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0 კომენტარი

წლის 7 მარტს საქართველოს პარლამენტმა ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც უმრავლესობა და უმცირესობა
შეთანხმდნენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსზე. ამ რეზოლუციას მხარი 96-მა დეპუტატმა დაუჭირა,
წინააღმდეგ კი არცერთი არ წასულა.
ეს რეზოლუცია ამ ეტაპზე პოლიტიკური კოაბიტაციის უნიკალურ პროდუქტს წარმოადგენს. საქმე ისაა, რომ ამ
დოკუმენტის მიღებით ორივე მხარე მოგებული დარჩა. ნაციონალურმა მოძრაობამ მიაღწია იმას, რომ მოსახლეობაში
დარჩა განცდა – ეს დოკუმენტი უმრავლესობას თავზე სწორედ უმცირესობამ მოახვია. უმრავლესობამ კი მიაღწია იმას,
რომ თავი დააღწია საკმაოდ უხერხულ დისკურსს იმის შესახებ, სურდა თუ არა ივანიშვილის ხელისუფლებას
გაეგრძელებინა საგარეო პოლიტიკური კურსი დასავლეთის მიმართულებით.
ასევე მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ უმრავლესობამ და უმცირესობამ საკმაოდ კონსტრუქციულად
ითანამშრომლეს არასამთავრობო სექტორთან, განსაკუთრებით კი იმ ორგანიზაციებთან, რომლებმაც 13 თებერვალს ერთობლივ განცხადებაში
მოუწოდეს ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, გამოეყენებინათ „მათ ხელთ არსებული ყველა საკანონმდებლო ინსტრუმენტი და სამივე
შესაძლებელი ფორმით (ინტერფრაქციული შეთანხმება, კანონი საგარეო პოლიტიკის შესახებ და საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილება)”
გაემყარებინათ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობა. ამ სტატიის ავტორი და მთლიანად GRASS უშუალოდ იყო ჩართული
კონსულტაციებში ორივე პოლიტიკურ ძალასთან და ძალიან მოხარულია, რომ შენიშვნების დიდი უმრავლესობა გათვალისწინებული იქნა დოკუმენტის
საბოლოო პროექტში.
ამ სტატიაში შევეცდებით მოკლედ გავაანალიზოთ ეს რეზოლუცია და ვაჩვენოთ მკითხველს, სად არის დოკუმენტის სისუსტეები, სად ეტყობა მას აშკარა
კომპრომისის ნიშნები ორ მხარეს შორის დოკუმენტზე მუშაობის შედეგად და რა დათმობებზე მოუწია წასვლა თითოეულ მხარეს.
პ რ ეამბულა:
ეყრ დნო ბა რ ა საქარ თველო ს კო ნსტ ი ტ უცი ას, მო ქმედ კანო ნმდებლო ბასა და საერ თაშო რ ი სო ხელშეკრ ულებებს;
ხელმძღ ვანელო ბს რ ა საქარ თველო ს საზო გადო ები ს ი ნტ ერ ესები თ, მათ შო რ ი ს 2008 წლი ს პ ლები სცი ტ ი ს შედეგები თ გამო ხატ ული
ნები თ;
ი თვალი სწი ნებს რ ა ერ ო ვნული უსაფრ თხო ები ს, დეო კუპ აცი ი სა და ტ ერ ი ტ ო რ ი ული მთლი ანო ბი ს აღ დგენი ს უზრ უნველყო ფი ს
პ რ ი ო რ ი ტ ეტ ულო ბას და ამ ამო ცანები ს შესრ ულებაზე პ ო ლი ტ ი კურ ი ძალები ს საერ თო პ ასუხი სმგებლო ბას;
ადასტ ურ ებს რ ა საქარ თველო ს ვალდებულებას ძალი ს გამო უყენებლო ბი ს შესახებ, რ ო მელი ც საქარ თველო ს პ რ ეზი დენტ მა
საერ თაშო რ ი სო საზო გადო ები ს წი ნაშე 2010 წლი ს 23 ნო ემბერ ს სტ რ ასბურ გში , ევრ ო პ არ ლამენტ ში სი ტ ყვი თ გამო სვლი სას აი ღ ო ;
გამო ხატ ავს რ ა მი სწრ აფებას ხელი შეუწყო ნ საერ თაშო რ ი სო ურ თი ერ თო ბათა ასპ არ ეზზე საქარ თველო ს, რ ო გო რ ც საი მედო ,
საერ თაშო რ ი სო სამარ თლი ს პ რ ი ნცი პ ებზე აგებული საგარ ეო პ ო ლი ტ ი კი ს მქო ნე პ არ ტ ნი ო რ ი ს ავტ ო რ ი ტ ეტ ი ს დამკვი დრ ებას;
მი ი ჩნევეს რ ა, რ ო მ საგარ ეო ურ თი ერ თო ბათა სფერ ო ში ეფექტ ი ანი პ ო ლი ტ ი კი ს გატ არ ები სა და მემკვი დრ ეო ბი თო ბი ს
