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მოგესალმებით და გილოცავთ ჟურნალ „DIPLOMAT“-ის პირველი ნომ-
რის გამოსვლას!

„დიპლომატი“ არის ორენოვანი ჟურნალი ქართულ და ინგლისურ ენებ-
ზე, რომელიც გვთავაზობს მიმდინარე თვის აქტუალურ მოვლენებს და მის 
სიღრმისეულ ანალიზს სანდო და კვალიფიციური ავტორებისგან მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბით. 

ჟურნალი შევქმენით სპეციალურად ისეთი მკითხველისთვის, ვისაც სურს 
იყოს ინფორმირებული და ამასთან ერთად დაინახოს ლოკალური პროცე-
სები გლობალურ კონტექსტში და პირიქით, გაიგოს თუ რა ასახვას ჰპოვებს 
საერთაშორისო დღის წესრიგი ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე.  

ჩვენი მედია ჯგუფი 2015 წლიდან წარმოდგენილია ყოველკვირეული 
ორენოვანი გაზეთით „OBSERVER“-ი და  ყოველდღიური სიახლეების ვებ 
გვერდით observer.com.ge, ასევე ორ ენაზე, რაც განვითარებულ ქვეყნებშიც 
კი ძნელად მიღწევადია. 

საქართველოში მცხოვრები ინგლისურენოვანი მოსახლეობის მცირე 
პროცენტული წილიდან და ამ ენაზე სხვადასხვა საინფორმაციო არხების 
არსებობიდან გამომდინარე, ჩნდება კითხვა რამდენად საჭიროა მკითხ-
ველს შევთავაზოთ ორენოვანი პროდუქტი თითქმის ყველა მედია ფორმატ-
ში? მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მცირერიცხოვან უცხოენოვან 
აუდიტორიას აქვს მაღალი გავლენა ქვეყნის პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ 
კლიმატზე, საჭიროა, ისინი იმყოფებოდნენ ზუსტად იგივე საინფორმაციო 
ველში, როგორც მათი თანამშრომლები, პარტნიორები თუ კონკურენტები. 

შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ ჟურნალი „დიპლომატიც“ გახდება ჩვე-
ნი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს არა 
მხოლოდ მკითხველის ინფორმირების კუთხით, არამედ მოემსახურება სა-
ქართველოს ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გამყარებას 
და განვითარებას.

რაც შეეხება პირველ ნომერს აქ წარმოდგენილია ისეთი აქტუალური 
თემები, როგორიცაა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, ნატო-ს წინაშე არსე-
ბული გამოწვევები, ვითარება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
და სხვ. ჩვენ ასევე შევეცადეთ მწვავე ანალიზი მსუბუქი სტატიებით დაგვება-
ლანსებინა, ასე რომ ჟურნალის ბოლო გვერდებზე მკითხველი ნამდვილად 
შეძლებს რთული მსჯელობისგან განტვირთვას.

დაბოლოს, გვინდა მადლობა გადავუხადოთ ყველა რესპონდენტს, კონ-
ტრიბუტორს, მთელ შემოქმედებით გუნდს და ჩვენს პირველ მკითხველებს 
იმისთვის, რომ ეს პროექტი განხორციელდა და ქვეყნის და რეგიონის პირ-
ველი „დიპლომატი“ უკვე გამოიცა საქართველოში მნიშვნელოვანი ისტო-
რიული მოვლენების გარიჟრაჟზე. 

აქვე გაცნობებთ, რომ ჩვენი გუნდი ღიაა მკითხველთან პირდაპირი კო-
მუნიკაციისთვის და ველით შემოთავაზებებს თქვენთვის საინტერესო თე-
მებზე.
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Welcome to the first edition of DIPLOMAT magazine!
Diplomat is the bilingual magazine written in Georgian and English 

languages, which offers the readers an in-depth look into current 
events through the eyes of reliable and qualified authors from around 
the world.

The magazine is created specifically for readers who want to be 
informed and at the same time to see the local processes employed in a 
global context, and vice versa, and also to understand what is reflected 
from the international agenda in the country’s developments.

Our Media Group established in 2015, is presented with the weekly 
bilingual newspaper "OBSERVER"

- and daily news website observer.com.ge, also in two languages, 
which is a luxury to come by even in developed countries.

While the English-speaking population is only a small percentage 
in Georgia and there are various channels of information available 
for them, the question arises whether the reader is required to offer 
bilingual product almost in all media formats; but given that this small 
number of foreign- language audience has a high impact on the political 
and economic climate of our country, they need to be exactly on the 
same information wave as their employees, partners or competitors.

Therefore we hope that the magazine Diplomat will become our 
country's visiting card, and will play an important role not only in terms 
of informing the reader, but to foster the development and strengthening 
of bilateral and multilateral relationships in Georgia.

As for this first issue, there is a proper representation of important 
topics, such as the visa liberalization issue, NATO's current challenges, 
the situation in the occupied territories and so on. We also tried to 
balance severe analysis with light articles, so that readers could really 
be able to relax as they turn the pages.

Finally, we want to thank all participants, contributors, to the entire 
creative team and you, our first readers who made it possible to 
implement this project and the first bilingual Diplomat of the country 
and in the region in fact is published in Georgia today, in the dawn of 
very important historical events.

Hereby we inform you that our team is open for direct communication 
with readers and look forward to suggestions for topics that may 
interest you.
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to visa-freedom

საქართველოს გრძელი გზა ვი-
ზა-თავისუფლებამდე

კვე სამ ათეულ წელიწადზე მეტია, რაც შენგენის 
ხელშეკრულებით ევროპულმა  სახელმწიფოებმა 
შიდა საზღვრები გააუქმეს. შენგენის ზონა აერთი-

ანებს ევროკავშირის წევრ 22 და არაწევრ 4 (ისლანდია, 
ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და შვეიცარია) ქვეყანას. შენგე-
ნის ზონაში ჯერჯერობით არ შედის ოთხი ევროკავშირის 
წევრი სახელმწიფო (ბულგარეთი, კვიპროსი, რუმინეთი, 
ხორვატია), თუმცა ისინი ვალდებულნი არიან შეუსაბამონ 
ეროვნული კანონმდებლობა და რეჟიმი ევროკავშირის 
დირექტივებს და გაწევრიანდნენ შენგენის ზონაში. მაშა-
სადამე, 28 მარტიდან ბიომეტრიული პასპორტის მქონე 
ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, უვიზოდ შეუძლიათ გადა-
ადგილდნენ ევროპის 30 ქვეყნის ტერიტორიაზე 90 დღით 
ნებისმიერი 180 დღის განმავლობაში.

ვიზა ლიბერალიზაცია

ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს უკვე 
თითქმის 10-წლიანი ისტორია აქვს. სავიზო პროცედურე-
ბის გამარტივებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები 
2008 წლის მეორე ნახევარში დაიწყო. აღნიშნულს თან 
სდევდა მოლაპარაკება რეადმისიის შეთანხმებასთან და-
კავშირებით, რომლის ფარგლებშიც საქართველომ აიღო 
ვალდებულება დაებრუნებინა შენგენის ზონის ტერიტორი-
აზე არალეგალურად მყოფი საკუთარი მოქალაქეები სამ-
შობლოში. 2010 წელს ორივე შეთანხმებას მოეწერა ხელი 
და მომდევნო წლიდან საქართველოს მოქალაქეთა გარ-
კვეულ კატეგორიას უფრო მარტივად შეეძლო შენგენის 
ვიზის აღება. უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით მოლაპარა-
კებები კი 2012 წელს დაიწყო. 2013 წლიდან საქართველო 
ევროკავშირისვე ფინანსური და ტექნიკური დახმარებით 
ახორციელებს ვიზა ლიბერალიზაციის ორფაზიან სამოქმე-
დო გეგმას. ევროკავშირმა 2014 წლის ოქტომბერსა და 2015 
წლის დეკემბერში ორივე ფაზის განხორციელების მდგო-
მარეობის შესახებ დადებითი დასკვნა დადო. საბოლოოდ 
2017 წლის თებერვალში ევროპარლამენტმა და ევროკავ-
შირის საბჭომ ქართული საზოგადოების მოლოდინები გა-
ამართლა და მწვანე შუქი აუნთო ევროპის კონტინენტზე 
სტუმრობის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს. 

შეჩერების მექანიზმი 

ვიზალიბერალიზაციის პროცესის გაჭიანურებაზე არსე-
ბითი გავლენა იქონია საიმიგრაციო კრიზისმა ევროპაში. 
კონტინენტზე შეღწევის მსურველ იმიგრანტთა დიდმა რა-
ოდენობამ, ტერორიზმის გამოწვევებმა და მსხვერპლის 
მზარდმა რიცხვმა თავად მიგრანტთა რიგებში ევროკავში-
რის წევრ სახელმწიფოები აიძულა გადაეხედა მიგრაციის 
პოლიტიკის არსებულ ჩარჩოზე, მათ შორის უვიზო რეჟიმის 
დაწესებაზე რეგიონის ქვეყნებთან. შედეგად გამკაცდა ე. 
წ. შეჩერების მექანიზმი, რომელიც ჯერ კიდევ 2013 წლი-
დან იყო ძალაში. დროებითი შეჩერების მექანიზმი უვიზო 
რეჟიმის მქონე ყველა ქვეყანაზე გავრცელდება.  საეჭვოა 
რამდენად არის დაკავშირებული შეჩერების მექანიზმის 
გამკაცრება 3.7 მილიონი მოსახლეობის მქონე საქართ-
ველოსთან უვიზო რეჟიმის შემოღებასთან, რომელსაც არ 
აქვს ევროკავშირის ქვეყნებთან პირდაპირი სახმელე-

t has been more than three decades since, the 
European states have abolished internal borders 
according to the Schengen Agreement.

Schengen encompasses 22 Eu member and 4 non-Eu member 
(Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland) states. Although 
4 Eu member states (Bulgaria, Cyprus, Romania, Croatia) 
have not signed the Schengen Agreement yet, they are still 
required to adapt their national legislation and regime to 
suit Eu directives and consequently join the Schengen Zone 
fully. Hence, from March 28th, visa-free travel to 30 European 
countries is available to our citizens (who have biometric 
passports) for up to 90 days within a 180 day period.

VISA LIBERALIZATION

The visa liberalization process has a nearly 10-year long 
history. Negotiations for simplification of visa procedures 
started in the second half of 2008. Those negotiations were 
accompanied by a readmission agreement under which 
Georgia committed to returning its citizens, illegally living in 
the Schengen zone of other Eu countries.

In 2010, both agreements were signed and the concomitant 
situation that developed was that starting from the next 
year, the Schengen visa would be more accessible to certain 
categories of citizens.

As for the negotiations regarding the visa-free regime, they 
started in 2012. Since 2013, Georgia has been carrying out 
Visa Liberalization Action Plan, consisting of 2 phases, with 
technical and financial help from Eu itself. Both in October 
2014 and December 2015, the European union came out with 
a positive conclusion in both phases. Finally, in February 2017, 
the European Parliament and the European Council lived up to 
the expectations of Georgian people and made them welcome 
to the continent of Europe.

SuSPENSION MECHANISM

Immigration crisis in Europe had a huge impact on the visa 
liberalization process. A huge number of immigrants are 
willing to move to Europe as a result of the challenges that 
terrorism poses. The growing number of casualties has been 
one of the factors the Eu had to go reexamine as they went 
through their visa politics once again.

As a result, the suspension mechanism was reinforced, 
which had already started back in 2013; it affected all the 
countries that have access to visa-free travel.

How does this reflect on Georgia, having a relatively small 
population of 3.7 million with no direct border shared with any 
of the Eu countries?

In stark comparison, the Eu had to face more challenges 
from ukraine and Turkey; negotiations connected to visa 
liberalization have already been initiated for both countries 
prior to that time. The total population of these two countries 
is more than 110 million people combined; they also share 
direct 

borders with a few Eu countries. It is also noteworthy that 
in 2016 nearly 100 thousand requests for a visa were made in 
Georgia while in Turkey and the ukraine this number was 25 
times greater.

უ I
ლაშა ახალაია lasha akhalaia

VISa-FREE
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2012

2013

2014
2015

2017

თო საზღვარი. ამ მხრივ ევროკავშირისთვის უფრო დიდი 
გამოწვევას წარმოადგენს უკრაინა და თურქეთი, რომე-
ლებთანაც ასევე მიმდინარეობს ვიზალიბერალიზაციაზე 
მოლაპარაკებები. ორივე ქვეყნის ჯამური მოსახლეობა 
აჭარბებს 110 მილიონ ადამიანს და მათ აქვთ პირდაპირი 
სახმელეთო საზღვარი ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყა-
ნასთან. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მაგალითად 2016 წელს 
საქართველოდან 100 ათასამდე სავიზო განაცხადი გაკეთ-
და, ხოლო თურქეთსა და უკრაინაში დაახლოებით 25-ჯერ 
მეტი.

ახალი მიდგომის მიხედვით ევროკომისიასთან ერთად, 
უკვე ევროკავშირის თითოეულ წევრ ქვეყანასაც შეუძლია 
დროებით აღადგინოს სავიზო მოთხოვნები უვიზო რეჟიმის 
მქონე ქვეყნებთან იმ შემთხვევაში, თუ მნიშვნელოვნად 
გაიზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ევრო-
კავშირის ქვეყნებში შესვლაზე უარს მიიღებენ; გაიზრდება 
ევროკავშირში ამ სახელმწიფოს მოქალაქეთა არალეგა-
ლურად დამრჩენთა რიცხვი; მნიშვნელოვნად უსაფუძვ-
ლოდ გაიზრდება თავშესაფრის მაძიებელთა მიმართვები; 
ქვეყანა ნაკლებად ითანამშრომლებს ევროკავშირთან 
რეადმისიის შეთანხმების განხორციელების ფარგლებში 
და ბოლოს, თუ ქვეყნიდან ჩასული ადამიანები საფრთხეს 
შეუქმნიან ევროკავშირის სახელმწიფოს საზოგადოებრივ 
წესრიგსა და შიდა უსაფრთხოებას. დროებითი შეჩერების 
მექანიზმი მაქსიმუმ შესაძლებელია გაგრძელდეს 27 თვის 
განმავლობაში (9 + 18 თვე) და იმ შემთხვევაში თუ მესა-
მე ქვეყანა არ გადადგამს შემხვედრ ნაბიჯებს, ევროკომი-
სიის მითითებით ევროპარლამენტმა შესაძლოა გააუქმოს 
უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებული შეთანხმება. დამატებით 
ევროკომისია განახორციელებს უვიზო რეჟიმთან დაკავში-
რებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობის 
მონიტორინგს. 

არც პირველი და არც უკანასკნელი

საქართველო 61-ე ქვეყანაა, რომელმაც ევროკავშირთან 
ვიზალიბერალიზაციას მიაღწია. ევროკავშირთან უვიზო 
რეჟიმი აქვს 9 ევროპულ ქვეყანას: 4 ჯუჯა სახელმწიფოს, 
ბალკანეთის 4 კანდიდატ ქვეყანას და ბოსნია-ჰერცეგო-
ვინას. ერთადერთი ევროკავშირში გაწევრიანების კანდი-
დატი ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს უვიზო რეჟიმი გახლავთ 
თურქეთი. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან პი-
ონერი აღმოჩნდა მოლდოვა, რომელმაც უვიზო რეჟიმი 
2014 წელს მიიღო. საქართველოს შემდეგ სრულ ვიზალი-
ბერალიზაციას 2017 წლის ივნისში მიიღებს უკრაინა. აღმო-
სავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებიდან მხოლოდ სომ-
ხეთთან იგეგმება აღნიშნულ საკითხზე მოლაპარაკებების 
პროცესის დაწყება.

ბალკანეთის სახელმწიფოების პრაქტიკიდან გამო-
მდინარე უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებული დიალოგი 2 
წელი გრძელდება. ამ მხრივ სხვადასხვა მიზეზებიდან და 
გარემოებებიდან გამომდინარე საქართველოს შემთხვე-

მოლაპარაკებები დაიწყო
negotiations on visa-free regime 
started

საქართველო ევროკავშირის 
ფინანსური და ტექნიკური 
დახმარებით ახორციელებს ვიზა 
ლიბერალიზაციის ორფაზიან 
სამოქმედო გეგმას

GEORGIA HAS BEEN CARRyING OuT 
VISA LIBERALIZATION ACTION PLAN, 
CONSISTING OF 2 PHASES, WITH 
TECHNICAL AND FINANCIAL HELP FROM 
Eu ITSELF

BOTH IN OCTOBER 2014 AND DECEMBER 
2015, THE EuROPEAN uNION CAME OuT 
WITH A POSITIVE CONCLuSION IN BOTH 
PHASES

ევროკავშირმა 2014 წლის ოქტომ-
ბერსა და 2015 წლის დეკემბერში 
ორივე ფაზის განხორციელების 
მდგომარეობის შესახებ დადებითი 
დასკვნა დადო.

უვიზო მიმოსვლა
visa free

The new approach allows the Eu countries, separately from 
the European Council, to temporarily restore the visa regime 
with a country who enjoys visa free if: the number of citizens 
who were refused to enter the Schengen zone increases, 
the number of illegals and asylum seekers increase, the 
immigrants threaten the internal security and people of the 
Eu. Temporary suspension may be extended for a maximum of 
27 months (9+18 months) and if a third country does not take 
effective steps, with reference to the European Commission, 
the European Parliament has the right to cancel the visa-free 
regime with the particular country completely. In addition, the 

გზა ვიზალიბერალიზაციამდე

way to visa free
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553 66

66

წინააღმდეგი

თავი შეიკავა
ABSTENTIONS

AGAINST

მომხრე | FOR

28
28

ვაში ეს 5 წელი გაგრძელდა (2012-2017), თუმცა ეს პროცე-
სი უფრო ხანგრძლივი აღმოჩნდა უკრაინისთვის, ხოლო 
თურქეთთან ჯერაც მიმდინარეობს. 

შენგენის ვიზა ქართველებისთვის ყველაზე ნაკლე-
ბად იყო ხელმისაწვდომი რეგიონის ქვეყნებთან 
შედარებით

2016 წლის სტატისტიკის მიხედვით საქართველოდან 
სავიზო განაცხადების 12.1%-ზე, 2015 წელს კი 15.9%-ზე არ 
გაიცა ვიზა. იგივე მაჩვენებელი 2016 წელს სომხეთის შემთ-
ხვევაში არის 10.9% (12.3% 2015 წელს), აზერბაიჯანისთვის - 
9.4% (5% 2015-ში), თურქეთისთვის - 4.4% (3.9% 2015 წელს), 
უკრაინისთვის - 3.25% (3.4% 2015-ში), რუსეთისთვის - 1.2% 
(1.3% 2015 წელს), ხოლო ბელარუსისთვის - 0.25% (0.3% 
2015 წელს).  მსგავსი ტენდენცია შენარჩუნებულია 2012-2014 
წლებისთვისაც. მიზეზი სხვადასხვაგვარია: მგზავრობის მი-
ზანთან დაკავშირებული ყალბი დოკუმენტები, ყალბი სა-
ხელფასო და საბანკო ამონაწერები, არასწორად შევსებუ-
ლი სააპლიკაციო ფორმები, შეუსაბამო გარემო ქვეყანაში 
არსებულ საელჩოებსა და საკონსულოებში და ა.შ.

აღნიშნული გარემოება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს 
ხდის საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას. 
რადგანაც საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობის 
სურვილია, რომ არ დავკმაყოფლიდეთ მხოლოდ ვიზალი-
ბერალიზაციით და კიდევ უფრო მეტად ვინტეგრირდეთ ევ-
როპულ ოჯახში, აუცილებელია გავუფრთხილდეთ ამ მო-
ნაპოვარს. უკვე მოქმედი უვიზო რეჟიმი უნდა იქცეს ჩვენი 
ევროპული ფასეულობების ერთგვარ გამოცდად და ინდი-
კატორად მომავალი წარმატებული ინტეგრაციისთვის.

Commission will undertake monitoring of how the obligations 
are accomplished.

NEITHER THE FIRST NOR THE LAST

Georgia is the 61st country that has reached the visa 
liberalization with the Eu. 9 European countries have visa-free 
regime: 4 tiny countries, 4 Balkan candidates, and Bosnia- 
Herzegovina. The only candidate for Eu membership that does 
not have a visa-free regime is Turkey. Moldova happened to 
be the pioneer among the countries of the Eastern Partnership 
(acquiring a visa- free regime in 2014). After Georgia, ukraine 
is going to also get access to the Schengen zone. As for the 
other countries of the Eastern Partnership, only Armenia is 
going to kick start negotiations about this issue later.

