ. შეხ ვედ რას ეს წ რე ბოდ ნენ რო გორც აფხა ზე თის სე პა რა ტის ტუ-
ლი და ლე გი ტი მუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ასე ვე 
ორი ვე ქვეყ ნის დე ლე გა ცი ის წევ რე ბი, რომ ლებ მაც და ა ფიქ სი რეს 
თან ხ მო ბა მიღ წე უ ლი შე თან ხ მე ბის მი მართ. შე თან ხ მე ბა ში ჩა ი დო 
სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
უკა ნო ნო შე ი რა ღე ბუ ლი ფორ მი რე ბე ბის გა ნი ა რა ღე ბა და აფხა ზე-
თი დან გაყ ვა ნა; შე უ ფერ ხე ბე ლად და უსაფ რ თხოდ სარ კი ნიგ ზო და 
სხვა სა ხის ტრან ს პორ ტის გა და ად გი ლე ბა; დევ ნილ თათ ვის დაბ რუ-
ნე ბის პი რო ბე ბის შექ მ ნა. რუ სეთ მა ასე ვე აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე გან ლა გე ბულ მის ჯა რებს შე ე ნარ ჩუ ნე-
ბი ნათ მკაც რი ნე იტ რა ლი ტე ტი და არ ჩა რე უ ლიყ ვ ნენ ქვეყ ნის ში და 
კონ ფ ლიქ ტ ში (იხ. და ნარ თი 2). ხელ მო წე რი დან ერ თი თვის თავ ზე 
სე პა რა ტის ტულ მა რე ჟიმ მა უხე შად და არ ღ ვია მიღ წე უ ლი შე თან ხ-
მე ბა, რა საც მოჰ ყ ვა მათ მი ერ გაგ რის ზო ნის და კა ვე ბა და ქარ თ ვე ლე-
ბის ეთ ნი კუ რი წმენ და. 

1993 წლის 27 ივ ლისს, სოჭ ში შედ გა მო რი გი შე თან ხ მე ბა ცეცხ ლის 
შეწყ ვე ტი სა და მის შეს რუ ლე ბა ზე კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის შე-
სა ხებ. დო კუ მენტს ხე ლი მო ა წე რეს სა ქარ თ ვე ლოს, რუ სე თი სა და 
აფხა ზე თის წარ მო მად გენ ლებ მა და ამ ჯე რად შე თან ხ მე ბა ში და ფიქ-
სირ და ქარ თუ ლი და აფხა ზუ რი მხა რე. შე თან ხ მე ბა ეფუძ ნე ბო და 
ცეცხ ლის შეწყ ვე ტას და ძა ლის გა მო უ ყე ნებ ლო ბას; ქარ თულ–აფხა-
ზურ–რუ სუ ლი დრო ე ბი თი სა კონ ტ რო ლო ჯგუ ფე ბის შექ მ ნას; სა-
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ერ თა შო რი სო სა დამ კ ვირ ვებ ლო და სამ შ ვი დო ბო ძა ლე ბის მოწ ვე-
ვას; კონ ფ ლიქ ტის ზო ნის დე მი ლი ტა რი ზა ცი ას და ცეცხ ლის შეწყ-
ვე ტი დან 10-15 დღის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
ფორ მი რე ბე ბის გაყ ვა ნას; მა გის ტ რა ლუ რი ხა ზე ბის კონ ტ როლს; 
აფხა ზუ რი შე ნა ერ თე ბის ში ნა გან ჯა რებ ში შეყ ვა ნას და ყა ზარ მულ 
მდგო მა რე ო ბა ში გა დაყ ვა ნას; ერ თობ ლი ვი მი ლი ცი ის შექ მ ნას; დევ-
ნილ თა და საბ რუ ნებ ლად ზო მე ბის მი ღე ბას; ლე გი ტი მუ რი სა ხელ-
მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის ნორ მა ლუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის აღ დ გე ნას (იხ. 
და ნარ თი 3). აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხ მე ბა რუ სე თის მი ერ ინი ცი რე ბულ 
მო რიგ სატყუ ა რას წარ მო ად გენ და, რომ ლის უმ თავ რე სი მი ზა ნი იყო 
სო ხუ მი დან ქარ თუ ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის გა მოყ ვა ნა. ხელ მო-
წე რი დან თვე ნა ხე ვარ ში სე პა რა ტის ტებ მა კვლავ და არ ღ ვი ეს შე თან-
ხ მე ბა, და იწყეს ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი იერი ში თით ქ მის და უც ველ პო-
ზი ცი ებ ზე, რაც დას რულ და სო ხუ მის და ცე მი თა და ქარ თ ვე ლე ბის 
ეთ ნოწ მენ დით.   

კონ ფ ლიქ ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას რუ სეთ მა, რო გორც მშვი დო ბის 
მთა ვარ მა „გარანტმა“ მრა ვალ გ ზის მო ატყუა სა ქარ თ ვე ლო სა კუ თა-
რი შუ ა მავ ლო ბი თა და შე თან ხ მე ბე ბით. უფ რო სწო რი იქ ნე ბა თუ 
ვიტყ ვით, რომ სა ქარ თ ვე ლომ თა ვად მო იტყუა თა ვი, რად გან არ 
გა აჩ ნ და აგ რე სი ის შე ჩე რე ბის ბერ კე ტი და სხვა არ ჩე ვა ნი. სა ქარ თ-
ვე ლოს მი მართ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რა ატა-
რებ და მხო ლოდ ფორ მა ლურ ხა სი ათს, რად გან რე ზო ლუ ცი ე ბის 
გარ და მათ არ გა აჩ ნ დათ რუ სეთ სა და სე პა რა ტის ტულ რე ჟი მებ ზე 
ზე მოქ მე დე ბის სხვა მე ქა ნიზ მი.  

სა ქარ თ ვე ლო- რუ სეთს შო რის ურ თი ერ თო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ი-
ძა ბა „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის“ შემ დ გომ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
2004 წელს პრე ზი დენ ტის რან გ ში  სა ა კაშ ვილ მა პირ ვე ლი ოფი ცი ა-
ლუ რი ვი ზი ტი მოს კოვ ში გა ნა ხორ ცი ე ლა, აღ ნიშ ნულ მა ვერ მის ცა 
და სა ბა მი კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
რუ სე თი ნე გა ტი უ რად უყუ რებ და და სავ ლე თის მი ერ მხარ და ჭე-
რილ „ფერად“ რე ვო ლუ ცი ებს, რად გან რე ჟი მის ცვლი ლე ბე ბი იწ ვევ-
და ქვეყ ნებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის ახალ ვექ ტორს და ასუს ტებ-
და ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში მის გავ ლე ნას. 

სა ქარ თ ვე ლო- რუ სე თის ურ თი ერ თო ბებ ში სწრა ფი ტემ პით იზ რ დე-
ბო და უთან ხ მო ე ბის სფე რო ე ბი და რი ტო რი კის სიმ წ ვა ვე. მხა რე ე ბის 
გა ღი ზი ა ნე ბა შე იძ ლე ბა ავ ხ ს ნათ ორი ვე მხრი დან მრა ვა ლი გა რე მო-
ე ბით.
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რუ სე თი:

•	 მკაც რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და ნა ტოს აღ მო სავ ლე თით გა-
ფარ თო ე ბას და მას ში სა ქარ თ ვე ლო სა და უკ რა ი ნის შე საძ ლო 
გა წევ რი ა ნე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბის პერ ს პექ ტი ვე-
ბი ზრდი და რუ სე თის აგ რე სი ას და პრო ცე სის ძა ლის მი ე რი 
გზით შე ჩე რე ბის წი ნა პი რო ბას. 2011 წლის 21 ნო ემ ბერს, რუ-
სე თის პრე ზი დენ ტ მა დი მიტ რი მედ ვე დევ მა ვლა დი კავ კაზ-
ში სამ ხედ რო ებ თან შეხ ვედ რი სას სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ 
„მშვიდობის იძუ ლე ბის ოპე რა ცი ას“ უწო და „აუცილებელი“ 
და გა ნაცხა და, რომ ამით მათ შეძ ლეს სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში 
გა წევ რი ა ნე ბის შე ჩე რე ბა - „2008 წელს ჩვენ რომ შევ მ კ რ თა-
ლი ყა ვით, გე ო პო ლი ტი კუ რი მოწყო ბა ახ ლა სულ სხვა იქ ნე-
ბო და და მთე ლი რი გი ის ქვეყ ნე ბი, რო მელ თა ხე ლოვ ნუ რად 
შეთ რე ვა საც ცდი ლობ დ ნენ ჩრდი ლო–ატ ლან ტი კურ ალი ან-
ს ში, უკ ვე იქ იქ ნე ბოდ ნენ“ (სივილ ჯორ ჯია 2011);

•	 აკ რი ტი კებ და სა ქარ თ ვე ლო სად მი და სავ ლე თის სამ ხედ-
რო დახ მა რე ბას. მათ მი ერ თავ დაც ვის სის ტე მე ბის გან ვი-
თა რე ბის ხელ შეწყო ბას, ქარ თუ ლი შე ი რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის 
წვრთნა სა და აღ ჭურ ვას. კრემ ლი ასე ვე შეშ ფო თე ბას გა მოთ-
ქ ვამ და თავ დაც ვის სექ ტო რის მზარ დი და ფი ნან სე ბის მი-
მართ და ადა ნა შა უ ლებ და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას 
სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი სათ ვის მზა დე ბა ში;

•	 გა ა ნაწყე ნა აჭა რის ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კა ზე ცენ ტ რა-
ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ტ რო ლის გან მ ტ კი ცე ბამ, რა მაც 
კრემლს და ა კარ გ ვი ნა რე გი ონ ზე გავ ლე ნა. მოს კოვ მა გა ით-
ვა ლის წი ნა რა აჭა რის გა მოც დი ლე ბა, არ და უშ ვა ცხინ ვა ლის 
რე გი ონ ში ქარ თუ ლი სცე ნა რით მა რი ო ნე ტუ ლი რე ჟი მის 
შეც ვ ლა;

•	 უარ ყო ფი თად შეხ ვ და სა ქარ თ ვე ლო დან სამ ხედ რო ბა ზე ბის 
გაყ ვა ნას და არ და თან ხ მ და გუ და უ თა ში დის ლო ცი რე ბუ ლი 
ბა ზის ინ ს პექ ტი რე ბას; 

•	 გა ნა რის ხა იმან, რომ დი დი ზე წო ლის მი უ ხე და ვად სა ქართ -
ვე ლომ არ დათ მო სომ ხეთ თან და მა კავ ში რე ბე ლი გაზ - 
სა დე ნი; 

•	 პი რად გა მოწ ვე ვად იღებ და ენერ გე ტი კულ და სატ რან ს პორ-
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ტო პრო ექ ტებ ში სა ქარ თ ვე ლოს აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას, სუ-
ა მის ფორ მა ტის გა აქ ტი უ რე ბა სა და სა ქარ თ ვე ლო -უკ რა ი ნის 
ტან დემს.

