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Abstract 

between the United States of America and the Soviet Union in the period of 

1980-1991, when the planet's two super powers are moving into healthier phase with 

full of perspectives: the Warsaw Pact and the Soviet Union are collapsed, pulling 

down the Berlin Wall - the main landmark of the Cold War, Germany is becoming 

unified... 

The first half of the 80s of the XX century is one of the most dramatic period 

of the Cold War history: Reagan launched a frontal attack on the Soviet Union, by 

using harsh expressions (such as the "evil empire"), as well as economic sanctions and 

other types of psychological duress. He claimed that his priority was to promote the 

country's economic growth and then, to invest more funds in the military sphere. 

Thus, he wanted to convince Moscow in the U.S. military power and, at the same 

time, to conduct negotiations on nuclear arms reduction from stronger position. 

Soviet leaders (Brezhnev, Andropov and Chernenko) were eager to prevent a 

nuclear war at any cost and to pursue their interests by keeping minimal diplomatic 

relations with Washington. Despite Revolutionary rhetoric, they were not seeking 

political changes and felt more comfortable in stagnation. (Except for Gromyko, who 

confronted western countries through the operation RYAN). At the same time, they 

were interested in arms limitation talks - in other words, they wanted to pursue the 

policy of "Detente" in the military sphere, but as for the political "Detente" - it was 

practically impossible for them at that stage. 

The second half of the 1980s begins with the serious transformation in the 

U.S.-Soviet relations. Dangerous hostility is replaced with constructive dialogue. The 

sides are moving towards stability and cooperation led by mutual interest on such 

issues as arms control, regional conflicts, human rights and so on. This is the period 

when the Reagan administration has reached the highest standards in military sphere 

and some positive impulses are coming from Gorbachev too. Moscow is also eager to 

start political dialogue with Washington after the long internal stagnation, as the 

Kremlin wants to end the arms race and address the budget funds to the civil sector. 

Special attention is devoted to Mikhail Gorbachev, who launched 

“Perestroika” “Glasnost” and “Democratization” in order to overcome hard domestic 

problems: deep economic crisis, the collapse of the communist ideology, the general 

disruption of order, unprecedented corruption and etc. Gorbachev claimed that he 

could not resolve the issues of world importance without bringing order in domestic 

affairs, and vice versa - it would be impossible for him to carry out domestic reforms, 

without changing foreign policy. He wanted to free the Soviet Union from the arms 

race - heavy burden, which could no longer be carried by the country. 

The article also tells us the story about the change in the Soviet Union's 

foreign policy and Gorbachev's "New Political Thinking” which he voiced at the 27th 

Congress of the CPSU; "big zero"; Geneva summit and rather unpleasant and tense 

road to the Reykjavik meeting; controversial approaches in American and the Soviet 

political circles towards the foreign policy led by Reagan and Gorbachev. Washington 

summit, where the treaty on elimination of the intermediate and short-range nuclear 

missiles was signed; Reagan's visit to Moscow; Gorbachev’s visit to New York, where 

he delivered very promising speech at UN, that made some experts presume that the 

Cold War was over. Gorbachev’s meeting with Reagan and his successor George 

Bush on “Governor’s Iceland”. Great importance is also attached to how important it 

was for the US and Soviet leaders to demonstrate solidarity not only for solving global 

problems, but also for overcoming the existing difficulties within their own countries. 
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The thesis also covers Malta summit, where Bush and Gorbachev stated that 

they no longer considered themselves as adversaries; as well as the “Great 7” 

summits, where Gorbachev aimed to get financial support from the western countries 

in order to save “Perestroika”. 

Great importance is also attached to disarmament negotiations and treaties 

between the two countries on (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), 

Strategic Arms Reduction Treaty (START) and so on.  Strategic Defence Initiative 

program (SDI) had very special role in the disarmament negotiations process.  

We also analyse main events and figures responsible for the end of the “Cold 

War" and dissolution of the Soviet Union. Great attention is paid to the role of 

Reagan, Bush and Gorbachev in the chain of abovementioned events. Alongside with 

the political discussions, great importance is also attached to the role of personal 

relations and mutual cooperation between the state leaders, as well as their free will in 

solving the global problems positively. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა  წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილი თემა-

ტიკის შესწავლა, ჩემი აზრით, უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვანია. 

კაცობრიობის ისტორიის, ერთი შეხედვით, ამ პატარა მონაკვეთმა 

ისტორიული გარღვევა მოახდინა - საფუძველი ჩაუყარა მსოფლიოს ახალ 

წესრიგს, დაასრულა „ცივი ომი“ და ამით შეცვალა მთელი მსოფლიო. 

თუმცა, მსოფლიო სტაბულურობისკენ სავალი გზა საკმაოდ რთული და 

წინააღმდეგობებით აღსავსე აღმოჩნდა. 

წინა წლებთან შედარებით, თანამედროვე საქართველოში თვალში-

საცემია საზოგადოების უფრო მეტი ჩართულობა სხვადასხვა სახელმწი-

ფოებრივი მნიშვნელობისა თუ ზოგადსაკაცობრიო საკითხების ირგვლივ, 

რაც ვფიქრობ, ჩვენი ეპოქისთვის დამახასიათებელი გლობალური გამოწვე-

ვების არსებობით აიხსნება. თანამედროვე სახელმწიფო განვითარების ახალ 

ეტაპზე გადასვლა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება, ანდა მისკენ 

სწრაფვა მრავალი სახელმწიფოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის 

პრიორიტეტული ხდება. სწორედ ამიტომ, არა მხოლოდ თავად 

ხალხისთვის, არამედ სახელმწიფოსთვისაც მისაღებს და აუცილებელს წარ-

მოადგენს მრავალმხრივ განათლებული საზოგადოება, რომელსაც გაცნო-

ბიერებული ექნება არა მარტო დღევანდელი გლობალური მოვლენების 

არსი, არამედ ჩაწვდება და გაიაზრებს ისტორიულ გაკვეთილებსაც. 
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1980-1991 წლები თავისი მასშტაბურობით არ წარმოადგენს მხოლოდ 

ორი ცალკეული სახელმწიფოს შორის ურთიერთობათა გარდატეხის 

პერიოდს. ეს არის ერთი ეპოქის დასასრული და მეორე ეპოქის დასაწყისი, 

გრანდიოზული ისტორიული გამოცდილება, რომელმაც შეცვალა მთელი 

მსოფლიო და მასთან ერთად ჩვენი პატარა ქვეყნის ბედიც. 

დღემდე აქტუალური რჩება „რკინის ფარდისა“ და „ცივი ომის“ 

საკითხები, რადგან ბოროტების საშიშროება, უზნეობა და დაუცველობის 

განცდა, გავლენის სფეროების მოპოვებისკენ სწრაფვის პოლიტიკა, სამწუხა-

როდ, კვლავაც არსებობს. ბოლო წლებში განვითარებულმა მოვლენებმა, 

ახლა უკვე რუსეთ - ამერიკის შორის არსებულმა პრინციპულად 

განსხვავებულმა დამოკიდებულებამ მსოფლიო წესრიგის მიმართ, 

საზოგადოება ისევ ახალი „ცივი ომის“ საშიშროებაზე აალაპარაკა. 

