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„...იძლევა  აღ   მო  სავ   ლეთ      და  სავ   ლე  თის  ცი  ვი  ომის  შემ   დ   გო  მი  პირ   ვე 
ლი სამ   ხედ   რო კონ   ფ   ლიქ   ტის ძა  ლი  ან დრო  ულ, ის   ტო  რი  ულ და გე  ო  პო  ლი 
ტი  კურ ანა  ლიზს. იგი ამას მომ   ხ   და  რის უნი  კა  ლუ  რად ღრმა ცოდ   ნის სა  ფუძ  
ველ   ზე აკე  თებს. მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი გა  ნაცხა  დი და სა  ინ   ტე  რე  სო სა კითხა ვი ა.“
 — ზბიგ   ნევ ბჟე  ზინ   ს   კი, ეროვ   ნუ  ლი უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ყო  ფი  ლი მრჩე  ვე  ლი და ავ   ტო  რი 

წიგ   ნი  სა: არ   ჩე  ვა  ნი: გლო  ბა  ლუ  რი ბა  ტო  ნო  ბა თუ გლო  ბა  ლუ  რი ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბა.

„რონ ას   მუსს უკ   ვე ოც წელ   ზე მე  ტია რაც ვიც   ნობ, რო  გორც ორი  გი  ნა  ლუ 
რად მო  აზ   როვ   ნეს, დიპ   ლო  მატს, ცენ   ტ   რა  ლუ  რი და აღ   მო  სავ   ლეთ ევ   რო  პის 
ექ   ს   პერტს.  ამ  ნაშ   რო  მის  წა  კითხ   ვას  ვურ   ჩევ  ყვე  ლას,  ვი  საც  ადარ   დებს  ევ  
რო  პა და მი  სი სა  მე  ზობ   ლო, ხო  ლო რუ  სეთ      სა  ქარ   თ   ვე  ლოს აგ   ვის   ტოს ომის 
ქრო  ნი  კის  მი  სე  უ  ლი  აღ   წე  რა  არ  უნ   და  გა  მორ   ჩეს  ამ  რე  გი  ო  ნის  ნამ   დ   ვილ 
გულ   შე  მატ   კი  ვარს.“  — მად   ლენ ოლ   ბ   რა  ი  ტი, ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბის 

სა  ხელ   მ   წი  ფო მდი  ვა  ნი, 19972001.

„ეს არის ფას და უ დე ბე ლი წვლი ლი კავ კა სი ის, ევ რო პი სა და ტრან სატ
ლან ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის და,  ასე ვე, დღე ვან დე ლი და ხვა ლინ დე ლი 
რუ სე თის უკეთ გა გე ბა ში.“  — კარლ ბილ დ ტი, შვე დე თის ყო ფი ლი 

პრე მი ერ  მი ნის ტ რი.

„ეს წიგ ნი გვახ სე ნებს არა მხო ლოდ სტრა ტე გი ულ შეც დო მებს, არა მედ 
იმ  ბრძო ლე ბის  მო რა ლურ გან ზო მი ლე ბას, რო მე ლიც  ახ ლ და  სა ქარ თ ვე
ლოს სურ ვილს გამ ხ და რი ყო და სავ ლუ რი, დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის 
ნა წი ლი. ეს არის სა ფუძ ვ ლი ა ნი გა ნაცხა დი იმისა, თუ რო გორ ვერ შეძ ლო 
ევ რო პის უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მამ ომის პრე ვენ ცი ა, ომი სა, რო მე ლიც შე იძ
ლე ბო და და უნ და შე ჩე რე ბუ ლი ყო.“ — ვაც ლავ ჰა ვე ლი, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის 

ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტი.

„სავალდებულო სა კითხა ვი მათ თ ვის, ვი საც სურს გა ი გოს, თუ რა მოხ და 
კუ ლი სებს მიღ მა რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს ომ ში და რო გორ და ტო ვა და სავ
ლეთ მა თბი ლი სი რუ სე თის აგ რე სი ის პი რის პირ.“  — სე ნა ტო რი ჯონ მაკ - კე ი ნი
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წინათქმა

ეს დრო უ ლი და სა ყუ რადღე ბო წიგ ნი – პრო ფე სი ო ნა ლი პო ლი ტი კო ს ისა თუ 
უბ რა ლო მკითხ ვე ლის თ ვი საც ერ თ ნა ი რად სა სარ გებ ლო, ნათ ლად წარ მო

ა ჩენს ცი ვი ომის შემ დ გო მი ევ რო პის თუ რუ სე თი სა და ამე რი კის სა გა რეო პო
ლი ტი კის განვითარების საკ ვან ძო ეპი ზო დის ჩრდი ლო ვან მხა რე ებს. მოკ ლედ, 
რონ ას მუს მა სა თა ურ ში გა მო ტა ნი ლი „მცირე ომი“ გე ო პო ლი ტი კის დიდ სუ რათ
ში სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვად ჩას ვა.

ვლადიმერ ლე ნინ მა ის ტო რია ერ თა დერ თი კითხ ვის პა სუ ხამ დე და იყ ვა ნა: 
ვინ – ვის? ანუ სა ხელ მ წი ფო და სა ერ თა შო რი სო ცხოვ რე ბის უმ თავ რეს მოვ ლე
ნებს  იგი  აღიქ ვამ და, რო გორც უბ რა ლოდ  „მოგებაწაგების“ და პი რის პი რე ბას 
პო ლი ტი კურ  ნე ბა სა  და  სამხედრო  შესაძლებლობებში;  რო ნი სე უ ლი  „მცირე 
ომის“ უმ თავ რე სი დას კ ვ ნა ისა ა, რომ აქ გა მარ ჯ ვე ბუ ლი არა ვინ დარ ჩე ნი ლა, წა
გე ბუ ლი კი – ბევ რი...

სა ქარ თ ვე ლო სა მი  ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი მი ზე ზის გა მო დამარცხდა: 
1.  ქვეყ ნის დე ფაქ ტო  და ნა წევ რე ბა დე  იურედ  გა ფორ მ და,  რამ დე ნა დაც რუ
სეთ მა  სამ ხ რეთი ოსე თი და  აფხა ზე თი  ვი თომ და და მო უ კი დე ბელ  სა ხელ მ წი
ფო ე ბად ცნო და ახ ლა აცხა დებს – მზად ვარ ისე დავიცვა, როგორც საკუთარი 
ტერიტორიებიო; 2. გა ურ კ ვე ვე ლი ვადით გა და ი დო ევ რო კავ შირ სა და ნა ტოში 
სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბა. სა ბო ლოოდ, ეს პერსპექტივა კი დევ უფ რო გარ
თულ და ამ ის ტო რი უ ლად უიღ ბ ლო ქვეყ ნი სათ ვის, რა დგანაც ახ ლა უფ რო გა უ
ჭირ დე ბა ევ რო კავ ში რის წევ რო ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე
ბა და ისეთ მყარ ერ თი ან სა ხელ მ წი ფოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ჩრდი ლოატ ლან ტი
კუ რი ალი ან სის უსაფ რ თხო ე ბა ში თა ვის წვლილს რომ შეიტანს; 3. ქვეყ ნის ამ
ჟა მინ დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ პრე ზი დენტ მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის მე თა უ რო ბით, 
და სავ ლე თის თვალ ში ავ ნო სა კუ თარ რე პუ ტა ცი ას, რო ცა რუ სე თის თა მაშს აჰყ ვა 
და უნებურად პრე მი ერ  მი ნისტრ პუ ტი ნის წის ქ ვილ ზე და ას ხა წყა ლი.

წა  გე  ბუ  ლი დარ   ჩა ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბიც: ჯორჯ ბუ  შის ად   მი  ნის   ტ  
რა  ცია სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  სავ   ლურ ორი  ენ   ტა  ცი  ა  სა და მის ნა  ტოს   კენ სწრაფ   ვას 
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გულშემატკივრობდა და ამა  ვე დროს ცდი  ლობ   და აეძუ  ლე  ბი  ნა რუ  სე  თი, მე  ტი პა 
სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა გა  მო  ე  ჩი  ნა სა  ერ   თა  შო  რი  სო ურ   თი  ერ   თო  ბებ   ში. სწო  რედ სა  ქარ  
თ   ვე  ლო იყო ის სა  ჯილ   დაო ქვა, რომელსაც უნ   და გა  მო  ევ   ლი  ნებინა, რამ   დე  ნად 
შეს   წევ   და ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბულ შტა  ტებს ძა  ლა,  კვლა  ვინ   დე  ბუ  რად განევრცო 
დემოკრატიული მშვიდობა ევროპაში და, იმავ   დ   რო  უ  ლად, რუ  სეთ   თან სა  სი  კე 
თო, მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბის   თ   ვი  საც მი  ეღ   წი  ა.

არა და, ჯერ კი დევ თვე ე ბის, სი ნამ დ ვი ლე ში კი – წლე ბის წინ, სანამ რუ სუ
ლი ტან კე ბი რო კის გვი რაბს გა მო ივ ლიდნენ, ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე გავ ლე ნი ა ნი 
რუ სი პო ლი ტი კო სე ბი გულმოდგინედ ეძებ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე 
შე მოჭ რის საბაბს, მი სი ოკუპაციისა და ფიზიკური თუ არა, ვირტუალური ანექ
სი ის თ ვი ს  მაინც.  რუ სეთ ში  ბევ რი სათ ვის  სწო რედ  ამ გ ვა რი  შე დე გი  იქ ნე ბო და 
რო გორც ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის სივ რ ცე ზე  „უპირატესი ინ ტე რე სის“ პრე
ტენ ზი ის და დას ტუ რე ბა, ისე სა მა გი ე როს გა დახ და აშშის წი ნამ ძღო ლო ბით ჩა
ტა რე ბუ ლი იმ კამ პა ნი ი სათ ვის, რა მაც კო სო ვოს და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფოდ 
აღი ა რე ბა მო ი ტა ნა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე.

რო ნი დაწვრილებით  გვიყ ვე ბა:  2008  წელს, რო ცა რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს 
ურ თი ერ თო ბე ბი  უკი დუ რე სად  და ი ძა ბა,  საქმეში  ჩართული  პრაქტიკოსი  ამე
რი კე ლი  დიპ ლო მა ტე ბი  ყვე ლა  ხერ ხით  ცდი ლობ დ ნენ  შე ი ა რა ღე ბუ ლი  და
პი რის პი რე ბის თა ვი დან  აცი ლე ბას, თუმ ცა  ძა ლის ხ მე ვას  აკლდა  ის დონე და 
ინტენსივობა, რომელიც მო მწი ფე ბუ ლი კრიზისიდან გამოგვიყვანდა.