სა ქარ თ ვე ლო:

•	 მო ითხოვ და მი სი სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რი უ ლი 
მთლი ა ნო ბის პა ტი ვის ცე მას; დევ ნილ თა მშვი დო ბი ა ნი დაბ-
რუ ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას; 

•	 გმობ და რუ სე თის მი ერ სე პა რა ტის ტე ბის პო ლი ტი კურ და 
სამ ხედ რო მხარ და ჭე რას; მა რი ო ნე ტუ ლი რე ჟი მის სტრუქ-
ტუ რებ ში რუ სე თის მო ქა ლა ქე ე ბის და ნიშ ვ ნას;

•	 მო ითხოვ და რუ სე თის სამ შ ვი დო ბო ძა ლე ბის მხრი დან ობი-
ექ ტურ მუ შა ო ბას, სამ ხედ რო პრო ვო კა ცი ე ბის აღ კ ვე თას, ასე-
ვე მო ლა პა რა კე ბის ფორ მა ტე ბი სა და სამ შ ვი დო ბო მი სი ე ბის 
ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ას;  

•	 პო ლი ტი კურ ზე წო ლად აფა სებ და რუ სე თის მხრი დან ენერ-
გე ტი კულ შან ტაჟს; რუ სე თის ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი პრო დუქ-
ცი ის აკ რ ძალ ვა სა და ქარ თ ვე ლე ბის არა ჰუ მა ნურ ექ ს ტ რა დი-
ცი ას; 

•	 გმობ და რუ სე თის მხრი დან გახ ში რე ბულ სა ჰა ე რო და საზღ-
ვაო სივ რ ცის დარ ღ ვე ვას, ითხოვ და მათ ზე სა თა ნა დო რე ა გი-
რე ბა სა და გა მო ძი ე ბას.

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის მი უ ხე და ვად რუ სე თი გა ნაგ რ ძობ-
და აგ რე სი ულ პო ლი ტი კას არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლოს, არა მედ ზო-
გა დად სხვა პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის მი მართ. კრემ ლი მი ზან მი მარ-
თუ ლად ქმნი და და ძა ბუ ლო ბის კე რებს, რა თა წარ მო ე ჩი ნა სა კუ თა რი 
რო ლი და არ და ე კარ გა მათ ზე კონ ტ რო ლი. შე და რე ბით უმ ტ კივ ნე-
უ ლოდ ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებ მა მო ა ხერ ხეს იმ პე რი ის ნან გ რე-
ვე ბი დან თა ვის დაღ წე ვა. დიდ მა ქვეყ ნებ მა კი შეძ ლეს მსხვერ პ ლის 
გა რე შე პრობ ლე მის არი დე ბა. უკ რა ი ნამ დი დი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის 
მი უ ხე და ვად შეძ ლო ყი რი მის სა კუ თარ საზღ ვ რებ ში შე ნარ ჩუ ნე ბა, 
ხო ლო ყა ზა ხეთ მა ქვეყ ნის ჩრდი ლო ეთ ში გავ ლე ნის გაძ ლი ე რე ბის 
მიზ ნით დე და ქა ლა ქი ალ მა -ა ტი დან ას ტა ნა ში გა და ი ტა ნა. მი უ ხე-
და ვად ამ ნა ბი ჯე ბი სა, რუ სე თი ისე დაც ით ვა ლის წი ნებ და ქვეყ ნე ბის 
ზო მებს და შო რე ულ პერ ს პექ ტი ვა ში მათ თან და პი რის პი რე ბის შე-
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დე გებს. სამ წუ ხა როდ, პა ტა რა ქვეყ ნე ბი ვერ გა და ურ ჩენ სის ხ ლი ან 
კონ ფ ლიქ ტებს და დღემ დე გა და უჭ რე ლია მთი ა ნი ყა რა ბა ღი სა და 
დნეს ტ რის პი რე თის პრობ ლე მე ბის და რე გუ ლი რე ბის ბე დი.   

კრემ ლ მა სან დო ო ბის თვალ საზ რი სით სე რი ო ზუ ლი ჩრდი ლი მი-
ა ყე ნა სა კუ თარ რე პუ ტა ცი ას. მი სი პო ლი ტი კის გა უ აზ რებ ლო ბა არ 
ექ ვემ დე ბა რე ბო და არა ნა ირ ლო გი კას ან ახ ს ნას. ის, რომ რუ სეთს 
შე ექ მ ნას პრობ ლე მე ბი სა ქარ თ ვე ლოს თან არ იწ ვევს არა ნა ირ გაკ-
ვირ ვე ბას, იმის ფონ ზე, რომ დრო დად რო სა გან გა შო ნიშ ნუ ლამ დე 
ადის მოს კოვ სა და მინსკს შო რის რი ტო რი კის სიმ წ ვა ვე. ბე ლა რუსს, 
რო მე ლიც კვლავ ინარ ჩუ ნებს მმარ თ ვე ლო ბის ძველ ფორ მას, გა უქ-
მე ბუ ლი აქვს სა საზღ ვ რო კონ ტ რო ლი, მო ნა წი ლე ობს ერ თი ან სა ბა-
ჟო სის ტე მა ში და დიდ ყუ რადღე ბას უთ მობს რუ სეთ თან სამ ხედ რო 
თა ნამ შ რომ ლო ბას; რომ არა ფე რი ვთქვათ კულ ტუ რულ - რე ლი გი უ-
რი სი ახ ლო ვე ზე და რუ სუ ლი ენის დო მი ნი რე ბა ზე. გა ურ კ ვე ვე ლი ა, 
რა ტომ ახ დენს რუ სე თი ბე ლა რუს ზე ზე წო ლას და კრემ ლის რო მელ 
სტან დარ ტებს ვე ღარ აკ მა ყო ფი ლებს „ლუკა“. ბე ლა რუს ზე ზე წო ლა 
და ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის და სუს ტე ბა ხომ პირ და პირ გავ ლე ნას იქო-
ნი ებს რუ სეთ ზე, რა მაც შე საძ ლე ბე ლია გა მო იწ ვი ოს მინ ს კის მი ერ 
მოს კოვ თან ურ თი ერ თო ბე ბის გა და ხედ ვა. ის, რომ დღეს პოს ტ საბ-
ჭო თა ქვეყ ნე ბის ნა წილს აღე ბუ ლი აქვთ პრო და სავ ლუ რი კურ სი 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა კრემ ლის პო ლი ტი კის „დამსახურებაა“. კრემ-
ლ მა აგ რე სი უ ლი პო ლი ტი კით მო ახ დი ნა სა კუ თა რი თა ვის იზო ლა-
ცია და გზა გა უხ ს ნა და სავ ლე თის პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ 
მის წ რა ფე ბებს. თურ ქეთს სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა და ებ რუ ნე ბი ნა გავ ლე ნა 
პან თურ ქულ სამ ყა რო ზე სა კუ თა რი პო ზი ცი ე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად. 
რუ სეთ მა კავ კა სი ა ში სი ტუ ა ცი ის არე ვით სცა და რე გი ო ნის იზო ლა-
ცი ა, თუმ ცა იგი თა ვად აღ მოჩ ნ და თა მაშ გა რე მდო მა რე ო ბა ში, რი-
თაც გზა გა უხ ს ნა სამ ხ რეთ კავ კა სი ის მი მართ და სავ ლე თის და ინ ტე-
რე სე ბას და ახა ლი ენერ გე ტი კუ ლი დე რეფ ნის გახ ს ნას. ენერ გე ტი-
კულ მა პრო ექ ტებ მა იმე დი გა უ ჩი ნა არა მარ ტო სამ ხ რეთ კავ კა სი ას, 
არა მედ ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნებ საც, რა მაც სე რი ო ზუ ლად და-
ა სუს ტა კას პი ის აუზის ქვეყ ნებ ზე რუ სე თის გავ ლე ნა. ტრან ს კავ კა-
სი უ რი რკი ნიგ ზის გა თიშ ვით რუ სე თი ეკო ნო მი კუ რად და სამ ხედ-
რო თვალ საზ რი სით თა ვად ჩა მო შორ და სამ ხ რეთ კავ კა სი ას, რა მაც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და ა ყე ნა სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში 
რუ სე თის უმ თავ რე სი მო კავ ში რის, სომ ხე თის ეკო ნო მი კა და მას-
ში გან თავ სე ბუ ლი რუ სუ ლი ბა ზე ბის ლო ჯის ტი კა. და სავ ლეთ თან 
ეკო ნო მი კურ მა და ენერ გე ტი კულ მა თა ნამ შ რომ ლო ბამ გა ა ჩი ნა ნა-
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ტო სა და ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბის სურ ვი ლი, რა თა სამ ხედ რო 
და ეკო ნო მი კურ სის ტე მა ში შეს ვ ლით სა ბო ლო ოდ დას რუ ლე ბუ ლი-
ყო რა ი მე ფორ მით რუ სე თის მი ერ გავ ლე ნის სფე რო ე ბის დაბ რუ ნე-
ბის მცდე ლო ბა. რიგ პოს ტ საბ ჭო თა სა ხელ მ წი ფო ებს ასე ვე გა უჩ ნ-
დათ და სავ ლეთ თან კულ ტუ რუ ლი ასო ცი რე ბი სა და ევ რო პე ლო ბის 
გან ც და, და სავ ლურ სტან დარ ტებ თან მი ახ ლო ე ბის სურ ვი ლი. ყო ვე-
ლი ვემ კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რა და სავ ლე თის პო ზი ცი ე ბი, რად გან 
რუ სე თი არ იძ ლე ო და ცი ვი ლი ზე ბუ ლო ბის, წარ მა ტე ბი სა და გან ვი-
თა რე ბის მა გა ლითს.  

სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის აღ დ გე ნა უმ ნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნეს სა კითხს წარ მო ად გენს, რად გან ურ თი ერ თო ბის გა ყინ-
ვით თა ვად სა ქარ თ ვე ლო გა მო ვა წა გე ბუ ლი, რაც კი დევ უფ რო დაგ-
ვა შო რებს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის რე ინ ტეგ რა ცი ას და სა სი-
კე თოდ არ წა ად გე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას. რუ სეთ თან 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის ერ თა დერთ ბერ კეტს მთე ლი მსოფ ლი ო-
სათ ვის სწო რედ რომ დი ა ლო გი წარ მო ად გენს და ამი ტო მაც სა ქარ-
თ ვე ლო არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და შე უდ გეს 
სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას. რუ სეთ თან დი ა ლო გი უნ და ეფუძ-
ნე ბო დეს გახ ს ნილ და გუ ლახ დილ დიპ ლო მა ტი ას, რად გან თუ თავს 
მო ვიტყუ ებთ, ამით მოტყუ ე ბუ ლე ბი თა ვად ვე დავ რ ჩე ბით, ხო ლო 
თუ რუ სეთს მო ვატყუ ებთ, სა პა სუ ხოდ იგი შე სა ბა მი სად დაგ ვ ს ჯის. 
აუცი ლე ბე ლია ფრთხი ლი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა, რა თა არ და უშ ვათ 
და სავ ლეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის გა ფუ ჭე ბა; საფ რ თხე არ შე ვუქ მ-
ნათ ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ულ გან ვი თა რე ბა სა და ეკო ნო მი კურ თა ვი-
სუფ ლე ბას; თა ვი დან ავი ცი ლოთ ახა ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის გაღ ვი ვე-
ბა. მთა ვა რია სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის ერ თ გუ ლე ბა და პო ლი ტი კის 
ფორ მი რე ბი სას წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 

„მიუტევეთ მტრებს, მაგ რამ არას დ როს და გა ვიწყ დეთ მა თი სა ხე ლე-
ბი“ - ჯონ ფიც ჯე რალდ კე ნე დი (John F. Kennedy – „Forgive your en-
emies, but never forget their names).     
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სა გა რეო ვექ ტო რი და სა ქარ თ ვე ლოს და სავ ლუ რი კურ სი

სა ქარ თ ვე ლო, რო გორც უძ ვე ლე სი ქრის ტი ნუ ლი ქვე ყა ნა, გან ვი თა-
რე ბის მა გა ლითს და სავ ლეთ ში ხე დავ და და თვით მ ყო ფა დო ბის გა-
დარ ჩე ნი სათ ვის და სავ ლეთ თან პარ ტ ნი ო რო ბას მი იჩ ნევ და. ამ დე-
ნად შემ თხ ვე ვი თი არ იყო საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ სა-
ქარ თ ვე ლოს მი ერ და სავ ლუ რი პო ლი ტი კუ რი კურ სის არ ჩე ვა.

ად რე ულ პე რი ოდ ში ქარ თ ველ მე ფე ებ ში არ სე ბობ და პრო ბი ზან ტი-
უ ლი პო ლი ტი კუ რი გან წყო ბა, რაც აისა ხე ბო და პო ლი ტი კურ - სამ-
ხედ რო მე კავ ში რე ო ბა სა და რე ლი გი ურ - კულ ტუ რულ თა ნა ზი ა რე-
ბა ში. ქარ თ ვე ლი მე ფე ე ბი ხში რად მოგ ზა უ რობ დ ნენ წმი და მი წა ზე, 
თაყ ვანს სცემ დენ სიწ მინ დე ებს, გა ი ღებ დენ შე წი რუ ლო ბებს და მო-
ვა ლედ თვლიდ ნენ თავს ებ რ ძო ლათ ქრის ტი ა ნუ ლი სიწ მინ დე ე ბის 
და სა ცა ვად. მე ხუ თე სა უ კუ ნე ში, მე ფე ვახ ტანგ გორ გა სალ მა ირან სა 
და ბი ზან ტი ას შო რის არ ჩე ვა ნი უკა ნას კ ნელ ზე გა ა კე თა, რაც სა ბო-
ლო ოდ სი ცოცხ ლის ფა სად და უჯ და. ბი ზან ტი ას თან ურ თი ერ თო-
ბე ბის გაძ ლი რე ბის მიზ ნით მან მე ო რე ჯერ იქორ წი ნა ბი ზან ტი ის 
კე ის რის (სავარაუდოდ, იმ პე რა ტორ ლე ო ნის 457-474 წწ.) ასულ 
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ელე ნე ზე. ბი ზან ტი ას თან ახ ლო ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ 
პა რა ლე ლუ რად გა ამ წ ვა ვა ურ თი ერ თო ბა ირან თან. ირა ნის შაჰ მა 
ვახ ტანგ გორ გა სალს შეს თა ვა ზა  მე კავ ში რე ო ბა ბი ზან ტი ის წი ნა აღ-
მ დეგ. ასეთ წი ნა და დე ბა ზე უარის მი ღე ბამ სა ბა ბი და უ დო ქარ თ-
ლ ში ირა ნის შა ჰის ახალ გა მო ლაშ ქ რე ბას. ივ რის პი რას გა მარ თულ 
ომ ში (სავარაუდოდ 491 ან 502 წლე ბი) სა სიკ ვ დი ლოდ დაჭ რილ მა 
ქარ თ ლის მე ფემ ერს ან დერ ძად და უ ბა რა პრო ბი ზან ტი უ ლი პო ლი-
ტი კუ რი კურ სის შე ნარ ჩუ ნე ბა - “თქუენ, მკვიდ რ ნო ქარ თ ლი სა ნო, 
მო იხ სე ნეთ კე თილ ნი ჩემ ნი, რა მე თუ პირ ვე ლად სახ ლი სა ჩე მი სა მი-
ერ მი ი ღეთ ნა თე ლი სა უ კუ ნო, და მე ხორ ცი ე ლებ რი თა დი დე ბი თა 
გა დი დენ თქუ ენ ნა თე სავ თა ჩემ თა. და სახ ლ სა ჩუ ენ სა ნუ შე უ რაცხ-
ჰ ყოფთ, და სი ყუ ა რულ სა ბერ ძენ თა სა ნუ და უ ტე ობთ” (ე. ცა გა რე იშ-
ვი ლი).

ქარ თულ ცნო ბი ე რე ბა ში და სავ ლე თი ყო ველ თ ვის რჩე ბო და ერის 
ხსნის ერ თა დერთ გზად, რაც უკავ შირ დე ბო და დი დი ილი ას სიტყ-
ვე ბით ქარ თუ ლი იდენ ტო ბის  – „ენა, მა მუ ლი, სარ წ მუ ნო ე ბა“ გა დარ-
ჩე ნას. სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე ქარ თ ვე ლი მე ფე ე ბი და ერის კა ცე ბი 
მრა ვალ გ ზის შე ე ცად ნენ და სავ ლე თი სა გან დახ მა რე ბის მი ღე ბას აღ-
მო სავ ლუ რი იმ პე რი ე ბის ექ ს პან სი ის შე სა ჩე რებ ლად. სა ქარ თ ვე ლო-
სათ ვის ქმე დი თი მხარ და ჭე რის გა წე ვას და სავ ლე თი გრძელ ვა დი ან 
პერ ს პექ ტი ვებ ში ხე დავ და, მა შინ რო დე საც თა ვად შეძ ლებ და აღ-
მო სავ ლუ რი იმ პე რი ე ბის წი აღ ში შეს ვ ლა სა და სა კუ თა რი გავ ლე ნის 
სფე რო ე ბის მო პო ვე ბას. მი უ ხე და ვად მრა ვა ლი იმედ გაც რუ ე ბი სა 
ქარ თ ვე ლე ბი მა ინც არ კარ გავ დ ნენ და სავ ლე თის დახ მა რე ბის იმედ-
სა და ნდო ბას. 

სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი გზა გა ნა პი რო ბა და სავ ლუ რი ფა სე უ ლო-
ბე ბის მი მართ სწრაფ ვამ, კულ ტუ რულ მა და რე ლი გი ურ მა სი ახ ლო-
ემ. ევ რო პა ქარ თ ვე ლე ბი სათ ვის წარ მო ად გენ და შთა გო ნე ბის წყა როს 
ჰუ მა ნიზ მის, თა ვი სუფ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, 
რაც ნათ ლად აისა ხა მე-18-19 სა უ კუ ნის ქარ თ ვე ლი სა ზო გა დო მოღ-
ვა წე ე ბის შე ხე დუ ლე ბებ ში. ევ რო პა ში მე-18-19 სა უ კუ ნის გან მან თა-
ვი სუფ ლე ბელ მა მოძ რა ო ბებ მა და დე ბი თი მუხ ტი შე ი ტა ნეს ქარ თ-
ველ ერის კა ცებ ში. ილია ჭავ ჭა ვა ძე ში აღ ტა ცე ბას იწ ვევ და ჯუ ზე პე 
გა რი ბალ დის მე თა უ რო ბით იტა ლი ე ლი ხალ ხის გა მარ ჯ ვე ბა და 
ეროვ ნუ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დ გე ნა. იგი შე ნატ რო და თა ვის ქვე ყა ნა-
ში მო ნო ბის ბორ კი ლე ბის მტვრე ვის ხმის გა გო ნე ბას და საფ რან გე-
თის რე ვო ლუ ცი ის მსგავ სად სა ფუძ ვ ლად უდებ და დე ვიზს - „ძმობა, 
ერ თო ბა, თა ვი სუფ ლე ბა“. გან მა ნათ ლებ ლო ბას თან ერ თად პო ლი-
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ტი კურ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბო და ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა და სხვა სა ზო გა-
დო მოღ ვა წე ე ბის მი ერ თერ გ და ლე ულ თა და წე რა- კითხ ვის გა მავ რ-
ცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის შექ მ ნა. თერ გ და ლე ულ თა სამ უმ თავ რეს 
ამო ცა ნას წარ მო ად გენ და: ქარ თუ ლი ცნო ბი ე რე ბის გაღ ვი ძე ბა და 
გაძ ლი ე რე ბა; ერის კონ სო ლი და ცია სა ერ თო მიზ ნის ირ გ ვ ლივ; მო-
მა ვა ლი თა ო ბე ბის გა ნათ ლე ბა, მათ თ ვის ევ რო პუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბის 
შეს წავ ლა და სა მოქ მე დოდ ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბა.

