


წინასიტყვაობა

“ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს საკუთარი თავის განსაზღვრას
უნიპოლარულ ძალად, რომელიც ამბობს, რომ ,,ჩვენ აღარ გვსურს ასადი“ და რასაც
შემდეგ იმეორებს დასავლეთ ევროპა, მაგრამ პუტინი ეუბნება სხვა ცივილიზაციებს,
,,გაჩერდით, დაე მათ ჰყავდეთ ასადი“, რომლის უკანაც დგას რუსეთის ბირთვული და
სამხედრო ძალა. თუ შენ ხარ ბოსი, შენ არ მისცემ სხვებს იმის უფლებას, თავად
გადაწყვიტონ საკუთარი კონფლიქტი. რუსეთი კი ეუბნება ამერიკის შეერთებულ
შტატებს ,,შენ აღარ ხარ ბოსი“. საკითხი იმდენად არ დგას კონკრეტულად ასადში და
ჩვენს მის მიმართ ინტერესებში, რამდენადაც კითხვაში ,,თუ ვინ მართავს სამყაროს“
და მხოლოდ ომი წყვეტს, თუ ვინ არის ბოსი. ამერიკის შეერთებული შტატები თუ
გააცნობიერებს იმას, რომ აღარ წარმოადგენს უნიპოლარულ ძალას, აღარ იქნება
ომი. მაგრამ ჩვენ ვაცნობიერებთ და ჩვენ პოზიციას წარმოადგენს ისიც, რომ
ვიბრძოლებთ ბოლომდე, რათა დავანახოთ ყველას ,,ამერიკის შეერთებული
შტატები აღარ არის უნიკალური.“ ჩვენ შევდივართ მულტიპოლარულ სამყაროში და
სიტუაცია, რომელიც არის სირიაში, უკრაინაში და სხვაგან, ეს არის ყოველივე ამის
დასტური -  ჩვენ ეს არ გვსურს, მაგრამ უნდა გავიგოთ, თუ არ ვიქნებით იმისთვის
მზად რომ გადავიხადოთ ყველანაირი საფასური, ვერაფერს მივიღებთ.” - ნაწყვეტი
ალექსანდრე დუგინის ინტერვიუდან 2016 წლის ,,BBC Newsnight“- ის ეთერში.

დღეს ვლადიმერ პუტინის სახელი ცნობილია მთელ მსოფლიოში, მაგრამ
ალექსანდრე დუგინის - ნაკლებად. რას წარმოადგენს მისი ფიგურა კრემლის
პოლიტიკის შემუშავებაში, თამაშობს თუ არა რაიმე როლს რუსეთის საგარეო
პოლიტიკის განსაზღვრაში, უქმნის თუ არა საფრთხეს მისი მოსაზროებები
სახელმწიფოების სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და პოლიტიკურ
დამოუკიდებლობას, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ის მოსაზრებები, რომელიც
მასთან დაკავშირებით ვრცელდება - წარმოადგენს აღნიშნული სტატიის მიზანს.
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ადრეული ცხოვრება და
პოლიტიკური მოღვაწეობა

ალექსანდრე გელის ძე დუგინი დაიბადა 1962 წლის 7 იანვარს რუსეთის დედაქალაქ
მოსკოვში. მისი მამა, გელი ალექსანდრეს ძე დუგინი იყო რუსეთის სადაზვერვო
სამმართველოს გენერალ-პოლკოვნიკი და სამართლის კანდიდატი, ხოლო დედა
მედიცინის დოქტორი. როდესაც ალექსანდრე იყო სამი წლის, მამამისმა მიატოვა,
თუმცა უზრუნველყოფდა კარგი საცხოვრებელი პირობებით და აგრეთვე
ეხმარებოდა მას პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც დაკავშირებული იყო
ხელისუფლებასთან.