უზრ უნველყო ფი სათვი ს აუცი ლებელი ა პ ო ლი ტ ი კურ ძალებს შო რ ი ს თანამშრ ო მლო ბი ს და მრ ავალმხრ ი ვი კო ნსულტ აცი ები ს საფუძველზე
ჩამო ყალი ბებული სახელმწი ფო სტ რ ატ ეგი ა,
საქარ თველო ს პ არ ლამენტ ი აცხადებს ქვეყნი ს საგარ ეო პ ო ლი ტ ი კი ს ძი რ ი თად მი მარ თულებებს:
დოკუმენტის პრეამბულა სტანდარტულია და მასში ყველა მნიშვნელოვანი თეზისია შესული, თუმცა მაინც გვხვდება რამდენიმე ყურადსაღები და
საინტერესო პოსტულატი, რომელთა ცალკე გამოყოფა ღირს. პირველ რიგში, ეს არის 2008 წლის პლებისციტის ხსენება, რომელშიც საქართველოს
მოსახლეობის 77 პროცენტმა დაუჭირა მხარი ნატოში გაწევრიანებას. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს მუხლი დოკუმენტში ნაციონალური მოძრაობის
დაჟინების შედეგად გაჩნდა, რომელსაც სურდა, რომ ხალხის დამოკიდებულება ნატოს მიმართ დოკუმენტში ასახული ყოფილიყო. უმრავლესობა ამ
მოთხოვნას, როგორც ვხედავთ, დაეთანხმა, რადგან არც ახალი მთავრობისთვისაა მიუღებელი.

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ დოკუმენტის პრეამბულაშივეა ნახსენები ტერმინი „დეოკუპაცია”. ამ ტერმინით, ქართულმა ოცნებამ ხაზი გაუსვა, რომ არ
აპირებს ტერმინოლოგიის შეცვლას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, რაც ნამდვილად მოსაწონი გადაწყვეტილებაა. უნდა აღინიშნოს, რომ
ძალიან სუსტია პრეზიდენტის მიერ ძალის არგამოყენების ვალდებულების ნაწილი, რადგან ამ პარაგრაფიდან რჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს
ცალმხრივი იურიდიული ვალდებულება მხოლოდ ევროპარლამენტში გაკეთებული განცხადებიდან გამომდინარეობს.
ამ დროს ევროპარლამენტის განცხადება მხოლოდ პირველი ნაბიჯი იყო და იურიდიული ვალდებულება ქვეყანამ არა ევროპარლამენტში გამოსვლით,
არამედ ამ გამოსვლის შემდეგ, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისთვის მიწერილი წერილებით აიღო. სწორედ ეს წერილები ითვლება
ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში საქართველოს მიერ ძალის არგამოყენების იურიდიული ვალდებულების წყაროდ. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს,
„მიშას” ბევრჯერ ხსენება დოკუმენტის ავტორებს არ სურდათ, ამიტომ ისინი ფაქტის ნეიტრალურად და მოკლედ ხსენებით შემოიფარგლენ.
პრეამბულაში ასევე ყურადღებას იპყრობს განცხადება იმის შესახებ, რომ საგარეო პოლიტიკური კურსის მემკვიდრეობითობა მნიშვნელოვანია და
აუცილებელია ფართო კონსულტაციების შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება. ეს მუხლი ცოტა უცნაურია, რადგან საქართველოს აღმასრულებელ
დონეზე უკვე გააჩნია ეროვნული უსაფრთოების კონცეფცია და საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის ხედვა. რა თქმა
უნდა, არჩევნების შემდეგ ეს დოკუმენტები გადასახედი იქნება, თუმცა არცერთი მათგანი არ წარმოადგენს სახელმწიფო სტრატეგიას. დოკუმენტის
ავტორებმა, სავარაუდოდ, ან ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი დააანონსეს ამ რეზოლუციაში, ან ზოგადად იგულისხმეს სახელმწიფო სტრატეგია,
რომლის გამოსახულება შეიძლება ზემოთ ჩამოთვლილი ნებისმიერი დოკუმენტი იყოს.
პრეამბულის შემდეგ დოკუმენტს აქვს ოპერატიული ნაწილი, რომელიც 19 პუნქტისგან შედგება. საინტერესოა, რომ ეს დოკუმენტი უფრო გრძელია,
ვიდრე თავდაპირველი, 14-პუნქტიანი ინტერფრაქციული შეთანხმების პროექტი.