The dialogue with Balkan countries took 2 years. In Georgia, 
including a variety of reasons and certain circumstances, it 
continued for over 5 years (2012-2017), while in ukraine the 
process turned out to last longer, and Turkey is in fact still in 
progress.

SCHENGEN VISAS WERE THE LEAST AWARDED IN 
GEORGIA

According to statistics, 12.1% of applicants in 2016 and 
15.9% in 2015 were denied visas. The same indicator used 
in the case of Armenia in 2016 shows 10.9%(12.3% in 2015), 
Azerbaijan – 9.4%(5% in 2015), Turkey – 4.4%(3.9% in 2015), 
ukraine – 3.25%(3.4 IN 2015), Russia – 1.2%(1.3 in 2015%), 
Belarus – 0.25%(0.3% in 2015). The similar trend is maintained 
in 2012-2014. Reasons vary - false documents, false payroll, 
and banking.

VISa-FREE VISa-FREE
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ევროპიდან 
ევროპისკენ

from europe to europe

28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა.
ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმავალ მგზავრთა პირველ ნაკადს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეუერთდა. 

უვიზო რეჟიმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობის მეთაური სიმბოლური ვიზიტით 28 მარტს უძ-
ველესი ცივილიზაციის დედაქალაქს - ათენს და ევროპის პოლიტიკურ ცენტრს - ბრიუსელს ეწვია.

გზა ევროპისკენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სტუდენტებთან, მეცნიერებთან, მედიის წარმომადგენლებთან და 
მთავრობის წევრებთან ერთად გაიარა.

From March 28, Georgia's citizens enjoy visa-free travel in the Eu/Schengen Area.
The first wave of passengers traveling visa-free to Eu states was joined by the Prime Minister of Georgia Giorgi Kvirikashvili. To 

celebrate the enactment of visa waiver, on March 28, the Head of Georgian Government embarked on a symbolic trip to Athens, the 
capital of an ancient civilization, and Brussels, Europe's political capital.

A path to Europe Kvirikashvili travelled in the company of Georgian students, scholars, media representatives, and members of the 
Government.

აფხაზი და ოსი ეროვნების საქართველოს მოქალაქეები თა-
მაზ გათიკაევი, ესმა კოკოსკერია და ლიახვის ხეობიდან დევ-
ნილი პაატა შიუკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი 
მარგველაშვილთან ერთად ლიტვაში ჩაფრინდნენ. მათ ერთ-
ერთმა პირველებმა გადალახეს ევროკავშირის საზღვარი ვი-
ზის გარეშე.

საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო 
მიმოსვლის ამოქმედებასთან დაკავშირებით, ქუთაისი-ვილ-
ნიუსის ავიარეისით ლიტვაში ჩამოსული საქართველოს მოქა-
ლაქეებისათვის საგანგებო საზეიმო დახვედრა გაიმართა.

ლიტველები ჩასულ მგზავრებს შეეგებნენ მისასალმებელი 
ლოზუნგით “საქართველო – ახლოს ვიდრე ოდესმე”.

Georgian citizens of Abkhazian and Ossetian origin 
Mr. Tamaz Gatikaev, Mrs. Esma Kokoskeria, and 
Mr. Paata Shiukashvili refugees from Liakhvi Gorge 
together with the President of Georgia has traveled to 
Europe visa free.

As the visa free travel went into force, citizens of 
Georgia travelling from Kutaisi to Vilnius received 
solemn celebration in the Airport.

Lithuanians greeted passengers with a welcome 
slogan “Georgia – closer than ever”.

VISa-FREE VISa-FREE
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ევროკავშირის 
60 წელი

60 years of european 
Community

ამოცი წლის წინ ევროკავშირის დამფუძნებელი 
ექვსი სახელმწიფო რომში შეიკრიბა და ხელი მო-
აწერა შეთანხმებას საერთო ევროპული ბაზრის 

შექმნაზე, რომელმაც გზა გაუხსნა კონტინენტზე მშვიდობი-
სა და კეთილდღეობის დამყარებას.
ამ მოვლენის აღსანიშნავად ევროპარლამენტარები და 
წევრი სახელმწიფოების ლიდერები რომში შეიკრიბნენ და 
ევროკავშირის შემდგომ ნაბიჯებზე იმსჯელეს.

“დღეს რომში ვანახლებთ თავისუფალი ერების უნიკა-
ლურ ალიანსს, რომელიც ინიცირებული იქნა 60 წლის წინ 
ჩვენი დიდი წინაპრების მიერ”, განაცხადა ევროპის საბ-
ჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ცერემონიაზე სიტყვით 
გამოსვლისას.

მისი თქმით იმ დროს საუბარი არ ყოფილა რაღაცის დაჩ-
ქარებაზე, ან საიდანღაც გამოსვლაზე, მაგრამ მიუხედავად 
უახლესი ისტორიის ყველა ტრაგიკული ვითარებისა მათ 
სჯეროდათ ევროპის ერთიანობის.

საინტერესოა, რომ ღონისძიებაზე დიდი ბრიტანეთი მხო-
ლოდ ერთხელ ახსენეს ისიც იტალიის პრემიერ მინისტრმა 
პაოლო გენტოლინიმ:

“ეს [მარცხი] გამოიწვია გაერთიანებული სამეფოს საზო-
გადოების ნაწილმა  – რამაც მიგვიყვანა უარყოფის კრიზი-
სამდე. ამ შემთხვევაში გაიმარჯვა ნაციონალიზმმა რომე-
ლიც, გვეგონა რომ დავიწყებას მიეცა.”

ცერემონიის დასასრულს ლიდერებმა ხელი მოაწერეს 
რომის დეკლარაციას სადაც მოცემულია ერთობლივი ხედ-
ვა ევროკავშირის მომავალზე.

დეკლარაციაში, მათ აღნიშნეს, რომ ევროკავშირი არის 
უნიკალური კავშირი საერთო ინსტიტუტებითა და ძლიერი 
ღირებულებებით, საზოგადოების მშვიდობის, თავისუფ-
ლების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის 
უზენაესობის გარანტი, ძირითადი ეკონომიკური ძალა, რო-
მელიც შეუდარებელ დონეზე იცავს სოციალურ უფლებებს 
და კეთილდღეობას .

ixty years ago the leaders of the six founding member 
states gathered in Rome to put their signatures under 
the agreements that would create a European common 

market, but also pave the way for a union of peace and prosperity 
that has come to encompass most of our continent.

To celebrate this occasion leading MEPs gathered in Rome on 
March 25 together with the heads of states and governments who 
used the opportunity to deliberate on the next steps for the Eu.

“Today in Rome we are renewing the unique alliance of free 
nations that was initiated 60 years ago by our great predecessors”, 
said President of the European Council Donald Tusk at the 
ceremony in Campidoglio.

President Tusk highlighted that fact that on the day of the 
anniversary millions of people across Europe were demonstrating 
their support for the Eu.

“At that time they did not discuss multiple speeds, they did not 
devise exits, but despite all the tragic circumstances of the recent 
history, they placed all their faith in the unity of Europe,” stated 
Tusk.

It is interesting that the uK was mentioned only once on this day.  
Lamenting the Eu’s failure to respond adequately enough to the 
economic crisis of 2008, the Italian prime minister Paolo Gentolini 
told leaders and dignitaries: 

“That [failure] triggered in part of public opinion – unfortunately 
the majority of public opinion in the united Kingdom – it triggered 
a crisis of rejection. It brought forward the nationalism that we 
thought had been closed down in the archives.”

At the end of the celebrations the leaders adopted and signed 
the Rome Declaration setting out a joint vision for the years to 
come.

In the Declaration, they stressed that the European union is 
a unique union with common institutions and strong values, a 

ს S

EuROpEan unIOn
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“ევროპული ერთობა დაიწყო როგორც ოცნება მაგრამ 
იქცა ბევრის იმედად. მაშინ ევროპა ისევ ერთიანი გახდა. 
დღეს, ჩვენ ვართ ერთიანი და ძლიერი: ასობით მილიონი 
ადამიანი მთელს ევროპაში იღებს სარგებელს გაფართო-
ებული კავშირიდან, რომელმაც გადალახა ძველი ყოფა”, 
– აღნიშნულია დეკლარაციაში.

ლიდერებმა განაცხადეს, რომ, მათ კარგად იციან თუ რა 
აწუხებთ ევროკავშირის მოქალაქეებს, კიდევ ერთხელ 
გამოხატეს რომის ხელშეკრულებისადმი ერთგულება და 
პირობა დადეს რომ იმუშავებენ შემდეგი მიმართულებე-
ბით: უსაფრთხო ევროპა, წარმატებული და მდგრადი ევ-
როპა, სოციალური ევროპა და ძლიერი ევროპა გლობა-
ლურ ასპარეზზე.

community of peace, freedom, democracy, human rights and the 
rule of law, a major economic power with unparalleled levels of 
social protection and welfare.

“European unity started as the dream of a few, it became the 
hope of the many. Then Europe became one again. Today, we are 
united and stronger: hundreds of millions of people across Europe 
benefit from living in an enlarged union that has overcome the old 
divides.”

Leaders declared that, aware of the concerns of the Eu citizens, 
they commit to the Rome Agenda, and pledged to work towards a 
safe and secure Europe, a prosperous and sustainable Europe, a 
social Europe and a stronger Europe on the global scene.

EDITED By DIPLOMAT

tskaltuboplaza.ge

In the heart of 
renovated Tskaltubo
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ასულ თვეს, თბილისში, ახლად გახსნილ ავსტრიის 
საელჩოში, აღინიშნა საქართველო-ავსტრიის დიპ-
ლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავი. საქარ-

თველო ავსტრიისთვის საინტერესოა როგორც „მოწინავე“ 
ქვეყანა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგ-
რამის ფარგლებში, გარდა ამისა საქართველო ავსტრიისთ-
ვის ეკონომიკურადაც მნიშვნელოვანია, როგორც ავსტრიის 
განვითარების სააგენტოსთვის პრიორიტეტული ქვეყანა. 
ავსტრიის ელჩი საქართველოში, მისი აღმატებულება არად 
ბენკო საუბრობს ახლად გახსნილ ავსტრიის საელჩოს მნიშვ-
ნელობაზე და მის როლზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთო-
ბების გაძლიერებაში. 

თქვენ ხართ ავსტრიის პირველი ელჩი საქართველოში, ეს 
დიდი პასუხისმგებლობაა და როგორ ფიქრობთ რა იქნება 
თქვენი მთავარი დანატოვარი?

დიდი პატივია ვიმსახურო, როგორც ავსტრიის რესპუბლი-
კის პირველი ელჩი საქართველოში და იმედი მაქვს, რომ 
შევძლებ ხელი შევუწყო  ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური 
და ეკონომიკური კავშირების გამყარებას. 

მოგვიყევით, იმ პროცესის შესახებ, რომელიც წინ უძღვოდა 
საქართველოში ავსტრიის საელჩოს გახსნას. 

2000-იან წლებში, ავსტრიის წარმომადგნელები ჩამო-
ვიდნენ საქართველოში და დაიწყეს ავსტრიული კერების 
მომზადება, რომელთაგან მნიშვნელოვანია ავსტრიული ბიბ-

ast month, the 25th anniversary celebrating the 
establishment of diplomatic relations between Georgia 
and Austria was marked in the new Austrian Embassy in 

Tbilisi. As a “front runner” in the Eastern Partnership with the Eu, 
Georgia has increasing economic importance to Austria as it is 
also a priority country for the Austrian Development Cooperation. 
The Austrian ambassador in Tbilisi His Excellency Arad Benkö 
speaks about the importance of the newly opened Embassy and 
his role in strengthening relations between two countries:

your excellency, you are the first Ambassador of Austria in 
Georgia, it must be a huge responsibility, what do you think will 
be your legacy?

It is a great honour to serve as the first Austrian Ambassador 
to Georgia and I hope that I can contribute to intensify political 
and economic ties between our countries.

Please tell us more about the whole process, how it became 
possible to open the Embassy of Austria in Georgia?

Already in the 2000s, different Austrian representatives came to 
Georgia and made their presence known. Apart from an Austrian 
library at the Ilia State university, the Chamber of Commerce and 
the office of the Ministry of Interior are operating in this country. 
Then in 2011, Georgia became a priority area for the Austrian 
Development Agency and they opened an office in 2013. With 
the gradual process of Georgia making important steps towards 

ავსტრიის ახალი საელჩო საქართველოსთან 
თანამშრომლობის გაღრმავებას აპირებს

new austrian embassy to set the tone for 
mature relations and Cooperation with GeorGia

გ L
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ლიოთეკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სავაჭრო 
პალატა. 2011 წელს, საქართველო უკვე გახდა პრიორიტეტული 
ტერიტორია ავსტრიის განვითარების სააგენტოსთვის, რომლის 
ოფისიც აქ 2013 წელს გაიხსნა. თანდათანობით საქართველომ 
გადადგა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ევროპული 
ინტეგრაციისაკენ და ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტ-
რომ მიიღო გადაწყვეტილება მხარი დაეჭირა ამ საქმისთვის, 
რის შედეგადაც, საბოლოოდ გაიხსნა ავსტრიის საელჩო.

რა იყო ის უპირველესი საკითხები, რომელზეც დაიწყეთ მუ-
შაობა?

დასაწისისთვის ძალიან ბევრი სამუშაო შესრულდა ადმი-
ნისტრაციული და ტექნიკური თვალსაზრისით. მოხდა თანამშ-
რომლების დასაქმება, კონტაქტების გაზრდა და პრიორიტეტე-
ბის განსაზღვრა. ძირითადად ეს იყო ინფორმაციის შეგროვება 
ყველა იმ საკითხის შესახებ, რომელშიც ავსტრია არის ჩართუ-
ლი.

რამდენად ახერხებთ საელჩოდან გამოსვლას და  ჩვენი 
ქვეყნის დათვარიელებას? 

პირველი რამოდენიმე თვის განმავლობაში მეტ-ნაკლებად 
შეზღუდული ვიყავი გავცნობოდი სხვადასხვა დაწესებულებებ-
სა და ინსტიტუტებს დედაქალაქში. თანდათანობით კი ეს შევ-
ძელი. მაგალითად ვესტუმრე ავსტრიის მიერ დაფინანსებულ 
პროექტს  „ადგილობრივი მთავრობა  ლაგოდეხში“ და ასევე 
მონაწილეობა მივიღე პოლიციისთვის ალპური აღჭურვილო-
ბის გადაცემის ცერმონიალში გუდაურში. ჩემს გეგმებში შედის 
მთელი ქვეყნის მაშტაბით მოგზაურობა და სიამოვნების მიღე-
ბა ლამაზი პეიზაჟებისგან  და თბილი სტუმართმოყვარეობის-
გან.

European integration the Foreign Ministry took the decision to 
support this endeavor and finally open an Embassy.

What were the first issues that you have started to work on?

In the beginning, a lot of work had to be invested in 
administration and technical issues. Staff had to be hired, 
contacts made and priorities identified. Mostly it was about 
collecting information about all the areas where Austria is 
involved in one or the way.

Do you find it easy to actually get out of the embassy and see 
our country?

In the first couple of months, I was more or less limited to get 
acquainted with the major actors and institutions in the capital 
city. Gradually I was able to go beyond. For instance I visited an 
Austrian funded project for local governance in Lagodekhi and 
I participated in a ceremony of delivering Alpine equipment to 
the police in Gudauri. My plan is to travel the whole country and 
enjoy the beautiful landscape and warm hospitality.

According to your information, how many Austrians are living 
in Georgia? Do you expect this number to increase?

There are not many Austrians living here. For Christmas we 
organized a Christmas party at my residence and almost all came, 
about a total of approx 50 people. Provided that the economic 
situation continues to improve and the political situation stays 
stable, Georgia could be a very popular resort for Austrians 
choosing to live or even retire here.

What are the major areas where Austria and Georgia could 
cooperate more?

 
Austria and Georgia cooperate in many fields including in 

the political, cultural or development arena. My aim is to use 
the pro European atmosphere and try to increase business ties. 
The Association Agreement offers ample opportunities and 
Georgia will need to invest a lot in infrastructure and tourism 
in the coming years. These are areas where Austria has a lot to 
contribute.

This year Austria holds a chairmanship position at the OSCE 
and we see that it is very active in regard to Georgia-Russia 

ჩემი მიზანია, რომ პრო-ევროპული გა-

რემო იქნეს გამოყენებული და მოხდეს  

ბიზნეს კავშირების ზრდა. ასოცირების 

შეთანხმება იძლევა საკმაო შესაძლებლობებს 

და საქართველომ საჭიროა მოახდინოს მეტი 

ინვესტირება ტურიზმისა და ინფრასტრუქტურის 

სფეროში უახლოეს წლებში.
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თქვენი ინფორმაციით, რამდენი ავსტრიელი ცხვოვრობს 
საქართველოში? მოელით ამ რიცხვის ზრდას?

ბევრი ავსტრიელი არ ცხოვრობს საქართველოში. შობას 
გავმართეთ საშობაო  წვეულება  ჩემს საცხოვრებელში და 
თითქმის ყველა მოვიდა, სულ დაახლოებით 50 ადამიანი. 
იმის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა 
განაგრძობს გაუმჯობესებას და პოლიტიკური ვითარება რჩე-
ბა სტაბილური, საქართველო შეიძლება იყოს ძალიან პოპუ-
ლარული კურორტი ავსტრიელთათვის საცხოვრებლად თუ 
დასასვენებლად. 

რომელია ის  ძირითადი სფეროები, სადაც ავსტრიას და სა-
ქართველოს შეუძლიათ თანამშრომლობის გაღრმავება?

ავსტრია და საქართველო თანამშრომლობს ბევრ სფე-
როში, რომელიც მოიცავს პოლიტიკას, კულტურას და განვი-
თარებას. ჩემი მიზანია, რომ პრო-ევროპული გარემო იქნეს 
გამოყენებული და მოხდეს  ბიზნეს კავშირების ზრდა. ასო-
ცირების შეთანხმება იძლევა საკმაო შესაძლებლობებს და 
საქართველომ საჭიროა მოახდინოს მეტი ინვესტირება ტუ-
რიზმისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში უახლოეს წლებში. 
ბევრი სფეროა ისეთი, სადაც ავსტრიას თავისი წვლილის შე-
ტანა შეუძლია. 

წლევანდელ წელს  ავსტრია თავმჯდომარეობს ეუთო-ს 
და აშკარაა, რომ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის და 
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკვაშირებული საკითხები 
ძალიან აქტუალურია.

ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი 
ეუთოს თავმჯდომარის რანგში საქართველოს ეწვია თებერ-
ვლის დასაწყისში. ჩვენი მიზანია კონფლიქტების მართვის 
კარგი მომსახურება შევთავაზოთ. ყოველთვის ვცდილობთ, 
კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას ეუთოს-თან და ყვე-
ლაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არსებული კონტაქტე-
ბი გამოვიყენოთ იმისათვის, რათა ეს კონფლიქტი თავიდან 
ავიცილოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალა რაც ჩვენ გვაქვს 
არის ის ხალხი, რომელიც ჩვენ გვახვევია ყველა მხრიდან და 
რომლებთანაც დიალოგი შესაძლებელია. 

conflict and the occupied territories, what do you think is 
necessary to get tangible results?

As Chair in the Office of the OSCE, Foreign Minister Kurz visited 
Georgia in early February. Our aim is to offer our good services 
bordered on conflict management. We have always tried to keep 
good contacts with all members of the OSCE family and we will 
continue to do our best to use existing channels to the benefit of 
those that suffer from the conflict. The most important tool we 
have is to have people from all sides talk to each other and listen.
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აქართველო-გერმანიის წელი, რომელიც ორ ქვე-
ყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 
აღდგენის 25 წლისთავს ეძღვნება, ოფიციალურად 

აპრილში გაიხსნება და თითქმის ორ წელს გასტანს. საქართ-
ველოს ელჩი გერმანიაში ბატონი ლადო ჭანტურია გვესაუბ-
რება ორმხრივი ურთიერთობების დინამიკაზე და სამომავლო 
პერსპექტივაზე. 

პირველ რიგში გკითხავთ, როგორ ვითარდება საქართვე-
ლო-გერმანიის ბილატერალური ურთიერთობები? 

ქართულ-გერმანული ურთიერთობები განსაკუთრებული 
ინტენსიურობით გამოირჩევა და არასოდეს ყოფილა ისე მჭიდ-
რო როგორც დღეს. ამის დასტურად მაღალი დონის ვიზიტებიც 
კმარა. გასულ წელს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში 
ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზი-
დენტი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს 
პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ აღარაფერი ვთქვათ საქარ-
თველოს მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლების 
ვიზიტებზე, რომელთაგან შინაგან საქმეთა, საგარეო და გა-
ნათლების საქმეთა მინისტრების ვიზიტებს განსაკუთრებულად 
გამოვყოფდი. 

