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ნი  ნო ლე  ჟა  ვა

2003 წელს თბი ლის ში სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ-
როს გახ ს ნით ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დ მა გა აღ რ მა ვა მის მი ერ 
1995 წელს სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში დაწყე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა. მა-

შინ ფონ დი თა ნამ შ რომ ლობ და კულ ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა ცენ ტ-
რ თან – „კავკასიურ სახ ლ თან” და მთი ა ნი ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტ ში 
ტყვე თა და უგ ზო უკ ვ ლოდ და კარ გულ თა მო ძი ე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სა მუ შაო ჯგუფ თან. მოგ ვი ა ნე ბით, ბო ლო ათი წლის მან ძილ ზე ფონ-
დი სწავ ლობ და და აკ ვირ დე ბო და პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ტრან ს ფორ მა ცი ის პრო ცე სებს აზერ ბა ი ჯან ში, სა ქარ თ ვე ლო სა და 
სომ ხეთ ში და ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის შე სა ბა მი სად ად გენ და 
სა კუ თარ პროგ რა მულ პრი ო რი ტე ტებს დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ-
რი კულ ტუ რის და სამ კ ვიდ რებ ლად. 

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ როს საქ მი ა ნო ბის სა ვი ზი-
ტო ბა რა თად მა ლე ვე იქ ცა ჯერ გერ მა ნუ ლად (2004), მოგ ვი ა ნე ბით 
კი რუ სუ ლა დაც (2005) გა მო ცე მუ ლი კრე ბუ ლი – „დიასპორა, ნავ თო-
ბი და ვარ დე ბი” (Kaufmann, Walter (Hrsg.), Diaspora, Öl und Rosen, 
Zur innenpolitischen Entwicklung in Armenien, Aserbaidschan und 
Georgien), რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბას სთა ვა ზობ და, 
კვა ლი ფი ცი უ რად, ამ ქვეყ ნებ ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი კლი შე ე ბის გა რე შე 
გას ც ნო ბო და აზერ ბა ი ჯა ნის, სომ ხე თი სა და სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი-
კურ გა რე მოს. ეს წიგ ნი კარ გა ხა ნი ა, რა რი ტე ტად იქ ცა.

ათი წლის შემ დეგ ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი კვლავ სთა ვა ზობს 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნით და ინ ტე რე სე ბულ მკითხ ველს სიღ რ-
მი სე უ ლი შე ფა სე ბის მო რიგ მცდე ლო ბას. 2003-ში, რო ცა ზე მოხ სე-
ნე ბუ ლი წიგ ნის გა მო ცე მა და ი გეგ მა, სა ქარ თ ვე ლო ში წლის ბო ლოს 
ხა ვერ დო ვა ნი რე ვო ლუ ცი ის გზით ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლის შე საძ-
ლებ ლო ბას ძნე ლად თუ ივა რა უ დებ დით. ახ ლაც, საიუბილეო კონ ფე-
რენ ცი ის ჩა ტა რე ბა სა და წიგ ნის დას ტამ ბ ვას შო რის დრო ის მო ნაკ-
ვეთ ში ჩვენ შე ვეს წა რით რე გი ო ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო მას შ ტა ბის 
ისეთ კა ტაკ ლიზ მებს, რომ ლე ბიც კი დევ კარ გა ხანს გან საზღ ვ რა ვენ 
სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კას. უკ რა ი ნის სა ხელ მ წი ფო, კვლავ მოქ ცე-
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უ ლი გავ ლე ნი სათ ვის ბრძო ლის ველ ში ევ რო პა სა და რუ სეთს შო რის, 
ცდი ლობს, გა ა კე თოს თა ვი სუ ფა ლი და და მო უ კი დე ბე ლი არ ჩე ვა ნი. 

სა ი უ ბი ლეო კონ ფე რენ ცი ის თ ვის შერ ჩე უ ლი სა თა უ რი „სამხრეთი 
კავ კა სია გზაჯ ვა რე დინ ზე: ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის 10 წე ლი რე გი-
ონ ში” თით ქოს წი ნას წარ მეტყ ვე ლუ რი აღ მოჩ ნ და. და მო უ კი დებ ლო-
ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ სამ ხ რე თი კავ კა სია ჯერ არას დ როს ყო ფი ლა 
ასე და ნა წევ რე ბუ ლი. აქამ დე არ სე ბულ დე -ი უ რე და დე- ფაქ ტო საზღ-
ვ რე ბის გარ და ჩვენ, შე საძ ლო ა, ახა ლი ტი პის საზღ ვ რე ბის წარ მოქ მ-
ნის მოწ მე გავ ხ დეთ. რე გი ონ ში, სა დაც, საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის 
შემ დეგ ჯე რაც არ დას რუ ლე ბუ ლა სა ხელ მ წი ფო საზღ ვ რე ბის გა და-
სინ ჯ ვი სა და გა მიჯ ვ ნის პრო ცე სი, გრძელ დე ბა მა შინ ვე დაწყე ბუ ლი 
ერ თ მა ნე თის გან კულ ტუ რუ ლი გან ზიდ ვის პრო ცე სიც.

გა სუ ლი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლომ ორ ჯერ მი იპყ-
რო სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე-
ბა: პირ ვე ლად 2003 წელს – ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის გზით ხე ლი სუფ-
ლე ბის მშვი დო ბი ა ნი გა და ცე მის გა მო, ხო ლო მე ო რედ – 2008 წლის 
რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს მოკ ლე ვა დი ა ნი ომის დროს. მი სი მე ზო ბე ლი 
ქვეყ ნე ბიც არ არი ან გა ნე ბივ რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ყუ რადღე ბით. 
და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კურ წრე ებ ში ბევრს გა მო ე პა რა, თუ 
რა უძღო და უკ რა ი ნა ში გან ვი თა რე ბულ დრა მა ტულ მოვ ლე ნებს სამ-
ხ რეთ კავ კა სი ის მას შ ტა ბით: სომ ხე თის პრე ზი დენ ტ მა სერჟ სარ ქი-
სი ან მა 2013 წლის 3 სექ ტემ ბერს, მოს კოვ ში, სომ ხე თის სა ზო გა დო ე-
ბი სა და უცხო ე ლი პარ ტ ნი ო რე ბი სათ ვის მო უ ლოდ ნე ლად გა ნაცხა და, 
რომ მი სი ქვე ყა ნა არ მო ა წერ და ხელს ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბას და შე უ ერ თ დე ბო და რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მი ერ 
ინი ცი რე ბულ ევ რა ზი ულ სა ბა ჟო კავ შირს. სა ქარ თ ვე ლო კი უახ ლო ეს 
თვე ებ ში ხელს მო ა წერს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სა და მი სი ევ რო პუ ლი 
პერ ს პექ ტი ვი სათ ვის უაღ რე სად მნიშ ნე ლო ვან დო კუ მენტს. აფხა ზე-
თის, სამ ხ რეთ ოსე თის და მთი ა ნი ყა რა ბა ღის დე- ფაქ ტო რეს პუბ ლი-
კე ბი მე ტი ყუ რადღე ბით აკ ვირ დე ბი ან უკ რა ი ნა ში გან ვი თა რე ბულ 
სე ცე სი ურ პრო ცე სებს, რაც ასე ვე უსა თუ ოდ აისა ხე ბა აფხა ზე თის, 
სამ ხ რეთ ოსე თის და მთი ა ნი ყა რა ბა ღის არა ღი ა რე ბუ ლი რეს პუბ-
ლი კე ბის მო მა ვალ ზე. უდა ვო ა, რომ უკ რა ი ნა ში ერ თი ათ წ ლე უ ლის 
გან მავ ლო ბა ში მომ ხ და რი მე ო რე რე ვო ლუ ცი უ რი მა იდ ნის შემ დეგ 
შექ მ ნი ლი ახა ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბა სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ზეც 
იმოქ მე დებს. 
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წი ნამ დე ბა რე წიგ ნ ში ჩვენ ვე ძებთ პა სუ ხებს კითხ ვა ზე – გახ დე ბა 
თუ არა სამ ხ რეთ კავ კა სი უ რი გზაჯ ვა რე დი ნი აქ მცხოვ რე ბი ერე ბი-
სათ ვის გზა გა სა ყა რიც? კავ კა სი ის რე გი ო ნი, რო მე ლიც ახ ლო აღ მო-
სავ ლე თის, რუ სე თის, ცენ ტ რა ლუ რი აზი ი სა და ხმელ თა შუ აზღ ვის გა-
დაკ ვე თის წერ ტილ ში მდე ბა რე ობს, მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს 
რე გი ო ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის სფე რო ში. ეს გზაჯ ვა რე დინ ზე მდე ბა-
რე ო ბა, რო მე ლიც, თით ქოს, მომ გე ბი ა ნიც უნ და ყო ფი ლი ყო აქ არ სე-
ბუ ლი ერე ბის თ ვის, იმავ დ რო უ ლად გა მოწ ვე ვა ცაა და თან მსოფ ლი-
ო ში ერ თ -ერ თი კულ ტუ რუ ლად ყვე ლა ზე მრა ვალ ფე რო ვა ნი სივ რ ცე ა. 
კრე ბუ ლის ოთხი თა ვი აღ წერს ამ სა მი ქვეყ ნის სა ში ნაო და სა გა რეო 
პო ლი ტი კის ტრან ს ფორ მა ცი ის სხვა დას ხ ვა ეტა პებს. მკითხ ვე ლი გა-
ეც ნო ბა ახალ სა ზო გა დო ებ რივ ტრენ დებს, რომ ლე ბიც სა მო ქა ლა ქო 
და დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის წი ნა პი რო ბა უნ და გახ-
დეს. 

ამ კრე ბულს რამ დე ნი მე მი ზა ნი აქვს: პირ ვე ლი – მო ნიშ ნოს ჰა ინ-
რიჰ ბი ო ლის ფონ დის სა მუ შაო ვე ლი სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში, სა ინ ტე-
რე სო ავ ტო რე ბი და თე მე ბი, რომ ლე ბიც ფონ დის მრა ვალ წ ლი ა ნი 
საქ მი ა ნო ბის თ ვის გან მ საზღ ვ რე ლი იყო და მა თი გა ა ნა ლი ზე ბა მო მა-
ვა ლი სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

მე ო რე – შე ა ჯე როს თე ო რე ტი კო სე ბის და პრაქ ტი კო სე ბის ხედ ვე-
ბი, რო გორც რე გი ო ნი დან, ისე და სავ ლე თი დან და სა შუ ა ლე ბა მის-
ცეს სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში მო მუ შა ვე სპე ცი ა ლის ტებს და გა რე დამ კ-
ვირ ვებ ლებს, და ი ნა ხონ რე გი ო ნის უაღ რე სად ჰე ტე რო გე ნუ ლი რუ კის 
დე ტა ლუ რი და კომ პ ლექ სუ რი სუ რა თი. გა მო ცე მა ში გარ კ ვე ულ წი-
ლად ასა ხუ ლია მწვა ნე პო ლი ტი კუ რი ფონ დის რო ლიც – იყოს შუ ა-
მა ვა ლი პო ლი ტი კურ ის ტებ ლიშ მენ ტ სა და იმ სა ზო გა დო ე ბას შო რის, 
რო მელ თა ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა აზერ ბა ი ჯან ში, სომ ხეთ სა და სა ქარ თ-
ვე ლო ში აყა ლი ბებს რე გი ო ნის პო ლი ტი კურ კულ ტუ რას. 

მე სა მე და ყვე ლა ზე მთა ვა რი – მსოფ ლიო რუ კა ზე მო ნიშ ნოს თა-
ვად სამ ხ რე თი კავ კა სია და გა არ კ ვი ოს, არ სე ბობს თუ არა ერ თი ა ნი 
რე გი ო ნი, რო მელ საც გა რე დან ხან „ტრანსკავკასიას”, ხა ნაც „იმიერ/
ამიერკავკასიას” უწო დებ ( დ ნ )ენ, ხო ლო ამ ჟა მად სამ ხ რეთ კავ კა სი ად 
მო იხ სე ნი ე ბენ? რა პო ლი ტი კუ რი, კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი ნიშ-
ნე ბი ახა სი ა თებს მას ოც და მე ერ თე სა უ კუ ნის და საწყის ში?

თავ და პირ ვე ლად, ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის 
რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ როს ათი წლის სა ი უ ბი ლეო კონ ფე რენ ცი ის კონ-
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ცეფ ცი ის შედ გე ნი სას შეგ ნე ბუ ლად გა მოვ ტო ვეთ სამ ხ რეთ კავ კა სი ის 
ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის თ ვის უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი და გან მა პი რო ბე ბე ლი ორი ას პექ ტი: ეთ ნო პო ლი ტი კუ რი კონ ფ-
ლიქ ტე ბი და უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხე ბი. 

ქარ თულ -აფხა ზუ რი, ქარ თულ -ო სუ რი და მთი ა ნი ყა რა ბა ღის სომ-
ხურ -ა ზერ ბა ი ჯა ნუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის დი ნა მი კა ორი ათ წ ლე უ ლის 
გან მავ ლო ბა ში გან საზღ ვ რავ და პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ და სო-
ცი ა ლურ პრო ცე სებს. ამა ვე დროს, რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი სა მი კონ-
ფ ლიქ ტის გე ნე ზი სი, სტა ტუს კვო და დი ნა მი კა ჩაღ რ მა ვე ბულ რეფ-
ლექ სი ას მო ითხოვს და ცალ - ცალ კე ანა ლი ტი კურ ჩარ ჩო ებს სა ჭი რო-
ებს. ყუ რად სა ღე ბი ა, რომ ხში რად სამ ხ რეთ კავ კა სი ის შე სა ხებ ანა-
ლი ზი ძი რი თა დად ამ მწვა ვე თე მა ზე ფო კუ სირ დე ბა და მის ფონ ზე 
სხვა პო ლი ტი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის კონ ტუ რე ბი იდღაბ ნე ბა კი დეც. 

წი ნამ დე ბა რე კრე ბულ ში შეგ ნე ბუ ლად ეთ მო ბა ნაკ ლე ბი ყუ რადღე-
ბა უსაფ რ თხო ე ბის პა რა დიგ მას: ჩვე ნი მი ზა ნი იყო, ყუ რადღე ბა გაგ-
ვე მახ ვი ლე ბი ნა სა კუთ რივ უფ რო იმ სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც სხვა 
სა ერ თა შო რი სო ფორ მა ტებ ში ნაკ ლე ბად ხვდე ბა პო ლი ტო ლო გი უ რი 
ანა ლი ზის ველ ში და უმე ტეს წი ლად ვიწ რო წრის სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე-
ვი თი დის კუ სი ე ბის საგ ნად რჩე ბა.

წიგ ნი შე სა ნიშ ნა ვად ასა ხავს სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის სიჭ-
რე ლე სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბას. ავ ტო რე ბი პო ლი ტი კო სე ბი, მეც-
ნი ე რე ბი, ანა ლი ტი კო სე ბი, აქ ტი ვის ტე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი არი ან. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა რე დაქ ციო ჯგუფს თით ქ მის ერ თი წე ლი 
დას ჭირ და სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლის ქარ თუ ლი და ინ გ ლი სუ რი ვერ სი ე-
ბის მო სამ ზა დებ ლად და გა მო სა ცე მად, ის მა ინც ინარ ჩუ ნებს მო მენ-
ტა ლუ რი კად რის ეფექტს. ეს ტექ ს ტე ბი სა მო მავ ლოდ ის ტო რი უ ლი 
მა სა ლა ცა ა.

გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა ეკუთ ვ ნის წიგ ნის სა მეც ნი ე რო რე დაქ-
ტორს სა ლო მე ასა თი ანს, რო მელ მაც უდი დე სი შრო მა ჩა დო გა მო-
ცე მის გა სა კე თილ შო ბი ლებ ლად. სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი 
ბი უ როს თა ნამ შ რომ ლე ბის მალ ხაზ სალ და ძის და ეკა წე რეთ ლის წყა-
ლო ბით სა ი უ ბი ლეო კონ ფე რენ ცი ა ზე წა კითხულ მოხ სე ნე ბებს უკ ვე 
იმა ზე ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა გა ეც ნო ბა, ვიდ რე ეს თუნ დაც მრა ვალ-
რიცხო ვა ნი, მაგ რამ მა ინც ერ თი კონ ფე რენ ცი ის ფარ გ ლებ ში იქ ნე-
ბო და შე საძ ლე ბე ლი. ჩვე ნი მად ლი ე რე ბა ეკუთ ვ ნით თა ვად ავ ტო რებ-
სა და თბი ლის ში 2013 წლის 5-6 ივ ნისს ჩა ტა რე ბუ ლი კონ ფე რენ ცი ის 
ყვე ლა მო ნა წი ლეს, ვინც ღრმა და ცოცხა ლი დის კუ სი ე ბით დაგ ვი-
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დას ტუ რა ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის მი ერ სამ ხ რეთ კავ კა სი ის სა-
ზო გა დო ე ბე ბის თ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი თე მე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
მი მართ თა ვი სი ინ ტე რე სი და ფონ დის მი ერ ამ სა ზო გა დო ე ბე ბის დე-
მოკ რა ტი ულ, თა ვი სუ ფალ და სა მარ თ ლი ან გან ვი თა რე ბა ში შე ტა ნი-
ლი წვლი ლის აღი ა რე ბაც. 

თბი ლი სი, 30 აპ რი ლი, 2014 წე ლი
ნი ნო ლე ჟა ვა

ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ როს დი რე ქ ტო რი 
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სა ლო მე ასა თი ა ნი

სამ ქვე ყა ნას – სომ ხეთს, აზერ ბა ი ჯანს და სა ქარ თ ვე ლოს – რო-
გორც წე სი, ორ „ჩარჩოში” აერ თი ა ნე ბენ ხოლ მე. ამ ჩარ ჩო თა გან 
ერ თი პო ლი ტი კურ გე ოგ რა ფი ას ეფუძ ნე ბა, მე ო რე – პო ლი ტი კურ 

ტე ლე ო ლო გი ას. პირ ველ ჩარ ჩო ში ეს ქვეყ ნე ბი ერ თი მთლი ა ნი რე გი ო-
ნის, სამ ხ რეთ კავ კა სი ის შე მად გე ნელ ნა წი ლე ბად არი ან მიჩ ნე ულ ნი; მე-
ო რე ში კი გვევ ლი ნე ბი ან მას შ ტა ბუ რი პოს ტ - საბ ჭო თა ტრან ს ფორ მა ცი ის, 
ე.წ. „ტრანზიციის” პრო ცე სის მო ნა წი ლე ე ბად.

ამ ჩარ ჩო ებს, თუ მიდ გო მებს, თავ - თა ვი ან თი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ის-
ტო რია აქვს. სა მი ქვეყ ნის ერთ რე გი ო ნად დაჯ გუ ფე ბის ფეს ვე ბი რუ-
სე თის იმ პე რი ულ წარ სულ ში უნ და ვე ძე ბოთ – მათ მო იხ სე ნი ებ დ ნენ 
ტერ მი ნით „ზაკავკაზიე”, რო მე ლიც ასა ხავს ჩრდი ლო ე თი დან და ნა-
ხულ, კავ კა სი ის მთე ბის მიღ მა მდე ბა რე ტე რი ტო რი ას. „ტრანზიციის” 
სა ხე ლით ცნო ბი ლი ჩარ ჩო კი პოს ტ - საბ ჭო თა რე ა ლო ბის პრო დუქ ტი ა. 
პე რი ო დის, რო მელ შიც პო ლი ტი კო სებ მა და ანა ლი ტი კო სებ მა უწინ 
საბ ჭო ე თის გავ ლე ნის ქვეშ მყო ფი ყვე ლა რეს პუბ ლი კა თუ ქვე ყა ნა გა-
მო აცხა დეს ერ თი დი დი, გრან დი ო ზუ ლი, ტე ლე ო ლო გი უ რი პრო ექ ტის 
ნა წი ლად – ტო ტა ლი ტა რიზ მი დან ლი ბე რა ლურ დე მოკ რა ტი ა ში, გეგ-
მი უ რი ეკო ნო მი კი დან კი თა ვი სუ ფალ ბა ზარ ზე გარ და მა ვა ლი ეტა პის 
მო ნა წი ლე ე ბად.

რო გორც სხვა ბევ რი მსგავ სი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მიდ გო მა, ეს ჩარ ჩო ე-
ბიც მო სა ხერ ხე ბე ლია სუ რა თის ფარ თო კონ ტუ რე ბით აღ სა წე რად. საბ-
ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის თ ვის, თუ ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის ჩვე უ ლებ რივ პრაქ ტი კად იქ ცა ამ სა მი ქვეყ ნის ერთ 
რე გი ო ნად, ან ერ თი პრო ცე სის – ტრან ზი ცი ის – მო ნა წი ლე ე ბად გა ერ თი-
ა ნე ბა, სხვა დას ხ ვა პროგ რა მის, სტრა ტე გი ის თუ პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე-
ბის დროს. თუმ ცა, ამ გ ვა რი მიდ გო მე ბი, რამ დე ნა დაც იოლი და კომ ფორ-
ტუ ლი ა, იმ დე ნად, და შე საძ ლოა კი დევ უფ რო მე ტა დაა ზო გა დი და ზე-
და პი რუ ლი. რო გორც წე სი, ისი ნი ადეკ ვა ტუ რად არც რე ა ლურ სუ რათს 
ასა ხავს და არც სა კუთ რივ ამ ქვეყ ნე ბის შიგ ნით არ სე ბულ გან წყო ბებ სა 
თუ იდენ ტო ბებს.

წი ნამ დე ბა რე კრე ბუ ლი სწო რედ ამ გან ზო გა დე ბულ ჩარ ჩო თა ნი უ ან სი-
რე ბას და, გარ კ ვე ულ წი ლად, მათ პრობ ლე მა ტი ზა ცი ას ემ სა ხუ რე ბა. წიგ-
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ნ ში თავ მოყ რი ლი ტექ ს ტე ბი ნათ ლად აჩ ვე ნებს, რომ სომ ხეთს, აზერ ბა ი-
ჯან სა და სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ მა ნეთ თან მარ თ ლაც ბევ რი რამ აკავ ში რებთ, 
რო გორც წარ სუ ლი დან, ისე დღე ვან დე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე – თუმ ცა 
მათ ერ თი ან და შეკ რულ „რეგიონად” ყოფ ნას არა ერ თი წი ნა ღო ბა ხვდე-
ბა, იქ ნე ბა ეს ტე რი ტო რი უ ლი კონ ფ ლიქ ტი მთი ა ნი ყა რა ბა ღის გარ შე მო, 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, კულ ტუ რუ ლი რე ა ლო ბა თუ 
უსაფ რ თხო ე ბის კონ ცეფ ცი ის, ან სა გა რეო ორი ენ ტა ცი ის სხვა დას ხ ვაგ ვა-
რი კონ ფი გუ რა ცი ე ბი. სა ქარ თ ვე ლოს დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა გა რეო ორი ენ-
ტა ცია ღი ად პრო და სავ ლუ რი რჩე ბა, სომ ხეთს ყვე ლა ზე მჭიდ რო პო ლი-
ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და სამ ხედ რო კავ ში რე ბი მოს კოვ თან აქვს, ნავ თო-
ბი თა და გა ზით მდი დარ აზერ ბა ი ჯანს კი შე უძ ლია თავს უფ ლე ბა მის ცეს 
ორი ვე მხა რეს თან – და სავ ლეთ თა ნაც და რუ სეთ თა ნაც – გა ნა ვი თა როს 
სა თა ვი სოდ ხელ საყ რე ლი კავ ში რე ბი.

არა ნაკ ლებ, და შე საძ ლოა კი დევ უფ რო მე ტად არა ერ თ გ ვა რო ვან სუ-
რათს ვაწყ დე ბით პო ლი ტი კუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ის – პოსტ საბ ჭო თა 
„ტრანზიციის” – ცნე ბას თან მი მარ თე ბით. გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვებ ში, ად-
გილ ზე არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბა პი რი ქით, სტა ტი კუ რად და რეგ რე სუ ლა დაც 
კი გვევ ლი ნე ბა და სა ერ თოდ არ პა სუ ხობს ავ ტო რი ტა რიზ მი დან დე მოკ-
რა ტი ა ში „გარდასვლის” დის კურსს1.

წიგ ნი თავს უყ რის მა სა ლებს 2013 წლის 5-6 ივ ნისს თბი ლის ში გა მარ-
თუ ლი კონ ფე რენ ცი ი დან, რო მე ლიც ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ორ გა ნი ზე ბით ჩა-
ტარ და და მიზ ნად ისა ხავ და, ერ თი მხრივ, რე გი ონ ში ფონ დის საქ მი ა ნო-
ბის მე ა თე წლის თა ვის აღ ნიშ ვ ნას, მე ო რე მხრივ კი იმ კომ პ ლექ სუ რი პო-
ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი თუ კულ ტუ რუ ლი ტრა ექ ტო რი ის ანა ლიზს, რო-
მელ საც სამ მა ქვე ყა ნამ ამ ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში მის დი ა. თუმ ცა, 
კონ ფე რენ ცი ის გა მარ თ ვი დან პუბ ლი კა ცი ის მომ ზა დე ბამ დე პე რი ოდ ში 
სა მი ვე ქვე ყა ნა ში იყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბი თუ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-

1  მაგალითად, ორ გა ნი ზა ცია „ფრიდომ ჰა უ სი”, გარ და მა ვალ ეტაპ ზე მყო ფი ქვეყ ნე-
ბის შე სა ხებ თა ვისი ყო ველ წ ლი უ რი ან გა რი შის 2013 წლის გა მოშ ვე ბა ში აზერ ბა ი ჯანს 
„კონსოლიდირებული”, სომ ხეთს კი „ნახევრად-კონსოლიდირებული” ავ ტო რი ტა რუ ლი 
რე ჟი მის მქო ნე ქვეყ ნად მი იჩ ნევს; ხო ლო სა ქარ თ ვე ლო – რო მელ მაც ბო ლო ათი წლის 
გან მავ ლო ბა ში მღელ ვა რე პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და და რო მე ლიც, უამ რა ვი 
პრობ ლე მის მი უ ხე და ვად, სა მი ქვეყ ნი დან ალ ბათ ყვე ლა ზე მე ტად ესა და გე ბა ტრან ზი-
ცი ის ნა რა ტივს – „ჰიბრიდულ რე ჟი მა და ა” შე ფა სე ბუ ლი. შკა ლა ზე, რომ ლი თაც ქვეყ ნე ბი 
სა უ კე თე სო 1-დან ყვე ლა ზე უარეს 7-მდე ქუ ლით ფას დე ბი ან, აზერ ბა ი ჯანს 6.64 ქუ ლა 
აქვს, სომ ხეთს – 5.36, სა ქარ თ ვე ლოს – 4.75. <http://www.freedomhouse.org/report-types/
nations-transit#.U2PJE8dq4y4>.
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ბი, და მა სა ლე ბიც შე სა ბა მი სად რე დაქ ტი რე ბულ იქ ნა, რა თა მაქ სი მა ლუ-
რად და ახ ლო ე ბო და გა მო ცე მის დროს არ სე ბულ სუ რათს2.

,,regioni~” da „,,dasavleTi”~: ur Ti er T mi mar Te bis sir Tu le e bi 

წიგ ნი შედ გე ბა ოთხი ძი რი თა დი ნა წი ლის გან. პირ ვე ლი ნა წი ლი, ქვე სა-
თა უ რით „დასავლეთი და რე გი ო ნი: ში და და გა რე პერ ს პექ ტი ვე ბი” სიღ-
რ მი სე უ ლად და რე ა ლის ტუ რად, ზე და პი რუ ლი კლი შე ე ბის მიღ მა წარ მო ა-
ჩენს რთულ ურ თი ერ თ მი მარ თე ბას ერ თი მხრივ ევ რო კავ შირ სა და აშშ-ს, 
მე ო რე მხრივ კი სა ქარ თ ვე ლოს, სომ ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯანს შო რის. იანა 
კობ ზო ვას წე რი ლი ეთ მო ბა ევ რო კავ ში რის ნა ბი ჯე ბის ანა ლიზს და კრი-
ტი კას. „ევროკავშირის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა უკ ვე ერთ ათ წ ლე ულს 
ით ვ ლის – რა ტომ ხდე ბა, რომ წარ მა ტე ბის მა გა ლი თე ბი ასე ცო ტა ა?” – 
იკითხავს ავ ტო რი. კობ ზო ვას აზ რით, ევ რო კავ შირს, ცხა დი ა, სურს, რომ 
სამ ხ რე თი კავ კა სია სწო რად იმარ თე ბო დეს და იქ კე თილ დღე ო ბამ და სტა-
ბი ლუ რო ბამ და ი სად გუ როს – მაგ რამ ის რე სურ სე ბი, ყუ რადღე ბა თუ ენერ-
გი ა, რო მელ საც ბლო კი ამ რე გი ონს უთ მობს, აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ ში რი 
რე ა ლუ რად ჩარ თუ ლი არ არის ამ გრან დი ო ზუ ლი ხედ ვის სი ნამ დ ვი ლედ 
ქცე ვის პრო ცეს ში. კობ ზო ვას შე ფა სე ბით, სა ი მი სოდ, რომ ევ რო კავ ში რის 
სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კამ რე გი ონ ში ხელ შე სა ხე ბი შე დე გე ბი მო ი ტა ნოს, 
მო ლო დი ნე ბის რე ა ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა და რე სურ სე ბის 
გა ცი ლე ბით უფ რო ეფექ ტი ა ნად ხარ ჯ ვაა აუცი ლე ბე ლი.

2  საქართველოში 2013 წლის ოქ ტომ ბ რის ბო ლოს საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ და, რო-
მელ საც ეუთომ (ევროპის უშიშ რო ე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ, <http://www.
osce.org/odihr/elections/107512>) „პოზიტიური და გამ ჭ ვირ ვა ლე” უწო და. ამ კენ ჭის ყ რამ 
ფორ მა ლუ რად და ას რუ ლა რო გორც 2003 წლის “ვარდების რე ვო ლუ ცი ით” მო სუ ლი პო ლი-
ტი კუ რი გუნ დის მმარ თ ვე ლო ბა, ისე ერ თი წლის მან ძილ ზე საკ მა ოდ პრობ ლე მუ რად მიმ დი-
ნა რე კო ჰა ბი ტა ცი ის პრო ცე სი მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის „ნაციონალურ მოძ რა ო ბა სა” და 2012 
წლის სა ე ტა პო სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯ ვე ბულ „ქართულ ოც ნე ბას” შო რის. ამა ვე 
პე რი ოდ ში, 2013 წლის ოქ ტომ ბერ ში, საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი გა ი მარ თა აზერ ბა ი ჯან-
შიც. კენ ჭის ყ რით, რო მე ლიც, ეუთოს შე ფა სე ბით, „სერიოზული ნაკ ლო ვა ნე ბე ბით” ჩა ტარ და 
<http://www.osce.org/odihr/elections/106908>, მოქ მე დი პრე ზი დენ ტი, ილ ჰამ ალი ე ვი მე სა მე 
ვა დით იქ ნა არ ჩე უ ლი, რის შემ დე გაც, უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის თა ნახ მად, გაგ რ ძელ და ზე წო-
ლა მთავ რო ბის ოპო ნენ ტებ ზე – ჟურ ნა ლის ტებ ზე თუ აქ ტი ვის ტებ ზე. სომ ხეთ ში გე ო პო ლი-
ტი კუ რი არ ჩე ვა ნის თვალ საზ რი სით მოხ და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა – 2013 წლის სექ ტემ-
ბერ ში ერე ვან მა გა მო აცხა და, რომ აპი რებს გა წევ რი ან დეს რუ სე თის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით 
მოქ მედ სა ბა ჟო კავ შირ ში, რო მე ლიც, მოს კო ვის ჩა ნა ფიქ რით, 2015 წელს უნ და იქ ცეს ევ რო-
კავ ში რის მო დელ ზე აგე ბულ „ევრაზიულ კავ ში რად”. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ, ცხა დი ა, კი დევ 
უფ რო მე ტად გა აღ რ მა ვა სომ ხე თის, რო გორც რე გი ო ნის სამ ქვე ყა ნას შო რის მოს კოვ თან 
ყვე ლა ზე უფ რო და ახ ლო ვე ბუ ლი ქვეყ ნის პო ზი ცი ა. 
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ამა ვე სა კითხს – და სავ ლე თის და რე გი ო ნის ურ თი ერ თ მი მარ თე ბას – 
ეძღ ვ ნე ბა ლინ კოლნ მი ჩე ლის სტა ტი ა, ოღონდ აქ აქ ცენ ტი აშ შ -ის მი ერ 
გა ტა რე ბულ პო ლი ტი კა ზე ა. მი ჩე ლის შე ფა სე ბით, ამ რე გი ონ ში, რო მელ-
საც სტრა ტე გი ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას არა ერ თი ფაქ ტო რი ანი ჭებს – იქ ნე ბა 
ეს კას პი ის ნავ თო ბი, ირან თან და რუ სეთ თან სი ახ ლო ვე, თუ სხვა – აშშ 
დე მოკ რა ტი ის დამ ყა რე ბა ზე უფ რო მე ტად სტა ბი ლუ რო ბის არ სე ბო ბი-
თაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი წარ მა ტე ბა ალ-
ბათ სწო რედ დე მოკ რა ტი ზა ცი ის კუთხით აღი ნიშ ნა, ხო ლო სტა ბი ლუ რო-
ბის და უსაფ რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით აშ შ -ის მი ერ ბო ლო ორი ათ წ-
ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში გა ტა რე ბულ მა პო ლი ტი კამ გარ კ ვე უ ლი ნა ყო ფი 
გა მო ი ღო (ნავთობი კვლა ვაც მი ე დი ნე ბა, სა მი დან ორ ქვე ყა ნას აშ შ - ს თან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კავ ში რე ბი აქვს უსაფ რ თხო ე ბის სფე რო ში; რუ სე თის 
გავ ლე ნა, მარ თა ლია პრობ ლე მად რჩე ბა, მაგ რამ მა ინც ექ ვემ დე ბა რე ბა 
გარ კ ვე ულ კონ ტ როლს). „ვაშინგტონში პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის მიმ ღებ თა უმ რავ ლე სო ბა ალ ბათ კმა ყო ფი ლი იქ ნე ბო და ამ გ ვა რი 
მდგო მა რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბით მო მა ვა ლი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში. 
ისი ნი ნელ - ნე ლა აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ აშ შ -ის შე საძ ლებ ლო ბა, გა ა კე თოს 
ამა ზე მე ტი, ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი ა” – წერს მი ჩე ლი. 

და სავ ლე თის მი ერ რე გი ო ნით და ინ ტე რე სე ბის ზედ მი წევ ნით რე ა ლის-
ტურ, თუ „მიწიერ” სუ რათს გა ეც ნო ბით მა ნა ნა ქოჩ ლა ძის სტა ტი ა ში. 
„მიუხედავად მრა ვა ლი გან ს ხ ვა ვე ბი სა, სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში აშ შ - სა და 
ევ რო კავ ში რის ინ ტე რე სე ბი ერ თ მა ნეთს ძი რი თა დად ემ თხ ვე ვა. ერ თ -ერ-
თი უმ თავ რე სი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა და სავ ლე თის ე.წ. ენერ გე ტი კუ ლი 
უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით რე სურ სე ბის, გან სა კუთ რე-
ბით კი გა ზი სა და ნავ თო ბის მო პო ვე ბა ა” – წერს ავ ტო რი. ქოჩ ლა ძე გვაჩ-
ვე ნებს, რომ ევ რო კავ ში რის მი ზა ნი, რუ სე თის გვერ დის ავ ლით მო ახ-
დი ნოს თა ვი სი ენერ გი ის წყა რო ე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა, იწ ვევს აქ ცენტს 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში „სტაბილურობის” აუცი ლებ ლო ბა ზე – იქ არ სე ბუ-
ლი ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის სტა ბი ლუ რო ბის ჩათ ვ ლით. ხო ლო სტა-
ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ამ მი ზანს, სამ წუ ხა როდ, ხში რად ეწი რე ბა 
ზრუნ ვა რე გი ო ნის რე ა ლურ დე მოკ რა ტი ზა ცი ა ზე, ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ-
ზე, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის პრინ ცი პებ სა თუ გა რე მოს დაც ვა ზე.

ამა ვე თე მას – და სავ ლე თის და რე გი ო ნის ურ თი ერ თ მი მარ თე ბას – ეხ-
მი ა ნე ბა ად რი ან ბრის კუს სტა ტი აც. თუმ ცა აქ პერ ს პექ ტი ვა შებ რუ ნე ბუ-
ლია – საქ მე გვაქვს არა და სავ ლე თის მი ერ და ნა ხულ „სამხრეთ კავ კა-
სი ას თან”, არა მედ პი რი ქით, რე გი ო ნის მი ერ აღ ქ მულ „დასავლეთთან”. 
ავ ტო რი ის ტო რი ულ კონ ტექ ს ტ ში გა ნი ხი ლავს და სავ ლე თის /ევ რო პის 
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შე სა ხებ სომ ხე თის, აზერ ბა ი ჯა ნის და სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კურ და 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ სივ რ ცე ებ ში არ სე ბულ დის კურ სებს და წერს, რომ 
„დასავლეთი” ძი რი თა დად სამ ჭრილ შია და ნა ხუ ლი – რო გორც გე ო პო-
ლი ტი კუ რი ძა ლა, რო გორც მო დერ ნუ ლო ბის მო დე ლი და რო გორც გან-
ვი თა რე ბუ ლი კულ ტუ რის წი ა ღი. ბრის კუს აზ რით, ამ გ ვა რი მრა ვალ შ რი-
ა ნი მნიშ ვ ნე ლო ბა და ერ თ გ ვა რად ნორ მა ტი უ ლი გან ზო მი ლე ბა და სავ-
ლეთს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს რე ა ლუ რად მის ცეს ბიძ გი რე გი ონ ში და დე-
ბით ცვლი ლე ბებს და სა ჭი რო რე ფორ მებს – თუმ ცა ჯერ ჯე რო ბით ის ამ 
ძა ლას სა თა ნა დოდ არ იყე ნებს.

sa mi qvey nis po li ti ku ri re a lo bis spe ci fi ka 

და სავ ლე თის და რე გი ო ნის ურ თი ერ თ მარ თე ბის მი მო ხილ ვის შემ დეგ, 
წიგ ნი ცალ - ცალ კე ნა წი ლებს უთ მობს სა ქარ თ ვე ლო ში, სომ ხეთ სა და 
აზერ ბა ი ჯან ში არ სე ბულ ვი თა რე ბას – რო გორც პო ლი ტი კუ რი თვალ-
საზ რი სით, ისე პოს ტ - საბ ჭო თა მო დერ ნი ზა ცი ის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბის მდგო მა რე ო ბის და ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბის კუთხით. გარ და-
მა ვა ლი ეტა პის, ანუ „ტრანზიციის” ჩარ ჩოს მწვა ვე პრობ ლე მა ტი ზა ცი ას 
შეხ ვ დე ბით კე ნან ალი ე ვის სტა ტი ა ში, რო მე ლიც აღ წერს აზერ ბა ი ჯა-
ნის პო ლი ტი კურ რე ა ლო ბას. ავ ტო რი თვლის, რომ აზერ ბა ი ჯან ში, სა-
დაც პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბა ერ თი კლა ნის წევ რე ბის ხელ შია კონ-
ცენ ტ რი რე ბუ ლი, „გარდამავალი ეტა პი”, რო გორც ასე თი, სა ერ თოდ არ 
გვხვდე ბა. „ზოგი მი მომ ხილ ვე ლი იმა საც კი ამ ტ კი ცებს, რომ ძა ლა უფ-
ლე ბა აზერ ბა ი ჯან ში იმ დე ნად პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი გახ და, რომ მმარ თ-
ვე ლი ორ გა ნო ე ბი კი დევ უფ რო სუს ტი და უში ნა არ სო ა, ვიდ რე სა კუთ რივ 
საბ ჭო თა კავ შირ ში იყო” – წერს ალი ე ვი. 

თუმ ცა, რო გორც რაჰ მან ბა და ლო ვი შეგ ვახ სე ნებს, პოს ტ - საბ ჭო თა პო-
ლი ტი კუ რი ტრა ექ ტო რია აზერ ბა ი ჯა ნის თ ვის არ ყო ფი ლა მარ ტი ვი და ერ-
თ გ ვა რო ვა ნი. პირ ველ ეტაპ ზე ქვე ყა ნა ტო ტა ლი ტა რიზ მი დან „მართულ დე-
მოკ რა ტი ა ზე” გა და ვი და – რო მელ შიც მო ქა ლა ქე ებს გა უჩ ნ დათ თა ვი სუფ-
ლად აზ როვ ნე ბის, ლა პა რა კის და წე რის შე საძ ლებ ლო ბაც კი, ოღონდ იმ 
პი რო ბით, რომ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებს ხე ლი სუფ ლე ბა მა ინც სრუ ლად გა-
ა კონ ტ რო ლებ და; შემ დეგ კი „მართული დე მოკ რა ტი ა” შე იც ვა ლა „შინაგანი 
კო ლო ნი ზა ცი ის” სა ხე ლით ცნო ბი ლი მდგო მა რე ო ბით, რო მე ლიც ხში რად 
გვხვდე ბა რე სურ სებ ზე და მო კი დე ბულ ქვეყ ნებ ში და გა მო რიცხავს ილუ ზი-
ებს სის ტე მის პო ლი ტი კუ რი რე ფორ მი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ. 

„სამხრეთი კავ კა სი ის”, რო გორც ერ თი ა ნი რე გი ო ნის არა ერ თ გ ვა როვ-
ნე ბას სომ ხე თის ში და და სა გა რე ო  პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი ის მა გა-
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ლით ზე გვაჩ ვე ნებს თა თულ ჰა კო ფი ა ნი. ავ ტო რი შეგ ვახ სე ნებს სომ ხე თის 
პრობ ლე მურ ურ თი ერ თო ბებს მის უშუ ა ლო მე ზობ ლებ თან, თურ ქეთ თან 
და აზერ ბა ი ჯან თან და იმ გა რე მო ე ბას, რომ სომ ხე თის საზღ ვ რე ბის 80 
პრო ცენ ტ ზე მე ტი ჩა კე ტი ლი რჩე ბა მთი ა ნი ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტის გა-
მო. ეს ვი თა რე ბა სომ ხეთს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აზა რა ლებს და იზო ლა ცი ა ში 
ამ ყო ფებს. ასეთ ფონ ზე, პოს ტ - საბ ჭო თა სომ ხე თი მი ზან მი მარ თუ ლად 
ამ ბობს უარს გე ო პო ლი ტი კურ „თავგადასავლებში” მო ნა წი ლე ო ბა ზე; ის 
არ გა მოთ ქ ვამს ნა ტო ში და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის სურ ვილს და 
სამ ხედ რო, ეკო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი თვალ საზ-
რი სით რუ სეთ ზე რჩე ბა მყა რად და მო კი დე ბუ ლი – რაც და დას ტურ და 
კი დეც მის მი ერ 2013 წელს დეკ ლა რი რე ბუ ლი მის წ რა ფე ბით რუ სე თის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით მოქ მედ სა ბა ჟო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის თა ო ბა ზე.

ივ ლი ა ნე ხა ინ დ რა ვას წე რი ლი აანა ლი ზებს სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ 2012 
წლის შე მოდ გო მა ზე მიღ წე ულ მნიშ ვ ნე ლო ვან წარ მა ტე ბას – ხე ლი სუფ ლე-
ბის პირ ვე ლად შეც ვ ლას არ ჩევ ნე ბის გზით. ავ ტო რი და მა ჯე რებ ლად ასა-
ხავს რო გორც და დე ბით შე დე გებს, ისე საფ რ თხე ებს, რომ ლებ საც მო ი ცავს 
სა ა კაშ ვი ლის პე რი ო დის ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის ჩა ნაც ვ ლე ბა 
მრა ვალ პარ ტი უ ლი და იდე ო ლო გი უ რად ამორ ფუ ლი კო ა ლი ცი ით. სა გა რეო 
ორი ენ ტა ცი ის თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლოს და სავ ლე თის კენ სწრაფ ვა 
დიდ წი ლად უც ვ ლე ლი რჩე ბა; რაც ეხე ბა ში და პო ლი ტი კურ გა მოწ ვე ვებს, 
აქ ავ ტო რი მთა ვარ შე კითხ ვად შემ დეგ ას პექტს გა მო ყოფს – „მოახერხებს 
თუ არა ახა ლი მმარ თ ვე ლი კო ა ლი ცია სრულ ყო ფი ლი სა ხის მი ცე მას ახა-
ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი პრო ექ ტის თ ვის, რო მელ საც შეგ ვიძ ლია ვუ წო დოთ 
„მოდერნიზაცია პლი უს დე მოკ რა ტი ზა ცი ა” (განსხვავებით სა ა კაშ ვი ლი სე უ-
ლი პრო ექ ტის გან „მოდერნიზაცია მი ნუს დე მოკ რა ტი ზა ცი ა”)”?

„,,tranzicia~” da „,,modernizacia~”: prob le mu ri kav Si re bi 

ხა ინ დ რა ვას მი ერ დას მუ ლი ეს შე კითხ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში შექ მ ნილ 
ვი თა რე ბას ეხე ბა – თუმ ცა, ამა ვე დროს, ირეკ ლავს ერ თ -ერთ ყვე ლა-
ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს პოს ტ - საბ ჭო თა ტრან ს ფორ მა ცი ის თა ო ბა-
ზე მიმ დი ნა რე აკა დე მი უ რი თუ პო ლი ტი კუ რი დის კუ სი ე ბი დან, სა დაც 
„მოდერნიზაციის” და „ტრანზიციის” ცნე ბე ბი ერ თ მა ნეთ თან მჭიდ რო დაა 
და კავ ში რე ბუ ლი. მე ტიც – დღეს უკ ვე არა ერთ მკვლე ვარს აქვს გა მოთ-
ქ მუ ლი კრი ტი კუ ლი შე ფა სე ბა, რომ „ტრანზიტოლოგია”, რო გორც აკა-
დე მი უ რი მიმ დი ნა რე ო ბა და პო ლი ტი კუ რი ტე ლე ო ლო გია – ყო ველ შემ-
თხ ვე ვა ში, პირ ველ ეტაპ ზე – მნიშვნელოვნად ჩა მოჰ გავ და და სავ ლეთ-
ში ად რე ულ 1960-იან წლებ ში პო პუ ლა რულ მო დერ ნი ზა ცი ის თე ო რი ას. 
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ანუ იდე ას, რომ ლის თა ნახ მა დაც, გა მარ ტი ვე ბუ ლად თუ გად მოვ ცემთ, 
და სავ ლე თის ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და შემ დეგ პო ლი ტი კუ რი ევო-
ლუ ცია – ფე ო და ლიზ მის თუ ტრა დი ცი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის შეც ვ ლა კა პი-
ტა ლიზ მით, ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცი ით და ურ ბა ნი ზა ცი ით, რა საც და დე ბი-
თი პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბი და დე მოკ რა ტი ზა ცია მოჰ ყ ვე ბა – ყვე ლა 
გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში უნ და გან მე ო რე ბუ ლი ყო3.

თუმ ცა მა ლე ვე გახ და ცხა დი, რომ საქ მე ასე მარ ტი ვად არ არის. ბო-
ლო ათ წ ლე უ ლებ ში სა კუთ რივ მო დერ ნი ზა ცი ის ეს პო პუ ლა რუ ლი თე ო-
რია და ექ ვემ დე ბა რა მწვა ვე, სიღ რ მი სე ულ კრი ტი კას და გა და ხედ ვას4. 
თუმ ცა, ჩვე ნი მიზ ნე ბის თ ვის კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის მიდ გო მე-
ბი ა, რომ ლე ბიც ტრან ზი ტო ლო გი ის და მო დერ ნი ზა ცი ის კონ ცეფ ცი ე ბის 
სწორ ხა ზო ვან და კავ ში რე ბას გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რად პოს ტ - კო-
მუ ნის ტურ მდგო მა რე ო ბას თან მი მარ თე ბით მი იჩ ნევს, ვი ნა ი დან ამით იჩ-
რ დი ლე ბა პოს ტ - კო მუ ნის ტუ რი სივ რ ცის უნი კა ლუ რი სპე ცი ფი კა. ამ სივ-
რ ცე ში საქ მე გვაქვს არა იმ დე ნად „ტრადიციასა” და „მოდერნიზაციას” 
შო რის და პი რის პი რე ბას თან, რამ დე ნა დაც მო დერ ნუ ლო ბის საბ ჭო თა 
ვერ სი ის კომ პ ლექ სუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის გა აზ რე ბის და დაძ ლე ვის სირ-
თუ ლე ებ თან. ზე მო დან - ქ ვე მოთ მი მარ თუ ლი, ავ ტო რი ტა რუ ლი, ძა ლის მი-
ე რი და გეგ მი უ რი საბ ჭო თა მო დერ ნი ზა ცი ის თუ ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცი ის 
გი გან ტურ მა პრო ექ ტ მა ამ სივ რ ცეს წა რუშ ლე ლი და ღი და ას ვა – და ის, 
რაც დღეს შე საძ ლოა „ტრადიციულად” და „არქაულად” გვევ ლი ნე ბო დეს, 
სი ნამ დ ვი ლე ში სა თა ვეს ხში რად სწო რედ საბ ჭო თა წარ სუ ლი დან იღებს. 

ამ ას პექტს წი ნამ დე ბა რე წიგ ნ ში არა ერ თი ესე ეხ მა უ რე ბა. სერ გეი რუ მი-
ან ცე ვი შეგ ვახ სე ნებს, რომ აზერ ბა ი ჯა ნის მო დერ ნი ზე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე 
მო აზ როვ ნე თა არა ერ თი თა ო ბა მსჯე ლობს და ეს მსჯე ლო ბა პოს ტ - საბ-
ჭო თა პე რი ოდ შიც გრძელ დე ბა. დღე ვან დე ლი სა ზო გა დო ე ბის მო დერ ნი-

3  Jordans G. (2004), “Searching for Transitologists: Contemporary Theories of Post-Communist 
Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm, Post-Soviet Affairs, 40,4 <http://faculty.
wcas.northwestern.edu/~jlg562/documents/Gans-Morse--PSA.pdf>. 

4  მას აკ რი ტი კებ დ ნენ რო გორც სწორ ხა ზო ვანს და გა და ჭარ ბე ბუ ლად ოპ ტი მის ტურს; წერ-
დ ნენ, რომ სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას მოჰ ყ ვე ბა, 
შე საძ ლოა სუ ლაც არ იყოს პროგ რეს ზე და დე მოკ რა ტი ზა ცი ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და გა-
მარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში დეს ტა ბი ლი ზა ცია და 
ძა ლა დო ბაც კი მო ი ტა ნოს. მო დერ ნი ზა ცი ის თე ო რია მწვა ვე კრი ტი კის სა გა ნი გახ და იმ 
თე ო რე ტი კო სე ბის მხრი და ნაც, რომ ლებ მაც აჩ ვე ნეს, რომ მე სა მე მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის 
„ჩამორჩენილ” მდგო მა რე ო ბას გა ნა პი რო ბებს მა თი პო ზი ცია სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი-
კურ სტრუქ ტუ რებ ში და მდი და რი და ძლი ე რი ქვეყ ნე ბის მხრი დან მა თი სის ტე მუ რი ექ-
ს პ ლუ ა ტა ცი ა. (Berman, S. (2009), “What to Read on Modernization Theory”, <http://www.
foreignaffairs.com/features/readinglists/what-to-read-on-modernization-theory>.
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ზა ცი ის წი ნა ღო ბად რუ მი ან ცე ვი ორ ძი რი თად ფაქ ტორს გა მო ყოფს: (1) 
ის ლა მის მზარდ გავ ლე ნას და იმ ფაქტს, რომ „ტრადიციებისა და ის ლა მის 
ერ თ გუ ლე ბა (აქტიური იქ ნე ბა ის თუ სიმ ბო ლუ რი) ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 
უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის სა კუ თა რი თა ვი სუფ ლე ბე ბი სა და უფ ლე ბე ბი სათ-
ვის ბრძო ლა ზე მაღ ლა დგას” და (2) ეთ ნი კურ ნა ცი ო ნა ლიზმს, რო მელ მაც 
პოს ტ - საბ ჭო თა წლებ ში მარ ქ სიზ მის საბ ჭო თა ფორ მა ჩა ა ნაც ვ ლა. თუმ ცა, 
რუ მი ან ცე ვი გვაფ რ თხი ლებს, რომ რე ლი გი ის, თუ ნა ცი ო ნა ლიზ მის გავ-
ლე ნის ზრდა არ უნ და გან ვი ხი ლოთ მო დერ ნი ზა ცი ის თე ო რი ის მარ ტი ვი 
დი ქო ტო მი ე ბით – რო გორც „ტრადიციის” და პი რის პი რე ბა და სავ ლურ მო-
დერ ნუ ლო ბას თან. პი რი ქით – ნა ცი ო ნა ლიზ მის ის ვა რი ა ცი ა, რო მე ლიც 
დღე ვან დელ აზერ ბა ი ჯან ში დო მი ნან ტუ რად გვევ ლი ნე ბა, მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად ესა და გე ბა სტა ლი ნის მი ერ დამ კ ვიდ რე ბულ გან საზღ ვ რე ბებს – რომ 
„ერი” და „ეთნოსი” ნიშ ნავს მი წას, გე ნებ სა და სისხლს.

რუ მი ან ცე ვის მი ერ წა მოჭ რი ლი სა კითხე ბი დან ბევრს ეხ მა უ რე ბა კრე-
ბულ ში შე სუ ლი ჩე მი (სალომე ასა თი ა ნი) სტა ტი აც, რო მელ შიც შე ვე ცა-
დე აღ მე წე რა დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში გამ ძაფ რე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი 
ომე ბის, თუ ღი რე ბუ ლე ბი თი და პი რის პი რე ბის სპე ცი ფი კა. წე რილ ში ვწერ, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ში, ბო ლო ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში გან ვი თა რე ბუ ლი 
მღელ ვა რე პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის და ცვლი ლე ბე ბის ფონ ზე, ლი ბე-
რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი თუ დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბი ჯერ ჯე რო ბით 
ვერ გახ და სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ სენ სუ სის ბირ თ ვი. ეს კონ სენ სუ სი ეყ რ-
დ ნო ბა რე ლი გი უ რად შე ფე რილ ნა ცი ო ნა ლიზმს – სა ზო გა დო ე ბის კო ლექ-
ტი ურ აღ ქ მა ში „ერის” დო მი ნან ტუ რი სა ხე მო აზ რე ბუ ლია არა იმ დე ნად 
რო გორც თა ვი სუ ფა ლი, თა ნას წო რი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ დი ვი დე ბის ერ-
თო ბა, არა მედ უფ რო რო გორც ეთ ნო სი, რე ლი გი ა, ის ტო რი ა, ტრა დი ცია 
და „სისხლი”. შე სა ბა მი სად, რა ი მე ნიშ ნით გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი უმ ცი რე სო ბა 
ხში რად აღიქ მე ბა „უცხო” სხე უ ლად – რაც გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ ზა რა ო-
ბით გა მოვ ლინ და 2013 წლის 17 მა ისს, თბი ლის ში, ან ტი- ჰო მო ფო ბი უ რი 
აქ ცი ის მო ნა წი ლე ე ბის ძა ლა დობ რი ვი დარ ბე ვით დიდ წი ლად სა სუ ლი ე რო 
პი რე ბის მი ერ მო ბი ლი ზე ბუ ლი, აგ რე სი უ ლი ბრბოს მი ერ. ამ გ ვა რი ეთ ნო- 
ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი და ქსე ნო ფო ბი უ რი დის კურ სის ერ თ -ერთ ცენ ტ რა ლურ 
წი ა ღად მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია გვევ ლი ნე ბა. ეს დის კურ სი მძლავრ 
ან ტი და სავ ლურ იმ პულ ს საც მო ი ცავს – და სავ ლეთს წარ მო ა ჩენს დე- ნა ცი-
ო ნა ლი ზე ბულ და ტრა დი ცი ე ბის გან და შო რე ბულ სივ რ ცედ. ზე და პირ ზე 
ეს მდგო მა რე ო ბა „ტრადიციისა” და „თანამედროვეობის” და პი რის პი რე-
ბას გავს – მაგ რამ საბ ჭო თა გა მოც დი ლე ბის რო ლი მხედ ვე ლო ბი დან არც 
აქ უნ და გა მოგ ვ რ ჩეს. ვი ნა ი დან ნა ცი ო ნა ლიზ მის ის ვერ სი ა, რო მელ საც 
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დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე ხში რად ვაწყ დე ბით, დიდ წი ლად სწო რედ 
საბ ჭო თა კულ ტუ რულ წი აღ ში წარ მო იშ ვა.

ამა ვე პრობ ლე მა ტი კას – პოს ტ - საბ ჭო თა სა ზო გა დო ე ბე ბის მო დერ ნი ზა-
ცი ის სირ თუ ლე ებს – ეხ მი ა ნე ბა ჩარლზ ფერ ბენ ქ სის წე რი ლი, ოღონდ აქ 
კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის ძი რი თად ობი ექ ტად რე გი ონ თან მი მარ თე ბით და-
სავ ლე თის მხრი დან გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კა გვევ ლი ნე ბა. ავ ტო რის აზ რით, 
ეს პო ლი ტი კა მოწ მობს, რომ და სავ ლეთ მა, ზო გა დად, ვერ შეს ძ ლო ადეკ ვა-
ტუ რად აესა ხა ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბე ბის კომ პ ლექ სუ რო ბა – ვთქვათ, 
კონ სერ ვა ტი ულ და რე ლი გი ურ ჯგუ ფებ თან დი ა ლო გის დამ ყა რე ბის გზით. 
პოს ტ - საბ ჭო თა რე გი ონ ში „დასავლეთი” წარ მო ჩინ დე ბა ვიწ რო და ერ თ გან-
ზო მი ლე ბი ა ნი სა ხით – თით ქოს ის მთლი ა ნად სე კუ ლა რულ და მე მარ ცხე ნე 
კონ ფი გუ რა ცი ებს ეყ რ დ ნო ბო დეს და არ მო ი ცავ დეს მწვა ვე დის კუ სი ებს, მა-
გა ლი თად, რე ლი გი ის, სექ სუ ა ლო ბის, ტრა დი ცი ე ბის თუ ეროვ ნუ ლო ბის შე-
სა ხებ. არა და, ფერ ბენ ქ სის აზ რით, და სავ ლე თის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ჩვე-
ნე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ დე ბო და გა უცხო ე ბა და ან ტი- და სავ ლუ რი 
სენ ტი მენ ტე ბი: „დასავლეთის სა წი ნა აღ მ დე გო რე აქ ცია ყო ფილ საბ ჭო თა 
რეს პუბ ლი კებ ში გარ და უ ვა ლი ა, რად გან ის ტო რია დი ა ლექ ტი კუ რი ა. მას ზე 
რა ი მე ზე გავ ლე ნა რომ მო ვახ დი ნოთ, ხალხს და სავ ლე თის რე ა ლუ რი მრა-
ვალ ფე როვ ნე ბა და მას ში არ სე ბუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის მთე ლი სპექ ტ რი უნ-
და ვუჩ ვე ნოთ” – წერს ის. 

პოს ტ - საბ ჭო თა სა ზო გა დო ე ბის მო დერ ნი ზა ცი ის სპე ცი ფი კურ სირ-
თუ ლე ებ ზე სა უბ რობს გა ი ა ნე შა გო ი ა ნიც – რო მე ლიც სომ ხეთ ში ჩა ტა-
რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის მა გა ლი თით აღ წერს საბ ჭო თა პო ლი ტი კუ რი სის-
ტე მის ინერ ცი ის ძა ლას. ავ ტო რის თა ნახ მად, სომ ხეთ ში ხე ლი სუფ ლე ბა 
მო დერ ნი ზა ცი ის იმი ტა ცი ას მი მარ თავს – რე ა ლუ რად კი მი სი მოქ მე დე-
ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მოგ ვა გო ნებს გვი ან დე ლი საბ ჭო ე თის პე რი ოდს და 
იდე ო ლო გი უ რად დეგ რა დი რე ბულ კო მუ ნის ტურ პარ ტი ას. მაგ რამ ამას 
გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი და პო ზი ტი უ რი შე დე გიც მო აქვს – სა ზო გა დო ე ბა 
სულ უფ რო აქ ტი უ რად ახ დენს რეფ ლექ სი ას იმ გავ ლე ნებ ზე, რო მე ლიც 
საბ ჭო თა პო ლი ტი კურ მემ კ ვიდ რე ო ბას აქვს თა ნა მედ რო ვე ყო ფა ზე. და 
ამით სომ ხე თის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წი აღ ში უფ რო და უფ რო 
მკა ფიო კონ ტუ რებს იძენს რე ა ლუ რი მო დერ ნი ზა ცი ის და სიღ რ მი სე უ ლი 
დე მოკ რა ტი ზა ცი ის სურ ვი ლი.

qa la qi, sa ja ro siv r ce da sa mo qa la qo sa zo ga do e ba 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რო ლის, მდგო მა რე ო ბის, სირ თუ ლე ე ბის და 
წარ მა ტე ბის შე სა ხებ კრე ბულ ში შე სულ სხვა წე რი ლებ შიც წა ი კითხავთ. ეს 
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ტექ ს ტე ბი სა ქარ თ ვე ლოს, სომ ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბე ბის ფორ მი რე ბის ის ტო რი ას გად მოგ ვ ცემს პოს ტ - საბ ჭო თა 
ეპო ქის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ცე სის 
ჭრილ ში – სა ჯა რო სივ რ ცის მო პო ვე ბის თ ვის ბრძო ლის კონ ტექ ს ტ ში. 

რო გორც ალ ბათ ყვე ლა ტო ტა ლი ტა რულ სის ტე მა ში, სა ჯა რო სივ რ ცე 
საბ ჭო ეთ შიც ას რუ ლებ და პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბის 
და ლე გი ტი მა ცი ის ფუნ ქ ცი ას. დი დი ფარ თო ბის სა ჯა რო სივ რ ცე ებ ში დღე-
სას წა უ ლებ ზე სამ ხედ რო აღ ლუ მე ბი იმარ თე ბო და – გა შიშ ვ ლე ბუ ლი ძა ლის 
ჩვე ნე ბა, რო მელ საც მო ქა ლა ქე ებ ზე და მტრებ ზე უნ და მო ეხ დი ნა შთა ბეჭ-
დი ლე ბა5. თვი სებ რი ვად გან ს ხ ვა ვე ბულ სუ რათს ვხვდე ბით თა ნა მედ რო ვე 
დე მოკ რა ტი ებ ში – სა დაც სა ჯა რო სივ რ ცე გან ხი ლუ ლია რო გორც მო ქა ლა-
ქე ე ბის სიტყ ვის და შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბე ბის, ერ თ მა ნეთ თან ურ თი ერ-
თო ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბის, პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვის 
და დე მონ ს ტ რა ცი ე ბის არე ნა6.

 „გარდამავალმა ეტაპ მა” სამ ქვე ყა ნას ამ თვალ საზ რი სი თაც მო უ ტა ნა 
კომ პ ლექ სუ რი ცვლი ლე ბე ბი. ად რე უ ლი პოს ტ - საბ ჭო თა წლე ბის უკონ ტ რო-
ლო პრი ვა ტი ზა ცი ამ, კო რუფ ცი ამ, სა ხელ მ წი ფო თა სი სუს ტემ და სი ღა რი ბემ 
სა ფუძ ვე ლი შე უქ მ ნა სა ჯა რო სივ რ ცის ვულ გა რულ კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა სა 
და მის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას, ხო ლო ამ პრო ცე სებ ში გარ და ტე ხის შე ტა ნა 
და სა ჯა რო სივ რ ცის გა დარ ჩე ნის თ ვის ბრძო ლა ახ ლად ფორ მი რე ბუ ლი სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბე ბის თ ვის რთუ ლი ამო ცა ნა აღ მოჩ ნ და.

არ პი ნე გალ ფა ი ა ნის წე რი ლი გვიყ ვე ბა სა ჯა რო სივ რ ცის თ ვის და გა რე-
მოს დაც ვის თ ვის ბრძო ლის ის ტო რი ას პოს ტ - საბ ჭო თა სომ ხეთ ში. რო გორც 
ავ ტო რი წერს, სა ჯა რო სივ რ ცის თ ვის აქ ტი უ რი მოძ რა ო ბა სომ ხეთ ში 2004-
2005 წლებ ში და იწყო, 2007 წლი დან კი მან მკა ფიო კონ ტუ რე ბი შე ი ძი ნა 
და მო იც ვა სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა – კულ ტუ რუ ლი და ის ტო რი უ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვა, საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის ეზო ე ბის დაც ვა და სა-
ჯა რო პარ კე ბი სა და მო ედ ნე ბის დე კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა. თა ვი სი ხან მოკ ლე, 
მაგ რამ ინ ტენ სი უ რი ის ტო რი ის გან მავ ლო ბა ში მოძ რა ო ბამ რო გორც წარ-
მა ტე ბა, ისე არა ერ თი მარ ცხი გა ნი ცა და, ბრძო ლა კი დღე საც გრძელ დე ბა.

ლა დო ვარ დო სა ნი ძე გვიყ ვე ბა თბი ლის ზე, რო მელ საც საბ ჭო თა გა მოც-
დი ლე ბამ სივ რ ცის იდე ო ლო გი ზი რე ბის ტრა დი ცია და უ ტო ვა, პოს ტ - საბ ჭო-
თა პე რი ოდ მა კი სა ჯა რო სივ რ ცე ზე აღ ვი რახ ს ნი ლი პრი ვა ტი ზა ცი ის გზით 

5  Hou J. (2010) Insurgent Public Space: Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary 
Cities, Routledge.

6 იქვე. 
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მი ი ტა ნა იერი ში. სა ჯა რო სივ რ ცის უზურ პი რე ბის მთა ვარ მი ზეზს ავ ტო რი 
სო ცი უ მის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სი სუს ტე ში ხე დავს, თუმ ცა მა ინც 
იტო ვებს იმედს, რომ ვი თა რე ბა გა უმ ჯო ბეს დე ბა და „თბილისის სა ზო გა-
დო ებ რი ვი სივ რ ცე ე ბი შე ი ნარ ჩუ ნებს ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სე ბის ავან ს ცე ნის შე უც ვ ლელ როლს”. ზოჰ რაბ ის მა ი ლის სტა ტი ა-
ში კი ბა ქოს ტრან ს ფორ მა ცი ა ზე წა ი კითხავთ – გრან დი ო ზულ სამ შე ნებ ლო 
პრო ექ ტებ ზე, რომ ლე ბიც ქა ლა ქის იერ სა ხეს ბზინ ვა რე ბას მა ტებს, მაგ რამ 
ხში რად რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ხელ ყო ფის ხარ ჯ ზე 
ხორ ცი ელ დე ბა.

და ვით ლო სა ბე რი ძე აანა ლი ზებს საბ ჭო თა სის ტე მის დე მო ნტა ჟის შემ-
დეგ, ტო ტა ლი ტა რიზ მის პი რო ბებ ში მოქ მე დი კვა ზი- სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის (პროფკავშირების, კლუ ბე ბის და ა.შ.) თა ნა მედ რო ვე, დე მოკ რა-
ტი ულ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბად ტრან ს ფორ მი რე ბის რთულ პრო ცესს. 
ავ ტო რი აქ ცენტს სვამს და სავ ლუ რი დო ნო რე ბის როლ ზე და წერს, რომ ამ 
დო ნორ თა პო ლი ტი კა ვერ ასა ხავს ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბე ბის რე ა-
ლურ პრობ ლე მებს. ამი ტომ ამ დო ნო რე ბის დახ მა რე ბით არ სე ბუ ლი ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის გავ ლე ნა მი ნი მა ლუ რი რჩე ბა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ-
რე ბა ზე. „რაოდენ სამ წუ ხა როც უნ და იყოს, დე მოკ რა ტი ის მხარ დამ ჭერ-
მა და სავ ლურ მა პროგ რა მებ მა, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ნაც ვ ლად, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
შექ მ ნა” – წერს ლო სა ბე რი ძე.

* * *
სა ერ თო ჯამ ში, ამ კრე ბუ ლის გაც ნო ბის შემ დეგ, სიტყ ვათ შე ხა მე ბა – 

„პოლიტიკური ტრან ზი ცი ის პრო ცეს ში მყო ფი სამ ხ რე თი კავ კა სი ის რე-
გი ო ნი” – ალ ბათ სა ბო ლო ოდ და კარ გავს უპ რობ ლე მო და სწორ ხა ზო ვან 
ეფექტს. მკითხ ვე ლის თ ვის ნა თე ლი გახ დე ბა, რომ საქ მე გვაქვს რთულ და 
კომ პ ლექ სურ სივ რ ცეს თან, რო მე ლიც მო ი ცავს უძ რა ო ბა საც და ცვლი ლე-
ბებ საც, რეგ რეს საც და პროგ რეს საც, გა მა ერ თი ა ნე ბელ ფაქ ტო რებ საც და 
გან ს ხ ვა ვე ბულ ტრა ექ ტო რი ა საც.

ეს არ გუ ლის ხ მობს იმე დის და კარ გ ვას – სურ ვი ლი, რომ სა მი ქვეყ ნის სა-
ზო გა დო ე ბებ მა ბო ლოს და ბო ლოს მი აღ წი ონ კონ სო ლი დი რე ბულ დე მოკ-
რა ტი ას, სო ცი ა ლურ სა მარ თ ლი ა ნო ბას და კე თილ დღე ო ბას, კვლა ვაც რჩე ბა 
მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლად. მაგ რამ ეს მი ზა ნი მი უღ წევ ლად დარ ჩე ბა თი თო ე-
უ ლი ქვეყ ნის სპე ცი ფი უ რი რე ა ლო ბის აღ ქ მის გა რე შე.  წი ნამ დე ბა რე წიგ ნი 
კი სწო რედ ამ გ ვა რი ნი უ ან სე ბის გაც ნო ბი ე რე ბის საქ მე ში გა გი წევთ შე უც ვ-
ლელ მეგ ზუ რო ბას.
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ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა უკ ვე ათწლეულს ითვლის 
– რატომ ხდება, რომ წარმატების მაგალითები ასე ცოტაა? ერ თ -
ერ თი მი ზე ზი შე იძ ლე ბა ის იყოს, რომ ევ რო კავ ში რი რე ა ლო ბა ში 

არა სო დეს ყო ფი ლა მო თა მა შე, რო მე ლიც აღ მო სავ ლე თ პარ ტ ნი ო რო ბის 
რე გი ონ ში თა ვი სი სტრა ტე გი უ ლი ინ ტე რე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას ცდი-
ლობ და. ამის ნაც ვ ლად, ევ რო კავ ში რი ამ ქვეყ ნებს ხში რად სთა ვა ზობ და 
ლა მაზ კონ ცეფ ცი ებს, მაგ რამ იშ ვი ა თად – ყვე ლა იმ სა შუ ა ლე ბას, რო-
მე ლიც მა თი რე ა ლუ რად ამუ შა ვე ბის შესაძლებლობას იძ ლე ო და. აღ მო-
სავ ლე თ პარ ტ ნი ო რო ბის პო ლი ტი კის ეს ნაკ ლი ყვე ლა ზე უკეთ სწო რედ 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში ჩანს.

რო გორც აღ მო სავ ლე თ პარ ტ ნი ო რო ბის სხვა ქვეყ ნებ ში, ევ რო კავ-
შირს სამ ხ რეთ კავ კა სი ა შიც მყა რი მმარ თ ვე ლო ბის, კე თილ დღე ო ბი სა 
და სტა ბი ლუ რო ბის დამ კ ვიდ რე ბა უნ და (ან იმის მიღ წე ვა მა ინც, რომ ამ 
ქვეყ ნებ მა თა ვი უსაფ რ თხოდ იგ რ ძ ნონ, რა თა მთელ რე გი ონ ში და თვით 
ევ რო კავ შირ შიც რყე ვე ბი თა ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი). მაგ რამ ეს ფარ-
თო ხედ ვა ჯერ რე ა ლო ბად არ ქცე უ ლა. ამ ჟა მად პო ლი ტი კა, ინ ს ტ რუ-
მენ ტე ბი და ენერ გი ა, რომ ლებ საც ევ რო კავ ში რი ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად 
იყე ნებს, მი უ თი თებს, რომ ის რე გი ონ ში თა ვი სი ხედ ვის გავ რ ცე ლე ბას 
ზედმიწევნით სე რი ო ზუ ლად არ ეკი დე ბა.

sam x reTi kav ka sia da ev ro pis sa me zob lo po li ti ka: 

postskriptumi?

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის სა მი ქვე ყა ნა ევ რო კავ შირ მა ჯერ სა მე ზობ ლო პო-
ლი ტი კა ში, შემ დეგ კი აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ინი ცი ა ტი ვა ში ჩარ-
თო. მაგ რამ თავ და პირ ვე ლად ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის 
ძი რი თა დი ელე მენ ტი რე გი ო ნის ყვე ლა ზე დი დი და მრა ვა ლი თვალ საზ რი-
სით უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ქვე ყა ნა, უკ რა ი ნა იყო. ევ რო კავ შირს იმე დი ჰქონ-
და, რომ უკ რა ი ნა ევ რო კავ ში რის ტრან ს ფორ მა ცი უ ლი ძა ლის სა უ კე თე სო 
მა გა ლი თი და აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რე ქვეყ ნე ბის მი მართ ევ რო კავ ში რის 

evropis samezoblo politikis 

Sedegebi samxreT kavkasiaSi

იანა კობზოვა



28

iana kobzova

პო ლი ტი კის ეფექ ტუ რო ბის ნი მუ ში გახ დე ბო და. შე სა ბა მი სად, ხუთ და ნარ-
ჩენ პარ ტ ნი ორს აღ მო სავ ლეთ ში, მათ შო რის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებს, 
ბევ რად ნაკ ლე ბი ყუ რადღე ბა და რე სურ სე ბი ხვდა წი ლად. სამ წუ ხა როდ, 
უკ რა ი ნის „ნარინჯისფერმა” ხე ლი სუფ ლე ბამ დი დი ინ ტე რე სი ერ თ მა ნეთ-
თან და პი რის პი რე ბა ში გა მო ი ჩი ნა და არა ქვეყ ნი სათ ვის ესო დენ აუცი ლე-
ბე ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა ში. ხელისუფლებაში მათმა მემკვიდრეებმა 
ყველაფერი გააკეთეს იმის და სამ ტ კი ცებ ლად, რომ ქვეყ ნის უზარ მა ზა რი 
ეკო ნო მი კუ რი და რე გი ო ნუ ლი პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბა ელი ტებს უბ-
რა ლოდ არ აინ ტე რე სებდათ1. ნა წი ლობ რივ ამის პა სუ ხად, ევ რო კავ შირ მა 
ყუ რადღე ბა ჯერ მოლ დავეთ ზე, შემ დეგ კი სა ქარ თ ვე ლო ზე გა და ი ტა ნა, 
რად გან ამ ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბებ მა ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბას დი დი 
ძა ლის ხ მე ვა მო ან დო მეს. სი ტუ ა ცი ას 2013 წლის ნო ემ ბერ ში აღ მო სავ ლე თ 
პარ ტ ნი ო რო ბის ვილ ნი უ სის სა მიტ ზე მო ე ფი ნა ნა თე ლი. თბი ლის მაც და 
კი ში ნი ოვ მაც ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ევ რო კავ შირ თან ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის 
(DCFTA) პა რა ფი რე ბა მო ახ დი ნეს, ხო ლო უკ რა ი ნამ, რო მე ლიც აღ მო სავ-
ლე თ პარ ტ ნი ო რო ბის სხვა ქვეყ ნებს წინ ბევ რად უს წ რებ და და ხელ შეკ რუ-
ლე ბი სათ ვის ხე ლი უნ და მო ე წე რა, თა ვი შე ი კა ვა არა მხო ლოდ რუ სე თის 
მხრივ ზე წო ლის გა მო, არა მედ იმი ტო მაც,  რომ აწ უკვე გადაყენებული 
პრეზიდენტის, ვიქ ტორ იანუ კო ვი ჩის აზ რით, ევ რო კავ ში რის შე თა ვა ზე ბა 
მის პი რად ინ ტე რე სებს უქ მ ნი და საფ რ თხეს.

ერ თი მხრივ, ევ რო კავ შირ თან ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის მოლ-
დავეთმა აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით ნამ დ ვი-
ლად მე ტი გა ა კე თა. მან ასე ვე მო ა ხერ ხა ევ რო კავ ში რის დარ წ მუ ნე ბა, 
რომ მოლდავეთის მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის სა ვი ზო პრო ცე დუ რე ბი გა ე ად-
ვი ლე ბი ნა. სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში, სომ ხეთ თან და აზერ ბა ი ჯან თან შე და-
რე ბით, სა ქარ თ ვე ლო სულ უფ რო წინ მი ი წევს და ბევრ ისეთ სექ ტორ ში 
იღებს ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას, რო გო რი ცაა ფი ტო სა ნი ტა რუ-
ლი ზო მე ბი, შრო მის ბა ზა რი თუ ენერ გე ტი კა. მი უ ხე და ვად ამი სა, გა სა-
კე თე ბე ლი ჯერ კი დევ ბევ რი ა. ერ თია ამ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ხელ მო წე რა 
და სულ სხვა – მტკივ ნე უ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა. გა საკ ვი რი სუ ლაც 
არ არის, რომ, ბევ რის აზ რით, სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კამ, რო გორც მი ნი-
მუმ, ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა მი ზანს ვერ მი აღ წი ა.  მაგრამ 
რატომ მოხდა ასე?

1  Jarabik B., Kobzova J., The EU’s relationship with Ukraine: fling or partnership?, European 
Council on Foreign Relations, March 2013 <http://ecfr.eu/content/entry/commentary_the_
eus_relationship_with_ukraine_fling_or_partnership>.
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ქა ღალ დ ზე ევ რო კავ ში რის წი ნა და დე ბა დი დე ბუ ლი ჩანს: ფი ნან სუ რი 
დახ მა რე ბა, სახ ს რე ბი და ცოდ ნა ამ ქვეყ ნებ ში შე სა ბა მი სი ინ ს ტი ტუ ცი-
ე ბის მშე ნებ ლო ბი სათ ვის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა და 
ა.შ. მაგ რამ, რო გორც ორი წლის წინ ჩე მი კო ლე გე ბი ნი კუ პო პეს კუ და 
ენ დ რიუ უილ სო ნი წერ დ ნენ, ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის 
პრობ ლე მა აღ მო სავ ლეთ ში ისა ა, რომ ის პარ ტ ნი ორ ქვეყ ნებს სთა ვა-
ზობს, ძი რი თა დად ყვე ლა ფე რი თვი თონ აკე თონ. ევ რო კავ ში რი რა ღა-
ცას სთა ვა ზობ და მე ზობ ლებს, მაგ რამ შემ დეგ შე თა ვა ზე ბის რე ა ლო ბა-
ში გან ხორ ცი ე ლე ბას არც რე სურ სებს უთ მობ და და არც ყუ რადღე ბას2. 
„ჩვენი პარ ტ ნი ო რე ბი ჩვენ ზე ნაკ ლე ბად არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი აღ მო-
სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის პო ლი ტი კა ში, არადა დიდი ინტერესი ჩვენც არ 
გამოგვარჩევს”, – მითხ რა ევ რო კავ ში რის მა ღა ლი რან გის მო ხე ლემ ორი 
წლის წინ. მი სი ეს სიტყ ვე ბი დღე საც ძა ლა ში ა.

რო ცა თა ვი სი მიზ ნე ბის ერ თ გუ ლი თვი თონ ევ რო კავ ში რი არ არის, 
აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რე ბი ძი რი თა დად თა ვი ანთ თავს არი ან მინ-
დო ბი ლი და ცვლი ლე ბებს მათ თ ვის მო სა ხერ ხე ბე ლი ტემ პით ახორ ცი-
ე ლე ბენ. ამის შე დე გად, ისეთ ქვეყ ნებ ში, რო გო რი ცაა ბე ლორუ სია და 
აზერ ბა ი ჯა ნი, სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კას, ფაქ ტობ რი ვად, არა ვი თა რი შე-
დე გე ბი არ მო უ ტა ნი ა, რად გან ორი ვე ქვეყ ნის ელი ტებს ევ რო კავ ში რის 
წი ნა და დე ბე ბი უბ რა ლოდ არ აინ ტე რე სებთ. მინ ს კი ისურვებდა, ევ რო-
კავ ში რის გან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის მიღებას და მას თან რე გუ ლა რუ-
ლი ურ თი ერ თო ბე ბის დამყარებას, მაგ რამ ბე ლორუ სიის ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ბა არ არის მზად, ამ ნა ბი ჯე ბის გა და სად გ მე ლად ევ რო კავ ში რის 
მი ერ და წე სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პი რო ბე ბი შე ას რუ ლოს. აზერ ბა ი ჯანს 
საკ მა ოდ დი დი რე სურ სე ბი აქვს, ამი ტომ მის თ ვის ევ რო კავ ში რის წი-
ნა და დე ბე ბი კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი ა. ბა ქოს ახ ლა მხო-
ლოდ პარ ტ ნი ო რო ბის შე სა ხებ სიმ ბო ლუ რი დეკ ლა რა ცი ე ბი აინ ტე რე-
სებს და არა ევ რო კავ შირ თან რე ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ა. აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბი, 
რომ ლე ბიც თა ვი ანთ თავს არი ან მინ დო ბი ლი და ზე წო ლას არც ევ-
რო კავ ში რის გან და არც სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის გან გა ნიც დი ან, ევ-
რო კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბის გა სამ ყა რებ ლად და თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში 
კე თილ დღე ო ბი სა და დე მოკ რა ტი ის დო ნის ასა მაღ ლებ ლად აუცი ლე ბე-
ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის მხრივ შე საძ ლე ბელ ზე ბევ რად ნაკ ლებს 

2  Popescu N., Wilson A., Turning presence into power: Lessons from the eastern neigh-
bourhood, European Council on Foreign Relations, May 2011 <http://www.ecfr.eu/page/-/
ECFR31_ENP_AW.pdf>.
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აკე თე ბენ. ახ ლა, რო ცა ევ რო პა ში კრი ზი სი გრძელ დე ბა, ხო ლო ახ ლო 
აღ მო სავ ლე თი და ჩრდი ლო ე თი აფ რი კა ღრმა ცვლი ლე ბებ მა მო იც ვა, 
რის გა მოც ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კა ში ყუ რადღე ბა სამ ხ რეთ 
სა მე ზობ ლო ზეა გა და ტა ნი ლი, ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, ევ რო კავ შირ მა 
აღ მო სავ ლე თის რე გი ონს მე ტი რე სურ სე ბი და ყუ რადღე ბა და უთ მოს.

თა ვი ანთ თავ ზე მინ დო ბის ამ პო ლი ტი კას კი დევ ერ თი ნაკ ლი აქვს. 
იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ის IKEA3-მ შე ი მუ შა ვა და არა რე გი ონ ში 
სტრა ტე გი უ ლი ინ ტე რე სე ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ამ. ცხა დი ა, ეს იმას სუ-
ლაც არ ნიშ ნავს, რომ IKEA ცუ დი ა, მაგ რამ, ამა ვე დროს, ყვე ლა ჩვენ-
გან მა იცის, რამ დე ნად „სასიხარულოა”, რო ცა IKEA-ს გა მოგ ზავ ნილ კო-
ლოფს ხსნი და ხე დავ, რომ შიგ მხო ლოდ ორი ლურ ს მა ნი ა, რო მე ლიც არ 
შე გიკ ვე თავს, და არა ორი ხრახ ნი, რო მე ლიც ახა ლი მა გი დის ასაწყო ბად 
გჭირ დე ბა. ევ რო კავ ში რის წი ნა და დე ბებს სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში ეს ხში-
რად ემარ თე ბა. მა გა ლი თად, აზერ ბა ი ჯანს სთა ვა ზო ბენ DCFTA-ს შე უ-
ერ თ დეს, თუმ ცა ეს ქვე ყა ნა მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რიც 
კი არ არის (ამ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა კი ევ რო კავ შირ თან თა ვი სუ ფა ლი 
და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის ერ თ -ერ თი წი ნა-
პი რო ბა ა). ამ მო საზ რე ბას სა ქარ თ ვე ლო დან მი ღე ბუ ლი ბო ლო ცნო ბაც 
ამ ტ კი ცებს. რო ცა ამ ქვეყ ნის სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ებს ჰკითხეს, გარ-
და მა ვა ლი პე რი ო დის მომ დევ ნო რამ დე ნი მე თვის გან მავ ლო ბა ში მა თი 
ქვეყ ნის თ ვის დახ მა რე ბის გა წე ვას ევ რო კავ ში რი რით შეძ ლებ და, უმ რავ-
ლე სო ბამ გა ნაცხა და, რომ სა ჭი რო იყო ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ცოდ ნის 
დაგ რო ვე ბა და გან მ ტ კი ცე ბა ისეთ დარ გებ ში, რო გო რი ცაა რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბა, ტრან ს პორ ტი და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა4. მაგ რამ ევ რო კავ ში-
რის პა სუ ხი ჯერ ჯე რო ბით იმით შე მო ი ფარ გ ლა, რომ ქვე ყა ნა ში ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის ერ თი სპე ცი ა ლის ტი 
გა მოგ ზავ ნა. ცხა დი ა, ესეც ძა ლი ან სა ჭი რო ა, თუმ ცა საკ მა რი სი დახ მა-
რე ბა ნამ დ ვი ლად არ არის. ევ რო კავ შირ მა და მის მა წევ რ მა ქვეყ ნებ მა 
ად გი ლობ რი ვი პი რო ბე ბიც უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ, რო ცა რე გი ო ნი სათ-
ვის დახ მა რე ბა სა და სახ ს რებს გა მო ყო ფენ. სა ბო ლოო ჯამ ში, მთავ რო-
ბის პო პუ ლა რო ბა და მუ შა ო ბა არა მხო ლოდ იმით შე ფას დე ბა, თუ პო ლი-
ტი კუ რად მგრძნო ბი ა რე საქ მე ებს რო გორ იძი ებს, არა მედ იმი თაც, თუ 
რო გორ ებ რ ძ ვის სი ღა რი ბეს, რამ დე ნი გზა გაჰ ყავს და რამ დე ნად საკ-
მა რი სია მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ახ ლად შექ მ ნი ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი. ამით 

3 შვედური ასაწყობი ავეჯის მაღაზია.

4  Kobzova, J., Georgia’s bumpy transition: How the EU could help, European Council on For-
eign Relations, April 2013 <http://ecfr.eu/page/-/ECFR75_georgia_MEMO_AW.pdf>.
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ევ რო კავ შირ საც ეძ ლე ვა შან სი, აჩ ვე ნოს, რომ მის მი ერ გა წე უ ლი დახ მა-
რე ბა ქვე ყა ნა ში რი გით ადა მი ან ზე და არა მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო სტრუქ-
ტუ რებ ში მო მუ შა ვე მო ხე ლის ცხოვ რე ბა ზე ახ დენს და დე ბით გავ ლე ნას.

mZime gamowvevebi da rbili zomebi

ევ რო კავ ში რის წი ნა და დე ბე ბი ხში რად კარ გი ჩანს, მაგ რამ არის თუ 
არა ისი ნი სა სარ გებ ლო აღ მო სავ ლე თ პარ ტ ნი ო რე ბი სათ ვის და იმის 
სა უ კე თე სო ნი მუ ში, რი სი გა კე თე ბაც ევ რო კავ შირს შე უძ ლი ა? მა გა ლი-
თად, ევ რო კავ ში რი დიდ ყუ რადღე ბას უთ მობს `რბილ~ უსაფ რ თხო ე ბას 
და ეს გა სა გე ბი ა, რად გან ევროკავშირმა მეზობლებისთვის გაკეთებული 
შეთავაზება დააფუძნა  თავის გაფართოების პოლიტიკას. ეს წი ნა და დე-
ბა დიდ წი ლად ევ რო კავ ში რის მიმ ზიდ ვე ლო ბის ძა ლა სა და ცენ ტ რა ლუ-
რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის „ევროპაში დაბ რუ ნე ბის” სურ ვილს ეყ რ დ ნო ბო და. 
სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ამ ქვეყ ნებ ში სა ზო გა დო ე ბა მზად იყო, 
ევ რო კავ შირ ში გა სა წევ რი ა ნებ ლად აუცი ლე ბე ლი რე ფორ მე ბით გა მოწ-
ვე უ ლი დრო ე ბი თი „ტკივილი” გა და ე ტა ნა, რად გან ევ რო კავ შირ ში გა-
წევ რი ა ნე ბის შე დე გად მი სა ღე ბი გრძელ ვა დი ა ნი მო გე ბა ამად უღირ და. 
სი ტუ ა ცია აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებ ში საკ მა ოდ გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი ა. ჯერ ერ თი, ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
ევ რო კავ ში რი მათ გან მტკივ ნე უ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბას მო ითხოვს, 
მაგ რამ ამის სა ნაც ვ ლოდ გა წევ რი ა ნე ბას არ ჰპირ დე ბა. რა თქმა უნ და, 
მი უ ხე და ვად ამი სა, რე გი ო ნუ ლი ლი დე რე ბი მა ინც ვალ დე ბუ ლი არი ან გა-
დად გან ნა ბი ჯე ბი, რომ ლე ბიც მა თი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კას კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ანს გახ დის, ხო ლო პო ლი ტი კას – უფ რო პლუ რა ლის ტურ სა და 
ინ კ ლუ ზი ურს, თუმ ცა ის ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კო სე ბი, რომ ლე ბიც უფ-
რო სა კუ თა რი ძა ლა უფ ლე ბის გან მ ტ კი ცე ბა ზე ფიქ რო ბენ ან ისი ნი, ვი საც 
ეში ნი ა, რომ რთუ ლი და დრო ე ბით მტკივ ნე უ ლი პო ლი ტი კუ რი ნა ბი ჯე ბის 
გა დად გ მის შემ დეგ ხელ მე ო რედ არ აირ ჩე ვენ, ამას გა მა მარ თ ლე ბელ სა-
ბა ბად მო ხერ ხე ბუ ლად იყე ნე ბენ.

კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ისა ა, რომ ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პი სა გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, სამ ხ რეთ კავ კა სი ის სა მი ქვე ყა ნა და მოლ დავეთი უსაფ რ-
თხო ე ბის ნამ დ ვი ლი, მძი მე გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგა ნან და, თუ აქ კვლავ 
რა ი მე აფეთ ქე ბა მოხ და, საფ რ თხე არა მხო ლოდ კონ კ რე ტულ მთავ რო-
ბებს შე ექ მ ნე ბა, არა მედ მთელ რე გი ონს და პო ტენ ცი უ რად ევ რო კავ-
შირ საც. ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის საბ ჭოს კვლე ვე ბი მუდ-
მი ვად უჩ ვე ნებს, რომ ამ რის კე ბის მი უ ხე და ვად, ევ რო კავ ში რის უნა რი, 
გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ითა მა შოს აღ მო სავ ლე თ პარ ტ ნი ო რო ბის რე გი ო ნის 
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გა ჭი ა ნუ რე ბულ კონ ფ ლიქ ტებ ში, მი ნი მა ლუ რი ა5. ბუ ნებ რი ვი ა, რომ სომ-
ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის და ვა მთი ა ნი ყა რა ბა ღის თა ო ბა ზე ან სამ ხ რეთ 
ოსეთ სა და აფხა ზეთ ში რუ სუ ლი სპეც სამ სა ხუ რე ბი სა და სამ ხედ რო ე ბის 
ყოფ ნის პრობ ლე მა ზე მო ლა პა რა კე ბა ერთ დღე ში ვერ მო ხერ ხ დე ბა და 
ეს პრობ ლე მე ბი ერ თი ხე ლის მოს მით ვერ გა დაწყ დე ბა. მი უ ხე და ვად ამი-
სა, თუ არ ჩავ თ ვ ლით გერ მა ნი ას, რო მელ მაც დნეს ტ რის პი რე თის კონ-
ფ ლიქ ტის გა დაჭ რი სად მი უფ რო პო ზი ტი ურ მიდ გო მა ზე მოს კო ვის და-
ყო ლი ე ბა სცა და, ევ რო კავ ში რი ძი რი თა დად ნდო ბის აღ დ გე ნი სა კენ ან 
სამ შ ვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბი სა კენ მი მარ თუ-
ლი მცი რე მას შ ტა ბი ა ნი ზო მე ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბა6. ეს ზო მე ბი მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ა, რად გან ოპო ნენ ტებს შო რის ნდო ბის გაძ ლი ე რე ბას უწყობს 
ხელს, ადა მი ა ნებს შო რის კონ ტაქ ტებს აძ ლი ე რებს და სა მო მავ ლოდ 
პრობ ლე მის მშვი დო ბი ა ნი გა დაწყ ვე ტი სათ ვის სა ფუძ ვ ლებს ქმნის, მაგ-
რამ ამით ევროკავშირი რე გი ონ ში თავის პო ლი ტი კუ რ, ეკო ნო მი კუ რ ან 
უსაფ რ თხო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბს სრულად ნამდვილად არ ავლენს. ამ 
დროს კი, უსაფ რ თხო ე ბის მძი მე პრობ ლე მე ბის უყუ რადღე ბოდ და ტო ვე-
ბა სუ ლაც არ ნიშ ნავს იმას, რომ ეს საფ რ თხე ე ბი თა ვის თა ვად გაქ რე ბა. 
მთი ა ნი ყა რა ბა ღის პრობ ლე მა სომ ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის სა ში ნაო და 
სა გა რეო პო ლი ტი კა ში იმ დე ნად ფუნ და მენ ტურ როლს თა მა შობს, რომ 
თუ ეს კონ ფ ლიქ ტი არ გა და იჭ რა, ამ ქვეყ ნებ ში დე მოკ რა ტი ზა ცი ი სა და 
ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის თვალ საზ რი სით დი დი პროგ რე სი მო სა-
ლოდ ნე ლი არ არის. ამას ისიც ემა ტე ბა, რომ კვიპ რო სის პრე ცე დენ ტის 
გა მე ო რე ბა და გა და უჭ რე ლი სა საზღ ვ რო პრობ ლე მე ბის მქონე ქვეყნის 
შეშვებაც არა ვის უნ და. ეს ფაქ ტი კარ გად შე ამ ჩ ნი ეს აღ მო სავ ლე თ პარ-
ტ ნი ო რო ბის რე გი ონ ში და ად გი ლობ რი ვი ელი ტე ბი მას თა ვი ანთ გათ ვ-
ლებ სა და მო ლო დი ნებ შიც იყე ნე ბენ.

mo lo di ne bi da realoba

ნიშ ნავს თუ არა ეს, რომ ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა მთლი ა-
ნად უნ და გა და ი ხე დოს? ნამ დ ვი ლად არა. პრინ ციპ ში, მე ზობ ლებს შო რის 
უვი ზო, უსაფ რ თხო და სა ვაჭ რო ბა რი ე რე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლი სა ერ თო 

5  Kundnani H., Vaisse J. (eds.), European Foreign Policy Scorecard 2010, 2012, 2013, Euro-
pean Council on Foreign Relations, January 2010-January 2013 <http://www.ecfr.eu/score-
card/2013>.

6  Kundnani H., Vaisse J. (eds.), European Foreign Policy Scorecard 2012, European Council on 
Foreign Relations, January 2012 <http://www.ecfr.eu/scorecard/2012/wider/50>.
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სივ რ ცის შექ მ ნა მიმ ზიდ ველ იდე ად რჩე ბა, მაგ რამ ეს იდეა რე ა ლო ბად 
რომ იქ ცეს, ამ რე გი ო ნის თ ვის ევ რო კავ ში რის მი ერ გა მო ყო ფი ლი მწი რი 
რე სურ სე ბი სწო რად უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი და მო ლო დი ნე ბიც შე-
სა ბა მი სი უნ და იყოს. რაც შე ე ხე ბა რე სურ სებს, ევ რო კავ შირს მის ხელთ 
არ სე ბუ ლი მწი რი სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვი სად მი უფ რო შე მოქ მე დე ბი თი მიდ-
გო მე ბის შე მუ შა ვე ბა შე უძ ლი ა. მა გა ლი თად, აზერ ბა ი ჯან ში და მო უ კი-
დე ბე ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გა დარ ჩე ნი სათ ვის იბ რ ძ ვი ან, 
ევ რო კავ ში რი კი ამ დროს ფულს პრე ზი დენტ ილ ჰამ ალი ე ვის კონ ტ როლ-
ქ ვეშ მყო ფი სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის „კომპეტენციის გაძ ლი ე რე ბა-
ზე” ხარ ჯავს. ეს ის ალი ე ვი ა, რო მე ლიც ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე ხე ლი სუფ ლე-
ბის თით ქ მის დი ნას ტი უ რი გა და ცე მის და არა თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბის 
შე დე გად მო ვი და. ევ რო კავ შირ ში აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის სტუ დენ ტე ბის 
სწავ ლის და ფი ნან სე ბა მათ დაეხმარებოდა “ევროპელობის” განცდის 
ფორმირებაში, ხო ლო რე გი ონ ში მცხოვ რებ ხალხს ევ რო კავ ში რის უშუ-
ა ლოდ გაც ნო ბის შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცე მო და. მე ო რე მხრივ, ევ რო პულ 
კვლე ვებ ში ან სა ჯა რო პო ლი ტი კა ში სა მეც ნი ე რო ხა რის ხის მო სა პო ვებ-
ლად სტი პენ დი ე ბის და ფი ნან სე ბა კი ევ ში ან კი ში ნი ოვ ში სა სარ გებ ლო 
იქ ნე ბა ასო ბით ადა მი ა ნი სათ ვის, ვინც ევ რო კავ ში რის სტი პენ დი ას ვერ 
მი ი ღებს.

ეს მხოლოდ ორი მა გა ლი თია იმისა, თუ რა დი დი სხვა ო ბა შე იძ ლე ბა 
მოგ ვ ცეს სახ ს რე ბის გა და ნა წი ლე ბის თა ო ბა ზე მი ღე ბულ მა ერ თ მა პა ტა-
რა გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ. მე ო რე ნა ბი ჯი მო ლო დი ნე ბის რე ა ლო ბას თან შე-
სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა ა. უნ და ვა ღი ა როთ, რომ თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 
იმ რე სურ სებ სა და ყუ რადღე ბას, რო მელ საც ევ რო კავ ში რი ამ ჟა მად ამ 
რე გი ონს უთ მობს, ასე ვე იმას, რომ ევ რო კავ ში რის ბევრ აღ მო სავ ლელ 
მე ზო ბელს ბრი უ სე ლის წი ნა და დე ბე ბი დიდად არ აინ ტე რე სებს, ერთ 
დღე ში სას წა ულს არ უნ და ვე ლო დოთ. რე გი ო ნის თ ვის აუცი ლე ბე ლი სო-
ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბი ალ ბათ მხო ლოდ მა შინ მოხ-
დე ბა, რო ცა გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი ახალ ეტაპ ზე გა და ვა. მა გა ლი თად, 
არის ბევ რი ნი შა ნი, რომ უკ რა ი ნის, მოლ დავეთი სა და სა ქარ თ ვე ლოს მო-
ქა ლა ქე ე ბი მრა ვა ლი თვალ საზ რი სით უფ რო თა ნა მედ რო ვე და ევ რო პუ-
ლე ბი არი ან, ვიდ რე მა თი მთავ რო ბე ბი. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
მდგო მა რე ო ბა შე იც ვ ლე ბა, ოღონდ ამას დრო სჭირ დე ბა. რაც შე ე ხე ბა 
IKEA-ს ავეჯს, გა ივ ლის რამ დე ნი მე სა ა თი და მე ზობ ლებ თან კონ სულ-
ტა ცი ე ბის ან უახ ლო ეს მა ღა ზი ა ში მის ვ ლის შემ დეგ, როგორც წესი, 
მაგიდის აწყობას ბოლოს მაინც ვახერხებთ ხოლმე. 

.
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დე მოკ რა ტია სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში რა ღა ცით სხვა პლა ნე ტებზე 
სიცოცხლის საკითხს გავს. გარ კ ვე ულ წრე ებ ში ხალ ხი ამაზე 
ბევრს ლა პა რა კობს. მას ხილულს ვერ ვუწოდებთ, თუმცა მისი 

არსებობის გამორიცხვაც არ შეგვიძლია. ამ რე გი ონ ში დე მოკ რა ტი ა, 
თუ კი ის სა ერ თოდ არის, უფ რო მის წ რა ფე ბა ა, ვიდ რე რე ა ლო ბა. აზერ-
ბა ი ჯა ნი ავ ტო რი ტა რულ და ნა ხევ რად ავ ტო რი ტა რულ მდგო მა რე ო ბებს 
შო რის ნაც რის ფერ სივ რ ცე ში ა. სომ ხე თის აღ წე რი სას ალ ბათ უფ რო 
ზუს ტი იქ ნე ბა, თუ ვიტყ ვით, რომ ის ნა ხევ რად კონ კუ რენ ტუ ლი და ნა-
ხევ რად ავ ტო რი ტა რუ ლი ა. დე მოკ რა ტი ის თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე სა-
ი მე დო მდგო მა რე ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ა, რო მე ლიც რე გი ო ნის ყვე ლა ზე 
თა ვი სუ ფა ლი ქვე ყა ნა ა, თუმ ცა, კონ სო ლი დი რე ბულ დე მოკ რა ტი ად ჯერ 
მა ინც ვერ მი ვიჩ ნევთ.