. საქარ თველო ს საგარ ეო ურ თი ერ თო ბები ს კურ სი განი საზღ ვრ ება საქარ თველო ს ერ ო ვნული
ი ნტ ერ ესები თ, მი სი მო ქალაქეები ს კეთი ლდღ ეო ბი ს უზრ უნველყო ფი ს ამო ცანები დან გამო მდი ნარ ე;
2. საქარ თველო ს საგარ ეო ურ თი ერ თო ბები ს პ ო ლი ტ ი კი ს ამო ცანები ა ქვეყნი ს უსაფრ თხო ები ს
გარ ანტ ი ები ს შექმნა, დამო უკი დებლო ბი სა და სუვერ ენი ტ ეტ ი ს დაცვა, ტ ერ ი ტ ო რ ი ები ს დეო კუპ აცი ა და
საერ თაშო რ ი სო დ აღ ი არ ებულ საზღ ვრ ებში ქვეყნი ს ერ თი ანო ბი ს აღ დგენა;
პირველი ორი პუნქტი ტრადიციულია პრაქტიკულად ყველა სტრატეგიულ დოკუმენტში, რადგან მათში აღნიშნულია
ეროვნული ინტერესებისადმი ერთგულება და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ამოცანები. კიდევ ერთხელ არის
აღსანიშნავი, რომ ტერმინი „დეოკუპაცია” ავტორებმა აქაც გამოიყენეს.

ნიშვილი და ანდერს ფოგ რასმუსენი.

ს ნოემბერი

3. ქვეყნი ს საგარ ეო პ ო ლი ტ ი კი ს მთავარ ი პ რ ი ო რ ი ტ ეტ ი ა ევრ ო პ ულ და ევრ ო ატ ლანტ ი კურ სტ რ უქტ ურ ებში
ი ნტ ეგრ აცი ა. ევრ ო კავში რ სა და ჩრ დი ლო ატ ლანტ ი კურ ი შეთანხმები ს ო რ განი ზაცი აში გაწევრ ი ანები ს
სტ რ ატ ეგი ული პ რ ი ო რ ი ტ ეტ ები ს მი საღ წევად საქარ თველო გადადგამს შემდგო მ ნაბი ჯ ებს დემო კრ ატ ი ული
ი ნსტ ი ტ უტ ები ს მშენებლო ბი სა და გაძლი ერ ები ს, სამარ თლი ს უზენაესო ბაზე დაფუძნებული მარ თვი ს სი სტ ემი სა და ადამი ანი ს უფლებათა
უზენაესო ბი ს დამკვი დრ ები ს, მდგრ ადი ეკო ნო მი კურ ი განვი თარ ები ს შეუქცევადო ბი ს უზრ უნველყო ფი ს მი ზნი თ. საქარ თველო არ
გაწევრ ი ანდება ი სეთ საერ თაშო რ ი სო ო რ განი ზაცი ებში , რ ო მელთა პ ო ლი ტ ი კაც ეწი ნააღ მდეგება აღ ნი შნულ პ რ ი ო რ ი ტ ეტ ს;
4. საქარ თველო ს საგარ ეო პ ო ლი ტ ი კი ს ევრ ო პ ული და ევრ ო ატ ლანტ ი კურ ი კურ სი , უპ ი რ ველეს ყო ვლი სა, ემსახურ ება მდგრ ად
დემო კრ ატ ი ულ განვი თარ ებას და ქვეყნი ს უსაფრ თხო ებას და არ არ ი ს მი მარ თული რ ო მელი მე სახელმწი ფო ს წი ნააღ მდეგ;
5. საქარ თველო განახო რ ცი ელებს თანამი მდევრ ულ პ ო ლი ტ ი კას ჩრ დი ლო ატ ლანტ ი კურ ი ხელშეკრ ულები ს ო რ განი ზაცი ი ს ბუქარ ესტ ი ს
და შემდგო მ სამი ტ ებზე საქარ თველო სთან დაკავში რ ები თ მი ღ ებული გადაწყვეტ ი ლებები ს აღ სასრ ულებლად. უახლო ესი პ ერ ი ო დი ს
ამო ცანას წარ მო ადგენს შეთანხმები ს მი ღ წევა მო დალო ბებსა და ვადებზე;
ამ სამ პუნქტში რამდენჯერმე არის გამეორებული საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მნიშვნელობა. აღსანიშნავია, რომ მესამე მუხლში ავტორებმა
თამამად ჩაწერეს „გაწევრიანების სტრატეგიული პრიორიტეტი” ევროკავშირთან მიმართებითაც, რაც, როგორც წესი, ხელისუფლების მხრიდან ხშირად
არ ხდება ხოლმე, ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივის ხანგრძლივობის გამო. ამასთან, ამ მუხლებში აშკარად ჩანს შეფარული მინიშნებები იმაზე, რომ
ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების უზენაესობა და დემოკრატიული განვითარება. ზოგიერთმა ეს განცხადება შეიძლება ნაციონალური
მოძრაობის შეფარულ კრიტიკად გაიგოს, თუმცა, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების პატივისცემა რომ ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე
მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია, ეს არავისთვის ახალი არ უნდა იყოს.