საქართველოში იმყოფებოდნენ ასევე გერმანიის საგარეო 
საქმეთა ფედერალური მინისტრი, ბატონი ფრანკ-ვალტერ 

ermany-Georgia friendship year is dedicated to 25 years 
of diplomatic relations between the two countries, it will 
be officially on in April and will last for around two years.

The Georgian Ambassador to the Federal Republic of Germany 
Mr. Lado Chanturia tells us about the dynamics of bilateral 
relations and other future prospects.

First of all, tell us about the developments that has been 
witnessed in Georgia-Germany bilateral relations 

Georgian-German relations are distinguished and comes with 
a lot of intensity, it has never been as close as it is today. the 
high profile visits are evidence enough. Last year the President of 
Georgia, the Prime Minister, Chairman of the Parliament visited 
Germany, not to mention official visits of other representatives of 
the Georgian government and the Parliament, from which I would 
highlight includes visits of the Minister of Internal Affairs, Minister 
of Foreign Affairs and the Minister of Education. 

The Federal Foreign Minister and currently already the President 
of Germany Frank-Walter Steinmeier and the members of the 
German Bundestag also visited Georgia , they had very interesting 
meetings with Georgian colleagues and discussed plans for future 
cooperation. 

We hope that this year Chancellor Angela Merkel will visit 

გერმანია 
საქართველოს საკვანძო პარტნიორი ევროპაში

Germany
the key european partner of GeorGia

ს G

საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მო-
პოვების დღიდან, გერმანიის მთავრობა მტკი-
ცედ უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ კურსს, რასაც გერმანელი პოლიტი-
კოსები ყველა ორმხრივი თუ მრავალმხრივი შეხვედ-
რის დროს მკაფიოდ აფიქსირებენ.

EvEr sincE wE gainEd indEpEndEncE, gErman 
Government firmly supports european 
and Euroatlantic intEgration of gEorgia, 

whiCh is always Clearly expressed by German 
politiCians durinG the bilateral or multilateral 
talks. 
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შტაინმაიერი და გერმანიის ბუნდესტაგის წევრები, რომლებ-
მაც ქართველ კოლეგებთან უაღრესად საინტერესო შეხვედ-
რები გამართეს და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები 
დასახეს. 

ვიმედოვნებთ, რომ წელს საქართველოს ესტუმრება გერ-
მანიის კანცლერი ქალბატონი ანგელა მერკელი, რომელმაც 
პრემიერთან ბერლინში შეხვედრისას საქართველოში ჩამო-
სვლის სურვილი გამოთქვა. ეს მაღალი რანგის ვიზიტები ორმ-
ხრივი ურთიერთობების ახალ ეტაპზე მეტყველებენ. 

ქართულ-გერმანული თანამშრომლობა ორმხრივი ურ-
თიერთობის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს: უსაფრთხო-
ებისა და თავდაცვის პოლიტიკას, ეკონომიკას, მეცნიერებას, 
კულტურას, ფინანსურ და ტექნიკურ თანამშრომლობას. ჩვენ 
გერმანიის მთავრობის მადლობელი ვართ სუვერენიტეტისა 
და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში გამოჩენილი ურ-
ყევი და თანმიმდევრული მხარდაჭერისათვის. 

2017 წელი საქართველო-გერმანიის წელია, რა ღონისძიებე-
ბი იგეგმება ორივე ქვეყანაში? 

დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, გერმანიისა და საქართვე-
ლოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით, 2017 
წელი გამოცხადდა ქართულ-გერმანულ წლად. სლოგანით 
„მომავლის მემკვიდრეობა (Zukunft erben) ჩვენ აღვნიშნავთ 
ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელოვან თარიღებს: სა-
ქართველოში პირველი გერმანული დასახლებების წარმო-
შობის 200 წლის იუბილესა და საქართველოსა და გერმანიას 
შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლის-
თავს. საქართველო-გერმანიის წელი  თითქმის ორ წელს 
გასტანს და 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობით დას-
რულდება, რომელზეც საქართველო საპატიო სტუმრის სტატუ-
სით წარსდგება. აღნიშნული წლის ფარგლებში ორივე ქვეყნის 
მიერ დაგეგმილია უამრავი კულტურული თუ სხვა სახის ღო-
ნისძიება. 

Georgia. She expressed the willingness during the talks with the 
Georgian Prime Minister in Berlin. These high profile visits show 
that bilateral relations have moved to new and advanced stages. 

Georgian-German cooperation includes almost every field of 
bilateral relations : security and defense, economics, science, 
culture, financial and technical cooperation. We are thankful to 
the government of Germany for its firm and consistent support of 
our sovereignty and territorial integrity. 

2017 is tagged the Georgia-Germany friendship year, what 
events are planned in both countries to mark this? 

yes, as you know, with the decision of Georgian and German 
foreign ministers, 2017 has been declared the Georgian-German 
friendship year. With the slogan “Inherit future 

(Zukunft erben), we celebrate meaningful dates of bilateral 
relationship: 200 year anniversary since the appearance of the 
first German settlements in Georgia and 25 year anniversary of the 
restoration of diplomatic relations between Germany and 

Georgia. Georgia-Germany year will last for around two years 
and it will end with the Frankfurt Book fair in 2018, where Georgia 
will be present as a guest of honor. During this year many cultural 
or other kind of events have been planned and are being planned 
to happen.

In spite of the fact that Georgia-Germany year opens officially 
in spring of 2017, precisely in April, on the 7th of january in 
the Berliner Philharmonie, a Georgian side organized a Gala 
concert with the participation of the Tbilisi symphony orchestra, 
reknowned Georgian pianist in Germany Duduna Mazmanishvili 
and ensembles

“Rustavi” and “Mdzlevari”. The gala concert, was well attended 
by members of the German government and parliament amongst 
other guests, we left an unforgettable impression in the minds of 
all the spectators that day.
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო-გერმანიის წელი ოფი-
ციალურად 2017 წლის გაზაფხულზე, კერძოდ კი აპრილის თვეში 
იხსნება, ქართული მხარის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 7 იან-
ვარს ბერლინის ფილარმონიის დიდ დარბაზში გაიმართა გრან-
დიოზული გალა-კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 
თბილისის სიმფონიურმა ორკესტრმა, გერმანიაში წარმატებულ-
მა ცნობილმა ქართველმა პიანისტმა დუდანა მაზმანიშვილმა და 
ანსამბლებმა „რუსთავმა“ და „მძლევარმა“. აღნიშნულმა გალა-
კონცერტმა, რომელსაც სხვა მოწვეულ სტუმრებთან ერთად გერ-
მანიის მთავრობისა და პარლამენტის წევრები ესწრებოდნენ, 
წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა გერმანელ თუ ქართველ 
მსმენელზე. 

მოუთმენლად ველით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას მომა-
ვალ წელს, როცა საქართველო სტუმრის სტატუსით წარდგება, 
სამზადისი დაწყებულია, თუ არის ცნობილი რა ტიპის აქტივობე-
ბია დაგეგმილი? 

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის მზადება ძალიან აქტიურ 
ფაზაშია. ითარგმნა და თარგმნის პროცესშია ბევრი ქართული 
წიგნი, რომელიც დარწმუნებული ვართ, გერმანელი მკითხველის 
გულებს დაიპყრობს. ამასთანავე, ძალიან ინტენსიური კონსულ-
ტაციები მიმდინარეობს ქართულ და გერმანულ მხარეებს შორის. 

ევროპასთან ვიზა ლიბერალიზაციის განხილვის პროცესში 
ხშირად ისმოდა არგუმენტები იმ ქართველების წინააღმდეგ, 
რომლებიც კრიმინალურ საქმიანობაში არიან შემჩნეული, თუმ-
ცა ამ მხრივ ყველაზე მეტად აქცენტი გერმანიაში გაკეთდა. არ-
სებობს ვარაუდი, რომ მიზანმიმართული კამპანია იყო. თქვენ 
როგორ შეაფასებთ?

ვიზა ლიბერალიზაციის წინ მედიაში საეჭვოდ მომრავლებული 
ნეგატიური პუბლიკაციები ქართული კრიმინალის შესახებ, რო-
მელთა მიზანიც საქართველოს ევროპული გზის გართულებაა, 
მართლაც ბადებს ეჭვის ვარაუდს, რომ აღნიშნული მიზანმიმარ-
თული კამპანია იყო, თუმცა ამან ვერავითარი გავლენა ვერ მოახ-
დინა საქართველოსთვის ვიზა  ლიბერალიზაციის მინიჭებაზე 
საქართველოს მოქალაქეებს უკვე შეუძ-
ლიათ უვიზოდ იმოგ- ზაურონ 
შენგენის ზონაში შემა-
ვალ ქვეყნებში 

We are looking forward to the Frankfurt Book Fair next year, where 
Georgia will be present as an honorable guest, preparations are 
already started, can you tell us what kind of activities are planned? 

Preparations for Frankfurt Book Fair is in a very active phase. Many 
Georgian books have been and are being translated; books, which I 
am sure, will captivate German readers. Moreover, there are intensive 
consultations taking place between the German and Georgian sides. 

During the discussions regarding visa liberalisation with Europe, 
we could often hear arguments especially in German quarters against 
Georgians who are involved in criminal activities. Some say that it 
was a deliberate smear campaign. How would you evaluate this? 

Prior to visa liberalisation, there are suspicious abundance of 
negative news in media about Georgian criminals , which was aimed 
to complicate Georgia’s path to Europe. It raises doubts that it was 
a deliberate campaign, but it did not have any effect on the process 
of visa liberalisation and now, Georgians can already travel without 
visas to Schengen area and enjoy all the benefits of visa free regime 
with other Eu countries. 

Generally, what are the German government’s attitudes towards 
the Georgian Euro and Euroatlantic aspirations?

Ever since we gained independence, German government firmly 
supports European and Euroatlantic integration of Georgia, which is 
always clearly expressed by German politicians during the bilateral 
or multilateral talks. The positive decision of the European parliament 
about the visa liberalisation is proof of this, German politicians 
significantly contributed to this decision. During the visa liberalisation 
working process, I had intensive communications with the German 
Members of the European Parliament, who were actively supporting 
us and doing everything possible to speed 
up the process.
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და ისარგებლონ იმ სიკეთეებით, რომელსაც ევროკავშირის წევრ 
ქვეყნებთან უვიზოდ მიმოსვლა მოგვიტანს. 

ზოგადად როგორი დამოკიდებულება აქვს გერმანიის მთავრობას 
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების 
მიმართ? 

საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან, 
გერმანიის მთავრობა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ევრო-
პულ და ევროატლანტიკურ კურსს, რასაც გერმანელი პოლიტიკოსე-
ბი ყველა ორმხრივი თუ მრავალმხრივი შეხვედრის დროს მკაფიოდ 
აფიქსირებენ. სწორედ ამის დასტურია ცოტა ხნის წინ ევროპარ-
ლამენტში საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების 
საკითხის დადებითად გადაწყვეტა, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღ-
ვით გერმანელ პოლიტიკოსებს. ვიზა ლიბერალიზაციის სამუშაო 
პროცესში მე ინტენსიური კომუნიკაცია მქონდა ევროპარლამენტის 
წევრ გერმანელ დეპუტატებთან, რომლებიც აქტიურად გვიჭერდნენ 
მხარს და ყველაფერს აკეთებდნენ პროცესის დაჩქარებისთვის.

როგორი მხარდაჭერა აქვს საქართველოს გერმანიის მხრიდან 
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით?

გერმანია დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან მტკიცედ 
უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუ-
ვერენიტეტს. ამასთან დაკავშირებით, გერმანელი პოლიტიკოსები 
არცერთ საერთაშორისო პლატფორმას არ ტოვებენ, რათა დააფიქ-
სირონ საკუთარი მხარდაჭერა და სოლიდარობა. გერმანია იყო 
ერთ-ერთი ინიციატორი და მხარდამჭერი ევროკავშირის მიერ შე-
მუშავებული აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკისა, რომელიც 
ერთგვარი პასუხი იყო 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოსად-
მი გამოხატული აგრესიისა. 

და ბოლოს, როგორ შეაჯამებდით საქართველო-გერმანიის დიპ-
ლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლისთავს? 

ბოლო 25 წლის განმავლობაში ჩვენი ურთიერთობები უფრო 
მჭიდრო, საიმედო და პარტნიორული გახდა. გერმანიამ დიდი დახ-
მარება გაუწია საქართველოს რეფორმების განხორციელებაში - 
სამართლისა თუ მართლმსაჯულების, სახელმწიფო მმართველო-
ბის, საკადასტრო სფეროსა თუ კომუნალურ ინფრასტრუქტურაში, 
ეკონომიკის, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის სფეროებ-
ში. ჩვენ საქართველოში სრულიად გვაქვს გააზრებული გერმანიის 
მზარდი როლი არამარტო ევროპის კავშირის ფარგლებში, არამედ 
მსოფლიო მასშტაბითაც და მას ევროპაში საკვანძო პარტნიორად 
აღვიქვამთ. 

გამომდინარე იქედან, რომ გერმანია პირველ ადგილს იკავებს 
ქართველი სტუდენტებისთვის და, ვინაიდან გერმანიის განათლების 
სისტემა არა მარტო საქართველოში არამედ მთელ მსოფლიოში 
ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება, ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი პრო-
ფესიული განათლების რეფორმა გერმანული მოდელის მიხედვით 
მოვახდინოთ. ამასთან დაკავშირებით, გასულ წელს გაიმართა 
გერმანიისა და საქართველოს განათლების მინისტრების შეხვედ-
რა, რომლის დროსაც ხელი მოეწერა პროფესიული განათლების 
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გერმანიის ფედერაციასა და 
საქართველოს შორის მემორანდუმს. 

ამასთან საქართველოც ხედავს თავის როლს გერმანიასა და ევ-
როპის კავშირთან მიმართებაში სტაბილური და სანდო პოლიტიკუ-
რი და ეკონომიკური პარტნიორის სახით. 25 წლიანი დამოუკიდებ-
ლობის შემდეგ, დღევანდელ საქართველოს სურს თავისი წვლილი 
შეიტანოს ამ რეგიონში უსაფრთხოების, სტაბილურობის, ასევე დე-
მოკრატიისა და ეკონომიკის განვითარებაში.

What kind of support does Georgia have from Germany regarding 
its occupied territories? 

Ever since our independence, Germany firmly supports Georgian 
soveregnity and territorial integrity. In relation to this, German 
politicians never miss an international platform to state their support 
and solidarity. Germany was one of the initiators and supporters of the 
Eastern partnership policy, which was as one might say a response to 
Russian aggression towards Georgia in 2008. 

And finally, how would you summarize this 25 years anniversary 
between Georgia-Germany diplomatic relations? 

During the last 25 years, our relations have become closer and 
more reliable. Germany greatly helped Georgia in the implementation 
of reforms in many different fields: justice and law, governance, 
communal infrastructure, economics, science, education and culture. 
In Georgia, we fully realize the role of Germany not only within the 
European union but also on the global scale and we consider her 
as our key partner in Europe. Due to the fact that Germany is one of 
the first point of call for Georgian students, and since the German 
educational system is one of the best in the world, we decided to 
reform our professional educational system in accordance with the 
German model. Regarding this fact, last year Georgian and German 
education ministers met and signed the memorandum for cooperation 
between Germany and Georgia in the field of professional education. 

In addition, Georgia also sees its role as a stable and reliable 
political and economic partner for Germany and the European union. 
After 25 years of independence, 

 Georgia  of  today  wants  to  contribute  to  the  development  of  
regional  security, stability, democracy and economics.

016 წლის 8 ნოემბერს გამართულ საპრეზიდენტო 
არჩევნებში ამერიკელმა ხალხმა დონალდ ტრამპის 
მხარდაჭერით ძალიან მკაფიო არჩევანი გააკეთა 

ცვლილებებზე, რამაც მოიტანა ახალი პოლიტიკური რეალობა, 
როგორც საკანონმდებლო დონეზე ახალი კანონმდებლობის 
სახით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე განსხვავებული დინამი-
კის ჩამოყალიბების სახით. ამ მოცემულობასთან გამკლავებას 
საქართველოს მხრიდან ახალი ელჩი დავით ბაქრაძე შეეცდე-
ბა, რომელიც უკვე სამი თვეა ცდილობს აშშ-ში საქართველოს 
მნიშვნელობის მკაფიოდ და მხარდაჭერილად წარმოჩენას. 
 

შეიძლება ითქვას ყველაზე საინტერესო პერიოდში დაინიშ-
ნეთ საქართველოს ელჩად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 
როგორია თქვენი პირველი შთაბეჭდილებები?

შთაბეჭდილებები მრავალმხრივია, ვფიქრობ, რომ ეს პე-
რიოდი არა მხოლოდ ქართველი, არამედ სხვა ქვეყნის დიპ-
ლომატებისთვისაც ძალიან საინტერესოა, თუმცა ჩვენთვის 
ორმაგად, რადგან ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარ-
ტნიორია.

საქართველო აღიარებულია ამერიკის მხრიდან, როგორც 
ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი სადაც ამერიკული მხარ-
დაჭერა პირდაპირ აისახა ქვეყნის დემოკრატიის განვითარე-
ბაზე. ჩვენთან ყველაზე კარგად განხორციელდა ის პროექტები,  
რომლებმაც დიდი კეთილდღეობა, მეტი უსაფრთხოება, მეტი 
დაცულობა და თითოეული ადამიანის მიერ კანონის პატივის-
ცემა მოიტანა. 

ამას გარდა, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს 

n the presidential elections held on 8th of November 
2016, the American people by supporting Donald Trump 
made a choice for drastic changes, which brought 

in a new political reality, both in terms of legislative level in 
the form of new legislations and on the international arena 
by forming different dynamics. Considering these changes, 
Georgia’s appointed new ambassador to the united States Davit 
Bakradze, has spent about 3 months already trying to promote 
the importance of Georgia in the united States. He shares his 
thoughts on the progress made with us in this interview:

We may say you are appointed as an ambassador of Georgia to 
the united States in one of the most interesting period; can you 
share your first impressions?

Impressions are diverse; I think this period is interesting not only 
for Georgians but also for the diplomats of other nationalities, but 
especially for us since the united States is our strategic partner.

Georgia is recognized by the united States as one of the best 
examples where uS support directly reflected on the development 
of a country’s democracy. In our country the projects that brought 
prosperity, safety, more security and respect for the law, were 
implemented successfully.

Besides, the united States is Georgia’s biggest and most 
obvious supporter in the non-recognition policy and in this regard, 
their role in the Geneva peace talks is irreplaceable and important.

What is your task on this positions and what are the 

საქართველო-აშშ-ს ურთიერთობების ძველი 
პრიორიტეტები ახალ პოლიტიკურ რეალობაში

GeorGia-us relations’ old priorities 
in a new politiCal reality
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ყველაზე მკაფიო და ძლიერი მხარდამჭერია არაღიარების პო-
ლიტიკის კუთხით და ამ თვალსაზრისით მათი როლი ჟენევის 
მოლაპარაკებებში არის შეუცვლელი და მნიშვნელოვანი.

რა არის თქვენი მთავარი ამოცანა ამ პოსტზე და რა არის ის 
ინიციატივები, რომელთა განხორციელებაც უკვე მოასწარით 
ან პროცესშია?

ჩვენ აქ მეგობრების ძალიან დიდი წრე გვყავს, რომლებთა-
ნაც ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს პირველ რიგში იმის-
თვის, რომ საქართველოს პოზიციები გავამყაროთ და მეორე 
იმისთვის, რომ გარკვეულწილად ახალი ადმინისტრაციის 
პრიორიტეტების კონტექსტში და მათი გათვალისწინებით ვი-
მოქმედოთ. 

ჩვენი დღის წესრიგი მიმართულია თანამშრომლობის გაღ-
რმავებისკენ შემდეგ მიმართულებებზე: 

სამხედრო, თავდაცვა და უსაფრთხოება - ამ მიმართულე-
ბით გვაქვს უკვე მოქმედი ჩარჩო-ხელშეკრულება, თანამშ-
რომლობის მრავალწლიანი ისტორია, მჭიდრო კავშირები და 
არის სივრცე ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავებისა. ახლა 
იწყება საქართველოს მზაობის პროგრამის განხორციელება, 
რომელიც პირდაპირ ემსახურება ჩვენი თავდაცვისუნარიანო-
ბის განმტკიცებას და ჩვენი მიზანი ამ პროგრამით იქნება მაქ-
სიმალური ხელშესახები შედეგის მიღების უზრუნველყოფა. 