ექვსი წლის ასაკში, საკუთარმა ბებიამ ელენე მიხაილოვნა კარგალცევამ მონათლა
მიჩურინსკის რუსეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიაში. თუმცა, როდესაც დუგინი
გახდა 37 წლის, ოფიციალურად გადავიდა ძველმორწმუნეობაზე, (Старообрядчество -
მოძრაობა, რომელმაც უარყო 1652-1666 წლების რუსეთის მართლმადიდებელი
ეკლესიის რეფორმები). ალექსანდრეს ევრაზიულ ფილოსოფია კი განაპირობა
ტრადიციული ინტეგრალიზმისა და ახალი მემარჯვენეების მოძრაობებმა, ასევე
ნეოპაგანიზმმა, კერძოდ ადგილობრივმა სლავურმა რწმენებმა (Родноверие),
განსაკუთრებით ანასტასიიზმის და ინგლიიზმის სახით. დუგინისეული ევრაზიანიზმი
ზემოთ მოხსენიებული მოძრაობების სპექტრში განიხილება, რომელსაც ასევე
ჰქონდა გავლენა: ჰერმეტული, გნოსტიკური, აღმოსავლური ტრადიციებიდან. თავად
იუწყება, რომ მისი წიგნის ,,მეოთხე პოლიტიკური თეორიის“ განვითარებისთვის
ეყრდნობა ,,აღმოსავლურ თეოლოგიასა და მისტიკურ მიმდინარეობებს“.
ალექსანდრე დუგინის მიერ ძველმორწმუნეებისადმი ერთგულება საშუალებას
აძლევს მას, წარმართობისა და მართლმადიდებლური ქრისტიანობის შორის
დადგეს ისე, რომ ფორმალურად არცერთი მათგანი არ მიიღოს. თვლიან, რომ მისი
არჩევანი არ არის პარადოქსული, ვინაიდან მისი თქმით, ფრანგი ინტელექტუალის
რენე გენონის კვალდაკვალ, რუსულმა მართლმადიდებლობამ და განსაკუთრებით
ძველმორწმუნეებმა შეინარჩუნეს ეზოთერული და ინიციატორული ხასიათი,
რომელიც საბოლოოდ დაიკარგა დასავლეთ ქრისტიანობაში. 
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17 წლის ასაკში დუგინი მოეწყო მოსკოვის საავიაციო ინსტიტუტში, მაგრამ მას
სრულად არ დაუმთავრებია და მოუწია გადასულიყო სხვა კოლეჯში, საბოლოოდ კი
მიიღო ფილოსოფიის მაგისტრისა და მეცნიერებათა დოქტორის ორი წოდება, ერთი
სოციოლოგიაში, მეორე პოლიტიკურ მეცნიერებაში. აქედან ერთი წლის შემდეგ,
შეუერთდა ,,იუჟინსკის წრეს“, რომელიც წარმოადგენდა ავანგარდისტულ
დისიდენტურ მოძრაობას, ეს უკანასკნელი გარეული იყო სატანისტურ, ოკულტისტურ
საქმიანობაში. სწორედ ამ ჯგუფში ის ცნობილი იყო მისი სიმპატიებით ნაციზმის
მიმართ, რომლისთვის იგი საკუთარი საბჭოური აღზრდის წინააღმდეგ მიმართული
აჯანყების გამოხატულება იყო, ვიდრე მისი სიმპატიები ჰიტლერისადმი. დუგინმა
მიიღო ალტერ ეგო „ჰანს სივირის“ სახელწოდებით, რაც ვოლფრამ სივერსის, ნაცისტი
პარანორმალური მოვლენების მკვლევრის გამოძახილი იყო. მან აღმოაჩინა
ცნობილი იტალიელი ნეოფაშისტის იულიუს ევოლას ნაშრომები ვლადიმერ ლენინის
სახელობის ბლიბლიოთეკაში და ტრადიციონალისტური სკოლის შეხედულებებიც
გაიზიარა.

უკვე 18 წლის ასაკში ალექანდრე დუგინი იყო დისიდენტი და ანტი-კომუნისტი, სანამ
პოლიტიკაში ჩაებმეოდა ის ჟურნალისტად მუშაობდა კომუნისტური რეჟიმის
დაცემამდე. რვა წლის შემდეგ ის და მისი მეგობარი ჰეიდარ ჯემალი, შემდეგში
რუსეთის ისლამის კომიტეტის თავმჯდომარე, შეუერთდნენ ნაციონალისტურ ჯგუფს
სახელმწოდებით ,,Память“ (Национально-патриотический фронт), რომელიც შემდეგში
იქცა რუსული ფაშიზმის  აღმოცენების წინაპირობად. 

"თქვენმა ებრაულმა გარემოცვამ.. უკვე კარგად გამოგიყენეს და მეტი აღარ
სჭირდებით. თქვენ გაიზიარებთ ნაპოლეონის, ჰიტლერის და სხვების ბედს,
რომლებიც იყვნენ სიონისტების მიერ შერჩეული დიქტატორები. საერთაშორისო
სიონიზმის მიზანია მთელი მსოფლიოს ძალაუფლება აიღოს ხელში და სწორედ ამ
მიზეზით იბრძვიან ისინი ეროვნული და რელიგიური ტრადიციების წინააღმდეგ და
ამისთვის გამოიგონეს ტერმინი კოსმოპოლიტანიზმის თავისუფალი მასონის ცნება.“ 