ამ მუხლებში ცალკე გამოყოფას იმსახურებს ორი გზავნილი რუსეთის ფედერაციისადმი, რომლებიც ორ პოლიტიკურ ძალას შორის მიღწეული
კომპრომისის შედეგია. პირველ რიგში, პარლამენტი აცხადებს, რომ არასდროს გახდება ისეთი ორგანიზაციის წევრი, რომელიც ეწინააღმდეგება
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნებს. ამგვარად, მესამე მუხლში საქართველომ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არ შევა
კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში და ევრაზიულ ერთობებში, თუმცა არ დაასახელა ეს ორგანიზაციები სახელებით. ასეთი
კონკრეტიკისთვის თავის არიდება, ჩემი აზრით, უცნაურია, მით უმეტეს, როდესაც ღიად აცხადებ ევროპული ინტეგრაციის კურსს. აქვე, მნიშვნელოვანია
რუსეთის მიმართ გაგზავნილი მეორე „გზავნილი”, რომ ნატოში ინტეგრაცია არ არის მიმართული რომელიმე მესამე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს, რა
თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი განცხადებაა, რითაც რეზოლუციის ავტორებმა კიდევ ერთხელ შეახსენეს მოსკოვს, რომ ნატოში ინტეგრაცია არ ნიშნავს
ანტირუსულ ერთობაში გაწევრიანებას.

6. საქარ თველო სრ ულად ი ზი არ ებს მსო ფლი ო ს წი ნაშე მდგარ გამო წვევებზე რ ეაგი რ ები ს საერ თაშო რ ი სო ძალი სხმევაში მო ნაწი ლეო ბი ს
ვალდებულებას. ამ მი მარ თები თ საქარ თველო ს მი ერ საერ თაშო რ ი სო სამშვი დო ბო , საპ ო ლი ცი ო და სამო ქალაქო ო პ ერ აცი ებში
წვლი ლი ს შეტ ანა ერ ო ვნული ი ნტ ერ ესები ს დაცვი ს ერ თ-ერ თი მნი შვნელო ვანი კო მპ ო ნენტ ი ა;
მეექვსე მუხლში პარლამენტმა ნიშანდობლივად აღნიშნა, რომ არ აპირებს უარი თქვას საქართველოს შეიარაღებული ძალების, ან სხვა
სამართლამდაცავი სტრუქტურების მონაწილეობაზე საერთაშორისო სამშვიდობო და სხვა ტიპის ოპერაციებში. მნიშვნელოვანია, რომ რეზოლუციის
ავტორებმა მხოლოდ სამშვიდობო და სამხედრო ოპერაციებზე არ გააკეთეს აქცენტი და ასევე ახსენეს საპოლიციო და სამოქალაქო მისიები. ეს
განსაკუთრებით პოზიტიური გზავნილია იმის ფონზე, რომ საქართველო აპირებს გააფორმოს ხელშეკრულება ევროკავშირთან ამ უკანასკნელის
უსაფრთხოების და თავდაცვის მისიებში მონაწილეობაზე.
რამდენიმე გამოცხადებულ „კონკურსში” ქართველმა უსაფრთხოების ოფიცრებმა უკვე მიიღეს მონაწილეობა. ანალოგიურად, ბოლო წლებში,
საქართველო მოტივირებული იყო, უფრო დიდი და აქტიური როლი ეთამაშა გაეროს ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. სამწუხაროდ,
მთელი რიგი ობიექტური მიზეზების გამო, ეს ვერ ხორციელდებოდა. მისასალმებელია, რომ პარლამენტმა ეს ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად
აირჩია.
. საქარ თველო ს ხელი სუფლება უზრ უნველყო ფს ყველა ი მ პ ი რ ო ბი ს შესრ ულებას, რ ო მლები ც
საქარ თველო ს საშუალებას მი სცემს წარ მატ ები თ დაასრ ულო ს მო ლაპ არ აკებები ევრ ო კავში რ თან
ასო ცი რ ები ს, ღ რ მა და ყო ვლი სმო მცველი თავი სუფალი ვაჭ რ ო ბი ს შეთანხმები ს და ვი ზები ს
ლი ბერ ალი ზაცი ი ს თაო ბაზე;

აკაშვილი და იაპ დე ჰოოპ სხეფერი.

