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ბაიდენის გლობალური დემოკრატიის იდეა ავღანეთის 

შემდეგ: რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველომ? 
 

ნინო სამხარაძე1 
 

ჯო ბაიდენის ხედვა გლობალური დემოკრატიის შესახებ აშშ-ის მიმდინარე 
საგარეოპოლიტიკურ სტრატეგიაში იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მას „ბაიდენის 
დოქტრინადაც“ მოიხსენიებენ (Brands 2021). ჯერ კიდევ ახალი ადმინისტრაციის პირველ 
დღეებში არსებობდა გარკვეული მოსაზრებები, რომ ამ იდეას არაერთი ხარვეზი ჰქონდა 
(Adler and Wertheim 2020). ბოლო პერიოდში კი, ამას ისიც დაემატა, რომ ავღანურმა აგვისტომ 
ვაშინგტონის „დემოკრატიების კოალიციის“ ლიდერობის გაცხადებული ამბიცია (Biden 2020) 
ახალი გამოცდის წინაშე დააყენა. 
 
გლობალური დემოკრატიის შესახებ აშშ-ის ხედვა მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, 
როგორც გარდამავალი დემოკრატიისათვის, რომელსაც ვაშინგტონთან სტრატეგიული 
პარტნიორობის გაღრმავების ამბიცია აქვს (Samkharadze 2021a). ამ ფონზე, განსაკუთრებულად 
საყურადღებოა ბაიდენის მიერ დაანონსებული დემოკრატიის სამიტი, რომელიც დეკემბერში 
უნდა გაიმართოს და, რომლის ფარგლებშიც, მთავარ ამოცანად დასახულია კორუფციასთან 
ბრძოლა, ავტორიტარიზმთან დაპირისპირება და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა აშშ-ის 
საზღვრებს გარეთ (The White House 2021b).  
 
ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, აუცილებელია, საქართველოში გააქტიურდეს დისკუსია 
იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევებს უპირისპირდება ჯო ბაიდენი გლობალური დემოკრატიის 
სტრატეგიის მშენებლობისას და რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველომ. 
 
 

ბაიდენის ამბიცია გლობალური დემოკრატიისთვის ბრძოლაში 
 

ჯო ბაიდენის ხედვა გლობალური დემოკრატიის შესახებ წინასაარჩევნოდ გამოკვეთილად 
მოიაზრებდა მსოფლიოში დემოკრატიის დაღმავალ ტენდენციასთან დაპირისპირებას (The 

 
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უმცროსი ანალიტიკოსი.  
 

 GIP პოლიტიკის მემორანდუმი                                                    სექტემბერი 2021 / გამოცემა #48 



2 | w w w . g i p . g e  
 

Economist Intelligence Unit 2021): ბაიდენი კამპანიის დროს აცხადებდა, რომ მას აქვს ამბიცია, 
აშშ მომძლავრებულ ავტორიტარიზმთან ბრძოლის ლიდერი გახდეს (Biden 2020). სხვადასხვა 
მოსაზრების მიხედვით, მის გლობალური დემოკრატიის ხედვას არაერთი დილემური 
საკითხი ახლავს თან. ამ ეტაპზე, არსებობს სამი ძირითადი თავისებურება, რაც უნდა 
გაითვალისწინოს ყველა იმ სახელმწიფომ, რომელიც ამ გეგმისგან რაიმეს მოელის. 
 
დიპლომატ ბაიდენის პრაგმატიზმი პრეზიდენტ ბაიდენის იდეალიზმის პირისპირ 
 
როგორც წესი, ჯო ბაიდენი პრაგმატულ დიპლომატად მიიჩნევა. პრაგმატული იყო მისი 
ხედვა თავისუფალი სამყაროს შესახებ ბუშის და ობამას ადმინისტრაციების დროს (Brands 
2021; Traub 2021). თუმცა, ბაიდენის ამჟამინდელ რიტორიკაში გლობალური თავისუფლების 
შესახებ უფრო გაბედული ტონი შეიმჩნევა და ჭარბობს მსოფლიოს გარშემო დემოკრატიის 
არა მხოლოდ „ხელშეწყობა“ (promotion) არამედ „დაცვისთვის ბრძოლა“ (fight to defend) (The 
White House 2021a). ამ ფაქტორის გამო, ზოგიერთი მკვლევარი ბაიდენის გეგმას 
სკეპტიციზმით უყურებს (Traub 2021): ერთი შეხედვით, მისი დიპლომატიის სტილი და 
დემოკრატიისადმი ამჟამინდელი მიდგომა თანხვედრაში არ არის. 
 
