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2013 წლის 22 სექ ტემ ბ რის ბუნ დეს ტა გის 
არ ჩევ ნებ მა ერ თი გა მოკ ვე თი ლი გა მარ-
ჯ ვე ბუ ლი გა მო ავ ლი ნა: ან გე ლა მერ-

კელ მა, ორი მო კავ ში რე პარ ტი ი სა გან შემ დ გა-
რი  კონ სერ ვა ტუ ლი სამ ყა როს მბრძა ნე ბელ მა, 
ტრი უმ ფით და ას რუ ლა პრო ცე სი, და იმ სა ხუ რა 
პრეს ტი ჟი, გა იმ ყა რა მდგო მა რე ო ბა და თა ვი 
მსოფ ლი ოს ორი ლე გენ დის – კონ რად ადე ნა-
უ ე რის და ჰელ მუტ კო ლის – ღირ სე ულ შთა მო-
მავ ლად წარ მო ა ჩი ნა. დი ახ, ერთ დროს კო ლის 
„პატარა გო გო ნა” სა კუ თა რი პარ ტი ის „დიდი 
ქალ ბა ტო ნი” გახ და. ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ-
ლი კავ ში რი სა (CDU) და ქრის ტი ან - სო ცი ა ლუ-
რი  კავ ში რის (CSU) ბრწყინ ვა ლე გა მარ ჯ ვე-
ბას თან შე და რე ბით სხვა პარ ტი ე ბის შე დე გე ბი 
აშ კა რა წა რუ მა ტებ ლო ბად გა მო ი ყუ რე ბა. ერ-
თა დერ თი, რა ზეც კა მა თია შე საძ ლე ბე ლი, წა-
რუ მა ტებ ლო ბის ხა რის ხი ა. ყვე ლა ზე ხელ მო-
ცა რუ ლი მა ინც თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტია (FDP) აღ მოჩ ნ და, რად გან იგი, პირ ვე-
ლად გერ მა ნი ის ფე დე რა ლუ რი რეს პუბ ლი კის 
სა პარ ლა მენ ტო ის ტო რი ა ში, ბუნ დეს ტა გი დან 
გა უ ჩი ნარ და.1 ეგ რეც მო უხ დე ბათ, იტყ ვის 
ბევ რი ამ პარ ტი ა ზე, რო მელ მაც სრუ ლე ბით 
და კარ გა სა კუ თა რი პრო ფი ლი, და რომ ლის 
არ სე ბო ბის ერ თა დერ თი გა მარ თ ლე ბა „დიდი 
ბი ჭე ბის” (ბოლო ხანს ეს მხო ლოდ და მხო-
ლოდ გერ მა ნი ის ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი 
კავ ში რის და ბა ვა რი ის ქრის ტი ან - სო ცი ა ლუ რი 
კავ ში რის გა ერ თი ა ნე ბა (CDU/CSU) იყო) მმარ-
თ ვე ლო ბით შე საძ ლებ ლო ბებ თან  და ნა მა ტო ბა 
იყო.

ამის მი ზე ზად  შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს ის, 
რომ, მრა ვა ლი თვალ საზ რი სით, გერ მა ნუ ლი 
ლი ბე რა ლიზ მის ისე დაც სუს ტი ტრა დი ცია 
(ყოველთვის გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბად გან ვი-
თა რე ბუ ლი, ვიდ რე და სავ ლე თის სხვა დე მოკ-
რა ტი ებ ში) დი დი ხა ნი ა, რაც მწვა ნე ე ბის მი ერ 
არის უზურ პი რე ბუ ლი. მათ შეძ ლეს და გერ-
მა ნი ის ლი ბე რა ლიზ მის ყვე ლა ზე სი ცოცხ ლი-
სუ ნა რი ან ძა ლად ჩა მო ყა ლიბ დ ნენ.

რო გორც არ უნ და უყუ რებ დეთ თა ვი სუ ფა ლი 
დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის (FDP) სა ვა რა უ დოდ 
გრძელ ვა დი ან (თუ არა სა მუ და მო) გაქ რო-

ბას პარ ლა მენ ტი დან, სი ხა რუ ლით თუ მწუ-
ხა რე ბით, ფაქ ტი ფაქ ტად რჩე ბა: ამ ახა ლი 
სი ტუ ა ცი ის გა მო კო ა ლი ცი ე ბის არით მე ტი-
კა და ვექ ტო რე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე იც ვა-
ლა. ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რის და 
ქრის ტი ან - სო ცი ა ლუ რი კავ ში რის გა ერ თი ა-
ნე ბას თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი-
ის, მარ თა ლია მცი რე, მაგ რამ მა ინც, პარ ტ-
ნი ო რო ბის იმე დი ვე ღარ ექ ნე ბა. მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, რამ დე ნი პარ ტია იღებს კო ა ლი ცი ურ 
თა მა შებ ში მო ნა წი ლე ო ბას – ოთხი თუ ხუ თი 
(აქ ბა ვა რი ის ქრის ტი ან - სო ცი ა ლურ კავ შირს 
(CSU) ფე დე რა ლურ თა მაშ ში ცალ კე მო თა მა-
შედ არ ვთვლით).

ამ არ ჩევ ნებ ში კი დევ ერ თი ძლი ე რი მარ ცხი 
გერ მა ნი ის სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი ულ მა პარ-
ტი ამ (SPD) გა ნი ცა და. მან თა ვი სი არ სე ბო ბის 
მთე ლი ის ტო რი ის მან ძილ ზე ბო ლო დან მე ო-
რე შე დე გი უჩ ვე ნა. ალ ბათ ეჭ ვი არ უნ და შეგ-
ვე პა როს, რომ იგი ამ წა რუ მა ტებ ლო ბის გა-
ბა თი ლე ბას ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი კავ-
ში რის და ქრის ტი ან - სო ცი ა ლუ რი კავ ში რის 
გა ერ თი ა ნე ბას თან (CDU/CSU) „დიდი კო ა ლი-
ცის” შექ მ ნის გზით მთავ რო ბა ში მოხ ვედ რით  
შე ეც დე ბა. თუმ ცა, ნაკ ლებ სა ვა რა უ დო ა, 
რომ მარ თ ვის ასეთ „ავსტრიულ” მო დელ ში 
(რომელიც ორი ვე ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ უკა-
ნას კ ნე ლი სა შუ ა ლე ბის სა ხით, ანუ უკე თე სი 
ალ ტერ ნა ტი ვის არ ქო ნის გა მო გა მო ი ყე ნე ბო-
და) მე ო რე ხა რის ხო ვან მა როლ მა გერ მა ნი ის 
სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია და აკ მა ყო-
ფი ლოს. ძლი ე რი მერ კე ლის სუს ტი პარ ტ ნი ო-
რის სტა ტუ სი ვერ გა აძ ლი ე რებს პარ ტი ის პო-
ლი ტი კურ პრო ფილს, რო მე ლიც  1983 წელს 
მწვა ნე ე ბის ას პა რეზ ზე გა მო ჩე ნის დრო ი დან  
სე რი ო ზულ ზე წო ლას გა ნიც დის.

და ჩვე  ნი მწვა  ნე  ე  ბი რა  ღას აკე  თე  ბენ? ამ კვი -
რას ისი  ნიც წა  გე  ბულ   თა სი  ა  ში მოხ   ვ   დ   ნენ, 
თუმ   ცა, შე  იძ   ლე  ბა ით   ქ   ვას, რომ მა  თი წა  რუ -
მა  ტებ   ლო  ბა თა  ვი  სუ  ფა  ლი დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი 
პარ   ტი  ის და სო  ცი  ალ   -   დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი პარ  -
ტი  ის მარ   ცხი  ვით მძი  მე არ ყო  ფი  ლა. მწვა ნე ე-
ბის ოდეს ღაც ბრწყინ ვა ლე აბ ჯარ ზე შე ი ნიშ-
ნე ბა მკვეთ რი ბზა რე ბი, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
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რომ მათ, სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე ბის მსგავ სად, 
კარ გად აქვთ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სა კუ თა-
რი პრო დუქ ტი, ისი ნი ჯე რაც ეკო ლო გი ის 
დამ ც ველ პარ ტი ად რჩე ბი ან და და დე ბი თად 
ასო ცირ დე ბი ან გა რე მოს დაც ვით სა კითხებ-
თან; ეს სა კითხე ბი კი იმ სა მო ქა ლა ქო თა ვი-
სუფ ლე ბებს მი ე კუთ ვ ნე ბა, რომ ლე ბიც ოდეს-
ღაც თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის 
იდენ ტი ფი კა ცი ის ძლი ერ მხა რეს წარ მო ად-
გენ და. 

რო გორც წი ნამ დე ბა რე წიგ ნ ში და მა ჯე რებ-
ლად არის ნაჩ ვე ნე ბი, 1983 წლის მარ ტ ში ბუნ-
დეს ტაგ ში შეს ვ ლის დღი დან და ახ ლო ე ბით 20 
წლის გან მავ ლო ბა ში ეს პარ ტია იყო „მაგარი”, 
ეს პარ ტია იყო „ავანგარდული”, ეს პარ ტია იყო 
„მოდური”; იგი ხალ ხის მზე რას იპყ რობ და და 
პრე სის ინ ტე რესს იწ ვევ და. ყო ვე ლი ვე ეს ჯერ 
კი დევ გარ კ ვე ულ წი ლად შე ი ნიშ ნე ბა, თუმ ცა 
გა ცი ლე ბით მცი რე მას შ ტა ბებ ში, ვიდ რე ად რე. 
სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, პო ლი ტი კის ყო ველ-
დღი ურ მა ორომ ტ რი ალ მა მწვა ნე თა ნა თე ბა 
გა ა ფერ მ კ რ თა ლა. ფუ კუ სი მას შე დე გე ბის დამ-
სა ხუ რე ბა ა,  რომ გერ მა ნულ სა ზო გა დო ე ბას 
ყო ვე ლი ვე ბირ თ ვუ ლის მი მართ პა ნი კუ რი ში ში 
გა აჩ ნი ა. ასე რომ არ ყო ფი ლი ყო, ვში შობ, რომ 
ბო ლო არ ჩევ ნებ ზე მწვა ნე ე ბის შე დე გე ბი გა ცი-
ლე ბით უარე სი იქ ნე ბო და. ასე რომ, ახ ლა ჩვენ 
მწვა ნე თა პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის ახალ ფა-
ზა ში შევ დი ვართ. შე საძ ლოა ქრის ტი ან - დე მოკ-
რა ტი უ ლი კავ ში რის და ქრის ტი ან - სო ცი ა ლუ რი 
კავ ში რის გა ერ თი ა ნე ბის „შავებთან”  კო ა ლი ცი-
ის შექ მ ნა (როგორც ეს არა ერ თხელ მომ ხ და რა 
რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე ფე დე რა ლუ რი 
მი წე ბის დო ნე ზე) მწვა ნე თათ ვის სი ცოცხ ლი-
სუ ნა რი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს. მწვა-
ნე თა ბევ რი ვე ტე რა ნი წევ რის თ ვის და ამომ რ-
ჩევ ლის თ ვის ამ ზღვა რის გა და ლახ ვა, ალ ბათ, 
ად რე ა, რად გან ისი ნი ყვე ლა ფერს, რაც კონ-
სერ ვა ტი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბის ორ პარ ტი ას თან 
არის და კავ ში რე ბუ ლი, ჯერ კი დევ ანა თე მას 
გა დას ცე მენ. თუმ ცა, სა ვა რა უ დოდ, მწვა ნე თა 
დამ ფუძ ნე ბე ლი თა ო ბის ამ ბირ თ ვის ასა კის მა-
ტე ბას თან ერ თად, ეს ვა რი ან ტი  მწვა ნე თა ახა-
ლი რე ა ლო ბის ნა წი ლი გახ დე ბა.

ერთ რა მე ზე შეგ ვიძ ლია ჩა მოვ ყა ლიბ დეთ: 
ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის, მათ შო რის გერ მა ნი ის, 
პო ლი ტი კა იმა ზე ბევ რად უფ რო მო უ ლოდ-
ნე ლი მოვ ლე ნე ბის მომ ს წ რე ა, ვიდ რე ფე დე-
რა ლურ დო ნე ზე „მწვანეების” და „შავების” 
გა ერ თი ა ნე ბა. ვინ იცის, იქ ნებ მწვა ნე ებს უფ-
რო მო ე წო ნოთ ხე ლი სუფ ლე ბა ში სხვა უფ რო-
სი პარ ტ ნი ო რის გვერ დით დგო მა, ვიდ რე ეს 
ოდეს ღაც მათ სო ცი ალ - დე მოკ რატ მა მებს და 
დე დებს მოს წონ დათ?

ან დ რეი ს. მარ კო ვი ცი
ენ არ ბო რი, მი ჩი გა ნი, 2013 წლის 23 ოქ ტომ ბე რი
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ნა
სი

ტ
ყვ

აო
ბა სა ინ ტე რე სო გა მოც დი ლე ბა ა, რო დე-

საც კარ გად ნაც ნობ ფე ნო მე ნებს გა-
რე დამ კ ვირ ვებ ლის თვა ლით უყუ რებ. 

ბევ რი რამ, რა საც მა ნამ დე თა ვის თა ვა დად 
აღიქ ვამ დი, გან ს ხ ვა ვე ბულ შე ფე რი ლო ბას 
იძენს. სწო რედ ასე თი გან ც და მე უფ ლე ბა, 
რო დე საც ან დ რეი მარ კო ვი ცის და იოზეფ 
კლა ვე რის ესეს ვკითხუ ლობ. ტექ ს ტი ისეა 
და წე რი ლი, თით ქოს და ავ ტო რე ბი მწვა ნე ებს 
სიყ ვა რულს უხ ს ნიდ ნენ. მკითხ ვე ლი მუდ მი-
ვად გრძნობს მარ კო ვი ცის აღ ტა ცე ბას ხსე-
ნე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ფორ მა ცი ის მი მართ, 
რომ ლის ახ ლო დან დაკ ვირ ვე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბის ნაკ ლე ბო ბას ავ ტო რი არა სო დეს გა-
ნიც დი და. აშ კა რა ა, რომ სწო რედ მწვა ნე ებ-
ში ხე დავს იგი სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი შე-
ხე დუ ლე ბე ბის და იმე დე ბის დი დი ნა წი ლის 
ანა რეკლს. მწვა ნე თა მოძ რა ო ბას მარ კო ვი ცი 
აფა სებს, რო გორც 1960-იანი წლე ბის დი დი 
პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი გარ ღ ვე ვის 
შე დეგს: როკ მუ სი კა და ჰი პე ბის მოძ რა ო ბა, 
ან ტი ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ვო ლუ ცია და ახა-
ლი მე მარ ცხე ნე ე ბი, სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე-
ბის თ ვის ბრძო ლა და ვი ეტ ნა მის ომის წი ნა-
აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბი, 
ფე მი ნიზ მი და ეკო ლო გი უ რი ცნო ბი ე რე ბის 
გა მოღ ვი ძე ბა. ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა-
ტებ ში ამ მე ტად ჭრელ მა მოძ რა ო ბამ პო ლი-
ტი კურ ინ ს ტი ტუ ტებ ზე მხო ლოდ არა პირ და-
პი რი ასახ ვა ჰპო ვა (თუმცა, მის გა რე შე ბილ 
კლინ ტო ნის და ბა რაკ ობა მას ფი გუ რე ბის 
არ სე ბო ბა სრუ ლი ად წარ მო უდ გე ნე ლი იქ ნე-
ბო და). გერ მა ნი ა ში კი ის და მო უ კი დე ბელ პო-
ლი ტი კურ ფორ მა ცი ად ჩა მო ყა ლიბ და.

უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ მწვა ნე თა პარ-
ტი ის და არ სე ბის პრო ცეს ში კონ სერ ვა ტო-
რუ ლი და ლი ბე რა ლუ რი სპექ ტ რი დან გად მო-
სუ ლებ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შეს. 
გერ მა ნი ის კვლავ გა ერ თი ა ნე ბის შემ დეგ კი 
აღ მო სავ ლეთ გერ მა ნე ლი უფ ლე ბა დამ ც ვე-
ლე ბის სა ხით და სავ ლე თის მე მარ ცხე ნე -ალ-
ტერ ნა ტი ულ მოძ რა ო ბას ახა ლი ელე მენ ტი, 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აქ ცენ ტე ბი და გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი ის ტო რი უ ლი გა მოც დი ლე ბა შე ე მა ტა. 
არა ვინ იცის, მო ა ხერ ხებ დ ნენ თუ არა მწვა-

ნე ე ბი 1990 წლის სა არ ჩევ ნო კრა ხის შემ დეგ 
რე ა ბი ლი ტა ცი ას, რომ არა აღ მო სავ ლეთ გერ-
მა ნე ლი დე პუ ტა ტე ბი „კავშირი 90”-დან და 
მა თი დრო უ ლი დახ მა რე ბა. თუმ ცა, მარ კო ვი-
ცი მარ თა ლი ა, რო დე საც მწვა ნე ებს იმ დი დი 
გარ ღ ვე ვის გრძელ ვა დი ან შე დეგს უწო დებს, 
რო მე ლიც „68”-ის სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი.

გერ მა ნი ის ბუნ დეს ტაგ ში მწვა ნე თა ფრაქ ცი-
ის პირ ვე ლი შეს ვ ლის მო მენ ტ ში, 1983 წლის 
გა ზაფხულ ზე, ეს წი ნა ის ტო რია ჯერ კი დევ 
აშ კა რად თვალ ში სა ცე მი იყო – არა მარ ტო 
ან ტი ბურ ჟუ ა ზი უ ლი ჰა ბი ტუ სის გა მო, არა-
მედ მა შინ დელ ბუნ დეს ტაგ ში ახ ლად შე სუ ლი 
ცალ სა ხა ინ დი ვი დუ ა ლის ტე ბის (და ეს ეხე ბა 
რო გორც ქა ლებს, ისე მა მა კა ცებს) მეტყ ვე-
ლე ბი დან, ტემ პე რა მენ ტი დან და თე მე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე. ამ დრო ის თ ვის უკ ვე გარ კ-
ვე უ ლი იყო, რომ მწვა ნე ე ბი, მა თი პირ ვე ლი 
სლო გა ნის მი უ ხე და ვად – „არც მარ ცხ ნივ, 
არც მარ ჯ ვ ნივ, არა მედ პირ და პირ”, სა კუ თა-
რი არ სით, ახა ლი მე მარ ცხე ნე ე ბის პრო ექტს 
წარ მო ად გენ დ ნენ – აქ აქ ცენ ტი „ახალზე” უნ-
და გა კეთ დეს – რად გა ნაც მათ პო ლი ტი კურ 
დღის წეს რიგ ში ახა ლი თე მე ბი შე მოჰ ქონ დათ 
და ახალ პო ლი ტი კურ სტილს ავი თა რებ დ ნენ, 
რომ ლე ბიც მათ გა ნას ხ ვა ვებ და რო გორც მე-
მარ ცხე ნე რა დი კა ლუ რი ჯგუ ფე ბის გან, ისე 
სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი ის გან.

მწვა ნე თა ევო ლუ ცია ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია 
წა ვი კითხოთ, რო გორც გა მიჯ ვ ნის ის ტო რი-
აც: თავ და პირ ვე ლი, რო გორც პო ლი ტი კუ-
რი, ისე კულ ტუ რუ ლი გა მო ყო ფა კონ სერ-
ვა ტი უ ლი კო ა ლი ცი უ რი პარ ტ ნი ო რე ბის გან, 
მოგ ვი ა ნე ბით კი – სო ცი ა ლის ტუ რი მიმ დი-
ნა რე ო ბე ბი დან, რომ ლებ საც აღარ სურ დათ 
მე მარ ცხე ნე ლი ბე რა ლუ რი და ეკო ლო გი უ რი 
რე ფორ მა ტო რუ ლი პარ ტი ის კენ მი მა ვა ლი 
გზის გაგ რ ძე ლე ბა. პარ ტია ად რე უ ლი წლე-
ბის მრა ვალ მა გა მო ჩე ნილ მა მო თა მა შემ და-
ტო ვა: ჰერ ბერტ გრულ მა, ოტო ში ლიმ, იუტა 
დიტ ფურ ტ მა, ვოლ ფ - დი ტერ ჰა ზენ კ ლე ვერ-
მა, რა ი ნერ ტრამ პერ ტ მა, ვი ლი ჰოს მა და 
სხვებ მა. ბუნ დეს ტაგ ში პირ ვე ლი ფრაქ ცი ი-
დან მხო ლოდ მარილუიზე ბე კი და ქრის ტი-
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ან შტო ბერ ლე ღა დარ ჩ ნენ. იმ აღ ტა ცე ბის 
უკან, რომ ლი თაც ორი ვე ავ ტო რი ად რე უ ლი 
წლე ბის სიჭ რე ლეს და მონ დო მე ბას აღ წერს, 
სას ტი კი ბრძო ლა იმა ლე ბა, რო მე ლიც მწვა-
ნე თა პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი ის გარ შე მო 
გა ჩა ღე ბუ ლი იყო და 1990-იან წლე ბამ დე არ 
წყდე ბო და. ამ ქა რიშ ხ ლებ თან შე და რე ბით, 
დღემ დე შე მორ ჩე ნი ლი ფლან გუ რი ბრძო ლე-
ბის ნიშ ნე ბი მხო ლოდ თბილ ნი ავს შე იძ ლე ბა 
შე ვა და როთ. მწვა ნე თა რი გებ ში არა სო დეს 
ყო ფი ლა ყო ველ მ ხ რი ვი კონ სენ სუ სის დო ნე 
ისე თი მა ღა ლი, რო გო რიც დღე სა ა. 

მარ კო ვი ცის თ ვის და კლა ვე რის თ ვის – რომ-
ლებ საც შე სა ნიშ ნა ვი ნაშ რო მის თ ვის მად-
ლო ბა უნ და მო ვახ სე ნოთ – მწვა ნე ე ბი ბო ლო 
30 წლის ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ პო ლი ტი-
კურ პრო ექტს წარ მო ად გე ნენ – არა  მარ ტო 
გერ მა ნი ის მას შ ტა ბით. „მწვანე” უკ ვე ჩა მო-
ყა ლიბ და გლო ბა ლურ სა მარ კო ნიშ ნად რო-
გორც პო ლი ტი კის, ისე ეკო ნო მი კის სფე-
რო ში. მას აიგი ვე ბენ ეკო ლო გი ურ პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბას თან, ენერ გი ის ალ ტერ ნა ტი ულ 
წყა რო ებ თან, პო ლი ტი კურ ჩარ თუ ლო ბას თან, 
კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ან მო გვა რე ბას თან 
და გენ დე რულ დე მოკ რა ტი ას თან, ანუ ადა მი-
ან თა უმე ტე სო ბის თ ვის ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ველ 
გა მოწ ვე ვებ თან. მოკ ლედ და კონ კ რე ტუ ლად: 
„მწვანე უბ რა ლოდ მა გა რი ა!”

გერ მა ნი ა ში მწვა ნე ე ბი ახალ პო ლი ტი კურ 
გან ზო მი ლე ბა ში გა და სას ვ ლე ლად ემ ზა დე ბი-
ან. სწო რედ ისი ნი წა რად გე ნენ მწვა ნე ე ბის და 
სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე ბის კო ა ლი ცი ის სა ხე-
ლით პრე მი ერ მი ნისტრს გერ მა ნი ის ფე დე რა-
ცი ის ყვე ლა ზე უფ რო ინ დუს ტ რი ულ ფე დე რა-
ცი ულ მხა რე ში, ქა ლა ქის მე რის არ ჩევ ნებ ში 
აგ რო ვე ბენ ხმა თა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო-
ბას და გერ მა ნულ პო ლი ტი კა ში აყა ლი ბე ბენ 
აშ კა რად დის ტან ცი რე ბულ მე სა მე ძა ლას. 
მიმ დი ნა რე წლის შე მოდ გო მა ზე მწვა ნე ე ბი 
ხელ მე ო რედ შე უ ტე ვენ ბუნ დეს ტაგს, თუმ-
ცა, 1998 წელ თან შე და რე ბით, ბევ რად უფ რო 
მყა რი პო ზი ცი ე ბი დან. თუ კი წარ სულს გა ვა-
ა ნა ლი ზებთ, ეს ყო ვე ლი ვე ზღა პარს წა ა გავს. 
მაგ რამ მწვა ნე თა წარ მა ტე ბა გერ მა ნი ა ში გა-

მო ცა ნა არ არის. ის ემ ყა რე ბა ნი ჭი ე რი, უაღ-
რე სად ერ თ გუ ლი და სწავ ლის უნა რის მქო-
ნე პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვის ტე ბის უნი კა ლურ 
ნაკ რებს, რომ ლე ბიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მო ი პო ვებ დ ა პა ტი ვის ცე მას სა კუ თა რი პრო-
ფე სი ო ნა ლიზ მის, კომ პე ტენ ტუ რო ბი სა და 
შრო მის მოყ ვა რე ო ბის თ ვის. თა ვი სუ ფა ლი 
დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
მწვა ნე ე ბი დღეს სე რი ო ზუ ლო ბის და, ამავ-
დ რო უ ლად, ტემ პე რა მენ ტის სა ნი მუ შო მა გა-
ლითს წარ მო ად გე ნენ. ამას თან, გერ მა ნი ის 
მწვა ნე ელი ტა მხო ლოდ აის ბერ გის მწვერ-
ვა ლი ა. მწვა ნე თა წარ მა ტე ბე ბის სა ფუძ ველს 
გა ნა პი რო ბებს ის ფაქ ტი, რომ ამ პარ ტი ას 
მყა რად აქვს ფე ხი მო კი დე ბუ ლი კო მუ ნა ლურ 
პო ლი ტი კა ში. ბევრ ქა ლაქ ში მწვა ნე ებს თა-
ნას წო რის პო ზი ცი ი დან შე უძ ლი ათ ელა პა რა-
კონ რო გორც სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი ულ პარ-
ტი ას, ისე ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი ულ კავ შირს. 
ჩვე ნი ორი ავ ტო რი ამას შემ დეგ ნა ი რად აღ-
წერს: მწვა ნე ე ბი შე ვიდ ნენ ის ტებ ლიშ მენ ტ ში 
ისე, რომ თვი თონ არ ქცე უ ლან ის ტებ ლიშ-
მენ ტად. ამ პო ზი ცი ას, შე საძ ლო ა, მო წი ნა-
აღ მ დე გე ე ბი გა მო უჩ ნ დეს, მაგ რამ ერ თი რამ 
ცხა დია – სწო რედ ეს თა ვი სე ბუ რე ბა გა ნა პი-
რო ბებს მწვა ნე თა სპე ცი ფი კურ გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლო ბას ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რის-
გან, სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი და თა ვი სუ ფა-
ლი დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ე ბის გან: მა ში ნაც 
კი, რო დე საც მწვა ნე პო ლი ტი კო სე ბი მა ღალ 
თა ნამ დე ბო ბებს იკა ვე ბენ, რო გორც წე სი, იგ-
რ ძ ნო ბა გარ კ ვე უ ლი კონ ფ ლიქ ტი პი როვ ნე-
ბას და ფუნ ქ ცი ას შო რის, იქ ნე ბა ეს მარ თ ვის 
უჩ ვე უ ლო სტი ლი თუ მათ მი ერ გა ტა რე ბუ ლი 
პო ლი ტი კის ში ნა არ სი. იოშ კა ფი შე რი სუ ლით 
და ხორ ცით სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე იყო, თუმ-
ცა, სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი მან ტი ის ქვე მო` დან 
დრო დად რო თავს გა მო ყოფ და მო ხუ ლიგ ნო 
მიდ რე კი ლე ბე ბის მქო ნე ფრან კ ფურ ტე ლი 
მე მარ ცხე ნე ექ ს ტ რე მის ტი. ყველ გან, სა დაც 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში მწვა ნე ე ბი არი ან, ისი ნი სა-
კუ თარ სტა ტუს კ ვოს არ სცილ დე ბი ან. ყო ვე-
ლი შემ თხ ვე ვის თ ვის, მათ გან სწო რედ ამას 
ელი ან. ამ დე ნად, პარ ტი ას დღემ დე აქვს პრე-
ტენ ზია ალ ტერ ნა ტი უ ლი პო ლი ტი კის შე თა-
ვა ზე ბა ზე, იმის მი უ ხე და ვად, რომ ად რე უ ლი 
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წლე ბის რა დი კა ლუ რი პრო ფი ლის ად გი ლი 
თან და თან სა მო ქა ლა ქო ჰა ბი ტუს მა და ი კა ვა. 

არ იქ ნე ბო და სწო რი, მწვა ნე თა წარ მა ტე ბა 
მხო ლოდ მათ თ ვის რომ მიგ ვე წე რა. გა დამ წყ-
ვე ტი ფაქ ტო რი სხვა იყო: მწვა ნე ებ მა წა მოჭ-
რი ლი თე მე ბით ზუს ტად და ა ფიქ სი რეს სა კუ-
თა რი ეპო ქის მა ჯის ცე მა. თა ვი დან ვე არ სე-
ბობ და უშუ ა ლო კავ ში რი მწვა ნე თა პრინ ცი-
პებ სა და ცნო ბილ „ცაიტგაისტს” შო რის. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, მწვა ნე ე ბი სა ზო გა დო ე ბის 
სიღ რ მე ებ ში არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბის პო-
ლი ტი კურ გა მო ხა ტუ ლე ბას წარ მო ად გე ნენ. 
მარ კო ვი ცი და კლა ვე რი გა მოკ ვე თენ მწვა-
ნე თა პროგ რა მის ოთხ ძი რი თად საყ რ დენს: 
ეკო ლო გი ა, ქალ თა და გენ დე რუ ლი პო ლი ტი-
კა, მშვი დო ბის პო ლი ტი კა და საპარლამენტო-
წარმომადგენლობითი დე მოკ რა ტი ის გა ფარ-
თო ე ბა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის ახა ლი 
ფორ მე ბის სა შუ ა ლე ბით. 

მწვა ნე ე ბი პირ ვე ლე ბი იყ ვ ნენ ღი რე ბუ ლე ბა-
თა სო ცი ა ლუ რი გა და ფა სე ბის საქ მე ში, ამა-
ვე დროს, სა ზო გა დო ე ბაც მწვა ნე ე ბის კენ იყო 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი. სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან 
ზურ გის გა მაგ რე ბის გა რე შე მწვა ნე ე ბი ვე-
რას დ როს შეძ ლებ დ ნენ სა კუ თა რი თე მე ბის 
პო ლი ტი კურ დღის წეს რიგ ში ესო დენ წარ მა-
ტე ბულ რე ა ლი ზა ცი ას.

მწვა ნე თა ის ტო რია იდე ა ლუ რი წარ მა ტე-
ბის ის ტო რი ას რომ არ წარ მო ად გენ და (და 
არ წარ მო ად გენს), ნათ ლად ჩანს თე მა ში 
„მშვიდობა”. არა მხო ლოდ იმის გა მო, რომ 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მიზ ნით სამ ხედ რო ინ ტერ-
ვენ ცი ე ბის თე მის გან ხილ ვის პრო ცეს ში მწვა-
ნე ებ მა მძი მე რყე ვე ბი გა და ი ტა ნეს – რო გორც 
ცნო ბი ლი ა, დე ბა ტებ მა ბოს ნი ა ში, კო სო ვოს 
ომ სა და ავ ღა ნეთ ში ბუნ დეს ვე რის2 მივ ლე ნის 
შე სა ხებ პარ ტია გახ ლე ჩის პი რას მი იყ ვა ნა. 
მარ კო ვი ცი სა მარ თ ლი ა ნად შე ნიშ ნავს, რომ 
გერ მა ნელ თა გა მოკ ვე თი ლი ზიზღი ნე ბის მი ე-
რი სა ხის სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ე ბის მი მართ 
არ არის მხო ლოდ მშვი დო ბის მოყ ვა რე ო ბის 
შე დე გი. არ სე ბობს წმინ და ეგო ის ტუ რი მიდ-
გო მაც: „ჩვენ გა რე შე!” – მო რა ლის ტუ რი აღ-

მა ტე ბუ ლო ბის სარ ჩულ ში მოქ ცე უ ლი პო ზი-
ცი ა, რომ ლი და ნაც ვერ მახ ტის თა ო ბის წარ-
მო მად გე ნელ თა შვი ლე ბი და შვი ლიშ ვი ლე ბი 
ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებს და ის რა ელს 
გად მოჰ ყუ რე ბენ. ისე ვე, რო გორც წარ მო უდ-
გე ნე ლია მო რა ლუ რად შე უბღა ლა ვი სამ ხედ-
რო ინ ტერ ვენ ცი ე ბის არ სე ბო ბა, ად ვი ლი წარ-
მო სად გე ნი ა, რომ სა ერ თა შო რი სო სამ ხედ რო 
მი სი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე უარის თქმამ, შე-
საძ ლო ა, დახ მა რე ბა ზე უარის თქმის შე ფე რი-
ლო ბა შე ი ძი ნოს. მწვა ნე ე ბის თ ვის ერ თ -ერთ 
ყვე ლა ზე მძი მე გაკ ვე თილს წარ მო ად გენს 
იმის შე მეც ნე ბა, რომ ლა ტენ ტუ რი კონ ფ-
ლიქ ტი ისეთ ხედ ვებს შო რის, რო გო რე ბი ცაა 
„აღარასოდეს ომი” და „აღარასოდეს გე ნო-
ცი დი”, შე უძ ლე ბე ლია ცალ მ ხ რი ვად იქ ნას 
ამოხ ს ნი ლი.

თუ კი ამ უაღ რე სად ჭრე ლი პო ლი ტი კუ რი 
გუნ დის ბუნ დეს ტაგ ში შეს ვ ლი დან გა სულ 
ოც და ათ წელს გა დავ ხე დავთ, გა მო იკ ვე-
თე ბა ორ მა გი ტრან ს ფორ მა ცი ის პრო ცე სი: 
მწვა ნე ებ მა შეც ვა ლეს სა ზო გა დო ე ბა, ხო ლო 
გერ მა ნი ის პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მო ნა-
წი ლე ო ბამ შეც ვა ლა მწვა ნე ე ბი. დღეს ისი ნი 
ამ კონ ტექ ს ტის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს წარ მო-
ად გე ნენ, მაგ რამ მა ინც სხვე ბის გან გან ს ხ ვა-
ვე ბუ ლე ბი რჩე ბი ან. მწვა ნე ე ბი მხარს უჭე რენ 
გლო ბა ლურ ცვლი ლე ბებს და, ამავ დ რო უ-
ლად, მყა რად დგა ნან მი წა ზე, რა თა არ და უშ-
ვან სა ზო გა დო ე ბის ჩათ რე ვა სა რის კო ავან-
ტი უ რებ ში. 

მწვა ნე თა წარ მა ტე ბის უმ თავ რე სი ინ დი კა-
ტო რი მათ მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ-
რი პრო ექ ტე ბია – ატო მურ ენერ გი ა ზე უარის 
თქმით დაწყე ბუ ლი და იმიგ რან ტ თა შე სა ხებ 
კა ნო ნით დამ თავ რე ბუ ლი. ამას თან, ხაზ გა-
სას მე ლია წარ მა ტე ბის ორი დი დი ის ტო რი ა: 
ენერ გე ტი კის და გა რე მოს დაც ვის პო ლი-
ტი კა და ახა ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით მწვა ნე ებ მა ფუნ და მენ ტუ რი 
ცვლი ლე ბე ბის ინი ცი რე ბა შეძ ლეს: აქ ვე უნ და 
აღი ნიშ ნოს რო გორც ქალ თა რო ლის გაძ ლი-
ე რე ბა, ისე ჰო მო სექ სუ ა ლი და ლეს ბო სე ლი 
წყვი ლე ბის თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა, პო ლი-
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ტი კა ში მიგ რან ტე ბის ჩარ თუ ლო ბა, ახა ლი 
კა ნო ნი გერ მა ნი ის მო ქა ლა ქე ო ბის შე სა ხებ 
და სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის უამ რა ვი და 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ფორ მა, რომ ლე ბიც დრო-
თა გან მავ ლო ბა ში ყო ველ დღი უ რო ბის გა ნუ-
ყო ფელ ნა წი ლად იქ ცა. ამ ტრან ს ფორ მა ცი ის 
პრო ცეს ში მწვა ნე ე ბი ღი რე ბუ ლე ბა თა ცვლი-
ლე ბის რუ პორს და მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას 
წარ მო ად გენ დ ნენ. ლა პა რა კია იმ ღი რე ბუ ლე-
ბებ ზე, რო მელ თა ერ თ გუ ლე ბაც სხვა პარ ტი-
ებს ხში რად იმა ზე უფ რო ხან დაზ მუ ლე ბად 
წარ მო ა ჩენს, ვიდ რე ისი ნი რე ა ლუ რად არი ან.

ნუ და ვას რუ ლებთ პე სი მის ტურ ნო ტა ზე. 
მწვა ნე ებ მა უკ ვე ბევრს მი აღ წი ეს, თუმ ცა 
ეკო ლო გი უ რი და სო ლი და რუ ლი სა ზო გა დო-
ე ბის კენ მი მა ვალ გზა ზე გა სა კე თე ბე ლი ჯერ 
კი დევ ბევ რი ა. 

რალფ ფიუქსი
ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის თავ მ ჯ დო მა რე

ბერლინი, თებერვალი, 2013
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2013 წლის 6 მარტს შეს რულ დე ბა3 ოც-
და ა თი წე ლი იმ ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვი მო-
მენ ტი დან, რო ცა ევ რო პუ ლი კონ ტ რ-

კულ ტუ რის წარ მო მად გენ ლე ბი, უპირ ვე ლე-
სად, ძვე ლი „ახალი მე მარ ცხე ნე ე ბის” საკ ვან-
ძო ფი გუ რე ბი, ცნო ბი ლი სა მოც დარ ვი ა ნე ბის 
ცოცხა ლი მომ ს წ რე ე ბი, მოკ ლედ რომ ვთქვათ 
– იმ ბურ ჟუ ა ზი უ ლი კულ ტუ რის ჰე გე მო ნი ის 
და სას რუ ლის, შე საძ ლო ა, ყვე ლა ზე ძლე ვა-
მო სი ლი სიმ ბო ლო ე ბი, რო მე ლიც კა პი ტა ლის-
ტურ ქვეყ ნებ ში სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბას 
ვიქ ტო რი ა ნუ ლი ეპო ქი დან მო ყო ლე ბუ ლი გან-
საზღ ვ რავ და, ბად გო დეს ბერ გის შტად ტ ჰა-
ლე ში4 მთე ლი ღა მე ზე ი მობ დ ნენ. სა უ ბა რია 
მწვა ნე ებ ზე.5 მი ზე ზი: მა თი ტრი უმ ფა ლუ რი 
შეს ვ ლა ბუნ დეს ტაგ ში და ამით ახა ლი ეპო ქის 
და საწყი სი რო გორც გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ-
ლი რეს პუბ ლი კის ის ტო რი ა ში, ისე, გარ კ ვე-
უ ლი თვალ საზ რი სით, ყვე ლა იმ ქვე ყა ნა ში, 
სა დაც გან ვი თა რე ბუ ლი სამ რეწ ვე ლო კა პი ტა-
ლიზ მი ლი ბე რა ლურ - დე მოკ რა ტი ულ წყო ბა-
ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი.6 მერ წყუ ლის ერამ ბო ლოს 
და ბო ლოს და ტო ვა ბერ კ ლის, კო ლუმ ბი ის, 
პა რი ზის და ბერ ლი ნის თა ვი სუ ფა ლი უნი ვერ-
სი ტე ტე ბის კამ პუ სე ბი – არ უნ და დაგ ვა ვიწყ-
დეს არც ნი უ -ი ორ კის ბროდ ვეი და ლონ დო ნის 
ვესტ ენ დი, რომ ლებ მაც მი უ ზიკ ლით „თმები” 
(„This is the dawning of the age of Aquarius”) და-
ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს ახა ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გან ზო მი ლე ბა შე მა ტეს – მარ თა ლი ა, კო მერ-
ცი ა ლი ზე ბუ ლი, მაგ რამ, შე საძ ლო ა, სწო რედ 
ამი ტო მაც ძალ ზე ექ ს პ რე სი უ ლი მუ სი კის და 
სიმ ღე რის წყა ლო ბით – და ტრი უმ ფა ლუ რად 
და იპყ რეს მარ თ ლაც უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სცე-
ნა: თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს გლო ბა ლუ რი 
წეს რი გის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი მო თა მა შის პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის ცენ-
ტ რი – გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი-
კის პარ ლა მენ ტი, ანუ ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი 
ჰე გე მო ნის სა ხალ ხო წარ მო მად გენ ლო ბა, რო-
მე ლიც ექ ს პორ ტ ში მსოფ ლი ოს მრა ვალ გ ზის 
მოქ მე დი ჩემ პი ო ნი ა, უაღ რე სად ამა ყობ და 
თვით მარ ქ ვია ეკო ნო მი კუ რი გი გან ტის სტა-
ტუ სით, თუმ ცა – ამ მდგო მა რე ო ბის მი უ ხე და-
ვად, პო ლი ტი კუ რი ჯუ ჯა სა ვით უწევ და სა კუ-
თარ თავს რეკ ლა მი რე ბას. 