კვლევის ობიექტი   პლანეტის ორი სუპერძალის, აშშ-სა და საბჭოთა 

კავშირის ურთიერთობა 1980-1991 წლებში. გზა კონფრონტაციიდან - 

პარტნიორულ ურთიერთობასა და სუპერძალების სოლიდარობამდე; “ცივი 

ომის“ დასასრული“ და საბჭოთა კავშირის დაშლა; რონალდ რეიგანის, მისი 

მემკვიდრე ჯორჯ ბუშისა და მიხეილ გორბაჩოვის წვლილი აღნიშნული 

მოვლენების განვითარებასთან მიმართებაში, მათი პიროვნული ურთიერ-

თობების როლი მსოფლიო მასშტაბის პრობლემების დადებითად გადაჭრის 

საქმეში. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები  კვლევის 

მასალები მზადდება სხვადასხვა კვლევის მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 

კერძოდ, კეთდება ისტორიული, შედარებითი, აღწერილობითი და შეფასე-

ბითი კვლევები. 

ისტორიული კვლევა გამოვიყენე წარსული მოვლენების დასადგენად 

და დასკვნების დასადებად. მასთან ერთად, შედარებითი კვლევის მეთოდის 

საშუალებით, მოვახდინე სხვადასხვა საკვლევი მასალის ურთიერთ-

შედარება. 
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ზოგიერთ შემთხვევაში მოვახდინე მოვლენებზე დაკვირვება, რაც ინფორ-

მაციის მოპოვების ერთ–ერთი საშუალებაა, რათა გამომეკვლია სხვადასხვა 

სიტუაციები  და განსაკუთრებული შემთხვევები. ასეთ შემთხვევაში 

აღწერილობით კვლევას მივანიჭე უპირატესობა. 

შეფასებითი კვლევა ძირითადად გამოვიყენე რთული სოციალური 

საკითხების შესწავლისას. კვლევების უმრავლესობა მოვახდინე სისტემური 

ანალიზით. სისტემური ანალიზის მეშვეობით მოვახდინე საკვლევი 

მასალის ნაწილებად დაყოფა, შემდეგ თითოეული ნაწილის შეფასება და 

საბოლოო შედეგის დადება.   

საკვლევ თემაში ქართველ თუ უცხოელ მეცნიერთა შრომების რაციო-

ნალური დებულებები ასევე წარმოადგენს გამოკვლევის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლების შემადგენელ ნაწილებს. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები თანამედროვე ეპოქამ მრავალი 

საკითხისა და პრობლემის ახლებური გადაფასება დააყენა დღის წესრიგში. 

ვფიქრობ, ისტორიის საფუძვლიანი შესწავლა-შეფასებისათვის მოვლენათა 

კომპლექსური ანალიზია საჭირო. დღეს ჩვენ ქვეყნის ბედი დაკავში-

რებულია როგორც აშშ-სთან, ასევე საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე რუსეთ-

თან, ამიტომ მართებულად მიმაჩნია, გამოვიკვლიო ამ ორი გიგანტის 

უახლესი წარსული, თუ როგორ გაართვეს თავი მათ წინაშე არსებულ 

წინააღმდეგობებსა და გამოწვევებს ყველაზე კულმინაციურ მომენტში, 

როგორი იყო მათი ღირებულებები და პრიორიტეტები. ისტორიული 

გაკვეთილების გათვალისწინება კი, ვფიქრობ, უაღრესად დადებით როლს 

ითამაშებს საზოგადოებრივი აზრის სწორად ჩამოყალიბებაში. 

კვლევის ძირითადი შედეგები და მეცნიერული სიახლე  წინამდებარე 

კვლევაში „ცივი ომის“ დასასრულისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის 

საკითხები განვიხილე აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობების ჭრილში, 

ვეყრდნობოდი რა ქვეყნებს შიგნით განვითარებულ პროცესებსა, თუ ისტო-

რიულ მოვლენებს. თუმცა, ამასთან ერთად,  აქცენტი გავაკეთე იმაზე, თუ 

რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნებას, სახელმწიფოს ლიდერს, 
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ადამიანურ ურთიერთობებს, პირად სიმპატიებს და ორმხრივი თანამშრომ-

ლობის სურვილს მსოფლიო მასშტაბის პრობლემების დადებითად 

გადაჭრის საკითხში. მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტთა გარკვეულ  

წრეებში საკმაოდ არაპოპულარულად და ნაკლებ დამაჯერებლად ითვლება 

მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენების განვითარება პიროვნული 

ფაქტორის, ადამიანური ურთიერთობებისა თუ პირადი სიმპატიების 

ზეგავლენას მიაწერონ, წინამდებარე ნაშრომში განვითარებულ მოვლენებზე 

დაკვირვების შედეგად გამოვიტანე დასკვნა, რომ  მართალია  სოციალურმა 

თუ ეკონომიკურმა გარემომ შესაძლოა მოამწიფოს გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი, თუმცა, როდის და როგორ განხორციელდება ესა თუ ის 

მოვლენა, ამას პოლიტიკური ლიდერები თავად წყვეტენ.  

იმის გამო, რომ ქართულ ენაზე აღნიშნულ თემატიკასთან  

დაკავშირებული  ნაშრომების მოძიება ნაკლებად შესაძლებელია, კვლევისას 

დავამუშავე და შევისწავლე ძირითადად ინგლისურ და რუსულ ენებზე 

არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა, ვიდეო და აუდიო მასალა, ინტერნეტ 

და მედია რესურსები და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, დოკუ-

მენტური წყაროები მოვიპოვე უშუალოდ ლოს-ანჯელესში (აშშ) მდებარე 

რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ფონდში (თეთრი სახლის, საკვლევ 

პერიოდთან დაკავშირებული საიდუმლო ფაილები, შეხვედრის ოქმები, 

საგაზეთო სტატიები, რეიგანის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა 

ანგარიშები და ა.შ.   

შედეგების გამოყენების სფერო აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერ-

თობების მნიშვნელობა და მასშტაბურობა თავისთავად განაპირობებს 

აღნიშნული თემის კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნების ასახვის 

შესაძლებლობას ცალკეულ მეცნიერებათა დარგებში, ეს იქნება სოციალური, 

პოლიტიკური, თუ ჰუმანიტარული მიმართულებები. 

მისი ხასიათიდან გამომდინარე, თემის კვლევისას მიღებული 

შედეგები მიმართულია და უშუალო ასახვას ჰპოვებს  სოციალურ მეცნი-
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ერებებზე, კერძოდ, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, პოლიტიკური მეცნი-

ერებებზე, ასევე ჰუმანიტარულ ისტორიულ მეცნიერებებზეც. 

მიღებული შედეგები შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს, ბუნებრივია იმ 

დოზით, როგორცსაჭიროება მოითხოვს. 

1. სკოლები - შესაძლებელი იქნება სასკოლო პროგრამებში, კერძოდ, 

ძირითად თუ დამხმარე სახელმძღვანელოებში არსებული შედეგების 

შეტანა და მოსწავლეებისთვის გაცნობა, რათა მათ წარმოდგენა ჰქონდეთ 

მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიულ-პოლიტიკურ საკითხებზე. 

2. უმაღლესი სასწავლებლები - უნივერსიტეტები, აქ შესაძლოა 

შეტანილი იქნეს სხვადასხვა სასწავლო - საგანმანათლებლო პროგრამებში, 

ეს იქნება სოციალური თუ ჰუმანიტარული მეცნიერებები სწავლების 

სხვადახვა საფეხურზე, ეს იქნებაბა კალავრიატი, მაგისტრატურა თუ 

დოქტორანტურა.            