"Память“-ის ლიდერის დიმიტრი ვასილიევის ამონარიდი ღია წერილიდან
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის, ბორის ელცინისადმი.
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1980-იან წლებში, ულტრა-ნაციონალისტური, ანტი-რევოლუციური და ანტი-სემიტური
მოძრაობა “Black Hundred”მხარს უჭერდა “Память“-ს, რომლის წარმომადგენელი იყო,
როგორც უკვე ნახსენებია დიმიტრი ვასილევი. კომუნისტების დროს აღნიშნული
ჯგუფი მუშაობდა მოსკოვის ეკლესიებისა და ეროვნული ძეგლების აღდგენაზე,
ზოგადად კი ვასილიევი მხარს უჭერდა კომუნისტურ პარტიას და აქებდა ვლადიმერ
ლენინის, იოსებ სტალინს და ,,კაგებეს“ ეროვნული ტრადიციების დაცვისთვის.
საინტერესოა ის ფაქტი, რომ 1989 წლის შემდეგ დიმიტრი სულ უფრო მეტად უჭერდა
მხარს რუსეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიას და დაიწყო მონარქიზმის
ადვოკატირება. ,,Память“-ის წევრებმა დაგმეს კომუნისტები და შერაცხეს ისინი
როგორც უღმერთოები, კოსმოპოლიტები, ანტიპატრიოტები, ასევე გააკრიტიკეს
ეროვნული ტრადიციების უგულვებელყოფა ანტი-რუსული განწყობის არსებობა
ბალტიის ქვეყნებში, ახალგაზრდების ზნეობრივი დაცემა, გაზრდილი დანაშაული,
ოჯახის დასუსტება და ალკოჰოლიზმი. 1987-88 წლებში  აღნიშნულ ჯგუფს უკვე ჰქონდა
მონოპოლია მემარჯვენე ექსტრემისტულ დაჯგუფებებზე და 1991 წლისთვის
სჯობნიდნენ მეტოქე მოძრაობებს. 

,,ჭეშმარიტი კულტურა, ჭეშმარიტი სულიერება ტრადიციებიდან, ნაციიდან უნდა
მომდინარეობდეს. ჩვენ ვთვლით, რომ ნაცია წარმაოდგენს ძველი ტრადიციული
ფასეულობების მატარებელს. ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენს წინაპრებს და ვფიქრობთ,
რომ ისინი არ იყვნენ ჩვენზე სულელები და არც მათი წინაპრები იყვნენ ჩვენზე
სულელები, შეიძლება უფრო ჭკვიანებიც. როგორ გმირებს ვხედავთ ჩვენ წარსულში
და როგორ გმირებს ვხედავთ ჩვენს გარშემო? როგორ დიდებულ მოვლენებას,
თავდადებას ვხედავთ წარსულში და რას ვხედავთ ახლა? ჩვენი წინაპრები იყვნენ
დიდი ადამიანები და მიეკუთვნებოდნენ ნაციას, სახელმწიფოს, ასე რომ ეს იყო
სულიერი გაერთიანება...“

ნაწყვეტი ,,Память“-ის წევრი ალექსანდრე დუგინის განცხადებიდან, 1988 წელი.
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ამის შემდეგ, 1990-იან წლებში დუგინი ეხმარებოდა ახალადჩამოყალიბებულ
რუსეთის ფედერაციის კომუნისტურ პარტიას პოლიტიკური პროგრამების წერაში,
რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსი პოლიტიკოსი, ამავე პარტიის თავმჯდომარე და
სახელმწიფო დუმის წევრი გენადი ზიუგანოვი, პარალელურად ამავე წლებში
კონტაქტი დაამყარა ფრანგ ულტრა-მემარჯვენე მოაზროვნე ალენ დე ბენოისტთან,
დაახლოებით ამავე დროს იგი ასევე შეხვდა ბელგიელ ნეოფაშისტ პოლიტიკოსს ჟან-
ფრანსუა თირიარტსა და ფრანგ გეოპოლიტიკოსს ივ ლაკოსტეს. 

1992 წლისთვის დუგინმა მოიწვია ევროპის წამყვანი ულტრა-მემარჯვენე ფიგურები,
რომელსაც ის რუსეთში შეხვდა. მან ასევე ჩამოიყვანა „იობიკის“ და „ოქროს ცისკარის“
წევრები, რათა გაემტკიცებინათ კავშირი ერთმანეთთან. ამერიკელი ეთნოგრაფის
ტეიტელბაუმის წიგნის „War for Eternity-ის“ თანახმად, ალექსანდრე დუგინი 2018 წელს
რომში შეხვდა ამერიკელ პოლიტიკურ სტრატეგს სტივ ბენონს, რათა განეხილათ
რუსეთის გეოპოლიტიკური ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან და ჩინეთთან,
აგრეთვე ტრადიციონალისტული ფილოსოფია. დუგინმა კავშირი გააბა ევროკავშირის
ულტრა-მემარჯვენე და ულტრა-მემარცხენე პოლიტიკურ პარტიებთან, მათ შორის:
„სირიზა“ საბერძნეთში, ,,ატაკა” ბულგარეთში, ,,ავსტრიის თავისუფლების პარტია” და
,,ნაციონალური ფრონტი საფრანგეთში”, რათა ზეგავლენა მოეხდინა ევროკავშირის
პოლიტიკაზე უკრაინასთან და რუსეთან დაკავშირებით. ამავდროულად, დუგინი
მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ებრაელ ჟურნალისტ ავიგდორ ესკინთან, რომელიც
ადრე დუგინის ევრაზიის პარტიის გამგეობაში მუშაობდა.