შე
სა

ვა
ლ

ი სხვა თა შო რის, მა შინ რო დე საც მე მარ ცხე-
ნე ო ბის თით ქ მის მთე ლი ის ტო რი ის გან მავ-
ლო ბა ში ინო ვა ცი ე ბი ევ რო პა ში იღებ და სა-
თა ვეს და მხო ლოდ ამის შემ დეგ ხდე ბო და 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ მა-
თი თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი რე ა ლი ზა-
ცი ა, ახა ლი მე მარ ცხე ნე ე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
– რომ ლე ბიც ჩვე ნი ის ტო რი ის უაღ რე სად 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ელე მენტს წარ მო ად გე ნენ 
– მდგო მა რე ო ბა სრუ ლი ად სა პი რის პი როდ 
გა მო ი ყუ რე ბო და. გერ მა ნე ლი (ან ევ რო-
პე ლი) მე მარ ცხე ნე ე ბი ვე რა სო დეს იარ სე-
ბებ დ ნენ ამე რი კის სამ ხ რე თის ქა ლა ქე ბის 
ავ ტო ბუ სებ ში ე. წ. თა ვი სუფ ლე ბის მგზავ-
რე ბის (Freedom Riders), ვულ ვორ თის სუ-
პერ მარ კე ტე ბის კა ფე ებ ში მჯდო მა რე აქ-
ცი ე ბის და სა მო ქა ლა ქო პრო ტეს ტის სხვა 
ფორ მე ბის გა რე შე, რომ ლე ბიც სა მო ქა ლა-
ქო უფ ლე ბე ბის დამ ც ველ თა მოძ რა ო ბი დან 
(მაგალითად, მარ ტინ ლუ თერ კინ გი) და მი-
სი Black-Power-ვარიანტიდან (მაგალითად, 
მალ კოლმ იქ სი, შა ვი პან ტე რე ბი) იღებ დ ნენ 
სა თა ვეს. ჩვენ ასე ვე ნამ დ ვი ლად არ გვინ-
და „Sex & Drugs & Rock’n Roll”-ის მნიშ-
ვ ნე ლო ბის დაკ ნი ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით, 
მე სა მე ცნე ბა ამ ტრი ა და ში ერ თ მ ნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად სა პა ტიო ად გილს იკა ვებს. უბ რა-
ლოდ, წარ მო უდ გე ნე ლია ევ რო პე ლი ახა ლი 
მე მარ ცხე ნე ე ბის სა თა ვე ე ბის და მთა ვა რი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბის არ სის გა გე ბა, თუ კი 
არ გვე ცო დი ნე ბა ისე თი სა ხე ლე ბი, რო გო-
რე ბი ცაა ჯო ან ბა ე ზი, ბობ დი ლა ნი, ჯი მი 
ჰენ დ რიქ სი, გრე ით ფულ დე დი სან - ფ რან-
ცის კო- სა უნ დით, ჯე ნის ჯოპ ლი ნი, ჯე ფერ-
სონ ეირ ფ ლე ი ნი და ქუ იქ სილ ვერ მე სინ ჯერ 
სერ ვი სი და მრა ვა ლი სხვა. 

1983 წლის 6 მარ ტის კვი რადღის გა მარ-
ჯ ვე ბამ ახალ ბე დე ბის ეს სა ოც რად ჭრე ლი 
გუნ დი გა და აქ ცია – ამის ხმა მაღ ლა წარ-
მოთ ქ მას იმ დროს ჯერ ვე რა ვინ ბე დავ და 
– ის ტებ ლიშ მენ ტად! 

Horribile dictu – წარ მოთ ქ მაც კი შემ ზა რა-
ვი ა! კონ ტ რ კულ ტუ რამ მე ინ ს ტ რი მის ცი-
ხე სი მაგ რე აიღო. რო გორ შე იძ ლე ბო და, 
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ასე თი რამ მომ ხ და რი ყო? რა სა ხის ხარკს 
და რა კომ პ რო მი სებს მო ითხოვ და ამ გ ვა-
რი გი გან ტუ რი ნა ბი ჯი ახალ გაზ რ და ადა-
მი ა ნე ბის გან, რომ ლე ბიც სა კუ თარ თვით მ-
ყო ფა დო ბას და მრწამსს სწო რედ ან ტი ის-
ტებ ლიშ მენ ტის – რომ არ ვთქვათ, რე ვო-
ლუ ცი ის – ავან გარ დ ში ყოფ ნას თა ნაც კი 
აიგი ვებ დ ნენ?

რა საკ ვირ ვე ლი ა, 1983 წლის 6 მარტს გერ მა-
ნი ის ბუნ დეს ტა გის წმინ და დარ ბა ზებ ში პარ-
ლა მენ ტის 28 ახა ლი წევ რის შეს ვ ლა მთე ლი 
მომ დევ ნო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მუდ-
მი ვად ამ ტ კი ცებ და ან ტი ის ტებ ლიშ მენ ტად 
დარ ჩე ნის სურ ვილს. მა გა ლი თის თ ვის, სა სე-
სიო დარ ბაზ ში იჯ და გრძელ, ხე ლით ნაქ სოვ 
პუ ლო ვერ ში გა მოწყო ბი ლი ვალ ტერ შვე ნინ-
გე რი, მის გვერ დით დი ტერ დრა ბი ნი ო კი და 
გერტ იან სე ნი ხში რი კუ ლუ ლე ბით და ვე ლუ-
რი გრძე ლი წვე რით; მარილუიზე ბე კი პარ-
ლა მენ ტის შე ნო ბა ში მხარზე შემოდებული 
მჟა ვი ა ნი წვი მე ბის გან გამ ხ მა რი ფიჭ ვით გა-
მოცხად და; ამ დროს პეტ რა კე ლიც იქ იყო 
ახ ლად მოკ რე ფი ლი ყვა ვი ლე ბის უზარ მა ზა რი 
თა ი გუ ლით ხელ ში და ბო ლოს – ელე გან ტურ 
შავ სმო კინ გ ში თუ სმო კინ გის მსგავს მა მა-
კა ცურ კოს ტი უმ ში გა მოწყო ბი ლი გაბ რი ე ლა 
პოტ ჰას ტი, რო მელ საც სა კუ თა რი გა რეგ-
ნუ ლი იერით არა ო რაზ როვ ნად გა მოჰ ქონ-
და დღის შუქ ზე გენ დე რუ ლი სა კითხე ბი და 
ის ტებ ლიშ მენტს სქეს თა რო ლე ბის შე სა ხებ 
მოძ ვე ლე ბულ წარ მოდ გე ნებ თან, უინ ტე რე-
სო ბურ ჟუ ა ზი ულ ჰა ბი ტუს თან და შე სა ბა მის 
მოპყ რო ბის ფორ მებ თან აპი რის პი რებ და, 
რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ ავად სახ სე ნე ბელ 
სექ სის ტურ გან წყო ბებ ზე. ორი წლის შემ-
დეგ, სა მი ნის ტ რო ე ბის დო ნე ზე მწვა ნე ე ბის 
გა მო ჩე ნამ პო ლი ტი კურ კონ ტექსტს კი დევ 
ერ თი ან ტი ბურ ჟუ ა ზი უ ლი აქ სე სუ ა რი შე მა ტა: 
იოშ კა ფი შე რი ჰე სე ნის ფე დე რა ლუ რი მხა რის 
გა რე მოს დაც ვის მი ნის ტ რის რან გ ში ფიცს 
ჯინ სის შარ ვალ სა და სპორ ტულ ფეხ საც მე-
ლებ ში გა მოწყო ბი ლი დებ და და ამით მკვეთ-
რად გა მო ირ ჩე ო და ჰოლ გერ ბი ორ ნე რის გან, 
რო მე ლიც ფიცს მუქ კოს ტი უმ ში იბა რებ და 
– ტა ნი სა მო სის ეს ფორ მა გერ მა ნე ლი პო ლი-

ტი კო სე ბის თ ვის სა ვალ დე ბუ ლო იყო ამ სა ხის 
ნე ბის მი ე რი ღო ნის ძი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში. 

რას ნიშ ნავს ეს ყვე ლა ფე რი დღეს ჩვენ თ ვის? 
და, ქრის ტა ვოლ ფის ცნო ბი ლი მოთხ რო-
ბის სა თა უ რი რომ მო ვიშ ვე ლი ოთ: რა რჩე ბა? 
სწო რედ ამა ზეა სა უ ბა რი წი ნამ დე ბა რე ესე ში. 
ჩვე ნი თე ზი სი შემ დეგ ნა ი რად ჟღერს: მწვა-
ნე თა გავ ლე ნა რო გორც გერ მა ნულ პო ლი-
ტი კა ზე, ვიწ რო გა გე ბით, ისე – და ეს ალ ბათ 
კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია – გერ მა ნი ის 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის გან ვი თა რე ბა-
სა და იმიჯ ზე, უაღ რე სად დი დი ა. მოკ ლედ და 
კონ კ რე ტუ ლად: ბევ რი რამ, რაც გერ მა ნი ის 
ყო ველ დღი უ რო ბის კონ ტექ ს ტ ში უკ ვე დი დი 
ხა ნი ა, რაც ჩვე უ ლებ რივ მო ცე მუ ლო ბად აღიქ-
მე ბა, სა თა ვეს იმ კულ ტუ რუ ლი და პო ლი ტი-
კუ რი გა რე მო დან იღებს, რო მე ლიც, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, მხო ლოდ უჩ ვე უ ლო ურ ბა ნულ სივ რ-
ცე ებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი ისეთ ქა ლა ქებ ში, 
რო გო რე ბი ცაა ფრან კ ფურ ტი და ბერ ლი ნი, ვი-
თარ დე ბო და, თუმ ცა მა ნამ დე, გერ მა ნი ის ყო-
ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში წლე ბის მან ძილ ზე 
მარ გი ნა ლურ რე ჟიმ ში არ სე ბობ და. 

დღეს ყვე ლა ფე რი სხვაგ ვა რა და ა!

თა ვის თა ვად ცხა დი ა, რომ ამ გ ვა რი ელე მენ-
ტე ბის შეს ვ ლა მე ინ ს ტ რიმ ში ამ უკა ნას კ ნე ლის 
„სიწმინდის” ხარ ჯ ზე მოხ და, რომ ლის უკა ნაც, 
ბუ ნებ რი ვი ა, სა კუ თა რი აშ კა რად გა მოკ ვე თი-
ლი ექ ს კ ლუ ზი უ რო ბის გაც ნო ბი ე რე ბა იმა ლე-
ბო და. სა ზო გა დო ებ რი ვი რე ლე ვან ტუ რო ბის 
და პო ლი ტი კუ რი წო ნის მო სა პო ვებ ლად, ამ 
ალ ტერ ნა ტი ულ სამ ყა როს მრა ვა ლი, ძალ-
ზე ღი რე ბუ ლად ქცე უ ლი ხა ტის და დოგ მის 
მსხვერ პ ლად შეწირვა მო უ წი ა, რომ ლე ბიც სა-
კუ თარ არ სე ბო ბას თვით კ მარ გე ტო ში არა საკ-
მა რი სი სო ცი ა ლუ რი, პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი-
კუ რი და კულ ტუ რუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბით ამარ-
თ ლებ დ ნენ. თუმ ცა, დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი ვართ, 
რომ ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი, სა დაც მწვა ნე ებ მა 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა შე ი ძი ნეს (და, 
შე დე გად, პირ ველ სა ხე და კარ გეს), სა ბო ლო-
ოდ, შე დე გი ა ნი და რე ა ლუ რად წარ მა ტე ბუ ლი 
წა მოწყე ბა გა მოდ გა.
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დღე ვან დელ მა მწვა ნე ებ მა, გარ კ ვე უ ლი თავ-
შე კა ვე ბის მი უ ხე და ვად, რო მელ საც ერ თ მ-
ნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეგ ვიძ ლია ვუ წო დოთ კომ პ-
რო მი სი, შე საძ ლოა კო ოპ ტა ცი აც კი, პროგ-
რე სუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის ფარ თო სპექ ტ რი 
გა ნა ვი თა რეს. რო გორც უკ ვე ით ქ ვა, მწვა ნე-
ებ მა, შე საძ ლო ა, უკ ვე და კარ გეს სა კუ თა რი 
პირ ველ სა ხე, რომ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვი საც 
მა თი წი ნაპ რე ბი გვი ა ნი 1970-დან და ად რე უ-
ლი 1980-იანებიდან გა ბე დუ ლად იბ რ ძოდ ნენ, 
სა მა გი ე როდ, მწვა ნე ე ბი დღე ვან დე ლი გერ მა-
ნი ის პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ ცხოვ რე ბა-
ში ბევ რად უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა-
მა შო ბენ.

სხვა ნა ი რად რომ ვთქვათ: გა სუ ლი ოც და ა თი 
წლის გან მავ ლო ბა ში მწვა ნე ებ მა გერ მა ნი ის 
პო ლი ტი კურ და სა ზო გა დო ებ რივ მე ინ ს ტ რიმ-
ში წარ მა ტე ბუ ლად შე მო ი ტა ნეს პროგ რე სუ-
ლი პო ლი ტი კის ბრენ დი რე ბუ ლი პრო დუქ ტი, 
რო მელ საც სა მი ათ წ ლე უ ლით ად რე, უკე თეს 
შემ თხ ვე ვა ში, სპე ცი ა ლი ზე ბულ მა ღა ზი ებ ში 
თუ შეხ ვ დე ბო დით და რომ ლის მომ ხ მა რებ-
ლე ბიც მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რად უმ ნიშ ვ ნე ლო 
ჯგუ ფე ბის წევ რე ბი იყ ვ ნენ. 

მწვა ნე ებ მა თა ვი და იმ კ ვიდ რეს ისე, რომ თვი-
თონ არ ქცე უ ლან ის ტებ ლიშ მენ ტად.

მწვა ნე თა ზო გი ერ თი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რი 
დღე საც ისე ატა რებს კოს ტი უმს, თით ქოს 
აქამ დე არა ვის ბო სი არ ყო ფი ლი ყოს. მწვა ნე-
ე ბი დღეს ძალ ზე ფარ თო წრე ე ბის თ ვის არი ან 
მიმ ზიდ ველ ნი – ეს რე ა ლო ბა ოც და ა თი წლის 
წინ, უბ რა ლოდ, არ არ სე ბობ და.

რო გორ შეძ ლეს მწვა ნე ებ მა გერ მა ნი ის პო-
ლი ტი კის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს დის კურ სებ სა 
თუ საკ ვან ძო სა კითხებ სა და სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ცხოვ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან სფე რო ებ ზე 
ამ გ ვა რი მას შ ტა ბუ რი გავ ლე ნის მო პო ვე ბა? 
მწვა ნე ე ბის ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
წარ მა ტე ბა ისა ა, რომ ისი ნი გერ მა ნუ ლი პო-
ლი ტი კის პირ ველ ლი გა ში აშ კა რად დი ფე-
რენ ცი რე ბუ ლი და ყვე ლას თ ვის ცხა დი სა-
მარ კო ნიშ ნის, „მწვანე” ფე რის სა შუ ა ლე ბით 

გა და ვიდ ნენ, რომ ლის ზე მოქ მე დე ბაც ძალ ზე 
ძლი ე რი და მიმ ზიდ ვე ლი აღ მოჩ ნ და. და ნამ დ-
ვი ლე ბით ვი ცით, რომ მწვა ნე თა ძა ლი ან ბევ-
რი მიმ დე ვა რი გა აპ რო ტეს ტებს მა თი წარ მა-
ტე ბე ბის ანა ლიზ ისას მარ კე ტინ გის თ ვის ტი-
პუ რი ცნე ბე ბით და ანა ლო გი ე ბით ოპე რი რე-
ბას – „რა მკრე ხე ლო ბა ა, რა მას ხა რა ო ბა ა?!” 
– თუმ ცა, ჩვენ ამას იმი ტომ კი არ ვა კე თებთ, 
რომ ვინ მე გა ვა ღი ზი ა ნოთ, არა მედ გვჯე რა, 
რომ ჩვე ნი მთა ვა რი თე ზი სე ბის გან მარ ტე ბის 
სა შუ ა ლე ბას ყვე ლა ზე უკეთ სწო რედ ხსე ნე-
ბუ ლი ანა ლო გი ე ბი იძ ლე ვა. თუ კი არ გვსურს, 
რომ გან საზღ ვ რუ ლი ნი შან - თ ვი სე ბე ბით შე-
მო ვი ფარ გ ლოთ, რაც, და ნამ დ ვი ლე ბით შე-
იძ ლე ბა ით ქ ვას, მწვა ნე ებს თა ვი დან ვე არ 
უნ დო დათ – ამა ში კი დავ რ წ მუნ დე ბით, თუ-
კი იმ დიდ და, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, გი გან ტურ 
თე მა ტურ მრა ვალ ფე როვ ნე ბას გა ვით ვა ლის-
წი ნებთ, რომ ლებ საც მწვა ნე ე ბი სა კუ თა რი 
თვით მ ყო ფა დო ბის თ ვის და გლო ბა ლუ რი გა-
დარ ჩე ნის თ ვის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღიქ ვამ დ ნენ 
– მა შინ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ნე ბის მი ე რი 
სა მარ კო ნიშ ნის წარ მა ტე ბა მას შ ტა ბუ რო ბის 
ხა რის ხით, ცნო ბა დო ბით, ზე მოქ მე დე ბით და 
მი სი იმი ტი რე ბის მცდე ლო ბე ბით გა ნი საზღ-
ვ რე ბა (ჩამოთვლილი კრი ტე რი უ მე ბი დან თი-
თო ე უ ლი, ამავ დ რო უ ლად, წარ მა ტე ბის მა ხა-
სი ა თე ბე ლი ცა ა). შე უძ ლე ბე ლია არ სე ბობ დეს 
რა ი მე სა ხის ეჭ ვი იმის თა ო ბა ზე, რომ მწვა ნე 
სა მარ კო ნი შან მა ფარ თო აღი ა რე ბა და ლე-
გი ტი მუ რო ბა მო ი პო ვა და გერ მა ნი ის პო ლი-
ტი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან და მიმ ზიდ ველ შე მად გე ნელ 
ნა წი ლად იქ ცა.

ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ასეთ პო პუ ლა რო ბას და 
აღი ა რე ბას მხო ლოდ მწვა ნე ე ბის გო ნი ე რე ბას 
და მარ კე ტინ გულ მო ხერ ხე ბუ ლო ბას არ უნ-
და ვუ მად ლო დეთ. მიმ დი ნა რე ობ და მრა ვალ-
მ ხ რი ვი აღებ - მი ცე მო ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
პრო ცე სი, აქ ტი უ რი ინ ტე რაქ ცია მოქ მედ პირ-
სა (მწვანეები) და არ სე ბულ სტრუქ ტუ რებს 
(ქვეყანა და კულ ტუ რა, რო მელ შიც ისი ნი არ-
სე ბობ დ ნენ და მოქ მე დებ დ ნენ) შო რის, რა მაც 
მწვა ნე სა მარ კო ნი შა ნი გა სუ ლი ოც და ა თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში ასე პო პუ ლა რუ ლი გა ხა და.
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კონ ტექ ს ტი ყო ველ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 
ასე მა გა ლი თად – ვე რა ვინ შე ი ტანს ეჭვს 
იმა ში, რომ გერ მა ნე ლებ ში ღრმად ფეხ მო კი-
დე ბულ მა ბუ ნე ბის სიყ ვა რულ მა, რო მე ლიც 
რო მან ტიზ მის ეპო ქი დან, მე-19 სა უ კუ ნის 
ად რე უ ლი წლე ბი დან იღებს სა თა ვეს, გან-
სა კუთ რე ბით ნა ყო ფი ე რი ნი ა და გი შე უქ მ-
ნა მწვა ნე თა აქ ტი უ რო ბას გა რე მოს დაც ვის 
და ეკო ლო გი უ რად სწო რი ცხოვ რე ბის წე სის 
დამ კ ვიდ რე ბის კუთხით. რა ი მე სა ხის გა უ-
გებ რო ბის თა ვი დან ასა რი დებ ლად ვიტყ ვით 
– ჩვენ არ ვამ ტ კი ცებთ, რომ ბუ ნე ბის შე სა ხებ 
გერ მა ნელ თა რო მან ტი კუ ლი წარ მოდ გე ნე-
ბი დან მწვა ნე თა ეკო ლო გი ურ აქ ტი ვო ბამ დე 
უწყ ვე ტი ლო გი კუ რი ჯაჭ ვი არ სე ბობს. თუმ-
ცა ეჭ ვ გა რე შე ა, რომ გერ მა ნელ მა მწვა ნე ებ მა 
ეკო ლო გი ის სფე როს პო ლი ტი კურ კონ ტექ-
ს ტ ში აღი ა რე ბამ დე ბევ რად უფ რო ად ვი ლი 
გზა გან ვ ლეს, ვიდ რე მათ მა დებ მა და ძმებ მა 
რე ი ნის მე ო რე სა ნა პი რო ზე – საფ რან გეთ ში, 
ან თუნ დაც ევ რო პის სხვა უმე ტეს რე გი ონ ში.

იგი ვე ეხე ბა პა ცი ფიზ მ სა და მშვი დო ბას. გერ-
მა ნი ის ომე ბით გა ჯე რე ბუ ლი ის ტო რი ის – ეს 
გან სა კუთ რე ბით მე-20 სა უ კუ ნის პირ ველ ნა-
ხე ვარს ეხე ბა – და ომე ბის წარ მო ე ბის წყურ-
ვი ლის გა მა ნად გუ რე ბე ლი შე დე გე ბის გა მო, 
ეს თე მაც, რო მე ლიც მწვა ნე იდენ ტო ბის საკ-
ვან ძო ელე მენტს წარ მო ად გენ და, მნიშ ვ ნე-
ლო ვან სტრუქ ტუ რულ დო ნე ზე დო მი ნან ტუ-
რი გერ მა ნუ ლი ნა რა ტი ვის თ ვის უცხო არ ყო-
ფი ლა – იმის მი უ ხე და ვა დაც კი, რომ მრა ვა ლი 
პა ცი ფის ტი მწვა ნე თა რი გებ ში ნა ტოს კა ტე-
გო რი ულ მო წი ნა აღ მ დე გედ გვევ ლი ნე ბო და. 
მა შა სა და მე, გერ მა ნუ ლი მენ ტა ლო ბის და 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის, ტრა დი ცი ე ბის და დის-
კურ სე ბის გან შემ დ გარ მა კონ ტექ ს ტ მა მწვა-
ნე ებს წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში ხე ლი შე უწყო, 
თუმ ცა ღა, ამავ დ რო უ ლად, ამ წარ მა ტე ბის 
ცალ სა ხა წი ნა პი რო ბას არ წარ მო ად გენ და. 

დას კ ვ ნა: მწვა ნე სა მარ კო პო ლი ტი კა უაღ-
რე სად წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და. პა ცი ფიზ-
მი – რო მე ლიც დრო დად რო მხო ლოდ სა რის-
კო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გან თა ვის შე კა ვე ბის 
ფორ მას იძენ და – და გა რე მოს დაც ვა ზე ორი-

ენ ტი რე ბუ ლი ცნო ბი ე რე ბა, დღეს ის ძი რი-
თა დი ღი რე ბუ ლე ბე ბი ა, რომ ლე ბი თაც გერ-
მა ნია წარ მა ტე ბულ სა შუ ა ლო ბიზ ნეს თან, 
ეკო ნო მი უ რო ბა სა და ექ ს პორ ტ თან ერ თად 
მსოფ ლი ო ში იწო ნებს თავს. იმის მი უ ხე და-
ვად, რომ დღეს ცო ტა ვინ მე თუ ლა პა რა კობს 
გერ მა ნულ მო დელ ზე, აშ კა რა ა, რომ სწო რედ 
ძი რი თად მა მწვა ნე ღი რე ბუ ლე ბებ მა შე უქ მ-
ნა გერ მა ნი ას სა ფუძ ვე ლი პო ზი ტი უ რი გან-
მას ხ ვა ვე ბე ლი ნიშ ნე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო 
აღი ა რე ბი სათ ვის, ყო ვე ლი ვე იმის თ ვის, რი-
თიც გერ მა ნია დღეს დი ვი დენ დებს იღებს. 
სწო რედ ამი ტო მა ა, რომ გერ მა ნე ლე ბი – მათ 
შო რის, ძა ლი ან ბევ რი მათ გა ნი, ვი საც მწვა-
ნე ებ თან არა ნა ი რი შე ხე ბა არ აქვს – ამა ყო-
ბენ ამ ღი რე ბუ ლე ბე ბით, რომ ლებ საც ისი ნი 
არა მარ ტო მო რა ლუ რად მი ზან შე წო ნი ლად 
და გო ნივ რუ ლად მი იჩ ნე ვენ, არა მედ რომ ლე-
ბიც, ამავ დ რო უ ლად, გერ მა ნი ის სწო რი და 
მომ გე ბი ა ნი კუთხით აღ ქ მას და მის და დე ბით 
სა ხეს უზ რუნ ველ ყო ფენ, რო გორც სა ქონ ლის 
და მომ სა ხუ რე ბის სულ უფ რო ძლი ერ კონ-
კუ რენ ტულ ბრძო ლა ში, ისე კულ ტუ რა თა და 
ღი რე ბუ ლე ბა თა კონ ფ ლიქ ტის თვალ საზ რი-
სით. კა პი ტა ლიზ მის მო ქიშ პე სა ხე ო ბე ბის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, კა პი ტა ლიზ მის გერ მა ნუ ლი 
სა ხე ო ბა შეგ ვიძ ლია და ვა ხა სი ა თოთ რო გორც 
მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად ეკო ლო გი უ რი, მშვი-
დო ბი ა ნი, ინ კ ლუ ზი უ რი, ზო მი ე რი და მზრუნ-
ვე ლი – ერ თი სიტყ ვით, მომ წ ვა ნო, ადა მი ა ნუ-
რი სა ხის მქო ნე ფორ მა, იმის მი უ ხე და ვა დაც, 
რომ მას „მწვანე კა პი ტა ლიზმს” ან „მწვანეთა 
კა პი ტა ლიზმს” ნამ დ ვი ლად ვერ ვუ წო დებთ. 

რო გორ მო ა ხერ ხეს მწვა ნე ებ მა ეს ყვე ლა ფე-
რი?
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უკანასკნელი ოც და ა თი წლის გან მავ ლო ბა ში 
გერ მა ნი ის მწვა ნე თა პარ ტი ამ გან ვ ლო ტრან-
ს ფორ მა ცი ის გზა თვით გა მოცხა დე ბუ ლი 
„ანტიპარტიული პარ ტი ი დან” კო ა ლი ცი ურ 
პარ ტი ამ დე, რო მელ საც სა მი ვე სამ თავ რო ბო 
დო ნე ზე – რო გორც ფე დე რა ცი ის, ისე სამ-
ხა რეო და მუ ნი ცი პა ლურ / თე მე ბის დო ნე ზე 
ენ დო ბი ან. იმ აუტ სა ი დე რუ ლი ხა სი ა თი დან 
გა მომ დი ნა რე, რო მე ლიც მწვა ნე ებ მა თა ვის-
თ ვის თვი თონ ვე შე არ ჩი ეს, მა თი გან ვი თა რე-
ბის გზა, სუს ტად შეკ რუ ლი, წი ნა აღ მ დე გობ-
რი ვი ორი ენ ტა ცი ის მქო ნე და სის ტე მი სად მი 
კრი ტი კუ ლად გან წყო ბი ლი წრი დან მო წი ფულ 
სა პარ ლა მენ ტო პარ ტი ამ დე, ბო ბო ქა რი და 
სა მო მავ ლოდ კონ ფ ლიქ ტე ბით აღ სავ სე აღ-
მოჩ ნ და. ნა წი ლობ რივ ქა ო ტუ რი პრო ცე სე ბის 
მი უ ხე და ვად, მწვა ნე ე ბი, რო გორც ირ კ ვე ვა, 
თან და თან ბუნ დეს ტა გის მუდ მივ წევ რე ბად 
იქ ც ნენ (იგივე ეხე ბა ბევრ სხვა ქვე ყა ნა საც, 
სა დაც მწვა ნე თა ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი წარ-
მო მად გენ ლო ბა რე გუ ლა რულ ხა სი ათს ატა-
რებს).

მწვა ნე თა სა პარ ლა მენ ტო აღ მას ვ ლა 1979 
წელს ბრე მენ ში, სამ ხა რეო დო ნე ზე მა თი 
პირ ვე ლი სა არ ჩევ ნო გა მარ ჯ ვე ბით და იწყო. 
მა ნამ დე მწვა ნე თა წო ნა არ ჩევ ნებ ში ყვე ლა ზე 
უფ რო მე ტად მა შინ გა მო იკ ვე თა, რო დე საც 
მათ ჰამ ბურ გ სა და ქვე და საქ სო ნი ა ში ხმე-
ბის იმ ოდე ნო ბის მოგ რო ვე ბა შეძ ლეს, რომ 
შე საძ ლე ბე ლი გამ ხ და რი ყო ამ ორი ფე დე რა-
ლუ რი მხა რის პარ ლა მენ ტებ ში თა ვი სუ ფა ლი 
დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის შეს ვ ლის თა ვი დან 
აცი ლე ბა.7 ბრე მენ ში არ ჩევ ნებ ში მწვა ნე ებ-
მა მე-4 ად გი ლი მო ი პო ვეს. დღეს გერ მა ნი ის 
სამ ხა რეო პარ ლა მენ ტებ ში მწვა ნე ად გი ლე-
ბის რა ო დე ნო ბა 250-ს აღ წევს. 1983 წლის 
გერ მა ნი ის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში მწვა-
ნე ებ მა ამომ რ ჩე ველ თა ხმე ბის 5,6% და, შე სა-
ბა მი სად, 28 ად გი ლი მო ი პო ვეს. ბუ ნებ რი ვი ა, 
რომ ეს კო ლო სა ლუ რი წარ მა ტე ბა იყო.

მრა ვალ რიცხო ვა ნი ახა ლი სო ცი ა ლუ რი მოძ-
რა ო ბე ბის სა ხით წარ მოდ გე ნილ მწვა ნე თა 
წი ნა მორ ბე დებს შო რის, რომ ლე ბიც გვი ან 
1970-იანებში მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ყა-

ლიბ დე ბოდ ნენ, ად რე ულ 1980-იანებამდე, რო-
დე საც მწვა ნე ებ მა უკ ვე პარ ტი ის სა ხე შე ი ძი ნეს, 
აქ ტი უ რი დის კუ სია მიმ დი ნა რე ობ და იმის თა ო-
ბა ზე, რამ დე ნად ქმე დი თი სა შუ ა ლე ბაა პარ ტი-
ის და ფუძ ნე ბა მოძ რა ო ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე-
ვად; თუ უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და აქ ცენ ტის აღე ბა 
მოძ რა ო ბის სა ბა ზი სო ორი ენ ტა ცი ის მქო ნე, 
ადაპ ტა ცი ის და კონ ვენ ცი ო ნა ლიზ მის ღერძს 
მორ გე ბულ სტრუქ ტუ რებ ზე? ხსე ნე ბულ დის-
კუ სი ას იმ დ რო ინ დე ლი მწვა ნე ე ბი გულ გ რი ლად 
უყუ რებ დ ნენ. თუმ ცა, მათ შო რი საც საკ მა ოდ 
იყ ვ ნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ამ ტ კი ცებ დ ნენ, 
რომ მწვა ნე თა მიზ ნე ბი ყო ველ მ ხ რივ ამარ თ-
ლებს ხე ლი სუფ ლე ბის კენ მი მა ვა ლი ნე ბის მი ე რი 
სა პარ ლა მენ ტო გზის თ ვის თან მ დევ კონ ვენ-
ცი ო ნა ლიზ მის რის კ ზე წას ვ ლას. და იმის გა მო, 
რომ პარ ლა მენ ტე ბი წარ მო მად გენ ლო ბი თი დე-
მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო-
ბის მთა ვარ არე ნას წარ მო ად გენს, თუ კი გსურს 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ლი ტი კურ ინ ს ტი ტუ ტებ ში 
წო ნა დი ხმა გქონ დეს, რო გორ მე პარ ლა მენ ტ ში 
უნ და მოხ ვ დე. პარ ლა მენ ტ ში შეს ვ ლის თა ნა ვე 
მწვა ნე ე ბი მე დი ის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში მო ექ-
ც ნენ. გარ და ამი სა, ძალ ზე სა სარ გებ ლო აღ მოჩ-
ნ და ის ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბე ბიც, რომ ლებ საც 
გერ მა ნი ის სამ თავ რო ბო სის ტე მა პარ ლა მენ ტ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის თ ვის 
გა მო ყოფს. 

გერ მა ნი ის კვლავ გა ერ თი ა ნე ბის შემ დ გო მი 
წლის, 1990 წლის კრი ზისს თუ არ ჩავ თ ვ ლით 
– რო ცა სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ზე მწვა-
ნე ებ მა ვერ მო ა ხერ ხეს ყო ფილ და სავ ლეთ 
გერ მა ნი ა ში 5%-იანი ბა რი ე რის გა და ლახ ვა 
და 8 ად გი ლი პარ ლა მენ ტ ში მხო ლოდ იმის 
გა მო მო ი პო ვეს, რომ ხმე ბის სა ჭი რო რა ო-
დე ნო ბა აღ მო სავ ლეთ გერ მა ნი ა ში მო აგ რო-
ვეს8 – მწვა ნე ე ბის ბუნ დეს ტა გის მან და ტე ბის 
რა ო დე ნო ბა ათ წ ლე უ ლი დან ათ წ ლე უ ლამ დე 
თან და თან იზ რ დე ბო და და აქამ დე სა უ კე თე-
სო შე დეგს 2009 წელს მი აღ წი ა, რო დე საც 
მწვა ნე ებ მა ამომ რ ჩე ველ თა ხმე ბის 10,7 პრო-
ცენ ტით 68 სა პარ ლა მენ ტო ად გი ლი მი ი ღეს.

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მწვა ნე თა წარ-
მა ტე ბე ბი არ ჩევ ნებ ში სულ უფ რო ხში რი და 
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მას შ ტა ბუ რი ხდე ბო და და მა თი ში და სტრუქ-
ტუ რე ბი და პრო ცე დუ რე ბი დი ფე რენ ცი რე-
ბულ და პრო ფე სი ულ სა ხეს იძენ და, პარ ტია 
ვე ღარ მის ცემ და თავს იმის უფ ლე ბას, რომ 
გერ მა ნი ის პო ლი ტი კა ში მხო ლოდ ოპო ზი ცი-
უ რი რო ლი ეთა მა შა; უფ რო მე ტიც, მწვა ნე ე ბი 
დად გ ნენ მმარ თ ველ კო ა ლი ცი ებ ში გა ერ თი ა-
ნე ბის სა ჭი რო ე ბის წი ნა შე. ეს ტენ დენ ცია გან-
სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო უკ ვე ნახ-
სე ნე ბი დის კუ სი ე ბის გა მო, რომ ლე ბიც რეს-
პექ ტა ბე ლუ რო ბას და კონ ვენ ცი ო ნა ლიზმს 
ეხე ბო და, თუმ ცა, უპირ ვე ლე სად, მწვა ნე თა 
მთავ რო ბა ში შეს ვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უაღ რე სად მწვა ვე დე ბა ტე ბის გა მო: 1980-
იან წლებ ში ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ფუნ და მენ ტა-
ლის ტე ბი და ზო მი ე რი რე ა ლის ტე ბი ხში რად 
უპი რის პირ დე ბოდ ნენ ერ თ მა ნეთს სა კითხ ზე, 
უნ და აერ ჩი ათ მწვა ნე ებს ფუნ და მენ ტუ რი 
ოპო ზი ცი ის გზა, თუ უკე თე სი იქ ნე ბო და იმ 
მიდ გო მე ბის თ ვის უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბა, 
რომ ლე ბიც პარ ტი ას „კოალიციისუნარიანს” 
გახ დი და. 

მწვა ნე ე ბი მმარ თ ველ კო ა ლი ცი ა ში თავ და-
პირ ვე ლად ჰე სე ნის ფე დე რა ლურ მხა რე ში 
გა ერ თი ან დ ნენ. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სწო-
რედ ამ ფაქ ტ მა მოხ ს ნა მრა ვა ლი ბა რი ე რი და 
მწვა ნე ებს სა პარ ლა მენ ტო პო ლი ტი კის გზით 
სი ა რუ ლის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა.9 მწვა ნე-
ე ბი ფე დე რა ლუ რი მხა რე ე ბის დო ნე ზე ათი 
სხვა დას ხ ვა კო ა ლი ცი ის წევ რე ბი იყ ვ ნენ მა-
ნამ, ვიდ რე პირ ვე ლად შე უ ერ თ დე ბოდ ნენ 
მმარ თ ველ ალი ანსს ნა ცი ო ნა ლურ დო ნე ზე. 
1998 წელს შე იქ მ ნა პირ ვე ლი წი თელ - მ წ ვა ნე10 
მმარ თ ვე ლი კო ა ლი ცი ა; იოშ კა ფი შე რი გახ და 
სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რი და ვი ცე კან ც-
ლე რი. მწვა ნე ე ბის და სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე-
ბის ამ კო ა ლი ცი ამ გა უძ ლო 2002 წლის არ-
ჩევ ნებს და 2005 წლამ დე ქვეყ ნის ხე ლი სუფ-
ლე ბა ში რჩე ბო და. ამ პე რი ოდ ში, ხსე ნე ბუ ლი 
კო ა ლი ცი ის მი ერ მთე ლი რი გი წარ მა ტე ბუ ლი 
ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა: დაწყე ბუ ლი გერ მა ნი ის 
მო ქა ლა ქე ო ბის შე სა ხებ კა ნო ნით და ატო მურ 
ენერ გე ტი კა ზე უარის თქმით დამ თავ რე ბუ ლი 
(სწორედ ეს არის ის ორი თე მა, რომ ლე ბიც – 
და ამას აუცი ლებ ლად უნ და გა ეს ვას ხა ზი – 

მწვა ნე თა იდენ ტო ბის ძი რი თა დი ელე მენ ტე-
ბის რიცხვს მი ე კუთ ვ ნე ბა). 

მა ში ნაც კი, რო ცა მწვა ნე ებს უფ რო დიდ კო-
ა ლი ცი ურ პარ ტ ნი ორ თან ურ თი ერ თო ბი სას 
გარ კ ვე ულ კომ პ რო მი სებ ზე უწევ დათ წას ვ ლა 
და ბუნ დეს რატ ში – გერ მა ნი ის კა ნონ მ დებ-
ლო ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან და გავ ლე-
ნი ან „ზედა პა ლა ტა ში”, რამ დე ნი მე მარ ცხიც 
გა ნი ცა დეს, დიდ წი ლად სწო რედ მწვა ნე თა 
ინი ცი ა ტი ვით და ძა ლის ხ მე ვით მო ხერ ხ და 
ძი რე უ ლი პო ლი ტი კუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ის 
ინი ცი რე ბა. რო გორც წი თელ - მ წ ვა ნე კო ა ლი-
ცი ა ში ხში რად ხდე ბო და, ამ შემ თხ ვე ვა შიც 
უმ ც რო სი კარ ნა ხობ და უფ როსს და არა – პი-
რი ქით. 

2012 წლის ზაფხუ ლის და ად რე შე მოდ გო მის 
პე რი ო დის თ ვის – რო დე საც ეს ტექ ს ტი იწე-
რე ბა, წი თელ - მ წ ვა ნე კო ა ლი ცია ოთხი ფე დე-
რა ლუ რი მხა რის ხე ლი სუფ ლე ბა ში ა: ბრე მე ნი, 
ნორ დ რა ინ - ვეს ტ ფა ლე ნი, ბა დენ - ვი ურ ტემ-
ბერ გი და რა ინ ლან დ - პ ფალ ცი. უნ და აღი-
ნიშ ნოს ბა დენ - ვი ურ ტემ ბერ გი, რად გა ნაც აქ 
გერ მა ნი ის ის ტო რი ის მან ძილ ზე პირ ვე ლა დაა 
წარ მოდ გე ნი ლი სამ ხა რეო დო ნე ზე მწვა ნე-
ე ბის მი ერ მარ თუ ლი, ანუ სრუ ლი გა გე ბით 
მწვა ნე- წი თე ლი მთავ რო ბა.11 2011 წლის ლან-
დ ტა გის (სამხარეო პარ ლა მენ ტი) არ ჩევ ნებ ში 
მწვა ნე ებ მა ხმე ბის 24,1 პრო ცენ ტი მო ი პო-
ვეს, ორ ჯერ უფ რო მე ტი, ვიდ რე წი ნა არ ჩევ-
ნებ ში. ეს შე დე გი სრუ ლი ად საკ მა რი სი იყო 
იმის თ ვის, რომ მწვა ნე ე ბი სიძ ლი ე რით მე ო რე 
პარ ტია გამ ხ და რი ყო ლან დ ტაგ ში, სა დაც მათ 
სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი ულ პარ ტი ას თან ერ თად 
მწვა ნე- წი თე ლი მთავ რო ბა ჩა მო ა ყა ლი ბეს, 
ხო ლო ვინ ფ რიდ კრეჩ მა ნი გერ მა ნი ის ის ტო-
რი ა ში პირ ვე ლი მწვა ნე პრე მი ერ მი ნის ტ რი 
გახ და.12 მწვა ნე ე ბი ამ გ ვა რ რა მეს პარ ტი ის 
საწყის პე რი ოდ ში, გვი ან 1970-იანებსა და 
ად რე ულ 1980-იანებში ვერც კი წარ მო იდ-
გენ დ ნენ, რო დე საც პარ ტია სა კუ თარ თავს 
ჯერ კი დევ „ანტიპარტიულ პარ ტი ად” მო ი აზ-
რებ და. მაგ რამ ის, რაც მა შინ წარ მო უდ გე ნე-
ლი იყო, სულ რა ღაც სა მი ათ წ ლე უ ლის შემ-
დეგ, რე ა ლო ბად იქ ცა. 
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გა მო კითხ ვე ბი ცხად ყოფს, რომ გერ მა ნელ-
თა ეკო ლო გი უ რი ცნო ბი ე რე ბა გარ კ ვე უ ლი 
მი მარ თუ ლე ბე ბით გაზ რ დი ლი ა. ამ გ ვარ მიდ-
გო მებს მწვა ნე თა პარ ტი ის მზარ დ მა პო პუ-
ლა რო ბამ კი დევ უფ რო გა უმ ყა რა სა ფუძ ვე ლი 
და ვფიქ რობთ, რომ ეს შემ თხ ვე ვი თი მოვ-
ლე ნა არა ა.13 რა თქმა უნ და, ამ ყო ვე ლი ვეს 
ვერ და ვუ კავ ში რებთ მხო ლოდ და მხო ლოდ 
მწვა ნე თა აქ ტი უ რო ბას პო ლი ტი კურ სცე ნა ზე 
და მათ პო პუ ლა რო ბას – ბო ლოს და ბო ლოს, 
სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ სწო რედ ღი-
რე ბუ ლე ბა თა ამ გ ვა რი ცვლი ლე ბაა მწვა ნე თა 
მზარ დი პო პუ ლა რო ბის გა მომ წ ვე ვი წი ნა პი-
რო ბა, თუმ ცა ამ ორი ფაქ ტო რის ურ თი ერ თ ქ-
მე დე ბის შე დე გად – ეკო ლო გი ის მნიშ ვ ნე ლო-
ბამ გავ ლე ნა იქო ნია პარ ტი ის მნიშ ვ ნე ლო-
ბა ზე, ხო ლო პარ ტი ამ გა ზარ და ეკო ლო გი ის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა – ჩა მო ყა ლიბ და სიმ ბი ო ზი, რო-
მელ მაც გერ მა ნი ა ში ახალ პო ლი ტი კურ დის-
კურსს, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ახალ პო ლი ტი კურ 
რე ა ლო ბას და უ დო სა ფუძ ვე ლი.