  3. სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები - ეს ის ადგილებია, სადაც 

მიმდინარეობს კვლევა მსოფლიო მნიშვნელობის არა ერთ საკითხზე და 

ეპიზოდზე. ამიტომ აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობების კვლევა 

აღნიშნულ პერიოდში, ვფიქრობ, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს არა 

მხოლოდ მსოფლიო ისტორიის, არამედ უახლესი პერიოდის მკვლევარ-

თათვისაც. საკითხი მნიშვნელოვანი და ერთნაირად საინტერესო იქნება 

ისტორიის, პოლიტოლოგიის და საერთაშორისო  

ურთიერთობების მიმართულებით დაინტერესებული ნებისმიერი 

პირისთვის. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა - წარმოდგენილი დისერტაცია 

შედგება შესავლის, ოთხი თავის, თორმეტი პარაგრაფისა და დასკვნისაგან. 

თან ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია.  ნაშრომი წარმოადგენს 

კომპიუტერზე ნაბეჭდ 167 გვერდს. 

I თავი -   აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობები XX საუკუნის 80-

იანი წლების პირველ ნახევარში შეიცავს პარაგრაფს „განმუხტვიდან“- 

კონფრონტაციამდე, სადაც საუბარია პერიოდზე,  როცა ორ ზესახელმწიფოს 
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შორის არსებულ უძრაობას, ანუ ე.წ. „განმუხტვის“ ეპოქას, ანაცვლებს ღია 

და საფრთხის შემცველი  კონფრონტაცია.  

1980-იანი წლების დასაწყისი, ანუ რონალდ რეიგანის პირველი 

საპრეზიდენტო ვადა, „ცივი ომის“ ყველაზე დაძაბული და საშიში 

პერიოდია.  აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობების დასარეგულირებლად 

და ბირთვული შეიარაღების შემცირების კუთხით არ გადადგმულა არც 

ერთი ნაბიჯი. პირიქით, აღნიშნული დრო რონალდ რეიგანმა გამოიყენა 

აშშ-ს ეკონომიკური ზრდისა და სამხედრო სფეროს განვითარებისათვის. 

(რათა, როგორც თვითონ აცხადებდა, მოსკოვთან  განიარაღებაზე 

მოლაპარაკებები ეწარმოებინა უკვე ძლიერი მხარის პოზიციიდან). მისი 

საბჭოთა კოლეგები, კი ცდილობდნენ როგორმე შეინარჩუნონ ორ 

ზესახელმწიფოს შორის არსებული სტრატეგიული პარიტეტი მინიმალური 

დიპლომატიური ურთიერთობების წარმართვის ფონზე. რევოლუციური 

რიტორიკის მიუხედავად, ისინი ცვლილებების საჭიროების ინიციატივით 

არ გამოდიან და თავს გაცილებით კომფორტულად გრძნობენ სტაგნაციის 

პირობებში, (გამონაკლისია გრომიკო, რომელიც ოპერაცია РЯН-ის მეშვე-

ობით უპირისპირდება დასავლეთის ქვეყნებს). ამასთან ერთად, საბჭოთა 

ლიდერებისთვის  საინტერესოა აშშ-თან მოლაპარაკებების წარმოება 

შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ  -  ანუ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მათ 

სურთ  აწარმოონ  „განმუხტვის” პოლიტიკა სამხედრო სფეროში, ხოლო, რაც 

შეეხება პოლიტიკურ “განმუხტვას” - აღნიშნულ ეტაპზე  მათთვის, ეს 

ფაქტიურად შეუძლებელია.  საბოლოოდ, კი რონალდ  რეიგანის უხეში 

ანტი-საბჭოთა რიტორიკა, სამხედრო აღმშენებლობის მზარდი ტემპი, 

ეკონომიკური სანქციები, ფსიქოლოგიური თუ სხვა ტიპის ზეწოლა მათ 

საგონებელში აგდებს. იკვეთება  ბირთვული ომის საშიშროება, რისთვისაც   

შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. განიარაღების საკითხებზე 

ორმხრივი მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს ორ მხარეს შორის დაპირისპირების გამომწვევი პრობლემების 

პირისპირ საუბრისას განხილვა. 
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წინამდებარე თვში მოთხრობილია სტრატეგიული თავდაცვის ინიცი-

ატივის პროგრამის (SDI) შესახებ. აღნიშნული პროგრამა  რეიგანმა დირექ-

ტივა #119-ის მეშვეობით აამოქმედა. ეს იყო ბრძოლის წარმოების სრულიად 

ახალი, მათემატიკური მეთოდების დანერგვა, რაც გულისხმობდა ხმელეთ-

ზე და კოსმოსურ სივრცეში ისეთი ახალი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის 

დაყენებას, რომელიც საიმედოდ დაიცავდა ჩრდილოეთ ამერიკის მთელ 

ტერიტორიას და დაფუძნებული იქნებოდა ახალ ფიზიკურ პრინციპზე მათ 

შორის ბირთვული ენერგიის ლაზერულ სხივად გარდაქმნის პრინციპზე. 

მისი მიზნები და მეთოდები იმდენად არარეალური იყო, რომ  რომ 

მასმედიამ მას „ვარსკვლავური ომები“ შეარქვა ჯოჯრ ლუკასის ამავე 

სახელწოდების ფილმის მიხედვით. აღნიშნული პროექტის ფანტასტიკური 

მასშტაბებისა თუ არარეალური ხასიათის მიუხედავად, იგი აშშ-ის 

სტრატეგიულ უპირატესობას მოასწავებდა.  აღსანიშნავია, რომ  სტრატე-

გიულ თავდაცვის ინიციატივის პროგრამა საბჭოელებისთვის ნამდვილ 

თავის ტკივილად იქცა და მას განსაკუთრებული ადგილი ეჭირა აშშ-

საბჭოთა კავშირის განიარაღების შესახებ მოლაპარაკებების წარმოებისას. 

II თავი - აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობები XX საუკუნის 80-

იანი წლების მეორე ნახევარში მოიცავს შემდეგ პარაგრაფებს: 

 ახალი პოლიტიკური აზროვნება -  რეიგანი და გორბაჩოვი; 

 ჟენევის სამიტი; 

 გორბაჩოვის ახალი პოლიტიკური აზროვნების კონცეფცია“ და 

თეთრი სახლი; 

 რეიკიავიკის სამიტი; 

 ვაშინგტონის სამიტი; 

 რეიგანი მოსკოვში. 

აღნიშნული თავი მოიცავს პერიოდს, როცა ორი დაპირისპირებული 

ბანაკი უპირობო კონფრონტაციიდან  უნდობლობის აღმოფხვრასა და 

კონსტრუქციული დიალოგისკენ იხრება. ხდება პოლიტიკური აზროვნების 

ძალზე სერიოზული ცვლილება, რაც გამოიხატება სტაბილურობისკენ 
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სწრაფვასა და თანამშრომლობაში  ისეთ ორმხრივი ინტერესის საკითხებზე, 

როგორებიცაა: შეიარაღების კონტროლი, რეგიონული პრობლემები, 

ადამიანის უფლებები და სხვა. ეს არის პერიოდი, როცა რეიგანის 

ადმინისტრაციის სამხედრო პროგრამას უკვე მიღწეული აქვს წარმატების 

უმაღლეს ნიშნულამდე და ამავე დროს მას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე 

მის ფარგლებს გარეთ მოუწოდებენ, რომ საბჭოთა კავშირთან 

ურთიერთობები მოაწესრიგოს. შეიძლება ითქვას, რომ რეიგანს საოცრად 

გაუმართლა, როცა კრემლის სათავეში მიხეილ გორბაჩოვი მოვიდა. 