8. ევრ ო კავში რ თან თანამშრ ო მლო ბა „აღ მო სავლეთ პ არ ტ ნი ო რ ო ბი ს” და „ევრ ო პ ი ს სამეზო ბლო
პ ო ლი ტ ი კი ს” ფარ გლებში განვი თარ დება ო თხი ძი რ ი თადი მი მარ თულები თ: დემო კრ ატ ი ა და ადამი ანი ს
უფლებები , ეკო ნო მი კურ ი ი ნტ ეგრ აცი ა და ევრ ო კავში რ ი ს კანო ნმდებლო ბასთან დაახლო ება, გარ ემო ს
დაცვა და ენერ გო უსაფრ თხო ება, ადამი ანთა შო რ ი ს ურ თი ერ თო ბები . პ რ ი ო რ ი ტ ეტ ულად განი ხი ლება ასევე
თანამშრ ო მლო ბა სამშვი დო ბო პ რ ო ცესები ს განვი თარ ები ს სფერ ო ში ;

ს ივნისი

შემდეგი ორი მუხლი ეხება ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობებს. ამ მუხლების ნატოს შემდეგ არსებობა
ნიშანდობლივიცაა და მართებულიც. მე მაინც მიმაჩნია – კიდევ ერთხელ ღიად აღნიშვნა, რომ საქართველოს სურს
ევროკავშირში გაწევრიანება, აქაც კარგი იქნებოდა, თუმცა ზემოთ გაცხადებული ეს ამბიციაც, ამ ეტაპზე, ალბათ,
საკმარისია. ევროკავშირთან დაკავშირებით რეზოლუციის ავტორებმა ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი ახსენეს, ასოციაციის ხელშეკრულებაც,
თავისუფალი ვაჭრობაც და ვიზების ლიბერალიზაციაც. სწორედ ამის ფონზე იქნებოდა მნიშვნელოვანი იმის გაცხადება, რომ ამ ნაბიჯების გადადგმის
შემდეგ, ჩვენ გვაქვს ამბიცია შევუდგეთ გაწევრიანების რთულ, მაგრამ ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვან გზას.
ცოტა უცნაურია მერვე მუხლში „ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის” და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” ერთად ხილვა, მით უმეტეს, რომ ბოლო წლებში
საქართველომ, ისევე როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა სახელმწიფოებმა, ცალსახად განაცხადეს, რომ მათთვის პრიორიტეტულია სწორედ
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატით ევროკავშირში ინტეგრაცია და არა სამეზობლო პოლიტიკის შესაძლებლობების გამოყენება.
9. ამერ ი კი ს შეერ თებულ შტ ატ ებთან ურ თი ერ თო ბას საქარ თველო წარ მარ თავს სტ რ ატ ეგი ული პ არ ტ ნი ო რ ო ბი ს ქარ ტ ი ი თ განსაზღ ვრ ული
პ ი რ ო ბები თ. მი ს ფარ გლებში განი ხი ლება ო თხი ძი რ ი თადი მი მარ თულება:
– თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში, მათ შორის თავდაცვის სფეროში გაფართოებული პროგრამის რეალიზაცია, რომლის
მიზანია საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება და ნატოს წევრობისათვის მომზადება, აგრეთვე შეიარაღებული ძალების წვრთნისა და აღჭურვის
პროგრამის განხორციელება;
– თანამშრომლობა ეკონომიკის, ვაჭრობის და ენერგეტიკის სფეროებში, მათ შორის შეთანხმების მიღწევა თავისუფალი ვაჭრობის საკითხზე;
– დემოკრატიის გაძლიერება;
– ხალხებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, მათ შორის შეთანხმების მიღწევა უვიზო რეჟიმის საკითხებზე.
10. ამერ ი კი ს შეერ თებულ შტ ატ ებთან, ი სევე რ ო გო რ ც ევრ ო კავში რ თან, რ ო გო რ ც მთავარ სტ რ ატ ეგი ულ პ არ ტ ნი ო რ ებთან არ სებული
შეთანხმებები თ დასახული ამო ცანები ს შესრ ულებას საქარ თველო , უპ ი რ ველეს ყო ვლი სა, განი ხი ლავს რ ო გო რ ც ვალდებულებას
საკუთარ ი საზო გადო ები ს წი ნაშე;
აშშ-სთან დაკავშირებით პარლამენტმა ყველა ის მნიშვნელოვანი გზავნილი გაახმოვანა, რომელიც ჩვენთვის პრიორიტეტულია.
განსაკუთრებით მისასალმებელია, რომ ამ გზავნილებში ჩანს ორი სტრატეგიული ორიენტირი – აშშ-სთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადება
და უვიზო რეჟიმის მიღწევა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აშშ-სთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ დისკუსია უკანასკნელ ხანს ძალიან მინელდა და
მთავრობაც აქტიურობას აღარ იჩენდა. კარგია, რომ ეს თემა რეზოლუციაში ისევ გაჩნდა, სავარაუდოდ, ისევ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაციის

აქტიურობის შედეგად. რაც შეეხება უვიზო მიმოსვლას აშშ-სთან, აქ საქართველოს ძალიან დიდი შრომა ექნება გასაღები, რათა შემცირდეს ვიზებზე
გაცემული უარების რაოდენობა, რაც, რაღაც ეტაპზე, საქართველოს საშუალებას მიცემს გადავიდეს ვიზების გამარტივების დიალოგზე.