სამ ხ რე თი კავ კა სია ის რე გი ო ნი ა, სა დაც პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბი თა 
და დე მოკ რა ტი ის გან მ ტ კი ცე ბით ბო ლო ორი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა-
ში და სავ ლე თი და გან სა კუთ რე ბით აშშ დი და დაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი, ყო-
ველ შემ თხ ვე ვა ში, რი ტო რი კის დო ნე ზე მა ინც. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ეს 
ინ ტე რე სი იზ რ დე ბო და და მცირ დე ბო და, თუმ ცა თა ვის მნიშ ვ ნე ლო ბას 
მა ინც ინარ ჩუ ნებ და. დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბა ში დახ მა რე ბის სა ხით 
ამერიკის შეერთებულმა შტატებ მა ათო ბით მი ლი ო ნი დო ლა რი გა მო ყო, 
დე მოკ რა ტი ის გან მ ტ კი ცე ბას მო ითხოვ და და ხში რად მეტ დე მოკ რა ტი-
ას ხე დავ და, ვიდ რე სი ნამ დ ვი ლე ში იყო. მთა ვა რი აქ ალ ბათ მა ინც ისა ა, 
რომ ამ მცდე ლო ბებ ზე ხე ლი მას არა სო დეს აუღი ა. ამას ალ ბათ შე იძ-
ლე ბა ანა ლიზ ზე იმე დის ტრი უმ ფა ლუ რი გა მარ ჯ ვე ბა ვუ წო დოთ, თუმ ცა 
მნიშ ვ ნე ლო ბას ეს ძა ლის ხ მე ვა ამით არ კარ გავს.

amerikis SeerTebuli Statebis ro li

ამე რი კის იმ პე რია საკ მა რი სად ძლი ე რია იმი სათ ვის, რომ ერ თა დერ-
თი ქვე ყა ნა იყოს, რო მელ საც მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ კუთხე ში მიმ დი ნა-

rogor midis gardamavali procesi 

amerikis SeerTebuli Statebi, demokratiuli 

ganviTareba da samxreTi kavkasia

ლინკოლნ მიჩელი
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რე მოვ ლე ნებ ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბა აქვს, მაგ რამ 
მათ შე დე გებს ვერ გან საზღ ვ რავს. თუმცა ამა ვე მედ ლის მე ო რე მხა რე დ 
გვევლინება ამერიკის სიმყიფე. იმიტომ, რომ აშშ ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა ა, 
რო მელ საც მსოფ ლი ოს ყვე ლა კუთხე ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე დე-
გებ ზე უწევს ზრუნვა. ჩვენ საკ მა ოდ ძლი ე რე ბი ვართ იმი სათ ვის, რომ 
ჩვე ნი სამ ხედ რო, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა მთელ მსოფ ლი-
ო ში გა ვავ რ ცე ლოთ, მაგ რამ იმ დე ნი ძა ლა მა ინც არა გვაქვს, რომ ლი დე-
რებს, ქვეყ ნებს ან ხალ ხებს ის ვა კე თე ბი ნოთ, რაც ჩვენ გვინ და. ბო ლო 
რამ დე ნი მე ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში აშ შ - მა მი ი ღო გაკ ვე თი ლი, რომ 
რამ დე ნი ადა მი ა ნიც არ უნ და ხმა რობ დეს ფე ის ბუქს, და დი ო დეს ბე ის-
ბო ლის კე პით, და შა ვი დღის თ ვის სა ი დუმ ლოდ ას დო ლა რი ა ნებს ინა ხავ-
დეს, ხალ ხ სა და სა ხელ მ წი ფო ებს აშშ-ს გა რეთ მა ინც თა ვი ან თი გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი აქვთ. ეს თით ქოს ძალიან 
ნა თე ლი ა და საოცარია, რომ მათგან ბევრს, ვინც აშშ-ის პოლიტიკას 
განსაზღვრავს, ეს ჯერ კიდევ არ აქვს გათავისებული.

სამ ხ რე თი კავ კა სია ერ თ -ერ თი იმ რე გი ონ თა გა ნი ა, სა დაც აშშ ამ დი-
ლე მის წი ნა შე დგას. აშ შ - მა ამ რე გი ო ნის დიპ ლო მა ტი ა სა და პო ლი ტი-
კა ში ჩა რე ვა სა ჭი როდ ჩათ ვა ლა და იქი დან თა ვის დაღ წე ვა ძა ლი ან გა უ-
ჭირ დე ბა. რე გი ო ნი აშ შ -ი სათ ვის რამ დე ნი მე მი ზე ზი თაა სტრა ტე გი უ ლად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. კას პი ის ნავ თო ბი, სი ახ ლო ვე ირან თან და რუ სეთ თან და 
დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის იმე დი, რე გი ო ნით აშ შ -ის და ინ ტე რე სე ბის 
უპირ ვე ლე სი მი ზე ზე ბი ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ეს სა კითხე ბი ერ თ მა-
ნეთ თან სიღ რ მი სე უ ლად და კავ ში რე ბუ ლი არ არის და არც ამ რე გი ონს 
სძენს უნი კა ლურ სტრა ტე გი ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას, რად გან მსგავ სი და მა-
ჯე რე ბე ლი არ გუ მენ ტე ბი ნე ბის მი ე რი რე გი ო ნი სათ ვის სა მარ თ ლი ა ნი იქ-
ნე ბო და.

ამ არ გუ მენ ტე ბის ნაკ რე ბი დან დე მოკ რა ტი ამ აშ შ -ი სათ ვის სა ინ ტე რე-
სო და ნიშ ნუ ლე ბა შე ი ძი ნა. რე გი ონ ში აშ შ -ის რო ლის შე ფა სე ბი სას პირ-
ველ რიგ ში იმას ამ ბო ბენ ხოლ მე, რომ აშ შ - მა სამ ხ რეთ კავ კა სი ის სამ 
ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის დიდ ძა ლი ფუ ლი და ხარ-
ჯა, შე დე გი კი დი დად საგ რ ძ ნო ბი არ ყო ფი ლა. ამ რე ა ლო ბის გა უთ ვა-
ლის წი ნებ ლო ბა არ იქ ნე ბა, თუმ ცა ამით ყვე ლა ფე რი მა ინც არ არის ნათ-
ქ ვა მი. პა რა დოქ სი ისა ა, რომ, სი მარ თ ლეს თუ ვიტყ ვით, დე მოკ რა ტი ა, 
სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა ში, აშ შ -ი სათ ვის ამ რე გი ონ ში ყო ველ თ ვის მე ო რე-
ხა რის ხო ვა ნი მი ზა ნი იყო. მას ზე წინ ყო ველ თ ვის იდ გა სტა ბი ლუ რო ბა, 
ტე რო რიზ მ თან ბრძო ლა, ნავ თო ბის ექ ს პორ ტი და პო ლი ტი კა რუ სეთ თან 
მი მარ თე ბით, რა საც ხში რად არა ვინ მა ლავ და. თუ აშ შ -ის ძა ლას, სიმ-
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დიდ რე სა და მსოფ ლი ო ში მის როლს გა ვით ვა ლის წი ნებთ, ეს ალ ბათ გარ-
და უ ვა ლიც იყო, მაგ რამ ამის აღი ა რე ბა მა ინც აუცი ლე ბე ლი ა.

რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, ამ რე გი ონ ში დე მოკ რა ტი ის გან ვი-
თა რე ბის ხელშეწყობა ძალიან წა ა გავ და აშშ-ის მიერ ამ მიზნით ამ მიზ-
ნით მთელ მსოფ ლი ო ში გადადგმულ ნაბიჯებს. ამ მხრივ, ამ სამ ქვე ყა ნა-
ში კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის, პარ ლა მენ ტე ბი-
სა და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის გან ვი თა რე ბი სა და არ ჩევ ნებ ზე დაკ ვირ-
ვე ბის პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბა, რა საც ვა შინ გ ტო ნი დან დე მოკ რა ტი ის 
მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბე ბი ემა ტე ბო და, ძა ლი ან ჰგავს იმას, 
რა საც აშშ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, აფ რი კა სა თუ აზი ა ში აკე თებ და.

დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აშ შ -ის ძა ლის ხ მე ვა მხო ლოდ მცი-
რე ნა წი ლია იმ ზო მე ბი სა, რომ ლებ საც აშშ რე გი ონ ში პო ლი ტი კუ რი მოვ-
ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად იღებს. სა მი ვე ქვე ყა-
ნა ცალ კე აღე ბუ ლი, აზერ ბა ი ჯა ნი – მი სი ნავ თობ რე სურ სე ბი სა და ირან-
თან სი ახ ლო ვის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო – ავ ღა ნე თი სა და ერა ყის მსგავს 
ად გი ლებ ში აშ შ -ის სამ ხედ რო ოპე რა ცი ე ბი სა და მიზ ნე ბის მხარ და ჭე რის 
გა მო და სომ ხე თი – რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის გა მო, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
აშ შ -ი სათ ვის და აქ დე მოკ რა ტია მთა ვა რი მი ზე ზი არ არის. ამას ემა ტე ბა 
რე გი ო ნუ ლი პრობ ლე მე ბი. უპირ ვე ლე სი საზ რუ ნა ვი აქ ისა ა, რომ მთი ა ნი 
ყა რა ბა ღის ან აფხა ზე თის მსგავ სი კონ ფ ლიქ ტე ბი ან ომე ბი არ გა ნახ ლ-
დეს ან არ და იწყოს, რა საც რე გი ონ ში რუ სე თის გავ ლე ნის შეზღუდ ვის 
სურ ვი ლიც ემა ტე ბა, ეს კი აშ შ -ი სათ ვის ასე ვე უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
ვიდ რე დე მოკ რა ტი ა. ამ დე ნად, მთავ რო ბებ მა და დე მოკ რა ტი ის მომ-
ხ რე ებ მა ზო გა დად იცი ან დე მოკ რა ტი ის ად გი ლი ამე რი კის მიზ ნე ბის 
იერარ ქი ა ში, ისიც იცი ან, რომ დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის მოთხოვ ნა 
თა ვი სი მნიშ ვ ნე ლო ბით შეზღუ დუ ლი ა. ყვე ლა ამ მი ზე ზის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, ამე რი კის მხრი დან ამ ქვეყ ნე ბის გან დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის 
მოთხოვ ნა ძა ლას კარ გავს.

აღ   წე  რი ლი სი  ტუ  ა  ცი  ა  შე  საძ   ლო ა, ირეკ ლავ დეს ვა  შინ   გ   ტო  ნის მი  ერ 
დე  მოკ   რა  ტი  ის გან   ვი  თა  რე  ბა  ში გა  წე  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის  არ   ს   ში მომ   ხ   და რ 
ცვლი  ლე  ბე ბს. დე  მოკ   რა  ტი  ის გამ ყა რე ბა ზე მო მუ შა ვე ჯგუ ფე ბი სა და ამ 
იდე ის სხვა ურ ყე ვი მიმ დევ რე ბის წრე ე ბის გა რეთ დე მოკ რა ტია იქ ცა 
სა კითხად, რო მე ლიც აშ შ -ის მთავ რო ბის ოფი ცი ა ლუ რი მიზ ნე ბის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რჩე ბა, მაგ რამ მას აშ შ -ის ინ ტე რე სე ბის თ ვის ცენ ტ რა-
ლურ გა რე მო ე ბად ცო ტა ვინ მე თუ მი იჩ ნევს. დე მოკ რა ტი ას აღარც სა-
გა რეო პო ლი ტი კა ზე მო მუ შა ვე ელი ტე ბი გა ნი ხი ლა ვენ ყვე ლა ქვე ყა ნა ში 
შე საძ ლებ ლად.
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რე გი ო ნის სამ ქვე ყა ნა ში ბო ლო ხა ნებ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის 
მა გა ლით ზე კარ გად ჩანს, რო გორც შე ნელ და დე მოკ რა ტი ი სათ ვის ბრძო-
ლა. ამ წლის და საწყის ში სომ ხეთ ში ჩა ტა რე ბულ სა კა მა თო არ ჩევ ნებს 
სომ ხეთს გა რეთ რა ი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოხ მა უ რე ბა არ მოჰ ყო ლია და 
დი დად ვინ მე არც აშ შ - ში აუღელ ვე ბი ა. ასე თი რამ 5-10 წლის წინ რომ 
მომ ხ და რი ყო, დი დი ინ ტე რე სი აღიძ ვ რე ბო და და ამე რი კაც შე ეც დე ბო და 
თა ვი სი წო ნა დი სიტყ ვა ეთ ქ ვა, წელს კი ამის თ ვის დი დი ყუ რადღე ბა არა-
ვის მი უქ ცე ვია თვით იმ ხალ ხ შიც კი, ვინც დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბა-
ზე ზრუ ნავს.

აზერ ბა ი ჯან ში მდგო მა რე ო ბა კი დევ უფ რო დრა მა ტუ ლი ა. ყო ველ 
წელს მი ი ღე ბა ახა ლი დრა კო ნუ ლი კა ნო ნე ბი, ოპო ზი ცი უ რი აზ რის ჩა-
სახ შო ბად კი უკა ნო ნო გზე ბი გა მო ი ყე ნე ბა, შეკ რე ბი სა და სიტყ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბა კი დევ უფ რო შე იზღუ და, ხო ლო სა სულ თ ნოს მსგავ სი რე ჟი-
მი, რო მელ შიც ხე ლი სუფ ლე ბა შთა მო მავ ლო ბით გა და ე ცე მა, სულ უფ რო 
ძლი ერ დე ბა. აშშ-ს ამ მხრივ ბევ რი არაფ რის გა კე თე ბა შე უძ ლია და ამის 
არ ც თუ უკა ნას კ ნე ლი მი ზე ზი ისა ა, რომ აზერ ბა ი ჯა ნის მთავ რო ბა აშ შ -ის 
დე მოკ რა ტი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს ავიწ რო ებს და ქვეყ ნი დან აძე ვებს. მი-
უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, აშ შ - სა და აზერ ბა ი ჯანს შო რის ორ მ ხ რი ვი ურ-
თი ერ თო ბა, რო მე ლიც ნავ თობ ზე, ირა ნი დან და რუ სე თი დან მომ დი ნა რე 
საფ რ თხე ებ სა და ტე რო რიზ მ თან ბრძო ლა ზეა აგე ბუ ლი, კვლა ვაც მყა-
რი ა, და აზერ ბა ი ჯა ნის ყვე ლა შე ხე დუ ლე ბის პო ლი ტი კურ მა აქ ტო რებ მა 
ეს კარ გად იცი ან.

დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რის თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე და მა ინ ტ რი გე-
ბე ლი ქვე ყა ნა სა ქარ თ ვე ლო ა, რად გან შე დე გიც და ზე გავ ლე ნაც იქ ბევ-
რად უფ რო მეტადაა დავის საგანი. ზო გი ამ ტ კი ცებს, რომ ბო ლო 10 წლის 
გან მავ ლო ბა ში ქვე ყა ნა უფ რო დე მოკ რა ტი უ ლი გახ და, რაც 2012 წლის 
შე მოდ გო მა ზე ძა ლა უფ ლე ბის მშვი დო ბი ა ნი გა და ცე მით გამოვლინდა, 
სხვე ბი კი ამ ბო ბენ, რომ დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 
„ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ შე ფერ ხ და და 2012 წლის არ ჩევ ნე-
ბი კი დევ ერ თი დე მოკ რა ტი უ ლი გარ ღ ვე ვა იყო. კამათის საგნად რჩება  
ორი ვე სცე ნარ ში აშ შ -ის რო ლიც.

არის სფე რო ე ბი, სა დაც დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბა ში ათ წ ლე უ ლო-
ბით გა წე უ ლი დახ მა რე ბის შე დე გი ძნე ლი ა, არ და ი ნა ხო. მა გა ლი თად, 
სა ქარ თ ვე ლოს შე და რე ბით აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა თით ქ-
მის წარ მო უდ გე ნე ლია აშ შ - დან და სხვა უცხო ქვეყ ნე ბი დან მი ღე ბუ ლი 
დახ მა რე ბის გა რე შე. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი მთელ რე გი ონ ში ჯერ კი-
დევ სუს ტი ა, მაგ რამ აშ შ -ის დე მოკ რა ტი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან წლე ბის 
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გან მავ ლო ბა ში მუ შა ო ბის წყა ლო ბით, ისი ნი აშ კა რად უფ რო ეფექ ტუ რი, 
გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი გახ დ ნენ. ამის მი უ ხე და-
ვად, დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის სამ ხ რე თი კავ კა სი ი სათ ვის გა-
წე უ ლი დახ მა რე ბა სა ბო ლო ოდ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ჯამს ბევ რად ჩა-
მორ ჩე ბა. ამ საქ მე ში მო ნა წი ლე კარ გი ადა მი ა ნე ბი სა და პროგ რა მე ბის 
და სულ რამ დე ნი მე ნა თე ლი შე დე გის მი უ ხე და ვად, რე გი ონ ში დე მოკ-
რა ტია ჯერ კი დევ ძა ლი ან სუს ტი ა. ეს იმის ნი შა ნი ა, რომ აშ შ -ის რო ლი 
კომპლექსურია და კარ გ პროგ რა მე ბს, გულუხვ და ფი ნან სე ბას და კარ გ 
მიზ ნე ბს დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით საგ რ ძ ნო ბი შე-
დე გე ბი არ მოუტანია.

amerikis SeerTebuli Statebis aR q ma

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლი დან ოც წე ლი წად ზე მე ტი გა ვი და და თით ქ-
მის ამ დე ნი ვე წე ლია გრძელ დე ბა აშ შ -ის ყოფ ნა რე გი ონ ში, მაგ რამ ამე-
რი კის მი ერ რე გი ო ნის აღ ქ მა ჯე რაც იც ვ ლე ბა და ამის მი ზე ზი ისე ვეა 
აშ შ - ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი, რო გორც ის, რაც ამ რე გი ონ ში ხდე ბა. 
ალ ბათ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რაც ამ რე გი ონ ზე მო მუ შა ვე მი მომ-
ხილ ვე ლებ მა, გან სა კუთ რე ბით მათ, ვინც აქ ცხოვ რობს, უნ და გა ი გონ, 
ის არის, რომ ამე რი კე ლი ხალ ხი ბევ რად ნაკ ლე ბად თავ და ჯე რე ბუ ლია 
სა გა რეო პო ლი ტი კის სა კითხებ ში და ნაკ ლე ბად მდი და რი ა, ვიდ რე თუნ-
დაც 10 წლის წინ.

ცი ვი ომის შემ დ გომ პე რი ოდ ში აშ შ -ის სა გა რეო პო ლი ტი კა ში, ჯორჯ 
ბუ შის პრე ზი დენ ტო ბის შუა ოთხი წლის გა მოკ ლე ბით, ძა ლი ან თან მიმ-
დევ რუ ლი კონ სენ სუ სი იყო, გან სა კუთ რე ბით ამ რე გი ონ თან მი მარ თე-
ბით. თუმ ცა, აშ შ - ში სა ში ნაო და ეკო ნო მი კუ რი გა რე მო იც ვ ლე ბა, რაც ამ 
მიდ გო მას უკ ვე საფ რ თხეს უქ მ ნის. ცვლი ლე ბე ბი ჯე რაც გრძელ დე ბა და 
საქ მე აშ კა რად იქით კენ მი დის, რომ აშ შ -ის მო ლო დი ნე ბი და ყოფ ნა სამ ხ-
რეთ კავ კა სი ა ში და სხვა რე გი ო ნებ ში შემ ცირ დე ბა. სავ სე ბით მო სა ლოდ-
ნე ლი ა, რომ მო მა ვა ლი 10 წლის გან მავ ლო ბა ში აშ შ -ის თ ვის უმ თავ რე სი 
გა მოწ ვე ვა იმის მიღ წე ვა იქ ნე ბა, რომ მსოფ ლი ოს ყო ვე ლი კუთხე ჩვენ-
თ ვის დი დი სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის არ იყოს. სამ ხ რე თი კავ კა სია 
შე იძ ლე ბა ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი აღ მოჩ ნ დეს იმ რე გი ო ნებს შო რის, სა დაც 
ამ გა მოწ ვე ვას პა სუ ხი გა ე ცე მა.

სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში აშ შ -ის სა გა რეო პო ლი ტი კის ეს ტენ დენ ცია ათ-
წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში მდო რედ მიმ დი ნა რე დე მოკ რა ტი ულ მა რე-
ფორ მებ მა და ამ მხრივ ხე ლი დან გაშ ვე ბულ მა შე საძ ლებ ლო ბებ მა გა ამ წ-
ვა ვა. ეს გან სა კუთ რე ბით კარ გად გა მოჩ ნ და აშ შ -ის რე აქ ცი ა ში სა ქარ თ-
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ვე ლო ში 2012 წელს ჩა ტა რე ბულ არ ჩევ ნებ ზე, რო მელ ზეც ძა ლა უფ ლე ბის 
მშვი დო ბი ა ნად გა და ცე მა მოხ და და ასე ვე მშვი დო ბი ა ნად და მარ ცხ და 
არა დე მოკ რა ტი უ ლი რე ჟი მი. მი უ ხე და ვად ამი სა, აშ შ - ში ცო ტამ თუ აღიქ-
ვა ეს, რო გორც დე მოკ რა ტი უ ლი გარ ღ ვე ვა ან რე გი ონ ში დე მოკ რა ტი ის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის ყუ რადღე ბის ხელ მე ო რედ მიქ ცე ვის სა თა ნა დო მო-
მენ ტი.

ბევ რი, ვინც სა ქარ თ ვე ლო ში 2003-2004 წლებ ში და 2012 წლის შე მოდ-
გო მა ზე ყო ფი ლა, ბო ლო არ ჩევ ნებ სა და „ვარდების რე ვო ლუ ცი ას” შო რის 
სა ხი ფა თო მსგავ სე ბას შე ამ ჩ ნევ და, მაგ რამ ეს მსგავ სე ბა სრულ კონ ტ-
რას ტ შია აშ შ -ის გან ს ხ ვა ვე ბულ რე აქ ცი ას თან. 2003 წელს სა ქარ თ ვე ლოს 
ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ვა შინ გ ტონ ში აღიქ მე ბოდ ნენ 
რო გორც შე უ პო ვა რი დე მოკ რა ტე ბი, რომ ლებ მაც შე უმ დ გა რი ავ ტო რი-
ტა რუ ლი პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნის ბორ კი ლე ბი და ამ ს ხ ვ რი ეს. ამის სა პი რის-
პი როდ, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ სა და მის „ქართულ ოც ნე ბას” ვა შინ გ ტო ნი დან 
საკ მა ოდ დი დი ეჭ ვით უყუ რებ დ ნენ, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, საწყის ეტაპ ზე 
მა ინც. ამას არა იმ დე ნად ვა შინ გ ტო ნის გა საკ რი ტი კებ ლად ვამ ბობ, რამ-
დე ნა დაც იმის საჩ ვე ნებ ლად, თუ რო გორ შე იც ვა ლა მდგო მა რე ო ბა და 
რამ დე ნად ძნე ლია ამ რე გი ონ ში თუ ნე ბის მი ერ სხვა ად გი ლას დე მოკ რა-
ტი ის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბით ამე რი კე ლე ბის აღელ ვე ბა.

თუ სუ რათს უფ რო ფარ თოდ შევ ხე დავთ, ამე რი კის სა ში ნაო პო ლი ტი კამ 
და სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა მიგ ვიყ ვა ნა სი ტუ ა-
ცი ამ დე, რო მელ შიც აშშ რე გი ონს უყუ რებს არა რო გორც ად გილს, სა დაც 
შე იძ ლე ბა რა ღაც ამა ღელ ვე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი მოხ დეს, მა გა ლი თად, დე მოკ-
რა ტია დამ ყარ დეს ან რე გი ო ნი ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან დეს, არა მედ ად-
გილს, სა დაც რა ღაც ცუ დის, მა გა ლი თად, ომის ან ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა შე იძ ლე ბა. აშ შ -ა ზერ ბა ი ჯა ნის ურ თი ერ-
თო ბე ბი ყვე ლა ზე უფ რო წა ა გავს მე მარ ჯ ვე ნე ავ ტო რი ტა რულ რე ჟი მებ თან 
ამე რი კის ცი ვი ომის დრო ინ დე ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ნი მუშს XXI სა უ კუ ნე ში. 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვებ ზე და დე მოკ რა ტი ის დე ფი ციტ ზე თვა-
ლის და ხუჭ ვა ძნე ლი ა, თუმ ცა ურ თი ერ თო ბებ ში ამ სა კითხებს ცენ ტ რა ლუ-
რი ად გი ლი რი ტო რი კა შიც კი აღარ უჭი რავს. სა ქარ თ ვე ლო ში სა ა კაშ ვილ სა 
და ბუშს შო რის ინ ტენ სი უ რი და ინ ტენ სი უ რად უსარ გებ ლო ურ თი ერ თო ბე-
ბი ჩა ა ნაც ვ ლა უფ რო პრაგ მა ტულ მა ურ თი ერ თო ბებ მა ობა მა სა და ივა ნიშ-
ვი ლის მთავ რო ბა სა და ივა ნიშ ვი ლის პრო ტე ჟე სა და მემ კ ვიდ რის, ირაკ ლი 
ღა რი ბაშ ვი ლის მთავ რო ბას შო რის. სა ქარ თ ვე ლო აღარ ცდი ლობს აშ შ -ის 
კლი ენ ტი იყოს და მის გან მუ დამ საშ ველს აღარ ელის, რამაც აშშ-ს შვება 
უნდა მოუტანოს და რაც,  ალ ბათ, სა ქარ თ ვე ლოს თ ვი საც უკე თე სი ა.
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დი დი წი ა ღი სე უ ლი რე სურ სე ბი სა და აშ შ -ი რა ნის და ძა ბულ ურ თი ერ-
თო ბებ ში მზარ დი რო ლის წყა ლო ბით, აზერ ბა ი ჯა ნი აშ შ -ი სათ ვის მნიშ ვ-
ნე ლო ბას ინარ ჩუ ნებს, მაგ რამ სწო რედ ამ მნიშ ვ ნე ლო ბის გა მო, ამ ქვეყ-
ნის სა ში ნაო საქ მე ებ ში აშ შ -ის ხელ შე სა ხე ბი ჩა რე ვა ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ-
დო ა. აშ შ -ის პო ლი ტი კო სე ბის თით ქ მის ერ თი თა ო ბა სის ტე მა ტუ რად და 
თან მიმ დევ რუ ლად გა და ჭარ ბე ბით აფა სებს სა ქარ თ ვე ლო სა და სომ ხე-
თის მნიშ ვ ნე ლო ბას, თვით ეს ორი ქვე ყა ნა კი სულ უფ რო მყა რად ექ ცე ვა 
იმ ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში, რომ ლებ საც ამე რი კა დიდ ყუ რადღე ბას მხო ლოდ 
კრი ზი სე ბის დროს აქ ცევს. ეს ცვლი ლე ბა აშ შ -ის სურ ვი ლით არ ხდე ბა, 
თუმ ცა მი სი უარ ყო ფა სრუ ლი ად შე უძ ლე ბე ლი ა.

das k v na: ra iq ne ba Sem deg?

მხო ლოდ შე დე გე ბით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, 20 წლის გან მავ ლო ბა ში აშ შ -
ის მი ერ რე გი ო ნი სათ ვის გა წე უ ლი დახ მა რე ბის შე დე გე ბი მწი რი ა, ყო ველ 
შემ თხ ვე ვა ში, დე მოკ რა ტი ის დარ გ ში მა ინც. შე სა ბა მი სად, კი დევ 10 ან 
მე ტი წლით ამ პო ლი ტი კის გაგ რ ძე ლე ბა შეც დო მა იქ ნე ბო და. თუ კი ეს 
მა ინც მოხ და, უფ რო ბი უ როკ რა ტი უ ლი ლო გი კი სა და ინერ ცი ის შე დე გი 
იქ ნე ბა, ვიდ რე და ლა გე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი აზ როვ ნე ბი სა და ფის კა ლუ-
რი სიფ რ თხი ლის. აშშ-ს რე გი ონ ში და სა კარ გი ჯერ კი დევ ბევ რი აქვს და 
ბევ რი რამ შე იძ ლე ბა ძა ლი ან ცუ დად წა რი მარ თოს, ამი ტომ მი სი აქ ყოფ-
ნა აუცი ლე ბე ლი ა, მაგ რამ საქ მე სწო რად უნ და გა კეთ დეს და უნ და ვა ღი-
ა როთ, რომ ეს უფ რო არა პირ და პი რი და, შე საძ ლო ა, არც ისე ძვი რადღი-
რე ბუ ლი მე თო დე ბით იქ ნას მიღ წე უ ლი. ვა შინ გ ტო ნე ლი პო ლი ტი კო სე ბის 
წი ნა შე ახ ლა სწო რედ ეს ამო ცა ნა დგას.

აშ შ -ის ჩარ თუ ლო ბა რე გი ო ნის საქ მე ებ ში დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის 
თვალ საზ რი სით იმის აღი ა რე ბით უნ და და იწყოს, რომ რე გი ონ ში მთა ვა-
რი პრობ ლე მა ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბა არ არის. აშ შ -ის დახ მა რე ბა რე გი ონ-
ში და სხვა ქვეყ ნებ ში დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში ძი რი თა დად 
ცოდ ნის გა და ცე მა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მაგ რამ უმე ტეს შემ თხ ვე ვებ ში 
ეს ცოდ ნა ამ სამ ქვე ყა ნა ში უკ ვე არის ან, სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში, ად-
ვი ლად მო სა პო ვე ბე ლი ა. მე ტი რე სურ სე ბის ხარ ჯ ვა იმა ზე, რომ ხალხს 
ზე დი ზედ სა მი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში ვუჩ ვე ნებ დეთ, რო გორ მუ შა-
ობს ქვე ყა ნა ში ში და პარ ტი უ ლი დე მოკ რა ტია ან რო გორ ხდე ბა ბი უ ჯე ტის 
გან ხილ ვა, რე სურ სე ბის ჭკვი ა ნურ ხარ ჯ ვად ვერ ჩა ით ვ ლე ბა, გან სა კუთ-
რე ბით, რო ცა ეს რე სურ სე ბი გა ნუხ რე ლად მცირ დე ბა.

აშშ-ს რე გი ო ნის პო ლი ტი კურ რე ჟი მებ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბიც საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი აქვს. გარ და უამ რა ვი სხვა ინ ტე რე-
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სი სა, რომ ლე ბიც დრო დად რო დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბას თან და კავ-
ში რე ბულ მიზ ნებს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა, აშშ-ს, უწინ დელ თან შე და რე ბით, 
ქვეყ ნებს შიგ ნით მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ მოვ ლე ნებ ზე გავ ლე ნის მო-
სახ დე ნად შე და რე ბით ნაკ ლე ბი სა შუ ა ლე ბა აქვს. წლე ბის გან მავ ლო ბა-
ში დაგ რო ვი ლი პრე ცე დენ ტე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ დე მოკ რა ტი ის დე ფი-
ციტს აშშ გა ურ კ ვე ვე ლი რი ტო რი კით და მი სი გან ვი თა რე ბი სათ ვის კი-
დევ უფ რო მე ტი დახ მა რე ბის გა ცე მით პა სუ ხობს – რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ დე მოკ რა ტი ის გან სა ვი თა რებ ლად ამე რი კას ძა ლი ან ცო ტა ბერ კე-
ტი აქვს. არის უკი დუ რე სი შემ თხ ვე ვე ბი, მა გა ლი თად, ისეთი ვითარება, 
რომელშიც პრეზიდენტი სააკაშვილი აღმოჩნდა მისი პარ ტი ის ხე ლი-
სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის ბო ლო სა ა თე ბის გან მავ ლო ბა ში, თუმ ცა აქ არც ის 
უნ და და ვი ვიწყოთ, რომ მა ნამ დე მას ზე არა ვი თა რი ზე წო ლა არ ხორ ცი-
ელ დე ბო და.

ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აშშ შესაძლოა კი დევ უფ რო მეტად 
და შორ დეს სომ ხე თის, აზერ ბა ი ჯა ნი სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა ში ნაო პო-
ლი ტი კურ საქ მე ებს. ამ პო ლი ტი კის შეც ვ ლის მცდე ლო ბა მთე ლი რი გი 
პროგ რა მე ბით, რო მელ თა ში ნა არ სის წი ნას წარ გან საზღ ვ რა ძა ლი ან ად-
ვი ლია და რომ ლე ბიც ძვე ლე ბუ რად ეფექ ტუ რი აღარ არის, არა მხო ლოდ 
რე სურ სე ბის არას წო რად ხარ ჯ ვა ა, არა მედ თვით აშშ-ს უქ მ ნის პრობ ლე-
მებს, რად გან ამ პროგ რა მებს ან არა დე მოკ რა ტი უ ლი მთავ რო ბე ბი იყე-
ნე ბენ ან მათ გან ხორ ცი ე ლე ბა ში სე რი ო ზუ ლი სირ თუ ლე ე ბი იქ მ ნე ბა. დე-
მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა დიპ ლო მა ტი უ რი და სხვა არ ხე ბით 
უნ და გაგ რ ძელ დეს და მო ლო დი ნე ბიც შე სა ბა მი სი უნ და იყოს.

აშ შ - მა ასე ვე უფ რო გა სა გე ბად უნ და ჩა მო ა ყა ლი ბოს თა ვი სი გეგ მე ბი ამ 
რე გი ონ ში, სა დაც დე მოკ რა ტი ის სიტყ ვი ერ და პროგ რა მულ დახმარებას 
ძირი გამოუთხარა არადემოკრატიული რეჟიმების მხარდაჭერამ. ხში-
რად ამ ბო ბენ, რომ დე მოკ რა ტი ა, უსაფ რ თხო ე ბა და სტა ბი ლუ რო ბა ერ-
თ მა ნეთ ზეა გა და ჯაჭ ვუ ლი, თუმცა მდგო მა რე ო ბა არც ისე მარ ტი ვი ა. 
ავ ტო რი ტა რულ მთავ რო ბებს, დე მოკ რა ტი ი სათ ვის მებ რ ძოლ აქ ტი ვის-
ტებ სა და რი გით მო ქა ლა ქე ებს ეს მით, რა რთუ ლი ამო ცა ნე ბის წი ნა შე 
დგას აშშ სა ქარ თ ვე ლო ში, აზერ ბა ი ჯან სა და სომ ხეთ ში, და ეს მით ასე ვე 
დე მოკ რა ტი ის რო ლი ამ ამო ცა ნა თა შო რის. პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ ამის 
აღი ა რე ბამ და დე მოკ რა ტი ის ფარ დო ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ უფ რო 
გულ წ რ ფელ მა სა უ ბარ მა შე იძ ლე ბა აშ შ -ის პო ზი ცი ე ბი და მის და მი რწმე-
ნა გა აძ ლი ე როს.

სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში 20 წლის ინ ტენ სი უ რი ჩარ თუ ლო ბის შემ დეგ, 
აშ შ -ის მიღ წე ვე ბის შე ფა სე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. დე მოკ რა ტია გან ვი-
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თა რე ბუ ლი არ არის, კონ ფ ლიქ ტე ბი აფხა ზეთ ში, მთი ან ყა რა ბაღ სა და 
სამ ხ რეთ ოსეთ ში კვლა ვაც გა და უჭ რე ლი ა, ხო ლო რუ სე თის გავ ლე ნა 
ჯე რაც შეშ ფო თე ბას იწ ვევს. მე ო რე მხრივ, ნავ თო ბი და სავ ლე თის კენ 
ისევ მო ე დი ნე ბა, სა მი დან ორი ქვე ყა ნა აშ შ -  თან უშიშ რო ე ბის მნიშ ვ-
ნე ლო ვან სა კითხებ ზე თა ნამ შ რომ ლობს, ხო ლო რუ სე თის გავ ლე ნა, 
მართალია კვლავ შემაშფოთებელია, მაგრამ უსაზღ ვ რო არ არის. სა-
მი ვე ქვე ყა ნა სტა ბი ლუ რი ჩანს და ალ ბათ ასე თად დარ ჩე ბა, სა ნამ რა-
მე არ შე იც ვ ლე ბა. ვა შინ გ ტონ ში პო ლი ტი კური გადაწყვეტილებების 
მიმღებთა უმ რავ ლე სო ბა ალ ბათ კმა ყო ფი ლი იქ ნე ბა, თუ ეს მდგო-
მა რე ო ბა მო მა ვა ლი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში შე ნარ ჩუნ დე ბა. ისი-
ნი ნელ - ნე ლა აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ აშშ-ის შე საძ ლებ ლო ბა, გააკეთოს 
ამაზე მეტი, ძა ლი ან შეზღუ დუ ლია.

linkoln miCeli
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„მესამე მი რა ჟი ის არის, რომ სამ ხ რე თი კავ კა სია აღიქ მე ბა რო გორც 
და სავ ლე თი სათ ვის დი დი სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე რე გი
ო ნი, თუმ ცა სი ნამ დ ვი ლე ში ამ მიდ გო მას უფ რო ზი ა ნი მო აქვს, ვიდ რე 

სარ გე ბე ლი”
„შეწყვიტეთ დი დი თა მა ში”, თო მას დე ვა ა ლი 

სამ ხ რეთი კავ კა სია ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ტე რი ტო რი ა ზე ყვე-
ლა ზე რთუ ლი და არას ტა ბი ლუ რი რე გი ო ნი ა, რო მე ლიც ევ რო პი სა 
და აზი ის გზაჯ ვა რე დინ ზე მდე ბა რე ობს. 80-იანი წლე ბის ბო ლოს, 

რო ცა ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის მთე ლი ტე რი ტო რია სო ცი ა ლურ -ე კო-
ნო მი კურ მა კა ტაკ ლიზ მებ მა მო იც ვა, ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი სამ ხ რეთ 
კავ კა სი ა ში უნი კა ლუ რი მოვ ლე ნა არ ყო ფი ლა, თუმ ცა მწვა ვე პო ლი ტი-
კურ მდგო მა რე ო ბას თან ერ თად, ამ ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე-
ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა იქო ნია სა მო ქა ლა ქო ომ მა, ეთ ნი კურ მა 
კონ ფ ლიქ ტებ მა და დი დი რა ო დე ნო ბით გა ჩე ნილ მა ლტოლ ვი ლებ მა და 
იძუ ლე ბით ად გილ ნაც ვალ მა პი რებ მა. მთი ა ნი ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქტს 
1988 წელს სომ ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯანს შო რის ომი მოჰ ყ ვა1. იმის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, რომ რე გი ო ნის ქვეყ ნებს დი დი მე ზობ ლე ბი, რუ სე თი2 და 

dasavleTis midgoma samxreT 

kavkasiisadmi

mSfoTvare daZabuloba „,,usafrTxoebasa~” 

da „,,demokratias~” Soris

მანანა ქოჩლაძე

1  ეთნიკური და პი რის პი რე ბის გა მო დი დად იზა რა ლა აზერ ბა ი ჯა ნულ მა და სომ ხურ მა მო-
სახ ლე ო ბამ. აზერ ბა ი ჯან ში მცხოვ რე ბი სომ ხე ბის უმ რავ ლე სო ბა იძუ ლე ბუ ლი გახ და სომ-
ხეთ ში ეპო ვა თავ შე სა ფა რი, ხო ლო სომ ხეთ ში მცხოვ რებ მა აზერ ბა ი ჯა ნე ლებ მა აზერ ბა-
ი ჯანს შე ა ფა რეს თა ვი.

2  საქართველოსა და რუ სეთს შო რის სამ ხ რე თი ოსე თი სა და აფხა ზე თის სე პა რა ტის ტუ ლი 
რე გი ო ნე ბის გა მო კონ ფ ლიქ ტი 90-იანი წლე ბის და საწყის ში და იწყო. 2008 წლის აგ ვის ტოს 
ხუთ დღი ა ნი ომის შემ დეგ, რუ სეთ მა ორი ვე რე გი ო ნი და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფო ე ბად ცნო.
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manana qoClaZe

თურ ქე თი3 ჰყავს და კას პი ის ზღვის ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის 
დი დი პო ტენ ცი ა ლი აქვს, სამ ხ რეთი კავ კა სია მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი რე-
გი ო ნია ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი რა ი ო ნე ბი თა და 16-მილიონიანი 
მო სახ ლე ო ბით.

ომე ბის, ეთ ნი კუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბი სა და გა უ ა რე სე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -
ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მო, რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვარ-
ზე მე ტი სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ ცხოვ რობს, პრობ ლე მე ბი ექ მ ნე-
ბათ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის დარ გ ში, პრობ ლე მაა 
ცუ დი კვე ბა, წყალ მო მა რა გე ბა და სა ნი ტა რუ ლი პი რო ბე ბი, მწვა ვედ 
დგას ენერ გე ტი კუ ლი კრი ზი სის სა კითხიც.

სამ ხ რე თი კავ კა სი ის სა მი ქვე ყა ნა ერ თ მა ნე თი სა გან საგ რ ძ ნობ ლად 
გან ს ხ ვავ დე ბა რო გორც ში და პრობ ლე მე ბით, ისე გე ო პო ლი ტი კუ რი 
ორი ენ ტა ცი ით. რო გორც ერე ბი, სა მი ვე ხალ ხი უძ ვე ლე სი ა, თუმ ცა, რო-
გორც და მო უ კი დე ბე ლი ერი- სა ხელ მ წი ფო, სა მი ვე ახა ლია და 1991 წელს 
საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შე დე გად და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის 
შემ დეგ, სა მი ვემ გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხ ვა გზა აირ ჩი ა.

lo gi ka da re sur se bis mo po ve bis po li ti ka

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, აშ შ - ისა და ევ რო კავ ში რის მიდ-
გო მა სამ ხ რე თი კავ კა სი ის სა მი ვე ქვეყ ნი სად მი ერ თ ნა ი რი იყო და სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კა ზე მშვი დო ბი ა ნი გა დას ვ ლის უზ რუნ ველ ყო ფა სა და ხელ-
შეწყო ბას ისა ხავ და მიზ ნად. გაცხა დე ბულ მიზ ნებს შო რის იყო დე მოკ რა-
ტი ის დამ ყა რე ბა და რე გი ონ ში ნა ტო-ს გავ ლე ნის გაძ ლი ე რე ბა4.

უფ რო კონ კ რე ტუ ლად თუ ვიტყ ვით, მი უ ხე და ვად მრა ვა ლი გან ს ხ ვა ვე ბი-
სა, სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში აშ შ - ისა და ევ რო კავ ში რის ინ ტე რე სე ბი ერ თ მა ნეთს 
ძი რი თა დად ემ თხ ვე ვა. ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა და-
სავ ლე თის ე.წ. ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, 
რე სურ სე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი გა ზი სა და ნავ თო ბის მო პო ვე ბა ა. ამე რი-
კის პრე ზი დენტ ჯორჯ ბუ შის მი ერ 2001 წელს შე მუ შა ვე ბულ ეროვ ნულ 
ენერ გე ტი კულ კონ ცეფ ცი ა ში5 პირ და პი რაა ნათ ქ ვა მი, რომ კას პი ის ზღვის 

3  სომხეთსა და თურ ქეთს შო რის არ არის დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ თო ბე ბი. ამის მი ზე-
ზი სხვა დას ხ ვა ის ტო რი უ ლი და პო ლი ტი კუ რი სა კითხი ა, მა გა ლი თად, სომ ხე თი ამ ტ კი-
ცებს, რომ თურ ქებ მა სომ ხებს გე ნო ცი დი მო უწყ ვეს, თურ ქე თი კი პო ზი ცი ას არ იც ვ ლის 
და აცხა დებს, რომ გე ნო ცი დი არ მომ ხ და რა. ამ უთან ხ მო ე ბის გა მო სომ ხეთ - თურ ქე თის 
საზღ ვა რი ჩა კე ტი ლი ა.

4  სამივე ქვე ყა ნა ნა ტო-ს „პარტნიორობა მშვი დო ბი სათ ვის” პროგ რა მას 1994 წელს შე უ ერ თ და.

5 <http://www.wtrg.com/EnergyReport/National-Energy-Policy.pdf>.
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dasavleTi da regioni: Sida da gare perspeqtivebi

რე გი ონ ში ნავ თო ბის ახა ლი სა ბა დო ე ბის მო ძი ე ბა აუცი ლე ბე ლი ა. უკ ვე შუა 
90-იან წლებ ში სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ მა ინ ს ტი ტუ ტებ მა, კერ ძო ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და პო ლი ტი კუ რი რის კე ბის შერ ბი ლე ბის 
მიზ ნით, დი დი მუ შა ო ბა გას წი ეს. მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, კას პი ის 
ნავ თო ბი სა და გა ზის მო ძი ე ბის მიზ ნით, სულ და ახ ლო ე ბით 140-200 მი ლი-
არ დი აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი ცი ე ბი ჩა ი დო. ამ თან ხე ბის ძი რი თა დი წყა რო 
კერ ძო სექ ტო რი იყო6. სა მუ შა ო ში შე დი ო და რის კე ბის შემ ცი რე ბა ინ ს ტი-
ტუ ცი უ რი, პო ლი ტი კუ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო რე ფორ მე ბის გზით, ასე ვე 
„საზოგადოებრივი სექ ტო რის სა ა გენ ტო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, რომ ლებ საც 
შე უძ ლი ათ კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბი დაც ვის უნი კა ლუ რი ხა რის ხით, ე.წ. რკა-
ლის ეფექ ტით უზ რუნ ველ ყონ”7, რა საც, სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ ს-
ტი ტუ ტე ბის თა ნახ მად, უნ და ჰქონ დეს „განსაკუთრებული ღი რე ბუ ლე ბა ... 
კას პი ის რე გი ონ ში, სა დაც სა სეს ხო კა პი ტა ლის ბა ზა რი მყი ფე ა, ხო ლო ურ-
თი ერ თო ბა უცხო ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბებ თან – უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გე ოს ტ რა ტე გი უ ლი მო საზ რე ბე ბის გა მო”8.

აქ ხა ზი უნ და გა ვუს ვათ იმას, რომ ამ სფე რო ში ყვე ლა ზე დი დი ინ ვეს-
ტი ცი ე ბი არა ეკო ნო მი კუ რად მომ გე ბი ან, არა მედ პო ლი ტი კურ პრო ექ-
ტებ ში, ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა დენ სა9 და სამ ხ რე თი კავ კა-
სი ის გაზ სა დენ ში ჩა ი დო. ამ ძვი რადღი რე ბულ და რთულ ნავ თობ სა დენ ში 
ფუ ლის ჩა დე ბას არ ცერ თი ამე რი კუ ლი კომ პა ნია არ და თან ხ მ და, ამი ტომ 
პრო ექ ტის და ფი ნან სე ბა ზე ზე წო ლის შე დე გად ბრი ტიშ პეტ რო ლი უ მი 
(BP) და ი თან ხ მეს. BP-ის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა ჯონ ბრა უნ-
მა სა ჯა როდ გა ნაცხა და, რომ ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა დე ნი 
ვერ აშენ დე ბო და, თუ მთავ რო ბა ამ მიზ ნით „უპროცენტო სა ხელ მ წი ფო 
ფულს” არ გა ი ღებ და10. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა-

6       Caspian Oil and Gas: Mitigating Political Risks for Private Participation by Jonathan Walters, 
Principal Economist, World Bank <http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol7/ar-
ticle7-5.html>.

7       Mitigating Political Risks for Private Participation, 2000, by Jonathan Walters, World Bank; 
www.worldbank.org.

8    იქვე.

9        2006 წლის ივ ნი სი დან 1770 კი ლო მეტ რის სიგ რ ძის ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა-
დენს დღე ში და ახ ლო ე ბით 1 მი ლი ო ნი ბა რე ლი ნედ ლი ნავ თო ბი გა და აქვს აზერ ბა ი ჯან ში 
ბა ქოს მახ ლობ ლად მდე ბა რე სან გა ჩა ლის გა ფარ თო ე ბუ ლი ტერ მი ნა ლი დან სა ქარ თ ვე-
ლოს გავ ლით თურ ქე თის ხმელ თა შუა ზღვის ახ ლა და შე ნე ბულ ტერ მი ნალ ჯე ი ჰა ნამ დე.

10 <http://www.thecornerhouse.org.uk/background/baku-tbilisi-ceyhan-btc-oil-pipeline>.
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ნის პრო ექ ტი11 შე მო თა ვა ზე ბუ ლი იყო რო გორც გან ვი თა რე ბი სა და სი ღა-
რი ბის დაძ ლე ვის ნი მუ ში, რო მელ საც რე გი ონ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
მხრივ მდგო მა რე ო ბა უნ და გა ე უმ ჯო ბე სე ბი ნა, სა ერ თა შო რი სო ფი ნან-
სურ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და ბან კებ მა პი რო ბა არ შე ას რუ ლეს. ნავ თობ-
სა დე ნის მარ შ რუ ტის გა ყო ლე ბით მდე ბა რე და სახ ლე ბე ბი დან ათა სო ბით 
სა ზა რე ლი ცნო ბა მო დის იმის შე სა ხებ, რომ კომ პენ სა ცი ე ბი არ გა ი ცე მა 
ან გა ი ცე მა არას რუ ლად, ხალხს აში ნე ბენ, მი წებ სა და სა კუთ რე ბას ზი ა ნი 
ად გე ბა და იზ რ დე ბა პროს ტი ტუ ცი ი სა და ტრე ფი კინ გის შემ თხ ვე ვე ბის 
რა ო დე ნო ბა12. სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბი სა და მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ-
შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის თა ო ბა ზე გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბი არ შეს რუ ლე-
ბუ ლა.

ev ro pis sa me zob lo po li ti ka, aR mo sav le T par t ni o ro bis po li ti ka da 

eko no mi ka

ურ თი ერ თო ბა ევ რო კავ შირ სა და რე გი ონს შო რის საგ რ ძ ნობ ლად გან მ-
ტ კიც და 2004 წელს, რო ცა სა ქარ თ ვე ლო, სომ ხე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი ევ-
რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა ში ჩა ერ თ ნენ. ურ თი ერ თო ბა კი დევ 
უფ რო გაღ რ მავ და, რო ცა ეს ქვეყ ნე ბი აღ მო სავ ლე თი პარ ტ ნი ო რო ბის 
ინი ცი ა ტი ვას შე უ ერ თ დ ნენ. ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კის მი ზა ნი ა, ევ რო-
კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში და მე ზო ბელ სა ხელ მ წი ფო ებ ში სტა ბი ლუ რო-
ბა, უსაფ რ თხო ე ბა და კე თილ დღე ო ბა გა ნამ ტ კი ცოს და გა ფარ თო ე ბულ 
ევ რო კავ შირ სა და მის მე ზობ ლებს შო რის ახა ლი გამ ყო ფი ხა ზე ბის წარ-
მოქ მ ნა არ და უშ ვას. ევ რო კავ ში რი თა ვის მე ზობ ლებს სთხოვს, სა ერ თო 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის, გან სა კუთ რე ბით კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის, სა თა ნა დო 
მმარ თ ვე ლო ბის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა, მათ შო რის, უმ ცი რე სო ბა თა უფ-
ლე ბე ბის ერ თ გულ ნი იყ ვ ნენ, და ამ ყა რონ კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი ერ-

11  2003 წელს ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა დე ნის პრო ექტს ევ რო კავ ში რი და აშშ 
მხარს მტკი ცედ უჭერ დ ნენ. პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა 4 მი ლი არ დი დო ლა რი იყო, სა ი-
და ნაც 2.7 მი ლი არ დი სა ხელ მ წი ფო წყა რო ებ მა გა ი ღეს ან სა თა ნა დო დო კუ მენ ტებს მო-
ა წე რეს ხე ლი. მათ შო რის იყ ვ ნენ სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ა, ევ რო პის 
რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი და რამ დე ნი მე ეროვ ნუ ლი სა ექ ს პორ ტო 
საკ რე დი ტო სა ა გენ ტო, კერ ძოდ, სა ექ ს პორ ტო კრე დი ტე ბის გა რან ტი ე ბის დე პარ ტა მენ-
ტი (დიდი ბრი ტა ნე თი), ჰერ მე სი (გერმანია), კო ფა სი (საფრანგეთი), საკ რე დი ტო- სა ექ ს-
პორ ტო სა ა გენ ტო (იტალია), ექ ს პორ ტ -იმ პორტ ბან კი და კერ ძო საზღ ვარ გა რე თუ ლი ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის კორ პო რა ცია (აშშ) და იაპო ნი ის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბის ბან კი.

12  Boom Time Blues: Big oil’s gender impacts in Azerbaijan, Georgia, and Sakhalin, September 
2006, CEE Bankwatch Network, Gender Action; www.bankwatch.org.

manana qoClaZe
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თო ბე ბი და და იც ვან სა ბაზ რო ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
პრინ ცი პე ბი.

2006 წლის შემ დეგ გაჩ ნ და ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის კონ ცეფ-
ცი ა, რო გორც ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კის ქვა კუთხე დი. მი სი 
უმ თავ რე სი მი ზა ნი რუ სე თის გვერ დის ავ ლით ბლო კის ენერ გო რე სურ-
სე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია იყო. მო მა ვალ ში და გეგ მი ლია ევ რო კავ ში რის 
ენერ გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კი სათ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ნა ბუ ქო სა13 და 
თეთ რი ნა კა დის გაზ სა დე ნე ბის14 მშე ნებ ლო ბა და რამ დე ნი მე სხვა პრო-
ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რის შე დე გა დაც ტრან სევ რო პუ ლი ენერ გე ტი-
კუ ლი ქსე ლე ბის სამ ხ რე თის ენერ გე ტი კუ ლი კო რი დო რი უნ და შე იქ მ ნას. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბა აღ მო სავ ლე თ პარ-
ტ ნი ო რო ბის პო ლი ტი კი სა და ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის მა-
მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა გახ და.

ნავ თო ბი სა და გა ზის სექ ტორ ში აქ ტი უ რო ბის გარ და, ევ რო კავ შირ მა 
რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბი დან არ სე ბუ ლი გა დამ ცე მი ხა ზე ბით ელექ ტ რო ე ნერ-
გი ის ექ ს პორ ტი სა15 და ახა ლი ხა ზე ბის გაყ ვა ნის ხელ შეწყო ბა და იწყო, 
გან სა კუთ რე ბით, შა ვი ზღვის რე გი ო ნის ქვეყ ნებ ში16. ისე თი პროგ რა მე-
ბი, რო გო რები ცაა INOGATE და ტრან სევ რო პუ ლი ქსე ლე ბი, შე საძ ლებ-
ლო ბას იძ ლე ვა და ხელ საც კი უწყობს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ექ ს პორ ტი-
ო რებს, გა რე მოს დაც ვით სტან დარ ტებ ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი თა და 
გან ს ხ ვა ვე ბე ბით ისარ გებ ლონ და მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი დან ევ რო კავ-
შირ ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ექ ს პორ ტი გა ზარ დონ. აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ 

13  რამდენიმე წევ რი სა ხელ მ წი ფოს მხარ და ჭე რით, ევ რო კავ ში რი ამ ჟა მად ამ ბი ცი უ რი და 
ძვი რადღი რე ბუ ლი ნა ბუ ქოს პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას ცდი ლობს, რაც შე საძ ლე-
ბელს გახ დის გა ზის იმ პორტს თურ ქ მე ნე თი დან და აზერ ბა ი ჯა ნი დან (თუ აშენ და, პო-
ტენ ცი უ რად თვით ერა ყი დან და ირა ნი და ნაც კი). 3000-კილომეტრიანი გაზ სა დე ნით 
გა ზი თურ ქეთ ში არ სე ბუ ლი კვან ძი დან რუ სე თის გვერ დის ავ ლით ბულ გა რეთს, რუ მი-
ნეთ სა და უნ გ რეთს გა ივ ლის და ავ ს ტ რი ას მი აღ წევს.

14  ევროკავშირის სამ ხ რე თის ენერ გე ტი კუ ლი კო რი დო რის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი კომ პო-
ნენ ტი თეთ რი ნა კა დის პრო ექ ტი 2005 წელს შე იქ მ ნა. ამ გაზ სა დე ნით გა ზის მი წო დე-
ბა აზერ ბა ი ჯა ნი დან და კას პი ის რე გი ო ნის სხვა ქვეყ ნე ბი დან სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით 
პირ და პირ შა ვი ზღვის და სავ ლეთ სა ნა პი რო ზე მდე ბა რე ქვეყ ნებ ში (რუმინეთი, უკ რა-
ი ნა), შემ დეგ კი ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის ქვეყ ნებ შიც უნ და მოხ დეს. 
კარ გად აპ რო ბი რე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით, ნავ თობ სა დენ მა 
შა ვი ზღვის ფსკერ ზე, 2000 მეტ რ ზე მეტ სიღ რ მე ზე უნ და გა ი ა როს <http://www.gueu-
whitestream.com/main.php?id=1>.

15 <http://www.eu-energy.com/fs-import-final.pdf>.

16  Pardo Sierra, O., A Corridor through Thorns: EU Energy Security and the Southern Energy 
Corridor <http://www.dtic.mil/dtic/aulimp/citations/gsa/2010_168393/184463.html>.
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„ადგილზე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბა აშ კა რად უფ რო მომ გე ბი ა ნი ა, 
თუმ ცა ევ რო პა ში ყო ველ თ ვის იქ ნე ბა ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც შე იძ ლე-
ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სუფ თა ექ ს პორ ტი ო რე ბი იყ ვ ნენ, რად გან გა ნახ-
ლე ბა დი ენერ გო რე სურ სე ბი, მა გა ლი თად, ჰიდ რო რე სურ სე ბი, იქ დი დი 
ოდე ნო ბი თაა კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი”17. გრძელ დე ბა ასე ვე სა უ ბა რი იმა ზე, 
რომ „ამგვარი ექ ს პორ ტის გა სა ად ვი ლებ ლად უნ და შე იქ მ ნას გა დამ ცე მი 
ხა ზე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, მაგ რამ ეს მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში უნ და 
მოხ დეს, თუ გა რე მოს დაც ვი თი და სო ცი ა ლუ რი სტან დარ ტე ბი ევ რო კავ-
ში რის სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა მოყ ვა ნი ლი”18. მი უ ხე და-
ვად ამი სა, პრაქ ტი კა ში ამ სექ ტორ ში ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი თვით ამ 
ქვეყ ნებ ში პრობ ლე მებს ამ რავ ლებს და ენერ გი ის არამ დ გ რად გე ნე რა ცი-
ას უწყობს ხელს19.

ევ რო კავ ში რი სა და აშ შ -ის მიდ გო მა რე გი ო ნის ქვეყ ნებ თან ენერ გე ტი-
კუ ლი და ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბის გა ფარ თო ე ბის სტრა ტე გი ას ემ ყა-
რე ბა. მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ამ ქვეყ ნებ ში მა თი ყოფ ნა დი ა ლოგს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა შე სა ხებ გა ა ფარ თო ებს და უფ რო ინ ტენ სი ურს გახ დის, რე-
გი ო ნუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის გან ვი თა რე ბას ხელს შე უწყობს და ევ რო-
კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის, მათ შო რის, ევ რო პის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი სა 
და ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის, ჩარ თუ ლო-
ბას გა აძ ლი ე რებს. თე ო რი უ ლად ეს მიდ გო მა მიმ ზიდ ვე ლი ჩანს, თუმ ცა, 
პრაქ ტი კა ში უამ რავ ნაკ ლო ვა ნე ბას ვაწყ დე ბით.

sa mi qve ya na: av to ri ta ru li mo de lis va ri a ci e bi

ეს ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი ნათ ლად ჩანს აზერ ბა ი ჯა ნის მა გა ლით ზე. უკ ვე 
2006 წელს აზერ ბა ი ჯა ნის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა მზარდ შეშ ფო თე-
ბას გა მოთ ქ ვამ და იმის თა ო ბა ზე, რომ ენერ გე ტი კის დარ გ ში ევ რო კავ-
შირ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა20 ბევ რად უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნ და, 
ვიდ რე დე მოკ რა ტი ზა ცია და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვა. ზო გი ერ თი 
წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა სი მარ თ ლე აღ მოჩ ნ და, მა გა ლი თად: „ამჟამინდელი 

17  Pardo Sierra, O., A Corridor through Thorns: EU Energy Security and the Southern Energy 
Corridor <http://www.dtic.mil/dtic/aulimp/citations/gsa/2010_168393/184463.html>.

18 იქ ვე.

19  Off balance - the Georgian energy sector and the contradictions in EU policy and practice; 
www.greenalt.org.

20 < http://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/documents/2013_02_18_eu_and_azerbai-
jan_enhance_the_memorandum _of_understanding_on_energy.pdf>.
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ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი – პრობ ლე მე ბი დე მოკ რა ტი ზა ცი ის დარ გ ში – რო გორც 
ჩანს, მო მა ვა ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში წარ მოქ მ ნილ ახალ პრი ო-
რი ტე ტებ ზე ორ მ ხ რივ [ევროკავშირ-აზერბაიჯანის] ურ თი ერ თო ბებ ზე 
გავ ლე ნას არ მო ახ დენს”21. Freedom House-ის თა ნახ მად, ბო ლო წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში აზერ ბა ი ჯან ში ამ მხრივ მდგო მა რე ო ბა არ გა უმ ჯო ბე სე-
ბუ ლა22 და 2012 წელს ქვეყ ნის სტა ტუ სი ისევ „არათავისუფალი” იყო. 
მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, აშ შ -ის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის წარ-
მო მად გე ნე ლი მე თიუ ბრა ი ზა აცხა დებ და, რომ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი 
„ილჰამ ალი ევს დიქ ტა ტო რად არ გა ნი ხი ლავს. ჩვენ მას ვუ ყუ რებთ, რო-
გორც იმ ქვეყ ნის ლი დერს, რო მელ შიც დე მოკ რა ტია ვი თარ დე ბა, მაგ რამ 
ჯან საღ დე მოკ რა ტი ამ დე ჯერ კი დევ დი დი გზა აქვს გა სავ ლე ლი”23. ამა-
სო ბა ში კი, 2009 წლის მარ ტ ში აზერ ბა ი ჯან ში ჩა ტარ და რე ფე რენ დუ მი, 
რომ ლის შე დე გე ბის თა ნახ მად, პრე ზი დენ ტად არ ჩე ვის ვა დე ბი შე უზღუ-
და ვი გახ და, ე.ი. პრე ზი დენ ტ მა ილ ჰამ ალი ევ მა თა ვი სი ავ ტო რი ტა რუ-
ლი მმარ თ ვე ლო ბა გა აძ ლი ე რა. იმ დროს, რო ცა ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს 
ელე მენ ტა რუ ლი მომ სა ხუ რე ბის, მა გა ლი თად, სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის, 
მი სა ღე ბად დი დი სა ფა სუ რის გა დახ და უხ დე ბათ, პრე ზი დენ ტი ალი ე ვი 
უზარ მა ზარ თან ხებს ხარ ჯავს უცხო ურ კულ ტუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
იმი სათ ვის, რომ სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბი სა გან მუდ მი ვი მხარ-
და ჭე რა ჰქონ დეს24. პრე ზი დენ ტი ალი ე ვი, რო მე ლიც წლის ყვე ლა ზე კო-
რუმ პი რე ბულ პი რად და სა ხელ და25, ცდი ლობს და სავ ლე თის მხარ და ჭე-
რა მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნოს. 2013 წლის იან ვარ ში ევ რო პის საბ ჭოს 
სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი ა ცი ამ არ და ამ ტ კი ცა26 მოხ სე ნე ბა აზერ ბა ი ჯან ში 
პო ლი ტი კუ რი პა ტიმ რე ბის არ სე ბო ბის თა ო ბა ზე, რა საც აზერ ბა ი ჯა ნის 
უფ ლე ბა დამ ც ველ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა „ხიზილალის დიპ ლო მა ტი ის” გა-
მარ ჯ ვე ბა უწო დეს27. ამან აზერ ბა ი ჯა ნის ხე ლი სუფ ლე ბას შე საძ ლებ ლო-

21  Alieva, L., EU and South Caucasus <http://www.cap.lmu.de/download/2006/2006_Alieva.pdf>.

22  Political rights 6, civil liberties 5 <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&ye
ar=2010&country=7775>.

23  <http://www.ibtimes.com/azerbaijan-repressive-corrupt-country-west-loves-there-must-
be-oil-704066>.

24 < http://platformlondon.org/2013/05/16/even-oil-dictators-need-a-social-license-to-oper-
ate/>.

25  <http://www.rferl.org/content/azerbaijan-ilham-aliyev-corruption-person-of-the-
year/24814209.html>.

26  <http://www.hrw.org/news/2013/01/28/what-next-azerbaijan-s-political-prisoners>.

27 <http://www.unpo.org/article/15655>.
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ბა მის ცა, პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვის ტე ბის, მათ შო რის, ერ თი პრე ზი დენ ტო-
ბის კან დი და ტის, წი ნა აღ მ დეგ რეპ რე სი ე ბი და მა თი და პა ტიმ რე ბა კი დევ 
უფ რო გა ეძ ლი ე რე ბი ნა და გა მო ხატ ვის, კავ ში რე ბის შექ მ ნი სა და შეკ რე-
ბის თა ვი სუფ ლე ბის შემ ზღუ და ვი კა ნო ნე ბი მი ე ღო28.

აშ შ -ი სა29 და ევ რო კავ ში რის30 მი ერ სამ ხ რე თი კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბი-
სად მი ბო ლო წლებ ში გა წე უ ლი უაღ რე სად გუ ლუხ ვი ეკო ნო მი კუ რი დახ-
მა რე ბი სა და 2000-2007 წლებ ში სრუ ლი ად ნორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის მი უ ხე და ვად (5-10% სა ქარ თ ვე ლო ში, 10-15% სომ ხეთ ში და 10-
35% აზერ ბა ი ჯან ში)31, უშუ ა ლოდ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი სა 
და 2008 წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომის წინ, რე გი ონ ში დე მოკ რა-
ტი ის დო ნე არ მაღ ლ დე ბა. პი რი ქით, ეს დო ნე მთლი ა ნო ბა ში თან და-
თან დაბ ლ დე ბა, რაც Freedom House-ის ყო ველ წ ლი ურ მოხ სე ნე ბებ ში 
დას ტურ დე ბა კი დეც. პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვი ლის მმარ თ ვე ლო ბის დროს 
2007-2012 წლებ ში ავ ტო რი ტა რიზ მი გაძ ლი ერ და სა ქარ თ ვე ლო ში, რო-
მე ლიც 2003 წლის „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ უფ რო პროგ-
რე სუ ლად იყო მიჩ ნე უ ლი და რო მელ საც პრე ზი დენ ტ მა ჯორჯ ბუშ მა 
„დემოკრატიის შუ ქუ რაც” კი უწო და32. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა დიდ 
შეშ ფო თე ბას გა მო ხა ტავ და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კითხებ-
ზე, მათ შო რის – წა მე ბას თან, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვას თან, 
იძუ ლე ბით ად გილ ნაც ვალ პირ თა ძა ლის გა მო ყე ნე ბით გა მო სახ ლე ბას-

28 <http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/eu-ngo-letters>.

29  აშშ სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა ზე დი დი დო ნო რი ა. 1992-2010 ფის კა ლურ წლებ ში ამ ქვე-
ყა ნამ სა ქარ თ ვე ლოს დახ მა რე ბის სა ხით სულ 3.37 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი გა მო უ ყო 
(ყველა სა ა გენ ტო სა და პროგ რა მი სათ ვის). ერთ სულ მო სახ ლე ზე აშ შ -ი ს გან მი ღე ბუ-
ლი დახ მა რე ბით სა ქარ თ ვე ლოს მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნებს შო რის ყო ველ თ ვის მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი ჰქონ და. აშ შ -ის სა ბი უ ჯე ტო დახ მა რე ბამ სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის 2011 სა-
ბი უ ჯე ტო წელს 87.1 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო 2012 სა ბი უ ჯე ტო წლის 
დახ მა რე ბა და ახ ლო ე ბით 85.1 მი ლი ონ აშშ დო ლა რა დაა შე ფა სე ბუ ლი. 2013 სა ბი უ ჯე ტო 
წელს აშ შ -ის ად მი ნის ტ რა ცი ამ სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის სა ხით 
68.7 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის გა მო ყო ფა მო ითხო ვა (მონაცემები 2011, 2012 და 2013 
სა ბი უ ჯე ტო წლე ბი სათ ვის მო ი ცავს ”Function 150” პროგ რა მებს, მაგ რამ არ მო ი ცავს 
თავ დაც ვი სა და ენერ გე ტი კის უწყე ბე ბის და ფი ნან სე ბას) <http://www.fas.org/sgp/crs/
row/97-727.pdf>.

30  <http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/georgia/geor-
gia_en.htm>.

31  Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific 2009 (Manila: Asian De-
velopment Bank, 2009).

32 <http://www.guardian.co.uk/world/2005/may/11/georgia.usa>.
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თან, სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე-
ბულ სა კითხებ ზე, ასე ვე გა მო ხატ ვის, კავ ში რე ბის შექ მ ნი სა და შეკ-
რე ბის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვის თაობაზე33. სა ერ თა შო რი სო თა ნა-
მე გობ რო ბა სა ა კაშ ვი ლის მთავ რო ბას პრო და სავ ლუ რად მი იჩ ნევ და და 
დახ მა რე ბას ყვე ლა დო ნე ზე უპი რო ბოდ უწევ და, თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ებ მა, რომ ლებ საც სა ა კაშ ვი ლის ავ ტო რი ტა რუ ლი სტი ლი მო-
ბეზ რ დათ, მის და მი ნდო ბა და კარ გეს.

სომ ხეთ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მხრივ მდგო მა რე ო ბა სა ქარ-
თ ვე ლოს გან და აზერ ბა ი ჯა ნის გან დი დად არ გან ს ხ ვავ დე ბა. შეშ ფო თე-
ბას იწ ვევს ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი კო რუფ ცი ა, სომ ხე თის სა სა მარ-
თ ლო სის ტე მის შეზღუ დუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა, 
ად გი ლობ რი ვი ოლი გარ ქე ბის გავ ლე ნა პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ზე და სა-
ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის შეზღუდ ვა. 2008 წლის მარ ტის გა ყალ ბე-
ბუ ლი საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ ჩა ტა რე ბუ ლი საპ რო ტეს ტო 
აქ ცი ე ბის რამ დე ნი მე მო ნა წი ლე და ი ღუ პა. Freedom House-ის 2012 წლის 
მოხ სე ნე ბის თა ნახ მად, სომ ხე თი მსოფ ლი ო ში 149-ე ად გილ ზეა მე დი ის 
თა ვი სუფ ლე ბით და „არათავისუფლად” არის მიჩ ნე უ ლი. კონ ს ტი ტუ ცი-
უ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბის მი უ ხე და ვად, პრე სის თა ვი სუფ ლე ბა 
შეზღუ დუ ლი, ხო ლო მე დი ა გა რე მო კვლა ვაც რეპ რე სი უ ლია და არ უმ-
ჯო ბეს დე ბა. შე მაშ ფო თე ბე ლი ნიშ ნე ბი იყო 2013 წლის საპ რე ზი დენ ტო 
არ ჩევ ნე ბის დრო საც, რო ცა ხმის მი ცე მამ დე რამ დე ნი მე დღით ად რე 
ატე ხილ სრო ლა ში პრე ზი დენ ტო ბის ერ თ -ერ თი კან დი და ტი და იჭ რა. მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო კავ ში რის კომ პა ნი ე ბი სომ ხე თით ნაკ ლე ბად 
არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი, რად გან ენერ გო რე სურ სე ბი ამ ქვე ყა ნას არა 
აქვს, მათ თ ვის სომ ხე თი სამ თო- მომ პო ვე ბე ლი ინ დუს ტ რი ის წყა ლო ბით 
მა ინც მიმ ზიდ ვე ლი ა. ამ სექ ტორს სომ ხე თის ეკო ნო მი კა ში მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს, თუმ ცა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლებ ზე 
ეს არ აისა ხე ბა, უპირ ვე ლე სად იმი ტომ, რომ ამ კომ პა ნი ებს რე სურ სე-
ბის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი სათ ვის სა თა ნა დო ფა სი არა სო დეს გა და უხ დი ათ. ამ 
სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი კო რუფ ცი ის მა ღა ლი დო ნის მი უ ხე და ვად, ევ რო პის 
რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კ მა და სა ერ თა შო რი სო ფი ნან-
სურ მა კორ პო რა ცი ამ რამ დე ნი მე სა ეჭ ვო პრო ექტს ამ სექ ტორ ში მხა რი 
მა ინც და უ ჭი რეს.

33  2011 წლის 26 მა ისს პო ლი ცი ის მი ერ ძა ლის გა და ჭარ ბე ბით გა მო ყე ნე ბის გა მო რამ დე-
ნი მე ადა მი ა ნი და ი ღუ პა და ბევ რი სხვა და შავ და.
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აშ შ -ის, ევ რო კავ ში რი სა და სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის მი მო ხილ ვას და რე გი ო ნუ ლი ვი თა რე ბის სხვა-
დას ხ ვა ას პექ ტის თა ო ბა ზე გა კე თე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი გან ცხა დე ბე ბის ანა-
ლიზს მივ ყა ვართ არა ო რაზ რო ვან დას კ ვ ნამ დე, რომ და სავ ლე თის პო ლი ტი-
კუ რი და ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა მი მარ თუ ლია რე გი ონ ში სტა ბი ლუ რო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის კენ - იქ ნე ბა ეს ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში მოქ მე დი პო ლი ტი-
კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის სტრუქ ტუ რე ბის თვალ საზ რი სით, თუ რე გი ო ნის სა-
ხელ მ წი ფო ებს შო რის სტა ტუს კ ვოს შე ნარ ჩუ ნე ბის კუთხით.  თუმ ცა, ავ ტო-
რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი ან გა რიშ გე ბი-
სა და ლე გი ტი მუ რო ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, ეს ამო ცა ნა სულ უფ რო ძნე ლი 
მი საღ წე ვი ხდე ბა, გან სა კუთ რე ბით – ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ჭრილ ში.

სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მცდე ლო ბა ეკო ნო მი კუ რი მო დერ ნი ზა-
ცი ი სა და ზრდის მეშ ვე ო ბით, ოღონდ დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის 
გან ვი თა რე ბის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის, ად გილ ზე ეკო ნო მი კუ რი მდგო-
მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი და ეკო ლო გი უ რი სა მარ თ-
ლი ა ნო ბის ხარ ჯ ზე,  რე გი ონ ში პი რი ქით არას ტა ბი ლუ რო ბას გაზ რ დის. 
სა ბო ლო ოდ, ეს სი ღა რი ბის გაღ რ მა ვე ბამ დე და არა დე მოკ რა ტი უ ლი და 
ავ ტოკ რა ტი უ ლი მთავ რო ბე ბის / კ ლა ნე ბის მხარ და ჭე რამ დე მიგ ვიყ ვანს, 
რაც ად   გილ   ზე ძა  ლის ბო  რო  ტად გა  მო  ყე  ნე  ბა  სა და ძა  ლა  დო  ბას უწყობს 
ხელს. ასე  თი პო  ლი  ტი  კა ვერც ენერ   გო  რე  სურ   სე  ბის მი  წო  დე  ბას გახ   დის 
უსაფ   რ   თხოს და მი  ლი  ო  ნო  ბით ადა  მი  ა  ნი  სათ   ვის ახალ სირთულეებსაც 
შექ   მ   ნის. მი  ზე  ზე  ბი შე  იძ   ლე  ბა გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი იყოს: ყო  ველ   დღი  უ  რი ძა -
ლა  დო  ბა, რო  მე  ლიც ხში  რად თან ახ   ლავს შო  რე  ულ რე  გი  ო  ნებ   ში ნავ   თო -
ბი  სა და გა  ზის მო  პო  ვე  ბას ან „ენერგეტიკული უსაფ   რ   თხო  ე  ბის” უზ   რუნ  -
ველ   ყო  ფის მცდე  ლო  ბე  ბი სა  ბაზ   რო პო  ლი  ტი  კის მეშ   ვე  ო  ბით, რაც წარ  -
მო  ე  ბულ ენერ   გი  ას ბევ   რის   თ   ვის ხელ   მი  უწ   ვ   დო  მელს ხდის. „რაც უფ   რო 
ფარ   თო და აგ   რე  სი  უ  ლია მი  ლი  ტა  რი  ზე  ბუ  ლი ენერ   გე  ტი  კუ  ლი სის   ტე  მა, 
მით უფ   რო მე  ტი სა  ხე  ო  ბის წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა და და  პი  რის   პი  რე  ბა შეხ   ვ   დე  ბა 
სა  ზო  გა  დო  ე  ბე  ბი  სა  გან, რომ   ლე  ბიც გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი ლო  გი  კით ხელ   მ   ძღ  -
ვა  ნე  ლო  ბენ, ლო  კა  ლის   ტუ  რი იქ   ნე  ბა ეს ლო  გი  კა, ნა  ცი  ო  ნა  ლის   ტუ  რი თუ 
რე  ლი  გი  უ  რი”34. ამ პრობ   ლე  მამ ახ   ლო აღ   მო  სავ   ლე  თი  სა და ჩრდი  ლო  ე  თი 
აფ   რი  კის რე  გი  ო  ნებ   ში ბო  ლო ათ   წ   ლე  უ  ლე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში უკ   ვე სრუ -
ლი  ად ნათ   ლად იჩი  ნა თა  ვი. მოკ   ლედ რომ ვთქვათ, ევ   რო  კავ   ში  რის ენერ  -
გე  ტი  კულ   მა სექ   ტორ   მა გა  აძ   ლი  ე  რა და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბა ავ   ტო  რი  ტა  რულ 

34  Hildyard N., Lohmann L. and Sexton S., Energy Security for Whom? For What?, The Corner 
House <http://www.thecornerhouse.org.uk>.
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რე  ჟი  მებ   ზე, რაც სა  ბო  ლო  ოდ, და  უც   ვე  ლო  ბას ენერ   გე  ტი  კის დარ   გ   ში თა -
ვის   თა  ვად უფ   რო მა  ღალ დო  ნე  ზე აიყ   ვანს.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ „არაბული გა ზაფხუ ლის” შემ დეგ ევ რო კავ შირ-
მა ნა წი ლობ რივ აღი ა რა მშფოთ ვა რე და ძა ბუ ლო ბა უსაფ რ თხო ე ბა სა და 
დე მოკ რა ტი ას შო რის. ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა, რო მე ლიც 2011 
წელს გა და ი ხე და, ხაზს უს ვამს, რომ ევ რო კავ შირ მა მთე ლი მონ დო მე-
ბით უნ და და უ ჭი როს მხა რი პარ ტ ნი ორ ქვეყ ნებ ში პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ-
ლო ბის, ღირ სე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვი სა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მ ნის მოთხოვ ნას და იხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მიდ გო მით, რო მე ლიც სა ყო-
ველ თაო ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის გა ზი ა რე ბის, ხალ ხ თან და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან გაზ რ დი ლი პარ ტ ნი ო რო ბის პრინ ცი-
პებს ემ ყა რე ბა. პროგ რა მა მხარს უჭერს ასე ვე პრინ ციპს „მეტი მე ტის 
სა პა სუ ხოდ”, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ურ თი ერ თან გა რიშ გე ბის სა ფუძ ველ-
ზე მე ტი მო ბი ლუ რო ბის მი საღ წე ვად მე ტი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა უნ და 
გა ე წი ოს და ევ რო კავ ში რის ერ თი ან ბა ზარ ზე ხე ლი უნ და მი უწ ვ დე ბო დეთ 
პარ ტ ნი ორ ქვეყ ნებს, რომ ლე ბიც რე ფორ მებს უფ რო თან მიმ დევ რუ ლად 
ატა რე ბენ.

მაგ რამ ეს ზო მე ბი უბ რა ლოდ არა საკ მა რი სია და ენერ გო უ საფ რ თხო ე-
ბის სა კითხე ბი აშ შ -ი სა და ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კა ში კვლა-
ვაც მთა ვარ მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლად რჩე ბა. ბიზ ნე სის ჩვე უ ლებ რი ვი გან-
ვი თა რე ბა სამ ხ რე თი კავ კა სი ის დე მოკ რა ტი ზა ცი ას დი დად არ წა ად გე ბა. 
დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რის პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ას პექ ტე-
ბის ხე ლა ხალ გა აზ რე ბა ზე არა მხო ლოდ ევ რო კავ შირ მა და აშ შ - მა უნ და 
იფიქ რონ, არა მედ სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მაც.

რო გორც ჯო ზეფ სტიგ ლი ცი ამ ბობ და, „გარდამავალი პე რი ო დი, რო-
მე ლიც ორი ათ წ ლე უ ლი გრძელ დე ბა და რომ ლის დრო საც სი ღა რი ბე და 
უთა ნას წო რო ბა უზარ მა ზარ მას შ ტა ბებს აღ წევს და მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
ადა მი ა ნი მდიდ რ დე ბა, ვერც კა პი ტა ლიზ მის გა მარ ჯ ვე ბად ჩა ით ვ ლე ბა და 
ვერც დე მოკ რა ტი ის”35. არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ არ სე ბობს სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კის კი დევ ერ თი ხედ ვა, რო მე ლიც მეტ თა ნას წო რო ბას ემ ყა რე-
ბა და ბაზ რის ძა ლის არა მხო ლოდ რამ დე ნი მე რჩე უ ლი ადა მი ა ნი სათ ვის, 
არა მედ მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად გა მო ყე ნე ბას ით ვა ლის წი ნებს. ამ მიზ ნით, სა ერ თა შო რი სო სა ფი-
ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნე ო ლი ბე რა ლუ რი დღის წეს რი გი ძირს არ უნ და 

35  The ruin of Russia. No rewriting of history can change the fact that neo-liberal reform pro-
duced undiluted economic decline <http://www.guardian.co.uk/world/2003/apr/09/russia.
artsandhumanities>.
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უთხ რი დეს ევ რო კავ ში რის ასო ცი ა ცი ის დღის წეს რიგ ში შე მო თა ვა ზე ბუ-
ლი სო ცი ა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის მო დელს და ევ რო კავ ში რის პაქ ტის 21-ე 
მუხ ლის მიზ ნებს, მათ შო რის – გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში დე მოკ რა ტი ის 
მხარ და ჭე რას, კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბას, ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ სა და მდგრა-
დი ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი-
პებს, რო მელ თა მთა ვა რი მი ზა ნი სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რა ა36.

ამ შემ თხ ვე ვა ში მახ სენ დე ბა მსოფ ლიო ბან კის ან გა რი ში ბიზ ნე სის 
კე თე ბის სი ად ვი ლის თა ო ბა ზე, რო მელ შიც „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” 
შემ დ გო მი პე რი ო დის სა ქარ თ ვე ლო „უპირველეს რე ფორ მა ტო რა და ა” 
და სა ხე ლე ბუ ლი და შე ქე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სის კე თე ბის გა ად ვი-
ლე ბი სათ ვის. მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლო ში ამ მხრივ მომ ხ და რი საგ რ ძ ნო ბი 
გა უმ ჯო ბე სე ბა, რო მე ლიც მა ღა ლი ქუ ლე ბით აღი ნიშ ნა, 2006 წელს სა-
ქარ თ ვე ლოს შრო მით კა ნონ მ დებ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძი რე უ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გი ა. მა შინ გა უქ მ და სა მუ შაო სა ა თე ბის ხან გ რ ძ ლი-
ვო ბის შეზღუდ ვა და გა ად ვილ და და ქი რა ვე ბუ ლის დათხოვ ნა, რა მაც მე-
წარ მის მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კის დათხოვ ნის სი ად ვი ლის თვალ საზ-
რი სით სა ქარ თ ვე ლო მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მო წი ნა ვე ქვეყ ნად 
გა და აქ ცი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ კა ნონ მ დებ ლო ბამ ევ რო კავ ში რის, 
აშ შ -ი სა და შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ი სა გან მკაც რი კრი ტი-
კა და იმ სა ხუ რა და სა ქარ თ ვე ლოს მკაც რად მოს თხო ვეს მი სი შეც ვ ლა, 
ქვეყ ნის მთავ რო ბა, რო მელ საც მსოფ ლიო ბან კი უჭერ და მხარს, ამ რე-
ფორ მით ტრა ბა ხობ და და მას სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვალ პე რი-
ოდ ში მყო ფი სხვა ქვეყ ნე ბი სათ ვის სა მა გა ლი თოს უწო დებ და37.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში, სა ერ თა შო რი სო თა-
ნა მე გობ რო ბამ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ღი ად უნ და გა აკ რი-
ტი კოს სამ ხ რეთ ი კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბი და მათ შე ნიშ ვ ნე ბი მის ცეს. ასე ვე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ევ რო კავ ში რი სა და აშ შ -ის მხრი დან დე მოკ რა-
ტი ის მხარ და ჭე რა კონ კ რე ტულ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხარ და ჭე რა ში არ გა და ი ზარ დოს. ამის ნაც ვ ლად, მხარ და ჭე რა სა მო ქა-
ლა ქო გა ნათ ლე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის შე სა ხებ დე ბა ტე ბის მეშ ვე ო ბით 
პლუ რა ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე უნ და იყოს კონ ცენ ტ-
რი რე ბუ ლი. დე ბა ტე ბი, კვლე ვე ბი და ხალ ხის ჩარ თუ ლო ბა დე მოკ რა ტი ის 
გან ვი თა რე ბა ში და არა ქა და გე ბა და მზა რე ცეპ ტე ბის მოთხოვ ნა და /ან 

36  <http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-com-
ments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/
chapter-1-general-provisions-on-the-unions-external-action/101-article-21.html>.

37  <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=intl>.

manana qoClaZe
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გად მო ღე ბა სხვა ქვეყ ნე ბი დან, დე მოკ რა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა უ კე-
თე სო მხარ და ჭე რა იქ ნე ბა, რაც გა ა უმ ჯო ბე სებს მდგო მა რე ო ბას ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ გ ში და გა აძ ლი ე რებს მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბას 
მიმ დი ნა რე რე ფორ მებ ში. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ჩარ თუ ლი უნ და 
იყოს დო ნო რებს, მთავ რო ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა-
ნი ზა ცი ებს შო რის უფ რო მჭიდ რო პარ ტ ნი ო რო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. ეს 
უზ რუნ ველ ყოფს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის კო ლექ ტი ურ მი ღე ბას, რაც სა სარ-
გებ ლო იქ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბი სა და ეკო ლო გი ი სათ ვის. 
დო ნო რე ბი და მთავ რო ბა პო ლი ტი კა სა და პრო პა გან და ში სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბას უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დ-
ნენ.

ცხა დი ა, რომ პრინ ცი პი „ერთი ზო მა ყვე ლას მო ერ გე ბა” წარ მა ტე ბუ ლი 
ვერ იქ ნე ბა, ვი ნა ი დან სა მი ვე ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბე ბის 
სხვა დას ხ ვა დო ნე და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გა რე მო ა, მაგ რამ ევ რო კავ ში რის /
აშ შ -ის ჩარ თუ ლო ბა და დახ მა რე ბა ად გი ლობ რივ მო თა მა შე ებს სა ზო გა-
დო ებ რივ არე ალს აუცი ლებ ლად გა უ ფარ თო ებს, ხო ლო ეს მო თა მა შე ე ბი 
მთავ რო ბებს აიძუ ლე ბენ, ქვე მო დან მო მა ვა ლი ხმე ბი გა ი გო ნონ.
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წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომ ში სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში (აზერბაიჯანი, 
სა ქარ თ ვე ლო, სომ ხე თი) და სავ ლე თის აღ ქ მას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი რამ დე ნი მე სა კითხია გან ხი ლუ ლი. პირ ვე ლი, რაც უნ და 

აღი ნიშ ნოს, ის არის, რომ და სავ ლე თის შე სა ხებ შე ხე დუ ლე ბე ბი რე-
გი ონ ში პოს ტ საბ ჭო თა პე რი ო დამ დე შე იქ მ ნა. მე ო რე: სა მი ვე ქვე ყა ნა 
და სავ ლე თთან მი მართებით საერთო მეტაფორებს იყე ნებს, თუმ ცა, 
და სავ ლე თი სად მი მა თი დამოკიდებულება სხვადასხვაგვარია. მე სა მე: 
ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში ერ თ გ ვა რად პა რა დოქ სუ ლი ვი თა რე-
ბა შე იქ მ ნა. ამ ქვეყ ნე ბის ცხოვრებაში და სავ ლე თის უპ რე ცე დენ ტო 
ჩართულობის მი უ ხე და ვად, რე გი ო ნი უფ რო უსაფ რ თხო, დე მოკ რა ტი-
უ ლი და მდი და რი არ გამ ხ და რა. მე ოთხე: რო გორც ჩანს, ამ პა რა დოქ-
სულ ვი თა რე ბა ში რე გი ონ ში ყოფ ნის წყა ლო ბით საკუთრივ და სავ ლეთ-
მა, გან სა კუთ რე ბით კი ევ რო კავ შირ მა, უფრო მეტი სარგებელი ნახა 
უსაფ რ თხო ე ბი სა და ენერ გე ტი კუ ლი ინ ტე რე სე ბის თვალ საზ რი სით.

ნაშ რომ ში გა მოთ ქ მუ ლია მო საზ რე ბა, რომ რე გი ონ ში და სავ ლე თის 
ჩართულობის გაგ რ ძე ლე ბას გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, მაგ-
რამ მი სი ჩარ თუ ლო ბა უფ რო არ სე ბი თი უნ და გახდეს, რე გი ო ნუ ლი 
თა ნამ შ რომ ლო ბის განვითარების და თი თო ე ულ ქვე ყა ნა ში რე ა ლური 
დე მოკ რა ტი ის მხარდაჭერის გზით. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გე ოს ტ რა ტე გი-
უ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის ჭი დილ ში „დასავლეთი” სამ ხ რე თი კავ კა სი ი-
სათ ვის ერ თა დერთ ნორ მა ტი ულ მო დე ლად უნ და დარ ჩეს, ხო ლო მის 
ნორ მა ტი უ ლო ბას, თა ვის მხრივ, პროგ რე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ხელ-
შეწყო ბა და ამ ქვეყ ნე ბის უკე თე სი მო მავ ლის უზ რუნ ველ ყო ფა შე-
უძ ლი ა.

xidebis formireba 
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1  ამ სა კითხ ზე მრა ვა ლი სა მეც ნი ე რო დის ციპ ლი ნის ფარ გ ლებ ში და სხვა დას ხ ვა ჭრილ ში 
და წე რი ლი დიდ ძა ლი ლი ტე რა ტუ რა არ სე ბობს. სა კითხი სად მი სის ტე მა ტუ რი და ანა ლი-
ტი კუ რი მიდ გო მა მო ცე მუ ლია იმა ნუ ელ ვა ლერ შ ტა ი ნის ევ რო ცენ ტ რიზ მის კონ ცეფ ცი ა-
ში, რო მე ლიც ანა ლი ზის კარგ მა გა ლითს იძ ლე ვა. იხ. Wallerstein, Immanuel, Eurocentrism 
and its Avatars: The Dilemmas of Social Science, New Left Review, (226) (1997), p. 93-109; 
იხ., აგრეთვე, Dirlik, Arif, Postmodernity’s Histories: The Past as Legacy and Project (Oxford: 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000).

2  უფრო მო სა ხერ ხე ბე ლი იქ ნე ბა, თუ ამ მო მენ ტი დან სიტყ ვას „დასავლეთი” ბრჭყა ლებ ში აღარ 
ჩავ ს ვამ გარ და იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო ცა ეს აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა, თვით ეს ცნე ბა კი ტექ ს ტ ში 
უფ რო სიმ ბო ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის მა ტა რე ბე ლი იქ ნე ბა, ვიდ რე გე ოგ რა ფი უ ლის.

3  ამგვარი კონ ცეპ ტუ ა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ იხ., აგ რეთ ვე, Brisku, Adrian, Bittersweet Europe: 
Albanian and Georgian Discourses on Europe, 1878-2008 (New York, Oxford: Berghahn 
Books, 2013).
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სამ ხ რე თი კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ში, აზერ ბა ი ჯან ში, სა ქარ თ ვე ლო სა და 
სომ ხეთ ში, და სავ ლე თის შე სა ხებ შე ხე დუ ლე ბებს დი დი ხნის ის ტო რია 
აქვს. ისე ვე, რო გორც მსოფ ლი ოს ბევრ სხვა კუთხეში, და სავ ლე თი აქ 
ევ რო პის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სათ ვის (კერძოდ კი, ბრი ტა ნე თის, 
საფ რან გე თის და გერ მა ნი ის ზო გი ერ თი ნა წი ლი სათ ვის) და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რუ ლი და ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი პროგ რე სის რო გორც და დე ბით, ისე უარ ყო ფით მხა რე ებ თა ნ 
ხდებოდა ასო ცი რე ბუ ლი1. ამას თან ერ თ ვოდა გაბმული ინ ტე ლექ ტუ ა-
ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი მსჯე ლო ბა იმის თა ო ბა ზე, წარმოადგენდა თუ 
არა ეს სა მი ქვე ყა ნა ამ „პროგრესული სივ რ ცის” ნა წი ლს.

დისკურსულად, „დასავლეთი”2 ხში რად ენაც ვ ლე ბა ევ რო პას ან გა ი-
გი ვე ბუ ლია მას თან. ასე ხდე ბა, მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო პის 
შე სა ხებ პო ლი ტი კუ რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი დე ბა ტე ბის დროს XIX სა-
უ კუ ნის ბო ლო დან, რო ცა ევ რო პი სა და და სავ ლე თის სამ გან ზო მი ლე ბი-
ა ნი ხედ ვა წარ მო იშ ვა3 (გეოპოლიტიკა, თა ნა მედ რო ვე ო ბა და ცი ვი ლი-
ზა ცია – ეს ხედ ვა უფ რო დაწ ვ რი ლე ბით ქვე მოთ იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი). 
რო გორც დის კურ სი, და სავ ლე თის ცნე ბა კონ ტი ნენ ტ სა და მის ფარ გ-
ლებს გა რეთ მომ ხ და რი მოვ ლე ნე ბის აღ წე რის დროს გა მო ი ყე ნე ბოდა. 
ცხა დი ა, ყვე ლა ზე ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე ნე ბი XX სა უ კუ ნე ში მომ ხ-
და რი ორი მსოფ ლიო ომი იყო, რა მაც შე არ ყია ევ რო პე ლე ბის XIX სა უ-
კუ ნე ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი რწმე ნა, რომ მათ ყვე ლა ზე მო წი ნა ვე ცი ვი-
ლი ზა ცია შექ მ ნეს (პოლიტიკურად, ეკო ნო მი კუ რად, ტექ ნო ლო გი უ რად 
და კულ ტუ რუ ლად). ეს პე სი მის ტუ რად იყო და ნა ხუ ლი, მა გა ლი თად, 
გერ მა ნე ლი ფი ლო სო ფო სი სა და ის ტო რი კო სის ოს ვალდ შპენ გ ლე რის 
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ორ ტო მი ან ნაშ რომ ში „ევროპის და ი სი” (1918-1922), რო მე ლიც I მსოფ-
ლიო ომის დროს გა ჩა ღე ბუ ლი ხოც ვა- ჟ ლე ტი სა და ნგრე ვის შემ დეგ და-
ი წე რა. შპენ გ ლე რის პე სი მიზმს იზი ა რებ დ ნენ XX სა უ კუ ნის 20-იანი და 
90-იანი წლე ბის ქარ თ ვე ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბიც, რო ცა სა ქარ თ ვე ლოს 
მო მა ვალ ზე სა უბ რობ დ ნენ4.

მას შემ დეგ, რაც I მსოფ ლიო ომი  დამ თავ რ და და  საბ ჭო თა კავ ში რი 
შე იქ მ ნა, რომ ლის ნა წი ლიც აზერ ბა ი ჯა ნი, სა ქარ თ ვე ლო და სომ ხე თი ნე-
ბით თუ უნებ ლი ეთ გახ დ ნენ, გაჩ ნ და ალ ტერ ნა ტი უ ლი დის კურ სი. საბ ჭო-
ეთ მა, რო მე ლიც თავს კო მუ ნის ტუ რი რე ვო ლუ ცი ის და პროგ რე სის მედ-
რო შედ აცხა დებ და, და სავ ლე თის უზე ნა ე სო ბას და მა ტე ბი თი გა მოწ ვე ვა 
შე უქ მ ნა. მარ ქ სიზ მის ლე ნი ნი სე ულ მა ინ ტერ პ რე ტა ცი ამ – რომ, და სავ-
ლეთს, რო გორც კა პი ტა ლის ტუ რი იმ პე რი ა ლიზ მის კონ ცენ ტ რი რე ბულ 
სივ რ ცეს, ში ნა გა ნი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის გა მო სა კუ თა რი თა ვი სამ ხედ რო 
ძა ლით უნ და გა ე ნად გუ რე ბი ნა5  –  და სავ ლე თის შე სა ხებ უკი დუ რე სად 
ნე გა ტი ურ დის კურ სებს და უ დო სა ფუძ ვე ლი, რაც საბ ჭო თა კავ ში რის არ-
სე ბო ბის მთე ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში შე ნარ ჩუნ და. II მსოფ   ლიო ომ  -
მა, რო  მელ   მაც საბ   ჭო  თა კავ   ში  რი  სა და აშ   შ   -ის წყა  ლო  ბით კონ   ტი  ნენ   ტ   ზე 
პო  ლი  ტი  კუ  რი, სამ   ხედ   რო, ეკო  ნო  მი  კუ  რი და რა  სობ   რი  ვი ბა  ტო  ნო  ბი  სა  კენ 
ნა  ცის   ტუ  რი გერ   მა  ნი  ის სწრაფ   ვას მო  უ  ღო ბო  ლო, და  სავ   ლე  თის   /ევ   რო  პის 
ცი  ვი  ლი  ზა  ცი  ის ცნე  ბა კი  დევ უფ   რო შე  არ   ყია და, ერ   თი ბრი  ტა  ნე  ლი ის  -
ტო  რი  კო  სის სიტყ   ვე  ბით რომ ვთქვათ, ევ   რო  პა „ბნელ კონ   ტი  ნენ   ტად” გა -
და  აქ   ცი  ა6. 

ომის შემ დ გომ ევ რო პა ში “დასავლეთის” ცნე ბა გა და არ ჩი ნა – და ამავ-
დ რო უ ლად სა კუ თარ თავს მი უ სა და გა – აშ შ - მა, კონ ტი ნენ ტ ზე მი სი დო-
მი ნან ტუ რი სამ ხედ რო, ეკო ნო მი კუ რი და იდე ო ლო გი უ რი რო ლის და საბ-
ჭო თა კავ ში რის წი ნა აღ მ დეგ წარ მო ე ბუ ლი ცი ვი ომის პო ლი ტი კის წყა-
ლო ბით. მაგ რამ ოფი ცი ა ლუ რი საბ ჭო თა დის კურ სი და სავ ლე თის ცნე ბის 
მი მართ კვლა ვაც ნე გა ტი უ რი დარ ჩა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ საბ ჭო თა 
კავ ში რი ეფუძ ნე ბო და მარ ქ სიზმს – ფი ლო სო ფი ურ იდე ა სა და პო ლი ტი-
კურ პრო ექტს, რო მე ლიც ასე ვე და სავ ლუ რი წარ მო შო ბის იყო.

4  Brisku, A., Bittersweet Europe: Albanian and Georgian Discourses on Europe, 1878-2008, 
New York, Oxford: Berghahn Books, 2013, p. 96; 188.

5  Neumann, I. B., Soviet Perceptions of the European Community, 1950-1988, Oslo: Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt, 1989, p. 32.

6  იხ. Mazower, M.k, The Dark Continent: Europe’s Twentieth Century (London: Penguin Books, 
1998).
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da ci vi li za cia

საბ ჭო თა კავ ში რის და ცე მის შემ დეგ და სავ ლე თის აღ ქ მა რა დი კა ლუ-
რად შე იც ვა ლა. გა მარ ჯ ვე ბულ ი და სავ ლეთი მოიცავდა ახა ლი ევ რო პის 
ცნე ბას – განვითარების გზა ზე მდგომ და კეთილდღეობის მქონე პო ლი-
ტი კურ -ე კო ნო მი კურ ერ თე ულს, ევ რო კავ შირს. და სავ ლეთ მა პოს ტ საბ-
ჭო თა და კო მუ ნის ტურ სივ რ ცე ში, მათ შო რის, სამ ახალ სა ხელ მ წი ფო-
ში – აზერ ბა ი ჯან ში, სა ქარ თ ვე ლო სა და სომ ხეთ ში –  შექმნილ შე ხე დუ-
ლე ბე ბში და იბ რუ ნა და დე ბი თი და დო მი ნან ტუ რი რო ლი. ამავე დროს, 
გარკვეული კავ ში რი შენარჩუნდა და სავ ლე თის შე სა ხებ ის ტო რი უ ლად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მიდგომებთანაც. მოხ და ცნე ბის სა მი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 
გან ზო მი ლე ბის კრის ტა ლი ზა ცი ა: ევ რო პა/ და სავ ლე თი – რო გორც გე ო-
პო ლი ტი კუ რი ერ თე უ ლი, მო დერ ნუ ლო ბის წყა რო და კულ ტუ რი სა და ცი-
ვი ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის არე ა ლი7.