ვინაიდან ეს უკანასკნელი აცნობიერებდა, რომ ხანგრძლივი სტაგნაციის 

შემდეგ, საბჭოთა კავშირისთვის საჭირო იყო გამალებული შეიარაღების 

დასრულება და ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, 

საბიუჯეტო თანხების  სამოქალაქო სექტორისკენ გადინება. ზოგადად, 

გორბაჩოვი მიიჩნევდა, რომ საბჭოთა კავშირის საგარეო და საშინაო საქმეები 

ერთმანეთზე მჭიდროდ იყო დაკავშირებული და აცხადებდა, რომ ვერ 

შეძლებდა მსოფლიო მნიშვნელობის საკითხების მოგვარებას, თუ წესრიგში 

ვერ მოიყვანდა  საშინაო საქმეებს და პირიქით - მისთვის შეუძლებელი 

იქნებოდა საშინაო რეფორმების განხორციელება, თუ არ შეცვლიდა საგარეო 

პოლიტიკას.  მისი მიზანი იყო გაეთავისუფლებინა საბჭოთა კავშირი 

შეიარაღების შეჯიბრის  მძიმე ტვირთისგან, რომლის ზიდვაც ქვეყანას უკვე 

ვეღარ შეეძლო. 

წინამდებარე თავში ასევე მოთხრობილია საბჭოთა კავშირის საგარეო 

პოლიტიკის კურსის ცვლილებაზე, გორბაჩოვის მიერ სკკპ 27-ე ყრილობაზე 

გაჟღერებულ „ახალ პოლიტიკურ აზროვნებაზე“ და თეთრი სახლის და 

ზოგადად, ამერიკული პოლიტიკური წრეების დამოკიდებულებაზე 

აღნიშნულ კონცეფციასთან.  განხილულია ასევე ორმხრივი  განიარაღების 

მასშტაბური პროგრამა სახელწოდებით „დიდი ნული“, ასევე ჟენევის 

ისტორიულ სამიტი, სადაც რონალდ რეიგანი და მიხეილ გორბაჩოვი 

პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. აღნიშული სამიტი  მიჩნეულია აშშ-სა და 
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საბჭოთა კავშირს ურთიერთობებში პოზიტიური ძვრების კატალიზა-

ტორად. 

  II თავში ასევე მოთხრობილია ვაშინგტონისა და მოსკოვის მიერ 

რეიკიავიკის სამიტამდე გასავლელი საკმაოდ რთული და სკანდალებით 

აღსავსე გზის შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საგარეო 

პოლიტიკის საკითხებთან მიმართებაში აშშ-სა და საბჭოთა კავშირის 

პოლიტიკურ და სამხედრო წრეებში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობასა და 

დაპირისპირებებს. რეიგანსა და გორბაჩოვს კრიტიკის ქარ-ცეცხლში 

ატარებდნენ და ხშირად მათ განმარტებების გაკეთებაც კი უწევდათ  

განიარაღების კუთხით კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების გამო. 

თუმცა, მიუხედავად ყოველგვარი კრიტიკისა და სხვადასხვა პოლიტიკური 

ჯგუფების მხრიდან გაკეთებული დასკვნებისა, ყველაზე მთავარი რაც ამ 

პერიოდში შეიცვალა იყო ის, რომ ამერიკის ადმინისტრაციის კრემლის 

მიმართ  მუდმივად გადაჭარბებულად მკაცრი ტონი შერბილდა და როგორც 

კონგრესის შეიარაღებული ძალების კომიტეტის ანგარიშში ეწერა 

„წინდაუხედავ და მოუთმენელ ენთუზიაზმში გადაიზარდა“.  

  ვაშინგტონის ისტორიულ სამიტზე, რომელიც გარდამტეხ წერტილს 

წარმოადგენდა აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობებში,  ხელი მოეწერა 

საშუალო და მოკლე რადიუსზე მოქმედ ბირთვული რაკეტების 

ლიკვიდაციის შესახებ ხელშეკრულებას.  ვაშინგტონის სამიტს რეიგანის 

ვიზიტი მოჰყვა მოსკოვში.  წითელ მოედანზე, გორბაჩოვთან ერთად 

მოსეირნე რეიგანს ჰკითხეს, რომ კვლავაც მიიჩნევდა თუ არა საბჭოთა 

კავშირს „ბოროტების იმპერიად“. მან შემდეგი პასუხი გასცა ჟურნალისტს: 

„ის სხვა დრო იყო, სხვა ეპოქა“. გარკვეული არარეალობის შეგრძნებას 

უტოვებდა მსოფლიო საზოგადოებას რეიგანის მიერ მოსკოვის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში საჯარო ლექციის წაკითხვა. ლენინის დიდი ბიუსტის ქვეშ, 

იგი საბჭოთა სტუდენტებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თავისუფლებასა 

და  დემოკრატიულ ღირებულებებზე ესაუბრებოდა. გამოსამშვიდობებელ 

სიტყვაში, რეიგანმა გორბაჩოვი მეგობრად მოიხსენია და „კაცობრიობის 
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ისტორიის ახალ მშვიდობიან ეპოქაზე“ ისაუბრა, რაც აშშ-საბჭოთა კავშირის 

ურთიერთობების კიდევ უფრო უსაფრთხო რელსებზე გადაყვანას ნიშნავდა. 

III თავი:  ახალი ეტაპი აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობებში 

მოიცავს შემდეგ პარაგრაფებს: 

 ჯორჯ უოლკერ ჰერბერტ ბუში და გორბაჩოვი; 

 გორბაჩოვის ავტორიტეტი იკლებს; 

 START (სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების ხელშეკრულება). 

მესამე თავში განხილულია ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის წლები. 

განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მის საგარეო პოლიტიკაზე და კერძოდ, 

საბჭოთა კავშირისა და მიხეილ გორბაჩოვის მიმართ მის 

დამოკიდებულებაზე. წინამდებარე თავში მოთხრობილია ბუში-

გორბაჩოვის სამიტების შესახებ, მათ შორის მალტის სამიტზე, როცა 

საბჭოთა ლაინერზე „მაქსიმ გორკი“, ამერიკელმა და საბჭოთა ლიდერებმა 

გააჟღერეს, რომ ერთმანეთს მტრებად და მეტოქეებად აღარ აღიქვამდნენ. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  ასევე  „დიდი  შვიდიანის“ 

ფორმატის შეხვედრებს, სადაც გორბაჩოვს, საბჭოთა კავშირში მის მიერ 

წამოწყებული რეფორმების გადასარჩენად დასავლეთისგან ფინანსური 

დახმარების მიღება სურდა; ასევე, რეიგანის ბუშისა და გორბაჩოვის 

შეხვედრას „გუბერნატორის კუნძულზე“; გორბაჩოვის გაეროში 

წარმოთქმულ, დასავლეთისთვის საკმაოდ იმედისმომცემ სიტყვას გაეროში, 

სადაც მან განაცხადა, რომ საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 

მიღებისას, საბჭოთა კავშირი აღარ მოახდენდა სამხედრო ძალით 

მანიპულირებას და რომ საბჭოთა სამხედრო დოქტრინა ჩანაცვლდებოდა 

თავდაცვითი პოლიტიკით.  საბჭოთა შეიარაღებულ ძალები, 2 წლის 

განმავლობაში, ცალმხრივად, 500 ათასი სამხედროთი შემცირდებდა და 

დაიწყებოდა საბჭოთა შეიარაღებული ძალების გამოყვანა 

ჩეხოსლოვაკიიდან, უნგრეთიდან  და აღმოსავლეთ გერმანიიდან. 

