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შემოკლებანი 

1. ADB – აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი.
2. GSPA – გა ზის გა ყიდ ვე ბის ნას ყი დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა.
3. HCA – მას პინ ძელ ქვე ყა ნას თან შე თან ხმე ბა.
4. SPCC – სპე ცი ა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბის კონ სორ ცი უ მის კომ პა-

ნი ა. 
5. TA – ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა.
6. TAPI – თურ ქმე ნე თის -ავ ღა ნეთ -პა კის ტა ნის ინ დო ე თის ბუ ნებ-

რი ვი გა ზის მილ სა დე ნი.
7. TWG – ტექ ნი კუ რი სა მუ შაო ჯგუ ფი.
8. FTF – მო მა ვა ლი სატ რან სპორ ტო საწ ვა ვი.
9. FWPCA – ფე დე რა ლუ რი წყლის და ბინ ძუ რე ბის კონ ტრო ლის 

აქ ტი.
10. GDP – მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი.
11. kWh – კვტ. სთ.
12. RFF – მომავლის რესურსები. 
13. ROZ – ნარჩენი ნავთობის ზონები.
14. RTO – რეგიონული ელექტროგადაცემის ოპერატორები. 
15. 1 ბარელი = 42 აშშ გალონს = 159 ლიტრს. 
16. 1 კუბი ფუტი = 0.0283 კუბა მეტრი (m3), 1 კუბა მეტრი =              

= 35.314 კუბი ფუტი (ft3). 
17. EDB – ევრაზიის განვითარების ბანკი. 
18. EBRD – ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი.
19. EIB – ევროპის ინვესტიციის ბანკი.
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წი ნათ ქმა

რე გი ო ნის გე ო ე კო ნო მი კუ რი და გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე  ო-
ბა აკავ ში რებს ცენ ტრა ლუ რი და სამ ხრეთ აზი ის ქვეყ ნებს. ეს ნაშ-
რო მი შე ის წავ ლის თუ რამ დე ნად რე ა ლუ რია არა მხო ლოდ TAPI-ის, 
არა მედ სხვა პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და სა ვაჭ რო- სატ რან-
ზი ტო რე გი ო ნად გარ დაქ მნა. 

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ თუ ცენ ტრა ლუ რი და სამ ხრეთ რე გი ო-
ნე ბი ისარ გებ ლე ბენ მი სი ად გილ მდე ბა რე ო ბით და ეკო ნო მი კუ რი 
პო ტენ ცი ა ლით შე საძ ლე ბე ლია სა ბო ლო ოდ გა და იქ ცნენ სა ვაჭ რო- 
სატ რან ზი ტო რე გი ო ნად, თუ იგი 
(i) სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბას მი აქ ცევს, მი სი რე გი ო ნუ ლი და სა ერ-

თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის სა ფუძ ველ ზე სტა ბი ლურ და და-
ბა  ლან სე ბულ სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა პო ლი ტი კას; 

(ii) გა და ხე დავს მის ორ მხრივ სა ვაჭ რო- სატ რან ზი ტო შე თან ხმე-
ბებს; 

(iii) ხის ტი და რბი ლი მიდ გო მით აა შე ნებს და გა ა უმ ჯო ბე სებს 
სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რას;

(iv) შე ამ ცი რებს ბი უ როკ რა ტი ას და კო რუფ ცი ას;
(v) სა თა ნა დოდ გა ა უმ ჯო ბესებს სა ერ თო უსაფ რთხო ე ბას.

მინ და მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო კომ პლექ სუ რი კვლე ვის ცენტ -
რის მთლი ან კო ლექ ტივს მა თი და უ ღა ლა ვი ძა ლის ხმე ვის თვის. გა-
ნ სა კუთ რე ბულ მად ლო ბას ვუხ დი პრო ფე სორ ჯონ ფოს ტერს (John 
Foster), რო მელ მაც ჩა ა ტა რა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლექ ცი ე ბი ქვინ სლან-
დის უნი ვერ სი ტეტ ში. მად ლო ბა ჩემს ხელ მძღვა ნელს პრო ფე სორ, 
ვა ჯა ლორ თქი ფა ნი ძეს, რო მე ლიც ხელ მძღვა ნე ლობ და და მეხ მა-
რე ბო და ამ ნაშ რო მის სრულ ყო ფის თვის. ასე ვე, ყვე ლა ცნო ბილ 
ეკო ნო მისტს, მეც ნი ერ სა და ბიზ ნეს მენს, ვინც მომ ცა ექ სკლუ-
ზი უ რი ინ ტერ ვი უ ე ბი. უდი დე სი მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო სა-
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ქარ თვე ლო ში თურ ქმე ნე თის სა ელ ჩოს წარ მო მად გენ ლებს – ელჩს 
დოვ ლეტ მუ რატ მუ რა ტოვს, კონ სულს კა კა ბაი დურ დი ევს და ყა-
ზა ხე თის სა ელ ჩოს წარ მო მად გენ ლებს – პირ ველ მდი ვანს და ნი ალ 
ტო ის ჰუ ბე კოვს და ელ ჩის მრჩე ველს სე რიკ ოს პა ნოვს. სა ერ თა შო-
რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის ექ სპერ ტებს ანა ნო მო დე ბა ძეს, სო ფო ტა-
ლი აშ ვილს და თა თია დარ სა ლი ას გვერ დში დგო მის თვის და რჩე-
ვე ბის თვის. რომ არა თქვე ნი იდე ე ბით დახ მა რე ბა, შე უძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბო და ამ ნაშ რო მის დას რუ ლე ბა.
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მომგებიანი ვაჭრობა ცენტრალურ აზიასა
და სამხრეთ აზიას შორის

ძირითადი საკითხები

 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ცენ ტრა ლურ აზი ას ენერ გი ის ექ ს-
პორ ტის დი დი შე საძ ლებ ლო ბა აქვს, იგი მა ინც არა სა თა ნა დო 
ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბით ხა სი ათ დე ბა, რაც გა მოწ ვე უ-
ლია სა ექ სპორ ტო ბაზ რის წვდო მის ხარ ვე ზე ბით. თა ვის მხრივ, 
სამ ხრეთ აზია წა რუ მა ტე ბე ლია მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და 
მო ქა ლა ქე თა სა ზო გა დო ებ რი ვი ნა წარ მით უზ რუნ ველ ყო ფის 
თვალ საზ რი სით, რაც გა მოწ ვე უ ლია რე გი ონ ში მიმ დი ნა რე 
ენერ გი ის ხარ ვე ზე ბით. ამ გვა რი და ნაკ ლი სი გან პი რო ბე ბუ-
ლია მო სახ ლე ო ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბის ზრდით, 
რო მელ თაც ყო ველ თვის არ მივ ყა ვართ ენერ გი ის უფ რო ეფექ-
ტურ მოხ მა რე ბამ დე. ცენ ტრა ლურ აზი ა სა და სამ ხრეთ აზი ას 
ამ მდგო მა რე ო ბის სა სარ გებ ლოდ შეც ვლა შე უძ ლი ათ იმ შემ-
თხვე ვა ში, თუ კი მო ა ხერ ხე ბენ შე თან ხმე ბას ენერ გი ის თა ო ბა-
ზე. გეგ მა შია ორი ამ გვა რი მიმ დი ნა რე პრო ექ ტი: TAPI-ის ბუ-
ნებ რი ვი აი რის მილ სა დე ნი და CASA-1000 ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
გა და ცე მის ხა ზი, თურ ქმე ნე თი დან გა ზის ექ სპორ ტი რე ბი სათ-
ვის, ასე ვე, ტა ჯი კე თი დან და ყირ გი ზე თი დან ელექ ტრო ე ნერ-
გი ის ექ სპორ ტი ინ დო ეთ ში, პა კის ტან სა და ავ ღა ნეთ ში. 

 და დე ბით მხა რედ უნ და აღი ნიშ ნოს ის ფაქ ტი, რომ ორი ვე პრო-
ექ ტი გამ ყა რე ბუ ლია ფარ თო სა ერ თა შო რი სო მხარ და ჭე რი თა 
და და ფი ნან სე ბით. მთა ვარ რე გი ო ნულ მო თა მა შე ებ თან ერ-
თად, პრო ექ ტში ჩარ თუ ლე ბი არი ან აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან-
კი, მსოფ ლიო ბან კი, ის ლა მუ რი გან ვი თა რე ბის ბან კი, ასე ვე, 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ა გენ ტო სა ერ თა შო რი სო 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის. უკა ნას კნელ წლებ ში, მი უ ხე და ვად გარ-
კვე უ ლი შე ფერ ხე ბი სა, CASA-1000-ის ამოქ მე დე ბა მო სა ლოდ ნე-
ლია 2016 წელს, ხო ლო TAPI-ის პრო ექ ტი სა – 2017 წლის თვის. 
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 მი უ ხე და ვად ძლი ე რი სა ერ თა შო რი სო მხარ და ჭე რი სა, ორი-
ვე პრო ექ ტი აწყ დე ბა ისეთ წი ნა აღ მდე გო ბებს, რომ ლებ მაც 
შე ა ფერ ხეს მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა რამ დე ნი მე წლით. ანა ლი-
ტი კო სე ბის თქმით, TAPI-ის პრო ექ ტის რე ა ლი ზე ბის მთა ვარ 
წი ნა აღ მდე გო ბას წარ მო ად გენს უსაფ რთხო ე ბის ნაკ ლე ბო ბა, 
ასე ვე, პრობ ლ ე მას ქმნის CASA-1000-ის ნაკ ლე ბად ვრცე ლი 
გა დამ ცე მი ხა ზი. და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი ში შო ბენ, რომ 
უსაფ რთხო ე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, ამ გვა რი მრა ვა ლ -
მი ლი არ დი ა ნი პრო ექ ტი შე საძ ლოა და ი ტა ცონ მე ამ ბო ხე ებ მა 
გა მო სას ყი დის მოთხ ოვ ნის მიზ ნით.

მთავარი აქტორები:

თურ ქმე ნე თი, ავ ღა ნე თი, პა კის ტა ნი, ინ დო ე თი, ირა ნი, ყარ-
გი ზე თი, ტა ჯი კე თი, ევ რო კავ ში რი, რუ სე თი, ყა ზა ხე თი, ჩი ნე თი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ენერ გი ის წყა რო ე ბი, გა ნახ ლე ბა დი ენერ-
გიის წყა რო ე ბი, გა ზის მილ სა დე ნე ბი, პარ ტნი ო რო ბა. 

რუკა 1. ევრაზიის ნავთობის და გაზის დერეფნები
h  ps://www.google.ge/search?q=caspian+sea+gas+pipeline+to+europe&safe= 
ac  ve&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwib4tvPrZrTAhViAZoKHcNMB-
sUQ_ AUIBigB&biw=1242&bih=557#imgrc=Yk2scXEMpDoaCM
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თურ ქმე ნე თი
თურ ქმე ნე თი – ქვე ყა ნა ცენ ტრა ლურ აზი ა ში. ესაზღ ვრე ბა აღ-

მო სავ ლე თით ავ ღა ნეთს და სამ ხრე თით ირანს, ჩრდი ლო ე თით ყა-
ზა ხეთს და უზ ბე კეთს, და სავ ლე თით ესაზღ ვრე ბა კას პი ის ზღვა. 
გა ე როს წევ რია 1992 წლის 2 მარ ტი დან. ქვეყ ნის დე და ქა ლა ქია 
აშ ხა ბა დი. ვა ლუ ტა – თურ ქმე ნუ ლი მა ნა თი. მო სახ ლე ო ბა – 5.6 მი-
ლი ო ნი. ეს არის ნე იტ რა ლუ რი სა ხელ მწი ფო. ოფი ცი ა ლუ რი ენე ბი 
– თურ ქმე ნუ ლი და რუ სუ ლი.

ესაა სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მწი ფო, საპ რე ზი დენ ტო რეს პუბ-
ლი კით. თურ ქმე ნე თის პრე ზი დენ ტია გურ ბან გუ ლი ბერ დი მუ ჰა-
მე დო ვი. იყო ფა 6 ად მი ნის ტრა ცი ულ -ტე რი ტო რი ულ ერ თე უ ლად, 
რო მელ თა გან 5 ვა ლა ი ა თი ა, 1 ქა ლა ქის უფ ლე ბე ბით ვა ლა ი ა თი ა.

თურ ქმე ნე თი ბუ ნებ რი ვი გა ზის მა რა გით მე ოთხეა მსოფ ლი ო-
ში. 1993 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, თურ ქმე ნე თის მო სახ ლე ო ბა მო-
იხ მარს უფა სო ელექ ტრო ე ნერ გი ას, წყალს და გაზს, რომ ლის ანა-
ლო გი მსოფ ლი ო ში შე უ და რე ბე ლი ა.

რუ კა 2. თურქმენეთის პოლიტიკური რუკა

h  p://refl ec  m.com/des  na  ons/turkmenistan-country/
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ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბა გა მოცხ ად და 1991 წლის 27 ოქ-
ტო მ ბერს.

საინტერესო ფაქტები:
1. სა ხე ლი თურ ქმე ნე თი მომ დი ნა რე ობს სპარ სუ ლი ენი დან და 

ნიშ ნავს „თურ ქმე ნის მი წას“.
2. ყა რა ყუ მის უდაბ ნო ქვეყ ნის თით ქმის 80%*-ს ფა რავს.
3. ყა რა ყუ მის სა ი რი გა ციო არ ხი მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა-

ზე გრძე ლია 1100 კმ.
4. 2008 წლის თვის თურ ქმე ნე თის 100% ზრდას რუ ლი წიგ ნი ე რი ა.
5. ერ თ-ერ თი პრო ექ ტი ყო ფილ პრე ზი დენტს სა ფარ მუ რატ ნი ა-

ზოვს ეკუთ ვნის „სათხ ი ლა მუ რო კუ რორ ტის შექ მნა თოვ ლის 
გა რე შე“.

6. თურ ქმე ნეთ ში გა ზი უფა სო ა. ასე რომ, ზო გი ერთ მო ქა ლა ქეს 
ურ ჩევ ნია ღუ მე ლი ჩარ თუ ლი და ტო ვოს 24/7, რა თა თა ვი დან 
აი ცი ლოს ასან თის ყიდ ვა.

ავ ღა ნე თი
ავ ღა ნე თი – ოფი ცი ა ლუ რად ავ ღა ნე თის ის ლა მუ რი რეს პუბ-

ლი კა არის ჩა კე ტი ლი ქვე ყა ნა. მდე ბა რე ობს სამ ხრეთ აზი ა ში და 
ცენ ტრა ლურ აზი ა ში. მი სი მო სახ ლე ო ბა შე ად გენს და ახ ლო ე ბით 
33.5 მი ლი ონს, ამით 40 ყვე ლა ზე და სახ ლე ბუ ლი ქვეყ ნის სი ა ში 
შე ვი და. სამ ხრე თით და აღ მო სავ ლე თით ესაზღ ვრე ბა პა კის ტა ნი; 
ჩრდი ლო და სავ ლე თით – თურ ქმე ნე თი, და სავ ლე თით – ირა ნი, 
ჩრდი ლო ე თით – უზ ბე კე თი და ტა ჯი კე თი. ჩი ნე თი კი უკი დუ რეს 
ჩრდი ლო ე თით. მი სი ტე რი ტო რია მო ი ცავს 652.000 კმ2, რი თაც 
41-ე უდი დე სი ქვე ყა ნაა მსოფ ლი ო ში.

ავ ღა ნეთ ში პირ ვე ლი ადა მი ა ნის გა მო ჩე ნა საცხ ოვ რებ ლად 
თა  რიღ დე ბა შუა პა ლე ო ლი თის ხა ნა ში. ქვეყ ნის სტრა ტე გი უ ლი 
ად  გილ მდე ბა რე ო ბა აბ რე შუ მის გზის გას წვრივ აკავ ში რებ და კულ-
ტუ  რებს, აგ რეთ ვე ახ ლო აღ მო სავ ლე თის და აზი ის სხვა ნა წი ლებს. 

ავ ღა ნე თის თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კუ რი ის ტო-
რია და იწყო ჰო ტაკ და დუ რა ნის დი ნას ტი ე ბის პე რი ოდ ში მე-18 სა-
უ კუ ნე ში. მე-19 სა უ კუ ნე ში, ავ ღა ნე თი გახ და „დი დი თა მა შის“ ბუ-
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ფე რუ ლი სა ხელ მწი ფო ბრი ტა ნე თის, ინ დო ე თის და რუ სე თის იმ პე-
რი ას შო რის. მე ფე ამა ნუ ლა ჰი (Amanullah) უშე დე გოდ ცდი ლობ და 
ქვეყ ნის მო დერ ნი ზა ცი ას, მე სა მე ინ გლის -ავ ღა ნე თის ომის შემ დეგ 
1919 წელს. 1970 წელს და იწყო სა მო ქა ლა ქო ომე ბის მთე ლი რი გი, 
რა მაც გა ა ნად გუ რა ავ ღა ნე თის უდი დე სი ნა წი ლი და ეს პრო ცე სი 
დღემ დე გრძელ დე ბა.

საინტერესო ფაქტები:
1. ახა ლი წე ლი ავ ღა ნეთ ში, სა ხელ წო დე ბით Nawroz, აღი ნიშ ნე ბა 

21 მარტს გა ზაფ ხუ ლის პირ ველ დღეს.
2. პო ე ზია ავ ღა ნე ლე ბის კულ ტუ რის დი დი ნა წი ლია სა უ კუ ნე ე-

ბის გან მავ ლო ბა ში. ქა ლაქ Herat-ში ქა ლე ბი, კა ცე ბი და ბავ შვე-
ბი იკ რი ბე ბი ან ხუთ შა ბათს ღა მით ძვე ლი და ახა ლი პო ე ზი ის 
გა სა ზი ა რებ ლად.

რუ კა 3. ავღანეთის პოლიტიკური რუკა

h  p://www.lib.utexas.edu/maps/afghanistan.html
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3. ოფი ცი ა ლუ რი ენა ავ ღა ნეთ ში სპარ სუ ლი და პაშ ტო უ რი ა. ისი ნი 
სა უბ რო ბენ რამ დე ნი მე სხვა ენა ზეც, რო გო რი ცაა უზ ბე კუ რი, 
ტა ჯი კუ რი და სხვა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის დი ა ლექ ტე ბი.

4. ავ ღა ნე თის შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როს წარ მო ად გენს 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა. ისი ნი აწარ მო ე ბენ დი დი რა ო დე ნო ბით 
კულ ტუ რებს, რომ ლე ბიც საკ მა რი სია არა მხო ლოდ ხალ ხის-
თვის, არა მედ სა ექ სპორ ტო დაც. მწვა ნი ლი, ბოს ტნე უ ლი, ხი-
ლი, ბრინ ჯი და კა კა ლი.

5. ავ ღა ნე თი მდი და რია ისე თი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით რო გო-
რი ცა ა: რკი ნა, სპი ლენ ძი, ოქ რო, გა ზი და ნავ თო ბი.

6. ავ ღა ნე თის ეროვ ნულ თა მაშს ჰქვია ბუზ კა ში ან სხვა სიტყ-
ვე ბით – თხა- წაგ ლე ჯა. ცხე ნო სან თა რა ინ დე ბის ორი გუნ დი 
ცდი ლობს მკვდა რი თხის ცხენ ზე მო კი დე ბას და გაქ ცე ვას. 
თა მა შის შე დე გი შე იძ ლე ბა ფა ტა ლუ რიც აღ მოჩ ნდეს.

7. ავ ღა ნე თი ბრი ტა ნე თი დან და მო უ კი დებ ლო ბას ზე ი მობს 19 აგ-
ვის ტოს. ავ ღა ნე თი მარ თა ლია არ იყო ბრი ტა ნე თის კო ლო ნი ის 
ნა წი ლი, მაგ რამ ბრი ტა ნე ლე ბი ომით სამ ჯერ შე იჭ რნენ ავ ღა-
ნეთ ში. 1919 წელს ავ ღა ნეთ მა გა მო აცხ ა და და მო უ კი დებ ლო ბა.