მახ სოვს, თავ დას ხ მამ დე რამ დე ნი მე კვი რის გან მავ ლო ბა ში ისე თი გან ც და 
მქონ და, თით ქოს უკ ვე ნა ნახ ფილმს ვუ ყუ რებ დი ხე ლახ ლა: სულ რა ღაც ცხრა 
წლით ად რე, 1999 წელს, სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტ ში რომ ვმსა ხუ რობ დი, მეც 
ვი ყა ვი ჩარ თუ ლი აშშის მცდე ლო ბებ ში, რო გორ მე რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს შო
რის მსგავ სი და ძა ბუ ლო ბა გან გ ვე მუხ ტა. მა შინ უშუ ა ლო სა ბა ბად სა ხელ დე ბო და 
რუ სე თის სურ ვი ლი, სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე, პან კი სის ხე ო ბა ში მო ემ წყ ვ
დია და გა ე ნად გუ რე ბი ნა ჩე ჩე ნი პარ ტი ზა ნე ბი.

თუმ ცა,  ქვე ტექ ს ტი და  მთა ვა რი  გა მომ წ ვე ვი  ფაქ ტო რიც  სა ა კაშ ვი ლის  წი
ნა მორ ბე დის  ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძის  მი მართ რუ სე თის  მხრი დან  გუ ლაც რუ ე ბა 
გახ ლ დათ.  მოს კო ვის თვალ თა ხედ ვით  –  ყო ველ  შემ თხ ვე ვა ში  ბო რის  ელ ცი
ნის  მემ კ ვიდ რის  ვლა დი მერ  პუ ტი ნის  აზ რით  –  მი ხეილ  გორ ბა ჩო ვისდრო ინ
დე ლი საბ ჭო თა კავ ში რის სა გა რეო საქ მე თა მი ნისტრს არა ერ თი ცოდ ვა ედო, 
რო გორც  საბ ჭო თა  კავ ში რის  დაშ ლის  ერთერთ  ინი ცი ა ტორ ს  და  ზო გა დად, 
„დასავლეთის  მა ა მე ბელს“.  ბევ რი  რუ სი,  ვის თა ნაც  მი სა უბ რი ა,  დაუფარავად 
გამოთქვამდა იმედს, რომ ის პი როვ ნე ბა, ვი საც ვაშინგტონში „შევის“ ვე ძახ დით, 
ბო ლოსდა ბო ლოს მა ინც გაქ რე ბო და პო ლი ტი კუ რი სცე ნი დან: დი დი ეჭ ვი არ სე
ბობ და იმის თა ო ბა ზეც, რომ შე ვარ დ ნა ძე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ თავ დას ხ მებ ში 
რუ სე თის სპეც სამ სა ხუ რე ბის ხე ლიც ერი ა.
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რო გორც ელ ცინ თან,  ისე შე ვარ დ ნა ძეს თან კეთილგანწყობილი ურ თი ერ
თო ბე ბი პრე ზი დენტ ბილ კლინ ტონ სა და სა ხელ მ წი ფო მდი ვან მად ლენ ოლ
ბ რა იტს შუ ა მა ვალ  მომ რი გებლის რო ლის შეს რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და 
და ერ თხანს მეც მი მავ ლი ნეს მოს კოვ სა და თბი ლის ში გზავ ნი ლე ბის ჩა სა ტა ნად 
– იმ იმე დით, რომ ვი თა რე ბა უმარ თა ვი არ გახ დე ბო და.

მაგ რამ უკ ვე ცხრა წლის შემ დეგ,  ბუ შის  ად მი ნის ტ რა ცი ამ  ვე ღარც იმ დე ნი 
ყუ რადღე ბა და უთ მო და ვერც იმ დე ნი ძა ლის ხ მე ვა გა მო ავ ლი ნა, რაც და პი რის
პი რე ბულ  მხა რე ებ ზე  თა ნაბ რად  იმოქ მე დებ და  პრე ვენ ცი უ ლი  დიპ ლო მა ტი ის 
თვალ საზ რი სით.

წა გე ბულ ნი  აღ მოჩ ნ დ ნენ  ევ რო პე ლე ბიც, რად გან,  სხვა თუ არა ფე რი,  მათ 
ამე რი კე ლებ ზე კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბი შორ ს მ ჭ ვ რე ტე ლო ბა და აქ ტი უ რო ბა გა მო
ი ჩი ნეს: ომის დაწყე ბამ დე რამ დე ნი მე თვით ად რე სა ქარ თ ვე ლო ამა ოდ სთხოვ
და ევ რო კავ შირს დამ კ ვირვე ბელ თა გა მოგ ზავ ნას ფეთ ქე ბად სა ში ში ვი თა რე ბის 
გან სა მუხ ტა ვად. უკ ვე ომის დაწყე ბის შემ დეგ პრე ზი დენ ტ მა ბუშ მა იმის ნაც ვ ლად, 
რომ ამე რი კის გავ ლე ნა და ძა ლა მის შე სა ჩე რებ ლად გა მო ე ყე ნე ბი ნა, დიპ ლო
მა ტი უ რი ას პა რე ზი და უთ მო პრე ზი დენტ ნი კო ლა სარ კო ზის, რომლის მოს კოვ ში 
ვი ზი ტიც თა ვის გა მო ჩე ნის შთა ბეჭ დი ლე ბას კი ტოვებდა, მაგრამ „ოდნავძალზე
ნაგვიანევი“ ჩან და...

შე დე გი უსამართლო „მშვი დო ბა“ გამოდგა, რომლითაც მოს კო ვი დღემ დე 
მშვე ნივ რად სარ გებ ლობს.

დასასრულ, 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ში კი დევ ერ თი წა გე ბუ ლი თა ვად რუ
სე თი აღ მოჩ ნ და, თუმ ცა თავს დღემ დე გა მარ ჯ ვე ბუ ლად აცხა დებს. შეიძლება, 
სამ ხ რეთ ოსე თის შე ი ა რა ღე ბუ ლი დაპყ რო ბა სამ ხედ რო თვალ საზ რი სით წარ
მა ტე ბა დაც ჩათ ვ ლი ლი ყო,  მაგ რამ  პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი, 
შორეულზე რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ, ახლო გა და სა ხე დი და ნაც კი – მიღწევად 
ნამდვილად ვერ ჩაითვლება რუ სე თი სათ ვის: ჩა ტა რე ბულ მა ოპე რა ცი ამ მთელს 
მსოფ ლი ო ში  სა ყო ველ თაო  აღ შ ფო თე ბა  გა მო იწ ვია  და  გა ნამ ტ კი ცა  რწმე ნა, 
რომ რუ სე თი წარ სუ ლის ძველ, საბ ჭო ურ (იმავე ცა რის ტულ) მან კი ერ პო ლი ტი
კას უბ რუნ დე ბო და. რუ სე თის სა ხე ლის ამ გ ვარ შებღალ ვას ინ ვეს ტორ თა ნდო ბის 
და კარ გ ვაც მოჰ ყ ვა და რუ სე თის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის გა უ ფა სუ რე ბამ კი დევ უფ
რო და უც ვე ლი გა ხა და ქვე ყა ნა გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის პი რო ბებ ში.

უცხო მი წე ბის ძა ლით შე მო ერ თე ბა სტრა ტე გი უ ლი ხედ ვის სი ბე ცე ზეც მი ა ნიშ
ნებს: პუ ტი ნი და ამხანაგები მისი გარემოცვიდან შე საძ ლოა იმა საც ფიქ რობ დ
ნენ, რომ ერ თი გას რო ლით ორ კურ დღელს მოკლავ დ ნენ: მათ თ ვის სა ძულ ველ 
სა ა კაშ ვილ საც დასჯიდ ნენ და  ყო ფი ლი  საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის  მოქ მედ თუ 
მო მა ვალ ლი დე რებ საც გააფ რ თხი ლებ დ ნენ – რა ელო დათ, თუ  სა ა კაშ ვი ლი ვით 
და სავ ლე თი სა კენ იზამ დ ნენ პირს და დასავლურ ინსტიტუტებში, პირველ რიგში 
ნატოში  გაწევრიანებას  მოინდომებდნენ.  არა და,  სი ნამ დ ვი ლე ში  სა ქარ თ ვე



x  მცირე ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა

ლოს ტე რი ტო რი ე ბის დაპყ რო ბა იმის აშ კა რა და დას ტუ რე ბა აღ მოჩ ნ და, რა ტომ 
შე იძ ლე ბა გა უჩ ნ დეთ რუ სე თის მე ზობ ლებს და სავ ლუ რი პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი
კუ რი თუ უსაფ რ თხო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტე ბის წევ რო ბის სურ ვი ლი! ამ თვალ საზ რი სით 
რუ სე თის ქმე დე ბა პი რო სის გა მარ ჯ ვე ბას ჰგავს და უგ უნუ რების ჯორჯ ვაშინტონი
სე ულ ევ ფე მიზმს თუ გა ვიხ სე ნებთ, „კონტრპროდუქტიულად“ აღიქ მე ბა.

ეს ნათ ქ ვა მი სხვა თვალ საზ რი სი თა ც სი მარ თ ლეა: რუ სეთ მა დაასუსტა და
სავ ლეთ თან  პო ლი ტი კუ რი  ინ ტეგ რი რე ბის  შე საძ ლებ ლო ბა და  იმის  მი უ ხე და
ვად, რომ პუ ტი ნი და სხვა რუ სი  ხე ლი სუ ფალნი,  გამარჯვებულის პოზიციიდან 
გამომდინარე,  კვლა ვაც  ყვე ლა ნა ი რად  უგულებელყოფდნენ  და  კიცხავდნენ 
მსგავს მის წ რა ფე ბებს ქვე ყა ნა ში, მა ინც ოპ ტი მის ტი ვარ და მჯე რა – მა თი ხმა უ
რი და მძვინ ვა რე ბა მხო ლოდ ტაქ ტი კურ მო საზ რე ბებს ემ ყა რე ბა. გრუ ჩო მარ ქ ს
თან ბო დი შს ვიხდი – უბ რა ლოდ, პუ ტი ნი და ძმა ნი მის ნი იმ კარ ზე არ აკა კუ ნე ბენ, 
რომ ლის შე ღე ბის იმე დიც არა აქვთ! ასეა თუ ისე, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ – ერთ 
მშვე ნი ერ დღეს მა თი მემ კ ვიდ რე ე ბი საკ მა ოდ რე ა ლის ტე ბი აღ მოჩ ნ დე ბი ან და 
და ი ნა ხა ვენ, რომ იზო ლა ცი ო ნიზ მი (გნებავთ, მი სი პოს ტ საბ ჭოური სა ხე ო ბა – ევ
რა ზი ა ნიზ მი), მომავალში ვე რა ვი თარ სარგებლობას ვერ მო უ ტანთ.