პირ ველ გან ზო მი ლე ბა ში და სავ ლე თი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც გე ო პო-
ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტი, რო მელ საც მის გარ შე მო სამ ყა როს გარ დაქ მ ნა და 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა შე უძ ლი ა. მაგ რამ ამ გან ზო მი ლე ბის გან ხილ ვი სას ის ტო-
რი ის გათვალისწინებაა სა ჭი რო, ვინაიდან პო ლი ტი კუ რი მო თა მა შე ე ბი 
სხვა დას ხ ვა ეპო ქა ში იც ვ ლე ბოდ ნენ. მა გა ლი თად, XIX სა უ კუ ნის ევ რო-
პის პო ლი ტი კა ში ბრი ტა ნე თი, საფ რან გე თი, ავ ს ტ რი ა -უნ გ რე თი და რუ-
სე თი თით ქ მის თა ნას წორ ნი იყ ვ ნენ. ისი ნი ერ თ მა ნეთს ეპა ექ რე ბოდ ნენ 
და კონ ტი ნენ ტ ზე წეს რიგს ამ ყა რებ დ ნენ, ხო ლო თა ვი ან თი ძა ლა უფ ლე-
ბის ლე გი ტი მა ცი ას ცი ვი ლი ზა ცი ის სა ხე ლით ახ დენ დ ნენ. ცი ვი ომის გე-
ო პო ლი ტი კა ში კი წეს რიგს ევ რო პის კონ ტი ნენ ტ ზე და მის გა რეთ ორი 
ძა ლა, აშშ და სსრკ ქმნი და. ისი ნი ჩაბ მუ ლი იყ ვ ნენ მწვა ვე იდე ო ლო გი ურ 
ბრძო ლა ში, რომელიც, შე სა ბა მი სად, ლი ბე რა ლიზ მ სა და კო მუ ნიზმს შო-
რის ბრძო ლას წარმოადგენდა. და სავ ლე თის შე სა ხებ ცი ვი ომის შემ დ-
გო მი გე ო პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი აშ შ - სა და ევ რო კავ ში რის ისეთ 
გავ ლე ნი ან წევ რებ ზეა კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი, რო გო რები ცაა ბრი ტა ნე თი, 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი გერ მა ნია და საფ რან გე თი. რა თქმა უნ და, გან სა ხილ-
ველ რე გი ონ ში და სავ ლე თის გე ო პო ლი ტი კურ წო ნას გან სა კუთ რე ბით 
აძ ლი ე რებს აშ შ -ის, რო გორც დი დი გლო ბა ლუ რი ძა ლი სა და ნა ტო-ს, 
რო გორც მსოფ ლი ოს უძ ლი ე რე სი პო ლი ტი კუ რი და სამ ხედ რო ალი ან სის 
რო ლი. ევ რო კავ შირს გე ო პო ლი ტი კუ რი წო ნა ამ რე გი ონ ში ჯერ კი დევ 
მო სა პო ვე ბე ლი აქვს.

7  Brisku, A., Bittersweet Europe: Albanian and Georgian Discourses on Europe, 1878-2008, 
New York, Oxford: Berghahn Books, 2013, p. 6.
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ამ რი გად, და სავ ლე თი მრა ვა ლი მო თა მა შის გან შედ გე ბა, მათ კი გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ტენ ცი ა ლი აქვთ, თუმ ცა იზი ა რე ბენ ლი ბე რა ლუ რი 
და რე ა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის „ნორმატიულ ელე მენ ტებს”, რომ ლე ბიც 
(პოპულისტური) ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის სა პი რის პი რო ა. სამხრეთ 
კავკასიაში და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნას თან მძიმე მოვ ლე ნე ბი ახ ლ-
და ქვეყ ნებს შიგ ნით ეთ ნი კუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბი სა და ერ თ მა ნეთს შო რის 
ომე ბის (აზერბაიჯანი და სომ ხე თი) სა ხით. და მო უ კი დებ ლო ბის შე ნარ ჩუ-
ნე ბი სა და ამ კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის მიზ ნით სა მი ვე ქვე ყა ნა ცდი-
ლობ და, და სავ ლეთ ში უფ რო მდი დარ, ძლი ერ და უკე თეს მო კავ ში რე ებ-
თან, აშ შ - თან და ევ რო კავ შირ თან და ემ ყა რე ბი ნა ურ თი ერ თო ბა – თუმ ცა 
ამ მცდე ლო ბე ბის ინ ტენ სი უ რო ბა სხვა დას ხ ვაგ ვა რი იყო, ისე ვე, რო გორც 
თვით სა მი ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ბი.

და სავ ლე თის მე ო რე გან ზო მი ლე ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი ას პექ ტი ა. ის 
მო დერ ნუ ლო ბი სა და პროგ რე სის, სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი ალ ტერ-
ნა ტი ვე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი კე თილ დღე ო ბის, მო დერ ნი ზა ცი ი სა და 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მედ რო შე ა. XIX სა უ კუ ნე ში ეს გან ზო მი ლე ბა ცი-
ვი ლი ზე ბუ ლი სამ ყა როს ნი შა ნი იყო, XX სა უ კუ ნე ში კი იდე ო ლო გი უ რი 
ბრძო ლის ვე ლად იქ ცა. აქ ერ თ მა ნეთს ებ რ ძოდ ნენ ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ-
რა ტი ა, ფა შიზ მი, ნა ცი ო ნა ლიზ მი და „დემოკრატიული სო ცი ა ლიზ მი”. ეს 
სწო რედ ის ბრძო ლა ა, რო მელ შიც გა მარ ჯ ვე ბუ ლად ამე რი კელ მა პო ლი-
ტო ლოგ მა ფრენ სის ფუ კუ ი ა მამ სა უ კუ ნის ბო ლოს ტრი უმ ფა ლუ რად, მაგ-
რამ საკ მა ოდ ნა ად რე ვად, ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის მო დე ლი გა მო-
აცხა და8. ამ გ ვა რად, და სავ ლუ რი მო დე ლის ცი ვი ომის შემ დ გო მი პე რი ო-
დის „ნორმატიულობა” დო მი ნან ტუ რი გახ და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პუ-
ტი ნის რუ სე თი წა რუ მა ტებ ლად ცდი ლობ და, ამ პა რა დიგ მა ში „მართული 
დე მოკ რა ტი ის” ცნე ბის წყა ლო ბით ასევე ნორ მა ტი უ ლი პო ზი ცი ე ბი მო-
ე პო ვე ბი ნა9. თუმცა, კრი ტი კო სე ბი და სავ ლურ /ევ რო პულ ნორ მა ტი უ-
ლო ბა საც ჰყავს, რო მელ თაც მი აჩ ნი ათ, რომ მას უფ რო ინ ს ტ რუ მენ ტად 
იყე ნე ბენ, ვიდ რე ნორ მად. მა გა ლი თად, ზო გი ერ თი ამ ტ კი ცებს, რომ ევ-
რო პის ინ ტეგ რა ცი ის პრო ექ ტი „წარმოიშვა არა რო გორც დე მოკ რა ტი ა, 
არა მედ რო გორც კო მუ ნის ტუ რი საფ რ თხი სა გან, ცი ვი ომი სა გან და XX 
სა უ კუ ნის 30-იანი წლე ბის შემ დ გომ მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის მძი მე 
ტვირ თი სა გან ევ რო პის ეროვ ნულ სა ხელ მ წი ფო ებ ში დე მოკ რა ტი ის დაც-

8 Fukuyama, F., The End of History and the Last Man (London: Penguin Books, 1992).

9  Weir, F., Kremlin Lobs Another Shot at Market Place of Ideas, Christian Science Monitor, 
2003  <http://www.crmonitor.org/2003/1001/p07s02-woeu.html> [Accessed 11 January 
2012], p. 2.
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ვის სა შუ ა ლე ბა”10. და სავ ლეთის ნორ მე ბის ენით ხში რად ლა პა რა კო ბენ 
სამხრეთ კავკასიის სა მი ქვეყ ნის ელი ტე ბიც, თა ვი ან თი პო ლი ტი კუ რი 
ქმე დე ბე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის ლე გი ტი მა ცი ის მიზ ნით, თუმ ცა, თუ მოვ-
ლე ნებს რე ა ლის ტუ რად შევ ხე დავთ, ისი ნი ამ ნორ მე ბი სა გან, ანუ ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბე ბი სა და ფა სე უ ლო ბე ბი სა გან, დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო-
ბის პრინ ცი პე ბი სა გან და ეფექ ტუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კი სა გან საკმაოდ 
და შო რე ბუ ლად გვევლინებიან.

„დასავლეთის” მე სა მე გან ზო მი ლე ბა ისა ა, რომ ყვე ლა ზე წინწასული 
კულ ტუ რის მა ტა რე ბე ლია და სა ერ თო წარ სუ ლი აქვს (ამაყობს იმით, 
რომ ქრის ტი ა ნულ მემ კ ვიდ რე ო ბას და ფა სე უ ლო ბებს ითავსებს გან-
მა ნათ ლებ ლო ბასთან, დე მოკ რა ტი ულ ფა სე უ ლო ბებთან და ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბებ თან ერ თად). ბოლო ხანებში ეს განზომილება მოიცავს 
ახლებურ ევროპულ იდენტობასაც. საქართველოდან, სომხეთიდან 
და აზერბაიჯანიდან ამ განზომილებას ბევრი დისკურსი ეხმიანება,  
რომლებშიც საერთო მახასიათებლებსა და ღირებულებებზეა ლაპარაკი. 
ამის გა მო ხა ტუ ლე ბაა „ხიდის” მე ტა ფო რის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც ჯერ 
კი დევ XX სა უ კუ ნის პირ ველ ათ წ ლე უ ლებ ში და იწყო11. ეს ხი დი თით ქოს 
აღ მო სავ ლე თი სა და და სავ ლე თის, აზი ი სა და ევ რო პის ცი ვი ლი ზა ცი-
ებს შო რი საა გა დე ბუ ლი და, გარ კ ვე ულ პე რი ო დებ ში, ამ ორ მასშტაბურ 
სივრცეს შო რის შუ ა მავ ლის ფუნქციის შეს რუ ლე ბასაც კისრულობდა12.

"``,,„xi di”"~: me ta fo ris va ri a ci e bi

პოს ტ საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლო ში „ხიდის” ეს მე ტა ფო რა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ-
რი დის კურ სის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი იყო და არის. თუმ ცა, პარალელურად, 
იყო კი დევ ერ თი დის კურ სი, რო მე ლიც სა ერ თო ქრის ტი ა ნუ ლი მემ კ ვიდ-
რე ო ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ქარ თულ ეროვ ნულ იდენ ტო-
ბას გა ნი ხი ლავ და, რო გორც და სავ ლურს და ევ რო პულს. ეს დის კურ სი მით 
უფ რო დო მი ნან ტუ რი ხდე ბო და, რაც უფ რო მე ტად ცდი ლობ დ ნენ სა ქარ თ-
ვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ელი ტე ბი „დასავლეთს” და ახ ლო ე ბოდ ნენ და უფ რო 
ფარ თო ევ რო ატ ლან ტი კურ პო ლი ტი კურ და სამ ხედ რო სტრუქ ტუ რებ ში 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლიყ ვ ნენ. აწ გარ დაც ვ ლი ლი ქარ თ ვე ლი პო ლი ტი კო სის, ზუ-
რაბ ჟვა ნი ას მი ერ 1999 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პის საბ ჭო ში შეს ვ ლის 

10  Schulz-Forberg, H. and B. Stråth, The Political History of European Integration: The Hypoc-
risy of Democracy-through-market, London: Routledge, 2010, p. 12.

11 Sarkissian, A. O., Soviet Transcaucasia, Foreign Affairs, Vol. 14, No. 3, 1936, p. 526.

12  Brisku, A., Bittersweet Europe: Albanian and Georgian Discourses on Europe, 1878-2008, 
New York, Oxford: Berghahn Books, 2013, p. 55-64.



62

დროს გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბა – „მე ვარ ქარ თ ვე ლი, მა შა სა და მე მე ვარ 
ევ რო პე ლი” – ამ დის კურ სის ემბლემურ გა მო ხა ტუ ლე ბად იქცა13. თა ვის 
მის წ რა ფე ბა ში, სა ქარ თ ვე ლო ევ რო ატ ლან ტი კუ რი სივ რ ცის ნა წი ლად გა-
და ექ ცი ა, სა ქარ თ ვე ლოს ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტი მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი ხში-
რად სა უბ რობ და, გან სა კუთ რე ბით 2003 წლის „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” 
შემ დ გო მი პირ ვე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, ქარ თულ -ევ რო პულ იდენ ტო-
ბა ზე და ქარ თ ვე ლებ ზე, რო გორც „უძველეს ევ რო პულ ერ ზე”, რო მე ლიც 
ევ რო პას თან კულ ტუ რა ზე დამ ყა რე ბუ ლი მტკი ცე და ურყევი კავ ში რე ბით 
აქვს14.

სომ ხე თის დის კურ სი და სავ ლეთ თან სა ერ თო ცი ვი ლი ზა ცი უ რი კავ-
ში რის შე სა ხებ, რო მე ლიც ასე ვე ევ რო პულ სტრუქ ტუ რებ ში ქვეყ ნის 
უფ რო ფარ თო ჩარ თუ ლო ბის შემ დეგ გამოიკვეთა, სა ქარ თ ვე ლოს დის-
კურ სე ბის მსგავს თე მებს ემ ყა რე ბა, თუმ ცა მა თი ინ ტენ სი უ რო ბა უფ რო 
და ბა ლი ა. მა გა ლი თად, რო ცა სომ ხე თი, სა ქარ თ ვე ლოს მსგავ სად, 1999 
წელს ევ რო პის საბ ჭო ში შე დი ო და, სომ ხე თის პრე ზი დენ ტ მა რო ბერტ 
ქო ჩა რი ან მა გა ნაცხა და, რომ „სომხეთი ცი ვი ლი ზა ცი ე ბის გზაჯ ვა რე-
დინ ზე მდე ბა რე ობს და ევ რო პულ ღი რე ბუ ლე ბებს იცავს”15. მოგ ვი ა ნე-
ბით, პრე ზი დენ ტ მა სერჟ სარქისიანმა სომ ხე თის ევ რო პულ იდენ ტო-
ბა ზე უფ რო მკა ფიო გან ცხა დე ბა გა ა კე თა. 2012 წელს ერე ვან ში ევ რო-
პის სა ხალ ხო პარ ტი ის ყრი ლო ბა ზე მან გა ნაცხა და, რომ „სომეხი ერის 
წარ სუ ლი, კულ ტუ რა და სა მო მავ ლო ამ ბი ცი ე ბი და იმე დე ბი ევ რო პუ-
ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად გვაქ ცევს”. ამ ნათ ქ ვა მის 
კონტექსტია „საერთო ქრის ტი ა ნუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა” და „ძირითადი 
თა ვი სუფ ლე ბე ბი სა და დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პრინ-
ცი პე ბის ერ თ გუ ლე ბა”16.

პარალელურად აზერ ბა ი ჯა ნის შემხვედრ დის კურ ს ებში ევ რო კავ შირ-
თან და აშ შ - თან ქვეყ ნის ურ თი ერ თო ბე ბის შე სა ხებ, აზერ ბა ი ჯა ნი გა ნი-

13  Brisku, A., Bittersweet Europe: Albanian and Georgian Discourses on Europe, 1878-2008, 
New York, Oxford: Berghahn Books, 2013, p. 163-164.

14  იქვე, გვ. 187-194.

15  Freitag-Wirminghaus, R.,  Prospects for Armenia and Azerbaijan between Eurasia and Mid-
dle East, The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic and Energy 
Perspectives, 2008, p. 60.

16  ”Statement by President Serzh Sargsyan at the European People’s Party Convention”, 
2012. President of the Republic of Armenia Official Website <http://www.president.am/en/
statements-and-messages/item/2012/10/17/President-Serzh-Sargsyan-convention-Euro-
pean-Peoples-Party-Bucharest-speech/> [Accessed 11 May 2013].
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ხი ლე ბა, რო გორც აღ მო სავ ლეთ - და სავ ლე თის გზაჯ ვა რე დინ ზე მდე ბა-
რე ქვე ყა ნა, რო მელ ზეც ორი ვე ცი ვი ლი ზა ცია ახ დენს გავ ლე ნას, ხო ლო 
აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი კულ ტუ რა – რო გორც აღ მო სავ ლე თის და და სავ ლე თის 
სინ თე ზი17. სა ჯა რო დის კურ ს ში აზერ ბა ი ჯა ნი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც დი-
დი ევ რო პის ნა წი ლი, თუმ ცა კულ ტუ რის თვალ საზ რი სით, ევ რო კავ ში-
რი „ქრისტიანულ კლუ ბად” მი იჩ ნე ვა18, რაც ევ რო პი სად მი ენთუზიაზმს 
ასუს ტებს. ამან თა ვი სი გა მო ხა ტუ ლე ბა ჰპო ვა აზერ ბა ი ჯა ნის პრე ზი-
დენტ ილ ჰამ ალი ე ვის გან ცხა დე ბა ში ევ რო კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რეს-
თან, ჟო ზე მა ნუ ელ ბა რო ზუს თან შეხ ვედ რა ზე 2011 წელს, სა დაც მან გა-
ნაცხა და, რომ „ჩვენი პო ლი ტი კის ევ რო პუ ლი ვექ ტო რი ჩვე ნი ერ თ -ერ თი 
პრი ო რი ტე ტი ა. ... ჩვენ აზერ ბა ი ჯან ში დე მოკ რა ტი ზა ცი ი სა და კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბის დამ ყა რე ბი სა კენ და ყვე ლა დე მოკ რა ტი უ ლი თა ვი სუფ ლე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა კენ მი მარ თუ ლი კურ სის ერ თ გულ ნი ვართ”19. 

ამ რი გად, დის კურ სულ დო ნე ზე სა მი ვე ქვე ყა ნა, თუმ ცა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ინ ტენ სი ვო ბით, და სავ ლე თის სივ რ ცეს თან და ღი რე ბუ ლე ბებ თან უფ რო 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბე ბზე აკეთებს განაცხადს, მაგ რამ საკუთრივ რე გი-
ონ ში რე ა ლუ რი ყო ველ დღი უ რი პო ლი ტი კის დროს ამ ნორ მე ბი სა და ღი-
რე ბუ ლე ბე ბის – დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის, კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის, 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის – თვალსაზრისით ბევ რად უფ რო პრობ ლე მუ რი 
და უს წორ მას წო რო სუ რა თი იხა ტე ბა.

da sav le Tis Car Tu lo bis pa ra doq si

საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის დაშ   ლი  დან ორი ათ   წ   ლე  უ  ლის გან   მავ   ლო  ბა  ში და  სავ  -
ლე  თის ყოფ   ნამ რე  გი  ონ   ში ერ   თ   გ   ვა  რად პა  რა  დოქ   სუ  ლი შე  დე  გე  ბი გა  მო  ი  ღო. 
და  სავ   ლე  თის ჩარ   თუ  ლო  ბა თა  ვი  სი ინ   ტენ   სი  უ  რო  ბით უპ   რე  ცე  დენ   ტო იყო, 
რად   გან ის რე  გი  ონ   ში ამ   დე  ნად აქ   ტი  უ  რი უწინ არა  სო  დეს ყო  ფი  ლა, მაგ  -
რამ სამ   ხ   რე  თი კავ   კა  სი  ის ქვეყ   ნე  ბი თავს უსაფ   რ   თხოდ მა  ინც ვერ გრძნო -
ბენ (მაგ. ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით, ში და ეთ ნო კონ-
ფ ლიქ ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე), რუ სეთ თან მი მარ თე ბით (განსაკუთრებით 
სა ქარ თ ვე ლო) და ერ თ მა ნეთ თან მი მარ თე ბი თაც (სომხეთი და აზერ ბა ი ჯა-

17  Nuriyev, E.,  Azerbaijan and the European Union: New Landmarks of Strategic Partnership 
in the South Caucasus-Caspian Basin, Southeast European and the Black Sea Studies, Vol. 
8, No. 2, 2008, p. 156.

18  Valiyev, A., Victim of a ‘War of Ideologies’ Azerbaijan after Russia-Georgia War, Demokrati-
zatsya, Vol. 17, No. 3, 2009, p. 273-274.

19  ”Press Statement by President Ilham Aliyev and President of the European Commission 
Jose Manuel Barroso”, 22 June 2011. President of Azerbaijan Official Website. <http://
en.president.az/articles/2636/print/> [Accessed 11 May 2013].
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ნი). ამას გარ   და, და  სავ   ლე  თის გავ   ლე  ნას ნორ   მა  ტი  უ  ლო  ბის თვალ   საზ   რი -
სით, მა  ღა  ლი ეშე  ლო  ნე  ბის მი  ერ ლა  მა  ზად ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბუ  ლი რი  ტო  რი  კის 
მი  უ  ხე  და  ვად, ხელ   შე  სა  ხე  ბი შე  დე  გე  ბი არ მო  უ  ტა  ნი  ა. ხალ   ხი ამ ქვეყ   ნებ   ში 
კვლა  ვაც პო  ლი  ტი  კუ  რად მარ   გი  ნა  ლი  ზე  ბუ  ლია და პო  ლი  ტი  კუ  რი თა  ვი  სუფ  -
ლე  ბე  ბით ვერ სარ   გებ   ლობს, ხო  ლო მო  სახ   ლე  ო  ბის უმე  ტე  სო  ბა ეკო  ნო  მი -
კუ  რი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მწვა  ვე დე  ფი  ციტს გა  ნიც   დის.

და სავ ლე თის (ევროკავშირის, აშ შ -ი სა და ნა ტო-ს) ჩარ თუ ლო ბა სა მი ვე 
ქვე ყა ნა ში, ცხა დი ა, როგორც მრა ვალ მ ხ რი ვი (რეგიონული), ისე ორ მ ხ რი ვია 
(მაგალითად, ევ რო კავ შირ საც და ნა ტო- საც ამ ქვეყ ნებ ში თი თო, რეგიონული 
წარ მო მად გე ნე ლი ჰყავთ). რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, და სავ ლე თის გე ო პო ლი-
ტი კუ რი და სტრა ტე გი უ ლი გან ზო მი ლე ბამ გავლენა იქონია რე გი ო ნზე და 
მის ორი ენ ტა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას შე უწყო ხე ლი. ცი ვი ომის შემ დ გო მი პე რი-
ო დი აშ შ - სა და რუ სეთს შო რის მე ტო ქე ო ბით ხა სი ათ დე ბა. ამე რი კე ლი სა ხელ-
მ წი ფო მოღ ვა წის, ზბიგ ნევ ბჟე ზინ ს კის გან ცხა დე ბით, ამე რი კა რე გი ონ ში 
„გეოპოლიტიკური პლუ რა ლიზ მის” შე ნარ ჩუ ნე ბით და რუ სე თის აღ ზე ვე ბის 
შე ჩე რე ბით იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი. ამ მიზ ნით ნა ტო-მ 90-იანი წლე ბის და-
საწყის ში სა მი ვე ქვე ყა ნას თან აქტიური კავ ში რე ბი და ამ ყა რა20 „პარტნიორობა 
მშვი დო ბი სათ ვის” პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში. 1999 წელს სა ქარ თ ვე ლო და 
სომ ხე თი, ხო ლო 2001 წელს აზერ ბა ი ჯა ნიც ევ რო პის საბჭოს წევ რე ბი გახ-
დ ნენ, რი თაც ფორ მა ლუ რად დი დი ევ რო პის სტრუქ ტუ რებ ში მა თი ინ ტეგ-
რა ცია მოხ და. 2004 წლის ნა ტო-ს სტამ ბო ლის სა მიტ ზე სა მი ვე ქვე ყა ნა გან-
ხი ლუ ლი იყო, რო გორც რე გი ო ნი, რო მე ლიც წარმოადგენდა მნიშვნელოვან 
კომპონენტს  „დასავლეთის უსაფ რ თხო ე ბის სტრუქტურებისთვის”21. 
ალიანსის მი ერ გა მო ყე ნე ბულ ამ მიდ გო მას, რო მე ლიც ნა ტო-ს სპე ცი ა ლუ-
რი წარ მო მად გენ ლი სა და ნა ტო-ს სა მე კავ ში რეო ოფიც რის თა ნამ დე ბო ბე ბის 
შექ მ ნა ში გა მო ი ხა ტა, მოჰ ყ ვა ქვეყნებთან ორ მ ხ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ-
ყა რე ბა.

ნა ტო- ში შეს ვ ლის სურ ვი ლის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლომ ნათ ლად ჯერ კი-
დევ შე ვარ დ ნა ძის პრე ზი დენ ტო ბის დროს გა ნაცხა და22, სა ა კაშ ვი ლის 

20  Nuriyev, E.,  Azerbaijan and the European Union: New Landmarks of Strategic Partnership 
in the South Caucasus-Caspian Basin, Southeast European and the Black Sea Studies, Vol. 
8, No. 2, 2008, p. 164.

21  Freitag-Wirminghaus, R., Prospects for Armenia and Azerbaijan between Eurasia and Middle 
East, The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic and Energy 
Perspectives, 2008, p. 53.

22  Priego, A., NATO Cooperation towards South Caucasus, Caucasian Review of International 
Relations, Vol. 1, No. 2, 2008, p. 1-2.
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მმარ თ ვე ლო ბის დროს კი წევ რო ბი სა კენ მის წ რა ფე ბამ პიკს მი აღ წი ა. 2004 
წლის ბო ლოს სა ქარ თ ვე ლო გახ და პირ ვე ლი ქვე ყა ნა, რო მელ მაც ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მა (IPAP) მი ი ღო, თუმ ცა 2008 
წლის ბუ ქა რეს ტის სა მიტ ზე ნა ტო-ს გა წევ რი ა ნე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის 
ანუ MAP-ის გა რე შე დარ ჩა. ნა ტო-ს წევ რო ბის პერ ს პექ ტი ვა სა ქარ თ ვე-
ლოს თ ვის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს გა მა ნად გუ რე ბე ლი ხუთ დღი ა ნი ომის 
შემ დეგ კი დევ უფ რო ძნე ლი მი საღ წე ვი გახ და. „უოლ სტრიტ ჯორ ნალ-
ში” 2008 წლის 18 აგ ვის ტოს გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ა ში ამე რი კე ლი ექ-
ს პერ ტი რო ნალდ ას მუ სი წი ნას წარ მეტყ ვე ლებ და, რომ ახა ლი წევ რე ბის 
მი სა ღე ბად ნა ტო-ს ამ ჟა მინ დე ლი კრი ტე რი უ მე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, 
სა ქარ თ ვე ლოს კი დევ ბევ რი წე ლი დას ჭირ დე ბო და23. IPAP-ის ფარ გ ლებ ში 
2005 წლი დან ნა ტო- ს თან აზერ ბა ი ჯა ნი და სომ ხე თიც თა ნამ შ რომ ლო ბენ, 
თუმ ცა მა თი მიზ ნე ბი და ინ ტე რე სე ბი საკ მა ოდ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. აზერ ბა-
ი ჯანს ურ თი ერ თო ბე ბის გაღრმავება სურს, რათა თავის სა გა რეო პო ლი-
ტი კა ში ძალ თა ბა ლან სი და იც ვას. ერთგვარი ბა ლან სის დაც ვას სომ ხე თიც 
ცდი ლობს, მაგ რამ ყველაზე მჭიდროდ ის რუ სეთ თანაა დაკავშირებული. 
ზო გა დად რომ ვთქვათ, 2008 წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომი რე გი ონ ში 
ნა ტო- სად მი ნდო ბის დი დი გა მოც და იყო. რუ სე თის შეჭ რა სა ქარ თ ვე ლო ში 
მოსკოვის ავ ტო რი ტა რუ ლი მო დე ლის წარ მა ტე ბად იქ ნა აღ ქ მუ ლი და გაჩ-
ნ და განცდა, რომ სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში ამ გ ვა რი ქმე დე ბის გან მე ო რე-
ბა კავ კა სი ა ში სხვა გა ნაც იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი24.

ნა ტო-ს რო ლი რე გი ონ ში ამე რი კის სა გა რეო პო ლი ტი კის 
გამოხატულებად გა ნი ხი ლე ბა. მის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ევ რო კავ ში რის 
სა გა რეო და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კა ნე იტ რა ლუ რა დაა მიჩ ნე უ ლი25. 
სა გა რეო ურ თი ერ თო ბებ ში ევ რო კავ ში რი მსოფ ლიო მას შ ტა ბის სა მო-
ქა ლა ქო ძა ლის როლ ში გა მო დის და აცხა დებს, რომ მე სა მე ქვეყ ნებ თან 
ურ თი ერ თო ბე ბის სამ დო ნე ზე დამ ყა რე ბით არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი: დე-
მოკ რა ტი ის ხელ შეწყო ბა, ბაზ რე ბის ინ ტეგ რა ცია და თა ნამ შ რომ ლო ბა 
ენერ გე ტი კის (უსაფრთხოების) სა კითხებ ში26. ევ რო კავ ში რის წო ნა მის 

23  <http://www.rferl.org/content/caucasus-report-georgia-nato/25232112.html>.

24  Valiyev, A., Victim of a ‘War of Ideologies’ Azerbaijan after Russia-Georgia War, Demokrati-
zatsya, Vol. 17, No. 3, 2009, p. 269-283.

25  Nuriyev, E., Azerbaijan and the European Union: New Landmarks of Strategic Partnership in 
the South Caucasus-Caspian Basin, Southeast European and the Black Sea Studies, Vol. 
8, No. 2, 2008, p. 164.

26  Borzel, T. and Y. Pamuk, Pathologies of Europeanisation: Fighting Corruption in the Southern 
Caucasus, West European Politics, Vol. 35, No. 1, 2012, p. 82.
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ნორ მა ტი ულ და სა მო ქა ლა ქო ძლი ე რე ბა ში ვლინ დე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია ასე ვე ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბი სა და პროგ რა მე ბი სათ ვის შექ მ ნი ლი 
„თანამშრომლობის ფონ დე ბი”27. თუმცა, ქვეყნებზე, მათ შორის სამხრეთ 
კავკასიის სახელმწიფოებზე, ევროკავშირის გავლენა ძლიერდება მაშინ, 
თუკი რეალისტური ჩანს ბლოკის და მისი პოლიტიკური ინსტიტუტების 
წევრობის პერსპექტივა. მაგრამ ეს შესაძლებლობა 2004 წლის 
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში არ ყოფილა გათვალისწინებული. 
ევროკავშირის დაინტერესება ამ რეგიონში28 გამოიხატა ახლო 
საზღვარგარეთში ინდივიდუალურ მიდგომებსა და სამოქმედო გეგმებზე 
დამყარებული „მეგობრების წრის” შექმნის სტრატეგიული მიზნით29,  
რომელშიც დიდი მნიშვნელობა მიენიჭებოდა სწორ მმართველობას30.

„ევროპის წევრობის” შესახებ ლოზუნგების მიღმა, ევროკავშირში 
გაწევრიანების პერსპექტივა დიდი საფასურის გაღებას ითვალისწინებს 
ადაპტაციის თვალსაზრისით და ძალიან ძნელი წარმოსადგენია ეს ამ 
ქვეყნებში ახლო მომავალში მოხდეს. ამ სა მი ქვეყ ნი დან, სა ქარ თ ვე ლოს 
ამ მხრივ ყვე ლა ზე მკა ფიო პო ზი ცია აქვს. ამას თან, ევ რო კავ შირ ზე ის 
უფ რო და მო კი დე ბუ ლი ჩანს (ეკონომიკურად/ფინანსურად). აზერ ბა ი ჯა-
ნი გა ზი სა და ნავ თო ბის სა ბა დო ე ბი თაა მდი და რი და ფაქ ტობ რი ვად თა-
ვად ევ რო კავ შირს სურს, ამ რე სურ სებ ზე ხე ლი მი უწ ვ დე ბო დეს, სომ ხეთს 
კი მჭიდ რო (ეკონომიკური და სამ ხედ რო) ურ თი ერ თო ბე ბი აქვს რუ სეთ-
თან. ამ დე ნად, დე მოკ რა ტი ის ევ რო კავ ში რი სე ულ სტან დარ ტებ თან მი ახ-
ლო ე ბის პერ ს პექ ტი ვა, რო გორც ჩანს, უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, შო რე უ ლი ა. 
სა ქარ თ ვე ლო ში მომ ხ დარ ცნო ბილ „ვარდების რე ვო ლუ ცი ას” ქვეყ ნის 
დე მოკ რა ტი უ ლი კონ სო ლი და ცია არ მო უხ დე ნი ა. წარ მო იქ მ ნა ავ ტო რი-
ტა რიზ მი სა კენ მიდ რე კი ლი ჰიბ რი დუ ლი რე ჟი მი32, მაგ რამ 2012 წლის 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ მა, რო მელ მაც „ნაციონალური მოძ რა ო ბის” 

27  Manoli, P., Where Is the Black Sea Regionalism Heading?, Southeast European and the 
Black Sea Studies, Vol. 10, No. 3, 2010, p. 330.

28  Nuriyev, E., Azerbaijan and the European Union: New Landmarks of Strategic Partnership in 
the South Caucasus-Caspian Basin, Southeast European and the Black Sea Studies, Vol. 
8, No. 2, 2008, p. 155.

29  European Commission. 2004. ”European Neighbourhood Policy – Strategy Paper”, 
COM(2004)373, p. 4.

30  Borzel, T. and Y. Pamuk, Pathologies of Europeanisation: Fighting Corruption in the Southern 
Caucasus, West European Politics, Vol. 35, No. 1, 2012, p. 82.

31  Manoli, P., Where Is the Black Sea Regionalism Heading?, Southeast European and the 
Black Sea Studies, Vol. 10, No. 3, 2010, p. 327.
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მმარ თ ვე ლო ბა და ას რუ ლა და ხე ლი სუფ ლე ბა ში კო ა ლი ცია „ქართული 
ოც ნე ბა” მო იყ ვა ნა, ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი ის დამ ყა რე ბის ფრთხი ლი 
იმე დე ბი კვლავ გა აღ ვი ვა. მდგო მა რე ო ბა უარე სია სომ ხეთ ში და, გან სა-
კუთ რე ბით, აზერ ბა ი ჯან ში. პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბი და სა მო ქა ლა ქო 
თა ვი სუფ ლე ბე ბი შეზღუ დუ ლი ა, ხო ლო კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა ინ ს ტი ტუ-
ცი ო ნა ლი ზე ბუ ლი არა ა33. ერ თა დერ თი ას პექ ტი აზერ ბა ი ჯან სა და ევ-
რო კავ შირს შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში, რო მე ლიც, რო გორც ჩანს, კარ გად 
ვი თარ დე ბა, ენერ გე ტი კის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბა ა. და ნარ ჩე ნი ას-
პექ ტე ბი, მა გა ლი თად, დე მოკ რა ტი ზა ცია და კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბა, 
ბევ რად უფ რო პრობ ლე მა ტუ რი ა34.

das k v na

„დასავლეთი” თა ვი სი მრა ვალ რიცხო ვა ნი მო თა მა შე ე ბი თა და შე საძ-
ლებ ლო ბე ბით, რო გორც ჩანს, სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებ თან ურ თი-
ერ თო ბა ში მეტ სარ გე ბელს ნა ხუ ლობს. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა ევ-
რო კავ შირს და მის ეკო ნო მი კურ და უსაფ რ თხო ე ბის ინ ტე რე სებს იკ-
მა ყო ფი ლებს. თვით სამ ხ რე თი კავ კა სი ის ქვეყ ნებს კი, სა ქარ თ ვე ლოს, 
სომ ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯანს, და სავ ლე თის ჩარ თუ ლო ბი სა გან რე ა ლუ-
რად ხელ შე სა ხე ბი სარ გე ბე ლი არ უნა ხავთ, თუ პო ლი ტი კუ რი ელი ტე ბის 
მცი რე ნა წილს არ მი ვი ღებთ მხედ ვე ლო ბა ში. და სავ ლე თის ჩარ თუ ლო ბის 
წყა ლო ბით, რე გი ო ნი უფ რო დე მოკ რა ტი უ ლი, უსაფ რ თხო და გან ვი თა-
რე ბუ ლი არ გამ ხ და რა. მი უ ხე და ვად ამი სა, და სავ ლე თი რე გი ო ნი სათ ვის 
ერ თა დერ თი ა, ვინც რო გორც გე ო პო ლი ტი კურ, ისე ნორ მა ტი ულ გან ზო-
მი ლე ბებს სთა ვა ზობს, ისე ვე, რო გორც ენას, რო მე ლიც თითოეული სა-
ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ყველა ამ გარემოების 
გათვალისწინებით, რეგიონში და სავ ლე თის ჩართულობის გაღრმავებას 
გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს.

32  Franke, A. et al., The European Union’s Relations with Ukraine and Azerbaijan, Post-Soviet 
Affairs, Vol. 26, No. 2, 2010, p. 171.

33  Borzel, T. and Y. Pamuk, Pathologies of Europeanisation: Fighting Corruption in the Southern 
Caucasus, West European Politics, Vol. 35, No. 1, 2012, p. 84-93.

34  Nuriyev, E., Azerbaijan and the European Union: New Landmarks of Strategic Partnership in 
the South Caucasus-Caspian Basin, Southeast European and the Black Sea Studies, Vol. 
8, No. 2, 2008, p. 155.
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2012 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი სა ქარ თ-
ვე ლო ში არ იყო სა მარ თ ლი ა ნი. მთე ლი სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის 
განმავლობაში, რო მე ლიც არ სე ბი თად ერ თი წლით გა ი წე ლა, ოპო-

ზი ცია ნამ დ ვილ დევ ნას გა ნიც დი და ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან – პო ლი-
ტი კურს, ფი ნან სურს, მო რა ლურ - ფ სი ქო ლო გი ურს. ეს რომ არა, არ ჩევ ნე-
ბი გა ცი ლე ბით უფ რო და მა ჯე რე ბე ლი სხვა ო ბით დას რულ დე ბო და კო ა-
ლი ცია „ქართული ოც ნე ბის” სა სარ გებ ლოდ. და მა ინც – ხე ლი სუფ ლე ბის 
არ ჩევ ნე ბის გზით შეც ვ ლის ფაქ ტი ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად და დე ბი თია და 
ასე თად ვე აღიქ მე ბა სა ყო ველ თა ოდ. ეს გა რე მო ე ბა კი აცოცხ ლებს სა-
ერ თა შო რი სო ინ ტე რესს ქვეყ ნის მი მართ და უნარ ჩუ ნებს შანსს, რა თა 
სა ქარ თ ვე ლომ თვალ სა ჩი ნო რო ლი ითა მა შოს აღ მო სავ ლე თ პარ ტ ნი ო-
რო ბის ექ ვ სე უ ლის ფორ მატ ში.

 
axa li re a li e bi

„მიშა მა გა რი ა” და „ძირს მი შა” ბა ნა კებს შო რის შავ - თეთ რი და პი-
რის პი რე ბა არ ჩევ ნე ბის შე დე გად უფ რო მრა ვალ ფე რო ვან მა პა ლიტ რამ 
შეც ვა ლა. მო სახ ლე ო ბის უდი დე სი ნა წი ლის დღის წეს რი გი სო ცი ა ლურ 
-ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის სწრაფ და კარ დი ნა ლურ გა უმ ჯო ბე სე-
ბა ში მდგო მა რე ობს. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის დღის წეს რიგ ში პრი-
ო რი ტე ტუ ლი ად გი ლი დე მოკ რა ტი ზა ცი ა სა და დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ას 
უკა ვი ა, „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” მო დერ ნი ზა ცი უ ლი პრო ექ ტის მიღ-
წე ვე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა- გან ვი თა რე ბით. და სუს ტე ბუ ლი და შე კუმ შუ ლი, 
მაგ რამ მა ინც მებ რ ძო ლი „ნაციონალური მოძ რა ო ბის” რე ვან შის ტუ-
ლი დღის წეს რი გი ით ვა ლის წი ნებს ძა ლა უფ ლე ბის დაბ რუ ნე ბას იმ დე-
ნად სწრა ფად, რამ დე ნა დაც ეს მო ხერ ხ დე ბა. არამც თუ არ გამ ქ რა ლა, 
არა მედ ძა ლას იკ რებს რე აქ ცი უ ლი (ფსევდომართლმადიდებლურ-
ტრადიციონალისტური, ან ტიგ ლო ბა ლის ტუ რი, თუ გნე ბავთ – ან ტი-
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და სავ ლუ რი) დღის წეს რი გიც. ხო ლო პო ლი ტი კურ მა ძა ლამ, რო მე ლიც 
სა თა ვე ში ჩა უდ გა ქვე ყა ნას, წარ მა ტე ბით უნ და გა არ თ ვას თა ვი პირ ველ 
ორ დღის წეს რიგს, რა თა გა ა უვ ნე ბელ ყოს რე ვან შის ტუ ლი და რე აქ ცი უ-
ლი – ეს N5 დღის წეს რი გი ა.

ამო ცა ნას არ თუ ლებს ის, რომ რო გორც ახა ლი სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ-
ლე სო ბა, ისე მთავ რო ბაც კო ა ლი ცი უ რია რო გორც ფორ მა ლუ რად, ისე 
თა ვი სი არ სით. ეს – სი ახ ლე ა, რო მე ლიც ერ თ დ რო უ ლად რის კე ბი სა და 
პო ზი ტი ვის შემ ც ვე ლი ა. რის კი ისა ა, რომ კო ა ლი ცი ის შიგ ნით არ არის 
იდე ო ლო გი უ რი ერ თო ბა და რიგ სა კითხებ ზე შე ი ნიშ ნე ბა უთან ხ მო ე ბა 
რო გორც პარ ლა მენ ტ ში, ისე მთავ რო ბა ში. მე ო რე მხრივ კი, კო ა ლი ცი
ის არ სე ბო ბის ფაქ ტი ამ ცი რებს ახა ლი ავ ტო რი ტა რიზ მის აღ მო ცე ნე ბი სა 
და ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის საფ რ თხეს. 

ვნა ხოთ, თუ რა შე დე გე ბი მო ი ტა ნა გან ვ ლილ მა სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ-
ნებ მა მოკ ლე ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში (უფრო შო რე უ ლი პროგ ნო ზის გა-
კე თე ბა ნა ად რე ვი ა). გა მოვ ყოფ რამ დე ნი მე უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ტრენდს.

,,denacionalizacia~”

სა ა კაშ ვი ლი- ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის მმარ თ ვე ლო ბის წლებ-
ში (ხალხი მათ „ნაციონალებს” უძახ და და აქე დან მო დის ტერ მი ნი 
„დენაციონალიზაცია”) პო ლი ტი კუ რი, სა კონ ს ტი ტუ ციო და სა კა ნონ მ დებ-
ლო პრო ცე სი, სა მარ თალ წარ მო ე ბა, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა, 
ტე ლე მე დი ა, მსხვი ლი ბიზ ნე სი, გა ნათ ლე ბა, სპორ ტუ ლი ფე დე რა ცი ე ბიც 
კი – ყვე ლა ფე რი სა ხე ლი სუფ ლე ბო პარ ტი ის კონ ტ როლ ქ ვეშ მო ექ ცა და 
მის ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბო და. ეს მდგო მა რე ო ბა საბ ჭო თა დრო ინ დე ლი 
„პარტიულ-სახელმწიფოებრივი სტრუქ ტუ რე ბის” ასო ცი ა ცი ას იწ ვევ და, 
რო ცა სა ხელ მ წი ფო სა და მმარ თ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის შერ წყ მა მარ თ ლაც 
რომ უსაზღ ვ რო, ხო ლო სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის პო ლი ტი ზა ცი ის ხა რის-
ხი აბ სო ლუ ტუ რი იყო. ამ დე ნად, „დენაციონალიზაციის” ქვეშ უნ და ვი გუ-
ლის ხ მოთ სა ხელ მ წი ფო სა და მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის გა მიჯ ვ ნის 
პრო ცე სი, სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის დე პო ლი ტი ზა ცი ა. ეს ეხე ბა არა 
მხო ლოდ ძა ლო ვან უწყე ბებს, რო მელ თა პო ლი ტი ზა ცი ას ისე დაც კრძა-
ლავს კონ ს ტი ტუ ცი ა, არა მედ – სა სა მარ თ ლო ებს, ზო გა დად სა ბი უ ჯე ტო 
და ფი ნან სე ბა ზე მყოფ ორ გა ნი ზა ცი ებს, მა გა ლი თად – გა ნათ ლე ბის სის-
ტე მას. ეს პრო ცე სი და იწყო, მაგ რამ გა ურ კ ვე ვე ლი ა, უწე რია თუ არა მას 
ლო გი კუ რი დას რუ ლე ბა, რად გან ახალ მმარ თ ველ ძა ლას უჩ ნ დე ბა ბუ ნებ-
რი ვი ცდუ ნე ბა, რომ არა მხო ლოდ გა ან თა ვი სუფ ლოს სა ხელ მ წი ფო სტრუქ-
ტუ რე ბი „ნაციონალების” გავ ლე ნის გან, არა მედ თა ვად და ე უფ ლოს ყოვ-



73

saqarTvelo: mRelvare gardamavali etapi

ლის მომ ც ვე ლი გავ ლე ნის ბერ კე ტებს. ად გი ლებ ზე ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლა 
არ ჩევ ნე ბის გზით არ მიმ დი ნა რე ობს (შემდეგი მუ ნი ცი პა ლუ რი არ ჩევ ნე ბი 
2014 წელს უნ და გა ი მარ თოს).

მო ნო ლი თუ რი, ყოვ ლის მომ ც ვე ლი და ყოვ ლის შემ ძ ლე შსს – წი ნა ხე-
ლი სუფ ლე ბის და ნა ტო ვა რი – ქმე დი თი ინ ს ტ რუ მენ ტია ახა ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბის ხელ შიც და ჯერ არ გა მო ჩე ნი ლა კონ ტუ რე ბი ჭარ ბი უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბე ბის ჩა მორ თ მე ვის გზით მი სი გო ნივ რულ ჩარ ჩო ებ ში მოქ ცე ვი სა.

ამ დე ნად, არ სე ბობს საფ რ თხე, რომ გან ხორ ცი ელ დე ბა არა შეც ვ ლა, 
არა მედ ჩა ნაც ვ ლე ბა, თუმ ცა არ სე ბობს სა ფუძ ვ ლი ა ნი იმე დიც, რომ 
უწინ დე ლი ვით სა ყო ველ თაო ერ თ პარ ტი უ ლი მო ნო პო ლი ის დამ კ ვიდ რე ბა 
ვერ მო ხერ ხ დე ბა.

hu ma ni za cia

სა ა კაშ ვი ლი- ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის თა ნა მიმ დევ რუ ლი გა ბო რო-
ტე ბა სა კუ თა რი ხალ ხის მი მართ აშ კა რა იყო: 2007 წლის 7 ნო ემ ბერს 
დე მონ ს ტ რან ტებს სცემ დ ნენ, ხო ლო 2011 წლის 26 მა ისს მათ უკ ვე 
კლავ დ ნენ ცე მით. რე ჟი მი გა ნუხ რე ლად დეგ რა დი რებ და რეპ რე სი უ ლი 
პო ლი ცი უ რი სის ტე მის კენ, რო ცა 100 ათას მო სახ ლე ზე პა ტიმ რე ბის 
რიცხ ვით სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ჰქონ და ევ რო პა ში, სა სა მარ თ ლო ებ ში გა მა მარ თ ლე ბე ლი გა ნა ჩე ნე ბის 
რა ო დე ნო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბო და „საბჭოთა მარ თ ლ მ სა ჯუ-
ლე ბის” დრო ინ დელს, ეჭ ვ მი ტა ნილ თათ ვის თა ვი სუფ ლე ბის წი ნას წა რი 
აღ კ ვე თა გა და იქ ცა ნორ მად, საპ რო ცე სო გა რი გე ბი თა და ჯა რი მის გა-
დახ დით თა ვი სუფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ასი ა თა სო ბით ადა მი ა ნის ხვედ-
რი გახ და, ხო ლო ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი სა ბა ბით და პა ტიმ რე ბულ თა 
არ სე ბო ბას უარ ყოფ დ ნენ მხო ლოდ ისი ნი, ვი საც ამის და ნახ ვა და აღი-
ა რე ბა არ სურ და.

ახალ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ გა ნა ხორ ცი ე ლა მას შ ტა ბუ რი ამ ნის ტია (ზოგის 
აზ რით, ზედ მე ტად მას შ ტა ბუ რიც) – და ორი ასე უ ლი პო ლი ტი კუ რი პა-
ტიმ რის რე ა ბი ლი ტა ცია მო ახ დი ნა (ზოგის, მათ შო რის – ვე ნე ცი ის კო მი-
სი ის წარ მო მად გე ნელ თა აზ რით, ყო ვე ლი რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი სრუ ლად 
არ პა სუ ხობ და პო ლი ტი კუ რი პა ტიმ რის კრი ტე რი უ მებს). გა უქ მ და და-
ნა შა უ ლის უპი რო ბო შეკ რე ბი თო ბის უმ კაც რე სი პრინ ცი პი. წი ნა რე ჟი-
მის იმ და ახ ლო ე ბით 250 მა ღა ლი რან გის მო ხე ლი დან, ვი საც წა უ ყე ნეს 
ბრალ დე ბა ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის, სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე-
ბის უკა ნო ნო ხარ ჯ ვის, ბიზ ნეს მე ნე ბის გან ფუ ლის გა მო ძალ ვის, კერ ძო 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შე ლახ ვი სა და სხვა, რო გორც წე სი – თა ნამ დე-
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ბობ რი ვი და ნა შა უ ლის თ ვის, უმ რავ ლე სო ბა კვლა ვაც გა რე თა ა, რად გან ან 
გი რაო შე ე ფარ დათ, ან გა უს ვ ლე ლო ბის ხელ წე რი ლი და დეს, ან კი სა სა-
მარ თ ლომ სუ ლაც უარი უთხ რა პრო კუ რა ტუ რას აღ მ კ ვე თი ღო ნის ძი ე ბის 
შე ფარ დე ბა ზე. ამი ტომ, ისი ნი, ვინც ახ ლა ალა პა რაკ დ ნენ „შერჩევით სა-
მარ თალ სა” თუ „პოლიტიკური მო ტი ვე ბით დევ ნა ზე” მათ მი მართ, ვინც 
წლე ბის მან ძილ ზე თა ვად ახორ ცი ე ლებ და შერ ჩე ვით სა მარ თალს და 
სწო რე დაც რომ პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვე ბით დევ ნი და ოპო ნენ ტებს, ხალხს 
მხო ლოდ აღი ზი ა ნე ბენ. და მა ინც – მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა სა გე ბია იმ 
ადა მი ა ნე ბის გან ც დე ბი, ვინც ქუ ჩა ში თუ ტე ლე ეკ რა ნებ ზე ხე დავს მათ, 
ვინც გა ა უ ბე დუ რა მრა ვა ლი ოჯა ხი, დღე ვან დე ლი ვი თა რე ბა სჯობს გუ-
შინ დელს – გნე ბავთ მო რა ლუ რად, გნე ბავთ – სა მარ თ ლებ რი ვად.

რაც მთა ვა რია (ბევრს ეს 1 ოქ ტომ ბ რის მთა ვარ მიღ წე ვად მი აჩ ნი ა), 
სა ზო გა დო ე ბა ში გაქ რა ში ში. ადა მი ა ნებს აღარ ეში ნი ათ პრო ტეს ტის 
გა მო ხატ ვის, აღარ ერი დე ბი ან დე მონ ს ტ რა ცი ა სა თუ გა ფიც ვას იმის 
ში შით, რომ მათ და ითხო ვენ სამ სა ხუ რი დან, სცე მენ, ყალ ბი ბრალ-
დე ბით და ა პა ტიმ რე ბენ, ხო ლო ცი ხე ში და ამ ცი რე ბენ და აწა მე ბენ. 
გაქ რა გან ც და იმი სა, რომ ყვე ლას უკა ნო ნოდ უთ ვალ თ ვა ლე ბენ, უს-
მე ნენ, ფირ ზე აღ ბეჭ და ვენ მათ პი რად ცხოვ რე ბას ან სუ ლაც ვი დეო 
თუ აუდი ო მონ ტა ჟის მეშ ვე ო ბით ქმნი ან „მაკომპრომეტირებელ” მა სა-
ლებს და ამით აშან ტა ჟე ბენ. თუმ ცა, ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ჰუ მა ნურ 
აქ ტებს მე ო რე მხა რეც გა აჩ ნი ა: ათი ა თა სო ბით თა ვი სუფ ლე ბა დაბ რუ-
ნე ბულ ადა მი ანს მცი რე შე საძ ლებ ლო ბა თუ აქვთ სა მუ შა ოს შოვ ნი სა. 
ათა სო ბით სხვა – ვინც უკა ნო ნოდ წარ თ მე უ ლი სა კუთ რე ბის დაბ რუ-
ნე ბას ითხოვს – იმ გ ვარ ვი თა რე ბა ში ამოჰ ყოფს ხოლ მე თავს, რო ცა 
მათ მა სა კუთ რე ბამ რამ დენ ჯერ მე გა მო იც ვა ლა მე სა კუთ რე და ამ ჟა-
მად კე თილ სინ დი სი ე რი მე სა კუთ რის ხელ ში აღ მოჩ ნ და, რაც უკი დუ-
რე სო ბამ დე არ თუ ლებს სა მარ თ ლი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პოვ ნას. სა-
შუ ა ლო და და ბა ლი თან რი გის სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ებს, ვინც ასე თუ 
ისე გა რე უ ლი აღ მოჩ ნ და სა ა კაშ ვი ლის რე ჟი მის უკა ნო ნო საქ მი ა ნო-
ბა ში, ხელს, რო გორც ჩანს, არ ახ ლე ბენ – წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, 
მთე ლი ბი უ როკ რა ტი უ ლი სის ტე მა ქვე ყა ნა ში შე იძ ლე ბა ჩა მო ი შა ლოს. 
ანუ „სამართლიანობის აღ დ გე ნა” სრუ ლი მას შ ტა ბით ვერ მო ხერ ხ დე-
ბა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ იმედ გაც რუ ე ბულ თა და უკ მა ყო ფი ლო თა 
რიცხ ვი გა იზ რ დე ბა. იმავ დ რო უ ლად, „სამართლიანობის აღ დ გე ნას” 
მე ო რე მხა რეც აქვს – აღ საკ ვე თია ქვე ყა ნა ში ახა ლი უსა მარ თ ლო ბა და 
ვი თა რე ბაც უკე თე სო ბის კენ შე მობ რუნ დე ბა.

iv li a ne xa in d ra va
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ko ha bi ta cia

2012 წლის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, ქვეყ-
ნის თ ვის სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენ და „ოპოზიციონერი-
პრეზიდენტის” ფე ნო მე ნი. იმის შე დე გად, რომ სა ა კაშ ვი ლი- ნა ცი ო ნა-
ლუ რი მოძ რა ო ბა ცხრა წლის მან ძილ ზე სა თა ვი სოდ (და არა ქვეყ ნის 
ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე) ჭრი და და კე რავ და კონ ს ტი ტუ ცი ას, პრე-
ზი დენ ტ -ო პო ზი ცი ო ნერ მა შე ი ნარ ჩუ ნა ეროვ ნუ ლი უშიშ რო ე ბის საბ ჭო, 
შეწყა ლე ბის უფ ლე ბა, ელ ჩე ბის და ნიშ ვ ნი სა და გა მოწ ვე ვის უფ ლე ბა, სა-
კა ნონ მ დებ ლო ვე ტოს უფ ლე ბა, რე გი ო ნებ ში რწმუ ნე ბუ ლე ბის და ნიშ ვ ნის 
უფ ლე ბა. მის გავ ლე ნას კვლა ვინ დე ბუ რად გა ნიც დი და იუს ტი ცი ის უმაღ-
ლე სი საბ ჭო, სა სა მარ თ ლო ე ბი (მოსამართლეთა კორ პუ სი მთლი ა ნად და-
კომ პ ლექ ტ და „ნაციონალური მოძ რა ო ბის” ფა ვო რი ტე ბით), სა კონ ს ტი-
ტუ ციო სა სა მარ თ ლო, სა ხელ მ წი ფო აუდი ტი, ე.წ. და მო უ კი დე ბე ლი მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი სა ა გენ ტო ე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი... 

რაც გან სა კუთ რე ბი თაა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, „ნაციონალური მოძ რა ო ბის” 
კონ ტ როლს კვლა ვინ დე ბუ რად ექ ვემ დე ბა რე ბა თბი ლი სის მე რი ა, რო-
მე ლიც ავ ტო ნო მი უ რია არა მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რად, არა მედ ფი ნან-
სუ რა დაც. ყვე ლა ამ ბერ კეტს სა ა კაშ ვი ლი სა თა ვი სოდ იყე ნებ და, თა ნაც 
მოქ მე დებ და პრინ ცი პით „რაც უფ რო უარე სი, მით უკე თე სი”, ანუ – რაც 
უფ რო უარე სი ქვეყ ნის თ ვის, მით უკე თე სი მის თ ვის. ამ გ ვა რი მიდ გო მა, 
რო მე ლიც ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ლა მის ნე ბის მი ე რი წა მოწყე ბის სა ბო-
ტაჟ სა და გა თათხ ვა ში ვლინ დე ბო და, სცილ დე ბო და სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი 
აზ როვ ნე ბის ყვე ლა ჩარ ჩოს, რო მე ლიც თით ქოს და უნ და გა აჩ ნ დეს სა-
ხელ მ წი ფო მოღ ვა წეს. პრე ზი დენ ტ -ო პო ზი ცი ო ნე რის პი რით ახა ლი ხე-
ლი სუფ ლე ბის, ელექ ტო რა ტის, ყვე ლას და ყვე ლაფ რის ლან ძღ ვა- გი ნე ბა 
იმ მიღ წე ვებ საც კი უთხ რი და ძირს, რაც უშუ ა ლოდ მის სა ხელს უკავ შირ-
დე ბა. 

ორ ხე ლი სუფ ლე ბი ა ნო ბის ფან ტო მი, თა ვის მხრივ, გავ ლე ნას ახ დენ-
და დი ნა მი კა ზე ეკო ნო მი კის სფე რო ში, უფ რო სწო რად კი – ასე თის 
არარ სე ბო ბა ზე. ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნეს მე ნე ბი გა ი რინ დ ნენ, რად გან 
„ნაციონალური მოძ რა ო ბის” ზე ო ბის ხა ნა ში დი დი ფუ ლი (საქართველოს 
მას შ ტა ბით) პო ლი ტი კურ ელი ტას თან ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა ში კეთ დე ბო და 
მხო ლოდ, თა ნაც – მე ტად ან ნაკ ლე ბად სა მარ თ ლებ რი ვი ვე ლის მიღ მა 
(ელიტარული კო რუფ ცი ა). ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლის შემ დ გომ, ფუ ლის 
პატ რო ნებს, ანუ – პო ტენ ცი ურ რე ინ ვეს ტო რებს – ეში ნო დათ მი სი გა-
მო ჩე ნა, რად გან არ იცოდ ნენ, თუ რო გორ შე უტ რი ალ დე ბო დათ ყო-
ფილ მთავ რო ბა ში მა თი მფარ ვე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ აღ ძ რუ ლი საქ მე ე ბი. 
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უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბი კი ფრთხი ლობ დ ნენ, ჯერ ერ თი, ყბა და ღე ბუ ლი 
ორ ხე ლი სუფ ლე ბი ა ნო ბის გა მო, რად გან ფუ ლის ჩა დე ბა იქ, სა დაც შე იძ-
ლე ბა კრი ზი სი გან ვი თარ დეს (ამას კი მი ზან მი მარ თუ ლად უჩი ჩი ნე ბენ 
რა დი კა ლი „ნაციონალები” და თა ვად სა ა კაშ ვი ლი), ეწი ნა აღ მ დე გე ბა საღ 
აზრს. მე ო რეც: ახა ლი მთავ რო ბის ეკო ნო მი კუ რი პრი ო რი ტე ტე ბი ვე რა 
და ვერ გა მო იკ ვე თა, ხო ლო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სახ ს რე ბის სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბა ში მი მარ თ ვა (რომელიც მარ თ ლაც მო ითხოვს სა გან გე ბო ყუ რადღე-
ბას მთავ რო ბის გან) მკა ფი ო, წლებ ზე გათ ვ ლი ლი კონ ცეფ ცი ის გა რე შე, 
ბო ლომ დე და მა ჯე რებ ლად ვერ გა მო ი ყუ რე ბა.

მი უ ხე და ვად ამი სა, ორ ხე ლი სუფ ლე ბი ა ნო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მა ინც უფ-
რო პი რო ბი თი ხა სი ა თის იყო. მო ვი და ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც 
გა ნუხ რე ლად ეპატ რო ნე ბო და ქვეყ ნის მარ თ ვის სა და ვე ებს, ხო ლო აქა -იქ 
დარ ჩა ძვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ფრაგ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც სა კუ თა რი მნიშ-
ვ ნე ლო ბის წარ მო ჩე ნის მიზ ნით ცდი ლობ დ ნენ ისე და ე ხა ტათ ვი თა რე ბა, 
თით ქოს ქვე ყა ნა სა და ცაა კრი ზი სის მო რევ ში გა და ეშ ვე ბო და, თუ კი ისევ 
„ნაციონალები” არ იმ ძ ლავ რებ დ ნენ. ამ მდგო მა რე ო ბამ 2013 წლის ოქ-
ტომ ბ რამ დე გას ტა ნა. საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ – რო ცა ვა და-
გა სუ ლი სა ა კაშ ვი ლი გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვილ მა შეც ვა ლა – კო ჰა ბი ტა ცია 
ფორ მა ლუ რად დას რულ და (უფრო მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა იმის თქმა, რომ 
იგი სხვა გან ზო მი ლე ბა ში გა და ვი და) და თან და თან სულ უფ რო მკა ფი ოდ 
გა მოჩ ნ დე ბა ის, თუ რა კვა ლი და ტო ვა ამ რთულ მა და გარ კ ვე ულ წი ლად 
გრო ტეს კულ მა პრო ცეს მა სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კურ გან ვი თა რე ბა ზე. 

mem k vid re o bi To ba

ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლა ბუ ნებ რი ვად იწ ვევს სა ში ნაო და სა გა რეო პო-
ლი ტი კის კო რექ ცი ას; თა ნაც, რაც უფ რო მყი ფეა ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი 
სის ტე მა, მით უფ რო კარ დი ნა ლუ რია არ ჩევ ნე ბის შემ დ გო მი ცვლი ლე ბე-
ბი. სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია სა უ ბა რი იმის თა ო ბა ზე, 
რომ ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სფე რო ში, რო გო რი ცაა სა გა რეო პო ლი ტი კა, 
ჩა მო ყა ლიბ და მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბა ტი პო ლო გი უ რად გან ს ხ ვა ვე ბულ ხე-
ლი სუფ ლე ბებს შო რის. ეს თვალ ნათ ლივ გა მოჩ ნ და სა ქარ თ ვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის 2013 წლის 7 მარ ტის რე ზო ლუ ცი ა ში, რო მელ საც ერ თ სუ ლო-
ვა ნი მხარ და ჭე რა ხვდა წი ლად რო გორც ახა ლი, ისე ძვე ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბის (ამჟამინდელი ოპო ზი ცი ის) მხრი დან და რო მე ლიც ადას ტუ რებს 
სა ქარ თ ვე ლოს პრო და სავ ლუ რი კურ სის ურ ყე ო ბას. ამ კურსს კი სა ფუძ-
ვე ლი ჩა ე ყა რა 1990-იანი წლე ბის მე ო რე ნა ხევ რი დან ედუ არდ შე ვარ დ ნა-
ძის პრე ზი დენ ტო ბი სას.

iv li a ne xa in d ra va
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სა ა კაშ ვი ლის დროს და სავ ლურ მა ვექ ტორ მა ერ თ გ ვა რი პო ლი ტი კუ-
რი აგ რე სი უ ლო ბაც კი შე ი ძი ნა, რა საც თავ და პირ ვე ლად ხე ლი შე უწყო 
„ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დ გო მი პირ ვე ლი წლე ბის წარ მა ტე ბულ-
მა გარ დაქ მ ნებ მა. მა შინ სა ქარ თ ვე ლო გახ და პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცის 
ლი დე რი ევ რო ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ თან და ახ ლო ე ბის ტემ პე-
ბის მი ხედ ვით. თუმ ცა, გარ კ ვე უ ლი დის ბა ლან სი იმ თა ვით ვე შე იმ ჩ ნე ო-
და: ფსო ნი ნა ტო- ზე გა კეთ და (სააკაშვილის მთავ რო ბა ტრა დი ცი უ ლად 
უკავ ში რებ და თა ვის იმე დებს ვა შინ გ ტონს), ხო ლო ევ რო კავ შირ თან და-
ახ ლო ე ბა, ირიცხე ბო და რა ფორ მა ლუ რად დღის წეს რიგ ში, არ სე ბი თად 
ბლო კი რე ბულ იქ ნა კა ხა ბენ დუ ქი ძის (კვაზი)ლიბერტარიანული მიდ გო-
მე ბით. სა ქარ თ ვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი გარ დაქ მ ნე ბის ამ იდე ო ლოგ სა და 
მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას ხომ არას დ როს და უ მა ლავს თა ვი სი სკეპ ტი კუ რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ევ რო კავ ში რის მი მართ. კვან ძი 2008 წელს გა იხ ს ნა, 
რო ცა ჯერ ნა ტო-ს ბუ ქა რეს ტის სა მიტ მა უარი უთხ რა სა ქარ თ ვე ლოს 
წევ რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ზე (რის სა ნაც ვ ლო დაც ერ თობ ბუნ დო ვა ნი 
და პი რე ბა მის ცა იმის თა ო ბა ზე, რომ ოდეს მე სა ქარ თ ვე ლო აუცი ლებ-
ლად გახ დე ბა ალი ან სის წევ რი), ხო ლო აგ ვის ტოს ომ მა რუ სეთ თან გა-
მო ა აშ კა რა ვა სა ა კაშ ვი ლის პო ლი ტი კის მან კი ე რე ბა, რო მელ მაც ყველ გან 
და ყვე ლა ფერ ში გა და ჭარ ბე ბით შე ა ფა სა სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 
ევ რო პამ, რო მე ლიც იმ დროს უკ ვე შე დი ო და სა ფი ნან სო კრი ზი სის სტა-
დი ა ში, აღ მო სავ ლე თ პარ ტ ნი ო რო ბის ფუ ყე პრო ექ ტის გარ და ვე რა ფე რი 
შვა (თუმცა, კი სე რი ო ზუ ლი წი ლი გა ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 4.5 მი ლი-
არ დი დო ლა რის ოდე ნო ბის შემ წე ო ბა ში პოს ტ სა ო მა რი რე ა ბი ლი ტა ცი-
ის თ ვის), ხო ლო თეთრ სახ ლ ში ად მი ნის ტ რა ცი ის შეც ვ ლას თან მოჰ ყ ვა 
აღ ტა ცე ბუ ლი რი ტო რი კის ჩა ნაც ვ ლე ბა გა ცი ლე ბით უფ რო მო ზო მი ლით. 
შემ დ გო მი ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო ვე ღარ მი უ ახ ლოვ და 
ომამ დელ სა გა რე ო პო ლი ტი კურ პო ზი ცი ებს.

შე დე გად კი, ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო სულ კო ა ლი ცი ას საკ მა ოდ წი ნა აღ-
მ დე გობ რი ვი მემ კ ვიდ რე ო ბა ერ გო წი ლად: ნა ტო- ში წევ რო ბა მი რაჟს 
მოგ ვა გო ნებს, ხო ლო ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბა ში რი ტო რი კა მე ტი 
აღ მოჩ ნ და, ვიდ რე საქ მე. თა ვი სი ფა ვო რი ტის თ ვის ჯორჯ ბუ შის და ნა-
ტო ვა რიც კი – აშ შ - სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ-
ნი ო რო ბის ქარ ტია – არ აღ მოჩ ნ და მოთხოვ ნი ლი სა ა კაშ ვი ლის მთავ რო-
ბის მი ერ. არის ნიშ ნე ბი იმი სა, რომ წი ნა მორ ბე დის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
კო ა ლი ცია და მი სი ლი დე რე ბი საქ მე ზე უფ რო არი ან ორი ენ ტი რე ბულ-
ნი, ვიდ რე სიტყ ვებ ზე, მაგ რამ სა ერ თა შო რი სო კო ნი უნ ქ ტუ რა მათ თ ვის 
არა სა ხარ ბი ე ლოა – ერ თი მხრივ, სა ა კაშ ვი ლის ექ ს ცენ ტ რუ ლო ბამ და 



78

„პრობლემატევადობამ” და ღა ლა და სავ ლე თი, მე ო რე მხრივ კი, ივა ნიშ-
ვი ლი მის თ ვის აუხ ს ნელ ფე ნო მე ნად დარ ჩა, რაც ამ ცი რებს ენ თუ ზი აზმს 
სა ქარ თ ვე ლოს მი მართ. სიცხა დეს მოკ ლე ბუ ლი ა, კერ ძოდ, ივა ნიშ ვი ლის 
და პი რე ბა (რომლის ხორ ც შეს ხ მაც, ივა ნიშ ვი ლის პო ლი ტი კი დან წას ვ-
ლის შემ დეგ, მის მემ კ ვიდ რე ებს მო უ წევთ) რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის 
„დალაგების” შე სა ხებ ისე, რომ ზი ა ნი არ მი ად გეს ქვეყ ნის სტრა ტე გი ულ 
ევ რო ატ ლან ტი კურ არ ჩე ვანს, რი სი მიღ წე ვის გზე ბი კვლა ვაც გა ურ კ ვე-
ვე ლი ა. თბი ლი სის პო ზი ტი უ რი სიგ ნა ლე ბის სა პა სუ ხოდ, მოს კო ვი რე ა გი-
რებს შერ ჩე ვით, რი თიც იმის დე მონ ს ტ რი რე ბა სურს, თით ქოს არა ფე რი 
გან სა კუთ რე ბუ ლი თბი ლი სის გან აღარ სჭირ დე ბა (რაც უნ დო და – სა ა-
კაშ ვი ლის დროს მი აღ წი ა) და თუ კი თბი ლისს მარ თ ლაც სე რი ო ზუ ლი 
ზრახ ვე ბი აქვს, მა შინ რა მე სე რი ო ზუ ლი ვე უნ და მი ი ტა ნოს სამ ს ხ ვერ პ-
ლო ზე. სე რი ო ზუ ლად კი არ სე ბულ ვი თა რე ბა ში იგი სწო რედ თბი ლი სის 
ზე მოხ სე ნე ბულ სტრა ტე გი ულ კურსს აღიქ ვამს. გა მო რიცხუ ლი არა ა, 
რომ სოჭ ში ზამ თ რის ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მოს-
კო ვი კი დევ უფ რო გა ამ კაც რებს სა კუ თარ პო ზი ცი ას.

mTa va ri ga mow ve va: po li ti kis de per so na li za cia 

სა ქარ თ ვე ლო მრა ვა ლი ძვე ლი თუ ახა ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგას – 
სა ში ნაო იქ ნე ბა ის თუ სა გა რე ო. ვი თა რე ბა ში, რო ცა მი ზეზ თა გა მო 
პირ და პი რი და სავ ლუ რი დახ მა რე ბის პო ტენ ცი ა ლი კლე ბა დი ა, სა ში ნაო 
რე სურ სებს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა. ახალ ში და პო-
ლი ტი კურ რე ა ლი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მთა ვა რი კითხ ვა კი შემ დეგ ში 
მდგო მა რე ობს: რამ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა კო ა ლი ცია დე მოკ რა-
ტი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბი სა და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის 
დი ნა მი კუ რი გა უმ ჯო ბე სე ბის სინ ქ რო ნუ ლად უზ რუნ ველ ყო ფის საქ მე ში? 
ანუ მო ა ხერ ხებს თუ არა კო ა ლი ცია სრულ ყო ფი ლი სა ხის მი ცე მას ახა ლი 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი პრო ექ ტის თ ვის, რო მელ საც შეგ ვიძ ლია ვუ წო დოთ 
„მოდერნიზაცია პლუს დე მოკ რა ტი ზა ცი ა” (განსხვავებით სა ა კაშ ვი ლი სე-
უ ლი პრო ექ ტის გან „მოდერნიზაცია მი ნუს დე მოკ რა ტი ზა ცი ა”).

მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა კი, რო მე ლიც ქრო ნი კუ ლი გახ და სა ქარ თ ვე ლოს თ-
ვის, ხე ლი სუფ ლე ბის ჭარბ პერ სო ნი ფი კა ცი ა ში მდგო მა რე ობს. კო ა ლი ცი-
ას, მი სი ჩა მო ყა ლი ბე ბის მო მენ ტი დან და ახა ლი პრე ზი დენ ტის არ ჩე ვამ-
დე (რასაც ივა ნიშ ვილ მა პო ლი ტი კი დან წი ნას წარ გაცხა დე ბუ ლი წას ვ ლა 
და ამ თხ ვი ა), კვლავ ერ თი კა ცი გა ნა სა ხი ე რებ და. 2013 წლის მი წუ რულს 
ვი თა რე ბა თვი სებ რი ვად შე იც ვა ლა – ივა ნიშ ვილ მა უფ ლე ბა გაზ რ დილ 
პრე მი ე რად და უფ ლე ბა შეკ ვე ცილ პრე ზი დენ ტად „არაქარიზმატული” 

iv li a ne xa in d ra va
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ფი გუ რე ბი და ტო ვა და სა გო ნე ბელ ში (უჩვეულო ვი თა რე ბა ში) ჩა აგ დო 
რო გორც თა ვი სი მომ ხ რე ე ბი, ისე მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბიც. თუ კი შემ დე გი 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის თ ვის ხე ლი სუფ ლე ბის პერ სო ნი ფი კა ცი ა, მე-
სი ის მო ლო დი ნი („გვეშველება რა მე?”) და ერთ კაც ზე აგე ბუ ლი პო ლი-
ტი კუ რი სივ რ ცე მარ თ ლაც სა ბო ლო ოდ გა და ი ლა ხე ბა, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
სიმ ყა რე კი მო ი მა ტებს, მა შინ შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა უ ბა რი იმა ზე, რომ 
არც მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბას, არც დე ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ას, არც ჰუ მა ნი ზა-
ცი ას და არც კო ჰა ბი ტა ცი ას არ ჩა უვ ლი ათ უკ ვა ლოდ და ქვეყ ნის მი ერ 
გან ვ ლი ლი გზა წინ ს ვ ლის გზა ყო ფი ლა.



80

და სავ ლე თი, უკ ვე ოცი წე ლი ა, სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებს სხვა-
დას ხ ვა სა ხის დახ მა რე ბას უწევს და უპ რი ა ნი იქ ნე ბო და კრი ტი-
კუ ლად შეგ ვე ფა სე ბი ნა, თუ რას ვა კე თებთ და რამ დე ნად წარ-

მა ტე ბუ ლად. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა იმის შე ფა სე ბა მსურს, თუ რამ დე ნად 
ადეკ ვა ტუ რი იყო და სავ ლე თის ძა ლის ხ მე ვა ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე-
ბის წი ნა შე მდგა რი ერ თი კონ კ რე ტუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა ში, შემ-
დეგ კი ჩვე ნი ძა ლის ხ მე ვის ადეკ ვა ტუ რო ბა ზე უფ რო ფარ თო თვალ თა-
ხედ ვით ვი სა უბ რებ.

სირ თუ ლე ებ თან გამ კ ლა ვე ბის ადეკ ვა ტუ რო ბა ზე თუ ვი სა უბ რებთ, ჩე-
მი მოკ ლე პა სუ ხი უარ ყო ფი თი უნ და იყოს. ვეც დე ბი, ეს დას კ ვ ნა თბი ლი-
სის ცენ ტ რ ში მომ ხ და რი ძა ლა დო ბის ერ თი მა ხინ ჯი აქ ტის მეშ ვე ო ბით 
გან ვამ ტ კი ცო. ეს შემ თხ ვე ვა ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის მე-10 წლის თა ვი-
სად მი მიძღ ვ ნილ კონ ფე რენ ცი ამ დე ორ კვი რა ზე ოდ ნავ მე ტი ხნით ად რე 
მოხ და. შე იძ ლე ბა, ეს სტა ტია მო მა ვალ ში სხვა ქვეყ ნებ შიც წა ი კითხონ, 
ამი ტომ ამ მოვ ლე ნის შე სა ხებ, რო მელ მაც თა ვის დრო ზე სა ყო ველ თაო 
ყუ რადღე ბა მი იპყ რო, აუცი ლე ბე ლია წი ნას წა რი ინ ფორ მა ცია აქაც მო-
გა წო დოთ. ლგბტ უფ ლე ბე ბის და სავ ლუ რი კონ ცეფ ცი ის რამ დე ნი მე აქ-
ტი ურ მა მხარ დამ ჭერ მა გა დაწყ ვი ტა, 2013 წლის 17 მა ისს, ჰო მო ფო ბი-
ას თან ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო დღეს, ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში მსვლე ლო ბა 
ჩა ე ტა რე ბი ნა. მო ნა წი ლე ე ბის რა ო დე ნო ბა 20-30 ადა მი ა ნი თუ იქ ნე ბო-
და, მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლო ში ასე თი მო ტი ვით სა ჯა როდ გა მო ჩე ნის თ ვის 
ჯერ ჯე რო ბით დი დი გამ ბე და ო ბაა სა ჭი რო. სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა-
დი დე ბელ მა ეკ ლე სი ამ სა პი რის პი რო აქ ცი ა ზე სა ეკ ლე სიო ტა ნი სა მოს-
ში შე მო სი ლი მღვდლე ბის მე თა უ რო ბით 5-დან 10 ათა სამ დე ადა მი ანს 
მო უ ყა რა თა ვი. ლგბტ უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად მსვლე ლო ბა ზე გა მო სუ-
ლი ადა მი ა ნე ბი მათ სას ტი კად და არ ბი ეს, სუ პერ მარ კეტ ში ორი ადა მი ა ნი 
და ატყ ვე ვეს, შუ შე ბი ჩა ამ ს ხ ვ რი ეს „მარშრუტკებში”, რომ ლე ბი თაც პო-

ras vakeTebT samxreT kavkasiaSi 

demokratiis ganviTarebisaTvis 

saqarTvelos kompleqsuri magaliTi

ჩარლზ ფერბენქსი
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ლი ცია ადა მი ა ნე ბის ბრბოს გან გა რი დე ბას შე ე ცა და. მსვლე ლო ბა ში მო-
ნა წი ლე სტუ დენ ტებ მა ეკ ლე სი ის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სა პა სუ ხო აქ ცი ას 
„შემაძრწუნებელი” უწო დეს.

უთან ხ მო ე ბა ამ დე მონ ს ტ რა ცი ის ჩა ტა რე ბის თა ო ბა ზე წი ნას წარ ვე 
წარ მო იშ ვა. შე ტა კე ბე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად პრე მი ერ მი ნის ტ რ მა 
ივა ნიშ ვილ მა 14 მა ი სის პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე გა ნაცხა და: „სექსუალური 
უმ ცი რე სო ბე ბი, მრა ვალ ჯერ გან მიცხა დე ბია მე, ისე თი ვე მო ქა ლა ქე ე ბი 
არი ან, რო გორ საც ჩვენ წარ მო ვად გენთ. ... სა ზო გა დო ე ბა ჩვე ნი ნელ - ნე-
ლა ამას შე ეჩ ვე ვა”1.

სა პა სუ ხოდ, სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის პატ რი-
არ ქ მა, რომ ლის რე ი ტინ გიც სა ქარ თ ვე ლო ში ნე ბის მი ერ სხვა ლი დერ ზე 
ბევ რად უფ რო მა ღა ლი ა, 16 მა ისს სა ყუ რადღე ბო გან ცხა დე ბა გა ა კე თა: 
„ჩვენს ქვე ყა ნა ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი უ ლი აზ როვ ნე ბის მი უ ხე და
ვად, მათ [სექსუალურ უმ ცი რე სო ბებს] შე უზღუ და ვად შე უძ ლი ათ წარ-
მარ თონ თა ვი სი პი რა დი ცხოვ რე ბა. ... ეკ ლე სია ... ასე თი მიდ რე კი ლე-
ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნებს მე ტად მძი მე ცოდ ვა ში მყოფ პი როვ ნე ბე ბად 
გა ნი ხი ლავს, რომ ლებ საც დახ მა რე ბა და გა მოს წო რე ბი სათ ვის სუ ლი ე-
რი თა ნად გო მა სჭირ დე ბათ და არა წა ხა ლი სე ბა და, მით უმე ტეს, მა თი 
მდგო მა რე ო ბის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის თავს მოხ ვე ვა. ... ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე-
ბი ამა ში [დაგეგმილ დე მონ ს ტ რა ცი ა ში] ხე და ვენ უმ რავ ლე სო ბის უფ ლე
ბე ბის დარ ღ ვე ვას და, ზო გა დად, ტრა დი ცი ე ბის, რე ლი გი ი სა და აზ როვ
ნე ბის წე სის შე უ რაცხ ყო ფას...”2.

ek le si a, na ci o na liz mi da sab Wo e Tis nos tal gia

რა ამოძ რა ვებ და პატ რი არქს, რო ცა ამ გან ცხა დე ბას აკე თებ და? ცხა-
დი ა, ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის მი უ ღებ ლო ბა, მაგ რამ რა პო ზი ცი ე ბი დან? 
„ჩვენს ქვე ყა ნა ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი უ ლი აზ როვ ნე ბის” პო ზი ცი-
ი დან? ცი ტა ტა ში ნახ სე ნე ბი რე ლი გია და ცოდ ვა თით ქოს დაგ ვი ა ნე ბით 
გა ახ სენ და. იმ დროს, რო ცა ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბიბ ლი ი დან 
და თე ო ლო გი უ რი ნაშ რო მე ბი დან უამ რა ვი გა მო ნათ ქ ვა მის მოყ ვა ნა შე იძ-
ლე ბა, ფრა ზა „ჩვენს ქვე ყა ნა ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი” უც ნა უ რად რბი ლი და 
უმ წეო ჩანს. პატ რი არ ქის გან ცხა დე ბა ში ნათ ქ ვა მია ის, რაც თა ნა მედ რო-

1  „პრემიერმინისტრი ჰო მო ფო ბი ის წი ნა აღ მ დეგ და გეგ მილ აქ ცი ა ზე კო მენ ტარს აკე თებს”, 
ინ ტერ ნეტ ჟურ ნა ლი Civil Georgia <civil.ge/geo/article.php?id=26881>.

2  „პატრიარქი სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მხარ დამ ჭე რი აქ ცი ის გა უქ მე ბის კენ მო უ წო-
დებს”, ინ ტერ ნეტ ჟურ ნა ლი Civil Georgia <civil.ge/geo/article.php?id=26889>. ხაზ გას მა 
ჩე მი ა.
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ვე ქარ თუ ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბის უფ რო ახ ლოს გაც ნო ბის შე დე გად 
დას ტურ დე ბა: მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ქრის ტი ა ნო ბის დაც ვა მთლი ა ნად 
„ქართული ფა სე უ ლო ბე ბის” დაც ვას თა ნაა შერ წყ მუ ლი. „ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი უ ლი აზ როვ ნე ბა”, რო გორც ნე ბის მი ე რი სხვა 
ეროვ ნუ ლი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა, მრა ვა ლი წყა რო დან მომ დი ნა რე და 
ერთ ნა კად ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მრა ვა ლი ტრა დი ცი ი სა და გავ ლე ნი სა გან 
შედ გე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში, ეს ნა კა დი ის ლა მუ რი კულ ტუ რის, 
რუ სუ ლი კულ ტუ რი სა და საბ ჭო თა კო მუ ნის ტუ რი აზ როვ ნე ბის ნარ ჩე ნე-
ბის ნა ზა ვი ა. ამ უკა ნას კ ნე ლის ზოგ მა ას პექ ტ მა 70 წლის გან მავ ლო ბა-
ში იმ დე ნად ღრმად გა იდ გა ფეს ვე ბი, რომ უფ რო ად რინ დე ლი პე რი ო დის 
ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა გან მა თი გა მორ ჩე ვა იოლი არ არის. თა ნა მედ რო-
ვე ეკ ლე სი ა ში ეს ყვე ლა ფე რი ქრის ტი ა ნო ბა შია აღ რე უ ლი.

პატ რი არ ქის გან ცხა დე ბა არა მხო ლოდ მო მა ვა ლი სო ცი ა ლუ რი ცვლი-
ლე ბე ბის წი ნა აღ მ დე გაა მი მარ თუ ლი, არა მედ უკ ვე მომ ხ და რი სო ცი ა ლუ-
რი ცვლი ლე ბე ბის მი უ ღებ ლო ბით გა მოწ ვე ულ გუ ლის წყ რო მა საც გა მო-
ხა ტავს. თუ სა პატ რი არ ქოს ტე ლე ვი ზი ას თვალს მი ა დევ ნებთ, ღვთის მ-
სა ხუ რე ბა სა და ქა და გე ბებ საც მო ის მენთ, მაგ რამ უფ რო ხში რად ის ძველ 
საბ ჭო თა ფილ მებს უჩ ვე ნებს, თუმ ცა კად რე ბი, რომ ლებ შიც ეკ ლე სი ის 
მსა ხუ რე ბი ქურ დე ბად და გარ ყ ვ ნი ლე ბად არი ან გა მოყ ვა ნი ლი, აუცი-
ლებ ლად ამოჭ რი ლია ხოლ მე. სა მა გი ე როდ, უჩ ვე ნე ბენ, მო ხუ ცი მწყემ-
სე ბი მთა ში რა მძი მე შრო მას ეწე ვი ან. სა ქარ თ ვე ლო შიც, რუ სე თის მარ-
თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მსგავ სად, რე ლი გია ნა წი ლობ რივ საბ ჭო თა 
წარ სულს და ნატ რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის თავ შე სა ფა რი გახ და. ნოს ტალ გია 
მთა ში მეცხო ვე ლე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ მძი მე შრო მა შიც ბევ რი ა: 
ცხოვ რე ბის ამ სტი ლის მი მართ სევ დი ა ნი მო გო ნე ბე ბის აღ ძ ვ რა ად ვი-
ლი ა, რად გან რე ა ლო ბა ში დრო ის უკან დაბ რუ ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ეკ ლე-
სი ამ ჯერ ვერ ჩა მო ა ყა ლი ბა მო მავ ლის სა ქარ თ ვე ლოს ხედ ვა, რო მელ-
შიც ქვე ყა ნა რე ლი გი უ რიც იქ ნე ბა, მდი და რიც, დახ ვე წი ლიც და რუ სეთ ზე 
და მო კი დე ბუ ლე ბის გა რე შეც გან ვი თარ დე ბა, რად გან კავ ში რებს და სავ-
ლეთ თან და ამ ყა რებს. ეკ ლე სი ამ ვერც იმ ადა მი ა ნე ბის გუ ლის მო გე ბა 
მო ა ხერ ხა, ვი საც უფ რო მრა ვალ ფე რო ვან სა ზო გა დო ე ბა ში სურს ცხოვ-
რე ბა.

ბევ რ მა უცხო ელ მა მი მომ ხილ ველ მა ბრბოს ძა ლა დო ბას „ჰომოფობია” 
უწო და, მაგ რამ სამ ხ რეთ კავ კა სი ის სა ზო გა დო ე ბე ბი გარ კ ვე უ ლი ტი პის 
დი დი ტო ლე რან ტო ბით გა მო ირ ჩე ვა: გა მო ჩე ნილ პო ლი ტი კო სებს, რომ-
ლე ბიც ბევრს ჰო მო სექ სუ ა ლე ბად მი აჩ ნ და, სა ქარ თ ვე ლო ში საკ მა ოდ დი დი 
წარ მა ტე ბე ბის თ ვის მი უღ წე ვი ათ. ცი ლის წა მე ბაა ამ გ ვა რი ხმე ბი თუ სი მარ-
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თ ლე, ისი ნი გვიჩ ვე ნე ბენ, რომ თუ ქცე ვის ნორ მე ბი დან გა დახ ვე ვა სა აშ კა-
რა ო ზე არ გა მო აქვთ, სა ზო გა დო ე ბა მას ჩუ მი თან ხ მო ბით ხვდე ბა. რო ცა 
პრეს ტი ჟულ ფა ლი აშ ვი ლის ქუ ჩა ზე სა ბავ შ ვო მო ედ ნი სა კენ მივ დი ვარ, ჩი-
ნურ ბორ დელს ჩა ვუვ ლი ხოლ მე. ამას წი ნათ იმ სახ ლ ში, სა დაც ბი ნა მაქვს, 
ანა ლო გი უ რი ტა ი ლან დუ რი და წე სე ბუ ლე ბაც გა იხ ს ნა. პო ლი ტი კა ში საკ მა-
ოდ დი დი წარ მა ტე ბე ბი სათ ვის მი უღ წე ვი ათ პო ლი ტი კო სებს, რომ ლებ საც 
ნარ კო მა ნე ბად მი იჩ ნე ვენ. მათ გან ზო გი „ეროვნულ ღი რე ბუ ლე ბებ სა” და 
ეკ ლე სი ას სა ჯა როდ და თავ გა მო დე ბით იცავს. ასე თი ადა მი ა ნე ბის მი მართ 
ტო ლე რან ტო ბა სა თა ვეს პო ლი ტი კი სად მი ცი ნი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე-
ბი დან იღებს და, ზო გა დად, სხვე ბი სა და თვით სა კუ თა რი თა ვის მი მართ 
წა ყე ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის და ბალ დო ნეს თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. აქე დან 
მომ დი ნა რე გულ გ რი ლი შემ გუ ებ ლო ბა თვით ეკ ლე სი ა ზეც ვრცელ დე ბა. ის 
კარ გად სარ გებ ლობს იმ ადა მი ა ნე ბის გუ ლუხ ვო ბით, ვი საც ხალ ხი კრი მი ნა-
ლე ბად მი იჩ ნევს. თა ვის ტე ლე ვი ზი ა ში კი ხში რად გა მოჰ ყავს რო ინ მეტ რე-
ვე ლი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა ზე დი დი უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტო რის 
თა ნამ დე ბო ბი დან გა დად გა, რათა კო რუფ ცი ის თ ვის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა 
თა ვი დან აეცი ლე ბი ნა: ზოგიერთი ვარაუდით, ის მი სა ღებ გა მოც დებ ზე და 
სტუ დენ ტე ბის კურ სი დან კურ ს ზე გა დაყ ვა ნა ში წე ლი წად ში 800 000 დო-
ლარის  ოდენობის უკანონო შემოსავალს იღებდა 3. 

ეკ ლე სია ცდი ლობს არ სე ბულ ქა ოს ზე მაღ ლა დად გეს, ქვე მოთ კი თავ-
გ ზა აბ ნე უ ლი და მო უ წეს რი გე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბა ა, სა დაც ცვლი ლე ბე ბი 
სწრა ფად ხდე ბა და უამ რა ვი სა ი დუმ ლო, საფ რ თხე და ცრუ მე გო ბა რი ა. 
ნიც შემ ის ტე რი უ ლო ბის ნიშ ნე ბი ჯერ კი დევ მე-19 სა უ კუ ნის ნა ცი ო ნა-
ლიზ მ ში შე ამ ჩ ნი ა, იმ ხალ ხ ში, ვინც ხმა მაღ ლა ყვი რის, რა თა სა კუ თა რი 
თა ვი რა ღა ცა ში და არ წ მუ ნოს. ნუ თუ და სავ ლეთ ში არა ვი ნაა ისე თი, ვი-
საც საკ მა ოდ დახ ვე წი ლი სმე ნა ექ ნე ბო და, რომ ეს ხმე ბი თა ნა მედ რო ვე 
სა ქარ თ ვე ლო შიც გა ე გო ნა?

viw ro da er Ta der Ti ,,da sav le Ti~

ჩვენ გან, და სავ ლე თის გან, არა ვი თა რი დახ მა რე ბა არ მო დის. და სავ-
ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და დე მოკ-
რა ტი ის დამ კ ვიდ რე ბა ზე ზრუ ნა ვენ, სა ეკ ლე სიო არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ებს არა სო დეს ეხ მა რე ბი ან, ეკ ლე სი ის წარ მო მად გენ ლებს თა-
ვი ანთ შეკ რე ბებ ზე აზ რის გა მო სათ ქ მე ლად არა სო დეს იწ ვე ვენ და არც 
და სავ ლეთ ში მოღ ვა წე მორ წ მუ ნე ადა მი ა ნე ბი ჩა მოჰ ყავთ სა ქარ თ ვე ლო-

3   „როინ მეტ რე ვე ლი თსუ-ს რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბი დან გა დად გა”, Civil Georgia, 2004 
წლის 1 ოქ ტომ ბე რი <civil.ge/geo/article.php?id=7738>.
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ში. ანა ლო გი უ რად ვეპყ რო ბით სომ ხურ გრი გო რი ა ნულ ეკ ლე სი ა სა და 
ის ლამს აზერ ბა ი ჯან სა და ცენ ტ რა ლურ აზი ა ში. ჩვენ ხაზ გას მით უარ ვ-
ყოფთ პატ რი არ ქის გან ცხა დე ბას, რო მელ შიც ჰო მო სექ სუ ა ლე ბი „მეტად 
მძი მე ცოდ ვა ში მყოფ პი როვ ნე ბე ბად” გა ნი ხი ლე ბა მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მი სი ეს გან ცხა დე ბა იმ ტრა დი ცი ი დან მომ დი ნა რე ობს, რო მე ლიც 
არა ნაკ ლებ 2700 წლი საა და რო მელ საც მძლავ რი მო რა ლუ რი სის ტე მა 
ემ ყა რე ბა. რო გორც ამას ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ სა და საფ რან-
გეთ ში ბო ლო დროს გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი გვიჩ ვე ნებს, ჰო მო სექ-
სუ ა ლო ბის მი მართ სა თა ნა დო და მო კი დე ბუ ლე ბის სა კითხი თვით და სავ-
ლეთ შიც მწვა ვე დე ბა ტე ბის სა გა ნი ა. ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში 
ჩვენ და სავ ლე თის ამ ჟა მინ დელ სა ხეს კი არ წარ მო ვა ჩენთ, არა მედ მო-
მავ ლის და სავ ლე თი სას, რო მე ლიც მთლი ა ნად სე კუ ლა რუ ლი და მე მარ-
ცხე ნე უნ და იყოს. და სავ ლე თის სა წი ნა აღ მ დე გო რე აქ ცია ყო ფილ საბ ჭო-
თა რეს პუბ ლი კებ ში გარ და უ ვა ლი ა, რად გან ის ტო რია დი ა ლექ ტი კუ რი ა. 
მას ზე რა ი მე ზე გავ ლე ნა რომ მო ვახ დი ნოთ, ხალხს და სავ ლე თის რე ა-
ლუ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და მას ში არ სე ბუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის მთე ლი 
სპექ ტ რი უნ და ვუჩ ვე ნოთ.

ek le sia - ga mow ve va axa li mTav ro bi saT vis

ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის უფ ლე ბე ბის დამ ც ველ თა დე მონ ს ტ რა ცი ის თა ო ბა-
ზე პატ რი არ ქის გან ცხა დე ბის ბო ლოს ნათ ქ ვა მი ა, რომ „ხელისუფლებამ 
უნ და ... გა ა უქ მოს ჰო მო სექ სუ ა ლე ბი სათ ვის მი ცე მუ ლი ნე ბარ თ ვა დე მონ-
ს ტ რა ცი ი სა”4, თუმ ცა სი ნამ დ ვი ლე ში, კა ნო ნით, დე მონ ს ტ რა ცი ის ჩა სა ტა-
რებ ლად არა ვი თა რი ნე ბარ თ ვა არ არის სა ჭი რო. ამ დე ნად, დე მონ ს ტ რა-
ცი ა ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბა პატ რი არ ქ მა (ქვეყნის თუ ქა ლა ქის) მთავ რო-
ბას უმარ თე ბუ ლოდ და ა კის რა. ამით მან პა რა ლე ლუ რი დე მონ ს ტ რა ცია 
არა მხო ლოდ (თითქოსდა) ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, არა მედ 
მთავ რო ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ვეს ტერ ნი ზა ცი ი სა და ტო ლე რან ტო ბის 
პო ლი ტი კის წი ნა აღ მ დე გაც მი მარ თა. პა რა ლე ლუ რი დე მონ ს ტ რა ცი ის 
ორ გა ნი ზე ბას ეკ ლე სი ამ დი დი ძა ლის ხ მე ვა მო ახ მა რა, ხო ლო პატ რი არ-
ქის მი ერ ნახ მარ მა სიტყ ვამ „შეურაცხყოფა” ამ ძა ლის ხ მე ვას კი დევ უფ-
რო დი დი ძა ლა შეს ძი ნა.

პატ რი არ ქის გან ცხა დე ბა ეკ ლე სი ის მხრი დან მთავ რო ბის გა მოწ ვე ვა 
იყო, შე საძ ლო ა, შეგ ნე ბუ ლიც კი. მი სი მი ზა ნი იყო ეჩ ვე ნე ბი ნა, რომ ეკ ლე-

4   „პატრიარქი სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მხარ დამ ჭე რი აქ ცი ის გა უქ მე ბის კენ მო უ წო-
დებს”, ინ ტერ ნეტ ჟურ ნა ლი Civil Georgia <civil.ge/geo/article.php?id=26889>.

Carlz ferbenqsi



85

saqarTvelo: mRelvare gardamavali etapi

სი ას კულ ტუ რის სა კითხებ ში მე ტი ძა ლა აქვს. ამ მო საზ რე ბას გან ვი თა-
რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის თან მიმ დევ რო ბა ამ ყა რებს. პატ რი არ ქის გან ცხა-
დე ბამ დე გა კე თე ბუ ლი ივა ნიშ ვი ლის გან ცხა დე ბა ნა თე ლი იყო და სა თა-
ნა დო სიმ ტ კი ცით გა მო ხა ტავ და სა კითხი სად მი მის და მო კი დე ბუ ლე ბას. 
სხვა საქ მე ა, რამ დე ნად სრუ ლად ეს მო და პატ რი არქს ყვე ლა ის სა კითხი, 
რო მელ საც გან ცხა დე ბა ში ეხე ბო და და მხარს უჭერ და. ტე ლე ვი ზი ით 
პატ რი არ ქის გა მო ჩე ნი სას კარ გად ჩანს, რომ მი სი ჯან მ რ თე ლო ბა შერ-
ყე უ ლია და სა ეკ ლე სიო საქ მე ებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად ფი ზი კუ რი 
ძა ლე ბის უკი დუ რე სი და ძაბ ვა უხ დე ბა. ეჭ ვი არ არის, რომ მი სი მემ კ ვიდ-
რის სა კითხ ზე ინ ტენ სი უ რი ბრძო ლაა გა ჩა ღე ბუ ლი, და ყვე ლას თ ვის ცხა-
დი ა, რომ ეს სა კითხი ძა ლი ან მა ლე წა მო იჭ რე ბა. ერ თ -ერ თი უპირ ვე ლე სი 
კან დი და ტი მიტ რო პო ლი ტი იობი ა, რო მე ლიც ილია II-ის მშობ ლი ურ სო-
ფელ შია და ბა დე ბუ ლი და მი სი სუ ლი ე რი მო წა ფე ცა ა. ეკ ლე სი ა ში მოქ მედ 
პო ლი ტი კუ რად აქ ტი ურ ჯგუფ ში იობი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი 
ეპის კო პო სი ა. ეს ჯგუ ფი და სავ ლეთს რწმე ნი სათ ვის სა ში შად მი იჩ ნევს 
და სა ო ცარ ცრურ წ მე ნებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სწავ ლე ბის პრო პა გან დას ეწე-
ვა, მა გა ლი თად, მი იჩ ნევს, რომ მთავ რო ბის მი ერ შე მო ღე ბუ ლი პი რა დო-
ბის მოწ მო ბე ბი წარ მო შო ბით ჯო ჯო ხე თუ რი, ში ნა არ სით კი აპო კა ლიფ-
სუ რი ა. თუ ამ ჯგუფ მა და ამ ტ კი ცა, რომ ეკ ლე სი ის პო ლი ტი ზე ბით გა-
მარ ჯ ვე ბის მიღ წე ვა შე უძ ლი ა, მემ კ ვიდ რი სათ ვის ბრძო ლა ზე გავ ლე ნის 
მოხ დე ნაც შე ეძ ლე ბა. 17 მა ისს კი სწო რედ ამ ჯგუფ მა გა ი მარ ჯ ვა.

da sav le Tis zedapiruli re aq cia

რამ დე ნად ადეკ ვა ტუ რია ამ სი ტუ ა ცი ა ში და სავ ლე თის რე აქ ცი ა? და-
სავ ლეთ მა ძა ლა დო ბა დაგ მო, მაგ რამ ეკ ლე სია პირ და პირ არ გა უკ რი ტი-
კე ბი ა. გა აკ რი ტი კა მთავ რო ბაც, რო მელ მაც ასე თი რამ და უშ ვა. ჰო ლან-
დი ის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რ მა ფრანს ტი მერ მან ს მა სა ქარ თ ვე ლოს 
ელ ჩი გა მო ი ძა ხა და გა ნუცხა და: ეს „მიუღებელია. ... ნი დერ ლან დე ბი, 
ევ რო კავ ში რის სხვა ქვეყ ნებ თან ერ თად, კვლა ვაც გა ნაგ რ ძობს სა ქარ თ-
ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის იმის შეხ სე ნე ბას, რომ ქარ თუ ლი პო ლი ცია 
ვალ დე ბუ ლია პა ტი ვი სცეს ამ პი რე ბის უფ ლე ბებს”5.