პაკისტანი
პა კის ტა ნი – ოფი ცი ა ლუ რად პა კის ტა ნის ის ლა მუ რი რეს პუბ-

ლი კა, წარ მო ად გენს ფე დე რა ლურ სა პარ ლა მენ ტო ქვე ყა ნას სამ-
ხრეთ აზი ა ში. ეს არის მე ექ ვსე ყვე ლა ზე ხალ ხმრა ვა ლი ქვე ყა ნა, 
სა დაც მო სახ ლე ო ბა 200 მი ლი ონ ადა მი ანს აჭარ ბებს. ფარ თო ბის 
თვალ საზ რი სით ის არის 36-ე უდი დე სი ქვე ყა ნა მსოფ ლი ო ში, მო ი-
ცავს 881.913 კმ2. პა კის ტანს სამ ხრე თით აქვს 1,046 კმ სა ნა პი რო 
საზღ ვა რი არა ბე თის ზღვას თან და ომა ნის ყუ რეს თან, ესაზღ ვრე-
ბა ინ დო ეთს აღ მო სავ ლე თი დან, ავ ღა ნეთს და სავ ლე თი დან, ირანს 
სამ ხრეთ -და სავ ლე თით, ხო ლო ჩი ნეთს უკი დუ რეს ჩრდი ლო ე თით.

ტე რი ტო რი ა, რო მე ლიც ახ ლა წარ მო ად გენს პა კის ტანს ით-
ვლე ბა ცი ვი ლი ზა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის აკ ვნად, რად გა ნაც ად რე-
ულ ხა ნა ში გან ვი თარ და რამ დე ნი მე უძ ვე ლე სი კულ ტუ რა, მათ შო-
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რის Mehrgarh – ნე ო ლი თუ რი და ბრინ ჯა ოს ხა ნის ცი ვი ლი ზა ცია 
და მოგ ვი ა ნე ბით მას მარ თავ დნენ სხვა დას ხვა აღ მსა რებ ლო ბის 
და კულ ტუ რის ადა მი ა ნე ბი, მათ შო რის ინ დუ სე ბი, ინ დო- ბერ ძნე-
ბი, მუ სულ მა ნე ბი, თურ ქო- მონ ღო ლე ბი, ავ ღა ნე ლე ბი და სიკ ხე ბი. 

პა კის ტა ნი არის უნი კა ლუ რი მუ სულ მა ნურ ქვეყ ნებს შო რის, 
რა დ  გან ის არის ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა, რო მე ლიც შე იქ მნა ის ლა მის 
სა ხე ლით. მუ ჰა მედ ალი ჯი ნას (ად ვო კა ტი, პო ლი ტი კო სი, პა კის-
ტა ნის და მა არ სე ბე ლი) მოძ რა ო ბამ და ა არ სა 1947 წელს და მო უ-
კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო. 1971 წელს სა მო ქა ლა ქო ომის შე დე გად 
მას აღ მო სა ვ ლეთ პა კის ტა ნი გა მო ე ყო და და არ სდა ახა ლი ქვე ყა ნა 
ბან გლა დე ში.

რუკა 4. პაკისტანის პოლიტიკური რუკა
h  ps://www.google.ge/ct=j&q=&esrc=s&source= images&cd= &cad=rja&uact= 
8&ved=0ahUKEwj9zbGdtJrTAhUGshQKHWGDAVMQjRwIBw&url=h  ps%3A%
2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fpublica  ons%2Fresources%2Fcia-maps-pub-
lica  ons%2FPakistan.html&bvm=bv.152180690,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCN-
FrfZYYMs4-v7F3emEQ4sXugMH6Vw&ust=1491931421669132
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პა კის ტა ნი არის ფე დე რა ლუ რი სა პარ ლა მენ ტო რეს პუბ ლი-
კა, რო მე ლიც შედ გე ბა ოთხი პრო ვინ ცი ი სა გან და ოთხი ფე დე რა-
ლუ რი ტე რი ტო რი ის გან. ეს არის ეთ ნი კუ რად და ლინ გვის ტუ რად 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ქვე ყა ნა. პა კის ტა ნი სამ ხედ რო სიძ ლი ე რით მეშ-
ვი დე ად გილ ზე დგას მსოფ ლი ო ში და ასე ვე გა აჩ ნია ბირ თვუ ლი 
ია რა ღი. მას ნა ხევ რად გან ვი თა რე ბულ ეკო ნო მი კა ში კარ გად აქვს 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რი, მი სი ეკო ნო მი-
კა მსყიდ ვე ლო ბი თი თვალ საზ რი სი თ მსოფ ლი ო ში 26 ად გილ ზე ა.

შემ დგო მი და მო უ კი დებ ლო ბის ის ტო რია პა კის ტან ში ხა სი ათ-
დე ბა სამ ხედ რო პე რი ო დით, პო ლი ტი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბით 
და კონ ფლიქ ტით მე ზო ბელ ინ დო ეთ თან. ქვე ყა ნა ში კვლავ გა და-
უჭ რე ლი პრობ ლე მე ბი ა, მათ შო რის: ტე რო რიზ მი, სი ღა რი ბე, წე-
რა- კითხ ვის უცო დი ნა რო ბა და კო რუფ ცი ა. 

სა ინ ტე რე სო ფაქ ტე ბი:
1. უმაღ ლე სი მთა თა სის ტე მა მსოფ ლი ო ში. მათ შო რი საა ჰი მა-

ლა ის და ჰინ დუ კუ შის სპექ ტრი, რო მელ შიც გან ლა გე ბუ ლია 
თოთხ მე ტი უმაღ ლე სი მწვერ ვა ლი მსოფ ლი ო ში. K-2 ცნო ბი ლი ა, 
აგ რეთ ვე, რო გორც Godwin-Austen ან Chhogori – მსოფ ლი ო ში მე-
ო რე უმაღ ლე სი მწვერ ვა ლი, ასე ვე მდე ბა რე ობს პა კის ტან ში.

2. მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე ღრმა საზღ ვაო პორ ტი. Gwadar პორ ტი 
უდი დე სი ღრმა საზღ ვაო პორ ტია მსოფ ლი ო ში, მდე ბა რე ობს 
არა ბე თის ზღვა ზე, საზღ ვა რი გა დის ბა ლუ ჩის ტა ნის სე პა რა-
ტის ტულ ტე რი ტო რი ა ზე. ეს პორ ტი ით ვლე ბა რე გი ო ნის ეკო-
ნო მი კის მა მოძ რა ვებ ლად. 

3. მა რი ლის მი ნე რა ლის მო პო ვე ბით მსოფ ლი ო ში მე ო რე ადგილ-
ზე ა. ის აწარ მო ებს 350,000 ტო ნა მა რილს წე ლი წად ში. 

4. ერ თ-ერთ უმ სხვი ლე სი უდაბ ნო მსოფ ლი ო ში. უდაბ ნო თა რი 
(Thar) მდე ბა რე ობს პა კის ტა ნის და ინ დო ე თის საზღ ვარ ზე. ეს 
არის მსოფ ლი ო ში მეცხ რე უდი დე სი სუბ ტრო პი კუ ლი უდაბ ნო. 
ეს უდაბ ნო ში და ახ ლო ე ბით 10,000 წლის წინ წყლით ამა რა-
გებ და Indus Valley ცი ვი ლი ზა ცი ას.
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5. მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე დი დი სარ წყა ვი ქსე ლი და მუ შა ვე ბუ ლია 
პა კის ტან ში. იგი ემ სა ხუ რე ბა 14.4 მი ლი ო ნი ჰექ ტა რის სახ ნავ -
სა თეს მი წას. სარ წყა ვი სის ტე მა იკ ვე ბე ბა ინ დუს მდი ნა რით. 
1998 წლის 28 მა ისს პა კის ტა ნი გახ და პირ ვე ლი ის ლა მუ რი 

ბირ თვუ ლი ია რა ღის მქო ნე ქვე ყა ნა, რო მელ მაც უზ რუნ ველ ყო 
ქვეყ ნის დაც ვა შე საძ ლო სა გა რეო საფ რთხე ე ბის გან.

ინდოეთი
ინ დო ე თის რეს პუბ ლი კა არის აზი უ რი ქვე ყა ნა. ის გან ლა გე ბუ-

ლია სამ ხრეთ აზი ა ში. ინ დო ე თის მო სახ ლე ო ბა შე ად გენს 1.2 მი ლი-
არდ (1,210,000,000) ადა მი ანს, რო მე ლიც მო სახ ლე ო ბის სი დი დით 
მე ო რეა მსოფ ლი ო ში. ეს არის ტე რი ტო რიით მეშ ვი დე უმ სხვი ლე სი 
ქვე ყა ნა მსოფ ლი ო ში. 

ინ დო ე თის შვი დი მე ზო ბე ლი: პა კის ტა ნი ჩრდი ლო- და სავ ლე-
თით, ჩი ნე თი და ნე პა ლი ჩრდი ლო ე თით, ბუ ტა ნი და ბან გლა დე ში 
ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თით, Myanmar აღ მო სავ ლე თით და კუნ ძუ ლი 
შრი- ლან კა სამ ხრე თით.

ინ დო ე თის დე და ქა ლა ქი ნიუ დე ლი ა. ინ დო ე თი არის ნა ხე ვარ-
კუნ ძუ ლი, შე ბო ჭი ლი ინ დო ე თის ოკე ა ნით სამ ხრე თით, და სავ ლე-
თით არა ბე თის ზღვით და აღ მო სავ ლე თით ბენ გა ლის ყუ რით. ინ-
დო  ე თი სამ ხედ რო ძა ლის სი დი დით და ბირ თვუ ლი ია რა ღით მე სა-
მეა მსოფ ლი ო ში. ინ დო ე თი თა ვის და სა ხე ლე ბას იღებს ბერ ძნუ ლი 
სიტყ ვი დან Indus. 

ინ დო ე თის 2015-2016 წწ. მშპ-მ შე ად გი ნა 7.6% და შე დე გად, ის 
კვლავ რჩე ბა მსოფ ლი ოს ეკო ნო მი კით ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარ დი 
ქვე  ყა ნა. თუმ ცა, კვლავ მრა ვა ლი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კურ სა კი-
თხ ე ბი რჩე ბა გა და უჭ რე ლი, რო გო რი ცაა სი ღა რი ბე და კო რუფ ცი ა.

ინ დო ე თი არის მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის (WTO) დამ-
ფუძ ნე ბე ლი წევ რი და კი ო ტოს ოქ მის ხელ მომ წე რი.

ინ დო ე თი ენე ბის სიმ რავ ლით მე ოთხე უდი დე სი ქვე ყა ნაა 
მსოფ ლი ო ში, მას უს წრებს პა პუა ახა ლი გვი ნე ა, ინ დო ნე ზია და ნი-
გე რი ა. ინ დო ეთ ში გა ბა ტო ნე ბუ ლია სხვა დას ხვა რე ლი გი ე ბი, მათ 
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შო რის ხუ თი ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლია ქრის ტი ა ნო ბა, ის ლა მი, ინ-
დუ იზ მი, ბუ დიზ მი და სი ქიზ მი. 

სა ინ ტე რე სო ფაქ ტე ბი:
1. ინ დო ეთს ამ ჟა მად არ აქვს ეროვ ნუ ლი ენა. თუმ ცა ოფი ცი ა-

ლუ  რი ენე ბია ჰინ დი და ინ გლი სუ რი. ინ დო ე თის რე გი ო ნებ ში 
17 ძი რი თა დი ენა და 844 დი ა ლექ ტი გა მო ი ყე ნე ბა.

რუკა 5. ინდოეთის პოლიტიკური რუკა
h  ps://www.google.ge/l?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwjmyNyLtprTAhXBVxoKHWnpC3cQjRwIBw&url=h  p%3A%
2F%2Fwww.toptourguide.com%2Ftoptour-indiamap.htm&bvm=bv.152180690,d.
d2s&psig=AFQjCNE-U84JucKjVrTE5Ex8jRaS_9jZzA&ust=1491932012155397
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2. ინ დო ე თი ად რე ულ მე-17 სა უ კუ ნე ში ბრი ტა ნე თის შეჭ რამ დე 
იყო ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მდი და რი ქვე ყა ნა დე და მი წა ზე. ინ-
დო ე თი ჯერ კი დევ ძა ლი ან მდი და რი ქვე ყა ნაა მსოფ ლიო ბან-
კის კვლე ვით და მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტით (მშპ) მე ა თე ა.

3. ჭად რა კი გა მო ი გო ნეს ინ დო ეთ ში, ვის ვა ნათ ანან დი ყო ფი ლი 
ჭად რა კის მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნი ა.

4. ინ დო ე თი მე-6 უდი დე სი და ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სი ცი ვი ლი ზა-
ცი ის მქო ნე ქვე ყა ნაა მსოფ ლი ო ში.

რუკა 6. ინდოეთის ეკონომიკური რუკა
h  p://www.huffi  ngtonpost.in/2015/03/21/google-auto-complete-map-in-
dia_n_6907764.html
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5. ინ დო ეთ ში ყვე ლა ზე ბევ რი მე ჩე თია აშე ნე ბუ ლი. მას გა აჩ ნია 
300,000 მე ჩე თი, რო მე ლიც ბევ რად უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე მუ-
სულ მა ნურ სამ ყა რო ში.

6. ინ დუ რი რკი ნიგ ზა ყვე ლა ზე დი დი და ყვე ლა ზე მსხვი ლი დამ-
საქ მე ბე ლია მსოფ ლი ო ში. აქ და საქ მე ბუ ლია მი ლი ონ ზე მე ტი 
ადა მი ა ნი.

ირანი
ირა ნი, ასე ვე ცნო ბი ლი რო გორც სპარ სე თი, ოფი ცი ა ლუ რად 

ირა ნის ის ლა მუ რი რეს პუბ ლი კა არის სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო 
და სავ ლეთ აზი ა ში. და სავ ლე თით ესაზღ ვრე ბა სომ ხეთს, დე- ფაქ-
ტო მთი ა ნი ყა რა ბა ღის რეს პუბ ლი კას და აზერ ბა ი ჯანს; ჩრდი ლო-
ე თით – თურ ქმე ნე თი, აღ მო სავ ლე თით – ავ ღა ნე თი და პა კის ტა-
ნი, სამ ხრე თით – სპარ სე თის და ომა ნის ყუ რე ე ბი, ჩრდი ლო ე თით 

რუკა 7. ირანის პოლიტიკური რუკა
h  p://jupconline.com/map-of-iran-ci  es/
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– კას პი ის ზღვა და და სავ ლე თით – თურ ქე თი და ერა ყი. მო ი ცავს 
1.648.195 კმ2 მი წის ფარ თობს, ეს არის სი დი დით მე ო რე ქვე ყა ნა 
ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში და მე-18 მსოფ ლი ო ში. 78.4-მი ლი ო ნი ა ნი 
მო სახ ლე ო ბით, ირა ნი მსოფ ლი ო ში მე-17 ყვე ლა ზე და სახ ლე ბუ ლი 
ქვე ყა ნა ა. ეს არის ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა, რო მე ლიც მდე ბა რე ობს 
კას პი ის ზღვის და ინ დო ე თის ოკე ა ნეს შო რის. თე ი რა ნი ქვეყ ნის 
დე და ქა ლა ქი და ასე ვე ირა ნის წამ ყვა ნი ეკო ნო მი კუ რი ცენ ტრი ა.

ირა ნი წარ მო ად გენს მსოფ ლი ოს უძ ვე ლე სი ცი ვი ლი ზა ცი ე ბის 
მემ კვიდ რეს, რომ ლის ფორ მი რე ბა და იწყო 3200-2800 ჩვ.წ.აღ.-დან. 
ირან მა მი აღ წია დიდ გე ოგ რა ფი ულ მო ცუ ლო ბებს კი როს დი დის 
550 ჩვ.წ.აღ -ის დროს. აქე მე ნი დე ბის იმ პე რი ის დროს ის გა ჭი მუ ლი 
იყო აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი დან ინ დო ე თის ვე ლე ბამ დე. იმ პე რია და-
ინ გრა 330 ჩვ.წ.აღ. ალექ სან დრე დი დის დამ პყრობ ლო ბის შემ დეგ.

ის ლა მი ოფი ცი ა ლურ რე ლი გი ად გა მოცხ ად და 640 წელს. გვი-
ან მე-18 და მე-19 სა უ კუ ნე ებ ში, რუ სეთ თან კონ ფლიქ ტმა გა მო-
იწ ვია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტე რი ტო რი უ ლი და ნა კარ გე ბი. 1906 სპარ-
სე თის სა კონ სტი ტუ ციო რე ვო ლუ ცი ით შე იქ მნა კონ სტი ტუ ცი უ რი 
მო ნარ ქია და ქვეყ ნის პირ ვე ლი სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო გახ და 
მეჯ ლი სი. უცხ ო უ რი მზარ დი გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რის გავ ლე ნამ და 
პო ლი ტი კურ მა რეპ რე სი ებ მა 1979 წელს რე ვო ლუ ცი ით და ამ კვიდ-
რა ის ლა მუ რი რეს პუბ ლი კა. 

სა ინ ტე რე სო ფაქ ტე ბი:
1. ირა ნი გახ და ის ლა მუ რი ქვე ყა ნა 1979 წლის 1 აპ რილს.
2. ირან ში ტრან სსექ სუ ალს შე უძ ლია ჩა ი ტა როს სქე სის შეც ვლის 

ოპე რა ცია ბო ლო წლებ ში მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის მეშ ვე ო ბით, მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტრან სსექ სუ ალ თა ქორ წი ნე ბა ჯერ კი-
დევ უკა ნო ნოდ ით ვლე ბა.

3. ირა ნი ცნო ბი ლია ნავ თო ბის და გა ზის ექ სპორ ტით. აგ რეთ ვე 
მი სი ძი რი თა დი ექ სპორ ტია pistachio და ზაფ რა ნა რო მე ლიც 
მე სა მე ად გილ ზე გა დის.

4. ირა ნის ოჯა ხებს ეკ რძა ლე ბათ სა ტე ლი ტუ რი ტე ლე ვი ზი ა.
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ყირგიზეთი
ყირ გი ზე თი, ოფი ცი ა ლუ რად ყირ გი ზე თის რეს პუბ ლი კა არის 

ჩა კე ტი ლი ქვე ყა ნა და მდე ბა რე ობს ცენ ტრა ლურ აზი ა ში. მას ესა-
ზ ღ ვრე ბა ყა ზა ხე თი ჩრდი ლო ე თით, უზ ბე კე თი და სავ ლე თით, ტა-
ჯი  კე თი სამ ხრეთ -და სავ ლე თით და ჩი ნე თი აღ მო სავ ლე თით. მი სი 
დე და ქა ლა ქი და უდი დე სი ქა ლა ქი არის ბიშ კე კი.

ყირ გი ზე თის ის ტო რია მო ი ცავს 2000-ზე მეტ წელს, რო მე ლიც 
მო ი ცავს სხვა დას ხვა კულ ტუ რებს და იმ პე რი ებს. ყირ გი ზე თი ის-
ტო რი უ ლად რო გორც აბ რე შუ მის გზის ნა წი ლი რამ დე ნი მე დი დი 
ცი ვი ლი ზა ცი ე ბის გზაჯ ვა რე დინ ზეა აღ მო ცე ნე ბუ ლი. საბ ჭო თა 
კა ვ ში რის დაშ ლის შემ დეგ 1991 წე ლის 31 აგ ვის ტოს ყირ გი ზეთ მა 
მო  ი პო ვა და მო უ კი დებ ლო ბა.

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, ყირ გი ზე თი უკ ვე ოფ-
ი ცი ა ლუ რად გა და იქ ცა უნი ტა რულ სა პარ ლა მენ ტო რეს პუბ ლი კად. 