ად რე თუ გვი ან, რუ სე თის ფე დე რა ცი ას მა ინც მო უ წევს სა ერ თა შო რი სო თა
ნა მე გობ რო ბა ში ჩარ თ ვა, რაც წე სე ბის დაც ვას გუ ლის ხ მობს და არა – მათ ფეხ
ქ ვეშ გა თელ ვას. სხვა შემ თხ ვე ვა ში მა საც საბ ჭო თა კავ ში რის ბე დის გა ზი ა რე ბა 
მო უ წევს. რუ სებს ალ ბათ სა ნა ნე ბე ლიც გა უხ დე ბათ 2008 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში 
სე პა რა ტიზ მის მხარ და ჭე რა, რად გა ნაც ამ მა ხინ ჯი მოვ ლე ნის სა ცე ცე ბი უკ ვე რუ
სე თის შიგ ნი თ შე უ ი ა რა ღე ბე ლი თვა ლითაც ჩანს – გან სა კუთ რე ბით, ჩრდი ლოეთ 
კავ კა სი ა ში. ჩეჩ ნე თის კრი ზი სი არ დას რუ ლე ბუ ლა – ის უბ რა ლოდ, მი ნავ ლე ბუ
ლია და სხვა თა შო რის, არც ერ თა დერ თია და არც გა მო ნაკ ლი სი. ამ გ ვა რი კრი
ზი სის საფ რ თხე ე ბი მთელ ჩრდილოკავ კა სი ა ში შე ი ნიშ ნე ბა და არა მარ ტო იქ. 
როგორც ჩანს,  2008 წლის აგ ვის ტო ში რუ სე თის ძა ლის მი ერ მა და უხეშ მა ქმე
დე ბებ მა არა ნა ი რად არ იმოქ მე და სე პა რა ტიზ მ ზე თა ვად რუ სე თის ფარ გ ლებ ში. 
პი რი ქი თ, შე საძ ლო ა უკუშედეგიც კი გამოიღო.

სწო რედ მო მავ ლის ჭვრე ტის კონ ტექ ს ტ შია რო ნის ეს წიგ ნი გან სა კუთ რე ბით 
სა გუ ლის ხ მო: აშ კა რაა, რომ  „აგვისტოს სა ტან კო იერი შის“ casus belli  იმ დე ნად 
სა ა კაშ ვი ლის სამ ხ რეთ ოსეთ სა და აფხა ზეთ ზე კონტროლისა და სუვერენიტეტის 
აღ დ გე ნის სურ ვი ლი კი არ იყო, რამ დე ნა დაც მი სი დასა ვ ლეთ თან მი ერ თე ბი სა
კენ სწრაფ ვა. მოკ ლედ, რო ნი სე უ ლი სა ფუძ ვ ლი ა ნი და სავ სე ბით და მა ჯე რე ბე ლი 
დას კ ვ ნა ისა ა, რომ რუსეთისთვის აჯო ბებს, არა თუ ხე ლი არ შე უ შა ლოს სა კუ თა
რი მე ზობ ლე ბის მის წ რა ფე ბებს, არა მედ თვი თო ნაც იგი ვე გზა აირ ჩი ოს.

და ბოლოს, ორი ო დე სიტყ ვა თა ვად ავ ტო რის შე სა ხებ: პო ლი ტი კურ დე ბა
ტებ ში, ხელისუფლებაშიც და მის მიღმაც, მას მუ დამ ეთ ქ მო და წო ნი ა ნი სიტყ ვა 
და მარ თა ლი ა, ამ ჟა მად ბრი უ სელ ში ცხოვ რობს, მის აზრს ამე რი კა ში დღე საც 
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ან გა რიშს  უწე ვენ.  XX  საუკუნის  90იან  წლებ ში, რო ცა  მე და რო ნი  სა ხელ მ წი
ფო დე პარ ტა მენ ტ ში ვმუ შა ობ დით, მისი წვლილი განსაკუთრებული იყო რკინის 
ფარდის  მიღმა  დარჩენილი  ცენტრალური  და  აღმოსავლეთ  ევროპისაკენ 
ხიდის გადების სტრატეგიისა და შექმნაგანხორციელების თვალსაზრისით და 
გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებს უთ მობ და. იმ თა ვით
ვე ნა ტოს გა ფარ თო ე ბის მომ ხ რე, იგი არა ნაკ ლე ბი მონ დო მე ბით ცდი ლობ და 
ნა ტო რუ სე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, ისე ვე, რო გორც ზო გა დევ რო
პუ ლი (მაგ.: ეუთო) სტრუქ ტუ რე ბის გაძ ლი ე რე ბას – რუ სე თის და სავ ლურ ორ ბი
ტა ზე მო საქ ცე ვად. იმ დ რო ინ დე ლი ამ ბე ბი მას აღწერილი აქვს 2002 წელს გა მო
ცე მულ წიგ ნ ში – „ნატოს კარის გაღება“. 

ამერიკის  შეერთებული  შტატების  გერმანული  მარშალის  ფონდისთვის 
ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში გაწეული სამსახურით მას მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეაქვს ევ რო პის უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხე ბის გადაჭრაში. ამჟამად იგი 
გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას უთ მობს ამი ერ კავ კა სი ას, ზო გა დად კი შა ვი ზღვის 
რე გი ონს. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რო ნის ამ წიგ ნ ში მოთხ რო ბი ლი ამ ბე ბი სა თა ნა
დო გავ ლე ნას იქო ნი ებს რო გორც ობა მას ად მი ნის ტ რა ცი ა ზე, ისე სა ქარ თ ვე ლო
სა და ევ რო პა ზეც.

მე ტიც  –  წიგნს  გა მოხ მა უ რე ბა  მოს კოვ შიც  უნდა  მოჰყვეს  –  საზრიანი  და 
ხშირად წარმატებული რუსები უჩუმრად და ფრთხილად მსჯელობენ საკუთარი 
მთავრობის  შარიანობაზე  კავკასიაში  და,  განსაკუთრებით,  საქართველოს 
მიმართ 2008 წელს განხორცილებული ქმედებების სამომავლო შედეგებზე.

            სტროუბ ტელბოტი
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2008 წლის 7 აგ ვის ტოს ბულ გა რე თის სა კუ რორ ტო ქა ლაქ ვარ ნა ში – შა ვი 
ზღვის აღ მო სავ ლეთ სა ნა პი რო ზე მდე ბა რე იმ ქა ლაქ ში ვიმყოფებოდი, სა დაც 
1444 წელს დი დი  ბრძო ლა გა ი მარ თა ოტო მა ნებ თან და  კონ ს ტან ტი ნო პო ლის 
და ცე მი სათ ვი ს მომ ზად და ნი ა და გი; ჩემს კო ლე გა ივან კრას ტევს ვსტუმ რობ დი 
– ევ რო პის ერ თ ერთ წამ ყ ვან პო ლი ტო ლოგ სა და ანა ლი ტი კოსს რუ სე თის სა
კითხებ ში. ზაფხუ ლის იმ ცხელ დღე ებ ში გა დავ წყ ვი ტეთ ერ თად დაგ ვეს ვე ნა და 
ერ თ მა ნე თი სათ ვის სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბი გაგ ვე ზი ა რე ბი ნა რუ სეთ ში  ახ ლად  
გა მოკ ვე თი ლი  ტენ დენ ცი ე ბის  თა ო ბა ზე.  ორი ვე  ვხე დავ დით,  რომ  ეს  ქვე ყა ნა 
სულ უფ რო და  უფ რო ავ ტოკ რა ტი უ ლი ხდე ბო და შინ,  ჭირ ვე უ ლი –  გა რეთ და 
სულ ახალ ა ხალ თავ სა ტეხს უჩენ და და სავ ლეთს. მა შინ, ცხა დი ა, არ ვი ცო დით, 
რომ მომ დევ ნო ხუ თი დღის მოვ ლე ნე ბი უკეთ წარ მო ა ჩენ და ჩვე ნი სა უბ რის თე
მა ტი კის დრა მა ტუ ლო ბას...

აივან ზე ვის ხე დით და შა ვი ზღვის და სავ ლეთ სა ნა პი როს სი ლა მა ზით ვტკბე
ბო დით; ირ გ ვ ლივ სრუ ლი სიმ შ ვი დე სუ ფევ და, თუმ ცა ჩე მი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო
ნი მთე ლი დატ ვირ თ ვით მუ შა ობ და – ხან ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბი მომ დი ო და 
და ხან ზა რე ბი იკ ლებ და იქა უ რო ბას: სა ქარ თ ვე ლო დან მეხ მი ა ნე ბოდ ნენ – ერთ 
დროს ბერ ძ ნე ბი სა და რო მა ე ლე ბის მი ერ  „სტუმართმოყვარედ“ მო ნათ ლუ ლი 
ზღვის აღ მო სავ ლეთ სა ნა პი რო ზე მდე ბა რე იმ ქვეყ ნი დან, სა დაც ახ ლა ცხოვ რე
ბა გა ცი ლე ბით ნაკ ლებ მშვი დო ბი ა ნი გახ ლ დათ, ხო ლო რუ სუ ლი სა გა რეო პო
ლი ტი კის ამ ბი ცი უ რო ბა ვე რანაირად ვერ ჩა ით ვ ლე ბო და გან ყე ნე ბულ თე მად. 
სა ქარ თ ვე ლო და რუ სე თი ომის ზღვარ ზე იდ გ ნენ: და ძა ბუ ლო ბა ამ ორ ქვე ყა
ნას შო რის თვე ე ბის განმავლობაში ღრმავ დე ბო და – ურ თი ერ თო ბე ბი აქამ დეც 
კარ გა ხა ნია საკ მა ო ზე მე ტად ცი ვი იყო, მაგ რამ მოს კოვ მა თბი ლი სის მი მართ 
წნე ხი გან სა კუთ რე ბით მას შემ დეგ გა აძ ლი ე რა, რაც და სავ ლეთ მა კო სო ვოს და
მო უ კი დებ ლო ბა ცნო, ნა ტოს ბუ ქა რეს ტის სა მიტ ზე კი ატ ლან ტი კურ მა ალი ან ს მა 
გა ნაცხა და – ერთ მშვე ნი ერ დღეს, სა ქარ თ ვე ლო ცა და უკ რა ი ნაც ჩვე ნი წევ რე ბი 
გახ დე ბი ა ნო.
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მოს კოვ მა  არა ერ თხელ  გა აფ რ თხი ლა  სა ქარ თ ვე ლო,  რომ  და სავ ლე თი
სა კენ  მის  სწრაფ ვას  სა ვა ლა ლო  შე დე გე ბი  მოჰ ყ ვე ბო და  და  აფხა ზეთ სა  თუ 
სამ ხ რეთ  ოსეთ ში  სე პა რა ტიზ მის  პრობ ლე მე ბის  მოგ ვა რე ბაც  სწო რედ  იმა ზე 
იქ ნე ბო და და მო კი დე ბუ ლი, რამ დე ნად გა ით ვა ლის წი ნებ და სა ქარ თ ვე ლო რუ
სე თის მოთხოვ ნებს. სა ქარ თ ვე ლო, თა ვის მხრივ, ჯი უ ტად ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და 
 რუ სე თის ამ გ ვარ ზე წო ლას, მაგ რამ ამ დრო ი სათ ვის მოს კო ვი, რო გორც ჩანს, 
სიტყ ვი დან  საქ მე ზე  გა და ვი და:  და სავ ლე თის  მი ერ  კო სო ვოს  აღი ა რე ბა სა და 
ნა ტოს მხრი დან სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის გა წევ რი ა ნე ბის პი რო ბას მან სე პა რა ტის
ტულ რე გი ო ნებ თან კავ ში რე ბის გაძ ლი ე რე ბით უპა სუ ხა, რაც უკ ვე ძა ლი ან წა ა
გავ და ე.წ. მცო ცა ვი ანექ სი ის სტრა ტე გი ას: რუ სეთს უკა ნო ნოდ შეჰ ყავ და იქ ჯა რი, 
შეჰ ქონ და შე ი ა რა ღე ბა და იმ ტი პის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა საც ქმნი და, რომ ძა ლა
უ ნე ბუ რად გა ფიქ რე ბი ნებ და – სამ ხედ რო თავ დას ხ მი სათ ვის ემ ზა დე ბა ო. ნუ თუ 
ახ ლა იმ პე რია სა პა სუ ხო დარ ტყ მას აპი რებ და?