თუმცა, სასწორის მეორე მხარეს აშშ-ის სწრაფი ცვლილებებისადმი მიდრეკილი 
სტრატეგიული ინტერესი დგას: პრეზიდენტ ბაიდენის ხედვა, დიდწილად, დიდ 
მოთამაშეებთან - არადემოკრატიულ რუსეთთან და ჩინეთთან - კონკურენციის კონტექსტს 
დაექვემდებარა, რამაც ხელი შეუწყო გლობალური დემოკრატიის აქტუალიზაციას მის 
საგარეოპოლიტიკურ დღის წესრიგში. ბაიდენის ამერიკას არადემოკრატიულ მოპაექრეებთან 
შეჭიდება ისეთ „დაღმავალ“ დემოკრატიებთან პარტნიორობით უწევს, როგორიცაა, 
მაგალითად, ნატოს წევრი თურქეთი, ევროკავშირის წევრი უნგრეთი და პოლონეთი, და სხვა 
(The Economist 2020). როგორც თავად პრეზიდენტი ამბობს, დემოკრატიებისა და 
ავტოკრატიების დაპირისპირება თანამედროვე ეპოქის განმსაზღვრელია, რადგან სწორედ 
ახლა წყდება, მმართველობის რა ფორმა წარმართავს 21-ე საუკუნეს (Brands 2021). 
 
შესაბამისად, აშშ-ის საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვის ამ ეტაპზე, როდესაც ქვეყანა აქტიურად 
იწყებს დონალდ ტრამპის მიერ დაზიანებული ტრადიციული პარტნიორობებისა და 
ლიდერის პოზიციის აღდგენას (Samkharadze 2021a), ამერიკას ისე სჭირდება თავის გარშემო 
სტაბილური დემოკრატიული რეჟიმები, როგორც არასდროს (Vindman 2020). ამგვარად, 
ლოგიკურია მოლოდინი, რომ ვაშინგტონი და პირადად ბაიდენი ყველაფერს გააკეთებს 
იმისთვის, რათა გლობალური დემოკრატიის იდეა წარმატებულ პროექტად იქცეს. 
 
რიტორიკა VS სტრატეგია 
 
მეორე საკითხი, რაც ბაიდენის გლობალური დემოკრატიის ხედვის შესახებ დისკუსიაში 
არსებობს, არის ის, თუ რამდენად ძლიერია ურთიერთკავშირი პრეზიდენტის რიტორიკასა 
და რეალურ სტრატეგიას შორის. მისი თქმით, არ შეიძლება, რომ 21-ე საუკუნეში ვინმეს ეჭვი 
ეპარებოდეს დემოკრატიის ქმედითობაში (Brooks 2021). ლოგიკურია, რომ ამგვარი 
ენთუზიაზმი შედეგებზე ორიენტირებული სამოქმედო გეგმის გარეშე აშშ-ის ეროვნული 
ინტერესებისთვის დიდად სარგებლიანი ვერ იქნება. შესაბამისად, გარკვეული კითხვის 
ნიშნის ქვეშ დგას, არის თუ არა ვაშინგტონი მზად გაცხადებული მიზნის რეალურად 
განხორციელებისთვის. დეკემბერში დაანონსებული სამიტი, შესაძლოა, ამ პროცესის 
დასაწყისად მივიჩნიოთ. 
 