ასე თი რე აქ ცია უც ნა უ რი ა. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას სხვი სი ქმე დე-
ბის გა მო საყ ვე დუ რო ბენ (ზემოთ სწო რედ ამ მთავ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ 
მომ ყავ და არ გუ მენ ტე ბი), ეკ ლე სი ას კი არა ვინ საყ ვე დუ რობს. პო ლი ცი-
ი სა და ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მოქ მე დე ბა 

5   „ჰოლანდიის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რი „შოკირებულია” თბი ლის ში ლგბტ აქ ტი ვის ტე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ ძა ლა დო ბის გა მო”; Civil Georgia <http://civil.ge/geo/article.php?id=26909>.
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კითხ ვებს ნამ დ ვი ლად აჩენს. და სავ ლე თის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი უფ-
ლე ბა დამ ც ვე ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე ფა სე ბით, მა თი 
მოქ მე დე ბა არა ე ფექ ტუ რი და სუს ტი იყო. რო ცა დარ ბე ვა და იწყო, ერ თა-
დერ თი, რაც მათ გა ა კე თეს, შეკ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვის ნაც ვ ლად ჰო-
მო სექ სუ ა ლე ბის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლე ბის იმ ად გი ლი დან სას წ რა ფოდ 
გა რი დე ბა იყო. ხელ კე ტე ბი ან ცრემ ლ მ დე ნი გა ზი პო ლი ცი ას არ გა მო-
უ ყე ნე ბი ა. ვი დე ო ებ ზე ჩანს მათი მცდელობა ჩხუ ბის თა ვე ბი სა კუ თა რი 
სხე უ ლე ბი თა და ლი თო ნის მეს რე ბით შე ე კა ვე ბი ნათ, რაც ვერ მო ა ხერ-
ხეს. გა და სა ტან მა ლი თო ნის მეს რებ მა 5 ათა სი გა ვე შე ბუ ლი ხუ ლი გა ნი 
რო გორ უნ და შე ა კა ვოს?

მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მოქ მე დე ბა ზე და სავ ლე თის რე აქ-
ცი ა ში ყვე ლა ზე უც ნა უ რი ის იყო, რომ სა ერ თოდ არა ვის უხ სე ნე ბია დე-
მონ ს ტ რა ცი ამ დე ივა ნიშ ვი ლის ტო ლე რან ტუ ლი გან ცხა დე ბა, რო მე ლიც 
აშ კა რად ალ ტერ ნა ტი უ ლი დე მონ ს ტ რა ცი ის შე სა ჩე რებ ლად ან მი სი მო-
ნა წი ლე ე ბის აგ რე სი უ ლო ბის გა სა ნე ლებ ლად იყო გა კე თე ბუ ლი. ოქ ტომ-
ბ რის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ და სავ ლე თი სა ქარ თ ვე ლოს ახა ლი, დე მოკ რა-
ტი უ ლად არ ჩე უ ლი მთავ რო ბის და ტუქ ს ვი თაა და კა ვე ბუ ლი. აღ წე რი ლი 
მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ ეს პრო ცე სი და უ ფიქ რებ ლად გაძ ლი ერ და. ივა ნიშ-
ვილს არ და უ ფას და, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში გა ბა ტო ნე ბუ ლი სა ზო გა დო-
ებ რი ვი აზ რის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, გა ბე დუ ლად იმოქ მე და სწო რედ ისე, 
რო გორც ჩვენ ვითხოვთ. პრობ ლე მის ერ თ -ერ თი მხა რე ისი ცა ა, რომ მან 
საზღ ვარ გა რეთ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა ხის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად 
არა ფე რი გა ა კე თა, თუმ ცა პრობ ლე მა ჩვენ ში, და სავ ლეთ შიც არის.

და სავ ლე თის ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის რე აქ ცი ე ბი დან ჩან და, რომ მათ 
არ ეს მო დათ, კონ კ რე ტუ ლად რო გორ ეკი დე ბო და მთავ რო ბა პო ლი ცი ის 
ძა ლის მი ერ ქმე დე ბებს დე მონ ს ტ რან ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ. ახალ მთავ რო-
ბას უბ რა ლოდ არ სურ და, პო ლი ცი ის რო ლი პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვი ლი სა 
და ში ნა გან საქ მე თა მი ნისტრ მე რა ბიშ ვი ლის დ რო ინ დე ლი პო ლი ცი ი სას 
დამ ს გავ სე ბო და. 2007 წლის 7 ნო ემ ბერ სა და 2011 წლის 26 მა ისს პო-
ლი ცი ამ უხე ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბით და შა ლა მი ტინ გე ბი. მე ო რე შემ თხ-
ვე ვა ში, სა ვა რა უ დოდ, რამ დე ნი მე მო მი ტინ გე და ი ღუ პა კი დეც. მთავ-
რო ბის ამ გ ვა რი მიდ გო მა, რო მე ლიც მე-9 არ ხ ზე ეკა ბე სე ლი ამ ახ ს ნა და 
რა ზეც პი რად სა უბ რებ ში სხვა ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბიც ლა პა რა კო ბენ, 
შე ე სა ბა მე ბა ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბულ მო-
საზ რე ბას, რომ „ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” (ენმ) დროს პო-
ლი ცია ხალხს მე ტის მე ტად სას ტი კად ეპყ რო ბო და. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ „ნაციონალურმა მოძ რა ო ბამ” ხე ლი სუფ ლე ბა სწო რედ ამის გა მო 
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და კარ გა. ამ დე ნად, ახა ლი მთავ რო ბა ამ სა კითხს სე რი ო ზუ ლად უნ და 
უდ გე ბო დეს. სა ერ თა შო რი სო რე აქ ცი ებ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ-
რივ აზ რ ში მიმ დი ნა რე ეს ცვლი ლე ბე ბი ასა ხუ ლი არ ყო ფი ლა. რე აქ ცია 
ძა ლი ან ზო გა დი იყო. მე ტიც, ვიტყო დი, რომ ეს რე აქ ცია ფაქ ტობ რი ვად 
რეფ ლექ სე ბის დო ნე ზე ხდე ბო და ისე ვე, რო გორც ფე ხი რე ა გი რებს, რო-
ცა ექი მი პა ტა რა რე ზი ნის ჩა ქუჩს ურ ტყამს.

,,„ga i mar j ves~” Tu ara re aq ci ul ma Za leb ma?

ვინ იყო გა მარ ჯ ვე ბუ ლი და ვინ და მარ ცხე ბუ ლი ეკ ლე სი ის მომ ხ რე ე-
ბის თავ დას ხ მებ ში 2013 წლის 17 მა ისს? მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია 
ან მის შიგ ნით მოქ მე დი „ბნელი ძა ლე ბი” ალ ბათ ფიქ რო ბენ, რომ დი დი 
გა მარ ჯ ვე ბა მო ი პო ვეს. ეს სუ ლე ლუ რი შეც დო მა ა. სტუ დენ ტებს შო რის 
არ შემ ხ ვედ რია არ ცერ თი, ყვე ლა ზე მორ წ მუ ნეც კი, ვინც აღ შ ფო თე ბუ-
ლი არ იქ ნე ბო და იმით, რაც მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბის თ ვის შე უ რი გე ბელ მა 
მებ რ ძო ლებ მა გა ა კე თეს. 17 მა ისს ეკ ლე სი ამ ყვე ლა ფე რი იღო ნა იმი სათ-
ვის, რომ ქვეყ ნის მო მა ვა ლი ელი ტის მხარ და ჭე რა და ე კარ გა.

რაც შე ე ხე ბა საბ ჭო თა კავ შირ ში აღ ზ რ დილ სა შუ ა ლო კლასს, ჰო მო სექ-
სუ ა ლო ბის სა ჯა როდ გა მო ტა ნა მათ არ მოს წონთ, თუმ ცა კი დევ უფ რო 
არ მოს წონთ არე უ ლო ბა. ამ დროს კი, ეკ ლე სია ჩი ხის კენ მი ე ქა ნე ბა და 
სწო რედ ისე იქ ცე ვა, რო გორც რო მის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სია XIX სა უ-
კუ ნე ში, რო ცა ის ლი ბე რა ლიზ მის, სა პარ ლა მენ ტო მმარ თ ვე ლო ბი სა და 
იტა ლი უ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მის წი ნა აღ მ დეგ იბ რ ძო და, 1835 წლამ დე კი ამ-
ტ კი ცებ და, რომ მზე დე და მი წის გარ შე მო ბრუ ნავს.

თა ვი სი თე ო ლო გი უ რი ტრა დი ცი ის სის წო რე ში დარ წ მუ ნე ბუ ლი ეკ-
ლე სი ის სა კითხი იმ დე ნად დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბის არ იქ ნე ბო და, მას რომ 
მი ლი ო ნო ბით შუა სა უ კუ ნე ებ ში ჩარ ჩე ნი ლი რე აქ ცი უ ლად გან წყო ბი ლი 
ფა ნა ტი კო სი გლე ხი უჭერ დეს მხარს, მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლო ში ეკ ლე სი ას 
მი ლი ო ნო ბით ახა ლი მიმ დე ვა რი ჰყავს, რო მელ საც ეკ ლე სი ის მოძღ ვ რე-
ბის ბევ რი არა ფე რი გა ე გე ბა და არც მის ეთი კურ მოთხოვ ნებს იცავს. 
ეკ ლე სია ახალ სა სუ ლი ე რო პი რებს თა ვის რი გებ ში ნაჩ ქა რე ვად იღებს 
და მათ შე მოწ მე ბას ან გა ნათ ლე ბას ყუ რადღე ბას ნაკ ლე ბად უთ მობს. 
კო მუ ნის ტე ბის მხრივ დევ ნამ და თავ დას ხ მებ მა სა ქარ თ ვე ლოს ტრა დი-
ცი ულ ეკ ლე სი ას დი დი ზი ა ნი მი ა ყე ნა. ახ ლა ის ცდი ლობს, მემ კ ვიდ რე ო-
ბის შე მორ ჩე ნილ ფრაგ მენ ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბით აღიდ გი ნოს თა ვი და და-
სავ ლე თი დან მომ დი ნა რე სე კუ ლა რუ ლი მიდ გო მე ბის ძლი ე რი ტალ ღაც 
შე ა კა ვოს. ეკ ლე სია უაღ რე სად მტკივ ნე უ ლად გა ნიც დის შე მო ტე ვებს 
პრო ტეს ტან ტულ -ე ვან გე ლის ტუ რი მიმ დი ნა რე ო ბე ბი სა გან, რომ ლებ მაც 
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კა თო ლი ციზმს ისეთ ქვეყ ნებ ში შე ურ ყია სა ფუძ ვე ლი, რო გო რი ცაა ბრა-
ზი ლი ა, პუ ერ ტო რი კო და ცენ ტ რა ლუ რი ამე რი კის ბევ რი სხვა ქვე ყა ნა; 
და გა ნახ ლე ბუ ლი წარ მარ თო ბის გან, რო გორც ეს ჩრდი ლო ეთ ოსეთ ში 
და ლიტ ვა ში მოხ და; ან, რაც უფ რო ხში რად ხდე ბა, უბ რა ლოდ რწმე ნის 
და კარ გ ვის გან, რო გორც პო ლო ნეთ სა და ირ ლან დი ა ში. ჰო მო სექ სუ ა ლე-
ბის რამ დე ნი მე დამ ც ვე ლის ცე მა- და სის ხ ლი ა ნე ბით, ეკ ლე სი ის მდგო-
მა რე ო ბა კი დევ უფ რო შე ირ ყა. ამ დე ნად, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია 
ქვეყ ნი სათ ვის სა ხი ფა თო გზას ად გას, თუმ ცა ამ გზამ შე იძ ლე ბა ისიც 
თვით გა ნად გუ რე ბამ დე მი იყ ვა ნოს. რა უფ რო სა სარ გებ ლოა და სავ ლე-
თის ინ ტე რე სე ბი სათ ვის, რომ ეკ ლე სი ას სა კუ თა რი თა ვის გა ნად გუ რე ბის 
სა შუ ა ლე ბა მი ე ცეს, ქარ თულ დე მოკ რა ტი ას კი დი დი ზი ა ნი მი ად გეს, თუ 
ეკ ლე სი ას თან მუ შა ო ბა და თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს თან ადაპ ტა ცი ა ში 
დახ მა რე ბა?

da sav le Tis mid go ma ki dev uf ro viw rov de ba

ცრურ წ მე ნე ბის ამ გან სა კუთ რე ბით მა ხინჯ გა მოვ ლი ნე ბა ზე და სავ ლე-
თის რე აქ ცია იმის გა სარ კ ვე ვად მინ და გა მო ვი ყე ნო, თუ რამ დე ნად ადეკ-
ვა ტუ რია სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში არ სე ბუ ლი რთუ ლი პრობ ლე მე ბი სად მი 
და სავ ლე თის მიდ გო მა. ჩე მი დას კ ვ ნით, ერთ ქვე ყა ნა შიც კი, რო გორც წე-
სი, მხო ლოდ სა ზო გა დო ე ბის რამ დე ნი მე სექ ტორ თან გვაქვს კონ ტაქ ტი, 
უპი რა ტე სო ბას გარ კ ვე ულ ჯგუ ფებს ვა ნი ჭებთ და არც კი გვეს მის, თუ 
რამ დე ნად შეზღუ დუ ლია ჩვე ნი მიდ გო მა. მოვ ლე ნებ ზე ზე და პი რუ ლად 
ვსა უბ რობთ და მათ უფ რო ღრმა მნიშ ვ ნე ლო ბებ ზე არც კი ვფიქ რობთ. 
კავ კა სი ა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე ისე ვმსჯე ლობთ, თით ქოს ისი ნი 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში ხდე ბო დეს, მაგ რამ ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის მა გა ლით ზე 
მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის მი უ ხე და ვად, მსგავ სი მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ 
დაგ რო ვი ლი ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბას მა ინც ვერ ვა ხერ ხებთ.

2012 წლის ოქ ტომ ბ რის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ ყვე ლა ზე თვალ ში სა ცე მი 
ახ ლა დარ ჩე უ ლი მთავ რო ბის მი ერ სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო-
მად გე ნელ თა და პა ტიმ რე ბა ზე და სავ ლე თის ალერ გი უ ლი რე აქ ცია იყო. 
ახალ მთავ რო ბას აკ რი ტი კებ დ ნენ, რო გორც შუ რის მა ძი ებ ლებს. არ სე-
ბობს შემ თხ ვე ვე ბის მთე ლი სი ა, რო მე ლიც გვიჩ ვე ნებს, რომ არას წორ 
ქცე ვა ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბის და და ნა შა უ ლე ბას გარ კ ვე უ ლი სა ფუძ ვე ლი 
მარ თ ლაც აქვს. ბრალ დე ბე ბი ძვე ლი მთავ რო ბის ბევრ წარ მო მად გე ნელს 
წა ე ყე ნა, ახ ლე ბის მი მართ კი ასე თი რამ ძა ლი ან იშ ვი ა თად ხდე ბა. მაგ რამ 
რა ხდე ბა მსგავს შემ თხ ვე ვებ ში და სავ ლეთ ში, რო ცა და ძა ბუ ლო ბა იზ რ-
დე ბა? გა იხ სე ნეთ „შპიგელის” საქ მე გერ მა ნი ა ში (1962 წ.), უოტერ გე ი ტი 

Carlz ferbenqsi
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ამე რი კა ში (1972-74 წწ.) ან დრე ი ფუ სის საქ მე საფ რან გეთ ში (1898-1902 
წწ.). მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რებს არას წო რად ქცე ვი სა და თა ვი ან თი 
საქ ცი ე ლის და ფარ ვის სა შუ ა ლე ბა აქვთ. მა თი ხე ლი სუფ ლე ბა ჩა დე ნილ 
სა ეჭ ვო ქმე დე ბებს მა ლავს. სა აშ კა რა ო ზე ისი ნი მხო ლოდ მა შინ გა მო დის, 
რო ცა მთავ რო ბა სუს ტია და მა თი და მალ ვის თა ვი არა აქვს. მოგ ვი ა ნე-
ბით კი, რო გორც ეს სა ქარ თ ვე ლო ში მოხ და, ისი ნი ერ თ ბა შად გა მოჩ ნ დე-
ბა ხოლ მე. და სავ ლეთ ში მომ ხ და რი ყვე ლა ამ სკან და ლის დრო საც ისე თი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა იქ მ ნე ბო და, რომ ერ თი მხა რის წი ნა აღ მ დეგ ბრალ დე ბე-
ბი სა და სა სა მარ თ ლო საქ მე ე ბის მთე ლი ნი აღ ვა რი მო ე დი ნე ბო და. ჩვენ 
თით ქოს არ შეგ ვიძ ლი ა, პა ტი ოს ნად გა ვი აზ როთ სა კუ თა რი გა მოც დი ლე-
ბა და ის ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის მი მართ გა მო ვი ყე ნოთ.

უფ რო ზუს ტად რომ ვთქვათ, და სავ ლე თის ის ტო რი ის ცოდ ნა უნ და გა-
მო ვი ყე ნოთ, რად გან იქ ბევრ მსგავს პრობ ლე მა სა და შეც დო მას ვი პო-
ვით. იმა საც და ვი ნა ხავთ, თუ რამ დე ნად ნე ლა ვსწავ ლობ დით, სწო რედ 
ისე, რო გორც ამ ჟა მად სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში. ამა ვე გა გე ბით, და ფიქ რე ბა 
და აზ როვ ნე ბაც გვი ჭირს. მი უ ხე და ვად ამი სა, და სავ ლე თი ცდი ლობს თა-
ვი სუფ ლე ბი სა და ეროვ ნუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბის მხა რე ზე იყოს. ზოგ-
ჯერ ჩვე ნი პო ლი ტი კა უპა ტი ოს ნო ან ცი ნი კუ რი ა, თუმ ცა გა დამ წყ ვეტ 
მო მენ ტებ ში ასე თი რამ იშ ვი ა თად მომ ხ და რა. ძა ლა უფ ლე ბის გა და ცე-
მის ან სა და ვო არ ჩევ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა ფუნ და მენ ტუ რი ტრან ს-
ფორ მა ცი ის რე ა ლუ რი შან სი არ სე ბობ და, ჩვენ უფ რო ხში რად სა კუ თა რი 
პრინ ცი პე ბის ერ თ გუ ლე ბი ვი ყა ვით.

Si Si da Ta vi suf le ba: mo u xel Te be li li be ra lu ri de mok ra tia

17 მა ი სის ძა ლა დო ბა ზე და სავ ლე თის რე აქ ცი ა ში კი დევ უფ რო სე რი ო-
ზულ კითხ ვებს ბა დებს ის, რა საც ჩვენ დე მოკ რა ტი ა სა და სხვა ტი პის და-
სავ ლურ რე ფორ მებს შო რის კომ პ რო მისს ვუ წო დებ დით. 2012 წლის იმა-
ვე დღეს ეკ ლე სია უფ რო მოკ რ ძა ლე ბუ ლად მო იქ ცა, შე საძ ლოა იმი ტომ, 
რომ იმ დ რო ინ დე ლი მთავ რო ბის, ენ მ -ის ეში ნო და. ცხა დი იყო, რომ სე კუ-
ლა რიზ მის მიმ დე ვა რი პი რე ბი სა გან შემ დ გარ ენ მ -ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას 
ეკ ლე სი ა, ან მას ში მყო ფი „ბნელი ძა ლე ბი”, არ უყ ვარ და და ეკ ლე სი ა საც 
მთავ რო ბის მი მართ იგი ვე გრძნო ბე ბი ჰქონ და, თუმ ცა ივა ნიშ ვი ლის გა-
მო ჩე ნამ დე ეკ ლე სია პო ლი ტი კურ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას წი ნა აღ მ დე გო ბას 
იშ ვი ა თად უწევ და.

ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის დროს ენმ ეკ ლე სი ის მხრივ მტრულ და მო-
კი დე ბუ ლე ბას სუბ სი დი ე ბი თა და ფა ვო რი ტი სა სუ ლი ე რო პი რე ბის თ ვის 
სა ი დუმ ლოდ სა ჩუქ რე ბის გა და ცე მით აბა ლან სებ და. იყო მუ ქა რე ბიც, 
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რომ სამ თავ რო ბო პრე სა ში მა კომ პ რო მე ტი რე ბელ მა სა ლებს გა მო აქ ვეყ-
ნებ დ ნენ (მაგალითად, სუკ - თან თა ნამ შ რომ ლო ბის ან მღვდლე ბი სა და 
ეპის კო პო სე ბის თით ქოს და ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი მიდ რე კი ლე ბე ბის შე სა-
ხებ). ახ ლა ატ მოს ფე რო უფ რო თა ვი სუ ფა ლია და ეკ ლე სი ას შე უძ ლია ის 
აკე თოს, რაც უნ და. მას კი უნ და, ივა ნიშ ვი ლის მთავ რო ბას უჩ ვე ნოს, რომ 
მძლავ რი სო ცი ა ლუ რი ძა ლე ბი უჭერს მხარს და მთავ რო ბის მი ერ და წე-
სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის აღარ ეში ნი ა.

ზო გი ერ თ მა და სავ ლურ მა გა მო ცე მამ ეკ ლე სი ის მომ ხ რე თა ძა ლა-
დო ბის გა მო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა „ქართული ოც ნე ბის” მთავ რო ბას და ა-
კის რა, რად გან მან მა სობ რი ვი ამ ნის ტი ით გა ა თა ვი სუფ ლა პა ტიმ რე ბი, 
რომ ლე ბიც მო ძა ლა დე მა სის საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს შე ად-
გენ დ ნენ6. უწინ მდგო მა რე ო ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყო. „[სააკაშვილის] 
მთავ რო ბის მი ერ ძა ლის გა და ჭარ ბე ბით გა მო ყე ნე ბის წყა ლო ბით, მათ 
შო რის, მე დი ი სა და სა ხალ ხო პრო ტეს ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ, ... 2005 
წლის თ ვის რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში თავს ბევ რად 
უფ რო უსაფ რ თხოდ გრძნობ დ ნენ”. ამ გა მო ნათ ქ ვამ ში იგუ ლის ხ მე ბა, 
რომ სა ზო გა დო ე ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი კა ნონს მხო ლოდ ში შის 
გა მო ემორ ჩი ლე ბა, ახალ მა მთავ რო ბამ კი ეს ში ში მოს პო. ამას ენ მ -
ის იდე ო ლო გის, თეა თუთ ბე რი ძის მსგავ სი ადა მი ა ნე ბი უფ რო ღი ა დაც 
ამ ბო ბენ (17 მა ისს ეკ ლე სი ის მოქ მე დე ბა ასე თი მო საზ რე ბე ბის გან მ-
ტ კი ცე ბას ხელს ნამ დ ვი ლად უწყობს). ზო გი ერ თი ქარ თ ვე ლის მსგავ-
სად, და სავ ლეთ შიც არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც მი აჩ ნი ათ, რომ 
ნორ მა ლუ რი მო მავ ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბას „ოხლოკრატია”, ბრბოს მმარ-
თ ვე ლო ბა, უქ მ ნის საფ რ თხეს, რომ „ქართული ოც ნე ბა” ბრბოს თან შე-
თან ხ მე ბუ ლად მოქ მე დებს და რომ მი სი კონ ტ რო ლი მხო ლოდ რა ღაც 
სა ხის თვით გა მოცხა დე ბუ ლი ელი ტის ავ ტო რი ტა რულ მმარ თ ვე ლო ბას 
შე უძ ლი ა. იმ სტა ტი ის ბო ლოს, რო მელ საც ზე მოთ ვი მოწ მებ დი, ნათ ქ-
ვა მი ა: „მთავრობას ცო ტა დრო დარ ჩა იმის საჩ ვე ნებ ლად, რომ სი ტუ-
ა ცი ი სა და ქვეყ ნის მარ თ ვა შე უძ ლი ა...”. გა მო დის, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია კონ ტ რო ლი და არა თა ვი სუფ ლე ბა.

თა ვი სუფ ლე ბა თა ვის თა ვად მარ თ ლაც მო უ წეს რი გე ბე ლი რა მა ა. 
მრა ვალ ფე რო ვან სა ზო გა დო ე ბა ში ის პლუ რა ლიზმს გუ ლის ხ მობს, 
გა მო ით ქ მის მრა ვა ლი მო საზ რე ბა, რომ ლებ საც თავ გა მო დე ბით იცა-
ვენ, ხდე ბა ერ თ მა ნეთ თან მა თი აშ კა რად მტრუ ლი შე ჯა ხე ბა. თა ვი-

6  Antelava, N., What Was Behind Georgia’s Anti-Gay Rally <newyorker.com/online/blogs/
newsdesk/2013/05/what-was-behind-georgias-anti-gay-rally.html> [accessed 24 July 2013]. 
ნა ტა ლია ან თე ლა ვა BBC-ის კო რეს პონ დენ ტია ცენ ტ რა ლურ აზი ა ში.
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სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში, ისე თი მა ხინ ჯი გა მოვ ლი ნე ბე ბი, რო გო რი ცაა 
„სიძულვილის ენა” და კამ პა ნი ე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი სა და 
უმ ცი რე სო ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ, სა ქარ თ ვე ლოს მსგავს ქვეყ ნებ ში აუცი-
ლებ ლად იქ ნე ბა. ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტია სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თ-
ბა შად ვერ დამ ყარ დე ბა. ამი ტომ და სავ ლეთ ში არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა 
მოგ ვი წევს: ან დე მოკ რა ტია ლი ბე რა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის გა რე შე 
ან ლი ბე რა ლიზ მი დე მოკ რა ტი ის გა რე შე. მე ო რე გზას სა ა კაშ ვი ლის 
მთავ რო ბა მიჰ ყ ვე ბო და.

uc no bi gza de mok ra ti i sa ken

რო ცა სა ქარ თ ვე ლო ში 2012 წლის 1 ოქ ტომ ბერს დე მოკ რა ტი იას გზა 
კი დევ ერ თხელ გა ეხ ს ნა, და სავ ლე თი ისევ ამ მტკივ ნე უ ლი დი ლე მის წი-
ნა შე აღ მოჩ ნ და. ბევ რ მა ამე რი კელ მა და და სავ ლე თევ რო პელ მა დე მოკ-
რა ტი ი სად მი თა ვი სი არ ც თუ სრუ ლი ერ თ გუ ლე ბა კი დევ ერ თხელ აშ კა-
რად გა მო ავ ლი ნა. რეპ რე სი ე ბის გაძ ლი ე რე ბას სა ა კაშ ვილს წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით ვპა ტი ობ დით. მი სა ღე ბად მი ვიჩ ნევ დით 
ფა სა დურ ლი ბე რა ლიზმს, რო ცა იეჰო ვას მოწ მე ე ბი და ჰო მო სექ სუ ა ლე-
ბი სა ზო გა დო ე ბის მხრივ ნამ დ ვი ლად და ცუ ლი იყ ვ ნენ, მაგ რამ უბ რა ლო 
გლე ხე ბი სა და ბიზ ნეს მე ნე ბის სა კუთ რე ბის დაც ვა სა ხელ მ წი ფოს მხრივ 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სუ ლაც არ იყო7. რო ცა იმ მთავ რო ბამ არ ჩევ ნებ ში 
მძი მე მარ ცხი გა ნი ცა და, გა ვი გეთ, თუ რამ დე ნად არა პო პუ ლა რუ ლი ყო-
ფი ლა. მის სა სა ხე ლოდ უნ და ით ქ ვას, რომ მან ხე ლი სუფ ლე ბა დათ მო. 
იმის ნაც ვ ლად, რომ დე მოკ რა ტი ის ეს ახა ლი გა მარ ჯ ვე ბა გვე ზე ი მა და 
მი სი არე ა ლი გაგ ვე ფარ თო ე ბი ნა, ენერ გი ას იმა ში ვხარ ჯავთ, რომ სწო-
რედ იმ მო ხე ლე ე ბის და პა ტიმ რე ბა ვაკ რი ტი კოთ, რომ ლებ მაც ყო ველ გ-
ვა რი ან გა რიშ გე ბის გა რე შე ში შით მარ თ ვის სის ტე მა თვით ნე ბუ რად შექ-
მ ნეს. ასე თე ბი იყ ვ ნენ, მა გა ლი თად, ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რე ბი ბა ჩო 
ახა ლაია და ვა ნო მე რა ბიშ ვი ლი8. ცხრა წლის გან მავ ლო ბა ში ამ სის ტე მით 
გა მოწ ვე ულ გარ და უ ვალ უკ მა ყო ფი ლე ბას ყუ რადღე ბას არ ვაქ ცევთ და 
ისე ვიქ ცე ვით, თით ქოს „კოჰაბიტაცია” ჯერ არ შემ დ გარ ახალ მთავ რო-
ბა სა და ენმ-ს შო რის ად ვი ლად შე სას რუ ლე ბე ლი მოთხოვ ნა იყოს. ისე 

7  იხ., მა გა ლი თად, Stripped Property Rights in Georgia, Third Report, Open Society 
Georgia Foundation, March 2012, და Paul Rimple, Who Owned Georgia 2003-2012, 
([Tbilisi]:Transparency International Georgia, 2012).

8  ამ სისტემაში გასარკვევად იხ. Charles H. Fairbanks, Jr., “Georgia's Soviet Legacy,” Journal 
of Democracy, Winter 2010, and Mamuka Tsereteli, “A Historic Election in Georgia,” Center for 
Black Sea / Caspian Studies, American University; www.american.edu/sis/blacksea-caspian.
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ვითხოვთ კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დაც ვას, თით ქოს ის უკ ვე არ სე ბობ და, 
თუმ ცა, რო გორც მი ნი მუმ, ბო ლო 92 წლის გან მავ ლო ბა ში ქვე ყა ნა ში 
და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო არ ყო ფი ლა. ყო ფი ლი მო ხე ლე ე ბის და-
პა ტიმ რე ბა გა ღი ზი ა ნე ბას ნამ დ ვი ლად იწ ვევს, მაგ რამ ამ გა ღი ზი ა ნე ბის 
მი ზე ზი სა ზო გა დო ე ბის ნე ბა ზე მიშ ვე ბა უფ რო ა. რა ხდე ბა? თა ვი სუფ ლე-
ბის მო უ წეს რი გე ბელ ხა სი ათს ვერ ვე გუ ე ბით?

თა ვის თა ვად ლი ბე რა ლიზ მი დე მოკ რა ტი ას არ წარ მო შობს. ეს სა ქარ თ-
ვე ლო ში სა ა კაშ ვი ლის მმარ თ ვე ლო ბის წლე ბის და ბევ რი სხვა, რო გორც 
მე მარ ცხე ნე, ისე მე მარ ჯ ვე ნე, რი გი თი ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მის გა მოც-
დი ლე ბამ გვიჩ ვე ნა. დე მოკ რა ტია კი, თუ ის საკ მა რი სი დრო ის გან მავ ლო-
ბა ში შე ნარ ჩუნ და, ბო ლოს ლი ბე რა ლიზ მამ დე მიგ ვიყ ვანს. და სავ ლეთ ში 
ჩვე ნი უპირ ვე ლე სი ამო ცა ნა ა, ქარ თ ვე ლებს იმ დე მოკ რა ტი ის შე ნარ ჩუ-
ნე ბა ში, გა ფარ თო ე ბა სა და მთელ სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში გავ რ ცე ლე ბა ში 
და ვეხ მა როთ, რო მე ლიც მათ 2012 წლის ოქ ტომ ბერ ში მო ი პო ვეს. ეს ამო-
ცა ნა ად ვი ლი შე სას რუ ლე ბე ლი არც მათ თ ვის იქ ნე ბა და არც ჩვენ თ ვის.
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სიტყ ვა „გზაჯვარედინს” მე ტა ფო რის სა ხით ხში რად ვხმა რობთ 
ხოლ მე – ის ჩვე ნი კონ ფე რენ ცი ის სა ხელ წო დე ბა შიც ფი გუ-
რი რებს. თუმ ცა, მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა, ცო ტა არ იყოს, გაც ვ და. 

არა და, იმ მდგო მა რე ო ბის აღ სა წე რად, რო მელ შიც, ჩე მი აზ რით, ქარ-
თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ 
გა და ვი და, სხვა და უფ რო შე სა ფე რი სი გან საზღ ვ რე ბა არ მა ფიქ რ დე-
ბა. ამ არ ჩევ ნე ბით დას რულ და ავ ტო რი ტა რუ ლი, ზე მო დან ქვე მოთ წა-
მო სუ ლი, ზე და პი რუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ის თით ქ მის ათ წ ლე უ ლი. ამის 
შემ დეგ – და დიდ წი ლად ამის შე დე გად – აღ მოვ ჩ ნ დით ვი თა რე ბა ში, 
რო მელ შიც ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში წლე ბის განმავლობაში არ სე ბუ ლი 
კულ ტუ რუ ლი და პი რის პი რე ბე ბი და და ძა ბუ ლო ბა დი დი ძა ლით გა მო-
ვი და სა აშ კა რა ო ზე. 

ამ კულ ტუ რუ ლი ომე ბის ილუს ტ რა ცია არ ჩევ ნე ბი დან მა ლე ვე ვი ხი-
ლეთ, თა ნაც ზედ მი წევ ნით თვალ ნათ ლივ – რო ცა 2013 წლის 17 მა ისს 
ჰო მო ფო ბი ის სა წი ნა აღ მ დე გო აქ ცი ის რამ დე ნი მე ათე უ ლი მო ნა წი ლე და-
არ ბია სა პატ რი არ ქოს მი ერ შე გუ ლი ა ნე ბულ მა ათი ათა სო ბით მო ქა ლა-
ქემ. თბი ლი სის ქუ ჩებ ში იმ დღეს დატ რი ა ლე ბუ ლი სცე ნე ბი, ძა ლა დო ბის 
თუ სი ძულ ვი ლის ინ ტენ სი ვო ბის კუთხით, ძა ლი ან დამ თ რ გუნ ვე ლი იყო. 
ადა მი ა ნე ბი სას წა უ ლებ რი ვად გა და ურ ჩ ნენ სიკ ვ დილს. საქ მე გვქონ-
და „პოგრომის” თით ქ მის ყვე ლა კლა სი კურ გა მოვ ლი ნე ბას თან – რო ცა 
ეიფო რი ა ში ჩა ვარ დ ნი ლი ბრბო რა ი მე ნიშ ნით გან ს ხ ვა ვე ბულ ჯგუფს 
ადა მი ა ნე ბად ვე ღარ აღიქ ვამს, მათ ზე ბარ ბა რო სუ ლი აღ ტყი ნე ბით ნა-
დი რობს და დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ ეს უკონ ტ რო ლო ძა ლა დო ბა რა ღაც 
„საფრთხის” მო სა გე რი ებ ლა დაა აუცი ლე ბე ლი.

თუმ ცა, მხო ლოდ ლგბტ თე მი და მა თი უფ ლე ბე ბის დამ ც ვე ლე ბი არ 
გამ ხ და რან გაძ ლი ე რე ბუ ლი დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ ნი. ოქ ტომ ბ რის 
არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლებ ში პე რი ო დუ ლად იფეთ ქებ-
და კონ ფ ლიქ ტი რე ლი გი ურ უმ რავ ლე სო ბა სა და უმ ცი რე სო ბას, ამ შემ-

RirebulebiT gzajvaredinze 

qarTuli sazogadoeba 2012 wlis Semdeg

სალომე ასათიანი 
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salome asaTiani 

თხ ვე ვა ში მუს ლი მებს – შო რის. მუს ლი მე ბის და ში ნე ბამ, მათ თ ვის ლოც-
ვის უფ ლე ბის შეზღუდ ვამ, ძა ლა დობ რივ მა მუ ქა რამ თა ვი ჯერ ნიგ ვ ზი-
ან ში და წინ წყა რო ში იჩი ნა, რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ კი სამ თაწყა რო ში 
გან მე ორ და. რო გორც „კახეთის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” იუწყე ბო და, იქ 
ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფა მი ა ყე ნეს ხო ჯის ცოლს და მთელ ოჯახს და ე-
მუქ რ ნენ ან გა რიშ ს წო რე ბით.

ამ პრო ცე სე ბის გა სა აზ რებ ლად სე რი ო ზუ ლი რეფ ლექ სიაა აუცი ლე ბე-
ლი. ერ თი შე ხედ ვით, დი დია იმის ცდუ ნე ბა, რომ ვი თა რე ბა მარ ტი ვი სქე-
მით გა მოვ სა ხოთ – რო გორც მო დერ ნუ ლო ბის და მი სი მო წი ნა აღ მ დე გე 
ძა ლე ბის კონ ფ ლიქ ტი; ან და პი რის პი რე ბა, ერ თი მხრივ, მო დერ ნი ზა ცი ის 
სუ ლის კ ვე თე ბით მოქ მედ სა ე რო ხე ლი სუფ ლე ბას / ხე ლი სუფ ლე ბებს და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას, მე ო რე მხრივ კი, ტრა დი ცი ულ, არ ქა ულ, 
ფუნ და მენ ტა ლის ტურ და ნა ცი ო ნა ლის ტურ მოძ რა ო ბებს შო რის, რომ-
ლე ბიც, უმე ტეს წი ლად, სა ეკ ლე სიო სივ რ ცეს თან კავ ში რით გან ვი თარ და 
და გაძ ლი ერ და. ეს ჩარ ჩო, თუ სქე მა, დიდ წი ლად სწო რია – თუმ ცა, აუცი-
ლებ ლად სა ჭი რო ებს ნი უ ან სი რე ბას და და ზუს ტე ბას. 

ara li be ra lu ri kon sen su si 

თუ კი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის, და მის წი აღ ში შემ ხ ვედ რი ღი რე ბუ ლე-
ბე ბის ანა ლიზს ვცდი ლობთ, ლა პა რა კი ალ ბათ უნ და და ვიწყოთ მთა ვა რი 
კონ ტუ რე ბის თუ ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბის აღ წე რით. სა ქარ თ ვე ლო-
ში, ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში გან ვი თა რე ბუ ლი მღელ ვა რე პო ლი ტი-
კუ რი პრო ცე სე ბის და სის ხ ლი ა ნი თუ ვარ დე ბი ა ნი რე ვო ლუ ცი ე ბის მი უ-
ხე და ვად, ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი თუ დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე-
ბი ჯერ ჯე რო ბით არც სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ბირთვს წარ მო ად გენს 
და არც, სამ წუ ხა როდ, პო ლი ტი კუ რი კონ სენ სუ სის. ისე თი ცნე ბე ბი, რო-
გო რე ბი ცაა „ტოლერანტობა”, „მრავალფეროვნება”, „ადამიანის უფ ლე-
ბე ბი” კვლა ვაც არ არის სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ ტექ ს ტის მყა რი ნა წი ლი – 
თუმ ცა, ცხა დი ა, არ სე ბობს და მა თი არ ტი კუ ლა ცი აც გვხვდე ბა რო გორც 
პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რე ბის მხრი დან, ისე სა ზო გა დო ებ რივ დის კუ სი ებ ში.

სა ზო გა დო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი ბირ თ ვის გან მ საზღ ვ რელ კონ ფი გუ-
რა ცი ად რჩე ბა რე ლი გი უ რად შე ფე რი ლი ნა ცი ო ნა ლიზ მი – რა საც თა ვი-
სი ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი აქვს, რომ ლე ბიც საბ ჭო თა წარ სულ ში უნ და 
ვე ძე ბოთ. ლი ბე რა ლუ რი პრინ ცი პე ბის მი უ ღებ ლო ბა კი ნიშ ნავს, რომ 
ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში არ არ სე ბობს შე თან ხ მე ბა იმა ზე, თუ რო გორ უნ-
და მოხ დეს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და ხში რად ერ თ მა ნე თის თ ვის მი უ ღე ბე ლი 
ჯგუ ფე ბის თა ნა არ სე ბო ბა. ლი ბე რა ლიზ მი, ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტია 
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saqarTvelo: mRelvare gardamavali etapi

ხომ ერ თ -ერთ უმ თავ რეს მიზ ნად სწო რედ ამას ისა ხავს – სა ზო გა დო ე-
ბის წი აღ ში აუცი ლებ ლად და გარ და უ ვა ლად არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი, 
სო ცი ა ლუ რი, იდე ო ლო გი უ რი კონ ფ ლიქ ტე ბის მარ თ ვას და რა ცი ო ნა-
ლურ კა ლა პოტ ში მო თავ სე ბას1, სხვა დას ხ ვა ჯგუფ სა და ინ დი ვიდს შო-
რის თა ნაცხოვ რე ბის ფორ მე ბის ძი ე ბას. მაგ რამ ჩვენს კო ლექ ტი ურ აღ-
ქ მა ში „ერის” დო მი ნან ტუ რი სა ხე მო აზ რე ბუ ლია არა იმ დე ნად რო გორც 
თა ვი სუ ფა ლი, თა ნას წო რი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ დი ვი დე ბის ერ თო ბა, 
არა მედ უფ რო რო გორც ის ტო რი ა, რე ლი გი ა, ეთ ნო სი, ტრა დი ცია და 
„სისხლი” – და, შე სა ბა მი სად, რა ი მე ნიშ ნით გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი უმ ცი რე სო-
ბა ხში რად აღიქ მე ბა „უცხო” სხე უ ლად. 

ek le si a, na ci o na liz mi da sab Wo Ta iner cia 

ამ ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი დის კურ სის ერ თ -ერთ ცენ ტ რა ლურ სა ვა ნედ თუ 
წი ა ღად სა ქარ თ ვე ლო ში მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია გვევ ლი ნე ბა. მე-
ტიც – ჩე მი აზ რით, ეკ ლე სია სა კუ თა რი თა ვის ლე გი ტი მა ცი ას უწი ნა რე-
სად სწო რედ ეთ ნო ნა ცი ო ნა ლიზ მით ახ დენს. ამ ინ ს ტი ტუ ტის წარ მო მად-
გე ნელ თა სა ჯა რო დის კურ ს ში რე ლი გი ურ სა კითხებ ზე ბევ რად უფ რო 
ხში რად გვხვდე ბა ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი იდე ო ლო გი ის შე მად გე ნე ლი ქვე ნა-
რა ტი ვე ბი – იქ ნე ბა ეს ქარ თ ვე ლი ერის რჩე უ ლო ბის, მი სი მსხვერ პ ლო ბის, 
სა მო მავ ლო გაბ რ წყი ნე ბის თუ სხვა თე მე ბი. ამას თან, ამა ვე დის კურ სის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლია ან ტი და სავ ლუ რი სენ ტი მენ ტიც – და სავ ლე თის 
წარ მო ჩი ნე ბა დე ნა ცი ო ნა ლი ზე ბულ, ცოდ ვით მო ცულ სივ რ ცედ, რო მე-
ლიც შთან თ ქ მით და წაშ ლით ემუქ რე ბა ქარ თულ ეროვ ნულ თვით მ ყო ფა-
დო ბას და ტრა დი ცი ებს. (აქ ალ ბათ ისიც უნ და ით ქ ვას, რომ სა ქარ თ ვე-
ლოს ეკ ლე სი ის წი აღ ში შემ ხ ვედ რი ქსე ნო ფო ბი უ რი, ან ტი ლი ბე რა ლუ რი 
და ან ტი და სავ ლუ რი ინ ტო ნა ცი ე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნა დაა გან პი რო ბე ბუ ლი 
რუ სე თის სა ეკ ლე სიო სივ რ ცეს თან სი ახ ლო ვით. ამ სივ რ ცის თ ვის კი ეს 
გან წყო ბე ბი ის ტო რი უ ლა დაა და მა ხა სი ა თე ბე ლი – იქ ნე ბა ეს დიდ წი ლად 
რე ლი გი ით ნა საზ რ დო ე ბი რუ სუ ლი მე სი ა ნიზ მი თუ ერე ტი კოს ევ რო-
პას თან და პი რის პი რე ბუ ლი მოს კო ვის, რო გორც „მესამე და უკა ნას კ ნე-
ლი რო მის” მე ტა ფო რა. რუ სე თის სა ეკ ლე სიო წრე ებ ში დღე საც ხში რად 
გვხვდე ბა მო საზ რე ბა, რომ „უცხოელი დე მო ნე ბი” ებ რ ძ ვი ან „წმინდა რუ-
სეთს”. რუ სე თის პატ რი არ ქი ლი ბე რა ლიზმს გმობს და აცხა დებს, რომ ის 
კო ლაფსს და აპო კა ლიფსს მო ი ტანს. თუმ ცა, ქარ თულ დის კურ ს ზე რუ-

1  Freeden, M. (editor, 2001), Reassessing Political Ideologies: The Durability of Dissent, Lon-
don: Routledge. 
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სე თის სა ეკ ლე სიო სივ რ ცის გავ ლე ნა ძა ლი ან რთუ ლი თე მაა და მას ამ 
მოხ სე ნე ბის ფარ გ ლებ ში ვერ შე ვე ხე ბით). 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მკა ფი ოდ გა მოვ ყოთ ერ თი ას პექ ტი. სა ქარ თ ვე ლოს 
მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია სა კუ თარ თავს მო ი აზ რებს და წარ მო ა ჩენს 
ინ ს ტი ტუ ტად, რო მელ მაც უდი დე სი კვა ლი და ატყო სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო-
რი ულ გან ვი თა რე ბას, ის სწო რე ბას იღებს ძველ, „რენესანსის” პე რი ო დის 
სა ქარ თ ვე ლო ზე, და თვლის, რომ ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბა სწო-
რედ მან შე მო ი ნა ხა და საბ ჭო თა ეპო ქას გა და არ ჩი ნა. შემ თხ ვე ვი თი არაა 
ისიც, რომ სწო რედ ეკ ლე სია გვევ ლი ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მო ნარ ქი ის 
აღ დ გე ნის იდე ის მთა ვარ სუ ლის ჩამ დ გ მე ლად. თუმ ცა, ჩე მი აზ რით, რე-
ა ლუ რი ვი თა რე ბა სხვაგ ვა რი ა. ერ თი მხრივ, ცხა დი ა, რომ დღე ვან დე ლი 
ეკ ლე სია გარ კ ვე ულ წი ლად მარ თ ლაც საზ რ დო ობს კონ ფი გუ რა ცი ე ბით, 
რომ ლებ საც საბ ჭო ე თის წი ნა სა ქარ თ ვე ლოს ვუ კავ ში რებთ. თუმ ცა, მე ო-
რე მხრივ, მე ვე თან ხ მე ბი მო საზ რე ბას, რო მელ საც მკვლე ვა რი კა ტია რიხ-
ტერ სი რუ სე თის ეკ ლე სი ის შე სა ხებ გა მოთ ქ ვამს2 და ვთვლი, რომ სა ქარ თ-
ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს პო ლი ტი კურ კულ ტუ რა ზე ყვე ლა ზე დი დი გავ ლე ნა 
მა ინც საბ ჭო თა წარ სულ მა მო ახ დი ნა. საბ ჭო თა სის ტე მა სწო რედ იმი ტომ 
იყო „ტოტალიტარული”, რომ მის წი აღ ში ალ ტერ ნა ტი უ ლი იდე ო ლო გი ე ბი 
თუ სუბ კულ ტუ რუ ლი სივ რ ცე ე ბი ვერ ცოცხ ლობ და. სის ტე მის იდე ო ლო-
გი უ რი და პო ლი ტი კუ რი სა ცე ცე ბი იდე ებ ზე და ფუძ ნე ბულ ყვე ლა სივ რ ცე-
ში აღ წევ და – და ის, რომ ამ სა ცე ცებს ვერც ეკ ლე სია გა და ურ ჩა, სი ახ ლე 
ალ ბათ არა ვის თ ვი სა ა. სა პატ რი არ ქოს დღე ვან დე ლი იერარ ქე ბი დან ბევ რი 
საბ ჭო თა კავ ში რის დრო საც მსა ხუ რობ და – და დღე ვან დე ლი ეკ ლე სი ის 
პო ლი ტი კურ კულ ტუ რა ზე მა თი წარ სუ ლი, სა ვა რა უ დოდ, მნიშ ვ ნე ლო ვან 
გავ ლე ნას ახ დენს. 

მე ტიც – ნა ცი ო ნა ლიზ მის ის ვა რი ა ცი ა, რო მელ საც დღე ვან დელ სა ზო-
გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში და სა ეკ ლე სიო დის კურ ს ში ვაწყ დე ბით (მას ზე მოთ 
ეთ ნო ნა ცი ო ნა ლიზ მი ვუ წო დეთ, სხვე ბი მი თო პო ე ტურ ნა ცი ო ნა ლიზ მად 
მო იხ სე ნი ე ბენ) – დიდ წი ლად, ასე ვე საბ ჭო თა სის ტე მის ნა ყო ფი ა. ნა ცი ო-
ნა ლიზ მის ეს ვერ სია სწო რედ საბ ჭო თა წი აღ ში წარ მო იშ ვა, ერ თი მხრივ, 
რო გორც ალ ტერ ნა ტი ვა და გარ კ ვე უ ლი დი სი დენ ტუ რი იმ პულ სის მა ტა-
რე ბე ლი დის კურ სი, მე ო რე მხრივ კი, სა კუთ რივ სის ტე მის მი ერ მხარ-
და ჭე რი ლი მი თო ლო გი ა. ამ ტექ ს ტ ში, შეზღუ დუ ლი თე მა ტი კის გა მო, 
ვერ შე ვე ხე ბი იმ კომ პ ლექ სურ თე მას, თუ პი რა დად სტა ლინ მა რა გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნა ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, თით ქოს და 

2  Richters, K., The Post-Soviet Russian Orthodox Church: Politics, Culture and Greater Russia, 
Oxon: Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series, 2013.
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ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი საბ ჭო თა იმ პე რი უ ლი ჩარ ჩოს კონ ტექ ს ტ ში – 
„ერის” გან საზღ ვ რე ბის შე მუ შა ვე ბით, რო მე ლიც მო ი ცავ და ენას, კულ-
ტუ რას, ის ტო რი ას, ეკო ნო მი კას და, უწი ნა რე სად, კონ კ რე ტულ ტე რი ტო-
რი ას3. საკ მა რი სი იქ ნე ბა ვთქვათ, რომ საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი-
კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტი, გან სა კუთ რე ბით 1960-70-იანი წლე ბი დან, მშვი-
დად უყუ რებ და და ზოგ ჯერ წა ა ხა ლი სებ და კი დეც „ხნიერ და და უცხ-
რო მელ ქარ თულ სის ხ ლ ზე” და ერის სხე ულ ში ვე რა გუ ლად შე მო პა რულ 
„გუგულის ბარ ტყ ზე” (ე.ი. „უცხოზე”) და წე რილ ლექ სებს, ისე ვე რო გორც 
ეროვ ნულ ტრა დი ცი ებ ზე იგა ვუ რი კი ნო ე ნით გა და ღე ბულ ფილ მებს – იმ 
პი რო ბით, თუ ეს სენ ტი მენ ტე ბი კულ ტუ რის სივ რ ცით შე მო ი ფარ გ ლე ბო-
და და პო ლი ტი კურ სტა ტუს კ ვოს არ შე უქ მ ნი და პრობ ლე მას.

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ ეთ ნო თუ მი თო პო ე ტუ რი ნა ცი ო-
ნა ლიზ მი დო მი ნან ტუ რი პო ლი ტი კუ რი იდე ო ლო გია გახ და – რა მაც 1990-
იან წლებ ში ქვე ყა ნას არა ერ თი ტრა გი კუ ლი შე დე გი მო უ ტა ნა. ამ მძი მე 
გა მოც დი ლე ბის მი უ ხე და ვად, ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი კონ ფი გუ რა ცი ე ბი და 
მა თი თან მ დე ვი გან წყო ბე ბი – ქსე ნო ფო ბი ა, შო ვი ნიზ მი და დიდ წი ლად 
გა მო გო ნილ ტრა დი ცი ებ ზე ფიქ სა ცია – დღემ დე რჩე ბა სა ზო გა დო ე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბი თი ბირ თ ვის მთა ვარ შე მად გე ნელ ას პექ ტე ბად. ამ სა ზო გა-
დო ებ რივ გან წყო ბებს თა ვი სი, და მო უ კი დე ბე ლი დი ნა მი კა თუ ტრა ექ ტო-
რია აქვს – მაგ რამ მათ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას პო ლი ტი კურ ცხოვ-
რე ბა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბიც ახ დენს. 

av to ri ta ru li mo der ni za cia da mi si (u ku) Se de ge bi

ვი თა რე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად დამ ძიმ და ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა-
ში – „ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” მმარ თ ვე ლო ბის პი რო ბებ ში. ამ ძა ლამ, 
რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო ვი და კულ ტუ რუ ლი გა ნახ ლე ბის, ლი ბე-
რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის თუ და სავ ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის სა ხე ლით, თა-
ვი სი ძა ლის მი ე რი მმარ თ ვე ლო ბით, ძა ლა დობ რი ვი ნა ბი ჯე ბით, ზე მო დან 
ქვე მოთ მი მარ თუ ლი ზე და პი რუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ით თუ უკი დუ რე სად 
ტლან ქი ვეს ტერ ნი ზა ცი ით, სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ლი ბე რა ლუ-
რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის გამ ყა რე ბა კი არა, ამ ფა სე უ ლო ბე ბის კი დევ უფ რო 
მე ტად დის კ რე დი ტა ცია გა მო იწ ვი ა. ძველ და „მუმიფიცირებულ” მენ ტა-
ლი ტეტ თან ბრძო ლა „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დ გო მი პო ლი ტი კუ რი 
დის კურ სის მთა ვარ ლო ზუნ გად იყო ქცე უ ლი; მაგ რამ ცხრა წლის გან-
მავ ლო ბა ში არც პო ლი ტი კურ და არც სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში არ 

3  ან დ რო ნი კაშ ვი ლი, ზ., სტალინის კულ ტის გავ ლე ნა ქარ თულ ნა ცი ო ნა ლიზ მ ზე: იყო თუ არა 
სტა ლი ნი ქარ თ ვე ლი <http://lib.ge/book.php?author=1591&book=10185>.
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შემ დ გა რა სიღ რ მი სე უ ლი და რა ცი ო ნა ლუ რი დის კუ სია იმის თა ო ბა ზე, 
მა ინც რო გორ, ან რა ტომ უნ და მომ ხ და რი ყო ეს მას შ ტა ბუ რი კულ ტუ-
რუ ლი ცვლი ლე ბა, რას ნიშ ნავ და ჩვენს კონ ტექ ს ტ ში მო დერ ნი ზა ცი ა, ან 
რო გო რი იყო ის ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც უნ და შე ეც ვა ლა ეს ლა მის 
საფ რ თხო ბე ლად ქცე უ ლი „ძველი მენ ტა ლი ტე ტი”.

ამ გ ვა რი დის კუ სი ის არარ სე ბო ბა ში მხო ლოდ პო ლი ტი კურ მმარ თ-
ველ კლასს ვერ და ვა და ნა შა უ ლებთ – ცხა დი ა, რომ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე, 
სო ლი და რო ბა ზე და თა ნაცხოვ რე ბის ფორ მებ ზე მსჯე ლო ბა უწი ნა რე-
სად თა ვად სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბის საქ მე უნ და იყოს. მაგ რამ სა ზო-
გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ის დაწყე ბა რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო ძა ლი ან 
რთუ ლი აღ მოჩ ნ და. ჯერ ერ თი, სა ა მი სო ძა ლა თა ვად „ლიბერალებად” 
მო აზ რე ბულ ჯგუ ფებს თუ ინ დი ვი დებს არ აღ მო აჩ ნ დათ – მა თი ნა წი ლი 
„ნაციონალური მოძ რა ო ბის” მომ ხ რე იყო და ამ პო ლი ტი კურ ძა ლას თან 
და კავ ში რე ბულ ფი გუ რად აღიქ მე ბო და, რაც მა თი პო ზი ცი ე ბის დის კ რე-
დი ტა ცი ას იწ ვევ და; სხვე ბი კო მუ ნი კა ცი ი სას ძი რი თა დად „ენჯიოების” 
მშრალ და სწორ ხა ზო ვან დის კურსს იყე ნებ დ ნენ და ამის გა მო ვერ ახერ-
ხებ დ ნენ მომ ხ რე ე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რ დას. თუმ ცა „ლიბერალების” 
ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე და ელი ტიზ მ ზე კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი ზე ზი 
იყო ის, რომ ქვე ყა ნა ში სა კუთ რივ სივ რ ცე არ არ სე ბობ და ამ გ ვა რი დის-
კუ სი ის თ ვის. გავ ლე ნი ა ნი მე დია – მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით მა უწყე ბე-
ლი ტე ლე ვი ზი ე ბი – ხე ლი სუფ ლე ბის პრო პა გან დის ტულ სამ სა ხურ ში იყო 
გა ნუხ რე ლად ჩა ყე ნე ბუ ლი. ამ სწორ ხა ზო ვა ნი პრო პა გან დის სა პირ წო ნედ 
კი მე ო რე უკი დუ რე სო ბა – შე უ რი გებ ლად ოპო ზი ცი უ რი მე დია გაჩ ნ და, 
ბევ რად ნაკ ლე ბი და ფარ ვის ზო ნით, მაგ რამ ურ ყე ვად რა დი კა ლუ რი, ან-
ტი სა ხე ლი სუფ ლო პა თო სით. 

დის კუ სი ის ჩახ შო ბამ, მე დი ის პო ლა რი ზე ბამ, პო ლი ტი კუ რი ელი ტის 
ძა ლის მი ერ მა მო დერ ნი ზა ტო რულ მა პა თოს მა და კულ ტუ რუ ლი ცვლი-
ლე ბე ბის თე მის ტრი ვი ა ლი ზა ცი ამ ცუ დი შე დე გე ბი მო ი ტა ნა. იმის ნაც ვ-
ლად, რომ ცნე ბე ბი – „ლიბერალიზმი”, „ტოლერანტობა” თუ „დასავლური 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი” – სა ზო გა დო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი ბირ თ ვის მყა რი ნა-
წი ლი გამ ხ და რი ყო, ისი ნი ბევ რი მო ქა ლა ქის თვალ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გაც ვე თი ლი და აზ რ გა მოც ლი ლი გახ და. ეს ცნე ბე ბი დიდ წი ლად იქ ცა 
ბრტყელ, მუ ყა ოს მსგავს დის კურ სად – რო მე ლიც, უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, 
უსი ცოცხ ლოდ და ერ თ გან ზო მი ლე ბი ა ნად, უარეს ში კი, ნე გა ტი უ რად და 
ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის თ ვის საფ რ თხის მა ტა რებ ლად აღიქ მე ბა. 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რია ისიც, რომ „ნაც მოძ რა ო ბის” მი ერ ინი-
ცი რე ბუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ის, ბრჭყვი ა ლა ფა სა დე ბის და გრან დი ო ზუ ლი 
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პრო ექ ტე ბის ფონ ზე, ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის თით ქ მის ნა ხე ვა რი უმ ძი მეს 
სი ღა რი ბე ში გა ნაგ რ ძობ და ცხოვ რე ბას. დო მი ნან ტუ რი იდე ო ლო გი ის რან-
გ ში აყ ვა ნი ლი სა ბაზ რო ოპ ტი მიზ მის და გა ბა ტო ნე ბუ ლი ნე ო ლი ბე რა ლუ რი 
კონ ფი გუ რა ცი ე ბის ფონ ზე, ამ ადა მი ა ნე ბის ხმა, მა თი პრობ ლე მე ბი მარ-
გი ნა ლი ზე ბუ ლი და მიჩ ქ მა ლუ ლი რჩე ბო და. ალ ბათ სწო რედ ეს მა სობ რი ვი 
ეკო ნო მი კუ რი სა სო წარ კ ვე თა გახ და იმის ერ თ -ერ თი მი ზე ზი, რომ ეკ ლე-
სი ის გავ ლე ნა ბო ლო წლებ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და – ადა მი ა ნებ მა 
ნუ გე ში ეკ ლე სი ის წი აღ ში იპო ვეს. 

ეკო ნო მი კუ რი სა სო წარ კ ვე თა, და უც ვე ლო ბა, სი ღა რი ბე, ხვა ლინ დე ლი 
დღის გა ურ კ ვევ ლო ბა ბევ რი ში შის სა ფუძ ველს ქმნის – იქ ნე ბა ეს ცვლი-
ლე ბე ბის ში ში, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლის ში ში, თუ უცხო ე ლე ბის ში ში. სი ღა რი ბე, 
თა ვი სი შემ ზა რა ვი ყო ველ დღი უ რო ბით, სა ზო გა დო ე ბა ში ნი ჰი ლიზმს აღ-
ვი ვებს – რაც, თა ვის მხრივ, ნო ყი ე რი ნი ა და გი ხდე ბა პო პუ ლის ტი ლი-
დე რე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც მთა ვარ იარა ღად ქსე ნო ფო ბი ას იყე ნე ბენ და 
„უცხოსგან” მტრის ხა ტის შექ მ ნით ეძე ბენ პო პუ ლა რო ბას. 

axa li dro e bis (po li ti ku ri) ek leq ti ka 

ამ გ ვა რი პო პუ ლის ტი ფი გუ რე ბის ნაკ ლე ბო ბას ნამ დ ვი ლად არ უჩი-
ვის ის პო ლი ტი კუ რი კო ა ლი ცი ა, რო მელ მაც 2012 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის 
არ ჩევ ნებ ში „ნაციონალური მოძ რა ო ბა” და ა მარ ცხა და ქვეყ ნის მმარ-
თ ველ ძა ლად იქ ცა. მე ტიც – წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში „ქართული 
ოც ნე ბის” რი გი წარ მო მად გენ ლე ბის რი ტო რი კა უწი ნა რე სად სწო რედ 
ქსე ნო ფო ბი ურ მო ტი ვებს ეყ რ დ ნო ბო და. იყო გან ცხა დე ბე ბი რო გორც 
მკვიდ რი უმ ცი რე სო ბე ბის, ისე ახა ლი იმიგ რან ტე ბის თუ უცხო ე ლი ინ-
ვეს ტო რე ბის წი ნა აღ მ დეგ. ეს ფი გუ რე ბი ამა ვე ჭრილ ში წარ მო ა ჩენ დ-
ნენ „ნაციონალურ მოძ რა ო ბა საც” – რო გორც ტრა დი ცი ებ თან მებ რ-
ძოლ, უცხო ძა ლას, რო მელ მაც ქარ თულ ეროვ ნულ იდენ ტო ბას შე უქ-
მ ნა საფ რ თხე.

ეს შე ხე დუ ლე ბე ბი ხში რად ის მო და, თუმ ცა იმის თქმა, რომ მხო ლოდ 
ისი ნი გან საზღ ვ რავ და კო ა ლი ცი ის ღი რე ბუ ლე ბით ორი ენ ტა ცი ას, ალ-
ბათ მა ინც არ იქ ნე ბა სწო რი. „ქართული ოც ნე ბა” მრა ვალ ფე რო ვა ნი და 
ეკ ლექ ტუ რი წარ მო ნაქ მ ნი ა, რო მე ლიც პო პუ ლისტ ქსე ნო ფო ბებ თან ერ-
თად, აერ თი ა ნებს სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე ხან გ რ ძ ლი ვი ლი ბე რა ლუ რი 
ტრა დი ცი ის მქო ნე რეს პუბ ლი კურ პარ ტი ას, და სხვა პროგ რე სულ ძა-
ლებს. ამას თან, რაც ალ ბათ ყვე ლა ფერ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, კო ა ლი ცი ის 
სუ ლის ჩამ დ გ მე ლი, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი, რო გორც წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი-
ოდ ში, ისე პრე მი ერ მი ნის ტ რად ყოფ ნის ხან მოკ ლე პე რი ოდ ში საკ მა ოდ 
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რა დი კა ლურ და ხმა მა ღალ გან ცხა დე ბებს აკე თებ და შე უწყ ნა რებ ლო ბის 
წი ნა აღ მ დეგ (მაგალითად, მი სი სიტყ ვე ბი, რომ სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბი ჩვე უ ლებ რი ვი და თა ნას წო რი მო ქა ლა ქე ე ბი არი ან და რომ ჩვენს სა-
ზო გა დო ე ბას მო უ წევს ამას თან შე რი გე ბა. მა ღა ლი რან გის მო ხე ლის გან 
ამ გ ვა რი მკა ფიო მე სი ჯი უპ რე ცე დენ ტო შემ თხ ვე ვა იყო სა ქარ თ ვე ლოს 
ჰო მო ფო ბი ურ რე ა ლო ბა ში).

თუმ ცა, ღი რე ბუ ლე ბი თი სიჭ რე ლის ფონ ზე, ახალ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ, 
სა ერ თო ჯამ ში, რამ დე ნი მე ნა ბი ჯით პირ და პირ შე უწყო ხე ლი სა ზო გა-
დო ე ბა ში რე ლი გი უ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მის და ქსე ნო ფო ბი უ რი გან წყო ბე-
ბის გან მ ტ კი ცე ბას. ამ ნა ბი ჯებს შო რის იყო, მა გა ლი თად, ბუნ დო ვა ნი 
ლო ზუნ გი, რო მელ საც ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მა ღალ ჩი ნოს ნე ბი მან ტ-
რა სა ვით იმე ო რებ დ ნენ პირ ვე ლი თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში – „რომ უმ-
ცი რე სო ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა არ უნ და ხდე ბო დეს უმ რავ ლე სო ბის 
უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვის ხარ ჯ ზე” (რაც „უმრავლესობის ტი რა ნი ად” ცნო-
ბი ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის დამ ყა რე ბის კენ მო წო დე ბად შეგ ვიძ-
ლია გა ვი გოთ). ხე ლი სუფ ლე ბამ ვერ გა არ თ ვა თა ვი რამ დე ნი მე სო ფელ-
ში მუს ლი მე ბის შე ვიწ რო ე ბის და ჩაგ ვ რის აღ კ ვე თას; ხო ლო 2013 წლის 
17 მა ი სის ბაკ ქა ნა ლი ას – რო ცა სა პატ რი არ ქომ სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე-
სო ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ ძა ლა დო ბის ინ ს პი რი რე ბით ღი ად და დე მონ ს ტ-
რა ცი უ ლად უგუ ლე ბელ ყო მო ქა ლა ქე ე ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბე ბი 
და აჩ ვე ნა, რომ თუ მო ი სურ ვებს, კა ნონ ზე მაღ ლა დად გე ბა – სა ხელ მ-
წი ფომ მხო ლოდ იმით უპა სუ ხა, რომ რამ დე ნი მე ინ დი ვიდს, მათ შო რის, 
ორ სა სუ ლი ე რო პირს, ფორ მა ლუ რი, დიდ წი ლად სიმ ბო ლუ რი დატ ვირ-
თ ვის მქო ნე ბრა ლი წა უ ყე ნა. 

aram ya ri per s peq ti va 

შე სა ბა მი სად, იმ ვი თა რე ბა ში, რო მელ შიც ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა 
დღეს იმ ყო ფე ბა – და რო მელ საც ზე მოთ ღი რე ბუ ლე ბი თი გზაჯ ვა რე დი-
ნი ვუ წო დეთ – საფ რ თხე მარ თ ლაც ბევ რი ა. ქვე ყა ნა თით ქ მის ათ წ ლი ა ნი 
ავ ტო რი ტა რუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ის ნე გა ტი ურ შე დე გებს იმ კის. ავ ტო რი-
ტა რიზ მ მა უფ რო გა ამ ძაფ რა ისე დაც არ სე ბუ ლი რა დი კა ლუ რი გან წყო ბე-
ბი; ზე და პი რუ ლი და ზე მო დან ქვე მოთ წა მო სუ ლი „ვესტერნიზაციის” და 
სა ხელ მ წი ფოს რეპ რე სი უ ლი აპა რა ტე ბის ძა ლის მი ე რი და ძა ლა დობ რი ვი 
ნა ბი ჯე ბის პა სუ ხად, ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში კი დევ უფ რო მე-
ტად გაძ ლი ერ და რე ლი გი უ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მი, ქსე ნო ფო ბია და ან ტი ლი-
ბე რა ლუ რი გან წყო ბე ბი – რო გორც სა ზო გა დო ე ბის წი აღ ში, ისე პო ლი ტი-
კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტის შიგ ნით. 

salome asaTiani 
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მაგ რამ რა ო დენ რთუ ლიც უნ და იყოს, დღე ვან დელ ვი თა რე ბას ერ თი 
დი დი უპი რა ტე სო ბაც აქვს – სა დის კუ სიო სივ რ ცის გახ ს ნა და ღი რე ბუ-
ლე ბებ ზე დის კუ სი ის თ ვის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ჩე ნა. სა ლა პა რა კო 
თე მა უამ რა ვია – იქ ნე ბა ეს სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სო ლი და რო ბა, მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, რო გორც კო ლექ ტი უ რი სი კე თე, თუ 
რე ლი გი ის გან თა ვი სუ ფა ლი სა ჯა რო სივ რ ცის, ანუ სე კუ ლა რუ ლი პრინ-
ცი პე ბის დაც ვის აუცი ლებ ლო ბა. ამ ჟა მინ დე ლი რთუ ლი სო ცი ო- კულ ტუ-
რუ ლი ვი თა რე ბა და კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბის იდე ის მი მართ ერ თ გ ვა რი 
დაღ ლი ლო ბა ამ გ ვარ დის კუ სი ას დი დად ოპ ტი მის ტურ პერ ს პექ ტი ვას არ 
უქა დის. მაგ რამ ეს მა ინც უნ და შევ ძ ლოთ – რად გან ამ თე მებ ზე კა მა თის 
და ახ ლე ბუ რი კონ სენ სუ სის ფორ მი რე ბის გა რე შე, ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა 
ვერ შე ძ ლებს შედ გეს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, თა ვი სუ ფა ლი, თა ნას წო რი და პა-
სუ ხის მ გე ბე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის ერ თი ან კო ლექ ტი ვად.
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qu Cis aq ti viz mi - axa li po li ti ku ri dis kur si?

ნე ბის მი ერ სე მი ნარ ზე, ვორ ქ შოპ სა თუ სხვა ანა ლო გი ურ შეკ რე ბებ ზე, 
რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ცე სე ბის ანა ლიზს ეძღ ვ ნე ბა, ყო ველ თ-
ვის ბევრს სა უბ რო ბენ სა ზო გა დო ე ბის მზა ო ბა ზე, რე ა ლუ რად იყოს ჩარ-
თუ ლი სა კუ თა რი სა არ სე ბო გა რე მოს გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად გან ხორ ცი ე-
ლე ბულ აქ ტი ვო ბებ ში.

აღი ა რე ბენ რა სა ზო გა დო ე ბის როლს თა ვად სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ-
რე ბა ში, რო გორც წე სი, პროგ ნო ზე ბის გა კე თე ბი სას ნათ ლად იკ ვე თე ბა 
იდე ა ლის ტუ რი ხედ ვე ბის მთე ლი კას კა დი. მი უ ხე და ვად პო ლი ტი კუ რი 
მრწამ სი სა თუ მსოფ ლ მ ხედ ვე ლობ რი ვი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი სა, იწყე ბა რი გი 
პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის აპო ლო გი ა: კა ი როს ტაჰ რი რი, კი ე ვის მა ი და-
ნი, სტამ ბო ლის ტაქ სი მი, „დაიკავე უოლ სტრი ტი” – ფე ის ბუ ქი სა და ტვი-
ტე რის რო ლი ამ მოვ ლე ნებ ში…

ისი ნი, ვინც სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით უკ მა-
ყო ფი ლო ნი არი ან, ოც ნე ბო ბენ, რომ ანა ლო გი უ რი პრო ცე სე ბი მათ 
სამ შობ ლო შიც და იწყოს. ისი ნი კი, ვინც სტა ტუს კ ვოს შე ნარ ჩუ ნე ბი-
სა კენ მი ის წ რაფ ვი ან, აცხა დე ბენ, რომ მსგავ სი მათ თან უკ ვე მოხ-
და და არ სე ბუ ლი სის ტე მა ასე თი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გი ა. არა ვი-
თა რი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს, რას გუ ლის ხ მო ბენ ამა ში: 2003 წლის 
„ვარდების რე ვო ლუ ცი ას” თუ 2012 წლის ოქ ტომ ბ რის, სა მარ თ ლი ა-
ნო ბის აღ დ გე ნის ლო ზუნ გით გან ხორ ცი ე ლე ბულ რე ვო ლუ ცი ურ არ-
ჩევ ნებს.

ინ ტე ლექ ტუ ალ თა მე ინ ს ტ რი მი უარ ყო ფი თად აფა სებს ამ ხედ ვე ბის 
ოპო ნენ ტ თა ნე ბის მი ერ მცდე ლო ბას – სა ხელ მ წი ფოს თუ ერის სა ჭი რო ე-
ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა ა მარ თ ლონ ამა თუ იმ ქვეყ ნის რო მე ლი მე ხე ლი-
სუფ ლე ბის ნა ბი ჯე ბი, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავს სა ხალ ხო მოძ რა ო ბის 
ამ თა ნა მედ რო ვე გა მოვ ლი ნე ბე ბის შეზღუდ ვას.

TviT m mar T ve lo ba VS qu Cis aq ti viz mi  

Te o ri u li kon fi gu ra cia da 

sa qar T ve los ma ga li Ti

და ვით ლო სა ბე რი ძე
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სა მარ თ ლი ა ნო ბა მო ითხოვს აღი ნიშ ნოს: ის ხალ ხი, ვინც აცხა დებს, 
რომ ანა ლო გი უ რი რამ მათ ქვე ყა ნა ში უკ ვე მოხ და, ნა წი ლობ რივ მარ თა-
ლი ა. საპ რო ტეს ტო გა მოს ვ ლე ბი დე და ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში სრუ ლი ა დაც 
არ არის ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის შე დე გი. ასე თი რამ 
ხში რი იყო უახ ლო ეს წარ სულ შიც და უფ რო ად რე ულ პე რი ო დებ შიც. XX 
სა უ კუ ნის 80-იანი წლე ბის II ნა ხე ვარ ში თბი ლი სის, ბა ქო სა და ერევ ნის 
მთა ვა რი ქუ ჩე ბი და მო ედ ნე ბი წარ მო ად გენ და სწო რე დაც რომ ქუ ჩის 
აქ ტი ვო ბის სცე ნებს. დე და ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში სა ხალ ხო დე მოკ რა ტი-
ის მე თო დე ბით წარ მო ე ბუ ლი პო ლი ტი კა XIX სა უ კუ ნის პა რიზ შიც ჩანს 
(დრეიფუსართა და ან ტიდ რე ი ფუ სარ თა და პი რის პი რე ბა), ძველ რომ შიც 
გვხვდე ბა (ფორუმზე პო ლი ტი კურ დაჯ გუ ფე ბა თა ხში რად სის ხ ლი ა ნი და-
პი რის პი რე ბა ნი), ათე ნურ პო ლის შიც (აგორაზე გა მარ თუ ლი პო ლე მი კე ბი, 
რა საც ხში რად ოს ტ რა კიზ მი მოს დევ და) და შუ მერ შიც (ურში ურუ ქა გი ნას 
მმარ თ ვე ლო ბა, რაც ამ უკა ნას კ ნე ლი სათ ვის ტრა გი კუ ლად დას რულ და).

თა ვად იდე ა, რომ ხალ ხ მა, „კარგმა ადა მი ა ნებ მა”, სა მარ თ ლი ა ნო ბა სა-
ჯა როდ, ყვე ლას თვალ წინ აღას რუ ლონ, ერ თი შე ხედ ვით, მი სა სალ მე ბე-
ლია და კე თი ლი სა და ბო რო ტის მა რა დი უ ლი ბრძო ლის ამ სახ ველ რო ბინ 
ჰუ დის, ზო რო სა თუ მრგვა ლი მა გი დის რა ინ დე ბის მი თებ ში გა დავ ყა-
ვართ, სა დაც კე თი ლი ყო ველ თ ვის სძლევს ბო როტს.

სამ წუ ხა როდ, რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში ასე თი რამ არ ც თუ ისე ხში რად 
გვხვდე ბა. ჯერ ერ თი, სი კე თეს და ბო რო ტე ბას შო რის ან გა რი ში, სა შუ-
ა ლოდ, ფრე ა. გა მარ ჯ ვე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნო ბის გვერ დით უოტ ტა ი ლე-
რის ლონ დო ნუ რი ფი ას კოც არის, პა რი ზის კო მუ ნაც, პე ტერ ბურ გის სის-
ხ ლი ა ნი კვი რაც და, თუ გნე ბავთ, 1989 წლის თბი ლი სუ რი 9 აპ რი ლიც.

ამას თან, კე თი ლის გა მარ ჯ ვე ბა ყო ველ თ ვის სი კე თის გა მარ ჯ ვე ბას არ 
ნიშ ნავს. ხში რად იჩენს თავს „დრაკონის სინ დ რო მი”, რო ცა დრა კო ნის 
დამ მარ ცხე ბე ლი რა ინ დი მოგ ვი ა ნე ბით თა ვად იქ ვე ვა დრა კო ნად. ის რა ე-
ლის მე ფე სა უ ლი, ცინ ში ხუ ან დი ჩი ნეთ ში, ზულ ფი კარ ბჰუ ტო პა კის ტან-
ში, სამ ხ რეთ ამე რი კის კა უ დი ლი ო თა მთე ლი წყე ბა, აიათო ლა ხო მე ი ნის 
დე მოკ რა ტი უ ლი რე ვო ლუ ცია და მი სი შე დე გე ბი, ავ ღა ნე ლი მო ჯა ჰე დე-
ბის ტრან სფორ მა ცია თა ლი ბა ნად და მრა ვა ლი სხვა მა გა ლი თი ოპ ტი მიზ-
მის სა ფუძ ველს ნაკ ლე ბად იძ ლე ვა.

დღე საც არ არის ნა თე ლი, რა შე დე გე ბით დას რულ დე ბა ის ექ ს პე რი-
მენ ტი, რო მე ლიც „არაბული გა ზაფხუ ლის” სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი და ვინ 
შერ ჩე ბა ხე ლი სუფ ლე ბას. სა მა გი ე როდ, უკ ვე ფაქ ტი ა, რომ „ფერადი რე-
ვო ლუ ცი ე ბის” და სავ ლურ მა დოქ ტ რი ნამ „დემოკრატიის შუ ქუ რე ბის” აღ-
მო ცე ნე ბას ხე ლი ვერ შე უწყო.
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to le ran to bis de fi ci ti: „,,Cven~”, ,,„isini~” da me si is mo lo di ni 

დღე ი სათ ვის ყვე ლა (ან თით ქ მის ყვე ლა) თან ხ მ დე ბა, რომ ტო ტა ლი ტა-
რუ ლი აზ როვ ნე ბის წე სის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია ხედ ვე ბის მაქ სი მა-
ლის ტუ რი პო ლა რი ზა ცი ა: თეთ რი და შა ვი, ჩვენ და ისი ნი, ხალ ხის მე-
გობ რე ბი და ხალ ხის მტრე ბი, სწო რი და არას წო რი იდე ო ლო გი ე ბი და ა.შ.

ასე თი ოპო ზი ცი ე ბის სის ტე მა ისე ვე ძვე ლი ა, რო გორც თა ვად სა ზო-
გა დო ე ბა და მა შინ გაჩ ნ და, რო ცა ადა მი ან მა და ნა წევ რე ბუ ლი მეტყ ვე-
ლე ბა და იწყო. „ჩვენ” (ბაბილონელები, ელი ნე ბი) კარ გე ბი ვართ, „ისინი” 
(ლულუბელები, ბარ ბა რო სე ბი) – ცუ დე ბი, რო მელ თაც მეტყ ვე ლე ბაც არ 
შე უძ ლი ათ და მხო ლოდ „ლუ-ლუ” და „ბარ-ბარ” ძა ხი ლით გა მო ხა ტა ვენ 
გრძნო ბებს. ჩვენ კარ გი მთი ე ლე ბი (მთაგორიან არე ალ ში მცხოვ რებ ნი) 
ვართ, ხო ლო ისი ნი, ვინც სტე პებ ში (ველებზე) ცხოვ რო ბენ – ვე ლუ რე ბი 
(ე.ი. ცუ დე ბი) არი ან. სლა ვე ბი მეტყ ვე ლე ბად (სლავიანე), ხო ლო გერ მა ნუ-
ლი ტო მე ბი მუნ ჯე ბად (ნემცი) იყ ვ ნენ მიჩ ნე ულ ნი.

ასე თი ეტი მო ლო გი უ რი შტუ დი რე ბის უკან მკაც რი რე ა ლო ბა დგას. თეთ-
რად და შა ვად და ყო ფა არამარ ტო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის საწყი სი 
ეტა პი სათ ვის იყო და მა ხა სი ა თე ბე ლი. ქრის ტი ა ნე ბი (ჯვაროსნები) რომ კარ-
გე ბი ვართ, ხო ლო მუს ლი მე ბი (თათრები) – ცუ დე ბი, ეს სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე-
ლამ ვი ცით. არის ტოკ რა ტი ი სათ ვის მე სა მე წო დე ბა მდა ბი ო თა კონ გ ლო მე-
რა ტი იყო, რო მელ საც მხო ლოდ მსა ხუ რე ბის ფუნ ქ ცია ეკის რე ბო და. ბოლ-
შე ვი კე ბი სა ზო გა დო ე ბას კლა სობ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით ყოფ დ ნენ 
(ბნელი მღვდლე ბი, თა ვად -აზ ნა უ რე ბი და ვა ჭარ - ბურ ჟუ ე ბი vs მუ შურ - გ ლე-
ხუ რი წარ მო მავ ლო ბის მშრო მე ლი ხალ ხი), ხო ლო ნა ცის ტე ბი – რა სობ რი-
ვი და ბი ო ლო გი უ რი ნიშ ნით (არიელები vs მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი ებ რა ე ლე ბი, 
ბო შე ბი და ჰო მო სექ სუ ა ლე ბი).

დას კ ვ ნა ნა თე ლი ა: თუ გვინ და, „კარგმა” ხალ ხ მა „ამოისუნთქოს და 
გა ი ხა როს”, „ცუდები” (ინკვიზიციისათვის კუ დი ა ნე ბი და ერე ტი კო სე ბი, 
ჩე კის ტე ბი სათ ვის – ტროც კის ტე ბი, უკ ლო ნის ტე ბი და მა თი ოჯა ხის წევ-
რე ბი) უნ და გა ვა ნად გუ როთ.

და რაც მთა ვა რი ა: ასე თი და ყო ფა სა ზო გა დო ე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ-
რავ ლე სო ბი სათ ვის იყო მი სა ღე ბი და ლი დერ თა პო ლი ტი კის ლე გი ტი მა-
ცი ას სწო რედ „აგრესიულად მორ ჩი ლი უმ რავ ლე სო ბა” ახ დენ და.

პრი მი ტი ვის ტუ ლი, ორ პო ლუ სი ა ნი შე ფა სე ბის მო დე ლი, რო ცა სა ზო გა-
დო ებ რივ ჯგუ ფებს შო რის არ სე ბულ მთელ სპექტრს ვერ ხე დავ, ცალ კე-
ულ ინ დი ვიდს ასა კობ რი ვი გან ვი თა რე ბის საწყის სტა დი ა ზე ახა სი ა თებს, 
ხო ლო სო ცი უმ ში მი სი არ სე ბო ბა ინ ფან ტი ლიზ მის მა ღალ დო ზა ზე მი უ-
თი თებს.
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ასე თი, გარ კ ვე ულ წი ლად, ინ ფან ტი ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის არ სე ბო ბა 
იწ ვევს კარ გი ლი დე რის (მესიის) პერ მა ნენ ტულ მო ლო დინს. ნოს ტალ გია 
მკაცრ, მაგ რამ სა მარ თ ლი ან და ბრძენ ლი დერ ზე ადა მი ან თა მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ნა წი ლი სათ ვის სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნა ა. ამას თან, რაც 
უფ რო გა ნუ ვი თა რე ბე ლია (ინტელექტუალურად, პო ლი ტი კუ რად, ეკო ნო-
მი კუ რად) ადა მი ან თა ესა თუ ის ჯგუ ფი, მით უფ რო ძლი ე რა დაა მას ში 
წარ მოდ გე ნი ლი „მხსნელის” გა მო ჩე ნის სურ ვი ლი.

გან ვი თა რე ბუ ლი ინ დი ვი დი სათ ვის, რო მე ლიც სა კუ თა რი ფი ზი კუ რი 
თუ გო ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით მეტ - ნაკ ლე ბად სრუ ლად იკ-
მა ყო ფი ლებს სა კუ თარ მოთხოვ ნი ლე ბებს, აბ სო ლუ ტუ რად მი უ ღე ბე ლი, 
ან ნაკ ლე ბად მი სა ღე ბი ა, ნე ბის მი ე რი ფორ მის დიქ ტა ტი სხვა ადა მი ა ნის 
მხრი დან.

eli te bis ur Ti er T b r Zo la - ioli gza ba to no bi sa ken

ზე მოთ ქ მუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ძა ლამ, რო მელ საც ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
სურს მოს ვ ლა ან დარ ჩე ნა, ან გა რი ში უნ და გა უ წი ოს არ სე ბულ გან წყო-
ბებს. ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი გვიჩ ვე ნებს, რომ ინ ფან ტი-
ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა და შე ნარ ჩუ ნე ბა ბევ რად 
უფ რო იოლი ა, ვიდ რე იმ სა ზო გა დო ე ბი სა, რო მე ლიც და მო უ კი დე ბე ლი 
ინ დი ვი დე ბი სა გან შედ გე ბა.

ამი ტომ, ხე ლი სუფ ლე ბას ყო ველ თ ვის აქვს ცდუ ნე ბა, ხე ლი შე უწყოს 
სწო რედ პირ ვე ლი ტი პის სო ცი უ მის გაძ ლი ე რე ბას და შეძ ლე ბის დაგ ვა-
რად და ა სუს ტოს მე ო რე. კა ცობ რი ო ბას მა სობ რი ვი ზომ ბი რე ბის მრა-
ვა ლი აპ რო ბი რე ბუ ლი მე თო დი უნა ხავს და ამ შემ თხ ვე ვა ში არა ვი თა რი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს ამა თუ იმ პო ლი ტი კუ რი ელი ტის მსოფ ლ მ ხედ-
ვე ლობ რივ კუთ ვ ნი ლე ბას. მოქ მე დი ხე ლი სუფ ლე ბის ან ხე ლი სუფ ლე ბა ზე 
პრე ტენ ზი ის მქო ნე ძა ლე ბის ლო ზუნ გებს (სტაბილურობა, მო დერ ნი ზა-
ცი ა, სა მარ თ ლი ა ნო ბა) ამ შემ თხ ვე ვა ში ნაკ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა.

მა გა ლი თი სათ ვის, XX სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ხე-
ლი სუფ ლე ბა (ედუარდ შე ვარ დ ნა ძის რე ჟი მი) მოღ ვა წე ო ბის უმ თავ რეს 
მიზ ნად სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას ისა ხავ და და მი მარ თავ და სხვა-
დას ხ ვა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის და ბა ლან სე ბის პო ლი ტი კას – რაც ხელს 
უწყობ და ად გი ლობ რი ვი არა ფორ მა ლუ რი ელი ტე ბის ხელ ში ძა ლა უფ ლე-
ბის მაქ სი მა ლუ რი კონ ცენ ტ რა ცი ის პრო ცესს. 

სა ზო გა დო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, რო მელ მაც სა კუ თარ თავ ზე 
გა მოს ცა და 90-იანი წლე ბის პირ ვე ლი ნა ხევ რის ქა ო სი, ბევრ რა მე ზე ხუ-
ჭავ და თვალს და მოქ მე დებ და ლო ზუნ გით „მთავარია, მშვი დო ბა იყოს”. 
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რე ჟი მის სიმ ყა რეს გა ნა პი რო ბებ და უმაღ ლე სი ხე ლი სუფ ლის, რო გორც 
მსოფ ლიო მნიშ ვ ნე ლო ბის დიპ ლო მა ტი სა და დამ ბა ლან სებ ლის იმი ჯიც.

შემ თხ ვე ვი თი არ არის, რომ შე ვარ დ ნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბის კრი ზი სის 
პირ ვე ლი ნიშ ნე ბი მის დე საკ რა ლი ზა ცი ას თან ერ თად და იწყო. ძვე ლი 
მმარ თ ვე ლი ელი ტის წი აღ ში გა ჩე ნილ მა ახალ მა პო ლი ტი კურ მა ძა ლამ 
სწო რედ შე ვარ დ ნა ძის ყოვ ლის მ ჭ ვ რე ტე ლო ბის დოგ მა აქ ცია სა და ვოდ 
და ამით ძველ ნო მენ კ ლა ტუ რულ ის ტებ ლიშ მენტს სა კუ თა რი შვი ლი სა-
გან და მარ ცხე ბუ ლი კრო ნო სის ბე დი გა უმ ზა და.

XXI სა უ კუ ნის პირ ვე ლი ათ წ ლე უ ლის და საწყის ში ქვეყ ნის სა თა ვე-
ში მო სუ ლი მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბის მთა ვარ ლო ზუნ გად 
ქვეყ ნის დაჩ ქა რე ბუ ლი მო დერ ნი ზა ცია იქ ცა. სა ქარ თ ვე ლო ში, ისე ვე 
რო გორც მთელ რიგ ტო ტა ლი ტა რულ, ავ ტო რი ტა რულ თუ ნა ხევ რად 
ავ ტო რი ტა რულ რე ჟი მებ ში, „დაჩქარებული და წე ვის” დოქ ტ რი ნამ იწყო 
პრე ვა ლი რე ბა. ლო ზუნ გე ბი „ჩვენ გვაქვს სა უ კე თე სო რე ი ტინ გი სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში”, „ნულოვანი ტო ლე რან ტო ბა და ნა შა ულს”, 
„დასავლეთი ჩვენ გან სწავ ლობს ბევრ რა მეს” და ა.შ., საკ მაო მსგავ სე ბას 
პო უ ლობს გა სუ ლი სა უ კუ ნის მთე ლი რი გი რე ჟი მე ბის ლო ზუნ გებ თან: 
„კარაქის ნაც ვ ლად ზარ ბაზ ნე ბი” (ნაცისტური გერ მა ნი ა), „დავეწიოთ და 
გა ვუს წ როთ აშ შ - სა და ევ რო პას” (საბჭოთა კავ ში რი).

შე ვარ დ ნა ძის უძ რა ო ბის პო ლი ტი კი სა გან დაღ ლილ მა მო სახ ლე ო ბამ 
დაძ ლია პო ტენ ცი უ რი ანარ ქი ის წი ნა შე ში ში და ახა ლი მე ინ ს ტ რი მის 
უპი რო ბო მხარ დამ ჭე რად იქ ცა. ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის პო ზი ცი ას აძ-
ლი ე რებ და ის გა რე მო ე ბაც, რომ სტა ტუს კ ვოს შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, 
ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ელი ტე ბი აპე ლი რე ბას სა ზო გა დო ე-
ბის არამ ზა ო ბა ზე ახ დენ დ ნენ (თეზისი „ხალხი ელი ტამ უნ და წა იყ ვა ნოს 
ნა თე ლი მო მავ ლი სა კენ”). თუმ ცა, რე ა ლუ რად, (უმრავლეს შემ თხ ვე ვა ში 
მა ინც), ამ იდე ა ლის ტუ რი ხედ ვის უკან საკ მა ოდ მა ტე რი ა ლუ რი ინ ტე რე-
სი – ფი ნან სურ, პო ლი ტი კურ თუ სხვა სა ხის რე სურ სებ ზე გა ნუ ყო ფე ლი 
ბა ტო ნო ბის სურ ვი ლი იდ გა.

oc ne ba „„,,sayovelTao de mok ra ti a ze„~” Tu re a lu ri in s ti tu ci e bi?

ნე ბის მი ე რი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რივ ინ ფან ტი-
ლიზ მ ზე აგებს თა ვის სტრა ტე გი ას, ყო ველ თ ვის ახერ ხებს მეტ - ნაკ ლე-
ბად მყა რი სტრუქ ტუ რე ბის შექ მ ნას და გა ნამ ტ კი ცებს თა ვის ბა ტო ნო ბას. 
თუმ ცა, ამა ვე დროს, არ სე ბობს ერ თი პრობ ლე მა, რო მე ლიც, სა ბო ლო-
ოდ, ასე თი რე ჟი მე ბის გარ და უ ვალ მარცხს იწ ვევს: ცნო ბი ლი გა მოთ ქ მა 
– „შეიძლება მთე ლი სა ზო გა დო ე ბა მო ატყუო ცო ტა ხნის გან მავ ლო ბა ში, 

da viT lo sa be ri Ze



107

saqarTvelo: mRelvare gardamavali etapi

ან სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი ატყუო მუდ მი ვად, მაგ რამ შე უძ ლე ბე ლია მთე-
ლი სა ზო გა დო ე ბის მუდ მი ვად მოტყუ ე ბა” – სა ყო ველ თაო უნი ვერ სა ლი ის 
რან გ ში შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ.

წარ სუ ლის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ მარ თ ვის ასე თი სტი ლი, გარ კ ვე-
უ ლი პე რი ო დუ ლო ბით, გა ნა პი რო ბებს სა ზო გა დო ე ბა ში უკ მა ყო ფი ლე ბის 
კრი ტი კუ ლი ინ ტენ სი ვო ბით აკუ მუ ლა ცი ას, რაც ხე ლი სუფ ლე ბის რა დი-
კა ლურ, ხში რად არ ც თუ ისე მშვი დო ბი ან ცვლი ლე ბებს იწ ვევს. რე ვო-
ლუ ცი უ რი ცვლი ლე ბის ხა რის ხი და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად 
ძლი ე რი პრე სის ქვეშ იმ ყო ფე ბო და სო ცი უ მი მო რიგ მღელ ვა რე ბამ დე. 
არ ქი მე დეს ცნო ბი ლი კა ნო ნი პო ლი ტი კა შიც ისე ვე მოქ მე დებს, რო გორც 
ფი ზი კა ში – რაც უფ რო მე ტია ზე წო ლა, მით უფ რო ძლი ე რია იმ ზამ ბა-
რის ენერ გი ა, რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რი შე კუმ შ ვის შემ დეგ იშ ლე ბა. ყირ-
გი ზულ ან და ზას თუ და ვე სეს ხე ბით – „აქლემზე ჯდო მა სჯობს ვირ ზე 
ჯდო მას, მაგ რამ აქ ლე მი დან გად მო ვარ დ ნა უფ რო მტკივ ნე უ ლი ა”.

სა კა ცობ რიო გა მოც დი ლე ბა გვკარ ნა ხობს, რომ უმ ჯო ბე სია შე იქ მ ნას 
სის ტე მა, სა დაც დრო უ ლად მოხ დე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში დაგ რო ვი ლი ნე-
გა ტი უ რი ენერ გი ის და ხარ ჯ ვა („ორთქლის გა მოშ ვე ბა”) და ჩა ნა სა ხო ვან 
მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა. ამ ხედ ვას იზი ა რებ-
დ ნენ არა მარ ტო იდე ა ლის ტი მე ოც ნე ბე ნი ან რე ლი გი უ რი მოღ ვა წე ნი 
(იესო ქრის ტე დან და წი ნას წარ მეტყ ველ მუ ჰა მე დი დან მო ყო ლე ბუ ლი), 
არა მედ სავ სე ბით პრაგ მა ტუ ლი (ზოგჯერ ცი ნიზ მამ დე მი სუ ლი) პი რე ბიც 
(მაკიაველი).

სის ტე მის შექ მ ნა გუ ლის ხ მობს გარ კ ვე უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბას და ამ ინ ს ტი ტუტ თა თა მა შის წე სე ბის შე მუ შა ვე ბას. დე მოკ-
რა ტი უ ლი ტრან ზი ცი ის გზა ზე დამ დ გა რი ქვეყ ნე ბის წი ნა შე დგას გა-
მოწ ვე ვა – შექ მ ნას ხე ლი სუფ ლე ბის კურ ს ზე თან მიმ დევ რუ ლი ზე მოქ მე-
დე ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლის აპ რო ბი რე ბუ ლი ფორ მაა 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა და ამ პრო ცეს ში მო-
ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხის გაზ რ და.

ჩვენ ში ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას ხში რად გა ნი ხი ლა ვენ მხო-
ლოდ ერ თი კუთხით – სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბე ბის მა ღა ლი ხა-
რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა. ახა ლი დე მოკ რა ტი ის ქვეყ ნებ ში, მათ შო რის 
სა ქარ თ ვე ლო ში, რო გორც წე სი, უგუ ლე ბელ ყო ფენ ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის მე ო რე, უმ თავ რეს ფუნ ქ ცი ას – მო სახ ლე ო ბას თან სი ახ-
ლო ვეს. 

გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა, ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას ახა ლი დე-
მოკ რა ტი ის ქვეყ ნებ ში კი დევ ერ თი, არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფუნ ქ-
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ცია ენი ჭე ბა – ხე ლი შე უწყოს ად გი ლებ ზე (რეგიონებში, მცი რე და სახ-
ლე ბებ ში) პო ლი ტი კუ რად აქ ტი უ რი და ამ ბი ცი უ რი (ამ სიტყ ვის ყვე ლა ზე 
პო ზი ტი უ რი გა გე ბით) მო ქა ლა ქე ე ბის წარ მო ჩე ნას და ახა ლი ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბით ად გი ლობ რი ვი სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის, პო ლი ტი კუ-
რი პარ ტი ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბას.

აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ალ ტერ ნა ტი ვას კვლავ დე და ქა-
ლა ქებ ში მა სობ რი ვი, მშვი დო ბი ა ნი ან სის ხ ლი ა ნი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე-
ბის შე დე გად ხე ლი სუფ ლე ბის ზე და დო ნე ზე ელი ტე ბის პერ მა ნენ ტუ ლი 
ცვლა წარ მო ად გენს – რო მელ შიც თა ვი დან ვე ჩა დე ბუ ლია პერ ს პექ ტი ვა-
ში ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა პრე ტენ დენ ტის მი ერ ჩა ნაც ვ ლე ბის აუცი-
ლებ ლო ბაც.

„„„,,samoqalaqo sa zo ga do e ba”„„~ Tu „„„~samoqalaqo sa zo ga do e bis 

or ga ni za ci e bi”„„~?

ზო გა დად, ძნე ლია, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რო ლი ამა თუ იმ 
ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მი რე ბი სა და, კერ ძოდ, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დამ კ ვიდ რე ბის – დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში  
გა და ჭარ ბე ბით იქ ნეს შე ფა სე ბუ ლი. თუმ ცა სა ი მი სოდ, რომ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბა აქ ტი უ რად ჩა ერ თოს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში, თა-
ვად ამ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის არ სე ბო ბაა სა ჭი რო.

საბ ჭო უ რი სის ტე მის დე მონ ტა ჟის შემ დეგ დღის წას რიგ ში დგე ბა ტო-
ტა ლი ტა რიზ მის პე რი ოდ ში მოქ მე დი კვა ზი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
(პროფესიული კავ ში რე ბი, სპორ ტუ ლი კლუ ბე ბი, კო მუ ნის ტუ რი ახალ-
გაზ რ დო ბის კავ ში რი და სხვ.) თა ნა მედ რო ვე, დე მოკ რა ტი ულ ღი რე ბუ-
ლე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბად ტრან ს ფორ მი-
რე ბის სა კითხი.

სა ერ თა შო რი სო და და სავ ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აქ ცენტს თა ვი დან-
ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სეგ მენ ტე ბის (პოლიტიკური პარ ტი ე-
ბი, მე დი ა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, პრო ფე სი უ ლი 
კავ ში რე ბი და ა.შ.) გაძ ლი ე რე ბა ზე აკე თებ დ ნენ. გან სა კუთ რე ბით კარ გი, 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, „სასათბურე”, პი რო ბე ბი შე ექ მ ნათ სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს (სსო-ები – ე.წ. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი).

ვი ნა ი დან ახა ლი დე მოკ რა ტი ის ქვეყ ნებ ში ად გი ლობ რი ვი წყა რო ე ბი დან 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და ფი ნან სე ბა ფაქ ტობ რი ვად არ ხდე ბო და 
და არ ხდე ბა, ტრან ს ფორ მა ცი ის პრო ცეს ში, მთე ლი რი გი წარ მა ტე ბე ბის 
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მი უ ხე და ვად, გა მოვ ლინ და და სავ ლუ რი პო ლი ტი კის ორი ნაკ ლი. ჯერ ერ-
თი, დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მე ბი ერ თი ან თარ გ ზე არის მოჭ-
რი ლი და ნაკ ლე ბად ით ვა ლის წი ნებს ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ ლო-
კა ლურ ნი უ ან სებს; მე ო რე – რაც უფ რო დი დია დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ა, 
მით უფ რო ძნე ლად ახ დენს ის ადაპ ტი რე ბას ად გი ლობ რივ, სწრა ფად 
ცვა ლე ბად გა რე მო ში. ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა ამა თუ იმ პროგ რა-
მის გან ხილ ვა რამ დე ნი მე წე ლი მიმ დი ნა რე ობ და ყვე ლა ბი უ როკ რა ტი უ ლი 
ფორ მა ლო ბის დაც ვით და რო ცა მი სი იმ პ ლე მენ ტა ცია და იწყო, გა ირ კ ვა, 
რომ ქვე ყა ნა ში უკ ვე სრუ ლი ად სხვა რე ა ლო ბა არ სე ბობ და. არა ნაკ ლებ 
პრობ ლე მა ტუ რია გან ს ხ ვა ვე ბე ბი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ 
შე მუ შა ვე ბულ დღის წეს რიგ სა და ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ, ყვე ლა ზე უფ რო 
მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვებს შო რის.