„ყმაწვილ-კაცობა უნ და მომ ზად დეს ბე ჯი თის და ზედ მი წევ ნის 
ცოდ ნი თა, უნ და, რამ დე ნა დაც შე საძ ლო ა, ძი რე უ ლად შე ის წავ ლოს 
ევ რო პუ ლი მეც ნი ე რე ბა, წინ გა იმ ძღ ვა როს ევ რო პის გა მოც დი ლე ბა, 
და ამ თოფ -ი ა რა ღით შე უდ გეს ჩვე ნი ქვეყ ნის საქ მეს. უამი სოდ იმ 
მო ე დან ზე, რო მე ლიც ჩვენ ზე მოთ ვი გუ ლის ხ მეთ, კა ცი ერთ ბიჯ საც 
რი გი ა ნად და სამ კ ვიდ როდ ვერ წარ დ გამს, და იმ სა განს და გზას, 
რო მე ლიც ჩვენ აღ ვ ნიშ ნეთ, ვე რა ფერს სა ბო ლო ოდ ვერ და ამ ჩ ნევს“ 
(ბაქრაძე 2006). 

თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა-
ში უდი დე სი წვლი ლი მი უძღ ვის და სავ ლეთს. 1918 წელს, და სავ ლე-
თის ზე გავ ლე ნის შე დე გად შე იქ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი 
რეს პუბ ლი კა და მი ღე ბუ ლი იქ ნა „საქართველოს და მო უ კი დებ ლო-
ბის აქ ტი“. და სავ ლე თის ხელ შეწყო ბა გა მო ი ხა ტა იმი თაც, რომ და-
მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბი დან უახ ლო ეს პე რი ოდ ში ევ რო პი სა 
და მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან მა სა ხელ მ წი ფო ებ მა ოფი ცი ა ლუ რად აღი ა რეს 
სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა, რა მაც გარ კ ვე უ ლი წვლი ლი შე-
ი ტა ნა რუ სე თის იმ პე რი ის იური დი ულ და ფაქ ტობ რივ რღვე ვა ში. 
დი დი წი ნა აღ მ დე გო ბის მი უ ხე და ვად რუ სე თის იმ პე რია იძუ ლე ბუ-
ლი გახ და, რომ თა ვა დაც ეც ნო სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა. 
და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფოდ არ სე ბო ბის სამ მა წელ მა ქარ თ ველ 
ხალხს მი ა ნი ჭა და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბი სა და თვით გა მორ კ-
ვე ვის უფ ლე ბა. რომ არა 1918-1921 წლე ბის პირ ვე ლი რეს პუბ ლი კა 
შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და რუ სე თის იმ პე რი ი დან რე ა ლუ რად თა ვის 
დაღ წე ვა. 

მე–20 სა უ კუ ნის და საწყის ში ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის გან-
მ ტ კი ცე ბას ემ სა ხუ რე ბო და პო ლო ნე თის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პო ლი-
ტი კუ რი მოძღ ვ რე ბა და მიმ დი ნა რე ო ბა – „პრომეთეიზმი“, რო მელ-
საც სა თა ვე ჩა უ ყა რა და გა ნა ვი თა რა სა ქარ თ ვე ლოს დიდ მა ქო მაგ მა 
პო ლო ნე თის მე ო რე რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტ მა, მარ შალ მა იუზეფ 
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პილ სუც კიმ. მიმ დი ნა რე ო ბა - „პრომეთეიზმი“ მიზ ნად ისა ხავ და 
რუ სე თის იმ პე რი ა ში მცხოვ რე ბი ერე ბის დახ მა რე ბას და სა ხელ-
წო დე ბი დან გა მომ დი ნა რე ძი რი თა დი აქ ცენ ტი კავ კა სი ელ ხალ ხ-
ზე კეთ დე ბო და. დღეს „პრომეთეიზმი“ შეც ვ ლი ლი სა ხე ლი თა და 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბით გა ნაგ რ ძობს არ სე ბო ბას, იგი ვე პო-
ლო ნე თი სა და შვე დე თის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის 
– „აღმოსავლეთი პარ ტ ნი ო რო ბა“ სა ხით. ევ რო კავ ში რის თა ნამ შ რომ-
ლო ბი სა და მხარ და ჭე რის ახა ლი ფორ მა ტი – „აღმოსავლეთ პარ ტ ნი-
ო რო ბა“ მიზ ნად ისა ხავს ევ რო პის ნა წილ ში არ სე ბუ ლი პოს ტ საბ ჭო-
თა ქვეყ ნე ბის (უკრაინა, მოლ და ვე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი, სა ქარ თ ვე ლო, 
სომ ხე თი, ბე ლა რუ სი) დე მოკ რა ტი ულ ტრან ს ფორ მა ცი ას,  ევ რო კავ-
შირ თან მათ ინ ტეგ რა ცი ა სა და რუ სუ ლი პო ლი ტი კუ რი ორ ბი ტი დან 
სა ბო ლო ოდ გა მოყ ვა ნას. რუ სულ პო ლი ტი კურ ორ ბი ტა ში არ იგუ-
ლის ხ მე ბა მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მარ წუ ხე ბი-
სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა, არა მედ იგი მო ი ცავს ფარ თო სპექ ტ რით სა-
ჯა რო სექ ტო რე ბის კო მუ ნის ტუ რი დან და სავ ლურ ზე კულ ტუ რულ - 
მენ ტა ლურ გა დაწყო ბას. 

მე ო რე მსოფ ლიო ომ მა და შემ დ გომ, ევ რო პა ში კო მუ ნის ტუ რი 
მმარ თ ვე ლო ბის დას რუ ლე ბამ სუ ლი ჩა ბე რა ახა ლი შთა გო ნე ბის - 
„ევროპული იდენ ტო ბის“ და ბა დე ბას. რო ბერტ შუ მა ნის ომის შემ დ-
გომ მა გეგ მამ ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის მო ტი ვით გა ა ერ თი ა ნა 
ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის ირ გ ვ ლივ და ჩა მო ა ყა ლი ბა 
ურ თი ერ თო ბე ბის ახ ლე ბუ რი წეს რი გი მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი გა ერ-
თი ა ნე ბის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ეტა პობ რი ვად ევ რო კავ ში რად გარ-
და იქ მ ნა. მულ ტი ნა ცი ო ნა ლურ მა სის ტე მამ გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ითა-
მა შა  მშვი დო ბის გამ ტ კი ცე ბის, ნდო ბის აღ დ გე ნის, ეკო ნო მი კის რე-
ა ბი ლი ტა ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის მხრივ. იგი ევო ლუ ცი უ რად ჩა მო-
ყა ლიბ და რო გორც ძლი ე რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის ოჯა ხი და ფუძ ნე ბუ ლი 
სა ერ თო ფა სე უ ლო ბებ ზე, ნორ მებ სა და ხედ ვებ ზე. ევ რო პას მა ნამ დე 
არას დ როს არ ჰქო ნია ევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის ერ თი ა ნი 
მო დე ლი და არც სა ხელ მ წი ფო ე ბის ინ ტეგ რა ცი ის ერ თი ა ნი სის ტე მა.   

აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა ლურ ევ რო პა ში კო მუ ნის ტუ რი მმარ თ ვე-
ლო ბის დამ ხო ბამ გა აღ ვი ვა ყო ფი ლი ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ქვეყ ნებ ში „ევროპულ ოჯახ ში“ დაბ რუ ნე ბის გრძნო ბა, რაც თა ვის 
მხრივ ნიშ ნავ და თა ვი სუ ფალ, და მო უ კი დე ბელ და თა ნა მედ რო-
ვე ევ რო პულ ქვეყ ნებ თან თა ნაცხოვ რე ბას; დე მოკ რა ტი ის, სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პულ ნორ მებ თან შე-
სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნას; რუ სე თის გავ ლე ნი სა გან თავ დაც ვას და შე-



43

სა ბა მი სად ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბას. მა ას ტ რიხ ტის 
ხელ შეკ რუ ლე ბამ და კო პერ ჰა გე ნის კრი ტე რი უ მებ მა გან საზღ ვ რეს 
ევ რო პე ლო ბი სა და ევ რო კავ ში რის გა ფარ თო ე ბის პრინ ცი პე ბი. კერ-
ძოდ, გა ნი საზღ ვ რა სა ერ თო ხედ ვა ინ ს ტი ტუ ცი ურ დე მოკ რა ტი ა ზე, 
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა ზე, ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ სა და სა ბაზ რო ეკო-
ნო მი კა ზე. ყო ვე ლი ვემ წარ მოშ ვა ქვეყ ნებ ში დე მოკ რა ტი უ ლი ტრან-
ს ფორ მა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბა, რა თა შე სა ბა მი სო ბა ში მო სუ ლიყ ვ ნენ 
ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან. ამ დე ნად, გახ დე ევ რო პე ლი ნიშ ნავს 
იმას, რომ იყო ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის მსგავ სი.  

ტრან ს ფორ მა ცი ის პრო ცეს მა ეროვ ნუ ლო ბის გრძნო ბის ამაღ ლე ბის 
პა რა ლე ლუ რად ხე ლი შე უწყო კოს მო პო ლი ტუ რი – „ევროპული“ 
იდენ ტო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ევ რო პათ მ ცოდ ნე თა ერ თი ნა წი ლი თა-
ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის უმ თავ რეს ფაქ-
ტო რად მე ო რე მსოფ ლიო ომის და მან გ რე ველ შე დეგს ასა ხე ლებს. 
ომ მა ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა აზ როვ ნე ბა ზე ევ რო პის მნიშ ვ ნე ლო ბის 
მი მართ. იგი გახ და სა კა მა თო იდე ა, რო მე ლიც მუდ მი ვად გა ნიც დი-
და და გა ნიც დის ცვლი ლე ბებს სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბა ში. მეც-
ნი ე რე ბის სხვა ჯგუ ფი თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბას ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სით ხსნის, რომ ლის 
მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლა საც წარ მო ად გენს ტრან ს ნა ცი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო 
სექ ტო რი. მა თი მტკი ცე ბით დღე ი სათ ვის ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის 
ბევრ მო ქა ლა ქეს სა კუ თარ ეროვ ნულ იდენ ტო ბას თან ერ თად გა აჩ-
ნი ათ და მა ტე ბით ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბაც. არ სე ბობს ეკო ნო მის ტე-
ბის მიდ გო მე ბი ევ რო პულ იდენ ტო ბა სა და ევ რო პის მო მა ვალ თან 
და კავ ში რე ბით. მა თი მტკი ცე ბით ევ რო პულ მა ეკო ნო მი კურ მა პრო-
ექ ტებ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლეს სა ზო გა დო ე ბის ფა სე უ ლო ბე ბი 
და შე ხე დუ ლე ბე ბი. პრო ექ ტებ მა გა ზარ დეს ერე ბის ურ თი ერ თ ქ მე-
დე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა მაც წა ა ხა ლი სა ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბის, 
მა სობ რი ვი კულ ტუ რი სა და პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა. სა ყუ რადღე-
ბოა ასე ვე იმ მეც ნი რე ბის მო საზ რე ბა, რომ ლე ბიც ევ რო პუ ლი იდენ-
ტო ბის ფორ მი რე ბას აღ წე რენ კულ ტუ რუ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვ ნე-
ლო ბით. ფარ თო გა გე ბით ევ რო პე ლო ბა და ევ რო პუ ლი სა ზო გა დო ე-
ბის ფორ მი რე ბა გა ნა პი რო ბეს ინ ს ტი ტუ ცი ურ მა პრო ექ ტებ მა. ევ რო-
პულ მა ინ ტეგ რა ცი ამ მო ახ დი ნა სა ზო გა დო ე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ა, 
რაც აისა ხა კულ ტუ რა თა, იდენ ტო ბე ბი სა და მმარ თ ვე ლო ბის ფორ-
მე ბის რე კონ ფი გუ რა ცი ა ში.     