დუგინმა მალევე დაიწყო საკუთარი ჟურნალის „Elementy“ გამოცემა, რომელმაც
თავიდანვე ფრანკო-ბელგიელი ჟან-ფრანსუა ტირიარის ქებით დაიწყო "ევრო-
საბჭოთა იმპერიის“ მხარდამჭერი, რომელიც დუბლინიდან ვლადივოსტოკამდე უნდა
გადაჭიმულიყო და სამხრეთით უნდა გაფართოებულიყო, რადგან მას დასჭირდებოდა
საზღვაო პორტი ინდოეთის ოკეანეში, განადიდებდა, როგორც ცარისტულ, ასევე
სტალინისტურ რუსეთს. დუგინი ასევე თანამშრომლობდა ყოველკვირეულ ჟურნალ
„The day“-სთან, რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსი მწერალი და რუსეთის
ფედერაციის მწერალთა კავშირის სამდივნოს წევრი ალექსანდრე პროხანოვი. 
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რაც შეეხება მის საგამომცემლო კარიერას, 1997 წელს გამოსცა წიგნი სახელწოდებით
"გეოპოლიტიკის საფუძვლები: რუსეთის გეოპოლიტიკური მომავალი“, რომელიც
გამოიყენებოდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო
აკადემიის სახელმძღვანელოდ, აგრეთვე ამერიკის შეერთებული შტატების
პოლიტოლოგებისთვისაც გახდა ყურადღება მისაქცევი, ნაშრომი ზოგჯერ
მოხსენიებული იყო როგორც „რუსეთის ბედის მანიფესტი“. ამავე წელს, მისი სტატია
სახელწოდებით “ფაშიზმი - უსაზღვრო და წითელი“ ალექსანდრე დუგინი აცხადებდა
რუსეთში „ნამდვილი, ჭეშმარიტი, რადიკალურად რევოლუციური და თანმიმდევრული,
ფაშისტური ფაშიზმის“ მოსვლას. მას სჯეროდა, რომ ნაციონალურ-სოციალიზმის
რასისტული და შოვინისტურ ასპექტებს არ განუსაზღვრია მისი იდეოლოგია, ხოლო
რუსული ფაშიზმი ეს არის კომბინაცია ბუნებრივი ნაციონალური კონსერვატივიზმის,
ცვლილებების ჭეშმარიტი მგზნებარე სურვილით. მისი თქმით Waffen-SS და
განსაკუთრებით ამ ორგანიზაციის სამეცნიერო სექტორი, ანენერბე“ იყო
„ინტელექტუალური ოაზისი ნაციონალურ-სოციალისტური რეჟიმის ფარგლებში“.

დღეს ალექსანდრე დუგინი წარმოადგენს კრემლთან და რუს სამხედრო წრესთან
დაახლოებულ პირს, სახელმწიფო დუმის წევრების, პარტია ერთიანი რუსეთის
წევრების და სხვა რუსი გავლენიანი პოლიტიკოსების მრჩეველს, იდეოლოგს.
მოღვაწეობს ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
სოციოლოგიის, გეოპოლიტიკის და ფილოსოფიის მიმართულებით. სხვა წევრებთან
ერთად მან დააფუძნა ნაციონალურ-ბოლეშვიკური პარტია, რომელსაც რუსეთის
უმაღლესმა სასამართლომ 2005 წლისთვის აუკრძალა საზოგადოებრივი მოღვაწეობა.
ის არის 30-ზე მეტი წიგნის ავტორი, მათ შორის ისეთი ხაზსგასასმელი წიგნების,
როგორიც არის ,,გეოპოლიტიკის საფუძვლები (1997)“ და ,,მეოთხე პოლიტიკური
თეორია“ (2009).
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ალექსანდრე დუგინის პოლიტიკური განცხადებების ქრონოლოგიიდან, პირველ
რიგში, წინასწარ უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ რეალობაში ალექსანდრე დუგინს
მეტნაკლებად ყურადღება მიექცა მაშინ, როდესაც გავრცელდა კადრები, სადაც 2008
წელს, რადოვან კარაჯიჩის მანისფესტაციაზე გამოდის სიტყვით და ამბობს,
,,თავისუფლება საქართველოს, თავისუფლება ოსეთს რუსეთის მფარველობის ქვეშ,
ტანკები თბილისისკენ - ჩვენი გამარჯვების ფორმულა“, თუმცა საინტერესოა ისიც,
რომ ერთ-ერთ გადაცემაში მან სხვაგვარი ინტერპრეტაცია მისცა მაშინდელ
განცხადებას და განმარტა, რომ ,,ტანკები თბილისისკენ, ეს არავითარ შემთხვევაში
არ ნიშნავდა საქართველოს და ქართველი ხალხის მიმართ, არამედ ეს იყო მხოლოდ
ატლანტიზმის წინააღმდეგ.“ განმარტების სახით, ატლანტიზმი წარმოადგენს
გეოპოლიტიკურ ტერმინს, რომელიც მოიცავს დასავლეთ ქვეყნების სტრატეგიულ
კავშირს, სადაც ქვეყნებს ერთმანეთთან აკავშირებთ ლიბერალურ-დემოკრატიული
იდეოლოგია და NATO-ს სამხედრო-პოლიტიკური ალიანსი. სწორედ ამ ტერმინის
საპირისპირო განიხილება ევრაზიიზმი და ნეოევრაზიულობა, რომლის
მხარდამჭერადაც თავად ალექსანდრე დუგინი გვევლინება. მაშასადამე, მისთვის,
ისევე როგორც რუსეთის საგარეო პოლიტიკისთვის მთავარ საფრთხედ და
გამოწვევად ყოველთვის აღიქმება ნატოს სამხედრო-პოლიტიკური ალიანსი. 