ვაჭრობა და ეკონომიკა - ეს ალბათ ის მიმართულებაა, სა-
დაც უფრო მეტი სივრცე გვეძლევა იმისთვის რომ გაძლიერ-
დეს და გაღრმავდეს  ურთიერთობები. გამომდინარე იქიდან, 
რომ მხოლოდ ვაშინგტონით არ შემოიფარგლება ამერიკის 
შეერთებული შტატების ეკონომიკური, სავაჭრო თუ საინვეს-
ტიციო პოტენციალი,  ჩვენ დავიწყეთ და ვთანამშრომლობთ 
თითოეულ/ცალკეულ შტატთან, რომელსაც არანაკლებ დიდი 
მნიშვნელობა აქვს, როგორც მსხვილი კორპორაციების, ასევე 
საინვესტიციო პოტენციალის კუთხით. ვხვდებით წამყვან ფირ-
მებს და კორპორაციებს, მათ შორის საერთაშორისო კორპო-
რაციებს, იმისათვის, რომ ვესაუბროთ და ხმა მივაწვდინოთ 
საქართველოში არსებული კარგი საინვესტიციო კლიმატის და 
ბიზნეს გარემოს კუთხით. 

ხალხთა შორის ურთიერთობები - ეს გულისხმობს საქართ-
ველოს კიდევ უფრო მეტ წარმოჩენას ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში. ჩვენი მიმართულებაა ისეთი პროგრამების ხელ-

initiatives you have already implemented or are in the process of 
implementing?

We have a big circle of friends here, with whom we work 
actively, firstly, to strengthen positions of Georgia and secondly, 
to operate in the context of and according to new administration’s 
priorities.

Our agenda is directed to deepen the cooperation in the 
following fields:

Military, defense, security- in these fields we already have an 
active framework agreement, long history of cooperation, close 
ties and there is space for further developments. Now we start 
the Georgia’s readiness program, which directly serves the aim of 
increasing our defense ability and our objective is to get the most 
tangible result possible.

Trade and economics- this is probably the field where we have 
more space to strengthen and deepen our relations. Because the 
economic, trade and investment potential of the united States 
is not limited to Washington, we started cooperation with each 
separate state, which is no less important, in terms of both 
big corporations and investment potentials. We meet leading 
firms and corporations, including international corporations and 
reaching out to them to tell about the good business environment 
and investment climate in Georgia.

 People-to-people contacts- this refers to promoting Georgia in 
uS. We would like to support the cultural, educational programs, 
which help us to introduce Georgian artists and their values to the 
American society.

Georgia’s involvement and the interest of the united States in 
our country should grow into more assistance, prosperity of more 
people, more security and every step we take is directed at these 
objectives.

We often hear the critics say that Georgia-uS relationship is 
not as strong as before, how would you respond to this?

I think, saying something like that is very uninformed and 
harmful for our country. The intensity of relationships with this 
new administration during the first two months cannot be left 
unnoticed even for the people who are slightly informed about 
the issue.

The Georgian Minister of foreign affairs already visited the 
united States twice. Mikheil janelidze was in the top five who 
met the secretary of state in the white house.

Three delegations from the Georgian parliament visited the 
united States in the framework of different formats.

We should also mention participation of the assistant of the 
uS secretary of defense in the NATO-Georgia commission, where 
he met Georgian Minister of Defense and declared his support 
towards Georgia.

There was an important meeting between the prime minister of 
Georgia and vice president of the united States in Munich. During 
this meeting, even closer cooperation in bilateral format was 
planned. We are actively working to arrange the Prime Minister’s 
next visit to the united States.

Traditionally, there are active meetings with the 
scientific-research centers, so that Georgia’s firm position related 
to its reforms and development course can be perceived correctly.

We have charters of strategic partnership, which requires 
general assembly to be held, etc.
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შეწყობა, განათლების, კულტურის მიმართულებით, რომელიც  
ქართველი სახელოვნებო წრის წარმომადგენლების მხარდა-
ჭერას ემსახურება და რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ ეს ხალხი 
ამერიკულ საზოგადოებას გავაცნოთ. 

ის მაღალი აქტივობა, რომელიც დღეს საქართველოს გააჩ-
ნია აშშ-თან და მაღალი ინტერესი, რომელიც აშშ-ს გააჩნია 
საქართველოს მიმართ უნდა გადაიზარდოს მეტ დახმარება-
ში,  მეტი ადამიანის კეთილდღეობაში, მეტ უსაფრთხოებაში 
და აქეთ არის მიმართული ყველა ის ნაბიჯი, რომელზე ჩვენ 
ვისაუბრეთ და რომელსაც მოემსახურება საელჩო უკვე მომა-
ვალი თვეების და წლების განმავლობაში.

ოპონენტების მხრიდან ხშირად ისმის კრიტიკა, რომ საქარ-
თველო-აშშ-ს ურთიერთობები აღარ არის ისეთი მტკიცე, რო-
გორც ადრე, რას უპასუხებდით მათ?

ვთვლი, რომ მსგავსი რაღაცის თქმა ძალიან გაუთვითცნო-
ბიერებლი და ზიანის მომტანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ საკითხ-
ში ოდნავ ჩახედულ ადამიანსაც კი შეუმჩნეველი არ დარჩებო-
და ის მაღალი აქტივობა, რომელიც ახალ ადმინისტრაციასთან 
პირველი ორი თვის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფ-
ლებას ჰქონდა. 

უკვე შედგა საქართველოს საგარეო მინისტრის ორი ვიზიტი 
აშშ-ში. მიხეილ ჯანელიძე იყო პირველ ხუთეულში შემავალი 
საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც თეთრ სახლში სახელ-
მწიფო მდივანს შეხვდა. 

საქართველოს პარლამენტიდან სამი დელეგაცია იმყო-
ფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვადახვა ფორმა-
ტის ფარგლებში. ცალკე აღნიშვნის ღირსია აშშ-ს თავდაცვის 
მდივნის თანაშემწის მონაწილეობა ნატო-საქართველოს 
კომისიაში, რომლის ფარგლებშიც ის შეხვდა საქართველოს 
თავდაცვის მინისტრს და მხარდამჭერი კომენტარები გააკეთა 
საქართველოსთან მიმართებაში. 

მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა საქართველოს პრემიერ 
მინისტრისა და ამერიკის ვიცე პრეზიდენტს შორის მიუნხენში. 
ამ შეხვედრის დროს დაიგეგმა კიდევ უფრო მჭიდრო თანამ-
შრომლობა ორმხრივ ფორმატში. აქტიურად  ვმუშაობთ პრე-
მიერ მინისტრის ვიზიტზე აშშ-ში. 

ტრადიციულად ძალიან აქტიურია შეხვედრები სამეცნერო-
კვლევით ცენტრებთან, სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოს  
მყარი პოზიცია რომელიც მის რეფორმების გზას, მისი სწორი 
განვითარების კურსს უკავშირდება კარგად იყოს გაგებული და 
აღქმული. 

გვაქვს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტია, რომლის 
ფარგლებშიც გენერალური სხდომა უნდა გაიმართოს და ა.შ. 

თავდაცვის და უსაფრთხოების სფერო ახსენეთ რამდენჯერ-
მე, მაინტერესებს როგორ შეაფასებთ ნატო-საქართველოს 
ურთიერთობებს ამ ეტაპზე?

უნდა აღინიშნოს, რომ არასოდეს ისე აქტიურად და მაღალ 
დონეზე არ ჰქონია საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაცია, რო-
გორც დღეს აქვს. საქართველო-ნატოს კომისია მასპინძლობს 
ძალიან მაღალი დონის სტუმრებს სისტემატიურად და ეს ინ-
ტერაქცია გაგრძელდება მომავალშიც. მინდა საქართველოში 
მცხოვრები ამერიკელი კონგრესმენის სიტყვები გავიმეორო, 
რომელმაც თქვა, რომ შეიძლება დღეს საქართველო არ იყოს 
ნატოს სრულუფლებიანი წევრი, მაგრამ საქართველოში ჩამს-
ვლელი აუცილებლად დარწმუნდება, რომ ნატო არის საქარ-
თველოში და ეს არის ძალიან  მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 

you mentioned defense and security several times, how would 
you evaluate current NATO-Georgia relations?

It must be mentioned that Georgia-NATO integration has never 
been as active and intense as it is today. The Georgia-NATO 
commission hosts especially high profile guests systematically 
and this interaction will persist in future. I want to repeat the 
words of the American congressional representative living in 
Georgia, who said that maybe Georgia is not yet the member of 
NATO but as you arrive in Georgia you can feel NATO’s presence 
there and it is very important, because it means security, 
prosperity and stability.

 
Georgia has a big Diaspora, especially in the united States of 

America, how should our country take care of them and how can 
their resources be used effectively?
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საქართველოში ნატოს ყოფნა ნიშნავს უსაფრთხოებას, კე-
თილდღეობას და სტაბილურობას.

საქართველოს დიდი დიასპორა ჰყავს, განსაკუთრებით 
აშშ-ში, თქვენი აზრით როგორ უნდა იზრუნოს მათზე სახელ-
მწიფომ და როგორ უნდა მოხდეს მათი რესურსის ეფექტური 
გამოყენება?

ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც 
ჩვენ ვმუშაობთ. ერთის მხრივ, საქართველო, საელჩოს მეშვე-
ობით იცავს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს აშშ-ში, 
მაგრამ ამასთანავე დიასპორა, განსაკუთრებით წარმატებული  
ქართველები აქ ყოველთვის ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებენ ქვეყნის წარმოჩენის კუთხით. ამიტომ ეს 
ორმხრივი თანამშრომლობა საელჩოსა და დიასპორას შორის 
ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტ პოტენციალს ატარებს და მეტ 
მნიშვნელობას, რომლის მაქსიმალურად ათვისებასაც საელ-
ჩო მომავალში კიდევ უფრო შეეცდება. ეს ჩემი პირველი სამი 
თვეა აშშ-ში და ძალიან დატვირთული ვარ ბევრი თვალსაზრი-
სით, თუმცა იმედი მაქვს რომ მათთან კიდევ უფრო მჭიდრო და 
აქტიური თანამშრომლობა მექნება. 

მათ უნდა იცოდნენ, რომ  საქართველოს სახელმწიფო არის 
სწორი განვითარების გზაზე მდგარი სახელმწიფო, რომელიც 
აყალიბებს თავის საზოგადოებას სწორედ იმ ღირებულებებზე, 
რომელთა შეხებაც, რომლის გაცნობის საშუალებაც და პრივი-
ლეგიაც მათ აშშ-ში აქვთ. უნდა იცოდნენ რომ საქართველოს 
სახელმწიფო მისი შესაძლებლობის ფარგლებში ყოველთვის 
იქნება მათი უფლებების ყველაზე მნიშვნელოვანი დამცვე-
ლი და გარანტი აშშ-ში. უნდა იამაყონ და კარგად შეეცადონ 
წარმოაჩინონ ის საქართველო, რომლითაც ჩვენ  ყველა ვამა-
ყობთ, რომლითაც მოხიბლულია ყველა ჩვენი სტუმარი. 

ყველას სხვადასხვა მიზეზი აქვს  აშშ-ში ცხოვრების, არის 
ხალხი, რომლებსაც ოჯახების მხარდაჭერა უწევს საქართ-
ველოში, რაც არ არის მარტივი. საბერძნეთში ელჩის რანგში 
კარგად დავინახე თუ რას ნიშნავს, როცა ათასობით და ათო-
ბით ათასობით ქართველი სხვა სახელმწიფოში მუშაობს იმის-
თვის, რომ თავიანთი ოჯახები შეინახონ, მაგრამ ჩვენ უნდა 
გვახსოვდეს, რომ აქ მიღებული ცოდნით და გამოცდილებით 
უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში და ჩვენი სახელმწიფო 
მაქსიმალურად  გავაძლიეროთ.

როდესაც საქართველოს პოპულარიზაციას ეწევით, რა არის 
ის რასაც პირველ რიგში აცნობთ უცხოელებს?

ვცდილობთ ყველას დავანახოთ, რომ საქართველო დღეს 
არის განსხვავებული სახელმწიფო, ევროპის განუყოფელი ნა-
წილი, არამხოლოდ მისი ისტორიით და ცივილიზაციური კუთვ-
ნილებით, არამედ განხორციელებული რეფორმების და საკა-
ნონმდებლო ცვლილებების შედეგად დღეს ჩამოყალიბებული 
საზოგადოებით და ეკონომიკური პოტენციალით. საქართვე-
ლო მდებარეობს დიდი ეკონომიკური, სავაჭრო და ენერგე-
ტიკული გზების გზაჯვარედინზე, რომელსაც ჩვენ მაქსიმალუ-
რად ვიყენებთ, გარდა ამისა ჩვენი წვლილი საერთაშორისო 
ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში არის ფასდაუდებელი, 
რასაც ყოველთვის ხაზს უსვამს საერთაშორისო საზოგადო-
ება. დაბოლოს, იმ სტაბილური გარემოთი, რომელიც ძალიან 
მღვრიე და ტურბურენტულ გარემოში შევინარჩუნეთ და 
პროგრესს განვიცდით, საქართველო ძალიან საინტერესო ტუ-
რისტული პოტენციალის მქონე ქვეყანაა და ამისკენ უნდა იყოს 
ჩვენი ქვეყნის ძალისხმევა მიმართული.

This is a very important issue, and we are working on it. On 
the one hand, Georgia with the help of her embassy protects 
the Georgian citizens interests in the uS, but on the other 
hand, diaspora, especially successful Georgians always play 
very important role to promote our country. For this reason, this 
cooperation between the embassy and diaspora has even bigger 
potential and importance, and we will try to further develop 
relations in this sense. This is my first three months in the united 
States and I am very busy in many ways, but I hope I will have 
even more closer and active cooperation with them.

They should know that Georgia is on the right path of 
development; our society is shaped according to the values, 
which they have already had the privilege to experience in the 
united States.

They should know that Georgia within her capacity will always 
be the protector of their rights in the uS. They should be proud 
and they should try to promote the Georgia we are all proud of, 
the one, which is admired by our visitors.

Everyone has their own reasons to live in the united States, 
there are people who have to support their families in Georgia, 
which is not easy. As an ambassador to Greece, I could clearly 
see what it means when thousands and ten thousands of 
Georgians are working in other countries to support their families, 
but we must remember that we must go back to Georgia with the 
experience and knowledge we are getting here and build up our 
country.

When you are trying to promote Georgia, what is the first thing 
you introduce to foreigners?

We try to show everyone that Georgia today is a different 
country, an inseparable part of Europe, not only because of its 
history and civilization, but also with the society and economic 
potential established as a result of implemented reforms and 
legislative changes. Georgia is located on the crossroads of 
important economic, trade and energy roads, which is used 
effectively. Besides, our contribution to Euroatlantic security is 
invaluable and the international community always highlights 
it. Finally, with the stable environment, which was maintained 
in spite of turbulent events and the progress we made despite, 
Georgia is a very interesting country with touristic potential and 
we should direct our efforts towards this.

DIpLOmaTIC DISCOuRSE 

პოლონეთი
ილია დარჩიაშვილი - 2015-2016 წლებში იყო საქართველოს 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტ-
რის პირველი მოადგილე, ხოლო 2016 წლის დეკემბრიდან 
არის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგან-
გებო დავალებათა ელჩი.

რუმინეთი
ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილი - 2011 წლი-
დან გახლავთ საქართველოს საგანგებო და 
სრულუფლებიანი ელჩი პოლონეთის რეს-
პუბლიკაში, მანამდე კი იკავებდა საქართ-
ველოს ელჩის თანამდებობას სლოვენიასა 
და სლოვაკეთში (2006-2011წწ) და სომხეთში 
(1998-2004წწ).

ბრაზილია
დავით სოლომონია - კარიერული დიპლომატი, 1995 წლიდან 
იკავებდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ პოზიციებს საქართვე-
ლოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში 
და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმო-
მადგენლობებში. 2014 წლის მარტიდან დღემდე არის საგა-
რეო საქმეთა სამინისტროს ევროინტეგრაციის დეპარტამენ-
ტის დირექტორი. 2015 წელს მინიჭებული აქვს საგანგებო და 
სრულუფლებიანი დესპანის დიპლომატიური რანგი.

ავსტრალია
გიორგი დოლიძე -  1997 წლიდან მუშაობს საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტროში. 2011 წლის ოქტომბრიდან 
არის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი. გიორგი დოლიძეს 
2012 წელს მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი 
დესპანის დიპლომატიური რანგი.

მალაიზია
ნიკოლოზ აფხაზავა -  2012 წლიდან არის კორეის 
რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და 
სრულუფლებიანი ელჩი. 2012 წელს მინიჭებული 
აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანის 
დიპლომატიური რანგი.

უკრაინა
გელა დუმბაძე - 2014 – 2016 წლებში იკავებდა დიასპორის სა-
კითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას. 2017 წლის 
იანვრიდან დღემდე არის საგანგებო დავალებათა ელჩი სა-
გარეო საქმეთა სამინისტროში.

POLAND
Ilia Darchiashvili – In 2015-2016 he was the First 
Deputy Minister of Regional Development and 
Infrastructure, while since December 2016 he 
has been working as the special envoy at the 
Ministry of Foreign Affairs.

ROMANIA
Nikoloz Nikolozishvili - Since 2011he has been working 
as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
to the Republic of Poland, before he occupied the office 
of ambassador to Slovenia and Slovakia (2006-2011) and 
Armenia (1998-2004).

BRAZIL
Davit Solomonia - a career diplomat, since 1995 he 
held various head positions in the central apparatus 
of the Ministry of Foreign Affairs and the diplomatic 
representations abroad. From March 2014 to the present 
day he is the head at the Foreign Ministry's European 
Integration Department. In 2015 he was granted the 
diplomatic rank of Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary.

AuSTRALIA
Giorgi Dolidze - Since 1997 he has been working at the 
Ministry of Foreign Affairs. From October 2011, he is the 
head of the Security Policy and Euro-Atlantic Integration 
Department. Giorgi Dolidze received a diplomatic rank of 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in 2012.

MALAySIA
Nikoloz Apkhazava - Since 2012 he has served at the 
Republic of Korea as the ambassador. In 2012 he received 
a diplomatic rank of Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary.

uKRAINE
Gela Dumbadze -2014 - 2016 he held the position 
of State Minister for Diaspora Affairs. From 
january 2017 to the present day he is a special 
envoy at the Ministry of Foreign Affairs.

ახალი ელჩები
new ambassadors
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ნატო 68 წლის გახდა
„მოძველებული“ კავშირის ფრთხილი ნაბიჯები

nato at 68 
Cautious steps of the "obsolete" union

რდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზა-
ციას (ნატო) 4 აპრილს დაარსებიდან 68 წელი უსრულ-
დება. მისი მთავარი ამოცანა კვლავა რჩება წევრი 

ქვეყნების თავისუფლებაზე და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რასაც 
ის პოლიტიკური და სამხედრო საშუალებით ახორციელებს, 
თუმცა ხმები იმაზე რომ ნატოს სისტემა მოძველდა და არ ძა-
ლუძს თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავება ორგანიზა-
ციის მომავალს ეჭვქვეშ აყენებს.

როგორც ჩანს საფრთხეს გრძნობენ ალიანსშიც, რომელ-
თა ბოლო მინისტერიალი 31 მარტს საკმაოდ თავშეკავებული 
გზავნილებით გამოირჩეოდა, განსხვავებით წინა შეხვედრების-
გან სადაც ნატოს ტონი რუსეთის ქმედებების მიმართ გაცილე-
ბით უფრო მკაცრად და საქართველოსთვის იმედის მომცემად 
ჟღერდა. ახლა კი ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენ-
ბერგი რუსეთთან მხოლოდ დიალოგის აუცილებლობაზე საუბ-
რობდა და კმაყოფილებით აღნიშნავდა გარკვეულ საკითხებზე 
მოლაპარაკებების პოზიტიურ ხასიათს, თუმცა მათ შორის უკ-
რაინა და საქართველო მოხსენიებული არ ყოფილა. არც შავი 
ზღვის რეგიონზე გაკეთებულა აქცენტი, რომელიც ჯერ კიდევ 
წინა შეხვედრაზე განსაკუთრებული ინტერესით სარგებლობდა.

მიუხედავად ამისა კოლექტიურ უსაფრთხოებასა და საერთო 
ფასეულობებზე დამყარებული სუვერენული სახელმწიფოების 
ალიანსი განსაკუთრებით მიმზიდველია საქართველოსთვის, 
რომელსაც თავისი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობი-
დან გამომდინარე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების გარანტად 
დღეს მხოლოდ ევროატლანტიკური გზა ესახება, ამიტომ არ 
იშურებს ძალისხმევას და აქტიურად არის ჩართული ნატოს სამ-
შვიდობო მისიებში, ახორციელებს ყველა საჭირო რეფორმას 
და ცდილობს რაც შეიძლება მეტად იყოს საქართველო ნატოში 
წარმოდგენილი, მეტი ნატო კი საქართველოში.