11. საქარ თველო რ უსეთთან დი ალო გს წარ მარ თავს რ ო გო რ ც ჟენევაში მი მდი ნარ ე საერ თაშო რ ი სო მექანი ზმები ს გამო ყენები თ, ი სე
ო რ მხრ ი ვ ფო რ მატ ში . ამ დი ალო გი ს მი ზანი ა კო ნფლი ქტ ი ს მო გვარ ება, კეთი ლმეზო ბლურ ი ურ თი ერ თო ბები ს ჩამო ყალი ბება და
განვი თარ ება;
მეთერთმეტე მუხლი, ჩემი აზრით, ამ რეზოლუციაში ერთ-ერთი ყველაზე სუსტია. ჯერ ერთი, არაზუსტია ტერმინოლოგია – არ არსებობს „ჟენევაში
მიმდინარე საერთაშორისო მექანიზმები”, არსებობს „ჟენევის მოლაპარაკებები”, ან „ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები”. მეორე, ერთად ჟენევის
მოლაპარაკებების და ორმხრივი დიალოგის დაჯგუფება, როგორც მინიმუმ, ისევ აღვივებს ეჭვებს, რომ ეს ორი ფორმატი ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ
შეიძლება იქნას გამოყენებული. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ორ ფორმატს მსგავსი ამოცანები აქვს დასახული – „კონფლიქტის მოგვარება,
კეთილმეზობლური ურთიერთობების ჩამოყალიბება და განვითარება”.
აუცილებლად უნდა თქმულიყო კონკრეტულად, რომელ ფორმატს რა ამოცანისთვის ვიყენებთ. ჟენევის მოლაპარაკებები კონფლიქტის დარეგულირების
ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატია და მისი გამოყენება უნდა მოხდეს დეოკუპაციისთვის და ცხინვალის და აფხაზეთის პრობლემის
მოსაგვარებლად, ორმხრივი დიალოგის ფორმატი კი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორ ქვეყანას შორის არსებული სხვა ურთიერთობების
დასარეგულირებლად. ასეთი ბუნდოვანი განცხადება, ბადებს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ მოხდება ამ ეტაპზე დეკლარირებული კურსისგან
გადახვევა და კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების ორმხრივ ფორმატში გადატანა. და ბოლოს, ბუნებრივია, მეთერთმეტე მუხლში აუცილებლად
უნდა ყოფილიყო ნახსენები ტერმინი „დეოკუპაცია”, რადგან სწორედ ეს არის ჩვენი და მოსკოვის ურთიერთობების მთავარი მიზანი.
12. საქარ თველო ხელს შეუწყო ბს სამხრ ეთ კავკასი აში ამერ ი კი ს შეერ თებული შტ ატ ები ს, ევრ ო კავში რ ი ს და რ უსეთი ს ფედერ აცი ი ს და
სხვა სახელმწი ფო ები ს პ ო ზი ცი ები ს დაახლო ებას ჩვენი ქვეყნი ს სახელმწი ფო ი ნტ ერ ესები ს და ჰელსი ნკი ს პ რ ი ნცი პ ები ს შესაბამი სად;
მეთორმეტე მუხლი ამ რეზოლუციის უდავოდ ყველაზე სუსტი წერტილია. ამ მუხლში საქართველოს პარლამენტმა აღიარა, რომ თურმე სამხრეთ კავკასია
წარმოადგენს აშშ-ის, ევროკავშირის და რუსეთის ინტერესის სფეროებს. ეს მიდგომა ზოგადად ეწინააღმდეგება ცივილიზებული სამყაროს
დამოკიდებულებას „გავლენის სფეროების” კონცეფციის მიმართ. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, საქართველოში ისევ არიან პოლიტიკოსები,
რომლებიც მზად არიან „აღიარონ”, რომ ჩვენ მართლაც გავლენის სფერო ვართ. საბედნიეროდ, ამ მუხლში გაჩნდა ჩანაწერი „ჰელსინკის
პრინციპებთან” დაკავშირებით, რაც ქვეყნების სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის და შიდა საქმეებში ჩაურევლობას გულისხმობს. მიუხედავად ამისა, ეს
მუხლი ძალიან უცნაურად ხვდება თვალს. კარგი იქნებოდა, იგი საერთოდ წაშლილიყო საბოლოო რედაქციაში.
13. საქარ თველო ხელს შეუწყო ბს კავკასი აში პ ო ლი ტ ი კურ დი ალო გს და ეკო ნო მი კურ თანამშრ ო მლო ბას რ ეგი ო ნი ს სახელმწი ფო თა
ძი რ ეული ი ნტ ერ ესები ს თანხვედრ ი სათვი ს. ჩრ დი ლო კავკასი ი ს ხალხებთან ურ თი ერ თო ბები დაეფუძნება კეთი ლმეზო ბლო ბი ს,
კულტ ურ ული და ჰუმანი ტ არ ული თანამშრ ო მლო ბი ს ი სტ ო რ ი ულ გამო ცდი ლებას და ტ რ ადი ცი ებს;
კავკასიასთან დაკავშირებით მუხლის საბოლოო რედაქცია გაცილებით სჯობს თავდაპირველ 14 პუნქტში არსებულ ჩანაწერს, სადაც, პრაქტიკულად,
ქართული მხარე აღიარებდა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიასთან მხოლოდ ისეთი ურთიერთობა შეიძლებოდა ჰქონოდა, როგორსაც მოსკოვი ინებებდა.