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლოს მი ე ცა სა შუ ა ლე ბა 
გა ნე საზღ ვ რა სა ხელ მ წი ფოს ფორ მი რე ბის სა ფუძ ვ ლე ბი და სა გა რეო 
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პო ლი ტი კუ რი ვექ ტო რი. იმ პე რი ე ბის წი აღ ში თა ნა არ სე ბო ბამ თა ვი-
სი გავ ლე ნა იქო ნია სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა 
და პო ლი ტი კურ კულ ტუ რა ზე. ამი ტო მაც ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ქარ თუ-
ლი ცნო ბი ე რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია და სავ ლურ, აღ მო სავ ლურ და 
საბ ჭო თა ღი რე ბუ ლე ბებ თან, რაც თა ვის მხრივ კითხ ვას ბა დებს სა-
კუ თა რი თა ვის შე მეც ნე ბა სა და იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბით. 

საბ ჭო თა პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო მო ი აზ რე ბო და, რო გორც ქვეყ ნის 
სამ ხ რე თი ნა წი ლი და მო სახ ლე ო ბაც იწო დე ბო და, რო გორც სამ ხ-
რე თე ლე ბი. იმ დრო ი სათ ვის მო სახ ლე ო ბა ში ევ რო პე ლო ბის გან ც-
დას ჭარ ბობ და აღ მო სავ ლე თის კულ ტუ რას თან სი ახ ლო ვე. საბ ჭო-
თა იდე ო ლო გია მოჩ ვე ნე ბი თად ქმნი და „საბჭოთა ადა მი ა ნის“ ანუ 
„ჰომო სო ვი ე ტი კუ სის“ კულტს, რა მაც სა ქარ თ ვე ლო ში რე ა ლუ რად 
ვერ მო ი კი და ფე ხი და დღეს თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა იმის თქმა, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ში იდენ ტო ბის მხრივ არ არ სე ბობს „ჰომო სო ვი-
ე ტი კუ სის“ გან ც და.  

სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ არ ჩე ულ მა და სავ ლურ მა პო ლი ტი კურ მა კურ-
ს მა წი ნა პლან ზე წა მო წია ქარ თ ვე ლე ბის ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბის 
სა კითხი, რაც მდგო მა რე ობს ქვეყ ნის გა რეთ ევ რო პუ ლო ბის პო პუ-
ლა რი ზა ცი ა ში. ევ რო პულ ოჯახ ში დაბ რუ ნე ბა და ევ რო პე ლებ თან 
სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პულ იდენ ტო ბა ზე სა უ ბა რი მნიშ ვ ნე ლო ვან სა-
კითხს წარ მო ად გენს ქარ თ ვე ლი პო ლი კუ რი ლი დე რე ბი სათ ვის.

1999 წლის 27 იან ვარს, ევ რო საბ ჭოს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბ ლე ის სხდო მა-
ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო საბ ჭო ში გა წევ რი ა ნე ბა შემ დეგ ნა ი რად ახ ს ნა 
ზუ რაბ ჟვა ნი ამ – „მე ვარ ქარ თ ვე ლი და მა შა სა და მე ვარ ევ რო პე ლი“.  

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი, მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი ხში რად იყე ნებს 
ევ რო პის მა ღალ ტრი ბუ ნას სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბის 
და სამ ტ კი ცებ ლად. 2004 წელს მან ევ რო კავ ში რის უმაღ ლეს კო მი სარ 
ხა ვი ერ სო ლა ნას თან შეხ ვედ რის დროს გა ნაცხა და „ქართველმა ხალ-
ხ მა და ამ ტ კი ცა, რომ თა ვი სი ბუ ნე ბით და მოქ მე დე ბით არის ბო ლომ-
დე ევ რო პუ ლი ხალ ხი… ჩვენ, შე საძ ლო ა, ბევ რად უფ რო ევ რო პე ლი 
ხალ ხი ვართ, ვიდ რე ძვე ლი ევ რო პე ლე ბი… არ სე ბო ბენ ძვე ლი ევ რო-
პე ლე ბი - ესაა და სავ ლე თი ევ რო პა და არ სე ბო ბენ ახა ლი ევ რო პე ლე ბი 
- ესაა პო ლო ნე თი, უნ გ რე თი… მაგ რამ არ სე ბო ბენ, გარ და ამი სა, უძ ვე-
ლე სი ევ რო პე ლე ბი და ესე ნი ვართ ქარ თ ვე ლე ბი... “უძველესი ევ რო-
პა” მი ე სალ მე ბა “ძველ” და “ახალ” ევ რო პას და მას ევ რო პულ ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ში გა ერ თი ა ნე ბას სთხოვს“ (გვახარია 2004).
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2006 წელს ევ რო პარ ლა მენ ტის სე სი ა ზე მიწ ვე ულ მა სა ქარ თ ვე ლოს 
პრე ზე დენ ტ მა ბერ ძ ნუ ლი მი თო ლო გი ე ბის სა შუ ა ლე ბით კვლავ შე-
ახ სე ნა ევ რო პე ლებს „უძველესი ევ რო პე ლე ბის“ შე სა ხებ – „ევროპა 
ყო ველ თ ვის იყო მრა ვა ლი პა ტა რა და დი დი ერის სა ხე. ქარ თ ვე ლე-
ბი არი ან ევ რო პე ლე ბი იმ დრო ი დან, რო ცა პრო მე თე სა ქარ თ ვე ლოს 
მთებს მი ა ჯაჭ ვეს და რო ცა არ გო ნავ ტე ბი ჩვენს ქვე ყა ნა ში ოქ როს საწ-
მი სის სა ძებ ნე ლად მო ვიდ ნენ. ქარ თ ვე ლე ბი არა მხო ლოდ ევ რო პე-
ლე ბი ვართ, არა მედ გულ მ ხურ ვა ლე ევ რო პე ლე ბი ვართ“ (ასათიანი 
2006).

2013 წლის 16 თე ბერ ვალს, სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - მი ნის ტ რ მა, ბი-
ძი ნა ივა ნიშ ვილ მა „ქართული ოც ნე ბა – დე მოკ რა ტი უ ლი სა ქარ თ-
ვე ლოს“ რიგ გა რე შე ყრი ლო ბა ზე მკა ფი ოდ გა ნაცხა და, რომ სა ქარ-
თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა გა აგ რ ძე ლებს ქვეყ ნის და სავ ლუ რი ინ-
ტეგ რა ცი ის კურსს, რად გან იგი არის არა წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის, 
არა მედ ქარ თ ვე ლი ხალ ხის სა უ კუ ნე ობ რი ვი სწრაფ ვა და არ ჩე ვა ნი 
– „ევროპა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი არ ჩე ვა ნი 
არ იყო. ამას მოწ მობს ჩვე ნი სარ წ მუ ნო ე ბა, კულ ტუ რა, ქარ თ ვე ლი 
კა ცის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა. სულ ხან - სა ბას, ილი ა სა და ვა ჟას ქვე ყა-
ნა ში ვე რა ვინ და ი ჩე მებს, ვერც „ნაციონალური მოძ რა ო ბა“ და ვერც 
„ქართული ოც ნე ბა“, რომ ევ რო პუ ლი გე ზი მხო ლოდ მი სი კუთ ვ ნი-
ლე ბა ა. ტყუ ი ლი ა, რომ ევ რო პუ ლი არ ჩე ვა ნი „ნაციონალური მოძ-
რა ო ბის“ კუთ ვ ნი ლე ბა ა, ტყუ ი ლი ა, რომ ვინ მე აპი რებს ამ გზი დან 
გა დახ ვე ვას. ეს არ ჩე ვა ნი ქარ თ ველ მა ხალ ხ მა დი დი ხა ნია გა ა კე თა“ 
(Prime Time 2013).

გა საკ ვი რი არ არის, რომ სა ქარ თ ვე ლოს აქვს პრე ტენ ზია უძ ვე ლეს 
ევ რო პე ლო ბა ზე და ამა ყობს, რომ არის უძ ვე ლე სი ქრის ტი ა ნუ ლი 
ქვე ყა ნა, ვა ზი სა და ღვი ნის სამ შობ ლო, აქვს უძ ვე ლე სი არ ქე ო ლო გი-
უ რი აღ მო ჩე ნე ბი და რომ პირ ვე ლი ევ რო პე ლე ბი იყ ვ ნენ – „ზეზვა და 
მზი ა“, მაგ რამ ერ თია რას ამ ბობ შენ სა კუ თარ თავ ზე და მე ო რეა რას 
ფიქ რო ბენ სხვე ბი შენ ზე. 

დღე ი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო წარ მარ თავს აქ ტი ურ დი ა ლოგს ევ რო-
კავ შირ თან. არ სე ბობს ევ რო პულ და ევ რო ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ-
რებ ში ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ ში სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რი, რო მე ლიც 
სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ როს თან ერ თად ამ ზა დებს ევ რო პის სა მე ზობ-
ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ყო ველ წ ლი-
ურ გეგ მას. სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ფარ-
გ ლებ ში აქ ტი უ რად მუ შა ობს კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ის 
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პრო ცეს ზე, რა თა ეტა პობ რი ვად მოხ დეს ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მ-
დებ ლო და ახ ლო ე ბა. სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა  მო ი ცავს ევ რო კავ შირ-
თან პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ და კულ ტუ რულ და ახ ლო ე ბას და 
ისე თი სა კითხე ბის მხარ და ჭე რას რო გო რი ცა ა: რე ფორ მე ბის ხელ-
შეწყო ბა, დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბა, კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა-
ნი და რე გუ ლი რე ბა, ენერ გე ტი კუ ლი სა კითხე ბის ირ გ ვ ლივ თა ნამ-
შ რომ ლო ბა, ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, მო ქა ლა ქე თა მო ბი ლო ბის 
ხელ შეწყო ბა და სხვა. 