რუკა 8. ყირგიზეთის პოლიტიკური რუკა
h  p://www.na  onsonline.org/oneworld/map/kyrgyzstan-poli  cal-map.htm
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სა ინ ტე რე სო ფაქ ტე ბი:
1. მა ნა სი: იყ ვნენ მე ომ რე ბი, რომ ლებ მაც გა ა ერ თი ა ნეს ყირ გი-

ზე თი. უდა ვო ა, რომ ისი ნი ქვე ყ ნის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი 
ხა  ლ ხუ რი გმი რე ბი არი ან. ქუ ჩე ბი, ქან და კე ბე ბი, უნი ვერ სი-
ტე  ტე ბი, რა დი ო სად გუ რე ბი, ეროვ ნუ ლი პარ კე ბი მის სა ხელს 
ატა რე ბენ. ყირ გი ზე თის ძი რი თად აე რო პორ ტსაც მა ნა სის სა-
ერ თა შო რი სო აე რო პორ ტი ჰქვი ა.

2. ხე ლის ჩა მორ თმე ვა: ეს არის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი 
ყირ გი ზე თის კულ ტუ რა ში.

3. სი სუფ თა ვეს ხალ ხის თვის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. აუ ცი ლე-
ბე ლია ყო ველ თვის გა ი ხა დოთ ფეხ საც მე ლი, სა ნამ ფე ხით შეხ-
ვალთ ვინ მეს სახ ლში.

4. ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბი დან ბიშ კე კი არის ყვე ლა ზე 
გამ წვა ნე ბუ ლი ქა ლა ქი, შე საძ ლოა ერ თ-ერ თიც მსოფ ლი ო ში. 
ბიშ კე კის ყვე ლა ქუ ჩა ფარ თოა და გა ფორ მე ბუ ლია ხე ე ბით და 
ბუჩ ქე ბით, რაც რე ა ლუ რად ძა ლი ან ლა მა ზად გა მო ი ყუ რე ბა.

ტაჯიკეთი
ტა ჯი კე თი, ოფი ცი ა ლუ რად ტა ჯი კე თის რეს პუბ ლი კა წარ მო-

ად გენს მთი ან, ჩა კე ტილ ქვე ყა ნას ცენ ტრა ლურ აზი ა ში, და ახ ლო-
ე ბით 8,7 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნით და 143.100 კმ2 ფარ თო ბით მდე ბა-
რე ობს 101-ე ად გი ლას. ესაზღ ვრე ბა სამ ხრე თით ავ ღა ნეთს, უზ-
ბე  კეთს და სავ ლე თით, ყირ გი ზეთს ჩრდი ლო ე თით და ჩი ნეთს აღ-
მო სავ ლე თით. ტა ჯი კი ხალ ხის თა ნა მედ რო ვე გან ლა გე ბა მო ი ცავს 
დღე ვან დელ ტა ჯი კეთს, ავ ღა ნეთს და უზ ბე კეთს.

ტა ჯი კე თი და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო გახ და 1991 წელს, 
საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ. 

ტა ჯი კე თი არის საპ რე ზი დენ ტო რეს პუბ ლი კა, რო მე ლიც 
შედ გე ბა ოთხი პრო ვინ ცი ის გან. ტა ჯი კე თის 8 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი 
ეკუთ ვნის Tajik ეთ ნი კუ რი ჯგუფს, რომ ლე ბიც სა უბ რო ბენ Tajik-
ურ ზე (დი ა ლექ ტი სპარ სუ ლი). ბევ რი ტა ჯი კის თვის რუ სუ ლი მე ო-
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რე ენად ით ლე ბა. მთე ბი მო ი ცავს ქვეყ ნის 90%-ს. ის მდე ბა რე ობს 
გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის სტა დი ა ზე და დი დად არის და მო კი დე-
ბუ ლი ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე, ალუ მი ნის და ბამ ბა წარ მო ე ბა ზე.

სა ინ ტე რე სო ფაქ ტე ბი:
1. ტა ჯი კე თის თა ნა მედ რო ვე ტე რი ტო რია ოდეს ღაც იყო სპარ სე-

თის იმ პე რი ის ნა წი ლი და სპარ სუ ლი კულ ტუ რა დღემ დე გავ-
ლე ნას ახ დენს მას ზე. მე-10 სა უ კუ ნის შემ დეგ სიტყ ვა „ტა ჯიკ“ 
გვეხ მა რე ბა ირა ნე ლე ბის და თურ ქე ბის დი ფე რენ ცი რე ბა ში.

2. ტა ჯი კე თის ძი რი თა დი ნა წი ლი და ფა რუ ლია მთე ბით – პა მი-
რის მთა თა ქე დით. ქვეყ ნის მხო ლოდ 6%-ია მი წის ნაკ ვე თი, 
მი სი ფარ თო ბის 94% და ფა რუ ლია მთე ბით. ქვეყ ნის ნა ხე ვა რი 
გან ლა გე ბუ ლია მი ნი მუმ 3000 მ-ზე ზღვის დო ნი დან.

3. ტა ჯი კე თის დე და ქა ლა ქი – დუ შან ბე, ასე ვე უდი დე სი ქა ლა ქი, 
ნიშ ნავს ორ შა ბათს. ეს იმი ტომ, რომ ამ ქა ლა ქის წარ მო შო ბა 
მოხ და სო ფელ ზე, რო მელ საც ერ ქვა ორ შა ბა თის ბა ზა რი. 

რუკა 9. ტაჯიკეთის პოლიტიკური რუკა
h  p://www.na  onsonline.org/oneworld/map/kyrgyzstan-poli  cal-map.htm
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4. ტა ჯი კე თი საკ მა ოდ ახალ გაზ რდა ქვე ყა ნა ა. მან და მო უ კი დებ-
ლო ბა მო ი პო ვა 1991. ტა ჯი კე თი იმარ თე ბო და სსრკ მთავ რო-
ბის მი ერ 1920 წლი დან 1991 წლამ დე. 

5. სა მო ქა ლა ქო ომი ტა ჯი კეთ ში და იწყო 1992 წელს და გაგ რ-
ძელ და 1997 წლამ დე. აქ ცი ის მო ნა წი ლე ე ბი აპ რო ტეს ტებ დნენ 
საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებს და მო ითხ ოვ დნენ ქვეყ ნის სა მარ-
თლი ან წარ მო მად გენ ლო ბას. 1997 წე ლის 26 ივ ნისს, ორი ვე 
მხა  რემ გა ა ფორ მა ხელ შეკ რუ ლე ბა ომის დას რუ ლე ბა ზე.

6. აბ რე შუ მის გზა იყო ძი რი თა დი სა ვაჭ რო მარ შრუ ტი ევ რო პა სა 
და ჩი ნეთს შო რის, რო მე ლიც გა დი ო და ტა ჯი კეთ ზე.

ევროკავშირი
ევ რო კავ ში რი (EU) არის 27 წევ რი ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ -ე კო-

ნო მი კუ რი კავ ში რი. მი სი ფარ თო ბია 4.324.782 კმ2, სა ვა რა უ დო 
მო სახ ლე ო ბა 510 მი ლი ო ნი. ევ რო კავ შირ მა შე ი მუ შა ვა ში და ერ-
თი ა ნი თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი, რო მე ლიც ვრცელ დე ბა ყვე ლა წევრ 
ქვე ყა ნა ზე. ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კის მი ზა ნი ა, უზ რუნ ველ ყოს 
ადა მი ა ნე ბის, სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის და კა პი ტა ლის ფარ გლებ-
ში ში და ბა ზარ ზე თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბა. შენ გე ნის ზო ნა ში 
პას პორ ტის კონ ტრო ლი გა უქ მე ბუ ლი ა. ფუ ლა დი კავ ში რი და არ-
სდა 1999 წელს და ძა ლა ში შე ვი და 2002 წელს. მას ში შე დის 19 ევ-
რო კავ ში რის წევ რი ქვე ყა ნა, რომ ლის ვა ლუ ტაც ევ რო ა.

ევ რო კავ შირ ში ზე ნა ცი ო ნა ლუ რი და მთავ რო ბა თა შო რი სი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოქ მე დებს ჰიბ რი დუ ლი სის-
ტე მა. ძი რი თა დი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი ორ გა ნო ცნო ბი ლი ა, 
რო გორც ევ რო კავ ში რის ევ რო პუ ლი საბ ჭოს ინ სტი ტუ ტე ბი: ევ-
რო კავ ში რის საბ ჭო, ევ რო პის პარ ლა მენ ტი, ევ რო პის კო მი სი ა, ევ-
რო პის სა სა მარ თლო, ევ რო პის რე გი ო ნე ბის კო მი ტე ტი, ევ რო ომ-
ბუც მე ნი, ევ რო პის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი და ევ რო პის აუ დი ტორ თა 
სა სა მარ თლო.

ევ რო კავ ში რის არ სე ბო ბა ევ რო პის ქვა ნახ ში რი სა და ფო ლა დის 
გა ერ თი ა ნე ბით (ECSC) და ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი თა ნა მე გობ რო-
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ბით (EEC) და იწყ ო. ჩა მო ა ყა ლი ბა ში და ექ ვსმა ქვე ყა ნამ 1951 წელს. 
მა ას ტრიხ ტის ხელ შეკ რუ ლე ბამ შექ მნა ევ რო კავ ში რი 1993 წელს 
და გა აც ნო ევ რო პის მო ქა ლა ქე ო ბის ფა სე უ ლო ბა. უახ ლე სი ევ რო-
კავ ში რის კონ სტი ტუ ცი ურ ცვლი ლე ბას სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა ლი-
სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბამ, რო მე ლიც ძა ლა ში შე ვი და 2009 წელს.

ევ რო კავ ში რი მო ი ცავს მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 7.3%, მი სი 
2016 წლის გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ნო მი ნა ლუ რი მთლი ა ნი ში და პრო-
დუქ ტის (მშპ) 16,477 ტრი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენ და, ანუ 
და ახ ლო ე ბით გლო ბა ლუ რი ნო მი ნა ლუ რი მშპ-ის 22.2%-ს. გარ და 

რუკა 10. ევროკავშირის პოლიტიკური რუკა
h  p://www.na  onsonline.org/oneworld/map/kyrgyzstan-poli  cal-map.htm
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ამი სა, ევ რო კავ ში რის 26 ქვე ყა ნას, გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ-
რა მის თა ნახ მად, აქვს ძა ლი ან მა ღა ლი ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის 
ინ დექ სი. 2012 წელს ევ რო კავ შირს მი ე ნი ჭა ნო ბე ლის მშვი დო ბის 
პრე მი ა. EU-მ დახ ვე წა ერ თი ა ნი სა გა რეო პო ლი ტი კის, უსაფ რთხო-
ე ბის პო ლი ტი კის და თავ დაც ვის სფე რო ე ბი. კავ ში რი ინარ ჩუ ნებს 
მუდ მივ დიპ ლო მა ტი ურ წარ მო მად გენ ლო ბას მთელ მსოფ ლი ო ში 
და წარ მოდ გე ნი ლია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა ში, 
მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ა ში, G8-ში და G-20-ში. 

სა ინ ტე რე სო ფაქ ტე ბი:
1. ევ რო კავ ში რის მარ თვის ორ გა ნო შედ გე ბა 65 ინ სტი ტუ ტის-

გან, ორ გა ნოს გან და უწყ ე ბის გან.
2. ევ რო კავ ში რის ფარ გლებ ში მი სი 19 ქვე ყა ნა ევ რო ზო ნის წევ რი ა.
3. ევ რო პარ ლა მენ ტი შედ გე ბა 751 წევ რის გან (ევ რო პარ ლა მენ-

ტა რე ბი).
4. 2015 წელს დიდ მა ბრი ტა ნეთ მა ევ რო კავ შირს სა წევ როს სა-

ხით გა და უ ხა და £8.5 მლრდ. ამ გა და სა ხა დე ბით, გერ მა ნი ის 
და საფ რან გე თის, შემ დეგ მე სა მე ად გილ ზე გა და ი წი ა. 

5. 2016 წლის ივ ნის ში დიდ მა ბრი ტა ნეთ მა ის ტო რი ულ რე ფე რენ-
დუმ ში 52%-ით ევ რო კავ ში რის და ტო ვე ბას მის ცა ხმა, მას შემ-
დეგ რაც 43 წე ლი ამ კავ შირ ში იმ ყო ფე ბო და. დარ ჩე ნის მომ-
ხრე კი 48% აღ მოჩ ნდა.

რუსეთი
რუ სე თი, ოფი ცი ა ლუ რად ცნო ბი ლია რო გორც რუ სე თის ფე-

დე რა ცი ა. არის ტრან სკონ ტი ნენ ტუ რი ქვე ყა ნა ევ რა ზი ა ში. ფარ-
თო ბით 17.075.200 მლ. კვად რა ტუ ლი კი ლო მეტ რი რუ სე თი უდი-
დე სი ქვე ყა ნაა მსოფ ლი ო ში, რო მე ლიც მო ი ცავს დე და მი წის მერ-
ვე ნა წილს და მეცხ რე ად გილს ხალ ხმრა ვ ლო ბით. 146.6 მი ლი ო ნი 
ადა მი ა ნი 2016 წლის მარ ტის ბო ლო სტა ტის ტი კით. გავ რცე ლე ბუ-
ლი მთელ ჩრდი ლო ეთ აზი ა ში და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, რუ სე-
თი მო ი ცავს თერ თმე ტი დრო ის ზო ნას და აერ თი ა ნებს გა რე მოს 
და ლან დშაფ ტის ფარ თო სპექტრს. ჩრდი ლო- და სავ ლე თი დან 
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სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თით, რუ სე თი იზი ა რებს სახ მე ლე თო საზღ-
ვრებს ნორ ვე გი ას თან, ფი ნეთ თან, ეს ტო ნეთ თან, ლატ ვი ას თან, 
ლიტ ვას თან და პო ლო ნეთ თან (რო გორც კა ლი ნინ გრა დის ოლ ქი), 
ბე ლო რუს თან, უკ რა ი ნას თან, სა ქარ თვე ლოს თან, აზერ ბა ი ჯან-
თან, ყა ზა ხეთ თან, ჩი ნეთ თან, მონ ღო ლეთ თან და ჩრდი ლო ეთ კო-
რე ას თან. იგი იზი ა რებს საზღ ვაო საზღ ვრებს ია პო ნი ას თან ოხო-
ტის ზღვა ში და ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ხელ მწი ფოს-
თან ბე რინ გის სრუ ტით.

ერის ის ტო რია და იწყო მე-3 და მე-8 სა უ კუ ნე ებ ში. სა ხელ მწი-
ფო რუს გაჩ ნდა მე-9 სა უ კუ ნე ში. 988 წ. მი ი ღო მარ თლმა დი დებ-
ლუ რი ქრის ტი ა ნო ბა ბი ზან ტი ის იმ პე რი ის გან. და იწყო ბი ზან ტი უ-
რი და სლა ვუ რი კულ ტუ რე ბის სინ თე ზი, რაც რუ სუ ლი კულ ტუ რის 
მომ დევ ნო ათას წლე ულ ში ვი თარ დე ბა. მონ ღოლ თა მომ თა ბა რე 
ოქ როს ურ დოს შე მო სე ვე ბი და იწყო მე-13 სა უ კუ ნე ში. მე-18 სა უ-
კუ ნე ში ერი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ და, ძი რი თა დად დაპყ რო-
ბე ბით, და რუ სე თის იმ პე რია გახ და მე სა მე უდი დე სი იმ პე რი ა, რო-
მე ლიც გა ი ჭი მა პო ლო ნე თი დან ალას კამ დე.

რუკა 11. რუსეთის პოლიტიკური რუკა
h  p://travelsfi nders.com/russia-map-tourist-a  rac  ons.html
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1917-18 წელს რუ სე თის რე ვო ლუ ცია მოჰ ყვა, 1945 წლი დან 
მსოფ ლი ო ში პირ ვე ლი კონ სტი ტუ ცი ით საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტუ-
რი რეს პუბ ლი კე ბის კავ ში რი შე იქ მნა. საბ ჭო თა კავ შირ მა გა დამ-
წყვე ტი რო ლი ითა მა შა მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს. ცი ვი ომის 
დროს გაჩ ნდა ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის კონ კუ რენ ტი და 
ზე სა ხელ მწი ფო. 1990 წლის ბო ლო სათ ვის, საბ ჭო თა კავ ში რი იყო 
მსოფ ლი ოს მე ო რე უდი დე სი კავ ში რი სამ ხედ რო შე ი ა რა ღე ბით და 
მა სობ რი ვი გა ნად გუ რე ბის ია რა ღის უდი დე სი მა რა გით. საბ ჭო თა 
კავ შირს 1991 წელს თოთხ მე ტი სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კა აღ-
წევს თავს და ყა ლიბ დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი კე ბი. 

რუ სე თი ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლიზ მით მთლი ა ნი ში და პრო-
დუქ ტით მე თორ მე ტე ა, მე ექ ვსე უმ სხვი ლე სი მსყიდ ვე ლო ბი თი 
უნა რით კი მე ექ ვსე. რუ სეთს ფარ თო მი ნე რა ლუ რი და ენერ გე ტი-
კუ ლი რე სურ სე ბით გა აჩ ნია უდი დე სი რე ზერ ვე ბი მსოფ ლი ო ში, 
რაც მას ერ თ-ერ თი წამ ყვან მწარ მო ებ ლად ქმნის ნავ თო ბი სა და 
გა ზის სფე რო ში მსოფ ლიო მას შტა ბით. რუ სე თი არის დი დი ძა ლა 
და გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მუდ მი ვი წევ რი, ასე ვე G20, ევ-
რო პის საბ ჭოს, აზი ა- წყნა რი ოკე ა ნის ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ-
ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (APEC), შან ხა ის თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი-
ზა ცი ის (SCO), ორ გა ნი ზა ცია უსაფ რთხო ე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო-
ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (ე უ თო) და მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის 
(მსო), ისე ვე, რო გორც ერ თ-ერ თი წევ რი, და მო უ კი დე ბელ სა ხელ-
მწი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბის (დსთ), კო ლექ ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (CSTO) და ევ რა ზი ის ეკო ნო მი კუ-
რი კავ ში რის (EEU) ერ თ-ერ თი წევ რი სომ ხე თთან, ბე ლო რუ სი ას-
თან, ყა ზა ხეთ თან და ყირ გი ზეთ თან ერ თად. 2001 წლი დან BRICS-
ის ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რის წევ რი (ბრა ზი ლი ა, რუ სე თი, ინ დო ე თი, 
ჩი ნე თი და სამ ხრეთ აფ რი კა). 

სა ინ ტე რე სო ფაქ ტე ბი:

1. ტრან ს-ციმ ბი რის რკი ნიგ ზა გა ჭი მუ ლია თით ქმის მთე ლის 
ქვეყ ნის მას შტა ბით, რაც მას მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე გრძელ 
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სარ კი ნიგ ზო მო ნაკ ვე თად ქმნის 9200 კმ. იწყ ე ბა მოს კო ვი დან 
და მთავ რდე ბა ვლა დი ვოს ტო კის პორ ტში. მთლი ა ნი გა უ ჩე რე-
ბე ლი მოგ ზა უ რო ბა სა ჭი რო ებს 152 სა ათს და 27 წუთს.

2. რუ სეთ ში ცხოვ რობს და ახ ლო ე ბით 10 მი ლი ონ ზე მე ტი ქა ლი, 
ვიდ რე მა მა კა ცი. დის ბა ლან სის მი ზე ზად გა მოცხ ად და მა მა კა-
ცე ბის სიკ ვდი ლი ა ნო ბა მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს.

3. მოს კოვ ში ცხოვ რობს უფ რო მე ტი მი ლი არ დე რი ვიდ რე მსოფ-
ლი ოს რო მე ლი მე სხვა ქა ლაქ ში. 74 მი ლი არ დე რი ცხოვ რობს 
რუ სე თის სხვა დას ხვა პო პუ ლა რულ ქა ლაქ ში, რო მე ლიც ზუს-
ტად 3-ჯერ უფ რო მე ტია მე ო რე ად გილ ზე გა სულ ნი უ -ი ორ კზე.