თუმცა ნატო საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას არ 
ჩქარობს რაც შეიძლება რამდენიმე მიზეზით იყოს განპირო-
ბებული, პირველ რიგში წევრი ქვეყნების უმეტესობა არ არის 
დარწმუნებული, რომ გაფართოება სასურველ შედეგს მოიტანს, 
ამას ემატება  ნატოს სიცოცხლისუნარიანობის შესახებ დაწყებუ-
ლი მსჯელობები და ბოლოს რუსეთის და თურქეთის ფაქტორი, 
მართალია ეს უკანასკნელი დაჟინებით მოუწოდებდა ნატოს სა-
ქართველოს გაწევრიანებისკენ, თუმცა ახლა თავად მის წევრო-
ბას დაემუქრა საფრთხე. 

რაც შეეხება რუსეთს გარდა იმისა, რომ ის ვერ შეეგუება ნა-
ტოს დომინირებას რეგიონში, მას ხელს აძლევს  აშშ-ს საპრე-
ზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ 
ტრამპის გამარჯვება, რომელიც ასევე არ წყალობს ნატოს და 
რომელსაც ხშირად უწოდებენ „პუტინის კაცს“, ანუ მისი ინტე-
რესების გამტარებელს. 

სწორედ ტრამპმა მოიხსენია ნატო როგორც მოძველებული 
სისტემა და არაბულ ქვეყნებში მისი ანალოგის შექმნა დააანონ-
სა. ასეთ კავშირში შეიძლება შევიდნენ ისეთი ქვეყნები როგო-
რიცაა: საუდის არაბეთი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, 
ეგვიპტე და იორდანია. სავარაუდოდ ეს ქვეყნები  შეადგენენ 
ახლი ალიანსის ფუნდამენტს. ხოლო სხვა არაბული  ქვეყნების 
მიღების თემა, ჯერჯერობით განხილვის სტადიაშია. სავარუდო 
პოტენციურ მოწინააღმდეგედ ირანი განიხილება.

he North Atlantic Treaty Organization (NATO) will 
celebrate her 68th anniversary on the 4th of April. The 
fundamental role of NATO is still to safeguard the 

freedom and security of her member countries through political 
and military interventions. However, the rumors that the system 
is outdated and not able to deal with modern challenges, casts 
doubt on the future of the organization.

It seems that danger is felt even in the alliance during the 
Ministerial meeting which was held on March 31 and was 
characterized by restraint messages, unlike previous meetings 
where the tone of NATO towards Russia’s actions sounded more 
strict and promising for Georgia. And now, NATO’s Secretary 
General jens Stoltenberg was only talking about the necessity 
of dialogue with Russia and underlined with satisfaction, the 
positive character on certain issues of negotiations, even though 
the Black Sea region was not mentioned. This was a very 
interesting topic during the previous meeting.

Nevertheless, collective security and common values based 
on the alliance of sovereign states is especially attractive for 
Georgia. Today, because of Georgia’s complicated geopolitical 
situation, the guarantee of defense and security only sees the 
Euro-Atlantic path. That is why, Georgia has made efforts and 
is actively involved in NATO's peacekeeping missions, trying to 
carry out the necessary reforms and to be represented as much 
as possible with proper representations of Georgia in NATO, as 
well as more NATO in Georgia.

However, NATO is not in a hurry to accept Georgia into her 
alliance, it may be caused by several reasons: first of all, most 
member states are not convinced that enlargement would bring 
result, additionally starting discussions about the viability of 
NATO and last, the Russian-Turkish factor. Although this latter 
insisted on calling NATO towards Georgia’s integration, but now 
they face the threat of losing their membership.

As for Russia, it will not tolerate the NATO dominance in the 
region and therefore, they gave a positive response to the Republican 
candidate, Donald Trump and his successful presidential election. 
Trump is also not in favor with NATO and he is often referred to as 
the “Man of Putin”, or protector of Russia’s interest.

Trump was the one who referred to NATO as "obsolete" and 
announced the creation of NATO-Style Arabian Allies. The alliance 
would include countries such as: Saudi Arabia, the united Arab 
Emirate, Egypt and jordan. These countries are likely to constitute 
the foundation for the alliance. Membership of other Arab countries 
is currently under discussion. Supposedly, Iran is considered as a 
potential opponent.

On March 29, Arab leaders who gathered in jordan revived a 
peace agreement and thereby they hinted to the uS president that if 
he will participate in this process, they are ready to accept broader 
Midasian peace agreements. The American side was represented 
by jason Greenblatt, who talked to the leaders of Palestine, jordan, 
Egypt and Qatar, underlining that the Israel-Palestinian agreement 
would have a positive impact on the region and the world.

ჩ T
ნათია თათარიშვილი natia tatarishvili
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კავკასიის რეგიონში და შესაბამისად ყოველივე საქართველო-
ზე მნიშვნელოვნად აისახება. 

თურქეთის პოზიციები ნატოში ჯერ კიდევ სამხედრო ამბოხის 
დროს შეირყა, სადაც თურქეთის ქმედებები ალიანსის წევრებმა 
ეჭვქვეს დააყენეს, თუმცა მოვლენების პიკი პრეზიდენტ რეჯეპ 
ტაიპ ერდოღანის რეფერენდუმის წინ დაწყებული კამპანია გახ-
და, რომელიც მას კიდევ უფრო დიდ ძალაუფლებას მიანიჭებს 
და დიქტატურად ქცეულ სახელმწიფოს საბოლოოდ დააშორებს 
ისეთ დემოკრატიებს როგორიც არის ნიდერლანდები, გერმანია 
და სხვა.

როგორც ჩანს თურქეთს უფრო მეტი მოწინააღმდეგე ჰყავს 
ვიდრე მომხრე ნატოში და მისი ჩართულობაც ალიანსში არც თუ 
ისე მაღალია. მიუხედავად ამისა საყურადღებოა იენს სტოლ-
ტენბერგის განცხადება სამიტის შემდგომ, სადაც ის თითქოს 
თურქეთს მიემხრო და აღნიშნა, რომ თურქეთს აქვს უფლება 
საკუთარი თავი დაიცვას მით უფრო მაშინ, როცა ტერორიზმის 
საფრთხე მის კარიბჭეებთან მძვინვარებს და ფაქტიურად შემა-
კავებელი კედელია ევროპისთვის.

საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ გლობალური პოლი-
ტიკის ახალი მოცემულობა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
განხორციელებული ქმედებები საქართველოსთვის საფრთხის 
შემცველია. აუცილებელია მთავრობამ კარგად გააანალიზოს 
თუ როგორი მოქმედებები აჯობებს ასეთ დროს  და მიიღოს 
შესაბამისი ზომები. მნიშვნელოვანია მოხდეს იმის გააზრება, 
რომ საქართველო მხოლოდ ალიანსის იმედად ვერ იქნება და 
საჭიროა ახალი დასაყრდენის მოძიება, ამის კარგი მაგალითია 
თურქეთი, რომელსაც ვერც წევრობა დაეხმარა ალიანსისგან 
საჭირო დახმარების მიღებაში და იმაზე ფიქრი, რომ საკუთარი 
პრობლემებით დამძიმებული ნატო საქართველოს გამო ტკბილ 
„სიბერეს“ გაიმწარებს რეალურ მსჯელობას მოწყვეტილია.

partners, but his unpredictability leaves Europe in a state of 
unrest.

Today, it is obvious that there is a crack in the alliance 
and a clear example is Turkey. All of this will lead to serious 
changes in the Caucasus Region and as a result will have a 
significant impact on Georgia.

Turkey's positions in NATO was shaken during the military 
mutiny, where members of the Alliance called into question 
Turkish actions. However, the peak of the events was that 
the campaign started ahead of the referendum of President 
Recep Tayyip Erdogan.

It seems, Turkey has more opponents than supporters 
in NATO and its involvement in the alliance is not so high. 
Nevertheless, the statement of jens Stoltenberg which he 
made after the Summit, indicates that he seems to be in 
favor of Turkey. He noted that Turkey has the right to defend 
itself, especially when the threat of terrorism is raging at its 
gateways and thus restraining the wall in Europe.

Finally, it can be said that the new face of Global policy 
and implemented actions on occupied territories is dangerous 
for Georgia. The government needs to analyze and undertake 
appropriate actions.

It is important to understand that NATO alone won’t be the 
source of hope for Georgia and we have to find a new foothold. 
A good example is Turkey, despite being a member of NATO, 
it was not offered any support from the alliance. Thoughts 
about the fact that NATO, burdened with its own problems, 
will make bitter its sweet "old age" does not correspond to 
reality.

naTO 

29 მარტს იორდანიაში შეკრებილმა არაბული ქვეყნების 
ლიდერებმა განაახლეს მშვიდობის ხელშეკრულება და ამით 
მიანიშნეს აშშ-ს პრეზიდენტს, რომ თუ მისი ჩართულობა მოხ-
დება, ისინი მზად არიან უფრო ფართო შუააზიური მშვიდობის 
ხელშეკრულების მისაღებად. შეხვედრას ამერიკის მხრიდან ეს-
წრებოდა ჯეისონ გრინბლატი, რომელიც ესაუბრა პალესტინის, 
იორდანიის, ეგვიპტის და ყატარის ლიდერებს და აღნიშნა რომ 
ისრაელ-პალესტინის შეთანხმება პოზიტიურად აისახებოდა 
რეგიონზე და მსოფლიოზე.

თუმცა ტრამპის გზავნილი, რომ ნატო „დაბერდა“ მხოლოდ 
ახალი ალიანსის შექმნის სურვილით არ იყო ნაკარნახევი. ეს 
იყო მესიჯი ევროპისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ ობამას ადმი-
ნისტრაციის დროს “free rider”-ად (სხვის ხარჯზე მყოფი) მონათ-
ლეს და ავალდებულებდნენ გაეზარდათ ალიანსისთვის თავისი 
წილი დაფინანსება, რომ აწი თავად იზრუნოს საკუთარ უსაფრ-
თხოებაზე.

ფაქტია ამერიკის ახალმა პრეზიდენტმა მის წინამორბედზე 
ხისტი გამოსვლებით ევროპა გაანაწყენა და ევროპელი ლიდე-
რები დააფიქრა საკუთარი სამხედრო ალიანსის შექმნაზე. მარ-
თალია ამერიკის პრეზიდენტმა მომდევნო გამოსვლებში აღნიშ-
ნა, რომ არაფრით მიატოვებდა თავის ევროპელ ძმებს, მაგრამ 
არაპროგნოზირებადი მმართველის შემთხვევაში ეს მშვიდად 
ყოფნის საფუძველს არ იძლევა.

დღეს უკვე აშკარაა, რომ ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში 
გაჩნდა ბზარი და ამის ნათელი მაგალითი თურქეთია. ეს ყვე-
ლაფერი კი რა თქმა უნდა, სერიოზულ ცვლილებებს გამოიწვევს 

However, Trump’s message that NATO was outdated, was 
not only prompted by the desire to create a new alliance. 
This message, which was already present in the Obama 
administration and given the name “Free Rider”, was directed 
at Europe. The European states were persuaded to pay their 
share under the context that they would ensure their own 
security.

According to Trump’s harsh toned speeches, it is clear that 
America’s new president, angered Europe and the European 
Leaders mused over whether to create their own military 
alliance. The American President mentioned in

 his speeches that he would never leave his European 

naTO 



30 DIPLOMAT 31DIPLOMAT

თქვენი საიმედო მეგზური
24 წლის განმავლობაში

წამოვიფრინოთ#

კუპირებულ ტერიტორიებზე ბოლო დროს განვითა-
რებულმა მოვლენებმა ახალი პოლიტიკური რეალობა 
გამოაჩინა, რომელიც მართალია ჯერ საკმაოდ ბუნ-

დოვანია, თუმცა სახიფათო გზავნილები აშკარად შეინიშნე-
ბა. საქართველოს საგარეო უწყება ყველაფერს აკეთებს, რომ 
საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება ამ საკითხებისკენ 
მიმართოს, სიტყვიერი მხარდაჭერაც არაერთგზის გაჟღერდა 
სხვადასხვა ქვეყნების თუ ორგანიზაციების ტრიბუნებიდან, მაგ-
რამ როგორც ჩანს ეს ძალისხმევა საკმარისი არაა იმისთვის, 
რომ „გაყინულმა კონფლიქტებმა“ რუსეთის პოლიტიკური ინ-
ტერესების სასარგებლოდ არ დაიწყოს ლღობა.

გასული თვის დასაწყისში აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმმა 
ბოლოს მოქმედი ე.წ. სამი სასაზღვრო პუნქტიდან ორი საბო-
ლოოდ ჩაკეტა და ამით კიდევ უფრო გაურთულა გალის მო-
სახლეობას ზუგდიდში მოხვედრა, რისთვისაც მათ დამატებითი 
დრო და ხარჯების გაღება უწევთ.  

ამას მოჰყვა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ე.წ. საპარ-
ლამენტო არჩევნების ჩატარება, რომელიც მართალია საქარ-
თველოსთან ერთად მთელმა საერთაშორისო საზოგადოებამ 
დაგმო, მაგრამ არც აქ დამდგარა კონკრეტული შედეგი. 

ე.წ. საპარლამენტო არჩევნები აფხაზეთში ცალსახად უარ-

ecent developments on occupied territories revealed 
to us the new political reality that has dawned on us, 
although it is yet blurry, but threatening messages can 

be perceived.
The Georgian Ministry of Foreign Affairs has done and 

continues to do everything possible to direct international 
community’s attention towards these issues, verbal support has 
been expressed by different countries and organizations, but as it 
turns out this effort is not enough to prevent melting the “frozen 
conflicts” in favour of

Russian political interests.
In the beginning of last month, the occupation regime of 

Abkhazia shut down two border checkpoints out of the three 
valid ones and even more complicated arrivals in Zugdidi for Gali 
residents, who will now need extra time and costs.

This was followed by holding the so called parliamentary 
elections in the de-facto republic of Abkhazia, which was 
condemned by the whole international community along with 
Georgia, but without any tangible result achieved.

So called parliamentary elections in Abkhazia is explicitly 
a negative event, but it is also often discussed that in case of 

სახიფათო გზავნილები 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

threateninG messaGes 
from oCCupied territories
ნინო მახაური nino makhauri
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OCCupIED TERRITORIES 

ყოფითი მოვლენაა, თუმცა მოვლენის განხილვისას არცთუ 
იშვიათად აქცენტს სვამენ არჩევნების შედეგად ალექსანდრე 
ანქვაბის ხელისუფლებაში დაბრუნების შემდეგ აფხაზებთან 
საერთო ენის გამონახვის შესაძლებლობაზეც. ცნობილია, რომ 
პრეზიდენტობის დროს ანქვაბისა და კრემლის ურთიერთობა 
გარკვეული წინააღმდეგობებით ხასიათდებოდა. მაგალითად 
შეგვიძლია გავიხსენოთ ის, რომ ე. წ. „მოკავშირეობისა და 
სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებაზე“ ხელის მოწე-
რა ანქვაბის გადაყენების შემდეგ, მისი პოლიტიკური ოპოზიციის 
ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი. 

ანალიტიკოსთა ნაწილი კი სამართლიანად მიუთითებს, რომ 
ოკუპირებულ აფხაზეთში, დღესდღეობით არ მოიძებნება ძალა, 
რომელიც საქართველოსთან დაახლოებით იქნება დაინტერე-
სებული.  

ფაქტია ანქვაბის ოპოზიციური მიდრეკილებები კრემლის პო-
ლიტიკის მიმართ პროქართული ინტერესებით სულაც არ არის 
ნასაზრდოები. ამისათვის საკმარისია თვალი გადავავლოთ გა-
სულ წლებში ანქვაბის ანტიკომპრომისული ხასიათის გზავნი-
ლებს საქართველოს მისამართით და საერთაშორისო ასპარეზ-
ზე აშკარა რუსოფილურ რიტორიკას. თუმცა, არჩევნებმა ისიც 
აშკარა გახადა, რომ გადამწყვეტ უპირატესობას აფხაზეთში არც 
ერთი პოლიტიკური ძალა არ ფლობს და საქართველოს მთავ-
რობამ ამ ფაქტზე სათანადო ყურადღება უნდა გაამახვილოს. 

აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენათა შორის არჩევნებზე 
არანაკლები ყურადღება მიიქცია 15 მარტს უკრაინულ ინტერნეტ 
პორტალ InformNapal-ის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, 
რომ რუსეთის ფედერაციამ აფხაზეთის ტერიტორიაზე C-300 
ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის დამატებითი ძალები შეიყ-
ვანა. ინფორმაციას თან ერთვის ვიდეომასალა. შერიგებისა და 
სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტ-
რმა ქეთევან ციხელაშვილმა და უშიშროების საბჭოს მდივანმა 
ფაქტი დადასტურეს და აღნიშნეს, რომ მიმდინარეობს „რაღაც 
გადაადგილებები“. 

აღნიშნული საკითხი 23 მარტს გამართულ ეროვნული უშიშ-
როების სხდომაზე განიხილეს როგორც ეროვნული უსაფრთ-
ხოების, ასევე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ჭრილშიც. 
გამომდინარე იქიდან, რომ დასავლეთ საქართველოში C-300 
ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის განთავსება მთლიანად 
შავი ზღვის სანაპიროს კონტროლის იარაღად შეიძლება იქცეს, 
არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ სწორედ შავ ზღვაზე კონტ-
როლის გაძლიერება წარმოადგენდეს რუსეთის მთავარ მიზანს, 
მას შემდეგ რაც ნატომ რეგიონში თავისი როლის გაძლიერების 
ინიციატივა წამოაყენა. 

მსგავსი თვალსაზრისი გამოთქვა ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა დავით 
რაქვიაშვილმა: „ის პროცესი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტო-
რიებზე მიმდინარეობს, არის გამოწვევა საქართველოსთვის... 
ცხადია, ეს გამოწვევა სცდება საქართველოს მასშტაბს და მი-
მართულია შავი ზღვის უსაფრთხოების არქიტექტურის შესუს-
ტებაზე. ეს არის კომპლექსური საკითხი. ამ საკითხში საქართ-
ველო მარტო არ არის და შესაბამისად, ჩვენ ისიც  განვიხილეთ, 
თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ქვეყანამ თავის პარტნიორებ-
თან ერთად, რომ ასეთი სახის საფრთხეები შემცირდეს“. 

ვითარება მძიმეა ცხინვალის რეგიონშიც სადაც ე.წ. არჩევ-
ნები და რეფერენდუმი 9 აპრილისთვისაა ჩანიშნული, თუმცა 
მანამდე, 14 მარტს რუსეთის ფედერაციის ოფიციალურ სახელმ-
წიფო ინტერნეტ-პორტალზე გამოქვეყნდა ვლადიმერ პუტინის 
განკარგულება  „რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის 

Alexander Ankvab’s victory, there might be a chance to find a 
common language with Abkhazians. It is known that during 
Ankvab’s presidency, relations between Ankvab and Kremlin 
were characterized with contradictions. As an example, signing 
of “cooperation and strategic partnership agreement” became 
possible only after his resignation, with the efforts of his political 
opposition.

Some analysts rightly point out that on the territory of occupied 
Abkhazia, we cannot find any group which is interested in closer 
relations with Georgia. It’s evident that Ankvab’s opposition 
towards Kremlin’s policy was not based on pro-Georgian attitudes 
and affairs. We can easily see that from his anti-compromising 
messages towards Georgia and his pro-Russian rhetoric on the 
international arena. But elections made it clear that no political 
force has the advantage and the Georgian government needs to 
pay proper attention to this.

 No less attention than elections was given to the news 
spread by ukrainian internet portal InformNapal in March, that 
the Russian Federation placed S-300 type anti-aircraft missile 
system’s with additional forces on the territory of Abkhazia. The 
video footage was also presented as evidence. The Minister 
for Reconciliation and Civil Equality Ketevan Tsikhelashvili and 
Security Council Secretary confirmed the fact and noted that 
there were “some movements”.

This issue was discussed on 23 March during the Security 
Council session in terms of both national security and black 
sea region security. Due to the fact that the placement of C-300 
Anti-Aircraft Missile system in western Georgia will give Russia 
opportunity to control the whole shore of the black sea, there 
is a reasonable doubt, that the main aim of Russia will be to 
strengthen its control over the black sea, especially after NATO 
initiated strengthening its role in the region.