 „აღმოსავლეთ პარ ტ ნი ო რო ბა“, რო მელ საც სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა 2009 
წელს პრა ღის დეკ ლა რა ცი ის შე დე გად, წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლო–
ევ რო კავ შირს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის ახალ ეტაპს. იგი მიზ ნად 
ისა ხავს პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის ევ რო კავ შირ თან პო ლი ტი-
კურ და ეკო ნო მი კურ და ახ ლო ე ბას. „აღმოსავლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის“ 
ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა ევ რო კავ შირ თან გა-
აღ რ მა ოს ორ მ ხ რი ვი ურ თი ერ თო ბა და მი აღ წი ოს „ასოცირების შე სა-
ხებ შე თახ მე ბას“ (Association Agreement).    

სა ქარ თ ვე ლოს სწრაფ ვა გახ დეს ევ რო პუ ლი ქვე ყა ნა და კავ ში რე ბუ-
ლია სა ში ნაო და სა გა რეო პო ლი ტი კას თან. ევ რო პულ ქვეყ ნად ფორ-
მი რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი სა 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბა.    სა ზო გა დო ე ბამ უნ და 
და ი ნა ხოს თა ვი სი ად გი ლი მსოფ ლიო ცი ვი ლი ზა ცი ა ში და ხე ლი-
სუფ ლე ბის მეშ ვე ო ბით შე ე ცა დოს ღირ სე უ ლი ად გი ლის დამ კ ვიდ-
რე ბას. სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის მომ ზა დე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია 
მთავ რო ბის,  მე დი ი სა და სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თობ ლი-
ვი მუ შა ო ბა არ სე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბის გა მოვ ლე ნი სა და გა მოწ ვე ვე-
ბის სა პა სუ ხოდ. 

ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია რე გუ ლა რუ ლად კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა, 
რის სა ფუძ ველ ზეც მოხ დე ბა ქვეყ ნის მას შ ტა ბით სა ინ ფორ მა ციო და 
სხვა სა ხის კამ პა ნი ის ორ გა ნი ზე ბა. 

და სავ ლუ რი პო ლი ტი კუ რი კურ სის მი უ ხე და ვად სამ წუ ხა რო ა, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბას ჯერ კი დევ კარ გად არა აქვს გა თა ვი-
სე ბუ ლი ევ რო პე ლო ბის ფე ნო მე ნი. ყო ვე ლი ვე ნათ ლად გა მოჩ ნ და 
2012 წლის ზაფხულ ში, პრო ექ ტის – „საქართველო ევ რო პა ში“ ფარ-
გ ლებ ში, რე გი ო ნებ ში მო სახ ლე ო ბას თან გა მარ თულ შეხ ვედ რებ ში. 
მო სახ ლე ო ბა ში ევ რო პე ლო ბის მი მართ არ სე ბობს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა, რაც აიხ ს ნე ბა პო ზი ტი უ რი და ნე გა ტი უ რი მიდ-
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გო მე ბით. ამ დე ნად, კითხ ვე ბი - თუ რა არის ევ რო პა და ვართ თუ 
არა ევ რო პე ლე ბი გვაძ ლევს გან ს ხ ვა ვე ბულ პა სუ ხებს.     

სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის ერ თი ჯგუ ფი თავს ევ რო პე ლად მი იჩ-
ნევს და უმ თავ რეს არ გუ მენ ტად ასა ხე ლებს ქრის ტი ა ნულ სარ წ მუ-
ნო ე ბას, კულ ტუ რულ სი ახ ლო ვე სა და და სავ ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის 
მი მართ სწრაფ ვას. მო სახ ლე ო ბის სხვა ჯგუ ფი უმ თავ რეს აქ ცენტს 
აკე თებს კავ კა სი ურ იდენ ტო ბა ზე, რო მელ შიც ჭარ ბობს აღ მო სავ ლუ-
რი გავ ლე ნა. ისი ნი სა კუ თარ აზი ურ იდენ ტო ბას ხსნი ან არ სე ბუ ლი 
წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბით, კულ ტუ რი თა და შეზღუ დუ ლი სექ სუ ა ლუ რი 
თა ვი სუფ ლე ბით. მა თი აზ რით ევ რო პას ახა სი ა თებს ფარ თო ლი ბე-
რა ლიზ მი, რაც ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ასო ცირ დე ბა გარ ყ ვ ნი ლე ბას თან 
და შე უ თავ სებ ლო ბა ში მო დის ქარ თულ ცნო ბი ე რე ბას თან. ზო გი-
ერთ ადა მი ან ში ევ რო პა იწ ვევს სა კუ თა რი კულ ტუ რი სა და იდენ-
ტო ბის და კარ გ ვის შიშს, რა მაც დრო თა გან მავ ლო ბა ში შე საძ ლო ა, 
რომ შეც ვა ლოს ქარ თ ვე ლი კა ცის ცნო ბი ე რე ბა და ღი რე ბუ ლე ბე ბი. 
ზო გა დად მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა თან ხ მ დე ბა იმა ზე, რომ ევ-
რო პა არის გან ვი თა რე ბის სიმ ბო ლო და დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი-
ფო ე ბის ერ თო ბა, რომ ლის კე ნაც სა ქარ თ ვე ლომ აუცი ლებ ლად უნ და 
გა აგ რ ძე ლოს სვლა. ამი ტო მაც ხში რად, რო დე საც სა უ ბა რი ეხე ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს ევ რო კავ ში რი სა კენ სწრფვას, მა შინ ვე ის მე ბა კითხ ვე ბი: 
რო დის შე ვა სა ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ შირ ში? მიგ ვი ღებს თუ არა ევ-
რო პა სა ერ თო ევ რო პულ ოჯახ ში, იმ ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბით, 
პრობ ლე მე ბი თა და კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბით, რო მე ლიც გაგ-
ვაჩ ნი ა? რა უნ და გა ვა კე თოთ ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის? რა სარ გე ბელს 
მო უ ტანს ევ რო პა სა ქარ თ ვე ლოს? რა საფ რ თხის მა ტა რე ბე ლია ევ რო-
პა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის?   

სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შე წო ბი სა და მო სახ-
ლე ო ბა ში პა რა ლე ლუ რად  ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბის გა საღ ვი ვებ ლად 
აუცი ლე ბე ლია ქვეყ ნის რე ა ლუ რი და ახ ლო ე ბა ევ რო პულ ფა სე უ-
ლო ბებ თან, მის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან, მმარ თ ვე ლო ბის სტილ სა და 
დე მოკ რა ტი ის დო ნეს თან. სა ქარ თ ვე ლოს, აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ-
რა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მსგავ სად ესა ჭი რო ე ბა საბ ჭო უ რი დან 
და სავ ლურ სტან დარ ტებ ზე მენ ტა ლუ რი გა დაწყო ბა, რა თა შეძ ლოს 
მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბა ში ღირ სე უ ლი ად გი ლის და კა ვე ბა და 
სწო რი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს 
ევ რო პუ ლი მის წ რა ფე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის ტო რი უ ლი სა მარ თ ლი ა-
ნო ბის აღ დ გე ნის მხრი ვაც, რაც მიზ ნად ისა ხავს მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი 
ბრძო ლე ბის შემ დეგ ევ რო პულ ოჯახ ში სრულ ფა სო ვან დაბ რუ ნე ბას.
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Can I really consider myself as a European?

ნამ დ ვი ლად შე მიძ ლია სა კუ თა რი თა ვი  
ევ რო პე ლად მი ვიჩ ნი ო?

რო ცა ვუს მენ სიმ ღე რას „Georgia on my mind“, მე ვფიქ რობ სა ქარ თ ვე-
ლო ზე – ამე რი კის შტატ ზე კი არა, რო მელ საც რეი ჩარ ლ ზი და სხვა 
შემ ს რუ ლებ ლე ბი უმ ღე როდ ნენ, არა მედ ჩემს საყ ვა რელ სა ქარ თ ვე-
ლო ზე, რო მე ლიც მდე ბა რე ობს კავ კა სი ის მთე ბის ძირ ში; თა მარ მე-
ფის სა ა მა ყო სა ქარ თ ვე ლო ზე; შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლო ზე. . . 
მე უბ რა ლოდ შე მიყ ვარ და სა ქარ თ ვე ლო და ქარ თ ვე ლი ხალ ხი. და ამ 
სიყ ვა რულს ვე რა ფერს ვშვე ლი. ერ თი დღეც არ ყო ფი ლა რომ ერ თი 
წა მით მა ინც არ მე ფიქ როს ჩემს ქარ თ ველს მე გობ რებ ზე, სა ქარ თ ვე-
ლოს ლან დ შაპ ტ ზე, კულ ტუ რა ზე, სამ ზა რე უ ლო სა და ღვი ნო ზე. 

ჩე მი ემო ცი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის მეც-
ნი ე რულ ობი ექ ტუ რო ბას თან, რო მელ საც უნ და მივ ს დი ო. შე საძ ლე-
ბე ლია ეს სიყ ვა რუ ლი თვა ლებს მიბ რ მა ვებს და გო ნე ბას მი ბინ დავს, 
მაგ რამ სწო რედ ეს არ არის სიყ ვა რუ ლის ფი ლო სო ფი ა? და შე საძ ლე-
ბე ლია ამ სიყ ვა რუ ლის გა მო გავ თა ვი სუფ ლ დე პო ზი ტი ვის ტის ცი ვი 
გან ს ჯის გან რო მე ლიც რე ა ლო ბას „თვალებითა და გა მა დი დებ ლით“ 
აანა ლი ზებს. მე არ შე მიძ ლია შორს დავ დ გე იმ რე ა ლო ბის გან თუ 
რას წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლო ჩემ თ ვის. მე არ ვარ თა ვი სუ ფა ლი 
სუ ბი ექ ტუ რო ბის გან და იმ სი ა მოვ ნე ბის გან რა საც სა ქარ თ ვე ლო ზე 
წე რა მა ნი ჭებს. 