თუმცა, იმისათვის, რომ დემოკრატიის სამიტის იდეა უფრო გრძელვადიან და ეფექტიან 
სტრატეგიად იქცეს, ვაშინგტონს სჭირდება, რომ იფიქროს თავისი მოკავშირე შემდგარი ან 
გარდამავალი დემოკრატიების გაძლიერებაზე ორი დიდი სტრატეგიული კონკურენტის - 
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რუსეთის და ჩინეთის - ინტერვენციასთან გამკლავების კონტექსტში (Quirk 2021). ბაიდენმა 
უნდა დაამტკიცოს, რომ ავტოკრატია არ არის მმართველობის საუკეთესო ფორმა, 
განსაკუთრებით, როცა საქმე მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას ეხება, 
როგორც ამას ერთპარტიული ჩინეთის მზარდი ეკონომიკური დომინაცია, შეიძლება, 
აჩვენებდეს (Wright 2021). შესაბამისად, დეკემბრის სამიტისგან არსებობს კონკრეტული 
სტრატეგიის შეთავაზების მოლოდინი, რომელიც იქნება ილუსტრაცია, რომ აშშ მოკავშირე 
დემოკრატიების ალიანსს, ავტოკრატიულ კონკურენტებთან დაპირისპირებისას, 
მნიშვნელოვან კომპონენტად მიიჩნევს. 
 
დემოკრატია ქვეყნის შიგნით და გარეთ 
 
კიდევ ერთი თავისებურება, რაზეც ხშირად კეთდება აქცენტი პოსტ-ტრამპისტულ ამერიკაში, 
არის დემოკრატიის მდგომარეობა ქვეყნის შიგნით. 2021 წლის დასაწყისში, ვაშინგტონში, 
კაპიტოლიუმის შენობაში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ანტიდემოკრატიული 
ტენდენციები ქვეყნის შიგნითაც არსებობს. ცხადი გახდა, რომ ბაიდენს შიდა ექსტრემისტულ 
ძალებთანაც მოუწევდა ბრძოლა. აქედან გამომდინარე, ჩნდება კრიტიკა, რომ გლობალურ 
დემოკრატიაზე გაძლიერებული ფინანსური თუ სხვა რესურსების დახარჯვის ნაცვლად, მან 
ჯერ „საკუთარი ქვეყანა უნდა გააჯანსაღოს“ და დაიცვას არადემოკრატიული 
ტენდენციებისგან (Goldgeier & Jentleson 2020; Crowley 2021). 
 
თუმცა, ზოგიერთი მოსაზრებით, სწორედ დემოკრატიის სამიტი იქნება ის ხელშემწყობი 
ინსტრუმენტი, რითაც აშშ დემოკრატიული ღირებულებების გამყარებას შეუწყობს ხელს 
ქვეყნის შიგნითაც (Brown, Carothers & Pascal 2021). ამასთან, მსოფლიოში დემოკრატიები 
იმდენად სწრაფად მიდიან დაღმავალი ტენდენციით, რომ აშშ-ს არ აქვს ფუფუნება, საკუთარი 
შიდადემოკრატიული განვითარება გლობალური დემოკრატიზაციის სტრატეგიისგან 
გამიჯნოს (Quarcoo 2021).  
 
ამგვარად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ბაიდენის ხედვით, აშშ-ის ეროვნული 
ინტერესებისთვის გლობალური დემოკრატიის იდეის წარმატება მნიშვნელოვანი ასპექტია 
შიდაპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარეც. ვაშინგტონს, ასევე, გაუჭირდება დიდ 
მოთამაშეებთან კონკურენციაში შესვლა, თუკი მას სტრატეგიულ პარტნიორებად სუსტი 
დემოკრატიები ეყოლება (Traub 2021). 
 
 

შეცვლის თუ არა ავღანური აგვისტო ამერიკული დემოკრატიის ხედვას? 
 