ამჯერად, ეს იდეა აღარ იქნა გაჟღერებული, რაც აშკარად მიანიშნებს, რომ საქართველოს ისევ აქვს ამბიცია, იყოს ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების
მიმართ პოლიტიკის განმსაზღვრელი.
14. მნი შვნელო ვანი ა ო რ მხრ ი ვი პ ო ლი ტ ი კურ ი და ეკო ნო მი კურ ი ურ თი ერ თო ბები ს გაფარ თო ება მეზო ბელ აზერ ბაი ჯ ანთან, თურ ქეთთან
და სო მხეთთან. ამ ქვეყნები სათვი ს საქარ თველო უნდა გახდეს ურ თი ერ თსასარ გებლო პ ო ლი ტ ი კურ ი და ეკო ნო მი კურ ი ურ თი ერ თო ბები ს
და ბი ზნესშესაძლებლო ბები ს რ ეალი ზაცი ი ს სი ვრ ცე;
15. ტ რ ანსნაცი ო ნალურ ი პ რ ო ექტ ები სათვი ს ხელსაყრ ელი გეო პ ო ლი ტ ი კურ ი მდებარ ეო ბი ს გათვალი სწი ნები თ, საქარ თველო ს საგარ ეო
პ ო ლი ტ ი კი ს ერ თ-ერ თი პ რ ი ო რ ი ტ ეტ ული მი მარ თულებაა ეკო ნო მი კურ ი ურ თი ერ თო ბები ს გაფარ თო ება შავი და კასპ ი ი ს ზღ ვები ს
აუზები ს, ახლო აღ მო სავლეთი ს და აზი ი ს ქვეყნებთან;
16. საქარ თველო აქტ ი ურ ად ი თანამშრ ო მლებს ბალტ ი ი ს ქვეყნებთან. საქარ თველო სათვი ს მნი შვნელო ვანი ა ამ ქვეყნები ს გამო ცდი ლება
და მხარ დაჭ ერ ა ევრ ო პ ული და ევრ ო ატ ლანტ ი კურ ი ი ნტ ეგრ აცი ი ს საკი თხებში ;
17. საქარ თველო სათვი ს მნი შვნელო ვანი ა ეკო ნო მი კურ ი და პ ო ლი ტ ი კურ ი ურ თი ერ თო ბები ს გაღ რ მავება ცენტ რ ალურ ი და სამხრ ეთაღ მო სავლეთ ევრ ო პ ი ს, აგრ ეთვე სკანდი ნავი ი ს სახელმწი ფო ებთან, მათ მი ერ საქარ თველო ში მი მდი ნარ ე რ ეფო რ მები ს და ქვეყნი ს
სუვერ ენი ტ ეტ ი ს მხარ დაჭ ერ ა;
მეთოთხმეტე-მეჩვიდმეტე მუხლებში საქართველომ მოკლედ განსაზღვრა ის პრიორიტეტული გეოგრაფიული რეგიონები, რომელთანაც სურს
ურთიერთობების გაღრმავება. მისასალმებელია, რომ აქ ცალკეა გამოყოფილი თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბალტიის ქვეყნები და სკანდინავია.
თუმცა, ცალსახად უცნაურია, რომ საერთოდ არაფერია ნათქვამი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან სხვა რეგიონებზე.

შეგახსენებთ, რომ ბოლო წლებში საქართველომ საელჩოები გახსნა ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებში, როგორებიცაა: ბრაზილია, არგენტინა, მექსიკა,
კანადა, სამხრეთ აფრიკა, ეთიოპია, ინდონეზია, ინდოეთი, სამხრეთ კორეა, იაპონია, ავსტრალია და ჩინეთი. ეს იყო კარგი გამოვლინება, რომ ქვეყანამ
ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის მყარი კურსის მიუხედავად, ასევე შეიმუშავა მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკის ხედვა, რის
შედეგადაც „გაჩნდა” საერთაშორისო ასპარეზზე. სამწუხაროა, რომ საგარეო პოლიტიკის ახალი გუნდისთვის ეს „მსოფლიოზე გადაწვდომის” პოლიტიკა
სრულიად ყურადღების მიღმა დარჩა.
ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლებში საქართველო გადაიქცა ქვეყნად, რომლის რეფორმების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად თბილისს, ბათუმს,
რუსთავსა და სხვა ქალაქებს სტუმრობდნენ მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნიდან. ბოლო სამი წლის განმავლობაში საქართველოს 300-ზე მეტი
დელეგაცია ეწვია ჩვენი რეფორმების შესწავლის მიზნით, საქართველოს წარმომადგენლებმა კი 100-ზე მეტი ვიზიტი განახორციელეს რეფორმების
„ექსპორტირების” კუთხით. ბუნებრივია, ეს მიმართულება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიმართულებად იქცა. ამ რეზოლუციაში,
სამწუხაროდ, „რეფორმების ექსპორტი” საერთოდ არაა ნახსენები. ეს გასაგებიცაა, ქართულ ოცნებას არ სურდა ამ დოკუმენტში ეღიარებინა, რომ წინა
ხელისუფლების დროს ჩატარებული რეფორმები „საექსპორტო” ხარისხისაა. მიუხედავად ამისა, მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე საქართველო
აღადგენს გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკას დაინტერესებულ ქვეყნებთან.