გა რე მო ზე ზრუნ ვამ დღე ვან დელ გერ მა-
ნი ა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი და იმ კ-
ვიდ რა. გა რე მოს მი მართ გულ გ რი ლო ბის 
გა მო ხატ ვა ცალ სა ხად არა პატ რი ო ტუ ლად, 
„არაგერმანულადაც” კი აღიქ მე ბა და დის-
კურ სის და აზ როვ ნე ბის ყვე ლა და საშ ვებ 
ზღვარს სცდე ბა. ბუ ნე ბის გა დარ ჩე ნა ზე და 
ფრთხილ მოპყ რო ბა ზე ორი ენ ტა ცია დღეს-
დღე ო ბით ჩვე უ ლებ რივ მე ინ ს ტ რიმს წარ-
მო ად გენს. რა ო დე ნობ რი ვად მცი რე პარ-
ტი ის თ ვის ეს მარ თ ლაც რომ შთამ ბეჭ და ვი 
შე დე გი ა!

გერ მა ნი ის იმ რე გი ო ნებ შიც კი, სა დაც მწვა-
ნე ე ბი არ ჩევ ნებ ში ვერ აღ წევ დ ნენ გან სა კუთ-
რე ბულ წარ მა ტე ბას, ისი ნი ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა-
ლურ დო ნე ზე და მა ჯე რებ ლად არი ან წარ-
მოდ გე ნი ლე ბი. გერ მა ნი ა ში სა მო ქა ლა ქო ინი-
ცი ა ტი ვე ბის გა აქ ტი უ რე ბამ – 1972 წელს ამ 
ტი პის და ახ ლო ე ბით 1 000 ჯგუ ფი არ სე ბობ-
და, 1977-ისთვის კი მათ მა რიცხ ვ მა 50 000-ს 
მი აღ წია – მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად გა ნა პი რო ბა 
იმ გ ვა რი გა რე მოს შექ მ ნა, რო მელ მაც, სა ბო-
ლოო ჯამ ში, და სავ ლეთ გერ მა ნუ ლი მწვა ნე თა 

პარ ტი ის წარ მა ტე ბულ გან ვი თა რე ბას ხე ლი 
შე უწყო და ეს პრო ცე სი და აჩ ქა რა.14 

მარ თა ლი ა, არ ჩევ ნებ ში მო პო ვე ბულ წარ მა-
ტე ბებს თა ვის თა ვა დი შე დე გის სა ხით თან 
მოჰ ყ ვა პარ ტი ის ფარ გ ლებ ში ალ ტერ ნა ტი უ-
ლი მოძ რა ო ბე ბის ტი პუ რი ელე მენ ტე ბის შე-
სუს ტე ბა, თუმ ცა, ისი ნი ბო ლომ დე მა ინც არ 
გამ ქ რა ლა და ში და პარ ტი უ ლი აზ რის თა ვი-
სუფ ლე ბის ჯან სა ღი დო ზის ფორ მით დღემ-
დე არ სე ბობს. ერ თი რამ უც ვ ლე ლი რჩე ბა: 
თე მებ მა, რომ ლე ბიც მწვა ნე თა იდენ ტო ბის 
ბირთვს წარ მო ად გენს – მოგ ვი ა ნე ბით ამ სა-
კითხს კი დევ შე ვე ხე ბით – მე ტად მჭიდ რო და 
გა უმ ჭ ვირ ვა ლე პო ლი ტი კურ ბა ზარ ზე პარ-
ტი ას კონ კუ რენ ტებ თან შე და რე ბით მე ტად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უპი რა ტე სო ბა მის ცა. იმის 
გა მო, რომ ხდე ბა მწვა ნე თა იდენ ტი ფი ცი რე-
ბა ამ ან გა რიშ გა სა წევ თე მებ თან და ღი რე-
ბუ ლე ბებ თან, ეს უაღ რე სად ჭრე ლი პარ ტია, 
რე ა ლუ რად, ძალ ზე წარ მა ტე ბუ ლი და კონ სო-
ლი დი რე ბუ ლი სა ხით წა რუდ გე ბა ფარ თო სა-
ზო გა დო ე ბას. 

ამ მო მენ ტის თ ვის მწვა ნე ებს მთე ლი გერ მა ნი-
ის მას შ ტა ბით 400-ზე მე ტი სამ ხა რეო და უფ-
რო მე ტი სა ოლ ქო გა ერ თი ა ნე ბა აქვთ, სწო-
რედ ისი ნი ქმნი ან პარ ტი ის ორ გა ნი ზა ცი ულ 
სა ფუძ ველს. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ამ ინ ს ტი-
ტუ ტე ბის გავ რ ცე ლე ბამ ამე რი კის შე ერ თე-
ბულ შტა ტე ბამ დეც კი მი აღ წი ა. 2008 წელს 
რამ დე ნი მე გერ მა ნელ მა სა ოლ ქო გა ერ თი ა-
ნე ბა ვა შინ გ ტონ შიც და ა არ სა, რა თა რე გი-
ონ ში მცხოვ რე ბი გერ მა ნე ლე ბის თ ვის მი ე ცა 
ბუნ დეს ტა გის 2009 წლის არ ჩევ ნე ბის თ ვის 
მო ბი ლი ზე ბის სა შუ ა ლე ბა. ამა ვე დროს, სურ-
დათ მწვა ნე პიკ ნი კე ბის ორ გა ნი ზე ბა, ფილმ 
„Die Feuerzangenbowle”-ს15 ჩვე ნე ბა და სხვა 
სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბე ბის ინი ცი რე ბა.16 რამ-
დე ნა დაც ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი ა, ესაა ამ ტი პის 
პირ ვე ლი პარ ტი უ ლი ორ გა ნი ზა ცია გერ მა ნი-
ის ფარ გ ლებს გა რეთ, რაც ნე ბის მი ე რი პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ი სათ ვის მე ტად ნი შან დობ-
ლივ ნა ბი ჯად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.17 გარ და 
ამი სა, ესაა იმის ნა თე ლი მა გა ლი თი, თუ რო-
გორ შე ი ნარ ჩუ ნეს მწვა ნე ებ მა ტრა დი ცი უ ლი 
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და „ჩვეულებრივი” ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის 
ფონ ზე ორ გა ნი ზა ცი ულ - ს ტ რუქ ტუ რუ ლი კავ-
ში რი სა კუ თარ საწყი სებ თან, რომ ლე ბიც არ-
სე ბო ბას სა ბა ზო- დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებს 
უნ და უმად ლო დენ. ვა შინ გ ტო ნის სა ოლ ქო გა-
ერ თი ა ნე ბის გერ მა ნულ პარ ტი ას თან აშ კა რა 
კავ ში რის მი უ ხე და ვად – ამე რი კა ში მოქ მე დი 
გა ერ თი ა ნე ბის ვებ გ ვერ დი იყე ნებს ინ ტერ ფე-
ისს, რო მე ლიც მთე ლი გერ მა ნი ის მას შ ტა ბით 
მწვა ნე თა პარ ტი ის ყვე ლა გა ერ თი ა ნე ბის ვებ-
გ ვერ დ ზე ჩნდე ბა – გერ მა ნუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ის ამე რი კუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის 
და ფუძ ნე ბის იდე ას, რო მე ლიც გერ მა ნი ის პო-
ლი ტი კის მი მართ ექ ს პატ რი რე ბუ ლი გერ მა-
ნე ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას ისა ხავს 
მიზ ნად, რა ღაც უაღ რე სად დე მოკ რა ტი უ ლი 
უდევს სა ფუძ ვ ლად. უფ რო მე ტიც: სტი ვენ 
მილ დე რი, მწვა ნე თა ად რე უ ლი ის ტო რი ის და 
ან ტი ა ტო მუ რი მოძ რა ო ბის ექ ს პერ ტი, მი ა-
ნიშ ნებს იმა ზე, რომ ამ გ ვა რი უცხო უ რი წარ-
მო მად გენ ლო ბის იდე ას ღირ სე უ ლი ის ტო რია 
უძღ ვის წინ, რად გა ნაც, რო გორც მილ დე რი 
ამ ბობს, აწგარ დაც ვ ლილ მა პეტ რა კე ლიმ, 
მწვა ნე თა ერ თ -ერ თ მა პირ ველ მა ხელ მ ძღ ვა-
ნელ მა, რო მელ საც გან სა კუთ რე ბუ ლი კავ ში-
რე ბი ჰქონ და ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ-
თან, გა მოთ ქ ვა სურ ვი ლი, რომ მწვა ნე ებს რა-
ი მე სა ხის წარ მო მად გენ ლო ბა და ე არ სე ბი ნათ, 
რაც ამე რი კა ში მსგავ სი იდე ე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ თან დი ა ლოგს შე უწყობ და ხელს.

მწვა ნე თა მოძ რა ო ბამ გან ვ ლო გან ვი თა რე-
ბის გზა სუს ტად შეკ რუ ლი კულ ტუ რუ ლი და 
პო ლი ტი კუ რი წრი დან ტრა დი ცი ულ, თუმ ცა, 
ამა ვე დროს, ან გა რიშ გა სა წე ვი წო ნის მქო ნე 
პარ ტი ამ დე, რო მე ლიც გერ მა ნი ის პო ლი ტი-
კუ რი ცხოვ რე ბის ყვე ლა დო ნე ზეა წარ მოდ-
გე ნი ლი და ფარ თო ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ ბა-
ზას ფლობს. 

თუ კი პო ლი ტი კურ პარ ტი ა თა უმ რავ ლე სო ბა 
სა კუ თა რი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ პარ ტი ის 
წევ რ თა რა ო დე ნო ბე ბის მი ხედ ვით გა კე თე-
ბუ ლი დას კ ვ ნე ბის სა შუ ა ლე ბით მსჯე ლობს 
(იქნება ეს მა ტე ბა, კლე ბა თუ მდგრა დო ბა), 
მწვა ნე ე ბის შემ თხ ვე ვა ში მდგო მა რე ო ბა უფ-

რო კომ პ ლექ სუ რი ა. ეს ყო ვე ლი ვე უკავ შირ-
დე ბა პარ ტი ის (მოძრაობის, წრის), რო გორც 
„ანტიპარტიული პარ ტი ის” ის ტო რი ას და 
მის სკეპ ტი ციზმს, თუ არა ზიზღს და აშ კა-
რა მტრულ და მო კი დე ბუ ლე ბას ინ ს ტი ტუ ცი-
ო ნა ლი ზე ბულ და ნორ მა ლურ პარ ტი ად გან-
ვი თა რე ბის ნე ბის მი ე რი პერ ს პექ ტი ვი სად მი. 
თავ და პირ ვე ლად სწო რედ ამი ტომ იყ ვ ნენ 
მწვა ნე ე ბი პარ ტი ა, რო მე ლიც არ ნა დი რობ და 
ახალ წევ რებ ზე. შე დე გად, წევ რ თა ყვე ლა ზე 
დი დი შე მო დი ნე ბა – მე ტად ნი შან დობ ლი ვი 
მო მენ ტი, შე საძ ლო ა, უკე თე სი ალ ტერ ნა ტი-
ვის არარ სე ბო ბის გა მო – ხდე ბო და პარ ტი ის-
თ ვის გა დამ წყ ვეტ მო მენ ტებ ში: 1993 წელს, 
„კავშირ 90”-ში გა ერ თი ა ნე ბი სას; 1998 წელს 
წი თელ - მ წ ვა ნე ფე დე რა ლუ რი მთავ რო ბის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბი სას, ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის 
და ქრის ტი ან - სო ცი ა ლის ტე ბის კო ა ლი ცი უ რი 
მთავ რო ბის მი ერ ატო მუ რი ელექ ტ რო სად გუ-
რე ბის მოქ მე დე ბის ვა დის გაგ რ ძე ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბით ინი ცი რე ბუ ლი დე ბა ტე ბის და 
2011 წლის ფუკუსიმას კა ტას ტ რო ფის კომ-
ბი ნა ცი ის ფონ ზე. მწვა ნე თა რი გე ბის გა ფარ-
თო ე ბის თვალ საზ რი სით, პარ ტი ა ში წევ რე ბის 
მო ზიდ ვის კენ მი მარ თულ აქ ტი ვო ბებ ზე დი დი 
რო ლი სწო რედ ამ გა რე შე ფაქ ტო რებ მა ითა-
მა შეს. დღე ვან დე ლი მო ნა ცე მე ბით, მწვა ნე-
თა პარ ტი ა ში გა წევ რი ა ნე ბუ ლია 60 000-მდე 
ადა მი ა ნი. ამ მაჩ ვე ნებ ლით მწვა ნე ე ბი თა ვი-
სუ ფა ლი დე მოკ რა ტე ბის და მე მარ ცხე ნე თა 
პარ ტი ებს უახ ლოვ დე ბი ან, რომ ლებ საც, სა-
ვა რა უ დოდ, უახ ლო ეს წლებ ში გა და უს წ რე-
ბენ. 

2011 წელს მწვა ნე ე ბი ბუნ დეს ტაგ ში წარ მოდ-
გე ნი ლი ერ თა დერ თი პარ ტია იყო, რომ ლის 
წევ რ თა რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და – ეს გან სა-
კუთ რე ბით კარ გი შე დე გია პარ ტი ი სათ ვის, 
რო მელ საც მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი დრო დად რო 
ჩავ ლი ლი ეპო ქის წარ მო მად გენ ლე ბად და 
68-იანების ეკო ლო გი ურ პარ ტი ად მო იხ სე-
ნი ე ბენ, რო მე ლიც მოძ ვე ლე ბუ ლი და არა რე-
ლე ვან ტუ რი „სცენის” გან სა ხი ე რე ბას წარ მო-
ად გენს. გერ მა ნი ის პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის 
კონ ტექ ს ტ ში შე საძ ლოა მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
ინ დი კა ტო რი თუ მოწ მობ დეს პარ ტი ის ამ ბი-
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ცი ურ ბუ ნე ბა ზე (ვცდილობთ, მო ვე რი დოთ 
ისე თი არა სა სურ ვე ლი ცნე ბის გა მო ყე ნე ბას, 
რო გო რი ცაა „ისტებლიშმენტი”). ერ თ -ერ-
თი ასე თი ინ დი კა ტო რია ფონ დი, რომ ლი თაც 
მწვა ნე თა პარ ტია ამა ყობს – ფონ დი, რო მე-
ლიც პარ ტი ის გან ნო მი ნა ლუ რი და მო უ კი-
დებ ლო ბის მი უ ხე და ვად, მი სი იდე ო ლო გი უ რი 
მოქ მე დე ბის სფე როს გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია 
და რო მე ლიც და არ სე ბი დან 25 წლის მან-
ძილ ზე დი დად გა ი ზარ და. ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის 
ფონდს გერ მა ნი ის ყვე ლა ფე დე რა ლურ მხა-
რე ში აქვს წარ მო მად გენ ლო ბე ბი და, დღე ის 
მო ნა ცე მე ბით, 30 საზღ ვარ გა რე თის ბი უ რო 
– ისე თი „ჩვეულებრივი” და „პოპულარული” 
ქა ლა ქე ბით დაწყე ბუ ლი, რო გო რე ბი ცაა ვა-
შინ გ ტო ნი, პე კი ნი და ბრი უ სე ლი და ისე თი 
„ეგზოტიკური” ად გი ლე ბით დამ თავ რე ბუ-
ლი, რო გო რე ბი ცაა რა მა ლა, პნომ პე ნი და სან 
სალ ვა დო რი. ამ ბი უ რო ე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
ფონ დის მხარ და ჭე რით ათო ბით სხვა ქვე ყა-
ნა შიც ხორ ცი ელ დე ბა კონ კ რე ტუ ლი აქ ტი ვო-
ბე ბი. დღეს დღე ო ბით ფონ დის ბი უ ჯე ტი უკ ვე 
და ახ ლო ე ბით 52 მი ლი ონ ევ როს შე ად გენს. 
შე და რე ბის თ ვის: 2004 წლის ბი უ ჯე ტი 34 მი-
ლი ო ნი იყო.

ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონდს უაღ რე სად დი დი 
წვლი ლი შე აქვს მწვა ნე თა/ მ წ ვა ნე იდე ე ბის 
ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ რეპ რე ზენ ტა ცი ა ში რო-
გორც გერ მა ნი ა ში, ისე ქვეყ ნის ფარ გ ლებს 
გა რეთ. იგი მწვა ნე თა ღი რე ბუ ლე ბე ბის არა-
ო ფი ცი ა ლურ ელ ჩად იქ ცა.18 თუმ ცა ამ გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტის ცენ ტ რა ლუ რი 
ბი უ როს სტუმ რო ბა, რო მე ლიც ბერ ლი ნის 
ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ველ კვარ ტალ შია 
გან თავ სე ბუ ლი, აშ კა რად ცხად ყოფს, რომ 
მარ თა ლი ა, მწვა ნე ე ბი ის ტებ ლიშ მენ ტ ში შე-
მო ვიდ ნენ, თუმ ცა არ გამ ხ და რან ის ტებ ლიშ-
მენ ტის ნა წი ლი: არა ო ფი ცი ა ლურ სა მოს ში 
გა მოწყო ბი ლი მა მა კა ცე ბი და, პირ ველ რიგ-
ში, ქა ლე ბი, რო მე ლი მე დიდ ევ რო პულ ან ამე-
რი კულ კვლე ვით და წე სე ბუ ლე ბა ში მო მუ შა ვე 
სო ცი ო ლო გებს უფ რო ჰგვა ნან. თა ნამ შ რომ-
ლე ბი უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე ბით აღ ჭურ ვილ, 
მე ტად შთამ ბეჭ დავ, ჰი პერ თა ნა მედ რო ვე შე-
ნო ბა ში გა და ად გილ დე ბი ან, შე ნო ბა ში, რო-

მელ საც მოკ რ ძა ლე ბულს დი დი სურ ვი ლის მი-
უ ხე და ვა დაც ვერ ვუ წო დებ დით. ეს ყო ვე ლი ვე 
ზოგ ჯერ მი ლი ო ნი ა ნი ქა ლა ქის არ ქი ტექ ტუ-
რუ ლი ბი უ როს დრეს კო დის გან თა ვი სუ ფა ლი 
პა რას კე ვი დღის ან სო ცი ო ლო გი უ რი ინ ს ტი-
ტუ ტის ყო ველ დღი უ რი ჰა ბი ტუ სის შთა ბეჭ-
დი ლე ბას ტო ვებს. 

პარ ტი უ ლი პო ლი ტი კა გან ვი თა რე ბუ ლი დე-
მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში არა ნა ი რად არ არის 
წვრილ მა ნი. გუ ლახ დი ლად რომ ვთქვათ, აქ 
ლა პა რა კია დიდ ბიზ ნეს ზე (რამდენად მი უ-
ღე ბე ლიც უნ და იყოს ამ თით ქ მის მკრე ხე ლუ-
რი ცნე ბით ოპე რი რე ბა მწვა ნე ე ბის თ ვის და 
მწვა ნე იდე ო ლო გი ის მა ტა რებ ლე ბი სათ ვის). 
დი დი კამ პა ნი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, სა-
კუ თა რი აპა რა ტე ბის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სით 
შე სა ბა მი სი სა ხით და სა კომ პ ლექ ტებ ლად და 
სხვა ტი პის აქ ტი ვო ბე ბის კო ორ დი ნი რე ბის-
თ ვის, პარ ტი ებს ბევ რი ფუ ლი სჭირ დე ბათ. 
მათ შო რის, მწვა ნე თა პარ ტი ის ბი უ ჯე ტიც და 
შე მო სავ ლე ბიც დროთა გან მავ ლო ბა ში მნიშ-
ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. 1983 წელს, რო დე საც 
მწვა ნე ე ბი ბუნ დეს ტაგ ში შე ვიდ ნენ, მა თი შე-
მო სავ ლე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა 19 757 967 
გერ მა ნულ მარ კას შე ად გენ და.19 ახ ლად გა-
მომ ცხ ვა რი სა პარ ლა მენ ტო პარ ტი ის თ ვის ეს 
დი დი ფუ ლი იყო. ევ რო ზე გა დას ვ ლის მო მენ-
ტ ში ბი უ ჯე ტი უკ ვე 56 976 167 მარ კას მო ი-
ცავ და – ეს იყო 1998 წე ლი, წე ლი, რო დე საც 
მწვა ნე ე ბი პირ ვე ლად გა ერ თი ან დ ნენ კო ა ლი-
ცი ა ში ფე დე რა ლურ დო ნე ზე.20 2010 წელს 
მწვა ნე ებ მა თა ვი ანთ ის ტო რი ა ში ბი უ ჯე ტის 
ყვე ლა ზე მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წი ეს – 
31 240 990 ევ რო.21 

ერ თი მხრივ, ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ყო ფი ლი 
„ანტიპარტიული პარ ტი ა” მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
თან ხე ბით ოპე რი რებს, თუმ ცა ამ თან ხე ბის 
წარ მო მავ ლო ბა კი დევ უფ რო მე ტის მთქმე-
ლი ა. მა გა ლი თის თ ვის, 1983 წელს და ახ ლო ე-
ბით 19,8 მი ლი ო ნი მარ კი დან, რო მე ლიც მწვა-
ნე ებ მა მი ი ღეს, 11 მი ლი ო ნი მარ კა სა ხელ მ-
წი ფოს მი ერ პარ ტი ე ბის და ფი ნან სე ბის თ ვის 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ სახ ს რებ ზე მო დი ო და, 
თით ქ მის ორი მი ლი ო ნი მარ კა სა წევ რო ებ ზე 



ocdaaTi weli bundestagSi 23

და და ახ ლო ე ბით 150 000 მარ კა პარ ტი ის სა-
პარ ლა მენ ტო დე პუ ტა ცი ის, ეგ რეთ წო დე ბუ-
ლი მან და ტის მქო ნე პი რე ბის სა დე პუ ტა ტო 
ხელ ფა სე ბი დან გა და რიცხულ თან ხებ ზე. ეს 
უკა ნას კ ნე ლი პარ ტი ის სა ერ თო შე მო სავ ლის 
1%-ზე ნაკ ლებს შე ად გენ და, პირ ველ ორ კომ-
პო ნენ ტ ზე მო დი ო და 55,6% და, შე სა ბა მი სად, 
10,1%.22 ეს რიცხ ვე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ-
ვავ დე ბა 2010 წლის ანა ლო გი უ რი მო ნა ცე მე-
ბის გან, რო დე საც მწვა ნე ებ მა 11 415 217 ევ-
რო ეგ რეთ წო დე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სახ ს რე-
ბის სა ხით, 6 597 014 ევ რო სა წევ რო ე ბი დან, 
ხო ლო 6 979 775 ევ რო სა დე პუ ტა ტო მან და-
ტის მქო ნე წევ რე ბის გან მი ი ღეს, რაც ამ შემ-
თხ ვე ვა ში სა ერ თო ბი უ ჯე ტის და ახ ლო ე ბით 
36,5, 21 და 22,3%-ს შე ად გენს.23 ეს მა ტე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით კი დე პუ ტა ტე ბის გან შე მო-
სუ ლი თან ხე ბის წი ლობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 
ცხად ყოფს, თუ რამ დე ნად დი დი (მათ შო რის, 
მა ტე რი ა ლუ რი) სარ გე ბე ლი ნა ხეს მწვა ნე ებ მა 
პო ლი ტი კურ მე ინ ს ტ რიმ ში ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა-
ლი ზა ცი ის შე დე გად. 

დაბო ლოს – რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან რიცხ-
ვ ზე ოდ ნა ვი თვა ლის შევ ლე ბი თაც კი ცხა დი 
ხდე ბა მწვა ნე თა ფა რუ ლი, თუმ ცა მდგრა-
დი ჩარ თუ ლო ბა გერ მა ნი ის პო ლი ტი კურ და 
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში. ნე ბის მი ე რი 
კრი ტე რი უ მი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე-
ბულ იქ ნას გერ მა ნუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი-
ის წარ მა ტე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის 
შე სა ფა სებ ლად – იქ ნე ბა ეს ყო ველ დღი უ რი 
წარ მოდ გე ნი ლო ბა მუ ნი ცი პა ლურ, კო მუ ნა-
ლურ, სამ ხა რეო და ფე დე რა ლურ დო ნე ზე, 
ად მი ნის ტ რა ცი ებ ში, პარ ლა მენ ტ სა და მთავ-
რო ბა ში – მოგ ვ ცემს იმის თქმის სა შუ ა ლე ბას, 
რომ მწვა ნე ე ბი გერ მა ნი ა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან, 
მყა რად ფეხ მო კი დე ბულ პო ლი ტი კურ ფაქ-
ტო რად იქ ც ნენ, რომ ლის შე სუს ტე ბა ზე – რომ 
აღა რა ფე რი ვთქვათ გაქ რო ბა ზე – არა ფე რი 
მი უ თი თებს. 

ამას მარ ტი ვად მხო ლოდ ერ თი რამ შე იძ ლე ბა 
ეწო დოს: დი დი წარ მა ტე ბა!
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02მწვანე იდენტობის 
ოთხი საყრდენი
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ეკო ლო გია

ეკო ლო გია არის ყვე ლა ზე სა ხა სი ა თო და, 
ამა ვე დროს, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საყ-
რ დე ნი იმ ოთხი დან, რომ ლებ საც ეგ რეთ 
წო დე ბუ ლი პოს ტ მა ტე რი ა ლის ტუ რი ღი რე-
ბუ ლე ბე ბის ბა ზა ეფუძ ნე ბა. სწო რედ ეს ღი-
რე ბუ ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბებს მწვა ნე თა თვით-
მ ყო ფა დო ბას. მხო ლოდ ის ფაქ ტიც, რომ პარ-
ტი ას ჰქვია „მწვანეები” და არა „მტრედები”, 
„ფემინისტები” ან „დემოკრატები”, მი უ თი-
თებს იმა ზე, რომ სწო რედ გა რე მო და ეკო ლო-
გიაა პირ ვე ლი თა ნას წორ თა შო რის და ნარ ჩენ 
სამ სვეტ თან მი მარ თე ბით: ქა ლე ბი და ფე მი-
ნიზ მი, მშვი დო ბა და პა ცი ფიზ მი, საბაზისო 
დე მოკ რა ტი ა.24 ამ გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლის 
ფეს ვე ბი მე ტად კომ პ ლექ სუ რია და რიგ გან-
მარ ტე ბებს სა ჭი რო ებს. ეკო ლო გი ის თ ვის 
გერ მა ნუ ლი რო მან ტიზ მის, ბუ ნე ბის სიყ ვა-
რუ ლის და ან ტი მო დერ ნიზ მის ტრა დი ცი ე ბის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ 
ბევ რი და წე რი ლა.25 ეკო ლო გი ის მწვა ნე იდე ა-
ლი „სათავეს იმ პო ლი ტი კუ რი ტრა დი ცი ი დან 
იღებს, რო მე ლიც მსგავს მოთხოვ ნებს – ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კონ-
ტექ ს ტის მი უ ხე და ვად – წარ სულ შიც აყე ნებ-
და”.26 თუმ ცა, გერ მა ნე ლე ბის თ ვის და მა ხა სი-
ა თე ბე ლი ბუ ნე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა-
რუ ლის მი უ ხე და ვად, მწვა ნე ებ მა შეც ვა ლეს 
ეკო ლო გი ის რო ლი ქვეყ ნის პო ლი ტი კა ში და, 
ამას თან, გა ა ფარ თო ეს გა რე მოს დაც ვის თ ვის 
აუცი ლე ბე ლი რე გუ ლა ცი ე ბის კონ ტექ ს ტი. 

მწვა ნე ებ მა ეკო ლო გია აქ ცი ეს თე მად, რო მე-
ლიც მთე ლი პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რის მას შ ტა-
ბით ახ დენს გავ ლე ნას ამომ რ ჩევ ლის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბებ ზე. 

გა რე მო ზე ზრუნ ვა უკ ვე აღარ წარ მო ად გენს 
მხო ლოდ რა დი კა ლურ გა რე მოს დამ ც ველ თა 
კომ პე ტენ ცი ის სფე როს. სი ნამ დ ვი ლე ში, მწვა-
ნე ებ მა, გა რე მოს დაც ვა ზე მი მარ თუ ლი ხან გ-
რ ძ ლი ვი და აქ ტი უ რი ქმე დე ბე ბით, შეძ ლეს ის, 
რომ გერ მა ნი ა ში ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
სიყ ვა რუ ლი ბუ ნე ბის მი მართ, რო მელ საც არ 
ჰქონ და რა ი მე სა ხის გან საზღ ვ რუ ლი ფორ-

მა, ექ ცი ათ ურ ყევ ვალ დე ბუ ლე ბად უკე თე სი 
მსოფ ლი ოს წი ნა შე, რო მელ შიც მდგრა დო ბის 
პო ლი ტი კა ცენ ტ რა ლურ ად გილს იკა ვებს.

ანუ მათ წარ მა ტე ბით მი აღ წი ეს ბუნ დო ვა ნი 
სიმ პა თი ე ბის და სენ ტი მენ ტა ლუ რი გრძნო-
ბე ბის კონ კ რე ტულ პო ლი ტი კურ და ად მი ნის-
ტ რა ცი ულ ქმე დე ბე ბად ტრან ს ფორ მი რე ბას 
– ეს არ არის ცუ დი შე დე გი პარ ტი ის თ ვის, 
რო მე ლიც და საწყის ეტაპ ზე ხში რად ხდე ბო და 
და ცინ ვის და კრი ტი კის ობი ექ ტი მი სი გა მოკ-
ვე თი ლი ემო ცი უ რო ბი სა და პრობ ლე მე ბის რა-
ცი ო ნა ლუ რი გა დაწყ ვე ტის უუნა რო ბის გა მო. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით მწვა ნე თა წარ მა ტე ბა იმ-
დე ნად დი დი იყო, რომ სხვა პარ ტი ებს მათ თ-
ვის ფე ხის აწყო ბა და მი ბაძ ვა მო უ წი ათ. კი დევ 
ერ თხელ გა მო იკ ვე თა, რომ სა უ კე თე სო კომ პ-
ლი მენ ტი ა, რო დე საც ვი ღაც შენს იმი ტი რე ბას 
ცდი ლობს. 

ამის მი უ ხე და ვად, ასო ცი ა ცია „მწვანე უდ რის 
ეკო ლო გი ას” ხელ შე უ ხე ბე ლი და უც ვ ლე ლი 
გახ და. ნე ბის მი ე რი სა მარ კო ნი შა ნი მუდ მივ 
ძი ე ბა ში ა, რა თა მი აგ ნოს ასეთ წარ მა ტე ბის 
მომ ტან, ავ ტო მა ტურ ასო ცი ა ცი ებს. მწვა ნე ებ-
მა ამას მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად მი აღ წი ეს – მა თი 
წარ მა ტე ბის კი დევ ერ თი თვალ სა ჩი ნო მა ხა სი-
ა თე ბე ლი.

ენერ გი ის გე ნე რი რე ბის ატო მუ რი პერ ს პექ-
ტი ვის მოს პო ბა – გერ მა ნი ის პო ლი ტი კა-
ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის და გა-
და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბის საგ ნად იქ ცა 
– მწვა ნე ე ბი პირ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ-
ტია იყო გერ მა ნი ა ში, რო მე ლიც ბირ თ ვუ ლი 
ენერ გე ტი კის აკ რ ძალ ვას ითხოვ და. მწვა ნე-
ებ მა, რომ ლე ბიც და არ სე ბის დღი დან ვე გა-
მო დი ოდ ნენ ატო მუ რი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის მოთხოვ ნით, გერ მა-
ნი ის მი ერ ატო მურ ენერ გე ტი კა ზე უარის 
თქმის შემ დე გაც შე ი ნარ ჩუ ნეს ამ სფე როს 
მი მართ გა მოკ ვე თი ლად მტრუ ლი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა. ეს მა ხა სი ა თე ბე ლი დღეს, ისე ვე 
რო გორც აქამ დე, კვლავ წარ მო ად გენს მწვა-
ნე თა იდენ ტო ბის ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნეს კომ პო ნენტს.
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თა ვი დან მწვა ნე თა ამ გ ვა რი მიდ გო მა, ბუნ-
დეს ტაგ ში წარ მოდ გე ნი ლი სხვა პარ ტი ე ბის 
მხრი დან ძლი ერ წი ნა აღ მ დე გო ბას წა აწყ და. 
თუმ ცა 2000 წელს წი თელ - მ წ ვა ნე ფე დე რა-
ლურ მა მთავ რო ბამ და ამ ტ კი ცა „შეთანხმება 
ფე დე რა ლურ მთავ რო ბა სა და ენერ გო მო მა რა-
გე ბის კომ პა ნი ებს შო რის”, რო მელ მაც სა თა-
ვე და უ დო ბირ თ ვულ ენერ გი ა ზე ეტა პობ რი ვი 
უარის თქმის პრო ცესს, რი თაც მიღ წე ულ იქ ნა 
მწვა ნე თა ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი მი ზა ნი.27 

2010 წელს ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის / ქ რის ტი-
ან - სო ცი ა ლის ტე ბის და თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ-
რა ტე ბის კო ა ლი ცი ურ მა მთავ რო ბამ ატო მუ რი 
ენერ გე ტი კის შე სა ხებ კა ნონ ში ცვლი ლე ბა შე-
ი ტა ნა, რი თაც გერ მა ნი ა ში არ სე ბულ ბირ თ ვულ 
ელექ ტ რო სად გუ რებს სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა 
გა უგ რ ძე ლა – ეგ რეთ წო დე ბუ ლი მოქ მე დე ბის 
ვა დის გაგ რ ძე ლე ბა.28 ის ფაქ ტი, რომ მე მარ ჯ-
ვე ნე ცენ ტ რის ტულ მთავ რო ბას მხო ლოდ იმის 
უნა რი თუ აღ მო აჩ ნ და, რომ ატო მუ რი ელექ ტ-
რო სად გუ რე ბის გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში 
გა უვ ნე ბელ ყო ფის / დე მონ ტა ჟის ნაც ვ ლად, მა-
თი მოქ მე დე ბის ვა და კი დევ უფ რო გა ეგ რ ძე ლე-
ბი ნა, ბევრ რა მე ზე მეტყ ვე ლებს. ამას თან, ისიც 
კი იყო შე საძ ლე ბე ლი, რომ ხსე ნე ბულ მთავ-
რო ბას ატო მუ რი ენერ გე ტი კი დან გა მოს ვ ლის 
პრო ცე სი მთლი ა ნად შე მო ებ რუ ნე ბი ნა. თუმ ცა 
მყარ მა ან ტი ბირ თ ვულ მა გან წყო ბამ, მათ შო-
რის, შა ვ- ყ ვი თე ლი29 მთავ რო ბის რი გებ შიც, ეს 
შე საძ ლებ ლო ბა გა მო რიცხა. ასე და ამ გ ვა რად, 
ის, რაც ოდეს ღაც მხო ლოდ პოს ტ მა ტე რი ა ლის-
ტი ჰი პე ბის ჯგუ ფის იდენ ტო ბის ღერძს და მათ 
მთა ვარ პო ლი ტი კურ მოთხოვ ნას წარ მო ად გენ-
და, გერ მა ნუ ლი პო ლი ტი კის და სა ჯა რო დის-
კურ სის აბ სო ლუ ტურ მე ინ ს ტ რი მად იქ ცა. 

იმას, თუ რამ დე ნად ღრმად შე მო იჭ რა ეკო-
ლო გი ის და მდგრა დო ბის თე მა გერ მა ნი ის 
პო ლი ტი კის ფარ თო სპექ ტ რ ში, ცხად ყოფს ის 
ფორ მე ბი და მე თო დე ბი, რომ ლე ბი თაც სხვა 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სა კუ თარ პროგ რა-
მებ ში აფიქ სი რე ბენ გა რე მოს დაც ვას თან და-
კავ ში რე ბულ თე მებს. ქრის ტი ან-სო ცი ა ლუ რი 
პარ ტი ის რამ დე ნი მე ახალ გაზ რ და ექ ს პერ ტის, 

ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ეკო ლო გი პო ლი ტი კო სე ბის 
მი ერ 2012 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვა კი-
დევ ერ თხელ მი ა ნიშ ნებს ხსე ნე ბულ ინ ს ტი ტუ-
ცი ო ნა ლი ზა ცი ა ზე.30 დო კუ მენ ტი და სა თა უ რე-
ბუ ლი ა, რო გორც „კრეაციის მი მართ პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის გა მო” და მო ითხოვს, რომ მთე ლი 
ზე მო ბა ვა რია კლი მა ტუ რად ნე იტ რა ლუ რი 
გახ დეს. შემ დ გო მი მოთხოვ ნე ბი ა, რომ ბა ვა-
რია ფუ ლად ინ ვეს ტი ცი ებს მხო ლოდ სო ცი ა-
ლუ რი, ეთ ი კუ რი და ეკო ლო გი უ რი კრი ტე რი-
უ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ახორ ცი ე ლებ დეს 
და რომ წი თელ - მ წ ვა ნე ე ბის ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
ყოფ ნის დროს შე მუ შა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მა ხე ლახ ლა დად გეს დღის წეს რიგ ში. 
ქრის ტი ან - სო ცი ა ლუ რი კავ ში რის დო კუ მენ ტ-
ში გან ხი ლუ ლი პრობ ლე მე ბი და მიზ ნე ბი ეხე-
ბა ტრა დი ცი უ ლად მწვა ნე თე მებს, ავ ტო რე ბი 
მწვა ნე თა ლექ სი კით ოპე რი რე ბენ და ამით 
კი დევ ერ თხელ ცხად ყო ფენ პო ლი ტი კურ 
სტა ტუს კ ვო ზე მწვა ნე თა გავ ლე ნას – ისე თი 
პარ ტი ის შემ თხ ვე ვა შიც კი, რო მე ლიც პო ლი-
ტი კურ სპექ ტ რ ში მწვა ნე ე ბის გან, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, პო ლა რუ ლად სა წი ნა აღ მ დე გო მხა რეს 
იკა ვებს. 

მწვა ნე თა იდე უ რი სიმ დიდ რის სა კუ თარ იდე-
ო ლო გი ა ში ინ ტეგ რი რე ბით სხვა პარ ტი ებს 
შე უძ ლი ათ, მწვა ნე თა, რო გორც გა რე მოს და 
ეკო ლო გი უ რი აზ როვ ნე ბის ერ თა დერ თი დამ-
ც ვე ლის, სტა ტუ სი შე ა სუს ტონ და სა ფუძ ვე-
ლი შე ურ ყი ონ მწვა ნე თა პრე ტენ ზი ას, იყ ვ ნენ 
ამ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სფე რო ში ერ თა დერ თი 
ჭეშ მა რიტ ინ ტე რეს თა გამ ტა რე ბე ლი ძა ლა. 
ეკო ნო მი კუ რი ბაზ რის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა-
დაც სა მარ კო ნიშ ნებს სა კუ თა რი ორი გი ნა-
ლო ბის და ავ თენ ტუ რო ბის დაც ვა უამ რა ვი 
მე ქა ნიზ მით შე უძ ლი ათ – იქ ნე ბა ეს კა ნო ნი 
სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ თუ სხვა ღო-
ნის ძი ე ბე ბი, პო ლი ტი კურ არე ნა ზე ამ გ ვა რი 
რამ შე საძ ლე ბე ლი არ არის, რად გა ნაც აქ 
კონ კუ რენ ტ თა კარ გი იდე ე ბის – და, სა ბო-
ლოო ჯამ ში, მა თი სა მარ კო ნიშ ნე ბის კო ოპ-
ტა ცი ას ყო ველ ფე ხის ნა ბიჯ ზე ვხვდე ბით. 
ერ თა დერ თი, რაც ორი გი ნა ლი ბრენ დე ბის 
ავ ტო რებს დარ ჩე ნი ათ, არის გა და უ დე ბე ლი 
აუცი ლებ ლო ბა, იბ რ ძო ლონ, რა თა და არ წ მუ-
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ნონ ამომ რ ჩევ ლე ბი სა კუ თა რი პრო დუქ ტის 
და მოთხოვ ნე ბის ავ თენ ტუ რო ბა ში და ჰქონ-
დეთ იმე დი, რომ ამომ რ ჩე ვე ლი ამას და ი ნა-
ხავს, ჭეშ მა რიტ ავ ტორს და ა ჯილ დო ებს, იმი-
ტა ტორს კი – დას ჯის.