4. რუ სე თი მე ო რე უმ სხვი ლე სი ნავ თო ბის მწარ მო ე ბე ლია მსოფ-
ლი ო ში, ის აწარ მო ებს სა შუ ა ლოდ 9.900.000 ბა რელს დღე ში. 
სა უ დის არა ბე თი 10.900.000 ბა რელს დღე ში. თუმ ცა, ვა რა უ-
დო ბენ რომ აშშ 2020 გახ დე ბა მსოფ ლი ოს უდი დე სი ნავ თო ბის 
მწარ მო ე ბე ლი (აშშ ამ ჟა მად მე სა მე პო ზი ცი ა ზე ა).

5. მოს კო ვის სა ო ცა რი მეტ როს სის ტე მა შედ გე ბა სწრა ფი სატ-
რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის გან. პი კის სა ა თის პე რი ოდ ში მა-
ტა რებ ლე ბი მოძ რა ო ბენ და გეგ მი ლი 90-წა მი ა ნი ინ ტერ ვა ლით 
გა ჩე რე ბი დან გაჩ რე ბამ დე. პე ტერ ბურ გის მეტ რო მსოფ ლი ო ში 
ერ თ-ერ თი ღრმა მეტ რო ა, სიღ რმე და ახ ლო ე ბით 100 მეტ რი ა.

ყაზახეთი

ყა ზა ხე თი – ოფი ცი ა ლუ რად ყა ზა ხე თის რეს პუბ ლი კა არის 
ტრან სკონ ტი ნენ ტუ რი ქვე ყა ნა ცენ ტრა ლურ აზი ა ში. ყა ზა ხე თი 
მსოფ ლი ოს უდი დეს ჩა კე ტილ ქვე ყა ნას წარ მო ად გენს და ფარ თო-
ბით (2.724.900 კვად რა ტუ ლი კი ლო მეტ რი) მსოფ ლი ო ში მეცხ რე 
ქვე ყა ნა ა. ყა ზა ხე თი თა მა შობს დო მი ნან ტურ როლს ცენ ტრა ლუ რი 
აზი ის ეკო ნო მი კურ სფე რო ში პირ ველ რიგ ში თა ვი სი ნავ თო ბის /
გა ზის ინ დუს ტრი ა ში. ყა ზა ხეთს გა აჩ ნია დი დი მი ნე რა ლუ რი რე-
სურ სე ბი. 

ესაზღ ვრე ბა რუ სეთს, ჩი ნეთს, ყირ გი ზეთს, უზ ბე კეთს, თურ-
ქმე ნეთს და ასე ვე კას პი ის ზღვის მიმ დე ბა რე დიდ ნა წილს. რე ლი ე-
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ფით ყა ზა ხე თი მო ი ცავს დაბ ლობს, ტა ი გას, მთი ან კა ნი ო ნებს, ბო-
რ ცვებს, დელ ტებს, და თოვ ლილ მთებს და 10-მდე უდაბ ნოს. 2016 
წლის თვის ყა ზა ხე თის მო სახ ლე ო ბა შე ად გენს 18 მი ლი ონ ადა  მი-
ანს. დე და ქა ლა ქი ალ მა ა ტა 1997 წლი დან შეც ვა ლა ას ტა ნამ (ნიშ-
ნავს დე და ქა ლაქს). 

ყა ზა ხე თის ტე რი ტო რია ის ტო რი უ ლად და სახ ლე ბუ ლი იყო 
მომ თა ბა რე ტო მე ბით. მე-3 სა უ კუ ნე ში ჩინ გიზ ყა ენ მა და იპყ რო 
და მი უ ერ თა მონ ღოლ თა იმ პე რი ას. 1917 წლის რუ სე თის რე ვო-
ლუ ცი ის და შემ დგო მი სა მო ქა ლა ქო ომე ბის შემ დეგ რამ დენ ჯერ-
მე მოხ და ყა ზა ხე თის ტე რი ტო რი ის რე ორ გა ნი ზა ცი ა. 1920 წელს 
ყა ზა ხე თი გა მოცხ ად და საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტურ რეს პუბ ლი კად 

რუკა 12. ყაზახეთის პოლიტიკური რუკა
h  ps://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=
0ahUKEwiK4qTKwJrTAhVGbhQKHUMlBq0QjhwIBQ&url=h  p%3A%2F%2Fwww.
na  onsonline.org%2Foneworld%2Fmap%2Fkazakhstan-poli  cal-map.htm&b-
vm=bv.152180690,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNEP1QuYMcbHgyxW_g7m7Zm3Bm_
KGw&ust=1491934841086864
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საბ ჭო თა კავ ში რის შე მად გენ ლო ბა ში. 1991 წელს საბ ჭო თა კავ ში-
რის დაშ ლის შემ დეგ ნურ სულ თან ნა ზარ ბა ე ვი ინიშ ნე ბა პირ ველ 
პრე ზი დენ ტად. 

ყა ზა ხე თი მო ი ცავს 131 ეთ ნი კურ ჯგუფს: ყა ზა ხე ბი (65%), 
რუ სე ბი (21.5%), უზ ბე კე ბი (3.0%), უკ რა ი ნე ლე ბი (1.8), გერ მა ნე-
ლე ბი (1.1%), თათ რე ბი (1.2%) და იუ გუ რე ბი (1.4%). მო სახ ლე ო ბის 
და ახ ლო ე ბით 70% ის ლა მის მიმ დე ვა რი ა, ქრის ტი ა ნო ბის პრაქ ტი-
კუ ლად 26%. ყა ზა ხუ რი ენა სა ხელ მწი ფო ენა ა, ხო ლო რუ სუ ლი თა-
ნა ბა რი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სით გა მო ი ყე ნე ბა ყვე ლა დო ნის ად-
მი ნის ტრა ცი ულ და ინ სტი ტუ ცი ურ დო ნე ებ ზე. 

სა ინ ტე რე სო ფაქ ტე ბი:
1. ყა ზა ხეთ ში ცხოვ რობს 120-ზე მე ტი ეროვ ნე ბის ადა მი ა ნი.
2 . სიტყ ვა ყა ზახ შე იძ ლე ბა ითარ გმნოს „და მო უ კი დე ბე ლი“ ან 

„მო ხე ტი ა ლე“.
3. ახალ წელს ყა ზა ხე ბი უწო დე ბენ ნავ რო ზო ბას და აღი ნიშ ნე ბა 

22 მარტს.
4. ყა ზა ხე თი ჩა კე ტი ლი ქვე ყა ნა ა. მას ზღვა ზე გა სას ვლე ლი არ 

აქვს, მაგ რამ გა აჩ ნია სამ ხედ რო- საზღ ვაო ძა ლე ბი კას პი ის 
ზღვა ში.

5. დრო შა ზე მზე აშუ ქებს 32 სხივს, რო მე ლიც ასა ხავს ყა ზა ხე-
თის პროგ რესს და სი უხ ვეს.

ჩინეთი
ჩი ნე თი – ოფი ცი ა ლუ რად ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი-

კა (PRC), არის სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში. 
მთლი  ა ნი მო სახ ლე ო ბით 1.384 მი ლი არ დი, ეს არის მსოფ ლი ო ში 
ყვე  ლა ზე ხალ ხმრა ვა ლი სა ხელ მწი ფო. ქვე ყა ნას მარ თავს ჩი ნე თის 
კო  მუ ნის ტუ რი პარ ტია და ფუძ ნე ბუ ლი დე და ქა ლაქ პე კინ ში. ჩი ნე-
თი მსოფ ლი ო ში სი დი დით მე ო რე სა ხელ მწი ფო ა, მი წის ნაკ ვე თი 
რო  მე ლიც მო ი ცავს და ახ ლო ე ბით 9,6 მი ლი ონ კვად რა ტულ კი ლო-
მეტრს. ჩი ნე თი უძ ვე ლე სი ცი ვი ლი ზა ცი ის ერ თ-ერ თი აკ ვა ნი ა, რო-
მე  ლიც სა თა ვეს იღებს იან ძის და ხუ ან ხეს დელ ტა ში. ის, რა საც 
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დღეს ჩი ნე თის ცი ვი ლი ზა ცი ას უწო დე ბენ და იწყო იმპერატორ ცინ 
შიხუ ანდის მიერ, დამწერლობის სისტემის იძულებითი დადგენის 
(ძვ. წ. 200 წელს) და კონფუციანიზმზე დამყარებული სახელმწიფო 
იდეო ლოგიის (ძვ. წ. 100 წელს) ჩამოყალიბების შემდეგ. 

ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის შე მო ღე ბის შემ დეგ, 1978 წელს, 
ჩი ნე თი გახ და მსოფ ლი ოს ერ თ-ერ თი ეკო ნო მი კუ რად ყვე ლა ზე 
სწრა ფად მზარ დი სა ხელ მწი ფო. 2014 წლის სტა ტის ტი კით ეკო ნო-
მი კის სიძ ლი ე რით ეს არის მსოფ ლი ო ში სი დი დით მე ო რე მთლი-
ა ნი ში და პრო დუქ ტის და უდი დე სი მსყიდ ვე ლო ბი თი პა რი ტე ტის 
ქვე ყა ნა. იგი სა ქონ ლის მსოფ ლი ოს უმ სხვი ლე სი ექ სპორ ტი ო რი 
და მე ო რე უმ სხვი ლე სი იმ პორ ტი ო რი ა. ჩი ნე თი არის აღი ა რე ბუ ლი 
რო გორც ბირ თვუ ლი ია რა ღის სა ხელ მწი ფო, მსოფ ლი ოს უდი დე სი 

რუკა 13. ჩინეთის პოლიტიკური რუკა
h  p://shenyangteammiller.blogspot.com/2016/06/may-2016-huangshan-
mountains-tea.html
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ჯა რით. თავ დაც ვის ბი უ ჯე ტის სი დი დით მე ო რე ად გილ ზე ა. ჩი ნე-
თი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
მუდ მი ვი წევ რია 1971 წლი დან, ასე ვე არა ერ თი ფორ მა ლუ რი და 
არა ფორ მა ლუ რი მრა ვალ მხრი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წევ რი ა, მათ 
შო რის WTO, APEC, BRICS, the Shanghai Coopera  on Organiza  on (SCO), 
the BCIM and the G-20.

საინტერესო ფაქტები:
1. ჩი ნეთ ში ცხოვ რობს უფ რო მე ტი ქრის ტი ა ნი, ვიდ რე იტა ლი ა ში 

და ვა ტი კან ში ერ თად აღე ბუ ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იტა-
ლი ე ლე ბის 80% -ია და მხო ლოდ 5,1% ჩი ნე ლია ქრის ტი ა ნი.

2. სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ამ ჩი ნეთ ში აა შე ნა 57-სარ თუ ლი ა ნი ცა-
თამ ბჯე ნი მხო ლოდ 19 დღის გან მავ ლო ბა ში.

3. ჩი ნეთს მხო ლოდ 1 დრო ის ზო ნა აქვს – მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ და ახ ლო ე ბით იგი ვე ზო მი საა რაც აშშ.

4. ჩი ნეთ მა დარ გო ყვე ლა ზე დი დი ხე ლოვ ნუ რი ტყე მსოფ ლი ო ში, 
რა თა შე ე ჩე რე ბი ნა უდაბ ნო გო ბის გავ რცე ლე ბა.

5. მას შემ დეგ რაც მაო მო ვი და სა თა ვე ში, ჩი ნეთ ში იმა ტა თვით-
მკვლე ლო ბებ მა. შან ხა ი ში ხალხს ეში ნო და ცა თაბ ჯე ნებ თან 
ფე ხით გავ ლა, იმის ში შით რომ თავ ზე და ე ცე მო და ვინ მე.

6. 2010 წელს, ჩი ნეთ ში შე იქ მნა 120 კმ-ია ნი სა ცო ბი, რო მე ლიც 
გა გ რძელ და 12 დღე. 
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შე სა ვა ლი

ცენ ტრა ლუ რი აზია ერ თ-ერ თი უმ დიდ რე სია მსოფ ლი ოს რე-
გი ო ნებს შო რის ენერ გო შე საძ ლებ ლო ბის თვალ საზ რი სით. ყირ გი-
ზეთ სა და ტა ჯი კეთს გა აჩ ნი ათ ჰიდ რო -ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის მა ღა-
ლი პო ტენ ცი ა ლი, ხო ლო ყა ზა ხეთს, თურ ქმე ნეთ სა და უზ ბე კეთს 
– საწ ვა ვის წი ა ღი სე უ ლი. საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ში მო ცე მუ ლი 
რე გი ო ნი სა და გა ერ თი ა ნე ბა ში შე მა ვა ლი სხვა რე გი ო ნე ბის რე სურ-
სე ბი ერ თობ ლი ვად გა მო ი ყე ნე ბო და. მი უ ხე და ვად ამი სა, საბ ჭო თა 
კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ ცენ ტრა ლურ აზი ას სა კუ თა რი რე სურ-
სე ბის ექ სპორ ტი სა კუ თა რი რე გი ო ნის გა რეთ უხ დე ბო და. საწ ვა-
ვი წი ა ღი სე უ ლით მდი დარ ქვეყ ნებს, გან სა კუთ რე ბით ყა ზა ხეთს, 
შე ეძ ლოთ მო ეხ დი ნათ სა კუ თა რი ენერ გო რე სურ სე ბის ექ სპორ ტი-
რე ბა რე გი ო ნის გა რეთ. ამის სა წი ნა აღ მდე გოდ, ყირ გი ზე თი სა და 
ტა ჯი კე თის მცდე ლო ბა, რომ და ეც ვათ ძი რი თა დი სა ექ სპორ ტო ბა-
ზა რი ზაფ ხულ ში წარ მო ე ბუ ლი ჭარ ბი ენერ გი ი სათ ვის აღ მოჩ ნდა 
წა რუ მა ტე ბე ლი. თურ ქმე ნე თი სა კუ თა რი ბუ ნებ რი ვი აი რის რე ზერ-
ვით მეცხ რე ად გილს იკა ვებს მსოფ ლი ოს ქვეყ ნებს შო რის, თუმ ცა, 
მსოფ ლიო წარ მო ე ბა ში მი სი წი ლი მხო ლოდ 2 პრო ცენტს შე ად გენს. 

ცენ ტრა ლუ რი აზი ის გან გან სხვა ვე ბით, სამ ხრეთ აზია ენერ გი-
ის ნაკ ლე ბო ბას გა ნიც დის, რაც გა მოწ ვე უ ლია მზარ დი მო სახ ლე-
ო ბით, მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის ზრდი თა და ეკო ნო მი კუ რი 
ექ სპან სი ის მოთხ ოვ ნით. ავ ღა ნეთ ში პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის 
დროს და ე ცა თა ლი ბა ნის მმარ თვე ლო ბა, რა მაც გა ზარ და მოხ მა-
რე ბა და სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა ეკო ნო მი კას მა შინ, რო ცა სამ ხრეთ 
აზი ის უდი დე სი ეკო ნო მი კე ბი ინ დო ეთ სა და პა კის ტან ში ითხ ოვ-
დნენ ხელ მი საწ ვდომ და მყარ ენერ გი ას, რა თა შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნათ 
ბო ლოდ რო ინ დე ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა. საქ მის ახ ლან დელ ვი თა-
რე ბა ში, სამ ხრეთ აზი ი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის სა ხელ მწი ფო ებ მა 
გა მოთ ქვეს სურ ვი ლი ერ თობ ლი ვად და ეც ვათ ენერ გი ით ვაჭ რო ბის 
შე თან ხმე ბე ბი. სამ ხრეთ აზი ის ქვეყ ნე ბი გან სა კუთ რე ბით არი ან 
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და ინ ტე რე სე ბულ ნი ბუ ნებ რი ვი აი რის და ელექ ტრო ე ნერ გი ის პრო-
დუქ ტე ბით, რომ ლი თაც შე იძ ლე ბა მო მა რა გე ბულ ნი იყ ვნენ ყირ-
გი ზე თი დან, ტა ჯი კე თი დან, თურ ქმე ნე თი დან და უზ ბე კე თი დან. 
ამ ბო ლო დი ნე ბის შე სა ბა მი სად, ექ სპორ ტი ო რი და იმ პორ ტი ო რი 
ქვეყ ნე ბის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლე ბი, უზ ბე კე თის გა მოკ-
ლე ბით, ხში რად ხვდე ბოდ ნენ ერ თმა ნეთს და უკა ნას კნელ წლებ ში 
მი აღ წი ეს გარ კვე ულ შე თან ხმე ბებ საც. 

ენერ გი ით ვაჭ რო ბის პარ ტნი ო რო ბა გუ ლის ხმობს, რომ სარ გე-
ბელს მი ი ღებს რო გორც ენერ გი ით მდი და რი ცენ ტრა ლუ რი აზი ა, 
ასე ვე ენერ გი ით ღა რი ბი სამ ხრეთ აზი აც. ბუ ნებ რი ვი აი რის მილ-
სა დე ნი სა და ბუ ნებ რი ვი აი რის გა დამ ცე მი ხა ზი ლო გი კურ ნა ბი-
ჯებს წარ მო ად გენს იმი სათ ვის, რომ შედ გეს რე გი ო ნუ ლი თა ნამ-
შრომ ლო ბა. ამ პრო ექ ტებს შე უძ ლი ათ მო ა მა რა გონ სამ ხრეთ აზი ის 
ეკო ნო მი კე ბი ენერ გი ის ია ფი და სან დო წყა რო ე ბით. მე ო რე მხრივ, 
აწარ მო ონ სა ჭი რო ეკო ნო მი კუ რი შე მო სა ვა ლი სამ ხრეთ აზი ის ქვეყ-
ნე ბი სათ ვის, ასე ვე, მთელ რე გი ონ ში ხე ლი შე უწყ ონ ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის გან ვი თა რე ბას. რე ა ლუ რად, ამ გვა რი იმე დის მომ ცე მი პრო-
ექ ტე ბი აწყ დე ბა უამ რავ წი ნა აღ მდე გო ბას, რო მელ თა გა მოც მა თი 
გან ხორ ცი ე ლე ბა რამ დე ნი მე წლით გა და ი დო. ეს ნაშ რო მი იკ ვლევს 
რა მო დე ნი მე პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბას დღე ვან დელ დღემ დე, შემ-
დეგ გა ნი ხი ლავს იმ დაბ რკო ლე ბებს, რო მელ თაც ისი ნი აწყ დე ბი ან 
და მსჯე ლო ბენ სა შუ ა ლო ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში მა თი გან ხორ ცი-
ე ლე ბის ალ ბა თო ბა ზე. ნაშ რო მის ბო ლოს, წარ მოდ გე ნი ლია რე კო-
მენ და ცი ე ბი აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

ცენ ტრა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე ბი დან შრო მი თი მიგ რა ცი ის მას-
შტა ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ სე ბობს სა ჭი რო ე ბა, რომ ზე მოთ 
ხსე ნე ბულ ქვეყ ნებ ში უფ რო მე ტი იცოდ ნენ ამ პრო ცე სე ბი დან მომ-
დი ნა რე შე დე გებ ზე. ეს პო ლი ტი კა მოკ ლედ გა ნი ხი ლავს მიგ რა ცი ის 
ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ გავ ლე ნას ისე თი ქვეყ ნე ბის სა ზო გა-
დო ე ბებ ზე, რო გო რი ცაა ტა ჯი კე თი, უზ ბე კე თი და ყირ გი ზე თი და 
იკ ვლევს ახალ გა მოწ ვე ვებს, რო მელ თაც აწყ დე ბი ან მიგ რან ტი მუ-
შე ბი და მა თი ოჯა ხე ბი. 
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1. TAPI-ის პრო ექ ტის ის ტო რია და და საწყ ი სი

თურ ქმე ნე თი -ავ ღა ნე თი- პა კის ტა ნი -ინ დო ე თი (TAPI) ან ტრა-
ნ  სავ ღა ნუ რი მილ სა დე ნი არის ბუ ნებ რი ვი აი რის მილ სა დე ნი, რო-
მე ლიც შექ მნი ლია იმი სათ ვის, რომ თურ ქმე ნე თის გა ზი მი ე წო დოს 
ავ ღა ნეთს, პა კის ტან სა და ინ დო ეთს. მილ სა დე ნის თვის გა ზის მიმ-
წო დე ბე ლი წყა რო იქ ნე ბა იო ლო თან ოს მა ნი (Yoloten-Osman) გა-
ზის სა ბა დო თურ ქმე ნეთ ში. მე ო რე უდი დე სი სა ბა დო მსოფ ლი ო ში, 
ტრან სპორ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა 1680 კმ-ზე ავ ღა ნე თი სა და პა კის ტა-
ნის გავ ლით სა ნამ მი აღ წევს ფა ზილ კას (Fazilka) ინ დო ეთ ში. ვა რა-
უ დო ბენ, რომ მილ სა დე ნი დღე ში მი ი ღებს 60-დან 90 მი ლი ო ნამ დე 
კუ ბურ მეტრ ბუ ნებ რივ აირს, რომ ლის გა ნაც ინ დო ეთ სა და პა კის-
ტანს ერ გე ბა 42 %, ხო ლო ავ ღა ნე თი მი ი ღებს 15,5 %. 2008 წელს, 
TAPI-ის მილ სა დე ნის ღი რე ბუ ლე ბა შე ფა სე ბუ ლი იყო სულ მცი რე 
7.6 მი ლი არდ დო ლა რად. 