აღნიშნულმა სიტყვამ ბევრს საფუძველი გაუჩინა ეფიქრა, რომ „ცივი ომი“ 

საბოლოოდ დასრულდა. 
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მესამე თავის მეორე პარაგრაფში აღწერილია  თუ როგორ იჩინა თავი 

საბჭოთა კავშირში  „გარდაქმნის“, საჯაროობისა“ და „დემოკრატიზაციის“ 

ამოქმედების შედეგად ეკონომიკურმა რყევებმა, სეპარატისტულმა 

განწყობებმა, ეთნიკურ ნიადაგზე შეიარაღებულმა დაპირისპირებებმა და 

ა.შ. ვრცელი ადგილი ეთმობა  ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის  

გათავისუფლებას კომუნისტური ზეგავლენისგან, გერმანიის გაერთიანებას 

და ამ პროცესებში დასავლელი ლიდერების, ისევე როგორც გორბაჩოვის  

განსაკუთრებულ წვლილს. 

წინამდებარე პარაგრაფში ასევე ყურადღება გამახვილებულია იმაზეც, 

რომ ქვეყნის რეფორმირების პროცესში, რატომ მოუწია გორბაჩოვს ჯერ 

კიდევ ძლიერი პარტიული აპარატისთვის (თავდაცვის სამინისტრო,  

სამხედრო სამრეწველო სფერო  და კგბ) მიემართა და რატომ გადადგა 

თანამდებობიდან ედუარდ შევარდნაძე. გორბაჩოვმა სცადა გადაერჩინა მის 

მიერ წამოწყებული რეფორმა, პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან დროებით 

დათმობაზე წასვლის გზით, თუმცა, ამ მცდელობამ შედეგი მაიც ვერ 

გამოიღო. ბალტიისპირეთში, კავკასიასა და შუა აზიის რესპუბლიკებში 

ნაციონალიზმის გაღვივების შეჩერებას, გორბაჩოვი ეკონომიკური პრობ-

ლემების აღმოფხრით ვარაუდობდა. მაგრამ, ვინაიდან ქვეყნის ეკონო-

მიკური რესურსები, ისევე როგორც ხალხის მოთმინება ზღვარს მიღმა იყო, 

იზოლაციაში მყოფ გორბაჩოვს, სხვა გამოსავალი აღარ ჰქონდა, გარდა იმისა, 

რომ  ეკონომიკური დახმარებისთვის დასავლეთისთვის მიემართა. 

აღნიშნულ პარაგრაფში მოთხრობილია, თუ რატომ ვერ შეძლო დასავ-

ლეთმა და კერძოდ ამერიკამ ფინანსური დახმარების აღმოჩენა გორბა-

ჩოვისთვის და რატომ არ ჩაიდო „გარდაქმნაში“ დამატებითი ინვესტიციები. 

მთელი დასავლეთ სამყარო სიმპატიით იყო განწყობილი გორბაჩოვის 

მიმართ და გულშემატკივრობდნენ კიდეც მას, რომ საშინაო რეფორმები 

წარმატებით განეხორციელებინა. თუმცა, ფინანსური მხარდაჭერის 

აღმოსაჩენად, მათთვის არ იყო საკმარისი მოსკოვის მიერ წარმოდგენილი 

ნაკლებად დამაჯერებელი და ბუნდოვანი ეკონომიკური პროექტები. ანუ, 
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როგორც ბუში აცხადებდამისი კაბინეტის წევრებთან, „სესხი შეიძლება 

გაიცეს მხოლოდ მყარი ფინანსური და კომერციული საფუძველის 

არსებობისას“. 

ყურადღება არის  გამახვილებული ასევე იმ მოლოდნინებზე, რაც 

დასავლელ ლიდერებს გორბაჩოვის მიმართ გააჩნდათ მსოფლიო მნიშვნე-

ლობის საკითხების გადაჭრასთან დაკავშირებით. იქნებოდა ეს ერაყის 

წინაარმდეგ წარმობული სამხედრო კამპანია, ევროპიდან საბჭოთა ჯარების 

გაყვანა, გერმანიის გაერთიანება,  აღმოსავლეთ გერმანიის ნატოში 

გაწევრიანება თუ სხვა. ბუში მიიჩნევდა, რომ  „ცივი ომის“ პირობებში 

ქრონიკულად მოუგვარებელი პრობლემების გადაჭრა “სუპერძალების 

სოლიდარობით“ იყო შესაძლებელი. 

„სუპერძალების სოლიდარობა“  და მთელს მსოფლიოში გავლენის მოპო-

ვების მიზნით გეო-სტრატეგიულ გარიგებეზე უარის თქმა გზას უკვალავდა 

აშშ-საბჭოთა კავშირს შორის ისეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, როცა 

ლიდერებს  გააზრებული ექნებოდათ საერთო პასუხისმგებლობა მათ შორის 

არსებული კონფრონტაციისგან მსოფლიოს გათავისუფლებისა. 

 წინამდებარე თავში ასევე მოთხრობილია სტრატეგიული შეიარაღების 

შემცირების ხელშეკრულების (START) შესახებ. აღნიშნულ ხელშეკრუ-

ლებაზე მუშაობა ჯერ კიდევ რეიგანის პრეზიდენტობის დროს დაიწყო. 

გორბაჩოვს, რეიგანის მოსკოვში ყოფნისას სურდა მასზე ხელის მოწერა. 

თუმცა, საბოლოოდ მას ხელი ბუშმა და გორბაჩოვმა მოაწერეს 1991 წლის 

ივლისში.  START-ის ხელშეკრულება, ისტორიის მანძილზე, ყველაზე ფარ-

თომაშტაბიანი და კომპლექსურია შეიარაღების კონტროლის თვალსაზ-

რისით, რამაც, 2001 წლისთვის, მსოფლიოში არსებული ბირთვული 

შეიარაღების   80 %ით შემცირება მოახდინა. 

IV თავი: ახალი მსოფლიო მოიცავს შემდეგ პარაგრაფებს: 

 მოსაზრებები  საბჭოთა კავშირის დაშლის შესახებ; 

 ცივი ომის დასარული. 
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წინამდებარე თავში გაანალიზებულია, თუ რა კავშირშია  „ცივი ომი“ 

საბჭოთა კავშირში არსებულ კომუნისტურ მმართველობასთან; ლენინის 

მიერ შემოთავაზებული „სოციალიზმი“ - საზოგადოების დანარჩენი 

მსოფლიოსგან იზოლირებასთან. 