2021 წლის მოვლენებმა ავღანეთში, აშშ-ის საერთაშორისო ჩართულობასთან დაკავშირებით, 
არაერთი ტენდენცია გამოკვეთა, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს „ბაიდენის დოქტრინაზე“ 
საუბრისას. თითქმის 20-წლიანი სამხედრო და სამოქალაქო ოპერაციის შემდეგ, დასავლური 
ჯარების ავღანეთიდან გასვლის შედეგად, ქვეყნის ინსტიტუტები გასაკვირად სწრაფად 
ჩამოიშალა და ხელისუფლება ხელში კვლავ თალიბანმა აიღო, რასაც საერთაშორისო 
საზოგადოება ამერიკის სტრატეგიულ მარცხად მიიჩნევს (Mankoff 2021). პრეზიდენტი 
ბაიდენი აშშ-ის პოზიციებს იცავს არგუმენტით, რომ მისიის მიზანი ავღანეთში არასდროს 
ყოფილა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა (The White House 2021c). თუმცა, 
ავღანეთის შემთხვევა, შეიძლება, რამდენიმე დასკვნის გამოტანის საშუალებას იძლეოდეს 
ბაიდენის ხედვის შესახებ გლობალურ დემოკრატიაზე აშშ-ის მოკავშირე 
დემოკრატიებისთვის. 
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ავღანეთის მოვლენების შემდეგ ბაიდენს ორი მნიშვნელოვანი საკითხი ექნება დღის 
წესრიგში: ერთი მხრივ, ეს არის საკუთარი, როგორც გამოცდილი და საიმედო საგარეო 
პოლიტიკის წარმმართველი ლიდერის, იმიჯის განმტკიცება, მეორე მხრივ, იმის ჩვენება, რომ 
აშშ, როგორც გლობალური ლიდერი, კვლავ გეოპოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზეა. 
მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთის დატოვება ბაიდენამდე ორ პრეზიდენტს - ბარაკ ობამას 
და დონალდ ტრამპსაც - სურდათ, და ამ საკითხის გარშემო აშშ-ში მეტნაკლები 
საზოგადოებრივი თანხმობა არსებობდა, ავღანეთის მისიის დასრულების ოპერაცია 
ბაიდენის, როგორც კომპეტენტური მმართველის, იმიჯისთვის საკმაოდ დიდი დარტყმა 
აღმოჩნდა (Montanaro 2021) (ცხრილი 1). 
 

 

ცხრილი 1: საზოგადოება მხარს უჭერს ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანას, და დაბალ შეფასებას აძლევს ბაიდენის 
მიერ ოპერაციისთვის თავის გართმევას. აგვისტო, 2021. წყარო: https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/08/31/majority-of-u-s-public-favors-afghanistan-troop-withdrawal-biden-criticized-for-his-handling-of-
situation/  

 
მოვლენების ამგვარი შემობრუნება, თავისთავად, განპირობებულია არა იმით, რომ ამერიკამ 
ავღანეთი დატოვა, არამედ იმით, თუ როგორ მოხდა ეს (Khalid 2021). შესაბამისად, 
ბაიდენისთვის სხვა საგარეოპოლიტიკური მიზნების, განსაკუთრებით, გლობალური 
დემოკრატიის პროექტის, წარმატებით განხორციელებას, შესაძლოა, სასიცოცხლო  
მნიშვნელობაც კი ჰქონდეს.  
 
ამასთან, მაშინ, როცა ბაიდენის მთავარი გლობალური მიზანი ავტოკრატიებთან შედარებით 
დემოკრატიის უპირატესობის დამტკიცებაა, ავღანური სახელმწიფო ინსტიტუტების 
თეოკრატიული თალიბანის ხელში ელვის სისწრაფით გადასვლა, ერთი შეხედვით, 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/08/31/majority-of-u-s-public-favors-afghanistan-troop-withdrawal-biden-criticized-for-his-handling-of-situation/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/08/31/majority-of-u-s-public-favors-afghanistan-troop-withdrawal-biden-criticized-for-his-handling-of-situation/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/08/31/majority-of-u-s-public-favors-afghanistan-troop-withdrawal-biden-criticized-for-his-handling-of-situation/
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საწინააღმდეგოს ამტკიცებს (Nicholas 2021). აშშ-ის, როგორც დემოკრატიული სამყაროს 
ფლაგმანის მიმართ, ნდობის აღსადგენად, ბაიდენს განსაკუთრებით სჭირდება იმის 
დემონსტრირება საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, რომ აშშ კვლავ დემოკრატიის 
ერთგულ და, ამავდროულად, საიმედო მხარდამჭერად რჩება (Nicholas 2021; The Washington 
Post 2021). ამ ფონზე, დეკემბრის დემოკრატიის სამიტი პოსტ-ავღანურ ეპოქაში ვაშინგტონის 
მთავარი აქცენტების განმსაზღვრელი ღონისძიება უნდა იყოს. 
 