TAPI-ის მილ სა დე ნის პრო ექ ტი თა რიღ დე ბა 1995 წლით, რო-
ცა თურ ქმე ნეთ მა და პა კის ტან მა გა ა ფორ მეს ურ თი ერ თგა გე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა. პრო ექ ტმა მი ი ღო იმ დროს გა ბა ტო ნე ბუ ლი თა-
ლი ბა ნის რეპ რე სი უ ლი რე ჟი მის თან ხმო ბა. 1998 წელს კომ პა ნია 
Unocal-მა (რო მე ლიც და ი ხუ რა 2005 წელს), რო მელ საც უნ და აე გო 
მილ სა დე ნი, უკან და ი ხია იმ მი ზე ზით, რომ თა ლი ბა ნი არ ღვევ და 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს. შე დე გად, პრო ექ ტი შე ჩერ და 2002 წლამ დე. 
ავ ღა ნე თის ახა ლი მთავ რო ბის მოს ვლის შემ დეგ აშშ-მ გაგ ზავ ნი-
ლი ძა ლე ბით, ავ ღა ნე თის ჩრდი ლო ალი ან სთან ერ თად, და ა მარ ცხა 
თა ლი ბა ნის რე ჟი მი. მო ლა პა რა კე ბე ბის მომ დევ ნო რა უნ დში თურ-
ქმე ნეთ მა, ავ ღა ნეთ მა და პა კის ტან მა თხოვ ნით მი მარ თეს აზი ის 
გან ვი თა რე ბის ბანკს ტექ ნი კუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბა დო ბის (ე კო ნო-
მი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბის) ანა ლი ზის ჩა სა ტა რებ ლად. იგი და-
იწყო 2005 წელს, ხო ლო დას რულ და 2008 წელს. იმა ვე წელს ინ დო-
ე თი ოფი ცი ა ლუ რად შე უ ერ თდა პრო ექტს, გა ა ფარ თო ვა მილ სა დე-
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ნი და თურ ქმე ნე თი სათ ვის პო ტენ ცი უ რად მე ტად მომ გე ბი ა ნი ბა-
ზა რი გახ სნა. პრო ექტს მხა რი და უ ჭი რა ამე რი კის შე ერ თე ბულ მა 
შტა ტებ მაც, რომ ლის მიზ ნე ბიც ცხა დი იყო: ავ ღა ნე თის მთავ რო-
ბის უსაფ რთხო ე ბის დაც ვა, ირა ნი სა და პა კის ტა ნის (IP) გაზ სა დე-
ნის გა ნად გუ რე ბა, ასე ვე შე საძ ლოა თურ ქმე ნე თის რუ სეთ ზე, ხო-
ლო ახ ლა ჩი ნურ მილ სა დე ნებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა.

TAPI-ის მილ სა დე ნის იმ პლე მენ ტა ცია 5 ფა ზის გან შედ გე ბა. 
პირ ვე ლი ფა ზა დას რულ და 2010 წელს რე სურ სის მი წო დე ბის შე-
სა ხებ ზო გა დი შე თან ხმე ბი სა და მთავ რო ბა თა შო რი სი შე თან ხმე-
ბე ბის გა ფორ მე ბით. მე ო რე ფა ზა 2012 წელს დას რულ და გა ზის 
გა ყიდ ვე ბი სა და გა დახ დის შე თან ხმე ბე ბის (GSPA) გა ფორ მე ბით. 
მე სა მე ფა ზა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს კო მერ ცი უ ლი ერ თე უ ლის 
არ ჩე ვანს, უხელ მძღვა ნე ლოს გან სა კუთ რე ბულ და ნიშ ნუ ლე ბის 
კონ სორ ცი უმს (SPCC), დას რულ და 2014 წელს. მე ოთხე ფა ზა, პრო-
ექ ტის მომ ზა დე ბა, დას რულ და 2015 წელს და მო ი ცავს უამ რავ შე-
თან ხმე ბას, მათ შო რის ფი ნან სურს, პრო ექ ტთან და კავ ში რე ბით. 
მე ხუ თე ფა ზა, პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 2017 წლი სათ ვის პარ-
ტნი ო რი ქვეყ ნე ბი და იწყ ე ბენ გა ზის ექ სპორტს. თურ ქმე ნე თის 
პრე ზი დენ ტმა გურ ბან გუ ლი ბერ დი მუ ხა მე დოვ მა გა ნაცხ ა და, რომ 
TAPI-ის მილ სა დე ნის გაყ ვა ნა და იწყ ე ბა 2015 წელს. 

1.1. ის ტო რია

მილ სა დე ნის პრო ექ ტი TAPI არის გა ზის მილ სა დე ნი, რო მე-
ლიც და ა კავ ში რებს ცენ ტრა ლუ რი აზი ი სა და სამ ხრეთ აზი ის რე-
გი ო ნებს. იგი მო ახ დენს 33 კუ ბუ რი მეტ რი ბუ ნებ რი ვი აი რის გა-
და ტა ნას. თურ ქმე ნე თი არის გა ზის ერ თა დერ თი მიმ წო დე ბე ლი 
ამ მილ სა დე ნი სათ ვის. ინ დო ე თი და პა კის ტა ნი მთლი ა ნი შე საძ ლო 
მო ცუ ლო ბის 42%-ს მი ი ღე ბენ, დარ ჩე ნი ლი გა ზი კი ავ ღა ნეთს მი-
ე წო დე ბა.

მას შემ დეგ, რაც 1990-ი ა ნი წლე ბი დან ავ ღა ნე თის გავ ლით, 
თურ ქმე ნე თი დან პა კის ტან ში მილ სა დე ნის გაყ ვა ნის იდეა იქ ნა 
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წა მო ყე ნე ბუ ლი, 1998 წლის და საწყ ის ში Unocal-ის კონ სორ ცი უმ-
მა გა ა ფორ მა მშე ნებ ლო ბის შე თან ხმე ბა თა ლი ბა ნის ახალ მთავ-
რო ბას თან ქა ბულ ში. გარ და ამი სა, მას უნ და მო ეხ დი ნა ქვეყ ნის 
სტა ბი ლი ზა ცი ა, რა საც, თა ვის მხრივ, ბუ შის ად მი ნის ტრა ცი აც 
ემ ხრო ბო და. მხარ და ჭე რის ერ თ-ერ თი მი ზე ზი იყო, უზ რუნ ველ-
ყო ფი ლი ყო “US consor  um Unocal”-ის მილ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა 
მი სი პირ და პი რი მო წი ნა აღ მდე გის არ გენ ტი ნუ ლი Bridas-ს წი ნა აღ-
მდეგ.1 მო ლა პა რა კე ბე ბი შეწყ და 2001 წლის ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე-
ბის ჩა დე ნამ დე ცო ტა ხნით ად რე. მაგ რამ აშ შ-ის ჩა რე ვის შემ დეგ 
მა ლე ვე გაგ რძელ და. მი უ ხე და ვად ამი სა, მშე ნებ ლო ბა არ დაწყ ე-
ბუ ლა, რად გან 1998 წლის და სას რუ ლი სათ ვის Unocal-მა და ტო ვა 
კონ სორ ცი უ მი, რაც გა მოწ ვე უ ლი იყო თა ლი ბა ნის რე ჟი მის დროს 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კით, რაც გუ ლის-
ხმობ და ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვას და ქა ლე ბი სად მი არა-
სა თა ნა დო მოპყ რო ბას. თა ლი ბა ნის რე ჟი მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ 
იდეა გა ნახ ლდა. 2002 წელს თურ ქმე ნე თის, ავ ღა ნე თი სა და პა კის-
ტა ნის ნავ თო ბი სა და გა ზის მი ნის ტრებ მა ჩა მო ა ყა ლი ბეს „სა ორ გა-
ნი ზა ციო კო მი ტე ტი“, რო მელ საც ტეკ ნი კურ მხარ და ჭე რას უწევ და 
აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი, რო მელ მაც ჩა ა ტა რა წარ მა ტე ბუ ლი 
კვლე ვა. კვლე ვის შე დე გე ბი სრულ ყო ფა ში მო იყ ვა ნა ბრი ტა ნულ მა 
ფირ მამ Penspen-მა, რო მელ მაც გა მო ი ტა ნა სა სურ ვე ლი ვერ დიქ ტი 
2005 წელს. 2006 წელს ინ დო ე თის ფე დე რა ლურ მა კა ბი ნეტ მა და-
ამ ტკი ცა ინ დო ე თის მო ნა წი ლე ო ბა ამ პრო ექ ტში, მი უ ხე და ვად იმ 
ფაქ ტი სა, რომ ახა ლი დე ლი ჯერ არ იყო მიწ ვე უ ლი. 2008 წელს 
ჩა ტა რე ბულ მე-10 შეხ ვედ რა ზე ინ დო ე თიც სა ბო ლო ოდ შე უ ერ თდა 
წევრ ქვეყ ნებს.2

1  Foster, J. (2010), Afghanistan, the TAPI Pipeline, and Energy Geopoli  cs, Journal of 
Energy Security, 23 March. Available at: h  p://ensec.org/ index.php?op  on=com_
content&view=ar  cle&id=233:afghanistan-the-TAPI-pipeline-and-energy-geopolit
ics&ca  d=103:energysecurityissuecontent&Itemid=358 [Accessed: 02 May 2015].

2 Ibid.
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2006 წლის ბო ლო სათ ვის პრო ექ ტმა გაზ რდი ლი იმ პულ სი მას 
შემ დეგ მი ი ღო, რაც თუქ მე ნე თის პრე ზი დენ ტი სა ფარ მუ რატ ნი-
ა ზო ვი გარ და იც ვა ლა და მი სი მემ კვიდ რე ო ბა გურ ბან გუ ლი ბერ-
დი მუ ჰა მე დოვ ზე გა და ვი და. 2010 წლის დე კემ ბერ ში აშ ხა ბად ში 
(თურ ქმე ნე თი) ოთხი ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლებ მა ხე ლი მო ა წე რეს 
გა ზის მილ სა დე ნის შე თან ხმე ბას, ასე ვე, მას თან და კავ ში რე ბულ 
მთავ რო ბათ შო რის მო ლა პა რა კე ბებს. 

პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბის კი დევ ერთ ძი რი თად ფაქ ტორს 
თურ ქმე ნე თის მი მართ რუ სე თის და მო კი დე ბუ ლე ბა წარ მო ად გენს. 
ცენ ტრა ლუ რი აზი ის ეს ქვე ყა ნა ფლობს მსოფ ლი ოს მე ოთხე უდი-
დეს ბუ ნებ რი ვი გა ზის მა რაგს, თუმ ცა მნიშ ვნე ლოვ ნად და მო კი-
დე ბუ ლია გა ზის ექ სპორ ტზე ჩი ნეთ ში მას შემ დეგ, რაც რუ სეთ მა 
შეწყ ვი ტა თურ ქმე ნე თის გა ზის შეს ყიდ ვა ბო ლო რამ დე ნი მე წლის 
გან მავ ლო ბა ში. პრო ექ ტის დღე ვან დე ლი დი ზა ი ნით, თუქ მე ნე თი-
დან წე ლი წად ში 33 მი ლი არ დი კუ ბუ რი მეტ რი იქ ნე ბა ექ სპორ ტი-
რე ბუ ლი, სა ი და ნაც ინ დო ე თი და ავ ღა ნე თი მი ი ღე ბენ 14 მი ლი არდ 
კუ ბურ მეტრს, ავ ღა ნე თი კი მი ი ღებს მხო ლოდ 5 მი ლი არდ კუ ბურ 
მეტრს. ინ დო ე თი მო ითხ ოვს, რომ ბუ ნებ რი ვი აი რი და ზუს ტე ბით 
იყოს გან თავ სე ბუ ლი პა რა ლე ლურ მილ სა დენ ში, მოგ ვი ა ნე ბით რა-
ო დე ნო ბა უნ და იქ ნეს გა ორ მა გე ბუ ლი და სა ეჭ ვო არაა მი სი საწყ-
ი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის წარ მა ტე ბუ ლო ბა. დღე ვან დე ლი გა ან გა რი-
შე ბით, მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბა მო სა ლოდ ნე ლია 2016 წლის დე-
კემ ბრის თვის, ხო ლო მილ სა დე ნი 2017 წლი დან ამუ შავ დე ბა.

ავ ღა ნეთ ში გა და ზიდ ვის წლი უ რი შე მო სა ვა ლი იქ ნე ბა 300 მი-
ლი ო ნი აშშ დო ლა რი, რაც პრო ექ ტე ბის გან სა ვი თა რებ ლად წლი-
უ რი ბი უ ჯე ტის ერ თი მე სა მე დი ა. და მა ტე ბით, ეს ხელს შე უწყ ობს 
ქვეყ ნის შიგ ნით სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას. ასე ვე, ავ ღა ნეთ ში 
გა აძ ლი ე რებს შე საძ ლებ ლო ბებს სა ში ნაო გა ზის წყა რო ე ბის მო პო-
ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის, რა საც შემ დგომ ში ექ ნე ბა ად გი-
ლობ რი ვი გა მო ყე ნე ბა. ად რე უ ლი გა მოთ ვლე ბის თა ნახ მად, TAPI-ს 
ღი რე ბუ ლე ბა ფას დე ბო და მხო ლოდ 3.3 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის 
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ოდე ნო ბით, მა შინ რო ცა სა ხე ზე თურ ქმე ნე თი, ავ ღა ნე თი, პა კის ტა-
ნი სამ მხრი ვი კავ ში რი გვქონ და. მიმ დი ნა რე მო ნა ცე მე ბით, სა დაც 
ინ დო ე თიც მო ი აზ რე ბა, ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს 7.6 მი ლი არდ აშშ 
დო ლარს. თავ და პირ ვე ლად იგეგ მე ბო და, რომ გა ზი თურ ქმე ნე თის 
“Dauletabad” ბუ ნებ რი ვი აი რის ვე ლი დან უნ და გა მო სუ ლი ყო, თუმ-
ცა, აშ ხა ბად მა მოგ ვი ა ნე ბით გან მარ ტა, რომ გა ზი ახ ლა დაღ მო ჩე-
ნი ლი სამ ხრეთ “Yolotan-Osman”-ის მდე ლო დან გა მო ვი დო და. 1681 
კი ლო მეტ რის მარ შრუ ტი თურ ქმე ნე თი დან სამ ხრე თი სა კენ გა და ი-
ჭი მე ბა, შემ დეგ კი აღ მო სავ ლე თი სა კენ – ჰე რა თის გას წვრივ კან-
და ჰა რის კენ იქ ნა არ ჩე უ ლი. ჰინ დუ- კუ შის მთა თა სის ტე მა ჩრდი-
ლო ე თით მარ შრუტს მე ტის მე ტად არ თუ ლებს, ხო ლო სამ ხრე თის 
მარ შრუტს გა აჩ ნია გზე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, რომ ლე ბიც ხელს 
შე უწყ ობს სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბის ტრან სპორ ტი რე ბას. 

1.2. ალ ტერ ნა ტი ვე ბი

რამ დე ნი მე წლის მან ძილ ზე ინ დო ეთ სა და პა კის ტანს ჰქონ დათ 
მო ლა პა რა კე ბე ბი ირან თან სხვა მილ სა დე ნის პრო ექ ტის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის თა ო ბა ზე, რაც გუ ლის ხმობ და ირა ნი დან გა ზის შეყ ვა-
ნას ზე მო აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებ ში. სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბით, რაც 
გუ ლის ხმობ და 7.5 მი ლი არდ აშშ დო ლარს, ამ მილ სა დე ნის პრო ექ-
ტის ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბო და TAPI-ის პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბას თან 
მი ახ ლო ე ბუ ლი. 2008 წლის აპ რილ ში ინ დო ე თი სა და პა კის ტა ნის 
ნავ თო ბის მი ნის ტრე ბი ის ლა მა ბად ში შეხ ვდნენ ერ თმა ნეთს (2008 
წლის 25 აპ რი ლის TAPI-ის ოთხ ი ვე ქვეყ ნის შეხ ვედ რის ჩა ტა რე ბი-
დან ძა ლი ან მა ლე) ფა სე ბის სა კითხ ის პრობ ლე მე ბის გა და საწყ ვე-
ტად, ამას თა ნა ვე, გა ნი ხი ლეს გზე ბი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე-
ბის თვის. შეხ ვედ რის ჩა ტა რე ბის კვი რა ში მილ სა დე ნის პრო ექ ტზე 
სა ლა პა რა კოდ, ირა ნის პრე ზი დენ ტი აჰ მა დი ნე ჯა ნი ის ლა მა ბად სა 
და ნიუ დელს ეს ტუმ რა. აქე დან მო ყო ლე ბუ ლი, ინ დო ე თი მერ ყე-
ობს ამ პრო ექ ტთან და კავ ში რე ბით და ინ დო ე თი- პა კის ტა ნის ურ-
თი ერ თო ბა ში დიდ წი ლად დარ ჩა მე ო რე ხა რის ხო ვან მო ნა წი ლედ. 



46

მი უ ხე და ვად ამი სა, 2009 წლის დე კემ ბერ ში ინ დო ე თის პრე ზი დენ-
ტმა მურ ლი დე ო რამ გა ნაცხ ა და, რომ მიმ დი ნა რე ობ და გან ხილ ვა 
მილ სა დე ნის პრო ექ ტის სხვა დას ხვა სა კითხ თან და კავ ში რე ბით 
და ნარ ჩენ წევრ ქვეყ ნებ თან ერ თად. 

2009 წლის მა ის ში ირან მა და პა კის ტან მა სა ბო ლო ოდ და ამ-
ტკი ცეს პრო ექ ტი და ხე ლი მო ა წე რეს თავ და პირ ველ შე თან ხმე ბას 
ინ დო ე თის გა რე შე. რუ სე თის გაზ პრომ -მა გა მო ხა ტა სურ ვი ლი, 
რომ ხა ზის გაყ ვა ნა ში გა ე წია დახ მა რე ბა. ამა ვე თვე ში ამე რი კის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სპე ცი ა ლუ რი ელ ჩი რი ჩარდ ჰოლ ბრუ კი 
შეხ ვდა პა კის ტა ნის ნავ თო ბის მი ნისტრს სიდ ნა ვიდ ქა მარს და პა-
კის ტა ნის ბეჭ დუ რი მე დი ის დახ მა რე ბით აღუთ ქვა პა კის ტანს მა-
ტე რი ა ლუ რი დახ მა რე ბა, თუ იგი უარს იტყ ო და ირა ნის პრო ექ ტზე. 
შე დე გად, ნავ თო ბის მი ნის ტრმა აუხ სნა ჟურ ნა ლის ტებს, რომ პა-
კის ტა ნი და ირა ნი მა ლე მო ა წერ დნენ ხელს ტექ ნი კურ შე თან ხმე-
ბას. ასე ვე გა ნაცხ ა და, რომ იგი შეხ ვდა ამე რი კის ელჩს და შე ერ-
თე ბუ ლი შტა ტე ბის გა რეთ კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის კორ პო რა ცი ის 
ოფი ცი ა ლურ წარ მო მად გენ ლებს, რო მელ თაც არ გა მო უ ხა ტავთ 
რა ი მე წი ნა აღ მდე გო ბა ამ პრო ექ ტთან და კავ ში რე ბით. 