ქდკ/ქსკ-ის და თდპ-ის კო ა ლი ცი უ რი მო ლა-
პა რა კე ბე ბის დროს, 2009 წელს, საგ რ ძ ნო ბი 
და პი რის პი რე ბა მოჰ ყ ვა MONS810-ის – გენ-
მო დი ფი ცი რე ბუ ლი სი მინ დის გა შე ნე ბის სა-
კითხს, ამას თან ქდკ, გან სა კუთ რე ბით კი ქსკ, 
გერ მა ნი ის მას შ ტა ბით ამ ჯი შის გა შე ნე ბის აკ-
რ ძალ ვას ითხოვ და.31 

ბუ ნებ რი ვი ა, მწვა ნე ე ბი უკ ვე დი დი ხა ნია იბ-
რ ძ ვი ან გე ნე ტი კუ რად სა ხეც ვ ლი ლი საკ ვე ბი 
პრო დუქ ტის წი ნა აღ მ დეგ და ითხო ვენ სა ვალ-
დე ბუ ლო მარ კი რე ბის და წე სე ბას იმ პრო დუქ-
ტე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც გე ნე ტი კუ რად მო დი-
ფი ცი რე ბულ კომ პო ნენ ტებს შე ი ცა ვენ. ამავ დ-
რო უ ლად, ისი ნი შექ მ ნის დღი დან ვე გა მო დი ან 
ეკო ლო გი უ რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მხარ დამ-
ჭე რე ბად. რე ნა ტე კი უ ნას ტი, წი თელ - მ წ ვა ნე 
ფე დე რა ლურ მთავ რო ბა ში სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბის და მომ ხ მა რე ბელ თა დაც ვის საკითხების 
მი ნის ტ რი, ცდი ლობ და რა „თემების ქურ-
დო ბის” სხვა დას ხ ვა შემ თხ ვე ვე ბის გან თა ვის 
დაც ვას, მოჰ ყავ და არ გუ მენ ტი, რომ ისე თი 
პარ ტი ე ბი, რო გო რე ბი ცაა ქდკ და ქსკ, ფა რი-
სევ ლუ რად, მხო ლოდ სიტყ ვე ბით უჭერ დ ნენ 
მხარს მწვა ნე იდე ებს, რე ა ლო ბა ში კი არა ფერს 
აკე თებ დ ნენ მწვა ნე კა ნონ მ დებ ლო ბის შე საქ მ-
ნე ლად. სხვა ნა ი რად რომ ვთქვათ: მწვა ნე თა 
მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი ახ დენ დ ნენ მა თი იდე ე ბის 
კო პი რე ბას ისე, რომ არა ფერს აკე თებ დ ნენ 
მათ სის რუ ლე ში მო საყ ვა ნად. 

ბუ ნებ რი ვი ა, რომ მწვა ნე ე ბი ხში რად საყ ვე-
დუ რობ დ ნენ პო ლი ტი კურ კონ კუ რენ ტებს 
არა საკ მა რი სი ავ თენ ტუ რო ბის და სე რი ო ზუ-
ლო ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო. ეს კეთ დე ბო და, მა-
გა ლი თად, შემ დეგ ნა ი რი ირო ნი უ ლი შე ნიშ ვ ნის 
ფორ მით: „როდესაც ან გე ლა მერ კე ლი მყინ-
ვა რის ფონ ზე იღებს სუ რათს, ის ცდი ლობს, 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
საფ რ თხე დაგ ვა ნა ხოს”.32 

მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რამ დე ნა დაა პო-
ლი ტი კუ რი სპექ ტაკ ლი, ის ფაქ ტი, რომ 
პარ ტი ე ბი გა რე მოს და, გან სა კუთ რე ბით, 
გა რე მოს გა დარ ჩე ნის მნიშ ვ ნე ლო ბას სა-
კუ თარ პო ლი ტი კურ ამო ცა ნად აღი ა რე ბენ, 
მეტყ ვე ლებს პო ლი ტი კურ ღი რე ბუ ლე ბა ზე, 
რო მე ლიც გა რე მოს დაც ვით მა ბრძო ლამ 
გერ მა ნულ პო ლი ტი კა სა და სა ზო გა დო ებ-
რივ დის კურ ს ში ბო ლო პე რი ოდ ში შე ი ძი ნა. 
ეკო ლო გი უ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მი მართ სა ჯა-
რო გულ გ რი ლო ბა დღე ვან დელ გერ მა ნი ა ში 
პო ლი ტი კუ რი თვით მ კ ვ ლე ლო ბის ტოლ ფა-
სი იქ ნე ბო და. პო ლი ტი კუ რი ამ ბი ცი ე ბის და 
იოტი სო დე ნა ინ ტე ლექ ტის მქო ნე ადა მი ა ნი 
არ მის ცემს თავს იმის უფ ლე ბას, რომ ეკო-
ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა და-
აკ ნი ნოს.

გერ მა ნი ა ში ეკო ლო გი უ რი აზ როვ ნე ბის მნიშ-
ვ ნე ლო ბის კი დევ ერ თი მა გა ლი თია პო ლი ტი-
კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტის რე აქ ცია ფუკუსიმას 
ატო მურ კა ტას ტ რო ფა ზე. ამ უბე დუ რე ბი დან 
რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ, მწვა ნე ე ბის და სო-
ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის წევ რე ბის 
მხრი დან გა ის მა ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის/ ქ-
რის ტი ან - სო ცი ა ლის ტე ბის და თა ვი სუ ფა ლი 
დე მოკ რა ტე ბის სამ თავ რო ბო კო ა ლი ცი ის კრი-
ტი კა ატო მუ ლი ელექ ტ რო სად გუ რე ბის მოქ მე-
დე ბის ვა დის გაგ რ ძე ლე ბის გა მო.33 შე დე გად, 
ან გე ლა მერ კელ მა თით ქ მის ერთ ღა მე ში გა ა-
უქ მა სა კუ თა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ვა დის გაგ-
რ ძე ლე ბას თან და კავ ში რე ბით და ახა ლი პო-
ლი ტი კუ რი გეგ მა წარ მო ად გი ნა: ბირ თ ვუ ლი 
მო რა ტო რი უ მი, რო მე ლიც, სა ბო ლო ოდ, გერ-
მა ნი ის ფე დე რა ცი ულ რეს პუბ ლი კა ში ატო მუ-
რი ენერ გი ის გე ნე რი რე ბა ზე უარის თქმას გუ-
ლის ხ მობ და.34 

თუ  კი ეს არ იყო მწვა  ნე  თა მოძ   რა  ო  ბის გრან  -
დი  ო  ზუ  ლი გა  მარ   ჯ   ვე  ბა, მაშ სხვას რას შე იძ-
ლე ბა ეწო დოს ასე თი გა მარ ჯ ვე ბა?

გერ მა ნი ის მთავ რო ბის პო ლი ტი კის – შე-
საძ ლო ა, ში ნა გა ნი მრწამ სი საც კი – ასე თი, 
180-გრადუსიანი შე მობ რუ ნე ბის მი უ ხე და ვად, 
რო გორც გა მო კითხ ვე ბი ცხად ყოფს, მწვა ნე-
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თა პო პუ ლა რო ბამ ფუკუსიმას კა ტას ტ რო ფის 
შემ დეგ წარ მო უდ გენ ლად იმა ტა. სხვა დას ხ ვა 
საკ ვი რაო გა მო კითხ ვე ბი ცხად ყოფ და შე დეგს, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც მწვა ნე თა მხარ დამ ჭერ-
თა რა ო დე ნო ბა 23 პრო ცენტს აღ წევ და, რაც 
მოგ ვი ა ნე ბით სამ ხა რეო სა პარ ლა მენ ტო არ-
ჩევ ნებ ში შთამ ბეჭ დავ წარ მა ტე ბებ ში აისა ხა.35 
ჩვენ მოკ ლედ უკ ვე შე ვე ხეთ ბა დენ - ვი ურ ტემ-
ბერ გის შე დე გებს, თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ მსგავს მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მარ ჯ ვე ბებს 
მწვა ნე ებ მა მეკ ლენ ბურ გ - ფორ პო მერ ნის და 
რა ინ ლან დ - პ ფალ ცის ფე დე რა ლურ მხა რე ებ-
შიც მი აღ წი ეს. პირ ველ მათ გან ში მოგ რო ვი ლი 
ხმე ბის რა ო დე ნო ბა 8,7 პრო ცენტს შე ად გენ და 
მა შინ, რო დე საც 2006 წელს მწვა ნე ებ მა ხუთ-
პ რო ცენ ტი ა ნი ბა რი ე რის გა და ლახ ვაც კი ვერ 
შეძ ლეს. კი დევ უფ რო შთამ ბეჭ და ვი იყო რა ინ-
ლან დ - პ ფალ ც ში მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბა, სა დაც 
მწვა ნე ებ მა თავიანთი წი ნა შე დე გი თით ქ მის 
გა ა სამ მა გეს, მო აგ რო ვეს რა ამომ რ ჩე ველ თა 
ხმე ბის 15,4 პრო ცენ ტი. ეს შე დე გე ბიც წარ-
მო ა ჩენს გერ მა ნი ა ში ბირ თ ვუ ლი და ეკო ლო-
გი უ რი პო ლი ტი კის სულ უფ რო მზარდ მნიშ-
ვ ნე ლო ბას და, გან სა კუთ რე ბით, კრი ზი სულ 
პე რი ო დებ ში, სა ზო გა დო ე ბის მი ერ მწვა ნე თა 
მოთხოვ ნებ თან მნიშ ვ ნე ლო ვან სო ლი და რო-
ბას. ისე ვე რო გორც ჩერ ნო ბი ლის კა ტას ტ რო-
ფა აისა ხა და დე ბი თად მწვა ნე თა მოძ რა ო ბა ზე, 
25 წლის შემ დეგ ფუკუსიმას ტრა გე დი ა მაც 
გა ამ ყა რა მწვა ნე ე ბის პო ზი ცი ე ბი რო გორც 
გერ მა ნი ის პო ლი ტი კა ში, ისე გლო ბა ლუ რად, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კუთხით. ყვე ლა გან-
სა კუთ რე ბუ ლი სა მარ კო ნიშ ნის შემ თხ ვე ვა ში 
ასე ხდე ბა: ეჭ ვე ბის და ყოყ მა ნის პე რი ო დებ ში 
ავ თენ ტუ რო ბა უდი დეს მხარ და ჭე რას პო უ-
ლობს. 

არ არის გა მო რიცხუ ლი, რომ სამ ხა რეო სა პარ-
ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში მიღ წე ულ წარ მა ტე ბა ზე 
უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი – ყო ვე ლი შემ თხ ვე ვის-
თ ვის, სიმ ბო ლურ დო ნე ზე მა ინც – იყო ბა დენ - 
ვი ურ ტემ ბერ გის არ ჩევ ნე ბის შემ დ გომ გა მარ-
თუ ლი მწვა ნე თა და სო ცი ალ- დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტი ე ბის კო ა ლი ცი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის 
შე დე გე ბი. იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ამ არ-
ჩევ ნებ ში ხმა თა 24 პრო ცენ ტით მათ უაღ რე-

სად მა ღალ შე დეგს მი აღ წი ეს, მწვა ნე ებს მო-
ლა პა რა კე ბებ ში საკ მა ოდ ძლი ე რი პო ზი ცი ე ბი 
ჰქონ დათ. ისი ნი ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი 
კავ ში რის შემ დეგ ყვე ლა ზე ძლი ერ პარ ტი ად 
იქ ც ნენ და უკ ვე საკ მა რი სად იყ ვ ნენ სა კუ თარ 
თავ ში დარ წ მუ ნე ბუ ლი სა ი მი სოდ, რომ წი-
თელ - მ წ ვა ნე კო ა ლი ცი ა ში შე მო ებ რუ ნე ბი ნათ 
პო ზი ცი ო ნი რე ბა, რომ ლის ფორ მუ ლის მი-
ხედ ვი თაც ისი ნი თით ქ მის სა მი ათ წ ლე უ ლის 
მან ძილ ზე მუდ მი ვად უმ ც რო სი პარ ტ ნი ო რის 
სტა ტუსს სჯერ დე ბოდ ნენ. ვინ ფ რიდ კრეჩ მა-
ნი გახ და პირ ვე ლი მწვა ნე პრე მი ერ მი ნის ტ რი, 
ხო ლო მწვა ნე ე ბი ტურ ნი რის გა მარ ჯ ვე ბუ ლე-
ბად – შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, უაღ რე სად მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ფე დე რა ლუ რი მხა რის აღ მას რუ ლე ბე-
ლი დო ნის ხელ მ ძღ ვა ნელ პი რე ბად იქ ც ნენ36. 
Infratest-Dimap-ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო-
კითხ ვე ბი ცხად ყოფ და, რომ ლან დ ტაგ ში წარ-
მოდ გე ნილ ნე ბის მი ერ სხვა პარ ტი ას თან შე-
და რე ბით, მწვა ნე ე ბი ხმე ბის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გაზ რ დილ რა ო დე ნო ბას მო აგ რო ვებ დ ნენ.37 ამ 
კუთხით გან სა კუთ რე ბით და ჩაგ რუ ლი თა ვი-
სუ ფა ლი- დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია აღ მოჩ ნ და, 
რო მელ საც მწვა ნე ებ მა 60 000 ამომ რ ჩე ველ ზე 
მე ტი წა არ თ ვეს.38 ანა ლო გი უ რად, ქრის ტი ან 
- დე მოკ რა ტებ საც – 80 000 მწვა ნე თა მხა რეს 
გა და სუ ლი ამომ რ ჩევ ლით – მო უ წი ათ საგ რ ძ-
ნობ და ნა კარ გებ თან შე გუ ე ბა. მყა რად ფეხ მო-
კი დე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ამომ რ-
ჩე ველ თა ხმე ბის ასე თი მა სობ რი ვი გა და ნაც-
ვ ლე ბე ბი იმ პარ ტი ის კენ, რო მელ საც არც ისე 
დი დი ხნით ად რე მარ გი ნა ლურ მოვ ლე ნად გა-
ნი ხი ლავ დ ნენ, სრუ ლი ად წარ მო უდ გე ნე ლი იქ-
ნე ბო და, მწვა ნე თა სხვა დას ხ ვა საკ ვან ძო თე მა 
ამა სო ბა ში პო პუ ლა რუ ლი, სხვა ნა ი რად რომ 
ვთქვათ, „უმრავლესობისუნარიანი” რომ არ 
გამ ხ და რი ყო. 

პო ლი ტი კუ რი სფე როს მიღ მაც კი, ეკო-
ლო გი ა, მის თან მ ხ ლებ მო დურ სიტყ ვა 
„მდგრადობასთან” ერ თად, იქ ცა სა მარ კო 
ნიშ ნად, რო მელ საც მუდ მი ვად მი მარ თა ვენ 
სა ქონ ლის და მომ სა ხუ რე ბის უაღ რე სად 
ფარ თო სპექ ტ რის რეკ ლა მი რე ბის თ ვის: იქ-
ნე ბა ეს საკ ვე ბი პრო დუქ ტი, სამ შე ნებ ლო 
მა სა ლა, სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბა თუ ავ ტო-
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მო ბი ლე ბი – მხო ლოდ რამ დე ნი მე მა გა-
ლითს რომ დავ ჯერ დეთ. მდგრა დო ბა ზე ამ-
გ ვა რი აპე ლი რე ბა უკ ვე იმ დე ნად ბა ნა ლუ რი 
და, სა უ ბე დუ როდ, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, 
იმ დე ნად და მაბ ნე ვე ლი ა, რომ უკ ვე რამ დე-
ნი მე ვებ გ ვერ დიც კი შე იქ მ ნა მხო ლოდ და 
მხო ლოდ ერ თი მიზ ნით – სა თა ნა დო შე ფა-
სე ბა მის ცენ და შე სა ბა მი სი ად გი ლი მი უ ჩი-
ნონ ამ სა ხის თვით გან დი დე ბას. ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი ასე თი ვებ გ ვერ-
დის სა ხელ წო დე ბაა „Klima-Lügendetektor” 
(კლიმატური სიც რუ ის დეტექტორი), რომ-
ლის საწყის გვერ დ ზე დას მუ ლია კითხ ვა: 
„მოულოდნელად ყვე ლა გა რე მოს მხსნე ლი 
გახ და. მარ თ ლა?39” 

თუმ ცა, პრო დუქ ტის რე ა ლუ რი სარ გებ ლი ა ნო-
ბის გან და მო უ კი დებ ლად, გა მო ყე ნე ბის ფორ-
მის ბუნ დო ვა ნე ბის ხა რის ხის მი უ ხე და ვად, 
ისე თი სა ხელ დე ბე ბი, რო გო რი ცაა „მწვანე”, 
„მდგრადი” ან „ორგანული”, უკ ვე საკ მა რი სია 
იმის თ ვის, რომ იმ თა ვით ვე და დე ბი თი ასო ცი-
ა ცი ე ბი გა მო იწ ვი ოს. ხში რად გა ურ კ ვე ვე ლი 
რჩე ბა, თუ რას ნიშ ნავს ან რა პრაქ ტი კუ ლი 
სა ხე აქვს ამ ცნე ბებს, თუმ ცა დღე ვან დელ 
გერ მა ნულ დის კურ ს ში ატ რი ბუ ტი „მწვანე” აპ-
რი ო რუ ლად გუ ლის ხ მობს ფას და უ დე ბელ ლე-
გი ტი მა ცი ას და სე რი ო ზუ ლო ბას. ნე ბის მი ე რი 
მარ კის თ ვის ის წარ მა ტე ბის უმაღ ლე სი გა მო-
ხატ ვის ფორ მა ა. 

მწვა ნე იდენ ტო ბის სულ მა და გულ მა, გა რე-
მოს გა დარ ჩე ნამ, გერ მა ნი ა ში იმ გ ვარ კე თი-
ლის მ ყო ფე ლურ მო ნო პო ლი ას მი აღ წი ა, რო მე-
ლიც არა ნა ირ ად გილს არ ტო ვებს რა ი მე სა ხის 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი თვალ საზ რი სე ბი სათ ვის. 

სა მარ კო ნიშ ნის წარ მა ტე ბის გან სა ხი ე რე-
ბა გუ ლის ხ მობს კონ კუ რენ ტი ბრენ დე ბის 
თით ქ მის სრულ გა მო რიცხ ვას და იმ კონ კუ-
რენ ტუ ლი ის ტო რი ე ბის მარ გი ნა ლი ზა ცი ას, 
რომ ლე ბიც ლე გი ტი მუ რი ალ ტერ ნა ტი ვის 
შე თა ვა ზე ბას ცდი ლო ბენ. მათ საკ ვან ძო თე-
მა ში – ეკო ლო გი ა ში – მწვა ნე ებ მა სწო რედ 
ამ გ ვა რი სტა ტუ სი და იმ კ ვიდ რეს. ქე ბა თა ქე-
ბა მათ!

ქა ლე ბი და ფე ნი მიზ მი

უკ ვე სა უ კუ ნე ზე მე ტი ა, რაც ქა ლე ბი გერ მა-
ნი ის პო ლი ტი კა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა-
მა შო ბენ. ეს ბევ რად სცდე ბა ისე თი ცნო ბი ლი 
მე მარ ცხე ნე ე ბის ფი გუ რებს, რო გო რე ბიც იყ-
ვ ნენ კლა რა ცეტ კი ნი და რო ზა ლუქ სემ ბურ-
გი, იმის მი უ ხე და ვა დაც კი, რომ ქალ თა უმე-
ტე სო ბა, ისე ვე რო გორც ყვე ლა სხვა მსგავს 
ინდუსტრიულ სა ზო გა დო ე ბა ში, სა კუ თა რი 
ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ, თუმ ცა მა ინც გა რე შე 
დამ კ ვირ ვებ ლე ბის ფუნ ქ ცი ას სჯერ დე ბო და. 
მკრე ხე ლო ბა იქ ნე ბო და, არ გვეხ სე ნე ბი ნა ძი-
რი თა დი კა ნო ნის „ოთხი დე და”: ელი ზა ბეტ 
ზელ ბერ ტი, ფრე დე რი კე ნა დი გი, ჰე ლე ნა ვე-
ბე რი, რო მელ საც ვა ი მა რის კონ ს ტი ტუ ცი ის 
შე მუ შა ვე ბა შიც მი უძღ ვის წვლი ლი და ჰე ლე ნა 
ვე სე ლი.40 სწო რედ ამ ქალების სა ხელს უკავ-
შირ დე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ის ის ნა წი ლი, სა დაც 
„მამაკაცების და ქა ლე ბის თა ნა ბა რი უფ ლე-
ბე ბი” კა ტე გო რი უ ლი მოთხოვ ნის სა ხით ცალ-
სა ხა დაა გა წე რი ლი და რო მელ მაც უდი დე სი 
ბიძ გი მის ცა ქა ლე ბის ჩარ თუ ლო ბას გერ მა-
ნი ის პო ლი ტი კა სა და სა ზო გა დო ებ რივ საქ-
მე ებ ში.41 ელი ზა ბეტ შვარ ც ჰა უპ ტი, ბუნ დეს-
ტა გის დე პუ ტა ტი ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი 
კავ შირ იდან, გერ მა ნი ის ის ტო რი ა ში პირ ვე ლი 
ქა ლი, რო მელ მაც შეძ ლო გამ ხ და რი ყო მი ნის-
ტ რ თა კა ბი ნე ტის წევ რი (1961 წე ლი), ანე მა-
რია რენ გე რი (სოციალ-დემოკრატიული პარ-
ტი ა), გერ მა ნი ის ბუნ დეს ტა გის პირ ვე ლი პრე-
ზი დენ ტი ქა ლი (1972 წელს იქ ნა არ ჩე უ ლი ამ 
მა ღალ თა ნამ დე ბო ბა ზე) და ან გე ლა მერ კე ლი 
(ქრისტიან-დემოკრატიული პარ ტი ა) გერ მა-
ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის პირ ვე ლი 
კან ც ლე რი ქა ლი, ინ კ ლუ ზი ის კენ სწრაფ ვის ამ 
ტენ დენ ცი ის ბრწყინ ვა ლე წარ მო მად გენ ლე ბი 
და ბე ნე ფი ცი ა რე ბი არი ან.

თუმ ცა, ტენ დენ ცი ე ბი და ჟეს ტე ბი შორ საა იმ 
ყო ველ დღი უ რი ნორ მის გან, რო მე ლიც პო ლი-
ტი კუ რი სის ტე მის სა მი ვე დო ნე ზე ქალ თა წარ-
მო მად გენ ლო ბის და ბალ ხა რის ხ ში ვლინ დე ბა, 
უპირ ვე ლე სად, ეს ფე დე რა ლურ დო ნეს ეხე ბა, 
სა დაც ასე თი ტენ დენ ცია გან სა კუთ რე ბით მა-
ღა ლი ა. ზე მოხ სე ნე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მიღ-
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წე ვე ბის მი უ ხე და ვად, ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი 
წი ლი ბუნ დეს ტაგ ში 1957 წელს 10 პრო ცენ-
ტის ქვე მოთ ჩა მო ვი და და ამ და ბალ ნიშ ნულ-
ზე 1983 წლამ დე რჩე ბო და.42 სა ზო გა დო ებ-
რივ ცხოვ რე ბა ში ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბის 
ასე თი და ბა ლი ხა რის ხი კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 
აყე ნებ და ძი რი თა დი კა ნო ნით გა რან ტი რე ბულ 
თა ნას წო რო ბას და კვლავ და კვლავ ხდე ბო და 
ფე მი ნის ტე ბის და მწვა ნე თა პარ ტი ის მხრი დან 
მწვა ვე კრი ტი კის სა გა ნი.43 

არ უნ და გაგ ვიკ ვირ დეს, რომ მწვა ნე ებ მა, 
რო გორც გვი ა ნი 1960-იანების და ად რე უ-
ლი 1970-იანების ემან სი პა ცი უ რი მოძ რა ო ბის 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს მა ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ მა 
წარ მო მად გენ ლებ მა, რო გორც „ახალი მე მარ-
ცხე ნე ე ბის” იდე ა ლურ მა წევ რებ მა, და მა თი ვე 
ეგი დის ქვეშ ეგ რეთ წო დე ბულ მა ქალ თა მე ო-
რე მოძ რა ო ბამ, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბა 
ყვე ლა გან ვი თა რე ბულ ინ დუს ტ რი ულ სა ზო-
გა დო ე ბა ში მა ნამ დე წარ მო უდ გე ნე ლი დო ზით 
შეც ვა ლა და ბო ლო სა მი ათ წ ლე უ ლის გან მავ-
ლო ბა ში პო ლი ტი კა სა და სა ზო გა დო ე ბა ში ქა-
ლის რო ლის ესო დენ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ ში 
ცალ სა ხა და უც ვ ლე ლი ლი დე რის რო ლი იტ-
ვირ თა. ამი ტო მაც, შემ თხ ვე ვი თი არა ა, რომ 
მწვა ნე თა პირ ველ სა არ ჩევ ნო ვა დას ბუნ დეს-
ტაგ ში, გერ მა ნი ის პარ ლა მენ ტ ში, შე დე გად 
ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი წი ლის მა ტე ბა მოჰ ყ ვა.44

მწვა ნე თა მოძ რა ო ბის გაძ ლი ე რე ბით, ქალ თა 
უფ ლე ბებ მა – რომ არ ვთქვათ „ფემინიზმმა” 
მი სი ყვე ლა ზე ექ ს პ ლი ცი ტუ რი და რა დი კა ლუ-
რი ფორ მით – გერ მა ნულ პო ლი ტი კა ში მყა რად 
და იმ კ ვიდ რა უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი. 

მწვა ნე ე ბი იყ ვ ნენ პირ ვე ლი სა პარ ლა მენ ტო 
პარ ტია გერ მა ნი ის ის ტო რი ა ში, რო მელ მაც 
ქალ თა ღირ სე უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბა პარ-
ტი ის ორ გა ნო ებ სა და მის ფრაქ ცი ებ ში გა წე-
რი ლი წე სე ბის სა შუ ა ლე ბით უზ რუნ ველ ყო. 
პარ ტია იმ მი ზე ზებს, რომ ლე ბიც სა ფუძ ვ ლად 
უდევს ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, პარტია თავის 
ვებ გ ვერ დ ზე შემ დეგ ნა ი რად აყა ლი ბებს: 
„ქალთა მწვა ნე დე ბუ ლე ბა ში გა წე რი ლი ა, რომ 
ყვე ლა თა ნამ დე ბო ბის და მან და ტის მი ნი მუმ 

ნა ხე ვა რი მა ინც ქა ლებ ზე უნ და მო დი ო დეს. 
ამი ტომ გამ გე ო ბის არ ჩევ ნე ბის ან სა პარ ლა-
მენ ტო სი ე ბის შედ გე ნი სას, კენტ ად გი ლებს 
ქა ლე ბი იკა ვე ბენ, რაც ნიშ ნავს იმას, რომ პირ-
ვე ლი ად გი ლი ყო ველ თ ვის ქა ლის თ ვი საა გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი... ეს ყო ვე ლი ვე ჩვენს პო ლი-
ტი კა ზეც აისა ხე ბა: შან სე ბის თა ნას წო რო ბა 
მა მა კა ცებს და ქა ლებს შო რის ჩვენს ერ თ -ერთ 
ცენ ტ რა ლურ პო ლი ტი კურ მოთხოვ ნას წარ-
მო ად გენს და ამ მი მარ თუ ლე ბით ჯერ კი დევ 
ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი. ჩვენ გვინ და შევ ქ მ ნათ 
სა ჭი რო პი რო ბე ბი იმი სათ ვის, რომ ქა ლებს 
პრო ფე სი ულ ცხოვ რე ბა ში თა ნას წო რი შან სე-
ბი ჰქონ დეთ და ასე ვე იმის თ ვის, რომ ყო ველ-
დღი ურ ცხოვ რე ბა ში პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო-
ბის და ოჯახ ში ფუნ ქ ცი ე ბის გა და ნა წი ლე ბა 
ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს შო რის სა მარ თ ლი ა-
ნად ხდე ბო დეს”.

ამ წეს მა მარ თ ლაც შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და პარ-
ტი ის ორ გა ნო ებ სა და ფრაქ ცი ებ ში გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფაც და 
გაძ ლი ე რე ბაც, მაგ რამ რამ დე ნად იქო ნია ამან 
გავ ლე ნა სხვა პარ ტი ებ ზე? მოხ და თუ არა ამ 
წე სის გადაღება მწვა ნე თა პო ლი ტი კუ რი მო-
წი ნა აღ მ დე გე ე ბის მი ერ?

თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის გარ-
და, რო მე ლიც ბო ლო ხა ნებ ში ძალ ზე ძლი ერ 
ში და პარ ტი ულ წნეხს გა ნიც დის, ანა ლო გი უ რი 
რე გუ ლა ცი ის დამ ტ კი ცე ბის მოთხოვ ნით, ბუნ-
დეს ტაგ ში წარ მოდ გე ნილ მა ყვე ლა პარ ტი ამ 
გა ნა ხორ ცი ე ლა რე ფორ მე ბი და შე ი მუ შა ვა იმ-
გ ვა რი წე სე ბი, რომ ლე ბიც მათ მწვა ნე თა ახა-
ლი გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბის ანა რეკ ლად თუ 
არა, მათ იმი ტა ცი ად მა ინც აქ ცევს.45

მწვა ნე თა გენ დე რუ ლი პა რი ტე ტის კენ მი-
მარ თულ მა გან სა კუთ რე ბულ მა ძა ლის ხ მე ვამ 
გერ მა ნი ის პო ლი ტი კურ სის ტე მა ში მყა რად 
მო ი კი და ფე ხი და ფარ თო აღი ა რე ბა ჰპო ვა. 
აქაც შეგ ვიძ ლია გა ვი მე ო როთ ის, რაც ზე-
მოთ უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ: არ არ სე ბობს იმა ზე 
დი დი აღი ა რე ბა და კომ პ ლი მენ ტი, ვიდ რე 
მიმ ბაძ ვე ლო ბა შე ნი ვე პო ლი ტი კუ რი მე ტო-
ქე ე ბის მხრი დან.
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პირ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტია ბუნ დეს ტაგ ში, 
რო მელ მაც მხა რი აუბა მწვა ნე ებს და მმარ თ-
ველ ორ გა ნო ებ სა და დე ლე გა ცი ებ ში ქა ლე ბის 
კვო ტა შე მო ი ღო, სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტია იყო. 1988 წელს მათ ორი ვე სქე სის 
წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის 40-პროცენტიანი 
კვო ტა და ა წე სეს, რაც რე ა ლო ბა ში ნიშ ნავ და 
იმას, რომ ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბა შე სამ ჩ ნე ვად 
უნ და გაზ რ დი ლი ყო.46 მარ თა ლი ა, ამ პო ლი-
ტი კამ ქა ლე ბის წი ლი სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე-
ბის სა პარ ლა მენ ტო დე პუ ტა ცი ა ში მარ თ ლაც 
გა ზარ და, თუმ ცა პარ ტი ამ დღემ დე ვერ შეძ-
ლო სა სურ ვე ლი 40 პრო ცენ ტის მიღ წე ვა.47 
2009 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი სა დე პუ ტა ტო 
მან და ტე ბის 38,3 პრო ცენ ტი ქა ლებს ეკუთ ვ-
ნის (მწვანეების შემ თხ ვე ვა ში ეს რიცხ ვი 54,4 
პრო ცენტს შე ად გენს), თექ ვ ს მე ტი ვე ფე დე რა-
ლუ რი მხა რის პარ ლა მენ ტ ში ქალ დე პუ ტატ-
თა წი ლი 37 პრო ცენ ტი ა. თუ კი ამ ციფ რებს 
ინ დი კა ტო რე ბად და ვა მა ტებთ 46 პრო ცენტს 
პარ ლა მენ ტის პრე ზი დი უმ ში და 58 პრო ცენტს 
პარ ტი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ში, ცხა დი გახ-
დე ბა, რომ ქა ლე ბი სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის დო ნე ზე ამა სო-
ბა ში უკ ვე გა დამ წყ ვეტ როლს თა მა შო ბენ.48 

მწვა ნე ე ბი და სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე ბი ემ ხ-
რო ბი ან გა თა ნაბ რე ბის კვო ტებს კერ ძო სექ-
ტორ შიც, პირ ველ რიგ ში, დი დი გერ მა ნუ ლი 
სა წარ მო ე ბის მმარ თ ველ დო ნე ებ ზე. იმის მი-
უ ხე და ვად, რომ შე სა ბა მი სი კა ნო ნი აქამ დე არ 
შე სუ ლა ძა ლა ში, პო ლი ტი კუ რი წნე ხი და გენ-
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მზარ დი მხარ და ჭე-
რა სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან, სულ უფ რო მეტ 
ფირ მას აიძუ ლებს, ამ მი მარ თუ ლე ბით შე სა ბა-
მი სი რე ფორ მე ბის გა სა ტა რებ ლად სა კუ თა რი 
ჯი ბი დან გა ი ღონ თან ხე ბი. მათ შო რის ყვე ლა-
ზე დი დი და ცნო ბი ლია გერ მა ნი ის ტე ლე კო მი, 
რო მელ მაც გა დაწყ ვი ტა, რომ 2015 წლის თ ვის 
სა შუ ა ლო და მა ღა ლი რგო ლის მე ნეჯ მენ ტი 
30 პრო ცენ ტით ქა ლე ბით უნ და იყოს და კომ-
პ ლექ ტე ბუ ლი.49 

კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ორ გა ნი ზა ცი ა, 
რო მე ლიც ამ მი მარ თუ ლე ბით ანა ლო გი ურ რე-
ფორ მებს ატა რებს, არის ver.di (მომსახურების 

სფე როს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი პროფ კავ ში რი), რო-
მე ლიც ორ მი ლი ონ ზე მეტ გერ მა ნელ და საქ-
მე ბულს წარ მო ად გენს. რამ დე ნი მე წლის წინ 
პროფ კავ შირ მა შე მო ი ღო 50/50 კვო ტა ქა ლე-
ბის თ ვის და მა მა კა ცე ბის თ ვის მე ნეჯ მენ ტის 
ყვე ლა დო ნე ზე.50 

იმის მი უ ხე და ვად, რომ წი თელ - მ წ ვა ნე მთავ-
რო ბებ მა გვი ან 1990-იანებსა და ად რე ულ 
2000-ში ფე დე რა ლურ დო ნე ზე ვერ მო ა ხერ ხეს 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მარ თ ლებ რი ვი 
რე გუ ლა ცი ე ბის რე ა ლი ზე ბა, უკ ვე ის ფაქ ტიც, 
რომ ამ გ ვა რი კა ნო ნი უმაღ ლეს სამ თავ რო ბო 
დო ნე ებ ზე გა ნი ხი ლე ბა, აშ კა რად მი ა ნიშ ნებს 
იმ მა ღალ ხა რის ხ ზე, რო მე ლიც ქალ თა სა-
კითხებ მა გერ მა ნი ა ში – უკა ნას კ ნე ლი სა მი ათ-
წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში – დიდ წი ლად მწვა-
ნე თა ძა ლის ხ მე ვის წყა ლო ბით შე ი ძი ნეს. 

ტრა დი ცი უ ლი მე მარ ცხე ნე ე ბის ძვე ლი თე ზი-
სის მი უ ხე და ვად, რომ ლის თა ნახ მა დაც, და-
უ ღა ლა ვი სწრაფ ვა სო ცი ა ლიზ მის კენ – და, 
ბუ ნებ რი ვი ა, მი სი დამ კ ვიდ რე ბა – თით ქოს და 
ავ ტო მა ტუ რად და გარ და უვ ლად გა მო იწ ვევ-
და ქალ თა გა თა ვი სუფ ლე ბას კა პი ტა ლიზ მის 
ბურ ჟუ ა ზი უ ლი ტი რა ნი ის და უსა მარ თ ლო-
ბის უღ ლი სა გან – ვფიქ რობთ, არ არის აუცი-
ლე ბე ლი ამ ნაშ რომ ში იმის წარ მო ჩე ნა, თუ 
რამ დე ნად უმ ნიშ ვ ნე ლო წვლი ლი შე ი ტა ნა 
„რეალურად არ სე ბულ მა სო ცი ა ლიზ მ მა” და 
„რეალურად არ სე ბულ მა სო ცი ალ - დე მოკ რა-
ტი ამ” ქა ლის ჭეშ მა რიტ გათავისუფლებაში;  
ეს, მათ შო რის, ეხე ბა რო გორც ტრა დი ცი უ ლი 
მე მარ ცხე ნე ე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ მოწყო ბას, 
ისე მა თი აქ ტი ვო ბის არე ნას. უფ რო გარ კ ვე-
ვით რომ ვთქვათ: მა შინ, რო დე საც ისი ნი ქა-
ლე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბას პრო ლე ტა რი ა ტის 
გა თა ვი სუფ ლე ბის უბ რა ლო თა ნამ დევ მოვ-
ლე ნად გა ნი ხი ლავ დ ნენ, ძველ მე მარ ცხე ნე ებს 
თით ქ მის არა ფე რი გა უ კე თე ბი ათ იმ სა ზო გა-
დო ე ბა ში მყა რად ფეს ვ გად გ მუ ლი სექ სიზ მის 
აღ მო საფხ ვ რე ლად, რო მელ შიც თვი თონ ვე არ-
სე ბობ დ ნენ და მოქ მე დებ დ ნენ. პი რი ქით, შე იძ-
ლე ბა ით ქ ვას, რომ მათ თვი თონ ვე მო ირ გეს 
ბურ ჟუ ა ზი უ ლი კულ ტუ რის მრა ვა ლი ას პექ ტი, 
მათ შო რის – სექ სიზ მიც.51
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აქე დან გა მომ დი ნა რე, პარ ტი ა ში ქალ თა კვო-
ტის არ სე ბო ბას მე მარ ცხე ნე თა პარ ტია სწო-
რედ მწვა ნე თა მემ კ ვიდ რე ო ბას და სა ზო გა-
დო ებ რივ გავ ლე ნას და ახალ მე მარ ცხე ნე თა 
გა რე მოც ვას უნ და უმად ლო დეს და არ უნ და 
აპე ლი რებ დეს იმა ზე, რომ ხსე ნე ბუ ლი ღი რე-
ბუ ლე ბე ბი ძვე ლი მე მარ ცხე ნე ე ბის ტრა დი ცი-
ე ბის შე დეგს წარ მო ად გენს, იმ ძვე ლი მე მარ-
ცხე ნე ე ბი სა, რო მელ საც ეს პარ ტი ა, რო გორც 
ის ტო რი უ ლი, ისე კულ ტუ რუ ლი თვალ საზ რი-
სით, ჯერ კი დევ დღემ დე მი ე კუთ ვ ნე ბა.52 1990 
წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, რო დე საც მე მარ ცხე-
ნე თა პარ ტია პირ ვე ლად შე ვი და ბუნ დეს ტაგ-
ში (იმ დროს „დემოკრატიული სო ცი ა ლიზ მის 
პარ ტი ის” სა ხე ლით) მათ ფრაქ ცი ას გერ მა ნი ის 
პარ ლა მენ ტ ში არა სო დეს ჰქო ნია 43,3 პრო-
ცენ ტ ზე და ბა ლი ქალ თა კვო ტა. რო დე საც 
პარ ტი ამ 2002-2005 წლებ ში დრო ე ბით და-
კარ გა ფრაქ ცი ის სტა ტუ სი ბუნ დეს ტაგ ში, მას 
მხო ლოდ ორი ქა ლი – პეტ რა პაუ და გე ზი ნე 
ლი ო ჩი წარ მო ად გენ და, რომ ლებ მაც სა დე პუ-
ტა ტო მან და ტე ბი ბერ ლი ნის სა არ ჩევ ნო ოლ-
ქებ ში მა ჟო რი ტა რუ ლი წე სით მო ი პო ვეს. 