ასეთ პი რო ბებ ში, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე-
ლო ში, ისე ვე რო გორც გარ და მა ვა ლი დე მოკ რა ტი ის ბევრ ქვე ყა ნა ში, 
წარ მოდ გე ნი ლია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მხარ და ჭე რი-
ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბით, გარ კ ვე ულ წი ლად, 
მოქ ცე უ ლია ორ ცეცხლს შუა – დო ნორ თა მი ერ შე მუ შა ვე ბულ დღის წეს-
რიგს, „დაგეგმილ სტა ბი ლუ რო ბა სა” (ერთი მხრივ) და მო სახ ლე ო ბის რე-
ა ლურ სა ჭი რო ე ბებს (მეორე მხრივ) შო რის. რა ო დენ სამ წუ ხა როც უნ და 
იყოს, დე მოკ რა ტი ის მხარ დამ ჭერ მა და სავ ლურ მა პროგ რა მებ მა, გან ვი-
თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ნაც ვ ლად, სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი შექ მ ნა.

შე დე გად, სსო- თა რო ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბა ზე 
სუს ტია და მთლი ა ნად დო ნორ თა შე ფა სე ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ასე-
თი ტი პის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი ან ტუ რა ჟის, 
„პოტიომკინის სოფ ლე ბის” როლს ას რუ ლებს და კრი ზი სულ პე რი ო დებ ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ზე გავ ლე ნას ვერ ახ დენს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ზე. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა ხით არ სე ბუ ლი სა მო ქალა ქო სა ზო გა დო ე ბის არა ე ფექ-
ტუ რო ბის მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა XX სა უ კუ ნის 70-იანი წლე ბის ირა ნის 
მოვ ლე ნე ბი მო ვი ტა ნოთ. ირან ში არ სე ბობ და ელი ტა რუ ლი სსო -ე ბი, რომ-
ლე ბიც და სავ ლე თი დან ფი ნან ს დე ბო და, მა თი წარ მო მად გენ ლე ბი და დი-
ოდ ნენ დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რებ ზე და 
და სავ ლე თი სათ ვის გა სა გე ბი ტერ მი ნო ლო გი ით მეტყ ვე ლებ დ ნენ. ირა-
ნის ის ლა მუ რი რე ვო ლუ ცი ის დაწყე ბი სას კი გა ირ კ ვა, რომ ამ სსო- თა და 
ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის ინ ტე რე სე ბი ძი რე-
უ ლად გან ს ხ ვავ დე ბო და ერ თ მა ნე თი სა გან.
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სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
მე ქა ნიზ მის, რე ა ლუ რად მოქ მე დი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა სი ცოცხ ლო აუცი ლებ ლო ბას წარ-
მო ად გენს. პერ მა ნენ ტუ ლი კრი ზი სე ბის წარ მო შო ბი სას, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ანარ ქი ი სა და ქა ო სის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა პირ წო ნე ა. სწო რედ ამ გზით, თან და თა ნო ბით დაკ მა ყო ფილ დე ბა სა-
ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბიც და ასე ვე გაძ ლი ერ დე ბი ან ლო კა ლუ რი სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც დღეს მოქ მედ ნო მენ კ ლა-
ტუ რულ - კ ლა ნურ სის ტე მას ჩა ა ნაც ვ ლე ბენ.
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ზედ მე ტია იმის მტკი ცე ბა, რომ ქა ლა ქი, რო გორც ასე თი, უწი ნა-
რე სად, სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რუ ლი ფე ნო მე ნი ა. მე-20 სა უ კუ ნის 
უდი დე სი ამე რი კე ლი ურ ბა ნის ტი, ავ ტო რი წიგ ნი სა „ქალაქების 

კულ ტუ რა”1, ლუ ის მამ ფორ დი მი იჩ ნევ და, რომ: „საკუთრივ ენას თან ერ-
თად, ადა მი ა ნის ხე ლოვ ნე ბის უდი დეს ნი მუ შად ქა ლა ქი რჩე ბა”2. 

ქა ლა ქის, ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცის სო ცი ა ლუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი ბუ ნე ბის 
წარ მო ჩე ნა წი თელ ძა ფად გას დევს დიდ გან მა ნათ ლე ბელ თა ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლურ ნა აზ რევს. აქ მხო ლოდ ორს გა ვიხ სე ნებთ, რომ ლებ საც ათას-
ზე მე ტი წე ლი აშო რებს ერ თ მა ნე თის გან. ჯერ კი დევ VI-VII სა უ კუ ნე ე ბის 
მიჯ ნა ზე მოღ ვა წე, ქა ლაქ სე ვი ლი ის გა მო ჩე ნილ ეპის კო პოსს – ისი დო-
რეს ეს მო და, რომ „ქალაქად იწო დე ბა არა ქვე ბი, არა მედ მო სახ ლე ნი”; 
არა „განაშენიანების ტი პი (urbs), არა მედ ადა მი ან თა ერ თო ბის ხა სი ა თი 
(civitas)”. სა მა სი წლის წინ გა ის მა ქა ლა ქის იმა ნენ ტუ რი ბუ ნე ბის გან მ საზღ-
ვ რე ლი სიტყ ვე ბი, რო მელ თა ტოლ ფა სი თა ნა მედ რო ვე ურ ბა ნის ტი კა შიც 
არ მე გუ ლე ბა. ეს სიტყ ვე ბი ჩვენს თა ნა მე მა მუ ლეს, ჯე რაც სა თა ნა დოდ 
და უ ფა სე ბელ სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ანს ეკუთ ვ ნის: „თანამრავლობასა და 
თა ნა სახ ლო ბა სა ქ ა ლ ა ქ სა ხე ლე დე ბის, ვი ნათ გან კა ცი ერ თი ვერ კმა 
ეყო ფის თავ სა თვის სა, არა მედ რა თა შე ვე წე ო დეთ ერ თი მე ო რე სა და სარ-
გე ბელ სა მი ვა ნა ყო ფებ დეთ”.

ძნე ლი და სა ნა ხი არ არის, რომ ორი ვე სენ ტენ ცია ქა ლა ქის ბი ნა რულ, ორ-
გან ზო მი ლე ბი ან, მაგ რამ ერ თ მა ნე თის გან გა ნუ ყო ფელ, სო ცი ა ლურ - კულ-
ტუ რულ და მა ტე რი ა ლურ - სივ რ ცით სის ტე მა ში, პრი ო რი ტეტს სწო რედ 
პირ ველს ანი ჭებს. ურ ბა ნუ ლი გა რე მოს ამ ორი მხა რის თა ნა ფარ დო ბა, 
სა ზო გა დო ებ რივ და სხვა და ნიშ ნუ ლე ბის სივ რ ცე ებს შო რის ოპ ტი მა ლუ-
რი ბა ლან სის მიღ წე ვა, სა ბო ლო ოდ გან საზღ ვ რავს ამა თუ იმ ქა ლა ქის ფუ-

Tbilisis sazogadoebrivi \

sivrceebis peripetiebi

ლადო ვარდოსანიძე

1  Mumford, L., The Culture of Cities, A Harvest Book, Harcourt Brace & Company, San Diego, 
New York, London 1996.

2 „With language itself, it [city] remains man’s greatest work of art”. 
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ძემ დე ბელ თვი სე ბას, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე ურ ბა ნის ტი კა ში ცნო ბი ლია 
„საცხოვრებლად ვარ გი სი ქა ლა ქის” (liveable city) სხარ ტი გან საზღ ვ რე ბით.

ამ მხრივ, რას თან გვაქვს საქ მე თბი ლის ში? ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხის 
გა ცე მა შე საძ ლე ბე ლია ურ ბა ნის ტუ ლი პო ზი ცი ე ბი დან, თბი ლი სის არ-
ქი ტექ ტუ რულ - გეგ მა რე ბი თი გან ვი თა რე ბის რეტ როს პექ ტი ვი სა და 
დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბით. მაგ რამ თა ვი დან სა ჭი როა 
„საზოგადოებრივი სივ რ ცის” რა ო ბის გან საზღ ვ რა.

qa la qi da sa zo ga do eb ri vi siv r ce 

ზო გა დი გა გე ბით, სა ზო გა დო ებ რი ვი, სა ჯა რო სივ რ ცე არის ის სივ რ ცე 
და /ან შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი, რომ ლი თაც ყვე ლა ადა მი ანს და უბ რ კო ლებ-
ლად შე უძ ლია სარ გებ ლო ბა. სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის მა გა ლი თე ბად 
გა მოდ გე ბა მო ედ ნე ბი, ქუ ჩე ბი, ტრო ტუ ა რე ბის ჩათ ვ ლით; ბაღ - პარ კე ბი, 
პლა ჟე ბი თუ სხვა სა რეკ რე ა ციო ზო ნე ბი და ობი ექ ტე ბი; აგ რეთ ვე, მუ ზე-
უ მე ბი, სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კე ბი, სპორ ტუ ლი ნა გე ბო ბე ბი, სა ნა ხა ო ბი თი 
ობი ექ ტე ბი, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და სხვა ამ გ ვა რი ინ-
ს ტი ტუ ცი ე ბის შე ნო ბე ბი და ა.შ. 

ამ უნი ვერ სა ლურ მიდ გო მას თან ერ თად, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ სა-
ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის ში ნა არ სობ რი ვი დატ ვირ თ ვა და მი სი გა მო ყე ნე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა დი ა პა ზო ნი და მო კი დე ბუ ლია ამა თუ იმ კულ ტუ რის 
მოთხოვ ნებ ზე და ად გი ლობ რივ რეგ ლა მენ ტა ცი ა ზე – ფორ მა ლი ზე ბულ სა 
თუ არა ფორ მა ლურ ზე, სრუ ლი ად თა ვი სუ ფალ ზე ან ნა წი ლობ რივ შემ ზღუ-
დავ ზე. მა გა ლი თად, აშ შ -ის პრაქ ტი კა ში გვხვდე ბა პარ კე ბი თა და სკვე რე-
ბით სარ გებ ლო ბის აკ რ ძალ ვა არა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის.

ყვე ლა ქვე ყა ნა ში მოქ მე დებს სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ებ ში ადა მი ან-
თა ქცე ვის მეტ - ნაკ ლე ბად ხის ტი შეზღუდ ვე ბი. ე.წ. ან ტი სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ქცე ვის აკ რ ძალ ვა ეფუძ ნე ბა რო გორც ზო გად სა კა ცობ რი ო, ისე 
ად გი ლობ რივ ეთ ნო კულ ტუ რულ თუ რე ლი გი ურ ნორ მებ სა და ტრა დი-
ცი ებს, აგ რეთ ვე სა ნი ტა რი ულ - ჰი გი ე ნურ მოთხოვ ნებს. სა ზო გა დო ებ-
რივ სივ რ ცე ში შე უ რაცხ მ ყო ფელ და უხამს ქმე დე ბებს, რო გორც წე სი, 
მი ე კუთ ვ ნე ბა მო შარ დ ვა და დე ფე კა ცია (გაიხსენეთ ჩვე ნი ქა ლა ქის მი-
წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლე ლე ბი ან, სუ ლაც, სა დარ ბა ზო ე ბი), გა შიშ ვ ლე ბა 
და სქე სობ რი ვი აქ ტე ბი, ნარ კო ტი კე ბი სა და ალ კო ჰო ლის მოხ მა რე ბა. 
ეს აკ რ ძალ ვე ბი ხან და ხან, ჩვე ნი თვალ საზ რი სით, კუ რი ო ზულ ფორ მებ-
საც იძენს – მა გა ლი თად, ნი უ -ი ორ კ ში მოქ მე დი აკ რ ძალ ვა – „no public 
drinking” („ალკოჰოლის სა ჯა როდ მი ღე ბა აკ რ ძა ლუ ლი ა”) – ვრცელ დე ბა 
სა კუ თა რი სახ ლის გა რე კი ბე ებ ზეც, ჯა რი მა 25 დო ლა რი ა.
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ბო ლო ხანს, სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის ცნე ბა, აკა დე მი უ რი თვალ საზ-
რი სით, დრა მა ტუ ლად გა ფარ თოვ და – მის ორ გა ნულ ნა წი ლად ხში რად 
იგუ ლის ხ მე ბა ვირ ტუ ა ლუ რი სივ რ ცეც; ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში მთა ვა რია ის 
უნი ვერ სა ლუ რი, გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი პლატ ფორ მა, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია 
თა ვი სუ ფა ლი შეხ ვედ რე ბი, უც ნობ ადა მი ა ნებ თან კო მუ ნი კა ცი ა, სა ჯა-
რო გზავ ნი ლე ბის გა კე თე ბა და, სა ბო ლო ოდ – სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ყო ვე ლი ვე ეს კი, სწო რედ ურ ბა ნუ ლი გა რე მოს იმა ნენ-
ტუ რი თვი სე ბა ა. აქ გა სახ სე ნე ბე ლია კი დევ ერ თი სენ ტენ ცი ა: „ქალაქმა, 
შე იძ ლე ბა, არც შვას გე ნი ო სე ბი, მაგ რამ ის ერ თ მა ნეთს ახ ვედ რებს მო-
აზ როვ ნე ებს”. სხვა თა შო რის, ეს კარ გად ეს მო დათ საბ ჭო თა იდე ო ლო-
გებს – გა ვიხ სე ნოთ, თუნ დაც, იმ დ რო ინ დე ლი მი ლი ცი ის მბრძა ნებ ლუ რი 
მი მარ თ ვა ქუ ჩა ში მო სე ირ ნე ადა მი ა ნე ბი სად მი: „დაიშალეთ!, და ი შა ლეთ!” 
(რუსულად უფ რო მკაც რად ჟღერ და: „По трое не собираться!”).

თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში, სა დაც მიმ დი ნა რე ობს 
ფი ზი კუ რი სივ რ ცის მნიშ ვ ნე ლო ბის ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბა და ვირ ტუ ა-
ლუ რი სივ რ ცი სა და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის პო ზი ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, 
თა ვის თა ვად დგე ბა სო ცი ა ლურ თუ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში სა კუთ-
რივ ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცის ტრან ს ფორ მი რე ბუ ლი რო ლის სა კითხი. ით ვ-
ლე ბა, რომ მთე ლი რი გი ბო ლოდ რო ინ დე ლი სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი 
მოვ ლე ნე ბი  სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში ისე ჩა ი სა ხა, რომ ყო ველ თ ვის რო დი 
ხერ ხ დე ბა ამ მოვ ლე ნე ბის კონ კ რე ტუ ლი ინი ცი ა ტო რის დად გე ნა. ამ კონ-
ტექ ს ტ ში გა ნი ხი ლა ვენ ეგ ვიპ ტის რე ვო ლუ ცი ას, მოს კოვ ში პო ლი ტი კურ 
გა მოს ვ ლებს. შე და რე ბით ახალ მოვ ლე ნებს შო რის და ვა სა ხე ლებ სტამ-
ბოლ ში, ტაქ სი მის უბან ში პარ კის გა და სარ ჩენ აქ ცი ებს; ფრან კ ფურ ტ ში 
„Blockupy” მოძ რა ო ბის ქუ ჩა ში გა მოს ვ ლას; ევ რო პის დე და ქა ლა ქე ბის პე-
რი ფე რი ულ სა ძი ნე ბელ უბ ნებ ში, სო ცი ა ლურ საცხოვ რის ში დაგ რო ვი ლი 
აგ რე სი ის გად მოფ რ ქ ვე ვას ცენ ტ რა ლურ ქუ ჩა- მო ედ ნებ ში – პა რი ზი სა და 
სტოკ ჰოლ მის მა გა ლი თე ბიც საკ მა რი სი ა. არც ჩვე ნი ბო ლოდ რო ინ დე ლი 
სა ზო გა დო ებ რივ - პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბაა მოკ ლე ბუ ლი სა ჯა რო სივ რ-
ცე ში ასახ ვის ფორ მებს.

ხან და ხან, აკა დე მი ურ წრე ებ ში გა ის მის აზ რი, რომ ქა ლა ქის სივ რ ცე, 
„ადგილი”, რო გორც ასე თი, კარ გავს თა ვის ტრა დი ცი ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას. 
ფი ლო სო ფო სებს და კულ ტუ რო ლო გებს სა მეც ნი ე რო მი მოქ ცე ვა ში შე მო-
აქვთ ურ ბა ნუ ლი გა რე მოს ისე თი კა ტე გო რი ე ბი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, 
„უადგილობა” (placelessness), რაც თით ქოს გუ ლის ხ მობს „ადგილის” ავ თენ-
ტუ რო ბის და კარ გ ვას. ან, „არ-ადგილი” (non-place) – ისე თი კა ტე გო რი ა, რო-
მე ლიც, მა თი აზ რით, ასა ხავს თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლურ ტენ დენ ცი ებს – 
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ადა მი ან თა მო ბი ლო ბას, ში და სა ქა ლა ქო მო ბი ლო ბის ჩათ ვ ლით; არ გა აჩ ნია 
ავ თენ ტუ რო ბა, სა კუ თა რი ის ტო რი ა, ფუნ ქ ცი უ რი არ სი და არ მო ნა წი ლე ობს 
პი როვ ნე ბის იდენ ტო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში.

ამას თან ერ თად, სულ უფ რო და მა ჯე რე ბე ლი ხდე ბა ის თე ზი სი, რომ 
რე ა ლურ დე მოკ რა ტი ულ პო ლი ტი კას ესა ჭი რო ე ბა ე.წ. open-minded 
spaces (ამ ნე ო ლო გიზმს მო ვი აზ რებთ რო გორც „გახსნილობისადმი, კო-
მუ ნი კა ცი ი სად მი მიდ რე კი ლი სივ რ ცე”). ეს ის სივ რ ცე ა, სა დაც ადა მი ან-
თა არა მარ ტო დიდ რა ო დე ნო ბას, არა მედ მრა ვალ ფე როვ ნე ბა საც აქვს 
თა ვი სუ ფა ლი თა ნა არ სე ბო ბის ყვე ლა პი რო ბა; სუ ფევს და უ გეგ მა ვი, მო უ-
ლოდ ნე ლი, სპონ ტა ნუ რი ქმე დე ბე ბის ატ მოს ფე რო; არის უსაფ რ თხო და 
კე თილ გან წყო ბი ლი თა ვი სუ ფა ლი, კრე ა ტი უ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის მი მართ. 
ამის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, „single-minded spaces” წარ მო ად გენს ცალ სა-
ხა, ხის ტად დე ტერ მი ნი რე ბულ, მო ნო ფუნ ქ ცი ურ, ქა ლაქ გეგ მა რე ბი თი 
თვალ საზ რი სით „ზონირებულ” ტე რი ტო რი ას, სა დაც შე უძ ლე ბე ლია სო-
ცი ა ლუ რი სივ რ ცის ში ნა გა ნი ბუ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა მოვ ლე ნა.
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სო ცი ა ლუ რი სივ რ ცის თა ო ბა ზე აკა დე მი უ რი, გან ყე ნე ბუ ლი მსჯე ლო-
ბის გაგ რ ძე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა; მაგ რამ, ურ ბა ნის ტის ამო ცა ნა დღეს 
სხვა რა მე ში მდგო მა რე ობს. ეს ამო ცა ნა ჩვენს ქა ლა ქებ ში, უწი ნა რე სად 
თბი ლის ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცე ე ბის ემან სი პა ცია და გან ვი თა რე-
ბა ა. მარ თ ლაც, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბის კრის ტა ლი-
ზა ცი ა ში დი დი იყო ვირ ტუ ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის რო ლი, მაგ რამ, 
იმ შემ თხ ვე ვებ შიც, კონ კ რე ტუ ლი, სა ზო გა დო ებ რი ვად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
შე დე გი სწო რედ რომ სო ცი ა ლურ სივ რ ცე ში, კონ კ რე ტულ „ადგილზე” 
შედ გა ან ჩა ი სა ხა. ზო გა დად, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სივ რ ცე ე ბი ქა ლაქ ში არ კარ გავს თა ვის და ნიშ ნუ ლე ბას, ისი ნი გარ კ ვე ულ 
ევო ლუ ცი ას გა ნიც დის და სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან გაც ნო ბი ე რე ბას, გა-
თა ვი სე ბას და დაც ვას სა ჭი რო ებს.

ით ვ ლე ბა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცე, თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი-
უ ლი გა გე ბით, ათენ ში ჩა მო ყა ლიბ და აგო რას სა ხით, რო მე ლიც რამ დე ნი-
მე ფუნ ქ ცი ას ითავ სებ და – რე ლი გი ურს, ინ ფორ მა ცი ულს, სა ვაჭ როს და, 
რაც უწი ნა რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია – წარ მო ად გენ და დე მო სის თავ შეყ-
რის ად გილს. ან ტი კურ რომ ში ფო რუ მე ბი ას რუ ლებ და ამ და ნიშ ნუ ლე-
ბას. შუა სა უ კუ ნე ებ ში, პა რი ზე ლე ბი „ახალ ხიდ ზე” იკ რი ბე ბოდ ნენ – ახა-
ლი ამ ბე ბის გა სა გე ბად და ერ თ მა ნეთ თან გა სა ზი ა რებ ლად. ტფი ლის საც 
ჰქონ და ანა ლო გი უ რი ად გი ლი – „სალაყბო”, რო მელ მაც მე-19 სა უ კუ ნის 
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და საწყი სის თ ვის დღე ვან დე ლი თა ვი სუფ ლე ბის მო ედ ნის ად გილ ზე ამო-
ი ნაც ვ ლა; მთა ვარ სა ვაჭ რო სივ რ ცედ კი „თათრის მო ე და ნი” და „სომხის 
ბა ზა რი”, იგი ვე „შუა ბა ზა რი” (დღეს – კო ტე აფხა ზის ქუ ჩა) რჩე ბო და.

რუ სე თის იმ პე რი ის მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ მა მო ი ტა ნა სა ზო გა დო-
ებ რი ვი სივ რ ცე ე ბის ნო მენ კ ლა ტუ რის გა ფარ თო ე ბა – მათ შო რის იყო 
სა ჯა რო ბაღ - პარ კე ბი, სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის პირ ვე ლი მა გა ლი თე ბი 
და სხვა. ტფი ლი სის სა ზო გა დო ე ბის გარ კ ვე ულ ნა წილ ში იმ დროს გა-
ბა ტო ნე ბუ ლი „ტფილისური (სუბ)კულტურის” ცალ სა ხად მას კუ ლი ნუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის გა მო, „აზიელი” ტფი ლი სე ლე ბის დროს ტა რე ბის შე უც-
ვ ლელ ად გი ლე ბად რჩე ბო და ქა ლა ქის იმ დ რო ინ დე ლი შე მო გა რე ნის – 
ორ თა ჭა ლის, კრწა ნი სის, ვე რეს ბა ღე ბი. ამას თან, გა ვიხ სე ნოთ მდი ნა რე 
მტკვარ ზე, ტი ვებ ზე დარ დი მან დუ ლი ქე ი ფის მე ტად თა ვი სე ბუ რი ტფი-
ლი სუ რი ტრა დი ცი ა. 

ქა ლა ქის სივ რ ცით - ფუნ ქ ცი უ რი წყო ბის თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სო ა, 
რომ, თუ შუა სა უ კუ ნე ე ბის ტფი ლის მა შექ მ ნა ნა ხევ რად სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სივ რ ცის თა ვი სე ბუ რი ფე ნო მე ნი ტე რა სუ ლი საცხოვ რე ბე ლი გა ნა შე ნი ა-
ნე ბის ბა ნი ა ნი (ბრტყელი) სა ხუ რა ვე ბის ფორ მით, მას შემ დეგ, რაც 1828 
წელს, რუ სე თის იმ პე რა ტო რის ბრძა ნე ბუ ლე ბით, აიკ რ ძა ლა ქუ ჩებ ზე გა-
მა ვა ლი სახ ლე ბი სათ ვის ბრტყე ლი სა ხუ რა ვის მოწყო ბა, ნა ხევ რად სა ზო-
გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის ფუნ ქ ცია ახ ლა დაღ მო ცე ნე ბულ მა „ტფილისურმა 
ეზომ” იტ ვირ თა.

სხვა თა შო რის, ასე თი ეზო ე ბის ფორ მი რე ბას ახა ლი უბ ნე ბის გა ნა შე-
ნი ა ნე ბა ში იმ პე რა ტი უ ლად ითხოვ დ ნენ სა ერ თო იმ პე რი უ ლი „საქალაქო 
დე ბუ ლე ბის”3 სა ფუძ ველ ზე. 1886 წელს, ტფი ლი სის სა ქა ლა ქო სა თათ ბი-
როს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი – „ქალაქის მცხოვ რებ თათ ვის 
გან კუთ ვ ნი ლი სა ვალ დე ბუ ლო პი რო ბე ბი მშე ნებ ლო ბის ნა წილ ში”4, მი სი 
მუხ ლი 19: „მშენებლობისას ნე ბის მი ერ თა ვი სუ ფალ ნაკ ვეთ ზე, რომ ლის 
ფარ თო ბი 48-დან (ძველ უბ ნებ ში 24 კვ.საჟ) 80 კვ.საჟ - მ დე ა, აუცი ლებ-
ლად უნ და დარ ჩეს თა ვი სუ ფა ლი, გა და უ ხუ რა ვი ეზო, რომ ლის ზო მა ნაკ-
ვე თის მე ოთხედ ზე ნაკ ლე ბი არ იქ ნე ბა, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად კვად რა ტუ-
ლი ფორ მით. 80 კვ.საჟ - ზე მე ტი ფარ თო ბის მქო ნე ნაკ ვე თი სათ ვის ეზოს 
ზო მა გა ნი საზღ ვ რე ბა სულ მცი რე 20 კვ.საჟ -ით. ეს დე ბუ ლე ბა გა მო ი ყე-
ნე ბა უკ ვე გა ნა შე ნი ა ნე ბუ ლი ნაკ ვე თე ბის მი მარ თაც, შე ნო ბის კა პი ტა ლუ-

3  „Городовое Положение” и Жалованная грамота дворянству с принадлежащими к оным 
узаконениями. СПб., 1817.

4  „Обязательные для городских жителей постановления по строительной части”. Тифлис 
1886.
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რი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის შემ თხ ვე ვა ში”5. თა ნა მედ რო ვე ურ ბა ნის ტი კის ენა-
ზე ეს იმას ნიშ ნავ და, რომ იმ დ რო ინ დელ მა კა ნონ მ დე ბელ მა და ად გი ნა 
„განაშენიანების კო ე ფი ცი ენ ტი K-1” – 0.75.

sa zo ga do eb ri vi dan - ide o lo gi zi re bul siv r cem de 

აქ არ შე ვუდ გე ბით „ტფილისური ეზოს”, რო გორც ნა ხევ რად სა ზო-
გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის, სო ცი ა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის აღ წე რას; ეს ცალ-
კე თე მაა – სა ინ ტე რე სო და საკ მა რი სად ცნო ბი ლი. მაგ რამ, თხრო ბის 
ქრო ნო ლო გი უ რი წყო ბის დარ ღ ვე ვით ვიტყ ვი, რომ ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცის 
სწო რედ ამ კა ტე გო რი ის იგ ნო რი რე ბამ საბ ჭო თა ქა ლაქთ მ შე ნებ ლო ბის 
დოქ ტ რი ნის მი ერ, ხრუშ ჩო ვის დრო ინ დე ლი „ლეღმის” („хрущёвская 
оттепель”) კორ ბი უ ზე სე ულ მა სობ რივ პე რი ფე რი ულ ბი ნათ მ შე ნებ ლო ბა-
ში, ახალ მო სახ ლე ებს და უ კარ გა „ადგილთან” ემო ცი უ რი თუ სო ცი ა ლუ-
რი კავ ში რის გან ც და. საცხოვ რი სის „ადგილი” აღარ თა მა შობ და მნიშ ვ-
ნე ლო ვან როლს ადა მი ა ნის იდენ ტო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. საცხოვ რე ბელ 
მა სი ვებ ში სო ცი ა ლუ რი სივ რ ცე, უბ რა ლოდ, გაქ რა.

უნ და ით ქ ვას, რომ საბ ჭო ურ მა სო ცი ა ლურ მა ინ ჟი ნე რი ამ იმ თა ვით ვე და-
იწყო ზრუნ ვა „ახალი ადა მი ა ნის” კონ ს ტ რუ ი რე ბა ზე და ამა ში ქა ლა ქის სო-
ცი ა ლუ რი სივ რ ცე ე ბის იდე ო ლო გი ზი რე ბაც გა მო ი ყე ნა. ამ მხრივ, მთე ლი 
ქვეყ ნის თ ვის ეტა ლო ნი, რა თქმა უნ და, მოს კო ვის „წითელი მო ე და ნი” იყო, 
კერ პის მავ ზო ლე უ მი თურთ. ყვე ლა ქა ლა ქი – დი დი თუ პა ტა რა – ცდი ლობ და 
მის მი ბაძ ვას, წე ლი წად ში ორ ჯერ სა ზე ი მო აღ ლუ მე ბი ამ სივ რ ცე ებ ში იმარ-
თე ბო და. იყო დრო, რო დე საც სა ა მი სოდ თბი ლის ში ცენ ტ რა ლუ რი მო ე და-
ნი გა მო ი ყე ნე ბო და, რომ ლის სა ხელ წო დე ბის მრა ვალ ჯე რა დი ცვლი ლე ბე ბი 
პო ლი ტი კურ ფლი უ გერს მო გა გო ნებთ. შემ დ გომ, სამ ხედ რო პა რა დებ მა და 
„მშრომელთა დე მონ ს ტ რა ცი ებ მა” შო თა რუს თა ვე ლის პროს პექ ტ ზე გა და ი-
ნაც ვ ლა. ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძის კო მუ ნის ტუ რი მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში 
აშენ და „რესპუბლიკის მო ე და ნი” („ვარდების რე ვო ლუ ცი ის მო ე და ნი”), რო-
მე ლიც დამ შ ვე ნე ბუ ლი იყო ე.წ. ან დ რო პო ვის ყუ რე ბით6. ულ მო ბელ მა ქა ლა-

5  „При застройке всякаго свободного участка, площадь коего от 48 (в старой части 24 
кв. саж.) до 80 кв. саж. должен оставаться свободный непокрытый двор в размере не 
менее четверти участка, по возможности квадратной формы. Для участков более 80 
кв. с. размер двора определяется не менее как 20 кв. с. Параграф этот применяется к 
уже застроенным участкам при капитальной перестройке зданий.”

6  იური ან დ რო პო ვი – 1982-1984 წლებ ში სსრკ კომ პარ ტი ის გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი. ამ პოს ტ-
ზე მო ვი და КГБ-დან; ეს რეპ რე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცია მი მარ თავ და ტო ტა ლურ მი ყუ რა დე ბას. 
იმის გა მო, რომ სა აღ ლუ მო ტრი ბუ ნის უკა ნა არ ქი ტექ ტუ რუ ლი დე კო რა ცია შო რე უ ლად ემ ს-
გავ სე ბო და ადა მი ა ნის გი გან ტურ ყუ რებს, გაჩ ნ და „ანდროპოვის ყუ რე ბის” მე ტა ფო რა.
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ქურ მა ფოლ კ ლორ მა მას „ვარდისფერი მო ე და ნი” შე არ ქ ვა – არა ვარ დე ბის 
სიმ რავ ლის, არა მედ „წითელი მო ედ ნი სად მი” მიმ ს გავ სე ბის წა რუ მა ტე ბე ლი 
მცდე ლო ბის გა მო...

1970-იანმა წლებ მა მოგ ვი ტა ნა კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბი სად მი 
მობ რუ ნე ბა და „თბილისობის” დღე სას წა უ ლის დამ კ ვიდ რე ბა. ამ დღე-
ებ ში მთე ლი ქა ლა ქი ერ თი ან სო ცი ა ლურ სივ რ ცედ იქ ცე ო და; კლა სი-
კურ მა ფორ მუ ლამ სა ხე იც ვა ლა და „მწვადი და სა ნა ხა ო ბის” ფორ მა 
მი ი ღო. ამას თან ერ თად, თბი ლი სის 1970 წლის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის 
შე სა ბა მი სად, დე და ქა ლაქ ში მიმ დი ნა რე ობ და ახა ლი სა რეკ რე ა ციო და 
სპორ ტუ ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა. რაც მთა ვა რი ა, მოქ მე დებ და 
ე.წ. სა ბა ლან სო ერ თე უ ლის ქა ლაქ გეგ მა რე ბი თი პრინ ცი პი; ანუ, სა-
ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის სა ფე ხუ რებ რი ვი კონ ცეფ ცი ის ფარ გ-
ლებ ში, ქა ლა ქის გა ნა შე ნი ა ნე ბის თი თო ე ულ ერ თე ულ ში (უბანში, მიკ-
რო რა ი ონ ში, საცხოვ რე ბელ რა ი ონ ში) მოქ მე დებ და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სივ რ ცის – ძი რი თა დად, სკვე რე ბი სა თუ ბა ღე ბის ნორ მა ტი უ ლი უზ-
რუნ ველ ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბა.

pos t sab Wo Ta Tbi li si da brZo la so ci a lu ri siv r cis T vis 

ეროვ ნულ - გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მა მოძ რა ო ბამ თა ვის ძი რი თად ას პა-
რე ზად შო თა რუს თა ვე ლის პროს პექ ტი აირ ჩი ა; აქ იწე რე ბო და ქვეყ ნის 
უახ ლე სი ის ტო რი ა. პრე ზი დენ ტი ზვი ად გამ სა ხურ დია ვერ გა ე მიჯ ნა ამ 
ფი ზი კურ სო ცი ა ლურ სივ რ ცეს და მას მე დი ის ეპო ქა ში „საინფორმაციო 
მი ტინ გებს” რუს თა ველ ზე მარ თავ და. „თბილისის ომიც”, ფაქ ტობ რი ვად, 
დე და ქა ლა ქის ცენ ტ რა ლუ რი პროს პექ ტის ომი იყო.

შემ დ გომ, ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის პე რი ოდ ში, და იწყო 
გა და ტა ნი თი მნიშ ვ ნე ლო ბით ომი სო ცი ა ლუ რი სივ რ ცე ე ბი სათ ვის თუ მათ 
წი ნა აღ მ დეგ. ეს იყო უთა ნაბ რო ბრძო ლა გა უ მაძღარ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და 
და უც ველ სო ცი ა ლურ სივ რ ცე ებს შო რის; ამ ბრძო ლის გა რე დან წამ ხა ლი-
სებ ლე ბი და შიგ ნით წარ მ მარ თ ვე ლე ბი ჩვე ნი ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კურ პერ ს პექ ტი ვას „ყველაფრის” პრი ვა ტი ზე ბა ში ხე დავ დ ნენ.

მო ვიყ ვანთ ორი ო დე ნაკ ლე ბად ცნო ბილ მა გა ლითს. ედუ არდ შე ვარ დ-
ნა ძის დროს და იწყო მტკვრის სა ნა პი რო ე ბის ნაკ ვე თე ბად დაჭ რა და პრი-
ვა ტი ზე ბა. მუ ნი ცი პა ლუ რი აზ როვ ნე ბის კი დევ ერ თი „შედევრი”, რომ ლის 
ფრაგ მენ ტი ცი ტი რე ბას იმ სა ხუ რებს, არის თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის 1995 წლის ერ თ -ერ თი დად გე ნი ლე ბა, რო მე ლიც დე და ქა ლა ქის მშე-
ნებ ლო ბი სა და კე თილ მოწყო ბის დე პარ ტა მენტს „უმაგრებს” თბი ლი სის 
ცენ ტ რის სო ცი ა ლუ რი სივ რ ცის სა უ კე თე სო ნა წი ლებს და დას ძენს, რომ 
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ამ დე პარ ტა მენტს „მიეცეს უფ ლე ბა, უმე ტე სი ხელ შემ წყო ბი პი რო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, აწარ მო ოს მო ლა პა რა კე ბა და გა ა ფორ მოს ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბი აღ ნიშ ნულ ტე რი ტო რი ა ზე, დე პარ ტა მენ ტის ინ ტე რე სე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, მი სი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ”. ცხა დი იყო, რომ საქ მე გვქონ-
და, მსოფ ლიო ბან კის ტერ მი ნო ლო გი ით თუ ვიტყ ვით, „სახელმწიფოს 
და პატ რო ნე ბას თან” (capture of state).

„ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” სცე ნარ ში ლა მის გა დამ წყ ვე ტი რო ლი და ეთ-
მო გამ წ ვა ნე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცე ე ბის – ბა ღე ბის, პარ კე ბის, 
ტყე პარ კე ბის – გა ნად გუ რე ბი სა გან გა დარ ჩე ნის თე მას. ნა ცი ო ნა ლუ რი 
მოძ რა ო ბის ენერ გი ულ მა ახალ გაზ რ და გუნ დ მა სა ზო გა დო ე ბას მი მარ თა 
ე.წ. იან ვ რის დეკ ლა რა ცი ით, რო მე ლიც გა ჯე რე ბუ ლი იყო ქა ლაქ გან ვი-
თა რე ბის მო წეს რი გე ბის კე თი ლი გან ზ რახ ვე ბით. სამ წუ ხა როდ, ხე ლი-
სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ, „დეკლარაციის” ფურ ც ლე ბით, ხა ტოვ ნად 
რომ ვთქვათ, ჯო ჯო ხე თის გზა მო ი ფი ნა, მის მა ავ ტო რებ მა კი ურ ბა ნუ-
ლი გან ვი თა რე ბის სფე რო ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა მა ღა ლი სა-
ვარ ძ ლე ბი და ი კა ვეს...

ამას მა ლა პა რა კებს სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ებ ზე შე ტე ვის მრა ვალ-
რიცხო ვა ნი და გახ მა უ რე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი; რამ დე ნი მეს მა ინც შე გახ სე-
ნებთ, ალექ სან დ რეს ბაღს ტე რი ტო რია ჯერ საცხოვ რე ბელ მა სახ ლ მა ჩა-
მო აჭ რა, შემ დეგ კი – ეროვ ნულ მა გა ლე რე ამ, ავ ტო სად გო მის მო საწყო ბად. 
ვა კის პარკს სა ელ ჩო ე ბი, სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, კერ ძო მე ნა შე ნე ე ბი 
უტე ვენ. ვე რეს ხე ო ბა სა ბო ლო ოდ გა მო ემ შ ვი დო ბა „მზიური ქა ლა ქის” იდე-
ას. მწვა ნე ში ჩაფ ლუ ლი „დინამოს” კორ ტე ბი წა ი შა ლა ქა ლა ქის რუ კი დან. 
პუშ კი ნის ქუ ჩის კუ რი ო ზუ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის შე დე გად, სა ერ თოდ მო ის-
პო ტრო ტუ ა რი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მის კედ ლის გა ყო ლე ბით. გან სა კუთ რე-
ბით მი უ ღე ბე ლია გმირ თა მო ედ ნის წმინ და ტექ ნოკ რა ტი უ ლი, ისიც უწიგ-
ნუ რი, გა უთ ვ ლე ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ა; ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში შე იქ მ ნა დე ჰუ მა-
ნი ზე ბუ ლი „მკვდარი ზო ნა”, სა დაც ადა მი ანს, ქვე ითს აღა რა ფე რი ესაქ მე ბა.

 ყო ვე ლი ვე ეს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა არა მარ ტო ურ ბა ნუ ლი გა რე მოს ორი-
ენ ტა ცი ას ადა მი ან ზე, არა მედ ნორ მა ტი ულ მოთხოვ ნებ საც. დღეს მოქ-
მე დი, სამ შე ნებ ლო პი რო ბე ბის გან მ საზღ ვ რე ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი – 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2009 წლის 24 მარ ტის #57 დად გე ნი ლე ბა 
„მშენებლობის ნე ბარ თ ვის გა ცე მის წე სი სა და სა ნე ბარ თ ვო პი რო ბე ბის 
შე სა ხებ”, გან საზღ ვ რავს: „საზოგადოებრივი ტე რი ტო რი ა/ სივ რ ცე – 
გა ნა შე ნი ა ნე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის საზღ ვ რებ ში მდე ბა რე ქუ ჩა, მო ე და ნი, 
ხი დი, სკვე რი, პარ კი, ბა ღი, წყლის ზე და პი რი და მი სი სა ნა პი რო ზო ლი, 
ბუ ნებ რი ვი ან ხე ლოვ ნუ რი ლან დ შაფ ტი, მი წის ნაკ ვე თებ ს  შო რის გა სას-

lado vardosaniZe
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ვ ლე ლი ან სხვა მსგავ სი ტი პის სივ რ ცე ე ბი, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვ დო მია 
ადა მი ა ნის თ ვის”.

სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის ამ ფორ მუ ლი რე ბას სიტყ ვა სიტყ ვით იმე ო-
რებს თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი ოპე რა ტი უ ლი დო-
კუ მენ ტი – „თბილისის ტე რი ტო რი ე ბის გა მო ყე ნე ბი სა და გა ნა შე ნი ა ნე ბის 
რე გუ ლი რე ბის წე სე ბი”. ის, და მა ტე ბით, ად გენს, რომ დე და ქა ლა ქის ტე რი-
ტო რი ა ზე გა მო სა ყოფ 24 კონ კ რე ტულ ფუნ ქ ცი ურ ზო ნას შო რის არის სა მი 
ე.წ. სა ზო გა დო ებ რივ - საქ მი ა ნი ზო ნა და გან მარ ტავს ამ ზო ნებ ში და საშ ვებ 
სამ შე ნებ ლო ობი ექ ტე ბის სა ხე ო ბებს და პა რა მეტ რებს. ზო ნი რე ბის ავ ტო-
რებ მა ერთ ზო ნა ში მო ა თავ სეს დი ა მეტ რუ ლად სა წი ნა აღ მ დე გო ბუ ნე ბის 
სივ რ ცე ე ბი – სა ზო გა დო ებ რი ვი, ანუ სო ცი ა ლუ რი და საქ მი ა ნი, ანუ ბიზ ნეს-
სივ რ ცე ე ბი. „წესები” არ მო ი აზ რებს დე და ქა ლა ქის ერ თი ან სა ზო გა დო ებ-
რივ სივ რ ცეს; სივ რ ცის ეს კა ტე გო რია გაბ ნე უ ლია სხვა დას ხ ვა ფუნ ქ ცი უ-
რი პრო ფი ლის ზო ნებ ში – სა ზო გა დო ებ რივ - საქ მი ან ში, სატ რან ს პორ ტო ში, 
რეკ რე ა ცი ულ ში. ეს ხარ ვე ზი გა მო სას წო რე ბე ლი ა.

ბო ლოს თ ვის შე მო ვი ნა ხე მთა ვა რი მო საზ რე ბა, რო მე ლიც რი ტო რი-
კუ ლი კითხ ვის ფორ მით ჩა მო ვა ყა ლი ბე – არ სე ბობს კი სო ცი ა ლუ რი, სა-
ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცე სო ცი უ მის, სა ზო გა დო ე ბის გა რე შე? ვფიქ რობ, 
პრობ ლე მა სწო რედ აქ გვაქვს. ამას გვე უბ ნე ბო და მე რაბ მა მარ დაშ ვი ლი 
ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის შე სა ხებ ჯერ კი დევ 1990 წელს, ინ ტერ ვი უ-
ში, რო მე ლიც მრავ ლის მ თ ქ მე ლი სა თა უ რით გა მოქ ვეყ ნ და – „ჯაშუშის 
ცხოვ რე ბა”7. „ყველა და მო უ კი დებ ლად გა დარ ჩე ნას ცდი ლობს, თა ვის 
ნაც ნო ბებ თან და ნა თე სა ვებ თან ერ თად გან ცალ კე ვე ბულ ნავ ში აღ მო ჩე-
ნის შემ დეგ. რის გან გან ცალ კე ვე ბულ? რეს პუბ ლი კის გან, respublica, ანუ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მის, სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის გან... <...> პო ლი-
ტი კუ რი დე მოკ რა ტია შე უძ ლე ბე ლია იქ, სა დაც არ არ სე ბობს მი მარ თე ბა 
სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცეს თან, რო მელ საც ეწო დე ბა respublica <...>”8. 

ძვე ლი ლა თი ნე ბის სენ ტენ ცია გვახ სე ნებს: „Lokus regit actum”, ანუ 
„ადგილი გან საზღ ვ რავს ქმე დე ბას”. იმედს ვი ტო ვებთ, რომ თბი ლი სის 
სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცე ე ბი შე ი ნარ ჩუ ნებს ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის ავან ს ცე ნის შე უც ვ ლელ როლს.

7  Мамардашвили, М., Жизнь шпиона. В Сб.: „Как я понимаю философию.” М., 
Прогресс,1992, с. 350.

8  „Каждый пытается выжить самостоятельно, оказавшись в отдельной лодке со своими 
знакомыми и родственниками. Отдельной от чего? От республики, от respublica, то есть 
общественного дела, общественного пространства... <...> Политическая демократия 
невозможна при отсутствии отношений с общественным пространством называемым 
respublica <…>.” 
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2013 წლის მა ი სის ბო ლოს ყირ გი ზე თის დე და ქა ლაქ ბიშ კეკ ში კო-
ლექ ტი უ რი უსაფ რ თხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის არა-
ფორ მა ლუ რი სა მი ტი გა ი მარ თა. სომ ხე თის პრე ზი დენტს სა მიტ ში 

მო ნა წი ლე ო ბა არ მი უ ღი ა. სომ ხე თის პო ლი ტი კურ წრე ებ ში ეს ნა ბი ჯი 
გა ნი ხი ლეს, რო გორც ოფი ცი ა ლუ რი დე მარ ში, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც 
სომ ხეთს მოს კო ვის პო ლი ტი კით უკ მა ყო ფი ლე ბის გა მო ხატ ვა უნ დო და.

პოს ტ საბ ჭო თა და და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში ხში რად ამ ბო ბენ, რომ 
სომ ხე თი და რუ სე თი ახ ლო სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რე ბი არი ან. ამ-
გ ვა რი მსჯე ლო ბა, რა თქმა უნ და, დიდ წი ლად სა მარ თ ლი ა ნი ა, რა საც 
2013 წლის სექ ტემ ბერ ში სომ ხე თის მოულოდნელი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბაც ადას ტუ რებს. მა შინ სომ ხეთ მა გა ნაცხა და, რომ რუ სე თის მე თა-
უ რო ბით შექ მ ნილ სა ბა ჟო კავ შირს უერ თ დე ბო და. მი უ ხე და ვად ამი-
სა, შე იძ ლე ბა ათო ბით მა გა ლი თის მოყ ვა ნა იმის საჩ ვე ნებ ლად, რომ 
დრო დად რო სომ ხეთს მოს კოვის სამ ხ რეთ კავ კა სი უ რი პო ლი ტი კა არ 
მოს წონს.

აშ კა რა ა, რომ სამ ხ რეთ კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ 
რეს პუბ ლი კებს შო რის სომ ხე თი რუ სეთ ზე ყვე ლა ზე უფ რო და მო კი-
დე ბუ ლი ქვე ყა ნაა და ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა სამ ხედ რო, ეკო ნო მი კურ, 
პო ლი ტი კურ და ფსი ქო ლო გი ურ ას პექ ტებ შიც კი ვლინ დე ბა. მი უ ხე-
და ვად კრემ ლის სა წი ნა აღ მ დე გო გან წყო ბე ბი სა, რომ ლებ საც და სავ-
ლე თის ქვეყ ნებ სა და ექ ს პერ ტებს შო რის ხში რად შეხ ვ დე ბით, ცო ტას 
თუ ეპა რე ბა ეჭ ვი იმა ში, რომ სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში რუ სე თი უმ თავ რეს 
მო თა მა შედ რჩე ბა.

prob le me bi me zob leb Tan

სომ ხე თის სა გა რე ო პო ლი ტი კურ და მო კი დე ბუ ლე ბას რუ სეთ ზე რამ დე-
ნი მე ძი რი თა დი მი ზე ზი აქვს. პირ ვე ლი და უმ თავ რე სი მი ზე ზი, რო მე-
ლიც, მი უ ხე და ვად ამი სა, სა თა ნა დოდ გა შუ ქე ბუ ლი არ არის, სომ ხე თის 
პრობ ლე მუ რი ურ თი ერ თო ბე ბია მის უშუ ა ლო მე ზობ ლებ თან, თურ ქეთ-

ge o po li ti ki sa da de mok ra ti is 

ga mow ve ve bi

თა თულ ა კო ფი ა ნი
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Ta Tul a ko fi a ni

თან1 და აზერ ბა ი ჯან თან2. სომ ხე თის საზღ ვ რე ბის 80 პრო ცენ ტ ზე მე ტი 
ჩა კე ტი ლი ა. რა თქმა უნ და, არის ხალ ხი, ვინც ამ ბობს, რომ ამა ში ნა წი-
ლობ რივ მა ინც თვი თონ სომ ხე თია დამ ნა შა ვე, მაგ რამ ამ შემ თხ ვე ვა ში 
ჩე მი მი ზა ნი მხო ლოდ და მხო ლოდ სი ტუ ა ცი ის აღ წე რა ა. ვი ნა ი დან თურ-
ქეთს სომ ხე თი ბლო კა და ში ჰყავს მოქ ცე უ ლი და მას თან დიპ ლო მა ტი ურ 
ურ თი ერ თო ბებს არ ამ ყა რებს, აზერ ბა ი ჯა ნი კი ომით იმუქ რე ბა, სომ ხე-
თის თ ვის რუ სეთ თან სამ ხედ რო- პო ლი ტი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის გაღ რ-
მა ვე ბა უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის უმ თავ რეს სა შუ ა ლე ბად რჩე ბა.

რუ სე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პარ ტ ნი ო რი იყო სომ ხე თის სა მი ვე პრე ზი დენ-
ტი სა და მა თი მთავ რო ბე ბი სათ ვის. თა ვის პიკს სომ ხურ - რუ სულ მა ურ თი-
ერ თო ბებ მა პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის დროს მი აღ წია (1991-1998 წწ.), რო ცა 
ლე ვონ ტერ - პეტ რო სი ან სა და ბო რის ელ ცინს შო რის თბი ლი პი რა დი ურ თი-
ერ თო ბე ბი ჩა მო ყა ლიბ და. ტერ - პეტ რო სი ა ნის დროს შე იქ მ ნა რუ სე თის 102-
ე სამ ხედ რო ბა ზა გი უმ რი ში და სომ ხეთ - თურ ქე თის საზღ ვ რის დაც ვაც რუს 
მე საზღ ვ რე ებს და ე ვა ლათ. რო ბერტ ქო ჩა რი ა ნის პრე ზი დენ ტო ბის დროს 
(1998-2008 წწ.) პარ ტ ნი ო რო ბა ნე ლა და თან და თან და მო კი დე ბუ ლე ბად იქ-
ცა. სომ ხეთ მა თა ვი სი ენერ გო სის ტე მის რუ სე თი სა და რუ სუ ლი კომ პა ნი ე-
ბი სათ ვის ვა ლის სა ნაც ვ ლოდ გა და ცე მა და იწყო. ამას შე დე გად ის მოჰ ყ ვა, 
რომ რო ცა რუ სეთს სომ ხე თის გან რა ღაც სჭირ დე ბა, რუ სე თი ეკო ნო მი კურ 
ინ ს ტ რუ მენ ტებს იყე ნებს ხოლ მე. მი უ ხე და ვად ამი სა, ქო ჩა რი ანს ვლა დი მერ 
პუ ტინ თან კარ გი პი როვ ნუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი ჰქონ და.

კავ ში რე ბი რუ სეთ თან საგ რ ძ ნობ ლად გან მ ტ კიც და 2013 წლის სექ ტემ-
ბერ ში, რო ცა პრე ზი დენ ტ მა სერჟ სარქისიანმა ყვე ლა გა აკ ვირ ვა და გა-
ნაცხა და, რომ სომ ხე თი რუ სე თის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით შექ მ ნილ სა ბა ჟო 
კავ შირ ში აპი რებ და გა წევ რი ა ნე ბას. ამ კავ შირ ში ბე ლა რუ სი და ყა ზა ხე თიც 

1  სომ ხეთ სა და თურ ქეთს შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში და ძა ბუ ლო ბას რამ დე ნი მე მი ზე ზი აქვს. 
მათ შო რი საა 1915 წელს ოს მა ლე თის იმ პე რი ა ში სომ ხე ბის მა სობ რი ვი ხოც ვა- ჟ ლე ტის 
გარ შე მო შექ მ ნი ლი კონ ფ ლიქ ტი. სომ ხე თი მო ითხოვს, რომ თურ ქეთ მა 1.5 მი ლი ო ნამ-
დე სომ ხის მკვლე ლო ბა აღი ა როს რო გორც გე ნო ცი დი, რა საც თურ ქე თი არ თან ხ მ დე ბა 
(თუმცა აღი ა რებს, რომ ომი სა და ოს მა ლე თის იმ პე რი ის დაშ ლის დროს ბევ რი სო მე ხი 
მარ თ ლაც და ი ღუ პა).

2  სომხეთისა და აზერ ბა ი ჯა ნის ურ თი ერ თო ბე ბი მთი ა ნი ყა რა ბა ღის გარ შე მო კონ ფ ლიქ-
ტის გა მო ჩიხ შია შე სუ ლი. საბ ჭო თა კავ შირ ში, სომ ხე ბით და სახ ლე ბუ ლი მთი ა ნი ყა რა-
ბა ღი საბ ჭო თა აზერ ბა ი ჯა ნის ნა წი ლი იყო. საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, 90-იან 
წლებ ში იყო ომი, რო მელ საც რო გორც მი ნი მუმ 20 ათა სი ადა მი ა ნი შე ე წი რა. ამ ომის შე-
დე გად, მთი ა ნი ყა რა ბა ღის შე ი ა რა ღე ბულ მა ძა ლებ მა ერევ ნის მხარ და ჭე რით თა ვად მთი-
ან ყა რა ბაღ ზე და მის გარ შე მო მდე ბა რე რამ დე ნი მე აზერ ბა ი ჯა ნულ რა ი ონ ზე და ამ ყა რა 
კონ ტ რო ლი. მას შემ დეგ კონ ფ ლიქ ტის მო საგ ვა რებ ლად დიპ ლო მა ტე ბის მი ერ გა წე ულ 
ძა ლის ხ მე ვას შე დე გი არ მოჰ ყო ლი ა.
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შე დი ან. ეს ფაქ ტობ რი ვად ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ხელ მო წე რა ზე უარის თქმას ნიშ ნავ და. სარქისიანმა ასე ვე გა ნაცხა და, რომ 
სომ ხე თი მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებ და ევ რა ზი ის ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რის შექ-
მ ნა შიც, რომელიც საბაჟო კავშირს უნდა დაეფუძნოს.

სომ ხე თის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პარ ტ ნი ო რი სა ქარ თ ვე ლო ა. ამ ქვე-
ყა ნა ში ხე ლი სუფ ლე ბა ში ვინც არ უნ და მო ვი დეს, სომ ხეთ ში ყვე ლას ეს მის, 
რომ სა ქარ თ ვე ლოს მნიშ ვ ნე ლო ბა ფას და უ დე ბე ლი ა. საქ მე მხო ლოდ ის 
რო დი ა, რომ სომ ხე თი დან რუ სეთ ში მი მა ვა ლი სახ მე ლე თო გზა სა ქარ თ ვე-
ლო ზე გა დის. სომ ხე თის სა გა რეო ვაჭ რო ბის 70 პრო ცენ ტი სა ქარ თ ვე ლოს 
გავ ლით, ფო თი სა და ბა თუ მის პორ ტე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის 
მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა. თურ ქე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი ცდი ლო ბენ, სომ-
ხე თი რე გი ო ნულ ეკო ნო მი კურ და პო ლი ტი კურ პრო ექ ტებ ში არ ჩარ თონ, 
არის ძა ლე ბი, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ სა ქარ თ ვე ლო სომ ხე თის წი ნა აღ მ დეგ 
გა ნაწყონ, მაგ რამ იმე დი ა, ისი ნი მი ზანს ვერ მი აღ წე ვენ. სომ ხე თი სათ ვის 
სომ ხეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბის გან მ ტ კი ცე ბას სა სი ცოცხ ლო 
მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს.

სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში რამ დე ნი მე გამ ყო ფი ხა ზი ა: თურ ქე თი- სომ ხე თი, ნა-
ხი ჩე ვა ნი- სომ ხე თი, სომ ხე თი -ა ზერ ბა ი ჯა ნი, მთი ა ნი ყა რა ბა ღი -ა ზერ ბა ი ჯა-
ნი, რუ სე თი- სა ქარ თ ვე ლო, აფხა ზე თი- სა ქარ თ ვე ლო, სამ ხ რე თი ოსე თი- სა-
ქარ თ ვე ლო. სომ ხეთ მა და სა ქარ თ ვე ლომ ყვე ლა ფე რი უნ და გა ა კე თონ იმი-
სათ ვის, რომ სომ ხეთ - სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვა რიც გამ ყოფ ხა ზად არ იქ ცეს.

თურ ქეთ სა და აზერ ბა ი ჯან ზე სათ ქ მე ლი ბევ რი არა ფე რი ა, რად გან ყა-
რა ბა ღის სა კითხ ში წინ ს ვ ლა არ ჩანს. თურ ქე თი 20 წე ლია აცხა დებს, რომ 
ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტ ში წინ ს ვ ლა, რო მე ლიც აზერ ბა ი ჯა ნის მი ნი მა ლურ 
მო ლო დი ნებს მა ინც და აკ მა ყო ფი ლებ და, სომ ხეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის წი ნა პი რო ბა ა. ურ თი ერ თო ბე ბი სომ ხეთ სა და ირანს შო რის 
შე იძ ლე ბა და ხა სი ათ დეს, რო გორც თბი ლი და კე თილ მე ზობ ლუ რი.

ge o po li ti ku ri avan ti u re bis ga re Se

სომ ხე თის სა მი ვე პრე ზი დენტს კარ გად ეს მო და ერ თი მარ ტი ვი ჭეშ მა-
რი ტე ბა და ამ მხრივ ქვე ყა ნას ავან ტი უ რებს არი დებ და: სომ ხე თის მსგავს 
პა ტა რა ქვეყ ნებს არ შე უძ ლი ათ სხვებს თა ვი ან თი ინ ტე რე სე ბი თავს მო ახ-
ვი ონ. პა ტა რა ქვეყ ნე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, თა ვი ანთ ინ ტე რე სებს დი დი ქვეყ ნე-
ბი სას უთან ხ მე ბენ. ერე ვანს არა სო დეს უც დია რუ სეთ -აშ შ - სა და რუ სეთ -
ევ რო პას შო რის და პი რის პი რე ბი დან სარ გე ბე ლი ენა ხა. სომ ხეთ მა თა ვი სი 
ზო მა და შე საძ ლებ ლო ბე ბი კარ გად იცის და ცდი ლობს ურ თი ერ თო ბე ბი 
შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან და დიდ ევ რო პულ ქვეყ ნებ თან ნა ბიჯ - ნა ბიჯ გა აღ-



126

რ მა ოს. სომ ხე თი ურ თი ერ თო ბებს ნა ტო- ს თან და ევ რო კავ შირ თა ნაც აღ რ-
მა ვებს, მაგ რამ არ აცხა დებს, რომ ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში გა წევ რი ა ნე ბა სურს.

ამ პო ზი ცი ის და სა ბუ თე ბა მარ ტი ვი ა: ვი ნა ი დან სომ ხე თის წევ რო ბა ევ რო-
კავ შირ სა და ნა ტო- ში რე ა ლის ტუ რი არ არის, რუ სე თის გა ღი ზი ა ნე ბას აზ რი 
არა აქვს.

de mok ra ti a sa da av to ri ta rizms So ris

სომ ხე თი ჰიბ რი დუ ლი სა ხელ მ წი ფო ა, ანუ ის სადღაც დე მოკ რა ტი ა სა და 
ავ ტო რი ტა რიზმს შო რი საა მოქ ცე უ ლი. უეჭ ვე ლი ა, რომ სომ ხე თი ავ ტო რი-
ტა რუ ლი სა ხელ მ წი ფო არა ა, მაგ რამ სწო რედ ასე ვე უეჭ ვე ლი ა, რომ ის არც 
დე მოკ რა ტი უ ლი ქვე ყა ნა ა.

XX სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბის და საწყის ში სომ ხე თი სამ ხ რე თი კავ კა სი ის 
„დემოკრატიის ოაზი სად” იყო მიჩ ნე უ ლი, მაგ რამ ლე ვონ ტერ - პეტ რო სი ა ნის 
პრე ზი დენ ტო ბის ბო ლო წლე ბი სა და რო ბერტ ქო ჩა რი ა ნის პრე ზი დენ ტო ბის 
პირ ვე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სომ ხეთ მა ეს სა პა ტიო წო დე ბა და კარ გა.

სის ტე მის დე მოკ რა ტი უ ლო ბის ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ-
ჩევ ნე ბი ა. პოს ტ საბ ჭო თა სომ ხეთ ში ყვე ლა არ ჩევ ნე ბი გა რეგ ნუ ლად მა ინც 
კონ კუ რენ ტუ ლი იყო. ხე ლი სუფ ლე ბა ყო ველ თ ვის ცდი ლობ და ოპო ზი ცი ის 
მთა ვა რი კან დი და ტი მე ო რე პლან ზე ჰყო ლო და, მაგ რამ მათს ამ მცდე ლო-
ბებს შე დე გი არ მოჰ ყ ვე ბო და.

2013 წლის თე ბერ ვალ ში სომ ხეთ ში საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ და. 
ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ოპო ზი ცი ის ლი დერ მა რა ფი ჰო ვა-
ნი სი ან მა ხმე ბის 37 პრო ცენ ტი მი ი ღო. ევ რო პის უშიშ რო ე ბი სა და თა ნამ შ-
რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მეთ ვალ ყუ რე ებ მა გა ნაცხა დეს, რომ საპ რე ზი-
დენ ტო არ ჩევ ნე ბი წი ნა არ ჩევ ნებ თან შე და რე ბით წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი 
იყო, თუმ ცა ჭეშ მა რი ტად კონ კუ რენ ტუ ლი არ ყო ფი ლა. სომ ხე თის ბევრ 
მო ქა ლა ქეს მი აჩ ნი ა, რომ ეს არ ჩევ ნე ბი არც თა ვი სუ ფა ლი იყო და არც სა-
მარ თ ლი ა ნი. სომ ხეთ ში საპ რე ზი დენ ტი არ ჩევ ნე ბი ზე და პირ ზე ცო ტად თუ 
ბევ რად კონ კუ რენ ტუ ლი ჩანს, მაგ რამ პრობ ლე მა ის არის, რომ ოპო ზი ცი ას 
არ შე უძ ლია დე ფაქ ტო გა მარ ჯ ვე ბა დე იურე გა მარ ჯ ვე ბად აქ ცი ოს.

სომ ხე თის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვე ბი დღეს პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
მო ნო პო ლი ე ბი ა. მთავ რო ბა და მმარ თ ვე ლი რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტია მთელ 
ეკო ნო მი კა სა და მომ გე ბი ან ბიზ ნესს აკონ ტ რო ლებს. სომ ხე თის ხე ლი სუფ-
ლე ბის მთა ვა რი და საყ რ დე ნი დღეს ოლი გარ ქი ა ა. სა ში ნაო ეკო ნო მი კუ რი 
ბა ზა რი დი დი ბიზ ნეს მე ნე ბის ხელ ში ა, ისი ნი კი ხე ლი სუფ ლე ბის ფა ვო რი-
ტებს შო რის არი ან.

Ta Tul a ko fi a ni
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mrew ve lo ba, fu li da ge o po li ti ka

რაც შე ე ხე ბა სა გა რეო ვაჭ რო ბას, ქვეყ ნებს შო რის სომ ხე თის ძი რი თა დი 
პარ ტ ნი ო რი რუ სე თი ა, მაგ რამ რო გორც ერ თე უ ლი, ყვე ლა ზე დი დი პარ-
ტ ნი ო რი ევ რო კავ ში რი ა. მე ზობ ლებ ზე თუ ვი ლა პა რა კებთ, სომ ხეთ სა და 
აზერ ბა ი ჯანს შო რის არა ვი თა რი ვაჭ რო ბა არ არის. დრო დად რო ზო გი ერ-
თი ნა წარ მი სომ ხე თი დან სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით აზერ ბა ი ჯან ში ხვდე ბა და 
პი რი ქით, რაც ნა ცი ო ნა ლის ტუ რად გან წყო ბილ პო პუ ლის ტებს ხმა უ რი სა და 
ის ტე რი ის მოწყო ბის ნო ყი ერ ნი ა დაგს უქ მ ნის.

სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი თურ ქეთ თა ნაც არის, ოღონდ სა ქარ თ ვე ლოს 
გავ ლით, და ეს ურ თი ერ თო ბე ბი ვი თარ დე ბა. ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, 
2012 წელს სომ ხეთ - თურ ქე თის სა ვაჭ რო ბრუნ ვამ 200 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა-
რი შე ად გი ნა. სომ ხეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ვაჭ რო ბის მო ცუ ლო ბა დი დი არ არის, 
თუმ ცა სომ ხე თის 10 ყვე ლა ზე დიდ სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ორს შო რის სა ქარ თ ვე-
ლო ყო ველ თ ვის იყო. იგი ვე შე ე ხე ბა ირან საც. ირან ზე და წე სე ბუ ლი სა ერ-
თა შო რი სო სან ქ ცი ე ბის გა მო, სომ ხეთ -ი რა ნის სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბიც 
ზა რალ დე ბა.

სომ ხე თის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის დიდ ნა წილს რუ სე თი ფლობს ან მარ-
თავს. რუ სეთ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით აშ კა რა ენერ გე ტი კის 
სექ ტორ ში ა.

ევ რო კავ ში რი დან ხში რად ის მის კრი ტი კა იმის გა მო, რომ სომ ხე თის ეკო-
ნო მი კა, გან სა კუთ რე ბით კი მი სი ენერ გე ტი კის სექ ტო რი, რუ სე თის კონ-
ტ როლ ქ ვე შა ა, მაგ რამ რო ცა სომ ხე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ ახა ლი ატო მუ რი 
ელექ ტ რო სად გუ რის აშე ნე ბა გა დაწყ ვი ტა, ინ ვეს ტი ცი ე ბის ჩა დე ბის სურ ვი-
ლი არ ცერთ ევ რო პულ ქვე ყა ნას არ გა მო უთ ქ ვამს. იგი ვე შე ე ხე ბა აშ შ - საც. 
ვა შინ გ ტო ნი ხში რად აკ რი ტი კებს სომ ხეთს ირან თან თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და 
კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის გა მო, თუმ ცა, ბევრს არა ფერს აკე-
თებს იმი სათ ვის, რომ თურ ქეთ მა სომ ხე თის ბლო კა და შეწყ ვი ტოს.

სომ ხე თის ექ ს პორ ტის და ახ ლო ე ბით 60 პრო ცენ ტი მი ნე რა ლურ რე სურ-
სებ ზე მო დის. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეს არის სპი ლენ ძი, მო ლიბ დე ნი და ოქ-
რო. ეს სექ ტო რიც თან და თა ნო ბით რუ სუ ლი კომ პა ნი ე ბის კონ ტ როლ ქ ვეშ 
ექ ცე ვა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რუ სუ ლი კა პი ტა ლის წი ლი სა ბან კო სის ტე მა შიც.

სა ერ თა შო რი სო ფუ ლა დი გა და რიცხ ვე ბის უმე ტე სო ბა სომ ხეთ ში (80 
პრო ცენ ტი) რუ სე თი და ნა ა. შე ერ თე ბულ შტა ტებ სა და საფ რან გეთ ში ასო-
ბით ათა სი სო მე ხი ცხოვ რობს, მაგ რამ ფუ ლის ძი რი თა დი მა სა, რო მე ლიც 
სა შუ ა ლო და და ბა ლი ფე ნე ბის მო სახ ლე ო ბას ეგ ზავ ნე ბა, რუ სე თი დან მო-
დის. სე ზო ნურ სა მუ შა ო ებ ზეც სომ ხე თის მო სახ ლე ო ბას ძვე ლე ბუ რად რუ-
სეთ ში ურ ჩევ ნია წას ვ ლა.
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პოს ტ საბ ჭო თა სა ზო გა დო ე ბებ ში ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში 
მომ ხ და რი ცვლი ლე ბე ბის გა აზ რე ბის ნე ბის მი ე რი მცდე ლო ბი სას, 
აუცი ლე ბე ლი ხდე ბა დრო ში უფ რო და შო რე ბუ ლი პე რი ო დის გან-

ხილ ვა და ეს პე რი ო დი სომ ხე თის მი ერ და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე-
ბის წე ლი კი არ არის (1991), არა მედ კიდევ უფ რო ად რე უ ლი, 1988 წე ლი, 
რო მე ლიც სომ ხე თი სათ ვის გარ დამ ტე ხი გახ და. სწო რედ მა შინ და იწყო 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა არ ჩევ ნებ მა, რო გორც რე ა ლურ მა ინ ს ტი ტუტ მა იმ გა გე-
ბით, რომ მოხ და საბ ჭო თა არ ჩევ ნე ბის ფორ მა ლი ზე ბუ ლი იმი ტა ცი ის ახ-
ლე ბუ რი გა აზ რე ბა. სომ ხე თის საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კა ში 1980-იანი წლე-
ბის ბო ლოს მა სობ რი ვი გა მოს ვ ლე ბის მცი რე რიცხო ვან მიღ წე ვა თა შო-
რის ერ თ -ერ თი სწო რედ არ ჩევ ნე ბი ა. ასო ცი ა ცი ე ბი, რომ ლებ საც დღეს 
ყა რა ბა ღის მოძ რა ო ბა იწ ვევს, ძი რი თა დად ომ თან და მო უგ ვა რე ბელ პო-
ლი ტი კურ კონ ფ ლიქ ტ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი და იშ ვი ა თად თუ ვინ მეს 
ახ სენ დე ბა, რომ ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში პირ ვე ლი დე მოკ რა ტი უ ლი 
არ ჩევ ნე ბი ფაქ ტობ რი ვად სწო რედ იმ გა მოს ვ ლე ბის დროს ჩა ტარ და. 

ამ გა მოს ვ ლებ ში ან თ რო პო ლო გი ლე ვონ აბ რა ჰა მი ა ნი დღე სას წა-
უ ლის ბევრ ტი პო ლო გი ურ მა ხა სი ა თე ბელს ხე დავს2, ხო ლო იმ დროს 

ideologiebidan teqnologiebamde
1

arCevnebis, rogorc somxeTis sazogadoebis 

modernizaciisa da kontrmodernizaciis 

anTropologiuri mimoxilva 

გაიანე შაგოიანი

1  მოსაზრება სომ ხეთ ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში იდე ო ლო გი ე ბი დან ტექ ნო-
ლო გი ებ ზე გა დას ვ ლის შე სა ხებ, ერე ვან ში ერ თ -ერთ კონ ფე რენ ცი ა ზე პო ლი ტო ლოგ მა 
ალექ სანდრ ის კან და რი ან მა გა მოთ ქ ვა [Мартиросян, А, 2012. Ярлыкапов: руководство 
РФ допустила на северном Кавказе ряд стратегических ошибок // Кавказский узел 
<http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/225409/> (20.06.2013)].

2  Abrahamian, L., Chaos and Cosmos in the Structure of Mass Popular Demonstrations. (The 
Karabakh Movement in the Eyes of an Ethnographer) // Soviet Anthropology & Archeology. 
Vol. 29, No. 2, 1990a. p. 70-86; Abrahamian, L., The Karabagh Movement as Viewed by an 
Anthropologist // Armenian Review, Vol. 43, No. 2-3/170-171, 1990b, p. 67-80.



129

somxeTi: garTulebuli gardamavali etapi

ერევ ნის თე ატ რა ლურ მო ე დან ზე (რომელსაც მოგ ვი ა ნე ბით თა ვი სუფ-
ლე ბის მო ე და ნი ეწო და) შეკ რე ბილ ხალხს „კარნავალურ” სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბად მო იხ სე ნი ებს3. არ ჩევ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტი, რო მე ლიც ამ 
„კარნავალური” სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის პრო დუქ ტი იყო, სწრა ფად 
გა და იქ ცა ძა ლა უფ ლე ბის მო პო ვე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტად. 
იგი ვე მოხ და ყველ გან ყო ფილ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში, სა დაც არ ჩევ ნე ბი ძი-
რი თა დად და სავ ლე თი დან შე მო სულ სი ახ ლედ4 და მო დერ ნი ზა ცი ის გა-
ნუ ყო ფელ ელე მენ ტად აღიქ მე ბო და.

ზო გი ერ თი მკვლე ვა რი მე სა მე მსოფლიოს ქვეყ ნე ბის თ ვის, ევ რო პის 
ყო ფი ლი კო ლო ნი ე ბი სა და ბევ რი პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნის თ ვის და მა ხა სი-
ა თე ბელ მო დერ ნი ზა ცი ის გან სა კუთ რე ბულ ტიპ ზე ლა პა რა კობს. პი რო-
ბი თად ამ ტიპს არა ორ გა ნულ (მეორად, დამ წევ, და ყოვ ნე ბულ) მო დერ-
ნი ზა ცი ას უწო დე ბენ. ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ბუ ნებ რი ვი მო დერ ნი ზა ცი უ ლი 
პრო ცე სი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ის „უფრო გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 
მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა გა რეო გა მოწ ვე ვაა და გად მო ღე ბის გზით 
ხორ ცი ელ დე ბა”5. არა ორ გა ნუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თა ვი-
სე ბუ რე ბა ისა ა, რომ „ქვემოდან” მიმ დი ნა რე ორ გა ნუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ი-
სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, „ზემოდან” ხორციელდება6 და, ჩვე უ ლებ რივ, სხვა-
დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ტის გავ ლე ნი სა და ზე წო ლის შე დე გად 
პო ლი ტი კურ ვეს ტერ ნი ზა ცი ად გარ და იქ მ ნე ბა ხოლ მე. მაგ რამ ყო ველ 

3  ერევანში 1998 წელს გა მარ თუ ლი მა სობ რი ვი მი ტინ გე ბის დროს დრო ე ბით გაქ რა ან თავ-
და ყი რა დად გა შე პი რის პი რე ბა სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ და ასა კობ რივ ჯგუფს, ქა ლაქ-
სა და სო ფელს, კაც სა და ქალს და ა. შ. შო რის, გაჩ ნ და სა ყო ველ თაო სო ლი და რო ბის 
გრძნო ბა, გა მო ით ქ მო და მო საზ რე ბე ბი ის ტო რი უ ლი და სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
შე სა ხებ. ყვე ლა ფე რი ეს ტი პუ რია მა სობ რი ვი სა კარ ნა ვა ლო ქმე დე ბი სათ ვის [Abrahamian, 
L., Civil Society Born in the Square: The Karabagh Movement in Perspective // The Making 
of Nagorno-Karabagh: From Secession to Republic. Ed. by Levon Chorbajian. Basingstoke, 
U.K.: Palgrave, 2001, p. 116-134; Abrahamian, L., Shagoyan, G., From Carnival Civil Society 
toward a Real Civil Society: Democracy Trends in Post-Soviet Armenia // Anthropology & 
Archeology of Eurasia. Vol. 50, No. 3, 2011-12, p. 11-50].

4  Abrahamian, L., Shagoyan, G., From Carnival Civil Society toward a Real Civil Society: De-
mocracy Trends in Post-Soviet Armenia // Anthropology & Archeology of Eurasia. Vol. 50, No. 
3, 2011-12, p. 11-50.

5  Ермаханова, С. А., Теория модернизации: история и современность // Актуальные 
проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых (разд. 
2). Новосибирск 2005, с. 233-247.

6  იქვე.
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ცალ კე აღე ბულ შემ თხ ვე ვა ში ამ პრო ცესს შე იძ ლე ბა გარ კ ვე უ ლი თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბი ჰქონ დეს, ხო ლო და სავ ლუ რი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მო დე ლე ბის 
ახალ ად გილ ზე გად მო ტა ნას შე იძ ლე ბა სრუ ლი ად სხვა, ხან და ხან სა წი-
ნა აღ მ დე გო შე დე გიც კი მოჰ ყ ვეს. ამ სტა ტი ა ში „ენდემური” ინ ს ტი ტუ ტის 
გან ვი თა რე ბას გან ვი ხი ლავთ და არ ჩევ ნე ბის და სავ ლუ რი და ად გი ლობ-
რი ვი მო დე ლე ბის, სა არ ჩევ ნო პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი სხვა დას ხ ვა სის ტე მი-
სა და ინ ს ტი ტუ ტის არა ორ გა ნუ ლი და ორ გა ნუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ის შერ-
წყ მას მი ვა დევ ნებთ თვალს. ვეც დე ბით და ვამ ტ კი ცოთ, რომ ად გი ლებ ზე 
პო ლი ტი კუ რი მო დერ ნი ზა ცია ერ თ დ რო უ ლად რო გორც „ქვემოდან”, ისე 
„ზემოდან” ვი თარ დე ბა მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ გ ვა რი გან ვი თა რე ბის 
ლო გი კა ხში რად სა წი ნა აღ მ დე გო მი მარ თუ ლე ბე ბით მი დის.

1988 we li: me ta i dea da na ci o na liz mi

XX სა უ კუ ნის 80-იანი წლე ბის მღელვარე გა მოს ვ ლე ბი სომ ხეთ ში დღეს 
გა ნი ხი ლე ბა რო გორც რე ვო ლუ ცია და /ან საპ რო ტეს ტო ეროვ ნულ - გან მა-
თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბა. პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და შე დე გე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ამ მოძ რა ო ბის და ხა სი ა თე ბას პო ლი ტო ლო გებს მი ვან დობ 
და მა სობ რი ვი გა მოს ვ ლე ბის ან თ რო პო ლო გი ურ შე ფა სე ბა ზე შევ ჩერ დე ბი. 
რო გორც უკ ვე ით ქ ვა, გა მოს ვ ლე ბი ტი პო ლო გი უ რად დღე სას წა ულს მოგ-
ვა გო ნებს, მაგ რამ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ისა ა, რომ ისი ნი ყვე ლა მომ დევ-
ნო გა მოს ვ ლის იდე ა ლურ და დიდ წი ლად მი თო ლო გი ზე ბულ მო დე ლად იქ-
ცა. ამ დე ნად, სრუ ლი ა დაც არ არის შემ თხ ვე ვი თი ნოს ტალ გი ა, რომ ლი თაც 
1988 წელს იხ სე ნე ბენ. „დღესასწაულის” დამ თავ რე ბა იმას ნიშ ნავ და, რომ 
რე ა ლუ რი და არა კარ ნა ვა ლუ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მშე ნებ ლო ბა 
იყო სა ჭი რო, მაგ რამ პრო ცე სი 1988 წელ თან ნე ბის მი ე რი საპ რო ტეს ტო გა-
მოს ვ ლი სათ ვის წამ გე ბი ან მა შე და რე ბამ გა არ თუ ლა, რად გან „წმინდა ის ტო-
რი ის” მსგავ სად, 1988 წე ლი ყო ველ გ ვარ გან ხილ ვა ზე და კრი ტი კა ზე მაღ ლა 
იდ გა და, ზო გა დად, დღემ დე ასეთად რჩება.

1988 წლის მოძ რა ო ბა უკი დუ რე სად იდე ო ლო გი უ რი იყო. მას ერ თი 
მე ტა ი დეა (ყარაბაღთან „გაერთიანება”) და ერ თი იდე ო ლო გია ჰქონ და 
– ნა ცი ო ნა ლიზ მი, რო მე ლიც სო მე ხი ერის მი მართ ის ტო რი უ ლი სა მარ-
თ ლი ა ნო ბის აღ დ გე ნის დო მი ნან ტურ სა ჯა რო დის კურ სად გარ და იქ მ ნა 
(მაგალითად, აზერ ბა ი ჯან ში სომ ხე ბის დარ ბე ვა გე ნო ცი დის გაგ რ ძე ლე-
ბად აღიქ მე ბო და7) და თან და თან ეროვ ნუ ლი (სახელმწიფოებრივი) და მო-
უ კი დებ ლო ბის მოძ რა ო ბა ში გა და ი ზარ და. მოძ რა ო ბას სა თა ვე ში ინ ტე-

7  Marutyan, H., Iconography of Armenian Identity, vol. 1, The Memory of Genocide and the 
Karabagh Movement, Yerevan: Gitutyun, 2009.
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ლექ ტუ ა ლე ბი ედ გ ნენ და მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, მათ ში 
თან და თა ნო ბით ეროვ ნუ ლი სა ხელ მ წი ფოს შექ მ ნის იდეა მწიფ დე ბო და. 
თავ და პირ ვე ლად მი ზა ნი ეს არ ყო ფი ლა, მაგ რამ მი სი აუცი ლებ ლო ბა 
იმის გაც ნო ბი ე რე ბის შე დე გად გახ და ცხა დი, რომ არ სე ბუ ლი პო ლი ტი-
კუ რი სის ტე მის ჩარ ჩო ებ ში ყა რა ბაღ თან გა ერ თი ა ნე ბის პრობ ლე მის გა-
დაწყ ვე ტა შე უძ ლე ბე ლი იყო. ამ მხრივ, ყა რა ბა ღის მოძ რა ო ბა ერე ვან ში 
და თვით ყა რა ბაღ ში ერ თ მა ნე თი სა გან საკ მა ოდ გან ს ხ ვავ დე ბო და. მოძ-
რა ო ბის ახა ლი სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი ტენ დენ ცია მხო ლოდ სომ ხე-
თის თ ვის იყო და მა ხა სი ა თე ბე ლი8. შე სა ბა მი სად, პირ ვე ლი არ ჩევ ნე ბი, 
რო მელ შიც სომ ხე თის „კარნავალური” სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა მო ნა-
წი ლე ობ და, შე იძ ლე ბა და ხა სი ათ დეს რო გორც იდე ო ლო გი უ რი, რად გან 
იმ დროს იდე უ რად გა კოტ რე ბუ ლი საბ ჭო თა ნო მენ კ ლა ტუ რა მო ედ ნებ ზე 
დაწყე ბუ ლი მოძ რა ო ბის ლი დე რებს ეპა ექ რე ბო და.

მიჩ ნე უ ლი ა, რომ პირ ვე ლი დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბი 1991 წელს ჩა-
ტარ და9, მაგ რამ ყვე ლა ზე სა ო ცა რი არ ჩევ ნე ბი შედ გა ჯერ კი დევ 1988 
წელს, რო ცა იმ პე რი ის ნგრე ვის ნიშ ნებს ვე რა ვინ ხე დავ და და რო ცა სომ-
ხე თის სსრ-ის უმაღ ლეს საბ ჭო ში ორი სა დე პუ ტა ტო ად გი ლი გა თა ვი სუფ-
ლ და. პრაქ ტი კუ ლად, თვით არას რულ ყო ფი ლი საბ ჭო თა კონ ს ტი ტუ ცი ა, 
რო მე ლიც დე მოკ რა ტი უ ლი მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად იყო, სა ზო გა დო ე ბის 
ზე წო ლის შე დე გად არ ჩევ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტის ასა მუ შა ვებ ლად ქმე დი თი 
ინ ს ტ რუ მენ ტი გა მოდ გა. ეს არ ჩევ ნე ბი უნი კა ლუ რი კი დევ იმით იყო, რომ 
სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის თა ო ბა ზე პო ტენ ცი უ-
რი ამომ რ ჩევ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბის სა შუ ა ლე ბად იქ ცა, რაც პირ და პირ 
ერევ ნის თე ატ რა ლურ მო ე დან ზე ხდე ბო და. მო ე დან ზე მრა ვა ლა თა სი ა ნი 
დე მონ ს ტ რა ცი ე ბი და მი ტინ გე ბი რე გუ ლა რუ ლად ტარ დე ბო და. აქ ვე იდ-
გ მე ბო და „საკონსტიტუციო მა გი დე ბი”, სა დაც კონ ს ტი ტუ ცი ას არი გებ დ-
ნენ, ხო ლო სა მო ქა ლა ქო „ექსპერტები” ამომ რ ჩევ ლებს სა კონ ს ტი ტუ ციო 
უფ ლე ბე ბი სა და არ ჩევ ნე ბის პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ ახ ს ნა- გან მარ ტე-
ბებს აძ ლევ დ ნენ. ძნე ლი სათ ქ მე ლი ა, ამ აქ ცი ამ არ ჩევ ნე ბის დე მოკ რა ტი-
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის შე სა ბა მი სად ჩა ტა რე ბას რამ დე ნად შე უწყო ხე ლი, 
მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ არ ჩევ ნე ბის ატ რო ფი რე ბუ ლი საბ ჭო თა ინ ს ტი ტუ-
ტი მო უ ლოდ ნე ლად ამუ შავ და და „მოედნის” ორი კან დი და ტი უმაღ ლე სი 

8  Abrahamian, L., Chaos and Cosmos in the Structure of Mass Popular Demonstrations. (The 
Karabakh Movement in the Eyes of an Ethnographer) // Soviet Anthropology & Archeology. 
Vol. 29, No. 2, 1990a, p. 68-69.

9  Ishkanian, A., Democracy Building and Civil Society in Post-Soviet Armenia, London/New 
York: Routledge, 2008. 
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საბ ჭოს წევ რი გახ და. მე ო რე მხრივ, წარ მო მად გენ ლო ბი თი პრინ ცი პის 
სა ფუძ ველ ზე ნო მი ნა ლუ რად არ ჩე უ ლი საბ ჭო თა დე პუ ტა ტე ბი, რომ ლე-
ბიც საბ ჭო თა სომ ხე თის სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ ფე ნას 
წარ მო ად გენ დ ნენ, პარ ლა მენ ტის ასა მუ შა ვებ ლად საკ მა რი სი ძა ლა აღ-
მოჩ ნ და. პარ ტი უ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის წი ნა აღ მ დე გო ბის მი უ ხე და ვად, 
დე პუ ტა ტებ მა სე სია მო იწ ვი ეს და 24 ნო ემ ბ რის სხდო მა ზე მთე ლი რი გი 
გა ბე დუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბიც მი ი ღეს10. 

სო ცი ა ლის ტურ სივ რ ცე ში ეს პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა იყო, რო ცა ხალ ხ-
მა სის ტე მა თა ვის ნე ბას და უ მორ ჩი ლა და ნო მი ნა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტი დან 
რე ა ლუ რად მოქ მედ ინ ს ტი ტუ ტად გა და აქ ცი ა. საბ ჭო თა რე ჟი მი სა და 
მთლი ა ნად საბ ჭო თა სის ტე მის ტრან ს ფორ მა ცი ის ეს გზა იმ დე ნად და-
მა ჯე რე ბე ლი აღ მოჩ ნ და, რომ პო ლო ნე თის „სოლიდარობის” ზო გი ერ თი 
ლი დე რის აღი ა რე ბით11, ისი ნი სწო რედ ამ გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით ცდი ლობ დ ნენ საბ ჭო თა არ ჩევ ნე ბის გა მო ყე ნე ბას და პო ლო ნე თის 
პარ ლა მენ ტ ში შეს ვ ლას, რი თაც ნო მი ნა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტი დან არ ჩევ ნე ბი 
რე ა ლუ რად მოქ მედ ინ ს ტი ტუ ტად გა და აქ ცი ეს.

მომ დევ ნო არ ჩევ ნე ბის „იდეოლოგია” ეფუძ ნე ბო და „წინააღმდეგ 
წასვლის” პრინ ციპს. ეს იყო მოძ რა ო ბა „კომუნისტების წი ნა აღ მ დეგ”, 
მა გა ლი თად, 1990 წლის უმაღ ლე სი საბ ჭოს არ ჩევ ნე ბზე და 1996 წლი-
დან ყვე ლა და ნარ ჩე ნი არ ჩევ ნე ბის დროს, რო ცა პრო ტეს ტი უკ ვე პოს-
ტ საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ იყო მი მარ თუ ლი. მათ წი ნა და-
დე ბებ სა და ოპო ზი ცი ის პროგ რა მებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბებს ხალ ხი დი-
დად არ უღ რ მავ დე ბო და. და მა ინც, ეს „იდეოლოგიური” არ ჩევ ნე ბი იყო 
იმ გა გე ბით, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის „ცუდ” წარ მო მად გენ ლებს „კარგებს” 
უპი რის პი რებ დ ნენ. რო ცა ხალ ხი მათ თ ვის ხმის მი სა ცე მად მი დი ო და, 
იმ არ გუ მენ ტე ბის გავ ლე ნის ქვეშ იყო, რომ ლე ბიც გან მარ ტავ და „რა 
არის კარ გი და რა არის ცუ დი” ან, უფ რო სწო რად რომ ვთქვათ, „რა 
არის ცუ დი”.

10  Abrahamian, L., Shagoyan, G., From Carnival Civil Society toward a Real Civil Society: De-
mocracy Trends in Post-Soviet Armenia // Anthropology & Archeology of Eurasia. Vol. 50, 
No. 3, 2011-12, p. 11-50.

11  Abrahamian, L., Civil Society Born in the Square: The Karabagh Movement in Perspective // 
The Making of Nagorno-Karabagh: From Secession to Republic. Ed. by Levon Chorbajian. 
Basingstoke, U.K.: Palgrave, 2001, p. 116-134; Марутян, А., Основные характеристики 
Карабахского движения, или Армянской революции (1988-1990), 2013 // Галстян, А., 
Неотправленные письма, Ереван: Гаспринт, с. 9-17 (на арм. яз.).
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სოფ ლად და ქა ლა ქად სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებს შო რის მკვეთ რ მა გან ს-
ხ ვა ვე ბამ უკ ვე 1990 წლის არ ჩევ ნებ ზე იჩი ნა თა ვი. იდე ო ლო გი ზე ბუ ლი 
ქა ლა ქი, რო მე ლიც „კომუნისტების წი ნა აღ მ დეგ” აძ ლევ და ხმას, შე ე ჯა ხა 
სო ფელს, რო მე ლიც დე ფაქ ტო მხარს კო მუ ნის ტებს უჭერ და, მაგ რამ არა 
იმი ტომ, რომ კო მუ ნის ტუ რი იდეა მის თ ვის უფ რო ახ ლო იყო, არა მედ იმი-
ტომ, რომ პარ ტი ულ ლი დე რებს, რო გორც წე სი, თა ვი ანთ სა ო ჯა ხო კლა-
ნებ ში დი დი ავ ტო რი ტე ტი ჰქონ დათ. ამას ისიც უწყობ და ხელს, რომ საბ-
ჭო თა მმარ თ ვე ლე ბი პარ ტი ის წევ რო ბის გა რე შე თა ნამ დე ბო ბებ ზე ვერ 
მოხ ვ დე ბოდ ნენ. შე სა ბა მი სად, სოფ ლის მცხოვ რებ ლე ბი კო მუ ნის ტებს კი 
არ აძ ლევ დ ნენ ხმას, არა მედ თა ვი ანთ წარ მა ტე ბულ ნა თე სა ვებს, რომ-
ლე ბიც კო მუ ნის ტე ბი იყ ვ ნენ. ტრა დი ცი უ ლი „დიდი ოჯა ხი”, გერ დას ტა-
ნი, რო მე ლიც საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის დროს სხვა დას ხ ვა საბ ჭო თა ინ-
ს ტი ტუტს შე ერ წყა (მაგალითად, კოლ მე ურ ნე ო ბის ბრი გა დას, რო მე ლიც 
ხში რად ბრი გა დი რის ნა თე სა ვე ბი სა გან შედ გე ბო და) და თავს ფრაგ მენ-
ტუ ლად იჩენ და, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი და რი ტუ ა ლუ რი ურ თი ერ თ დახ-
მა რე ბის სის ტე მა, არ ჩევ ნე ბის დროს ქმე დი თი პო ლიტ ტექ ნო ლო გი უ რი 
მე ქა ნიზ მი აღ მოჩ ნ და. ამ გ ვა რად, სომ ხუ რი თე მის ტრა დი ცი ულ მა სო ცი-
ა ლურ მა სტრუქ ტუ რამ, რო მე ლიც საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მო დერ ნი ზა ცი ას 
გა ნიც დი და, რე ა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი არ ჩევ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტის 
შე მო ღე ბის შე დე გად, „დიდი ოჯა ხი”, რო გორც სო ცი ა ლუ რად ქმე დი თი 
ინ ს ტი ტუ ტი, პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად ააღორ ძი ნა 
და რე ა ლუ რად სოფ ლის მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ცე სის არ ქა ი ზა ცია მო ახ-
დი ნა. პოს ტ საბ ჭო თა სა არ ჩევ ნო სის ტე მამ სა ო ჯა ხო კლა ნე ბი არა მხო-
ლოდ გა ა ცოცხ ლა, არა მედ მათ უამ რა ვი და მა ტე ბი თი ფუნ ქ ცია შეს ძი ნა, 
რის გა მოც ნე ბის მი ე რი იდე ო ლო გი უ რი არ ჩევ ნე ბი შე უძ ლე ბე ლი გახ-
და, რად გან ისი ნი „ნათესაობის სა ფუძ ველ ზე” ჩა ტა რე ბულ არ ჩევ ნებს 
კონ კუ რენ ცი ას ვერ უწევ და. იმარ ჯ ვებ და არა იდეა (მათ შო რის, იდეა 
„კარგის სა სარ გებ ლოდ” ან, უფ რო სწო რად, „ცუდის წი ნა აღ მ დეგ”), არა-
მედ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც უფ რო დი დი კლა ნის წარ მო მად გე ნე ლი იყო12. 
ეს გან სა კუთ რე ბით ნათ ლად ჩან და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბის არ ჩევ ნე ბის დროს. სოფ ლის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ეს ყვე ლა-
ზე მძი მე არ ჩევ ნე ბი იყო, გან სა კუთ რე ბით იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა კონ კუ-
რენ ტი კან დი და ტე ბი ერ თ მა ნე თის ნა თე სა ვე ბი იყ ვ ნენ, რაც სოფ ლებ ში 

12  Саакян, В., Проявления и тенденции развития общины и общинных отношений в 
Армении (социологический анализ) // Кандидатская диссертация (Ереванский гос. 
университет), Ер., 2002 (на арм. яз.), с. 130-133.
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აზ რ თა დიდ სხვა დას ხ ვა ო ბას, წყე ნას და შეხ ლა- შე მოხ ლას იწ ვევ და ან 
კან დი და ტებს შო რის ოჯა ხის წევ რე ბის ხმე ბის თა ნა ბა რი გა ნა წი ლე ბით 
მთავ რ დე ბო და13. „კლანის” ლი დე რის არ ჩევ ნე ბი სოფ ლის კონ ტ რო ლის 
იმ დე ნად მო სა ხერ ხე ბე ლი მე ქა ნიზ მი აღ მოჩ ნ და, რომ ერ თი პი რის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ში მხო ლოდ ორი ვა დით არ-
ჩე ვის შეზღუდ ვა მა ლე გა უქ მ და და ად გი ლობ რი ვი ლი დე რე ბის ცვლა 
საგ რ ძ ნობ ლად უფ რო იშ ვი ა თი გახ და. ისი ნი ად გი ლობ რივ „თავადებად” 
გა და იქ ც ნენ. ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის წი ნა აღ მ დე გო ბის გა წე ვის იშ ვი ა თი 
შემ თხ ვე ვე ბიც კი, სოფ ლად სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ხე ლა ხალ არ-
ქა ი ზა ცი ა ზე მი უ თი თებს. მა გა ლი თად, ში რა კის მაზ რის სო ფელ ძო რა კა-
პის მო სახ ლე ო ბამ 700 ხმით სა არ ჩევ ნო კო მი სი ას თან ერ თად 2003 წლის 
საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებს 100-პროცენტიანი ბო ი კო ტი გა მო უცხა და და 
ამით მა ღალ თა ნამ დე ბო ბა ზე მყო ფი თა ნა სოფ ლე ლის და პა ტიმ რე ბა გა-
აპ რო ტეს ტა. ეს ეპი ზო დიც სოფ ლად „სისხლით” სო ლი და რო ბა ზე მი უ თი-
თებს, ოღონდ ამ შემ თხ ვე ვა ში ოპო ზი ცი უ რი ძა ლე ბის სა სარ გებ ლოდ14.

ამ გ ვა რად, მო დერ ნი ზა ცი ის მო ნა პო ვა რი, არ ჩევ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტი 
არა დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბის ახა ლი ინ ს ტი ტუ ტის გამ ყა რე ბის მო სა-
ხერ ხე ბელ ინ ს ტ რუ მენ ტად სწრა ფად გარ და იქ მ ნა და 80-იან წლებ ში ჩა-
სა ხუ ლი ქა ლა ქი სა და სოფ ლის მო დერ ნი ზა ცი უ ლი და ახ ლო ე ბა გა ურ კ ვე-
ვე ლი დროით გა და ა ვა და.

სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბის არ ქა ი ზა ცი ის (სისხლით ნა თე სა ო ბა ზე დამ ყა-
რე ბუ ლი კლა ნე ბის აღორ ძი ნე ბი სა და სიმ ბო ლუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი დან 
„არჩევითობაზე” მა თი გა დას ვ ლის) პა რა ლე ლუ რად, მიმ დი ნა რე ობ და 
სოფ ლის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის ეკო ნო მი კურ ან გა რი შებ ში 
საბ ჭო თა „მიწერების” პრო ცე სის ფორ მა ლი ზა ცია და აღორ ძი ნე ბა. გეგ-
მი უ რი სის ტე მა აღარ არ სე ბობს, მაგ რამ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის „წარმატებული მარ თ ვის” შე სა ხებ სა ჯა რო სა უბ რებ მა წარ-
მოშ ვა ყოვ ლად და უ სა ბუ თე ბე ლი ფორ მა ლუ რი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, 
რო მელ საც რე ა ლურ ვი თა რე ბას თან სა ერ თო თით ქ მის არა ფე რი აქვს. 
ზო გა დი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბის ფორ მა ლუ რი ან გა რი ში საბ ჭო თა გეგ-
მი უ რი ან გა რი შის ანა ლო გი უ რია და მხო ლოდ იმი სათ ვის არ სე ბობს, რომ 
სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის დროს რი ტო რი კუ ლად იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი, რო-
გორც მოქ მე დი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მუ შა ო ბის და მა დას ტუ-

13  Абрамян, Л., Глобализация по-деревенски: Армянский вариант // Сельские 
метаморфозы, ред. А. А. Касьянова, Краснодар: Дедков, 2008, с. 71.

14 იქ ვე, გვ. 70-73.
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რე ბე ლი სა ბუ თი. ერ თ -ერ თი სა სოფ ლო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ხე ლემ, 
რო მე ლიც სოფ ლის საბ ჭო ში ჯერ კი დევ საბ ჭო თა პე რი ო დი დან მუ შა ობ-
და, ერ თხელ ჩემ თან გუ ლახ დი ლი სა უბ რის დროს აღი ა რა, რომ ამ ჟა მად 
მი წე რებს ბევ რად უფ რო ხში რად აკე თე ბენ, ვიდ რე საბ ჭო თა პე რი ოდ ში. 
გა ბე რი ლი ან გა რი შე ბის შე სა ხებ ლა პა რა კობ და ეკო ნო მის ტი და და მო-
უ კი დე ბე ლი სომ ხე თის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის მთავ რო ბის პრე მი ერ მი-
ნის ტ რი, ამ ჟა მად კი პარ ლა მენ ტის წევ რი ოპო ზი ცი ი დან ჰრანტ ბაგ რა-
ტი ა ნიც, რო მე ლიც პარ ლა მენ ტის ერ თ -ერთ სხდო მა ზე გა მოს ვ ლის დროს 
ამ ტ კი ცებ და, რომ თუ სომ ხე თის მი წის რე სურ სე ბის მთელ პო ტენ ცი ალს 
გა ვით ვა ლის წი ნებთ, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი ნის ტ რის ან გა რიშ ში მოყ-
ვა ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი თე ო რი უ ლა დაც კი შე უძ ლე ბე ლია 
სი ნამ დ ვი ლეს შე ე სა ბა მე ბო დეს. გა მო დის, რომ არ ჩევ ნე ბის ინ ს ტი ტუ-
ტის დო ნე ზე, ქვეყ ნის ამ ჟა მინ დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა სოფ ლის თე მე ბის 
ტრა დი ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის რე ა ნი მა ცი ას ახ დენს და მათ დე მო დერ ნი-
ზა ცი ას უწყობს ხელს. თა ვის მხრივ, ოფი ცი ა ლუ რი სა ჯა რო დის კურ სი 
სოფ ლის შე სა ხებ საბ ჭო თა დის კურ სის მო დე ლის სა ფუძ ველ ზე იგე ბა და 
გან ვი თა რე ბის იმი ტა ცი ის ნაც ნობ მო დელს იმე ო რებს, საგ რ ძ ნობ ლად 
შორ დე ბა არ სე ბულ ვი თა რე ბას და კე თილ დღე ო ბის ილუ ზი ას ქმნის.

qa la qis so ci a lu ri in s ti tu te bis de mo der ni za ci a: 

oja xe bi da „,,ezos av to ri te te bi”~

არ ჩევ ნე ბის გავ ლე ნით სო ცი ა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის დე მო დერ ნი ზა-
ცი ის პრო ცე სი ქა ლაქ შიც მიმ დი ნა რე ობს. სოფ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აქ 
„საპაკეტო” ხმე ბის ნუკ ლე ა რუ ლი ერ თე უ ლი არა ნა თე სა უ რი კლა ნე ბი, არა-
მედ, უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, ოჯა ხე ბი ა. თუ ოჯა ხის ერ თი წევ რი რო მე ლი მე 
ისე თი პი რის სა წარ მო ში მუ შა ობს, რო მე ლიც ამა თუ იმ პო ლი ტი კურ ძა-
ლას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, რო გორც წე სი, ხელ ქ ვე ი თი იღებს ვალ დე ბუ-
ლე ბას, რომ მი სი ოჯა ხის და ნარ ჩე ნი წევ რე ბი ხმას იმ კან დი დატს მის ცე-
მენ, რო მელ საც სა წარ მოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა უჭერს მხარს. დამ საქ მე ბელს 
ხელ ქ ვე ი თე ბის სრუ ლი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი არა აქვს, თუმ ცა პრო ცეს ზე 
ზე გავ ლე ნის გარ კ ვე უ ლი შე საძ ლებ ლო ბა თვალ ნათ ლივ ჩანს. ამას ადას ტუ-
რებს ისიც, რომ ტე ლეს ტუ დია „გალას” ჟურ ნა ლის ტებ მა გა და ი ღეს შაქ რის 
ქარ ხ ნის მუ შე ბის ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც ხმის მი სა ცე მად გი უმ რი დან ერე ვან ში 
ჩა იყ ვა ნეს. ეს რე პორ ტა ჟი ფეისბუქზე ყვე ლას შე ეძ ლო ენა ხა, მაგ რამ არა-
ვი თა რი იური დი უ ლი სან ქ ცი ე ბი ან გა მო ძი ე ბა მას არ მოჰ ყო ლი ა.