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ავღანეთის მოვლენები, გეოპოლიტიკურ კონტექსტშიც, 
სავარაუდოდ, გარკვეულწილად, შეცვლის დიდ ძალებთან შეჯიბრის დინამიკას. 
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი, ამ ეტაპზე, ავღანეთში გააქტიურების თვალსაზრისით, 
ოფიციალურ ინტერესს არ გამოთქვამს, არსებობს მოსაზრება, რომ აშშ-ის გასვლამ მას 
არაერთი შესაძლებლობა გაუხსნა რეგიონში: მოსკოვს პოზიციების გამყარება შეუძლია 
როგორც ავღანეთში, ისე მის გარეთ, რადგან ავღანეთის სამეზობლოს პოსტ-საბჭოთა 
ნაწილზე მას უკვე აქვს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, კულტურული და პოლიტიკური 
გავლენა (Mankoff 2021). ამასთან, თალიბანის მმართველობის ქვეშ მყოფ ავღანეთთან საერთო 
ენას ისეთი დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშეები უფრო ადვილად გამოძებნიან, როგორიცაა 
ჩინეთი, ირანი და თურქეთი (The Economist 2021a), რადგან სამომავლოდ, არალიბერალური 
სახელმწიფოების გამაერთიანებელ ფაქტორად, შესაძლოა, სწორედ არადემოკრატიული 
მმართველობის სტილი მოიაზრებოდეს. 
 
 

დემოკრატიის სამიტი და საქართველოს პერსპექტივები 
 

დეკემბრისთვის დაანონსებული დემოკრატიის სამიტი „ბაიდენის დოქტრინის“ ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ის, თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში, 
დიდწილად, ნათელს მოჰფენს, თუ ვის მოიაზრებენ ვაშინგტონში „დემოკრატიების ბანაკის“ 
წევრად. სავარაუდოდ, აქტიური განხილვის საგანი იქნება ისეთი ევროპული „დაღმავალი“ 
დემოკრატიების ჩართვა, როგორიცაა პოლონეთი და უნგრეთი, ასევე, ნატოს წევრი თურქეთი, 
რომლის პრეზიდენტ რეჯებ თაიპ ერდოღანს ბაიდენი ავტოკრატიულ მმართველად 
მოიხსენიებს (The New York Times 2020). ამგვარად, ვაშინგტონისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, 
თუ რა შედეგებს აჩვენებენ მისი სტრატეგიული პარტნიორები დემოკრატიზაციის 
თვალსაზრისით და ეს ფაქტორი საქართველოსთვის, როგორც აშშ-ის სტრატეგიული 
პარტნიორისა და არაკონსოლოდირებული დემოკრატიისთვის, განსაკუთრებით 
საყურადღებო უნდა იყოს. 
 
რისი შეთავაზება შეუძლია საქართველოს გლობალური დემოკრატიისთვის? 
 
საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესში, აშშ-ის სტაბილური მხარდაჭერის 
შენარჩუნებისთვის, მნიშვნელოვანი ფაქტორია საზოგადოებისა და მმართველი ძალების 
კეთილგანწყობა დემოკრატიული ღირებულებებისადმი. მაგალითისთვის, ვაშინგტონში 
არსებობს მოსაზრება, რომ ავღანეთის შემთხვევაში, სწორედ ადგილობრივმა პოლიტიკურმა 
ელიტამ და ავღანურმა საზოგადოებამ განიცადა მარცხი, რადგან მათ ვერ მოახერხეს ქვეყნის 
ინტერესების გარშემო კონსოლიდაცია (The White House 2021c; Ruggiero 2021). ამის 
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გათვალისწინებით, საქართველოში სარისკო ტენდენციად უნდა მივიჩნიოთ ის, რომ 
დემოკრატიული რეფორმებისადმი და დასავლელი პარტნიორებისადმი ხელისუფლების 
რიტორიკა მის კეთილ ნებაზე საიმედოს არაფერს ამბობს. მმართველი პარტიის წევრები, 
პერიოდულად, აკრიტიკებენ ისეთ ინსტიტუტებს, როგორიცაა ვენეციის კომისია, 
დასავლელი პარტნიორი ქვეყნების საელჩოები, ევროპარლამენტარები და ა.შ. (Civil.ge 2021a; 
Civil.ge 2021c; Chichua 2021), რაც, საბოლოო ჯამში, ქვეყანას აშორებს ქვეყნის მართვის 
დასავლურ ღირებულებებს და იწვევს დემოკრატიული ინსტიტუტების ეროზიას ქვეყნის 
შიგნით. 
 