After the session, Secretary of National Security council, 
Davit Rakviashvili stated: “the ongoing process on the occupied 
territories is a challenge for Georgia… It’s clear that this challenge 
is going beyond the scope of Georgia and is directed to weaken 
the black sea security architecture. This is a complex issue. 
Georgia is not alone in this and consequently we will discuss the 
steps needed to be taken with our partners to reduce this kind of 
risks.”

The situation is complicated in the Tskhinvali region too, where 
so called elections and referendum are arranged for 9th of April, 
but before that on 14th of March, on the Russian federation’s 
official internet portal, the decree of president Putin was 
published regarding the agreement with the Republic of South 
Ossetia on joining the individual units of its Armed forces with 
the Russian army. With this decree, the agreed project between 
the occupation regime of Tskhinvali and Russia regarding joining 
military forces takes effect. The project is about joining not the 
whole south Ossetian army but its specific, best trained units to 
the Russian army on the basis of contract.

According to military analysts, with this step, Russia wants 
to strengthen its military control in the Tskhinvali region and 
with this make the process of Georgian territories’ annexation 
irreversible and firm. It is noteworthy that accordingly, the project

 negotiated between the occupation regime and Russia, the 
person serving in one country’s military forces is exempted from 
another country’s military service. This point of the project hints 

რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ 
რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალების შემადგენლობაში 
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების ცალ-
კეული დანაყოფების შესვლასთან დაკავშირებით“. ამ განკარ-
გულებით ძალაში შედის ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმსა და 
რუსეთს შორის შეთანხმებული პროექტი სამხედრო ძალების 
გაერთიანების თაობაზე. პროექტი ითვალისწინებს ე.წ. სამხ-
რეთ ოსეთის ჯარის არა სრულ, არამედ გარკვეული დანაყო-
ფების, სავარაუდოდ ყველაზე კარგად გაწვრთნილ სამხედრო 
მოსამსახურეთა გაწევრიანებას რუსეთის არმიაში კონტრაქტის 
საფუძველზე. 

სამხედრო მიმომხილველთა აზრით ამ ნაბიჯით რუსეთს 
სურს გააძლიეროს სამხედრო კონტროლი ცხინვალის რეგიონ-
ში და ამით ქართული ტერიტორიების ანექსიის პროცესს მის-
ცეს მტკიცე და შეუქცევადი ხასიათი, საყურადღებოა ის ფაქტი, 
რომ საოკუპაციო რეჟიმისა და რუსეთის მიერ შემუშავებული 
პროექტის მიხედვით, „ერთი ქვეყნის სამხედრო სამსახურში 
მყოფი მოქალაქე თავისუფლდება მეორე ქვეყნის სამხედრო 
სამსახურისგან“.  პროექტის ეს პუნქტი ე.წ. სამხრეთ ოსეთისა და 
რუსეთის ჯარების შერწყმის, ხოლო საბოლოოდ ოკუპირებული 
რეგიონის რუსეთთან მიერთების პერსპექტივაზე მიგვანიშნებს. 

მოვლენები საბოლოოდ დაგვირგვინდა 28-29 მარტს ჟენევის 
საერთაშორისო მოლაპარაკებების 39-ე რაუნდით, სადაც ზე-
მოთ აღნიშნულ საკითხებთან ერთად საქართველოს მთავრო-
ბამ  რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე 
მოკლული გიგა ოთხოზორიას მკვლელის დაუყონებლივ და-
კავების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება, ხაზი გაესვა 
მშობლიურ ენაზე განათლების მნიშვნელობას და ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის მძიმე მდგომარე-
ობას.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბ-
რუნების საკითხის არსებითი განხილვის აუცილებლობაზე 
საუბრისას რუსეთის ფედერაციისა და საოკუპაციო რეჟიმების 
წარმომადგენლებმა ტრადიციულად დატოვეს მოლაპარაკებე-
ბის დარბაზი, რითაც კიდევ ერთხელ გამოავლინეს მოლაპა-
რაკებების პროცესის მიმართ თავიანთი არაკონსტრუქციული 
დამოკიდებულება.

საერთაშორისო საზოგადოებას კარგად ესმის, რომ ის რაც 
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხდება არა მხო-
ლოდ საქართველოს, არამედ ევროპის უსაფრთხოების არ-
ქიტექტურას აზიანებს.  მტკიცეა მხარდაჭერა გაეროს, ეუთოს, 
აშშ-ს და ევროპის ცალკეული სახელმწიფოების მხრიდან, რაც 
შესაბამისი რეზოლუციების მიღებაში გამოიხატა, თუმცა ყველა-
ზე დიდი მოლოდინით საქართველოს მთავრობა და საზოგადო-
ება 31 მარტს ბრიუსელში ნატო-ს მინისტერიალს აკვირდებოდა, 
იმ იმედით, რომ ნატო-ს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენ-
ბერგი თავის სიტყვაში ყურადღებას გაამახვილებდა რუსეთის 
უკანონო მოქმედებებზე.

მინისტერიალამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს 
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამ საკითხზე უშიშრო-
ების საბჭოც მოიწვია:

„თქვენ იცით, რომ ბრიუსელის სამიტზე მხოლოდ NATO -ს 
წევრი ქვეყნები არიან მოწვეული. შესაბამისად, საქართველოს 
წინაშე მნიშვნელოვანი ამოცანა დგას - კოორდინირებულად 
იმოქმედონ თავდაცვამ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, უშიშ-
როების საბჭომ, პრემიერმინისტრმა, პრეზიდენტმა იმისთვის, 
რომ ჩვენი პარტნიორებისა და ჩვენი მხარდამჭერების მეშვე-
ობით საქართველოს საკითხს შესაბამისი ყურადღება მიექცეს“, 
- განუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს.

to the perspective of initial merging of Russian and south ossetian 
armies and final accession of the occupied region to Russia.

The ongoing events culminated on 28th-29th of March, with 
the 39th round of Geneva international negotiations, where along 
with the above mentioned issues. Georgia also highlighted the 
importance of detaining the murderer of Giga Otkhozoria, who 
was killed by the Russian troops on the Georgian territory, and 
this further highlights the importance of getting the education on 
a native language and severe conditions of cultural heritage on 
the occupaied territories were mentioned.

During the talks about the necessity of discussion about the 
refugees and internally displaced persons return, as a tradition, 
the representatives of the Russian federation and occupation 
regimes left the negotiations hall, which was once more a clear 
indicator of their unconstructive attitude towards the negotiations 
process.

The International community realizes that the ongoing 
processes on the Georgian territory is dangerous not only 
for Georgia, but for the whole Europe’s security architecture. 
The support is strong from uN, OSCE, the united States and a 
number of European countries, which is expressed with adoption 
of appropriate resolutions, but the Georgian Government and 
society were observing the NATO’s ministerial meeting, held in 
Brussels on 31st of March, with the biggest expectations, in the 
hope that the General Secretary of NATO jens Stoltenberg in his 
speech would draw attention to

Russia’s illegal activities.
Couple of days prior to that time, the president of Georgia Giorgi 

Margvelashvili invited the national security council regarding this 
issue:

“you all know that only NATO member countries are invited to 
the Brussels Summit.

OCCupIED TERRITORIES 
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თუმცა საქართველოს მთავრობის კოორდინირებულ მუშა-
ობას შედეგი არ მოჰყოლია რადგან საქართველოს საკითხი 
მინისტერიალზე არ განუხილავთ და რომ არა ქართველი ჟურ-
ნალისტი, კითხვაც არ დაისმებოდა ამ მიმართულებით.

რუსეთსა და ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო შე-
თანხმებაზე კითხვის პასუხად სტოლტენბერგმა განაცხადა:

ნატო სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ 
მთლიანობას და მის სუვერენიტეტს, სამხრეთ ოსეთი არის სა-
ქართველოს ნაწილი და ჩვენ არასოდეს ვაღიარებთ მას სხვაგ-
ვარად და ეს მხარდაჭერა ჩვენ არაერთხელ გამოვხატეთ. ჩვენ 
გავარძელებთ საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას და 
ასევე პრაქტიკულ მხარდაჭერას. და ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ 
ის რასაც რუსეთი აკეთებს არის მშვიდობიანი მოლაპარაკების, 
რომელიც მიმდინარეობს ჟენევის ფორმატში, უგულებელყოფა.

სტოლტენბერგის მოზომილი პასუხი და ამ საკითხის ნაკლე-
ბი სიმწვავით წარმოჩენა შესაძლოა ორი რამით იყოს გამო-
წვეული, პირველი მინისტერიალის ფარგლებში შედგა ნატო-
რუსეთის საბჭოს სხდომა, სადაც ალიანსმა მისთვის უფრო 
პრიორიტეტული საკითხები დააყენა დღის წესრიგში ან ალიან-
სი ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებს რა შესაძლო სცენარით გან-
ვითარდება მოვლენები,  თუ რუსეთის შემაკავებელი ძალა არ 
გამოინახება.

ყოველივეს შემდეგ საინტერესო იყო საქართველოს პრეზი-
დენტის პრესკონფერენცია ლიტვაში პრეზიდენტ დალია გრი-
ბაუსკაიტესთან შეხვედრის შემდეგ, სადაც მარგველაშვილმა 
განაცხადა, რომ ის სირთულეები, რაც აქვს საქართველოს ოკუ-
პირებულ ტერიტორიებზე, აუცილებლად გადაწყდება არაძალა-
დობრივი გზით ევროპულ კონტექსტში და ევროპულ ფორმატში.

თავის მხრივ ლიტვის პრეზიდენტმა აღნიშნა: „თუ არა ჩვენ, 
ვის შეუძლია გაიგოს ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას 
დღეს საქართველო და, თუ არა ჩვენ, ვის შეუძლია წამოჭრას ეს 
საკითხები საერთაშორისო დონეზე“.

ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითი დიდი მოტივაციაა სა-
ქართველოსთვის, მათი განცხადებები კი კიდევ ერთხელ გვარ-
წმუნებს, რომ რუსეთის წინაშე მარტო არ ვართ და სამართლი-
ანობა მალე იზეიმებს.

Therefore, Georgia faces an important task – to coordinate the 
work of the Defense Ministry, the Foreign Ministry, the National 
Security Council, the Prime Minister and the President, so that 
Georgia receives adequate attention [at the Summit] through the 
support of our partners,” Margvelashvili said.

 But the coordinated work of the Georgian Government turned 
out to be fruitless since Georgia was not even discussed during 
the ministerial briefing and if not, the Georgian journalist present 
others did not even ask questions in this direction.

As an answer to question regarding the agreement of Russia 
and occupied south Ossetia, Stoltenberg stated: “NATO fully 
supports the territorial integrity and the sovereignty of Georgia 
as South Ossetia is part of Georgia and therefore we will never 
recognize South Ossetia as anything else than a part of Georgia. 
And we have strongly conveyed this support to Georgia several 
times. We will continue to provide strong political support to 
Georgia but also practical support to Georgia. And we also think 
very much that what Russia now does is just undermining the 
efforts to try to find a peaceful and negotiated solution and a 
process which is still going on in Geneva.”

Stoltenberg’s moderate response and generally no attention 
to this issue could be caused by two reasons, first, in the 
framework of ministerial, NATO-Russia council meeting was 
conducted, where alliance raised more important issues from 
their perspective or alliance still doesn’t realize what can be the 
possible scenario, if detterent force against Russia is not found 
soon enough.

After all, the Georgian president press conference in 
Lithuania after meeting with the president Dalia Grybauskaite 
was interesting. President Margvelashvili stated that all the 
difficulties Georgia continues to face on its occupied territories 
will be necessarily resolved with nonviolent methods in the 
European context and European format.

“If not us, who can understand better the challenges facing 
Georgia and, if not us, who can raise these issues at the 
international level ", - stated President Grybauskaite.

The examples of Baltic states is a big motivation for Georgia, 
their statements assure us once again that we are not alone 
against Russia and justice will soon prevail.

აქართველო-თურქეთის კეთილმეზობლური ურთიერ-
თობის მიუხედავად, ქართული საზოგადოება საკმაოდ 
მწვავედ აღიქვამს თურქეთში შესაძლო დიქტატორული 

მმართველობის დამყარებას და თურქი ლიდერების იმპერიალის-
ტურ განცხადებებს. ამ ყველაფერს განსაკუთრებულად მტკივნეულ 
ელფერს სძენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქართველოს 
ტერიტორიულ მთლიანობაში ყოფნა-არყოფნის დაყენების საკით-
ხი.

ამ მხრივ მნიშვნელოვანია იმ ხელშეკრულებების გააზრება და 
მათი საერთაშორისო სამართლის მუხლებთან შესაბამისობა, რო-
მელიც აჭარის ტერიტორიულ კუთვნილებას განსაზღვრავს. ასეთია 
ყარსის ხელშეკრულება, რომელიც 1921 წლის 13 ოქტომებრს დაიდო 
თურქეთსა და ამიერკავკასიის რესპუბლიკების საბჭოთა მთავრო-
ბებს შორის, რომლის მიხედვით, თურქეთმა აჭარის ნაწილი, მისი 
უდიდესი ქალაქი ბათუმით და ქალაქი გიუმრით,  გადასცა საბჭოთა 
კავშირს, ხოლო სანაცვლოდ ყარსი, ართვინი და არტაანი მიიღო.

ბოლო დროს აქტიურად განიხილება მოსაზრება, რომ 2021 წელს 
(ხელშეკრულების დადებიდან ასი წლის გასვლის შემდეგ) ვადა 
გასდის ყარსის ხელშეკრულებას და ეჭქვეშ დგება საქართველო-
თურქეთს შორის დადგენილი საზღვრების გადახედვის საშიშრო-
ება. 

თუმცა ყარსის ხელშეკრულების შესწავლისას ცხადი ხდება, რომ 
მისი მოქმედების/ხანგრძლივობის ვადა არცერთ მუხლსა თუ დე-
ბულებაში არ არის ნახსენები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყარსის ხელ-

espite neighborly relations between Georgia and 
Turkey, the Georgian society perceives strongly the 
possible establishment of dictatorship in Turkey and the 

imperialist statements of Turkish leaders. All this is very painful 
for the hue of the Autonomous Republic of Adjara's territorial 
integrity as a historical, geographic and political-administrative 
region of Georgia.

In this regard, it is important to understand the agreements 
and their compliance with the international law by which the 
territorial affiliation is determined. Such is the Treaty of Kars, 
which was signed on October 13, 1921 between the governments 
of Turkey and South Caucasian states, according to which 
the largest city of Batumi and Gyumri was handed over to the 
Soviet union, and in exchange, Turkey received Kars, Artvin and 
Ardahan.

Recently there has been discussions that in 2021 (the 100th 
anniversary of the Treaty), the Kars agreement will expire and 
there are doubts that border issues between Turkey and Georgia 
will be reconsidered.

However, after studying the Kars Treaty, the duration/validity 
of the agreement is not considered in any of the provisions. This 
means that the agreement is for a lifetime and its validity is not 

related to either the year 2021 or any other specific date.

treaty of kars and the issue 
of adjara reGion
ლია შიხიაშვილი lia shikhiashvili
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შეკრულება დადებულია უვადოდ და მისი ძალაში ყოფნა არც 2021 
წლის დადგომასთანაა დაკავშირებული და არც სხვა კონკრეტულ 
თარიღთან. 

ასევე, შეუძლებელია ხელშეკრულების ცალმხრივად დენონსა-
ცია ანდა გაუქმება (ანულირება), რადგან საქართველო, სომხეთი 
და აზერბაიჯანი დოკუმენტში ერთი მხარის სტატუსით სარგებლო-
ბენ. ნახჭევანის ტერიტორიული კუთვნილებიდან გამომდინარე, 
ყარსის შეთანხმება აზერბაიჯანისთვისაც არანაკლებ მნიშვნელო-
ვანია. სომხეთი კი ყარსის დებულებებს სასაზღვრო საკითხებთან 
მიმართებით არ აღიარებს. 

ყარსის ხელშეკრულებამდე თურქეთსა და საბჭოთა რუსეთს 
შორის 1921 წლის 16 მარტს მოსკოვში გაფორმდა ხელშეკრულე-
ბა, სადაც რუსეთი ვალდებულებას იღებდა, რომ ამიერკავკასიის 
რესპუბლიკებს „უეჭველად ეცნოთ თურქეთსა და რუსეთს შორის 
დადებული ხელშეკრულებების ის მუხლები, რომლებიც უშუალოდ 
მათ ეხებოდათ.“ თუ გავითვალისწინებთ რომ ამ პერიოდისთვის 
ამიერკავკასიის რესპუბლიკები ფაქტობრივად ანექსირებულნი 
იყვნენ საბჭოთა რუსეთის მიერ, ცხადია რომ რუსეთს  მათზე ზეწო-
ლის/ზეგავლენის მოხდენა არ გაუჭირდებოდა. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოსკოვის ხელშეკრულების პირ-
ველი მუხლი, სადაც განმარტებულია თურქეთის ჩრდილო-დასავ-
ლეთის საზღვარი.  ცნებაში  “თურქეთი” იგულისხმება ის ტერიტო-
რიები, რომლებიც განისაზღვრა ოსმალეთის დეპუტატთა პალატის 
მიერ შემუშავებული 1336 (1920) წლის 28 იანვრის “ეროვნული შე-
თანხმებით“, სადაც ბათუმის ოლქი თურქეთის ტერიტორიად არის 
წარმოდგენილი, რომელიც ხალხის ნება-სურვილით “დედასამ-
შობლოს” (იგულისხმება თურქეთი) ჯერ კიდევ 1918 წლის ივნისში 
დაუბრუნდა. 

რაც შეეხება მოსკოვის ხელშეკრულების შემდგომ გაფორმებულ 
ყარსის ხელშეკრულებას მე-6 მუხლი თანახმად: „ოსმალეთი თან-
ხმდება დაუთმოს საქართველოს სიუზერენიტეტი ბათუმსა და მის 
ოლქს მე-4 მუხლში დადგენილი საზღვრების გათვალისწინებით, 
იმ პირობით, რომ:

„1) ამ ადგილების მოსახლეობა ფართო ავტონომიით ისარგებ-
ლებს, რაც უზრუნველყოფს თითოეული თემის სარწმუნოებრივ-

Also, it is not possible to cancel the contract unilaterally, 
as Georgia, Armenia and Azerbaijan in the document 
have the status of a single party. Due to the Nakhchivan 
territorial affiliation, the Kars agreement is no less 
important to Azerbaijan, while Armenia does not recognize 
the provisions on border issues in the Kars agreement.

Before the Treaty of Kars, there was a Treaty of Moscow 
signed between Turkey and Soviet Russia, dated 16 
March 1921; in which Russia pledged that Transcaucasian 
republics "will undoubtedly recognize all the clauses of the 
agreement that directly concerns to them." If we take into 
account that in this period the Transcaucasian republics 
were annexed by the Soviet Russia, it is clear that Russia 
put pressure / influence on them.

No less important is the first article of the Moscow Treaty, 
which clarifies the northeast border of Turkey. The concept 
of "Turkey" means the territories, which are determined by 
the "national agreement" of Ottoman Chamber of Deputies 
in 1336 (1920) of 28 january ,where the Batumi region is 
presented in Turkey's territory, due to the people's will to 
return to their "homeland" (Turkey) in 1918 june.

While the Kars treaty that was signed after the Moscow 
treaty concludes in Article 6 thus: "Turkey agrees to cede 
to Georgia suzerainty of Batumi and its region within the 
borders defined in Article 4, provided that:

"1) the population will benefit from a wide autonomy, 
which is provided for each topic of religious and cultural 
rights and to adopt such a law of the land, which they want 
to agree with;

2) Turkey will be given a free transit of a variety of goods 
in the port of Batumi, without customs and constraints, 

კულტურულ უფლებებს და მიიღებს ისეთ საადგილმამულო კა-
ნონს, რომელიც მათ სურვილებს ეთანხმება;

2) თურქეთს მიეცემა ბათუმის პორტით სხვადასხვა საქონლის 
თავისუფალი ტრანზიტის უფლება, უბაჟოდ და დაბრკოლებების 
გარეშე, ხარჯების დაუბეგრავად.“

ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ორი ტერმი-
ნი: - „დათმობა“ და სიუზერენიტეტი“.  თურქეთი ბათუმის მხარეს 
თავის ტერიტორიად თვლიდა დაპყრობისა და ანექსიის საფუძ-
ველზე, რაც იმდროინდელი საერთაშორისო სამართლის ნორმე-
ბის მიხედვით კანონიერად ითვლებოდა, ამიტომ ის ამ რეგიონის 
გადაცემას „დათმობად“ თვლიდა. შესაბამისად, სიტყვა „უთმობს“ 
ჩვეული ტერმინია მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის არსებულ 
საერთაშორისო სამართლისთვის.  