რო ცა მე ვწერ დი ჩემს პირ ველ სტა ტი ას სა ქარ თ ვე ლოს იდენ ტო ბა-
ზე, რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით ლექ ცი ის დროს წარ ვად გი ნე თბი ლი-
სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ ს ტეტ ში, მე მას ვწერ დი ცი ვი გო ნე ბით 
რა მო დე ნი მე ათა სი კი ლო მეტ რის მო შო რე ბით და და სავ ლე ლი ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თვით და ჯე რე ბუ ლო ბით, 
სი შო რით. მე პი რა დად ვიც ნობ ერთ ქარ თ ველ კაცს - ჩე მი დი დი მე-
გო ბა რი გი ორ გი გამ ყ რე ლი ძე - რომ ლის წი ნა შეც მე ძა ლი ან და ვა ლე-
ბუ ლი ვარ. იმ სტა ტი ა ში მე ვორ ჭო ფობ დი იყო თუ არა სა ქარ თ ვე ლო 
ევ რო პის ნა წი ლი. მა შინ მე აღ ვ ნიშ ნე რომ სა ქარ თ ვე ლო იყო ევ რო პუ-
ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის ნა წი ლი, თუმ ცა ის კი დევ შორს იყო ევ რო–ატ-
ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ის გან.
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თუმ ცა, იმ დროს არ ვიც ნობ დი „რეალურ“ სა ქარ თ ვე ლოს. დღეს შე-
მიძ ლია დავ წე რო სა ქარ თ ვე ლო ზე სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ-
რ დ ნო ბით, რო მე ლიც ჯერ კი დევ ძა ლი ან მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ა. და 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით დავ კარ გე 
მეც ნი ე რუ ლი ობი ექ ტუ რო ბა და სი შო რე შე მეც ნე ბის საგ ნი სად მი, სა-
ქარ თ ვე ლო მა ინც მი ბიძ გებს შე ვე ცა დო ვი პო ვო პა სუ ხე ბი მის ევ რო-
პულ იდენ ტო ბა ზე. დღეს, „საველე მეც ნი ე რის“ გა მოც დი ლე ბით ვი-
ცი, რომ სა ქარ თ ვე ლო არის ევ რო პის და ევ რო პუ ლი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბის ნა წი ლი. რო გორც ადა მი ან მა, და ვი სა ხე მიზ ნად, 
რომ და ვარ წ მუ ნო ევ რო პე ლე ბი, გან სა კუთ რე ბით ჩე მი თა ნა მე მა მუ-
ლე მე გობ რე ბი, იმ ქვეყ ნის ევ რო პე ლო ბა ში, რო მე ლიც ასე შო რე უ ლი 
ჩანს ვე რო პუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის ცენ ტ რის პერ ს პექ ტი ვის გან.  სა-
ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ ჩე მი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ის სა შუ ა ლე ბით, 
მინ და და ვარ წ მუ ნო თვი თონ ქარ თ ვე ლე ბი მა თი კულ ტუ რის ევ რო-
პულ საწყი სებ ში, ასე რომ მათ შე უძ ლი ათ სა კუ თარ თავ ზე თქვან 
„ჩვენ - ევ რო პე ლე ბი“.

რო ცა თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში და გო რის სას წავ-
ლო უნი ვერ სი ტეტ ში შეხ ვედ რის დროს მე ვკითხე ად გი ლობ რივ 
სტუ დენ ტებს მა თი თვი თი დენ ტო ბის შე სა ხებ, მხო ლოდ რამ დე ნი-
მემ ძა ლი ან მორ ცხ ვად აღი ა რა, რომ მათ აქვთ ევ რო პუ ლი იდენ ტო-
ბა. ეს არ გა მო ხა ტავ და მათ ზიზღს ევ რო პი სად მი ან იმედ გაც რუ ე-
ბას, მათ თვით და ჯე რე ბუ ლო ბა აკ ლ დათ. სტუ დენ ტე ბის სა ხის გა-
მო მეტყ ვე ლე ბა აჩ ვე ნებ და მათ დაბ ნე უ ლო ბას: ნამ დ ვი ლად შე მიძ-
ლია სა კუ თა რი თა ვი ევ რო პე ლად მი ვიჩ ნი ო?

დოქ ტო რი არ კა დი უშ მოდ რ ჟე ი ევ ს კი, გდან ს კის უნი ვერ სი ტე ტის 
პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის ასის ტენტ–პრო ფე სო რი 
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თქვე ნი ევ რო პუ ლი ხედ ვა

ევ რო პი სა და ევ რო პე ლო ბის მი მართ სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 
შე ხე დუ ლე ბე ბის უკეთ გაც ნო ბის მიზ ნით, 2012 წლის ოქ ტომ ბ რი-
დან 2013 წლის თე ბერ ვ ლამ დე, ჩა ვა ტა რე კვლე ვა – „თქვენი ევ რო-
პუ ლი ხედ ვა“. კვლე ვის ანა ლი ზი ეფუძ ნე ბა პირ და პი რი ან კე ტუ რი 
გა მო კითხ ვის შე დე გებს. გა მო კითხ ვა ჩა ტარ და სა ქარ თ ვე ლოს ხუთ 
ქა ლაქ ში (თბილისი, ქუ თა ი სი, თე ლა ვი, გო რი, ბა თუ მი), რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც შემ თხ ვე ვი თი შერ ჩე ვის მე თო დით, თა ნა ბა რი ოდე-
ნო ბით გა მო ი კითხა სა ქარ თ ვე ლოს 500 მო ქა ლა ქე. გა მო კითხ ვი-
სათ ვის მომ ზად და კითხ ვა რი (იხ. და ნარ თი 4) და შე მუ შავ და სა-
მოქ მე დო გეგ მა. გა მო კითხ ვის ჩა სა ტა რებ ლად მოწ ვე უ ლე ბი იყ ვ ნენ 
მო ხა ლი სე ე ბი, რომ ლებ მაც იტ ვირ თეს პირ და პი რი ინ ტერ ვი უ ე ბის 
ჩა ტა რე ბა.  

გა მო კითხ ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის 
კვლე ვა სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პულ იდენ ტო ბა სა და ინ ფორ მი რე ბუ-
ლო ბას თან და კავ ში რე ბით, კერ ძოდ თუ:

•	 რო გორ აღიქ ვავს სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა სა კუ თარ 
იდენ ტო ბას;

•	 რამ დე ნად იც ნობს სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო–ევ რო კავ-
შირს შო რის არ სე ბულ ურ თი ერ თო ბას;

•	 რო გორ აფა სებს მო სახ ლე ო ბა ევ რო კავ ში რის როლს და მას ში 
სა ქარ თ ვე ლოს სა მო მავ ლოდ გა წევ რი ა ნე ბას.   

გა მო კითხ ვი სას თით ქ მის და ცუ ლი იყო გენ დე რუ ლი ბა ლან სი, რაც 
შე ე ხე ბა ასაკს – აქ ვერ მოხ და პა რი ტე ტის სრუ ლი დაც ვა, იმ მარ ტი ვი 
მი ზე ზი დან გა მომ დი ნა რე, რომ უფ რო სი ასა კის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი 
ძნე ლად თან ხ მ დე ბი ან ინ ტერ ვი უ ებ ზე.
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გა მო კითხ ვა თა ვი სი აქ ტუ ა ლო ბით სა ინ ტე რე სო ა, არა მხო ლოდ 
მკვლე ვა რე ბი სა და სო ცი ო ლო გე ბი სათ ვის, არა მედ სამ თავ რო ბო, 
არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბი სათ ვის. გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ სა-
ქარ თ ვე ლო არის ევ რო პუ ლი ქვე ყა ნა (57%) და თა ვა დაც არის ევ რო-
პე ლი (61%). 
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გა მო კითხ ვამ ასე ვე აჩ ვე ნა შემ დე გი თა ვი სე ბუ რე ბა: 1. გა მო კითხულ-
თა საკ მა ოდ დი დი რიცხ ვი არ მი იჩ ნევს სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პულ 
ქვეყ ნად (39%); 2. არ თვლის თავს ევ რო პე ლად (29%) და არ აქვს პა-
სუ ხი ევ რო პულ იდენ ტო ბა ზე (10%).  

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ გა მო კითხ ვის შე დე გად უფ რო მე-
ტი ადა მი ა ნი მი იჩ ნევს თავს ევ რო პე ლად, ვიდ რე თვლის, რომ სა-
ქარ თ ვე ლო არის ევ რო პუ ლი ქვე ყა ნა. ყო ვე ლი ვე ეს კი მეტყ ვე ლებს 
იმა ზე, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში არის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მა ევ-
რო პულ ფა სე უ ლო ბებ თან მი მარ თე ბა ში.  
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გა მო კითხ ვის შემ დ გო მი ნა წი ლი და ეთ მო ევ რო კავ ში რის მი მართ 
ადა მი ა ნე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის კვლე ვას.  

გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (73%) თვლის, რომ აქვს ზო გა დი ინ-
ფორ მა ცია ევ რო კავ შირ ზე, მაგ რამ მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე 
არ არის და მა ჯე რე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლო–ევ რო კავ შირს შო რის მიმ დი-
ნა რე პრო ცე სე ბი სა და „აღმოსავლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის“ მი მართ.    

გა მო კითხულ თა საკ მა ოდ დი დი რიცხ ვი მეტ ნაკ ლე ბად (51%) ან სა ერ-
თოდ (40%) არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას სა ქარ თ ვე ლო–ევ რო კავ შირს შო-
რის არ სე ბულ ურ თი ერ თო ბებ ზე და შე სა ბა მი სად მათ მა უმ რავ ლე სო-
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ბამ გა მოთ ქ ვა სურ ვი ლი (73%), რომ იცო დეს უფ რო მე ტი ამ კუთხით. 