ალექსანდრე დუგინი არ არის პირველი რუსი პოლიტიკოსი, რომლის შეხედულებები
საფრთხეს უქმნის საქართველოს (და არა მხოლოდ საქართველოს) ტერიტორიულ
მთლიანობას და პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას, შესაძლებელია, რომ მის
პოლიტიკურ განცხადებებს ყურადღება საერთოდაც არ მიაქციონ, მაგრამ როცა საქმე
ეხება მის იდეოლოგიასთან თანმხვედრ (გარკეულ საკითხებში) რუსეთის
ფედერაციის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომლის გამოსვლებიდანაც
თვალნათლივ ჩანს ალექსანდრე დუგინის თეორიის ანარეკლები ნეოევრაზიანიზმისა
და ევრაზიული კავშირთან დაკავშირებით, მისი გაფართოების შესახებ - სულ სხვა
საფრთხის შემცველი და ყურადღება მისაქცევი რეალობა დგება.
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https://www.youtube.com/watch?v=iCwC1y_3jmI
https://www.youtube.com/watch?v=kkRMTnXXznI&t=1039s


ამავე გადაცემაში, ალექსანდრე დუგინის მტკიცებით, ,,საქართველოს დაშლის იდეა
არასდროს ყოფილა რუსეთის გეოპოლიტიკის მიზანი“, რომლის შემდეგაც უმატებს
აზრს, რომ ,,იმისთვის, რათა საქართველო იყოს მიზანი, როგორც მინიმუმ
ნეიტრალური უნდა იყოს.“ გარდა პირველი ნაწილისა, რომელიც ცალსახად მცდარი
ისტორიული ფაქტია, მეორე ნაწილიდან გამომდინარეობს ლოგიკური დასკვნა, რომ
ნეიტრალიტეტის საკითხს საქართველო მიჰყავს რუსეთის სრულ, ტოტალიტარულ
მორჩილებაში, ამ აზრს კი დღეს ჰყავს არაერთი მიმდევარი პოლიტიკური ჯგუფები თუ
სამოქალაქო პირები. გარდა ამისა, ეროვნული იდენტობის საკითხი, ტრადიციები,
რელიგია არის ის ღირებულებები, რომლითაც დუგინი აქტიურად მანიპულირებს. მას
მიაჩნია, რომ ნებისმიერი ვინც იბრძვის, არა მხოლოდ, ლგბტ საზოგადოების
წინააღმდეგ, რომელსაც ცალსახად მიიჩნევს დასავლეთის პროპაგანდის იარაღად,
არამედ ათეიზმის, სეკულარიზმის, პოსტმოდერნიზმის, ეკუმინიზაციის,
ინდივიდუალიზმის და პოსტაბჭოთა ხალხის ცვლილებების წინააღმდეგ,
წარმოადგენს რუსეთის მოკავშირეს და რაც შეეხება გამოსავალსა და მისთვის
მმართველების იდეალურ ვარიანტს, მისაღებია ამერიკელი, ქართველი და რუსი
კონსერვატორების მმართველობა.

მაშასადმე, დუგინისთვის ლიბერალური, დემოკრატიული და კაპიტალისტური
დასავლური ცივილიზაცია არის ის, რასაც ბერძნები უწოდებენ ,,hubris”, ტიტანიზმის
ერთგვარი ფორმა, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მისი აზრით დასავლეთ
წარმოადგენს ,,დედამიწის აჯანყებას სამოთხის წინააღდეგ“ და ისეთი
ღირებულებები, როგორიც არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებები,
ინდივიდუალიზმი და მსგავსი ფასეულობები, მისთვის წარმოადგენს არა
უნივერსალურ, არამედ ცალსახად დასავლურ ღირებულებებს. დროის
მსვლელობასთან ერთად, შეიცვალა ალექსანდრე დუგინის ანტისემიტური
დამოკიდებულება ანტიამერიკანიზმით და განიხილავს ამერიკას, როგორც
იდეოლოგიური აგრესიის ახალ ფორმას, რომელიც მიმართულია კულტურათა
მრავალფეროვნების და ტრადიციების წინააღმდეგ და სწორედ ამიტომ,
ტრადიციონალისტები უნდა დაუპირისპირდნენ როგორც დასავლეთს, აგრეთვე
გლობალიზაციასა და ამერიკის შეერთებული შტატების იმპერიალისტურ პოლიტიკას.
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პოლიტიკური განცხადებები და
რუსული ევრაზიული მოძრაობა