მე თო დი, რომ ლი თაც მე მარ ცხე ნე ე ბი ქალ-
თა წარმომადგენლობას უზ რუნ ველ ყო ფენ, 
ძა ლი ან წა ა გავს თა ვის დრო ზე მწვა ნე თა მი-
ერ გა მო ყე ნე ბულ მიდ გო მებს და ერ თ -ერ თი 
მოთხოვ ნის სა ხით ად გენს სა ფუძ ვ ლი ა ნი და-
სა ბუ თე ბის აუცი ლებ ლო ბას ყვე ლა იმ შემ თხ-
ვე ვა ში, რო დე საც თა ნამ დე ბო ბე ბის და კა ვე-
ბი სას არ ხდე ბა 50/50-ზე პრინ ცი პის დაც ვა. 
პარ ტი უ ლი კულ ტუ რა მო ითხოვს, რომ ამ ტი-
პის შე უ სა ბა მო ბე ბი არა მარ ტო გა ნი მარ ტოს 
და და სა ბუთ დეს, არა მედ ყვე ლა ფე რი გა კეთ-
დეს იმის თ ვის, რა თა ისი ნი თა ვი დან იქ ნას 
აცი ლე ბუ ლი.53 

და ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბი? ქრის ტი ან - დე-
მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რის წარ მო მად გე ნე ლი 
ქა ლე ბის შე სამ ჩ ნე ვი წარ მა ტე ბე ბის მი უ ხე და-
ვად, 1980-იანი წლე ბის ბო ლოს ბუნ დეს ტაგ ში 
ხსე ნე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის დე პუ ტა-
ცია ქა ლე ბით მხო ლოდ 8 პრო ცენ ტ ზე ნაკ ლე-
ბით იყო და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი.54 ქრის ტი ან - დე-
მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის წევ რებს, ისე ვე რო-

გორც პარ ტი ის ხელ მ ძღ ვა ნელ პი რებს შო რის 
ეს პრობ ლე მა დრო თა გან მავ ლო ბა ში შე უმ ჩ-
ნე ვე ლი ვე ღარ დარ ჩე ბო და და ქდკ-მა თა ვის 
1996 წლის პარ ტი ულ ყრი ლო ბა ზე ჰა ნო ვერ ში 
მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, შე მო ე ღოთ დრო ე-
ბი თი რე გუ ლა ცია ქალ თა კვო რუ მის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც 2001 წელს გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით 
იქ ნა გა ნახ ლე ბუ ლი.55 პარ ტი ის მი ერ ერ თი 
წლის შემ დეგ, ზაფხულ ში და რი გე ბულ ბრო-
შუ რა ში ქდკ-მა ქალ თა კვო რუ მის დეკ ლა რი-
რე ბა შემ დე გი სა ხით მო ახ დი ნა: „ჩვენ კი დევ 
უფ რო ინ ტენ სი უ რად უნ და ვი მუ შა ოთ ქალ თა 
ჩარ თუ ლო ბა სა და ხელ შეწყო ბა ზე ჩვე ნი პარ-
ტი ის ყვე ლა დო ნე ზე. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამო-
ცა ნაა პარ ტი ის ყვე ლა დო ნის თ ვის. ქალ თა 
წი ლი ქდკ-ის რი გებ ში, რო მე ლიც დღეს დღე-
ო ბით და ახ ლო ე ბით 25 პრო ცენტს შე ად გენს, 
ძალ ზე და ბა ლი ა. ქა ლე ბი ასე ვე უმ ცი რე სო ბა-
ში არი ან ჩვე ნი პარ ტი ის თა ნამ დე ბო ბის პი-
რებს და დე პუ ტა ტებს შო რის. პრინ ცი პი, რო-
მელ საც ჩვენ მყა რად გა ვა ტა რებთ, შემ დე გი ა: 
ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რის პარ ტი უ-
ლი თა ნამ დე ბო ბე ბის და სა დე პუ ტა ტო მან და-
ტე ბის ერ თი მე სა მე დი მა ინც უნ და მო დი ო დეს 
ქა ლებ ზე”.56

1994-1998 წლე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო ვა და-
ში ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის დე პუ ტა ცი ის 13 
პრო ცენტს ქა ლე ბი შე ად გენ დ ნენ.57 ყვე ლა-
ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2002-2005 წლებ ში 
და ფიქ სირ და, რო დე საც ქდკ-ის მან და ტე ბის 
23 პრო ცენ ტი ქა ლებ ზე გა და ნა წილ და. მიმ-
დი ნა რე სა კა ნონ მ დებ ლო პე რი ო დის თ ვის ამ 
მაჩ ვე ნე ბელ მა კვლავ იკ ლო და 20 პრო ცენ-
ტამ დე ჩა მო ვი და.58 იმის მი უ ხე და ვად, რომ 
დღეს ად რინ დე ლის მსგავ სად ქდკ-ში აშ კა რა 
გენ დე რუ ლი დის ბა ლან სი ა, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ ქალ თა კვო რუმ მა ქა ლე ბის თ ვის პარ ტი-
ა ში გარ კ ვე უ ლი დადებითი შე დე გი გა მო ი ღო. 
ამ შემ თხ ვე ვა შიც, მწვა ნე ე ბის „თავდასხმების” 
გა რე შე ალ ბათ შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და რა ი-
მეს ამოძ რა ვე ბა.

რო მე ლი მხრი და ნაც არ უნ და შევ ხე დოთ, პო-
ლი ტი კის და სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა დო ნე ზე 
ქალ თა თა ნა ბა რი წარ მომად გე ნ ლო ბის თ ვის 
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ბრძო ლის იდეა ცალ სა ხად მწვა ნე წარ მო მავ-
ლო ბი სა ა.

ქრის ტი ან - სო ცი ა ლურ კავ შირ საც კი მო უ წია 
მწვა ნე ე ბის მი ერ ინი ცი რე ბულ ქალ თა პო ლი-
ტი კას თან და პი რის პი რე ბა. 2010 წელს პარ-
ტი ამ გა დაწყ ვი ტა ქდკ-ის მსგავ სი სის ტე მის 
შე მო ღე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც – რა ო დენ 
უც ნა უ რიც უნ და იყოს – ქა ლე ბი პარ ტი ა ში 
ქდკ-ზე უფ რო მა ღა ლი პრო ცენ ტით უნ და იყ-
ვ ნენ წარ მოდ გე ნი ლე ბი: ქსკ-ის დი რექ ტი ვის 
მი ხედ ვით, სამ ხა რეო და ად გი ლობ რივ დო ნე-
ზე პარ ტი უ ლი თა ნამ დე ბო ბე ბის 40 პრო ცენტს 
ქა ლე ბი უნ და იკა ვებ დ ნენ.59 რთუ ლია წი ნას წა-
რი შე ფა სე ბის გა კე თე ბა, თუ რამ დე ნად დი-
დი გავ ლე ნა ექ ნე ბა ამ რე გუ ლა ცი ას პარ ტი ის 
შიგ ნით, რად გან მი სი დამ ტ კი ცე ბის შემ დეგ, 
არც ფე დე რა ლურ დო ნე ზე და არც ბა ვა რი-
ის ფე დე რა ლურ მხა რე ში არ ჩევ ნე ბი ჯერ არ 
ჩა ტა რე ბუ ლა. რო გორც არ უნ და იყოს, ქსკ-ს 
გა მოს წო რე ბის თ ვის საკ მა ოდ დი დი სივ რ ცე 
აქვს: ბუნ დეს ტაგ ში ქსკ-ის 44 დე პუ ტა ტი დან 
მხო ლოდ ექვსია ქა ლი.

ასეა თუ ისე, ძნე ლი წარ მო სად გე ნი ა, რომ 
ქსკ-ს ქალთა კვოტა შე მო ი ღებ და სხვა პარ-
ტი ებ ში ანა ლო გი უ რი მა გა ლი თე ბის და, ამა ვე 
დროს, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კითხე-
ბის მი მართ მზარ დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე-
რე სის გა რე შე.

მა ში ნაც კი, თუ თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტია ნე ბის მი ე რი სა ხის, ამ შემ თხ ვე ვა ში, 
ქალ თა კვო ტის ან კვო რუ მის შე მო ღე ბას უარ-
ყოფს (რაც ნამ დ ვი ლად არ უნ და გაგ ვიკ ვირ-
დეს  მა თი პო ლი ტი კუ რი ფი ლო სო ფი ი დან გა-
მომ დი ნა რე, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ლი ბე რა-
ლიზ მის ფუნ და მენ ტად მო წი ფუ ლი (თითქმის 
მხო ლოდ მამ რო ბი თი სქე სის) და „თავისუფალ” 
ბა ზარ ზე აქ ტი უ რი ინ დი ვი დის ფე ნო მე ნი გა ნი-
ხი ლე ბა და პარ ტი აც სწო რედ ამ გ ვა რი ინ დი-
ვი დის იდე ას ეფუძ ნე ბა), შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ ამა სო ბა ში პარ ტი ამ ხმა მა ღა ლი გან ცხა-
დე ბე ბის გა რე შე ქალ თა რა ო დე ნო ბა პარ ლა-
მენ ტ ში უკ ვე საგ რ ძ ნობ ლად გა ზარ და. 1983 
წელს, რო დე საც მწვა ნე ე ბი ბუნ დეს ტაგ ში შე-

ვიდ ნენ, თდპ-ის 35 დე პუ ტა ტი დან მხო ლოდ 3 
იყო ქა ლი, რაც მხო ლოდ 8,6 პრო ცენტს შე ად-
გენს.60 1990 წლის თ ვის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი 
უკ ვე 20,3 პრო ცენ ტამ დე გა ი ზარ და.61 სადღე-
ი სოდ ბუნ დეს ტაგ ში თდპ-ის დე პუ ტატ თა 24,7 
პრო ცენტს ქა ლე ბი შე ად გე ნენ, რაც აშ კა რად 
აღე მა ტე ბა ქდკ-ის და ქსკ-ის ანა ლო გი ურ მაჩ-
ვე ნებ ლებს და ეს ამ უკა ნას კ ნელ თა დე ბუ ლე-
ბე ბის და დი რექ ტი ვე ბის მი უ ხე და ვად, რომ-
ლე ბიც ქალ თა მხარ და ჭე რას ისა ხავს მიზ ნად.

1994 წელს თა ვი სუ ფალ მა დე მოკ რა ტი-
ულ მა პარ ტი ამ 1990 წელს და ფუძ ნე ბუ ლი 
„ლიბერალი ქა ლე ბი” პარ ტი ის ოფი ცი ა ლურ 
ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ად აღი ა რა.62 ეს მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ფაქ ტი ა, რად გა ნაც 2011 წელს საგ რ ძ-
ნო ბი უსი ა მოვ ნე ბე ბი მოხ და ლი ბე რალ ქა ლებ-
სა და „თდპ-ის მა მა კა ცურ მმარ თ ველ გუნდს” 
შო რის, რო მე ლიც ზო გა დად პარ ტი ა ში ქა ლებ-
თან და მო კი დე ბუ ლე ბას და გან სა კუთ რე ბით 
კი ში და პარ ტი უ ლი ქალ თა კვო ტის გან საზღ-
ვ რას ეხე ბო და.63 ლი ბე რა ლი ქა ლე ბის ფე დე-
რა ლურ მა თავ მ ჯ დო მა რემ იან ვარ ში თა ვი სუ-
ფა ლი დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია შემ დეგ ნა ი რად 
და ა ხა სი ა თა: „თდპ მა მა კაც თა გა ერ თი ა ნე ბა ა. 
თუ კი თქვენ ლი ბე რა ლი ქა ლე ბის რიცხვს მი-
ე კუთ ვ ნე ბით, უნ და იცო დეთ, რომ ამ პარ ტი-
ა ში სა ოც რად დიდ წი ნა აღ მ დე გო ბას თან მო-
გი წევთ გამ კ ლა ვე ბა”. ამ კრი ტი კას თდპ-ის 
წევ რი სხვა გა მო ჩე ნი ლი ქა ლე ბიც და ე თან ხ-
მ ნენ, მათ შო რის, ლი ბე რა ლი ქა ლე ბის ფე დე-
რა ლუ რი თავ მ ჯ დო მა რის ყო ფი ლი მო ად გი-
ლე, ბრი გი ტე სუ ზა ნე პო პე ლი. პო პე ლი 2012 
წელს გა დად გა პარ ტი უ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან 
და პარ ტია და ტო ვა, „Süddeutsche Zeitung”-
თან ინ ტერ ვი უ ში კი სა კუ თა რი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა იმით და ა სა ბუ თა, რომ „თავისუფალ-
დემოკრატიულ პარ ტი ა ში ქა ლე ბის და ოჯა-
ხე ბის მი მართ მტრუ ლად გან წყო ბი ლი ტო ნი 
დო მი ნი რებს რო გორც კო მუ ნა ლურ, ისე სამ-
ხა რეო და ფე დე რა ლურ დო ნე ზე”.64

თდპ-ის მი მართ გა მოთ ქ მუ ლი ეს კრი ტი კა 
ტო ნა ლო ბით და ში ნა არ სით ძა ლი ან ჰგავს იმ 
პრე ტენ ზი ებს, რომ ლებ საც მწვა ნე ე ბი ად რე-
ულ 1980-იანებში მთელ გერ მა ნულ პო ლი ტი-
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კურ სის ტე მას უყე ნებ დ ნენ. ამ სა ზო გა დო ებ-
რი ვი უსა მარ თ ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 
მცი რე, მაგ რამ ქმე დით სა შუ ა ლე ბად მწვა ნე-
ე ბი კვო ტე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბას მო ი აზ-
რებ დ ნენ, რო მე ლიც ქა ლებს პო ლი ტი კუ რი 
წინ ს ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემ და; ამის 
სა შუ ა ლე ბას კი იმ დ რო ინ დე ლი სი ტუ ა ცია არა-
ნა ი რად არ იძ ლე ო და. მწვა ნე ე ბის მი ერ გა სუ-
ლი სა მი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში ამ მი მარ-
თუ ლე ბით მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბის არ სე ბი თი 
ინ დი კა ტო რია ის ფაქ ტი, რომ ისე თი ჯგუ ფი, 
რო გო რი ცაა „ლიბერალი ქა ლე ბი”, გენ დე რუ-
ლი თა ნას წო რო ბის სის ტე მას მი ე სალ მე ბა და 
ამით, სა ბო ლოო ჯამ ში, მწვა ნე იდე ას და პო-
ლი ტი კას იზი ა რებს.65 

იდე ა, რომ წარ მო მად გენ ლო ბის არ სე ბი თი ხა-
რის ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ძი რი თა დი კა ნო-
ნით ფორ მა ლუ რად გა რან ტი რე ბუ ლი ქალ თა 
თა ნას წო რო ბა კვო ტე ბის შე მო ღე ბას სა ჭი რო-
ებ და, სა კუ თარ არ სე ბო ბას მწვა ნე ებს უნ და 
უმად ლო დეს, რად გა ნაც გერ მა ნულ პო ლი ტი-
კა ში – და მის ფარ გ ლებს გა რე თაც – პირ ვე-
ლებ მა სწო რედ მათ და ა ფიქ სი რეს ეს მოთხოვ-
ნა; და ა ფიქ სი რეს კონ კ რე ტუ ლად და კონ ცეპ-
ტუ ა ლუ რად. 

მშვი დო ბა და პა ცი ფიზ მი

მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ გერ მა ნი ის ფე-
დე რა ცი ულ რეს პუბ ლი კა ში გა რე მოს დაც ვის 
მსგავ სად მშვი დო ბის თე მაც გან სა კუთ რე ბულ 
პო ლი ტი კურ იდე ო ლო გი ად და სა ზო გა დო ე ბის 
მო ბი ლი ზა ცი ის მა ხა სი ა თებ ლად ჩა მო ყა ლიბ-
და. უპირ ვე ლე სად, ეს პრო ცე სი მე მარ ცხე ნე 
და ალ ტერ ნა ტი ულ წრე ებს შე ე ხო. ბუნ დეს ვე-
რის კვლავ შე ი ა რა ღე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ-
თუ ლი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბით დაწყე ბუ ლი, 
ყო ფი ლი და სავ ლეთ გერ მა ნი ის ნა ტო ში გა წევ-
რი ა ნე ბით, გერ მა ნი ის ტე რი ტო რი ა ზე 1950-
იან და 1960-იან წლებ ში ატო მუ რი იარა ღის 
გან თავ სე ბის და ვი ეტ ნა მის ომის წი ნა აღ მ დეგ 
მი მარ თუ ლი მა სობ რი ვი საპ რო ტეს ტო აქ ცი-
ე ბით და 2011 წელს სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ-

რო სამ სა ხუ რის გა უქ მე ბით გაგ რ ძე ლე ბუ ლი 
– სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან სამ ხედ რო ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის და მსგავს კამ პა ნი ებ ში გერ მა-
ნე ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის მი მართ მკვეთ რად 
ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა გერ მა ნი ის ერ-
თ -ერთ ყვე ლა ზე უნი კა ლურ მა ხა სი ა თებ ლად 
იქ ცა: კერ ძოდ, მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის 
ფუნ და მენ ტურ კრე დოდ, რო მე ლიც არ უშ ვებს 
არა ნა ირ ეჭვს თუ კითხ ვას. შე საძ ლო ა, მე-20 
სა უ კუ ნის პირ ვე ლი ნა ხევ რის გერ მა ნი ის ომე-
ბი სა კენ ლტოლ ვა იქ ცა იმის მი ზე ზად, რომ 
დღე ვან დე ლი გერ მა ნე ლე ბი ხში რად ძალ ზე 
კომ ფორ ტულ, რის კე ბის მი მართ სიფ რ თხი-
ლით ნი შან დე ბულ სამ ხედ რო თავ შე კა ვე ბას 
ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას. მა ში ნაც კი, რო-
დე საც პა ცი ფიზ მ მა მი სი ყვე ლა ზე კა ტე გო-
რი უ ლი გა გე ბით – ნე ბის მი ერ გა რე მო ე ბებ ში 
ნე ბის მი ე რი სა ხის და ფორ მის ძა ლა დო ბა ზე 
კა ტე გო რი უ ლი უარის თქმა – 1990-იან წლებ-
ში მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით მიმ დი ნა რე მოვ-
ლე ნე ბის პრო ცეს ში სა კუ თა რი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
გარ კ ვე ულ წი ლად და კარ გა, გერ მა ნი ის მო-
სახ ლე ო ბა ში სამ ხედ რო ძა ლის გა მო ყე ნე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სკეპ ტი ციზ მი დღემ დე 
მყა რა დაა ფეხ მო კი დე ბე ლი – ამ და მო კი დე ბუ-
ლე ბას, ბუნ დეს ტაგ ში წარ მოდ გე ნი ლი ყვე ლა 
პარ ტია იზი ა რებს.66

მწვა ნე ე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც პირ ველ ად-
გილს იკა ვე ბენ. და არ სე ბის დღი დან მწვა ნე-
თა პარ ტია მშვი დო ბის ურ ყევ ად ვო კა ტად 
გვევ ლი ნე ბო და – თუ კი მხედ ვე ლო ბა ში არ 
მი ვი ღებთ, მათ შო რის, მწვა ნე თა რი გებ შიც 
არ სე ბულ სიმ პა თი ებს ცალ კე უ ლი ეგ რეთ 
წო დე ბუ ლი გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო-
ბე ბის მი მართ; თუმ ცა, რო გორც უკ ვე ით ქ ვა, 
ამ გ ვა რი კა ტე გო რი უ ლი მიდ გო მა შე ა სუს-
ტა 1990-იანი წლე ბის სა საკ ლა ომ ყო ფილ 
იუგოს ლა ვი ა ში. სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო-
ბის მა სობ რივ მა ჟლე ტამ მწვა ნე თა და სო-
ცი ალ- დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ე ბის წევ რ თა 
დი დი ნა წი ლი აიძუ ლა, და ფიქ რე ბუ ლიყ ვ ნენ, 
თუ რამ დე ნად თავ სე ბა დი იყო მა თი ძვე ლი 
მან ტ რას პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი „აღარასოდეს 
ომი!” მის მე ო რე ნა ხე ვარ თან „აღარასოდეს 
აუშ ვი ცი!”.67 
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ამ დი ლე მას თა მაშ ში შე მოჰ ყავს კი დევ ერ თი, 
ანა ლო გი უ რად მგრძნო ბი ა რე სა კითხი, რო მე-
ლიც მწვა ნე თა მოძ რა ო ბის წარ მო შო ბის თა ნა-
ვე პარ ტი ა ში ცენ ტ რა ლურ როლს თა მა შობ და: 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის უზენაესობისა და უნი-
ვერ სა ლუ რო ბის სა კითხი. იმა ზე, რომ ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბე ბი მწვა ნე ე ბის თ ვის უდი დე სი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის მა ტა რე ბე ლია და არ არის მხო-
ლოდ ერ თ -ერ თი თე მა საკ ვი რაო მოხ სე ნე ბებ-
ში, მოწ მობს მწვა ნე თა ინი ცი ა ტი ვა გერ მა ნი ის 
მო ქა ლა ქე ო ბის შე სა ხებ კა ნონ ში ცვლი ლე-
ბე ბის შე ტა ნას თან და კავ ში რე ბით. კა ნო ნი, 
რო მე ლიც 2000 წლამ დე „წარმომავლობის 
პრინ ციპს” (Jus Soli) ეფუძ ნე ბო და, დღეს დღე-
ო ბით „საცხოვრებელი ად გი ლის პრინ ცი პის” 
(Jus Sanguinis) გო ნივ რულ ელე მენ ტებს შე-
ი ცავს და – იმის მი უ ხე და ვად, რომ ამე რი კის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ანა ლო გი ურ კა ნონ-
მ დებ ლო ბამ დე ჯერ ბევ რი აკ ლია – ცნე ბას 
„გერმანელი” ახ ლე ბურ დე ფი ნი ცი ას აძ ლევს. 

მა ში ნაც კი, როცა მწვა ნე თა პარ ტი ა ში პა ცი-
ფის ტუ რი გან წყო ბა ოდ ნავ გა ფერ მ კ რ თალ და, 
გან სა კუთ რე ბით 1998 წლი დან სამ თავ რო ბო 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კუ თარ თავ ზე აღე ბის 
შემ დეგ, კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მოგ ვა-
რე ბის და სამ ხედ რო ძა ლა დო ბის მი უ ღებ ლო-
ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა მა ინც დარ ჩა მწვა-
ნე ე ბის მრწამ სის ცენ ტ რა ლურ მცნე ბე ბად. 
ნე ბის მი ე რი სა ხის ძა ლის გა მო ყე ნე ბა უნ და 
წარ მო ად გენ დეს უკი დუ რეს სა შუ ა ლე ბას; ძა-
ლის გა მო ყე ნე ბა მხო ლოდ კა ტე გო რი უ ლად 
შეზღუ დუ ლი ფორ მით და მხო ლოდ იქ არის 
და საშ ვე ბი, სა დაც გე ნო ცი დის ან ჰუ მა ნი ტა-
რუ ლი კა ტას ტ რო ფის თა ვი დან აცი ლე ბის 
აუცი ლებ ლო ბა დგას.68

მშვი დო ბა გერ მა ნე ლი მწვა ნე ე ბის თ ვის ცენ-
ტ რა ლუ რი თე მა ა. პო ზი ცი ე ბი, რომ ლებ საც 
1990-იანი წლე ბის შუა პე რი ო დამ დე მწვა ნე-
ე ბი და, გუ ლახ დი ლე ბი რომ ვი ყოთ, სო ცი ალ - 
დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის უმ რავ ლე სო ბა – ანუ 
ერ თი ა ნად გერ მა ნე ლი მწვა ნე და წი თე ლი მე-
მარ ცხე ნე ე ბი – ნე ბის მი ე რი სა ხის სა ო მარ კამ-
პა ნი ებ თან და კავ ში რე ბით იკა ვებ დ ნენ, „არ ემ-
თხ ვე ო და ანა ლო გი უ რი პარ ტი ე ბის მიდ გო მებს 

სხვა ქვეყ ნებ ში, მა გა ლი თად, რო გო რე ბი ცაა 
საფ რან გე თი და დი დი ბრი ტა ნე თი”.69 ამ გ ვარ-
მა მიდ გო მამ ეჭ ვე ბით აღ სავ სე და მხო ლოდ 
დრო ე ბი თი მო დი ფი კა ცია გა ნი ცა და 1995 
წელს სერ ბე თის არ მი ის მი ერ სრებ რე ნი ცა ში 
8 000 მუსლიმი ვაჟის და მა მა კა ცის სის ხ ლი-
ა ნი ხოც ვა- ჟ ლე ტის – მე ო რე მსოფ ლიო ომის 
შემ დ გომ ევ რო პა ში უმ ძი მე სი გე ნო ცი დუ რი 
აქ ტის შე დე გად. სა კუ თარ პარ ტი ულ პროგ რა-
მა ში პა ცი ფიზ მის ცალ სა ხა მხარ და ჭე რის მი-
უ ხე და ვად, ბუნ დეს ტაგ ში მწვა ნე თა პარ ტი ის 
დე პუ ტატ თა ნა ხე ვარ მა გერ მა ნი ის სამ ხედ რო 
ჩა რე ვას ბოს ნი ა ში მხა რი და უ ჭი რა.70 სი ნამ დ-
ვი ლე ში, თვით მე მარ ცხე ნე პარ ტი აც კი უიმე-
დოდ უყუ რებ და ბოს ნი ის კონ ფ ლიქ ტის მშვი-
დო ბი ა ნი გზით გა დაწყ ვე ტის შე საძ ლებ ლო-
ბას: „შიდაპარტიული დის კუ სი ე ბის ამ სახ ვე ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ი დან ჩანს, რომ პარ ტია აღი ა-
რებ და, რომ არ ჰქონ და პა სუ ხი კითხ ვა ზე, თუ 
რო გორ უნ და მომ ხ და რი ყო სერ ბე ბის შე ჩე რე-
ბა და სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის დაც ვა”.71 

ამ ში და პარ ტი უ ლი და პი რის პი რე ბის პრო ცეს-
ში იოშ კა ფი შერ მა, წი თელ - მ წ ვა ნე ე ბის ხე ლი-
სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის პე რი ოდ ში გერ მა ნი ის 
სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რ მა და მრა ვა ლი 
წლის გან მავ ლო ბა ში პარ ტი ის მთა ვარ მა ორა-
ტორ მა, მწვა ნე თა რი გებ ში ხსე ნე ბულ კონ ფ-
ლიქ ტ თან და კავ ში რე ბით თორ მეტ გ ვერ დი ა ნი 
ღია წე რი ლი გა მო აქ ვეყ ნა (დანამდვილებით 
შე იძ ლე ბა იმის თქმა, რომ ეს წე რი ლი მე ო რე 
მსოფ ლიო ომის შემ დ გო მი პე რი ო დის გერ მა-
ნი ის პო ლი ტი კა ში ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნე სი სა ჯა რო დო კუ მენ ტი ა). ფი შე რის ხედ ვით, 
გარ კ ვე უ ლი, შე საძ ლოა ერ თე უ ლი ის ტო რი-
უ ლი გა რე მო ე ბე ბის პი რო ბებ ში, რომ ლე ბიც, 
მი სი აზ რით, სრუ ლად მი ე სა და გე ბო და გე ნო-
ცი დის სი ტუ ა ცი ას ბოს ნი ა ში, აუცი ლე ბე ლი ა, 
მშვი დო ბის წმი და თაწ მი და და ხელ შე უ ხე ბე ლი 
აღი ა რე ბა დრო ე ბით ძა ლა და კარ გუ ლად გა-
მოცხად დეს, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას 
უფ რო უზე ნა ე სი ფა სე უ ლო ბის, კერ ძოდ, ათა-
სი უდა ნა შა უ ლო ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის გა-
დარ ჩე ნა, გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბის შემ-
თხ ვე ვა ში, თუნ დაც სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ის 
სა შუ ა ლე ბით. თუ კი გერ მა ნი ის ის ტო რი ის შემ-
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ზა რა ვი ეპი ზო დე ბი ახალ გაზ რ და გერ მა ნე ლე-
ბის თ ვის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თი იყო იმის თ-
ვის, რომ მათ ომ ზე უარი ეთ ქ ვათ და ნე ბის-
მი ერ გა რე მო ე ბებ ში მშვი დო ბა უზე ნა ეს ღი-
რე ბუ ლე ბად ეღი ა რე ბი ნათ, მა შინ ომის იგი ვე 
სა ში ნე ლე ბე ბი მათ უდა ნა შა უ ლო სა მო ქა ლა ქო 
პი რე ბის გე ნო ცი დის ზიზღ საც ას წავ ლი და და 
და ა ნა ხებ და, რომ ყვე ლა შე საძ ლებ ლო ბა უნ-
და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი ამის თა ვი დან ასა ცი-
ლებ ლად.72 

ფი შე რის წე რილ მა დი დი დე ბა ტე ბი ააგო-
რა, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გას ც და 
მწვა ნე თა პარ ტი ის საზღ ვ რებს და მწვა ნე 
წრე ებს და გერ მა ნი ის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
და პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის დი დი ნა წი ლი 
მო იც ვა. და, თა ვის თა ვად ცხა დი ა, ფი შე რის 
გა მო ნათ ქ ვა მე ბი მწვა ნე თა ნა მე გობ რო ბის 
რი გებ შიც არ დარ ჩე ნი ლა და პი რის პი რე ბის 
გა რე შე. მწვა ნე თა პარ ტი ის ასე ვე გა მო ჩე ნი-
ლი მმარ თ ვე ლი პი რე ბის გან – კერ ს ტინ მი უ-
ლე რი, კლა უ დია რო ტი, ლუდ გერ ფოლ მე რი 
და იურ გენ ტრიტინი – შემ დ გარ მა კვარ ტეტ-
მა ფი შერს ანა ლო გი უ რად გრძე ლი წე რი ლით 
უპა სუ ხა, სა დაც ავ ტო რე ბი ასა ბუ თებ დ ნენ, 
თუ რა ტო მა ა, მა თი აზ რით, სამ ხედ რო ძა-
ლა დო ბა ზე კა ტე გო რი უ ლი უარის თქმის 
პრინ ცი პის შემ დ გომ ში გა ტა რე ბაც არა მარ-
ტო სტრა ტე გი უ ლი თვალ საზ რი სით გო ნივ-
რუ ლი, არა მედ – რაც კი დევ უფ რო მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია – რო გორც მწვა ნე ე ბის თ ვის, 
ისე ყვე ლა გერ მა ნე ლის თ ვის და მთლი ა ნად 
გერ მა ნი ის თ ვის, ერ თა დერ თი მო რა ლუ რად 
გა მარ თ ლე ბუ ლი და მი სა ღე ბი მიდ გო მა. ხსე-
ნე ბუ ლი წე რი ლი მრავ ლის მ თ ქ მე ლი ფრა ზით 
იყო და სა თა უ რე ბუ ლი: „სადამდე მიგ ვიყ ვანს 
გე ნო ცი დის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი სამ-
ხედ რო ჩა რე ვის მოთხოვ ნა?”73 წე რილ ში ჩა-
მო ყა ლი ბე ბუ ლი არ გუ მენ ტა ცია ძი რი თა დად 
„ზვავის ეფექ ტ ზე” იყო აგე ბუ ლი: ამ გ ვა რი 
მიდ გო მით, შე საძ ლე ბე ლი ა, შე უქ ცე ვა დად 
მოხ დეს სა კუ თარ თავ ზე ვალ დე ბუ ლე ბის 
აღე ბა, რომ გერ მა ნია ყვე ლა იმ კონ ფ ლიქ-
ტ ში ჩა ე რე ვა, რო მელ საც გა ე რო გე ნო ცი დის 
კვა ლი ფი კა ცი ას მის ცემს; ამას თან, წე რი ლის 
ავ ტო რე ბი ხაზს უს ვამ დ ნენ იმ ფაქტს, რომ 

ხსე ნე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის ტი პო ლო გია 
ხში რად ძნე ლად თუ იძ ლე ვა მა თი სა მო ქა-
ლა ქო ომე ბის გან ან სხვა სა ხის რე გი ო ნუ ლი 
კონ ფ ლიქ ტე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბის სა შუ ა ლე-
ბას.74 წე რი ლის ავ ტო რე ბი უაღ რე სად სკეპ-
ტი კუ რად უყუ რებ დ ნენ გერ მა ნი ის ჯა რე ბის 
მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ კუთხე ში წარ გ ზავ-
ნის იდე ას და ემუ და რე ბოდ ნენ ყვე ლას, რომ 
არა სო დეს და ეშ ვათ პრე ცე დენ ტუ ლი სი ტუ ა-
ცი ის შექ მ ნა, რო მე ლიც ქვე ყა ნას მო მა ვალ ში 
ამ ტი პის სამ ხედ რო მოქ მე დე ბებ ში რე გუ ლა-
რულ მო ნა წი ლე ო ბამ დე მი იყ ვან და.

1999 წლის გა ზაფხულ ზე ნა ტოს ომი სერ ბე-
თის წი ნა აღ მ დეგ კო სო ვოს კონ ფ ლიქ ტის გა-
მო, მწვა ნე თა პა ცი ფის ტუ რი პრინ ცი პე ბის თ-
ვის კი დევ ერთ დარ ტყ მად იქ ცა. ბო ლოს და 
ბო ლოს, მწვა ნე თა პარ ტია ამ პე რი ოდ ში სამ-
თავ რო ბო კო ა ლი ცი ის წევ რი, იოშ კა ფი შე რი 
კი გერ მა ნი ის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რი 
და, ამავ დ რო უ ლად, ვი ცე კან ც ლე რი იყო. 
მო უ ლოდ ნე ლად, უშუ ა ლო ბის და გა და უ დებ-
ლო ბის კონ ტექ ს ტ ში მო ექ ცა ალ ტერ ნა ტი ვე-
ბი: პა ცი ფიზ მი თუ ჰუ მა ნიზ მი, მშვი დო ბა თუ 
სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცია – ის, რაც მწვა ნე-
ებს 1983 წლის მარ ტის ბედ ნი ერ დღეს, რო-
დე საც ისი ნი პირ ვე ლად შე ვიდ ნენ ბუნ დეს-
ტაგ ში, ალ ბათ აზ რა დაც არ მო უ ვი დო დათ. 
თუმ ცა სა კუ თარ მა პო ლი ტი კურ მა წარ მა-
ტე ბამ ისი ნი გერ მა ნი ის და მთე ლი ევ რო-
პის ძა ლა უფ ლე ბის ცენ ტრ ში გა დატყორ ც ნა. 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ჰი პუ რი 
გა რე მოც ვის ბედ ნი ე რი ეპო ქა, რო დე საც ად-
ვი ლი იყო ლა პა რა კიც და მოქ მე დე ბაც, სა-
მუ და მოდ წარ სულს ჩა ბარ და. Hic Rhodos, 
hic salta! და მარ თ ლაც, წი თელ - მ წ ვა ნე75 
მთავ რო ბამ, სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე ბის და 
მწვა ნე ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით, 1999 წელს 
მო უ ლოდ ნე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო: 
გერ მა ნი ას, რო გორც ნა ტოს წევრ ქვე ყა ნას, 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღო ქვეყ ნის – იუგოს ლა-
ვი ის და ქა ლა ქის – ბელ გ რა დის წი ნა აღ მ დეგ 
„დაბომბვით ბრძო ლა ში”. არ უნ და დაგ ვა-
ვიწყ დეს, რომ ლა პა რა კია იმ ქვე ყა ნა ზე, რო-
მელ ზეც 1941 წელს ნა ცის ტუ რი გერ მა ნი ის 
ლუფ ტ ვა ფემ76 მი ი ტა ნა სა ჰა ე რო იერი ში. 
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მი სი ე ბი, რომ ლე ბიც ამ სა ო მა რი კამ პა ნი ის 
დროს გერ მა ნულ მა საბ რ ძო ლო თვით მ ფ რი-
ნა ვებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს, მე ო რე მსოფ ლიო 
ომის შემ დეგ გერ მა ნი ის შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა-
ლე ბის პირ ვე ლი აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა იყო 
სამ ხედ რო კონ ფ ლიქ ტ ში.77 

მო ცე მუ ლი ესეს ფორ მა ტი არა ნა ი რად არ იძ-
ლე ვა იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ დე ტა ლუ რად გა-
ვა ა ნა ლი ზოთ მწვა ნე თა ში და პარ ტი უ ლი დე ბა-
ტე ბი, ერ თი მხრივ, 1999 წლის გა ზაფხულ ზე 
სერ ბე თის წი ნა აღ მ დეგ ომ ში მო ნა წი ლე ო ბის 
მო რა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის და, მე ო რე მხრივ, 
იმა ვეს გა კე თე ბის გან ნე ბის მი ერ გა რე მო ე-
ბებ ში თა ვის შე კა ვე ბის ასე ვე კა ტე გო რი უ ლი 
მო რა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის ირ გ ვ ლივ. საკ-
მა რი სი იქ ნე ბა იმის თქმაც, რომ ომის შემ დ-
გო მი ევ რო პის ის ტო რი ა ში იშ ვი ა თად თუ იყო 
შე საძ ლე ბე ლი ისე თი ში და პარ ტი უ ლი დე ბა ტე-
ბის თვალ ყუ რის დევ ნე ბა, რო მე ლიც ესო დენ 
ღრმა რწმე ნით, რი ტო რი კუ ლი ბრწყინ ვა ლე-
ბით, სა ო ცა რი ემო ცი უ რო ბით – სა უ ბე დუ-
როდ, დრო დად რო, ასე ვე შე უ ფე რე ბე ლი სიმ-
წ ვა ვით და შე უ რაცხ ყო ფე ბით მიმ დი ნა რე ობ-
და, რო გო რიც გერ მა ნი ის მწვა ნე თა პარ ტი ის 
რი გებ ში იმ გა ზაფხულ ზე მი დიო და. ძა ლი ან 
ბევ რი გერ მა ნე ლის გან გა ი გო ნებ დით დღეს 
უკ ვე შაბ ლო ნად ქცე ულ „აღარასოდეს ომი!” 
ან „აღარასოდეს აუშ ვი ცი!”. იმ დროს ნე ბის-
მი ე რი ყუ რადღე ბი ა ნი დამ კ ვირ ვებ ლის თ ვის 
ცხა დი იყო, რომ მწვა ნე ე ბი ორი ვე კრე დოს 
უჭერ დ ნენ მხარს და რომ (ყოველი შემ თხ ვე-
ვის თ ვის, დრო ე ბით) წარ მო შო ბი ლი შე უ სა ბა-
მო ბა პარ ტი უ ლი იდენ ტო ბის გან მ საზღ ვ რელ 
ამ ორ პრინ ცი პულ მრწამსს შო რის, ბევ რის თ-
ვის სა კუ თარ სინ დის თან ბრძო ლის და ში ნა გა-
ნი ტან ჯ ვის მი ზეზს წარ მო ად გენ და.

მრა ვალ რიცხო ვა ნი შემ თხ ვე ვის მი უ ხე და ვად, 
რო დე საც ფე დე რა ლუ რი მთავ რო ბა გერ მა-
ნელ ჯა რის კა ცებს უცხო ეთ ში გზავ ნი და, ეს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არა სო დეს იყო მარ ტი ვი, 
მას მუდ მი ვად სდევ და თან უკი დუ რე სი და პი-
რის პი რე ბა და ძლი ე რი წი ნა აღ მ დე გო ბა, რაც 
კი დევ ერ თხელ მოწ მობს მშვი დო ბის იდე ის 
აბ სო ლუ ტურ ცენ ტ რა ლურ ად გილს გერ მა ნი-

ის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში, რაც მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად სცდე ბა მწვა ნე თა პარ ტი ის ფარ გ-
ლებს. ჯერ კი დევ 2012 წელს, რო დე საც ნა-
ტოს ინ ტერ ვენ ცია ლი ბი ის კონ ფ ლიქ ტ ში უკ ვე 
თით ქ მის კარ ს მომ დ გარ რე ა ლო ბას წარ მო ად-
გენ და, ქდკ/ქსკ-ის და თდპ-ის კო ა ლი ცი ურ მა 
ფე დე რა ლურ მა მთავ რო ბამ ცალ სა ხად გა მო-
ავ ლი ნა მშვი დო ბის პრაქ ტი კუ ლად ნე ბის მი ერ 
ფა სად შე ნარ ჩუ ნე ბის ნე ბა: ამო წუ რა რა ყვე-
ლა არა ძა ლის მი ე რი პერ ს პექ ტი ვა, ბო ლოს, გა-
ე როს უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭოს მი ერ ლი ბი ა ში 
სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის რე-
ზო ლუ ცი ის თ ვის ხმის მი ცე მის გან თა ვი შე ი კა-
ვა.78 ამ გ ვა რად, გერ მა ნი ის კონ სერ ვა ტო რე ბის 
მი ერ მარ თუ ლი მთავ რო ბაც კი – ან, შე საძ-
ლო ა, სწო რედ ეს მთავ რო ბა – სა რის კო ქმე-
დე ბას ჩა დის, უშ ვებს რა იმის შე საძ ლებ ლო-
ბას, რომ გა ნა რის ხოს პარ ტ ნი ო რე ბი ნა ტო სა 
და ევ რო კავ შირ ში (როგორებიცაა ამე რი კის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი, დი დი ბრი ტა ნე თი და 
ამ შემ თხ ვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით, საფ რან გე-
თი) იმით, რომ უარს ამ ბობს მა თი სამ ხედ რო 
კამ პა ნი ე ბის სა ჯა რო სან ქ ცი ო ნი რე ბა ზე, რომ 
არა ფე რი ვთქვათ მათ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი-
ღე ბა ზე; რად გა ნაც იცის, რომ ამ გ ვა რი უარ-
ყო ფი თი მიდ გო მით გერ მა ნი ის მო სახ ლე ო ბის 
დიდ მხარ და ჭე რას მო ი პო ვებს. 