თბი ლი სი მარ თ ლაც არა ერ თხელ შე ე ცა და გან გა შის ატეხ ას: და სავ ლეთს 
სთხოვ და უშუ ა ლო ზე მოქ მე დე ბა მო ეხ დი ნა მოს კოვ ზე, რუ სე ბის ჩა სა ნაც ვ ლებ
ლად  მარ თ ლაც  ნე იტ რა ლუ რი დამ კ ვირ ვებ ლე ბი თუ  მშვი დო ბის მ ყო ფე ლე ბი 
გა მო ეგ ზავ ნა რე გი ონ ში და მო ლა პა რა კე ბა თა არ სე ბუ ლი ფორ მა ტიც შე ეც ვა
ლა, რა თა სამ შ ვი დო ბო პრო ცე სი წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო და და
ძა ბუ ლო ბაც გან მუხ ტუ ლი ყო; მაგ რამ და სავ ლეთს არც მოს კო ვის რა მე ნა ი რად 
იძუ ლე ბა  სურ და და  არც  იმ რის კის  გა წე ვა, რა საც  კონ ფ ლიქ ტურ რე გი ო ნებ
ში მის აქ ტი უ რად ჩა რე ვას შე ეძ ლო მო ე ტა ნა. იგი, უბ რა ლოდ, თავს იკა ვებ და 
მსგავ სი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მი სა გან. ბევრს მი აჩ ნ და, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ამ გ ვა
რი ში ში გაზ ვი ა დე ბუ ლი იყო და „მგელი“ თბი ლის ში მხო ლოდ ელან დე ბო დათ. 
სხვე ბი ეჭ ვობ დ ნენ – რუ სე თი სათ ვის ახა ლი პი რო ბე ბის იძუ ლე ბით თავ ს მოხ ვე
ვა, უბ რა ლოდ, შე უძ ლე ბე ლიც იქ ნე ბა ო. ესე ცა ა, რუ სე თი ხში რად კი ამ ღ ვ რევ და 
წყალს სე პა რა ტის ტულ რე გი ო ნებ ში, რა თა სა ქარ თ ვე ლო მუდ მი ვი არას ტა ბი
ლუ რო ბის პი რო ბებ ში ყო ფი ლი ყო და თბი ლის საც მუდ მი ვი საფ რ თხის გან ც და 
ჰქო ნო და, მაგ რამ მა ინც ძალ ზე ცო ტა ვინ მე თუ ფიქ რობ და, რომ მოს კო ვი ასე 
შორს წა ვი დო და და ქვეყ ნის ტე რი ტო რიაზე პირდაპირ შეჭრას მოინდომებდა. 
ეს ვა რა უ დი თით ქოს სრუ ლი ად გა მო რიცხუ ლი ჩან და ცი ვი ომის შემ დ გომ ევ
რო პა ში. ასეა თუ ისე, თა ვად ევ რო პა სრუ ლი ად სხვა სა კითხე ბით იყო და კა ვე
ბუ ლი – სა ზაფხუ ლო შვე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის ემ ზა დე ბო და და ბევ რი იქა უ რი ლი
დე რიც ან უკ ვე ჩა სუ ლი  იყო ჩი ნეთ ში, ან გამ გ ზავ რე ბას აპი რე ბდა ოლიმ პი ურ 
თა მა შებ ზე და სას წ რებ ად.

გან წყო ბის მხრივ დი დად არც ვაშინგტონი გან ს ხ ვავ დე ბო და: პრე ზი დენ ტი 
ჯორჯ ბუ ში ფეხს ით რევ და, რამ დე ნა დაც მი სი მე ო რე საპ რე ზი დენ ტო ვა და უკ
ვე იწუ რე ბო და და, შე საძ ლოა, ის მარ თ ლაც სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა ზე ძლი ე რი 
მხარ დამ ჭე რიც ყო ფი ლი ყო და სავ ლეთ ში, მაგ რამ იმ ხა ნად მი სი ყუ რადღე ბაც 
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სულ სხვა მხა რეს იყო მიპყ რო ბი ლი – თეთ რი სახ ლის ად მი ნის ტ რა ცია უმ თავ
რეს  ძა ლის ხ მე ვას  ერა ყის  პრობ ლე მას  უთ მობ და  და  ხე ლი სუფ ლე ბა ში  ყოფ
ნის  ბო ლო  თვე ებ ში  ახ ლო  აღ მო სავ ლეთ ში  ვი თა რე ბის  რეგულირებით  იყო 
დაკავებული.  სა ტე ლი ტუ რი დაკ ვირ ვე ბე ბი სა თუ დაზ ვერ ვის  უმ თავ რე სი  სა შუ
ა ლე ბე ბიც  სხვა  პრი ო რი ტე ტებ ზე  გახ ლ დათ ფო კუ სი რე ბუ ლი და აშშ,  მთლი ა
ნო ბა ში, ნათ ლად ვერც კი ხე დავ და, რა ხდე ბო და სა ქარ თ ვე ლო ში. ეს რუსებს 
საკუთარი სამხედრო აღმშენებლობის უპრობლემოდ განხორციელების საშუა
ლებას აძლევდა. ომის დაწყე ბამ აშშის დაზ ვერ ვის სამ სა ხუ რე ბი ნამ დ ვი ლად 
გა აკ ვირ ვა და თავ და პირ ვე ლად, თეთ რი სახ ლის თ ვის შე უძ ლე ბე ლიც კი აღ მოჩ
ნ და მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის მკა ფიო სუ რა თის შექ მ ნა. ყვე ლა ფერ მა ამან, ცხა
დი ა, ხელ  ფე ხი გა უხ ს ნა მოს კოვს სა კუ თა რი მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.

პო ლი ტი კუ რი  თვალ საზ რი სით  სა არ ჩევ ნო  კამ პა ნია  და  ბრძო ლა  ბა რაკ 
ობა მა სა და ჯონ მაკ კე ინს შორს გა დამ წყ ვეტ ფა ზა ში შე დი ო და და ვაშინგტონში 
ყვე ლას ყუ რადღე ბა ახ ლა ამ ამ ბი სა კენ იყო მიპყ რო ბი ლი, რამ დე ნა დაც ორი
ვე კან დი და ტი სა ბო ლოო სა ჯა რო გან ცხა დე ბის გა სა კე თებ ლად ემ ზა დე ბო და. 
რო გორც ჩანს, სა ქარ თ ვე ლო არც მათ ახ სოვ დათ – იმ წლის გა ზაფხულ ზე და 
ზაფხულ ში, მეც ერ თი იმ მრა ვალ დამ კ ვირ ვე ბელ თა გა ნი ვი ყა ვი, ვი ნც სა ვა რა უ
დო სცე ნა რის გან ვი თა რე ბა იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა პრე სა ში და და სავ ლეთს მო ვუ
წო დე კი დეც, მე ტი ყუ რადღე ბა მი ეპყ რო სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის ყვე ლა ზე უარე სი 
შე დე გის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. სამ წუ ხა როდ, გაფ რ თხი ლე ბა გაფ რ თხი ლე
ბად დარ ჩა: ვაშინტონი სულ სხვა საზ რუ ნა ვი თა და სა კუ თა რი თა ვით გახ ლ დათ 
და კა ვე ბუ ლი.