სა არ ჩევ ნო პრო ცეს ში „ეზოს ავ ტო რი ტე ტე ბის” ანუ კრი მი ნალ თან ასე 
თუ ისე და კავ ში რე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის ჩარ თ ვა სო ცი ა ლუ რი ინ ს ტი-
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ტუ ტე ბის კი დევ უფ რო დიდ დეგ რა და ცი ად იქ ცა15. ამ ახალ გაზ რ დე ბის 
„მოვალეობა” სა არ ჩევ ნო ქრთა მე ბის და რი გე ბა და სა არ ჩევ ნო უბ ნე ბის 
კონ ტ რო ლი იყო. რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ქუ ჩის არა ფორ მა ლუ რი სტრუქ-
ტუ რე ბი, რომ ლე ბიც, რო გორც წე სი, ურ ბა ნულ სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თო-
ბებ ში ხე ლი სუფ ლე ბის ოფი ცი ა ლურ ორ გა ნო ებ თან და პი რის პი რე ბუ ლი 
მარ გი ნა ლუ რი რგო ლი ა, ახალ ფუნ ქ ცი ას იძენს, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
დრო ე ბით მა ინც, ხდე ბა მა თი ფორ მა ლი ზა ცია (ჩვეულებრივ, მა თი წევ რე-
ბი პარ ტი უ ლი სა არ ჩევ ნო შტა ბე ბის მუ შა კე ბი ხდე ბი ან ან ამ შტა ბებ თან 
ჯგუ ფე ბად იკ რი ბე ბი ან) და თან და თა ნო ბით უფ რო სტა ბი ლურ სის ტე მურ 
ორ გა ნო ე ბად ქცე ვა, ხო ლო მა თი რო ლი არ ჩევ ნე ბი დან არ ჩევ ნე ბამ დე 
სულ უფ რო ძლი ერ დე ბა. არ ჩევ ნებს შო რის შუ ა ლედ ში ისი ნი გარ კ ვე ულ 
„იმუნიტეტს” იძე ნენ. „სამსახურის” სა ნაც ვ ლოდ, ხე ლი სუფ ლე ბა მზად 
არის, მათ მი ერ ჩა დე ნილ „წვრილმან” და ნა შა ულ ზე თვა ლი და ხუ ჭოს. 
ასე ვე სა ინ ტე რე სო ა, რომ „კვარტლის ავ ტო რი ტე ტებს” ხე ლი სუფ ლე ბა 
მა ში ნაც მი მარ თავს, რო ცა საპ რო ტეს ტო გა მოს ვ ლე ბის დროს პრო ვო-
კა ცი ე ბის მოწყო ბა სურს, რომ ამით მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის მო ნა წი ლე თა წი-
ნა აღ მ დეგ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა გა ა მარ თ ლოს. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ასე თი 
შე ხე დუ ლე ბა ფარ თო დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი და ინ ტერ ნეტ ში გან ხილ ვე ბის 
დროს და სო ცი ა ლურ სა ინ ფორ მა ციო ქსე ლებ ში „პროვოკატორების” ჩა-
ნერ გ ვის შე სა ხებ ცო ტად თუ ბევ რად და სა ბუ თე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე-
ბიც ჩნდე ბა, „პროვოკატორებად” კი ხში რად დეკ ლა რი რე ბუ ლი „ქუჩის 
ბი ჭე ბი” გა მო დი ან ხოლ მე. ასე თი ქმე დე ბით ხე ლი სუფ ლე ბა ზო გი ერთ 
თა ვის ფუნ ქ ცი ას არა ფორ მა ლურ ქა ლა ქურ ჯგუ ფებს გა დას ცემს და 
ამით სა მო ქა ლა ქო ურ თი ერ თო ბე ბის ფორ მა ლი ზა ცი ი სა და ოფი ცი ა ლუ-
რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბის ნაც ვ ლად, არა ფორ მა ლუ რი სო ცი ა-
ლუ რი კავ ში რე ბის ფორ მა ლი ზა ცი ას ახ დენს.

სა არ ჩევ ნო უბ ნებ ზე არა ფორ მა ლურ „მეთვალყურეებად” ძი რი თა დად 
მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის დე პუ ტა ტე ბის პი რა დი დაც ვის წევ რე ბიც იქ ცე-
ვი ან ხოლ მე (დეპუტატებს სა ზო გა დო ე ბა ცალ კე ოლი გარ ქი ულ კლა-
სად აღიქ ვამს16). ეს „ბრგე ბი ჭე ბი” ხში რად ეზოს ავ ტო რი ტე ტებ თან 
მო ლა პა რა კე ბე ბის დროს შუ ა მავ ლე ბის როლს ას რუ ლე ბენ. ფე ო და ლის 
„ოპრიჩნიკების” მსგავ სად, „კერძო” ძა ლო ვა ნე ბი არა მხო ლოდ და არა 
იმ დე ნად დამ ქი რა ვებ ლის უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და ქი რა-

15  Sargsyan, I., Armenian Elections. No Room for Optimism? // Caucasus Analytical Digest, 
No. 53-54, 17 July 2013, p. 2-7.

16  Petrosyan, D., Oligarchy in Armenia // Caucasus Analytical Digest, No. 53-54, 17 July 2013,  
p. 11-18.

gaiane Sagoiani



137

somxeTi: garTulebuli gardamavali etapi

ვე ბუ ლი პი რე ბი არი ან, რამ დე ნა დაც პატ რო ნის „ოჯახისა” და „კლანის” 
წევ რე ბი და მი სი ოჯა ხის წევ რე ბის მსგავ სი პრი ვი ლე გი ე ბით სარ გებ ლო-
ბენ (უჩნდებათ სა კუ თა რი ბიზ ნე სი, იძე ნენ გარ კ ვე ულ კრი მი ნა ლურ -ე კო-
ნო მი კურ უფ ლე ბებ სა და, გარ კ ვე ულ წი ლად, იური დი ულ ხელ შე უ ხებ ლო-
ბას და ა.შ.). ასე ხდე ბა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სის კრი მი ნა ლი ზა ცი ა, მაგ რამ 
ამ პრო ცე სის მო ნა წი ლე ე ბი ჩვე უ ლებ რივ სა არ ჩევ ნო უბ ნებს გა რეთ მოქ-
მე დე ბენ, რაც პრო ცეს ზე მათ ზე გავ ლე ნას მეთ ვალ ყუ რე ე ბის თ ვის უხი-
ლავს ხდის, რის გა მოც კო მი სი ის წევ რე ბი და ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის 
სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი წარ მო მად გენ ლე ბი მათ ვერ აფიქ სი რე ბენ. ამის ნაც ვ-
ლად, მათ „მონაწილეობას” ფარ თოდ აშუ ქებს სო ცი ა ლუ რი მე დი ა, თუმ-
ცა იური დი უ ლი შე დე გი ამას, რო გორც წე სი, არ მოჰ ყ ვე ბა ხოლ მე.

ამას გარ და, ხდე ბა პოს ტ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში წარ მოქ მ ნი ლი თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბის ახა ლი ურ ბა ნუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის, კონ დო მი ნი უ მე ბის 
ფუნ ქ ცი ის ატ რო ფი რე ბა. კონ კ რე ტუ ლი თე მის ფუ ლა დი გა და სა ხა დე ბის 
ხარ ჯ ზე მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო ინ ს ტი ტუ ტი დან ისი ნი მოქ მე დი ხე ლი-
სუფ ლე ბის ინ ტე რე სებ ში სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ზე ზე მოქ მე დე ბის სის ტე-
მურ რგო ლად იქ ცე ვა, ანუ საბ ჭო თა სა ყო ფაცხოვ რე ბო- სა ექ ს პ ლუ ა ტა-
ციო კან ტო რის მო დერ ნი ზა ცი ის ნაც ვ ლად, კონ დო მი ნი უ მე ბი სა არ ჩევ ნო 
პრო ცეს ზე ზე მოქ მე დე ბის ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის კი დევ ერთ მო სა ხერ ხე-
ბელ ბერ კე ტად ყა ლიბ დე ბა17.

in s ti tu te bis deg ra da ci a: ga naT le bis po li ti ze bu li sis te ma

ინ ს ტი ტუ ცი ურ დეგ რა და ცი ად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს აგ რეთ ვე გა-
ნათ ლე ბის მთე ლი სის ტე მის „პოლიტიზაცია”, რად გან ეს სის ტე მა სა-
არ ჩევ ნო პრო ცე სის ყვე ლა სტა დი ა ში, გან სა კუთ რე ბით კი, სა არ ჩევ ნო 
კამ პა ნი ა ში, ფარ თო დაა ჩარ თუ ლი. მას წავ ლებ ლე ბი ხე ლი სუფ ლე ბის ძი-
რი თა დი რუ პო რი ხდე ბი ან და მშობ ლებ სა და მოს წავ ლე ებს მმარ თ ვე ლი 
პარ ტი ის კან დი და ტებ თან შეხ ვედ რებ ზე მი ე რე კე ბი ან. ისი ნი ასე ვე მუ შა-
ო ბენ სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებ ში, ხო ლო სა არ ჩევ ნო უბ ნე ბი, რო გორც წე სი, 
სკო ლებ შია გახ ს ნი ლი. შე დე გად, სკო ლის დი რექ ტო რე ბი სა და, ხში რად, 
მას წავ ლებ ლე ბის, უნი ვერ სი ტე ტე ბის რექ ტო რე ბი სა და სტუ დენ ტუ რი 
საბ ჭო ე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის წევ რი 
ხდე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს, იც ნო ბენ თუ არა ისი ნი მის იდე ო ლო გი-
ას, რად გან ეს გა ნი ხი ლე ბა მხო ლოდ რო გორც კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლის ან 
თუნ დაც პრო ფე სი უ ლი ხელ შე უ ხებ ლო ბის და მა ტე ბი თი რე სურ სი. ამ გ ვა-

17  Sargsyan, I., Armenian Elections. No Room for Optimism? // Caucasus Analytical Digest, 
No. 53-54, 17 July 2013, p. 2-7.
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რად, მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის ნებიდან გამომდინარე, იოლად ხდე ბა პარ ტი-
ის, რო გორც იდე ო ლო გი უ რი კონ ს ტ რუქ ცი ის დეგ რა და ცი ა სო ცი ა ლუ რი 
მო ბი ლუ რო ბის ერ თ გ ვა რი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ტექ ნო ლო გი ურ ინ ს ტ-
რუ მენ ტად.

po li ti kis imi ta ci a: sa ja ro po li ti ku ri kul tu ris ,,„resovetizacia~”

პრაქ ტი კა ში, მმარ თ ვე ლი პარ ტია კო მუ ნი კა ცი ი სა და რი ტო რი კის 
სტი ლით ძა ლი ან წა ა გავს გვი ა ნი საბ ჭო თა პე რი ო დის კომ პარ ტი ას, 
რო მე ლიც იმ დროს უკ ვე სა ბო ლო ოდ დეგ რა დი რე ბუ ლი იყო, რო გორც 
იდე ო ლო გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ა. მთა ვა რი ბრალ დე ბა, რო მელ საც მო წი-
ნა აღ მ დე გე ე ბი რეს პუბ ლი კურ პარ ტი ას უყე ნე ბენ, ისა ა, რომ ის რე-
ა ლუ რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის ნაც ვ ლად პო ლი ტი კუ რი პრო-
ცე სე ბის სრულ იმი ტა ცი ას ახ დენს. თვით პო პუ ლიზ მიც კი, რო მელ-
ზეც ბევ რი წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნია იგე ბა, ამ პარ ტი ის შემ თხ ვე ვა ში 
იმი ტა ცი უ რი ა. პარ ტია პენ სი ე ბი სა და ხელ ფა სე ბის ზრდის და პი რე ბას 
კი არ იძ ლე ვა, არა მედ გა ურ კ ვე ვე ლი მიზ ნის მქო ნე და უ სა ბუ თე ბე ლი 
გრან დი ო ზუ ლი პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ სა უბ რობს (მაგალითად, გი უმ-
რი ში ტექ ნო პარ კის მშე ნებ ლო ბა ზე, რო მელ ზეც 2008 წლი დან ლა პა-
რა კო ბენ, მაგ რამ წინ ს ვ ლის მაჩ ვე ნე ბე ლი არ ცერ თი ნა ბი ჯი ჯერ არ 
ჩანს, თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, ეს თე მა არ ჩევ ნე ბი დან არ ჩევ ნე ბამ-
დე აქ ტუ ა ლუ რი რჩე ბა). მთავ რო ბა არა ვი თარ მო დერ ნი ზა ცი ულ რე-
ფორ მებს არ ატა რებს და ამას წა რუ მა ტებ ლად ნიღ ბავს ისე თი გა-
მოთ ქ მე ბით, რო გო რი ცაა „ამბიციური პრო ექ ტე ბი და პროგ რა მე ბი”, 
სი ნამ დ ვი ლე ში კი, პრე მი ერ მი ნისტრ ტიგ რან სარ ქი სი ა ნის რე ა ლუ რი 
ამ ბი ცი ე ბი მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე გრძე ლი სა ბა გი რო გზის მშე ნებ ლო-
ბას არ სცდე ბა, ანუ საბ ჭო თა პრო პა გან დის ტუ ლი პრო ექ ტე ბის მსგავ-
სად, მთავ რო ბა „გიგანტომანიითაა” და ა ვა დე ბუ ლი და ეკო ნო მი კის 
რე ა ლუ რი გა ჯან სა ღე ბა აქ არა ფერ შუ ა ში ა.

ამ გ ვა რად, ხე ლი სუფ ლე ბის სა არ ჩევ ნო რი ტო რი კა ზე თუ ვი ლა პა რა-
კებთ, მას უფ რო სა ჯა რო პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის „რესოვეტიზაციის” 
პრო ცე სი უნ და ვუ წო დოთ. ამ გა გე ბით, ეს პრო ცე სიც დე მო დერ ნი ზა ცია 
უფ რო ა, ვიდ რე და სავ ლუ რი სა არ ჩევ ნო ტექ ნო ლო გი ე ბი სა კენ სვლა იმ 
შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ პო პუ ლიზმს ორ გა ნუ ლად მო დერ ნი ზე ბუ ლი ქვეყ-
ნე ბის პა რა ზი ტულ ტექ ნო ლო გი ად მი ვიჩ ნევთ. სხვა სიტყ ვე ბით რომ 
ვთქვათ, „კულტურული” ენის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ რე ა ლუ რად, 
უფ რო სე რი ო ზულ კულ ტუ რულ ჩა ვარ დ ნებ თან და არ ჩე ვი თი ინ ს ტი ტუ-
ტე ბის გარ კ ვე ულ დე ვალ ვა ცი ას თან გვაქვს საქ მე.

gaiane Sagoiani
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somxeTi: garTulebuli gardamavali etapi

არ ჩევ ნე ბის დე ვალ ვა ცი ამ, ცხა დი ა, მა თი კო რუმ პი რე ბუ ლო ბა და ხმე-
ბის ყიდ ვა გა მო იწ ვი ა. ამას თან, ფალ სი ფი კა ცი ის ტექ ნო ლო გი ე ბი ისე 
და იხ ვე წა, რომ ნე ბის მი ე რი მოქ მე დი ხე ლი სუფ ლე ბა „არჩევნებში” გა-
მარ ჯ ვე ბი სათ ვის ახ ლა უბ რა ლოდ „განწირულია”. ამ პრო ცეს ში ყვე ლა ზე 
სა ინ ტე რე სო და უნი კა ლუ რი ის არის, რომ ფალ სი ფი კა ცი ის ტექ ნო ლო-
გი ე ბის გან ვი თა რე ბა არ ჩევ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტის მო დერ ნი ზა ცი ის დრო შის 
ქვეშ ხდე ბა და მთავ რო ბა ვე ნე ცი ის კო მი სი ის რე კო მენ და ცი ებს იშ ვე ლი-
ებს18. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ხდე ბა დე მო დერ ნი ზა ცი ის არა ორ-
გა ნულ მო დერ ნი ზა ცი ად შე ნიღ ბ ვა. მხედ ვე ლო ბა ში მაქვს 2003 წელს მი-
ღე ბუ ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმ ამომ რ ჩევ ლე ბის სი ის 
გა მოქ ვეყ ნე ბის აკ რ ძალ ვის შე სა ხებ, რომ ლებ მაც არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე-
ო ბა მი ი ღეს. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გავ ლე ნა არ ჩევ ნე ბის შე დე გებ ზე მით 
უფ რო დი დი ა, რაც უფ რო მა ღა ლია ემიგ რა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც 
ქვე ყა ნა ში ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა. მას შემ დეგ, რაც მი ღე ბულ იქ ნა 
კა ნო ნი, რო მე ლიც სომ ხე თის მო ქა ლა ქე ებს ქვეყ ნის გა რეთ ხმის მი ცე მას 
უკ რ ძა ლავს, კა ნო ნი სა არ ჩევ ნო სი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის აკ რ ძალ ვის შე სა-
ხებ, ფაქ ტობ რი ვად, ნე ბის მი ე რი არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბის პრაქ ტი კუ ლად 
წა უ გე ბელ მე ქა ნიზმს ქმნის, რად გან ამ შემ თხ ვე ვა ში მო ქა ლა ქე ე ბის ნაც-
ვ ლად ხმას ხე ლი სუფ ლე ბა აძ ლევს.

ამ პრო ცე სის და კა ნო ნე ბა ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი რო ლი 2003 წლის არ-
ჩევ ნებ მა ითა მა შა. იმ დროს ცხა დი იყო, რომ სი ნამ დ ვი ლე ში ოპო ზი ცი ამ 
გა ი მარ ჯ ვა, ხო ლო სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში ოპო ზი ცი ის მი მარ-
თ ვის შემ დეგ, ხე ლი სუფ ლე ბამ გა აც ნო ბი ე რა, რომ მსხვილ მას შ ტა ბი ა ნი 
ფალ სი ფი კა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში მას იური დი უ ლი ხელ შე უ ხებ ლო ბის სე-
რი ო ზუ ლი დე ფი ცი ტი ექ ნე ბო და. სწო რედ იმ დროს ოპო ზი ცი ამ მო ნა-
ცე მე ბი გა და ა მოწ მა და გა მო აცხა და, რომ არ ჩევ ნებ ში „მონაწილეობა” 
ქვეყ ნი დან გა სულ მა 300 ათა სი დან 500 ათა სამ დე ამომ რ ჩე ველ მა მი ი-
ღო. ამის შემ დეგ მი ღე ბულ იქ ნა კა ნო ნი, რო მე ლიც კრძა ლავს იმ ამომ-
რ ჩევ ლე ბის სი ის გა მოქ ვეყ ნე ბას, რომ ლებ მაც არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო-
ბა მი ი ღეს. ით ქ ვა, რომ ამ კა ნონს თით ქოს ვე ნე ცი ის კო მი სი ამ გა უ წია 
რე კო მენ და ცია იმ მო ტი ვით, რომ არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ე ბა ხმის მი ცე მის სა ი დუმ ლო ე ბას არ ღ ვევს. 
იურის ტე ბის შე ფა სე ბით, ეს ღო ნის ძი ე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის არაფ-

18  Abrahamian, L., Shagoyan, G., n.d. Institution of Elections in Armenia: Western Models and 
Local ”Traditions” // State and Legal Practice in the Caucasus: Anthropological Perspectives 
on Law and Politics. Ed. by Stéphane Voell and Iwona Kaliszewska. Berghahn Books (in 
press).
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რით არის გა მარ თ ლე ბუ ლი, გან სა კუთ რე ბით, რო ცა სომ ხეთ ში მი ღე-
ბულ სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბა ზეა სა უ ბა რი, რა საც მსოფ ლი ო ში ანა-
ლო გი არ მო ე პო ვე ბა. ამ მო მენ ტი დან შეგ ვიძ ლია ვი ლა პა რა კოთ იმა ზე, 
რომ არ ჩევ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტის მო დერ ნი ზა ცი ამ აზ რი და კარ გა, რად გან 
ფალ სი ფი კა ცი ის სის ტე მა იმ გ ვა რად იქ ნა მო დერ ნი ზე ბუ ლი, რომ ის სა-
არ ჩევ ნო კა ნო ნის ლე გა ლურ გან ხორ ცი ე ლე ბას იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი გა-
მო რიცხავს, თუ არ ჩევ ნებ ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ინ ს ტი ტუ ტი 
მო დერ ნი ზე ბუ ლი იქ ნე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ერ თა შო რი სო მეთ ვალ-
ყუ რე ე ბი ამა ში პრობ ლე მას სა ერ თოდ ვერ ხე და ვენ, თუმ ცა რო გორც 
სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი, ისე სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბი სწო რედ ამ 
მან კი ერ კა ნონ ზე მი უ თი თე ბენ. ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის მცდე ლო ბა, ეს 
კა ნო ნი პარ ლა მენ ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით შე ეც ვა ლათ, წა რუ მა ტებ ლად 
დამ თავ რ და. ასე თი მცდე ლო ბე ბი, პრინ ციპ ში, მარ ცხის თ ვი საა გან წი რუ-
ლი, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმას, რომ მმარ თ ველ პარ ტი ას პარ ლა მენ ტ-
ში აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა აქვს და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ზე 
ძა ლე ბის ვე რა ვი თა რი კო ა ლი ცია გავ ლე ნას ვერ ახ დენს. აქ მან კი ე რი წრე 
იკ ვ რე ბა: რე ა ლუ რი არ ჩევ ნე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად არ სე ბობს აუცი ლე-
ბე ლი, მაგ რამ არა საკ მა რი სი პი რო ბა – უნ და გა უქ მ დეს კა ნო ნი, რო მე-
ლიც იმ პირ თა სი ის გა მოქ ვეყ ნე ბას კრძა ლავს, რომ ლებ მაც არ ჩევ ნებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს, მაგ რამ ეს კა ნო ნი იმ ადა მი ა ნებ მა უნ და გა ა უქ-
მონ, რომ ლე ბიც ამა ში და ინ ტე რე სე ბუ ლი არ არი ან, რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ მას უბ რა ლოდ არ გა ა უქ მე ბენ. შე სა ბა მი სად, მო სა ლოდ ნე ლი არც იმ 
ხმე ბის შე ფარ დე ბის შეც ვ ლა ა, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც არ ჩევ ნე ბის ჩა-
ტა რე ბის წე სის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და მი ი ღონ. ამ გ ვა რად, თუმ-
ცა სომ ხე თის ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტ ში ყვე ლა ასე თუ ისე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტიაა წარ მოდ გე ნი ლი, მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე 
ზე გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით მათ იქ ყოფ ნას არა ვი თა რი პო ლი ტი კუ რი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს. ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი მარ თ ვის ახა ლი წე სე ბი 
ძა ლი ან ჰგავს ერ თ პარ ტი ულ ხე ლი სუფ ლე ბა ში არ სე ბულ ძველ საბ ჭო-
თა წე სებს. ის ხე ლი სუფ ლე ბა თა ვის რი გებ ში უიდეო პარ ტი ულ ნო მენ-
კ ლა ტუ რას აერ თი ა ნებ და, დღეს კი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს 
თა ვი ან თი ორ გა ნი ზა ცი ის იდე ო ლო გი უ რი დე ბუ ლე ბე ბი კი დევ უფ რო 
სუს ტად ეს მით. გვი ა ნი პე რი ო დის კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის მსგავ სად, ეს 
პარ ტი აც იდე ო ლო გი ი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შექ მ ნი ლი ერ-
თო ბა კი არ არის, არა მედ კორ პო რა ცი ა, რო მე ლიც ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
რე სურ სე ბის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი თაა და კა ვე ბუ ლი და ამ რე სურ სე ბის კო მერ-
ცი ულ რე სურ სე ბად კონ ვერ ტა ცი ას ად ვი ლად ახ დენს.
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„,,breJnevis dis kur si”~

მმარ თ ვე ლო ბის ერ თა დერთ ნაც ნობ, საბ ჭო თა სის ტე მას თან შე სა ბა-
მი სო ბა აისახება ხე ლი სუფ ლე ბის სა ჯა რო პო ლი ტი კუ რი დის კურ სზე, 
ხოლო ბრეჟ ნე ვის ხა ნას თან ეს მსგავ სე ბა ხშირად განიხილება სო ცი ა-
ლურ ქსე ლებ ში. ძნე ლია, სა თა ნა დოდ არ შე ა ფა სო გა სა ო ცა რი ეფექ ტი, 
რო მე ლიც ბო ლო საპ რე ზი დენ ტო სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის დროს ამ გ ვა რი 
დის კურ სის გა მო ყე ნე ბას მოჰ ყ ვა. ცო ტად თუ ბევ რად მნიშ ვ ნე ლო ვან მა 
პო ლი ტი კურ მა ძა ლებ მა და ფი გუ რებ მა ამ არ ჩევ ნებს ბო ი კო ტი გა მო-
უცხა დეს და, ამ პი რო ბებ ში, სერჟ სარ გ სი ანს წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის 
კარ გად და გეგ მ ვა პრაქ ტი კუ ლად არც კი სჭირ დე ბო და. ამომ რ ჩევ ლებ-
თან შეხ ვედ რე ბი სკო ლის მას წავ ლებ ლე ბის პა თე ტი კუ რი გა მოს ვ ლე-
ბის არე ნად იქ ცა, დამ ს წ რე მა სე ბის როლ ში მოს წავ ლე ე ბიც კი იყ ვ ნენ 
ჩარ თუ ლი, ხო ლო იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვებ ში, რო ცა თვი თონ კან დი და ტი 
წი ნას წარ მომ ზა დე ბულ ტექსტს გა და უხ ვევ და, მის სიტყ ვა ში ჩნდე ბო-
და უამ რა ვი, რბი ლად რომ ვთქვათ, უხე ი რო გა მო ნათ ქ ვა მი, რომ ლე ბიც 
შემ დეგ სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში „ჰიტებად” იქ ცე ო და ხოლ მე. იქ მ ნე ბო და 
ჯგუ ფე ბი, რომ ლებ საც სა ხე ლად მმარ თ ვე ლო პარ ტი ის კან დი და ტის ესა 
თუ ის „გამონათქვამი” ერ ქ მე ო და და ხში რად, სა არ ჩევ ნო ბი უ ლე ტე ნებ ში 
მო სა ლოდ ნე ლი შე მო ხა ზუ ლი ნომ რის ნაც ვ ლად, სწო რედ ეს სა ხელ წო-
დე ბე ბი ჩნდე ბო და. სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის დე მო ტი ვა ტო რე ბი სწო რედ 
კან დი და ტის „საბჭოურობაზე” ამახ ვი ლებ დ ნენ ყუ რადღე ბას და მას ხან 
სტა ლი ნის, ხან კი ბრეჟ ნე ვის სა ხით წარ მო ად გენ დ ნენ. მმარ თ ვე ლო ბი სა 
და პო ლი ტი კის საბ ჭო უ რი წე სე ბი, რომ ლე ბიც სომ ხეთ ში პოს ტ საბ ჭო-
თა წლებ ში აქ ტი უ რი სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის სა გა ნი არ გამ ხ და რა, ალ ბათ 
სსრკ-ის სა მარ თალ მემ კ ვიდ რედ აღ ქ მულ „სტრატეგიულ პარ ტ ნი ორ ზე” 
(რუსეთზე) და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო, უცებ სა ყო ველ თაო და ცინ ვის, ხან-
და ხან კი შე და რე ბით უფ რო სე რი ო ზუ ლი მსჯე ლო ბის სა გა ნიც გახ და. 
ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მი უკ ვე არ აღიქ მე ბო და რო გორც წარ სულ ში 
ჩარ ჩე ნი ლი, თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის გან ხილ ვი სას გაჩ-
ნ და საბ ჭო თა ის ტო რი ის ლან დი, ხო ლო პო ლი ტი კურ რე ჟი მებ ზე დის კუ-
სი ი სას საბ ჭო თა წარ სუ ლი თა ნა მედ რო ვე ო ბის ფო ნად მო ი აზ რე ბო და. 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ და იწყო რე ა ლუ რი მო დერ ნი ზა ცი უ ლი პრო ცე სი 
„ქვემოდან”, რო მელ მაც, „ზემოდან” თავს მოხ ვე უ ლი საბ ჭო უ რი სტი ლის 
იმი ტა ცი ე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით (და დიდ წი ლად, მა თი წყა ლო ბი თაც), ინ-
ს ტი ტუ ცი უ რი მო დერ ნი ზა ცი ის მოთხოვ ნა წა მო ა ყე ნა. ასე თი დის კურ სის 
მო თა ვე ე ბი არა იმ დე ნად ოპო ზი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი არი ან, 
რამ დე ნა დაც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა. პრო ფე სი ო ნა ლი იურის ტე ბის 
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მცი რე ჯგუ ფი სომ ხე თის ერ თ -ერთ შე და რე ბით პა ტა რა ქა ლაქ ში თან მიმ-
დევ რულ მო ნი ტო რინგს სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით ახორ ცი ე ლებს და არა 
მხო ლოდ არ ჩევ ნე ბის დროს დაშ ვე ბულ დარ ღ ვე ვებს აღ ნუს ხავს, არა მედ 
ინ ს ტი ტუ ცი ურ ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით პრო ცე სის მო დერ ნი ზა-
ცი ი სა კენ მი მარ თულ წი ნა და დე ბებ საც აყე ნებს და პრო ფე სი ულ მომ სა-
ხუ რე ბას სთა ვა ზობს ყვე ლა ოპო ზი ცი ურ ძა ლას, რო მე ლიც გა ყალ ბე ბუ-
ლი შე დე გე ბის აღი ა რე ბის წი ნა აღ მ დე გი ა. გი უმ რი ში ჟურ ნა ლის ტურ მა 
კლუბ მა რამ დე ნი მე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ი სა და უბ რა ლოდ აქ-
ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბის ძა ლე ბის მო ბი ლი ზა ცია მო ახ დი ნა და მთელ სა არ-
ჩევ ნო პრო ცეს ზე და, რაც მთა ვა რი ა, ხმის დათ ვ ლის დროს, სა მო ქა ლა ქო 
მო ნი ტო რინ გი სა და კონ ტ რო ლის ორ გა ნი ზე ბა შეძ ლო. ეს ჯგუ ფი იმ დე-
ნად ეფექ ტუ რად მუ შა ობ და, რომ ხმის დათ ვ ლის შე დე გე ბი ორ გა ნი ზა ცი-
ის სა იტ ზე უფ რო ად რე ჩნდე ბო და, ვიდ რე ცენ ტ რა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო-
მი სია ტე ლე ვი ზი ით გა მო აქ ვეყ ნებ და. ამი ტომ გა საკ ვი რი არ არის, რომ 
ოპო ზი ცი ის კან დი დატ მა აქ ხმე ბის და ახ ლო ე ბით 70 პრო ცენ ტი მი ი ღო.

ar Cev ne bi 2013: imi ta ci u ri mo der ni za cia re a lu ris wi na aR m deg

2013 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის დროს შექ მ ნი ლი უც ნა უ რი სუ-
რა თი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ დე და ქა ლა ქის გარ და, ხე ლი სუფ ლე ბა 
სომ ხე თის თით ქ მის ყვე ლა ქა ლაქ ში და მარ ცხ და, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, 
რომ იქ, სა დაც ხე ლი სუფ ლე ბა ად მი ნის ტ რა ცი ულ კონ ტ როლს ასუს ტებს, 
არ ჩევ ნე ბი უფ რო ადეკ ვა ტუ რი ა. დე და ქა ლაქ ში დი დი „კრიმინალურ-
კლანური” რე სურ სია კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი, ხო ლო სოფ ლად აღორ ძი ნე ბუ-
ლი სა ო ჯა ხო კლა ნე ბი ჯერ კი დევ ეფექ ტუ რად მუ შა ობს. და ეს იმ დროს 
ხდე ბა, რო ცა ბო ლო არ ჩევ ნებ ზე ოპო ზი ცი ურ კან დი დატს არც ძლი ე რი 
პარ ტი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბი ჰქონ და და არც ფი ნან სუ რი, ად მი ნის ტ რა ცი-
უ ლი და თვით ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი. შე დე გი ძი რი თა დად და მო უ კი-
დებ ლო ბის გა სუ ლი 20 წლის გან მავ ლო ბა ში არ ჩევ ნებ ზე სპე ცი ა ლი ზე-
ბუ ლი და თით ქ მის პრო ფე სი ულ ჯგუ ფად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კო მი სი ე ბის 
წევ რე ბი სა და რწმუ ნე ბუ ლე ბის პრო ფე სი ულ მა მუ შა ო ბამ უზ რუნ ველ ყო. 
ეს იმას ნიშ ნავს, რომ თვალ ნა თე ლია არ ჩევ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტის მო დერ-
ნი ზა ცი ა, რაც იმა ში გა მო ი ხა ტე ბა, რომ არ ჩევ ნე ბის ორ გა ნი ზე ბა ში ჩარ-
თუ ლი ადა მი ა ნე ბი მუ შა ო ბას სწავ ლო ბენ. შე დე გად ვი ღებთ სუ რათს, 
სა დაც არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბა ში და ინ ტე რე სე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა არ-
ჩევ ნე ბის სუ პერ მო დერ ნი ზა ცი ის იმი ტა ცი ას ახ დენს (ვენეციის კო მი სი ის 
რე კო მენ და ცია სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბი თაა 
გამ ყა რე ბუ ლი), ხო ლო არ ჩევ ნე ბის რე ა ლუ რი მო დერ ნი ზა ცია გა ნათ ლე-
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ბის დო ნის ამაღ ლე ბი სა და არ ჩევ ნებ ში ჩარ თუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის ხმე ბის 
„დაცვის” უნარ - ჩ ვე ვე ბის შე ძე ნის გზით ხდე ბა და ამას, რო გორც წე სი, 
ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის მომ ხ რე ე ბი და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბი აკე-
თე ბენ.

ამ პრო ცეს ში, ცხა დი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს სა ინ ფორ მა-
ციო სა შუ ა ლე ბე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი სო ცი ა ლუ რი მე დი ა, რო მელ საც 
ამ ჟა მად სომ ხეთ ში ად ვი ლად შე უძ ლია ტრა დი ცი ულ სა შუ ა ლე ბებს გა-
უ წი ოს კონ კუ რენ ცი ა, რად გან ქვეყ ნის ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის 52 
პრო ცენტს ინ ტერ ნეტ ში მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა აქვს, 33 პრო ცენ ტი 
კი ინ ტერ ნეტ ში ყო ველ დღე შე დის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სამ ხ რეთ კავ-
კა სი ის ქვეყ ნებ ში ეს ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა19. რა თქმა უნ-
და, მა თი უმ რავ ლე სო ბა ქა ლა ქე ბის მო სახ ლე ო ბა ა, მაგ რამ მმარ თ ვე ლი 
პარ ტი ის ჩა ვარ დ ნა სომ ხე თის პა ტა რა ქა ლა ქებ ში ირი ბად მი უ თი თებს 
იმა ზე, რომ ახა ლი მო დერ ნი ზა ცი უ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტი ინ ტერ ნე ტი სა და 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის სა ხით ნამ დ ვი ლად საკ მა ოდ ეფექ ტუ რად მუ შა-
ობს. თუ სომ ხე თის მცი რე მას შ ტა ბებ სა და ზე პი რი კო მუ ნი კა ცი ის მა-
ღა ლი დო ნის მქო ნე ნა ხევ რადტრა დი ცი ულ სო ცი ა ლურ სტრუქ ტუ რას 
გა ვით ვა ლის წი ნებთ, ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რე ბელ თა ასე თი რიცხ ვი რე-
ა ლუ რად ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე-
ბის უფ რო ფარ თო ველს გუ ლის ხ მობს, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ტექ-
ნო ლო გი უ რი მო დერ ნი ზა ცია პო ლი ტი კურ მო დერ ნი ზა ცი ა საც უწყობს 
ხელს. ის არა მხო ლოდ „ქვემოდან” მო დერ ნი ზა ცი ას მო ი ცავს, არა მედ 
გარ კ ვე უ ლი ზო მით მთავ რო ბის კონ ტ როლ ქ ვეშ მყოფ ინ ს ტი ტუ ტებ ზეც 
შე უძ ლია იქო ნი ოს გავ ლე ნა. მა გა ლი თად, არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში დაშ-
ვე ბუ ლი დარ ღ ვე ვის შე სა ხებ ფეისბუქზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტუ სის 
შემ დეგ უფ რო მე ტი შან სი იყო, რომ პო ლი ცია დამ რ ღ ვე ვე ბის მი მართ 
ზო მე ბის მი ღე ბას ეც დე ბო და, ვიდ რე პო ლი ცი ე ლე ბი სად მი უშუ ა ლოდ 
მი მარ თ ვის შემ დეგ. ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი 
პრო ცე სე ბის ამ სახ ველ ციფ რებ ზე უფ რო კონ კ რე ტუ ლი ლა პა რა კის სა-
შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და. მა გა ლი თად, ოპო ზი ცი ის მი ტინ გე ბის ტრან ს ლა-
ცი ის შე დე გად, ზუს ტად იმის გან საზღ ვ რა მა ინც შე იძ ლე ბო და, თუ რამ-
დე ნი ადა მი ა ნი ადევ ნებ და თვალს ამ მი ტინგს მო ნი ტო რებ თან. ცხა დი ა, 
ეს საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებ ში მო ნა წი ლე თა რიცხვს ამ ცი რებ და, მაგ რამ 
იმავ დ რო უ ლად მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის უფ რო ზუს ტად დად გე ნის 
შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ო და.

19  Pearce, K., New Caucasus Internet Stats! // CRRC Caucasus Barometer 2013 <http://www.
katypearce.net/new-caucasus-internet-stats/> [20.05.2013].
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სა ხელ მ წი ფოს სამ სა ხურ ში ინ ტერ ნე ტი გარ კ ვე უ ლი სა არ ჩევ ნო პრო ცე-
სე ბის დახ ვე წის თვალ საზ რი სით არა ნაკ ლებ ქმე დი თი იარა ღი აღ მოჩ ნ-
და, მა გა ლი თად, და ზუს ტ და ამომ რ ჩე ველ თა სი ა, რო მე ლიც სა პას პორ ტო 
მა გი დებ მა და პო ლი ცი ამ სა ყო ველ თა ოდ ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა და. ამის 
წყა ლო ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ და ბევრ მი სა მარ თ ზე ჩა წე რი ლი ისე თი პი-
რე ბის დად გე ნა, ვინც ამ ბი ნებ ში არ ცხოვ რობ და და მათ თან არა ვი თა რი 
კავ ში რი არ ჰქონ და. დი დი ხმა უ რი მოჰ ყ ვა შემ თხ ვე ვას, რო ცა ერ თო თა-
ხი ან ბი ნა ში 50 ადა მი ან ზე მე ტი იყო ჩა წე რი ლი. იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა 
საცხოვ რე ბელ ფარ თ ზე ჩა წე რის უფ ლე ბა „იყიდებოდა” (ფალსიფიკაციის 
ეს ფორ მა ერევ ნის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის დროს გა მოვ ლინ-
და). ყვე ლაფ რის მი უ ხე და ვად, ამ სი ე ბის და ზუს ტე ბა დიდ ეფექტს ვერ 
მო ი ტანს, თუ არ გა მოქ ვეყ ნ და მა თი სი ა, ვინც ხმა უკ ვე მის ცა.

ამ გ ვა რად, სომ ხეთ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მა 
(პროცესი „ზემოდან ქვე ვით”) უნ და აღი წე როს, რო გორც არა ორ გა ნუ ლი 
მო დერ ნი ზა ცი ის ფორ მა, რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბა უფ რო სა არ ჩევ ნო პრო ცე-
სის იმი ტა ცი ას ახ დენს, არ ჩევ ნე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცესს იდე ო ლო-
გი ე ბის ჭი დი ლი დან ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სის უფ რო დახ ვე წი ლი და 
ეშ მა კუ რი გა მო ყე ნე ბით ცვლის და ფალ სი ფი კა ცი ის ტექ ნი კუ რად უნაკ-
ლო სის ტე მას ქმნის. ამას თან, ამ „ტექნოლოგიის” ლე გი ტი მა ცი ის მიზ-
ნით, ხე ლი სუფ ლე ბა სა ერ თა შო რი სო („დასავლური”) ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მხარ და ჭე რა საც იშ ვე ლი ებს, სი ნამ დ ვი ლე ში კი, იმ სო ცი ა ლუ რი სტრუქ-
ტუ რე ბის გან ვი თა რე ბა, რომ ლე ბიც არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში ხე ლი სუფ ლე-
ბის გავ ლე ნის ქვეშ ხვდე ბა ან რომ ლებ საც ხე ლი სუფ ლე ბა ამ პრო ცეს-
ში რთავს, კონ ტ რ მო დერ ნი ზა ცი ის ანუ რე არ ქა ი ზა ცი ის გზით მი დის. ამ 
დროს კი „ქვემოდან” ვითარდება უფ რო ბუ ნებ რი ვი (ორგანული) მო დერ-
ნი ზა ცი უ ლი პრო ცე სი, რო მე ლიც უახ ლეს სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი-
ებს ეყ რ დ ნო ბა, მა გა ლი თად, ინ ტერ ნეტ მა უწყებ ლო ბას, ფეისბუქსა და 
არ ჩევ ნებ ში ჩარ თუ ლი სხვა დას ხ ვა სა მო ქა ლა ქო ინ ს ტი ტუ ტის გან ვი თა-
რე ბას – რო მელ თა ძა ლე ბი და რე სურ სე ბი შე უ და რებ ლად უფ რო მცი რე ა, 
ისი ნი არ სარ გებ ლო ბენ გა რე შე ინ ს ტი ტუ ტე ბის მხარ და ჭე რით, თუმ ცა 
სახელისუფლებო დისკურსი მათ ყველაზე ხშირად სწო რედ „უცხოურ” 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბაში სდებს ბრალს.

ამ გ ვა რად, სომ ხეთ ში არ ჩევ ნე ბის, რო გორც ინ ს ტი ტუ ტის, დი ნა მი კის 
ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა დამ წე ვი მო დერ ნი ზა ცი ის ტიპს მოგ ვა გო ნებს. 
რო გორც შ. ეიზენ შ ტად ტ მა უჩ ვე ნა, ამ ტი პის ფარ გ ლებ ში ჩა მო ყა ლი-
ბე ბულ მა კონ ს ტი ტუ ცი ურ მა რე ჟი მებ მა რყე ვა და იწყო და თან და თან 
ად გილს უთ მობს მმარ თ ვე ლო ბის სხვა დას ხ ვაგ ვარ ავ ტო რი ტა რულ ან 

gaiane Sagoiani
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ნა ხევ რა დავ ტო რი ტა რულ ფორ მებს, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კურ მო დერ ნი-
ზა ცი ას ხელს უშ ლის20. რაც შე ე ხე ბა ბუ ნებ რი ვი პო ლი ტი კუ რი მო დერ ნი-
ზა ცი ის პრო ცესს, ის უფ რო მოძ რა ო ბე ბის თვალსაზრისით ვი თარ დე ბა, 
ვიდ რე პარ ტი ე ბის მო დერ ნი ზა ცი ის, რაც ამ მოძ რა ო ბებს არ სე ბულ რე-
ჟიმ თან და პი რის პი რე ბა ში არა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანს ხდის და იმას ნიშ-
ნავს, რომ არა ორ გა ნუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ის21 პრო ცე სი, რო მე ლიც, რო-
გორც ვნა ხეთ, სი ნამ დ ვი ლე ში დე მო დერ ნი ზა ცი ას უწყობს ხელს, ჯერ 
კი დევ ბუ ნებ რივ /ორ გა ნულ მო დერ ნი ზა ცი ა ზე უფ რო ძლი ე რი ა.

20  Эйзенштадт Ш. 2010. Срывы модернизации // Неприкосновенный запас. No. 6 (74) 
<http://magazines.russ.ru/nz/2010/6/e4.html> (20.05.2013).

21  Nedolyan A. 2013. Political Parties before, during and after the Elections of 2012-2013 // 
Caucasus Analytical Digest, No. 53-54, 17 July, pp. 7-11.
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თა ნა მედ რო ვე სომ ხე თის ურ ბა ნუ ლი სა ჯა რო სივ რ ცე ე ბი უმე-
ტეს წი ლად საბ ჭო თა პე რი ოდ ში დაპ რო ექ ტ და.

1991 წელს, და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის თა ნა ვე, ქვეყ-
ნის სო ცი ა ლურ მა, ეკო ნო მი კურ მა და პო ლი ტი კურ მა სტრუქ ტუ რებ მა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტრან ს ფორ მა ცია გა ნი ცა და. სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვა 
შემ ცირ და, მაგ რამ სომ ხე თის სა ზო გა დო ე ბამ დე მოკ რა ტი უ ლი კულ-
ტუ რი სა და სა მო ქა ლა ქო შეგ ნე ბის და ბა ლი დო ნე გა მო ამ ჟ ღავ ნა. ეს 
სა ჯა რო სივ რ ცის მი მართ რო გორც მთავ რო ბის, ისე სა ზო გა დო ე ბის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ში გა მოჩ ნ და. სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის ყვე ლა 
დო ნე ზე და ყვე ლა ას პექ ტ ში უთა ნას წო რო ბა და დის კ რი მი ნა ცია იყო 
გა მე ფე ბუ ლი, რე სურ სე ბი სა და ძა ლა უფ ლე ბის უსა მარ თ ლო გა ნა-
წი ლე ბამ სი ღა რი ბე გა აძ ლი ე რა და ეკო ნო მი კუ რი გა დარ ჩე ნა მო სახ-
ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის „უპირველეს პრობ ლე მად” აქ ცი ა. ვე-
ლუ რი პრი ვა ტი ზა ცი ა, სუს ტი სა ხელ მ წი ფო, მო ქა ლა ქე ე ბის სი ღა რი ბე 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ ტ რო ლის უმ ნიშ ვ ნე ლო შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
პრი ვა ტი ზა ცი ის უკონ ტ რო ლო ბი სა და სა ჯა რო სივ რ ცის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბის მი ზე ზი გახ და. თა ვი სუ ფა ლი სივ რ ცე, რო გორც ასე თი, 
ღი რე ბუ ლე ბად არ აღიქ მე ბო და. მას ისე უყუ რებ დ ნენ, რო გორც ცა რი-
ელ სივ რ ცეს, რო მე ლიც „არავის ეკუთ ვ ნის”. იური დი უ ლი თვალ საზ-
რი სით, ეს სივ რ ცე ე ბი ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას ან სა ხელ მ წი ფოს 
ეკუთ ვ ნის, მაგ რამ უკონ ტ რო ლო პრი ვა ტი ზა ცი ის ეროვ ნულ მა პო ლი-
ტი კამ, რო მელ საც სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის გამ ცე მი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბიც უჭერ დ ნენ მხარს, მწვა ნე შუ ქი აუნ თო მათ, ვი საც ძა ლა უფ ლე-
ბაც ჰქონ და და რე სურ სე ბიც იმი სათ ვის, რომ ნე ბის მი ე რი უკა ნო ნო ბა 
ჩა ე დი ნა.

სა ხელ მ წი ფოს სა ჯა რო სივ რ ცე ებ ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბა არ უკის რია 
და ისი ნი უპატ რო ნოდ მი ა ტო ვა. ქვე ყა ნა ში არც ისე თი ორ გა ნი ზე ბუ-
ლი სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფი აღ მოჩ ნ და, რო მე ლიც სა ჯა რო სივ რ ცე ე ბის 
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ღი რე ბუ ლე ბას სა თა ნა დოდ შე ა ფა სებ და, მათ მდგო მა რე ო ბას გა ა კონ-
ტ რო ლებ და, სა ზო გა დო ე ბის სა ხე ლით უპატ რო ნებ და და ამ სივ რ ცე ებს 
კულ ტუ რუ ლი, სა მო ქა ლა ქო თუ პო ლი ტი კუ რი აქ ტი უ რო ბი სათ ვის გა მო-
ი ყე ნებ და. ამ მხრივ იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა ყო ველ თაო არ ჩევ ნე ბის 
შემ დ გო მი პე რი ო დე ბი იყო (ყოველ 4-5 წე ლი წად ში ერ თხელ), რო ცა პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო საპ რო-
ტეს ტო აქ ცი ებ ზე ხალ ხის მო ბი ლი ზა ცი ას ქუ ჩებ ში ახ დენ დ ნენ. კერ ძო 
ბიზ ნეს მა ინი ცი ა ტი ვა სა კუ თარ თავ ზე აიღო და სა ჯა რო სივ რ ცის თა-
ვი სი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და სურ ვი ლე ბის მი ხედ ვით გა და კე თე ბა და იწყო. 
ვე ლუ რი პრი ვა ტი ზა ცი ის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა XX სა უ კუ ნის 90-იანი 
წლე ბი დან და იწყო, ათ წ ლე უ ლის პირ ველ წლებ ში კი ამ სფე რო ში რე-
გუ ლა ცი ე ბი უმ ნიშ ვ ნე ლო იყო: ბაზ რე ბი და პა ტა რა მა ღა ზი ე ბი, რომ ლე-
ბიც ქა ლა ქის ყო ველ მო სახ ვევ ში სო კო ე ბი ვით ჩნდე ბო და, არა ფორ მა-
ლუ რი სა ვაჭ რო სივ რ ცე ე ბი იყო და და საწყის ში არც მა თი სა კუთ რე ბის 
სა კითხი ყო ფი ლა გარ კ ვე უ ლი და არც რა ი მე დი ზა ი ნი შე მუ შა ვე ბუ ლი. 
XXI სა უ კუ ნის პირ ველ ათ წ ლე ულ ში სა ჯა რო სივ რ ცის კო მერ ცი ა ლი ზა-
ცია უფ რო ინ ტენ სი უ რი გახ და. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა სა ხელ მ წი ფო მი-
წის კერ ძო პი რებ ზე გა ყიდ ვა და იჯა რით გა ცე მა სხვა დას ხ ვა მიზ ნით 
და იწყეს. ეს შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო, მა გა ლი თად, მა ღა ზი ე ბის, კა ფე-
ე ბის, რეს ტორ ნე ბი სა და ა.შ. აშე ნე ბა. ფარ თო ტრო ტუ ა რებ ზე პა ტა რა 
მა ღა ზი ე ბი გაჩ ნ და, პარ კებ ში – უამ რა ვი კა ფე, ეზო ებ ში კერ ძო გა რა-
ჟე ბი აშენ და, კი ნო თე ატ რე ბი ბაზ რე ბად გა და იქ ცა და ა.შ. ხშირ შემ-
თხ ვე ვა ში ეს ყვე ლა ფე რი კო რუფ ცი უ ლი გა რი გე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე 
ხდე ბო და. სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ე ბი ან მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი თა ვი ან თი 
მდგო მა რე ო ბით სარ გებ ლობ დ ნენ და სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბას გან კარ გავ-
დ ნენ. Transparency International-ის ან ტი კო რუფ ცი ულ მა ცენ ტ რ მა სომ-
ხეთ ში ზუს ტად აღ წე რა, თუ რა გავ ლე ნა იქო ნია პრი ვა ტი ზა ცი ამ ერევ-
ნის გამ წ ვა ნე ბულ უბ ნებ ზე. კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, 1990 წელს 
მწვა ნე ზო ნებს ერე ვან ში ტე რი ტო რი ის 74% ეკა ვა, 2003 წელს მა თი 
წი ლი 43%-მდე შემ ცირ და, ხო ლო 2007 წელს მხო ლოდ 29% დარ ჩა. ქა-
ლა ქის 55 პარ კი დან შე და რე ბით ნორ მა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა ხუთ შიც კი 
არ არის შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი. პარ კე ბის უმე ტე სო ბა მო უვ ლე ლი ა1.

1  <http://transparency.am/assets/green-areas>. მონაცემები მოყვანილია 1993-2007 
წლებისათვის მხოლოდ სომხურ ენაზე. მონაცემთა ბაზაში შეტანილია ერევნის 
გამწვანებული საჯარო ზონები, ამ ზონების ფართობი და მშენებლობისა და იჯარით 
გაცემის დროს დაშვებული კანონდარღვევები. მთელი ინფორმაცია სახელმწიფო 
ორგანოების მიერ მიწოდებულ მონაცემებს ეფუძნება.
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სომ ხეთ ში და სა ჯა რო სივ რ ცის დაბ რუ ნე ბის დისკურსის გაჩენა 
მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბის ზრდას-
თან2. რო ცა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჯგუ ფე ბი დე მოკ რა ტი ი სა 
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად ორ გა ნი ზე ბას შე უდ გ ნენ, მათ 
იმავ დ რო უ ლად სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის მნიშ ვ ნე ლო ბის ხე ლა ხა-
ლი გა აზ რე ბა და სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მა თი დაბ რუ ნე ბის მოთხოვ-
ნა და იწყეს. სა ჯა რო სივ რ ცის თ ვის აქ ტი უ რი მოძ რა ო ბა 2004-2005 
წლებ ში ჩა ი სა ხა, თუმ ცა ჩვენ აქ 2007 წლი დან გან ვი თა რე ბულ პრო-
ცე სებს გან ვი ხი ლავთ, რად გან ამ დრო ი დან აქ ტი ვის ტ თა წრე გა ფარ-
თოვ და და უფ რო კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი გახ და. 2007 წლის შემ დეგ 
სა ჯა რო სივ რ ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი ძი რი თა დად სამ 
დო ნე ზე ის მე ბო და: ა) კულ ტუ რუ ლი და ის ტო რი უ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის 
დაც ვა და შე ნარ ჩუ ნე ბა; ბ) ეზო ე ბის – საცხოვ რე ბელ კორ პუ სებს შო-
რის მდე ბა რე (როგორც წე სი, მწვა ნე) სა ჯა რო სივ რ ცე ე ბის – დაც ვა 
და მა თი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა; გ) სა ჯა რო პარ კე ბი სა და 
მო ედ ნე ბის დაც ვა და დე კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა. აქ ტი ვის ტე ბის მი ზა-
ნი იყო: (1) კონ კ რე ტუ ლი სა ჯა რო სივ რ ცის, მა გა ლი თად, ერე ვან ში 
დრა კო ნის პარ კის (2011) და მაშ ტო ცის პარ კის (2012), კო მერ ცი უ ლი 
გა მო ყე ნე ბი სა გან / პ რი ვა ტი ზა ცი ი სა გან დაც ვა და შე ნარ ჩუ ნე ბა და /ან 
(2) რო მე ლი მე სა ჯა რო სივ რ ცის სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი აქ ტი-
უ რო ბი სათ ვის, მა გა ლი თად, თა ვი სუფ ლე ბის მო ედ ნის პო ლი ტი კუ რი 
პრო ტეს ტე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბა.

dis kur is ad re uli faza: 

is to ri u li da kul tu ru li mem k vid re o bis Se nar Cu ne ba

ერევ ნის სა ჯა რო სივ რ ცის შე სა ხებ დის კურ სის გა ჩე ნა (2006-2007) 
ქა ლა ქის გულ ში ჩრდი ლო ე თის პროს პექ ტის გრან დი ო ზუ ლი პრო ექ-
ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის დაწყე ბას უკავ შირ დე ბა. პრო ექ ტის მი ხედ ვით, 
აქ უნ და გაჭ რი ლი ყო ბულ ვა რი, რო მე ლიც ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში ორ მნიშ-
ვ ნე ლო ვან პუნქტს, რეს პუბ ლი კის მო ე დან სა და თა ვი სუფ ლე ბის მო-
ე დანს (ოპერის მო ე დანს) ერ თ მა ნეთ თან და ა კავ ში რებ და. ამ გეგ მის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად უნ და დან გ რე უ ლი ყო რამ დე ნი მე ქუ ჩა, სა დაც 

2  31-წუთიანი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი Լինել քաղաքացի („გახდი მო ქა ლა ქე”) 2008-2010 
წლებ ში სომ ხეთ ში სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის თვი თორ გა ნი ზა ცი ის ხუ თი წარ მა ტე ბუ ლი შემ-
თხ ვე ვის შე სა ხებ მოგ ვითხ რობს <http://www.youtube.com/watch?v=Cfn_Rnu5_KU>. და-
მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი სა და მა თი მი ზე ზე ბის შე სა ხებ სომ-
ხეთ ში იხ. www.organize-now.am.
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ქა ლა ქის ავ თენ ტუ რი არ ქი ტექ ტუ რის ძვე ლი სახ ლე ბის უმე ტე სო ბა 
მდე ბა რე ობ და. რა თქმა უნ და, ჩრდი ლო ე თის პროს პექ ტის პრო ექტს 
უკან დი დი ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბი იმა ლე ბო და. ის უნ და გამ ხ და რი ყო 
(და უკ ვე გახ და კი დეც) კო მერ ცი უ ლი უბა ნი ბიზ ნეს ცენ ტ რე ბით, ძვი-
რი მა ღა ზი ე ბი თა და „ელიტარული” ბი ნე ბით. ბი ნე ბი დან ასო ბით ოჯა-
ხი გა მო ა სახ ლეს და სა სა ცი ლო კომ პენ სა ცი ე ბი გა და უ ხა დეს3. ძვე ლი 
შე ნო ბე ბი, რო მელ თა გან ბევ რი სომ ხე თის კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს 
ის ტო რი ი სა და კულ ტუ რის ძეგ ლე ბის ოფი ცი ა ლურ სი ა ში იყო შე ტა ნი-
ლი, ან უნ და დან გ რე უ ლი ყო (უმეტესობა უკ ვე და ინ გ რა კი დეც) ან სხვა 
ად გი ლას უნ და გა და ე ტა ნათ4. ამ პე რი ოდ ში გა მო სახ ლე ბუ ლი მო ქა ლა-
ქე ე ბის უფ ლე ბე ბის თ ვის ბრძო ლას თან ერ თად, რამ დე ნი მე არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ, ად ვო კა ტებ მა, არ ქი ტექ ტო რებ მა და სხვა 
პრო ფე სი ის ადა მი ა ნებ მა არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის 
სა კითხიც წა მო ა ყე ნეს, რა მაც ისეთ სა კითხებ ზე დის კუ სი ის დაწყე ბას 
შე უწყო ხე ლი, რო გო რი ცაა ქა ლაქ გეგ მა რე ბა. მე ტიც, გა მო სახ ლე ბულ-
მა ადა მი ა ნებ მა და მათ მა მხარ დამ ჭერ მა უფ ლე ბა დამ ც ვე ლებ მა ქუ ჩის 
აქ ცი ე ბიც კი მო აწყ ვეს.

ამ რი გად, საწყის ეტაპ ზე, XXI სა უ კუ ნის პირ ველ ათ წ ლე ულ ში, დის კურ-
სი სა ჯა რო სივ რ ცის შე სა ხებ ძი რი თა დად ის ტო რი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის სა კითხებ ზე იყო კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. 
ეს დის კურ სი სა ჯა რო სივ რ ცე ში დღე საც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია და მომ-
დევ ნო წლებ ში გაძ ლი ერ და კი დეც. 2010 წელს მო ქა ლა ქე ე ბის ჯგუფ მა 
(რომელთა შო რის ბევ რი არ ქი ტექ ტო რი იყო) ჩა ა ტა რა წარ მა ტე ბუ ლი 
კამ პა ნი ა, რომ ლის მი ზა ნიც დან გ რე ვი სა გან ერევ ნის ღია სა ზაფხუ ლო 

3  ზოგიერთმა გამოსახლებულმა მოქალაქემ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 
მიმართა და სომხეთის რესპუბლიკას საქმე მოუგო <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/
pages/search.aspx?i=001-113756>; <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-113754>; <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100024>; 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93184>.

4  ეს შენობები, სავარაუდოდ, ქალაქის ცენტრში მდებარე პატარა უბანში უნდა გადაეტანათ, 
ხოლო უბნისთვის „ძველი ერევანი” დაერქმიათ. ეს კიდევ ერთი ბიზნესპროექტია, 
რომლის განხორციელებაც ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა მუნიციპალიტეტიც და 
მთავრობაც მასზე გამუდმებით ლაპარაკობენ.



150

კი ნო თე ატრ „მოსკოვის” გა დარ ჩე ნა იყო5. სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან მა გა ლი-
თებს შო რის უნ და ვახ სე ნოთ არა მის ქუ ჩის №30ში6 მდე ბა რე ნა გე ბო-
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის ჩა ტა რე ბუ ლი კამ პა ნი ა, აფ რი კი ა ნის კლუ ბის7 
დამ ც ველ თა კამ პა ნია და ა.შ. კულ ტუ რუ ლი და არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მემ კ-
ვიდ რე ო ბის და სა ცა ვად სხვა დას ხ ვა კამ პა ნია ში ჩართულმა რამდენიმე 
სამოქალაქო საინიციატივო ჯგუფმა 2012 წელს, ძა ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა 
გა დაწყ ვი ტა და კო ა ლი ცია გა და ვარ ჩი ნოთ ერე ვა ნი შექ მ ნა.

5  2010 წელს მთავრობამ გადაწყვიტა ერევნის ცენტრში მდებარე ღია საზაფხულო 
კინოთეატრი „მოსკოვი” დაენგრია. ეს შენობა 60-იანი და 70-იანი წლების არქიტექტურის 
ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშადაა მიჩნეული და სომხეთის კულტურის სამინისტროს 
ისტორიისა და კულტურის ძეგლების სიაში იყო შეტანილი. კინოთეატრის ადგილას 
ეკლესიის აშენება იყო განზრახული. შენობა ისტორიისა და კულტურის ძეგლების 
სიიდან აუცილებელი პროცედურებისა და ნორმატიული აქტების დარღვევით 
ამოიღეს. მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ ჯგუფი სახელწოდებით გადავარჩინოთ 
ღია საზაფხულო კინოთეატრი „მოსკოვი” ეკლესიას უნდა დაპირისპირებოდა, რადგან 
არსებობდა ცნობები, რომ პროექტი ერთობლივად პრემიერმინისტრმა ტ. სარქისიანმა 
და კათოლიკოსმა გარეგინ II-მ წამოიწყეს. მიუხედავად ამისა, ჯგუფს დიდი დახმარება 
გაუწიეს მოქალაქეებმა (დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში 25 ათასზე 
მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას, რაც უპრეცედენტო შემთხვევა იყო), 
პროფესიონალთა კავშირმა და საზოგადოებისათვის პატივსაცემმა არქიტექტორებმა. 
პროექტის განხორციელება შეჩერდა და მთავრობამ განაცხადა, რომ კინოთეატრი აღარ 
დაინგრეოდა. მიუხედავად ამისა, შენობა დაცული ძეგლების სიაში არ აღუდგენიათ.

6  პატარა სახ ლი არა მის ქუ ჩის №30-ში ერევ ნის ერ თ -ერ თი უძ ვე ლე სი ნა გე ბო ბა ა. რამ დე-
ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში იქ ლა მა ზი პა ტა რა რეს ტო რა ნი იყო გახ ს ნი ლი. 2011 წელს მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტი მის დან გ რე ვა სა და იმ ად გილ ზე მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლის აშე ნე ბას 
გეგ მავ და. მო ქა ლა ქე ე ბის პრო ტეს ტი სპონ ტა ნუ რი იყო. რამ დე ნი მე დღის გან მავ ლო ბა ში 
ხალ ხი შე ნო ბას არ შორ დე ბო და, ერ თხელ ღა მით ჯაჭ ვე ბი თაც კი მი ი ბეს თა ვი მთე ლი შე-
ნო ბის ირ გ ვ ლივ, რომ სახ ლი არ და ენ გ რი ათ. ამ ჟა მად შე ნო ბა ჯერ კი დევ დგას, თუმ ცა, 
უკ ვე მი ტო ვე ბუ ლი ა. არის საფ რ თხე, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ძვე ლი პრო ექ ტი ნე ბის მი ერ 
დროს გა ახ სენ დე ბა და შე ნო ბას და ან გ რევს.

7  ერევნის ცენ ტ რ ში მდე ბა რე აფ რი კი ა ნის კლუ ბი მარ თ ლაც არ ქი ტექ ტუ რის ერ თ -ერ თი უძ-
ვე ლე სი და ულა მა ზე სი ნი მუ ში ა, რო მე ლიც XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ შია აშე ნე ბუ ლი. 
აფ რი კი ა ნე ბის ოჯა ხი ერ თ -ერ თი უმ დიდ რე სი იყო ერე ვან ში. ცნო ბი ლი ა, რომ XX სა უ კუ-
ნის და საწყის ში სწო რედ მათ უზ რუნ ველ ყ ვეს ერევ ნის სას მე ლი წყლით მო მა რა გე ბა. ამ 
კონ კ რე ტულ სახ ლ ში უწინ სა ჯა რო კლუ ბი იყო. სა ნამ ბო ლო ხა ნებ ში ხალხს გა მო ა სახ-
ლებ დ ნენ, იქ რამ დე ნი მე ოჯა ხი ცხოვ რობ და. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გეგ მის მი ხედ ვით, ეს 
სახ ლი იქ ვე ახ ლოს სხვა ად გი ლას უნ და გა და ე ტა ნათ, სა დაც ის ძვე ლი ერევ ნის პრო ექ-
ტის ნა წი ლი გახ დე ბო და (იხ. სქო ლიო №5). შე ნო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად კამ პა ნია უკ ვე ორ 
წელ ზე მე ტია გრძელ დე ბა, თუმ ცა იქ მცხოვ რე ბი ყვე ლა ოჯა ხი უკ ვე გა მო სახ ლე ბუ ლი ა, 
ხო ლო 2013 წელს სა ხუ რა ვი და აივ ნე ბი სრუ ლი ად გა ნად გუ რე ბუ ლი იყო.

arpine galfaiani
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somxeTi: garTulebuli gardamavali etapi

ezo e bis dac va

ჯერ კი დევ 2007-2008 წლებ ში, ერევ ნის ცენ ტ რ ში (კასკადის უბან ში) 
მდე ბა რე რამ დე ნი მე შე ნო ბის მცხოვ რებ ლებ მა გა დაწყ ვი ტეს, მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტი სა და კერ ძო რუ სუ ლი კომ პა ნი ის, სომ ხე თის ელექ ტ როქ სე ლე-
ბი სათ ვის თა ვი ან თი ეზოს შუ ა გულ ში ქვე სად გუ რის აშე ნე ბის სა შუ ა ლე ბა 
არ მი ე ცათ. მო სახ ლე ო ბას მხა რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, აქ-
ტი ვის ტებ მა და ზო გი ერ თ მა მე დი ა სა შუ ა ლე ბამ და უ ჭი რა. და ახ ლო ე ბით 
ერ თ წ ლი ა ნი კამ პა ნი ი სა და აქ ტი უ რი მოქ მე დე ბის შე დე გად, მათ მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე აც ვ ლე ვი ნეს. ეზო გა დარ ჩა და ამ ჟა მად 
ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სოა ერე ვან ში.

მომ დევ ნო წლებ ში მათ სხვა უბ ნებ მაც მი ბა ძეს და საპ რო ტეს ტო კამ პა-
ნი ე ბი წა მო იწყეს. მათ გან ზო გი წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და, ზო გი კი – წა-
რუ მა ტე ბე ლი. მთა ვა რი ისა ა, რომ ერ თი ჯგუ ფის წარ მა ტე ბა სხვე ბის თ-
ვის შთა გო ნე ბის წყა რო ხდე ბო და, რომ წი ნა აღ მ დე გო ბა გა ე წი ათ, აპა თია 
და ეძ ლი ათ და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ.

mwva ne sa ja ro siv r ce e bis dac va

მე ო რე ეტაპ ზე, 2008-2011 წლებ ში, არ ქი ტექ ტუ რუ ლი და კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვას თან ერ თად, სა ზო გა დო ე ბის დღის წეს რიგ ში მწვა-
ნე ზო ნე ბის დაც ვის სა კითხიც გაჩ ნ და (ეკოლოგიური ას პექ ტი). ყვე ლა ფე რი 
სამ თო- მომ პო ვე ბე ლი პრო ექ ტი სა გან სომ ხე თის ჩრდი ლო ეთ ში მდე ბა რე თე-
ღუ ტის ტყის8 გა დარ ჩე ნი სათ ვის ბრძო ლით და იწყო. ამ ბრძო ლის შე დე გად 
სა ზო გა დო ე ბა უკეთ გა ეც ნო ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მებს და მათ კავ შირს სო-
ცი ა ლურ სა მარ თ ლი ა ნო ბას თან და, ზო გა დად, სა მარ თ ლი ა ნო ბას თან.

2010 წელს ჩა მო ყა ლიბ და სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვა სა ხელ წო დე ბით „ეს 
ქა ლა ქი ჩვენ გვე კუთ ვ ნის”, რომ ლის მი ზა ნიც ერე ვან ში მწვა ნე ზო ნე ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა იყო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ინი ცი ა ტი ვის პირ ვე ლი კამ პა-
ნი ა, რო მე ლიც სტუ დენ ტუ რი პარ კის დაც ვას ისა ხავ და მიზ ნად, წა რუ მა-
ტებ ლად დამ თავ რ და9, ჯგუფ მა ხალ ხის მო ბი ლი ზა ცია და მთავ რო ბა ზე 

8  დამატებითი ინ ფორ მა ცია ამ საქ მე ზე და სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვა ზე „გადავარჩინოთ 
თე ღუ ტი” იხ. www.teghut.am. 

9  სტუდენტური პარ კი ერევ ნის ცენ ტ რ ში, ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის პირ და პირ და სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბი სა და არ ქი ტექ ტუ რის უნი ვერ სი ტე ტე ბის მე ზობ ლად მდე ბა რე ობს. 
პარ კის ორი დი დი ნა წი ლი რეს ტორ ნის ასა შე ნებ ლად იჯა რით გა და ე ცა კერ ძო პი რებს 
(რომლებსაც, რო გორც ამ ბო ბენ, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან რა ღაც კავ ში რე-
ბი აქვთ). ჯგუფ მა რამ დე ნი მე საპ რო ტეს ტო აქ ცია მო აწყო, სა სა მარ თ ლო ში საქ მე აღ ძ რა 
და პრობ ლე მა სა ჯა რო გან ხილ ვი სათ ვის გა მო ი ტა ნა, მაგ რამ პარ კის შე ნარ ჩუ ნე ბა ვერ 
შეძ ლო.
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ზე წო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა გა ნაგ რ ძო. მოგ ვი ა ნე ბით, მათ ქა ლა ქის სხვა 
უბ ნებ ში პარ კე ბი სა (მაგალითად, დრა კო ნის პარ კის) და უფ რო მცი რე 
გამ წ ვა ნე ბუ ლი ზო ნე ბის (მაგალითად, ეზო სუ რე ნი ან ცის ქუ ჩა ზე) დაც ვის 
საქ მე ში მი აღ წი ეს წარ მა ტე ბებს და ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრე ცე დენ-
ტე ბიც შექ მ ნეს. 2010 წლის შემ დ გომ, სულ უფ რო ხში რია შემ თხ ვე ვე ბი, 
რო ცა ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ ლე ბი ორ გა ნი ზე ბუ ლად იცა ვენ სა ერ თო 
სა კუთ რე ბას ან სა ჯა რო სივ რ ცეს, რო მელ საც იყე ნე ბენ. რო გორც წე სი, 
ისი ნი თა ნამ შ რომ ლო ბენ აქ ტი ვის ტ თა ჯგუ ფებ თან, რომ ლე ბიც, თა ვის 
მხრივ, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, ექ ს პერ ტებ სა და სა ინ ფორ მა-
ციო სა შუ ა ლე ბებს უკავ შირ დე ბი ან.

ara ur ba nu li sa ja ro siv r ce da sa xel m wi fo sa kuT re bis prob le ma

სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვამ გა და ვარ ჩი ნოთ თე ღუ ტი (იხ. სქო ლიო №8) 
სომ ხე თის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბის ამ ჟა მინ დე ლი თა ო ბის საქ მი ა ნო-
ბა ში უზარ მა ზა რი რო ლი ითა მა შა. მა თი წყა ლო ბით ხალ ხ მა ეკო ლო გი ურ 
პრობ ლე მებ ზე გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა, დის კუ სი ე ბი მო ეწყო სა ხალ ხო 
სა კუთ რე ბის, მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და გლო ბა ლუ რი სა მარ თ ლი ა-
ნო ბის სა კითხებ ზე, აღ დ გა სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბი სად მი ნდო ბა და 
ახალ გაზ რ დო ბას სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბის სტი მუ ლი მი ე ცა. სომ ხე თის 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი სათ ვის კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა 
იყო ინი ცი ა ტი ვა და ი ცა ვი თრჩკა ნის ჩან ჩ ქე რი10. ეს უპირ ვე ლეს ყოვ ლი-
სა ეკო ლო გი უ რი ინი ცი ა ტი ვა იყო, მაგ რამ მან მნიშ ვ ნე ლო ვან მოვ ლე-
ნებს და უ დო სა თა ვე და სა ჯა რო სივ რ ცი სათ ვის მო მა ვალ ბრძო ლა ზეც 
იქო ნია გავ ლე ნა. ორი თვის გან მავ ლო ბა ში, აქ ტი ვის ტე ბი, ეკო ლო გი-
უ რი ჯგუ ფე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სხვა დას ხ ვა ტი პის კამ პა ნი ებ სა და 
საპროტესტო აქციებს მარ თავ დ ნენ, პე ტი ცი ებს წერ დ ნენ, ეკო ლო გი ურ 
პრობ ლე მებ ში მო სახ ლე ო ბის გა სათ ვით ც ნო ბი ე რებ ლად აქ ცი ებს ატა-
რებ დ ნენ, უშუ ა ლოდ ჩან ჩ ქერ თან მარ თავ დ ნენ მი ტინ გებს მშე ნებ ლო ბის 
შე სა ჩე რებ ლად და ბო ლოს, 2011 წლის ნო ემ ბერ ში, მთავ რო ბის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის შეც ვ ლას მი აღ წი ეს. თრჩკა ნი ბუ ნე ბის ძეგ ლად გა მოცხად და 
და მის სი ახ ლო ვეს ყვე ლა ის ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა აიკ რ ძა ლა, რო-
მელ საც მას ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე ეძ ლო. თრჩკა ნის გარ შე მო მიმ-

10  ქვეყნის ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლეთ ში მდე ბა რე თრჩკა ნი სომ ხე თის ყვე ლა ზე მა ღა ლი და 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ლა მა ზი ჩან ჩ ქე რი ა. 2011 წლის შე მოდ გო მა ზე ბუ ნე ბის დაც ვის სა-
მი ნის ტ რომ და ამ ტ კი ცა პრო ექ ტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მდი ნა რე ზე, რო მე ლიც ჩან ჩ-
ქერს ქმნი და, პა ტა რა ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რი უნ და აშე ნე ბუ ლი ყო, რაც თრჩკან ზე 
გავ ლე ნას მო ახ დენ და და ჩან ჩ ქერ ზე გად მომ დი ნა რე წყლის მა სას მკვეთ რად შე ამ ცი-
რებ და. ამას გარ და, თრჩკა ნი ბუ ნე ბის ძეგ ლე ბის სა ხელ მ წი ფო სი ა ში იყო შე ტა ნი ლი.
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დი ნა რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მო ქა ლა ქო პრო ცე სე ბის ნა წი ლი იყო ხან გ რ ძ-
ლი ვი პირ და პი რი მოქ მე დე ბა – ად გილ ზე შექ მ ნი ლი ბა ნა კი, სხვა დას ხ ვა 
ეკო ლო გი უ რი ჯგუ ფის, ჰა ი კე რე ბი სა და უფ ლე ბა დამ ც ველ თა ჯგუ ფე ბის 
კო ა ლი ცი ის შექ მ ნა, სომ ხე თის სხვა დას ხ ვა წრი სა და ქა ლა ქის ჯგუ ფე-
ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა და უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბა 
აქ ცი ებ ში, სა კითხის ფარ თო გა შუ ქე ბა სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბებ ში, 
პო ზი ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა და თა ნამ შ რომ ლო ბა ად გი ლობ რივ სოფ ლის 
მო სახ ლე ო ბას თან, სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბი და ერე ვან ში მიმ დი-
ნა რე საპროტესტო აქციების მო ნა წი ლე თა კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მოქ მე დე-
ბა თვით ჩან ჩ ქე რის სი ახ ლო ვეს გახ ს ნილ ბა ნაკ თან. თრჩკა ნის კამ პა ნი-
ამ და მის მა წარ მა ტე ბამ აქ ტი ვის ტე ბის ავ ტო რი ტე ტი აამაღ ლა და სხვა 
ეკო ლო გი ურ და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კითხებ ში მათ ერ თობ-
ლი ვი მუ შა ო ბის გაგ რ ძე ლე ბის მო ტი ვა ცია გა უძ ლი ე რა.

sa mo qa la qo sa zo ga do e bis brZo la maS to cis par kis T vis: 

kon so li di re bu li aq ti vo ba, kris ta li ze bu li dis kur si

თუმცა, კერ ძო და სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბის, სა ჯა რო სივ რ ცის, დე-
მოკ რა ტი ი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სათ ვის ამ უკა ნას კ ნე ლის მნიშ ვ ნე-
ლო ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ სა და კონ ს ტი ტუ ცი ურ წყო ბას თან მი სი 
კავ ში რის პრობ ლე მის პირ და პი რი და ნა თე ლი ფორ მუ ლი რე ბა მხო ლოდ 
2012 წელს მაშ ტო ცის პარ კი სათ ვის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ბრძო-
ლის დროს მოხ და. მაშ ტო ცის პარ კის გარ შე მო საპ რო ტეს ტო მოძ რა ო ბა 
2012 წლის იან ვ რის ბო ლოს და იწყო, რო ცა ერევ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 
ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში მდე ბა რე მო უვ ლე ლი პარ კის ნა წილ ში კო მერ ცი უ ლი 
კი ოს კე ბის დად გ მის ლი ცენ ზია კა ნონ მ დებ ლო ბის უამ რა ვი დარ ღ ვე ვით 
გას ცა. აქ ცი ე ბი ქა ლაქ ში მწვა ნე ზო ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის ბრძო ლით 
და იწყო, მაგ რამ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ბრძო ლა მაშ ტო ცის პარ კი-
სათ ვის ბევ რად უფ რო ფარ თო პრო ცეს ში გა და ი ზარ და და სა ზო გა დო-
ებ რი ვი გან ს ჯის დღის წეს რიგ ში სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო სა კუთ რე ბის, 
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის, 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბი სა და სხვა 
სა კითხე ბი შე ვი და. აქ ტი ვის ტებს პარ კის ტე რი ტო რია სა მი თვის გან მავ-
ლო ბა ში ჰქონ დათ და კა ვე ბუ ლი და მას საპ რო ტეს ტო მი ტინ გე ბის, რა-
დი კა ლუ რი აქ ცი ე ბის, კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის, შეხ ვედ რე ბი სა და 
დის კუ სი ე ბი სათ ვის იყე ნებ დ ნენ.

ეს ასე ვე პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა იყო, რო ცა მო ქა ლა ქე ებ მა არა მხო ლოდ 
არ სე ბუ ლი სა ჯა რო სივ რ ცის შე ნარ ჩუ ნე ბა მო ითხო ვეს, არა მედ ამ სივ რ-
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ცის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და მის თ ვის გარ კ ვე უ ლი ფორ მის მი ცე მა ში მო ნა წი-
ლე ო ბის მი ღე ბის სურ ვი ლიც გა მო ხა ტეს. მე ტიც, ეს იყო პირ ვე ლი ფარ-
თო მას შ ტა ბი ა ნი გა მოს ვ ლა, რომ ლის დრო საც ისი ნი, ვინც ამ საქ მის თ-
ვის იბ რ ძოდ ნენ, უშუ ა ლოდ იმ უბან ში არ ცხოვ რობ დ ნენ. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ 2012 წლის მა ის ში არ ჩევ ნე ბი უნ და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო, მთე ლი 
ბრძო ლის გან მავ ლო ბა ში სა ჯა რო სივ რ ცის სა კითხი 2012 წლის თე ბერ-
ვალ - მარ ტ ში სა ზო გა დო ე ბი სა და სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის დღის 
წეს რი გის სა თა ვე ში მო ექ ცა. 2 მა ისს ერევ ნის მერ მა შეც ვა ლა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა პარ კ ში კო მერ ცი უ ლი კი ოს კე ბის დად გ მი სათ ვის ლი ცენ ზი ე-
ბის გა ცე მის თა ო ბა ზე, და შა ლა ყვე ლა ნა გე ბო ბა პარ კ ში და მი სი სრუ ლი 
გა ნახ ლე ბა ჩა ა ტა რა. ეს სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბამ დე ოთხი დღით ად-
რე მოხ და. წი ნადღით პრე ზი დენ ტი დე მონ ს ტ რა ცი უ ლად ეწ ვია პარკს და 
მერს „რეკომენდაცია მის ცა”, აეღო კი ოს კე ბი, რომ ლებ საც „ულამაზო” 
უწო და (მას არ უხ სე ნე ბია უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა, ან გა რიშ გე ბა და სას-
ჯე ლი უკა ნო ნო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სა და შეს რუ ლე ბი სათ ვის, 
რაც აქ ტი ვის ტე ბის ერ თ -ერ თი მოთხოვ ნა იყო)11. ზო გა დად, ბრძო ლა მა-
ინც და უმ თავ რე ბე ლი დარ ჩა. ზოგ მა ნა წი ლობ რივ და დე ბით მა შე დეგ მა 
კი მებ რ ძოლ აქ ტი ვის ტებს ძა ლა გა მო ა ცა ლა, რის გა მოც მათ პარ კი ვერ 
გა მო ი ყე ნეს, რო გორც ნა ყო ფი ე რი და დი ნა მი კუ რი არე ნა, სა დაც შე საძ-
ლე ბე ლი იქ ნე ბო და პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბა.

ten den ci e bi da mdgo ma re o bis ga um jo be se bis gze bi

ტენ დენ ცი ე ბი
– 2012 წლის მე ო რე ნა ხევ რის შემ დეგ, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის თვი-

თორ გა ნი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით (საჯარო სივ რ ცეს თან და სხვა უფ რო 
ფარ თო სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით), სტაგ ნა ცი ი სა და რე ორ გა ნი ზა-
ცი ის პე რი ო დი დად გა. ერ თი მხრივ, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე თვი თორ-
გა ნი ზა ცი ის მას შ ტა ბე ბი იზ რ დე ბა, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, დი დად არ 
უმ ჯო ბეს დე ბა სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის, მო ბი ლი ზა ცი ის, შე მოქ მე დე-
ბი თი მიდ გო მი სა და პო ლი ტი კუ რი გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბუ ლო ბის დო ნე. 
მა გა ლი თად, 2012-2013 წლებ ში სოფ ლებ ში სპონ ტა ნუ რი საპროტესტო 
აქციების უამ რა ვი შემ თხ ვე ვა იყო, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა გზებს 

11  ზოგი აქ ტი ვის ტი 29 აპ რი ლის საპ რო ტეს ტო აქ ცი ა ზე და ა პა ტიმ რეს და პო ლი ცი ის წი ნა-
აღ მ დეგ ძა ლა დო ბა ში და ა და ნა შა უ ლეს. ამის სა პა სუ ხოდ, აქ ტი ვის ტებ მა პო ლი ცი ე ლებს 
მშვი დო ბი ა ნი მო მი ტინ გე ე ბის წი ნა აღ მ დეგ ძა ლა დო ბის გა მო უჩივ ლეს. გა მო ძი ე ბა და 
და კითხ ვე ბი რამ დე ნი მე თვე გაგ რ ძელ და, ბო ლოს კი ორი ვე საქ მე და ი ხუ რა.
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კე ტავ და, რომ სა კუ თა რი მოთხოვ ნე ბი ხმა მაღ ლა გა ეჟ ღე რე ბი ნა, მაგ რამ 
მათ არ იცოდ ნენ, რო გორ უნ და გა ეგ რ ძე ლე ბი ნათ ბრძო ლა, არ ჰქონ დათ 
სტრა ტე გია და გეგ მე ბი და ვერ ახერ ხებ დ ნენ ორ გა ნი ზე ბას მა ში ნაც კი, 
რო ცა საპროტესტო აქციებში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის აქ ტი ვის ტე ბი ერ-
თ ვე ბოდ ნენ.

– სა ჯა რო სივ რ ცე ე ბის გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით შემ დე გი ტენ-
დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა: მო ქა ლა ქე ე ბი ისევ იმ სივ რ ცე ე ბის გა მო ყე ნე ბი სა კენ 
ის წ რაფ ვი ან, რომ ლე ბიც უკ ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ან კერ ძო მო ი ჯა რის 
მი ერ მოვ ლი ლი ა/ რე კონ ს ტ რუ ი რე ბუ ლია და არ ცდი ლო ბენ სხვა სივ რ-
ცე ებ ზე კონ ტ რო ლის დამ ყა რე ბას, მათ თ ვის რა ღაც ფორ მის მი ცე მას 
და მათ გა უმ ჯო ბე სე ბას. ეს მდგო მა რე ო ბა იმა ზე მი უ თი თებს, რომ არ-
სე ბობს მფლო ბე ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე ო ბის პრობ ლე მა (ხალხს სრუ ლად 
არა აქვს გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბუ ლი, რომ მათ სა კუთ რე ბა აქვთ, რომ მას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტა ში უნ და მო ნა წი ლე ობ დ ნენ 
და თა ვი ანთ ქა ლაქ ზე, ქვე ყა ნა სა და სივ რ ცე ზე პა სუხს თვი თონ ვე უნ და 
აგებ დ ნენ).

მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის გზე ბი
– სწავ ლა, სწავ ლა და სწავ ლა: აქ ტი ვის ტებ მა თა ვი ანთ გა ნათ ლე ბა ზე 

თვი თონ ვე უნ და იზ რუ ნონ, გან სა კუთ რე ბით, პო ლი ტი კურ ეკო ნო მი კა-
ში, დე მოკ რა ტი ა ში, გლო ბა ლურ პროგ რე სულ მოძ რა ო ბებ ში და, ასე ვე, 
სტრა ტე გი ი სა და მო ბი ლი ზა ცი ის სა კითხებ ში.

– გა ნათ ლე ბა და მო ბი ლი ზა ცი ა: სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის, 
გან სა კუთ რე ბით, ქა ლე ბის, სტუ დენ ტე ბი სა და ფერ მე რე ბის ჯგუ ფე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და ორ გა ნი ზე ბის გა ად ვი ლე ბას შე იძ ლე ბა სტრა ტე გი-
უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ დეს. ხალ ხის დი დი მა სე ბის გათ ვით ც ნო ბი ე რე-
ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბა და მა თი ორ გა ნი ზე ბა სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი 
და პო ლი ტი კუ რი სა კითხე ბის მო საგ ვა რებ ლად (გამონაკლისი მხო ლოდ 
არ ჩევ ნე ბი ა) სწო რედ იმი ტომ ვერ ხერ ხ დე ბა, რომ ასე თი ჯგუ ფე ბი არ 
არ სე ბობს. აუცი ლე ბე ლია მო ქა ლა ქე ე ბის ცოდ ნის, თვით შე ფა სე ბი სა და 
გათ ვიც ნო ბი ე რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბა, რა თა მათ გა აც ნო ბი ე რონ, რომ 
უფ ლე ბე ბი კა ნო ნით აქვთ მი ნი ჭე ბუ ლი. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად სა ჭი როა 
მათ თ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის ახ ს ნა, უფ ლე ბე ბის გან მარ ტე ბა და მა თი 
უნა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ინ დი ვი დუ ა ლურ, ინ ს ტი ტუ ცი ურ და სა ზო გა-
დო ებ რივ დო ნე ზე.

– პრაქ ტი კა და ფიქ რი, შემ დეგ კი ისევ პრაქ ტი კა და ფიქ რი: უნ და შე-
იქ მ ნას უფ რო მე ტი პრე ცე დენ ტი, რო ცა ხალ ხი იცავს სა ჯა რო სივ რ ცე-
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ებს ან იბ რუ ნებს მათ ზე კონ ტ როლს, ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან, 
ხე ლო ვა ნებ თან, აქ ტი ვის ტებ თან, მეც ნი ე რებ თან და, შე საძ ლო ა, მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით უნ და შე იქ მ ნას სა ჯა რო სივ რ ცე ე-
ბი, რომ ლე ბიც რე გუ ლა რუ ლად უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი მშვი დო ბი ა ნი 
აქ ცი ე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის გა სა მარ თად და თვი თორ გა ნი ზა ცი ი სა და 
გა ნათ ლე ბის მიზ ნით. ჩა მოთ ვ ლი ლი საქ მე ე ბის კე თე ბის დროს მუდ მი ვად 
უნ და უმ ჯო ბეს დე ბო დეს ში ნა გა ნი დე მოკ რა ტია და ჯგუ ფე ბის ინ კ ლუ ზი-
უ რო ბა.

– ახალ დო ნე ზე გა დას ვ ლა: უნ და შე იქ მ ნას სა მო ქა ლა ქო სექ ტო-
რის ბრძო ლის მა გა ლი თე ბი, რაც მოიტანს იმ სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე თა 
ანგარიშვალდებულების  ამაღ ლე ბას, რომლებიც უკა ნო ნო გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბს იღებენ და ახორციელებენ.

postskriptumi

ეს სტა ტია 2013 წლის ივ ლი სის შუა რიცხ ვებ ში და ი წე რა. მას შემ დეგ 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბამ ერე ვან ში კი დევ რამ დე ნი მე ბრძო ლა გა და-
ი ტა ნა, რა მაც სომ ხეთ ში სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის ახალ ტენ დენ ცი ებს 
და უ დო სა თა ვე. მათ შო რის იყო კამ პა ნია და მო ქა ლა ქე ე ბის ფარ თო-
მას შ ტა ბი ა ნი მო ბი ლი ზა ცია სა ქა ლა ქო ტრან ს პორ ტის სა ფა სუ რის გაზ-
რ დის წი ნა აღ მ დეგ, კამ პა ნია ერევ ნის მაშ ტო ცის პროს პექ ტ ზე მდე ბა რე 
სუ პერ მარ კე ტად გა და კე თე ბუ ლი გა და ხუ რუ ლი ბაზ რის ფუნ ქ ცი ი სა და 
არ ქი ტექ ტუ რუ ლი იერ სა ხის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბი 
რუ სეთ თან გა ფორ მე ბუ ლი „გაზის გა რი გე ბი სა” და ევ რო კავ შირ თან უფ-
რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბებ ზე უარის თქმი სა და რუ სე თის ეგი დის ქვეშ 
მყოფ სა ბა ჟო კავ შირ ში შეს ვ ლის წი ნა აღ მ დეგ. ჩა ტარ და კი დევ სხვა რამ-
დე ნი მე აქ ცი ა.

arpine galfaiani
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ეს სტა ტია აზერ ბა ი ჯა ნის სა ში ნაო პო ლი ტი კუ რი დი ნა მი კის – პო-
ლი ტი კის, ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის, ელი ტე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი კონ ფი-
გუ რა ცი ე ბის მი მო ხილ ვა ა. უფ რო კონ კ რე ტუ ლად რომ ვთქვათ, 

სტა ტი ა ში გა მოთ ქ მუ ლია მო საზ რე ბა, რომ ყველა ამ ფაქტორმა თა ვი სი 
რო ლი ითა მა შა იმა ში, რომ ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ულ მმარ თ ვე ლო ბა ზე გა-
დას ვ ლა ვერ მო ხერ ხ და, ამას გარ და, დე მოკ რა ტი ულ მმარ თ ვე ლო ბა ზე 
გა დას ვ ლის ჩაშ ლა და ნა ხუ ლია, რო გორც სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბი სა და მა რე გუ ლი რე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბის დი დი წა რუ მა ტებ ლო ბა. რო-
გორც ცნობილია, სა ხელ მ წი ფო ები მარცხს ვა კუ უმ ში არ განიცდიან.

Se saZ le be lia Tu ara gar daq m na?

ზუს ტად 10 წლის წინ ჰე ი დარ ალი ე ვი სა ა ვად მ ყო ფო ში მოხ ვ და. ის 
გარ და იც ვა ლა და ძა ლა უფ ლე ბა შვილს გა და ა ბა რა. საამისოდ არა ვი თა-
რი სა კა ნონ მ დებ ლო ან იური დი უ ლი პრო ცე დუ რე ბი არ შესრულებულა. 
საკმარისი აღმოჩნდა საგანგებოდ ამ სიტუაციისთვის შექ მ ნი ლი რამ დე-
ნი მე დო კუ მენ ტი.

აზერ ბა ი ჯანს ერ თი ოჯა ხი მარ თავს. ქვე ყა ნა ნავ თობ დო ლა რე ბის წყა-
ლო ბით არ სე ბობს, მო ქა ლა ქე ებს კი სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბი სა და გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რის ქო ნის ელე მენ ტა რუ ლი უფ ლე ბა წარ თ მე უ ლი აქვთ. 
და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ აზერ ბა ი ჯან ში არ ჩა ტა რე ბუ ლა 
არ ცერ თი არ ჩევ ნე ბი, რომ ლებ საც სა ერ თა შო რი სო მეთ ვალ ყუ რე ე ბი თა-
ვი სუფ ლად ან სა მარ თ ლი ა ნად ჩათ ვ ლიდ ნენ. ეს ის ძი რი თა დი ჩარ ჩო ა, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში ქვეყ ნის გან-
ვი თა რე ბა უნ და გან ვი ხი ლოთ.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩე მი აზ რით, ყო ფი ლი საბ ჭო თა სა ხელ მ წი-
ფო დან დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბად რა ი მე სა ხით გარ დაქ მ ნა ზე 
სა უ ბა რი შე უძ ლე ბე ლი ა. ზო გი მი მომ ხილ ვე ლი იმა საც კი ამ ტ კი ცებს, 
რომ ძა ლა უფ ლე ბა აზერ ბა ი ჯან ში იმ დე ნად პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი გახ-
და, რომ მმარ თ ვე ლი ორ გა ნო ე ბი კიდევ უფ რო სუს ტი და უში ნა არ სო ა, 
ვიდ რე საკუთრივ საბ ჭო თა კავ შირ ში იყო. კო რუფ ცი ა, ნე პო ტიზ მი და 

de mok ra tia azer ba i jan Si: 

moqufruli su ra Ti

ქე ნან ალი ე ვი
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qe nan ali e vi

კრო ნიზ მი ამ დე ნად ძლი ე რი აზერ ბა ი ჯა ნის თა ნა მედ რო ვე ის ტო რი ა ში 
არა სო დეს ყო ფი ლა.

მთავ რო ბა აზერ ბა ი ჯან ში არ არის მთავ რო ბა ამ სიტყ ვის და სავ ლუ რი 
გა გე ბით. ინ ს ტი ტუ ცი ებს, მათ შო რის ხელისუფლების სა კა ნონ მ დებ ლო 
და სა სა მარ თ ლო შტოებს, არც და მო უ კი დებ ლო ბა აქვთ და არც ძა ლა და, 
ცხა დი ა, ვერც აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის და ბა ლან სე ბის ფუნ ქ-
ცი ას ას რუ ლე ბენ. მდგო მა რე ო ბა სრუ ლი ად სა პი რის პი რო ა: ის პი რე ბი, 
რომ ლებ იც სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბე ბს იკავებენ, ან საბ ჭო თა პე რი ო დი-
დან შე მორ ჩე ნი ლი მო ხე ლე ე ბი არი ან, ან პრე ზი დენ ტი სა და მი სი ცო ლის 
ახა ლი მე გობ რე ბი და ნა თე სა ვე ბი. თა ნამ დე ბო ბებ ზე ისი ნი მმარ თ ველ 
ოჯახს ემ სა ხუ რე ბი ან და არა სა ხელ მ წი ფოს.

რუ სე თის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აზერ ბა ი ჯან ში სიმ დიდ რი სა და ძა ლა უფ-
ლე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ამ მძლავრი ოლი გარ ქე ბი სა და ელი ტე ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბას ხე ლი შე უ შა ლა. არ შექ მ ნი ლა ძა ლა უფ ლე ბის და მო უ კი დე ბე ლი 
ცენ ტ რე ბი, რომ ლე ბიც პრე ზი დენტს კონ კუ რენ ცი ას გა უ წევ დ ნენ. სიმ-
დიდ რეს რე ჟი მი ელი ტე ბის, მათ შო რის, ოპო ზი ცი ის ზო გი ერ თი წევ რის, 
ერ თ გუ ლე ბის სა ყიდ ლად იყე ნებს. ქვე ყა ნა ში თით ქ მის არა ვის აქვს იმ-
დე ნი ფუ ლი, რომ მმარ თ ველ ოჯახს კონ კუ რენ ცია გა უ წი ოს. უმე ტე სო ბა, 
რო გორც ჩანს, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ მათ თ ვის მაინც არ სე ბუ ლი მდგო-
მა რე ო ბა ხელსაყრელია. რაც შე ე ხე ბა მო მა ვალ თა ო ბას, ელი ტე ბის უმ-
რავ ლე სო ბა ძა ლა უფ ლე ბა სა და სიმ დიდ რეს შვი ლებს გა დას ცემს, რაც 
არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას სიმ ყა რეს ხილ ვა დი მო მავ ლის თ ვი საც სძენს. 
ცხა დი ა, „ნარინჯისფერი რე ვო ლუ ცი ა” უკ რა ი ნა ში, მდგო მა რე ო ბა სა-
ქარ თ ვე ლო ში, „არაბული გა ზაფხუ ლი” და მოვ ლე ნე ბი თურ ქეთ ში ამ ტ კი-
ცებს, რომ ცვლი ლე ბე ბის წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ, 
მი უ ხე და ვად ამი სა, „შიგნიდან ცვლი ლე ბის”, რე ჟი მის „გახლეჩის” პერ ს-
პექ ტი ვას ან თა ო ბე ბის ცვლის შე საძ ლებ ლო ბას აზერბაიჯანში ჩვენ ვერ 
ვხე დავთ.

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა რე ჟიმს აძ ლი ე რებს. 
სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი სა და მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე-
ბით, აზერ ბა ი ჯა ნი კარ გად ვი თარ დე ბა. ამ დრო ი სათ ვის ქვეყ ნის სა ვა-
ლუ ტო რე ზერ ვე ბი და ახ ლო ე ბით 48 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი ა. მთავ რო-
ბის სა ბან კო ან გა რი შის სი დი დე იმა ზე მი უ თი თებს, რომ მას დიდ ძა ლი 
ნაღ დი ფუ ლი აქვს და ელი ტებ სა და სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ძა-
ლა უფ ლე ბის გან მ ტ კი ცე ბი სათ ვის მი სი გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლი ა. მთავ რო-
ბას აქვს აგ რეთ ვე უზარ მა ზა რი რე სურ სე ბი იმი სათ ვის, რომ და სავ ლე ლი 
კონ სულ ტან ტე ბი და სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბი და ი ქი რა ოს და სა ერ-
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თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი თა ვის სა სარ გებ ლოდ გა ნაწყოს, თა-
ვი სი რე პუ ტა ცი ი სა და პრეს ტი ჟის ასა მაღ ლებ ლად სა ერ თა შო რი სო ღო-
ნის ძი ე ბებს, მა გა ლი თად, ევ რო ვი ზი ას უმას პინ ძ ლოს და სა ერ თა შო რი სო 
ფო რუ მებ ზე სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად უცხო ე ლი დიპ ლო მა-
ტე ბი ლო ბის ტე ბად წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნოს, რო გორც ეს ევ რო საბ ჭო-
ში პო ლი ტი კუ რი პა ტიმ რე ბის თა ო ბა ზე მი სა ღე ბი რე ზო ლუ ცი ის გან ხილ-
ვის დროს მოხ და (2013 წ. იან ვა რი).