1.3. სირ თუ ლე ე ბი 

TAPI-ის მილ სა დე ნის გეგ მა ოთხ ი ვე მო ნა წი ლე ქვე ყა ნას სთა-
ვა ზობს სა ერ თო სარ გე ბელს და წარ მა ტე ბულ თა ნამ შრომ ლო ბას 
მათ შო რის. თურ ქმე ნე თი სათ ვის იგი ით ვა ლის წი ნებს წლი უ რი 
შე მო სავ ლის გაზ რდას და სა ექ სპორ ტო მარ შრუ ტე ბის დი ვერ სი-
ფი კა ცი ას. პა კის ტა ნი სა და ინ დო ე თი სათ ვის იგი გა და ა მი სა მარ-
თებს ენერ გი ის და ნაკ ლისს. ავ ღა ნეთ ში იგი აწარ მო ებს შე მო სავ-
ლებს გან ვი თა რე ბის თვის და გა ზის ინ დუს ტრი უ ლი სა წარ მო ე ბის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის. და მა ტე ბით უპი რა ტე სო ბას წარ მო ად გენს 
სხვა ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტის პო ტენ ცი ა ლი პა კის ტა ნის გვა და რის 
(Gwadar) პორ ტის გავ ლით.  

TAPI ეთავ სე ბა შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის პო ლი ტი კას ცენ ტრა-
ლუ რი და სამ ხრეთ აზი ის შე კავ ში რე ბას თან და, ასე ვე, თურ ქმე ნე-
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თის გა ზის სა ექ სპორ ტო მარ შრუ ტე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ას თან და-
კავ ში რე ბით. TAPI-ის მილ სა დე ნის აგე ბის და ამოქ მე დე ბის შემ თხვე-
ვა ში ბევრ ქვეყ ანას შე ეძ ლე ბა აწარ მო ოს წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნე სი. 

TAPI-ის მილ სა დე ნის მნიშ ვნე ლო ბის გა სა გე ბად აუ ცი ლე ბე ლია 
ყუ რადღ ე ბის გა და ტა ნა თურ ქმე ნეთ ზე, გა ზის წყა რო ზე. თურქ მე-
ნე თი არის ერ თ-ერ თი მათ გა ნი ცენ ტრა ლუ რი აზი ის იმ ხუ თი სა-
ხელ მწი ფო დან, რომ ლე ბიც გახ დნენ და მო უ კი დებ ლე ბი 1991 წელს 
საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შე დე გად. 

უთან ხმო ე ბა არ სე ბობს იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რა რა-
ო დე ნო ბის გაზს ფლობს ქვე ყა ნა რე ა ლუ რად. BP-ის 2009 წლის 
სტა ტის ტი კურ მი მო ხილ ვა ზე დაყ რდნო ბით, თურ ქმე ნეთს გა აჩ ნია 
მსოფ ლი ო ში სი დი დით ბუ ნებ რი ვი აი რის მე ოთხე რე ზერ ვუ ა რი, 
7.94 ტრი ლი ო ნი კუ ბუ რი მეტ რის (TCM) მო ცუ ლო ბით. მას წინ უს-
წრებს მხო ლოდ რუ სე თი, ირა ნი და ყა ტა რი. 

დი დი წინ სვლა აღი ნიშ ნე ბა 2008 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და-
რე ბით, რო ცა ბუ ნებ რი ვი აი რის მო ცუ ლო ბა მხო ლოდ და მხო-
ლოდ 2.43 კუ ბურ მეტრს (TCM) წარ მო ად გენ და. ახა ლი შე ფა სე ბით 
და 2008 წლის ბა ლან სის რე ვი ზი ის შე დე გად იო ლო თან -ოს მა ნი 

რუკა 14. სამხრეთ აზიის მილსადენები
h  p://shenyangteammiller.blogspot.com/2016/06/may-2016-huangshan-
mountains-tea.html
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(Yolotan-Osman) წარ მო ად გენს და სავ ლეთ თურქმე ნეთ ში უდი დე-
სი გა ზის სა ბა დოს. ან გა რი შე ბის შე მოწ მე ბას სა თა ვე ში ედ გა დი-
დი ბრი ტა ნუ ლი აუ დი ტო რუ ლი კომ პა ნია Gaff ney, Cline & Assosiates.   
აუ დი  ტის შე დე გად გა ზის რე ზერ ვუ ა რის მო ცუ ლო ბა, თა ვის მხრივ, 
შე ფას და 4-დან 14 კუ ბურ მეტ რამ დე. ამის გა მო, იგი მიჩ ნე უ ლია 
მსოფ ლი ო ში მე ოთხე უდი დეს სა ბა დოდ. 

სხვა სა ბა დო ე ბი კვლავ შე ფა სე ბის პრო ცეს ში ა, თურ ქმე ნე-
თის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლე ბი კი იმე დოვ ნე ბენ, რომ სა-
ბო ლოო შე დე გე ბი გა ცი ლე ბით მა ღა ლი აღ მოჩ ნდე ბა. მას შემ დეგ 
ორ მა გა მო ცე მამ ეჭ ვის ქვეშ და ა ყე ნა აუ დი ტის შე დე გე ბი. რუ სულ 
და თურ ქმე ნულ არა ო ფი ცი ა ლურ წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით, არ-
სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ თურ ქმე ნე თის ოფი ცი ა ლურ მა პი რებ მა 
არას წო რი ინ ფორ მა ცია გა ავ რცე ლეს და შე მოგ ვთა ვა ზეს გა და-
ჭარ ბე ბუ ლი შე ფა სე ბა რე ზერ ვუ ა რის ზო მე ბის შე სა ხებ. კომ პა ნია 
Gaff ney, Cline & Assosiates უარ ყოფს ამ ბრალ დე ბებს. ამ დრო ის გან-
მავ ლო ბა ში პრე ზი დენ ტმა ბერ დი მუ ხა მე დოვ მა თა ნამ დე ბო ბი დან 
გა ა თა ვი სუფ ლა ენერ გი ის სა კითხ ებ ში სხვა დას ხვა ხელ მძღვა ნე ლი 

გრაფა 1. გაზით მდიდარი ქვეყნების სია
h  p://www.petroleumindustryreview.com/2014/07/nigerias-gas-superpower-2/
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და ოფი ცი ა ლუ რი მო ხე ლე. რო გო რიც არ უნ და იყოს სი მარ თლე, 
თურქმე ნეთს გა ზის უზარ მა ზა რი სა ბა დო გა აჩ ნია და ამის გა მო 
უდი დე სი ბრძო ლა მიმ დი ნა რე ობს. გე ო პო ლი ტი კუ რი ფსო ნე ბი ძა-
ლი ან მა ღა ლი ა. 

არ სე ბობს ეჭ ვე ბი თურ ქმე ნე თი დან გა ზის რე ზერ ვის მდგრა-
დო ბის შე სა ხებ. იმის გათ ვა ლი სწი ნე ბით, რომ თურ ქმე ნეთ მა გა -
აფორ მა ხელ შეკ რუ ლე ბა ირან თან და ჩი ნეთ თან ამ ბაზ რებ ზე 
არ სე ბუ ლი მა რა გის გა საზ რდე ლად, ხო ლო რუ სე თის გაზ პრო-
მი ბუ ნებ რი ვი გა ზის უდი დე სი მიმ წო დე ბე ლი ა, მა ინც არ სე ბობს 
კითხ ვე ბი, არის თუ არა თურ ქმე ნე თი მზად იმ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი-
სათ ვის, რო მელ თაც და ა კის რებს TAPI? თუმ ცა, თურ ქმე ნე თი აცხ-
ა დებს, რომ მი სი გა ზის ექ სპორ ტი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და მას 
შემ დეგ, რაც აღ მო ა ჩი ნეს სამ ხრეთ იო ლო თა ნის უდი დე სი სა ბა-
დო, რო მე ლიც მო ი ცავს 212 ტრი ლი ო ნი კუ ბუ რი მეტ რის აღ დგე-
ნად გაზს, (რაც შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი რე ზერ ვის 
90%-ი ა) TAPI-ის პარ ტნი ო რებ მა მო ითხ ო ვეს აღ ნიშ ნუ ლი რე ზერ-
ვუ ა რე ბის მე სა მე დის სერ თი ფი ცი რე ბა. თი თო ე უ ლი შე თან ხმე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, თურ ქმე ნე თი TAPI-ს მი ა წო დებს დღე ში 90 მი ლი ო-
ნი კუ ბუ რი მეტ რის ოდე ნო ბის (mmcmd-million cubic meter per day) 
გაზს, 38 (mmcmd) მი ე წო დე ბა პა კის ტან სა და ინ დო ეთს, ხო ლო და-
ნარ ჩე ნი – ავ ღა ნეთს. 

გარ და ამი სა, თურ ქმე ნე თის გა ზის სექ ტო რი რამ დე ნი მე 
შეზღ უდ ვას გა ნიც დის, მათ შო რის ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის, ასე-
ვე ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ნაკ ლე ბო ბას ახა ლი პრო ექ ტე-
ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. ქვე ყა ნა ში ასე ვე აღი ნიშ ნე ბა ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის სიმ ცი რე მილ სა დე ნის ქსე ლი სათ ვის, რა თა გა და ე ცეს 
გა ზი მის ბაზ რებს. კი დევ ერთ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ის, რომ 
ევ რო პა ში თურ ქმე ნე თის ექ სპორ ტი კვლავ რუ სეთ ზეა და მო კი დე-
ბუ ლი. შე დე გად, ზო გი ერ თი სპე ცი ა ლის ტი აცხ ა დებს, რომ ნაკ ლე-
ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ 10 წლის გან მავ ლო ბა ში შე საძ ლე ბე ლი გახ-
დე ბა ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბის არ სე ბი თად გაზ რდა. 
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ფაქ ტი ა, რომ სა ჭი როა ენერ გი ის დე რე ფა ნი ცენ ტრა ლურ აზი-
ა სა და სამ ხრეთ აზი ას შო რის, ასე ვე „ბუ ნებ რი ვი პარ ტნი ო რო ბის“ 
მიღ წე ვა უმოკ ლე სი შე საძ ლო მარ შრუ ტის გა მო ყე ნე ბით მწარ მო-
ებ ლი დან მომ ხმა რებ ლამ დე. ამ პი რო ბე ბით მო ცე მუ ლი მი ზა ნი ყო-
ვე ლი წევ რი სა ხელ მწი ფო სათ ვის სა სურ ვე ლი და სა სარ გებ ლო ა. 
მიმ წო დე ბე ლი მხა რი სათ ვის (თურ ქმე ნე თი) ეს ნიშ ნავს ექ სპორ ტის 
მარ შრუ ტის შე მო სა ვალს და დი ვერ სი ფი კა ცი ას, აგ რეთ ვე კონ კუ-
რენ ტულ ფასს ბუ ნებ რივ აირ ზე. ხო ლო ავ ღა ნე თი სა და პა კის ტა-
ნი სათ ვის – და მა ტე ბით წყა როს და სატ რან სპორ ტო შე მო სა ვალს.

მშვი დო ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. მილ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა ვერ და-
იწყ ე ბა, სა ნამ არ დას რულ დე ბა ბრძო ლა და მი სი ყვე ლა მხა რე, მათ 
შო რის პუშ ტუ ნე ბი, პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ე ბი არ გახ დე ბი ან. ავ ღა-
ნე თი და პა კის ტა ნი წი ნა აღ მდე გო ბე ბით აღ სავ სე ქვეყ ნე ბი ა. მა თი 
შე რე უ ლი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბი, დი დი ხნის გვა როვ ნუ ლი ტრა დი ცი-
ე ბი და მთავ რო ბის არ სე ბო ბის მცი რეხ ნი ა ნი ის ტო რია ქმნის მთა-
ვარ გა მოწ ვე ვებს. ასე თი გა მოწ ვე ვე ბი მო ითხ ოვს პო ლი ტი კურ და 
არა სამ ხედ რო გა მო სა ვალს. და საწყ ისს წარ მო ად გენს ეროვ ნუ ლი 
შე თან ხმე ბის სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც შე თა ვა ზე ბუ ლი იქ ნა ავ ღა-
ნე თი სათ ვის ლონ დო ნის კონ ფე რენ ცი ა ზე 2010 წელს (h  p://www.
rs.nato.int/images/stories/File/factsheets/Documents_Communique%20
of%20London%20Conference%20on%20Afghanistan.pdf). 

ბო ლოს, ინ დო ეთ სა და თურ ქმე ნეთ ში წა მო იჭ რა გან სხვა ვე ბუ-
ლი მო საზ რე ბე ბი გა ზის ღი რე ბუ ლე ბას თან და სატ რან ზი ტო გა-
და სა ხად თან და კავ ში რე ბით. არ სე ბობს სა მი პრობ ლე მა ტუ რი სა-
კითხ ი, სატ რან ზი ტო გა და სა ხა დი და ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი თურ ქმე-
ნე თის შეზღ უ დუ ლი კა ნო ნის მი ერ მი წის კერ ძო მფლო ბე ლო ბი სა 
და წა უ ხა ლი სე ბე ლი პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რე ბის, რო გო რე ბი ცაა 
Total ან Exxon-ის პრე ვენ ცია1. 2012 წლის მა ის ში ოთხი წევ რი ქვეყ-
ნის სა მიტ ზე გარ კვე უ ლი და ვე ბის შემ დეგ და იწყო შე თან ხმე ბა 
სატ რან ზი ტო გა და სა ხა დებ თან და კავ ში რე ბით, სა დაც გა ფორ მდა 
შე სა ბა მი სი მე მო რან დუ მი. რაც შე ე ხე ბა თურ ქმე ნე თის რე გუ ლა-

1 Tanchum, M. (2015), A Breakthrough on the TAPI pIPeline?
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ცი ებს, სა ხელ მწი ფო კომ პა ნია TurkmenGaz-მა სხვა პარ ტნი ო რე ბის 
თან ხმო ბას თან ერ თად, არ ჩია „თვით გა და ად გი ლე ბა“ და გა იწ ვია 
კონ სორ ცი უ მი, რაც მიზ ნად ისა ხავ და რუ სე თის გან და /ან ჩი ნე-
თის გან მხარ და ჭე რას.

ბო ლოდ რო ინ დე ლი სა ერ თა შო რი სო მი ნის ტე რი ა ლის შეხ ვედ-
რე ბი ჩიხ ში შე ვი და იმის გა მო, რომ ინ დო ე თი სათ ვის თურ ქმე ნე-
თის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა მი უ ღე ბე ლი იყო, რად გან 
იგი თხე ვა დი ბუ ნებ რი ვი აი რის ფას ზე მა ღა ლი იქ ნე ბო და. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, თუ მილ სა დე ნი ბო ლოს-
და ბო ლოს მა ინც აი გე ბა, ბევ რად და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა შე ერ თე-
ბუ ლი შტა ტე ბის უკომ პრო მი სო მხარ და ჭე რა ზე. მა ნამ, სა ნამ ვა-
შინ გტო ნის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ხედ ვა არის ის, რომ და ეხ მა როს 

რუკა 15. პაკისტანის პოლიტიკური რუკა
h  p://www1.american.edu/ted/ice/pakistan-fl ood.html



52

ავ ღა ნეთს მდგო მა რე ო ბის სტა ბი ლი ზა ცი ა ში, ასე ვე მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღოს მის გან ვი თა რე ბა ში, სულ მცი რე არა იმით, რომ ნე ბა დარ-
თოს გა მო ი მუ შა ვოს ყო ველ წლი უ რად 300 მი ლი ო ნი დო ლა რი სატ-
რან ზი ტო შე მო სავ ლე ბით, არა მედ ასე ვე ცენ ტრა ლუ რი აზი ის ქვეყ-
ნებს შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცეთ გა ვიდ ნენ ალ ტერ ნა ტი ულ ბა ზარ ზე 
აღ მო სავ ლეთ ში და შე ამ ცი რონ რუ სეთ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის დო ნე 
და მო ა მა რა გონ სამ ხრეთ აზი ის ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი ენერ გი ით. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ავ ღა ნეთ ში მიმ დი ნა რე ობს ამ-
ბო ხე ბა, კვლავ რჩე ბა მილ სა დე ნის უსაფ რთხო ე ბის სა კითხ ე ბი. 
მა ნამ, სა ნამ ნა ტოს ჯა რე ბის ავ ღა ნეთ ში ყოფ ნა ხელს უწყ ობს 
მილ სა დე ნის მარ შრუ ტის უსაფ რთხო ე ბას, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, კი-
დევ რამ დენ ხანს დარ ჩე ბი ან ისი ნი ქვე ყა ნა ში და რა მოხ დე ბა, რო-
ცა ისი ნი სამ ხედ რო კო ა ლი ცი ის ნა წილს უკან გა მო ითხ ო ვენ 2016 
წლის ბო ლოს თვის.

რუკა 16. ცენტრალური აზიის უახლესი გაზის მილსადენები
h  ps://cestandard.wordpress.com/2012/10/01/central-asia-natural-gas/
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1.4. შე დე გე ბი

TAPI-ის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის ოთხ მხრი ვი გა დაწყ-
ვე  ტი ლე ბა არის გა დამ წყვე ტი დარ ტყმა დი დი ხნით ად რე დაწყ-
ე  ბუ ლი მსჯე ლო ბი სათ ვის ირა ნი სა და პა კის ტა ნის მილ სა დე ნის 
პრო ექ ტზე, რო მე ლიც არ გან ვი თა რე ბუ ლა ირან -პა კის ტან სა და 
ირან -ინ დო ეთს (IPI) შო რის გა მარ თუ ლი ორ მხრი ვი კონ სულ ტა ცი-
ე ბის მიღ მა. ბო ლოს, პა კის ტან მა 2009 წელს გა ა ფორ მა ირან თან 
ხელ შეკ რუ ლე ბა შემ ცი რე ბუ ლი მო ცუ ლო ბის ორ მხრივ მილ სა დენ-
თან და კავ ში რე ბით მა შინ, რო ცა ინ დო ე თი 2008 წელს პრო ექტს 
გა მო ე თი შა. 2010 წელს ირან მა გა ნაცხ ა და, რომ მან და ას რუ ლა ში-
და სეგ მენ ტი სა კუ თარ ტე რი ტო რი ა ზე (Assalouyeh Energy Zone-დან 
Iranshahr-მდე, 180 კმ. მი ლის მო ნაკ ვე თი), რო მე ლიც პა კის ტა ნის 
და სავ ლეთ ნა წილ ში მდე ბა რე ობს. პა კის ტან ში წყალ დი დო ბე ბი სა 
და პო ლი ტი კუ რი არე უ ლო ბის შე დე გად (მილ სა დე ნი შე დის ბა ლუ-
ჩის ტან ში, რო მე ლიც უახ ლო ეს მო მა ვალ ში აპი რებს და მო უ კი დებ-

რუკა 17. ჩინეთი აფართოებს გაზის პოლიტიკის ექსპანსიას
h  p://www.zerohedge.com/news/2014-01-20/where-does-china-import-its-
energy-and-what-means-petroyuan
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ლო ბის გა მოცხ ა დე ბას პა კის ტა ნის გან) ალ ბათ გა და ი დე ბა პრო ექ-
ტის ამ ნა წი ლის დას რუ ლე ბა. ისე თი ვა რი ან ტი, რომ ლის მი ხედ ვი-
თაც გა ზი მი ე წო დე ბა პა კის ტა ნის გვა და რის (Gwadar) პორტს (პა-
ტა რა ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე ქვეყ ნის სამ ხრეთ და სავ ლე თით ომა ნის 
ყუ რის შე სას ვლელ თან) შე ნელ დე ბა და ზღვით ტრან სპორ ტი რე ბა 
ჩი ნეთ ში აღარ გაგ რძელ დე ბა.    