18. საქარ თველო ს არ შეი ძლება ჰქო ნდეს დი პ ლო მატ ი ურ ი ურ თი ერ თო ბები ან ი მყო ფებო დეს სამხედრ ო პ ო ლი ტ ი კურ ან საბაჟო
კავში რ ში ი მ სახელმწი ფო ებთან, რ ო მლები ც აღ ი არ ებენ აფხაზეთი სა და ცხი ნვალი ს რ ეგი ო ნი ს/სამხრ ეთ ო სეთი ს ყო ფი ლი ავტ ო ნო მი ურ ი
ო ლქი ს დამო უკი დებლო ბას ან ო კუპ ი რ ებული აქვთ საქარ თველო ს ტ ერ ი ტ ო რ ი ა. საქარ თველო გაატ არ ებს თანამი მდევრ ულ საგარ ეო
პ ო ლი ტ ი კას, რ ათა უზრ უნველყო ს თავი სი ტ ერ ი ტ ო რ ი ული მთლი ანო ბი სა და სუვერ ენი ტ ეტ ი ს საერ თაშო რ ი სო პ ატ ი ვი სცემი ს ურ ყეო ბა;
მეთვრამეტე მუხლში პარლამენტმა მესამე მუხლში ნახსენები პირობა, რომ არ გაწევრიანდება ისეთ ორგანიზაციებში, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან
ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, კიდევ ერთხელ გაიმეორა. ამჯერად, ამ პირობამ უფრო კონკრეტული სახე მიიღო, კერძოდ,
საქართველო არცერთ ისეთ სამხედრო-პოლიტიკურ, ან საბაჟო კავშირში არ გაწევრიანდება, სადაც ან ოკუპანტი ქვეყანაა წევრი, ან ქვეყანა, რომელიც
აღიარებს ოკუპირებული ტერიტორიების „დამოუკიდებლობას”. ეს ფორმულირებაც, სავარაუდოდ, ტექსტში ასევე უმცირესობასთან კონსულტაციის
შემდეგ გაჩნდა, რადგან თავდაპირველ 14 პუნქტში, ეს იდეა საერთოდ გამოტოვებული იყო.
რა თქმა უნდა, ზოგიერთი უფრო რადიკალურად განწყობილი ექსპერტი ჩათვლის, რომ მე-18 მუხლში რუსეთი პირდაპირ უნდა ყოფილიყო
დასახელებული. ამ მოსაზრებას აქვს არსებობის უფლება, თუმცა, დიპლომატიურად გამართლებულია ვისაუბროთ არა ქვეყანაზე, როგორც პრობლემაზე,
არამედ ამ ქვეყნიდან მომდინარე საფრთხეებზე (აღიარება და ოკუპაცია), როგორც პრობლემებზე, რომელთა გამო არ გვსურს რუსეთთან ერთ
ორგანიზაციაში ყოფნა.
19. ერ ო ვნული და რ ეგი ო ნალურ ი უსაფრ თხო ები ს განმტ კი ცები ს ი ნტ ერ ესი დან გამო მდი ნარ ე, აგრ ეთვე სამშვი დო ბო პ რ ო ცესი ს
განვი თარ ები ს და „არ აღ ი არ ები ს პ ო ლი ტ ი კი ს” შეუქცევადო ბი ს უზრ უნველყო ფი ს მი ზნი თ, საქარ თველო მნი შვნელო ვნად გააღ რ მავებს
მრ ავალმხრ ი ვ დი პ ლო მატ ი ურ ურ თი ერ თო ბებს გაერ თი ანებული ერ ები ს ო რ განი ზაცი ი ს, ევრ ო პ ი ს უსაფრ თხო ები სა და თანამშრ ო მლო ბი ს
ო რ განი ზაცი ი ს, ევრ ო პ ი ს საბჭ ო ს, ევრ ო კო მი სი ი ს, სუამი ს, შავი ზღ ვი ს ეკო ნო მი კურ ი თანამშრ ო მლო ბი ს ო რ განი ზაცი ი ს ფო რ მატ ებში .
მეცხრამეტე მუხლი ასევე უცნაურია, რადგან მასში რამდენიმე საეჭვო იდეაა ჩადებული. პირველ რიგში, არაღიარების პოლიტიკის საწარმოებლად
საქართველოს მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებში კი არ მართებს აქტიურობა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში.
დაბოლოს, გაეროსთან და ეუთოსთან ერთად არაღიარებაზე მუშაობა სუამთან, ბისეკთან და ევროსაბჭოსთან, როგორც მინიმუმ, გაუგებარია, რადგან ამ
ორგანიზაციებთან საქართველოს სხვა დღის წესრიგი აქვს, აღიარების საფრთხე კი ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანებული ქვეყნებისგან ნამდვილად არ
გვემუქრება.
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