აუცი ლებ ლად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მთავ რო ბა სა ინ ფორ მა ციო სა შუ-
ა ლე ბებ საც აკონ ტ რო ლებს. ალ ტერ ნა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი ვერ 
გან ვი თარ დე ბა იქ, სა დაც ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუ ფა ლი სა შუ ა ლე ბე ბი არ არ-
სე ბობს, ინ ფორ მა ცი ის, პო ლი ტი კუ რი პლატ ფორ მე ბი სა და იდე ე ბის თა ვი-
სუფ ლად გაც ვ ლა არ ხდე ბა და ალ ტერ ნა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბის 
გან ვი თა რე ბის, მა თი სტრა ტე გი ე ბის გა მოც დი სა და მომ ხ რე ე ბის მო ზიდ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი მოს პო ბი ლი ა. სის ტე მა, მათ შო რის, სა ინ ფორ მა ციო სა-
შუ ა ლე ბე ბიც, ალ ტერ ნა ტი ვებს უბ რა ლოდ არ ცნობს. ბევ რი აზერ ბა ი ჯა ნე-
ლი სათ ვის ალი ე ვი იგი ვე ა, რაც სტა ბი ლუ რო ბა. მათ იმე დი აქვთ, რომ ოდეს-
მე ნავ თო ბის გან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით თვი თო ნაც ისარ გებ ლე ბენ.

op ti miz mis sa fuZ ve li

რო გორც ეს უკონ კუ რენ ტო რე ჟი მებს ახა სი ა თებს, აზერ ბა ი ჯა ნის 
მთავ რო ბის ბო ლოდ რო ინ დე ლი მოქ მე დე ბა უჩ ვე ნებს, რომ ის ნე ბის მი ერ 
ცვლი ლე ბებს წი ნა აღ მ დე გო ბას გა უ წევს. რე ჟი მი დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ას მი სი და ცე მა მოჰ ყ ვე ბა, რად გან რე გი ონ ში მიმ დი ნა-
რე მოვ ლე ნებ მა უჩ ვე ნა, რომ რაც მეტს დათ მობს, ხალ ხი მით მეტს მო-
ითხოვს.

მაგ რამ არი ან ძა ლე ბი, რომ ლე ბიც ცვლი ლე ბე ბის მოწოდებით 
გამოდიან და ამ ცვლი ლე ბებს ითხო ვენ, და მა თი რიცხ ვი იზ რ დე ბა. ამას 
გარ და, ზო გა დი სიძ ლი ე რის მი უ ხე და ვად, მთავ რო ბას სუს ტი მხა რე ე ბიც 
აქვს. აქ ორ ფაქ ტორს გა მოვ ყოფ დი:

პირ ვე ლი – მთავ რო ბამ ფა სებ ზე კონ ტ რო ლი და კარ გა. აზერ ბა ი ჯან-
ში ცხოვ რე ბა ძა ლი ან ძვი რი ა. წლის და საწყი სი დან ამ ტენ დენ ცი ის რამ-
დე ნი მე შე დე გი ქუ ჩებ ში გა მო სუ ლი ხალ ხის სა ხით უკ ვე ვნა ხეთ, რო ცა, 
მა გა ლი თად, მა ღა ზი ე ბის მფლო ბე ლებ მა იჯა რის სა ფა სუ რის ზრდა გა-
აპ რო ტეს ტეს. ეს უპ რე ცე დენ ტო შემ თხ ვე ვა იყო. მთავ რო ბამ მათ პრე-
ტენ ზი ებს რე ფორ მე ბის ნაც ვ ლად ძა ლით უპა სუ ხა.

მე ო რე – მთავ რო ბა ინ ფორ მა ცი ა ზე მო ნო პო ლი ას კარ გავს. 
„ტრადიციულ” სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბებ ზე სა ხელ მ წი ფოს კონ ტ რო-
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ლის მი უ ხე და ვად, სო ცი ა ლუ რი მე დია სულ უფ რო იმ კ ვიდ რებს თავს, 
რო გორც ინ ფორ მა ცი ის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო და მა სობ რი ვი მო ბი ლი-
ზა ცი ის სა შუ ა ლე ბა. მთავ რო ბა ამ მდგო მა რე ო ბას საფ რ თხედ აღიქ ვამს, 
რად გან „არაბული გა ზაფხუ ლის” მა გა ლი თი თვალ წინ აქვს. ბო ლო წელს 
მი ღე ბუ ლი ახა ლი კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც ცი ლის წა მე ბის კრი მი ნა ლი ზა ცი-
ას ახ დენს, ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე და წე სე ბუ ლი შეზღუდ-
ვე ბი და ბლო გე რე ბი სა და ჟურ ნა ლის ტე ბის აგ რე სი უ ლი და პა ტიმ რე ბა 
იმა ზე მი უ თი თებს, რომ მთავ რო ბას სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის ძა ლა კარ-
გად ეს მის და ამ ძა ლის და სუს ტე ბას ცდი ლობს. მთავ რო ბის მი ერ მი ღე-
ბუ ლი ზო მე ბი დან ბევ რი ეფექ ტუ რი ა, თუმ ცა ბო ლომ დე წარ მა ტე ბუ ლი 
მა ინც არ არის.

აქ უნ და და ვა მა ტო, რომ მთი ა ნი ყა რა ბა ღის სე პა რა ტის ტუ ლი რე გი ო ნი 
მთავ რო ბი სათ ვის ზი ა ნის მომ ტა ნად არ მი მაჩ ნი ა. ჩე მი აზ რით, სომ ხე თი, 
აზერ ბა ი ჯა ნი, რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბი და სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბა 
შე უ რიგ დ ნენ იმ აზრს, რომ ეს გა ყი ნუ ლი კონ ფ ლიქ ტია და ხილ ვად მო მა-
ვალ ში მი სი გა დაწყ ვე ტის არა ვი თა რი ნი შა ნი არ ჩანს.

Za la uf le bis wi na aR m deg

აზერ ბა ი ჯა ნი დღეს არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბამ დე ბევ რი და კომ პ ლექ-
სუ რი ში და მი ზე ზის გა მო მი ვი და. თუმ ცა, ვიტყო დი, რომ მის წი ნა შე 
მდგა რი სირ თუ ლე ე ბი ამა ვე დროს იმ გლო ბა ლუ რი წყო ბის შეზღუ დუ-
ლო ბა საც გვაჩ ვე ნებს, რო მე ლიც მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დ გომ შე-
იქ მ ნა დე მოკ რა ტი ის და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის გავ რ ცე ლე ბის მიზ ნით. 
აზერ   ბა  ი  ჯა  ნის ხე  ლი  სუფ   ლე  ბა მუდ   მი  ვად არ ას   რუ  ლებს სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
ვალ   დე  ბუ  ლე  ბებს და არ   ღ   ვევს სა  ერ   თა  შო  რი  სო შე  თან   ხ   მე  ბებ   სა და კონ  -
ვენ   ცი  ებს და ამას წარ   მა  ტე  ბით და თა  ვის   თ   ვის მომ   გე  ბი  ა  ნად აკე  თებს. 
რო  გორც ერ   თ   მა დიპ   ლო  მატ   მა მითხ   რა, აზერ   ბა  ი  ჯა  ნის მთავ   რო  ბას სჯე -
რა, რომ სა  ერ   თა  შო  რი  სო თა  ნა  მე  გობ   რო  ბას „ბაქო უფ   რო სჭირ   დე  ბა, ვიდ  -
რე ბა  ქოს – სა  ერ   თა  შო  რი  სო თა  ნა  მე  გობ   რო  ბა”. პრობ   ლე  მა აქ ისა  ა, რომ 
ამ წარ   მოდ   გე  ნის წარ   მა  ტე  ბით დამ   კ   ვიდ   რე  ბას თვი  თონ სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
თა  ნა  მე  გობ   რო  ბა  მაც შე  უწყო ხე  ლი.

აზერ ბა ი ჯა ნი რე გუ ლა რუ ლად არ ღ ვევს ეუთო-ს წი ნა შე ნე ბა ყოფ ლო-
ბით აღე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს, არაფ რად აგ დებს ევ რო პის საბ ჭოს და 
ნა ტო- ში შეს ვ ლის მცდე ლო ბებ ზეც უარს ამ ბობს. ევ რო კავ შირ მა რე გი ო-
ნუ ლი ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის კარ გი ჩარ ჩო ე ბი შექ მ ნა, თუმ ცა დი დი შე დე გი 
ამას არ მოჰ ყო ლი ა, რად გან აზერ ბა ი ჯა ნი ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბის 
არა ვი თარ სურ ვილს არ ავ ლენს. ერ თა დერ თი, რაც მას უნ და, სა ვი ზო 
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რე ჟი მის გა მარ ტი ვე ბა და ენერ გე ტი კის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბა ა, ევ-
რო კავ ში რი კი ბევრ ას პექ ტ ში თა მა შის ამ წე სებს იღებს.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა წარ მო უდ გენ ლად მძი მე დღე ში ა, და სავ-
ლე თი ცდი ლობს, ეს არ შე იმ ჩ ნი ოს, 2014 წლის მა ის ში კი ბა ქო ევ რო-
პის საბ ჭოს მი ნის ტ რ თა კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე ხდე ბა. იმე დი ვი-
ქო ნი ოთ, რომ ეს ევ რო პის საბ ჭო ში დე მოკ რა ტი ის აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი 
„სტანდარტების” დამ კ ვიდ რე ბით არ დამ თავ რ დე ბა.

შე ნიშ ვ ნა: ეს სტა ტია მხო ლოდ ავ ტო რის აზრს გა მო ხა ტავს 

და არა იმ ორ გა ნი ზა ცი ი სა, რო მელ საც ის წარ მო ად გენს.
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აზერ ბა ი ჯა ნის თ ვის 1993, 2003 და 2013 წლე ბი თით ქ მის სიმ ბო-
ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის მა ტა რე ბე ლი ა. შე ვეც დე ბი, ამ სიმ ბო ლიზ მის 
ში ნა არ სი გან ვ მარ ტო, თუმ ცა, ამ გ ვარ მოკ ლე სიტყ ვა ში ძნე ლია 

„განსხვავებების შთან მ თ ქ მელ გან ზო გა დე ბას” თა ვი აარი დო.
2003-დან 2013-მდე ათ წ ლე უ ლის გა გე ბა წი ნა ათ წ ლე უ ლის, კერ ძოდ 

კი, 1993 წლის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა. მთე ლი ეს წლე ბი 
ხე ლი სუფ ლე ბა ამ ტ კი ცებ და, რომ 1993 წელს „ყველა დრო ის სა ერ თო 
ნა ცი ო ნა ლუ რი ლი დე რის” სა ხით აზერ ბა ი ჯა ნის სა ხელ მ წი ფოს მხსნე ლი 
მო ევ ლი ნა, რომ იმ წლებ ში სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის პრინ ცი პებს 
გვა ზი ა რეს, რომ აზერ ბა ი ჯან მა მა შინ სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბა მო ი პო-
ვა და ა.შ. და ა.შ. თა ვი სი არ სით, ეს მი თო ლო გი უ რი აზ როვ ნე ბა ა, რო-
მელ მაც 1993 წელს საკ რა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა მი ა ნი ჭა.

დღეს ბა ქო ში ნა ხავთ უზარ მა ზარ ბილ ბორ დებს, რომ ლებ ზეც 1993 
წელს ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო სუ ლი ჰე ი დარ ალი ე ვი აზერ ბა ი ჯა ნის ახა ლი 
სა ხელ მ წი ფოს შემ ქ მ ნე ლა დაა მოხ სე ნი ე ბუ ლი. მაგ რამ რა სა ხელ მ წი ფო 
იყო, რა პრინ ცი პებს ეფუძ ნე ბო და და რით უპი რის პირ დე ბო და გან ვ ლილ 
პე რი ოდს?

ამ სა კითხს რომ აღარ და ვუბ რუნ დეთ, აღ ვ ნიშ ნავ, რომ 1993-მა წელ მა 
სა ხალ ხო ფრონ ტის (აზერბაიჯანის ნა ცი ო ნალ - დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი-
ტი კუ რი პარ ტი ის) ხან მოკ ლე მმარ თ ვე ლო ბა მარ თ ლაც წარ სულ ში და ტო-
ვა. მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბო და, ამ დრო ი სათ ვის „მასების ამ ბო ხი” (ორტეგა ი 
გა სე ტის ტერ მი ნი ა) გვე წო დე ბი ნა, თუმ ცა მოძ რა ო ბამ ვერ შეძ ლო იმ პე-
რი ის სა წი ნა აღ მ დე გო პრო ტეს ტი სა და სტი ქი უ რი დე მოკ რა ტი ის საზღ ვ-
რებს გას ც დე ნო და.

ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ, ჰ. ალი ევს სა გა რეო და სა ში ნაო გა-
მოწ ვე ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ორი სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნა უნ და გა და-
ეწყ ვი ტა.

de mok ra ti is ga mow ve ve bi 

azer ba i jan Si 

2003-2013 wle bi

რაჰ მან ბა და ლო ვი
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sa ga reo ga mow ve ve bi

ევ რო პის საბ ჭო ში მი ღე ბამ დე და ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბი დან 
პირ ვე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ევ რო პის საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ით შე იქ მ ნა 
ქვეყ ნის სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა, რო მე ლიც ევ რო პულ სტან დარ ტებს დიდ წი-
ლად შე ე სა ბა მე ბო და. ეს ეხე ბა ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი ას, რო მელ მაც მო ქა-
ლა ქე თა უფ ლე ბე ბი კა ნო ნით გა ამ ყა რა, კა ნონ მ დებ ლო ბას სა ინ ფორ მა ციო 
სა შუ ა ლე ბე ბის, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის შე სა ხებ, სა არ ჩევ ნო კო დექსს და ა.შ. ამ კა ნო ნებ მა და სა ერ თა შო რი-
სო კონ ვენ ცი ე ბის უმ რავ ლე სო ბის ხელ მო წე რამ აზერ ბა ი ჯა ნის დე მოკ რა-
ტი უ ლი იმი ჯი გა ნამ ტ კი ცა და ნავ თო ბის მო პო ვე ბის დარ გ ში ქვეყ ნი სათ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კონ ტ რაქ ტე ბის ხელ მო წე რას შე უწყო ხე ლი.

sa Si nao ga mow ve ve bi

ნავ თო ბის მო პო ვე ბის დარ გ ში და დე ბუ ლი კონ ტ რაქ ტე ბი სა და იმ წლებ-
ში შექ მ ნი ლი ქვეყ ნის და დე ბი თი იმი ჯის გა მო ყე ნე ბით, ხე ლი სუფ ლე ბამ 
შექ მ ნა პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა, რო მელ საც „მართვადი დე მოკ რა ტი ა” 
ეწო და. თუ კი ტო ტა ლი ტა რუ ლი საბ ჭო თა მთავ რო ბა ადა მი ა ნის გო ნე ბის 
სრულ კონ ტ როლს ახორ ცი ე ლებ და, იმ წლებ ში თა ვი სუფ ლად ფიქ რი, 
ლა პა რა კი და წე რაც კი შე საძ ლე ბე ლი გახდა. თუმცა, ამავე დროს, ხე ლი-
სუფ ლე ბამ სრუ ლი კონ ტ რო ლი შე ი ნარ ჩუ ნა პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე.

რას ნიშ ნავს „სრული კონ ტ რო ლი”? უპირ ვე ლე სად ყოვ ლი სა იმას, რომ 
ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლეს ეშე ლო ნებ ში რო ტა ცია ფაქ ტობ რი ვად გა-
მო ი რიცხა, რაც ერ თი ადა მი ა ნის ხელ ში პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის 
კონ ცენ ტ რა ცი ას უწყობ და ხელს. კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბა, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც ყვე ლას შე ეძ ლო აერ ჩია და ყო ფი ლი ყო არ ჩე უ ლი, წმინ და 
წყლის დე კო რა ცი ად გა და იქ ცა.

აქ პირ და პირ და ღიად უნ და ით ქ ვას ერთი რამ. სა არ ჩევ ნო კო დექ სის 
გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის, სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებ ში ოპო ზი ცი ი სა და სა მო ქა-
ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გე ნელ თა მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის, სა არ ჩევ ნო 
კამ პა ნი ის დროს სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის თა ნას წო რი ხელ მი საწ-
ვ დო მო ბი სათ ვის და ა.შ. ბრძო ლის უგულებელყოფა არ შე იძ ლე ბა, თუმ-
ცა ყვე ლა ამ ცვლი ლე ბას დღეს პრინ ცი პუ ლად არაფ რის შეც ვ ლა არ 
შე უძ ლი ა. გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ნე ბის მი ე რი სა შუ ა ლე ბა – ერ თი მხრივ, 
კა ნონ მ დებ ლო ბის ხარ ვე ზე ბი, ბინ ძუ რი სა არ ჩევ ნო ტექ ნო ლო გი ე ბი, 
ამომ რ ჩევ ლე ბის მოს ყიდ ვა ან მათ ზე პირ და პი რი ზე წო ლა, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, ზე წო ლა მეთ ვალ ყუ რე ებ ზე იმ მიზ ნით, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ერ თი 
ადა მი ა ნის ხელ ში დარ ჩეს.
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rah man ba da lo vi

„,,marTvadi de mok ra ti a”~ Tu „,,Sinagani ko lo ni za ci a”~?

გვაქვს თუ არა უფ ლე ბა, დღეს, გან სა კუთ რე ბით მას შემ დეგ, რა საც 
2003-2013 წლებ ში შე ვე ჯა ხეთ, კვლავ ჯი უ ტად გა მო ვი ყე ნოთ „მართვადი 
დე მოკ რა ტი ის” ცნე ბა? ეს შე კითხ ვა მარ ტი ვი არ არის.

შევ თან ხ მ დეთ იმა ზე, რომ დე მოკ რა ტია მრა ვალ სა ხო ვა ნია და უნი ვერ-
სა ლუ რი მო დე ლე ბი არა აქვს. მას არ შე უძ ლია არ გა ით ვა ლის წი ნოს ამა 
თუ იმ ხალ ხის კულ ტუ რუ ლი და მენ ტა ლუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი.

იმა ზეც შევ თან ხ მ დეთ, რომ 1993-2003 წლე ბის აზერ ბა ი ჯა ნულ სა ზო გა-
დო ე ბას რაც არ უნ და ვუ წო დოთ, ამ წლებ ში მას თა ვი სუფ ლად ფიქ რი სა და 
ლა პა რა კის და, ნა წი ლობ რივ, ამა თუ იმ ორ გა ნი ზა ცი ის შექ მ ნის შე საძ ლებ-
ლო ბა რე ა ლუ რად ჰქონ და. იმარ თე ბო და კონ ფე რენ ცი ე ბი და სე მი ნა რე ბი 
(უფრო ხში რად, უცხო უ რი ფონ დე ბის და ფი ნან სე ბუ ლი), სა დაც ყვე ლა ზე 
მწვა ვე სა კითხე ბი გა ნი ხი ლე ბო და, ტარ დე ბო და სხვა დას ხ ვა ტრე ნინ გი დე-
მოკ რა ტი ის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტ ზე. სა ზო გა დო ე ბამ თან და თან გარ დაქ მ ნა 
და იწყო, ნე ლა და არა იმ დე ნად პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის, რამ დე ნა-
დაც ალ ტერ ნა ტი ულ ინ ფორ მა ცი ა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის წყა ლო ბით, სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტე ბის ჩა ნა სა ხე ბიც გაჩ ნ და.

მაგ რამ სე რი ო ზუ ლი კონ ტ რარ გუ მენ ტე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბაც 
შე უძ ლე ბე ლი ა.

აზერ ბა ი ჯა ნის ხე ლი სუფ ლე ბა (და ეს ყვე ლა პოს ტ საბ ჭო თა ქვე ყა ნას 
ეხე ბა) სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ში სო ცი ა ლურ პარ ტ ნი ო რებს პრინ ცი-
პუ ლად არ ეძებ და. ამი ტომ სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სის ტე მა-
ში, ხე ლი სუფ ლე ბა ისეთ ურ თი ერ თო ბებს ირ ჩევ და, რო გო რი ცაა რე აქ ტი-
უ ლო ბა (რეაქცია მომ ხ დარ მოვ ლე ნა ზე), პა ლი ა ტი უ რო ბა (სანახევრო გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა) და რეპ რე სი უ ლო ბა (იმ შემ თხ ვე ვებ ში, რო ცა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ძა ლე ბი მორ ჩი ლე ბა ზე უარს ამ ბო ბენ). ამას თან, წლე-
ბის გას ვ ლას თან ერ თად, აქ ცენ ტი სულ უფ რო მე ტად რეპ რე სი უ ლო ბა ზე 
გა და დის.

თუ იმა საც გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ში რო ტა ცია არ 
ხდე ბა, ფაქ ტობ რი ვად, სა უ ბა რი ხე ლი სუფ ლე ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სექ-
ტორს შო რის მკვეთრ დე მარ კა ცი ა ზე ა. ასე თია ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ფი ლო სო ფი ა, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბას თან სის ტე მურ ურ თი ერ თო ბას 
სის ტე მურ არა გულ წ რ ფე ლო ბა სა და სი ტუ ა ცი ურ ლა ვი რე ბას ამ ჯო ბი-
ნებს. ფაქ ტობ რი ვად, სა უ ბა რია არა აღ მას რუ ლე ბელ, არა მედ მმარ თ ველ 
ხე ლი სუფ ლე ბა ზე (რომელიც მმარ თ ველ დი ნას ტი ებს წა ა გავს).

დე მოკ რა ტია ნამ დ ვი ლად მრა ვალ სა ხო ვა ნი ა და ისიც აშკარაა, რომ 
პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში ტრან ს ფორ მა ცი ის 
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სრუ ლი ად მო უ ლოდ ნე ლი მო დე ლე ბი გაჩ ნ და, მაგ რამ ტრან ზი ცია ტრან-
ზი ცი ად უნ და დარ ჩეს და გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის იმი ტა ცი ად არ უნ და 
იქ ცეს, არც ად გილ ზე ტკეპ ნად და, მით უმე ტეს, არც მოძ რა ო ბად უკან, 
ფე ო და ლუ რი წარ სუ ლი სა კენ.

სა ზო გა დო ე ბის გარ დაქ მ ნა ნამ დ ვი ლად ხდე ბა და მას ში დე მოკ რა ტი უ-
ლი გან ვი თა რე ბის ახა ლი აქ ტო რე ბი სულ უფ რო ხში რად ჩნდე ბი ან, მაგ-
რამ ეს ხე ლი სუფ ლე ბის სურ ვი ლის სა წი ნა აღ მ დე გოდ ხდე ბა და არ არის 
ძნე ლი იმის თქმა, რომ დე მოკ რა ტი ის გა დაზ რ და კონ ფ რონ ტა ცი ა ში, რო-
მელ საც რეპ რე სი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა მოჰ ყ ვე ბა, გარ და უ ვა ლია (ეს მოხ და 
კი დეც 2013 წლის და საწყის ში, მაგ რამ ამა ზე ქვე მოთ იქ ნე ბა სა უ ბა რი).

ამ დე ნად, დღეს უფ ლე ბა გვაქვს უარი ვთქვათ ტერ მინ ზე „მართვადი 
დე მოკ რა ტი ა” და გა მო ვი ყე ნოთ ტერ მი ნი „შინაგანი კო ლო ნი ზა ცი ა”, რო-
მელ საც რუ სი მეც ნი ე რი ა. ეტ კინ დი ხმა რობს. ამ ტერ მინს უამ რა ვი და-
ზუს ტე ბა სჭირ დე ბა და თვით ა. ეტ კინ დიც ხაზს უს ვამს, რომ ეს მოვ ლე ნა 
ბუ ნებ რივ რე სურ სებ ზე და მო კი დე ბულ ქვეყ ნებ ში გან სა კუთ რე ბით ხში-
რი ა, მაგ რამ ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, „მართვადი დე მოკ რა ტი ის” ცნე ბა-
ზე უარის თქმა და მის მა გივ რად „შინაგანი კო ლო ნი ზა ცი ის” გა მო ყე ნე ბა 
სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, ამ გ ვა რი სის ტე მე ბის პო ლი ტი კუ რი რე ფორ მი რე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ ილუ ზი ე ბი თა ვი დან მო ვი შო როთ და გა-
ვი გოთ, თუ რა ტომ იქ ცე ვა ამ გ ვა რი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბი ერ თ გ ვარ 
შე ნე ლე ბუ ლი მოქ მე დე ბის ნაღ მე ბად, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ე ბას ად რე 
თუ გვი ან ააფეთ ქებს.

„,,gviRalates”~

ახ ლა კი 2003 წლის სიმ ბო ლიზმს და ვუბ რუნ დეთ.
2003 წელ ზე, რო გორც ჩვენს ტრა გი კულ შეს ვ ლა ზე ახალ, XXI სა უ კუ-

ნე ში, არა ერ თხელ და მი წე რი ა.
ეს იყო მძლავ რი სტი ქი უ რი პრო ტეს ტის წე ლი, „მასების აჯან ყე ბის” 

ერ თ გ ვა რი პი კი, რო მე ლიც გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბის და საწყის-
ში და იწყო. რო გორც აღ მოჩ ნ და, ამ პი კის შემ დეგ საპ რო ტეს ტო ელექ-
ტო რა ტის ენერ გი ამ კლე ბა და იწყო, თუმ ცა მა სე ბის ჩვე უ ლი „აჯანყების” 
რე ცი დი ვე ბის გამ წ ვა ვე ბას დღე საც ვაწყ დე ბით.

ეს წე ლი, ფაქ ტობ რი ვად, მა მი დან შვილ ზე ხე ლი სუფ ლე ბის 
ფაქტობრივად მო ნარ ქი უ ლი გა და ცე მის წე ლი იყო, რაც საპ რე ზი დენ ტო 
არ ჩევ ნე ბის მა სობ რი ვი გა ყალ ბე ბის შე დე გად გახ და შე საძ ლე ბე ლი და 
რა ზეც სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა რეალურად თვა ლი და ხუ ჭეს. 
სა ზო გა დო ე ბამ ღრმა იმედ გაც რუ ე ბა და შო კი გა ნი ცა და და ეს მდგო-
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მა რე ო ბა, ჩე მი აზ რით, გა და ლა ხუ ლი ჯე რაც არ არის. აზერ ბა ი ჯა ნის 
ევ რო პულ ინ ტეგ რა ცი ა ზე სა უბ რი სას, ეს მოვ ლე ნა ყო ველ თ ვის იგუ ლის-
ხ მე ბა ხოლ მე. სიტყ ვა „გვიღალატეს” პირ ვე ლად სწო რედ 2003 წლის შემ-
დეგ გა ის მა და რეფ რე ნის სა ხით მთე ლი ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ის მის. 
საქ მე ის კი არ არის, სა მარ თ ლი ა ნია ეს ბრალ დე ბა თუ არა. მთა ვა რია 
სა ზო გა დო ე ბის გან ც დე ბი, რომ ლე ბიც მან 2003 წელს გა და ი ტა ნა. გა მო-
რიცხუ ლი არ არის, რომ ამ გ ვა რი გან ც დე ბის რე ცი დი ვე ბი 2013 წლის 
შემ დეგ გაძ ლი ერ დეს.

2013 წლის ივ ნი სის შუა რიცხ ვებ ში ევ რო პის საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო 
ასამ ბ ლე ის მო ნი ტო რინ გის კო მი სი ის თა ნა მომ ხ სე ნებ ლის, ეს პა ნე ლი პედ-
რო აგ რა მუნ ტის უც ნა უ რი გან ცხა დე ბა მო ვის მი ნეთ იმის თა ო ბა ზე, რომ მას 
ილ ჰამ ალი ე ვის კან დი და ტუ რის წარ დ გე ნა მე სა მე ვა დით თვით ვე ნე ცი ის 
კო მი სი ის უარ ყო ფი თი აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც კი არ აწუ ხებს. აქ მან 
მა გა ლი თად თა ვი სი ქვე ყა ნა მო იყ ვა ნა, სა დაც პრე ზი დენ ტის ფუნ ქ ცი ას ას-
რუ ლებს მე ფე, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბა ში გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით მო დის. 
გა ო ცე ბის გა მო ხატ ვის გარ და სხვა რა დაგ ვ რ ჩე ნი ა. თა ნა მომ ხ სე ნე ბე ლი 
სა მარ თ ლი ან არ ჩევ ნებ ზე ლა პა რა კობს და იქ ვე მა გა ლი თად მოჰ ყავს მო-
ნარ ქი, რო მელ საც არა ვინ ირ ჩევს. რო გორ უნ და გა ი გოს ასე თი გან ცხა დე-
ბა აზერ ბა ი ჯა ნელ მა ამომ რ ჩე ველ მა? რო გორც წა მოც დე ნა (როგორც ასეთ 
შემ თხ ვე ვებ ში ამ ბო ბენ, წა მოც დე ნა ფრო ი დის მი ხედ ვით) თუ სა ჯა რო გან-
ცხა დე ბებს მიღ მა დარ ჩე ნი ლი რა ღაც სხვა მი ზე ზი ეძი ოს? ვინ აგებს პა სუხს 
ამ ამომ რ ჩევ ლის გრძნო ბებ ზე? ის ხომ ცი ნი კუ რად ას კ ვ ნის, რომ ყვე ლა ფე-
რი, რა საც სა ჯა როდ ეუბ ნე ბი ან, ტო ტა ლუ რად გა ყალ ბე ბუ ლი ა. რა ტომ ვი-
მე ო რებთ მუდ მი ვად ერ თ სა და იმა ვე შეც დო მას და ამით რა ტომ ვახ დენთ 
სხვა დას ხ ვა რა დი კა ლუ რი ძა ლის პრო ვო ცი რე ბას?

axa li Sua sa u ku ne e bi

და ბო ლოს, ყვე ლა ზე მთა ვა რი, რის გა მოც ამ წელს ტრა გი კულს ვუ წო-
დებ.

შე საძ ლო ა, ჩე მი ინ ტერ პ რე ტა ცია პო ლი ტო ლო გი ის ფარ გ ლებს სცდე-
ბო დეს, მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, კულ ტუ რის დე ფორ მა ცი ის სა კითხე ბი, რო-
მლებიც ხალ ხის „კოლექტიურ არაც ნო ბი ერ ზე” ახ დენს გავ ლე ნას, არა-
ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ო-
ლო გი უ რი, ტექ ნი კუ რი და სხვა სა კითხე ბი.

რას ვგუ ლის ხ მობ?
იმ წელს ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტი კო მა ში იყო და ამ მდგო მა რე ო ბი დან 

აღარც გა მო სუ ლა, რა საც ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის ხელი არ შეუშლია 

rah man ba da lo vi
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პრე ზი დენ ტის სა ხე ლით გან ცხა დე ბე ბის კე თე ბა ში, ახალ საპ რე ზი-
დენ ტო ვა და ზე ერ თ -ერთ საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტად მის წარ დ გე-
ნა ში, შემ დეგ კი მი სი ვე სა ხე ლით სხვა კან დი და ტის სა სარ გებ ლოდ ამ 
კან დი და ტუ რის მოხ ს ნა ში ხე ლი არ შე უშ ლი ა. ვინ მეს შე საძ ლოა მო-
ეჩ ვე ნოს, რომ პო ლი ტი კა არ შე იძ ლე ბა აბ ს ტ რაქ ტუ ლი ჰუ მა ნის ტუ რი 
მიდ გო მე ბის პრიზ მა ში გა ნი ხი ლე ბო დეს, რომ ის ყო ველ თ ვის კონ კ რე-
ტუ ლია და გან ყე ნე ბულ და ტრან ს ცენ დენ ტულ მიდ გო მებს ვერ გა ით-
ვა ლის წი ნებს. ამა ზე არ ვი და ვებ და უბ რა ლოდ შე გახ სე ნებთ ან ტი გო-
ნეს და იმ მძი მე და სიკ ვ დი ლის მო მას წა ვე ბელ სი ტუ ა ცი ას, რო მე ლიც 
თე ბე ში შე იქ მ ნა. ეს ყვე ლა სა ზო გა დო ე ბა ში შე იძ ლე ბა მოხ დეს, რო-
ცა ის ადა მი ა ნის ყო ფის ფუნ და მენ ტურ სა ფუძ ვ ლებს არ ღ ვევს. თუ 
სა ხელ მ წი ფოს არ შე უძ ლია იარ სე ბოს, რო გორც სა ზო გა დო ებ რივ მა 
შე თან ხ მე ბამ, თუ სა ზო გა დო ე ბა აღ მოჩ ნ დე ბა „ყველა ყვე ლას წი ნა აღ-
მ დეგ” ომის მდგო მა რე ო ბა ში, არ უნ და ვი ფიქ როთ, რომ მას არ ჰყოფ-
ნის ტრე ნინ გე ბი დე მოკ რა ტი ის სა ფუძ ვ ლებ ში და რომ საკ მა რი სია, 
ხე ლი სუფ ლე ბა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სე ბის დროს დაშ ვე ბუ ლი ცალ კე უ-
ლი შეც დო მე ბის თ ვის უბ რა ლოდ მსუ ბუ ქად და ი ტუქ სოს. ხომ არ არის 
გე ო პო ლი ტი კის მოთხოვ ნა ის „განსხვავებების შთან მ თ ქ მე ლი გან ზო-
გა დე ბა”, რი სი სა ფა სუ რის გა დახ დაც ჩვენ ყვე ლას დი დი ხნის გან მავ-
ლო ბა ში გვი წევს?

ასე გად მო ვე დით ამ ათას წ ლე ულ ში.
ამ ათ წ ლე უ ლის პირ ვე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ხე ლი სუფ ლე ბამ მოკ-

რ ძა ლე ბუ ლი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა და „ახალგაზრდა რე ფორ მა ტო რებს” 
და ეყ რ დ ნო. ეს ახალ გაზ რ დე ბი არა იმ დე ნად ნამ დ ვი ლი რე ფორ მე ბის 
გა ტა რე ბის წი ნა და დე ბით გა მო დი ოდ ნენ, რამ დე ნა დაც ცდი ლობ დ ნენ 
„ხელისუფლების სა ხე”, სა გა რეო იმი ჯი შე ეც ვა ლათ, თუმ ცა ძა ლი ან მა-
ლე ხე ლი სუფ ლე ბამ ამ იმი ტა ცი ურ ნა ბი ჯებ ზეც კი უარი თქვა. მარ თა-
ლი ა, პრე ზი დენ ტ მა თა ვი სი ვა დის თით ქ მის და საწყის ში ვე გა ნაცხა და, 
რომ „შავი ოქ რო” აზერ ბა ი ჯან ში „ადამიანურ ოქ როდ” გა და იქ ცე ო და, 
მაგ რამ მი სი სიტყ ვე ბი და პი რე ბად ვე დარ ჩა.

კვა ლი ფი ცი უ რი ეკო ნო მის ტი იმ წლე ბის სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის პე-
რი პე ტი ებ ზეც მოგ ვიყ ვე ბო და, სხვა დას ხ ვა მა ნევ რებ ზეც, რო მელ თა მი-
ზა ნი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის თა ვი დან აცი ლე ბა და სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის 
გა და ნა წი ლე ბა ში კო რუფ ცი უ ლი მიდ გო მის შე ნარ ჩუ ნე ბა იყო, მაგ რამ ეს 
სა კითხი ეკო ნო მის ტებს მი ვან დოთ. ან, შესაძლოა, მო მა ვა ლ მწერ ლე ბს, 
რომ ლებიც შესძლებენ ამ უზო მო ამ ბი ცი ე ბის აღ წე რას – როცა ადამიანს 
საკუთარი შესაძლებლობები უსასრულოდ ეჩვენება, მსოფ ლიო კი 
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აღიქმება უზარ მა ზარ სა ჭად რა კო და ფად, რო მელ ზეც, ყვე ლა ფერ თან 
ერ თად, წე სე ბი მუდ მი ვად ირ ღ ვე ვა. ან კი, რო გორც ერ თ -ერ თ მა ჩვენ მა 
ახალ გაზ რ და პო ლი ტი კოს მა თქვა, ნავ თო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ალს 
ცეცხ ლ მაქ რის ფუნ ქ ცია ენიჭება.

ამ წლებს ჩვენს „ახალ შუა სა უ კუ ნე ებს” ვუ წო დებ დი, რად გან ხე ლი-
სუფ ლე ბას შე ეძ ლო უკონ ტ რო ლოდ გა ნე კარ გა უზარ მა ზა რი ფი ნან სუ რი 
შე მო სავ ლე ბი, სა ზო გა დო ე ბა პა რა ლი ზე ბუ ლი იყო და აპა თი ა ში ჩა ვარ დ-
ნი ლი ჩან და, ქვეყ ნის გა რეთ კი გე ო პო ლი ტი კამ და ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ-
რ თხო ე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ტე რო რიზ მის პრობ ლე მებ მა დე მოკ რა-
ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა კითხე ბი მე ო რე პლან ზე გა დას წი ა.

თუ კონ კ რე ტულ სა კითხებს და ვუბ რუნ დე ბით, უპი რა ტე სო ბა იმ წლებ-
ში დიდ სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტებს, მა გა ლი თად, ქა ლაქ ბა ქოს რე კონ ს ტ-
რუქ ცი ას ენი ჭე ბო და. ერ თ -ერთ ჩემს სტა ტი ა ში ასეთ რე კონ ს ტ რუქ ცი ას 
„ბარბაროსების შე მო სე ვა” ვუ წო დე, რად გან ის ტო რი უ ლი გა ნა შე ნი ა ნე ბა 
სწო რედ რომ ბარ ბა რო სუ ლად ნად გურ დე ბო და (და ახ ლაც ნად გურ დე-
ბა). შე დე გად მი ვი ღეთ გა მო ფე ნის მაგ ვა რი ქა ლა ქი, რო მე ლიც ტუ რის-
ტებს აღაფ რ თო ვა ნებს, ხო ლო „საგამოფენო პრო ექ ტე ბი სა გან” 100 მეტ-
რის მო შო რე ბით გა ნად გუ რე ბამ დე მი სულ უბ ნებს ნა ხავთ. ანუ მი ვი ღეთ 
ბზინვარებისა და ნან გ რე ვე ბის ნა ზა ვი, რო მელ საც სხვა პრობ ლე მას თან 
და კავ ში რე ბით რუ სი მწერ ლე ბი „ჩირქოვან ბზინვარებას” უწო დებ დ ნენ.

მაგ რამ თა ვი გა ვა ნე ბოთ არ ქი ტექ ტუ რულ და ქა ლაქ მ შე ნებ ლო ბით 
პრობ ლე მებს. რა სო ცი ა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბა აქვს ამ ძვი რადღი რე ბულ 
სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტებს?

ამ პრო ექ ტებ მა და საქ მე ბის პრობ ლე მა რა ღაც დო ზით გა დაჭ რა და 
მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის ზრდას შე უწყო ხე ლი. ქვე ყა ნა ში სა შუ ა ლო 
ხელ ფა სი თვე ში 360 მა ნა თამ დე (დაახლოებით 455 აშშ დო ლა რამ დე) გა-
ი ზარ და. ამ ყვე ლა ფერ მა რა ღაც ზო მით შე ამ ცი რა სო ცი ა ლუ რი და ძა ბუ-
ლო ბა. მაგ რამ მო დით, ამ პრო ექ ტებს სხვა კუთხით შევ ხე დოთ. სა მუ შაო 
ად გი ლებს ჭეშ მა რი ტი სო ცი ა ლუ რი და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, პო ლი ტი-
კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა მა შინ აქვს, რო ცა ისი ნი ბიზ ნესს უხ ს ნის გზას, ნე ბით 
თუ უნებ ლი ეთ, ხელს უშ ლის კო რუფ ცი ას და, სა ბო ლო ოდ, სა მო ქა ლა ქო 
თვით შეგ ნე ბის ზრდას უწყობს ხელს. ბა ქო ში ნა ხავთ უამ რავ ბილ ბორდს 
მო წო დე ბით, რომ შრო მით კონ ტ რაქ ტებს სე რი ო ზუ ლად უნ და მო ვე კი-
დოთ. მე თვი თო ნაც შრო მი თი კონ ტ რაქ ტის სა ფუძ ველ ზე ვმუ შა ობ და 
ვი ცი, რას ნიშ ნავს ეს. მაგ რამ რა მნიშ ვ ნე ლო ბა შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს შრო-
მით კონ ტ რაქტს, თუ ადა მი ა ნებს არ ეს მით კა ნო ნი და თუ არ არ სე ბობს 
და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო. შე იძ ლე ბა კო რუფ ცი ას ბრძო ლა გა მო-

rah man ba da lo vi
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azerbaijani: gardamavali etapis Cixi 

უცხა დო, აიძუ ლო დამ საქ მე ბე ლი და ქი რა ვე ბულ მუ შაკ თან შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა და დოს, პროფ კავ ში რე ბის შექ მ ნაც კი შე იძ ლე ბა, ისე ვე 
რო გორც სხვა იმი ტა ცი უ რი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა, მაგ რამ „მართვადი 
დე მოკ რა ტი ა”, თუ ის „მართვადობაზე” უარს არ ამ ბობს, აუცი ლებ ლად 
გარ და იქ მ ნე ბა „შინაგან კო ლო ნი ზა ცი ად”.

2013 we li: rep re si u li cvli le be bi ka non m deb lo ba Si

ახ ლა დროა 2013 წელ ზეც ვი ლა პა რა კოთ. ჩე მი აზ რით, ის თა ვი სე ბუ-
რად სიმ ბო ლუ რია და ამას მრა ვა ლი მი ზე ზი აქვს.

პირ ვე ლი: 1993 წლი დან ოცი წე ლი გა ვი და. ცნო ბი ლი მწერ ლის ერ თ -
ერ თი მოთხ რო ბის სა თა უ რით რომ ვთქვათ, „რაღაც დამ თავ რ და”. თუ კი 
უფ რო რა ცი ო ნა ლუ რი ენით ვიტყ ვით, „შინაგანმა კო ლო ნი ზა ცი ამ” ხე ლი-
სუფ ლე ბა და ხალ ხი ერ თ მა ნეთს უკი დუ რე სად და ა შო რა ისე, რომ ისი ნი 
ლა მის პა რა ლე ლურ სამ ყა რო ებ ში აღ მოჩ ნ დ ნენ. ძნე ლია იწი ნას წარ მეტყ-
ვე ლო, სა ნამ შე იძ ლე ბა სა ზო გა დო ე ბა ასე ჰა ერ ში გა მო კი დე ბუ ლი დარ-
ჩეს (ცხადია, ბევ რი რამ, თუ ყვე ლა ფე რი არა, რე სურ სებ ზე და მათ გან 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ხარ ჯ ვა ზეა და მო კი დე ბუ ლი).

მე ო რე: 2013 წე ლი საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის წე ლია და ძნე ლი არ 
არის ვი ვა რა უ დოთ, რომ ის ახ ლან დე ლი პრე ზი დენ ტი სათ ვის მე სა მე საპ-
რე ზი დენ ტო ვა დის დაწყე ბის წე ლი გახ დე ბა1.

თუ ქრო ნო ლო გი ას არ გავ ყ ვე ბით და ში ნა არ სობ რივ მხა რეს მივ ხე-
დავთ, 2013 წე ლი წი ნა წელს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბით 
და იწყო. გა დამ წყ ვე ტი სწო რედ ეს სა კითხი გახ და და, ეჭ ვ გა რე შე ა, ის 
მო მა ვა ლი ათ წ ლე უ ლის (2013-2023 წწ.) გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ნი შა ნი იქ ნე ბა. 
დე მოკ რა ტი ის იმი ტა ცი ის ტაქ ტი კი დან ხე ლი სუფ ლე ბა თან და თა ნო ბით 
უწინ მი ღე ბუ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი კა ნო ნე ბის შეც ვ ლა ზე გა და ვი და. ყვე-
ლა ფე რი ნაჩ ქა რე ვად ჩა ტა რე ბუ ლი რე ფე რენ დუ მით და მას ზე „მთელი 
სი ცოცხ ლით პრე ზი დენ ტად არ ჩე ვის” სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მის მი ღე ბით 
და იწყო. ერ თ მა ჩვენ მა ღრმად გან ს წავ ლულ მა ახალ გაზ რ და იურის ტ მა 
ფე ის ბუქ ზე თა ვი სი გა მოს ვ ლის ვი დე ო ჩა ნა წე რი და დო, რო მელ შიც არა 
მხო ლოდ თვით ამ ცვლი ლე ბე ბის არა მარ თ ლ ზო მი ე რე ბა და მა თი მეშ-
ვე ო ბით ჩვე ნი ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა ამ ხი ლა, არა მედ 
ამ ცვლი ლე ბე ბის მი ღე ბის დროს დაშ ვე ბუ ლი მრა ვალ რიცხო ვა ნი სა-
მარ თალ დარ ღ ვე ვაც. ახალ გაზ რ და იურის ტ მა ღია დე ბა ტე ბი მო ითხო ვა, 

1  2013 წლის ოქ ტომ ბერ ში, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, ალი ე ვი კონ კუ რენ ტებ თან შე და-
რე ბით დი დი უპი რა ტე სო ბით აირ ჩი ეს, თუმ ცა და მო უ კი დე ბე ლი მეთ ვალ ყუ რე ე ბი არ ჩევ-
ნე ბის გა ყალ ბე ბა სა და ამომ რ ჩევ ლე ბის და ბალ აქ ტი უ რო ბას აღ ნიშ ნავ დ ნენ.
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თუმ ცა ხე ლი სუფ ლე ბამ, ცხა დი ა, მის მოთხოვ ნას ყუ რადღე ბა არ მი აქ-
ცი ა. ეს ბუ ნებ რი ვი საქ ცი ე ლი იყო, რად გან სი ტუ ა ცი ის პო ლი ტი კუ რი 
კონ ტ რო ლი მას იურის პ რუ დენ ცი ის დე ტა ლე ბის იგ ნო რი რე ბის სა შუ ა ლე-
ბას აძ ლევს.

მაგ რამ სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის, საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის 
თან მ ხ ლე ბი რი ტო რი კუ ლი ტალ ღის, დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბი სა-
გან მო სა ლოდ ნე ლი უხა ლი სო კრი ტი კი სა და ა.შ. მი უ ხე და ვად, სა ზო გა-
დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბა ში დარ ჩე ბა წარ მოდ გე ნა, რომ პრე ზი დენ ტი არა ლე-
გი ტი მუ რია და ეს შიშ ვე ლი მე ფის შე სა ხებ ან დერ სე ნის ზღაპ რის სპე ცი-
ფი კუ რი ვა რი ან ტი იქ ნე ბა, რო ცა თავს არა ვინ იტყუ ებს, მაგ რამ ზრდი-
ლო ბის წე სებს ყვე ლა იცავს. რი თი მთავ რ დე ბა ასე თი ამ ბე ბი, არა ბუ ლი 
გა ზაფხუ ლი სა და თურ ქეთ ში დღეს მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის მა გა ლით ზე 
უკ ვე ვნა ხეთ2.

კონ ს ტი ტუ ცი ურ ცვლი ლე ბებს მოჰ ყ ვა მოქ მედ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის მთე ლი სე რი ა, 
რო მე ლიც წელ საც გრძელ დე ბა. აქ უნ და ვახ სე ნოთ გა სუ ლი წლის ბო-
ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ უსან ქ ციო მი ტინ გებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის 
და წე სე ბუ ლი უზარ მა ზა რი ჯა რი მე ბი, უკ ვე წელს მი ღე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი, 
რომ ლე ბიც წი ნას წა რი და კა ვე ბის ვა დას ასამ მა გებს, და სულ ახ ლა ხან 
ჩვე ნი პარ ლა მენ ტის (მილი მეჯ ლი სის) მი ერ მი ღე ბუ ლი სრუ ლი ად გა უ გო-
ნა რი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ინ ტერ ნეტ ში გა მოთ ქ-
მუ ლი შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი მო საზ რე ბე ბი სათ ვის სა ჯა რი მო სან ქ ცი ებ სა და 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას აწე სებს.

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ჯერ კი დევ გა სულ წელს და იწყო ცი ლის წა მე ბის 
სა კითხის გან ხილ ვა. გა სულ თვე ში გა ი მარ თა მრგვა ლი მა გი და თე მა ზე 
„რეფორმები ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში: პერ ს პექ ტი ვე ბი კა ნო-
ნი სათ ვის „ცილისწამების შე სა ხებ” USAID-ისა და ამე რი კის იურის ტ თა 
ასო ცი ა ცი ის მო ნა წი ლე ო ბით. უფ რო ად რე, ცი ლის წა მე ბის დეკ რი მი-
ნა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ პრე ზი დენ ტ მაც ილა პა რა კა. და რით დამ თავ რ და 
ყვე ლა ფე რი? იმ ცვლი ლე ბე ბით, რომ ლე ბის შე სა ხე ბაც ზე მოთ ვი ლა პა-
რა კე. მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რის რა შიდ გა ჯი ლის 
სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, „იმის ნაც ვ ლად, რომ ცი ლის წა მე ბის გა მო სის-
ხ ლის სა მარ თ ლის სას ჯე ლი გა ე უქ მე ბი ნა, აზერ ბა ი ჯა ნის ხე ლი სუფ ლე-

2  2013 წლის ზაფხულ ში თურ ქეთ ში პო ლი ცი ის მი ერ მშვი დო ბი ა ნი მჯდო მა რე გა ფიც ვის 
მო ნა წი ლე ე ბის დაშ ლის გა მო მა სობ რი ვი დე მონ ს ტ რა ცი ე ბი გა ი მარ თა. აქ ცია სტამ ბოლ ში 
გე ზის პარ კის გა ნად გუ რე ბი სა და მის ად გი ლას სა ვაჭ რო ცენ ტ რის აშე ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
იმარ თე ბო და.
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ბამ „მტრების ჯიბ რ ზე” ინ ტერ ნეტ ში მსგავ სი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი სათ ვის 
სას ჯე ლი შე მო ი ღო. ამას თან, რო გორც მთავ რო ბის მხარ დამ ჭერ ერ თ -
ერთ სა იტ ზე ეწე რა, „როგორც ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი 
სის ტე მე ბის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, ცი ლის წა მე ბა აქამ დე დას ჯა დია თვით 
მთე ლი რი გი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით”. იურის-
ტი არა ვარ და ამ სა კითხის იური დი უ ლი თვალ საზ რი სით გან ხილ ვა არ 
შე მიძ ლი ა, მაგ რამ ძა ლი ან სიმ პ ტო მა ტუ რი ა, რომ ბო ლო წლებ ში სულ 
უფ რო ხში რად გვეს მის გან ცხა დე ბე ბი, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი თვით 
და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში უფ რო ირ ღ ვე ვა. ამა ზეა სწო რედ ნათ ქ ვა მი, გაღ-
მა შე ე და ვე ო.

რა არის მთე ლი რი გი მსგავ სი ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის მი ზე ზი? ხე ლი სუფ ლე ბა თით ქოს გაძ ლი ერ და და „მაგნიტსკის 
სი ის” მსგავ სი სე რი ო ზუ ლი სან ქ ცი ე ბი ახ ლო მო მა ვალ ში არ ემუქ რე ბა. 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან და პი რის პი რე ბის შემ ძ ლე რე ა ლუ რი ძა ლე ბი არც 
თვით სა ზო გა დო ე ბა ში ა. არა ო რაზ რო ვა ნი პა სუ ხის გა ცე მა ამ შე კითხ ვა-
ზე რთუ ლი ა. შე იძ ლე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა თავს იცავს იმი ტომ, რომ ეს მის, 
რამ დე ნად არა ლე გი ტი მუ რია მე სა მე ვა და.

2013: sxva mniS v ne lo va ni faq to re bi

მოქ მედ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის მი ღე-
ბა 2013 წლის იმ ფაქ ტო რებს შო რი სა ა, რომ ლე ბიც მინ დო და აღ მე ნიშ ნა.

მე ო რე ფაქ ტო რი (წინასწარ ვიტყ ვი, რომ ამ შემ თხ ვე ვა ში ძნე ლია იმის 
გარ კ ვე ვა, სად არის მი ზე ზი და სად შე დე გი) საპ რო ტეს ტო ტალ ღის 
ზრდა ა, თა ნაც არა მხო ლოდ ბა ქო ში, არა მედ რე გი ო ნებ შიც. ეს ტალ ღე ბი 
სპო რა დუ ლად წარ მო იქ მ ნე ბა ხან ერთ რე გი ონ ში, ხან კი მე ო რე ში. ძნე-
ლია იმის თქმა, გა იზ რ დე ბა ეს ტალ ღა საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის მო ახ-
ლო ე ბას თან ერ თად თუ არა და გაჩ ნ დე ბა თუ არა ჩვენ თან ტაჰ რი რის ან 
ტაქ სი მის მო ე და ნი.

ამ მოძ რა ო ბას ხე ლი სუფ ლე ბამ რეპ რე სი უ ლი ნაბიჯებით უპა სუ ხა 
და ისი ნი არა მხო ლოდ ოპო ზი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ლი დე-
რე ბი სა კენ, არა მედ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბი სა კენ, პირ ველ რიგ ში 
კი, ახალ გაზ რ დო ბი სა კენ მი მარ თა. ამას თან, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, 
ამ და პა ტიმ რე ბებ ში სა ჯა რო არა ფე რი ყო ფი ლა, რად გან პო ლი ტი კურ 
ბრალ დე ბებს, რო გორც წე სი, სა ჯა როდ არ აყე ნე ბენ. ხე ლი სუფ ლე ბის 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა ლო გი კუ რად დას რულ და: მან ჯერ სა მო ქა ლა-
ქო სექ ტორ თან ურ თი ერ თო ბა ზე გა ნაცხა და უარი, ახ ლა კი ამ სექ ტორ ში 
უკ ვე მტერს ხე დავს.
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და ბო ლოს, მე სა მე ფაქ ტო რი, რო მელ ზეც მინ და თქვე ნი ყუ რადღე ბა 
მი ვაპყ რო.

იმი სათ ვის, რომ და სავ ლე თის სა ზო გა დო ებ რი ო ბის თვალ ში ღირ სე ბა 
არ და კარ გოს, ხე ლი სუფ ლე ბა მას შ ტა ბურ აქ ცი ებს ატა რებს (მათ პი რო-
ბი თად შე იძ ლე ბა „ჰუმანიტარული” ვუ წო დოთ), რომ ამით ლე გი ტი მუ რო-
ბა გა იმ ყა როს, ხო ლო და სავ ლე თის სა ზო გა დო ებ რი ო ბამ რაც შე იძ ლე ბა 
დიდ ხანს ვერ შე ამ ჩ ნი ოს, რომ „მეფე შიშ ვე ლი ა”.

ამა ვე რიგ შია ფო რუ მი „მომავლის ხედ ვა: აშშ და აზერ ბა ი ჯა ნი”, რო-
მელ შიც 300 (!?) ამე რი კე ლი კონ გ რეს მე ნი და პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე 
მო ნა წი ლე ობ და. ეს იყო კულ ტუ რა თა შო რის დი ა ლო გი, რო მელ შიც მო-
ნა წი ლე ო ბა მსოფ ლი ო ში ცნო ბილ მა პი რებ მა მი ი ღეს. შთამ ბეჭ და ვი იყო 
თა ნა მედ რო ვე ბა ლე ტის წარ მოდ გე ნა გო ბუს ტა ნის კლდის ნა ხა ტე ბის 
ფონ ზე, რო მელ ზეც ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის კულ ტუ რის მი ნის ტ რე ბი იყ-
ვ ნენ მიწ ვე უ ლი. ჩა ტარ და ფო რუ მი Future studies, რო მელ საც უნ და ეჩ-
ვე ნე ბი ნა, რომ აზერ ბა ი ჯა ნი ის ქვე ყა ნა არა ა, რო მე ლიც „წიაღისეული 
რე სურ სე ბის წყევ ლას” შე ე წი რა. იმა ვე რიგ ში უნ და იყოს ნახ სე ნე ბი 2015 
წლი სათ ვის და გეგ მი ლი პირ ვე ლი ევ რო პუ ლი ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბი, 
რომ ლე ბიც ბა ქო ში უნ და ჩა ტარ დეს.

ამას თან, სა ინ ტე რე სო ა, რომ უკ ვე მრა ვა ლი წე ლია (დაიწყო 2004-ში, 
შემ დეგ კი 2007-ში გაგ რ ძელ და), ჩვენს პარ ლა მენ ტ ში, მი ლი მეჯ ლის ში, 
„კონკურენციის კო დექ სის” პრო ექ ტი მუ შავ დე ბა. ეჭ ვი არ არის, რომ ამ 
დო კუ მენ ტის ძი რი თა დი მი ზა ნი ეკო ნო მი კის იმ დარ გებ ში, რომ ლე ბიც 
ნავ თო ბის სექ ტორ თან არაა და კავ ში რე ბუ ლი, კონ კუ რენ ცი ის უზ რუნ-
ველ ყო ფა და იმ სა წარ მო ებ თან ბრძო ლის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლე-
ბი ა, რომ ლებ საც ბა ზარ ზე მო ნო პო ლის ტუ რი პო ზი ცი ე ბი უჭი რავთ (ახლა 
ნუ ვი კითხავთ, ვინ და რო გორ უზ რუნ ველ ყო ეს მო ნო პო ლი ა). ამ კა ნონ-
პ რო ექ ტის მი ხედ ვით, მე ურ ნე ო ბის იმ სუ ბი ექ ტებს, რომ ლე ბიც მო ნო პო-
ლის ტე ბი სა და არა ე ფექ ტუ რი ან ტი მო ნო პო ლი უ რი ორ გა ნო ე ბის ქმე დე-
ბებს არ ეთან ხ მე ბი ან, შე უძ ლი ათ სა სა მარ თ ლო ორ გა ნო ებ ში იჩივ ლონ. 
მაგ რამ სწო რედ აქ წარ მო იქ მ ნე ბა ჩი ხი, რად გან ან ტი მო ნო პო ლი უ რი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა და ნორ მა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო ვერ ჩა მო ყა-
ლიბ დე ბა, თუ არ არ სე ბობს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და მო უ კი დე ბე ლი სის-
ტე მა (როგორც, მა გა ლი თად, სინ გა პურ ში). „კონკურენციის კო დექ სიც” 
ქა ღალ დ ზე დარ ჩა.

აი, ეს არის ის სა მი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც 2013 წლის ჭრელ და წი ნა აღ-
მ დე გობ რივ რე ა ლო ბას ქმნის. ახ ლა ის ღა დამ რ ჩე ნი ა, მო მავ ლის რა ღაც 
პროგ ნო ზი მა ინც გა ვა კე თო Future studies-ის სტილ ში, თუმ ცა კარ გად 
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მეს მის, რომ ამ გ ვარ კვლე ვებს თა ვი სი მე თო დო ლო გია აქვს და აუცი ლე-
ბე ლია სე რი ო ზუ ლი ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბი, მე კი მხო ლოდ ჩემს შთა-
ბეჭ დი ლე ბებ სა და პა ტა რა და სის ტე მუ რო ბა ზე პრე ტენ ზი ე ბის არ მ ქო ნე 
ექ ს პ რეს გა მო კითხ ვას ვემ ყა რე ბი.

sa zo ga do e ba: mzar di aq ti u ro ba

თვი თონ ხე ლი სუფ ლე ბი სა და მი სი აპა რა ტის გარ და, რა რე ა ლუ რი ძა-
ლე ბი მოქ მე დებს სა ზო გა დო ე ბა ში 2013 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე-
ბის წინ?

და ვიწყებ პო ლი ტი კუ რი მოძ რა ო ბით „ელი” (რომელიც რუ სულ 
„ოტჩიზნასთანაა” ახ ლოს). ამ მოძ რა ო ბამ ასე თუ ისე ყვე ლა ოპო ზი ცი-
უ რი ძა ლის გა ერ თი ა ნე ბა შეძ ლო და გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი სათ ვის ერ-
თი ა ნი საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტის წა მო ყე ნე ბას აპი რებს. არ მინ და ამ 
მოძ რა ო ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ვი ლა პა რა კო, მაგ რამ უეჭ ვე ლი ა, რომ 
ხე ლი სუფ ლე ბას მის თ ვის ან გა რი შის გა წე ვა მო უ წევს.

აღ ვ ნიშ ნავ დი ახალ გაზ რ დო ბის მზარდ აქ ტი უ რო ბა საც, რო მე ლიც მო-
მა ვალ წლებ ში აუცი ლებ ლად გა იზ რ დე ბა. ჯერ კი დევ 5 წლის წინ, გავ-
რ ცე ლე ბუ ლი იყო მო საზ რე ბა, რომ ჩვე ნი ახალ გაზ რ დო ბა ინერ ტუ ლი, 
პა სი უ რი და სუ ლი ე რე ბას მოკ ლე ბუ ლი ა, თუმ ცა ბო ლო წლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში ის ნამ დ ვი ლად გარ და იქ მ ნა. ეს, უპირ ვე ლე სად, და სავ ლეთ ში 
გა ნათ ლე ბა მი ღე ბულ ახალ გაზ რ დო ბას ეხე ბა. ამას თან, რო გორც ყვე ლა 
გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში, მა თი ამოძ რა ვე ბა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის დამ-
სა ხუ რე ბა ცა ა. არის ასე ვე თა ვი სუ ფა ლი აზ რის უნი ვერ სი ტე ტის ფე ნო მე-
ნი. ის მოკ ლე დრო ში ახალ გაზ რ დებს შო რის უაღ რე სად პო პუ ლა რუ ლი 
გახ და. სამ წუ ხა როდ, რო გორც ბევრ სხვა შემ თხ ვე ვა ში, ხე ლი სუფ ლე ბამ 
იმოქ მე და პრინ ცი პით „გილიოტინა ქერ ტ ლის სა წი ნა აღ მ დე გო სა უ კე თე-
სო სა შუ ა ლე ბა ა” და უნი ვერ სი ტე ტი უბ რა ლოდ და ხუ რა, ალ ბათ იმი ტომ, 
რომ მას ში თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბის ბუ დე ან გა ნათ ლე ბის არ სე ბუ ლი 
სის ტე მის ალ ტერ ნა ტი ვა და ი ნა ხა.

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ბევ რი მათ გა ნი, ვი საც სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი უ-
რო ბის რე ა ლუ რი ძა ლე ბის შე სა ხებ შე კითხ ვე ბი და ვუს ვი, ახალ გაზ რ და 
ქა ლებს ასა ხე ლებ და. ამ სა კითხს სპე ცი ა ლუ რი გა მოკ ვ ლე ვა სჭირ დე ბა 
და აქ მხო ლოდ იმის თქმა შე მიძ ლი ა, რომ უკ ვე გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-იან 
წლებ ში ვი წი ნას წარ მეტყ ვე ლე აზერ ბა ი ჯან ში ფე მი ნის ტუ რი რე ვო ლუ-
ცი ა, რო მე ლიც არ მომ ხ და რა, თუმ ცა გა ნათ ლე ბუ ლი და სო ცი ა ლუ რად 
აქ ტი უ რი ქა ლე ბი რე ა ლურ სა ზო გა დო ებ რივ ძა ლად ნამ დ ვი ლად გა და იქ-
ცე ვი ან.
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და ბო ლოს, მინ და გან სა კუთ რე ბით გა მოვ ყო პო ლი ტი კის სფე რო ში 
მოქ მე დი პრინ ცი პუ ლად ახა ლი აქ ტო რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა-
ცია „რეალი” („რეალური ალ ტერ ნა ტი ვა”, რომ ლის და სა ხე ლე ბის აბ რე-
ვი ა ტუ რა ში ასო „ა” იმავ დ რო უ ლად აზერ ბა ი ჯან საც უკავ შირ დე ბა). ამ 
მოძ რა ო ბა ში უკ ვე ათა სამ დე წევ რი ა. ისი ნი უმ თავ რე სად გა ნათ ლე ბუ ლი 
ხალ ხი ა, ვინც ქვეყ ნის მო მა ვალს შეგ ნე ბუ ლად უკავ ში რებს 1918-1920 
წლე ბის სა პარ ლა მენ ტო რეს პუბ ლი კას. „რეალმა” საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ-
ნებ ში თა ვი სი კან დი და ტუ რა წა მო ა ყე ნა (ილგარ მა მე დო ვი), თუმ ცა ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლო ბამ მო ა ხერ ხა და ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა მოს ვ ლი სა-
კენ მო წო დე ბის გა მო გო ნი ლი ბრალ დე ბით ის და ა პა ტიმ რა.

„რეალის” და მთლი ა ნო ბა ში ახალ გაზ რ დუ ლი მოძ რა ო ბის არ სე ბო ბა სა-
შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, ვი წი ნას წარ მეტყ ვე ლოთ, რომ რო გო რიც უნ და იყოს 
საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი, შევ ძ ლებთ დავ ძ ლი ოთ აპა თი ი სა 
და უიმე დო ბის გრძნო ბა, რო მე ლიც ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას 2003 წლის არ-
ჩევ ნე ბის შემ დეგ და ე უფ ლა.

P.S. ეს მოკ ლე პოს ტ ს კ რიპ ტუ მი რამ დე ნი მე თვის დაგ ვი ა ნე ბით, სტა-
ტი ის გა მო სა ცე მად მომ ზა დე ბის დროს და ი წე რა.

იმ დროს მეჩ ვე ნე ბო და, რომ საპ რო ტეს ტო ენერ გია გა იზ რ დე ბო და და 
საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ზე გავ ლე ნას მო ახ დენ და. მო ლო დი ნი არ გა-
მარ თ ლ და. საპ რო ტეს ტო ენერ გი ამ იკ ლო და ხე ლი სუფ ლე ბა ოდ ნავ შე ა-
ში ნა. არ ჩევ ნებს სა ზო გა დო ე ბა არ აუღელ ვე ბი ა. რო გორც უწინ, ის ისევ 
აპა თი ი სა და უიმე დო ბის მო რევ ში ჩა ი ძი რა.

თუმ ცა ვინ იცის? ეს შე იძ ლე ბა ასე მხო ლოდ ზე და პირ ზე ჩან დეს. ყვე-
ლამ ვი ცით, რა შე იძ ლე ბა მოხ დეს, რო ცა ავად მ ყოფს მხო ლოდ ტკი ვილ-
გა მა ყუ ჩე ბელს აძ ლე ვენ და სენს სე რი ო ზუ ლად არ მკურ ნა ლო ბენ.

rah man ba da lo vi
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ქვეყ ნი სა და ხალ ხის მო დერ ნი ზა ცი ის აუცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ1 აზერ ბა-
ი ჯა ნე ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბის უკ ვე არა ერ თი თა ო ბა ფიქ რობს. მო საზ რე-
ბე ბი იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ უნ და „გათანამედროვდეს” ეკო ნო მი კუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბი ან უბ რა ლოდ ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის წე სი, ხალ ხუ რი 
წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბი თუ ტრა დი ცი ე ბი, ვრცელ დე ბა XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა-
ხევ რი დან, რო ცა ჩა მო ყა ლიბ და თურ ქუ ლე ნო ვა ნი მუს ლი მა ნე ბის არ ც თუ 
მრა ვალ რიცხო ვა ნი ელი ტა, რო მელ მაც ევ რო პუ ლი გა ნათ ლე ბა მი ი ღო2. 
ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი ასეთ ინ ტე ლექ ტუ ა ლებს შო რის მირ ზა ფა თა ლი ახუნ-

Tanamedroveoba, 

romelic xelidan gisxlteba

azerbaijanis postsabWoTa modernizacia

სერგეი რუმიანცევი

1  ტექსტში გა მო ყო ფი ლი სიტყ ვე ბი და ფრა ზე ბი გუ ლის ხ მობს ჩემს სკეპ ტი კურ და მო კი დე ბუ-
ლე ბას ისე თი უკი დუ რე სად აბ ს ტ რაქ ტუ ლი კა ტე გო რი ი სად მი, რო გო რი ცაა „ხალხი”. რო ცა 
ამ ცნე ბას ვი ყე ნებ, მხო ლოდ იმას ვცდი ლობ, რომ XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რის გან მა ნათ-
ლე ბე ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბი სა და XIX სა უ კუ ნის ბო ლო სა და XX სა უ კუ ნის პირ ვე ლი თა ო ბის 
აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ნა ცი ო ნა ლის ტე ბის იდე ე ბი და იმე დე ბი ავ სა ხო და ვი ყე ნებ ენას, რო მელ ზეც 
ისი ნი ლა პა რა კობ დ ნენ. თვი თონ მე ვამ ჯო ბი ნებ, ხალ ხებ ზე და ერებ ზე ვი ლა პა რა კო, რო-
გორც წარ მო სახ ვით ერ თი ა ნო ბა ზე (Anderson, B., Imagined Communities: Reflections on the 
Origin and Spread of Nationalism, London & New York: Verso, 1998, p. 5-7).

2  ტადეუშ სვე ტო ხოვ ს კის სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, „XIX სა უ კუ ნის 40-იან წლებ ში ტრა დი ცი ულ 
(თურქულ-მუს ლი მა ნურ – ავტ.) სა ზო გა დო ე ბა ში ახა ლი ელე მენ ტი გაჩ ნ და: შე იქ მ ნა პრო ფე-
სი ო ნა ლი ბი უ როკ რა ტე ბის აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი კლა სი, რო მელ საც უმ ნიშ ვ ნე ლო ევ რო პუ ლი გა-
ნათ ლე ბა ჰქონ და” (Swietochowski, T., Russian Azerbaijan, 1905-1920. The Shaping of National 
Identity in a Muslim Community, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 14). იმა ვე სა-
უ კუ ნის 70-იან წლებ ში მუს ლი მა ნი ინ ტე ლი გენ ტე ბის მე ო რე თა ო ბა, რო მელ მაც ევ რო პუ ლი 
გა ნათ ლე ბა მი ი ღო, მტკი ცედ შეკ რუ ლი ჯგუ ფი იყო (იქვე, გვ. 27). ბრენ და შე ფე რი აღ ნიშ ნავს, 
რომ „ეს ჯგუ ფი თან ზი მა თის (1856-1876 წლე ბის სა კონ ს ტი ტუ ციო რე ფორ მე ბი ოს მა ლე თის 
იმ პე რი ა ში) ძლი ე რი გავ ლე ნის ქვეშ იყო. თან ზი მა თის მიმ ზიდ ვე ლო ბა თურ ქუ ლი (Turkic) ფეს-
ვე ბი სად მი ინ ტე რე სის ზრდი სა და თურ ქუ ლი იდენ ტო ბის გაძ ლი ე რე ბას თან იყო და კავ ში რე-
ბუ ლი” (Shaffer, B., Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity, Harvard: 
The MIT Press, 2002, p. 28). იხ., აგ რეთ ვე, Baberowski, J., Der Feind ist Überal: Stalinismus im 
Kaukasus, München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003, p. 44-57.
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დო ვი (1812-1878) იყო. რო გორც მი სი ერ თ -ერ თი ბი ოგ რა ფი, ჩინ გიზ ჰუ-
სე ი ნო ვი წერ და3, აზერ ბა ი ჯან ში საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ყა რე ბის პე-
რი ოდ ში ახუნ დოვ მა „ხალხის მას წავ ლებ ლის” სტა ტუ სი მი ი ღო4. საბ ჭო თა 
ეპო ქის და სას რულს ამ აზერ ბა ი ჯა ნე ლი გან მა ნათ ლებ ლის შე სა ხებ და წე-
რილ თა ვის დო კუ მენ ტურ რო მან ში იგი ვე ჩინ გიზ ჰუ სე ი ნო ვი „ხალხის გაღ-
ვი ძე ბის” ახუნ დო ვი სე ულ მცდე ლო ბებ ზე მსჯე ლობ და და მის ძა ლის ხ მე ვას 
„განმანათლებლის ილუ ზი ებს” უწო დებ და5. ახუნ დო ვის გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ დეგ იყო ხალ ხის თ ვის თა ნა მედ რო ვე წე სე ბი სა და ცხოვ რე ბის სტი ლის 
„სწავლების” კი დევ მრა ვა ლი მცდე ლო ბა. ბო ლო ასეთ მცდე ლო ბას ხში რად 
პოს ტ საბ ჭო თას უწო დე ბენ. შე იძ ლე ბა თუ არა ვამ ტ კი ცოთ, რომ ურ თი ერ-
თო ბის პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და სხვა სის ტე მე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ცი-
ე ბის მო დერ ნი ზა ცი ი სა და ტრან ს ფორ მა ცი ის მცდე ლო ბე ბი პოს ტ საბ ჭო თა 
ეპო ქა შიც სხვა არა ფე რი იყო, თუ არა მო რი გი „ილუზიები”, რომ ლებ საც 
გან ხორ ცი ე ლე ბა არ ეწე რა?

ისე ვე, რო გორც ყველ გან ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში, 1990-1991 წლებ ში 
უკ ვე საკ მა ოდ მრა ვალ რიცხო ვან ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ ელი ტებ ში და, სხვა თა 
შო რის, უბ რა ლო მო ქა ლა ქე ე ბის დო ნე ზეც, გარ დაქ მ ნე ბის აუცი ლებ ლო ბის 
გან ც და კვლავ გაჩ ნ და. სა ჭი რო გახ და ქვეყ ნი სა და სა ზო გა დო ე ბის მო რი გი 
მო დერ ნი ზა ცი ა. მო დერ ნი ზა ცი ის მიზ ნით უწინ (საბჭოთა ეპო ქამ დე და მის 
შემ დეგ) გა წე უ ლი ძა ლის ხ მე ვა, რამ დე ნად რა დი კა ლუ რა დაც უნ და ჩათ ვ ლი-
ლი ყო ის, საბ ჭო თა კავ ში რის ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აღიქ მე ბო და ან 
რო გორც არა საკ მა რი სი, ან მცდა რი და და ნა შა უ ლებ რი ვიც კი. ეკო ნო მი კის 
რე კონ ს ტ რუქ ცი ის იდე ებს თან პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და ინ ს ტი-
ტუ ცი ე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან მა თი კონ ტ რო ლის თა-
ნა მედ რო ვე სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის იმე დე ბი ერ თ ვო და. მაგ რამ ამ ჯე რად 
მის წ რა ფე ბას, კი დევ ერ თხელ დას წე ოდ ნენ თა ნა მედ რო ვე ო ბას, რო მე ლიც 
მუდ მი ვად ხე ლი დან უს ხ ლ ტე ბო დათ, ხალ ხუ რი წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბი სა და ტრა-
დი ცი ე ბის (განსაკუთრებით, ის ლამ თან და კავ ში რე ბუ ლის) აღორ ძი ნე ბის მი-
ზა ნი6 და ე მა ტა. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ თა ნა-

3  Гусейнов, Ч., Фатальный Фатали, Москва: Книга, 1987. с. 10.

4  თუმცა, თვი თონ ჰუ სე ი ნოვს მი აჩ ნი ა, რომ ეს ტი ტუ ლი „მადლიერმა შთა მო მავ ლებ მა” მო ი გო ნეს.

5 იქვე.

6  სინამდვილეში კი სა უ ბა რი შე იძ ლე ბა იყოს მხო ლოდ მა თი (ხალხური ტრა დი ცი ე ბის) რე კონ ს ტ-
რუქ ცი ა ზე ან, რაც უფ რო სწო რი იქ ნე ბო და, გა მო გო ნე ბა ზე პოს ტ საბ ჭო თა ნა ცი ო ნა ლიზ მი სა და 
სხვა დას ხ ვა ჯუ რის მა ნამ დე არარ სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი იდე ე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მზარ დი 
გავ ლე ნით გა ჯე რე ბულ ახალ სი ტუ ა ცი ა ში. აქ ის წარ მო სახ ვი თი იდი ლი უ რი და რო მან ტი კუ ლი 
დრო ე ბა იგუ ლის ხ მე ბა, რო ცა ხალ ხი მო დერ ნი ზა ცი ით „გაფუჭებული” ჯერ კი დევ არ იყო.
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მედ რო ვე სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის შექ მ ნი სა და გან ვი თა რე ბის დეკ ლა რი რე ბულ მი ზანს „სიბნელისა 
და გა ნუ ვი თა რებ ლო ბი სათ ვის” და მა ხა სი ა თე ბე ლი მრა ვა ლი ტრა დი ცი ის 
აღორ ძი ნე ბის სწო რედ ის პო პუ ლის ტუ რი იდე ე ბი ახ ლ და თან, რო მელ თა 
წი ნა აღ მ დე გაც XIX სა უ კუ ნის გან მა ნათ ლებ ლე ბი გა მო დი ოდ ნენ.

თა ნა მედ რო ვე ო ბი სა კენ სწრაფ ვის 150-წლიან კონ ტექ ს ტ ში წა მოჭ რი-
ლი შე კითხ ვე ბის ფორ მუ ლი რე ბა სრუ ლი ად სხვა დას ხ ვა თვალ თა ხედ ვი-
თაა შე საძ ლე ბე ლი. მა გა ლი თად, მო ხერ ხ და თუ არა რა ი მე რა დი კა ლუ-
რი ცვლი ლე ბე ბის მიღ წე ვა აზერ ბა ი ჯა ნის მო დერ ნი ზა ცი ი სა და ტრან ს-
ფორ მა ცი ის ამ მო რიგ, ამ ჯე რად პოს ტ საბ ჭო თა ეტაპ ზე? რას ელოდ ნენ 
ამ ცვლი ლე ბე ბის გან და რა სპე ცი ფი კუ რი თვი სე ბე ბი ახა სი ა თებს ამ ჟა-
მინ დელ სი ტუ ა ცი ას?

av to ri ta ru li sa zo ga do e bis li be ra lur sa zo ga do e bad 

mo der ni za ci i sa da tran s for ma ci is San se bi

ცვლი ლე ბე ბი უდა ვოდ ხდე ბო და და არ შე იძ ლე ბა ისი ნი სა თა ნა დოდ 
არ შე ვა ფა სოთ, თუმ ცა ამ ცვლი ლე ბებს შე დე გად არ მო უ ტა ნი ა სო ცი-
ა ლურ - პო ლი ტი კურ, კულ ტუ რი სა და სხვა სფე რო ებ ში, ეკო ნო მი კუ რად 
(ასე თუ ისე) სტა ბი ლუ რი, ურ ბა ნი ზე ბუ ლი და ინ დუს ტ რი ა ლი ზე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა (მოდერნიზაციის კლა სი კუ რი თე ო რი ა). 
არ შე იმ ჩ ნე ვა სო ცი ა ლუ რი ცხოვ რე ბის მზარ დი ინ დი ვი დუ ა ლი ზა ცი ის, 
ფრაგ მენ ტა ცი ი სა და ამოძ რა ვე ბის ასე თუ ისე ხელშესახები გა მოვ ლი-
ნე ბე ბი (postmodernity)7 და არც თა ვი სუ ფა ლი და ძლი ე რი სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა.

აზერ ბა ი ჯა ნის ეკო ნო მი კა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კად მა ინც ვერ გარ და-
იქ მ ნა და ძი რი თა დად ნავ თო ბი სა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის მო პო ვე ბა სა და 
გა ყიდ ვა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ურ ბა ნი ზა ცი ის ნაც ვ ლად ქა ლა ქე ბის რუ-
რა ლი ზა ცია ხდე ბა, ხო ლო ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცია საბ ჭო თა კავ შირ თან ერ-
თად დამ თავ რ და. პოს ტ საბ ჭო თა აზერ ბა ი ჯა ნის ის ტო რი ა ში ვერც ინ დი-
ვი დუ ა ლი ზა ცი ი სა და ფრაგ მენ ტა ცი ის ასე თუ ისე შე სამ ჩ ნევ კვალს იპო-
ვით. ერ თ მა ნე თი სა გან სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი სა გან სულ 
უფ რო ხში რად გა ი გო ნებთ მო საზ რე ბას, რომ ამ ჟა მინ დე ლი პო ლი ტი კუ-
რი რე ჟი მი საბ ჭო თა რე ჟიმ ზე „უარესი” და უფ რო ავ ტო რი ტა რუ ლი ა.

აქ კი უპ რი ა ნი იქ ნე ბო და დაგ ვეს ვა შე კითხ ვა, იყო თუ არა იმის შან სი, 
რომ მსგავ სი ტრან ს ფორ მა ცია აზერ ბა ი ჯან ში წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე-

7  Ben-Rafael E. & Sternberg Y., Analyzing Our Time: A Sociological Problématique. In: Ben-
Rafael E. & Sternberg Y., (Eds.), Identity, Culture and Globalization, Leiden: Brill, 2001. p. 17.
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ლე ბუ ლი ყო? თუ თა ვი სუფ ლე ბის პი რო ბე ბის შე საქ მ ნე ლად აუცი ლე ბე ლი 
ძა ლი ან სპე ცი ფი კუ რი სი ტუ ა ცი ის არ სე ბო ბას და ვეყ რ დ ნო ბით, რა ზეც 
ერ ნესტ გელ ნე რი მი უ თი თებს (ანუ სი ტუ ა ცი ას, რომ ლე ბიც და სავ ლეთ 
ევ რო პის ქვეყ ნებ ში გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე შექ მ ნილ პი რო ბებს წა ა გავს), 
გა ირ კ ვე ვა, რომ აზერ ბა ი ჯან ში ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი წარ მო სახ ვი თი სა-
ზო გა დო ე ბა ორი ურ თი ერ თ სა წი ნა აღ მ დე გო ტრა დი ცი ის პრო დუქ ტია და 
ეს ტრა დი ცი ე ბი თა ვი სუ ფა ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ის ტო რი უ ლი 
მე ტო ქე ე ბის როლს თა მა შობს.

პირ ვე ლი ტრა დი ცია ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე-
სო ბის რე ლი გი ას, ის ლამს უკავ შირ დე ბა. მი სი გავ ლე ნა (საბჭოთა წლებ ში 
საგ რ ძ ნობ ლად შერ ყე უ ლი) ახ ლა სწრა ფად იზ რ დე ბა. გელ ნე რის თქმით, 
„მუსლიმანები [...] პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ში ნა გა ნი ორ გა ნი ზა ცი-
ი სად მი არ ც თუ მგრძნო ბი ა რე ნი აღ მოჩ ნ დ ნენ და სა კუ თა რი მთავ რო ბე-
ბის და უ ფა რავ მი კერ ძო ე ბუ ლო ბას და სრუ ლი ად მო უ რი დე ბელ ქცე ვას 
სა ო ცა რი გულ გ რი ლო ბით ეკი დე ბი ან. პო ლი ტი კო სე ბი სა გან აქ თით ქოს 
სხვას არც არა ფერს ელი ან”8.

აზერ ბა ი ჯა ნი ოფი ცი ა ლუ რად სა ე რო სა ხელ მ წი ფო ა, მაგ რამ ბო ლო 
ორი პრე ზი დენ ტი, სხვა დას ხ ვა რან გის ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბი და კულ ტუ-
რის მოღ ვა წე ე ბი ხე ლი დან არ უშ ვე ბენ შანსს ხაზი გაუსვან, რომ აზერ ბა-
ი ჯა ნი უპი რა ტე სად მუს ლი მა ნუ რი ტრა დი ცი ე ბის მიმ დე ვა რი ხალ ხი თაა 
და სახ ლე ბუ ლი. ალი ე ვე ბის ოჯა ხის ოფი ცი ა ლუ რი ბი ოგ რა ფე ბი თა ვი-
ანთ წიგ ნებ ში მოგ ვითხ რო ბენ, თუ რამ დე ნად ღრმად მორ წ მუ ნე ნი იყ ვ-
ნენ რთულ საბ ჭო თა წლებ ში ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტი (სუკ-ის გე ნე რა ლი 
და აზერ ბა ი ჯა ნის კომ პარ ტი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი) ჰე ი დარ ალი ე ვი და მი სი 
შვი ლი, ახ ლან დე ლი პრე ზი დენ ტი ილ ჰამ ალი ე ვი9. 1994 წლის ზაფხულ ში 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ, ჰე ი დარ ალი ევ მა და მის მა შვილ მა 
და მემ კ ვიდ რემ მე ქა ში ჰაჯ ზე სი ა რუ ლი მა ლე ვე და იწყეს. ინა უ გუ რა ცი-
ის დროს ილ ჰამ ალი ე ვი არა მხო ლოდ კონ ს ტი ტუ ცი ის ტექ ს ტ ზე დებს 
ფიცს, არა მედ ამ დროს ხე ლი ყუ რან ზეც უდევს.

ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობს რე ლი გი ურ ინ ს ტი ტუ ცი ებ სა და იდე ო ლო გი ა-
ზე კონ ტ რო ლი შე ი ნარ ჩუ ნოს და, ამ მიზ ნით, ის ლა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
მი მართ თა ვის ერ თ გუ ლე ბას სა ჯა როდ უს ვამს ხაზს. მა თი ეს ძა ლის ხ მე-
ვა გა სა გე ბი ა, რად გან 2013 წელს ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი 

8  Геллнер, Э., Условия Свободы: Гражданское Общество и его Исторические Соперники, 
Москва: Московская Школа Политических Исследований, 2004, с. 33.

9  Андриянов, В. и Мираламов, Г., Ильхам Алиев, Москва: Молодая Гвардия, 2007, с. 76-
77, 190-191, 249-250.
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უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის აზერ ბა ი ჯა ნე ლო ბა მუს ლი მა ნო ბა საც ნიშ ნავ და. 
ამას თან, ის ფაქ ტი, რომ უმ რავ ლე სო ბა თა ვი სი თა ვის ის ლამ თან იდენ-
ტი ფი ცი რე ბას ახ დენს, ის ლა მის მი ერ და წე სე ბუ ლი ქცე ვის ნორ მე ბი სა და 
წე სე ბის თუნ დაც მი ნი მუ მის დაც ვას არ გუ ლის ხ მობს, თუმ ცა, მი უ ხე და-
ვად ამი სა, ის ლა მის ტე ბის მზარ დი გავ ლე ნი სად მი სე რი ო ზუ ლი წი ნა აღ მ-
დე გო ბა არ არ სე ბობს. მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა ის კი არ არის, რომ ქვე ყა ნა ში 
აქ ტი უ რი ში ი ტი მუს ლი მა ნე ბის რიცხ ვი იზ რ დე ბა, ან ის, რომ მუდ მი ვად 
იზ რ დე ბა სუ ნი ტი სა ლა ფი ტე ბის დაჯ გუ ფე ბე ბი სა და ქსე ლე ბის რიცხ ვიც 
და ფარ თოვ დე ბა მა თი გავ ლე ნა10. მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა ისა ა, რომ ის ლა-
მის ტე ბის მზარდ გავ ლე ნას რე ა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვა არა აქვს.

ამ კონ კუ რენ ტულ ბრძო ლა ში სა ხელ მ წი ფოს რეპ რე სი უ ლი აპა რა ტი ად-
რე თუ გვი ან და მარ ცხ დე ბა, თუ აზერ ბა ი ჯა ნულ სა ზო გა დო ე ბა ში რო გორც 
მე მარ ჯ ვე ნე, ისე მე მარ ცხე ნე ფარ თო და სა ჯა რო სე კუ ლა რუ ლი მოძ რა ო-
ბა არ წარ მო იქ მ ნა. მაგ რამ შე იძ ლე ბა თუ არა ამ გ ვა რი მოძ რა ო ბა წარ მო-
იშ ვას ქვე ყა ნა ში, სა დაც მხო ლოდ რამ დე ნი მე ინ ტე ლექ ტუ ა ლი თუ ბე დავს 
გა ნაცხა დოს, რომ სა კუ თა რი თა ვი არა რე ლი გი ურ ადა მი ა ნად ან ათე ის-
ტად მი აჩ ნი ა? აქ ტი ურ ის ლა მის ტებს აქ სა კუ თარ თავ ში დარ წ მუ ნე ბუ ლი 
და არა ნაკ ლებ აქ ტი უ რი ან ტიკ ლე რი კა ლე ბი ან ათე ის ტე ბი კი არ უპი რის-
პირ დე ბი ან, არა მედ სხვა დას ხ ვა კო რუმ პი რე ბუ ლი და არ ც თუ ეფექ ტუ რი 
სპეც სამ სა ხუ რე ბი, რო მელ თა თა ნამ შ რომ ლე ბი მხო ლოდ ბრძა ნე ბებს ას-
რუ ლე ბენ. თუ ერთ მშვე ნი ერ დღეს ამ გ ვა რი ბრძა ნე ბე ბი რა ღაც მი ზე ზით 
აღარ შეს რულ და, ნა თე ლი გახ დე ბა, რომ აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბა 
ის ლა მის ტე ბის მოთხოვ ნებ თან და სა პი რის პი რებ ლად მზად არ არის.

ტრა დი ცი ე ბი სა და ის ლა მის ერ თ გუ ლე ბა (აქტიური იქ ნე ბა ის თუ სიმ-
ბო ლუ რი) ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის სა კუ თა რი თა ვი-

10  აუცილებელია აღი ნიშ ნოს, რომ რო ცა აზერ ბა ი ჯან ში ის ლამ ზე ვლა პა რა კობთ, უნ-
და გვეს მო დეს, რომ ქვე ყა ნა და სა ზო გა დო ე ბა, რომ ლებ საც უწინ ასე თი პრობ ლე მე ბი 
არა სო დეს ჰქო ნი ათ, ხა რის ხობ რი ვად ახა ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგა ნან. სა ლა ფიზ მი 
აზერ ბა ი ჯან ში მხო ლოდ სსრკ-ის დაშ ლის შემ დეგ გაჩ ნ და, ხო ლო ში იზმს კვე ბავს ირა-
ნის თე ოკ რა ტი უ ლი რე ჟი მი, რო მე ლიც სამ ათე ულ წე ლი წად ზე ოდ ნავ მეტს ით ვ ლის. 
რო გორც ყო ველ თ ვის, ბევრ მორ წ მუ ნეს სჯე რა, რომ მრა ვალ წ ლი ა ნი საბ ჭო თა რეპ რე-
სი ე ბის შემ დეგ მხო ლოდ თა ვის ფეს ვებს უბ რუნ დე ბა, მაგ რამ ამის მი უ ხე და ვად, ნათ-
ლად უნ და გვეს მო დეს, რომ ქვე ყა ნა ში ერ თ მა ნეთ თან მო ქიშ პე ის ლა მის ტე ბის ახა ლი 
ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი, ურ თი ერ თო ბე ბი, ჯგუ ფე ბი და ქსე ლე ბი ყა ლიბ დე ბა. სამ წუ ხა როდ, ეს 
პრო ცე სე ბი ჯე რაც შე უს წავ ლე ლი ა, თუმ ცა პოს ტ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში რამ დე ნი მე სა ინ-
ტე რე სო ნაშ რო მი მა ინც გა მოქ ვეყ ნ და. იხ., მა გა ლი თად, Cornell, E. S., The Politization of 
Islam in Azerbaijan, Washington: Silk Road Way Paper, 2006; Bedford, S., Islamic Activism in 
Azerbaijan: Repression and Mobilization in a Post-Soviet Context, Stockholm: Department 
of Political Science, Stockholm University, 2009.
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სუფ ლე ბე ბი სა და უფ ლე ბე ბი სათ ვის ბრძო ლა ზე მაღ ლა დგას. თა ვი სუ ფა-
ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ლო ზუნ გე ბი აზერ ბა ი ჯა ნის მო ქა ლა ქე-
ე ბის უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის ცა რი ე ლი და გა უ გე ბა რი სიტყ ვე ბი ა, ის ლა მი-
სად მი სა კუ თა რი თა ვის მი კუთ ვ ნე ბის ტრა დი ცია კი – ცოცხა ლი და მიმ-
ზიდ ვე ლი. 2011 წლის ნო ემ ბერ ში ბა ქო ში პუბ ლი ცის ტი და ჟურ ნა ლის ტი 
რა ფიგ თა ღი იმის გა მო მოკ ლეს, რომ რე ლი გი უ რი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი სა და 
ირა ნის თე ოკ რა ტი უ ლი რე ჟი მის გაკ რი ტი კე ბა გა ბე და, ამ შემ თხ ვე ვამ ეს 
პრობ ლე მა სრუ ლი ად გა ა შიშ ვ ლა. მკვლე ლო ბა სა ჯა როდ და ღი ად არა-
ვის და უგ მი ა. აღ შ ფო თე ბის გა მო ხატ ვა მხო ლოდ რამ დე ნი მე ათე ულ მა 
ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნემ, მეც ნი ერ მა და ჟურ ნა ლის ტ მა გა ბე და. სა ჯა-
როდ პრო ტეს ტი არც ხე ლი სუფ ლე ბას გა მო უ ხა ტავს და არც წამ ყ ვან 
ოპო ზი ცი ურ პარ ტი ებს (მათ შო რის მათ, ვინც სა ე რო და თა ვი სუ ფა ლი 
სა ზო გა დო ე ბის იდე ა ლე ბი სად მი გა ნუხ რელ ერ თ გუ ლე ბა ზე დებს თავს). 
ამას თან, ბევ რი მორ წ მუ ნე აქ ტი ვის ტი სა და ვო სა კითხე ბის ამ მე თო დით 
გა დაწყ ვე ტას მი ე სალ მა.

მე ო რე ტრა დი ცი ა, რო მელ ზეც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მე ტო ქე-
ებ ზე მსჯე ლო ბი სას გელ ნე რი მი უ თი თებს, იმ ტი პის მარ ქ სის ტუ ლი იდე-
ო ლო გი ა ა, რო მე ლიც საბ ჭო თა ბლო კის ქვეყ ნებ ში დამ კ ვიდ რ და. გელ ნე-
რის თქმით, ხალ ხ მა მარ ქ სიზ მ ზე უარი ისე თქვა, რომ „არავითარი მკა-
ფიო ალ ტერ ნა ტი ვა არ ჰქო ნი ა. ძველ შე ხე დუ ლე ბებს მათ ვა კუ უ მი და 
შე ხე დუ ლე ბე ბის არ ქო ნა არ ჩი ეს”11. ეს გა მო ნათ ქ ვა მი სა და ვო ა. ბევ რ მა 
ალ ტერ ნა ტი ვად ტრა დი ცი ე ბის კენ ან, სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
პო პუ ლის ტუ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მი სა და რე ლი გი ი სა კენ შე მობ რუ ნე ბა და ი-
სა ხა. ამ უკა ნას კ ნელ ზე უკ ვე საკ მა ოდ ვი ლა პა რა კეთ. რაც შე ე ხე ბა ნა-
ცი ო ნა ლიზმს, თა ნა მედ რო ვე აზერ ბა ი ჯა ნის მო ქა ლა ქე ე ბის აბ სო ლუ ტუ-
რი უმ რავ ლე სო ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი ეთ ნი კურ და ეროვ ნულ იდენ ტო ბა ზე 
მთლი ა ნად შე ე სა ბა მე ბა იოსებ სტა ლი ნის მი ერ დამ ტ კი ცე ბულ გან საზღ-
ვ რე ბებს: ერი, ეთ ნი კუ რო ბა და ეთ ნო სი (უმრავლესობისათვის ეს ცნე ბე-
ბი ში ნა არ სით არ გან ს ხ ვავ დე ბა) მი წა, გე ნე ბი და სის ხ ლი ა.

ამ გ ვა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, პოს ტ საბ ჭო თა ნა ცი ო ნა ლიზ-
მის – „აზერბაიჯანელობისა” და „აზერბაიჯანიზმის” – წი ნა აღ მ დე-
გობ რივ ოფი ცი ა ლურ ვერ სი ა ში (როგორც საბ ჭო თა ნა ცი ო ნა ლიზ მე ბის 
სხვა დას ხ ვა ვერ სი ა ში) ეთ ნო ნა ცი ო ნა ლიზ მი სა და სა მო ქა ლა ქო ნა ცი ო-
ნა ლიზ მის იდე ე ბი სა ოც რად არის გა დახ ლარ თუ ლი. გა ი გო ნებთ, მა გა-
ლი თად, მო წო დე ბებს, რომ აზერ ბა ი ჯა ნე ლად ქვეყ ნის ყვე ლა მო ქა ლა ქე 

11  Геллнер, Э., Условия Свободы: Гражданское Общество и его Исторические Соперники, 
Москва: Московская Школа Политических Исследований, 2004, с. 50–51.
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უნ და ჩა ით ვა ლოს, თუმ ცა, ამ შემ თხ ვე ვა შიც არა იმ დე ნად კონ ს ტი ტუ-
ცი ას თან შე სა ბა მი სო ბა ში თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის 
დამ კ ვიდ რე ბა ზეა სა უ ბა რი, არა მედ იმა ზე, რომ დო მი ნან ტი ჯგუ ფის, 
„სატიტულო ერი სათ ვის” ბო ლოს და ბო ლოს სწო რი და სა ხე ლე ბა იქ ნას 
ნა პოვ ნი. ამ ვერ სი ის თა ნახ მად, ამ ერის წარ მო მად გენ ლე ბი გა მო ყო-
ფილ უნ და იქ ნან აზერ ბა ი ჯა ნის სხვა მო ქა ლა ქე ე ბი სა გან და აზერ - თურ-
ქე ბად ან უბ რა ლოდ თურ ქე ბად უნ და იწო დე ბოდ ნენ. ქვეყ ნის ფლო ბის 
ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბა სწო რედ ამ „სატიტულო” ჯგუფს აქვს, ყვე ლა 
და ნარ ჩე ნი კი ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბის უფ ლე ბას ამ დო მი ნან ტუ რი ჯგუ-
ფი სა გან სა ჩუქ რად იღებს.

ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის სტა ტუ სე ბის რან ჟი რე ბის ამ კონ ტექ ს ტ ში, 
„ხალხთა მე გობ რო ბის” საბ ჭო ურ კონ ს ტ რუქტს ენაც ვ ლე ბა ესენ ცი ა ლის-
ტუ რი მი თი აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის (ე.ი. მუს ლი მა ნი თურ ქე ბის) „გენეტიკური 
ტო ლე რან ტო ბის” შე სა ხებ, რაც სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის დაც ვის პრინ-
ცი პე ბის შემ ც ვ ლე ლი ხდე ბა და იმას ნიშ ნავს, რომ ქვე ყა ნა ში ეთ ნო სებ სა 
და კონ ფე სი ებს შო რის ჰარ მო ნი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი იმი ტომ კი არ დამ-
ყარ და, რომ კა ნო ნის წი ნა შე ყვე ლა მო ქა ლა ქე თა ნას წო რი ა, არა მედ იმი-
ტომ, რომ აზერ ბა ი ჯა ნე ლი თურ ქე ბის ეთ ნო სი უნი კა ლუ რი ტო ლე რან-
ტო ბის მა ტა რე ბე ლი ა. ამ დე ნად, მე ო რე ტრა დი ცი ის ფარ გ ლებ ში შე ძე ნი-
ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა ოფი ცი ა ლურ პოს ტ საბ ჭო თა ნა ცი ო ნა ლიზ მ შიც აისა ხა 
და თა ვი სუ ფა ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის საქ მე ში 
სე რი ო ზულ დაბ რ კო ლე ბად იქ ცა.

ukan war su li sa ken: pos t sab Wo Ta azer ba i ja nis xe la xa li ga sab Wo e ba

კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კი ის არის, რომ ამ მე ო რე ტრა დი ცი-
ის მემ კ ვიდ რე ო ბა თა ნა მედ რო ვე აზერ ბა ი ჯა ნის პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მის 
სპე ცი ფი კა ში აშ კა რად შე იმ ჩ ნე ვა. შემ თხ ვე ვი თი არა ა, რომ ბო ლო დროს 
აზერ ბა ი ჯა ნის პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მის აღ წე რის მცდე ლო ბე ბი სას, ავ ტო-
რი ტა რუ ლო ბას თან ერ თად, მის მზარდ საბ ჭო უ რო ბა ზეც მი უ თი თე ბენ. 
წარ სულ ში დაბ რუ ნე ბის აშ კა რა ნიშ ნე ბი აზერ ბა ი ჯან ში მარ თ ლაც ყველ-
გან შე იმ ჩ ნე ვა. ყვე ლა ზე მკა ფი ოდ ამ მხრივ ალ ბათ უნ და ჩა ით ვა ლოს 
ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტის, ჰე ი დარ ალი ე ვის „პიროვნების კულ ტი”, რო მე-
ლიც ჯერ კი დევ მი სი პრე ზი დენ ტო ბის დროს ჩა მო ყა ლიბ და, ხო ლო მი სი 
შვი ლი სა და ახ ლან დე ლი პრე ზი დენ ტის, ილ ჰამ ალი ე ვის მმარ თ ვე ლო ბის 
პე რი ოდ ში სრუ ლად გა ი ფურ ჩ ქ ნა.