გი დო ვეს ტერ ვე ლე, შა ვ- ყ ვი თე ლი ფე დე რა-
ლუ რი მთავ რო ბის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ-
რი, გერ მა ნი ის სა გა რეო პო ლი ტი კის ფუნ და-
მენტს შემ დეგ ნა ი რად აღ წერს: „გერმანიის სა-
გა რეო პო ლი ტი კა მშვი დო ბის პო ლი ტი კა ა”.79

ეს ყვე ლა ფე რი კარ გი, გარ და ერ თი სა: ამ გ-
ვარ მიდ გო მა ში ახა ლი არა ფე რია და მოწ მობს 
გერ მა ნი ის სა გა რეო პო ლი ტი კის ძი რე უ ლ 
პრინ ციპს, რო მელ საც პო ლი ტი კუ რი ფე რე ბის 
და იდე ო ლო გი ე ბის მი უ ხე და ვად, მთავ რო ბე ბი 
სტა ბი ლუ რი და მშვი დი უწყ ვე ტო ბით იზი ა რე-
ბენ. უფ რო რომ დავ კონ კ რეტ დეთ: სა გა რეო 
საქ მე თა მი ნის ტ რი ამ სიტყ ვებს და ე სეს ხა 
სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე ბის და მწვა ნე ე ბის 1998 
წლის კო ა ლი ცი უ რი შე თან ხ მე ბის პირ ვე ლი ვე 
წი ნა და დე ბას ამ დო კუ მენ ტის სა გა რეო პო ლი-
ტი კის ნა წილ ში.80 ჩვენ არ გვინ და, მი ნის ტ რი 
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პლა გი ატ ში და ვა და ნა შა უ ლოთ. ეს სიტყ ვე ბი 
მხო ლოდ ერთ რა მეს ცხად ყოფს: თუ რამ დე-
ნად ზე პარ ტი უ ლი ფე ნო მე ნია გერ მა ნულ პო-
ლი ტი კა ში მშვი დო ბის მხარ და ჭე რა, რო მელ-
შიც მწვა ნე ე ბი დღეს უკ ვე აღარ წარ მო ად გე-
ნენ რა ი მე სა ხის გან სა კუთ რე ბულ მოვ ლე ნას, 
რა ზეც ნამ დ ვი ლად არ იტყოდ ნენ უარს; მწვა-
ნე ე ბი სადღე ი სოდ ჩვე უ ლებ რივ ნორ მად და 
უინ ტე რე სო ცენ ტ რის წარ მო მად გენ ლე ბად 
გვევ ლი ნე ბი ან.

იმა ვე ინ ტერ ვი უ ში, რო მელ შიც ვეს ტერ ვე ლე 
ზე მოთ ცი ტი რე ბულ ფრა ზას ახმოვანებს, ის 
ასე ვე აცხა დებს, რომ „გერმანიის სა გა რეო და 
უსაფ რ თხო ე ბის პოლ ტი კის ხა ზი ნე ბის მი ერ 
სამ ხედ რო ჩა რე ვას მხო ლოდ უკი დუ რეს სა შუ-
ა ლე ბად გა ნი ხი ლავს”.81 

მა ში ნაც კი, რო დე საც მწვა ნე ე ბი სამ ხედ რო 
ინ ტერ ვენ ცი ებს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მიზ ნე ბით 
მოთ მი ნე ბით მო ე კი დე ბი ან ან სრუ ლი ა დაც 
მხარს და უ ჭე რენ მათ, ისი ნი უპი რო ბოდ იტყ-
ვი ან უარს ნე ბის მი ე რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ-
ფ ლიქ ტის მხარ და ჭე რა ზე, რო მელ საც თვით-
ნე ბუ რად ან ოპორ ტუ ნის ტუ ლად მი იჩ ნე ვენ. 
სწო რედ ამი ტომ იყო, რომ მწვა ნე ებ მა მყი სი-
ე რი და კა ტე გო რი უ ლი უარი გა ნაცხა დეს გერ-
მა ნი ის მო ნა წი ლე ო ბა ზე ამე რი კის ბო ლო ომ ში 
ერა ყის წი ნა აღ მ დეგ,82 გარ და ამი სა, სკეპ ტი-
კუ რად უყუ რე ბენ გერ მა ნი ის ჩარ თუ ლო ბას 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ ავ-
ღა ნეთ ში წარ მო ე ბულ ომ ში და ეწი ნა აღ მ დე-
გე ბოდ ნენ ნა ტოს მი ერ ლი ბი ა ში წარ მარ თულ 
საბ რ ძო ლო კამ პა ნი ას.

აღ სა ნიშ ნა ვია ასე ვე გერ მა ნი ა ში სა ერ თო სამ-
ხედ რო ვალ დე ბუ ლე ბის გა უქ მე ბა. ამ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა ში მწვა ნე თა დამ სა ხუ რე ბა და წვლი-
ლი ძნე ლია სა თა ნა დოდ შე ა ფა სო. მათ თ ვის ამ 
კა ნო ნის მი ღე ბა ძა ლა დო ბა ზე უარის თქმის და 
მშვი დო ბის ოც და ათ წ ლი ა ნი კამ პა ნი ის კულ მი-
ნა ცი ას წარ მო ად გენს, რომ ლის თ ვი საც გერ მა-
ნია მე ტად ხელ საყ რე ლი ნი ა და გი აღ მოჩ ნ და. 
სწო რედ ამი ტო მა ა, რომ მწვა ნე თა გან ცხა-
დე ბა ამ მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით შემ-
დეგ ნა ი რა დაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი: „ხუთშაბათს 

ბუნ დეს ტაგ მა, 2011 წლის სამ ხედ რო კა ნონ მ-
დებ ლო ბა ში ცვლი ლე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მი-
ღე ბით, მხა რი და უ ჭი რა 2011 წლის 1-ლი ივ ნი-
სი დან სა ერ თო სამ ხედ რო ვალ დე ბუ ლე ბის გა-
უქ მე ბას. სამ ხედ რო ვალ დე ბუ ლე ბის გა უქ მე ბა 
გერ მა ნი ა ში არის ის ტო რი უ ლი, დი დი ხნის წინ 
მომ წი ფე ბუ ლი ნა ბი ჯი, რო მელ საც ჩვენ ერ თ-
მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი ვე სალ მე ბით”.83

გა მო კითხ ვე ბის შე დე გე ბი ცხად ყოფს, რომ 
მშვი დო ბის თე მას გერ მა ნი ა ში უფ რო დიდ 
მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბენ, ვიდ რე ზო გა დად 
ევ რო პა ში. „ევრობარომეტრის” 2008 წლის 
ნო ემ ბერ ში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კითხ ვის მი-
ხედ ვით, მთე ლი ევ რო პის მას შ ტა ბით მშვი-
დო ბას უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ფა სე უ ლო ბად გა-
მო კითხულ თა 48 პრო ცენ ტი მი იჩ ნევს.84 გერ-
მა ნი ა ში 2009 წლის ნო ემ ბერ ში ჩა ტა რე ბულ მა 
გა მო კითხ ვამ იმა ვე სა კითხის შე სა ხებ, აჩ ვე ნა, 
რომ მშვი დო ბა გერ მა ნელ თა 61 პრო ცენ ტის-
თ ვი საა უზე ნა ე სი ფა სე უ ლო ბა.

მარ თა ლი ა, ბუნ დეს ვე რი მთე ლი მსოფ ლი ოს 
მას შ ტა ბით მიმ დი ნა რე სამ ხედ რო კამ პა ნი ებ-
ში იღებს მო ნა წი ლე ო ბას, მა გა ლი თის თ ვის, და 
პირ ველ რიგ ში, ავ ღა ნეთ ში, მაგ რამ ამ ოპე-
რა ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა გერ მა ნი ის მთავ რო ბის 
მი ერ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იზღუ დე ბა და მცირ დე-
ბა, კერ ძოდ კი, იმ დე ნად, რომ მო ნა წი ლე ო ბა 
საბ რ ძო ლო მოქ მე დე ბებ ში მი ნი მუ მამ დე იქ ნას 
დაყ ვა ნი ლი და ცალ სა ხად ნაკ ლე ბი მას შ ტა ბე-
ბის იყოს, ვიდ რე ბრი ტა ნუ ლი, ფრან გუ ლი ან 
ნა ტოს წევ რი სხვა ქვეყ ნე ბის ჯა რე ბის ჩარ თუ-
ლო ბა, აღა რა ფერს ვამ ბობთ ამე რი კის შე ერ-
თე ბუ ლი შტა ტე ბის შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებ ზე. 

მოკ ლედ რომ ვთქვათ: სამ ხედ რო კამ პა ნი ე ბი 
გერ მა ნი ის სა ზო გა დო ე ბა ში ად რეც და დღე-
საც უაღ რე სად არა პო პუ ლა რუ ლია და არ არ-
სე ბობს არა ნა ი რი ნიშ ნე ბი იმის თ ვის, რომ ეს 
მდგო მა რე ო ბა ახ ლო მო მა ვალ ში შე იც ვ ლე ბა.

ის ფაქ ტი, რომ მე ტ-ნაკ ლე ბად ორ თო-
დოქ სა ლუ რი პა ცი ფის ტუ რი დოქ ტ რი ნის 
მხარ და ჭე რა მწვა ნე თა იდე ო ლო გი ის და 
იმი ჯის ნა წილს უკ ვე აღარ წარ მო ად გენს, 
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შეიძლება იმით აიხსნას, რომ ის წი ნა აღ მ-
დე გო ბა ში მო დის ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ თან, 
რო მელ თა დაც ვაც მწვა ნე ებს ასე ვე სა კუ-
თარ ვალ დე ბუ ლე ბად მი აჩ ნი ათ. მწვა ნე ე-
ბი მო მა ვალ შიც გა მოვ ლენ პრე ვენ ცი უ ლი 
ომე ბის, თვით ნე ბუ რი ომე ბი სა და ნა ცი ო-
ნა ლუ რი ინ ტე რე სე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ზე მი-
მარ თუ ლი ომე ბის წი ნა აღ მ დეგ – იმის ღრმა 
რწმე ნით, რომ ამ გ ვა რი ომე ბი არა ე ფექ ტურ 
პო ლი ტი კურ სტრა ტე გი ას წარ მო ად გენს და 
ადამიანურობის საწინააღმდეგო ქმედებაა, 
თუმ ცა, გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით, მწვა-
ნე თა რა დი კა ლუ რი პა ცი ფიზ მი ზედ მე ტად 
იქ ცა, რად გა ნაც გერ მა ნი ა ში მყა რად ფეხ-
მო კი დე ბულ მა ზიზღ მა ომის მი მართ, უკ-
ვე დი დი ხა ნია გა ნა პი რო ბა სა ზო გა დო ე ბის 
და კულ ტუ რის მი ერ პა ცი ფის ტუ რი იდე ე-
ბის გა თა ვი სე ბა. ისე ვე, რო გორც არა ფე რი 
„მწვანე” აღა რაა ბუ ნე ბის მი მართ სიყ ვა-
რულ ში, ანა ლო გი უ რად მცი რეა მწვა ნე წი-
ლი სა ზო გა დო ებ რივ ღი რე ბუ ლე ბებ ში კონ-
ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი გა დაწყ ვე ტის 
კუთხით. პა ცი ფიზ მი გერ მა ნულ დე მოკ რა-
ტი ა ში და ვის სა განს აღარ წარ მო ად გენს. 
ყვე ლა თან ხ მ დე ბა იმა ზე, რომ ნა ციზ მის 
პე რი ო დის შემ დ გომ სწო რედ ესაა გერ მა ნი-
ის უდი დე სი წვლი ლი ევ რო პის კულ ტუ რა სა 
და ცი ვი ლი ზა ცი ა ში. თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, 
სწო რედ ამ მა ღალ ღი რე ბუ ლე ბებს იყე ნე ბენ 
გერ მა ნე ლე ბი მო რა ლურ ტრი ბუ ნად, რომ-
ლი და ნაც ისი ნი სხვა ქვეყ ნებს – ყვე ლა ზე 
მე ტად, ამე რი კე ლებ სა და ებ რა ე ლებს, თუმ-
ცა ასე ვე სხვა სა ხელ მ წი ფო ებს, რომ ლე ბიც 
ომებს აწარ მო ე ბენ – ნაკ ლე ბად კე თილ შო-
ბი ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რის-
თ ვის ქედ მაღ ლუ რად და ამ პარ ტავ ნუ ლად 
გა ნი კითხა ვენ. ის ტო რი უ ლა დაა გან პი რო ბე-
ბუ ლი, რომ გერ მა ნუ ლი სუ ლის თ ვის გან სა-
კუთ რე ბუ ლი მა ლა მოა იმის შეგ რ ძ ნე ბა, რომ 
ის მო რა ლუ რი თვალ საზ რი სით ამე რი კე-
ლებ ზე და ებ რა ე ლებ ზე უფ რო მაღ ლა დგას. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, ის შე საძ ლებ ლო ბას 
არ უშ ვებს ხე ლი დან, რომ ეს ფაქ ტი მთელ 
მსოფ ლი ოს – და, უპირ ვე ლე სად,  სა კუ თარ 
თავს – კი დევ ერ თხელ შე ახ სე ნოს.85 ამის 
და მალ ვაც არ შე იძ ლე ბა.
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არ სე ბო ბის ად რე ულ წლებ ში მწვა ნე თა პარ-
ტია სა კუ თარ თავს ახა ლი სო ცი ა ლუ რი მოძ-
რა ო ბე ბის და, ამა ვე დროს, ახა ლი მე მარ ცხე-
ნე ე ბის გა რე მოც ვის სა პარ ლა მენ ტო წარ მო-
მად გენ ლო ბად და პო ლი ტი კურ გაგრძელებად 
მო ი აზ რებ და. თუმ ცა, არ არის გა მო რიცხუ-
ლი, რომ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ის ფაქ-
ტი, რომ მწვა ნე თა ამ გ ვა რი თვით შე ფა სე ბის 
და თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ის მი უ ხე და ვად, მათ 
გერ მა ნი ის სა ზო გა დო ე ბაც ასე თად აღიქ ვამ-
და. გვი ან 1960-იანებში პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა 
გან ვი თა რე ბუ ლი ინ დუს ტ რი უ ლი სა ზო გა დო ე-
ბის პო ლი ტი კურ სცე ნა ზე ახ ლად მოვ ლე ნი ლი 
მოძ რა ო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ატ რი ბუ ტი იყო კრე-
დო, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, „ახალი” პო ლი ტი კა 
არა მარ ტო რა დი კა ლუ რად ახა ლი შინაარსის 
შე მო ტა ნას გუ ლის ხ მობს, არა მედ ეს პო ლი ტი-
კა ში ნა არ სის გან და ცა რი ე ლე ბუ ლი და უაზ რო 
იქ ნე ბო და, თუ კი ამავ დ რო უ ლად არ მოხ დე ბო-
და მი სი ფორ მის ანა ლო გი უ რად რა დი კა ლუ რი 
ტრან ს ფორ მა ცი ა. პრინ ციპ ში, ლა პა რა კი იყო 
თანამონაწილეობით დე მოკ რა ტი ა ზე, რომ-
ლის მი ხედ ვი თაც, ნე ბის მი ე რი პო ლი ტი კა თა-
ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი პი რე ბის კო ლექ ტი ვის მი-
ერ უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს და, სა ერ თო ინ-
ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე და თი თო ე უ ლის 
კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, უნ და 
გა მო ი რიცხოს ძა ლა უფ ლე ბის ერ თი რო მე ლი-
მე ქედ მა ღა ლი სუ ბი ექ ტის მი ერ მი სი უზურ პი-
რე ბის ყვე ლა შე საძ ლებ ლო ბა. რა დი კა ლუ რი 
დე მოკ რა ტი ის ეს მრწამ სი სო ცი ა ლიზ მ ზე უფ-
რო მე ტად ანარ ქიზ მის სხვა დას ხ ვა მიმ დი ნა-
რე ო ბე ბის კომ ბი ნა ცი ას წარ მო ად გენ და. 

მწვა ნე ებს თა ვი მოჰ ქონ დათ, რომ ამ ფორ-
მის თანამონაწილეობით დე მოკ რა ტი ას გა-
ნა სა ხი ე რებ დ ნენ, რად გა ნაც ისი ნი „მასების 
დე მოკ რა ტი ის”, ან, რო გორც თვი თონ უწო-
დებ დ ნენ, „საბაზისო დე მოკ რა ტი ის” პრო პა-
გან დას ეწე ოდ ნენ; ხსე ნე ბულ იდე ას მწვა ნე ე-
ბი ისე თი ვე დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ დ ნენ, 
რო გორც ეკო ლო გი ას, ქალ თა უფ ლე ბებ სა და 
პა ცი ფიზმს. და მარ თ ლაც – სიტყ ვა „საბაზისო 
დე მოკ რა ტი ა” რე ა ლუ რად იქ ცა მწვა ნე იდე-
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ო ლო გი ის და მწვა ნე იდენ ტო ბის ნამ დ ვილ 
„ჯადოსნურ სიტყ ვად”.86

აქე დან გა მომ დი ნა რე, მწვა ნე ე ბი ყვე ლა ფერს 
აკე თებ დ ნენ ნე ბის მი ე რი სა ხის ში და პარ ტი-
უ ლი იერარ ქი ის თა ვი დან ასა რი დებ ლად. ამ 
მიზ ნით პარ ტი ამ რამ დე ნი მე წე სი და ამ ტ კი ცა, 
რო მელ თა გა ნაც თი თო ე უ ლის მი ზა ნი ბა ზი სუ-
რი დე მოკ რა ტი ის გაძ ლი ე რე ბა და დო მი ნან-
ტუ რი ელი ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბის და გაძ ლი ე რე-
ბის პრე ვენ ცია უნ და ყო ფი ლი ყო. ასე მა გა ლი-
თად, პარ ტი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პო ზი ცი ე ბის თ-
ვის თავ და პირ ვე ლად არა ნა ი რი ანაზღა უ რე ბა 
არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, ეს თა ნამ დე ბო-
ბე ბი სა ზო გა დო ებ რივ საწყი სებ ზე მუ შა ო ბის 
პრინ ციპს ეფუძ ნე ბო და, რად გან „ნებისმიერი 
ადა მი ა ნი უნ და არ სე ბობ დეს პო ლი ტი კის თ ვის, 
მაგ რამ პო ლი ტი კა არ უნ და იყოს ვინ მეს არ სე-
ბო ბის წყა რო”.87

იმის მი უ ხე და ვა დაც, რომ ამ გ ვა რი მიდ გო მა 
იმა ნენ ტუ რად არ სე ბუ ლი ელი ტიზ მის მი მართ 
სრუ ლი ად სა მარ თ ლი ა ნი და ღრმად ფეს ვ გამ-
ჯ და რი უნ დობ ლო ბი დან და პრო ფე სი უ ლი პო-
ლი ტი კის არა დე მოკ რა ტი უ ლი ბუ ნე ბის იდე ი-
დან იღებ და სა თა ვეს, მან ცალ სა ხად იმ გ ვა რი 
შე დე გე ბი გა მო ი ღო, რომ ლე ბიც თვი თონ ვე 
იყო ელი ტა რუ ლი და არა დე მოკ რა ტი უ ლი. 
გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
პო ზი ცი ე ბი პარ ტი ა ში არ წარ მო ად გენ და 
ანაზღა უ რე ბად თა ნამ დე ბო ბებს,88 პრაქ ტი კუ-
ლად, გა მო ვი და ისე, რომ პარ ტი ამ თვი თონ ვე 
იზ რუ ნა ამ პო ზი ცი ებ ზე იმ ადა მი ა ნე ბის და-
ნიშ ვ ნის გა მო რიცხ ვა ზე, რომ ლებ საც ხელ ფა-
სის თ ვის უწევ დათ მუ შა ო ბა, რი თიც შე იქ მ ნა 
გარ კ ვე უ ლი დაბ რ კო ლე ბა ჭეშ მა რი ტად დე-
მოკ რა ტი უ ლი წყო ბის თ ვის.89 ამ პე რი ო დის თ-
ვის პარ ტი უ ლი შეკ რე ბე ბი ძალ ზე მო საწყე ნი 
და უინ ტე რე სო იყო, რად გა ნაც ნე ბის მი ერს 
შე ეძ ლო იმ დე ნი ხა ნი ელა პა რა კა, რამ დე ნიც 
მო ე სურ ვე ბო და. დე მოკ რა ტია მი სი წმინ და და, 
შე სა ბა მი სად, არა რეპ რე ზენ ტან ტუ ლი ფორ-
მით არა მარ ტო მძი მე და რთუ ლი აღ მოჩ ნ და, 
არა მედ დრო ის თვალ საზ რი სით სა ოც რად 
ხარ ჯი ა ნიც. ბუ ნებ რი ვი ა, ზო გი ერ თ მა ამ პრაქ-
ტი კე ბი დან ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ჩარ ჩო ე ბის 

და სა ჭი რო ე ბე ბის გა მო მა ლე ვე და კარ გა თა-
ვი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა. თუმ ცა, თავ და პირ ვე ლად 
ესო დენ რა დი კა ლუ რი მიდ გო მე ბი არა ფერს 
შე უზღუ დავს ისე, რო გორც პარ ლა მენტს მი სი 
მკაც რი წე სე ბით, პრო ცე დუ რე ბით, დე ბუ ლე-
ბე ბით და და უ წე რე ლი შე თან ხ მე ბე ბით. 

ნე ბის მი ე რი მა სობ რი ვი დე მოკ რა ტი ის და, 
ცალ სა ხად, მწვა ნე თა რა დი კა ლუ რი სა ბა ზი სო 
დე მოკ რა ტი ის უფ რო დი დი კომ პ ლექ სის ერ თი 
ნა წი ლი იმ თა ვით ვე გუ ლის ხ მობს ძა ლა უფ ლე-
ბის მი მართ ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას. ეს 
ან ტი პა თია ემ ყა რე ბა შიშს და ეჭვს, რომ ძა ლა-
უფ ლე ბა სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის თ ვის 
და ხალ ხის ნე ბის თ ვის იმა ნენ ტურ საფ რ თხეს 
წარ მო ად გენს. შე სა ბა მი სად, რა დი კა ლუ რი 
დე მოკ რა ტე ბი უარ ყოფ დ ნენ ნე ბის მი ე რი სა-
ხის ძა ლა უფ ლე ბას, უპირ ვე ლე სად კი ტრა დი-
ცი უ ლი ფორ მის პო ლი ტი კურ ძა ლა უფ ლე ბას, 
მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ელი ტიზ მის, ექ ს კ-
ლუ ზი უ რო ბი სა და ოდი ო ზუ რო ბის კენ მიდ რე-
კი ლე ბე ბის თ ვის და, ბუ ნებ რი ვი ა, ნარ კო ტი კუ-
ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის მსგავ სი ძა ლა უფ ლე-
ბის კენ ლტოლ ვი სათ ვის – რად გა ნაც ძა ლა უფ-
ლე ბა დრო თა გან მავ ლო ბა ში სულ უფ რო და 
უფ რო მეტ ძა ლა უფ ლე ბას ითხოვს. სწო რედ 
ამი ტომ იყო, რომ პირ ვე ლი სა არ ჩევ ნო წარ მა-
ტე ბე ბის შემ დეგ, მწვა ნე ე ბი თავს კომ ფორ ტუ-
ლად ნამ დ ვი ლად არ გრძნობ დ ნენ. შე საძ ლო ა, 
გარ კ ვე უ ლი წი ნათ გ რ ძ ნო ბის გა მოც, რომ ეს 
წარ მა ტე ბე ბი შე ი ცავ და რე ა ლურ ძა ლა უფ-
ლე ბას თან მათი და ახ ლო ე ბის საფ რ თხეს და 
ეს ყო ვე ლი ვე გარ და უვ ლად იქო ნი ებ და გამ რ-
ყ ვ ნელ და კო რუფ ცი ულ ზე გავ ლე ნას მწვა ნე-
ე ბის, რო გორც პარ ტი ის და მოძ რა ო ბის, არ-
სე ბო ბის ფორ მა სა და მი სი ა ზე, და ეს მა შინ, 
რო დე საც მათ უნ დო დათ, ყო ფი ლიყ ვ ნენ სტა-
ტუს კ ვოს და არ სე ბუ ლი ის ტებ ლიშ მენ ტის ალ-
ტერ ნა ტი უ ლი ძა ლა. 

პეტ რა კე ლიმ ეს ში ში მრავ ლის მ თ ქ მე ლი ფორ-
მით აღ წე რა მწვა ნე თა პირ ვე ლი ვე სა არ ჩევ ნო 
წარ მა ტე ბე ბის თა ნა ვე: „ზოგჯერ ვში შობ, რომ 
მწვა ნე ე ბი არ ჩევ ნებ ში ხმე ბის 13 პრო ცენტს 
მო ი პო ვე ბენ და ძა ლა უფ ლე ბას მოწყუ რე ბულ 
პარ ტი ად გა და იქ ცე ვი ან. ჩვენ თ ვის უკე თე სი 
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იქ ნე ბო და, რომ 6-7 პრო ცენ ტის ფარ გ ლებ-
ში დავ რ ჩე ნი ლი ყა ვით და არ დაგვჭირვებოდა 
ჩვენს ძი რი თად მოთხოვ ნებ თან კომ პ რო მი-
სებ ზე წას ვ ლა. მწვა ნე მი ნის ტ რის არ სე ბო ბას 
ასე თი მდგო მა რე ო ბა სჯობს”.90 

წამ ყ ვა ნი პო ლი ტი კო სის მხრი დან ამ გ ვარ გა-
მო ნათ ქ ვა მებს იშ ვი ა თად თუ შეხ ვ დე ბით გერ-
მა ნი ის რო მე ლი მე სხვა პარ ტი ის და, სა ერ თოდ, 
ნე ბის მი ე რი სხვა ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის 
ქვეყ ნის რო მელი მე პარ ტი ის მხრი დან (და, თა-
ვის თა ვად ცხა დი ა, იგი ვე ეხე ბა დღე ვან დელ 
მწვა ნე თა პარ ტი ა საც). სი ნამ დ ვი ლე ში, პარ ტი-
უ ლი ელი ტა ეიფო რი ა ში ვარ დე ბა, რო დე საც 
ამომ რ ჩე ვე ლი მას მო სა ლოდ ნელ ზე მე ტი ხმე-
ბით აჯილ დო ებს და, რო გორც წე სი, გა მოთ-
ქ ვამს იმედს, რომ შემ დეგ არ ჩევ ნებ ზე კი დევ 
უფ რო უკე თეს შე დეგს მი აღ წევს. დღე ვან დელ 
რე ა ლო ბა ში არა ვინ გა მოთ ქ ვამს შიშს ან სკეპ-
ტი ციზმს იმ შე საძ ლო პრობ ლე მებ თან და კავ-
ში რე ბით, რომ ლე ბიც უკ ვე მიღ წე უ ლი სა არ-
ჩევ ნო წარ მა ტე ბე ბი სათ ვის თა ვის გარ თ მე ვას 
უკავ შირ დე ბა. მაგ რამ კი დევ ერ თხელ უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ მწვა ნე ე ბი 1980-იანი წლე ბის 
და საწყის ში და შუა პე რი ოდ ში არ იყო ჩვე უ-
ლებ რი ვი პარ ტი ა. პარ ტი ის თ ვის, რო მე ლიც სა-
თა ვეს ისეთ გა რე მო ში იღებ და, სა დაც მცი რე 
სჯობ და დიდს – შე იძ ლე ბა გა ვიხ სე ნოთ სლო-
გა ნი „small is beautiful” („მცირე მშვენიერია”), 
რაც იმ ეპო ქის და კონ ტექ ს ტის ძი რი თად მა-
ხა სი ა თებ ლად იქ ცა, რო მელ საც მწვა ნე ე ბი 
თა ვი დან წარ მო ად გენ დ ნენ – შე საძ ლებ ლო ბა, 
გამ ხ და რი ყა ვი დი დი და ჩვე უ ლებ რი ვი პარ ტი ა, 
მარ თ ლაც უდი დეს საფ რ თხეს წარ მო ად გენ და 
იდენ ტო ბი სათ ვის, რო მე ლიც იმ დ რო ინ დე ლი 
მწვა ნე ე ბის თვი სობ რი ო ბას გა ნა პი რო ბებ და.

გარ კ ვე უ ლი მი ზე ზე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო-
მელ თა გან ხილ ვაც ამ ესეს ფარ გ ლებს გას ც-
დე ბო და, იმ დ რო ინ დე ლი პარ ტი ის მრა ვა ლი 
წევ რის სკეპ ტი ციზ მის მი უ ხე და ვად, მწვა ნე ებ-
მა გა დაწყ ვი ტეს, გა ნეგ რ ძოთ სა პარ ლა მენ ტო 
გზით სი ა რუ ლი.91 თუმ ცა, ტრან ს ფორ მა ცი ას 
თავ და პირ ვე ლი ან ტი პარ ტი უ ლი პარ ტი ი დან, 
ანუ პრო ტეს ტის და ან ტი მე ინ ს ტ რი მის პარ-
ტი ი დან, პარ ტი ამ დე, რო მე ლიც მზად იყო, 

ძლი ე რებ თან ერ თად კო ა ლი ცი ე ბი შე ექ მ ნა და 
სამ თავ რო ბო საქ მი ა ნო ბა გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი-
ნა (და ამით იქ ცა იმად, რა საც გერ მა ნე ლე ბი 
„კოალიციისუნარიანს” უწო დე ბენ), ბევ რად 
უფ რო მე ტი დას ჭირ და, ვიდ რე მხო ლოდ ში-
და პარ ტი უ ლი ბრძო ლა იმ ადა მი ა ნებს შო რის, 
ვინც, ერ თი მხრივ, პარ ლა მენ ტ ზე და, შე სა-
ბა მი სად, პარ ტი ის გაძ ლი ე რე ბა ზე ორი ენ ტი-
რე ბულ გზას ანი ჭებ დნენ უპი რა ტე სო ბას და, 
მე ო რე მხრივ, ვინც გა მოთ ქ ვამ დნენ შიშს, რომ 
ეს გზა მწვა ნე სუ ლის ეშ მა კის თ ვის მი ყიდ ვას 
ნიშ ნავ და და, შე სა ბა მი სად, პარ ტი ის როლს 
იმ მოძ რა ო ბას თან უშუ ა ლო ბმა ში ხე დავ დნენ, 
რომ ლის თვით მ ყო ფა დო ბის ბირ თ ვიც პარ ლა-
მენ ტის და მთავ რო ბე ბის მსგავ სი ფეხ მო კი დე-
ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მიღ მა მო ი აზ რე ბო და. 

ცალ სა ხა და გა დამ წყ ვე ტი პროგ რა მუ ლი გა-
მარ ჯ ვე ბის პა რა ლე ლუ რად, ნე ბის მი ე რი მეტ- 
ნაკ ლე ბად ნორ მა ლუ რი სა პარ ლა მენ ტო პო-
ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად, აუცი ლე ბე ლი იყო 
ძვე ლი ში და პარ ტი უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის და 
სტრუქ ტუ რე ბის ძი რე უ ლი გა და ხედ ვა- მო დერ-
ნი ზა ცი ა; მხო ლოდ ამის შემ დეგ შეძ ლეს მწვა-
ნე ებ მა, რე ა ლუ რად გამ ხ და რიყ ვ ნენ ის ტებ-
ლიშ მენ ტის ნა წი ლი.

თავ და პირ ვე ლად, რო გორც პარ ტი ის რი გი-
თი წევ რე ბი, ისე მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რე ბი 
მთავ რო ბა ში ნე ბის მი ე რი ფორ მით მო ნა წი-
ლე ო ბას ცალ სა ხად ეწი ნა აღ მ დე გე ბოდ ნენ. ეს 
იდე ო ლო გი უ რი მაქ სი მა ლიზ მი „სისტემასთან” 
ნე ბის მი ერ კომ პ რო მისს არა სა სურ ველ მოვ-
ლე ნად გა ნი ხი ლავ და, იმის მი უ ხე და ვა დაც 
კი, თუ რა კონ კ რე ტულ უპი რა ტე სო ბებს მო-
უ ტან და ამ გ ვა რი კომ პ რო მი სი პარ ტი ას. მას 
შემ დეგ, რაც მწვა ნე თა იდე ო ლო გია და ში და-
პარ ტი უ ლი პრაქ ტი კა და შორ და ამ გ ვარ მაქ-
სი მა ლის ტურ ტენ დენ ცი ებს, იდე ო ლო გი ურ მა 
პუ რის ტებ მა, ეგ რეთ წო დე ბულ მა ფუნ და მენ-
ტა ლის ტებ მა, კა ტე გო რი უ ლი ბრძო ლა გა-
მო უცხა დეს პარ ტი ის ახალ პრაგ მა ტიზმს და 
მის მი ერ ინი ცი რე ბულ მრა ვალ რე ფორ მას: 
„არგუმენტაციის მე ტად ხის ტი ფორ მე ბით, 
ფუნ და მენ ტა ლის ტე ბი ცდი ლობ დ ნენ, ჩა ეგ-
დოთ მწვა ნე თა თით ქ მის ყვე ლა წი ნა და დე ბა 
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და მცდე ლო ბა, რო მე ლიც პარ ტი ის გავ ლე-
ნის გაზ რ დას ისა ხავ და მიზ ნად, იქ ნე ბო და ეს 
სამ თავ რო ბო კო ა ლი ცი ის წევ რო ბა, პარ ტი ის 
პრო ფე სი ო ნა ლი ზა ცი ა, ელექ ტო რა ტის ბა ზის 
გა ფარ თო ე ბა თუ მრა ვა ლი სხვა სა კითხი”.92

დღემ დე არ სე ბუ ლი ქალ თა კვო ტის გარ და, 
და სავ ლეთ გერ მა ნე ლი მწვა ნე ე ბის ნე ტა რი 
წლე ბის თით ქ მის ყვე ლა ში და პარ ტი უ ლი რე-
გუ ლა ცია და პრაქ ტი კა, რო მელ თა მი ზან საც 
ში და პარ ტი უ ლი დე მოკ რა ტი ის გამ ყა რე ბა და 
ელი ტიზ მის და ხე ლი სუფ ლე ბას თან შე ხე ბა ში 
მოს ვ ლის თა ვი დან აცი ლე ბა წარ მო ად გენ და, 
ან მთლი ა ნად გა უქ მე ბუ ლი ა, ან გა ნე იტ რა ლე-
ბუ ლი ა. ამ ტი პის რე გუ ლა ცი ებს და პრაქ ტი-
კებს მი ე კუთ ვ ნე ბო და „თანამდებობის და მან-
და ტის გა მიჯ ვ ნის პრინ ცი პი”; სა ვალ დე ბუ ლო 
თან ხ ვედ რა პარ ტი ულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა 
და პარ ლა მენ ტ ში კენ ჭის ყ რი სას და სა ფიქ სი-
რე ბელ პო ზი ცი ას შო რის, ანუ ეგ რეთ წო დე-
ბუ ლი იმ პე რა ტი უ ლი მან და ტი; და „როტაციის 
პრინ ცი პი”, მკაც რი შეზღუდ ვა ვა დებ ში, რომ-
ლის თა ნახ მა დაც, დე პუ ტატს მწვა ნე თა პარ-
ტი ი დან, მაქ სი მუმ ორი წლის შემ დეგ, სა ვალ-
დე ბუ ლი სა ხით უარი უნ და ეთ ქ ვა სა დე პუ ტა-
ტო მან დატ ზე და ად გი ლი და ეთ მო მომ ლო დი-
ნე თა სი ა ში მდგო მი თა ნა პარ ტი ე ლის თ ვის.93

პარ ტი უ ლი ფუნ ქ ცი ის და პარ ლა მენ ტის წევ-
რო ბის გა მიჯ ვ ნა, ანუ „თანამდებობის და მან-
და ტის გა მიჯ ვ ნა” წარ მო ად გენს პირ ველ და 
უმ თავ რეს პრინ ციპს, რო მელ საც მწვა ნე თა 
პარ ტი ამ მი მარ თა, რა თა თა ვი დან აეცი ლე-
ბი ნა მთე ლი ევ რო პის სა პარ ლა მენ ტო სის ტე-
მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი, სტრუქ ტუ რუ ლად 
არა დე მოკ რა ტი უ ლი, თუმ ცა ფარ თოდ გავ რ-
ცე ლე ბუ ლი თა ნამ დე ბობ რი ვი შე უ სა ბა მო ბის 
პრაქ ტი კა. მა გა ლი თის თ ვის შე იძ ლე ბა გა-
ვიხ სე ნოთ, რომ საფ რან გე თის სამ თავ რო ბო 
კა ბი ნე ტის პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა წევ რი არა 
მარ ტო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფი გუ რაა სა კუ თარ 
პარ ტი ა ში, იკა ვებს რა იქ მა ღალ თა ნამ დე ბო-
ბას, არა მედ, ამავ დ რო უ ლად, ითავ სებს მთელ 
რიგ რე გი ო ნულ თა ნამ დე ბო ბებს – რო გო რი-
ცა ა, მა გა ლი თად, ქა ლა ქის მე რი და ა. შ. სი-
ნამ დ ვი ლე ში, არ არის საღ აზრს მოკ ლე ბუ ლი 

თე ზი სი, რომ ორი ვეს კავ ში რი ლი ბე რა ლუ რი 
დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში ტრა დი ცი უ ლი პო-
ლი ტი კის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს, რად გა-
ნაც, ბო ლოს და ბო ლოს, აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე-
ლი სუფ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელს, რო გორც წე სი, 
პარ ტი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი აღ ჭუ რავს სა პარ ლა-
მენ ტო სა ვარ ძ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბით. შე სა ბა-
მი სად, შე იძ ლე ბა უკე თე სიც იყოს, რომ ამ ორ 
პო ზი ცი ას ერ თი ადა მი ა ნი ითავ სებ დეს. თუმ-
ცა, ასე თი მიდ გო მის შე დე გად, წარ მო ი შო ბა 
იმ გ ვა რი თა ნამ დე ბობ რი ვი კო ლი ზი ა, რო მელ-
საც სა პარ ლა მენ ტო დე მოკ რა ტია პრობ ლე-
მურ ნიშ ნუ ლამ დე მიჰ ყავს. 

მწვა ნე ებ მა ამ ტრა დი ცი ის დან გ რე ვა ში და 
რე გუ ლა ცი ით სცა დეს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 
პარ ტი ის არ ცერთ წევრს არ ჰქონ და ერთ თა-
ნამ დე ბო ბა ზე მე ტის და კა ვე ბის უფ ლე ბა. ეს 
წე სი მწვა ნე პარ ლა მენ ტა რებს პირ ველ რიგ-
ში უკ რ ძა ლავ და პარ ტი უ ლი თა ნამ დე ბო ბე ბის 
შე თავ სე ბას, მა გა ლი თად, დე პუ ტატს პა რა ლე-
ლუ რად არ შე ეძ ლო ყო ფი ლი ყო პარ ტი ის ფე-
დე რა ლუ რი საბ ჭოს ან მსგავ სი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
მქო ნე ორ გა ნოს წევ რი.94 ამ ნა ბი ჯის მი ზა ნი 
იყო ქვე და პარ ტი უ ლი ფე ნე ბის თ ვის მათ მი-
ერ არ ჩე ულ წარ მო მად გენ ლებ თან უშუ ა ლო 
წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფა, პარ ტი ის შიგ ნით 
ცალ კე ულ ხელ მ ძღ ვა ნელ პირ თა ძა ლა უფ ლე-
ბის მარ თ ვა რო გორც პარ ლა მენ ტის შიგ ნით, 
ისე პარ ლა მენ ტის გა რეთ, რამ დე ნი მე თა ნამ-
დე ბო ბის შე თავ სე ბის / თა ნამ დე ბობ რი ვი შე უ-
თავ სებ ლო ბის და ამით ელი ტის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის თა ვი დან აცი ლე ბა და მწვა ნე თა რი გებ ში 
ეგ რეთ წო დე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი პო ლი ტი კო-
სე ბის კას ტის შექ მ ნის თ ვის ყვე ლა წი ნა პი რო-
ბის მოს პო ბა. სწო რედ ამი ტომ მოჰ ყ ვა 1998 
წელს უკი დუ რე სად მწვა ვე და პი რის პი რე ბა სა-
კითხს, ჰქონ დათ თუ არა ფე დე რა ლუ რი მთავ-
რო ბის ახ ლად გა მომ ცხ ვარ მწვა ნე მი ნის ტ რებს 
უფ ლე ბა, ამავ დ რო უ ლად, შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნათ 
ბუნ დეს ტა გის სა ვარ ძ ლე ბიც ისე, რო გორც ეს 
მა თი სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი კო ლე გე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში სრუ ლი ად ბუ ნებ რი ვად ხდე ბო და.95

ში და პარ ტი უ ლი დე ბა ტე ბი ამ სა კითხის გარ-
შე მო იმ დე ნად უკომ პ რო მი სოდ მიმ დი ნა-
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რე ობ და, რომ 2003 წელს მი სი გა დაწყ ვე ტა 
„საყოველთაო კენ ჭის ყ რის” სა შუ ა ლე ბით გა-
დაწყ ვი ტეს და, შე სა ბა მი სად, პარ ტი ის წევ რებს 
გა და უ ლო ცეს. ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, 
რომ ამ ტი პის სა ერ თო კენ ჭის ყ რის აუცი ლებ-
ლო ბა მწვა ნე თა ის ტო რი ა ში მხო ლოდ მე ო რედ 
დად გა.96 კენ ჭის ყ რის შე დე გად, რო მელ შიც 
პარ ტი ის და ახ ლო ე ბით 25 000-მა წევ რ მა მი ი-
ღო მო ნა წი ლე ო ბა, თა ნამ დე ბო ბის და მან და ტის 
აქამ დე მოქ მე დი მკაც რი გა მიჯ ვ ნა გა უქ მ და.97 
ახა ლი რე გუ ლა ცი ით დად გინ და, რომ პარ ტი ის 
ფე დე რა ლუ რი საბ ჭოს ორი დან ექვს წევ რამ-
დე უნ და ჰქონ დეს გერ მა ნი ის პარ ლა მენ ტ ში 
სა კუ თა რი ად გი ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის და, ამავ დ-
რო უ ლად, პარ ტი ის მარ თ ვა ში აქ ტი უ რი მო ნა-
წი ლე ო ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა.98 მას შემ დეგ, 
რაც მწვა ნე ებ მა თა ნა მედ რო ვე ლი ბე რა ლუ რი 
დე მოკ რა ტი ის მკაც რი სტრუქ ტუ რუ ლი მარ წუ-
ხე ბის პი რო ბებ ში უმ ძი მე სი სამ თავ რო ბო საქ-
მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სირ თუ ლე ე ბი იწ ვ-
ნი ეს, აღი ა რეს, რომ აუცი ლე ბე ლი იყო ძვე ლი 
მიდ გო მე ბის გა და ხედ ვა, რომ ლე ბიც სა თა ვეს 
მარ თა ლია რა დი კა ლუ რი, მაგ რამ არა ლი ბე რა-
ლუ რი დე მოკ რა ტი ი დან იღებ და. თუმ ცა, ხსე-
ნე ბუ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა აუცი ლე ბე ლი 
გახ და, მათ შო რის, სხვა უფ რო გა და უ დე ბე ლი 
და ნაკ ლე ბად ამაღ ლე ბუ ლი მი ზე ზე ბის გა მო: 
კერ ძოდ, მწვა ნე ებ მა აბ სო ლუ ტუ რად მარ თე-
ბუ ლი დას კ ვ ნა გა ა კე თეს, რომ მმარ თ ვე ლო ბის 
ნი ჭი არა მარ ტო იშ ვი ა თი და ძვირ ფა სი რე სურ-
სი ა, არა მედ ისიც, რომ პარ ტი ამ, რო მე ლიც 
პო ლი ტი კის კო მუ ნი კა ცი ურ კონ ტექ ს ტ შია ჩარ-
თუ ლი, ეს ნი ჭი შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ფარ თოდ 
და ამომ წუ რა ვად უნ და გა მო ი ყე ნოს.