ივ ლი სის და საწყის ში  სა ქარ თ ვე ლოს  პრე ზი დენტ  მი ხე ილ  სა ა კაშ ვილ თან 
ერ თად  მეც  ვეს წ რე ბო დი  იმ  ოფი ცი ა ლურ  სა დილს,  დალმაციური  სანაპირო 
ქალაქის – დუბროვნიკის სას ტუმ რო „ექსელსიორის“ ვე რან და ზე რომ გა ი მარ
თა ხორ ვა ტი ის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა მარ თუ ლი კონ ფე რენ ცი ის დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ.  ისიც  აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ  ხსე ნე ბუ ლი  კონ ფე რენ ცია  სწო რე დაც  ხორ
ვა ტი ის  ნა ტო ში  სა ვა რა უ დო  გა წევ რი ა ნე ბის  სა კითხს   ე ხე ბო და.  ჩვენ  გარ და, 
სუფ რას თან  ის ხ დ ნენ  შვე დე თის  სა გა რეო  საქ მე თა  მი ნის ტ რი  კარლ ბილ დ ტი, 
აშშის სა ხელ მ წი ფო მდივ ნის თა ნა შემ წე დენ ფრი დი, პრო ექ ტის – გარ და მა ვა
ლი დე მოკ რა ტი ისათვის – ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ბრი უს ჯექ სო ნი და კი დევ არა ერ თი 
წამ ყ ვა ნი ანა ლი ტი კო სი ატ ლან ტი კის ოკე ა ნის ორი ვე სა ნა პი რო დან. მზის ჩას
ვ ლი სას,  ზღვის  ხე დი  კი დევ  უფ რო თვალ წარ მ ტა ცი  გახ და,  ჩვე ნი  სა უ ბა რი  კი 
– პირდაპირი: უკ ვე ღი ად ვლა პა რა კობ დით იმ ზაფხულს რუ სე თის სამ ხედ რო 
აგ რე სი ის რის კ  ფაქ ტო რის თა ო ბა ზე. რამ დე ნი მე კვი რის წინ სა ა კაშ ვილს რუ სე
თის პრე ზი დენტ დი მიტ რი მედ ვე დე ვის თ ვის კონფიდენციალური სამ შ ვი დო ბო 
წი ნა და დე ბე ბი  ჰქონ და გაგ ზავ ნი ლი აფხა ზეთ თან და კავ ში რე ბით და  იმე დოვ
ნებ და, პა სუხს მე ო რე დღი სათ ვის ყა ზა ხეთ ში და გეგ მილ შეხ ვედ რა ზე მი ი ღებ და. 
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ხო ლო ახ ლა, დუბ როვ ნიკ ში, ერ თ დ რო უ ლად ცდი ლობ და ბო ლოდ რო ინ დე ლი 
და სავ ლუ რი დიპ ლო მა ტი ის ინი ცი ა ტი ვე ბის გულწრფელი მომხრე გამხდარიყო 
და თან შავ ბა ზარ ზე სტინ გე რის მსგავ სი თა ნა მედ რო ვე შე ი ა რა ღე ბაც შე ე ძი ნა – 
იმ შემ თხ ვე ვი სათ ვის, თუ კი და ძა ბუ ლო ბა უკ ვე სრულ მას შ ტა ბი ან კონ ფ ლიქ ტ ში 
გა და იზ რ დე ბო და.

მა გი დას თან მსხდომ ნი ვარ წ მუ ნებ დით, არ აჰ ყო ლო და პრო ვო კა ცი ებს ან 
თა ვად არ წა მო ეწყო ომი, რო მელ შიც გა მარ ჯ ვე ბა არ ეწე რა. რამ დე ნი მე დღე ში 
ამე რი კის სა ხელ მ წი ფო მდი ვა ნი კონ დო ლი ზა რა ი სიც გეგ მავ და სა ქარ თ ვე ლო
ში ჩას ვ ლას, რა თა ერ თხელ კი დევ ეცადა სამ შ ვი დო ბო პრო ცე სე ბის გა ნახ ლე
ბა. სა ა კაშ ვი ლი კარ გად აც ნო ბი ე რებ და საფ რ თხეს და დახ მა რე ბა საც ითხოვ და, 
ამა ვე დროს ისიც პირ და პირ გვითხ რა – ასე ხე ლებ ჩა მოშ ვე ბუ ლი ვერ ვიდ გე ბი, 
თუ კი რუ სე თი ამ ორი სე პა რა ტის ტუ ლი რე გი ო ნის წაგ ლე ჯას მო ინ დო მებ სო. ბო
ლოს ისიც გვკითხა – კონ კ რე ტუ ლად რი სი გა კე თე ბა სურ და და სავ ლეთს ომის 
აშ კა რა საფ რ თხის აღ საკ ვე თად: დიპ ლო მა ტი ურ ზე მოქ მე დე ბას მო ვახ დენ დით 
მოს კოვ ზე ამ ეს კა ლა ცი ის შე სა ჩე რებ ლად თუ ვი თა რე ბის სტა ბი ლი ზა ცი ის მიზ
ნით  ნე იტ რა ლურ  დამ კ ვირ ვებ ლებს  გა ვაგ ზავ ნი დით  რე გი ონ ში.  ადეკვატური 
პასუხის  გა ცე მა  ვე რა ვინ  მო ვა ხერ ხეთ.  მე და  სა ა კაშ ვი ლი რამ დე ნი მე  კვი რის 
შემ დეგ კვლავ შევ ხ ვ დით ერ თ მა ნეთს – კვლავ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა
ზე, რო მე ლიც უკ ვე ყი რი მის სა კუ რორ ტო ქა ლაქ იალ ტა ში გა ი მარ თა. სა დი ლო
ბი სას ვუთხა რი: მოსკოვის მხრი დან საფ რ თხე ალ ბათ აგ ვის ტოს შუა რიცხ ვებ შია 
მო სა ლოდ ნე ლი მეთ ქი... სულ ერ თი კვი რით კი შევ ც დი!

და აი, 7 აგ ვის ტოს ვარ ნა ში ვი ჯე ქი და ჩე მი მო ბი ლუ რი ერ თხელ კი დევ აზუ
ზუნ და: თე მურ იაკო ბაშ ვი ლი მი რე კავ და – სა ქარ თ ვე ლოს მი ნის ტ რი, რო მელ
საც  „გაყინული  კონ ფ ლიქ ტე ბის“  მოგ ვა რე ბა  ჰქონ და  მინ დო ბი ლი  აფხა ზეთ სა 
და სამხრეთ ოსეთ ში – იმ ორ რე გი ონ ში, რო მელ თაც, ძი რი თა დად, რუ სე თი და 
მი სი სე პა რა ტის ტი დამ ქა შე ბი აკონტროლებდნენ და სა დაც წუ თი წუთ ზე ომი უნ
და დაწყე ბუ ლი ყო. სი ნამ დ ვი ლე ში ორი ვე გან ვი თა რე ბას თით ქ მის მთლი ა ნად 
რუ სე თის სამ ხედ რო და სა დაზ ვერ ვო სამ სა ხუ რე ბი მარ თავ დ ნენ; სწო რედ მათ 
აქ ცი ეს თან და თა ნო ბით ეს ან კ ლა ვე ბი რუ სე თის პო ლი ტი კის პა ი კე ბად და ახ ლა 
მოს კო ვი მათ თბი ლი სის ომ ში ჩა სათ რე ვად იყე ნებ და. თა ვად თე მურს კარ გა ხა
ნია ვიც ნობ დი: ჯერ კი დევ იმ დრო ი დან, რო ცა არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის აქ
ტი ვის ტი და ანალიტიკოსი გახ ლ დათ, ხო ლო იმ დრო ი სათ ვის უკ ვე მი ხე ილ სა ა
კაშ ვი ლის მთავ რო ბის წევ რი იყო. ტე ლე ფონ ში და ძა ბუ ლი ხმა ჰქონ და: მითხ რა, 
ახ ლა  სამ ხ რეთ ოსე თის დე და ქა ლაქ  ცხინ ვა ლი სა კენ  მი ვემ გ ზავ რე ბი  –  მინ და 
ად გილ ზე გა ვარ კ ვიო ვი თა რე ბა და თუ ჯერ კი დევ შე საძ ლე ბე ლი ა, დიპ ლო მა
ტი უ რი ხერ ხე ბით ვცა დო ყვე ლა ზე უარე სის თა ვი დან აცი ლე ბა ო. ში ში არც და
უ მა ლავს – რა ღაც დი დი და გა მო უს წო რე ბე ლი ხდე ბა ო; არც ის გა მო უ რიცხავს, 
რომ პრო ცე სი, შე საძ ლო ა, უმარ თა ვიც კი გამ ხ და რი ყო.
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ისე თი  გან ც და  და მე უფ ლა,  თით ქოს  უვარ გის  კი ნო ფილმს  ვუყურებდი, 
რომ ლის  ბო ლოც  წინ და წინ ვე  ცხა დი  იყო,  თუმ ცა  იმე დი  ბო ლოს  კვდე ბა  და 
მეც  რა ღაც  გა ურ კ ვე ველ  იმედს  ვებღა უ ჭე ბო დი  –  იქ ნებ  ვა რა უ დი  გა მი ცრუვ
დეს  მეთ ქი. ქარ თულ  რუ სუ ლი ჯა ხის გარ დუ ვა ლო ბა წლე ბის თუ არა, თვე ე ბის 
განმავლობაში მა ინც მზად დე ბო და, ამას ყო ველ თ ვის ვხე დავ დი და  ვგრძნობ დი, 
რო ცა კი სა ქარ თ ველ ში თუ მის სე პა რა ტის ტულ რე გი ო ნებ ში ჩავ დი ო დი ხოლ
მე, ახ ლა კი ყვე ლა ფე რი სა ბო ლოო მიჯ ნამ დე მი სუ ლი ყო. იმა ვე სა ღა მოს სა ა
კაშ ვილ მა ცეცხ ლის ცალ მ ხ რი ვად შეწყ ვე ტა გა მო აცხა და, რა თა და ძა ბუ ლო ბა 
გა ნე მუხ ტა და  ვი თა რე ბა რო გორ მე  ძველ კა ლა პოტ ში და ებ რუ ნე ბი ნა,  მაგ რამ 
ამას გა ნა რა შე დე გი უნ და მო ე ტა ნა? კი დევ ჩემს რამ დე ნი მე ქარ თ ველ მე გო
ბარს  ვე სა უბ რე  ტე ლე ფო ნით,  მე რე  ივან თან  ერ თად რუ სულ  ვებ  გ ვერ დებ საც 
გა და ვავ ლე თვა ლი და დასაძინებლად იმ იმე დით დავ წე ქი, რომ სცე ნა რის ყვე
ლა ზე უარე სი გან ვი თა რე ბა, თუნდაც გარკვეული დროით, თავიდან იქნებოდა 
აცილებული. მე ო რე დი ლით გა ვიღ ვი ძე და ჩე მი ეს იმე დი საპ ნის ბუშ ტი ვით გას
კ და: რუ სე თი და სა ქარ თ ვე ლო უკ ვე ომ ში იყ ვ ნენ ჩაბ მულ ნი.