დემოკრატიის მოახლოებული სამიტისთვის, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები 
იქნება სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ჯანსაღი მედიაგარემო, ასევე, პოლიტიკური 
კონკურენციის ხარისხი და ადამიანის უფლებების ჯეროვანი დაცვა (Gearan 2021). 
სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა, რამდენიმე თვის წინ, თავად მისცა დიპლომატებს 
დავალება, რომ კონცენტრირდნენ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა დემოკრატიული 
რეფორმების ხელშეწყობა, ძალოვანი სტრუქტურების მიერ მოქალაქეების უფლებების 
შეზღუდვასთან, კორუფციასთან ბრძოლა და მასების პლურალისტურ ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა (Toosi 2021). ამ მკაცრი მოთხოვნების და, უკანასკნელ ხანს, 
განვითარებული მოვლენების ფონზე, საქართველო განსაკუთრებულ მიღწევებს ვერ 
აჩვენებს: ავტორიტეტულ საერთაშორისო ინდექსებში ქვეყანა დემოკრატიის ხარისხის 
კლებად ტენდენციას აფიქსირებს (Freedomhouse 2020; The Economist Intelligence Unit 2021). 
საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესზე კარგს არაფერს ამბობს არც ბრიუსელთან 
ურთიერთობების ბოლოდროინდელი დინამიკა - ზოგიერთი შეფასებით, საქართველოს 
ხელისუფლება „უპრეცედენტო დაპირისპირებაშია როგორც ევროკავშირთან, ისე აშშ-სთან“ 
(De Waal 2021; Samkharadze 2021c). ვაშინგტონამდე, ასევე, ხშირად აღწევს აშშ-ის და 
ევროკავშირის ქვეყნების საელჩოების კრიტიკული შეფასებები ქვეყანაში მიმდინარე 
სხვადასხვა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით (US Embassy 2021; 
Civi.ge 2021b). 
 
ამ ფონზე, მნიშვნელოვანია ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაც, რომლის 
მიხედვით, დემოკრატიისათვის აუცილებელი კომპონენტები, როგორიცაა სამართლიანი 
არჩევნები, მედიის დამოუკიდებლობა და ა.შ. ნაკლებად მნიშვნელოვან ეროვნულ 
საკითხებად მიიჩნევა, ხოლო მოსახლეობის ნახევარზე მეტი (51%) თვლის, რომ ქვეყანაში 
დემოკრატია საერთოდ არ არსებობს (ცხრილი 2, 3). 
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ცხრილი 2: რომელი ეროვნული დონის საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი? NDI. ივლისი, 2021. წყარო: https://bit.ly/3BXPOyB 

 

 

 

ცხრილი 3: თქვენი აზრით, საქართველოში ამჟამად არის დემოკრატია? NDI. ივლისი, 2021. წყარო: 
https://bit.ly/3BXPOyB  

 
გარდა ამისა, თუკი, საქართველოს შემთხვევაში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დასავლეთის 
სტაბილური ინტერესის ერთ-ერთი გარანტი აქამდე განხორციელებული პოლიტიკური, 
ფინანსური და სხვა ტიპის ინვესტიციაა (Georgian Institute of Politics 2021b), აშშ-ის 
ავღანეთიდან გამოსვლამ დაადასტურა, რომ არავის შეიძლება ჰქონდეს ვაშინგტონის 
რადარზე უპირობოდ დარჩენის იმედი. ზოგიერთი ამერიკელი ექსპერტის მოსაზრებით, 
ავღანეთის ერთ-ერთი გაკვეთილი სწორედ ის არის, რომ აშშ-მ თავი უნდა შეიკავოს თავისი 
რესურსების ისეთ ქვეყნებთან დახარჯვაზე, რომლებიც დემოკრატიზაციის პროცესისადმი 
მისწრაფებას ნაკლებად ავლენენ, რადგან ისინი, სინამდვილეში, იმდენად სუსტები არიან, 
რომ მათზე დრო და ენერგია ტყუილად დაიხარჯება (The Economist 2021b). ფინანსური 