მწვა ნე ებს მო უ წი ათ იმის აღი ა რე ბაც, რომ 
მმარ თ ვე ლო ბის ნი ჭი – და ეს შე საძ ლოა, არც 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის და არც დე მოკ რა ტი ის 
პრინ ცი პებს არ შე ე სა ბა მო დეს (მით უმე ტეს, 
თუ მწვა ნე თა ძვე ლი სტან დარ ტე ბით ვი ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლებთ) – არის ვა ლუ ტა, რო მე ლიც პარ-
ტი ამ გო ნივ რუ ლად უნ და და ხარ ჯოს და არა-
ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ უნ და გაფ ლან გოს.

ეგ რეთ წო დე ბუ ლი იმ პე რა ტი უ ლი მან და ტის 
მი ზანს პარ ლა მენ ტის მწვა ნე დე პუ ტა ტე ბის-

გან თა ნა პარ ტი ე ლე ბის მი მართ ზო გა დი ან-
გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა წარ-
მო ად გენ და. ეს წე სი ეფუძ ნე ბო და იდე ას, 
რომ სა ერ თო მმარ თ ვე ლო ბა და ერ თობ ლი ვი 
საქ მი ა ნო ბა მო რა ლუ რად ყო ველ თ ვის უფ რო 
მაღ ლა დგას და ყო ველ თ ვის უფ რო დე მოკ რა-
ტი უ ლი ა, ვიდ რე ცალ კე უ ლი ლი ბე რა ლის და 
ბურ ჟუ ა ზი უ ლი ინ დი ვი დის ქმე დე ბა; ამ გ ვა რი 
მიდ გო მა პრინ ცი პუ ლად უარ ყოფ და გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბას, რო მე ლიც სა კუ-
თა რი ხმის გან კარ გ ვის თვალ საზ რი სით, ნე-
ბის მი ერ პარ ლა მენ ტის წევრს უნ და ჰქონ დეს. 
ამის ნაც ვ ლად მოქ მე დებ და წე სი, რო მე ლიც 
მწვა ნე დე პუ ტა ტე ბის გან ითხოვ და, უარი ეთ-
ქ ვათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის თა ვი სუფ-
ლე ბა ზე და ნე ბის მი ე რი კენ ჭის ყ რის დროს 
ხმა მი ე ცათ ისე, რომ მათ მი ერ და კა ვე ბუ ლი 
პო ზი ცია თან ხ ვედ რა ში ყო ფი ლი ყო პარ ტი ულ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ თან. „ამგვარად, დე პუ ტა-
ტე ბი – მე ტა ფო რუ ლად რომ ვთქვათ – იყ ვ ნენ 
პარ ლა მენ ტ ში მწვა ნე თა პარ ტი უ ლი ბა ზის ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუ რად შე ბო ჭი ლი წარ მო მად გენ-
ლე ბი”.99 

უშუ ა ლოდ სა კუ თა რი დე პუ ტა ტე ბის ხარ ჯ ზე 
მწვა ნე თა პარ ტი ის წევ რე ბის და ამომ რ ჩევ-
ლის ძა ლა უფ ლე ბის და გავ ლე ნის გაძ ლი ე რე-
ბის ეს მცდე ლო ბა – ტექ ნო ლო გი ა, რო მე ლიც 
ცალ სა ხად მოწ მობს, ერ თი მხრივ, სა ბა ზი სო 
დე მოკ რა ტი ის და ხალ ხის ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო-
ბას პარ ტი ა ში და, მე ო რე მხრივ, ასე ვე ცხად-
ყოფს უნ დობ ლო ბას ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რე ბის 
მი მართ და ელი ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შიშს – 
საკ მა რი სად წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი იყო, რა თა 
მას შ ტა ბუ რი დე ბა ტე ბი გა მო ეწ ვია ამ ტექ ნო-
ლო გი ის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბას თან და კავ ში-
რე ბით: გერ მა ნი ის ძი რი თა დი კა ნო ნის მი ხედ-
ვით, „გერმანიის ბუნ დეს ტა გის დე პუ ტა ტე ბი 
პა სუხს აგე ბენ მხო ლოდ სა კუ თა რი სინ დი სის 
წი ნა შე და არ ემორ ჩი ლე ბი ან არა ვის მი თი-
თე ბებს”.100 სხვა ნა ი რად რომ ვთქვათ, ცალ-
სა ხა მოთხოვ ნის სა ხით გან საზღ ვ რუ ლი და 
პარ ტი ის მი ერ დე პუ ტა ტე ბის თ ვის თავ ს მოხ-
ვე უ ლი ხმის მი ცე მის დის ციპ ლი ნა, რო მე ლიც 
ხელ ყოფს მათ თა ვი სუფ ლე ბას, და ა ფიქ სი რონ 
პო ზი ცია სა კუ თა რი მო საზ რე ბის და გა დაწყ-
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ვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად, სხვა არა ფე რი ა, თუ 
არა ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი (ისევე, რო გორც 
ყვე ლა სხვა ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის პი-
რო ბებ ში). თუმ ცა, სა პარ ლა მენ ტო საქ მი ა ნო-
ბის ყო ველ დღი ურ პრაქ ტი კა ში ამ სა კითხს არ 
აქვს ისე თი დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა, რო მელ საც 
იგი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი დე ბა ტე ბის კონ ტექ ს-
ტ ში იძენს. რად გა ნაც არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, 
რომ სხვა სა პარ ლა მენ ტო დე მოკ რა ტი ე ბის 
მსგავ სად, გერ მა ნი ა შიც საკ მა რი სი ფორ მით 
არ სე ბობს პარ ტი უ ლი დის ციპ ლი ნის ცნე ბა, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც, დე პუ ტა ტე ბი კენ ჭის ყ-
რის დროს მყა რად მის დე ვენ პარ ტი ულ / ფ რაქ-
ცი ულ ხაზს. თუმ ცა, ამა ვე დროს, მრავ ლა დაა 
მა გა ლი თე ბი, რო დე საც ამა თუ იმ დე პუ ტა ტის 
სინ დი სი წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის სა კუ თა რი 
ფრაქ ცი ის მო საზ რე ბებ თან, რაც, შე დე გად, 
კენ ჭის ყ რი სას გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრე ფე რენ ცი ე-
ბის მი ზე ზი ხდე ბა. მაგ რამ აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, 
რომ ამ გ ვა რი უთან ხ მო ე ბე ბი საკ მა ოდ იშ ვი ა-
თად ხდე ბა და სა პარ ლა მენ ტო დე მოკ რა ტი ის 
პი რო ბებ ში მოქ მედ ნე ბის მი ერ პარ ტი ა ში, რო-
გორც წე სი, მხო ლოდ გან საზღ ვ რუ ლი, ძალ ზე 
სპე ცი ფი კუ რი სა კითხე ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბა; 
საპ რე ზი დენ ტო დე მოკ რა ტი ის შემ თხ ვე ვა ში 
მდგო მა რე ო ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა, რად გა ნაც იქ 
პარ ტი უ ლი დის ციპ ლი ნა სა კა ნონ მ დებ ლო და 
აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის მკაც რი 
გა მიჯ ვ ნის გა მო ასეთ დიდ როლს არ თა მა-
შობს. ამი ტომ საზღ ვ რე ბი ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი-
ურ იმ პე რა ტი ულ მან დატ სა და კონ ს ტი ტუ ცი-
ურ პარ ტი ულ დის ციპ ლი ნას შო რის, პრაქ ტი-
კა ში ყო ველ თ ვის ბუნ დო ვა ნი ა.

იმ პე რა ტი უ ლი მან და ტის კონ ს ტი ტუ ცი ას თან 
შე უ თავ სებ ლო ბის მი უ ხე და ვად, ეგ რეთ წო დე-
ბუ ლი პარ ტი უ ლი რო ტა ცი ის პრინ ცი პი პრაქ-
ტი კა ში ბევ რად უფ რო მძი მე პრობ ლე მად იქ-
ცა. ამ პრინ ცი პის თავ და პირ ველ მი ზანს მწვა-
ნე თა პარ ტი ის პრო ფე სი უ ლი პო ლი ტი კო სე-
ბის გან დაც ვა წარ მო ად გენ და. შე სა ბა მი სად, 
რო ტა ცი ის პრინ ცი პი მო ითხოვ და, რომ მწვა ნე 
პარ ლა მენ ტარს მან და ტი ორი წლის შემ დეგ101 
მომ ლო დი ნე თა სი ა ში პირ ველ ნომ რად და ფიქ-
სი რე ბუ ლი თა ნა პარ ტი ე ლის თ ვის და ეთ მო.102 
პარ ტია ნე ბის მი ე რი ასე თი „მოკლევადიანი 

დე პუ ტა ტის გან” მო ე ლო და, რომ ეს უკა ნას კ-
ნე ლი, სა კუ თა რი ორ წ ლი ა ნი სა პარ ლა მენ ტო 
მუ შა ო ბის პა რა ლე ლუ რად, აქ ტი უ რად ითა-
ნამ შ რომ ლებ და შემ ც ვ ლელ პირ თან, რა თა 
ჩა ნაც ვ ლე ბის პრო ცესს რაც შე იძ ლე ბა უმ ტ-
კივ ნე უ ლოდ ჩა ევ ლო.103 პარ ტი ის წეს დე ბით 
გან საზღ ვ რუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის ეს ღო-
ნის ძი ე ბა ეფუძ ნე ბო და მო საზ რე ბას, რომ რაც 
შე იძ ლე ბა მეტ ადა მი ანს უნ და მის ცე მო და პო-
ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა.

თუმ ცა, აქაც შეგ ვიძ ლია კი დევ ერ თხელ და-
ვი ნა ხოთ – მწვა ნე თა ბევ რი სხვა რე გუ ლა ცი ის 
მსგავ სად – თუ რა დო ნის კო ლი ზი ა ში მო დი ან 
დე მოკ რა ტი უ ლი იმ პულ სე ბი და პარ ტი ცი პა-
ტო რუ ლი იდე ე ბი კომ პ ლექ სუ რი ინ ს ტი ტუ ცი-
ო ნა ლუ რი პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბის მკაცრ 
ჩარ ჩო ებ თან. მა შინ, რო დე საც რო ტა ცი ის 
პრინ ცი პი უდა ვოდ ასა ხავ და პარ ტი ა ში სა-
ბა ზი სო დე მოკ რა ტი ის ღი რე ბუ ლე ბას, იგი ვე 
პრინ ცი პი ხელს უშ ლი და მწვა ნე თა პარ ტი ის 
პარ ლა მენ ტა რებს ბუნ დეს ტაგ ში, მა თი, რო-
გორც დე პუ ტა ტის ეფექ ტი ა ნო ბის მაქ სი მი ზა-
ცი ა ში. 

ამ გ ვა რი კა ტე გო რი უ ლი პარ ტი უ ლი შეზღუდ-
ვე ბი აბ რ კო ლებ და ბუნ დეს ტაგ ში წარ მოდ გე-
ნილ სხვა პარ ტი ე ბის დე პუ ტა ტებ თან პრო-
ფე სი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, მწვა ნე პარ ლა მენ ტა რე-
ბი ხში რად სხვა დე პუ ტა ტე ბის გან იზო ლი რე-
ბუ ლი რჩე ბოდ ნენ და თავიანთივე კო ლე გე ბის 
მხრი დან ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბას გა ნიც დიდ-
ნენ.104 

შე ჯა მე ბის თ ვის: ძა ლი ან დი დი დროა სა ჭი რო, 
რა თა ჩას წ ვ დე ისე თი კომ პ ლექ სუ რი ორ გა ნი-
ზა ცი ის ში და და გა რე საქ მი ა ნო ბის სპე ცი ფი-
კას, რო გო რი ცაა პარ ლა მენ ტი. ყვე ლა ზე დი დი 
ხა ნი, ბუ ნებ რი ვი ა, არა ფორ მა ლუ რი კო დექ სის 
– და უ წე რე ლი წე სე ბის, ყო ველ დღი უ რი ნი-
უ ან სე ბის – შეს წავ ლას მი აქვს, მოკ ლედ რომ 
ვთქვათ: ორ გა ნი ზა ცი ულ კულ ტუ რას, რო მე-
ლიც ყვე ლა კომ პ ლექ სურ ორ გა ნი ზა ცი ას ახა-
სი ა თებს. თუმ ცა მე ტა კო მუ ნი კა ცი ის ამ უხი-
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ლა ვი მე დი უ მის და უფ ლე ბა არა მარ ტო დიდ 
დროს მო ითხოვს, არა მედ გარ და უვ ლად აყა-
ლი ბებს მცოდ ნე ებს და უცო დინ რებს, ინ სა ი-
დე რებს და აუტ სა ი დე რებს, სხვა ნა ი რად რომ 
ვთქვათ: ეს იყო სამ ყა რო, რო მელ საც მწვა ნე-
ე ბი მა თი სა ბა ზი სო დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი-
პე ბის პრიზ მი დან უნ დობ ლო ბით უყუ რებ დ ნენ 
და მი უ ღებ ლად მი იჩ ნევ დ ნენ.

1991 წელს ნო ი მი უნ ს ტერ ში გა მარ თულ მა 
მწვა ნე თა პარ ტის დე ლე გატ თა ფე დე რა ლურ-
მა კონ ფე რენ ცი ამ (მწვანეები ერი დე ბი ან ცნე-
ბას „პარტიის ყრი ლო ბა”) შემ დ გო მი გან ვი თა-
რე ბის მი მარ თუ ლე ბა გან საზღ ვ რა, რომ ლის 
პრო ცეს შიც მწვა ნე ე ბი პო ლი ტი კუ რი ის ტებ-
ლიშ მენ ტის (თითქმის) ჩვე უ ლებ რივ ნა წი ლად 
იქ ც ნენ.105 ხსე ნე ბუ ლი კონ ფე რენ ცია გა ი მარ-
თა კვლავ გა ერ თი ა ნე ბულ გერ მა ნი ა ში ჩა ტა-
რე ბუ ლი პირ ვე ლი არ ჩევ ნე ბი დან რამ დე ნი მე 
თვის შემ დეგ, რომ ლის შე დე გა დაც მწვა ნე ე ბი 
ბუნ დეს ტაგ ში ვე ღარ მოხ ვ დ ნენ. ეს სა არ ჩევ ნო 
მარ ცხი მწვა ნე თა პრაგ მა ტუ ლი ტრან ს ფორ მა-
ცი ის კა ტა ლი ზა ტო რად იქ ცა, ისე ვე, რო გორც 
ეს ნე ბის მი ე რი სხვა, არ ჩევ ნებ ში წარ მა ტე ბის 
მო პო ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პარ ტი ის შემ-
თხ ვე ვა ში მოხ დე ბო და. ნო ი მი უნ ს ტერ ში ჩა ტა-
რე ბულ მა დე ლე გატ თა ფე დე რა ლურ მა კონ ფე-
რენ ცი ამ მწვა ნე ებს მა თი ში და რე გუ ლა ცი ე ბის 
დახ ვე წი სა კენ უბიძ გა. ეს რე ფორ მე ბი პარ ტი-
ის ვებ გ ვერ დ ზე შემ დეგ ნა ი რა დაა შე ჯე რე ბუ-
ლი: „პარტიის სპი კერ თა რა ო დე ნო ბა სა მი დან 
ორამ დე შემ ცირ და... გარ და ამი სა, პო ლი ტი-
კუ რი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მე ნეჯ მენ ტი ორ 
მხა რე ზე გა და ნა წილ და, რო ტა ცი ის პრინ ცი პი 
გა უქ მ და და სამ ხა რეო საბ ჭო „პარტიის მცი რე 
საბ ჭოს” სა ხით იქ ნა სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი”.106

პარ ტი ის მმარ თ ვე ლი რგო ლის, ანუ პარ ტი ის 
„სპიკერების” რა ო დე ნო ბის სა მი დან ორამ-
დე შემ ცი რე ბის მი უ ხე და ვად – მი აქ ცი ეთ ყუ-
რადღე ბა ზედ მი წევ ნით ზუს ტად შერ ჩე ულ 
ნო მენ კ ლა ტუ რას, რო მე ლიც ერი დე ბა ისე თი 
არა სა სურ ვე ლი ცნე ბე ბის გა მო ყე ნე ბას, რო გო-
რე ბი ცაა „თავმჯდომარე” ან „პრეზიდენტი”; 
იგი ვე ეხე ბა ნე ბის მი ერ სხვა ტერ მინს, რო მე-
ლიც ხელ მ ძღ ვა ნელ პო ზი ცი ებ თან ასო ცირ-

დე ბა – მწვა ნე ე ბი მა ინც ერ თა დერთ პარ ტი ად 
რჩე ბი ან ბუნ დეს ტაგ ში, სა დაც პარ ტი ის ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო ბა კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია არა ერ თი 
ადა მი ა ნის ხელ ში, არა მედ ნა წილ დე ბა რამ დე-
ნი მე პირ ზე.107 

სე რი ო ზუ ლი სო ცი ა ლუ რი რე ფორ მე ბის 
(რომლებიც, შე საძ ლო ა, უკ ვე აღარ იმ სა ხუ-
რე ბენ ზედ მეტ სა ხელს „რადიკალური”, რაც 
მათ მნიშ ვ ნე ლო ბას არა ნა ი რად არ აკ ნი ნებს) 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ურ ყევ ნე ბა ზე, ჩვე ნი აზ-
რით, მი ა ნიშ ნებს სა ვალ დე ბუ ლო რე გუ ლა ცი ა, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მწვა ნე თა პარ ტი ის ორი 
სპი კე რი დან ერ თ -ერ თი მა ინც უნ და იყოს ქა-
ლი. 

ყვე ლა ეს ცვლი ლე ბა აახ ლო ებ და მწვა ნე ებს 
პო ლი ტი კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტის ნორ მებ თან, 
იმის მი უ ხე და ვა დაც კი, რომ მათ მი ერ სა კუ-
თარ თავ ზე აღე ბუ ლი ტრა დი ცი უ ლი პარ ტი-
უ ლი სტრუქ ტუ რე ბის გაძ ლი ე რე ბუ ლი დე-
მოკ რა ტი ზა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბა უც ვ ლე ლი 
დარ ჩა. ნო ი მი უნ ს ტერ ში დე ლე გატ თა ფე დე-
რა ლურ კონ ფე რენ ცი ა ზე მწვა ნე ებ მა სა კუ თა-
რი თა ვი ამი ე რი დან გან საზღ ვ რეს, რო გორც 
„ეკოლოგიური რე ფორ მა ტო რუ ლი პარ ტი ა”, 
ეპი თე ტი „ანტიპარტიული პარ ტი ა” კი პროგ-
რა მი დან ამო ი ღეს.108 

ხსე ნე ბულ მა რე ფორ მებ მა გერ მა ნე ლი მწვა-
ნე ე ბი პო ტენ ცი ურ კო ა ლი ცი ურ პარ ტ ნი ო რად 
და პო ლი ტი კუ რი სცე ნის პროგ ნო ზი რე ბად 
მო თა მა შედ აქ ცი ეს. მა ში ნაც კი, თუ კი ამ რე-
ფორ მებ მა ბევრ სა ხე ლო ვან წევრს, რო მელ თა 
წვლი ლიც პარ ტი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ათ წ ლე-
ულ ში, შე საძ ლო ა, სა კა მა თო იყოს, პარ ტი ის 
და ტო ვე ბის კენ უბიძ გა, მათ დამ სა ხუ რე ბებს 
ეჭ ვ ქ ვეშ ვე რა ვინ და ა ყე ნებს.109 
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პროგ რა მუ ლი და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ცვლი ლე ბე-
ბის პა რა ლე ლუ რად, პარ ტი ამ და მის მა წარ მო-
მად გენ ლებ მა სტი ლის და იმი ჯის მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ტრან ს ფორ მა ცია გა ნა ხორ ცი ე ლეს, რო მე-
ლიც იმ სა ხუ რებს იმას, რომ ცალ კე იქ ნას გა ა ნა-
ლი ზე ბუ ლი, რად გა ნაც ახ ლე ბუ ლი იმი ჯი გარ კ-
ვე ულ ადაპ ტა ცი ა ზე მი ა ნიშ ნებს, თუმცა კი ისე, 
რომ მწვა ნე პრინ ცი პე ბი ხელ შე უ ხე ბე ლი რჩე ბა. 
მკაც რი კოს ტი უ მის და მო დუ რი ჰალ ს ტუ ხის ტა-
რე ბა არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ არის იმის ნი-
შა ნი, რომ პარ ტია ის ტებ ლიშ მენტს მი ე ყი და და 
პროგ რე სუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის ენ თუ ზი-
აზ მი და კარ გა. მწვა ნე თა პარ ტი ის დე პუ ტა ტე ბი, 
რომ ლებ მაც 1983 წლის გა ზაფხულ ზე გერ მა-
ნი ის ბუნ დეს ტა გის სა ვარ ძ ლე ბი და ი კა ვეს, რო-
გორც პო ლი ტი კუ რი იდე ა ლე ბით, ისე სა კუ თა რი 
გა რეგ ნუ ლი იერით საკ მა ოდ გან ს ხ ვავ დე ბოდ ნენ 
უკ ვე დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
წევ რე ბის გან. იმ დ რო ინ დელ მწვა ნე თა პარ ტი ას 
არ სე ბუ ლი ბურ ჟუ ა ზი უ ლი ადათ - ჩ ვე ვე ბის და 
მყა რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი 
მას შ ტა ბუ რი პრო ვო კა ცი ის გან სა ხი ე რე ბა სურ-
და. ეს გან წყო ბა აისახებოდა რო გორც პარ ტი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბის პო ლი ტი კურ პრე ფე რენ ცი-
ებ ში, ისე მათ ვარ ცხ ნი ლო ბა სა და ტა ნი სა მოს ში.

სა ნამ მწვა ნე თა ფრაქ ცი ის წევ რე ბი ბუნ დეს ტაგ-
ში შე ვი დოდ ნენ, ისი ნი სა ა თო ბით კა მა თობ დ ნენ 
იმა ზე, ყვე ლა მწვა ნე დე პუ ტატს ხელ ში ყვა ვი-
ლე ბის თაიგული უნ და სჭე რო და, თუ თი თო ე ულ 
მათ განს უნ და ჰქო ნო და მწვა ნე აქ სე სუ ა რე ბის 
შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და მო უ კი დებ ლად 
მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. მწვა ნე თა შეს ვ ლა 
ბუნ დეს ტაგ ში ჟურ ნალ მა „Der Spiegel”-მა თა ვის 
1983 წლის 4 აპ რი ლის ნო მერ ში შემ დეგ ნა ი რად 
აღ წე რა: „სამშაბათს, რო დე საც უკ ვე ყვე ლა ფე-
რი მზად იყო, დე ლე გა ცი ის თი თო ე უ ლი წევ რი 
სხვა დას ხ ვა მოთხოვ ნას გა ნა სა ხი ე რებ და: ერ-
თ -ერ თი დე პუ ტა ტი გამ ხ მა რი ნაძ ვის ხის უკან 
იდ გა, კლა უს ჰე კე რი თვა ლის მომ ჭ რელ სა ლა-
თის ფერ ჰალ ს ტუხ ზე და ტა ნი ლი სტი კე რით 
მო სახ ლე ო ბის გა დათ ვ ლას აპ რო ტეს ტებ და. 
გაბ რი ე ლე გორ ვალდს, ბუნ დეს ტა გის ყვე ლა ზე 
ახალ გაზ რ და, 27 წლის დე პუ ტატს მკერდს უმ-
შ ვე ნებ და წარ წე რა „მხარდაჭერას ვუცხა დებთ 
ნი კა რა გუ ას და თა ვი სუ ფალ ადა მი ა ნებს!”. მხო-

ლოდ ფრაქ ცი ის სპი კე რი, ოტო ში ლი იყო ხელ-
ცა რი ე ლი: „მე სა კუ თა რი თა ვი მო ვიყ ვა ნე”, აღ-
ნიშ ნა მან”.110

სტა ტია ასე ვე აღ წერ და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თა-
ვი სუფ ლე ბის და დე მოკ რა ტი უ ლი დე ბა ტე ბის 
კულ ტუ რის მნიშ ვ ნე ლო ბას, რაც ბუნ დეს ტაგ ში 
ამ ორი გი ნა ლუ რი კო ლექ ტი ვის შთამ ბეჭ დავ შე-
მო ბი ჯე ბას ახ ლ და თან.111

მწვა ნე ებ მა პირ ველ ლი გა ში გა და ი ნაც ვ ლეს და 
იქ სა კუ თა რი წე სე ბით თა მაშს აპი რებ დ ნენ. თა-
ვის თა ვად, მთლი ა ნად ეს მოვ ლე ნა, წი ნა აღ მ დე-
გო ბას თან, პრო ტეს ტ თან და ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
პო ლი ტი კის და გერ მა ნი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცხოვ რე ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ ხედ ვას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და პრაქ ტი კე-
ბის კუთხით, სიმ ბო ლურ ხა სი ათს ატა რებ და. 
ლა პა რა კია იმ ხედ ვა ზე, რომ ლის მო ნა ხა ზიც 
მწვა ნე ებს ეკუთ ვ ნის და რო მე ლიც, ბუ ნებ რი-
ვი ა, სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბო და მა თი ცხოვ რე ბის 
წესს მთლი ა ნად 1970-იან და ად რე ულ 1980-
იან წლებ ში.  ბუნ დეს ტა გის ტრა დი ცი უ ლი, ანუ 
არამ წ ვა ნე პარ ტი ე ბის დე პუ ტა ცი ის ჩაც მის სტი-
ლი ად რე ულ 1980-იანებში ყვე ლა ზე უკეთ შე იძ-
ლე ბა და ვა ხა სი ა თოთ, რო გორც „საქმიანი” და 
ეს ძი რი თა დი მო დე ლი მეტ - ნაკ ლე ბად დღემ დე 
არ კარ გავს აქ ტუ ა ლო ბას: პი ჯა კი შე სა ფე რი სი 
შარ ვ ლით ან კოს ტი უ მი პე რან გით და ჰალ ს ტუ-
ხით მა მა კა ცე ბის თ ვის; კონ სერ ვა ტი უ ლი კა ბა – 
რომ ლის უფ რო დე ტა ლუ რი აღ წე რაც შე უძ ლე-
ბე ლი ა, ან კოს ტი უ მი ქა ლე ბი სათ ვის. მხო ლოდ 
მას შემ დეგ, რაც ად რე ულ 1980-იან წლებ ში 
ბუნ დეს ტაგ ში მწვა ნე ე ბის შე მოს ვ ლას თან ერ-
თად აქ ტუ ა ლუ რი გახ და დრეს კო დის გა მარ ტი-
ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი, გერ მა-
ნი ის პარ ლა მენ ტის ნა თელ დარ ბა ზებ ში გა მოჩ-
ნ და სა მო სი, რო მელ საც ამე რი კის შე ერ თე ბულ 
შტა ტებ ში „business casual”-ს უწო დე ბენ: ანუ 
პი ჯა კე ბი, თუმ ცა ჰალ ს ტუ ხის გა რე შე, ან, მა მა-
კა ცე ბის შემ თხ ვე ვა ში, კარ დი გა ნი ან სვი ტე რი 
პი ჯა კის ნაც ვ ლად.112 

1983 წელს მწვა ნე თა პარ ტი ის დე პუ ტა ტე ბის 
სხვა პარ ტი ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბა მხო ლოდ მა თი 
გა რეგ ნუ ლი იერი თაც უმარ ტი ვე სად შე იძ ლე ბო-
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და. მა გა ლი თად, 1983 წლის 29 მარტს დი ტერ 
დრა ბი ნი ოკს და გერტ იან სენს, სა ხე ზე, სა ვა-
რა უ დოდ, უფ რო მე ტი წვე რი ჰქონ დათ, ვიდ-
რე ბუნ დეს ტა გის ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ფრაქ ცი ის 
წევრს ერ თად აღე ბულს, თუმ ცა სა ინ ტე რე სო ა, 
რომ ასე ვე უფ რო მე ტი, ვიდ რე მთელ მწვა ნე-
თა ფრაქ ცი ას 2009 წლის თ ვის. თუ კი 1980-იანი 
წლე ბის ფო ტო სუ რა თებს და ხე დავთ, და ი ნა-
ხავთ, რომ მწვა ნე პარ ლა მენ ტა რებს ხში რად ხე-
ლით ნაქ სო ვი პუ ლო ვე რე ბი ეც ვათ და უპი რა ტე-
სო ბას ანი ჭებ დ ნენ ჩაც მის სტილს, რო მელ საც 
„სოფლის სტი ლი” შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ და რო-
მე ლიც უფ რო მე ტად მსოფ ლ მ ხედ ვე ლურ პო ზი-
ცი ა ზე მი უ თი თებ და – კერ ძოდ, თა ნა მედ რო ვე, 
ურ ბა ნუ ლი ინ დუს ტ რი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის მი-
უ ღებ ლო ბა ზე – ვიდ რე ამ ადა მი ა ნე ბის წარ მო-
მავ ლო ბა ზე ან სო ცი ა ლურ სი ტუ ა ცი ა ზე. ისიც 
არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ მწვა ნე პარ ლა მენ-
ტარ თა ად გი ლებს ხში რად ყვა ვი ლე ბი ამ შ ვე ნებ-
და. იმი ჯის და გა მო ხატ ვის ფორ მე ბის ტრან ს-
ფორ მა ცი ის პრო ცესს თვა ლი ყვე ლა ზე უკე თე-
სად შე იძ ლე ბა გა ვა დევ ნოთ, თუ კი და ვუკ ვირ-
დე ბით იმ ცვლი ლე ბებს, რომ ლე ბიც ოცი წლის 
გან მავ ლო ბა ში იოშ კა ფი შე რის ჩაც მუ ლო ბამ 
გა ნი ცა და: მწვა ნე თა პარ ტი ის ერ თ -ერ თი ლი დე-
რის უაღ რე სად შთამ ბეჭ და ვი სა ჯა რო კა რი ე რის 
ორი ათ წ ლე უ ლი სას გერ მა ნი ის, ევ რო პის და, შე-
იძ ლე ბა ით ქ ვას, მსოფ ლი ოს პო ლი ტი კა ში. 

ფი შერ მა გა მო იწ ვია ქა რიშ ხა ლი ჭი ქა ში, რო-
დე საც ვის ბა დენ ში, ჰე სე ნის სამ ხა რეო პარ ლა-
მენ ტ ში ფი ცის მი ცე მის ცე რე მო ნი ალ ზე, რომ-
ლის შემ დე გაც იგი ოფი ცი ა ლუ რად ხდე ბო და 
პირ ვე ლი მწვა ნე მი ნის ტ რი, მსუ ბუ ქად ჩაც მუ-
ლი გა მოცხად და: ნა ი კის თეთ რი სპორტული 
ფეხსაცმელი, ჯინ სი და მო ნაც რის ფ რო პი ჯა კი, 
არა ნა ი რი ჰალსტუხი ან ბაფ თა. ფი შე რი ცალ სა-
ხად არ ჯდე ბო და ზო გად ვი ზუ ა ლურ კონ ტექ ს-
ტ ში და მკვეთ რად გა მო ირ ჩე ო და უნი ფორ მე ბის 
სტილ ში, მხო ლოდ მუქ კოს ტი უ მებ ში, ჰალ ს-
ტუ ხებ სა და შავ ფეხ საც მელ ში გა მოწყო ბი ლი 
(თითქმის მხო ლოდ მამ რო ბი თი სექ სის) დე პუ-
ტა ტე ბის ფონ ზე, რო მელ თა გა ნაც არა ვინ იყო 
ჰოლ გერ ბი ორ ნერ ზე – ჰე სე ნის ფე დე რა ლუ რი 
მხა რის სო ცი ალ - დე მოკ რატ პრე მი ერ მი ნის ტ რ-
ზე და მთავ რო ბის კა ბი ნეტ ში ფი შე რის უშუ ა ლო 

ხელ მ ძღ ვა ნელ ზე – უფ რო კონ სერ ვა ტი უ ლად 
ჩაც მუ ლი. ფი შე რის მო დუ რი ამ ბო ხი იქ ცა იმის 
სა ბა ბად, რომ მას „ბოტასებიანი მი ნის ტ რი” 
უწო დეს. თუმ ცა, რო დე საც 1998 წელს ფი შე რი 
გერ მა ნი ის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რი გახ და, 
მი სი მიდ გო მე ბი მო დის მი მართ უკ ვე მკვეთ-
რად იყო შეც ვ ლი ლი. ამ დრო ის თ ვის მას ბევ-
რად უფ რო მოკ ლედ შეჭ რი ლი თმა და მო დუ რი 
ვარ ცხ ნი ლო ბა ჰქონ და და ე.წ. ჯინს - პ ლუს- პი-
ჯა კი- ს ტილს ტრა დი ცი ულ, თუმ ცა უაღ რე სად 
დახ ვე წილ მუქ კოს ტი უმს და მო დურ ჰალ ს ტუხს 
ამ ჯო ბი ნებ და. ფი შერ მა გა უ გო გე მო ძვი რადღი-
რე ბულ სა ა თებს და არ სე ბობს ფო ტო სუ რა თე-
ბი, რომ ლებ ზეც მას რო ლექ სის და გლას ჰი უ-
ტეს – ძვირ ფა სი სა ა თე ბის შვე ი ცა რი ე ლი და 
გერ მა ნე ლი მწარ მო ებ ლე ბის113 – ექ ს კ ლუ ზი უ რი 
მო დე ლე ბი უმ შ ვე ნებს მა ჯას.114 რო დე საც ფი-
შერს და უს ვეს კითხ ვა, თუ რო გორ ახერ ხებ და 
ამ გ ვა რი ძვი რადღი რე ბუ ლი გე მოვ ნუ რი მიდ რე-
კი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას, მი ნის ტ რ მა უპა-
სუ ხა, რომ ამ ძვირ ფა სი სა ა თე ბის სა ყიდ ლად ის 
„ფულს დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ზო გავ და”.115

რო დე საც პაპ მა ბე ნე დიქტ XII-მ, 2011 წელს გერ-
მა ნი ა ში ვი ზი ტის ფარ გ ლებ ში, ბუნ დეს ტაგ ში გა-
მოს ვ ლი სას მწვა ნე ე ბი და ეკო ლო გი უ რი მოძ რა-
ო ბა ქე ბის სიტყ ვე ბით მო იხ სე ნი ა, „Der Spiegel”-
მა და წე რა: „პაპის ამ სერ ტი ფი კატს მწვა ნე ე ბი 
ცალ სა ხად იმ გ ვა რი პარ ტი ის დო ნემ დე აჰ ყავს, 
რო მელ საც უბ რა ლოდ არ შეს წევს ვინ მეს და-
ში ნე ბის ან პრო ვო ცი რე ბის უნა რი. პრო ტეს-
ტის პარ ტი ის დრო დას რულ და”.116 ჩვენ თ ვის 
რთუ ლია დარ წ მუ ნე ბით იმის თქმა, ასეა თუ არა 
საქ მე გერ მა ნი ის პო ლი ტი კის ყვე ლა მი მარ თუ-
ლე ბით. თუმ ცა, არა ნა ი რი ეჭ ვი არ არ სე ბობს, 
რომ 1983 წელს გა რეგ ნუ ლი იერით გა მოწ ვე უ-
ლი ში შის და შო კის დღე ე ბი, უკ ვე დი დი ხა ნი ა, 
რაც წარ სულს ჩა ბარ და.

გა სუ ლი ოც და ა თი წლის გან მავ ლო ბა ში მწვა ნე-
თა წი ნა სა არ ჩევ ნო პლა კა ტებ მაც მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი სა ხეც ვ ლი ლე ბა გა ნი ცა და. 1983 წელს პლა კა-
ტებ ზე გა მო სა ხუ ლი იყო ყვა ვი ლე ბი – მათ შო რის 
ყვე ლა ზე ცნო ბი ლია სიმ ბო ლუ რი დატ ვირ თ ვის 
მქო ნე ულა მა ზე სი მზე სუმ ზი რა – რო გორც მი-
ნიშ ნე ბა მო ახ ლო ე ბულ „პოლიტიკურ გა ზაფხულ-
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ზე” და სტი ლი ზე ბუ ლი იმპერიული არ წი ვი, რო-
მე ლიც ძა ლი ან ჰგავ და ბუნ დეს ტა გის პლე ნა რულ 
დარ ბაზ ში გა მო ფე ნილ რკი ნის არ წივს, გერ მა ნი-
ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის ოფი ცი ა ლურ 
სიმ ბო ლოს. ბო ლოს და ბო ლოს, არ წი ვე ბი ხომ 
უბად ლო მო ნა დი რე ე ბი არი ან, რომ ლებ საც ზე-
ცა ში კონ კუ რენ ტე ბი არ ჰყავთ. არ წი ვი მსოფ-
ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა შია სა ხელ მ წი ფო ავ ტო-
რი ტე ტის სიმ ბო ლო. ეს ფრინ ვე ლი, რო მე ლიც 
სი ა მა ყეს, ძლი ე რე ბას, და მო უ კი დებ ლო ბას და 
სუ ვე რე ნი ტეტს გა ნა სა ხი ე რებს, ადა მი ა ნებ ში პა-
ტი ვის ცე მის გრძნო ბას უნ და აღ ვი ძებ დეს. 1980-
იანი წლე ბის მწვა ნე თა არ წი ვის შემ თხ ვე ვა ში 
სი ტუ ა ცია კარ დი ნა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. ეს 
არის კე თილ გან წყო ბი ლი, ჩა სუ ქე ბუ ლი, ძა ლი ან 
სიმ პა თი უ რი, შე საძ ლოა ოდ ნავ გა ღი მე ბუ ლი და 
მო ცეკ ვა ვე არ წი ვი, რო მე ლიც მულ ტ ფილ მის ფი-
გუ რას უფ რო ჰგავს და რო მელ საც არა ნა ი რად 
არ შეს წევს არც ვინ მეს შე ში ნე ბის და არც ძა ლა-
უფ ლე ბის გან სა ხი ე რე ბის უნა რი.117 

კონ ვენ ცი ებ ზე სრუ ლად უარის თქმამ გა მო იწ-
ვია ის, რომ მწვა ნე თა ვერ ცერთ პლა კატ ზე ვერ 
ნა ხავ დით ადა მი ა ნე ბის გა მო სა ხუ ლე ბებს. არ-
სად იყო არც მწვა ნე კან დი და ტე ბის ფო ტო ე ბი 
და არც პორ ტ რე ტე ბი, რაც, თა ვის მხრივ, ყვე ლა 
სხვა გერ მა ნუ ლი თუ ევ რო პუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ის სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის უმ თავ რეს საყ რ-
დენს წარ მო ად გენ და და დღემ დე წარ მო ად გენს. 
სა არ ჩევ ნო პლა კა ტებ ზე სა კუ თა რი კან დი და ტე-
ბის სა ხე ე ბის ილუს ტ რა ცი ა ზე უარის თქმა უკავ-
შირ დე ბო და პრო ფე სი უ ლი პო ლი ტი კო სე ბის 
მი მართ მი უ ღებ ლო ბას და მწვა ნე ე ბის თ ვის იმ 
კა ტე გო რი უ ლად მი უ ღე ბელ დის ტან ცი ას, რო-
მელ საც ამ ტი პის პლა კა ტე ბი ქმნი ან მათ თ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ჰა გი ოგ რა ფი უ ლი მიდ რე კი-
ლე ბით, ადა მი ან თა ერ თი ჯგუ ფი მე ო რე ზე მაღ-
ლა და ა ყე ნონ, ანუ დი ქო ტო მი ით მმარ თ ველ სა 
და მარ თულს, ელი ტა სა და მა სას შო რის.118 და 
მარ თ ლაც, პლა კა ტე ბი რო მე ლი მე მწვა ნე პო-
ლი ტი კო სის გა მო სა ხუ ლე ბით 1990-იანი წლე ბის 
შუა პე რი ო დამ დე ტა ბუ და დე ბუ ლი იყო.119 თუმ-
ცა, ოდ ნავ მოგ ვი ა ნე ბით სი ტუ ა ცია ამ მხრი ვაც 
ძალ ზე სწრა ფად შე იც ვა ლა. მა გა ლი თის თ ვის, 
1994 წლის პლა კა ტებ ზე ხში რად შეხ ვ დე ბო დით 
იოშ კა ფი შე რის სუ რათს, რო მელ ზეც მას თეთრ 

პე რან გ ზე ზო ლი ა ნი ჰალ ს ტუ ხი ეკე თა და ხელ ში 
მხარ ზე და უ დევ რად გა და კი დე ბუ ლი სპორ ტუ-
ლი ქურ თუ კი ეჭი რა.120 1998 და 2002 წლე ბის 
პლა კა ტე ბი სრუ ლად ასა ხავ დ ნენ იმ ცვლი ლე-
ბებს, რომ ლე ბიც უკ ვე 1994 წელს იყო შე სამ ჩ-
ნე ვი – პლა კა ტებ ზე ისევ ფი შე რი იყო გა მო სა-
ხუ ლი, თუმ ცა უკ ვე კლა უ დია რო ტის და რე ნა ტე 
კი უ ნას ტის გვერ დიგ ვერდ.121 ამ გ ვა რი პლა კა ტე-
ბი მწვა ნე თა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ას უკ ვე დამ კ-
ვიდ რე ბუ ლი პარ ტი ე ბის ტრა დი ცი ულ კამ პა ნი-
ურ ტაქ ტი კებ თან ერთ რიგ ში აყე ნებ და.