ბევრს შეიძლება მიაჩნია, რომ დღეს კომუნზმი კვლავ წარმოადგენს საფრთხეს
მსოფლიოსთვის, მაგრამ ავიწყდებათ ის ფაქტი, რომ ის უკვე დამარცხებულია. ახლა
არსებობს უფრო დიდი გამოწვევა რუსული ნეოევრაზიული იდეის სახით, რომლის
წარმომადგენელია ალექსანდრე დუგინი. უკვე აღნიშნულია, რომ ანტი-კომუნისტია,
ამავდროულად ზოგადად ევრაზიონისტებიც უარყოფითად ეკიდებიან მარქსიზმს და
ეს უკანასკნელი აღარაა ისეთი პოპულარული, როგორიც იყო თავის დროზე რუსეთში
და 1920-30-იანი წლების პერიოდში დაიწყო მუშაობა ახალი პოლიტიკური
იდეოლოგიის ჩამოყალიბებაზე, კლასიკური ევრაზიანიზმის კონცეფციაზე,
რომელშიც წვლილი მიუღძვით: რუსს ისტორიკოს ნიკოლაი ტრუბეცკოის, რუს
მწერალს პიოტრ სუვჩინსკის, რუს სოციოლოგ ნიკოლაი დანილევსკის და სხვებს.
უფრო გვიანდელი გამოვლინებაა ნეოევრაზიანიზმი, რომელიც შეიძლება ითქვას,
რომ წარმოადგენს კრემლის აგრესიული პოლიტიკის გეგმას, აღნიშნულმა იდეამ კი
ხორცი შეისხა განსაკუთრებით ვლადიმერ პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის
შემდეგ. 

უფრო დაწვრილებით კი, ევრაზიული კავშირი წარმოადგენს ევროკავშირის
საპირწონედ შექმნილ 2015 წლის ეკონომიკურ გაერთიანებას, სადაც
განმტკიცებული უნდა იყოს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ეკონომიკური
თანამშრომლობის კავშირი, ხოლო მასში შემავალი ქვეყნებისთვის საზღვრების
დემარკაციის საკითხი კი ხდება უმნიშვნელო - ,,თქვენ, ქართველები შემოდიხართ
ევრაზიულ კავშირში და აქ ყველა ერთმანეთს ვიპოვნით, ერთ სახელმწიფოში
აღმოჩნდებით სამხრეთ ოსებთან და აფხაზეთთან ერთად, ჩვენ იმ მილიონ რუსთან
ერთად აღმოვჩნდებით, რომლებიც ყაზახეთში დარჩნენ, ყველა ერთმანეთს
იპოვნის. ევრაზიულ კავშირში შესვლით, მსგავსი საკითხების მოგვარება
შესაძლებელია, მაგრამ, ის, რომ რუსეთი არასდროს მისცემს სამხრეთ ოსეთსა და
აფხაზეთს, იმ ფორმით, რა ფორმითაც ქართული სახელმწიფო წარმოგვიდგება
დღეს, ეს ფაქტია.” - აცხადებს ალექსანდრე დუგინი, 2013 წელი. 

თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრი                                                                                 9 გვერდი



გარდა ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ კულტურული ნაწილისა, სამხედრო-
სტრატეგიული თვალსაზრისიც მნიშვნელოვანია ალექსანდრე დუგინისთვის, კერძოდ
საქართველოსთან მიმართებით განაცხადა, რომ ,,სამიზნე არა თბილისია, არამედ
საქართველოს საზღვაო ზონაზე სამხედრო-პოლიტიკური კონტროლის დამყარებაა,
პირველ რიგში გამაგრება ფოთში,  გურიაში - თუმცა იქ პორტი არ არის, მაგრამ ზღვაზე
გასასვლელი აქვს და რაც მთავარია ბათუმის პორტი, ანუ აჭარა, ესაა ის სამი
საკითხი, სადაც რუსეთმა უნდა დაამყაროს სამხედრო-სტრატეგიული კონტროლი
საქართველოს საზღვაო ნაპირზე, ეს იქნება თბილისის სამხედრო ბლოკადა და
მინიმუმამდე დავა ნატოს მხრიდან სერიოზული შეიარაღების მოწოდება შავი ზღვის
მეშვეობით."