https://bit.ly/3BXPOyB
https://bit.ly/3BXPOyB
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დახმარებების თუ პოლიტიკური ინტერესის პირობითობა აშშ-ის სტრატეგიის ნაწილია, რის 
შესახებაც, საქართველოს, ირიბად არაერთი შეხსენება მიუღია (Civil.ge 2021c). შესაბამისად, 
თუ საქართველო არ მოახდენს დემოკრატიზაციის პროცესისადმი და ინსტიტუციური 
მდგრადობისადმი ერთგულების დემონსტრირებას, არსებობს რისკი, რომ ის ვაშინგტონის და 
ზოგადად დასავლეთის სტრატეგიული ინტერესის სფეროს მიღმა აღმოჩნდება. ასეთი 
სცენარით მოვლენების განვითარება და საქართველოს საერთაშორისო იზოლაცია კი 
მხოლოდ რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებშია. 
 
რატომ არის დემოკრატიის სამიტი მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის? 
 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, აშშ-ისთვის გლობალური დემოკრატიის იდეას, დიდწილად, 
განსაზღვრავს მისი ეროვნულ-სტრატეგიული ინტერესები, როგორიცაა გამკლავება 
ავტორიტარული მმართველობისკენ მიდრეკილ ორ დიდ გლობალურ მეტოქესთან - 
რუსეთთან და ჩინეთთან (Quirk & Twining 2020). საქართველოსთვის, ამ შემთხვევაში, 
რუსეთისგან მომდინარე ჰიბრიდული საფრთხეები, ასევე, სავარაუდო ინტერვენცია 
საქართველოს შიდა საქმეებში, არის ის სფერო, რომელზე ორიენტირებაც თბილისს შეუძლია: 
ამერიკაში კარგად აქვთ გათვითცნობიერებული რუსეთისგან მომდინარე საფრთხე (Brands 
2021), და ამ კონტექსტში თბილისის მზაობა ვაშინგტონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი 
იქნება.  
 
რეგიონში საქართველოს, როგორც იმედისმომცემი დემოკრატიის როლი, გეოპოლიტიკური 
თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველო, ყარაბაღის კონფლიქტისა 
და დასავლეთ-თურქეთის ურთიერთობის დაძაბვის შედეგად, ბოლო პერიოდამდე, შავი 
ზღვის აღმოსავლეთით წარმატებული დემოკრატიზაციის ერთადერთ ფორპოსტად რჩებოდა 
(Samkharadze 2021a). ამ სტატუსის მინიმუმ შესანარჩუნებლად მაინც, კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ ქვეყნის შიგნით რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეფორმა 
განახორციელოს, რადგან ვერც საერთაშორისო კონიუნქტურა, ვერც გარე დახმარება და ვერც 
ვაშინგტონის გლობალური დემოკრატიისადმი ინტერესი, შიდა დინამიკის გარეშე, 
საქართველოს ვერ დაეხმარება დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობაში (Georgian 
Institute of Politics 2021a).  
 
საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ რაიმე ფორმით, ის იყოს 
დეკემბერში გასამართი დემოკრატიის სამიტის ნაწილი. ამისთვის, აუცილებელია, სამიტამდე 
ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთოს დემოკრატიული პრინციპებისადმი ერთგულების 
დემონსტრირებისთვის. მით უმეტეს, იმის გათვალისწინებით, რომ დეკემბრამდე დიდი დრო 
არ დარჩა. საქმეს ართულებს ისიც, რომ ავღანეთის მისიის დასრულების გამო 
საქართველოსთვის აშშ-სთან სტრატეგიული ჩართულობის სივრცეც გარკვეული 
მიმართულებებით მცირდება (Samkharadze 2021b). შესაბამისად, ხელისუფლებამ დარჩენილი 
დრო უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ძირითადი პოლიტიკური პროცესები, როგორიცაა 
რეფორმებზე მუშაობა, მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნები და ა.შ. 
მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და დემოკრატიული პრინციპებით წარმართოს. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, არსებობს გარკვეული რისკი, რომ დემოკრატიის უკუსვლის ტენდენციებისა და 
ქვეყანაში შექმნილი რთული პოლიტიკური სიტუაციის გათვალისწინებით, საქართველო 
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დემოკრატიის სამიტის მიღმა დარჩეს, რაც სერიოზული რეპუტაციული  დარტყმა იქნება  
ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯისთვის.  
 