2008 წლის აგ ვის ტოს რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს ომი სულ 5 დღე გაგ რ ძელ და 
და გან სა კუთ რე ბით დი დი მსხვერ პ ლიც არ მოჰ ყო ლია – თა ნა მედ რო ვე სტან
დარ ტე ბით და მასშტაბით იგი მცირე ომი იყო და მა ინც, მან მთე ლი მსოფლიო 
შე ძ რა... ევ რო პუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით, ის უდი დეს კრი ზი სად იქ
ცა მას მე რე, რაც სერ ბ მა დიქ ტა ტორ მა სლო ბო დან მი ლო შე ვიჩ მა XX საუკუნის 
90იანი წლე ბის ბო ლოს თა ვი სი „ნა გა ზე ბი“ აუშ ვა და ეთ ნი კუ რი წმენ და ჩა ა ტა რა 
ბალ კა ნეთ ში, რა მაც რუ სე თი და და სავ ლე თი ლა მის ახა ლი ცი ვი ომის ზღვარ ზე 
მიიყვანა. ავ ღა ნეთ ში 1979 წელს საბ ჭო თა ჯა რე ბის შეს ვ ლის შემ დეგ პირველად, 
მოს კოვ ი  არამარტო  ძალით  შეიჭრა  მეზო ბე ლ  ქვე ყა ნაში,  არამედ  ცი ვი ომის 
შემ დ გო მი ევ რო პის უსაფ რ თხო ე ბის უმ თავ რე სი კა ნო ნიც არად ჩა აგ დო, რომ
ლის თა ნახ მა დაც  იარა ღის  ძა ლით ევ რო პა ში  საზღ ვ რე ბი  აღა რა სო დეს  უნ და 
შეც ვ ლი ლი ყო. 2008 წლის აგ ვის ტო ში რუ სეთ მა სა კუ თა რი პო ლი ტი კის ის მა ხინ
ჯი, ნე ო იმ პე რი ა ლის ტუ რი მხა რე წარ მო ა ჩი ნა, რაც ბევრს ევ რო პა ში სა ბო ლო
ოდ უარ ყო ფი ლი ეგო ნა. ამ კონ ფ ლიქ ტის შემ დეგ ვლა დი მირ პუ ტი ნის რუ სე თი
სათ ვის, წე სით, აღა რა ვის უნ და შე ე ხე და იმ თვა ლით, რა თვა ლი თაც მა ნამ დე 
უყურებდნენ: უკ ვე ნათ ლად გა მოჩ ნ და, რომ მე ზობ ლე ბი თ ვის სა კუ თა რი ნე ბის 
თავ ს მო სახ ვე ვად რუ სე თი კვლა ვაც არა ფერ ზე და ი ხევ და უკან.

ყვე ლა ზე  მე ტად ომის  შე დე გე ბი  უპირ ვე ლეს  ყოვ ლი სა  შა ვი  ზღვის რე გი
ონ ში  გახ და  საგ რ ძ ნო ბი: და სავ ლე თის დიპ ლო მა ტი ურ მა  ჩა რე ვამ და იგ ვი ა ნა 
და ის ღა მო ა ხერ ხა, სა ქარ თ ვე ლოს დამ ხო ბის ზღვარ ზე მყო ფი ხე ლი სუფ ლე ბა  
გა და ერ ჩი ნა.  კონ ფ ლიქ ტის  კი დევ  უფ რო  გამ ძაფ რე ბა,  რე გი ონ ში და სავ ლეთ 
აღ მო სავ ლე თის  შე საძ ლო  სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბა თუ  ახა ლი  ცი ვი ომის 
გა ჩა ღე ბაც ასე ვე თა ვი დან იქ ნა აცი ლე ბუ ლი. ამ თვალ საზ რი სით, და სავ ლურ მა 
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 დიპ ლო მა ტი ამ ვინ ძ ლო გა ნაცხა დოს კი დეც, რომ თბი ლის ში რე ჟი მის ძა ლით 
შეც ვ ლის მცდე ლო ბაც აღ კ ვე თა და აღ მო სავ ლურ  და სავ ლუ რი ახა ლი კრი ზი
სიც; მაგ რამ ისიც ცხა დი ა, რომ აშშმა და ევ რო პამ მოს კო ვის მიერ სამ ხედ რო 
გზით  ტე რი ტო რი ე ბის  მი ტა ცე ბი ს  შედეგები  ვერ  აღმოფხვრეს და ომამდელი 
სტა ტუს  კ ვო ვერ აღადგინეს: ამე რი კის ახ ლო პარ ტ ნი ო რს და ნა ტოს წევ რო ბის 
კან დი და ტ ქვე ყა ნას შემოესივნენ და მის და სახ მა რებ ლად თა ვი დი დად ვერც 
ვაშინგტონმა გა მო ი დო და ვერც – ატ ლან ტი კურ მა ალი ან ს მა.

ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის  პი რო ბე ბი, რაც პა რი ზი სა და მოს კო ვის  შე თან ხ მე ბას 
მოჰ ყ ვა, ასე ვე უსა მარ თ ლო იყო. და სავ ლეთ მა ვერ მო ა ხერ ხა ეიძუ ლე ბი ნა რუ
სე თი,  მთლი ა ნად  შე ეს რუ ლე ბი ნა  წი ნას წა რი  შე თან ხ მე ბა და  სა ერ თა შო რი სო 
თა ნა მე გობ რო ბის ნე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, ვერც სე პა რა ტის ტუ ლი რე გი ო ნე ბის 
აღი ა რე ბა ზე ააღე ბი ნა ხე ლი; ომის დამ თავ რე ბი დან ერ თი წლის შემ დე გაც სა
ქარ თ ვე ლოს  მო მა ვა ლი  გა ურ კ ვე ვე ლი  ჩანს,  კონ ფ ლიქ ტი  მოს კოვ სა და თბი
ლისს შო რის კვლა ვაც მო უგ ვა რე ბე ლი ა, სის ხ ლი ს გან დაც ლი ლი, ტე რი ტო რი
ებ წარ თ მე უ ლი, ომის გა მო და სავ ლე თი სა კენ სა კუ თარ მის წ რა ფე ბებ ში ფრთებ
შეკ ვე ცი ლი  ქვე ყა ნა  კი  მა ინც  აგ რ ძე ლებს  პროდა სავ ლუ რი  კურ სით  სვლას; 
მოს კო ვიც  ჯი უ ტად,  ყვე ლა  სა შუ ა ლე ბით  ცდი ლობს  ამას  ხე ლი  შე უ შა ლოს და 
ძვე ლე ბუ რად, რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლას, ასე ვე მი სი 
და სავ ლუ რი მის წ რა ფე ბე ბის ალაგ მ ვას ისა ხავს მიზ ნად. რე გი ო ნი დღეს გა ცი
ლე ბით  ნაკ ლე ბად  სტა ბი ლუ რი  ჩანს,  ვიდ რე  ად რე და რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს 
შო რის ახა ლი და პი რის პი რე ბის ალ ბა თო ბაც – სავ სე ბით რე ა ლუ რი.

ოღონდ  ეს  ომი  მხო ლოდ  სა ქარ თ ვე ლოს  კი  არა,  არა მედ  ვაშინტონის, 
ნა ტოსა, და ზო გა დად – და სავ ლე თის წი ნა აღ მ დეგ იყო მი მარ თუ ლი. იგი ასე
ვე მიზანში იღებდა ევ რო პუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მას, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე
ლოს მსგავს ქვეყ ნებს აგუ ლი ა ნებდა, და სავ ლე თი სა კენ აეღოთ გე ზი – მოს კო ვის 
ინ ტე რე სე ბის  სა წინააღმდეგოდ. რუ სე თის  მი ზა ნი  იყო  ნე ბის მი ე რი  შე საძ ლებ
ლო ბა მო ეს პო ნა ტოს გა ფარ თო ე ბი სათ ვის –  სა ქარ თ ვე ლო სა თუ ნე ბის მი ერ 
სხვა  ქვე ყა ნა ში და  ამა ვე დროს,  მე ზობ ლე ბის თ ვი საც და ე ნახ ვე ბი ნა, რა  შე იძ
ლე ბა  მოჰ ყ ვეს  და სავ ლეთ თან  ზედ მე ტად და ახ ლო ე ბის  სურ ვილს.  ამას  ისიც 
ადას ტუ რებს, რო გორ შუქ დე ბო და ომი რუ სულ პრე სა ში, რა წარ წე რე ბი და ტო
ვეს რუს მა ჯა რის კა ცებ მა სა ქარ თ ვე ლო ში და რო გორ უხ ს ნიდ ნენ სა ო მა რი მოქ
მე დე ბე ბის  ზო ნა ში  მყო ფი რუ სი  მა ღალ ჩი ნო სა ნი ოფიც რე ბი  სა კუ თარ  მი სი ას 
ქარ თ ველ და და სავ ლელ ჟურ ნა ლის ტებს. რუ სე თის ქმე დე ბა მიზნად ისახავდა 
ჭკუის სწავლებას არამარ ტო სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, არა მედ და სავ ლე თის თ ვი საც: 
ყვე ლას ნათ ლად უნ და და ე ნა ხა – მოს კო ვი დღეს ან გა რიშ გა სა წე ვი ძა ლაა და 
რუ სე თის სტრა ტე გი უ ლი უკან და ხე ვის ხა ნაც უკ ვე წარ სულს ჩა ბარ და.

ეს ომი სხვა მი ზე ზის გა მოც აღ მოჩ ნ და წყალ გამ ყო ფი: 20 წლის წინ, რკი ნის 
ფარ დის მოხ ს ნის შემ დ გომ, და სავ ლე თი და რუ სე თი ერ თობ ლი ვად ცდი ლობ დ
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ნენ ევ რო პის უსაფ რ თხო ე ბის კოოპერატიული მო დე ლი შე ექ მ ნათ და ამ მცდე
ლო ბის შე დე გი არაერთი ის შე თან ხ მე მე ბა თუ პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
გახ ლ დათ, რო მელ თაც, ევ რო პის თვალ საზ რი სით, წერ ტი ლი უნ და და ეს ვა მი სი 
გე ო პო ლი ტი კუ რი და ყო ფი სათ ვის და  იმ  ახა ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი  მშვი დო ბი
სათ ვის ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი, რაც ერ თხელ და სა მუ და მოდ უზ რუნ ველ ყოფ და 
სა ყო ველ თაო  სტა ბი ლუ რო ბა სა  და  უსაფ რ თხო ე ბას.  ეს  ახა ლი  სამ შ ვი დო ბო 
ტრაქტატის  იმ გ ვა რი ფუნ ქ ცი ური  ეკ ვი ვა ლენ ტის  შე მუ შა ვე ბის  მცდე ლო ბა  იყო, 
რაც ცი ვი ომის დას რუ ლე ბას და უს ვამ და ბე ჭედს. ხსე ნე ბუ ლი პრო ცე სი პა რი ზის 
ქარ ტი ის ხელ მო წე რით და იწყო და შემ დ გ ომ ში მას ევ რო პის უსაფ რ თხო ე ბი სა 
და თა ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის  (ეუთო) ეგი დით არა ერ თი სხვა შე თან ხ
მე ბაც მოჰ ყ ვა.