თუ გადავხედავთ უახლეს ისტორიას, დავინახავთ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის
ანექსიის შემდეგ, მან პოზიცია გაიმყარა შავ ზღვაში და კიდევ უფრო გაზარდა
მილიტარიზაციის რისკები, ხოლო ნატოსთვის, ისევე როგორც ევროკავშირისთვის
შავი ზღვის აუზს უფრო დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა მიენიჭა. განსაკუთრებით
კი ტერორიზმის საფრთხემ ახლო აღმოსავლეთიდან, კიდევ უფრო დიდი დატვირთვა
შესძინა ამ რეგიონს, თანაც სირიაში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტმა ნატოს,
თურქეთსა და რუსეთს სამხედრო გემებისა და სხვა შეიარაღებისთვის უფრო
მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სივრცის სტატუსი მიენიჭა, თან ამ ყველაფრის ფონზე
2003 წლის სექტემბერში ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა განცხაადება, რომ ,,აზოვისა და
შავის ზღვის რეგიონები არის რუსეთის სტრატეგიული ინტერესის სფერო და შავი
ზღვა უზრუნველყოფს რუსეთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან სატრანზიტო
მარშუტებს.“ 
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ალექსანდრე დუგინის დამოკიდებულებას ამერიკული ბაზების განლაგებასთან
დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიაზე, ცალსახად რადიკალურია და მიიჩნევს,
რომ ,,რუსეთის მთავარი ამოცანაა ამერიკული ბაზების არყოფნა. და თუ ისინი იქ
იქნებიან, ჩვენ წავაგეთ, თუ არა - მოვიგეთ. როგორ მივაღწიოთ, რომ ამერიკული
ბაზები იქ არ იყოს? ამის მიღწევა შეიძლება მრავალი საშუალებებით, მაგალითად
საქართველოსთან დაახლოება, გარკვეულ საკითხებში წახვიდე დათმობებზე, მაგრამ
ჩვენ აქ შეზღუდულნი ვართ იმით, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების
უკან წაღება არ იქნება, გამორიცხულია.. არ გამოვრიცხავ იმ ვარიანტს, რომ იქ
ამერიკული ბაზები რომ არ იყოს, საქართველოს ოკუპირებაც რომ დაგვჭირდეს, უნდა
მოვახდინოთ ოკუპირება..“ რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ალექსანდრე
დუგინი ამერიკული ბაზების განლაგების საკითხს საქართველოს ტერიტორიაზე და
რამდენად დიდია ამ საკითხით მანიპულირება ქართულ პოლიტიკაში - აშკარაა.

ამასთანავე, ევრაზიული კავშირი ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკურ კავშირებზე
სირიასთან, ერაყთან, განსაკუთრებით კი ირანთან. ეს სია არაა შემთხვევითი და არც
გასაკვირი, რადგანაც რუსეთი დღს საერთოს ნახულობს მათ ხელისუფლებებთან,
რომლებიც გამოირჩევიან არადემოკრატიული რეჟიმით და მკვეთრად
დაპირისპირებულები არიან ევროპის ლიბერალურ-დემოკრატიულობასთან. რაც
შეეხება ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც არიან ყაზახეთი, ბელორუსია, ყირგიზეთი,
ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, საკუთარი სუსტი პოლიტიკური ინსტიტუციებიდან
და გავლენებიდან გამომდინარე, მჭიდრო კავშირში არიან რუსეთის საექსპორტო
ბაზართან და თანახმანი არიან, შეზღუდონ საკუთარი დამოუკიდებლობა რუსეთის
მრავალვექტორული პოლიტიკისდა გამო და უფრო მეტად გახდნენ ევრაზიული
კავშირზე მიჯაჭვულნი. ალექსანდრე დუგინი კი მიიჩნევს, რომ ევრაზიულ კაკვშირში
გაწევრიანება ნებაყოფლობითია, მაგრამ საწინააღდეგო აზრი გაავრცელა
სომხეთთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ,,თუ სომხეთი არ იქნება ევრაზიული
კავშირის წევრი, ის საერთოდ არ იქნება.“
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ეთნიკური შუღლის გაღვივება, სადაც რუსეთის ფედერაცია ასრულებს
,,შემრიგებლურ“ როლს, ისტორიისთვის არახალია, და ამ მეთოდს ის მრავალი
საუკუნეა მიმართავს და ამ საკითხში არც ალექსანდრე დუგინის ხედვები
წარმოადგენს საპირისპიროს, მეტიც, ის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ
სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ ჯგუფებს მოიხსენებს არაქართველებად და ამბობს, რომ
,,როდესაც რუსული ჯარი ზუგდიდის რაიონის ტერიტორიის გაწმენდით იყო
დაკავებული, აქ ბევრ სოფელში ყვავილებითა და სიხარულით ხვდებოდნენ, იმიტომ,
რომ თავად აღმოჩდნენ გენოციდის მორიგი მსხვერპლნი. ზუსტად ასეა აჭარაში,
ჯავახეთში, პანკისში, სადაც ბევრი ჩეჩენია ამ ამ მრავალეროვან ხალხს მოახვიო
ერთი ნაციონალური იდეა, ნიშნავდა ეთნიკური წმენდის ჩატარებას, ამგვარად ჩვენ
დავიცავით ორი ხალხი, მაგრამ ახლა დაცვას საჭიროებს საქართველოს კიდევ
რამდენიმე ხალხი, რადგან თუ ჩვენ ქართველებს ჩავუგდებთ მათ ხელში, კიდევ
იგივე განმეორდება.“ 