რაც შეეხება „სიუზერენიტეტს“, იგი „სუვერენიტეტისგან“ განს-
ხვავებით, აქცენტს აკეთებს რეგიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები 
ხალხის მიმართ უზენაესი პოლიტიკური მმართველობის უფლება-
ზე, რომელიც აღიარებს ადგილობრივ ავტონომიას, თუმცა, განიხი-
ლავს მას თავის სახელმწიფო ავტონომიად. 

თუ გავითვალისწინებთ რომ 1921 წლის ოქტომბერში ანუ მაშინ 
როცა ყარსის ხელშეკრულება გაფორმდა, აჭარა უკვე საქართვე-
ლოს ფარგლებშია (1921 წლის ივლისში შექმნა აჭარის ავტონო-
მიური სსრ საქართველოს შემადგენლობაში), გასაგები გახდება, 
რომ თურქეთმა ხელი აიღო ამ ოლქის მიმართ ყოველგვარ ტერი-
ტორიულ პრეტენზიაზე.

აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ რომ „ბათუმის ოლ-
ქის“  საბოლოოდ საქართველოს შემადგენლობაში შესვლა სწო-
რედ ყარსის ხელშეკრულებით იქნა დაფიქსირებული.

რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ ყარსის ხელშეკრულება ხელმო-
წერილ იქნა გასაბჭოებული საქართველოს ხელისუფლებების 
მიერ, მაშინ როდესაც დღევანდელი ხელისუფლება თავის თავს 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის უფლებამონაცვ-
ლედ თვლის, არც ეს წარმოადგენს სამართლებრივ პრობლემას, 
რადგან საერთაშორისო სამართალში მტკიცედ ჩამოყალიბებულ 
წესად ითვლება, რომ კოლონიული ჩაგვრისა და დამოკიდებული 
მდგომარეობიდან თავდახსნილი ქვეყანა აღიარებს იმ პოლიტი-
კურ თუ ეკონომიკურ ხელშეკრულებას, რომელიც შეესაბამება მის 
ეროვნულ ინტერესებს. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია 1992 წლის 30 ივლისს საქართვე-
ლოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის გაფორ-
მებული „მეგობრობის, თანამშრომლობისა და კეთილმეზობლუ-
რი ურთიერთობების“ შესახებ ხელშეკრულება. ამ დოკუმენტის 
პრეამბულაში მითითებულია, რომ მხარეები დაიცავენ მათ შორის 
დადებულ შეთანხმებებს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის 
ყარსის შეთანხმებით და იხელმძღვანელებენ იმით, რომ ამ შეთან-
ხმებით საბოლოოდ დადგინდა ზღვარი ორ სახელმწიფოს შორის. 

ხელშეკრულებაში ასევე განსაზღვრულია, რომ მხარეები აღ-
ნიშნული შეთანხმების დებულებებს დაიცავენ თავიანთი კანონ-
მდებლობის არსებული პრაქტიკის და მათი საერთაშორისო 
ვალდებულებების გათვალისწინებით. შესაბამისად ყარსის ხელ-
შეკრულების პუნქტები „თავისუფალი ვაჭრობის“ შესახებ გაუქმდა, 
ვინაიდან ეწინააღმდეგება არსებულ პრაქტიკას და ეწინააღმდეგე-
ბა საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას. 

ამ ხელშეკრულებით ორივე ქვეყანა აღიარებს: ერთმანეთის 
სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას, 
საზღვრების ურღვეობას და ერთმანეთის საშინაო საქმეებში ჩა-
ურევლობას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხადია რომ ყარ-
სის ხელშეკრულების გაუქმების საშიშროება, პრაქტიკულად არ 
არსებობს, თუმცა გლობალური გამოწვევების ფონზე სასურველია 
საქართველო-თურქეთის მეგობრული ურთიერთობების შენარ-
ჩუნება და განვითარება.

costs and charges. "
 In this case, it is important to consider the two terms: - 

"concession" and suzerainty ". Turkey considered Batumi as her 
territory due to its conquer and annexation that was then made 
lawful by the international law, so she considered transfer of 
this region as "concession". Accordingly, the word "cedes" is the 
usual term for the beginning of the 20th century international 
law.

As for the "suzerainty", in contrast to the "sovereignty" it focuses 
on people's right to political sovereignty, which recognizes local 
autonomy, however, considers it in its autonomous state.

Given that the treaty was signed in October 1921 (july 1921 
creation of the Autonomous Soviet Socialist Republic of Georgia), 
it will be clear that Turkey has taken back all territorial claims in 
respect to the Adjara district.

Therefore, we can say that the final integration of the 
Batumi district into Georgian territory was recorded in the Kars 
agreement.

As for the fact that the Treaty of Kars was signed by the 
Sovietized governments, while the current governments are 
of the Democratic Republics, none of this is a legal problem, 
because in the eyes of the international law, there is firmly 
established norm, that the state freed from the colonial 
oppression recognizes the political and economic agreements, 
which is in line with its national interests.

Equally important is an agreement on a "friendship, cooperation 
and good neighborly relations" that was signed on july 30, 1992 
between the Republic of Georgia and the Republic of Turkey. The 
preamble indicates that the parties comply with the agreement 
signed on October 13, 1921 in Kars and will be guided by the fact 
that this agreement has finally established the borders between 
the two states.

The agreement also specifies that the provisions of this 
Agreement shall comply with each individuals own laws and 
practices of their obligations under international law. Accordingly 
the article of the Kars Treaty about "free trade" was abolished, 
because it is contrary to the current practice and contrary to the 
applicable legislation of Georgia.

With this agreement, both countries recognize each other's 
sovereignty, independence, territorial integrity, inviolability of 
borders and non-interference in each other's internal affairs.

Based on the foregoing, it is clear that the risk of cancellation 
of the Kars Treaty does not actually exist, but considering global 
challenges it is better if Georgia will remain in friendly relations 
with Turkey.

InTERnaTIOnaL LaW 
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რანის საბაჟო ადმინისტრაციის ცნობით ქვეყნის სა-
ვაჭრო ბალანსი პირველად არის დადებითი ზედი-
ზედ ორი წელი ბოლო 37 წლის მანძილზე. ფაქტია, 

საერთაშორისო სანქციების მოხსნამ გასული წლის იანვარში 
დადებითად იმოქმედა ირანის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, 
თუმცა პრაქტიკაში ჯერ კიდევ შემორჩენილი ბარიერები ირა-
ნელ ინვესტორებს ხელს უშლის სხვა ქვეყნებთან სავაჭრო 
ურთიერთობების წარმოებაში.  

საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანაა, სადაც საბანკო გადა-
რიცხვებზე ირანელებისთვის შეზღუდვაა, მიუხედავად ამისა 
პოზიტიური ძვრები აქაც შეინიშნება, რაზეც საქართველო - 
ირანის გაერთიანებული სავაჭრო - სამრეწველო პალატის 
გენერალური დირექტორი ბატონი რაჰიმ აბაჩი გვესაუბრება.

როგორ შეაფასებდით განვლილ წლებს საქართველო-
ირანის ურთიერთობებში?

განვლილი რამდენიმე წელი საქართველო-ირანის ურ-
თიერთობებში საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. ამ წლების განმავ-
ლობაში, საფუძველი ჩაეყარა არაერთ მნიშვნელოვან თა-
ნამშრომლობას ისეთ სფეროებში როგორებიცაა: იმპორტი, 
ექსპორტი, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი  და ა.შ.

როგორია ირანის სავაჭრო ინტერესები საქართველოში?
იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ბიზნესს და 

ვაჭრობის სფეროს მთავრობის მხრიდან დიდი მხარდაჭერა 
აქვს და ასევე ქვეყანას ამ მიმართულებით დიდი პოტენცი-

ran Customs Administration reported that the 
country's trade balance shows positive stats for 
the first time in two consecutive years since the 

last 37 years. In fact, the removal of international sanctions 
against Iran in january last year positively affected the 
economic situation, but there are still barriers remaining 
that are continually preventing investors from Iran to 
establish trade relations with other countries.

Georgia is one of the countries where bank transfer 
restrictions for Iranians remain, however there are 
positive trends observed here too and this exactly are the 
things Rahim Abachi, Director of Georgia-Iran Chamber 
speaks about in this interview.

How would you rate the past years of Georgian-Iranian 
relations?

The past few years in terms of Georgia-Iran relations 
were quite productive. During these years, we set 
foundation for a number of important opportunities for 
cooperation in areas such as import, export, agriculture, 
tourism, etc.

What are Iran's trade interests in Georgia?
Due to the fact that Georgia's business and trade area 

GrowinG interest of iranian tourists 
and businessmen in GeorGia

ი I

ირანელი ტურისტების და ბიზნესმენების 
საქართველოთი დაინტერესება იზრდება

BuSInESS 



40 DIPLOMAT 41DIPLOMAT

ალი გააჩნია, ირანის სავაჭრო ინტერესები, რეგიონში თავისი 
დიდი რესურსებიდან გამომდინარე, ამ ქვეყანაში საკმაოდ 
მაღალია.

რამდენიმე თვის წინ საქართველოს ირანის ქ.მეშჰედიდან 
16 კომპანია ესტუმრა იქამდე კი 22 კომპანია, შესაძლებელია 
თუ არა კონკრეტულ შედეგებზე საუბარი?

დიახ, ეს დელეგაციები  ჩვენი პალატის მოწვევით იყვნენ 
საქართველოში ჩამოსულები. ვიზიტის შედეგად, ერთ-ერთ-
მა კომპანიამ golchin foam-მა საქართველოში თავისი პრო-
დუქციის ექსპორტი დაიწყო. კომპანია სამშენებლო პენოპ-
ლასტური ნაწარმის  წარმოებით არის დაკავებული.

რა არის მთავარი ფაქტორი რის გამოც ირანელები საქარ-
თველოსთან ბიზნეს ურთიერთობებით ინტერესდებიან?

ირანელების დაინტერესებას საქართველოთი რამდენიმე 
ძირითადი ფაქტორი განაპირობებს. ესენია: საქართველოს 
კანონმდებლობის გამჭირვალობა, ბიზნესის რეგისტრაციის 
და ბინადრობის მიღების გამარტივებული წესები და ქვეყნის 
მიმზიდველი ბუნებრივი პირობები.

როგორ იმოქმედა სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ?
სტატისტიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, ბოლო 

პერიოდში ძალიან გაიზარდა ირანელი ტურისტებისა და 
ბიზნესმენების დაინტერესება საქართველოთი. შარშან-
დელთან შედარებით, ირანელი ტურისტების რიცხვი სა-
ქართველოში ხუთჯერ არის გაზრდილი. ეს რა თქმა უნდა, 
განპირობებულია ამ ორ ქვეყანას შორის სავიზო რეჟიმის 
გაუქმებით. 

რომელია ის ძირითადი მიმართულებები რითაც ქართ-
ველი ბიზნესმენები ინტერესდებიან ირანთან ურთიერთო-
ბაში?

ქართველი ბიზნესმენების ძირითად ინტერესს ირანში 
წარმოადგენს ნავთობპროდუქტები, სამშენებლო მასალები, 
საკვები პროდუქტები და სხვა.

რა პერსპექტივა აქვს საქართველო-ირანის სავაჭრო და 
სამრეწველო ურთიერთობებს და რა უნდა გაკეთდეს ორი 
ქვეყნის ბიზნეს ურთიერთობების ხელშეწყობისთვის?

საქართველო-ირანის სავაჭრო და სამრეწველო ურ-
თიერთობები სულ უფრო მეტად იზრდება და ღრმავდება. 
ჩვენი გადმოსახედიდან, ამ ურთიერთობებს მომავალში 
კიდევ უფრო დიდი პერსპექტივა გააჩნია. ერთ-ერთი ყვე-
ლაზე მთავარი პრობლემა არის ირანელებისთვის საბანკო 
გადარიცხვების შეზღუდვა, რომელიც ძალიან უარყოფითად 
მოქმედებს საქართველოში დიდი ირანული ინვესტიციების 
განხორციელებაზე.

largely draws so much support from the government, and 
also the country has great potential, Iran's trade interests 
lies along her vast resources, which is quite high in this 
country.

A few months ago, representatives of 16 companies 
from Iranian city Mashad visited Georgia, before that 
visit, 22 companies were present, is it possible to talk 
about concrete results yielding from that visit?

yes, these delegations were invited by our chamber. As 
a result, one company Golchin Foam started operations 
here in Georgia. The company is engaged in producing 
construction “penoplastic” products.

What is the main factor responsible for Iranians picking 
interests in business relations with Georgia?

Iran's interest in Georgia is due to a few key factors. 
These include: transparency of laws, simplified business 
and residence registration rules and attractive natural 
climate conditions.

How did the abolition of the visa regime influence and 
strengthen trade relations between these two countries?

According to the statistical data available, from the last 
period there has been increased interest in Georgia from 
Iranian tourists and businessmen. Compared with last 
year, the number of Iranian tourists in Georgia increased 
by about five times. This of course, is directly due to the 
abolition of the visa regime between the two countries.

What are the major trends in the business sectors in 
which the relationship with Iran has fostered?

The main interest of Georgian businessmen in Iran is 
the oil, construction materials, food and other products.

 What are the prospects of Georgia-Iran trade and 
industrial relations between these two countries and 
what should be done to promote business relations?

Georgia-Iran trade and industrial relations are 
increasingly growing and deepening. From our perspective, 
this relationship in the future will have even greater 
potentials. One of the main problems is bank transfer 
restriction for Iranians, which is a main obstacle for large 
investments by Iranians in Georgia.
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GeorGia's trade with iranსაქართველოს სავაჭრო მაჩვენებელი ირანთან

„est Western Hotels & Resorts“-ის ოფიციალური წარმო-
მადგენელის Capitol HPS-ის პროგნოზით ამ ქსელში 
გაერთიანებული სასტუმროების რაოდენობა 2018 წლის 

ბოლომდე საქართველოში 10 ერთეულს მიაღწევს. დეტალებზე 
კომპანიის დირექტორს ბატონ გოჩა ჯაიანს ვესაუბრეთ, რომელიც 
2013 წლიდან კურირებს „Best Western Hotels & Resort“-ის ქსელ-
თან ურთიერთობებს:

Capitol HPS სასტუმროების საერთაშორისო ბრენდის “Best 
Western Hotels & Resorts”-ის ოფიციალური წარმომადგენელია 
საქართველოში. თუ შეიძლება მოკლედ რომ მოგვითხროთ თქვე-
ნი თანამშრომლობის ისტორიის შესახებ

პირველი ხელშეკრულება აღნიშნულ ბრენდთან გაფორმდა 2013 
წლის ნოემბრის თვეში და ჩვენი მხრიდან ხელმომწერი იყო კომ-
პანია „ნიუ თბილისი“, რომელმაც შემდგომში იცვალა დასახელე-
ბა და 2015 წლის დეკემბერში განაახლა ხელშეკრულება „Capitol 
Real Estate“-ის სახელით. რეორგანიზაციის შედეგად ამ კომპა-
ნიას ცალკე ერთეულად გამოეყო ახალი კომპანია „Capitol HPS”, 
რომელმაც თავის მხრივ  2016 წლის სექტემბერში დადო ახალი 
ხელშეკრულება „Best Western Hotels & Resorts”-თან და გახდა 
ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი და რეგიონალური დე-
ველოპერი კომპანია საქართველოში.

რა წარმოადგენს Best Western Hotels & Resorts - ი, როგორც 
საერთაშორისო ბრენდი და რატომ უნდა ავირჩიოთ იგი პარტნი-
ორად?

Best Western Hotels & Resorts – არის მსოფლიოს დამოუკიდე-
ბელი სასტუმროების ერთ-ერთი უმსხვილესი ქსელი, რომელიც 
აერთიანებს 100-ზე მეტი ქვეყნის 4 ათასზე მეტ სასტუმროს. ასეთი 
დიდი პორტფელი პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ 
Best Western Hotels & Resorts-ი სასტუმროების მიერთების თვალ-
საზრისით საკმაოდ მოქნილი ბრენდია და დამოუკიდებელი სას-
ტუმროს მეპატრონეებს საკმაოდ საინტერესო პირობებს სთავა-
ზობს. კერძოდ: სრულ დამოუკიდებლობას სასტუმროს მართვაში, 
დაბალ გადასახადებს, მუდმივ დახმარებას და კონსულტაციებს, 
მოკლევადიან კონტრაქტებს, ყოველივე ეს კი მათდამი ნდობას 
განაპირობებს და სურვილს იმისას რომ იყვენ ჩვენი პარტნიორები. 

პირველად აღნიშნული ბრენდის სასტუმრო „Best Western Art 
Hotel” - ი თბილისში 2014 წელს გაიხსნა და მას შემდეგ წარმატებით 
მოღვაწეობს, რამდენად რთული იყო თვითონ ბრენდის მენეჯმენ-
ტის დაინტერესება ჩვენი ქვეყნით?

თვითონ ბრენდის მენეჯმენტის საქართველოთი დაინტერესე-
ბა რთული არ აღმოჩნდა, რადგან მათი მიზანი იყო და არის მეტი 
წარმომადგენლობითობა ევროპისა და აზიის ტერიტორიაზე, შესა-
ბამისად საქართველოც, გამომდინარე თავისი ტურისტული პოტენ-
ციალიდან, მათი ინტერესის სფეროში თავიდანვე  განიხილებოდა. 
ჩვენამდე საქართველოში მათ არ ჰყავდათ წარმომადგენელი და 

017 has been a very positive year for the hospitality industry 
in Georgia. We see an increasing interest from tourist and 
visitors around the world to visit Georgia. We also see an 

increasing interest from international brands to establish themselves 
in Georgia. 

Capital HPS company represent Best Western Hotels & Resorts 
– one of the world biggest hotel brands in Georgia and the purpose 
of Capital HPS is to represent, support and expand the brand – Best 
Western Hotels & Resorts in Georgia.

Capital HPS expect the brand is growing in Georgia and by the end 
of 2018 we expect to have 10 Best Western Hotels & Resorts in Georgia.

In regards to this projection and the details regarding the whole 
process, we spoke to the Capital HPS company director Gocha jaiani 
who has been representing Best Western Hotels & Resort since 2013 
in Georgia

Capitol HPS is the official representative of the international brand 
hotels - Best Western Hotels & Resorts in Georgia. If you could briefly 
take us down the line about your collaboration

The first hotel agreement was signed back in November 2013, 
and the signatory company on our end of the bargain was the New 
Tbilisi, which subsequently changed its name and renewed the 

capitol Hps-ის დირექტორი: საქართველოში best western 
hotels & resorts -ის 10-მდე სასტუმრო გაიხსნება

Capitol hps Ceo: best western hotels & 
resorts in GeorGia will reaCh 10 units

2017 წელი საქართველოს სტუმართმოყვარეობის სფეროში პოზიტიურად დაიწყო, მნიშვნელოვნად გაიზარდა უცხოელ ვიზიტორ-
თა რიცხვი და სასტუმროების საერთაშორისო ბრენდების ჩვენი ქვეყნით დაინტერესება.
ცალკე აღნიშვნის ღირსია კომპანია Capitol HPS-ი, რომელიც მსოფლიოში სასტუმროების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელის 
„Best Western Hotels & Resorts“-ის წარმომადგენელია საქართველოში და რომლის ძირითადი ამოცანა სწორედ “Best Western 
Hotels & Resorts”-ის ქსელის გაფართოების მაქსიმალური ხელშეწყობაა საქართველოს ტერიტორიაზე.
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ჩვენ ქვეყანას კურატორობდა ბრენდის თურქეთის ოფისი, მაგრამ 
ჩვენი მხრიდან დაინტერესების და კონკრეტული სამუშაო გეგმის 
წარდგენის შემდეგ, ისინი სიამოვნებით დაგვთანხმდნენ თანამშ-
რომლობაზე.

2017 წლის 3 აპრილს კი “Best Western Hotels & Resorts” ქუთაის-
ში იხსნება, რომელიც საერთაშორისო სასტუმროებით განებივ-
რებული ნამდვილად არ არის, თქვენ რატომ დათანხმდით ინვეს-
ტორს ამ ლოკაციაზე? 

პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ „Best Western Kutaisi”, 
არის პირველი 3* სასტუმრო საქართველოს დასავლეთ ნაწილში 
(თუ არ ჩავთვლით ბათუმს), რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ამ 
კატეგორიის სასტუმროების საერთაშორისო სტანდარტებს.