ამ ახა ლი „თამაშის წე სე ბის“ თა ვი და თა ვი კი იყო პი რო ბა, რომ საზღ ვ რე
ბი იარა ღის ძა ლით აღარ შე იც ვ ლე ბო და, ყვე ლა დიდ სა თუ მცი რე სა ხელ მწი
ფოს ექ ნე ბო და უფ ლე ბა ერ თ ნა ი რად და ცუ ლი ყო ფი ლი ყო და თა ვად აერ ჩი ა 
უსაფ რ თხო ე ბის რო მელ ალი ან ს ში გა წევ რი ა ნედებო და. ამა ვე წე სე ბის თა ნახ
მად,  ერ თხელ და სა მუ და მოდ უნ და უარი ეთქვათ იმ დრო მოჭ მუ ლ აზ როვ ნე
ბაზე,  რაც  ე.წ.  გავ ლე ნა თა  სფე რო ე ბის  არ სე ბო ბას  გუ ლის ხ მობ და.  ყვე ლა  ეს 
ახა ლი წე სი თუ პი რო ბა, გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით თა ვი სე ბური „უფლებათა 
დეკ ლა რა ცი ა“ იყო, რა საც უნ და დაყ რ დ ნო ბო და კი დეც ევ რო პუ ლი უსაფ რ თხო
ე ბის  ეს  ახა ლი წეს რი გი.  ეს  იყო მცდე ლო ბა, დე მოკ რა ტი უ ლი მშვი დო ბა დამ
ყა რე ბუ ლი ყო მთელს ევ რო პა ში,  ბო ლო მო ღე ბო და  კონ ტი ნენ ტის ცი ვი ომის
დ რო ინ დელ ორ პო ლუ სად გახ ლე ჩას, გე ო პო ლი ტი კურ მე ტო ქე ო ბას და ახ ლა 
უკ ვე კოოპერატიულ თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე აგე ბულ უსაფ რ თხო ე ბას დას დე ბო და 
სა თა ვე.  რუ სე თი  ყველა  მოლაპარაკების  სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი  პარ ტ ნი ო რი  და 
თა ნა მო ნა წი ლე იყო – აკი შე თან ხ მე ბებს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენ ტის 
ხელმოწერაც ადასტურებს...

მაგ რამ, რუ სე თის გა და სა ხე დი დან პრობ ლე მა სწო რედ ის იყო, რომ თა მა
შის ამ გ ვა რი წე სე ბი ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის გა ფარ თო ე ბას აკა ნო ნებ და მის 
უშუ ა ლო სი ახ ლო ვეს. არა და, რო გორც კი სა კუ თა რი გე ზის არ ჩე ვის შე საძ ლებ
ლო ბა მი ე ცათ,  ად რე საბ ჭო თა იმ პე რი ა ში შე მა ვა ლი თით ქ მის  ყვე ლა ქვე ყა ნა 
და უ ყოვ ნებ ლივ შე ე ცა და და სავ ლე თი სა კენ ექ ნა პი რი, უსაფ რ თხო ე ბის გა რან
ტი ე ბი უშუ ა ლოდ ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა გან მი ე ღო და იმა ვე ხა რის
ხის უსაფ რ თხო ე ბი თა თუ კე თილ დღე ო ბით ესარ გებ ლა, რაც უკ ვე ათ წ ლე უ ლე
ბის  განმავლობაში  არ სე ბობ და  და სავ ლეთევ რო პელ თათ ვის.  ამის  პა სუ ხად, 
და სავ ლეთ მა  მოქ მე დე ბის  სტრა ტე გია  ორი  მი მარ თუ ლე ბით  და სა ხა:  თან  ამ 
ახალ წევ რებს უხ ს ნი და კარს და თან რუ სეთ საც იმ გ ვარ პი რო ბებს სთა ვა ზობ
და, რა საც რუ სე თის მას თან და ახ ლო ე ბა უნ და მო ყჰო ლო და. ამ გ ვა რი სტრა ტე
გი ის ლო გი კა რო გორც ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის და სავ ლურ 
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 ორ ბი ტა ზე მოქ ცე ვას, ასე ვე მოს კოვ თან უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბებს გუ ლის
ხ მობ და – ორი ვე მხა რი სათ ვის მი სა ღე ბი პი რო ბე ბი თა და ტემ პე ბით. შე სა ბა მი
სად, და სავ ლეთ მა მოს კოვს ნა ტოსთან და ევ რო კავ შირ თან პარტნიორობის 
ახალი  სტილი  და  გაძლიერებული  ეუთო  შეს თა ვა ზა  –  როგორც  ერთიანი, 
თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის შენების სტრატეგიის ნაწილი.

თავ და პირ ვე ლად, ბო რის ელ ცი ნის პრე ზი დენ ტო ბის დროს, მარ თა ლია უხა
ლი სოდ, მაგ რამ მოს კო ვი მა ინც აჰ ყ ვა ამ გეგ მას; ოღონდ სა ბო ლო ოდ, ხსე ნე
ბულ მა სტრა ტე გი ამ მა ინც მარ ცხი გა ნი ცა და და რატომ მოხ და ასე, ამ კითხ ვა ზე 
პა სუ ხის გა ცე მას  მოგ ვი ა ნე ბით შე ვეც დე ბით,  ახ ლა კი  ვიტყ ვით მხო ლოდ, რომ 
2008 წლის ზაფხულ ისათ ვის მოს კოვ მა არა თუ ზურ გი აქ ცია და სავ ლეთს, არა მედ 
სულ უფ რო და უფ რო მზარ დი ნა ცი ო ნა ლიზ მი სა და რე ვი ზი ო ნიზ მის ფონ ზე, უკ ვე 
ევ რო პუ ლი სის ტე მის წი ნა აღ მ დე გაც აღი მაღ ლა ხმა – იმ მო ტი ვით, თით ქოს და 
ეს სის ტე მა რუ სე თის ინ ტე რე სებს ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და და ბო რო ტა დაც სარ გებ
ლობ და ქვეყ ნის დრო ე ბი თი შე სუს ტე ბით. მოს კო ვის მი ერ წი ნა ორი ათ წ ლე უ ლის 
გან მავ ლო ბა ში ხელ მო წე რი ლი ის დო კუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ე ხე ბო და ქვეყ ნე ბის 
უფ ლე ბას – თა ვად აერ ჩი ათ მო კავ ში რე ე ბი და პარ ტ ნი ო რე ბი, იმ ხა ნად კრემ ლის
თ ვის ფა რა ტი ნა ქა რალ დე ბად იყო ქცე უ ლი, რა კი  მოს კოვს სა ბო ლო ოდ გა და
ეწყ ვი ტა – აღეკვეთა მე ზობ ლე ბის სწრაფ ვა და სავ ლე თი სა კენ.

სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს ომი იქ ნებ მართლაც 
მცი რე მას შ ტა ბი ა ნი იყო, მაგ რამ ბევ რი მნიშვნელოვანი კითხ ვა და ბა და ევ რო
პუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის მო მა ვალ თან და კავ ში რე ბით. ის, რის შექ მ ნა საც დიპ ლო
მა ტებ მა – ევ რო პუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მის „არქიტექტორებმა“ – ორი ათე
უ ლი წე ლი შე ა ლი ეს, 2008 წლის აგ ვის ტო ში ერ თ ბა შად და იმ ს ხ ვ რა: ამ კონ კ რე
ტულ შემ თხ ვე ვა ში მყი ფე აღ მოჩ ნ და ყვე ლა ის ნორ მა, პრინ ცი პი და მე ქა ნიზ მი, 
რა საც, სა ვა რა უ დოდ, მო მა ვალ ში ამ გ ვა რი კონ ფ ლიქ ტე ბი უნ და აღეკ ვე თა. მოს
კო ვი მის საზღ ვ რებ თან ომს კვლა ვინ დე ბუ რად სა კუ თა რი გავ ლე ნის სფე რო ე
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის აუცი ლებ ლო ბით ამარ თ ლებ და, მაშინ, როცა ახა ლი სის ტე მა 
სწო რედ ამ ცნე ბის ხმა რე ბი დან ამო ღე ბას ით ვა ლის წი ნებ და! მოკ ლედ, ერ თ ერ
თი მი ზე ზი, რის გა მოც XX საუკუნის ევ რო პა ში უსაფ რ თხო ე ბის კენ გა დად გ მუ ლი 
ნა ბი ჯე ბი უშე დე გო აღ მოჩ ნ და, სწო რედ ის გახ ლ დათ, რომ და ძა ბუ ლო ბის კე
რე ბის წარ მოქ მ ნი სას (ეს კი ხში რად ისეთ გე ოგ რა ფი უ ლად და შო რი შო რე ბულ 
ქვეყ ნებ ში ხდე ბო და, რო მელ თა სა ხე ლი ცა და ად გილ მ დე ბა რე ო ბაც ბევ რი სათ
ვის მა ნამ დე სა ერ თოდ უც ნო ბი იყო) დი დი სა ხელ მ წი ფო ე ბი უშუ ა ლო ჩა რე ვას 
ერი დე ბოდ ნენ – ან თა ვად სა კითხი მი აჩ ნ დათ გა და უჭ რე ლად, ან ესა თუ ის ქვე
ყა ნა – ნაკ ლებ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად, ან ერ თ ერ თი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე – იმ დე
ნად ძლი ე რად, ერ ჩივ ნათ თა ვი შე ე კა ვე ბი ნათ ძა ლის გა მო ყე ნე ბი სა გან; არა და, 
სწო რედ ამ გ ვა რი  პო ლი ტი კის  გა მო ძა ხი ლი  იგ რ ძ ნო ბა რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს 
აგ ვის ტოს ომ შიც.
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აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც ჯე რაც არ სე ბობს იმ კითხ
ვებ თან და კავ ში რე ბით, რო გორ და რა ტომ და იწყო ეს ომი, რო გორ დამ თავ რ და 
და რა მნიშ ვ ნე ლო ბა მი ე ნი ჭე ბა  მო მავა ლში – წი ნამ დე ბა რე წიგ ნის და წე რის ერ
თი მი ზა ნი ისი ცა ა, მე ტი სიცხა დე შე ვი ტა ნო ამ სა კითხ ში. ამასთანავე, დარ წ მუ ნე
ბუ ლი ვარ, ყვე ლას გვმარ თებს უფ რო ღრმად ჩა ვუკ ვირ დეთ, რაში იყო შეცდომა 
და რას უქა დის მსგავ სი მოვ ლე ნე ბი რო გორც ზო გა დად და სავ ლურ პო ლი ტი კას, 
ისე – უშუ ა ლოდ ევ რო პა საც. ბო ლო ორი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, ჩე მი პრო
ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბა იმ თა ვით ვე თე ო რი ულ, შემ დეგ კი უკ ვე პრაქ ტი კულ თა ნა
მო ნა წი ლე ო ბას გუ ლის ხ მობ და იმ კოოპერატიული ევ რო პუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, რა მაც, მე თუ მკითხავთ, 2008 წლის აგ ვის ტო ში სრუ ლი მარ ცხი 
გა ნი ცა და. იმე დი მაქვს, ეს წიგ ნი და სავ ლეთს სარ კე ში ჩა ა ხე დებს და ბევრს ამ 
მარ ცხის მთავარი მი ზე ზე ბის გაც ნო ბი ე რე ბა შიც და ეხ მა რე ბა.