გა მო კითხ ვამ ერ თ პი როვ ნუ ლად აჩ ვე ნა რეს პო დენ ტ თა ნდო ბა და 
კე თილ გან წყო ბა ევ რო კავ ში რის მი მართ. რეს პო დენ ტ თა უმ რავ ლე-
სო ბა ევ რო კავ შირ ში ხე დავს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ტ ნი ორ სა (52%) და 
მას წავ ლე ბელს (21%), რო მე ლიც ეხ მა რე ბა ქვე ყა ნას მო დერ ნი ზა ცი-
ი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ფორ მი რე ბის კუთხით. მი-
სა სალ მე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ დი დია მო სახ ლე ო ბა ში მის წ რა ფე ბა 
ევ რო კავ ში რის მი მართ, რაც გა მო ი ხა ტა სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო კავ შირ-
ში გა წევ რი ა ნე ბის მხრივ მა ღა ლი მხარ და ჭე რით (92%).     
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აღ ნიშ ნულ მა კვლე ვამ დაგ ვა ნა ხა სა ზო გა დო ე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი-
ლის გან წყო ბა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე ევ რო პულ იდენ ტო-
ბა სა და ევ რო კავ შირ თან მი მარ თე ბა ში. მარ თა ლია გა მო კითხულ თა 
უმ რავ ლე სო ბას აქვს ევ რო პე ლო ბის გან ც და, მაგ რამ სა გუ ლის ხ მოა 
ის ფაქ ტიც, რომ საკ მა ოდ დიდ ნა წილს აქვს სა პი რის პი რო შე ხე დუ-
ლე ბა ამას თან და კავ ში რე ბით. ყო ვე ლი ვე ეს კი აიხ ს ნე ბა იმით, რომ 
სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლი არ იც ნობს სა თა ნა დოდ ევ რო პას და /
ან გრძნობს უფ რო დიდ სი ახ ლო ვეს აღ მო სავ ლუ რი კულ ტუ რის მი-
მართ. 

მნიშ ვ ნე ლო ვან აქ ტივს წარ მო ად გენს მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა და კე-
თილ გან წყო ბა ევ რო კავ ში რის მი მართ. აუცი ლე ბე ლია მო სახ ლე ო ბას 
ჰქონ დეს სწო რი ინ ფორ მა ცი ა, თუ რა სა ფე ხურ ზე იმ ყო ფე ბა სა ქარ თ-
ვე ლო–ევ რო კავ შირს შო რის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა, რა თა მო სახ-
ლე ო ბა ში არ გაჩ ნ დეს ზედ მე ტი მო ლო დი ნი ან ნი ჰი ლიზ მი ევ რო პუ-
ლი ინ ტეგ რა ცი ის მი მართ.  

არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად აუცი ლე ბე ლია კო ორ დი ნი-
რე ბუ ლი მუ შა ო ბა მთავ რო ბის, მე დი ი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბის მხრი დან, რა თა ქვე ყა ნა ში და მის ფარ გ ლებს გა რეთ ჩა მო-
ყა ლიბ დეს სა ერ თო ხედ ვა სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი იდენ ტო ბის 
თვალ საზ რი სით. 
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დანართი 1

წყარო: http://www.diaspora.gov.ge/files/faili/chapter1.html

СОГЛАШЕНИЕ  
о принципах урегулирования Грузинско-Осетинского конфликта
Республика Грузия и Российская Федерация,
стремясь к скорейшему прекращению кровопролития и всестороннему 
урегулированию конфликта между осетинами и грузинами,
руководствуясь желанием восстановить мир и стабильность в регионе,
подтверждая приверженность принципам Устава ООН и хельсинкского 
Заключительного акта,
действуя в духе уважения прав и свобод человека, а также прав 
национальных меньшинств,
принимая во внимание договоренности, достигнутые в Казбеги  
10 июня с. г.,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
1. С момента подписания Соглашения противоборствующие стороны 
обязуются принять все меры к прекращению вооруженных столкновений и 
полномасштабному прекращению огня к 28 июня 1992г.
2. С момента прекращения огня 28 июня 1992 г. противоборствующие 
стороны выводят свои вооруженные формирования в целях образования 
коридора, примыкающего к линии соприкосновения. Вывод формирований 
осуществляется в течение трех суток.
Прохождение линии соприкосновения, коридор, его широты определяют 
совместные группы наблюдателей.
Статья 2
В целях демилитаризации района конфликта и исключения возможности 
вовлечения Вооруженных Сил Российской Федерации в конфликт 
Российская сторона в течение 20 дней с момента прекращения огня и 
разведения противоборствующих сторон выводит дислоцированные в 
районе Цхинвали 37-й инжинерно-саперный полк и 292 отдельный боевой 
вертолетный полк с подразделениями обеспечения и обслуживания.
Статья 3
1. В целях обеспечения контроля за прекращением огня, выводом 
вооруженных формирований, роспуском сил самообороны и обеспечением 
режима безопасности в указанной зоне учреждается смешанная Контрольная 
комиссия в составе сторон, вовлеченных в конфликт, которая осуществляет 
свои функции во взаимодействии с группой военных наб¬людателей, 
созданной в соответствии с договоренностями в Казбеги.
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2. Каждая из сторон, участвующая в работе Комиссии, назначает в ее состав 
своих представителей. Местом пребывания Контрольной комиссии является 
г. Цхинвали.
3. Для выполнения указанных задач при Контрольной комиссии 
создаются смешанные силы по согласованию сторон по установлению 
мира и поддержанию правопорядка. При Комиссии также будут созданы 
смешанные группы наб¬людателей, размещающиеся по периметру зоны 
безопасности.
4. Контрольная комиссия и приданные ей силы незамедлительно приступают 
к выполнению возложенных на них настоящим Соглашением задач.
5. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Контрольная 
комиссия проводит расследование его обстоятельств и предпринимает 
срочные меры по восстановлению мира и правопорядка, а также по 
недопущению подобных нарушений.
6. Финансирование деятельности Контрольной комиссии и приданных ей 
сил осуществляется Сторонами на равной долевой основе.
Статья 4
Стороны незамедлительно приступят к переговорам по экономическому 
восстановлению районов, находящихся в зоне конфликта и созданию 
условий для возвращения беженцев.
Стороны считают недопустимым применение экономических санкций и 
блокады, любые другие помехи на свободном пути движения товаров, услуг 
и людей и обязуются обеспечивать условия для оказания гуманитарной 
помощи населению.
Статья 5
Стороны будут стремиться к объективному к взвешенному освещению в 
средствах массовой информации процесса урегулирования. В этих целях 
при Контрольной комиссии учреждается специальный многосторонний 
пресс-центр.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Сочи, 24 июня 1992 года, в трех экземплярах на грузинском, русском и 
осетинском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

За Республику Грузия    За Российскую Федерацию
Э. А. Шеварднадзе.           Б. Н. Ельцин.

(Газета “Свободная Грузия”, № 82, 27 июня 1992 г.)
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დანართი 2
წყარო:  http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unomig/georgdec.htm



60



61



62



63



64

დანართი 3

წყარო:  http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unomig/georgdec.htm
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დანართი 4

„თქვენი ევ რო პუ ლი ხედ ვა“ არის კვლე ვა, რომ ლის მი ზა ნია სა ზო გა დო ე-
ბის აზ რის გა გე ბა სა ქარ თ ვე ლო სა და ქარ თ ვე ლი ხალ ხის ევ რო პულ იდენ-
ტო ბას თან და კავ ში რე ბით. კვლე ვის მი ზა ნია გა ვი გოთ სა ზო გა დო ე ბის და-
მო კი დე ბუ ლე ბა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ევ რო კავ ში რის მი მართ. 

გთხოვთ გამოყოთ ორიოდე წუთი და შეავსოთ კითხვარი.

წინასწარ გიხდით მადლობას გაწეული სამუშაოსათვის.

კ ი თ ხ ვ ა რ ი
1.  გენდერი:

 ¡  კაცი 

 ¡	ქალი

2.  ასაკი:

 ¡  17-24
 ¡ 25-29
	 ¡  30-34
 ¡  35-მეტი

3.  არის თუ არა საქართველო ევროპული ქვეყანა?

 ¡  დიახ
 ¡  არა
 ¡  არ ვიცი

4.  ხართ თუ არა ევროპელი?

	 ¡  დიახ
 ¡  არა
 ¡  არ ვიცი

5.  გაქვთ თუ არა ინფორმაცია ევროკავშირზე?

 ¡	დიახ
 ¡	არა
 ¡	მეტნაკლებად



68

6.  ეცნობით თუ არა საქართველო–ევროკავშირს შორის მიმდინარე 
პროცესებს?

  ¡	დიახ

 ¡	არა
 ¡	მეტნაკლებად

7.  გაქვთ თუ არა ინფორმაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე (Eastern 
Partnership – EaP)?

 ¡	დიახ
 ¡	არა
 ¡	მეტნაკლებად

8.  გინდათ თუ არა, რომ იცოდეთ უფრო მეტი საქართველო–
ევროკავშირის ურთიერთობების შესახებ?

 ¡	დიახ
 ¡	არა
 ¡	მეტნაკლებად

9.  თქვენი აზრით რა არის ევროკავშირი საქართველოსთვის?

	 ¡	მეგობარი
 ¡	პარტნიორი
 ¡	მასწავლებელი
	 ¡	მტერი
 ¡	არ მაქვს პასუხი

10. ისურვებდით თუ არა უახლოეს მომავალში საქართველოს 
ევროკავშირში გაწევრიანებას?

	 ¡	დიახ

 ¡	არა

 ¡	არ მაქვს პასუხი
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წიგნი ეხება საქართველოს თანამედროვე პოლიტიკურ ცხოვრებას, 
მის აწმყოს, წარსულსა და მომავალს. მასში წარმოდგენილია ქვეყნის 
პოლიტიკური კულტურა, საზოგადოების ცნობიერება და დემოკრატიის 
განვითარების საფუძვლები. ვფიქრობ, საჭიროა მონაწილე მხარეების მიერ 
წარმოდგენილი კრიტიკული მოსაზრებების სათანადოდ გაანალიზება. 
წარსული დიდად განაპირობებს საგარეო პრიორიტეტების ფორმირებას. 
საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანი წარმოადგენს ქვეყნის 
უსაფრთხოების გარანტიას, დემოკრატიისა და მდგრადი განვითარების 
საფუძველს. ევროპასთან პოლიტიკური და კულტურული ინტეგრაცია  
ქვეყნის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას და ასევე ქვეყანაში 
ევროპული იდენტობის გამტკიცებას მოითხოვს. საქართველო არის 
ევროპის ნაწილი და აღნიშნული წიგნი ემსახურება ამ არგუმენტის 
გამტკიცებას. 

დოქტორი არკადიუშ მოდრჟეიევსკი,  
გდანსკის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

The book is about the modern political life of Georgia, its present, past and fu-
ture. It depicts well political culture of the country, public conscious and basis 
of democratic development. I think the stakeholders should adequately analyze 
critical view given in this book.  Past greatly influences formation of foreign pol-
icy priorities. Georgia’s choice for Euro-Atlantic structures is a guarantee of the 
country’s security, basis for democracy and sustainable development. Political 
and cultural integration into Europe requires harmonization of the country into 
European standard and also reinforcement of European Identity in the country.  
Georgia is a part of Europe and this book is set to substantiate this argument. 
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