2010 წლის მარ ტში ჩი ნეთ მა შეწყ ვი ტა გვა და რის გან ვი თა რე-
ბის თვის დახ მა რე ბის გა წე ვა. ასე ვე მო იქ ცნენ რამ დე ნი მე თვის 
შემ დეგ ბა ლუ ჩის ტან შიც, რო დე საც უბიძ გეს ხა ლი ფას გა და მა მუ-
შა ვე ბე ლი ქარ ხნის პრო ექ ტზე ფი ნან სე ბის გაზ რდი სა კენ. 

აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი (ADB) აპი რებს და ა ფი ნან სოს TAPI-
ის შე ფა სე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის ერ თი- მე სა მე დი. ეს გან ცხა დე ბა 
წარ მო ად გენს გე ო ე კო ნო მი კუ რი იზო ლა ცი ის მტკი ცე ბუ ლე ბას, 
რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა აღ დგეს და ფი ნან სე ბა ფი ნან სუ რი ცენ ტრე-
ბი დან და კერ ძო სექ ტო რი დან. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ის 
ფაქ ტი, რომ ევ რო პუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი და ევ რო პის რე კონ-
სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი მსგავს როლს ას რუ ლე ბენ 
ევ რო პუ ლი მილ სა დე ნე ბი სათ ვის რუ სე თი დან და სამ ხრეთ კავ კა-
სი ი დან. ინ დო ეთ მა თა ვი დან ვე მი ა ნიშ ნა, რომ სურს, მის მა სა კუ-
თარ მა კომ პა ნი ებ მა შე ას რუ ლონ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი მილ სა-
დე ნის აგე ბა ში, რა საც ბერ დი მუ ხა მე დო ვი კონ სორ ცი უ მის დროს 
და ე თან ხმა. ამ გვა რი გა ერ თი ა ნე ბის მი მართ ინ ტე რე სი გა მო ხა ტეს 
ამე რი კამ და ჩი ნეთ მაც. 2010 წლის დე კემ ბერ ში აშ ხა ბად ში შედ-
გა შეხ ვედ რა, რო მელ ზეც ლი დე რებს შო რის გა ფორ მდა ოთხი ნა-
წი ლის გან შემ დგა რი ხელ შეკ რუ ლე ბა, ენერ გე ტი კის მი ნის ტრებ მა 
ასე ვე ხე ლი მო ა წე რეს და მა ტე ბით ჩარ ჩო ხელ შეკ რუ ლე ბას. ეს 
დო კუ მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს 2011 წლის და საწყ ის ში სა მი ორ მხრი-
ვი მო ლა პა რა კე ბის სე რი ას თურ ქმე ნეთ სა და და ნარ ჩენ პარ ტნი-
ორ ქვეყ ნებს შო რის, რა თა შე თან ხმდნენ მი წო დე ბის პი რო ბებ ზე, 
სა სა ქონ ლო ფა სებ სა და სატ რან ზი ტო ტა რი ფებ ზე. მოგ ვი ა ნე ბით 
სხვა ოთხ მხრი ვი შეხ ვედ რა გა ი მარ თე ბა ყვე ლა გა ყიდ ვი სა და გა-
დახ დის შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბი სა და ლე გი ტი მა ცი ის თვის.
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ის ფაქ ტი, რომ აშ ხა ბად მა აუწყა თა ვის პარ ტნი ო რებს, რომ 
გა ზის წყა რო მომ დი ნა რე ობ და იო ლო თან -ოს მა ნის სამ ხრე თი დან 
და არა და უ ლე თა ბა დი დან, იმა ზე მი უ თი თებს, რომ იგი ამ ზა დებს 
სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ მო ნა-
წი ლე ო ბა მი ი ღოს ტრან ს-კას პი უ რი გა ზის მილ სა დე ნის (TCGP) მშე-
ნებ ლო ბა ში აზერ ბა ი ჯა ნის კენ, რა თა შე ვი დეს ნა ბუ ქოს და \ან ნე-
ბის მი ერ სხვა გა ზის გა და ტა ნის პრო ექ ტში ევ რო პი სა კენ, რაც გან-
საზღ ვრუ ლია ევ რო კავ ში რის სამ ხრეთ -დე რეფ ნის სტრა ტე გი ით.

და უ ლე თა ბა დი იმი ტომ არის გა ზის წყა რო ე.წ აღ მო სავ ლეთ -
და სავ ლეთ მილ სა დე ნი სათ ვის (EWP) ქვეყ ნის შიგ ნით, რომ თურ-
ქმე ნეთ მა გა დაწყ ვი ტა თა ვად ჩა ე ტა რე ბი ნა მი სი რე კონ სტრუქ ცი ა, 
ვიდ რე ეს გა ა კე თე ბი ნა გაზ პრომს ან 70 სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი-
ი დან ნე ბის მი ერს, რომ ლე ბიც აღ ტა ცე ბით გა მო ეხ მა უ რე ბოდ ნენ 
სა ერ თა შო რი სო ტენ დერს.

EWP-ის და სავ ლეთ საზღ ვა რი ქვეყ ნის კას პი ის ზღვის სა ნა პი-
რო დან არც ისე შორს არის და მი სი პროგ ნო ზი რე ბუ ლი გა ნახ ლე-

გრაფა 2. თურქმენეთის უდიდესი ბუნებრივი აირის საბადოები
h  p://www.energy-pedia.com/news/turkmenistan/turkmenistan-seeking-
foreign-bids-for-off shore-gas-fi elds
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ბუ ლი მო ცუ ლო ბა არის 30 bcm\y. ეს შე იძ ლე ბა იყოს სა ჭი რო მო-
ცუ ლო ბის მი ნი მუ მი იმი სათ ვის, რომ TCGP გახ დეს კო მერ ცი უ ლად 
ეფექ ტუ რი და სა სურ ვე ლი სხვა მე თო დე ბით (რო გო რი ცაა შეს ქე-
ლე ბა ან გათხ ე ვა დე ბა) გა ზის ტრან ზი ცი ი სათ ვის. 2010 წლის დე-
კემ ბერ ში ბა ქო ში კას პი ის ზღვის სა ნა პი რო ქვეყ ნე ბის ხუთ მხრივ 
სა მიტ ზე, ბერ დი მუ ჰა მე დოვ მა გა ნაცხ ა და, რომ ნე ბის მი ერ ორ ქვე-
ყა ნას უნ და ჰქონ დეს უფ ლე ბა ერ თმა ნეთს შო რის აა გოს წყალ ქვე შა 
მილ სა დე ნი ისე, რომ არ სჭირ დე ბო დეთ და ნარ ჩე ნე ბის ნე ბარ თვა. 

სურათი 1. თურქმენეთმა დაასრულა EWP პროექტი
h  p://www.inven  ngeurope.eu/story/gas-supply-north-south-vs-east-west
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2. TAPI-ის მილსადენი: რატომ რჩება მხოლოდ, 
როგორც მილსადენის ოცნება?

TAPI-ის გა ზის მილ სა დე ნი არის მთა ვა რი პრო ექ ტი, რო მე ლიც 
აკავ ში რებს ცენ ტრა ლურ სა და სამ ხრეთ აზი ას. 2015 წლის მარ ტში 
პა კის ტა ნი სა და ინ დო ე თის წყა რო ე ბის გან ცხა დე ბით, კომ პრო მი-
სი იქ ნა მიღ წე უ ლი თურ ქმე ნე თის პი რო ბებ ზე, რო მე ლიც წი ნათ 
აფერ ხებ და კერ ძო და ფი ნან სე ბას, აქე დან გა მომ დი ნა რე, TAPI-ის 
მილ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა და იწყო 2015 წლის ბო ლოს კენ. სამ წუ-
ხა როდ, არ არ სე ბობს აშ კა რა მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ამ მილ სა დე ნის 
მშე ნებ ლო ბა მარ თლაც ასე მცი რე დრო ში და იწყ ე ბა. მო ცე მუ ლი 
ნაშ რო მი ხაზს უს ვამს მთა ვარ ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც აფერ ხე-
ბენ ენერ გი ის გან ვი თა რე ბის გა მოწ ვე ვებს ცენ ტრა ლურ აზი ა სა 
და სამ ხრეთ აზი ას შო რის, ასე ვე გან მარ ტა ვენ იმ კონ კრე ტულ სა-
კითხ ებს, რომ ლებ საც წვლი ლი შე აქვთ TAPI-ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

2015 წლის 15 მარტს ამ დღეს თან მიძღ ვნილ მთავ რო ბათ შო-
რის შეხ ვედ რა ზე ქა ბულ ში შე თან ხმე ბებ მა TAPI-ის მშე ნებ ლო ბის 
შე სა ხებ (გა ზის მილ სა დე ნი, რო მე ლიც გა ივ ლის თურ ქმე ნე თის, 
ავ ღა ნე თის, პა კის ტა ნის და ინ დო ე თის ტე რი ტო რი ებ ზე), შე ა ნე ლა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი დაბ რკო ლე ბე ბი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბით. სარ ტაჯ აზი ზის (Sartaj Aziz) გან ცხა დე ბით პრო ექ-
ტი და იწყ ე ბა 2015 წლის ბო ლო სათ ვის.1 ის გახ ლავთ პა კის ტა ნის 
პრე მი ერ მი ნის ტრის მრჩე ვე ლი ეროვ ნულ უსაფ რთხო ე ბა სა და 
სა ერ თა შო რი სო სა კითხ ებ ში. ან გა რი შებ ზე დაყ რდნო ბით, თურ-
ქმე ნეთ ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მიღ წე ვა არის მფლო ბე ლო ბა ზე და 
კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ებ ზე მიღ წე უ ლი შე თან ხმე ბა2. 

1 Tanchum, M. (2015), A Breakthrough on the TAPI pIPeline? The DIPlomat, 20 
March. Available at: h  p://thedIPlomat.com/2015/03/a-breakthrough-onthe-
TAPI-pIPeline/ [Accessed: 02 May 2015].

2 Ibid.
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      მი უ ხე და ვად ამი სა, TAPI-ის რო გორც ინ ტეგ რი რე ბუ ლი პრო-
ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა არის შორს რე ა ლო ბის გან. მო ცე მუ ლი 
ანა ლი ზი და აჯ გუ ფებს პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის დაბ რკო ლე-
ბებს სამ ძი რი თად ჯგუ ფად და გა ნი ხი ლავს მათ შემ დე გი წყო ბით: 
უსაფ რთხო ე ბის სა კითხ ე ბი, გე ო პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი, ეკო-
ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი.

2.1. უსაფ რთხო ე ბის სა კითხ ე ბი 

მო ცე მუ ლი პრო ექ ტის ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი არის 
ფი ზი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა. ეს სა კითხ ი, ძი რი თა დად, ეხე ბა სატ-
რან ზი ტო სა ხელ მწი ფო ებს – ავ ღა ნეთ სა და პა კის ტანს.

TAPI გე ო პო ლი ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ექ ტი ა, მაგ რამ 
ბევ რი სირ თუ ლი თაა დატ ვირ თუ ლი, რომ ლე ბიც, მომ დევ ნო წლებ-
ში, ყვე ლა მო ნა წი ლეს აქ ტი უ რო ბის კენ მო უ წო დე ბენ. 

ისე ვე რო გორც IPI-ის (ი რა ნი- პა კის ტა ნი -ინ დო ე თი) პრო ექ ტთან 
და კავ ში რე ბით, მილ სა დე ნის მარ შრუ ტი ახ ლაც სა კა მა თო ა. და ახ-
ლო ე ბით 1, 700 კმ-ის სიგ რძის მილ სა დე ნი სა თა ვეს აი ღებს თურ-
ქმე ნე თის და უ ლა თა ბა დის გა ზის სა ბა დო დან და ტრან ზიტს შე ას-
რუ ლებს ჰე რა თის, ავ ღა ნეთ ში ჰელ მან დი სა და კან და ჰა რის, პა კის-
ტან ში ქუ ეთ სა და მულ ტა ნის და ინ დო ეთ ში ფა ზილ კის გავ ლით.

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ავ ღა ნეთ ში მიმ დი ნა რე ობს ამ-
ბო ხე ბა, კვლავ რჩე ბა ავ ღა ნეთ ში მილ სა დე ნის უსაფ რთხო ე ბის 
სა კითხ ე ბი. მა ნამ, სა ნამ ნა ტოს ჯა რე ბის ავ ღა ნეთ ში ყოფ ნა ხელს 
უწყ ობს მილ სა დე ნის მარ შრუ ტის უსაფ რთხო ე ბას, მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ა, კი დევ რამ დენ ხანს დარ ჩე ბი ან ისი ნი ქვე ყა ნა ში და რა მოხ დე-
ბა, რო ცა ისი ნი სამ ხედ რო კო ა ლი ცი ის ნა წილს უკან გა მო ითხ ო ვენ 
2016 წლის ბო ლოს თვის.
1) h  p://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11371138 
2)  h  p://www.rs.nato.int/images//20160614_2016-06-rsm-placemat.pdf

ამა სო ბა ში, პა კის ტან ში არ სე ბუ ლი მილ სა დე ნის 800 კმ-ის სი-
გ  რძის სექ ტო რიც არ არის და ცუ ლი. მილ სა დე ნის ნა წი ლი გა ივ-
ლის ბა ლო ჩის ტან შიც, სა დაც ასე ვე ამ ბო ხე ბა მიმ დი ნა რე ობს. ბა-
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ლო ჩის ტა ნის გავ ლით ად გი ლობ რი ვი მილ სა დე ნი, ფაქ ტობ რი ვად, 
ყო ველ დღე მი ზან შია ამო ღე ბუ ლი.  ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ 
ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნის მქო ნე რე სურ სი ამ პრო ვინ ცი ის გავ-
ლით, და ცუ ლი იქ ნე ბა მე ამ ბო ხე ე ბის მი ერ. უფ რო მე ტიც, სა ერ თა-
შო რი სო სპონ სო რებს არ ექ ნე ბათ სურ ვი ლი და ა ფი ნან სონ ისე თი 
პრო ექ ტი, რომ ლის უსაფ რთხო ე ბაც კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დგას. 

დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად აღ მოჩ ნდა, რომ მე დია გა მიზ ნუ ლად 
თუ გა უც ნო ბი ე რებ ლად თავს არი დებს ავ ღა ნე თის მოვ ლე ნე ბის 
გა შუ ქე ბას, მას შემ დეგ, რაც მოხ და ალ -ქა ი დას ლი დე რის ბინ ლა-
დე ნის მკვლე ლო ბა და ნა ტო სა და აშ შ-ის ჯა რე ბის გა მოყ ვა ნა სა-
ხელ მწი ფო დან. ეს გვაძ ლევს წარ მოდ გე ნას, რომ უსაფ რთხო ე ბის 
სი ტუ ა ცია სა ხელ მწი ფო ში შე სამ ჩნე ვად გა უმ ჯო ბეს და, თუმ ცა, 
რო გორც ჩანს, რე ა ლო ბა გარ კვე ულ წი ლად უა რე სი ა, ვიდ რე ზო-
გა და დაა გა მო სა ხუ ლი. 2015 წლის მარტს პრე ზი დენ ტმა ობა მამ 
ვა შინ გტონ ში დი დი პა ტი ვის ცე მი თა და კომ პლი მენ ტე ბით მი ი ღო 
თა ვი სი ახა ლი ავ ღა ნე ლი კო ლე გა აშ ფარ გა ნი (Ashfar Ghani), რო-
მელ მაც აღი ა რა, რომ „ავ ღა ნე თი კვლავ სა ხი ფა თო ად გი ლი ა“ და 
ად გი ლობ რი ვი ჯა რე ბი კვლა ვაც ვერ ინარ ჩუ ნე ბენ კა ნონ მდებ-
ლო ბა სა და წეს რიგს სა ხელ მწი ფო ში სა ერ თა შო რი სო სამ ხედ რო 
დახ მა რე ბის გა რე შე. მსგავ სი შემ თხვე ვით, რამ დე ნი მე ყო ფი ლი 
მა ღალ ჩი ნო სა ნი სა კუ თარ ღია წე რილ ში აღ წერს გა რე მო ე ბას ცენ-
ტრა ლურ აზი ა ში, რო გორც „ჩიხს“ და აღ ნიშ ნავს, რომ პო ლი ტი კუ-
რი და ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცია მერ ყე ვი ა. გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე-
ბის ორ გა ნი ზა ცი ის გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი ბან კი მუ ნი ავ რცე ლებს 
გა მაფ რთხი ლე ბელ გან ცხა დე ბას, რომ დღე ვან დელ პი რო ბებ ზე 
დაყ რდნო ბით, ქვე ყა ნა ში ამ სი ტუ ა ცი ის გარ და უ ვა ლო ბის რის კი 
კვლა ვაც არ სე ბობს, გან სა კუთ რე ბით სუს ტი მთავ რო ბის ლე გი-
ტი მუ რო ბი თა და სა კა მა თო არ ჩევ ნე ბის ფონ ზე. ერ თი წლის შემ-
დე გაც კი მე ტის მე ტად ნა ად რე ვია პრე ზი დენტ აშ რაფ აჰ მად ზა ი ზე 
გავ ლე ნის ქო ნა. 2014 წლის სექ ტემ ბერ ში სტრატ ფორ დის კვლე-
ვებ მა ივა რა უ დეს მზარ დი რის კე ბი მას შემ დეგ, რაც დას რულ და 
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აშ შ-ის ჯა რე ბის გაყ ვა ნა1. ხაზ გას მუ ლია ის ფაქ ტი, რომ „პო ლი ტი-
კუ რი ძა ლე ბი კვლა ვაც შორს არი ან გრძელ ვა დი ა ნი შე თან ხმე ბის 
მიღ წე ვის გან“, ეს კი ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს, რომ გა ყო ფი ლი პრო- 
და სავ ლუ რი ფრონ ტი, და უც ვე ლია ავ ღა ნე ლი თა ლი ბა ნის წი ნა შე. 

გა საკ ვი რი არა ვის თვი სა ა, რომ ჭო რე ბი გარ და უ ვა ლი სამ მხრი-
ვი მშვი დო ბის დაწყ ე ბი სა აშშ-ს, ავ ღა ნეთ სა და ავ ღა ნელ თა ლი ბანს 
შო რის იქ ნა უარ ყო ფი ლი ოფი ცი ა ლუ რი წყა რო ე ბის მი ერ, ასე ვე 
დამ ტკიც და, რომ ეს იყო ჭო რე ბი. მსგავს შეხ ვედ რას ად გი ლი არც 
ჰქონ და და არც მო მა ვალ ში იგეგ მე ბა2. სა ბო ლოო ჯამ ში, ზე მო აღ-
ნიშ ნუ ლი სი ტუ ა ცია გვიჩ ვე ნებს, რომ სა შუ ა ლო ხა სი ა თის ვნე ბე ბი 
და შე ტა კე ბე ბი იარ სე ბებს ხან გრძლი ვად. 2012 წელს პა კის ტა ნის 
პრე სა ში და ი წე რა, რომ „ავ ღა ნელ მა თა ლი ბან მა და ამ ტკი ცა, რომ 
ეს პრო ექ ტი არ იქ ნე ბო და სა ბო ტა ჟი“ და ეს გა მო ი ყე ნა, რო გორც 
ძი რი თა დი არ გუ მენ ტი ტრან ზი ტის პრობ ლე მის მოკ ლე დრო ში მო-
საგ ვა რებ ლად. მთა ვა რი სა კითხ ი ა: მი იჩ ნე ვა თუ არა თა ლი ბა ნი 
რა ცი ო ნა ლურ აქ ტო რად? მოძ რა ო ბა და ფუძ ნე ბუ ლია ფუნ და მენ-
ტურ რე ლი გი ურ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე. იგი აგ რძე ლებს ძა ლა დობ რი ვი 
აქ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას სა ხელ მწი ფო ში და მთა ვარ ტე რო რის-
ტულ შე ტა კე ბებს ქვეყ ნის გა რეთ. ად ვი ლი მი სახ ვედ რი ა, რომ რე-
ლი გი უ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი ამ ჯგუ ფი სათ ვის ბევ რად უფ რო მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მომ გე ბი ა ნო-
ბა. სი ტუ ა ცი ა, სა დაც მთავ რო ბა, რო მე ლიც წი ნათ და ეთან ხმა „ა რა 
სა ბო ტაჟს“, შეც ვა ლოს პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცია არ ჩევ ნე ბის გა-
მო, არ არის შო რე უ ლი პერ სპექ ტი ვა. შე ი ნარ ჩუ ნებს თა ლი ბა ნი შე-
თან ხმე ბას „pacta sunt servanda – შე თან ხმე ბა უნ და შე ნარ ჩუნ დეს“? 
სა კითხ ა ვი ა!