ჩე მი აზ რით, აუცი ლე ბე ლია მკაც რად შე ვა ფა სოთ აშ შ  სა და ევ რო პის სტრა
ტე გი ა, თუ კი გვსურს, სა მო მავ ლოდ სწო რი დას კ ვ ნე ბი გა მო ვი ტა ნოთ. ზო გა დად, 
ეს ომი სე რი ო ზუ ლი მარ ცხის გა მო ხა ტუ ლე ბაა და მი სი შე დე გე ბი არა მხო ლოდ 
სა ქარ თ ვე ლო სა და რუ სე თის თ ვი საა გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი. უნ და გა ვი აზ როთ, 
რო გორ და რა ტომ  მოხ და  ყო ვე ლი ვე:  ამ ომს  არც დღეს და უ კარ გავს  მნიშ ვ
ნე ლო ბა და  არა მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ბევ რი გა და უჭ რე ლი სა კითხი რჩე ბა 
დღის  წეს რიგ ში.  იგი  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა,  რამ დე ნა დაც  ჩვენჩვე ნი  გაკ ვე თი ლი 
გვაქვს სას წავ ლი – ევ რო პუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის მო მავ ლის შესახებ და არ სე ბი
თი შე კითხ ვე ბიც ჩნდე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, ურ თი ერ თო ბის რა ფორ მე ბი 
უნ და გა მო ნა ხონ აშშმა და ევ რო პამ ახალ დე მოკ რა ტი ებ თან, რა ბე დი ელის 
და სავ ლურ ალი ან სებს, რა ენა ზე ვე ლა პა რა კოთ სულ უფ რო და უფ რო აგ რე სი
ულ რუ სეთს, რო მე ლიც მე ზობ ლებ ზე ძვე ლი გავ ლე ნის აღ დ გე ნას ლა მობს და 
იმა ზეც დავ ფიქ რ დეთ, ამ ახალ ეპო ქა ში ევ რო პუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის წე სე ბის ხე
ლახ ლა და წე რაც ხომ არ მოგ ვი წევს...

ამ წიგ   ნ   ში გა  მოთ   ქ   მუ  ლი მო  საზ   რე  ბე  ბი 5 მთა  ვარ თე  ზი  სად შე  იძ   ლე  ბა შე  ჯამ  
დეს: ჯერ ერ   თი, ომი არ გა  მარ   თუ  ლა ტე  რი  ტო  რი  ის, უმ   ცი  რე  სო  ბა  თა უფ   ლე  ბე  ბი  სა 
თუ აფხა  ზე  თი  სა და სამ   ხ   რეთ ოსე  თის სე  პა  რა  ტის   ტუ  ლი რე  გი  ო  ნე  ბის სა  მო  მავ   ლო 
სტა  ტუ  სის გა  მო – რუ  სე  თი აცხა  დებს, თით   ქოს  „იძულებული გახ   და“ სა  ქარ   თ   ვე 
ლოს  მხრი  დან  სამ   ხ   რეთ ოსეთ   ში  გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი  აგ   რე  სი  ის  პა  სუ  ხად  ჩა 
რე  უ  ლი  ყო და ის,  უბ   რა  ლოდ, თა  ვის  სამ   შ   ვი  დო  ბო  ებ   სა და მო  ქა  ლა  ქე  ებს  იცავ  
და.  ყვე  ლა  ფე  რი  ეს თი  თი  და  ნაა  გა  მო  წო  ვი  ლი:  არა  ვის   თ   ვის  სა  დავო არ არის, 
რომ რუ  სეთ      სა  ქარ   თ   ვე  ლოს  ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბი  ნამ   დ   ვი  ლად და  ძა  ბუ  ლი  იყო და 
ეს კონ   ფ   ლიქ   ტე  ბიც – რეალური. მაგრამ, ომის უმ   თავ   რე  სი მი  ზე  ზი გე  ო  პო  ლი  ტი 
კუ  რია – სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  სავ   ლე  თი  სა  კენ ეჭი  რა თვა  ლი, რუ  სე  თი კი ამას ვერ 
შე  ე  გუ  ა. ამ და  პი  რის   პი  რე  ბა  ში მოს   კოვ   მა ხსე  ნე  ბუ  ლი კონ   ფ   ლიქ   ტე  ბი სა  ბა  ბად და 
სა  შუ  ა  ლე  ბად, უფ   რო ფარ   თო რუ  სუ  ლი სტრა  ტე  გი  ის ნა  წი  ლად გა  მო  ი  ყე  ნა, რა  თა 
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 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს   თ   ვის წო  ნას   წო  რო  ბა და  ე  კარ   გ   ვი  ნე  ბი  ნა, სა  კუ  თა  რი გავ   ლე  ნის ქვეშ 
მო  ექ   ცია და თბი  ლი  სის პრო   და  სავ   ლუ  რი მის   წ   რა  ფე  ბე  ბიც სა  ბო  ლო  ოდ ჩა  ეკ   ლა.

რუ სე თი ყვე ლა ნა ი რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და და ხელს უშ ლი და სა ქარ თ ვე 
ლოს მცდე ლო ბას,  მი სი  ის ტო რი უ ლი გავ ლე ნის  სფე რო დან გა მო სუ ლი ყო და 
და სავ ლეთს მი ჰკედ ლე ბო და: სა ქარ თ ვე ლოს პრო და სავ ლუ რი,  დე მოკ რა ტი უ ლი 
ექ ს პე რი მენ ტის  წარ მა ტე ბით დაგ ვირ გ ვი ნე ბის  შემ თხ ვე ვა ში,  ამ გ ვა რი  ვი თა რე
ბა უკ ვე მთელ ამი ერ კავ კა სი ა ზე და, სა ვა რა უ დოდ, რუ სე თის შე მად გენ ლო ბა ში 
შე მა ვალ  ჩრდილოეთ  კავ კა სი ა ზეც  აისა ხე ბო და.  მოს კო ვის  გა და სა ხე დი დან, 
სა ქარ თ ვე ლო სა  და  უკ რა ი ნა ში  სა მარ თ ლი ა ნი,  დე მოკ რა ტი უ ლი  არ ჩევ ნე ბის 
ჩა ტა რე ბის ფაქ ტი,  იმის საპირისპიროდ, რომ ოლი გარ ქი ას თა ვი სი გა საყ ვა ნი 
ხალ ხი წინასწარ შეერჩია, სა ხი ფა თო პრე ცე დენტს ქმნი და. მე ტიც – ამ ქვეყ ნებ ში 
ოლი გარ ქი უ ლი რე ჟი მე ბის დამხობას სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობამ 
შეუწყო  ხელი. თუ კი  უკ რა ი ნა და  სა ქარ თ ვე ლო ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის 
გზას და ად გე ბოდ ნენ და და სავ ლე თის ნა წი ლად ქცე ვა საც მო ა ხერ ხებ დ ნენ, რუ
სე თის მმარ თ ვე ლი კლა სის ზღაპ რე ბი – შინ  „სუვერენული დე მოკ რა ტი ის“ არ
სე ბო ბი სა და გა რეთ – „რუსეთის ძვე ლი დი დე ბის აღ დ გე ნის“ თა ო ბა ზე, საპ ნის 
ბუშ ტი ვით შე იძ ლე ბო და გამ ს კ და რი ყო.

ამ  კონ ფ ლიქ ტის  დანიშნულება  არ  გახ ლ დათ  მხო ლოდ  იმ  ძველ თაძ ვე
ლი დი ლე მის დადასტურება,  რაც  ითვალისწინებს  რომ რუ სე თი თავს  უსაფ
რ თხოდ მხო ლოდ იმ  შემ თხ ვე ვა ში  გრძნობს, რო ცა  მო საზღ ვ რე  ქვეყ ნე ბი  მის 
კონ ტ როლს ემორ ჩი ლე ბი ან და თავს და უც ვე ლად გრძნო ბენ: არ უნ და გა მო
ი რიცხოს  ისიც, რომ რუ სე თის  სა გა რეო  პო ლი ტი კა ში  ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის, 
რო გორც რუ სე თის გავ ლე ნის გაძ ლი ე რე ბის სა შუ ა ლე ბა, სულ უფ რო და უფ რო 
მეტ  მნიშ ვ ნე ლო ბას  იძენს.  მოს კო ვის  მი ზა ნი  ენერ გოწყა რო ე ბი სა და  ევ რო პი
სათ ვის მა თი მი წო დე ბის გზე ბის ცალ მ ხ რი ვად გა კონ ტ რო ლე ბა იყო, თბი ლი სი 
კი სწო რედ იმ კო ა ლი ცი ის ნა წი ლად მო ი აზ რე ბო და, რო მე ლიც ამ ვი თა რე ბის 
შეც ვ ლას ცდი ლობს კას პი ის რე გი ო ნი დან – რუ სე თის გვერ დის ავ ლით და სავ
ლე თი სა კენ ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბის შე საქ მ ნე ლად. კრემ ლ მა ღი ად გა ნუცხა და 
თბი ლისს, თა ვად აერ ჩია, მოს კო ვის მხა რეს დად გე ბო და თუ და სავ ლე თის, არც 
ის და უ მა ლავს, რომ აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის გა ყი ნუ ლი კონ ფ ლიქ ტე
ბის გა დაჭ რაც სა ქარ თ ვე ლოს მხრი დან ამ უმ თავ რე სი კითხ ვის პა სუხ ზე იქ ნე ბო
და და მო კი დე ბუ ლი. თუ კი სა ქარ თ ვე ლო და სავ ლე თი სა კენ სწრაფ ვა ზე იტყო და 
უარს და რუ სე თის  მოთხოვ ნებს და ჰყა ბულ დე ბო და, და ბე ჯი თე ბით  შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას – აღარც ეს ომი და იწყე ბო და. მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლომ ასე მოქ ცე ვა არ 
ისურ ვა და ამ ორი ქვეყ ნის ურ თი ერ თო ბაც იმ დე ნად და ი ძა ბა, შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
კონ ფ ლიქ ტი უკ ვე გარ და უ ვა ლი გახ და.

ის, რაც 7 აგ ვის ტოს მოხ და, გა ცი ლე ბით უფ რო ხან გ რ ძ ლი ვი და რთულ სი უ
ჟე ტი ა ნი დრა მის მხო ლოდ ბო ლო მოქ მე დე ბა იყო. რო ცა მოს კო ვი სა ბო ლოოდ 
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