 

დასკვნა 
 

ამგვარად, მიუხედავად იმისა, რომ „ბაიდენის დოქტრინა“ გლობალური დემოკრატიის 
შესახებ ჯერ კიდევ ბევრ კითხვას ტოვებს, აშშ-ის პრეზიდენტი საკუთარი იდეისადმი 
შესამჩნევი მიზანდასახულობით გამოირჩევა. ავღანეთის მოვლენებმა ეს ხედვა კიდევ უფრო 
პრიორიტეტულად აქცია ვაშინგტონის საგარეოპოლიტიკურ დღის წესრიგში. ბაიდენის 
რიტორიკა, თანდათან, უფრო პრაქტიკულ ეტაპზე გადადის და, შედეგად, ვაშინგტონი 
დეკემბრის დემოკრატიის სამიტისთვის ემზადება. 
 
საქართველოსთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ ეს შესაძლებლობა  
ქვეყნისთვის სასარგებლოდ გამოიყენოს და დემოკრატიულ სამყაროში საკუთარი ადგილი 
დაიმკვიდროს. დეკემბრის სამიტი, ამ თვალსაზრისით, გარდამტეხი მნიშვნელობის 
მოვლენაა, რომელმაც უნდა აჩვენოს, იმსახურებს თუ არა ადგილს თბილისი ბაიდენის 
„დემოკრატიის ბანაკში“.  
 
სამიტის დატვირთვა უფრო იზრდება იმის გათვალისწინებითაც, რომ საქართველოს 
ბოლოდროინდელი დემოკრატიული უკუსვლა და მნიშვნელოვანი ხარვეზებით 
წარმართული რეფორმები დასავლეთიდან მზარდ კრიტიკას იწვევს. შესაბამისად, თუკი 
ხელისუფლება ვერ შეძლებს, რომ ქვეყანა „ბაიდენის დოქტრინის“ აქტიურ ნაწილად აქციოს, 
ეს საბოლოო დადასტურება იქნება, რომ საქართველოს მიმართ დასავლეთის პოლიტიკური 
ინტერესის შენარჩუნება ვეღარ ხერხდება, ხოლო ქვეყანამ დემოკრატიული სახელმწიფოს 
მშენებლობის გზიდან გადაუხვია.  ამ სცენარის განვითარების შემთხვევაში, საქართველოს, 
რომელიც საკუთარი რთული გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო, ისედაც მოწყვლადია 
გარე საფრთხეების მიმართ, უფრო გაუჭირდება რუსეთის იმპერიალისტური 
მისწრაფებებისგან თავის დაღწევა. ამის თავიდან ასაცილებლად კი, სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია, რომ დარჩენილ დროში ხელისუფლებამ მაქსიმალურად უზრუნველყოს 
ყველა პოლიტიკური პროცესის დემოკრატიული პრინციპებით - გამჭვირვალედ და 
სამართლიანად - წარმართვა, და დასავლეთისთვის იმის ილუსტრირება, რომ 
დემოკრატიზაციის რელსებზე სიარული საქართველოსთვის კვლავ უმნიშვნელოვანესი 
მისწრაფებაა. 
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გამოყენებული ლიტერატურა 
 

Adler, David & Wertheim, Stephen. 2020. Biden wants to convene an international 'Summit for Democracy'. He shouldn't. 
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ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 
დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის 
პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 
დოკუმენტის ციტირების წესი: 
 
ნინო სამხარაძე, „ბაიდენის გლობალური დემოკრატიის იდეა ავღანეთის შემდეგ: რა უნდა გაითვალისწინოს 
საქართველომ?“, პოლიტიკის მემორანდუმი #48, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, სექტემბერი, 2021. 
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