საბ ჭო თა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის არა ერთ ნი შანს იპო ვით თა-
ნა მედ რო ვე აზერ ბა ი ჯა ნის პო ლი ტი კურ მოწყო ბა შიც. ბო ლო 10 წლის 
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გან მავ ლო ბა ში, რო გორც ერ თი შე ხედ ვით ჩანს, რე ჟი მის ეს თვი სე ბე ბი 
მხო ლოდ ძლი ერ დე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბის ე.წ. კლა ნუ რი აგე ბუ ლე ბა (სხვა 
სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ურ თი ერ თო ბის პატ რო ნა ჟუ ლი სის ტე მა12) 
საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლას თან ერ თად არ გამ ქ რა ლა და ილ ჰამ ალი ე-
ვის დრო შიც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა. ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში მომ ხ და-
რი ერ თა დერ თი პი რო ბი თი სი ახ ლე მხო ლოდ ის არის, რომ გაძ ლი ერ და 
აზერ ბა ი ჯა ნის პირ ვე ლი ლე დის ოჯა ხის, ფა შა ე ვე ბის რო ლი. რეს პუბ ლი-
კის პარ ლა მენტს ისე თი ვე უმ ნიშ ვ ნე ლო გავ ლე ნა აქვს პრე ზი დენ ტის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და მი ნის ტ რე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე, რო გორც საბ ჭო თა 
კავ ში რის უმაღ ლეს საბ ჭოს ჰქონ და. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბი დან პოს-
ტ საბ ჭო თა ზე გა დას ვ ლი სას მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბა უმაღ ლე სი ბი უ როკ რა-
ტი ის შემ დ გენ ლო ბა შიც აშ კა რად ჩანს. ხე ლი სუფ ლე ბამ შექ მ ნა პარ ტია 
„იენი აზერ ბა ი ჯა ნი”, რო მე ლიც ძა ლი ან ჰგავს კომ პარ ტი ას. ეკო ნო მი-
კის, კულ ტუ რი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა დარ გ ში რე-
ჟი მის მიღ წე ვე ბის წარ მო ჩე ნა, წარ მა ტე ბუ ლი და მო წი ნა ვე სა ხელ მ წი ფო 
მშე ნებ ლო ბის შე სა ხებ საბ ჭო თა დის კურ სის შე სა ბა მი სად ხდე ბა. ბევ რი 
საბ ჭო თა სტი ლის პრაქ ტი კუ ლი ელე მენ ტის და ნახ ვა შე იძ ლე ბა ხსოვ ნის 
პო ლი ტი კა ში, დის კურ ს ში ხე ლი სუფ ლე ბის მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბის შე სა ხებ 
და ბევრ სხვა ას პექ ტ ში.

მაგ რამ მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბის ყვე ლა ამ პირ და პი რი და აშ კა რა ნიშ ნის 
მი უ ხე და ვად, ახ ლან დე ლი რე ჟი მის სპე ცი ფი კის საბ ჭო თა სის ტე მის პოს-
ტ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მარ ტივ გად მო ტა ნამ დე დაყ ვა ნა არას წო რი იქ ნე-
ბო და. სა ნამ დრო ის მან ქა ნა არ შექ მ ნი ლა, წარ სულ ში დაბ რუ ნე ბა შე უძ-
ლე ბე ლი ა. პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მე ბის, ბი უ როკ რა ტი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი 
ელი ტე ბის, ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და დის კურ სე ბის მემ კ ვიდ-
რე ო ბი თო ბა პრინ ციპ ში ლო გი კუ რია და დიდ წი ლად გარ და უ ვა ლიც, მაგ-
რამ ნე ბის მი ე რი მცდე ლო ბა, რომ თა ნა მედ რო ვე აზერ ბა ი ჯა ნის რე ჟი მი 
აღი წე როს, რო გორც საბ ჭო უ რის გაგ რ ძე ლე ბა პოს ტ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში, 
მი სი სპე ცი ფი კუ რი თვი სე ბე ბის გა გე ბა ში ხელს შეგ ვიშ ლის. უფ რო მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ის არის, რომ ასე თი მიდ გო მით სე რი ო ზულ ანა ლიზს მიღ მა 
რჩე ბა ის, თუ რა ტომ ვერ გან ხორ ცი ელ და აზერ ბა ი ჯა ნის პო ლი ტი კუ რი 
სის ტე მის ლი ბე რა ლუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ა.

12  Willerton, J. P., Patronage and Politics in the USSR, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1992.

sergei rumiancevi
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თა ნა მედ რო ვე აზერ ბა ი ჯა ნის ავ ტო რი ტა რულ პო ლი ტი კურ სის ტე მა-
ში ბევ რი რამ პოს ტ საბ ჭო თაც არის. მა გა ლი თად, მთე ლი თა ვი სი რეპ-
რე სი უ ლი აპა რა ტის მი უ ხე და ვად, პო ლი ტი კურ რე ჟიმს არა აქვს საკ მა-
რი სი რე სურ სე ბი, რომ ოპო ნენ ტე ბი მთლი ა ნად გა ა ნად გუ როს. მრა ვა ლი 
სირ თუ ლი სა და გავ ლე ნის ყო ველ წ ლი უ რად შე სუს ტე ბის მი უ ხე და ვად, 
ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბი და მოძ რა ო ბე ბი მა ინც არ სე ბობს. ზე წო ლი სა 
და პირ და პი რი რეპ რე სი ე ბის მცდე ლო ბე ბის მი უ ხე და ვად, ხე ლი სუფ ლე-
ბის ოპო ნენ ტებს ზო გი ერთ სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბა ზე (გაზეთები, 
ინ ტერ ნე ტი) ხე ლი მა ინც მი უწ ვ დე ბათ. რე ჟი მის სა ჯა რო კრი ტი კა მა ინც 
შე საძ ლე ბე ლია ისე, რომ ფსი ქი ატ რი ულ სა ა ვად მ ყო ფო ში ან ცი ხე ში არ 
აღ მოჩ ნ დე. ეს იმი ტომ კი არ ხდე ბა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას არ სურს ყვე ლა 
სხვაგ ვა რად მო აზ როვ ნე ცი ხე ში ან სა ა ვად მ ყო ფო ში გაგ ზავ ნოს, არა მედ 
იმი ტომ, რომ ამას ვერ აკე თებს.

გავ რის კავ და ვიტყ ვი, რომ ერ თ -ერ თი მთა ვა რი გან ს ხ ვა ვე ბა ისა ა, რომ 
თა ნა მედ რო ვე აზერ ბა ი ჯა ნის ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მი სუს ტი ა. ნაკ ლე-
ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ ამ სის ტე მამ, საბ ჭო თა კავ ში რის მსგავ სად, 70 
წელს გაძ ლოს. ამ ჟა მინ დელ რე ჟიმს არ სე ბო ბა მხო ლოდ ნავ თო ბი სა და 
გა ზი სა გან მი ღე ბუ ლი მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბი სა და შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო-
სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი ემიგ რა ცი ის სა სათ ბუ რე პი რო ბებ ში შე უძ ლი ა. 
თა ნა მედ რო ვე აზერ ბა ი ჯა ნის პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა დი ნა მი კუ რი არ 
არის, მუდ მი ვად ცვა ლე ბად სი ტუ ა ცი ებ ზე რე ა გი რე ბას და მათ თან შე გუ-
ე ბას ვერ ახერ ხებს. ნე ბის მი ერ ასე თუ ისე სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვას (არა 
აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ეკო ნო მი კუ რი იქ ნე ბა ის თუ პო ლი ტი კუ რი), რო მე-
ლიც დრო თა გან მავ ლო ბა ში უბ რა ლოდ გარ და უ ვა ლი ა, შე უძ ლია ეს სის-
ტე მა სა ფუძ ვ ლი ა ნად შე არ ყი ოს და ბო ლოს და ან გ რი ოს კი დეც.

ბო ლო წლებ ში სულ უფ რო ხში რად გა ი გებთ, რომ პოს ტ საბ ჭო თა სივ-
რ ცე ში ბევ რი პრო ცე სი ან პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ინ ს ტი ტუ ცია 
იმი ტი რე ბუ ლი ა. მა გა ლი თად, იმი ტი რე ბუ ლია მო ლა პა რა კე ბა თა პრო ცე სი 
ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტის თა ო ბა ზე. იმი ტი რე ბუ ლია დე მოკ რა ტი უ ლი რე-
ფორ მე ბი და კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლა. „იმიტაცია” ამ შემ თხ ვე ვა ში მო-
სა ხერ ხე ბე ლი ცნე ბა ა, მაგ რამ მი სი გა მო ყე ნე ბა მა ინც შეზღუ დუ ლი ა. ჩე მი 
წარ მოდ გე ნით, აზერ ბა ი ჯა ნის პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მოწყო-
ბა მო დერ ნუ ლი სა ხელ მ წი ფოს იმი ტა ცი ა ა. ის სა ხელ მ წი ფო- სი მუ ლაკ რის 
მა გა ლი თი ა, თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი სა და ურ თი ერ-
თო ბე ბის ტო ტა ლუ რი იმი ტა ცი ის მა გა ლი თი, ან, სხვა სიტყ ვე ბით რომ 
ვთქვათ, „აზერბაიჯანის პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მი იმი ტა ცი უ რი პრაქ ტი კის, 
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ურ თი ერ თო ბე ბი სა და „ინსტიტუციური კა მუფ ლა ჟის”13 კომ პ ლექ სი ა, რო-
მე ლიც ადა მი ა ნე ბის მცი რე ჯგუ ფის მი ერ პრი ვა ტი ზე ბუ ლი აზერ ბა ი ჯა-
ნის, რო გორც რე ა ლუ რად არ სე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მ წი ფოს, ფარ-
თო სა ერ თა შო რი სო რეპ რე ზენ ტა ცი ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა”. მთა ვა რი 
შე კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც ამ გ ვა რი იმი ტა ცი უ რი სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი 
და კულ ტუ რუ ლი ფე ნო მე ნის შე სა ხებ უნ და და ის ვას, შე იძ ლე ბა ასე იქ ნას 
ფორ მუ ლი რე ბუ ლი: თუ თა ნა მედ რო ვე ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი, თუნ დაც იმი ტა ცი-
უ რი, ასე თუ ისე მა ინც იქ მ ნე ბა, შე იძ ლე ბა გვქონ დეს იმე დი, რომ ისი ნი 
ად რე თუ გვი ან მუ შა ო ბას და იწყებს? არის მე ო რე შე კითხ ვაც: შე იძ ლე-
ბა თუ არა გვქონ დეს ამ გ ვა რი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის წარ მა ტე ბუ ლი და, 
რაც მთა ვა რი ა, მშვი დო ბი ა ნი ტრან ს ფორ მა ცი ის იმე დი?

po li ti ku ri sis te mis li be ra li za ci is re sur se bi

აზერ ბა ი ჯან ში ჩა მო ყა ლიბ და პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მი, რო მე ლიც ბო ლო 
10 წლის გან მავ ლო ბა ში აშ კა რად კონ სერ ვა ტიზ მი სა და ავ ტო რი ტა რიზ მის 
ნი შან - თ ვი სე ბე ბის მა ტა რე ბე ლი ხდე ბა14. ჰე ი დარ ალი ე ვის გარ დაც ვა ლე-
ბის შემ დეგ ხე ლი სუფ ლე ბამ და კარ გა ქა რიზ მა ტუ ლი ლი დე რი, რო მელ საც 
შე ეძ ლო ოპო ნენ ტე ბის თ ვის რა ღაც და ეთ მო და, ამას თან, ავ ტო რი ტე ტის 
მთლი ა ნად და კარ გ ვის რის კის წი ნა შე არ აღ მო ჩე ნი ლი ყო. მარ თა ლი ა, ილ-
ჰამ ალი ე ვი ხე ლი სუფ ლე ბას ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში წარ მა ტე ბით 
ინარ ჩუ ნებს, მაგ რამ სულ უფ რო ცხა დი ხდე ბა, რომ მოქ ნი ლი პო ლი ტი კუ რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა აღარ შე უძ ლი ა. ამ ჟა მინ დე ლი ხე ლი სუფ ლე-
ბის მთა ვა რი პრობ ლე მა ის არის, რომ სა კუ თა რი ძლი ე რე ბის, ურ ყე ო ბი სა 
და და უს ჯე ლო ბის თვი თონ ვე სჯე რა. მაგ რამ ხე ლი სუფ ლე ბა ში ახ ლან დე ლი 
რე ჟი მის ყოფ ნის ყო ვე ლი მომ დევ ნო წე ლი მხო ლოდ ამ წ ვა ვებს წი ნა აღ მ დე-
გო ბებს, რომ ლე ბიც ქვე ყა ნა ში გროვ დე ბა. რე ვო ლუ ცია და არა მშვი დო ბი ა-
ნი ტრან ს ფორ მა ცია ყო ველ წელს სულ უფ რო რე ა ლუ რი ხდე ბა.

მშვი დო ბი ა ნი ტრან ს ფორ მა ცი ის რე სურ სე ბი სულ უფ რო მცირ დე ბა. 
ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ოპო ზი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი ჯერ კი დევ 

13  ბრჭყალებში ნახ მა რი გა მოთ ქ მა გელ ნე რის გან მაქვს აღე ბუ ლი (Геллнер, Э., Условия 
Свободы: Гражданское Общество и его Исторические Соперники, Москва: 
Московская Школа Политических Исследований, 2004, с. 47).

14  ამ რე ჟი მის აღ წე რის მრა ვალ მცდე ლო ბა თა გან შე იძ ლე ბა გა ვიხ სე ნოთ, მა გა ლი თად, 
მარ ტი ნა ოტა უ ე ის ნაშ რო მი, რო მელ შიც ავ ტო რი ცდი ლობს აზერ ბა ი ჯა ნის პო ლი ტი-
კუ რი სის ტე მის სპე ცი ფი კა მო ი აზ როს, რო გორც ნა ხევ რა დავ ტო რი ტა რუ ლი (Ottaway 
2003, გვ. 51-70). ჩე მი აზ რით, ეს ცნე ბა თა ვი დან ვე არას წო რად იყო ნახ მა რი და ამ 
დრო ი სათ ვის მას ალ ბათ თვი თონ ავ ტო რიც ვე ღარ გა მო ი ყე ნებ და. ახ ლან დე ლი რე ჟი მი 
„ნახევრადავტორიტარულად” უკ ვე ვე ღარ ჩა ით ვ ლე ბა. ის სრუ ლი ად ავ ტო რი ტა რუ ლი ა.
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azerbaijani: gardamavali etapis Cixi 

შე მორ ჩე ნი ლი ავ ტო რი ტე ტის სრუ ლად და კარ გ ვის ზღვარ ზე დგა ნან. 
გარ კ ვე უ ლი მი ზე ზე ბის გა მო, თვით ოპო ზი ცი უ რი მოღ ვა წე ო ბაც ისე-
თი ვე შთა მო მავ ლო ბი თი და კლა ნუ რი ხდე ბა, რო გორც სა ხე ლი სუფ ლე-
ბო რე ჟი მი. ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში მხო ლოდ რამ დე ნი მე ფაქ ტო რის იმედ ზე 
შე იძ ლე ბა ყოფ ნა, თუმ ცა ხე ლი სუფ ლე ბის შე საძ ლო შეც ვ ლის მო მენ ტ ში 
ისი ნი შე იძ ლე ბა არა საკ მა რი სი აღ მოჩ ნ დეს.

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ევ რო კავ შირ თან და აშ შ - თან სი ახ ლო ვე აიძუ ლებს 
ხე ლი სუფ ლე ბას გარ კ ვე ულ დათ მო ბებ ზე წა ვი დეს. აზერ ბა ი ჯა ნის რე ჟიმს 
ევ რო კავ ში რი სა და აშ შ -ის მხრი დან აღი ა რე ბა ესა ჭი რო ე ბა, რომ რუ სე თი-
სა და ირა ნის ზე წო ლა რო გორ ღაც და ა ბა ლან სოს. პო ლი ტი კურ ელი ტა საც 
უფ რო „დასავლეთში” ურ ჩევ ნია ცხოვ რე ბა, ვიდ რე „აღმოსავლეთში”. სას-
წავ ლებ ლად და და სას ვე ნებ ლად ქვეყ ნის მე პატ რო ნე ე ბის შვი ლე ბი ევ რო-
პა სა და აშ შ - ში მი დი ან, ქო ნე ბას იქ ყი დუ ლო ბენ და ფულ საც იქ ვე ინა ხა ვენ. 
ამის შე დე გად, რა ღაც ლი ბე რა ლუ რი პრო ექ ტე ბი ძა ლი ან ნე ლა და წი ნა აღ მ-
დე გობ რი ვად, მაგ რამ მა ინც ხორ ცი ელ დე ბა.

ჯერ კი დევ არ და კარ გუ ლა იმე დი, რომ ლი ბე რა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბი 
გად მო ტა ნი ლი იქ ნე ბა ქვე ყა ნა ში იმ ახალ გაზ რ დე ბის მი ერ, რომ ლებ მაც 
გა ნათ ლე ბა და გა მოც დი ლე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში მი ი ღეს. ჯერ კი დევ არის შან სი, რომ მათ ქვე ყა-
ნა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ი პო ვონ და ლი ბე რა ლუ რი რე ფორ მე ბის 
გა ტა რე ბის მიზ ნით, „დასავლური” უნი ვერ სი ტე ტე ბის კურ ს დამ თავ რე-
ბულ თა სხვა დას ხ ვა ტი პის ჯგუ ფე ბი და ქსე ლე ბი შექ მ ნან.

პრე ზი დენ ტი და მი სი უახ ლო ე სი გა რე მოც ვა სულ უფ რო ხში რად უშ ვე-
ბენ შეც დო მებს და სე რი ო ზულ გა დაც დო მებს და გავ ლე ნი ან და ცნო ბილ 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლებს, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ ოპო ზი ცი ურ მოძ რა ო ბას 
ახა ლი ენერ გია შეს ძი ნონ, თა ვი ანთ მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბად აქ ცე ვენ.

და ბო ლოს, სხვა დას ხ ვა სა ხის სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გან ვი თა რე ბა და 
ინ ტერ ნე ტით ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა ნუხ რე ლი ზრდა სულ 
უფ რო შე სამ ჩ ნე ვად ზღუ დავს ხე ლი სუფ ლე ბის უნარს, აკონ ტ რო ლოს ინ-
ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა და კრი ტი კა მი სი მი სა მარ თით.

ჯერ კი დევ არის იმე დი, რომ ამ ფაქ ტო რე ბის ერ თი ა ნო ბა მშვი დო ბი ან 
ტრან ს ფორ მა ცი ას შე საძ ლე ბელს გახ დის, თუმ ცა ეს იმე დი მით უფ რო ბუნ-
დო ვა ნი ხდე ბა, რაც უფ რო დიდ ხანს ინარ ჩუ ნებს ეს რე ჟი მი ხე ლი სუფ ლე ბას.

bun do va ni mo ma va li

ნე ბის მი ე რი რე ვო ლუ ცი ა, რომ ლის მი ზა ნიც რე ჟი მის შეც ვ ლა იქ ნე ბა, 
შე იძ ლე ბა რა ღაც უარეს ში ად ვი ლად გა და ი ზარ დოს, რად გან აზერ ბა ი ჯა-
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ნი ამ ჟა მად და ქუც მა ცე ბუ ლი და სეგ მენ ტი რე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ხდე ბა. 
ეს შე იძ ლე ბა, მა გა ლი თად, ისე თი სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბა იყოს, 
რო გო რიც ახ ლა სი რი ა ში ა. სა ნამ რე ჟი მი ქვე ყა ნა ზე კონ ტ როლს ინარ ჩუ-
ნებს, ის დე მოკ რა ტი ის ნორ მე ბის ჩარ ჩო ებ ში მოქ მე დი სხვა დას ხ ვა ქსე-
ლის თუ გა ერ თი ა ნე ბის მხრივ ლი ბე რა ლი ზა ცი ის ნე ბის მი ერ მცდე ლო ბას 
მარ ჯ ვედ უმ კ ლავ დე ბა, მაგ რამ ბევ რად უფ რო რთუ ლია იმ ჯგუ ფებ თან 
და ქსე ლებ თან გამ კ ლა ვე ბა, რო მელ თა წევ რე ბიც ასე ვე ავ ტო რი ტა რულ 
ტრა დი ცი ებს ემ ყა რე ბი ან.

ად რე თუ გვი ან, აზერ ბა ი ჯა ნის მემ კ ვიდ რე ო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი რე ჟი-
მი ნგრე ვას და იწყებს. რა დარ ჩე ბა მისი დან გ რე ვის შე დე გად? რო გორც 
სი რი ა ში, აქაც ლი ბე რა ლურ - სე კუ ლა რუ ლი მოძ რა ო ბა უაღ რე სად და ქუც-
მა ცე ბუ ლი და და სუს ტე ბუ ლი იქ ნე ბა. მას და უ პი რის პირ დე ბა რიცხობ რი-
ვად გაზ რ დი ლი, ხე ლი სუფ ლე ბის ზე წო ლის შე დე გად გა მობ რ ძ მე დი ლი და 
რა დი კა ლუ რო ბის სხვა დას ხ ვა ხა რის ხის მქო ნე ში ი ტე ბი სა და სუ ნი ტე ბის 
ქსე ლუ რი ჯგუ ფე ბი. ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ას თან და ირან თან მე ზობ ლო-
ბის წყა ლო ბით, მათ აუცი ლე ბე ლი დახ მა რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
ექ ნე ბათ. ში ი ტებ სა და სა ლა ფიტ სუ ნი ტებს შო რის შე საძ ლო პო ლი ტი-
კურ კონ ფ ლიქტს შე იძ ლე ბა ეთ ნი კუ რი ფაქ ტო რიც და ე მა ტოს. ლეზ გე ბი 
და ხუნ ძე ბი ძი რი თა დად სუ ნი ტე ბი არი ან და სა ლა ფი ტუ რი იდე ო ლო გია 
მათ შო რის სწრა ფად ვრცელ დე ბა. ნგრე ვის შე დე გად, რე ჟი მი სა გან დარ-
ჩე ბა შე და რე ბით სუს ტი, მაგ რამ მრა ვალ რიცხო ვა ნი და კო რუმ პი რე ბუ-
ლი არ მი ა, ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბი და ასე ვე დაგ რო ვი ლი შე ი ა რა ღე ბის 
დი დი მა სა. ში ნა გან კონ ფ ლიქ ტებს შე იძ ლე ბა სომ ხეთ თან უსას რუ ლო 
კონ ფ რონ ტა ცი ის ახა ლი გამ წ ვა ვე ბაც და ე მა ტოს.

ბევ რი სხვა ანა ლო გი ის მოხ მო ბა სი რი ას თან, სა დაც ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
მემ კ ვიდ რე ო ბით მო სულ მა პრე ზი დენ ტ მა და რე ჟიმ მა ქვე ყა ნა სა მო ქა-
ლა ქო ომამ დე მი იყ ვა ნეს, ად ვი ლად შე იძ ლე ბა, თუმ ცა ცხა დი ა, რომ აქ 
მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხ ვა შე საძ ლო ვა რი ან ტი დან ყვე ლა-
ზე დრა მა ტულ ზეა სა უ ბა რი. და ნამ დ ვი ლე ბით მხო ლოდ იმის მტკი ცე ბა 
შე იძ ლე ბა, რომ თუ ხე ლი სუფ ლე ბამ ქვე ყა ნა რე ვო ლუ ცი ამ დე მი იყ ვა ნა, 
პოს ტ რე ვო ლუ ცი უ რი რე ჟი მი ისე თი ვე ან უფ რო ავ ტო რი ტა რუ ლი იქ ნე ბა, 
ვიდ რე ახ ლან დე ლი.

ახ ლო მო მა ვალ ში აზერ ბა ი ჯა ნის სა ზო გა დო ე ბა შე იძ ლე ბა ძა ლი ან სე-
რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დად გეს. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში მხო ლოდ 
იმა ზე ოც ნე ბა თუ შე იძ ლე ბა, რომ მო რი გი გარ და უ ვა ლი ტრან ს ფორ მა-
ცი ის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბის უკი დუ რე სი გა მოვ ლი ნე-
ბე ბი თა ვი დან იქ ნე ბა აცი ლე ბუ ლი.
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აზერ ბა ი ჯა ნი წარ სულ ში საბ ჭო თა კავ ში რის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი 
იყო და აქ ცენ ტ რა ლუ რი გეგ მი უ რი ეკო ნო მი კა და მკაც რად კონ-
ტ რო ლი რე ბა დი ქა ლაქ გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი მოქ მე დებ და. ახა-

ლი სამ რეწ ვე ლო ქა ლა ქე ბის აშე ნე ბა და იქ სა თა ნა დო სო ცი ა ლუ რი და 
საცხოვ რე ბე ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შექ მ ნა, რაც ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი-
რო ე ბით იყო გა მოწ ვე უ ლი, საბ ჭო თა კავ შირ ში მი სი არ სე ბო ბის ბო ლო 
რამ დე ნი მე ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში პრი ო რი ტე ტე ბად იქ ცა. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, საბ ჭო თა ინ ჟინ რე ბი სათ ვის ქა ლაქ თმ შე ნებ ლო ბა ქა ლა ქის 
შექ მ ნის პრო ცესს გუ ლის ხ მობ და და ტრა დი ცი უ ლი ქა ლაქ თმ შე ნებ ლო ბი-
სა და ქა ლაქ გეგ მა რე ბის მსგავ სი იყო. ვი ნა ი დან საცხოვ რე ბე ლი ფონ დის 
გა ფარ თო ე ბა ქა ლაქ გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის უმ თავ რე სი კომ პო ნენ ტი 
იყო, საბ ჭო თა მთავ რო ბა ქა ლა ქე ბის რე კონ ს ტ რუქ ცი ა ზე ანუ გა ნახ ლე-
ბა სა და /ან აღ დ გე ნა ზე დი დად არ ზრუ ნავ და. თვით რე კონ ს ტ რუქ ცი ის 
ცნე ბა, რო გორც წე სი, საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის გა ფარ თო ე ბა სა და ხალ-
ხის საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას გუ ლის ხ მობ და.

მაგ რამ პოს ტ საბ ჭო თა ეპო ქა ში შექ მ ნილ მა ახალ მა პო ლი ტი კურ მა 
რე ა ლო ბამ ქა ლაქ გან ვი თა რე ბის პრო ცე სებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი-
ლე ბე ბი მო ახ დი ნა, ქა ლა ქე ბი, რო გორც გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის 
„ლოკომოტივები”, პო ლი ტი კო სებს, ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა სა და 
უძ რა ვი ქო ნე ბის ინ ვეს ტო რებს შო რის „ბრძოლის ვე ლად” იქ ცა. უფ რო 
თა ვი სუ ფალ მა ბიზ ნეს გა რე მომ და მო ქა ლა ქე ო ბის უფ რო ფარ თო წარ-
მო მად გენ ლო ბით მა მო ნა წი ლე ო ბამ ახა ლი მიდ გო მე ბის, მა გა ლი თად, ქა-
ლაქ გეგ მა რე ბი სა და რე კონ ს ტ რუქ ცი ის სა კითხებ ში მო ლა პა რა კე ბე ბი სა 
და სა ზო გა დო ე ბის უფ რო მა ღა ლი გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბუ ლო ბის დამ კ ვიდ-
რე ბა და აჩ ქა რა.

იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც სა ბაზ რო ეკო ნო მი კას და დე მოკ რა ტი ულ მმარ-
თ ვე ლო ბას მყა რი სა ფუძ ვე ლი აქვს, რე კონ ს ტ რუქ ცი ის ცნე ბა და პრო-
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ცე სი რთუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი თაა დატ ვირ თუ ლი. რე კონ ს ტ რუქ ცია 
არა მხო ლოდ ერთ რო მე ლი მე რა ი ონ ში „ქალაქის გა ნახ ლე ბას” ნიშ-
ნავს, არა მედ ქა ლა ქის ახა ლი სო ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რის შექ მ ნა საც, 
მაგ რამ საბ ჭო თა ქა ლაქ გეგ მა რე ბა, რო მე ლიც „მკაცრი და გეგ მ ვის” 
სის ტე მის ჩარ ჩო ებ ში არ სე ბობ და, ცენ ტ რა ლუ რი მთავ რო ბის პირ და-
პი რი დიქ ტა ტის ქვეშ ხორ ცი ელ დე ბო და. მოთხოვ ნი სა და მი წო დე ბის 
ცნე ბა არ არ სე ბობ და და რე კონ ს ტ რუქ ცი ის მთელ სექ ტორს სა ხელ მ-
წი ფო აკონ ტ რო ლებ და.

საბ ჭო თა კავ ში რის არ სე ბო ბის პირ ვე ლი დღე ე ბი დან ვე დი დი ქა ლა ქე-
ბის მო სახ ლე ო ბის საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად ბევ-
რი რამ კეთ დე ბო და. ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი რე ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც 1954 
წლი დან ნი კი ტა ხრუშ ჩო ვის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით ტარ დე ბო და, ის ტო რი-
ა ში შე ვი და, რო გორც დი დი სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტი, რომ ლის წყა ლო ბი-
თაც 10 წლის გან მავ ლო ბა ში საბ ჭო თა კავ ში რის ტე რი ტო რი ა ზე ბი ნე ბი 
75 მი ლი ონ მა ადა მი ან მა მი ი ღო. მო სახ ლე ო ბის ბი ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა 
მომ დევ ნო საბ ჭო თა მთავ რო ბე ბის თ ვი საც პრი ო რი ტე ტი იყო. სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის თ ვის გა მო ყე ნე ბულ და იმ დრო ი სათ ვის ამ მიზ ნით გა მო უ-
სა დე გარ ტე რი ტო რი ებ ზე 90-იანი წლე ბი სათ ვის ასო ბით ურ ბა ნუ ლი და-
სახ ლე ბა აშენ და. ეს სა ბი ნა ო- სამ შე ნებ ლო პრო ექ ტე ბი იმავ დ რო უ ლად 
ქა ლაქ გან ვი თა რე ბის დი დი პრო ექ ტე ბიც გახ ლ დათ. ერ თა დერ თი სხვა ო-
ბა ის იყო, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი ახა ლი ტე რი ტო რი ე ბის 
ათ ვი სე ბის გზით ბი ნე ბის მომ ლო დი ნე მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნის მრა ვალ-
ბი ნი ან კორ პუ სებ ში ბი ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა გახ და და არა მო ნო ცენ-
ტ რის ტუ ლი მშე ნებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე ის ტო რი უ ლი ქა ლა ქე ბის რე კონ-
ს ტ რუქ ცი ა. ამ გ ვა რი პო ლი ტი კის შე დე გად, ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში მდე ბა რე 
ნა გე ბო ბებ მა და ის ტო რი უ ლი ფა სე უ ლო ბის მქო ნე რა ი ო ნე ბის გან ვი თა-
რე ბამ მნიშ ვ ნე ლო ბა და კარ გა.

eq v si ge ne ra lu ri geg ma: gan vi Ta re ba re kon s t ruq ci is ga re Se

1859 წელს ბა ქო ში 22 ათა სი ადა მი ა ნი ცხოვ რობ და (დამოუკიდებელი 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი გათ ვ ლე ბით). მას შემ დეგ მო სახ ლე ო ბა 3.290 მი ლი-
ო ნამ დე გა ი ზარ და, რი სი მთა ვა რი მი ზე ზიც მრეწ ვე ლო ბა, უფ რო ზუს-
ტად კი, ნავ თო ბი იყო. ნავ თო ბის აღ მო ჩე ნის შემ დეგ და XX სა უ კუ ნის 
და საწყის ში ნავ თო ბის ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის პირ ვე ლი ტალ ღის 
დროს, ბა ქო ძი რი თა დად იჩა რი შა ჰა რის (ძველი, ში და ქა ლა ქის) გარ შე-
მო იზ რ დე ბო და, XXI სა უ კუ ნის და საწყის ში დაწყე ბუ ლი მე ო რე ტალ ღის 
დროს კი, აფ შე რო ნის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის დი დი ნა წი ლი მო იც ვა. ამ ჟა მად 
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azerbaijani: gardamavali etapis Cixi 

ბა ქო ევ რო პუ ლი ქა ლა ქია ურ ბა ნი ზა ცი ის სწრა ფი ტემ პით. 2008 წელს 
მი სი ზრდის ტემ პი 3.6% იყო1. 

ბა ქოს ზრდა- გან ვი თა რე ბა ქა ლა ქის ცენ ტ რი დან და იწყო. მი სი გე-
ოგ რა ფია რა დი კა ლუ რად მას შემ დეგ შე იც ვა ლა, რაც პრო ვინ ცი ის 
ცენ ტ რი 1859 წლის შე მა ხის მი წის ძ ვ რის შემ დეგ ბა ქო ში გა და ვი და, 
რა საც მოგ ვი ა ნე ბით ნავ თო ბის მო პო ვე ბის დაწყე ბაც მოჰ ყ ვა. ბა ქოს 
გან ვი თა რე ბის პირ ვე ლი გეგ მა 1878 წელს ნი კო ლა უს ფონ დერ ნო ნემ 
შე ი მუ შა ვა. გეგ მის თა ნახ მად, ამ ჟა მინ დე ლი დე და ქა ლა ქის მო მა ვა ლი 
გა ფარ თო ე ბი სათ ვის გან საზღ ვ რულ ტე რი ტო რი ა ზე ქუ ჩე ბი ქა ლა ქის 
ცი ხის კედ ლე ბის პა რა ლე ლუ რი უნ და ყო ფი ლი ყო. ამ გე ნე რა ლუ რი 
გეგ მით და იწყო ქა ლა ქის არ სე ბო ბა, ხო ლო XX სა უ კუ ნის და საწყის ში, 
ნავ თო ბის ფუ ლით მი ლი ო ნე რებ მა იჩა რი შა ჰა რის კედ ლე ბის გარ შე მო 
ფე შე ნე ბე ლუ რი ვი ლე ბის, ოფი სე ბი სა და სას ტუმ რო ე ბის მშე ნებ ლო-
ბა და იწყეს. ამა ვე უბან ში შენ დე ბო და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე ნო ბე ბიც. 
იმავ დ რო უ ლად, ნავ თო ბის მრეწ ვე ლო ბა სა და მას თან და კავ ში რე ბულ 
დარ გებ ში და საქ მე ბუ ლი მუ შე ბი სა მუ შაო ად გი ლე ბის მახ ლობ ლად 
დრო ე ბით საცხოვ რე ბელ რა ი ო ნებ ში სახ ლ დე ბოდ ნენ, რად გან სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის სის ტე მა ჯე რაც გა ნუ ვი თა რე ბე ლი იყო. 
ამ საცხოვ რე ბე ლი და სახ ლე ბე ბის უმე ტე სო ბა XX სა უ კუ ნის მომ დევ-
ნო ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ხელ მე ო რედ გა ნა შე ნი ან და, მაგ რამ 
ერთ და ორ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლე ბით გა ნა შე ნი ა ნე ბუ ლი ზო გი ერ თი ღა-
რი ბი უბ ნის რე კონ ს ტ რუქ ცია პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პრობ-
ლე მე ბის გა მო ვერ მო ხერ ხ და.

მომ დევ ნო ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში შე მუ შა ვე ბუ ლი ბა ქოს გან ვი-
თა რე ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მე ბი მიზ ნად ქა ლა ქის ცენ ტ რის გან ტ ვირ თ ვას 
ისა ხავ და. აქამ დე ბა ქოს სულ 6 გე ნე რა ლუ რი გეგ მა ჰქონ და:

1. 1878 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მა;
2. 1915-1918 წლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მა;
3. 1924-1927 წლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მა;
4. 1934 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მა (შემსრულებელი: ყო-

ფი ლი ლე ნინ გ რა დის სა ხელ მ წი ფო საპ რო ექ ტო ინ ს ტი ტუ ტი);
5. საბ ჭო თა კავ ში რის მი ნის ტ რ თა [საბჭოს] მი ერ 1964 წელს დამ ტ კი-

ცე ბუ ლი მე სა მე გე ნე რა ლუ რი გეგ მა;
6. ბა ქოს გან ვი თა რე ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მა 1987-2005 წლე ბი სათ ვის 

დამ ტ კი ცე ბუ ლი აზერ ბა ი ჯა ნის სსრ მი ნის ტ რ თა [საბჭოს] მი ერ.

1 UN-HABITAT: Harmonious Cities. The State of the World's Cities 2008/2009, 2008.
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1960-იანი წლე ბის გე ნე რა ლურ გეგ მა ში ბა ქოს დი დი გა ფარ თო ე ბა არ 
იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი (იხ. და ნარ თი 1), თუმ ცა, 1980 წელს გა და ღე-
ბულ სუ რათ ზე ჩანს, რომ ქა ლა ქი აფ შე რო ნის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის ში და 
ნა წი ლის მხა რეს ფარ თოვ დე ბო და. საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ნავ თო ბის მრეწ-
ვე ლო ბას თან ერ თად მრეწ ვე ლო ბის სხვა დას ხ ვა დარ გის გან ვი თა რე ბი სა 
და 60-იანი წლე ბი დან მრეწ ვე ლო ბი სა და მარ შ რუ ტის „სახლი-სამსახური-
სახლი” ეფექ ტუ რო ბის მი საღ წე ვად, საცხოვ რე ბე ლი უბ ნე ბის მშე ნებ ლო-
ბა ბა ქო ში ჩრდი ლო ე თი სა და ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით 
ფარ თოვ დე ბო და. უკ ვე 90-იანი წლე ბის და საწყის ში ბა ქოს მო სახ ლე ო ბის 
უმ რავ ლე სო ბა ცენ ტ რი დან 5-15 კი ლო მეტ რის და შო რე ბით ცხოვ რობ და.

ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი გე ოგ რა ფი ი სა და ხალ ხის გან სახ ლე ბის გა მო, ბა-
ქოს ცენ ტ რის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა შემ ცირ და. ცენ ტ რა ლუ-
რი და ად გი ლობ რი ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში ის ტო რი უ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე თუ არ მ ქო ნე შე ნო ბე ბის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გა-
ნახ ლე ბი სათ ვის ბევრს არა ფერს აკე თებ და.

ბა ქოს გან ვი თა რე ბის ბო ლო გეგ მამ დე, რო მე ლიც 1987 წელს დამ ტ-
კიც და, ქა ლაქ გეგ მა რე ბით დო კუ მენ ტებ ში რე კონ ს ტ რუქ ცი ის ცნე ბა 
ნახ სე ნე ბი არც კი ყო ფი ლა, თუმცა ამ გეგ მა ში უკვე ნამ დ ვი ლად იყო 
გათვალისწინებული ბა ქოს ცენ ტ რ ში „ნავთობის მრეწ ვე ლო ბის გან ვი-
თა რე ბის პირ ვე ლი ტალ ღის შე დე გად წარ მოქ მ ნი ლი მუ შა თა და სახ ლე-
ბის” რე კონ ს ტ რუქ ცია და მი წის გა მო ყე ნე ბის პერ ს პექ ტი უ ლი გეგ მაც 
იყო და სა ხუ ლი. მაგ რამ 90-იან წლებ ში მომ ხ და რი დი დი პო ლი ტი კუ რი 
ძვრე ბი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის მი ერ და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის, მთი ა-
ნი ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტი სა და ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნის ფონ ზე, გეგ მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში სე რი ო ზუ ლი დაბ რ კო ლე ბე ბი გაჩ ნ და. ამ გეგ მის დე-
ბუ ლე ბე ბის უმე ტე სო ბამ თა ვი ან თი მნიშ ვ ნე ლო ბა შე ი ნარ ჩუ ნა, თუმ ცა, 
ბა ქოს რე კონ ს ტ რუქ ცი ის გეგ მა, რო გორც ცალ კე დო კუ მენ ტი, არ დამ ტ-
კი ცე ბუ ლა და არც რა ი მე დე ტა ლუ რი გეგ მა შე მუ შა ვე ბუ ლა.

90-იან წლებ სა და XXI სა უ კუ ნის პირ ველ ათ წ ლე ულ ში მომ ხ დარ მა ბა-
ქოს ჰი პე რურ ბა ნი ზა ცი ამ და მი წას თან და სა კუთ რე ბას თან და კავ ში-
რე ბულ ურ თი ერ თო ბებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვან მა ტრან ს ფორ მა ცი ამ ქა ლა ქის 
პერ ს პექ ტი ვე ბი შეც ვა ლა. წარ მო იშ ვა კერ ძო სამ შე ნებ ლო სექ ტო რი, ხო-
ლო მოთხოვ ნის ზრდამ მშე ნებ ლო ბის ტემ პი და მას შ ტა ბე ბი გა ზარ და.

ამ ჟა მად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქა ლაქ გეგ მა რე ბი თი და სტრა ტე გი უ ლი დო კუ-
მენ ტი მუ შავ დე ბა, კერ ძოდ, ბა ქოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მა. ამ 
პრო ექ ტ ში 2030 წლი სათ ვის ბა ქო სა და აფ შე რო ნის ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე 
330 ათა სი ჰექ ტა რის სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბის გეგ მა და, უწინდელი 
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ვერსიებისგან გან ს ხ ვა ვე ბით, უბ ნე ბის მხო ლოდ შეზღუ დუ ლი რა ო დე ნო-
ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მე ბია ასა ხუ ლი.

dag vi a ne bu li re kon s t ruq ci a, ga sax le ba da sa kuT re bis uf le ba

აზერ ბა ი ჯან ში ურ ბა ნუ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის პრო ცე სე ბი XXI სა უ კუ-
ნის პირ ველ ათ წ ლე ულ ში და იწყო. თავ და პირ ვე ლი იმ პულ სი მო დი ო და 
კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბი სა და სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ე ბი სა გან, რომ ლებ მაც 
ქა ლა ქის ცენ ტ რ სა და იმ უბ ნებ ში წა მო იწყეს სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი, 
სა დაც მი წა უფ რო ძვი რი იყო. მთავ რო ბამ სა რე კონ ს ტ რუქ ციო სა მუ შა-
ო ე ბი მოგ ვი ა ნე ბით, 2009 წელს და იწყო. იმავ დ რო უ ლად, გაჩ ნ და რე კონ-
ს ტ რუქ ცი ის და უ გეგ მა ვი პრო ექ ტე ბი, რომ ლებ შიც არა ვი თა რი გეგ მა რე-
ბი თი დო კუ მენ ტე ბი არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

ბო ლო წლე ბის სა რე კონ ს ტ რუქ ციო სა მუ შა ო ე ბი ქა ლა ქის სხვა დას ხ ვა 
ნა წილ ში ხორ ცი ელ დე ბო და. მა თი კლა სი ფი კა ცია შემ დე გი სა ხი თაა შე-
საძ ლე ბე ლი:

1) ხუ ტო რის ტე რი ტო რია (რეზიდენციების მშე ნებ ლო ბა სა ხელ მ წი ფოს 
დაკ ვე თით);

2) ფაჰ ლას პროს პექ ტი (პროსპექტის გა ფარ თო ე ბა);
3) ჰ. ალი ე ვის პროს პექ ტი და ჰა სა ნოღ ლუს ქუ ჩა (ჰ. ალი ე ვის ცენ ტ რის 

მშე ნებ ლო ბა);
4) ტე რი ტო რია ბეშ მარ თა ბა დან ჰ. ალი ე ვის სა სახ ლემ დე (ზამთრის 

ბულ ვა რი);
5) ბა ი ლის და სახ ლე ბი დან ზღვის სა ნა პი რომ დე (ბროლის დარ ბა ზის 

მშე ნებ ლო ბა, დრო შის მო ედ ნის მი და მოს გა ნახ ლე ბა);
6) ტე რი ტო რია თა ვი სუფ ლე ბი სა და ზია ბუ ნი ა დო ვის პროს პექ ტე ბის 

გა დაკ ვე თა ზე (ახალი საცხოვ რე ბე ლი უბ ნის მშე ნებ ლო ბა);
7) ტე რი ტო რია მე ნავ თო ბე ე ბის პროს პექ ტ ზე ბა ქოს საზღ ვაო პორ ტის 

პირ და პირ (ახალი საცხოვ რე ბე ლი უბ ნის მშე ნებ ლო ბა);
8) ტე რი ტო რია მე ნავ თო ბე ე ბის პროს პექ ტ ზე სტა დი ო ნის პირ და პირ 

(ახალი საცხოვ რე ბე ლი უბ ნის მშე ნებ ლო ბა);
9) ბა ქოს პო ლი ცი ის მთა ვა რი სამ მარ თ ვე ლოს უკა ნა მხა რე (პარკის 

მშე ნებ ლო ბა);
10) Ramstore-ის წრე (ქუჩების გა ფარ თო ე ბა);
11) ზა ღულ ბას და სახ ლე ბა და სხვა უბ ნე ბი (ბუზოვნა-ბილგას გზის მიმ-

დე ბა რე ტე რი ტო რი ე ბის გა ნახ ლე ბას თან ერ თად);
12) ამ ჟა მად დღის წეს რიგ შია ნგრე ვა და მცხოვ რებ ლე ბის გა და სახ ლე-

ბა ძვე ლი საცხოვ რე ბე ლი და არა საცხოვ რე ბე ლი უბ ნე ბი დან, რომ ლებ-
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საც სო ვეტ ს კი და კუ ბინ კა ეწო დე ბა (ამ უკა ნას კ ნელ ში გზის გა ფარ თო ე-
ბას თან და კავ ში რე ბით).

აქ ალ ბათ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ ვი ნა ი დან რე კონ ს ტ რუქ-
ცი ის პრო ცე სი გრძელ დე ბა, ხო ლო მი სი გე ოგ რა ფია და ხა სი ა თი იც ვ ლე-
ბა, ბა ქოს სჭირ დე ბა რე კონ ს ტ რუქ ცი ის კარ გად მო ფიქ რე ბუ ლი, მკა ფიო 
და თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც გა ნახ ლე ბის, კონ სერ ვა ცი ი სა 
და აღ დ გე ნის მოთხოვ ნებს და აკ მა ყო ფი ლებ და.

ამ გ ვა რი თან მიმ დევ რუ ლი მიდ გო მის არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, რე-
კონ ს ტ რუქ ცი ის პრო ცე სებ მა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი პრობ ლე მე ბი წარ მოშ ვა. თა ვი სუ ფა ლი ეკო ნო მი კის მხარ და ჭე რის 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ასო ცი ა ცი ის 2012 წლის ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, 
რე კონ ს ტ რუქ ცი ის პრო ცე სის შე დე გად, მი თი თე ბულ პე რი ო დამ დე 3930 
ბი ნა და სახ ლი და ინ გ რა და საცხოვ რებ ლი დან 16 ათას ადა მი ან ზე მე ტი 
გა მო ა სახ ლეს2. ეკო ნო მი კურ შე ფა სე ბა სა და რე კონ ს ტ რუქ ცი ას თან და-
კავ ში რე ბულ თით ქ მის არ ცერთ შემ თხ ვე ვა ში ობი ექ ტე ბის სტა ტუ სი და 
გეგ მე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ ყო ფი ლა. ჯე რაც ჩა მო უ ყა ლი ბე ბე ლია 
გან სახ ლე ბის პო ლი ტი კა და საცხოვ რებ ლით უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მა, 
რომ ლე ბიც სა რე კონ ს ტ რუქ ციო სა მუ შა ო ებ თან უშუ ა ლო დაა და კავ ში რე-
ბუ ლი.

ქა ლა ქის სა რე კონ ს ტ რუქ ციო სა მუ შა ო ე ბი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის გან 
გა ნუ ყო ფე ლია და მას თან ორ მ ხ რივ ურ თი ერ თ კავ შირ ში ა. ეს სა მუ შა ო ე ბი 
კერ ძო პი რე ბის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ან სა ხელ მ წი ფოს კუთ ვ ნი ლი უძ-
რა ვი ქო ნე ბის რე კონ ს ტ რუქ ცი ას, ნგრე ვას და შეც ვ ლას და ამ მიზ ნით 
მი წი სა და სხვა სა კუთ რე ბის შეს ყიდ ვას გუ ლის ხ მობს. რე კონ ს ტ რუქ ცია 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ისეთ კომ პო ნენ ტებს ეხე ბა, რო გო რი ცაა გა მო-
ყე ნე ბა, სარ გებ ლო ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. მი წის შეს ყიდ ვა და 
ნა გე ბო ბე ბის ნგრე ვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბას თან უშუ ა-
ლო დაა და კავ ში რე ბუ ლი. კონ კ რე ტუ ლი ნა გე ბო ბის მფლო ბე ლის სარ გებ-
ლო ბი სა და მფლო ბე ლო ბის უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვა ა, მა გა ლი თად, რო ცა 
შენ დე ბა ახა ლი ნა გე ბო ბა, რო მე ლიც ფან ჯ რი დან ხედს ზღუ დავს; რო ცა 
იზღუ დე ბა ან შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა აუცი ლე ბე ლი სამ სა ხუ რე ბის, მა გა ლი-
თად, სა ხან ძ რო სამ სა ხუ რის ან სას წ რა ფო დახ მა რე ბის მუ შა ო ბა; რო ცა 
იბ ლო კე ბა მთა ვარ გზამ დე მი სას ვ ლე ლი; იყი დე ბა ნა ხე ვა რი ბი ნა და ა.შ.

ამ გ ვარ გა რე მო ე ბებ ში, ურ ბა ნულ რე კონ ს ტ რუქ ცი ა სა და სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბას შო რის თა ნა ფარ დო ბის დაც ვის პრობ ლე მა ჩნდე ბა. რე კონ ს ტ-

2 PAAFE: Map and Statistics of Violation of Property Rights in Baku, Qanun, 2012.

zohrab ismaili
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რუქ ცი ი სა და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და სა კა ნონ მ დებ-
ლო ჩარ ჩო ე ბის დად გე ნას სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა სწო რედ ამი ტომ 
აქვს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ურ ბა ნულ რე კონ ს ტ რუქ ცი ა სა და მას თან და-
კავ ში რე ბულ სა კითხებს უამ რა ვი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტი არე გუ ლი რებს, 
ბევ რი გა უ გებ რო ბა ჯერ კი დევ არ არის აღ მოფხ ვ რი ლი. ამ საქ მი ა ნო ბის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი ამ ჟა მად შემ დე გი ა:

– აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის კონ ს ტი ტუ ცი ა;
– აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი;
– აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის მი წის კო დექ სი;
– აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის კა ნო ნი სა ხელ მ წი ფო სა ჭი რო ე ბი სათ-

ვის მი წის ჩა მორ თ მე ვის შე სა ხებ;
– აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის ქა ლაქ თმ შე ნებ ლო ბი სა და სამ შე ნებ ლო 

კო დექ სი;
– მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გან სახ ლე ბის გეგ მი სა და 

გან სახ ლე ბის ინ ს ტ რუქ ცი ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ;
– მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ქა ლაქთ მ შე ნებ ლო ბის 

პროგ რა მე ბის სი ის შედ გე ნის, გა და ხედ ვი სა და დამ ტ კი ცე ბის წე სის შე-
სა ხებ და ა.შ.

რე კონ ს ტ რუქ ცი ის დროს მი წის, უძ რა ვი ქო ნე ბის ანუ მი წის ქ ვე შა თუ 
მი წის ზე და ნა გე ბო ბე ბის, სახ ლე ბის, დას რუ ლე ბუ ლი ან და უს რუ ლე ბე ლი 
ნა გე ბო ბე ბი სა და მი წის ჩა მორ თ მე ვა და ამ მი წებ ზე მცხოვ რე ბი ადა მი ა-
ნე ბის გა სახ ლე ბა გარ და უ ვა ლი ა. სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლი რე ბის მი ხედ-
ვით, რე კონ ს ტ რუქ ცი ის სა ჭი რო ე ბე ბი შე იძ ლე ბა ორ ჯგუ ფად და ი ყოს:

ა) სა ხელ მ წი ფო სა ჭი რო ე ბად მიჩ ნე უ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის სა ჭი რო ე ბე-
ბი: გზე ბი სა და (სახელმწიფო მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე) სხვა სა კო მუ ნი კა-
ციო მა გის ტ რა ლე ბის (მაგისტრალური ნავ თობ სა დე ნე ბი სა და გაზ სა დე-
ნე ბის, სა კა ნა ლი ზა ციო მი ლე ბის, მა ღა ლი ძაბ ვის ელექ ტ რო ხა ზე ბი სა და 
ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი ობი ექ ტე ბის) მშე ნებ ლო ბა;

ბ) ურ ბა ნუ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცია და გა ნახ ლე ბა, რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფო 
სა ჭი რო ე ბად არ მი იჩ ნე ვა (მეგაპროექტების გან ხორ ცი ე ლე ბის, საცხოვ-
რებ ლად გა მო უ ყე ნე ბე ლი ტე რი ტო რი ე ბის, ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის აღ დ-
გე ნი სა და ქა ლა ქის სამ შე ნებ ლო სა ჭი რო ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დრო-
ი სა და სა კუთ რე ბის ფორ მე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ა).

2010 წლის 20 აპ რილს მი ღე ბუ ლი აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის კა ნო-
ნი სა ხელ მ წი ფო სა ჭი რო ე ბი სათ ვის მი წის ჩა მორ თ მე ვის შე სა ხებ და 2012 
წლის 5 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი შეს წო რე ბე ბი სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში ის სა კა-
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ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი ა, რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფო სა ჭი რო ე ბე ბის ყვე ლა ზე 
დაწ ვ რი ლე ბით გან მარ ტე ბას იძ ლე ვა. ეს სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი მი წის 
ჩა მორ თ მე ვის შემ თხ ვე ვა ში ით ვა ლის წი ნებს მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე-
ბას, კომ პენ სა ცი ე ბის გა დახ დას, სა კუთ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბას 
და ა.შ. ამ ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა კომ პენ სა ცი ის 
სქე მე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის დაც ვით მი წე ბის ყიდ ვა და ად გი ლობ რი ვი 
მცხოვ რებ ლე ბის გა და სახ ლე ბა.

იმ მი წე ბი სა და სხვა ტი პის უძ რა ვი ქო ნე ბის მდგო მა რე ო ბა, რომ-
ლებ საც რე კონ ს ტ რუქ ცია ეხე ბა, სხვაგ ვა რად რე გუ ლირ დე ბა და მათ 
სტა ტუს ზეა და მო კი დე ბუ ლი ანუ იმა ზე, კა ნო ნი ერ მფლო ბე ლო ბა შია 
ისი ნი თუ არა. პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა სა კუთ რე ბა კა ნო ნი ე რი ა, 
სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბი სა და სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბას აღი ა რებს და 
იცავს. ამ გ ვა რი სა კუთ რე ბის ჩა მორ თ მე ვის შემ თხ ვე ვა ში, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, სა ხელ მ წი ფოს სა ჭი რო ე ბე ბის თ ვის ხდე ბა ეს, სა ზო გა დო ე ბის 
თუ კერ ძო პი რე ბის, კა ნონ მ დებ ლო ბა სა მარ თ ლი ან კომ პენ სა ცი ას და 
მე სა კუთ რის უფ ლე ბე ბის სრულ დაც ვას ით ვა ლის წი ნებს. ამ დე ნად, 
მე სა კუთ რე ე ბის მდგო მა რე ო ბა შე იძ ლე ბა შე ფას დეს, რო გორც ხელ-
საყ რე ლი.

მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა ნა გე ბო ბა უკა ნო ნო ა, სი ტუ ა ცია უფ რო 
რთუ ლი ა. უკა ნო ნო ან თვით ნე ბურ მშე ნებ ლო ბა ზე კა ნონ მ დებ ლო ბა ჯერ 
არ არ სე ბობს. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, უკა ნო ნო ნა გე ბო ბე ბის სტა-
ტუ სი მო მა ვა ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის პი რო ბებ ში გან ხილ ვის საგ ნად ჯერ 
არ ქცე უ ლა. ამ გ ვა რი ნა გე ბო ბე ბის ან ბი ნე ბის მფლო ბე ლე ბის დამ ც ვე-
ლი თან მიმ დევ რუ ლი მე ქა ნიზ მე ბიც არ არ სე ბობს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა სა კუთ რე ბას ან გ რე ვენ, თვით ნგრე ვის ხარ ჯე-
ბის ანაზღა უ რე ბაც კი მფლო ბე ლებს ეკის რე ბათ. რო ცა ასე თი სა კუთ-
რე ბის ჩა მორ თ მე ვა სა ხელ მ წი ფო სა ჭი რო ე ბე ბი სათ ვის ხდე ბა, სა ხელ მ წი-
ფო მხო ლოდ ტრან ს პორ ტი რე ბის და არა ბი ნის ან ნა გე ბო ბის ხარ ჯებს 
ფა რავს, რაც იმ სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის დე ბუ ლე ბებს ეწი-
ნა აღ მ დე გე ბა, რომ ლებ საც აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კა ში პირ და პი რი 
მოქ მე დე ბის ძა ლა აქვს, ისე ვე რო გორც ევ რო პის სა სა მარ თ ლოს პრე ცე-
დენ ტულ პრაქ ტი კას, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს ისე თი ცნე ბა, რო გო რი ცაა 
„უკანონო ნა გე ბო ბა”. შემ თხ ვე ვე ბის უმე ტე სო ბა ში სა სა მარ თ ლო ამ გ ვა-
რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას ცნობს.

zohrab ismaili
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azerbaijani: gardamavali etapis Cixi 

sa er Ta So ri so nor me bi da re a lo ba azer ba i jan Si: 

prob le mu ri sa kiTxe bi

ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბას თან ერ თად, აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის 
ტე რი ტო რი ა ზე პირ და პი რი მოქ მე დე ბის ძა ლა აქვს სა ერ თა შო რი სო ნორ-
მა ტი ულ აქ ტებს, რომ ლე ბიც ურ ბა ნუ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის პი რო ბებ ში 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კითხებს ეხე ბა. ამ დარ გ ში არ სე ბუ ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა შემ დე გი ა:

– ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ა;
– სა ერ თა შო რი სო პაქ ტი ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი 

უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ;
– ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ა;
– ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ა;
– კონ ვენ ცია დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ.
სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბით ქა ლაქ გან ვი თა რე ბი სა და რე კონ ს-

ტ რუქ ცი ის მიზ ნით მი წის ჩა მორ თ მე ვა და ხალ ხის გა და სახ ლე ბა და საშ-
ვე ბი ა, ოღონდ იმ პი რო ბით, რომ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი და ცუ-
ლი იყოს. სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბა ძა ლის გა მო ყე ნე ბით გა სახ-
ლე ბას სას ტი კად კრძა ლავს. სა ერ თა შო რი სო სა კა ნონ მ დებ ლო დაც ვის 
სტან დარ ტე ბით, ძა ლის გა მო ყე ნე ბით გა სახ ლე ბის ცნე ბა გუ ლის ხ მობს 
შემ თხ ვე ვებს, რო ცა ხდე ბა ცალ კე უ ლი პი რე ბის, ადა მი ან თა ჯგუ ფე ბის 
ან მთე ლი თე მე ბის სა კუ თა რი სახ ლე ბი დან და /ან მი წი დან ძა ლით ან არა-
ნე ბა ყოფ ლო ბით გა სახ ლე ბა; იმ სა ერ თო ქო ნე ბის – რე სურ სე ბის ჩა მორ-
თ მე ვა, რომ ლებ საც ისი ნი იყე ნე ბენ ან რომ ლებ ზეც ისი ნი და მო კი დე ბუ-
ლი არი ან, და მოქ მე დე ბას და /ან უმოქ მე დო ბას, რომ ლის გა მოც ეფექ-
ტუ რი სა კა ნონ მ დებ ლო და სხვა ტი პის დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბი სრუ ლად 
ან ნა წი ლობ რივ იკარ გე ბა და ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ხდე ბა და ადა მი ა ნე ბი 
კარ გა ვენ კონ კ რე ტულ უბ ნებ ში, შე ნო ბებსა და ად გი ლებ ში ცხოვ რე ბის 
ან მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბას.

სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბა სა ხელ მ წი ფოს ურ ჩევს, სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის დროს:

– გა მო ი ყე ნოს ყვე ლა შე საძ ლებ ლო ბა შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ის, პო ლი-
ტი კი სა და პროგ რა მის მო სამ ზა დებ ლად, რა თა ძა ლა დობ რი ვი გა სახ ლე-
ბი სა და მი სი შე დე გე ბი სა გან ცალ კე უ ლი პი რე ბის, ადა მი ა ნე ბის ჯგუ ფე-
ბი სა და მთე ლი თე მე ბის ეფექ ტუ რი დაც ვა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს;

– გა ა უქ მოს დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მარ გი ნა ლუ რი და ცუ დად და ცუ-
ლი ჯგუ ფე ბის წარ მოქ მ ნა სა და ზრდას უწყობს ხელს და შეწყ ვი ტოს დის-
კ რი მი ნა ცი უ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა;
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– გა ა ტა როს ზო მე ბი ძალ და ტა ნე ბით გა სახ ლე ბის გა მომ წ ვე ვი ისე თი 
მი ზე ზე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად, რო გო რი ცაა მი წას თან და სხვა უძ რავ 
ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სპე კუ ლა ცი უ რი ოპე რა ცი ე ბი;

– უზ რუნ ველ ყოს მო ქა ლა ქე ე ბის დაც ვა იმ გ ვა რად, რომ ისი ნი იძუ ლე-
ბუ ლი არ გახ დ ნენ, მათ თ ვის საკ მა რი სი საცხოვ რე ბე ლი და მი წე ბი მი ა-
ტო ვონ მი წა სა და საცხოვ რე ბელ ზე ფა სე ბის ზრდის პი რო ბებ ში მათ ზე 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ფი ზი კუ რი ან ეკო ნო მი კუ რი ზე წო ლის შე დე გად;

– მი წი თა და საცხოვ რებ ლით უზ რუნ ველ ყო ფის დროს პრი ო რი ტე ტი 
მი ა ნი ჭოს და უც ველ ჯგუ ფებს, მა გა ლი თად, მო ხუ ცებს, ბავ შ ვებ სა და 
შშმ პი რებს;

– მი ნი მუ მამ დე და იყ ვა ნოს ადა მი ა ნე ბის გა სახ ლე ბის შემ თხ ვე ვე ბი და 
ამით გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნი, გა მო ნა ხოს ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბი და გა სახ-
ლე ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბით მო ე კი-
დოს იმას, თუ რა ზე გავ ლე ნას მო ახ დენს გა სახ ლე ბა ქა ლებ ზე, ბავ შ ვებ სა 
და მარ გი ნა ლურ ჯგუ ფებ ზე;

– უზ რუნ ველ ყოს სა ერ თა შო რი სო სა კა ნონ მ დებ ლო დაც ვის ნორ მე ბის 
გა მო ყე ნე ბა და მო ითხო ვოს ამ მხრივ საკ მა რი სი მზად ყოფ ნა რე კონ ს ტ-
რუქ ცი ის პრო ექ ტებ ზე მო მუ შა ვე სა ა გენ ტო ე ბი სა და და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
იურის ტე ბი სა და სპე ცი ა ლის ტე ბი სა გან;

– უზ რუნ ველ ყოს სრუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა ძა ლის გა მო ყე ნე-
ბით გა სახ ლე ბის დროს პო ლი ტი კუ რი და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
დამ ცა ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა მო ყე ნე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც-
ვის შე სა ხებ;

– არ და უშ ვას ცალ კე უ ლი პი რე ბის, ადა მი ა ნე ბის ჯგუ ფე ბი სა და თე მე-
ბის გა სახ ლე ბა იმ დროს, რო ცა შე სა ბა მი სი საქ მე ე ბი ჯერ კი დევ იხი ლე-
ბა ეროვ ნულ, რე გი ო ნულ თუ სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო ებ ში3. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად, სა ხელ-
მ წი ფოს შე უძ ლია ქა ლა ქის რე კონ ს ტ რუქ ცია თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბის მი ხედ-
ვით მო ახ დი ნოს და სა თა ნა დო და სა ბუ თე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბა შეზღუ დოს. იმავ დ რო უ ლად, დად გე ნი ლი ა, რომ სა კუთ რე ბის უფ-
ლე ბებ ში სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვის ჩარ ჩო ე ბი ფარ თო ა, მაგ რამ ჩა რე ვის მო-
ტი ვე ბი იური დი უ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი რომ იყოს, სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბის დროს შემ დე გი პი რო ბე ბი უნ და იყოს და ცუ ლი:

– ურ ბა ნუ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის სფე რო ში სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა რე-
ა ლურ სა ჭი რო ე ბებს უნ და ეფუძ ნე ბო დეს და სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე-

3  Kothari, M., Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right 
to an adequate standard of living, 05/02/2007, A/HRC/4/18.
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ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და სა ერ თო სი კე თის შე საქ მ ნე ლად კა ნო ნი ერ 
მიზ ნებს ისა ხავ დეს. უნ და დად გინ დეს, რომ სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის 
შეზღუდ ვას ან უფ რო მცი რე ზო მით ამ უფ ლე ბებ ში ჩა რე ვას ალ ტერ ნა-
ტი ვა არა აქვს;

– სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სებ სა და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას შო რის ბა-
ლან სი უნ და იქ ნას მიღ წე უ ლი (სამართლიანი ბა ლან სი). მი ღე ბუ ლი ზო-
მე ბის შე დე გად, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სა სარ გებ ლოდ ცალ კე ულ 
პი რებს მე ტის მე ტად მძი მე ტვირ თი არ უნ და და ე კის როთ. ამ გ ვა რი ბა-
ლან სის და სა ცა ვად, ეს ტვირ თი სა თა ნა დოდ და სა მარ თ ლი ა ნად უნ და 
გა და ნა წილ დეს;

– დე ბუ ლე ბე ბი ურ ბა ნუ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის შემ თხ ვე ვა ში სა კუთ რე-
ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის შე სა ხებ ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში უნ და 
იყოს ასა ხუ ლი (ადამიანის უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ტექ ს ტ ში), ეს ასახ ვა 
სრუ ლი ად ცხა დი უნ და იყოს, კა ნო ნი პა სუ ხის მ გე ბე ლი სტრუქ ტუ რე ბის 
მი ერ უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს და თვით ნე ბუ რად არ უნ და იყოს გა მო ყე-
ნე ბუ ლი (კანონმდებლობის სიცხა დე)4.

ამ გ ვა რად, სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბა რე კონ ს ტ რუქ ცი ის მიზ-
ნით მი წი სა და სხვა უძ რა ვი ქო ნე ბის ჩა მორ თ მე ვა სა და ადა მი ა ნე ბის გა-
სახ ლე ბას და საშ ვე ბად მი იჩ ნევს, თუ არის სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სი 
და ის სა თა ნა დო დაა და სა ბუ თე ბუ ლი. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში და უშ ვე ბე ლია 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა იმ პი რე ბი სად მი, ვი საც მი წის კონ კ რე ტუ ლი 
ნაკ ვე თი ნა ყი დი აქვს და მათ და მი, ვი საც კონ კ რე ტულ მი წის ნაკ ვეთ ზე 
აქვს ან არა აქვს უფ ლე ბე ბი.

ბა ქოს შემ თხ ვე ვა ში, რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა სა კუთ რე ბით ურ თი ერ-
თო ბებ ში ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს, რომ სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბის დარ ღ-
ვე ვა სის ტე მა ტუ რად ხდე ბა, რაც უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა მმარ თ ვე ლო ბის 
სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი სა და სა ხელ მ წი ფო და სა სა მარ თ-
ლო სტრუქ ტუ რე ბის არა ე ფექ ტუ რი მუ შა ო ბის შე დე გი ა.

სა ხელ მ წი ფო სა ჭი რო ე ბი სათ ვის მი წის ჩა მორ თ მე ვა და მო სახ ლე ო ბის 
გა სახ ლე ბა ყვე ლა სა ფე ხურ ზე პრობ ლე მებს ქმნის. ეს სა ფე ხუ რე ბი, თა-
ვის მხრივ, შე იძ ლე ბა სამ ჯგუ ფად და ი ყოს: ა) პე რი ო დი მი წის ჩა მორ თ მე-
ვამ დე და მო სახ ლე ო ბის გა სახ ლე ბამ დე; ბ) პე რი ო დი მი წის ჩა მორ თ მე ვი-
სა და მო სახ ლე ო ბის გა სახ ლე ბის დროს და გ) პე რი ო დი მი წის ჩა მორ თ მე-
ვი სა და მო სახ ლე ო ბის გა სახ ლე ბის შემ დეგ.

4  Карс-Фриск М., А. Н. Жеребцов, В. В. Меркулов, А. Г. Эртель, Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод. Статья 1 Протокола №1. Право на собственность. 
Москва 2002. 
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ა) არ არ სე ბობს წი ნას წარ მომ ზა დე ბუ ლი დე ტა ლუ რი გეგ მე ბი და პრო-
ექ ტე ბი, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში კი და გეგ მ ვა სა ერ თოდ არ ხდე ბა;

ბ) მო სახ ლე ო ბას დრო უ ლად არ ატყო ბი ნე ბენ, რომ შე იძ ლე ბა გა ა სახ-
ლონ. რო გორც წე სი, ეს ზე მოთ ნახ სე ნე ბი მი ზე ზით, კერ ძოდ, წი ნას წარ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი გეგ მის არარ სე ბო ბის გა მო ხდე ბა. შეტყო ბი ნე ბას გა სახ-
ლე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბას, რო გორც წე სი, რა ღაც გა უ გე ბა რი კო-
მი სია ყო ველ გ ვა რი ოფი ცი ა ლუ რი ფორ მის დაც ვის გა რე შე უგ ზავ ნის. 
ხალ ხი, რო მე ლიც უნ და გა ა სახ ლონ, შეტყო ბი ნე ბას გა სახ ლე ბამ დე სულ 
რა ღაც ერ თი კვი რით ად რე იღებს;

გ) გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს მი წის ჩა მორ თ მე ვის შე სა ხებ იღე ბენ სა ხელ მ წი-
ფო სტრუქ ტუ რე ბი, რომ ლებ საც ამის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არა აქვთ. ნათ-
ქ ვა მის კარ გი ილუს ტ რა ციაა ქა ლაქ ბა ქოს აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 2008 წლის 24 სექ ტემ ბ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
#511 და 2011 წლის 16 თე ბერ ვ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა #76;

დ) რე კონ ს ტ რუქ ცი ას თან და კავ ში რე ბით არ ხდე ბა ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
წი ნა და დე ბე ბის წარ მოდ გე ნა, პრი ო რი ტე ტე ბის გა მოვ ლე ნი სა და მო სახ-
ლე ო ბის სურ ვი ლე ბის გაც ნო ბის მიზ ნით არ ტარ დე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
გან ხილ ვა;

ე) გა სახ ლე ბულ პი რებს არა აქვთ იური დი უ ლი, ტექ ნი კუ რი და სხვა სა-
ხის დახ მა რე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად;

ვ) უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არ არის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა, ინ ფორ მა ცია სა ი დუმ-
ლოდ ინა ხე ბა და მი სი მო პო ვე ბა ძნე ლი და შე უძ ლე ბე ლიც კი არის;

ზ) გა სახ ლე ბა სა და მი წის ჩა მორ თ მე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ქმე დე ბე-
ბი ძა ლი ან გა სა ი დუმ ლო ე ბულ ვი თა რე ბა ში, მო სახ ლე ო ბი სათ ვის შეტყო-
ბი ნე ბის გა რე შე ხორ ცი ელ დე ბა. შე სა ბა მი სი კო მი სი ის წევ რებს ხალ ხი არ 
იც ნობს. უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, მათ მხო ლოდ კო მი სი ის ერ თი რო მე ლი მე 
წევ რის ვი ნა ო ბა იცი ან;

თ) გა სახ ლე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის დარ ღ ვე ვით, შემ თხ ვე-
ვე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბით ხდე ბა;

ი) გა სახ ლე ბა ხდე ბა ღა მით, წლის ცივ სე ზონ ში, მათ შო რის, სკო ლებ ში 
მიმ დი ნა რე გა მოც დე ბის დროს ან გა მოც დე ბის წინ, რაც სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის დარ ღ ვე ვა ა;

კ) გა რე შე დამ კ ვირ ვებ ლებს გა სახ ლე ბის პრო ცეს ზე დას წ რე ბის სა შუ-
ა ლე ბა არ ეძ ლე ვათ;

ლ) გა სახ ლე ბის დროს საფ რ თხე ექ მ ნე ბა ადა მი ა ნე ბის უსაფ რ თხო ე ბას, 
ილა ხე ბა მა თი ღირ სე ბა და იზღუ დე ბა თა ვი სუფ ლე ბა (მაგალითად, ხდე-
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ბა შე ნო ბის ნგრე ვა მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იქი დან ადა მი ა ნე ბი არ გა-
მო დი ან);

მ) ძა ლის გა მო ყე ნე ბის დროს არ არის და ცუ ლი პრო პორ ცი უ ლო ბი სა და 
აუცი ლებ ლო ბის პრინ ცი პი;

ნ) გა სახ ლე ბულ პი რებს არ ეძ ლე ვათ ახა ლი საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის 
მო ძი ე ბი სა და იქ საცხოვ რებ ლად გა დას ვ ლის სა შუ ა ლე ბა;

ო) უძ რავ ქო ნე ბას თან ერ თად ზი ან დე ბა, ნად გურ დე ბა და იკარ გე ბა 
მოძ რა ვი ქო ნე ბა (საყოფაცხოვრებო ტექ ნი კა, ტან საც მე ლი, ავე ჯი და 
ა.შ.), ოფი ცი ა ლუ რი და პი რა დი სა ბუ თე ბი. მო ქა ლა ქე ე ბის ქო ნე ბა ნგრე-
ვა ში მო ყო ლი ლი უბ ნი დან არ გა აქვთ, ხო ლო გა ტა ნის დროს და ცუ ლი 
არ არის; მა თი მო ძი ე ბი სა და დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით არ ხდე ბა შე სა ბა მი სი 
ფორ მა ლო ბე ბის დაც ვა;

პ) იყი დე ბა სახ ლის მხო ლოდ ნა წი ლი (მაგალითად, ბი ნა ში ყი დუ ლო ბენ 
და ან გ რე ვენ მხო ლოდ სამ ზა რე უ ლოს, ბი ნის დარ ჩე ნილ ნა წილს კი არ 
ყი დუ ლო ბენ, ან ან გ რე ვენ სახ ლის ღო ბეს და სა ა ბა ზა ნოს, რო ცა თვით 
სახლს არ ყი დუ ლო ბენ და ა.შ.).

prob le me bi mi wis Ca mor T me vi sa da mo sax le o bis ga sax le bis Sem deg

ა) დან გ რე უ ლი ნა გე ბო ბე ბის თ ვის და უძ რა ვი ქო ნე ბის თ ვის შე თა ვა ზე ბუ-
ლი კომ პენ სა ცია არ არის სა მარ თ ლი ა ნი და არ შე ე სა ბა მე ბა სა ბაზ რო ფა-
სებს, რაც კომ პენ სა ცი ის თან ხით მსგავ სი და შე სა ბა მი სი ხა რის ხის ახა ლი 
საცხოვ რებ ლის ყიდ ვას იმა ვე უბან ში შე უძ ლე ბელს ხდის. 60 კვად რა ტულ 
მეტ რ ზე მე ტი ფარ თო ბის მფლო ბე ლე ბი ფუ ლად კომ პენ სა ცი ას სა ერ-
თოდ არ იღე ბენ. მათ მხო ლოდ სხვა უბან ში გა და სახ ლე ბას სთა ვა ზო ბენ. 
ჩა მორ თ მე უ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის სა ნაც ვ ლოდ შე თა ვა ზე ბუ ლი ად გი ლე ბი 
ხა რის ხით, პი რო ბე ბი თა და მდე ბა რე ო ბით ძველ ად გი ლებ ზე უარე სია და 
უფ რო ცუდ მდგო მა რე ო ბა ში ა. ბავ შ ვებ მა უნ და გა მო იც ვა ლონ სკო ლე ბი, 
რად გან ახა ლი ბი ნა შორ სა ა, არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სამ სა ხურ ში და 
სამ სა ხუ რი დან მგზავ რო ბის ხარ ჯე ბი. კომ პენ სა ცი ის სა ხით გა და ცე მუ ლი 
ახა ლი საცხოვ რე ბე ლი გა უ რე მონ ტე ბე ლია და ცენ ტ რი დან და შო რე ბულ 
უბ ნებ ში მდე ბა რე ობს. სა ხელ მ წი ფო მათ არ არე გის ტ რი რებს, შე სა ბა მი-
სად, იური დი უ ლად და რე გის ტ რი რე ბუ ლი არც მცხოვ რებ ლე ბის უფ ლე ბე-
ბი ა, რა მაც მო მა ვალ ში შე იძ ლე ბა პრობ ლე მე ბი წარ მოშ ვას;

ბ) სა მარ თ ლი ა ნი კომ პენ სა ცი ის არარ სე ბო ბა გა სახ ლე ბულ პი რებს 
უარეს პი რო ბებ ში აყე ნებს. ისი ნი უფ რო ღა რიბ დე ბი ან, ქა ლა ქის ცენ ტ-
რი დან საცხოვ რებ ლად გა რე უბ ნებ ში გა და დი ან და ხან და ხან უსახ ლ კა-
რო დაც რჩე ბი ან;
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გ) არა ვი თა რი ღო ნის ძი ე ბე ბი არ ტარ დე ბა შშმ პირ თა და ავად მ ყო ფე-
ბი სათ ვის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის აღ მო სა ჩე ნად.

ამას გარ და, მო ქა ლა ქე ებს არა აქვთ კა ნო ნი ე რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა-
მო ყე ნე ბი სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბი სა და დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბე ბი სათ ვის 
ბრძო ლის სა შუ ა ლე ბა. ძა ლის გა მო ყე ნე ბით გა სახ ლე ბი სათ ვის სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ არის, რე კონ ს ტ-
რუქ ცი ა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი სტრუქ ტუ რე ბი და ორ გა ნო ე ბი გა მარ თუ ლად 
არ მუ შა ობს და, რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, ხალხს არ შე უძ ლია სა სა მარ-
თ ლოს იმედ ზე იყოს. სა სა მარ თ ლო ე ბი აზერ ბა ი ჯან ში რე გუ ლა რუ ლად 
იღე ბენ უსა მარ თ ლო და უკა ნო ნო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რომ ლე ბიც ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის პრინ ცი პებს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. სა სა მარ თ ლო 
გან ხილ ვე ბი ძა ლი ან დიდ ხანს გრძელ დე ბა: სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას შე იძ ლე ბა ერ თი ან ორი წე ლი წა დიც კი დას ჭირ დეს, ნგრე ვი სა 
და ძა ლის გა მო ყე ნე ბით გა მო სახ ლე ბის პრო ცე სე ბი კი არც სა სა მარ თ ლო 
გან ხილ ვე ბის პე რი ოდ ში წყდე ბა.

zohrab ismaili
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თა თულ აკო ფი ა ნი შე ის წავ ლის სომ ხურ - თურ ქულ ურ თი ერ თო ბებს და 

მთი ა ნი ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქტს. მი სი სტა ტი ე ბი რე გუ ლა რუ ლად იბეჭ-
დე ბა სომ ხე თის მე დი ა ში. 2009 წლი დან აკო ფი ა ნი Civilitas Foundation-
ის ანა ლი ტი კო სად მუ შა ობს. აკო ფი ა ნი ორი წიგ ნის ავ ტო რი ა. პირ ვე ლი 
მო ნოგ რა ფი ა, სა ხელ წო დე ბით „ყარაბაღის დღი უ რი: მწვა ნე და შა ვი” 
პირ ვე ლად 2008 წელს გა მო ვი და და დღეს უკ ვე მი სი მე სა მე გა მო ცე მა 
იბეჭ დე ბა სომ ხეთ ში. წიგ ნი ითარ გ მ ნა ინ გ ლი სურ, რუ სულ, გერ მა ნულ, 
თურ ქულ და არა ბულ ენებ ზე. მე ო რე წიგ ნი, „სომხები და თურ ქე ბი” 2012 
წელს გა მო ვი და და მი სი ინ გ ლი სუ რი ვერ სი აც არ სე ბობს. ავ ტო რი ამ ჟა-
მად ახალ წიგ ნ ზე მუ შა ობს, რო მე ლიც ეხე ბა სომ ხე თის სა ში ნაო და სა გა-
რეო პო ლი ტი კურ კურსს, 1988 წლი დან დღე ვან დე ლო ბამ დე. აკო ფი ან მა 
და ამ თავ რა ერევ ნის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ჟურ ნა ლის ტი კის ფა-
კულ ტე ტი და სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რივ საქ მე თა ინ ს ტი ტუ ტი თბი-
ლის ში.

ქე ნან ალი ე ვი რა დიო თა ვი სუფ ლე ბის აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი სამ სა ხუ რის 
დი რექ ტო რი ა. ეს რა დიო აზერ ბა ი ჯან ში წარ მო ად გენს და მო უ კი დე ბე ლი 
ინ ფორ მა ცი ის და ახა ლი ამ ბე ბის წამ ყ ვან წყა როს, რო მელ საც გა მო არ-
ჩევს მი სი პორ ტა ლი აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რის შე სა ხებ, სა ტი რუ-
ლი შოუ და ან ტი კო რუფ ცი უ ლი, სა გა მო ძი ე ბო ჟურ ნა ლის ტუ რი პრო ექ-
ტი. ალი ე ვი რა დიო თა ვი სუფ ლე ბას 2004 წელს შე უ ერ თ და. მა ნამ დე ის 
ვა შინ გ ტონ ში მუ შა ობ და, ამე რი კის ხმის თ ვის, რო გორც ტე ლე და რა დიო 
ჟურ ნა ლის ტი და აშუ ქებ და აშ შ -ის, რე გი ო ნულ და სა ერ თა შო რი სო პო-
ლი ტი კას და ენერ გე ტი კის სა კითხებს. 2003 წელს ალი ე ვი ამე რი კის ხმის 
ოქ როს მედ ლით და ჯილ დოვ და პრო ფე სი უ ლი მიღ წე ვე ბის თ ვის. ქე ნან 
ალი ე ვი და ი ბა და ნა ხი ჩე ვან ში და სწავ ლობ და ჟურ ნა ლის ტი კას ბა ქო სა 
და ვა შინ გ ტონ ში. ფლობს აზერ ბა ი ჯა ნულ, ინ გ ლი სურ, რუ სულ და თურ-
ქულ ენებს.

სა ლო მე ასა თი ა ნი რა დიო თა ვი სუფ ლე ბის ქარ თუ ლი სამ სა ხუ რის 
კო რეს პონ დენ ტი ა. ის აშუ ქებს პო ლი ტი კის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის და 
კულ ტუ რის მიმ დი ნა რე სა კითხებს. მა ნამ დე, ასა თი ა ნი მუ შა ობ და რა-
დიო თა ვი სუფ ლე ბის და მო უ კი დე ბელ კო რეს პონ დენ ტად და ამ ზა დებ-
და ყო ველ კ ვი რე ულ პროგ რა მას სა ქარ თ ვე ლო ში მრა ვალ ფე როვ ნე ბის, 
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ტო ლე რან ტო ბის და უმ ცი რე სო ბე ბის სა კითხებ ზე. მო პო ვე ბუ ლი აქვს 
გენ დე რის კვლე ვებ ში ფი ლო სო ფი ის მა გის ტ რის ხა რის ხი ცენ ტ რა ლუ რი 
ევ რო პის უნი ვერ სი ტეტ ში, მე დი ის კვლე ვებ ში მა გის ტ რის ხა რის ხი ბრი-
ტა ნე თის სა სექ სის უნი ვერ სი ტეტ ში და ბა კა ლავ რის ხა რის ხი კი ნომ ცოდ-
ნე ო ბა ში თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში. ჟურ ნა ლის ტად მუ შა-
ო ბის დაწყე ბამ დე, ასა თი ა ნი ლექ ცი ებს კითხუ ლობ და თბი ლი სის სა ხელ-
მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში და როკ მუ სი კის დი ჯე ად მუ შა ობ და ერ თ -ერ თ 
ად გი ლობ რივ რა დი ო სად გურ ზე. 

რაჰ მან ბა და ლო ვი ფლობს დოქ ტო რის ხა რისხს ფი ლო სო ფი ა ში.  
პროფესორი ბა და ლო ვი რამ დე ნი მე წიგ ნი სა და 400-ზე მე ტი აკა დე მი უ-
რი და ჟურ ნა ლის ტუ რი სტა ტი ის ავ ტო რია კულ ტუ რი სა და სო ცი ო ლო გი-
ის სფე რო ებ ში. რო გორც წამ ყ ვა ნი მკვლე ვა რი, ამ ჟა მად მუ შა ობს აზერ-
ბა ი ჯა ნის მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის ფი ლო სო ფი ის, სო ცი ო-
ლო გი ი სა და სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუტ ში.

ად რი ან ბრის კუ ის ტო რი ი სა და ცი ვი ლი ზა ცი ის კვლე ვებ ში ფლობს 
დოქ ტო რის ხა რისხს, რო მე ლიც მან ფლო რენ ცი ა ში მდე ბა რე ევ რო პუ-
ლი უნი ვერ სი ტე ტის ინ ს ტი ტუტ ში მო ი პო ვა. ამ ჟა მად კითხუ ლობს კურ-
სებს „თანამედროვე ევ რო პა” და „ევროკავშირის სა გა რეო ურ თი ერ თო-
ბე ბი” პრა ღა ში გან თავ სე ბულ ნი უ -ი ორ კის უნი ვერ სი ტეტ ში. მი სი წიგ ნი 
„ტკბილ-მწარე ევ რო პა: ალ ბა ნუ რი და ქარ თუ ლი დის კურ სე ბი ევ რო პის 
შე სა ხებ, 1878-2008” გა მომ ცემ ლო ბამ Berghahn Books 2013 წელს და-
ბეჭ და. ბრის კუ ამ ჟა მად მუ შა ობს მო ნოგ რა ფი ა ზე „ცვლილების და სტა-
ბი ლუ რო ბის პო ლი ტი კა ოს მა ლე თის და რუ სე თის იმ პე რი ებ ში”. 

არ პი ნე გალ ფა ი ა ნი არის აქ ტი ვის ტი და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ტო რი დე მოკ რა ტი ის, გა რე მოს დაც ვით და სო ცი ა ლუ რი სა მარ-
თ ლი ა ნო ბის სფე რო ებ ში. გალ ფა ი ა ნი მუ შა ობს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ა ში „დემოკრატიისა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ინ ს ტი ტუ ტი”. მას 
მდი და რი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა აქვს გან ვი თა რე ბის და სა არ ჩევ-
ნო პრო ცე სე ბის სა კითხებ ში. 

ვლა დი მერ (ლადო) ვარ დო სა ნი ძე, არ ქი ტექ ტო რი -ურ ბა ნის ტი, თბი-
ლი სის სა ხელ მ წი ფო სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის პრო ფე სო რი. 1969 წელს და-
ას რუ ლა სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტექ ნი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტი არ ქი ტექ ტუ რის 
სპე ცი ა ლო ბით და სწავ ლა გა აგ რ ძე ლა მოს კოვ ში, ქა ლაქ თ მ შე ნებ ლო ბის 
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ცენ ტ რა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტის ას პი რან ტუ რა ში. 1978 წელს და იც ვა სა კან-
დი და ტო დი სერ ტა ცი ა. სხვა დას ხ ვა დროს მუ შა ობ და ძეგ ლ თა დაც ვის 
მთა ვარ სამ მარ თ ვე ლო ში, იყო „ჰაბიტატ-ჯორჯიას” დი რექ ტო რი, გა ე-
როს პროგ რა მა „ჰაბიტატის” ბი უ როს წევ რი, ურ ბა ნის ტ თა სა ერ თა შო-
რი სო სა ზო გა დო ე ბის ბი უ როს წევ რი, სა ქარ თ ვე ლოს არ ქი ტექ ტორ თა 
კავ ში რის თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე, სა ქარ თ ვე ლოს ურ ბა ნის ტ თა ასო-
ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე. მი სი პრო ფე სი უ ლი ინ ტე რე სე ბის სფე რო ე ბი ა: 
ურ ბა ნი ზა ცი ა, ქა ლა ქუ რი კულ ტუ რა, ურ ბა ნუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვა, 
ქა ლაქ თ მ შე ნებ ლო ბის თე ო რი ა, ქა ლაქ გან ვი თა რე ბის სო ცი ო კულ ტუ რუ-
ლი სა ფუძ ვ ლე ბი.

ზოჰ რაბ ის მა ი ლი მუ შა ობს „თავისუფალი ეკო ნო მი კის მხარ და ჭე რის” 
სა ზო გა დო ებ რივ ასო ცი ა ცი ა ში, გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის თა ნამ დე ბო-
ბა ზე ბაქოში. გარ და ამი სა, არის წევ რი ბან კე ბის მო ნი ტო რინ გის არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცი ის გამ გე ო ბი სა, რო მე ლიც წარ-
მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მა კონ ტ რო ლე ბელ 
ქსელს. არის რამ დე ნი მე კვლე ვი სა და ნაშ რო მის ავ ტო რი.

იანა კობ ზო ვა პო ლი ტი კის ასო ცი რე ბუ ლი მკვლე ვა რია სა ერ თა შო რი-
სო ურ თი ერ თო ბე ბის ევ რო პულ საბ ჭო ში. მი სი კვლე ვი თი ინ ტე რე სე ბი 
მო ი ცავს ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კას აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო-
რო ბის ქვეყ ნე ბი სა და რუ სე თის მი მართ, ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნებს, 
დე მოკ რა ტი ზა ცი ის პრო ცე სებს პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში. კობ ზო ვა თა-
ნა ავ ტო რია რამ დე ნი მე წიგ ნ ში შე სუ ლი თა ვე ბი სა აღ მო სავ ლეთ ევ რო-
პის შე სა ხებ (ბოლო პუბ ლი კა ცი ე ბი მო ი ცავს სტა ტი ებს ‘The Great Power 
(mis)Management’, 2011, და ‘Bruselenie valasiek’ [Slovakia’s new foreign 
policy], 2010), ისე ვე, რო გორც არის რამ დე ნი მე აკა დე მი ურ თუ ჟურ ნა-
ლის ტურ გა მო ცე მა ში და ბეჭ დი ლი სტა ტი ე ბი ს ავტორი.

და ვით ლო სა ბე რი ძემ თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში მო-
ი პო ვა ის ტო რი ულ მეცნიერებათა დოქ ტო რის ხა რის ხი. ამ ჟა მად, მას 
და კა ვე ბუ ლი აქვს რამ დე ნი მე თა ნამ დე ბო ბა: მუ შა ობს მშვი დო ბის, დე-
მოკ რა ტი ი სა და გან ვი თა რე ბის კავ კა სი ურ ინ ს ტი ტუტ ში, სა მო ქა ლა-
ქო გა ნათ ლე ბის ჯგუ ფის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად, ასე ვე გახ ლავთ გა ნათ ლე-
ბის პროგ რა მის კო ორ დი ნა ტო რი 1997 წლი დან. ამას თან, ლო სა ბე რი ძე  
მკვლე ვა რია ის ტო რი ი სა და ეთ ნოგ რა ფი ის ინ ს ტი ტუტ ის. და ვი თი 25-ზე 
მე ტი პუბ ლი კა ცი ის ავ ტო რი და 10 მო ნოგ რა ფი ის რე დაქ ტო რი ა.
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ლინ კოლნ მიჩელი ნი უ -ი ორ კ ში მცხოვ რე ბი მკვლე ვა რი და კონ სულ-
ტან ტი ა. ის ას წავ ლი და კო ლუმ ბი ის უნი ვერ სი ტეტ ში, ბრა უ ნის უნი ვერ სი-
ტეტ ში და სხვა არა ერთ კო ლეჯ სა თუ უნი ვერ სი ტეტ ში, რო გორც აშ შ - ში, 
ისე მის საზღ ვ რებს გა რეთ. გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს მრავალი სტა ტია სა-
ქარ თ ვე ლოს და ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში დე მოკ რა ტი ზა ცი ის სა კითხე-
ბის შე სა ხებ. მიჩელი ავ ტო რია წიგ ნე ბი სა „მერყევი დე მოკ რა ტი ა: ამე რი-
კის სა გა რეო პო ლი ტი კა და სა ქარ თ ვე ლოს ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ა” (Penn 
Press, 2008) და „ფერადი რე ვო ლუ ცი ე ბი” (Penn Press, 2012).

სერ გეი რუ მი ან ცე ვი ფლობს სო ცი ო ლო გი ის დოქ ტო რის ხა რისხს, მუ-
შა ობს მკვლევ რად აზერ ბა ი ჯა ნის მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის 
ფი ლო სო ფი ის, სო ცი ო ლო გი ი სა და სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუტ ში და არის 
დოქ ტო რის ხა რის ხის კან დი და ტი ბერ ლინ ში გან თავ სე ბუ ლი ჰუმ ბოლ დ-
ტის უნი ვერ სი ტე ტის ის ტო რი ის ინ ს ტი ტუტ ში. რუ მი ან ცე ვი 40-ზე მე ტი 
აკა დე მი უ რი სტა ტი ის ავ ტო რი ა. მი სი კვლე ვი თი ინ ტე რე სე ბის სფე რო ე-
ბი ა: მიგ რა ცია და დი ას პო რე ბი; ნა ცი ო ნა ლიზ მი და კონ ფ ლიქ ტე ბი; მეხ-
სი ე რე ბის პო ლი ტი კა/ კო მე მო რა ცი ა; საბ ჭო თა ნა ცი ო ნა ლუ რი და კულ-
ტუ რუ ლი პო ლი ტი კა; ქა ლა ქის სო ცი ო ლო გია და ან თ რო პო ლო გი ა.

ჩარლზ ფერ ბენ ქ სი ვა შინ გ ტონ ში გან თავ სე ბუ ლი ჰუდ სო ნის ინ ს ტი-
ტუ ტის უფ რო სი მკვლე ვა რი ა. იყო ჯონს ჰოპ კინ სის უნი ვერ სი ტე ტის სა-
ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის პრო ფე სო რი და ცენ ტ რა ლუ რი აზი ი სა 
და კავ კა სი ის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი. მუ შა ობ და აშ შ -ის სა ხელ მ წი ფო 
დე პარ ტა მენ ტის მდივ ნის მო ად გი ლის თა ნა შემ წედ და დე პარ ტა მენ ტის 
პო ლი ტი კის და გეგ მა რე ბის გუნ დის წევ რად. 1980 წელს იყო რო ნალდ 
რე ი გა ნის, ხო ლო 1988 წელს ჯორჯ ბუ შის (უფროსი) კამ პა ნი ის მრჩე ვე-
ლი სა გა რეო პო ლი ტი კის სა კითხებ ში. ფერ ბენ ქ სი მოღ ვა წე ობ და პო ლი-
ტი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ფა კულ ტეტ ზე იელი სა და ტო რონ ტოს უნი ვერ სი-
ტე ტებ ში.

მა ნა ნა ქოჩ ლა ძე არის ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ბან კე-
ბის მო ნი ტო რინ გის ქსე ლის კამ პა ნი ის წევ რი. რო გორც თბი ლის ში გან-
თავ სე ბუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი ჯგუ ფის „მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვის” დამ-
ფუძ ნე ბე ლი, ის ამ ჯგუ ფის თავ მ ჯ დო მა რე და აგ რეთ ვე სა ერ თა შო რი სო 
სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის პროგ რა მის კო ორ დი ნა ტო რი ა. 2004 წელს 
ქოჩ ლა ძემ მი ი ღო პრეს ტი ჟუ ლი პრი ზი – გოლ დ მა ნის პრე მია გა რე მოს-
დაც ვით საქ მი ა ნო ბა ში, იმ კამ პა ნი ის თ ვის, რო მე ლიც მან აწარ მოა კა მა-
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თის საგ ნად ქცე უ ლი ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა დე ნის გარ შე-
მო. 2011 წელს აირ ჩი ეს აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის მმარ თ ვე ლი კო მი ტე ტის წევ რად. მა ნა ნამ 1994 
წელს და ამ თავ რა თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი და მო ი პო ვა 
ბი ო ლო გი ის მა გის ტ რის ხა რის ხი. არის რამ დე ნი მე ან გა რი შის და გა რე-
მოს დაც ვის სა კითხებ ზე პუბ ლი კა ცი ე ბის ავ ტო რი.

გა ი ა ნე შა გო ი ა ნი სწავ ლობ და ერევ ნის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
ის ტო რი ის ფა კულ ტეტ ზე, რო მე ლიც მან 1995 წელს და ამ თავ რა, ეთ ნოგ-
რა ფი ის გან ხ რით. არის სომ ხე თის მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის 
არ ქე ო ლო გი ი სა და ეთ ნოგ რა ფი ის ინ ს ტი ტუ ტის თა ნა მედ რო ვე ან თ რო-
პო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის მკვლე ვა რი. მი სი სა მეც ნი ე რო 
ინ ტე რე სე ბის სფე რო ე ბი ა: სომ ხუ რი ტრა დი ცი უ ლი და თა ნა მედ რო ვე რი-
ტუ ა ლე ბი, სე მი ო ტი კა, სომ ხუ რი კულ ტუ რა და სა ზო გა დო ე ბა, ურ ბა ნუ ლი 
და ვი ზუ ა ლუ რი ან თ რო პო ლო გი ა.

ივ ლი ა ნე ხა ინ დ რა ვა 1992 წლი დან არის რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ის 
წევ რი, 1992-95 და 2004-08 წლებ ში იყო სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წევ რი. 2012 წლის დე კემ ბ რი დან რეს პუბ ლი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ-
ტო რი ა. ივ ლი ა ნე ხა ინ დ რა ვა რამ დე ნი მე ასე უ ლი პუბ ლი კა ცი ის ავ ტო რია 
რო გორც ქარ თულ, ასე ვე უცხო ურ ბეჭ დურ და ელექ ტ რო ნულ მე დი ა ში; 
ის მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ი სა და სე მი ნა რის მო ნა წი ლე, 
მომ ხ სე ნე ბე ლი და მოწ ვე უ ლი ექ ს პერ ტი ა. პრო ფე სი ულ ინ ტე რეს თა ძი-
რი თა დი სფე რო ე ბი ა: ეროვ ნუ ლი და რე გი ო ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბა; კონ ფ-
ლიქ ტე ბი; დე მოკ რა ტია და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა; არ ჩევ ნე ბი.





ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი გერ მა ნი ის მწვა ნე თა პარ ტი ას თან ასო ცი რე ბუ ლი, იური დი უ ლად 

და მო უ კი დე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი ა, ხე ლი შე უწყოს 

პო ლი ტი კურ და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბას გერ მა ნი ა სა და მის ფარ გ ლებს გა რეთ; აგ რეთ-

ვე, დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებ ში სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბას, სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი-

კურ აქ ტი ვო ბას და გან ს ხ ვა ვე ბულ კულ ტუ რებს შო რის ურ თი ერ თ გა გე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი ცდი ლობს, და ეხ მა როს ხე ლოვ ნე ბა სა და კულ ტუ რას, მეც ნი ე რე-

ბა სა და კვლე ვებს, აგ რეთ ვე, გან ვი თა რე ბის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბას. მი სი საქ მი ა ნო ბა 

გა ნი საზღ ვ რე ბა ეკო ლო გი ის, დე მოკ რა ტი ის, სო ლი და რო ბი სა და არა ძა ლა დო ბის ფუნ და-

მენ ტუ რი პო ლი ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბით.

ფონ დის საქ მი ა ნო ბა მი მარ თუ ლია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წარ მო მავ ლო ბის, კულ ტუ რუ ლი თუ გენ-

დე რუ ლი იდენ ტო ბის, ან, პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ადა მი ან თა შო რის ურ თი ერ თ პა-

ტი ვის ცე მის დამ კ ვიდ რე ბი სა კენ. 

თა ვის მრა ვალ რიცხო ვან პარ ტ ნი ო რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი მი-

ის წ რაფ ვის გა აძ ლი ე როს გლო ბა ლუ რი ეკო ლო გი უ რი და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბა, იდე ე ბი სა 

და გა მოც დი ლე ბის გაც ვ ლა და ხე ლი შე უწყოს ადა მი ა ნე ბის გახ ს ნი ლო ბას ცვლი ლე ბე ბი-

სად მი.

ფონ დის საქ მი ა ნო ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის მა გა ლი თი – მი სი იდე ე ბი და 

პო ლი ტი კა ში მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის მხარ და ჭე რა. 

ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ რო 2003 წელს გა იხ ს ნა 

თბი ლის ში და ცდი ლობს, სა კუ თა რი წვლი ლი შე ი ტა ნოს რე გი ონ ში თა ვი სუ ფა ლი, სა მარ თ-

ლი ა ნი და ტო ლე რან ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. ფონ დი ხელს უწყობს ცალ-

კე უ ლი პი როვ ნე ბე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბას; ასე ვე, ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბე ბის ძი რი თად პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ცდი ლობს სა ზო გა დო ე ბი სა და პო ლი ტი კის 

არა დე მოკ რა ტი უ ლი და არა ტო ლე რან ტუ ლი გან წყო ბის შეც ვ ლას.

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ რო ხელს უწყობს ეთ ნო- პო ლი ტი კუ რი და ტე რი-

ტო რი უ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ას სა მარ თ ლი ა ნი და არა ძა ლა დობ რი ვი გზით 

და მხარს უჭერს ადა მი ა ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის მდგრად გან ვი თა რე ბას. ფონ დი ხელს 

უწყობს სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის კულ ტუ რის ამაღ ლე ბას, რა თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 

პრო ცე სი უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი და გამ ჭ ვირ ვა ლე გახ დეს.
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