ზუსტად ამ ნარატივთან დაკავშირებით, რამდენიმე წლის წინ სამეგრელოში,
გარკვეულ წრეებში იყო საუბარი სამეგრელოს დამოუკიდებლობაზე, რომლის ერთ-
ერთმა წარმომადგენელმა-სეპარატისტმა ბრძანა, რომ - ,,როდესაც არსებობენ
მჩაგვრელი ქართველები და ჩაგრული მეგრელები, იქმნება ეთნოკონფლიქტის
საშიშროება. ეს კონფლიქტი აუცილებლად მოხდება, თუ ქართველებმა ისევ
გააგრძელეს ჩვენი ჩაგვრა.“ აღნიშნულ განცხადებას და ალექსანდრე დუგინისეულ
ზემოთწარმოდგენილ განცხადება აზრობრივად ერთმანეთის ტოლფასია. 
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მისი დამოკიდებულება საქართველოსთნ მიმართებით არ შემოიფარგლება მარტო
ამით, ალექსანდრე დუგინი დაკავშრებულია ოჯახების მსოფლიო კონგერსთან,
რომელსაც თავისი წარმომადგნელობა ჰყავს საქართველოში. აღნიშნული
ორგანიზაცია დაარსდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საზოგადიებაში ოჯახის
შესახებ და მიზნად ისახავს კონსერვატული და რელიგიურ შეხედულებებზე
დაფუძნებულ ღირებულებების გავრცელებას, აგრეთვე აქტიურად ებრძვის ლგბტ
უფლებების პროპაგანადას. ოჯახების მსოფლიო კონგრესს მყარი ურთიერთობები
აკავშირებს ამერიკის ულტრამემარჯვენე რელიგიურ ორგანიზაციებთან. 2017 წელს
მოლდოვაში დუგინმა გამართა ევრაზიული კონფერენცია, სადაც დაანონსდა, რომ
ქვეყანა მასპინძელი იქნებოდა ყოველწლიური ოჯახების კონგრესის. ევრაზიული
კონფერენციის მასპინძელი კიშინოვში მოლდოვის პრეზიდენტი იგორ დოდონი იყო,
რომელიც ცნობილია პრო-რუსული განწყობებით. 

კონფერენციაზე გამომსვლელებმა პარლამენტის მიერ მიღებული
ანტიდისკრიმინაციული კანონისა და თავიანთ ქვეყნებში არსებული გამოცდილების
შესახებ ისაუბრეს და მიიღეს დეკლარაცია, სადაც მოუწოდეს მთავრობასა და
პოლიტიკოსებს, გაეუქმებინათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ან შეეცვალათ
იმგვარად, რომ მას ,,ჭეშმარიტად დემოკრატიული გზით აესახა ქართველი ხალხის
სურვილები და ღირებულებები.“
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ბოლოსიტყვაობა

ამრიგად, ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაუქმების სურვილი, ეთნიკური შუღლის
გაღვივება, წინააღმდეგობა ამერიკული ბაზების განთავსებასთან დაკავშირებით,
შავი ზღვის აუზისა თუ სანაპიროების კონტროლი, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის
ცნება, ანტიდასავლური პროპაგანდა და ერთმორწმუნეობის საკითხი წარმოადგენს 
 კრემლისა და მისი იდეოლოგის, ალექსანდრე დუგინის პოლიტიკის მიზნებს. ეს
უკანასკნელი კი რადიკალურად იდეოლოგიზირებულია იმპერიალიზმით და
შეიძლება ითქვას, რომ მისტიური პერსონაცაა, რომლის იდეების ნაწილი უტოპიურია
და მათი განხორციელება რთული, თუმცა არსებობს სხვა საშუალებებიც, რომელიც
უკვე განხილულია სტატიაში, რაც აშკარად მუშაობს, საქართველოს, უკრაინისა და
სხვა დამოუკიდებლობის სურვილით აღსავსე პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მიმართ,
რომლებიც მხოლოდ იმიტომ ხდებიან რუსული აგრესიის მსხვერპლნი, რომ სურთ
დამოუკიდებლობა და საბოლოოდ განთავისუფლება საბჭოთა კავშირის
მარწუხებისგან. საბჭოთა კავშირი შეიცვალა რუსეთის ფედერაციით, კომუნიზმი
ნეოევრაზიანიზმით, კლასიკური ომი, ჰიბრიდული ომით, დამოუკიდებლობა კი
თავისი არსით იგივეა ყოველთვის, რომლის წინააღმდეგაც იბრძვის რუსეთი
საუკუნეებია.
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ბიბლიოგრაფია
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https://www.youtube.com/watch?v=GGunRKWtWBs
https://www.youtube.com/watch?v=bRGbdnm13Cs&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=kkRMTnXXznI&t=1208s
https://www.youtube.com/watch?v=SpokhmURQdk&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=H-AeCta24tY&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=zVVXpxuucUE
https://www.youtube.com/watch?v=iCwC1y_3jmI

ვ.პაპავა, ელდარ ისმაილოვი, "ცენტალური აზია", გამომცემლობა ინტელექტი, 2012 წელი
ი.გორგილაძე,"გეოპოლიტიკის საფუძვლები", გამომცემლობა უნივერსალი, 2009 წელი
ანა ჩიტალაძე, "შავი ზღვის რეგიონული უსაფრთხოება", კვლევითი დოკუმენტი, 2018 წელი
ერეკლე ურუშაძე "რუსული საგარეო პოლიტიკური აზროვნება პოსტსაბჭოთა პერიოდში", 2006 წელი
https://peoplepill.com/people/aleksandr-dugin
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