ეხლა რაც შეეხება ჩვენს თანხმობას კონკრეტულ ლოკაციაზე. 
ჩვენი, როგორც ქსელის ადგილობრივი წარმომადგენლის და 
დეველოპერის, ძირითადი ფუნქცია არის დავეხმაროთ ბრენდს 
სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში, კერძოდ მისცეს თუ არა გარკ-
ვეულ პროექტს თავისი სახელის გამოყენების უფლება. შესაბამი-
სად ყოველ შემოსულ განაცხადზე ჩვენ ვახდენთ ინვესტორის მიერ 
შემოთავაზებულ პროექტის შესწავლას (ადგილმდებარეობა, სას-
ტუმრო ნომრების რაოდენობა, უძრავი ქონების სახეობა და საერ-
თო მდგომარეობა, ბრენდის სავარაუდო ხაზის შერჩევა და ა.შ) და 
ვიზუალური მასალის მომზადებას, შემდეგ ყოველივე ამის საფუძ-
ველზე ვამზადებთ  ჩვენს შეფასებას და ვაგზავნით სათაო ოფისში 
საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად.

გამომდინარე აქიდან  არ იყო ძნელი ჩვენი სათაო ოფისის დარ-
წმუნება იმაში, რომ ქუთაისის პროექტი ნამდვილად იმსახურებდა 
ნდობას, რადგან ყველაფრით აკმაყოფილებდა ბრენდის მოთხოვ-
ნებს.

ამ სფეროში მომუშავე ნებისმიერი უცხოელი ინვესტორისთვის 
ადგილობრივი და გამოცდილი შუამავლის ყოლა ძალიან მნიშვ-
ნელოვანია, რატომ უნდა შეაჩერონ არჩევანი თქვენზე?

„Capitol HPS” - შედის  „კაპიტოლ ჯგუფი“-ის შემადგენლობაში, 
რომელშიც ამ კომპანიის გარდა გაერთიანებული არიან ყაზახური 
ინვესტიციების მოზიდვით შექმნილი სხვადასხვა პროფილის (სოფ-
ლის მეურნეობა, მშენებლობა, დეველოპმენტი, მენეჯმენტი, ტურიზ-
მი და ა.შ) კომპანიები. მათ შორის არის რამოდენიმე კომპანია, კერ-
ძოდ: შპს“სიმეტრია“(დეველოპერული კომპანია), შპს“კაპიტოლ 
ქონსთრაქშენი“(საამშენებლო კომპანია) და ქართულ-ესპანური 
შპს „ტ3 ჰოსფითალითი მენეჯმენტი“(სასტუმროების მართვა), 

agreement in December 2015 using the name Capitol Real Estate. After 
re-organization, a separate entity Capitol HPS was found, which has 
in turn reappraised the contract in September 2016 - and thus became 
an official representative of the brand and regional development 
company in Georgia.

What is the Best Western Hotels & Resorts - as an international 
brand, and why should one choose it as a partner?

Best Western Hotels & Resorts - is one of the world largest 
independent hotel group, which brings together more than 100 countries 
in over four thousand hotels. Such a portfolio is primarily due to the fact 
that Best Western Hotels & Resorts offers very interesting conditions 
to the investors. Namely: full independence in the management of 
the hotel, revenue from high performing distribution channels to low 
costs and enhanced agreement with OTA , a constant assistance and 
consultation, and also short-term contracts. All of this will contribute 
to the credibility and desire of the investor to partner with this brand.

The first hotel of the brand Best Western Art Hotel was opened in 
2014 and has since been successfully operating, how difficult was it 
to raise interest about the brand and its management in our country?

It was not difficult, because their aim was and is more about 
representation in Europe and Asia, accordingly they already had 
interests in Georgia, due to its tourist potential. At that time they did 
not have a representative office in Georgia and the office in Turkey 
supervised the brand, but after demonstrating our interest, and the 
specific work plan, the co-operation was welcome.

On April 3, the Best Western Hotels & Resorts is opening in Kutaisi, 
which is short of international hotels. Why did you agree to this 
location provided by the investor?

First of all I would like to point out that “Best Western Kutaisi”, is the 
first three star (3*) hotel in the western region (with the exception of 
Batumi), which is fully compliant with international standards for this 
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რომელთაც დღეისთვის დაუგროვდათ საკმაო გამოცდილება ტუ-
რისტული ინფრასტრუქტურის შექმნაში და მათ მართვაში. ეს კომ-
პანიები არიან „Capitol HPS”-ის პარტნიორი კომპანიები და შესაბა-
მისად, საქართველოში ტურიზმში ინვესტიციებით დაინტერესებულ 
ინვესტორებს ერთობლივად სთავაზობენ მომსახურეობის სრულ 
პაკეტს, საინვესტიციო პროექტისთვის უძრავი ქონების შერჩევი-
დან, უკვე დასრულებული პროექტის მართვის ჩათვლით.

ასეთი თანამშრომლობის ცოცხალი მაგალითია „Best Western 
Kutaisi”-ს დასრულებული პროექტი, რომელიც წარმატებით გან-
ხორციელდა ამ ოთხი კომპანიის მიერ. კერძოდ პროექტს თავიდან 
ბოლომდე მართავდა შპს “სიმეტრია“, საამშენებლო სამუშაოები 
განხორციელდა შპს“კაპიტოლ ქონსთრაქშენი“-ის მიერ, სას-
ტუმროს გახსნის საბოლოო ეტაპი განახორციელა და დღეს უკვე 
მართვას სასტუმროს  ქართულ-ესპანური კომპანია შპს „ტ3 ჰოს-
ფითალითი მენეჯმენტი“ და ბოლოს, „Capitol HPS”-ის მეშვეობით 
შედგა  პროექტის  “Best Western Hotels & Resorts”-ის  ერთ-ერთი 
ბრენდით უზრუნველყოფა.

გამომდინარე იქიდან, რომ „კაპიტოლ ჯგუფი“-ს გარდა არცერ-
თი ბიზნეს ჯგუფი საქართველოში, არ სთავაზობს ასეთ კომპლექ-
სურ მომსახურეობას ტურიზმის სფეროში ინვესტიციებით დაინტე-
რესებულ ინვესტორებს მიზეზი აშკარაა თუ რატომ უნდა შეაჩერონ 
უცხოელმა ინვესტორებმა ჩვენზე არჩევანი.

რას გვეტყვით განვლილი სამი წლის შედეგების შესახებ, რა 
გეგმები გაქვთ და რა პერსპექტივები აქვს “Best Western Hotels & 
Resorts”-ის ქსელის გაფართოებას  საქართველოში?

სამწლიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგად, საქართველოს მაშ-
ტაბით გვაქვს ასეთი სურათი:  უკვე თითქმის  ორი წელია იღებს 
სტუმრებს 45 ნომრიანი „Best Western Tbilisi Art Hotel”-ი თბილის-

category of hotels.
 As for our consent to a particular location, as a local representative 

of the developer, our main function is to help the brand make the right 
decision, namely whether to grant certain rights to use his name on 
the project. Accordingly every incoming application and proposed 
project is studied carefully (location, guest rooms, property type, and 
general condition, brand approximate, line selection, and so on) and 
visual material development, after all, based on this we are preparing 
our evaluation and sending that to the head office for a final overview 
and decision.

Hence, it was not hard to convince our head office that the project 
was worthy of trust, because it had everything necessary to meet the 
requirements and standards of the brand.

For the foreign investors working in this field, it is very important 
to have an experienced local intermediary, why should they stop the 
choice on your company?

Capitol HPS is a subsidiary of the “Capitol Group”, which due to 
the company’s investments from Kazakhstan, unites several other 
companies matching different profiles (agriculture, construction, 
development, management, tourism, etc.). Among them are: Simetria 
(development company), the Capitol Construction (construction 
company) and Georgian-Spanish company “T 3 Hospitality 
Management” (hotel management), which cares for hotel’s 
infrastructure and their management. These companies are partner 
companies of the Capitol HPS, and therefore offers wide range of 
services to the investors interested in investing in the tourism sector 
of Georgia. Interested investors will have every aspect of the project 
covered including the real estate investment and project selection until 
it ends with the successful management of the project.

A typical example of such cooperation is Best Western Kutaisi - a 
completed project, which was successfully implemented by all four 
aspects of Capitol HPS. In particular, the project from beginning to end 
was prepared by Simetria, the construction works carried out by the 
Capitol Construction, the final phase and the management of the hotel 
has been carried out by the Georgian-Spanish company (T 3 Hospitality 
Management) and finally with the support of Capitol HPS, the project 
got the name of the Best Western Hotels & Resorts.

Given the fact that no other business group in Georgia except 
“Capitol Group” offers such a comprehensive service to the investors 
in the field of tourism, it is obvious why they should settle their choice 
with us.
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ში, 3 მარტს  ქუთაისში იხსნება ასევე 45 ნომრიანი „Best Western 
Kutaisi”, ივნისის ბოლომდე ამ ბრენდის  ქვეშ კიდევ სამი სასტუმ-
რო დაიწყებს ფუნქციონირებას, ესენია “Best Western Executive 
Residency Gonio” 90 ნომრით, “Best Western Plus Batumi”-ი 55 ნომ-
რით და  “Best Western Plus Bakuriani”-ი 70 ნომრით, სულ ჯამში 5 
სასტუმრო, 305 ნომრით.

ამას გარდა მიმდინარეობს მოლაპარაკება კიდევ რამოდენიმე 
პროექტის განხორციელებაზე  საქართველოს სხვადასხვა რეგი-
ონებში (თელავი, ლაგოდეხი, გუდაური, წყალტუბო, შიდა ქართლი 
და ა.შ) და ასევე დედაქალაქში. ჩვენი პროგნოზით, 2018 წლის ბო-
ლომდე, ამ ქსელში შემავალი სასტუმროების რიცხვი გაიზრდება 
10-მდე. 

თქვენი კომპანიის საქმიანობა ბევრად უფრო ფართოა ვიდრე 
უცხოური სასტუმროების ბრენდის ქართულ ბაზარზე შემოყვანა, 
კიდევ რას სთავაზობთ ტურიზმის სფეროში მომუშავე კომპანიებს?

„Capitol HPS”-ი,  ტურიზმის  სფეროში ინვესტიციებით დაინტე-
რესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სთავაზობს  კონსულ-
ტაციებს და დახმარებას სასტუმროების, სხვა სახის ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის და კვების ობიექტების მშენებლობაში, აღჭურ-
ვაში და მართვაში. ამ შეთავაზებების წარმატებით და ხარისხიანად 
განხორციელებისათვის უკვე გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრუ-
ლებები საქართველოში წარმომადგენლობაზე, რამოდენიმე ისეთ 
უცხოურ კომპანიასთან, რომლებიც აწარმოებენ ტურიზმის სფე-
როსთვის საინტერესო სხვადასხვა სახის პროდუქციას და  საკონ-
სულტაციო მომსახურეობას. 

როგორ ფიქრობთ რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში სტუმარ-
თმოყვარეობის სფეროს კიდევ უფრო სწრაფი განვითარებისთ-
ვის?

საქართველოს გააჩნია უნიკალური მახასიათებლები (მდება-
რეობა, კლიმატი, ბუნება, ღვინის სამშობლო, უგემრიელესი სამ-
ზარეულო) და აქვს უდიდესი პოტენციალი იმისთვის, რომ გახდეს 
ერთ-ერთი საუკეთესო და მოთხოვნადი  ტურისტული ქვეყანა 
მთელ მსოფლიოში. მაგრამ იმისათვის რომ ამას სწრაფად მივაღ-
წიოთ საჭიროა ახალი სასტუმროების მშენებლობა რეგიონების 
მასშტაბით, კარგი ინფრასტრუქუტრა, კვლიფიციური კადრები ტუ-
რიზმის სფეროში, ქვეყნის ტერიტორიის სრული ინტერნეტიზაცია, 
საინფორმაციო დაფების უზრუნველყოფა მთელი საქართველოს 
მასშტაბით, სტანდარტული ტურისტული მარშრუტების შექმნა და 
სერვისის ახალი სახეობების შეთავაზება. 

What can you say about the last three years of your company’s 
activities and what are the prospects for Best Western Hotels & 
Resorts network expansion in Georgia?

After three years of intensive work throughout the country, we 
have been able to draw up a really beautiful picture: It has been 
almost two years since Best Western Tbilisi Art Hotel started 
servicing guests with about 45 rooms available. On April 3, we 
are opening the 45-room Best Western Kutaisi, by the end of 
june three more Hotels will begin to function under this brand, 
such as Best Western Executive Residency Gonio with 90 rooms, 
Best Western Plus Batumi - 55 rooms and a Best Western Plus 
Bakuriani – with 70 rooms. In total, we will get 5 Hotels of this 
brand in Georgia with 305 guest rooms altogether.

Besides, several other projects are being negotiated in various 
regions (Telavi, Lagodekhi, Gudauri, Tskaltubo, Shida Kartli and 
so on) and also in the capital. According to our forecast, by the 
end of 2018, this network will have increased the number of hotels 
to ten. 

your company’s activities appears to suggest more than just 
bringing the international hotel brand to the fore in the market, 
what do you offer to companies working in the field of tourism?

Capitol HPS also offers interested individuals and legal entities 
consultations in constructing hotels and other tourist infrastructure 
and food facilities with equipment and management. For the 
successful and high-quality implementation of these projects, we 
have already signed agreements on the representation of several 
other foreign companies, which produce a variety of products and 
consulting services in the field of tourism.

What do you think should be done in the field of hospitality in 
Georgia for its rapid development?

Georgia has unique characteristics (location, climate, nature, 
wine, delicious cuisine) and has a great potential to become one 
of the best tourist destinations in the world. But in order to quickly 
achieve this, it requires the construction of new hotels across 
the region, good infrastructure, and qualified staff in the tourism 
industry. It also require  the country’s territory with full access to 
the Internet, providing information boards across the country, the 
standard tourist routes and create new types of service offerings.

BuSInESS 
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ბელგიის საპატიო კონსულის ქართულად 
მოწყობილი ბინა

the apartment of the honorary Consul of 
belGium maintains GeorGian hiGh spirit

შვეიცარელი გეოლოგი და რუსეთის სამეფო ოჯახის შთა-
მომავალი, ბელგიის სამეფოს საპატიო კონსული საქართვე-
ლოში, ბ-ნი პიერ ორლოფი თბილისში 1993 წლიდან ცხოვ-
რობს. ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როცა გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის მიერ გამართულ ღონისძიებაზე სა-
ქართველოში სამთვიანი კონტრაქტით მუშაობა შესთავაზეს, 
მან კი საბოლოოდ აქ დაიდო ბინა. 

კონტრაქტი დაკავშირებული იყო გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის ჰუმანიტარულ საკითხებთან, რომელიც მრა-
ვალჯერ განახლდა. 2 წლის შემდეგ კი შვეიცარიაში ბრუნდე-
ბოდა, როცა მოულოდნელად ევროკომისიამ შესთავაზა ახა-
ლი სამსახური საქართველოში.  2003 წელს კი ბ-ნი პიერის 
რეგალიებს ბელგიის საპატიო კონსულის სტატუსიც დაერთო. 

პირველად როცა საქართველოში ჩამოვიდა, საქართვე-
ლოს მთავრობამ კრწანისის სასტუმროში განათავსა, თუმცა 
ძალიან მალე მოწყინდა ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით 
ხალხთან ურთიერთობის გარეშე ცხოვრება, ამიტომ თბი-
ლისში, ვერაზე, შანიძის ქუჩაზე გადავიდა საცხოვრებლად. 
ეს იყო სახლი, რომელიც მის ქართველ სიმამრს ეკუთვნო-
და. როგორც ბ-ნი პიერი აღნიშნავს, ბედნიერი იყო იმ სახლ-
ში ცხოვრებით, სადაც მისმა მეუღლემ თავისი ბავშვობა გა-
ატარა, თუმცა ხმაური ძალიან აწუხებდა. ამიტომ, 6 წლის წინ 
ქართულ-ბელგიური წყვილი ალ. ყაზბეგის ქუჩაზე გადმო-
ვიდა, ამ სახლში, რომელსაც შესანიშნავი ხედი აქვს და რო-
გორც თვითონ ამბობს ჰაერიც სუფთაა. 

მისი ბინა ძირითადად ქართული ნივთებით არის გაფორ-
მებული, რომელთა უმეტესი ნაწილი „ბარახოლკაზე“ იყიდა. 
როგორც ამბობს, ძალიან უყვარს საქართველო, ქართული 
კულტურა, სწორედ ამიტომ ყიდულობდა ქართული რეწვის 
ნიმუშებს. მაგალითად: ამ სახლში, იხილავთ ცნობილი ქარ-
თველი მხატვრების: ელენე ახვლედიანის, თენგიზ მირზაშ-
ვილის, რადიშ თორდიას შესანიშნავ ნიმუშებს. ბ-ნმა პიერმა 
იყიდა ეს ნახატები და მისთვის თითოეული მათგანი ღირე-
ბულია. 

თვალშისაცემია, ორი ნივთი რომელსაც ამ სახლში შეხვ-
დებით. ორი ყანწი და სკივრი, რომლებიც საჩუქარია მისი 
სიმამრისგან. 

ამ სახლში ბევრ სხვა ნივთს აღმოაჩენთ, რომელიც არაა 
ქართული რეწვის ნიმუში, როგორც თვითონ აღნიშნა, მსოფ-
ლიოს ბევრ ქვეყანაშია ნამყოფი და სწორედ მათ სახსოვრად 
შეაგროვა ეს ნივთები.

A Swiss geologist and descendant of the Russian Royal Family, 
the Honorary Consul of the Kingdom of Belgium, Mr. Pierre Orloff 
has been living in Georgia since 1993. It all started one day, 
accidentally, at a reception of the united Nations, where he was 
offered a three-month contract in Georgia and he is still here 
today.

It was a contract connected with humanitarian affairs of 
the united Nations that has since been renewed many times. 
After two years, his mission was finished and he had to go 
to Switzerland but suddenly another job was offered by the 
European Commission in Georgia. In 2003, he became Honorary 
Consul of the Kingdom of Belgium to Georgia and started happily 
living with his second wife Tamara, with whom he is still living 
in this house.

The first time he arrived in Georgia, the government of Georgia 
lodged him in the hotel in Krtsanisi, very soon he became fed 
up of living outside the town, without any contact with the 
people and then moved into the town. From then he lived for 

„საქართველო ძალიან ლამაზი, მომხიბვლელი 
და მომაჯადოებელი ქვეყანაა“

"GeorGia is suCh a CharminG, CaptivatinG 
and beautiful Country"

HOmE aWay
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დაბოლოს, თქვენს ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს 
ცხენის სკულპრუტა, რომელსაც ამ სახლში განსაკუთრებული 
ადილი უკავია. როგორც თავად ამბობს, მის ოჯახს ცხენებით 
გატაცება საუკუნეებიდან მოსდგამს, და სანამ საქართველოში 
გადმოვიდოდა მისი ერთ-ერთი მთავარი ინტერესი სწორედ 
ცხენები იყო. მათთან ატარებდა დღეში 4-5 საათს და რაღაც 
პერიოდი მათი წვრთნითაც იყო დაკავებული. 

რედაქციის სახელით გვსურს დიდი მადლობა გადა-
ვუხადოთ ბატონ პიერს, რომ ჩვენს მკითხველს თავისი სახ-
ლის კარი გაუღო და პირადი ცხოვრების საინტერესო დეტა-
ლები გაუზიარა.

almost twenty years at Shanidze Street, Vera. This is the house, 
which belonged to his wife’s father. As Mr. Pierre has noted he 
was very happy to live in the house where his wife spent her 
childhood but it was a very noisy place. That is why he moved 6 
years ago into this new house, as he mentioned it was nice to 
start living in a new house with the fascinating view and clean 
air in the area. The couple lives happy at this new place.

This apartment is mostly decorated with Georgian handcrafts, 
most of which he bought in Barakholka. As he mentioned he 
loves Georgia, the Georgian culture, that is why he used to buy 
Georgian handcrafts. For example, in this apartment you can find 
paintings by Famous Georgian Artists: Elene Akhvlediani, Tengiz 
Mirzashvili (Chubchika), Radish Tordia; Mr. Pierre bought all of 
these paintings and as he described them, they are very valuable 
items for him. Most of the items which are Georgian in his house 
are bought with his own hand and money.

It should be mentioned, that you can find two yantsi (Georgian 
traditional wine drinking horns) and Sunduk (chest box) in this 
apartment which are gifts from his wife’s father.

We can see the items which are not from Georgia but they 
look interesting. As he told us he has visited many countries over 
the years and collected many items from those countries.

Finally, the horse sculpture will draw your attention, a very 
important item for him, which he bought in Georgia. until Mr. 
Pierre moved here, horses were his major interest. He became 
more inclined with them and started to train horses afterwards. 
In his family, affection to horses was born centuries ago.

We would like to thank Mr Pierre, the first diplomat who 
opened the door of his home to our readers and took the audience 
through a journey of his life. 

HOmE aWay HOmE aWay
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