როცა გორბაჩოვი 1985 წელს ხელისუფლების სათავეში მოვიდა, 

ქვეყანაში გარკვეულწილად დაძაბული ეკონომიკური ფონი არსებობდა, 

თუმცა პოლიტიკური სისტემა საკმაოდ მყარად გამოიყურებოდა. დაკვირვე-

ბული თვალი, შესაძლოა მიმხვდარიყო, რომ საბჭოთა ეკონომიკა ვერ 

შეძლებდა კონკურენცია გაეწია მსოფლიოს უფრო დინამიური  ეკონომიკე-

ბისთვის და შესაბამისად, ფუნდამენტური რეფორმირების პროცესი სულ 

უფო და უფრო არაეფექტიანად წარიმართებოდა. ამგვარ პირობებში გარდა-

უვალი გახდებოდა სოციალური და პოლიტიკური ხასიათის დაძაბუ-

ლობები. თუმცა, იმხანად, ძნელი იქნებოდა იმის განსაზღვრა, თუ კონკრე-

ტულად როდის მოხდებოდა  სიუჟეტის ამგვარი განვითარება. ისტორიული 

გამოცდილება გვიჩვენებს, თუ რა ბედი ეწიათ ამ ამხრივ ოსმალეთისა თუ   

ჰაფსბურგის იმპერიებს, ან ჩინეთის დინასტიებს. 

იმისთვის რათა გავიგოთ თუ რატომ დასრულდა „ცივი ომი“ 1989 

წელს და არა მაგალითად 2089 წელს, ან რატომ დაიშალა საბჭოთა კავშირი 

1991 წელს და არა 2091 წელს და ამავე დროს გაცილებით ნაკლები 

მსხვერპლით, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმ გადაწყვეტილებებზე, 

რომლებიც კონკრეტულმა პირებმა კონკრეტულ დროს  მიიღეს. ზოგადად, 

სოციალური და ეკონომიკური ტენდენციები ქმნიან ისეთ გარემოს, სადაც 

შემდეგ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება ხდება. თუმცა, ამ 

შემთხვევაში, მოვლენათა განვითარების დრო და ხასიათი პოლიტიკური 

ლიდერების მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა განსაზღვრეს.  

ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ, მოსაზრებების მოსმენა საბჭოთა 

კავშირის დაშლის გამომწვევი მიზეზების შესახებ იმ პიროვნებებისგან, 

რომლებიც იმხანად აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ქვეყნის პოლიტიკურ 

პროცესებში. წინამდებარე თავში გადმოცემულია,  თუ რა არგუმენტები 
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მოჰყავთ საბჭოთა პოლიტიკოსებს  საბჭოთა  კავშირის დაშლის მიზეზებისა 

და პასუხისმგებელი პირების შესახებ საბჭოთა კავშირის დაშლიდან  სულ 

რაღაც რამდენიმე თვეში. 

წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომის ბოლო პარაგრაფი „ცივი 

ომის“ დასასრულს ეხება. ცივი ომის უცაბედი დასრულება, მე-20 საუკუნის 

მეორე ნახევრის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, კვლავაც რჩება ჩვენი 

დროის ყველაზე მოულოდნელ და აუხსნელ ფენომენად. გამარჯვებულ თუ 

დამარცხებულ მხარეებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ერთმანე-

თისგან განსხვავებული მოსაზრებები გააჩნიათ, თუმცა, არ არსებობს 

ყოვლისმომცველი და ზუსტი პასუხი მთავარ კითხვაზე თუ რატომ 

დასრულდა „ცივი ომი“. 

„ცივი ომი“ დასრულდა მშვიდობიანად, ყოველგვარი კაპიტუ-

ლაციისა თუ პოტსდამის მსგავსი კონფერენციების გარეშე. ამიტომ, მისი 

დამთავრების ზუსტი დროც არ არის საბოლოოდ განსაზღვრული. ვინაიდან 

თვითონ „სახელწოდებაც „ცივი ომი“, როგორც ბრიტანელი პოლიტოლოგი 

და ისტორიკოსი არჩი ბრაუნი მართებულად აღნიშნავს  მეტაფორაა და სხვა 

არაფერი, შესაბამისად, ზემოხსენებულ კითხვაზე „მეცნიერულად“ დასა-

ბუთებული პასუხის გაცემა შეუძლებელია. ნებისმიერს შეუძლია 

წარმოადგინოს საკუთარი ვერსია და მეტაფორა „ცივი ომის“ საკუთარი 

აღქმისა თუ გაგების მიხედვით.  

წინამდებარე პარაგრაფში წარმოდგენილია სამეცნიერო წრეების 

წარმომადგენლების ყველაზე გავრცელებული მოსაზრებები „ცივი ომის“ 

დასრულების გამომწვევი მიზეზების შესახებ. გაანალიზებულია გორბა-

ჩოვის პიროვნება, მისი მიზნები და როლი მოვლენების ამგვარად 

განვითარების საქმეში.  

მაშ ასე, სად არის სიმართლე?  სინამდვილეში რა იყო „ახალი პოლი-

ტიკური  აზროვნება“, ან იმ რომანტიკული ადამიანის წარმოსახვა, 

რომელმაც უარი თქვა საკუთარი ქვეყნის მანკიერ წარსულზე და მასზე 

ძლიერი პარტნიორების ნება სურვილს დაჰყვა? ნუთუ დასავლეთთან 
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პარტნიორული ურთიერთობების  სურვილით დაბრმავებულმა ვეღარ 

შეძლო საკუთარი ქვეყნისა თუ დასავლელი პარტნიორების ინტერესთა 

გამოჯვნა?  ან ეგონა თუ არა მას, რომ თამაშის ახალი წესების დამკვიდ-

რებით  და საერთო ინტერესებზე აქცენტის გაკეთებით, შეძლებდა  მტრების 

პარტნიორებად გადაქცევას? ან, როგორც ზოგიერთი თანამედროვე რუსი  

ისტორიკოსი მიიჩნევს, იყო თუ არა იგი ჩართული აშშ-ის ცენტრალური 

სადაზვერვო სააგენტოს კონსპირაციულ საქმიანობაში, რომლის დიდი ხნის 

ოცნება იყო საბჭოთა კავშირის დანგრევა? ან იყო თუ არა იგი იმდენად 

გულუბრყვილო და არაპროფესიონალი პოლიტიკოსი, რომ მის მიერვე 

წამოწყებულ უტოპიური რეფორმების გატარებისას კონტროლი დაკარგა 

მათ თანმიმდევრულობაზე?  

სადისერტაციო თემაზე მუშაობისას გავეცანი მრავალ მოსაზრებას 

გორბაჩოვის პიროვნული და პროფესიული თვისებების შესახებ, რაც ამ 

შემთხვევაში, მისი „ფაქტორის“ უკეთ გააზრებაში და მასზე, მეტნაკლებად, 

საბოლოო შეხედულების ჩამოყალიბებაში დამეხმარა. აღნიშნული მოსაზ-

რებები გადმოვეცი წინამდებარე პარაგრაფში. 