მწვა ნე თა სა არ ჩევ ნო პლა კა ტე ბის მსგავ სად, 
მათ მა ფე დე რა ლუ რი ფრაქ ცი ის ლო გო მაც შე-
სამ ჩ ნე ვი გან ვი თა რე ბა გა ნი ცა და. 1980-იანი 
წლე ბის რო გორც ლო გო ე ბი, ისე პლა კა ტე ბი 
ბევ რად უფ რო „მულტიპლიკაციური” და ჭრე-
ლი ა, ვიდ რე 1990-იანი წლე ბის და უფ რო გვი-
ან დე ლი პლა კა ტე ბი და ლო გო ე ბი. სა პარ ლა მენ-
ტო ფრაქ ცი ის თა ნა მედ რო ვე ლო გო ზე გა მო სა-
ხუ ლია მზე სუმ ზი რა, რო მელ საც სიმ ბო ლუ რი 
დატ ვირ თ ვა აქვს, რო გორც წე სი, მწვა ნე ებ თან 
ასო ცირ დე ბა და უკ ვე უც ვ ლელ სა მარ კო ნიშ ნად 
იქ ცა, თუმ ცა, ძვე ლი ლო გო ე ბის ჭრე ლი ცი სარ-
ტყე ლა და პეპ ლე ბი გამ ქ რა ლია და მათ ად გილს 
მწვა ნე მარ თ კუთხე დი იკა ვებს, რო მელ ზეც კონ-
ტ რას ტუ ლი თეთ რი შრიფ ტით წე რია „კავშირი 
90/მწვანეები. სა პარ ლა მენ ტო ფრაქ ცი ა”.

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ მწვა ნე თა ჰა ბი ტუ სი 
თავ და პირ ვე ლი პრო ტეს ტის გან სა ხი ე რე ბი დან 
თით ქ მის ბურ ჟუ ა ზი ულ მიდ გო მამ დე ტრან ს-
ფორ მირ და, პარ ტი ამ ძველ ნი შა ში ვა კუ უ მი და-
ტო ვა. 2011 წლის ბერ ლი ნის ლან დ ტა გის არ ჩევ-
ნე ბის შემ დეგ სცე ნა ზე გა მოჩ ნ და „მეკობრეთა 
პარ ტი ა”, რო მე ლიც ცდი ლობს ყო ფი ლი 
„ანტიპარტიული პარ ტი ის” მი ერ და ტო ვე ბუ ლი 
სი ცა რი ე ლის შევ სე ბას. ნუ თუ შე საძ ლე ბე ლი ა, 
რომ ახა ლი მწვა ნე ე ბის და ბა დე ბის მოწ მე ე ბი 
გავ ხ დეთ? ან რამ დე ნად დი დია ალ ბა თო ბა, რომ 
2013 წლის არ ჩევ ნე ბის შე დე გად, ბერ ლი ნის რა-
იხ ს ტა გის შე ნო ბა ში ახა ლი, არატ რა დი ცი უ ლი 
პარ ტია შე მო ვა, რო მე ლიც ფორ მით და ში ნა-
არ სით ძა ლი ან ემ გ ვა ნე ბა ოც და ა თი წლის წინ 
მწვა ნე თა შე მო ბი ჯე ბას მა შინ დელ ბო ნის ბუნ-
დეს ტაგ ში?
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2012 წლის ივ ნის ში, პრა ღი დან ვე ნის კენ მი-
მა ვალ მა ტა რე ბელ ში სა უ კე თე სო მე გო ბარ-
თან ერ თად ან დ რეი მარ კო ვი ცი ზის. მე გო-
ბა რი მწვა ნე თა მოძ რა ო ბის აქ ტი ვის ტი მი სი 
აღ მო ცე ნე ბის პირ ვე ლი ვე წუ თე ბი დან, ჰა ინ-
რიჰ ბი ო ლის ფონ დის თა ნამ შ რო მე ლი, გერ-
მა ნი ის, ევ რო პის და მსოფ ლიო პო ლი ტი კის 
მე ტად გამ ჭ რი ა ხი დამ კ ვირ ვე ბე ლი ა, რომ ლის 
შე ფა სე ბებ საც მარ კო ვი ცი მა თი ხან გ რ ძ ლი ვი 
მე გობ რო ბის მან ძილ ზე უაღ რე სად დი დი პა-
ტი ვის ცე მით ეკი დე ბა. ერ თ -ერთ გა ჩე რე ბა ზე 
მარ კო ვი ცი მე გო ბარს გერ მა ნი ის პო ლი ტი კა-
ში მე კობ რე ე ბის პარ ტი ის რო ლის შე ფა სე ბას 
სთხოვს. პა სუ ხი მო მენ ტა ლუ რი და კა ტე გო-
რი უ ლი ა: ცუ დად ორ გა ნი ზე ბუ ლი, მო უმ წი ფე-
ბე ლი, ბუნ დო ვა ნი მიზ ნე ბი, ქა ო ტუ რი, პრი-
მი ტი უ ლი ხედ ვე ბი, უხე ში თე ო რი ე ბი, ძალ ზე 
შო რე ულ მიზ ნებ ზე ორი ენ ტა ცი ა. რო დე საც 
მარ კო ვი ცი პა სუ ხობს, რომ მე კობ რე თა ეს 
და ხა სი ა თე ბა სიტყ ვა სიტყ ვით ემ თხ ვე ვა იმ 
შე ფა სე ბებს, რომ ლებ საც ოც და ა თი წლის წინ 
სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის და პროფ-
კავ ში რე ბის ცალ კე უ ლი წევ რე ბი მწვა ნე ებ-
თან მი მარ თე ბით აკე თებ დ ნენ, მი სი მე გო-
ბა რი სი ცილს ვე ღარ იკა ვებს და პა სუ ხობს: 
„ათიანში! აბ სო ლუ ტუ რად მარ თა ლი ხარ!”

მწვა ნე თა რე აქ ცი ე ბი ამ პო ლი ტი კურ ახალ-
ბე დებ ზე ნა წი ლობ რივ მარ თ ლაც ძა ლი ან 
წა ა გავს იმას, რა საც ის ტებ ლიშ მენ ტი პრე-
ტენ დენ ტ ზე, ინ სა ი დე რი აუტ სა ი დერ ზე და 
უფ რო სი უმ ც როს თან ლა პა რა კი სას ამ ბობს. 
რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ მე კობ რე თა 
პარ ტი ის ახა ლი და ჯერ კი დევ ძალ ზე სი-
ცოცხ ლი სუ უ ნა რო წარ მა ტე ბე ბი, მარ თ ლაც, 
მხო ლოდ და მხო ლოდ მწვა ნე თა სტა ბი ლუ-
რი და უკ ვე გამ ყა რე ბუ ლი წარ მა ტე ბის თა-
ნამ დევ პრო დუქ ტად იქ ცეს? შე საძ ლე ბე ლი ა, 
რომ ამ უკა ნას კ ნე ლის გერ მა ნი ის პო ლი ტი კის 
Enfant terrible-დან „ეკოლოგიური რე ფორ მე-
ბის პარ ტი ად” ტრან ს ფორ მა ცი ამ არ სე ბუ ლი 
კო ნი უნ ქ ტუ რის წი ნა აღ მ დეგ მებ რ ძოლ ახალ 
მე ამ ბო ხეს მოქ მე დე ბის სივ რ ცე გა უ ჩი ნოს და 
სა შუ ა ლე ბა მის ცეს, ოდეს მე თვი თო ნაც გახ-
დეს წარ მა ტე ბუ ლი და, ამას თა ნა ვე, მყა რად 
მო ი კი დოს ფე ხი? ნუ თუ ჩვენ, დი დი ავ ს ტ რი ე-

ლი დრა მა ტურ გის, არ ტურ შნიც ლე რის სიტყ-
ვე ბით რომ ვთქვათ, მხო ლოდ და მხო ლოდ 
მა ყუ რებ ლე ბი ვართ, რომ ლე ბიც დიდ პო ლი-
ტი კა ში რონ დოს, პო ლი ტი კურ „ფერხულს” 
გა რე დან ადევ ნე ბენ თვალს? ვინ იცის? თუმ-
ცა რა ღა ცე ბი და ნამ დ ვი ლე ბით ვი ცით: პირ-
ვე ლი: ის, რომ „თაობის” ფაქ ტო რი, ამ ცნე ბის 
ფარ თო და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი გა გე ბით, პო-
ლი ტი კა ში დიდ როლს თა მა შობს. წმინ და ბი-
ო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით, ახალ გაზ რ დო-
ბა – მო დი, ასე ვთქვათ: ადა მი ა ნი 35 წლამ დე 
(ესაა ზღვა რი, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე სო-
ცი ალ - დე მოკ რა ტებ მა ძალ ზე გო ნივ რუ ლად 
გა ავ ლეს პარ ტი ის „მოხუც” და „ახალგაზრდა” 
წევ რებს შო რის) მზა და ა, წა ვი დეს ნე ბის მი-
ერ ექ ს პე რი მენ ტ ზე რო გორც ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში, ისე პო ლი ტი კა ში; იგი იმ მდგო-
მა რე ო ბა ში ა, რო მელ შიც ექ ს ტ რე მა ლუ რი 
ქმე დე ბე ბი, ნორ მე ბი დან გა დახ ვე ვა და გა-
მოწ ვე ვე ბი ბევ რად უფ რო თა ვის თა ვა დად და 
ჩვე უ ლებ რი ვად აღიქ მე ბა, ვიდ რე სა შუ ა ლო 
ან ხან დაზ მულ ასაკ ში. ეს, უბ რა ლოდ, ემ პი-
რი უ ლი რე ა ლო ბაა – ყო ველ გ ვა რი ცნე ბი თი ან 
თე ო რი უ ლი იმ პე რა ტი უ ლო ბის გა რე შე – რომ 
ახალ გაზ რ და ადა მი ა ნე ბი მე ო რე მსოფ ლიო 
ომის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბულ დე მოკ რა ტი-
ულ ინ დუს ტ რი ულ სა ხელ მ წი ფო ებ ში უფ რო 
მე ტად პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რის მარ ცხე ნა 
ფრთის კენ იხ რე ბოდ ნენ, ვიდ რე მარ ჯ ვე ნას-
კენ. ადა მი ა ნე ბი იხ სე ნებ დ ნენ, რომ სი ტუ ა ცია 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს რა დი კა ლუ რად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყო, რო დე საც ფა შიზ მ მა მი-
ლი ო ნი ახალ გაზ რ და მი ი ზი და და აშ კა რად 
იქ ნა სტი ლი ზე ბუ ლი, რო გორც ახალ გაზ რ-
დო ბის რე ვო ლუ ცი ა. ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დ გომ, ამ ქვეყ ნებ-
ში ახალ გაზ რ დებს მე მარ ჯ ვე ნე პო ლი ტი კის 
მი მართ სრუ ლი იმუ ნი ტე ტი ჰქონ დათ: საკ მა-
რი სია გა ვიხ სე ნოთ ხუ ლიგ ნო ბა ფეხ ბურ თის 
გულ შე მატ კივ რებს შო რის, ახალ გაზ რ დე ბის 
მიდ რე კი ლე ბა – შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ეს 
მხო ლოდ მამ რო ბი თი სქე სის წარ მო მად გენ-
ლებს ეხე ბა – სხვა დას ხ ვა ნე ო ნა ცის ტუ რი 
ჯგუ ფე ბის და მე მარ ჯ ვე ნე ექ ს ტ რე მის ტუ ლი 
მოძ რა ო ბე ბის და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ, 
რო გორც გერ მა ნი ა ში, ისე ევ რო პის სხვა 
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ქვეყ ნებ შიც. თუმ ცა, აბ სო ლუ ტუ რად გა მარ-
თ ლე ბუ ლი იქ ნე ბო და, რომ დო მი ნან ტუ რი 
ეთი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი და პო ლი ტი კუ რი 
ორი ენ ტი რე ბი, რომ ლე ბიც ომის შემ დ გო მი 
ევ რო პუ ლი, ჩრდი ლო ე თა მე რი კუ ლი და სხვა 
ანა ლო გი უ რი სა ზო გა დო ე ბე ბის 18-დან 35 
წლამ დე ასა კის წევ რე ბის თ ვის პრი ო რი ტეტს 
წარ მო ად გენ და, და ვა ხა სი ა თოთ რო გორც 
„ცენტრიდან მარ ცხ ნივ გა და ნაც ვ ლე ბუ ლი”. 
ახალ გაზ რ დე ბის ამ გ ვარ მა მე მარ ცხე ნე ორი-
ენ ტა ცი ამ გა ნათ ლე ბის მო ცუ ლო ბის და ხა-
რის ხის ზრდას თან ერ თად აშ კა რად იმ ძ ლავ-
რა. ამ გ ვა რად, ის უნი ვერ სი ტე ტე ბი, რომ ლე-
ბიც მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლო დან მო ყო ლე ბუ ლი 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის დას რუ ლე ბამ დე, შე იძ-
ლე ბა ით ქ ვას, ად რე ულ 1960-იანებამდეც კი, 
უფ რო თუ დავ კონ კ რეტ დე ბით – მწვა ნე ე ბის 
მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი ახა ლი ერის დაწყე ბამ დე, 
ავ ს ტ რი ა ში მე მარ ჯ ვე ნე რე აქ ცი ო ნიზ მის და 
ფა შიზ მის და საყ რ დენს წარ მო ად გენ დ ნენ, კა-
პი ტა ლიზ მის ორ თო დოქ სა ლუ რი ღი რე ბუ ლე-
ბე ბის, ისე ვე რო გორც სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი-
ის და კო მუ ნიზ მის მი ერ ტრა დი ცი უ ლი მე მარ-
ცხე ნე მოძ რა ო ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი 
პრო ტეს ტის და გა მოწ ვე ვე ბის ად გი ლად იქ-
ც ნენ. ბო ლოს და ბო ლოს, შემ თხ ვე ვი თი არა ა, 
რომ მწვა ნე ე ბი გერ მა ნი ა ში გან სა კუთ რე ბით 
სა უ ნი ვერ სი ტე ტო ქა ლა ქებ ში გაძ ლი ერ დ ნენ 
და მა თი ფუნ ქ ცი უ რი ანა ლო გე ბი სხვა ქვეყ-
ნებ შიც, მა გა ლი თად, ამე რი კის შე ერ თე ბულ 
შტა ტებ ში, გან სა კუთ რე ბით წარ მა ტე ბუ ლად 
ზუს ტად იმა ვე გა რე მო ში ვი თარ დე ბა. 

ასე ხდე ბა, მა გა ლი თად, ენ არ ბორ ში, ჩვენს 
სა კუ თარ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო ქა ლაქ ში. 1962 
წლის 15 ივ ნისს ეს ქა ლა ქი იქ ცა ცნო ბი ლი 
პორ ტ - ჰუ რო ნის დეკ ლა რა ცი ის და ბა დე ბის 
ად გი ლად, რომ ლის მთა ვა რი ავ ტო რიც ტომ 
ჰა ი დე ნი იყო – ცნო ბი ლი „ჩიკაგოს შვი დე უ-
ლის” წევ რი, მოგ ვი ა ნე ბით კონ გ რე სის დე-
პუ ტა ტი კა ლი ფორ ნი ის შტა ტი დან, თუმ ცა 
იმ დროს „Students for a Democratic Society 
(SDS)-ის წევ რი, რო მე ლიც „გერმანიის სტუ-
დენ ტ თა სო ცი ა ლის ტუ რი კავ ში რის” ანა ლო-
გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ას წარ მო ად გენ და. პორ-
ტ - ჰუ რო ნის დეკ ლა რა ცი ა, რო მე ლიც ახა ლი 

მე მარ ცხე ნე ე ბის დამ ფუძ ნე ბელ დო კუ მენტს 
წარ მო ად გენს, მი ჩი გა ნის უნი ვერ სი ტეტ ში 
შე იქ მ ნა – პა ტა რა, მაგ რამ პროგ რე სუ ლი ქა-
ლა ქის უზარ მა ზარ და უაღ რე სად პრეს ტი-
ჟულ უნი ვერ სი ტეტ ში. ამ დე ნად, გა საკ ვი რი 
არ უნ და იყოს, რომ ენ არ ბორ მა გერ მა ნი ა ში 
და მე გობ რე ბულ ქა ლა ქად თი უ ბინ გე ნი არ ჩი ა. 
ორი ვე ქა ლაქს და ორი ვე უნი ვერ სი ტეტს ერ-
თ მა ნეთ თან მრა ვალ მ ხ რი ვი, მჭიდ რო ურ თი-
ერ თო ბე ბი აკავ ში რებს, რო მელ თა გამ ყა რე-
ბა ზეც მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში 
აქ ტი უ რად და წარ მა ტე ბით მუ შა ო ბენ.

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის პო ლი ტი-
კუ რი სის ტე მა კონ ტი ნენ ტურ -ევ რო პუ ლის 
და, კერ ძოდ, გერ მა ნუ ლის მსგავ სი რომ ყო-
ფი ლი ყო, საკ მა ოდ დი დი ალ ბა თო ბით შევ ძ-
ლებ დით იმის მტკი ცე ბას, რომ მწვა ნე ე ბი ენ 
არ ბო რის საკ რე ბუ ლო შიც 30 პრო ცენ ტით იქ-
ნე ბოდ ნენ წარ მოდ გე ნი ლე ბი. სი ნამ დ ვი ლე ში, 
ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში დე მოკ რა-
ტი უ ლი პარ ტი ის ბუ ნე ბა, რო მე ლიც სა კუ თარ 
თავ ში თით ქ მის ყვე ლა ფერ პროგ რე სულს 
აერ თი ა ნებს, გარ და უ ვალ აუცი ლებ ლო ბად 
აქ ცევს ფაქტს, რომ ამ პარ ტი ის წი აღ ში გერ-
მა ნე ლი მწვა ნე ე ბის ეკ ვი ვა ლენ ტი იყოს წარ-
მოდ გე ნი ლი. და უკ ვე ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში, ენ არ ბო რის ად გი ლობ რივ პო ლი ტი-
კა ში დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის სწო რედ ეს 
ფრთა იკა ვებს ჰე გე მო ნის პო ზი ცი ას.

მე ო რე: ჩვენ თ ვის ასე ვე ცნო ბი ლი ა, რომ 
ასაკ თან და სიძ ლი ე რეს თან ერ თად, რომ-
ლე ბიც ამა თუ იმ თა ო ბას მი სი სო ცი ა ლუ-
რი თუ პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის გამ ყა რე ბა ში 
ეხ მა რე ბა, არა ნაკ ლებ და, შე საძ ლო ა, უფ რო 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცაა სა ერ თო გა მოც დი ლე ბა. 
კარლ მან ჰა ი მის შე სა ნიშ ნავ მა ტექ ს ტებ მა 
ყვე ლას ნათ ლად და ა ნა ხა, რომ ცალ კე უ ლი 
მოვ ლე ნე ბი, რომ ლებ საც ადა მი ა ნე ბი ერ თად 
და ერ თ დ რო უ ლად გა ნიც დი ან, მათ მთე ლი 
მომ დევ ნო ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე ერთ მუშ-
ტად კრავს. რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ეს 
მოვ ლე ნე ბი, მით უფ რო მჭიდ როა კვან ძი, 
რო მე ლიც კონ კ რე ტუ ლი თა ო ბის კონ კ რე-
ტუ ლი გა მოც დი ლე ბით იკ ვ რე ბა. და ცო ტა 
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გა მოც დი ლე ბას თუ შე უქ მ ნია იმა ზე დი დი 
სო ლი და რო ბა თა ო ბა ში, ვიდ რე ეს გვი ა-
ნი 1960-იანების მოვ ლე ნებ მა შეძ ლო. საკ-
მა რი სია გა ვიხ სე ნოთ ფაქ ტი, რომ ამ ეპო-
ქამ მი ნი მუმ სამ ენა ში – შე საძ ლო ა, ბევ რად 
უფ რო მეტ შიც – მის ცა სა ხე ლი მთელ თა ო-
ბას: „Achtundsechziger”, „Soixanthuitards”, 
„Sixtyeighter” („სამოცდარვიანები”)! და სწო-
რედ ამ გა მოც დი ლე ბამ შექ მ ნა იმ პო ლი ტი-
კუ რი ფორ მა ცი ის სა ფუძ ვე ლი, რო მელ საც 
„მწვანეები” ეწო დე ბა.

მე სა მე: რო გორც ჩანს, მო რის დი უ ვერ ჟეს თე-
ზი სი „მემარცხენეთა მი ერ ინ ფი ცი რე ბის” შე სა-
ხებ ზუს ტი აღ მოჩ ნ და, თუ კი მხედ ვე ლო ბა ში მი-
ვი ღებთ გა სუ ლი სა მი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო-
ბა ში მწვა ნე თა უდი დეს გავ ლე ნას გერ მა ნულ 
სა ზო გა დო ე ბა სა და კულ ტუ რა ზე. მარ თა ლი ა, 
მეც ნი ე რი სრუ ლი ად სხვა ეპო ქა ზე წერ და – 
კერ ძოდ, 1950-იან და ად რე ულ 1960-იან წლებ-
ზე – და არ გუ მენ ტა ცი ა ში მხო ლოდ გან ვი თა-
რე ბულ დე მოკ რა ტი ულ ინ დუს ტ რი ულ სა ზო-
გა დო ე ბებ ში პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლი ფორ მი თა და სტრუქ ტუ რით შე მო-
ი ფარ გ ლე ბო და. დი უ ვერ ჟეს აზ რით, სწო რედ 
ამ გ ვარ სა ზო გა დო ე ბებ ში ხდე ბო და თა ნა მედ-
რო ვე პარ ტი ე ბის, პირ ველ რიგ ში, მე მარ ცხე ნე-
ე ბის აღ ზე ვე ბა. ცენ ტ რის ტუ ლი და მე მარ ჯ ვე ნე 
ორი ენ ტა ცი ის პარ ტი ე ბი იძუ ლე ბუ ლი გახ დ ნენ, 
მო ეხ დი ნათ რე ა გი რე ბა ამ ტენ დენ ცი ებ ზე, რა-
თა პო ლი ტი კურ ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნე ბი დარ ჩე ნი ლიყ ვ ნენ; მათ ამას მი აღ წი ეს იმის 
წყა ლო ბით, რომ სა კუ თა რი პარ ტი უ ლი სტრუქ-
ტუ რე ბი მე მარ ცხე ნე პარ ტი ე ბის ანა ლო გი უ-
რად ააწყ ვეს. თუმ ცა, ამ გ ვარ ინ ფი ცი რე ბას 
დი უ ვერ ჟე სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბი თაც ხე დავ და, 
რად გა ნაც მე მარ ცხე ნე ებ მა პო ლი ტი კურ დღის 
წეს რიგ ში შე მო ი ტა ნეს სა კითხე ბი, რომ ლებ მაც 
აიძუ ლა სხვა პარ ტი ე ბი, გა ე კე თე ბი ნათ ის, რაც 
გერ მა ნე ლებ მა ასე ზუს ტად „თემატურ ჯიბ გი-
რო ბად” მო ნათ ლეს (არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, 
რომ მი ბაძ ვა ამ შემ თხ ვე ვა შიც კომ პ ლი მენ ტის 
სა უ კე თე სო ფორ მას წარ მო ად გენს).

ეჭ ვ გა რე შე ა, რომ პო ლი ტი კუ რი დღის წეს-
რი გის კუთხით მწვა ნე თა ინ ფი ცი რე ბა ბო-

ლო ოც და ა თი წლის გერ მა ნუ ლი პო ლი ტი კის 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა წახ ნაგს შე ე ხო. მწვა-
ნებ მა მთე ლი თე მა ტუ რი სფე რო ე ბის წარ მო-
შო ბას და უ დეს სა თა ვე. რო გორც ზე მოთ უკ ვე 
აღი ნიშ ნა, ეს ყო ვე ლი ვე სხვა გან არ სად იყო 
ასე თვალ სა ჩი ნოდ გა მოკ ვე თი ლი, რო გორც 
იმ ოთხი თე მა ტუ რი სფე როს შემ თხ ვე ვა ში, 
რომ ლე ბიც მწვა ნე იდენ ტო ბის ღერძს წარ-
მო ად გე ნენ: ეკო ლო გი ა, ქა ლე ბი, მშვი დო-
ბა, სა ბა ზი სო დე მოკ რა ტი ა. სი ნამ დ ვი ლე ში, 
არ იქ ნე ბო და გა და ჭარ ბე ბა, თუ ვიტყო დით, 
რომ ეს თე მე ბი დღეს იმ ყვე ლაფ რის ცენ-
ტ რ ში დგა ნან, რა საც „მემარცხენე” ეწო-
დე ბა. სწო რედ ამ ღერ ძის გარ შე მო ხდე ბა 
„მემარცხენეობის” შე სა ხებ კა მა თი, კონ ს ტ-
რუ ი რე ბა და ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბა. ამი ტომ 
იყო ან დ რეი მარ კო ვი ცი, ერ თი მხრივ, ძა ლი-
ან ბედ ნი ე რი, რომ მი სი წიგ ნი „The German 
Left: Red, Green and Beyond” („გერმანელი 
მე მარ ცხე ნე ე ბი: წი თე ლი, მწვა ნე და სხვა”) 
გერ მა ნუ ლად ითარ გ მ ნა, მე ო რე მხრივ კი, 
არც ისე ბედ ნი ე რი, რად გა ნაც გერ მა ნუ ლე-
ნო ვა ნი გა მო ცე მა და სა თა უ რე ბუ ლი იყო, რო-
გორც „Grün schlägt Rot” („მწვანე ამარ ცხებს 
წი თელს”), რად გა ნაც ბევ რ მა შე იძ ლე ბა ეს 
არ ჩევ ნებს და უ კავ ში როს, რაც არ იქ ნე ბო და 
სწო რი, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ღირ ს შე სა ნიშ-
ნა ვი წარ მა ტე ბე ბის და ბა დენ - ვი ურ ტემ ბერ-
გის ფე დე რა ლურ მხა რე ში ზე მოთ უკ ვე ნახ-
სე ნე ბი წინ ს ვ ლის მი უ ხე და ვა დაც კი. მე ო რე 
მხრივ, ან დ რეი მარ კო ვი ცი ძა ლი ან ბედ ნი ე რი 
იყო, რად გა ნაც გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი სა თა უ რი 
მი სი ძი რი თა დი თე ზი სის არსს და იდე ას უაღ-
რე სად ზუს ტად ასა ხავ და: რო დე საც ლა პა-
რა კია ცენ ტ რა ლურ თე მებ ზე და იდენ ტო ბის 
საკ ვან ძო სა კითხებ ზე, ასე ვე, რო დე საც საქ მე 
ეხე ბა ბო ლო ოც და ა თი წლის გან მავ ლო ბა ში 
„მემარცხენეობის” არ სის დე ფი ნი ცი ის მნიშ-
ვ ნე ლო ბას რო გორც გერ მა ნი ა ში, ისე სხვა 
ანა ლო გი ურ სა ზო გა დო ე ბებ ში, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ მწვა ნე ე ბი აშ კა რად უფ რო მაღ-
ლა იდ გ ნენ, ვიდ რე წით ლე ბი. ეს არ ნიშ ნავს 
იმას, რომ წით ლე ბის ცენ ტ რა ლურ მა თე მებ მა 
მნიშ ვ ნე ლო ბა და კარ გეს, ან ის პრობ ლე მა ტი-
კა, რაც სო ცი ალ - დე მოკ რა ტებ მა წი ნა პლან-
ზე წა მო წი ეს, უკ ვე მოგ ვა რე ბუ ლია – პი რი-
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ქით. ეს ნიშ ნავს მხო ლოდ შემ დეგს: მუდ მი ვი 
აქ ტუ ა ლუ რო ბის, გან სა კუთ რე ბუ ლი ფორ მის 
და ინო ვა ცი უ რი ხა სი ა თის გა მო, მწვა ნე თა 
საკ ვან ძო თე მებ მა უფ რო მე ტად მი იპყ რეს 
ყუ რადღე ბა და უფ რო მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იქ ნენ 
ჩათ ვ ლი ლი, ვიდ რე სხვა ტრა დი ცი უ ლი, ძვე-
ლი მე მარ ცხე ნე პარ ტი ე ბის თე მე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში მოხ და. 

მი აღ წი ეს თუ არა მწვა ნე ებ მა უმ ნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნეს მიზ ნებს? არა ნა ი რად! აქვთ თუ არა 
მათ ამ მი მარ თუ ლე ბით ცალ კე უ ლი წარ მა-
ტე ბე ბის გა მო ზე ი მის უფ ლე ბა? ცალ სა ხად! 
ბო ლოს და ბო ლოს, მწვა ნე ე ბის, რო გორც 
თე მე ბის გან მ საზღ ვ რე ლე ბის წარ მა ტე ბე ბი 
არა ნა ირ ეჭვს არ იწ ვევს. ზე მოთ მრა ვალ-
ჯერ ნახ სე ნებ მა ოთხი ვე ცნე ბამ გერ მა ნი ის 
პო ლი ტი კურ ლექ სი კონ ში მყა რად და იმ კ-
ვიდ რა ად გი ლი. 

დაბო ლოს: პო ლი ტი კურ კულ ტუ რა ში, სა დაც 
ფე რებს მყა რი პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი 
აქვთ, რის ანა ლოგ საც არ ცერთ სხვა მსგავს 
ქვე ყა ნა ში არ ვხვდე ბით (გამონაკლისია ავ ს-
ტ რი ა, რო მე ლიც გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი პო ლი-
ტი კუ რი ტრა დი ცი ის ნა წილს წარ მო ად გენს); 
ქვე ყა ნა ში, სა დაც ფე რებ მა პო ლი ტი კურ დის-
კურ ს ში უნი კა ლუ რი იკო ნოგ რა ფი უ ლი თვი-
სე ბე ბი შე ი ძი ნა, რომ ლებ საც ყვე ლა ცნობს 
და იც ნობს – გა ვიხ სე ნოთ შა ვე ბი, წით ლე ბი, 
ყვით ლე ბი, ყა ვის ფ რე ბი – მწვა ნე ე ბი ერ თა-
დერ თე ბი არი ან, რო მელ თა ფე რიც დღე ვან-
დელ გლო ბა ლურ დის კურ ს ში ისე თი ცნო ბა-
დო ბით ხა სი ათ დე ბა, რო მელ თა ნაც ვერ ცერ-
თი სხვა პო ლი ტი კუ რი მო თა მა შე ახ ლო საც კი 
ვერ მი ვა. სხვა ნა ი რად რომ ვთქვათ: რო დე-
საც მარ კო ვი ცი გერ მა ნუ ლი პო ლი ტი კის შე-
სა ხებ მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით კითხუ-
ლობს ლექ ცი ებს, მათ შო რის, ახალ გაზ რ და 
სტუ დენ ტებ თან, რომ ლე ბიც პირ ვე ლად ეს-
წ რე ბი ან მი ჩი გა ნის უნი ვერ სი ტეტ ში შე თა ვა-
ზე ბულ კურსს ევ რო პის პო ლი ტი კის შე სა ხებ, 
ის ცალ სა ხად და კარ გავს კონ ტაქტს აუდი ტო-
რი ას თან, თუ კი გერ მა ნუ ლი პარ ტი ე ბის, იდე-
ო ლო გი ე ბის, პო ლი ტი კუ რი ხედ ვე ბი სა და ღი-
რე ბუ ლე ბე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის წარ მო სა ჩე-

ნად და იწყებს შა ვებ ზე, ყა ვის ფ რებ ზე, ყვით-
ლებ ზე ან, თუნ დაც, წით ლებ ზე ლა პა რაკს. 
მი ზე ზი მარ ტი ვი ა: ვე რა ვინ მიხ ვ დე ბა, თუ რა 
სიმ ბო ლუ რი დატ ვირ თ ვა, ან რა მნიშ ვ ნე ლო-
ბა აქვს ამ ფე რებს. მწვა ნე ე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
მდგო მა რე ო ბა სხვაგ ვა რა და ა. პირ ვე ლი სე-
მეს ტ რის სტუ დენ ტებ მა ან მარ კო ვი ცის სხვა 
მსმე ნე ლებ მა ამე რი კა ში ან ამე რი კის საზღ-
ვ რებს მიღ მა, სა ვა რა უ დოდ, არა ფე რი იცი ან 
მწვა ნე „ფუნდამენტალისტების” ან „ზომიერი 
რე ა ლის ტე ბის” შე სა ხებ. ასე ვე დი დი ალ ბა-
თო ბით, ისი ნი ვერ შეძ ლებ დ ნენ ვერ ცერ თი 
მწვა ნე პო ლი ტი კო სის, მათ შო რის, იოშ კა ფი-
შე რის, გვა რის ან ბუნ დეს ტაგ ში მწვა ნე მან-
და ტე ბის რა ო დე ნო ბის და სა ხე ლე ბას. თუმ ცა, 
ყვე ლამ იცის მწვა ნე ფე რის მნიშ ვ ნე ლო ბა, 
რო მე ლიც არ სე ბი თად სცდე ბა რო გორც გერ-
მა ნელ მწვა ნე ებს, ისე მთლი ა ნად გერ მა ნი ას; 
მათ იცი ან, რომ მწვა ნე ფე რი მდგრა დო ბის, 
გა რე მოს დაც ვის, ბი ო ლო გი უ რი სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის, დე და მი წის გა დარ ჩე ნის, ცხო ვე-
ლებ თან ადა მი ა ნუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის და 
ჰუ მა ნუ რო ბის სიმ ბო ლო ა. 

და სწო რედ ამა შია არ სი: იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ გერ მა ნი ის მწვა ნე თა პარ ტია და მწვა ნე 
მოძ რა ო ბის ის ტო რია მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით 
მხო ლოდ სპე ცი ა ლის ტე ბის თ ვი საა ცნო ბი ლი 
და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი სი მნიშ ვ ნე ლო-
ბაც შეზღუ დუ ლი ა, მწვა ნე ფე რი გერ მა ნი ის 
ყვე ლა პო ლი ტი კურ ფერს შო რის ერ თა დერ-
თი ა, რო მელ საც ჭეშ მა რი ტად სა ერ თა შო რი სო 
შე იძ ლე ბა ეწო დოს, ანუ ის გერ მა ნი ის ფარ გ-
ლებს გა რეთ ყვე ლას თ ვი საა ცნო ბი ლი. მწვა-
ნე ფერ მა დღეს სა ერ თა შო რი სო ად გი ლი და 
ცნო ბა დო ბა და იმ კ ვიდ რა. ჯერ კი დევ გვი ან 
1960-იანებამდე წი თე ლი ფე რი იყო ანა ლო-
გი უ რად ცნო ბა დი, თუმ ცა გა სუ ლი ათ წ ლე უ-
ლე ბის გან მავ ლო ბა ში მი სი ეს უპი რა ტე სო ბა 
და ი კარ გა. მის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მწვა ნე ფე-
რი პროგ რე სუ ლო ბის სიმ ბო ლოს წარ მო ად-
გენს, ანუ იმის ცოდ ნას და შეგ რ ძ ნე ბას, რომ 
ჩვენს მო მა ვალ თან და კავ ში რე ბუ ლი იდე ე ბის 
და დე ბა ტე ბის მწვერ ვალ ზე იმ ყო ფე ბი. უფ-
რო მე ტიც: მწვა ნე ფე რი მსოფ ლი ოს უმე ტეს 
წერ ტი ლებ ში პო ზი ტი ურ კო ნო ტა ცი ებ თან 
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და ასო ცი ა ცი ებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, რაც 
წით ლის შემ თხ ვე ვა ში არა სო დეს ხდე ბო და. 
მწვა ნე უბ რა ლოდ მა გა რი ა! ღი რე ბუ ლე ბე ბი, 
რომ ლებ საც ეს ფე რი გა ნა სა ხი ე რებს, მნიშ-
ვ ნე ლოვ ნად სცდე ბა პო ლი ტი კის საზღ ვ რებს 
და თვალ სა ჩი ნო დაა წარ მოდ გე ნი ლი ეკო ნო-
მი კა ში, კულ ტუ რა ში და, რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ა, მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნის ყო ველ-
დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. ამ მსოფ ლიო ფე ნო მენ-
ში კი ცენ ტ რა ლუ რი ად გი ლი სწო რედ გერ-
მა ნელ მწვა ნე ებს ეკუთ ვ ნით. მათ შე უძ ლი ათ 
იამა ყონ, რომ ამ ის ტო რი ულ პრო ცეს ში პირ-
ველ ნი არი ან თა ნას წორ თა შო რის.

ეჭ ვ გა რე შე ა, რომ გა სუ ლი ოც და ა თი წლის 
მან ძილ ზე მწვა ნე მოძ რა ო ბის წმინ და სა ხით 
არ სე ბო ბამ უზარ მა ზა რი გავ ლე ნა იქო ნია 
გერ მა ნი ის სო ცი ა ლურ ცნო ბი ე რე ბა ში გან-
ხორ ცი ე ლე ბულ გა სა ო ცარ ტრან ს ფორ მა-
ცი ებ ზე. ამი ტომ არ არის გა საკ ვი რი, რომ 
გერ მა ნე ლი მწვა ნე ე ბი იქ ც ნენ ერ თ გ ვარ სიმ-
ბო ლოდ, რომ ლის უკა ნაც უზარ მა ზა რი რე-
ა ლო ბა დგას. არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, მსოფ-
ლი ოს რო მელ კუთხე ში იქ ნე ბით – რო დე საც 
ადა მი ა ნი რო მე ლი მე მწვა ნე თე მა ზე იწყებს 
ფიქრს, რა ღაც მო მენ ტ ში გარ და უვ ლად გერ-
მა ნე ლი მწვა ნე ე ბი გა ახ სენ დე ბა (ისევე, რო-
გორც სო ცი ალ - დე მოკ რა ტია შვე დეთ თან, 
ხო ლო კონ სერ ვა ტიზ მი დიდ ბრი ტა ნეთ თან 
ასო ცირ დე ბა).

რა შე იძ ლე ბა იყოს ამა ზე უკე თე სი მტკი ცე-
ბუ ლე ბა და ქე ბა სა მარ კო ნიშ ნის გრან დი ო-
ზუ ლი წარ მა ტე ბის თ ვის?



ან დ რეი ს. მარ კო ვი ცი და ი ბა და 1948 წელს ტი მი შო ა რა ში (რუმინეთი), უნ გ რუ ლე ნო ვა ნი ებ რა-
ე ლე ბის ოჯახ ში. და- ძ მა არ ჰყო ლი ა. გა ი ზარ და ვენასა და ნი უ -ი ორ კ ში. სწავ ლობ და პო ლი ტო-
ლო გი ას და სო ცი ო ლო გი ას მი ჩი გა ნის ენ არ ბო რის (აშშ) უნი ვერ სი ტეტ ში, სა დაც სადღე ი სოდ 
ორ მაგ პრო ფე სო რო ბას ითავ სებს. მი სი მრა ვალ რიცხო ვა ნი, პროფ კავ ში რე ბის, სო ცი ალ - დე-
მოკ რა ტი ის, ახა ლი სო ცი ა ლუ რი მოძ რა ო ბე ბის, ან ტი სე მი ტიზ მის, ან ტი ა მე რი კა ნიზ მის, გერ მა-
ნი ა -ის რა ე ლის ურ თი ერ თო ბე ბის, მწვა ნე ე ბის, შე და რე ბი თი ფი ზი კუ რი კულ ტუ რის და ა.შ. მი-
მარ თუ ლე ბე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი შრო მე ბი გა და თარ გ მ ნი ლია 15, მათ შო რის, გერ მა ნულ, ენა-
ზე. მარ კო ვი ცი მოწ ვე უ ლი დო ცენ ტის სტა ტუ სით კითხუ ლობ და ლექ ცი ებს ბევრ გერ მა ნულ 
უნი ვერ სი ტეტ ში, რო მელ თა გა ნაც ლი უ ნე ბურ გის ლე უ ფა ნას უნი ვერ სი ტეტ მა 2007 წელს მას 
სა პა ტიო დოქ ტო რის წო დე ბა მი ა ნი ჭა. 2012 წელს, აკა დე მი უ რი დამ სა ხუ რე ბე ბის თ ვის მარ კო-
ვი ცი და ჯილ დოვ და გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის ოფიც რის ჯვრით.

იოზეფ კლა ვერ მა 2012 წელს მო ი პო ვა მი ჩი გა ნის უნი ვერ სი ტე ტის ბა კა ლავ რის ხა რის ხი. მი სი 
ორი თე მა ტუ რი კონ ცენ ტ რა ციაა პო ლი ტო ლო გია და გერ მა ნი კუ ლი კვლე ვე ბი, რომ ლებ შიც 
ეს წ რე ბო და ან დ რეი ს. მარ კო ვი ცის სე მი ნა რებს. 
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ზო გა დე ბუ ლო ბა [:] ის რა ე ლის მი მართ წა ყე-
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