 გორბაჩოვის ფიგურის შესახებ პოლემიკა მსოფლიო მასშტაბით 

დღესაც არ წყდება. იგი ჩვეულებრივი პოლიტიკოსი რომ ყოფილიყო, 

თანამდეობის დატოვების შემდეგ, თავს  უფლებას მისცემდა და წყნარად 

იცხოვრებდა მთელი დარჩენილი ცხოვრება. ბოლოს და ბოლოს, ის ხომ 

სახელმწიფო მოღვაწე იყო და განა ყველა პოლიტიკოსი ასრულებს მიცემულ 

დანაპირებს? თუმცა, მის მიმართ სულ სხვა მოლოდინები არსებობდა 

ხალხში. მისმა რეფორმებმა სოციალურ პროცესებს მისცა ბიძგი რაც, 

საბოლოო ჯამში, ვერ განხორციელდა. ზოგჯერ ჩნდება შთაბეჭდილება, რომ 

მას ადანაშაულებენ არა როგორც პოლიტიკოსს, არამედ როგორც ახალ 

მოსეს, რომელმაც ვერ შეძლო საკუთარი ხალხის აღთქმულ მიწაზე მიყვანა. 

და მაინც, იყო თუ არა გორბაჩოვის პოლიტიკა წარუმატებელი? 

მიუხედავად ყველაფრისა, მას ეყო ძალა უარი ეთქვა ძველი მსოფ-

ლიოსთვის, ძველი აზროვნებისთვის და ზოგადად წარსულისთვის. მან 
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ხელი შეუწყო ახალი რეალობის დამკვიდრებას,  რა თქმა უნდა რეიგანთან 

და ბუშთან ნდობასა და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთო-

ბების გამოსიობით. და როცა საქმე ინტერესებისა (მათ შორის მისი) 

პრინციპების კონფლიქტამდე მივიდა, მან ეს უკანასკნელი აირჩია. 

„ეს მხოლოდ მე არ მეხება, ჩვენი გეგმა გლობალური... ევროპა ისეთი 

ვეღარ იქნება როგორიც იყო და მსოფლიო წარსულს აღარ დაუბრუნდება... 

კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ჩვენი რევოლუცია არა მხოლოდ ეროვნული, 

ანუ რუსული, არამედ გლობალურია. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ მსოფ-

ლიოს „გარდაქმნა“ წამოვიწყეთ“- აცხადებდა გორბაჩოვი პოლიტბიუროს 

ტრიბუნიდან.  

პარაგრაფში ასევე დიდი ინტერესით ვეხებით რეიგანის პიროვნებას 

და მის შინაგან რწმენას, ნდობასა და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძ-

ნებული ურთიერთობა ჰქონოდა გორბაჩოვთან. მას სჯეროდა გორბაჩოვის 

და ხშირად ამის გამო საკუთარ გარემოცვასაც კი უპირისპირდებოდა. 

გორბაჩოვსაც, რომელსაც არ უყვარდა გულზე მჯიღის ცემა, მუდამ 

დიალოგსა და კონსესუსს ემხრობოდა. ამ ორმა ადამიანმა, რომელთა ურთი-

ერთობებშიც გარკვეული ქიმია იგრძნობოდა, შეძლეს და ისტორიული 

გარღვევა მოახდინეს ომის შემდგომ მსოფლიო პოლიტიკაში. 

სადისერტაციო ნაშრომში დეტალურად გადმოვცემთ იმ 

თავდაუზოგავ გარჯას, რაც ამერიკულმა და საბჭოთა მხარეებმა გაწიეს, 

იმისთვის რათა ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის შემდგარიყო უმაღლესი 

დონის შეხვედრები, მიღებულიყო სასიკეთო გადაწყვეტილებები, მომხდა-

რიყო შეთანხმებების ხელმოწერა, რითაც, საბოლოო ჯამში, მსოფლიოს 

მეტად ნათელ და პერსპექტიულ მომავალს უმზადებდენ.  

დასკვნა 

წარმოდგენილი საკვლევი თემა მოიცავს პერიოდს, როცა ორ ზესახელ-

მწიფოს შორის არსებულ ღია და საფრთხის შემცველ  კონფრონტაციას  

ანაცვლებს დათბობის ეპოქა, რასაც საბოლოოდ „ცივი ომის“ დასასრული და  

ახალი მსოფლიო წესრიგის დამკვიდრება მოჰყვა.  
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როგორც აღვნიშნეთ, 1980-იანი წლების I ნახევარი, ანუ რონალდ 

რეიგანის პირველი საპრეზიდენტო ვადა, „ცივი ომის“ ყველაზე დაძაბულ 

და საშიშ პერიოდს წარმოადგენდა. აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობების 

დასარეგულირებლად და ბირთვული შეიარაღების შემცირების კუთხით არ 

გადადგმულა არც ერთი ნაბიჯი. პირიქით, აღნიშნული დრო რონალდ 

რეიგანმა გამოიყენა აშშ-ს ეკონომიკური ზრდისა და სამხედრო სფეროს 

განვითარებისათვის. (რათა, როგორც თვითონ აცხადებდა, მოსკოვთან  

განიარაღებაზე მოლაპარაკებები ეწარმოებინა ძლიერი მხარის პოზიცი-

იდან). მისი საბჭოთა კოლეგები, კი ცდილობდნენ როგორმე შეენარჩუ-

ნებინათ ორ ზესახელმწიფოს შორის არსებული სტრატეგიული პარიტეტი, 

მინიმალური დიპლომატიური ურთიერთობების წარმართვის ფონზე. 

თუმცა, საბოლოოდ, რონალდ რეიგანის უხეშმა ანტი-საბჭოთა რიტორიკამ 

და სამხედრო აღმშენებლობის მზარდმა ტემპმა ისინი საგონებელში ჩააგდო. 

გამოიკვეთა ბირთვული ომის საშიშროება, რისთვისაც   შემხვედრი 

ნაბიჯების გადადგმა გახდა საჭირო. 

XX საუკუნის 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან  აშშ-სა და საბჭოთა 

კავშირის შორის  იწყება განსხვავებული პოლიტიკური აზროვნების გამოვ-

ლინება. აღნიშნული პერიოდი ემთხვევა საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების 

სათავეში მიხეილ გორბაჩოვის მოსვლას, ხოლო აშშ-ში რონალდ რეიგანის 

სამხედრო აღმშენებლობის პროგრამის წარმატებით დასრულებას. 

დაპირისპირებული მხარეები ათვითცნობიერებენ უდიდეს პასუხისმგებ-

ლობას მსოფლიოს უსაფრთხოების წინაშე და საომარი რიტორიკიდან 

მშვიდობიან რელსებზე გადადიან. ამ მხრივ უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება ჟენევის სამიტს, რომელიც მიჩნეულია აშშ-სა და საბჭოთა კავშირის 

ურთიერთობებში პოზიტიური ძვრების კატალიზატორად. 

რეიგანსა და გორბაჩოვს კრიტიკის ქარ-ცეცხლში ატარებდნენ და 

ხშირად, მათ განმარტებების გაკეთებაც კი უწევდათ  განიარაღების კუთხით 

კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების გამო. თუმცა, მიუხედავად 

სხვადასხვა სახელისუფლებლო თუ სამხედრო ჯგუფების მხრიდან გაკეთე-
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ბული დასკვნებისა, აღსანიშნავია, რომ  ისინი ყოველთვის თავდაუზოგავად 

მიიწევდნენ წინ მათ შორის უხვად დაგროვილი პრობლემების გადა-

საჭრელად  და აღსანიშნავია ისიც, რომ  ყოველ ჯერზე შეხვედრისას იცვლე-

ბოდა მათი ერთმანეთის მიმართ  მუდმივად გადაჭარბებულად მკაცრი 

ტონიც. როგორც რეიკიავიკის სამიტის შემდეგ კონგრესის შეიარაღებული 

ძალების კომიტეტის ანგარიშში ეწერა, რეიგანის ტონი შერბილდა და  

„წინდაუხედავ და მოუთმენელ ენთუზიაზმში გადაიზარდა“.  

ჯორჯ შულცი, რეიგანზე წერდა: „... რეიგანის მიერ წარმოთქმული 

სიტყვები „დიახ, მე ვფიქრობ, ეს კაცი განსხვავებულია“... მისი შინაგანი 

რწმენიდან მოდიოდა და იგი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა მის გარე-

მოცვას,  როცა დარწმუნებული იყო მის მიერ აღებული კურსის სისწორეში, 

ალბათ, ამიტომ სიტყვებს „რწმენა“ და „ნდობა“ ამხელა მნიშვნელობა 

გააჩნდა ამ ორი ადამიანისთვის - ამ ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული 

პიროვნებისთვის, რომელთა ურთიერთობებშიც გარკვეული ქიმია იგრძნო-

ბოდა და რომლებმაც შეძლეს და ისტორიული გარღვევა მოახდინეს ომის-

შემდგომ მსოფლიო პოლიტიკაში“. ჩერნიაევი კი გორბაჩოვის დიპლო-

მატიურ სტილს ასე ახასიათებდა: „მას ეზიზღებოდა კონფრონტაცია, 

მკერდზე მჯიღის ცემა, იგი ამჯობინებდა კომპრომისსა და კონსენსუსს“. 

გორბაჩოვი ყოველთვის აღნიშნავდა: „მე ვამჯობინებ ვენდო ადამიანებს“ - 

მისი ეს თვისება ხაზს უსვამდა არა მხოლოდ მის, როგორც პოლიტიკოსის, 

არამედ როგორც ადამიანის თვისებებს. სწორედ ეს თვისება დაეხმარა მას 

დაახლოვებოდა მეორე ძლევამოსილი ქვეყნის ლიდერს რონალდ რეიგანს. 

ჯორჯ ბუში, რეიგანის მსგავსად, მომხრე იყო საბჭოთა ლიდერთან 

მეგობრული ურთიერთობა ჰქონოდა. მას ხიბლავდა გორბაჩოვის გულ-

წრფელი დამოკიდებულება და მუდმივი მზადყოფნა ეთანამშრომლა თეთრ 

სახლთან ნებისმიერ, ერთი შეხედვით გადაუჭრელ საკითხთან დაკავში-

რებითაც კი. გორბაჩოვთან ურთიერთობისას ჯორჯ ბუში ყოველთვის 

ფრთხილობდა, რომ მისი ტონი არ დამსგავსებოდა პედანტი ლექტორის 

ტონს. მისმა ამგვარმა მიდგომამ, კი როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, კიდევ 
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უფრო შეუწყო ხელი აშშ-სა და საბჭოთა კავშირის შორის ურთიერთობების 

გაუმჯობესებას. 

„სუპერძალების სოლიდარობა“  და მთელს მსოფლიოში გავლენის მო-

პოვების მიზნით გეო-სტრატეგიულ გარიგებეზე უარის თქმა გზას უკვალავ-

და აშშ-საბჭოთა კავშირს შორის ისეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, 

როცა ლიდერებს  გააზრებული ექნებოდათ საერთო პასუხისმგებლობა 

გაეთავისუფლებინათ მსოფლიო მათ შორის არსებული კონფრონტაციისგან. 

დღესაც აქტუალობას არ კარგავს საკითხი, თუ რა იყო მიზეზი „ცივი 

ომის“ დასრულებისა. წინამდებარე კვლევაში ჩამოთვლილ მიზეზთა 

ნუსხასთან ერთად მსურს კიდევ ერთხელ აღვნიშნო აშშ და საბჭოთა ლიდე-

რების განსაკუთრებული როლი  აღნიშნულ პროცესებში. მათ ზუსტად და 

დროულად გაანალიზეს საქმის არსებული ვითარება, ხელი შეუწყეს  

დაპირისპირებულ ბანაკებს შორის არსებული დაძაბული მდგომარეობის 

განმუხტვას და ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, რამაც განაპირობა 

გამალებული შეიარაღების  განიარაღების პროცესით ჩანაცვლება და საბო-

ლოო ჯამში, მეტად  ნათელი  პერსპექტივები მსოფლიო მშვიდობისათვის. 

აქვე მინდა მოვიყვანო მიხეილ გორბაჩოვის სიტყვები, რომლებიც მან 

პოლიტბიუროს ტრიბუნიდან წარმოთქვა:  „ჩვენ მსოფლიოს „გარდაქმნა“ 

წამოვიწყეთ!“ 
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალური მეციერებათა დეპარ-

ტამენტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა სამი კოლოქვიუმი: 

1. აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობის ახალი ეტაპი XX საუკუნის 

80-იანი წლების მეორე ნახევარი (ჟენევის სამიტი) (15.07.14) 

2. აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთობები XX საუკუნის 80-იანი წლების 

პირველი ნახევარი: „განმუხტვიდან“- კონფრონტაციამდე  (03.02.2015) 

3. გორბაჩოვის „ახალი პოლიტიკური აზროვნების კონცეფცია“ და  

თეთრი სახლი (03.06.2015)  

 

სემინარები: 

1. სადამ ჰუსეინი აშშ-ს პოლიტიკაში (15.07.2014)  

2. ძალაუფლებისთვის ბრძოლა პოსტ-სტალინური პერიოდის კრემლში 

(03.02.2015) 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომების სია: 

1. „აშშ-საბჭოთა კავშირის ორმხრივი მოლაპარაკებები ჟენევის 

სამიტზე“, სამეცნიერო კრებული: ახალი და უახლესი ისტორიის 

საკითხები 1(16) გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2015, გვ. 

248-261. 

2. „ახალი პოლიტიკური აზროვნება აშშ-საბჭოთა კავშირის      ურთიერ-

თობებში XX ს-ის 80-იანი წლების მეორე ნახევარში“, სამეცნიერო 

კრებული: ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(15), გამომცემ-

ლობა „უნივერსალი“,    თბილისი 2014მ გვ. 366-375. 

3. „შტრიხები მიხეილ გორბაჩოვის პოლიტიკური ბიოგრაფიიდან“, 

სამეცნიერო კრებული: ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 

1(14), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2014, გვ. 326-336. 
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4. „კონფრონტაცია აშშ-სა და საბჭოთა კავშირის ურთიერთობებში XX    

საუკუნის 80-ანი წლების პირველ ნახევარში“, სამეცნიერო კრებული: 

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(11), გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი 2012, გვ. 201-2010.  

5. „ვარსკვლავური ომები“, სამეცნიერო კრებული: ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები 2(10), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 

2011, გვ. 239-253. 

6. „რონალდ რეიგანის პოლიტიკური პორტრეტი“, სამეცნიერო კრებუ-

ლი: ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები1(9), გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბ., 2011. 

 

კონფერენციები: 

7. „შტრიხები მიხეილ გორბაჩოვის პოლიტიკური ბიოგრაფიიდან“, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, სტუ, 2014. 

8. „ჯორჯ ჰერბერტ უოლკერ ბუში - აშშ-საბჭოთა კავშირის ურთიერ-

თობების ახალი ეტაპი“ ასევე ივანე ჯავახიშვილის  ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც 

გაიმართა მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეულის 

“საქართველო - 2015“ ფარგლებში, თბილისი, 2015. 