1 Stra  or (2014), Afghan Power-Sharing Deal Is Only a Temporary Fix. Available at: 
h  ps://www.stra  or.com/sample/geopoli  cal-diary/afghan-power-sharing-deal-
only-temporary-fi x [Accessed: 02 May 2015].

2 Panda A. (2015), Who’s Nego  a  ng with the Taliban Anyway? The DIPlomat, 20 
February. Available at: h  p://thedIPlomat.com/2015/02/whos-nego  a  ng-with-
the-taliban-anyway/ [Accessed: 02 May 2015].
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და საშ ვე ბია ჯა რე ბის შე მოყ ვა ნა სამ შე ნებ ლო ოპე რა ცი ე ბი სა 
და მილ სა დე ნის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის დაც ვის მიზ ნით, რო მელ მაც 
საკ მა ოდ სა შიშ რე გი ო ნებ ში უნ და გა ი ა როს (რო გო რი ცაა კან და-
ჰა რი და ჰე რე თი). სამ ხედ რო ჯა რე ბის არ სე ბო ბა გაზ რდის ღი რე-
ბუ ლე ბას და გა მო იწ ვევს უფ რო მეტ და უც ვე ლო ბას, რად გან იგი 
მო ტი ვა ცი ას მის ცემს ტე რო რის ტებს ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბის ჩა-
დე ნი სა კენ. ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ჩანს, რომ არის ლე გი ტი მუ რო ბის 
წყა რო ცენ ტრა ლუ რი მთავ რო ბი სათ ვის, ამი ტომ ის არის ბუ ნებ-
რი ვი სა მიზ ნე ტე რო რის ტუ ლი შე ტა კე ბე ბი სათ ვის.

სა ბო ლო ოდ, არ სე ბობს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ნაკ ლე ბო ბა, რომ 
პრო ექ ტი სათ ვის შერ ჩე უ ლი ტე რი ტო რია ნაღ მე ბი სა გან უსაფ რ-
თხოა1.

ასე ვე, არის ტე რი ტო რი ის უსაფ რთხო ე ბის პრობ ლე მე ბი პა კი-
ს ტან ში. იგეგ მე ბა, რომ მილ სა დე ნი გა ივ ლის სე პა რა ტის ტულ პრო-
ვინ ცია ბა ლუ ჩის ტან ზე, რო მე ლიც სე რი ო ზუ ლი საფ რთხის ქვეშ 
იმ ყო ფე ბა. 

აშ კა რა ა, რომ ბა ლო ჩის და მო უ კი დებ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
(Baloch independen  sm organisa  ons) ხაზს უს ვა მენ, რომ ყო ვე ლი 
პრო ექ ტი, რომ ლის ტრან ზიტ შიც ჩარ თუ ლი იქ ნე ბა მა თი ტე რი-
ტო რი ა, შე თან ხმე ბუ ლი უნ და იყოს „ლე გი ტი მურ“ წარ მო მად გენ-
ლებ თან, ამ შემ თხვე ვა ში, ლონ დონ ში და ფუძ ნე ბულ (London-based) 
ლი დერ თან ჰირ ბი ა ირ მარ თან (Hyrbyair Marri). მი უ ხე და ვად ამი სა, 
სა ბო ტა ჟის რის კი ძა ლი ან მა ღა ლი ა. გარ და ამი სა, ბა ლო ჩის და მო-
უ კი დებ ლე ბი მო ი პო ვე ბენ მნიშ ვნე ლო ვან ბერ კეტს ის ლა მა ბა დის 
მთავ რო ბა ზე TAPI-სგან. ამა სო ბა ში, ინ დო ე თი მძი მედ და ი ტან ჯე ბა 
ყო ვე ლი პრო ვო ცი რე ბუ ლი დარ ღვე ვი სა გან. 

სა ბო ლოო ჯამ ში, რის კე ბის გავ ლე ნა პრო ექ ტის ფი ზი კურ ფუ-
ნ ქცი ო ნი რე ბა ზე არის ძა ლი ან მა ღა ლი და და მა ტე ბით არა ვი თა რი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა უმ ჯო ბე სე ბა არაა მო სა ლოდ ნე ლი.

1 Foster J. (2010), Afghanistan, the TAPI PIPeline, and Energy Geopoli  cs.
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2.2. გე ო პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ სტი

უსაფ რთხო ე ბის სა კითხ ე ბი – ავ ღა ნე თის გავ ლით მშვი დო ბი-
ა ნი ტრან ზი ტი პა კის ტან ში – არ წა ა ხა ლი სებ და უმე ტეს სა ერ თა-
შო რი სო კომ პა ნი ებს, ჩარ თუ ლიყ ვნენ ამ პრო ექ ტში. მა შინ, რა ტომ 
მი ის წრაფ ვი ან და მიზ ნად ისა ხა ვენ მო ნა წი ლე მხა რე ე ბი ამ პრო-
ექ ტში გრძელ ვა დი ან არა სან დო ჩარ თუ ლო ბას უდი დე სი რის კის 
ფა სად?

პა სუ ხი შე საძ ლოა იყოს ის ფაქ ტი, რომ გრძელ ვა დი ა ნი პრო-
ექ ტი, გან სა კუთ რე ბით, რო ცა იგი ეხე ბა ძი რი თა დი წყა რო ე ბის გა-
ზი ა რე ბას, რო გო რი ცაა გა ზი TAPI-ის შემ თხვე ვა ში, ნიშ ნავს, რომ 
გრძელ ვა დი ა ნი გე ო პო ლი ტი კუ რი თა მა ში რის კის ქვე შა ა. ცენ ტრა-
ლურ აზი ას აქვს სტრა ტე გი უ ლი ად გილ მდე ბა რე ო ბა თი თო ე უ ლი 
აქ ტო რი სათ ვის – გან სა კუთ რე ბით თურ ქმე ნე თის თვის, პა კის ტა-
ნი სა და ინ დო ე თი სათ ვის. მათ გა აჩ ნი ათ ძლი ე რი გე ო პო ლი ტი კუ-
რი ინ ტე რე სი იმი სა, რომ გან ხორ ცი ელ დეს მილ სა დე ნის პრო ექ ტი. 
კერ ძოდ, ამ ტე რი ტო რი ა ზე ორი ტრა დი ცი უ ლად გე ო პო ლი ტი კუ რი 
მტე რი პა კის ტა ნი და ინ დო ე თი ხე დავს მილ სა დე ნის პრო ექტს, რო-
გორც ავ ღა ნეთ თან ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის დამ კვიდ რე ბას, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს დიდ რის კებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. 
ინ დო ე თიც და პა კის ტა ნიც ელი ან შე საძ ლებ ლო ბებს იმი სათ ვის, 
რომ გა ზარ დონ სა კუ თა რი სტა ტუ სი რე გი ონ ში. ორი ვე სა ხელ მწი-
ფო მო ი აზ რებს ავ ღა ნეთს, რო გორც სტრა ტე გი ულ „აქ ტივს“, გან-
სა კუთ რე ბით ავ ღა ნე თის გე ოგ რა ფი უ ლი პო ზი ცი ის გა მო.1 

1991 წელს საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, აშშ მილ სა-
დე ნის პრო ექტს ძლი ერ მხარ და ჭე რას უცხ ა დებს.2 ამას თა ნა ვე, 
იმე დი ა, რომ მილ სა დე ნი იქ ნე ბა წევ რი ქვეყ ნე ბის ურ თი ერ თო ბე-

1 Shams S. (2014), India and Pakistan ‘Ba  le’ for Afghanistan. Available at:              
h  p://www.dw.de/india-and-pakistan-ba  le-for-afghanistan/a-18073889 
[Accessed: 02 May 2015].

2 Foster J. (2010), Afghanistan, the TAPI PIPeline, and Energy Geopoli  cs.
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ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ მშემ წყო ბი ფაქ ტო რი.1 მთა ვა რი მი ზა ნია 
პრო -აშ შ-ის „ფარ დის“ გან მტკი ცე ბა ამ ტე რი ტო რი ა ზე, ამავ დრო უ-
ლად, თურ ქმე ნეთ ში ჩი ნე თის მო ნოპ სო ნის შე ჩე რე ბა და პრი ვი ლე-
გი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ კვიდ რე ბა ამ ორ სა ხელ მწი ფოს 
შო რის. 

TAPI-ის მილ სა დე ნის გრძელ ვა დი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბა იმა-
ში მდგო მა რე ობს, რომ იგი ჩა მო ა ყა ლი ბებს და მო უ კი დე ბელ ურ-
თი ერ თო ბებს სხვა აქ ტო რებ თა ნაც.2 ნეი და კე ო ჰა ნის (Nye and 
Keohane) ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის თე ო რი ა ზე დაყ რდნო ბით, 
რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლია წიგ ნში „ძა ლა და ურ თი ერ თდა მო კი-
დე ბუ ლე ბა – Power and Interdependence“, გრძელ ვა დი ან ურ თი-
ერ თდა მო კი დე ბულ ურ თი ერ თო ბას შე უძ ლია მარ ტი ვად გახ დეს 
ასი მეტ რი უ ლი, რი სი გა მომ წვე ვი მი ზე ზი ცაა სა გა რეო და სა ში ნაო 
ფაქ ტო რე ბის ზე წო ლა. ამ შემ თხვე ვა ში ასი მეტ რი უ ლო ბა შე იძ ლე-
ბა მო ვი აზ როთ, რო გორც ძა ლის წყა რო.

ტრა დი ცი უ ლად და ძა ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე-
ბის კონ ტექ სტში წარ მოქ მნი ლი ასი მეტ რი უ ლო ბა შე საძ ლოა გა-
მო ყე ნე ბულ იქ ნას, რო გორც ია რა ღი. თუ ბუ ნებ რი ვი აი რი გა მო-
ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ძა ლის დე მონ სტრი რე ბით, იგი გახ დე ბა ძა ლი ან 
ხელ საყ რე ლი მიზ ნე ბის ან /და შუ რის ძი ე ბის გა საქ რო ბად. ამი ტომ, 
კონ ფლიქ ტის ეს კა ლა ცი ის რის კე ბი მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნას მი-
ღე ბუ ლი, გან სა კუთ რე ბით ინ დო ე თი სა და პა კის ტა ნის ბირ თვუ ლი 
სტა ტუ სის ფონ ზე. 

თუ გან ვი ხი ლავთ მაკ რო სა ფე ხურს, მილ სა დენ მა შე საძ ლოა 
ხე ლი შე უწყ ოს ჩი ნე თი -აშ შ-ის ურ თი ერ თო ბე ბის გა უ ა რე სე ბას, 
რაც გან პი რო ბე ბუ ლი იქ ნე ბა წი ნა შე საძ ლო გა მაძ ლი ე რე ბე ლი „გა-
რე მოც ვი თი კომ პლექ სით“. მი სი გა მოვ ლე ნა უფ რო მე ტად შე საძ-

1 Bahar Khan A. (2014), TAPI PIPeline: A Nexus for Peace and Stability. [Available at: 
h  p://www.pakistantoday.com.pk/2014/08/02/comment/TAPIpIPeline-a-nexus-
for-peace-and-stability/ [Accessed: 02 May 2015].

2 Keohane R., Nye J. (2001), Power and Interdependence, NY: Longman. Pp. 10-11.
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ლოა ჩი ნე თის აშ კა რა ინ ტე რე სის გა მოღ ვი ძე ბით ცენ ტრა ლუ რი 
აზი ის რე სურ სებ ზე. მოკ ლედ რომ ვთქვათ, ჩი ნე თი ეც დე ბა, რომ 
დაძ ლი ოს ამე რი კის ღია მხარ და ჭე რა და მი სი მი ზა ნი, რომ მო ი-
პო ვოს თურ ქმე ნე თის კე თილ გან წყო ბა, რო გორც მი სი დე ფაქ ტო 
უნი კა ლუ რი მომ ხმა რებე ლი და მო კავ ში რე.

სა ბო ლოო ჯამ ში, პრო ექ ტი მე ტად გახ ლარ თუ ლია მრა ვალ-
მხრი ვი გე ო პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბის ქსელ ში. ინ დო ე თი და პა-
კის ტა ნი ზრუ ნა ვენ, რომ გა და ა ჭარ ბონ გა ზის ვაჭ რო ბის პო ტენ-
ცი ურ სარ გე ბელს სა კუ თა რი რე გი ო ნუ ლი მიზ ნე ბის გა მო, რაც 
იწ ვევს იმის რისკს, რომ შე საძ ლოა მოწყ ვლა დო ბი დან არა სან დო 
პარ ტნი ო რე ბი გახ დნენ. გარ და ამი სა, რე გი ონ ში ვხვდე ბით ჩი ნე-
თი სა და აშ შ-ის წი ნა აღ მდე გო ბებს. 

2.3. პრო ექ ტის ეკო ნო მი კა

ყვე ლა ზე კრი ტი კუ ლი ას პექ ტი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის არის 
თურ ქმე ნეთ ში სამ ხრეთ იო ლო ტან სფე როს (South Yolotan fi eld) 
შე ფა სე ბა იმი სათ ვის, რომ გა მო ი ყე ნონ გა ზის ძი რი თა დი წყა რო 
TAPI-სთვის. უახ ლე სი ვა რა უ დე ბი, რომ ლე ბიც წა მოჭ რი ლია და მო-
უ კი დე ბე ლი ბრი ტა ნუ ლი აუ დიტ გაფ ნის გან (the independent Bri  sh 
auditor Gaff ney), Cline & Associates-მა გა მო აქ ვეყ ნა ან გა რი შე ბი გა-
ზის 21.2 ტრი ლი ო ნი კუ ბუ რი მეტ რის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბებ თან და კავ ში რე ბით, რაც გახ დის მას მსოფ ლი ო ში გა ზის 
მე ო რე უდი დეს რე ზერ ვუ არს ირა ნის /კა ტა რის სამ ხრეთ პარ სის 
შემ დეგ1. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს ვა რა უ დე ბი მკაც რად გაკ-
რი ტი კე ბუ ლი ა, ამ სფე რომ შე საძ ლოა გა და ი ტა ნოს პრო დუქ ცი ის 
მო ცუ ლო ბა, რაც შე თან ხმე ბუ ლი იქ ნე ბა ჩი ნე თის მი ერ2. თურ ქმე-

1  Henni A. (2014), Gas for Cash: The Future of Turkmenistan. Available at: h  p://
www.spe.org/news/ar  cle/Turkmenistan-Gas-for-Cash [Accessed: 02 May 2015].

2 CNPC (2015), Flow of Natural Gas from Central Asia. Available at: h  p:// www.cnpc.
com.cn/en/FlowofnaturalgasfromCentralAsia/FlowofnaturalgasfromCentralAsia2.
shtml [Accessed: 02 May 2015].
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ნე თი სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ებს სახ მე ლე თო ზო ნა ში ნავ თო ბი-
სა და გა ზის მო პო ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ნე ბას არ რთავს, ერ-
თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სი არის ჩი ნუ რი CNPC – ჩი ნე თის ეროვ ნუ ლი 
პეტ რო ლი უ მის კორ პო რა ცი ა.

2013 წელს ევ რო პულ სა და ამე რი კულ IOCs-ს შო რის და ი დო 
შე თან ხმე ბა იმის თა ო ბა ზე, რომ გა ნე ვი თა რე ბი ნათ პრო ექ ტე ბი 
და გა ეც ვა ლათ სამ ხრეთ იო ლო ტან თან წარ მო ე ბუ ლი გა ზი, რო მე-
ლიც TAPI-ის ავ სებ და. ეს შე თან ხმე ბა მოქ მე დე ბა ში ვერ მო ვი და, 
ოფ შო რუ ლი მო პო ვე ბის მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბი სა და რის კე ბის გა-
მო1. გარ და ამი სა, ამ მო მენ ტში მხო ლოდ CNPC-ს აქვს ტექ ნი კუ რი 
ცოდ ნა, გა მოც დი ლე ბა და ეკო ნო მი კუ რი უნა რი ა ნო ბა, რომ ჩა დოს 
შე სა ბა მი სი ინ ვეს ტი ცია პრო ექ ტი სათ ვის, რაც ჩი ნე თის ეროვ ნულ 
ინ ტე რესს ეწი ნა აღ მდე გე ბა. 

კონ ტრო ლის გა რე შე სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ე ბი არ ჩა-
დე ბენ ინ ვეს ტი ცი ებს მო ცე მუ ლი პრო ექ ტის რე ა ლი ზა ცი ა ში და 
(FDI- Foreign direct investment)-ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ნა კა დი არის 
სა ჭი რო მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. და აი, ძი რი თა დი ფი ნან-
სუ რი სა კითხ იც: 2008 წელს პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა ჯდე ბო და 
და ახ ლო ე ბით 7.6 მი ლი არ დი დო ლა რი, მაგ რამ 2012 წლის თვის ამ 
ღი რე ბუ ლე ბამ შე ად გი ნა 12 მი ლი არ დი დო ლა რი.2 სა ერ თა შო რი-
სო ინ ვეს ტო რე ბის არარ სე ბო ბის გა მო, დარ ჩე ნი ლი პა რა მეტ რე ბი 
შე თა ვა ზე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის თვის გუ ლის ხმობს, რომ წევ რმა 
სა ხელ მწი ფო ებ მა ყვე ლა სა ჭი რო და ფი ნან სე ბა თა ვად უნ და უზ-
რუნ ველ ყონ.3 2008 წლის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით, პრო ექ ტის 
ღი რე ბუ ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია აზი უ რი გან ვი თა რე ბის ბან კის 

1 Bhu  a Z. (2013), TAPI project: Turkmenistan Off ers Global Companies Role in Gas 
Export.

2 Tanchum, M. (2015), A Breakthrough on the TAPI pIPeline?
3 Asian Development Bank (2014), Budget of the Asian Development Bank for 

2015. Available at: h  p://www.adb.org/sites/default/fi les/ins  tu  onal-document 
/151406/r171-14.pdf [Accessed: 02 May 2015].
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ფი ნან სურ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, რაც გუ ლის ხმობს მნიშ ვნე ლო ვან 
რის კებს. 

TAPI-ის მილ სა დე ნის თვის არის ორი მთა ვა რი ალ ტერ ნა ტი-
ვა: „მშვი დო ბი ა ნი მილ სა დე ნი“ ირან სა და ინ დო ეთს შო რის პა-
კის ტა ნის გავ ლით და ომან -ინ დო ე თის ოფ ში რუ ლი მილ სა დე ნი. 

„მშვი დო ბი ა ნი მილ სა დე ნი“ ირა ნის სამ ხრეთ პარ სი დან ინ დო ე-
თამ დე პა კის ტა ნის გავ ლით მო ი აზ რე ბო და და იყო ყვე ლა ზე და მა-
ი მე დე ბე ლი ვა რი ან ტი მა ნამ, სა ნამ 2012 წელს ირა ნის წი ნა აღ მდეგ 
სან ქცი ე ბი და წეს დე ბო და. ამ გად მო სა ხე დი დან ჩანს, რომ TAPI-ი 
არის „სან ქცი ე ბის გან შტო ე ბა“. ღი რე ბუ ლე ბა და ახ ლო ე ბით იმა ვე 
რა ო დე ნო ბა ზე მერ ყე ობს (7.5 მი ლი არ დი დო ლა რი).1 ჩი ნეთ მა უკ ვე 
გა ნაცხ ა და, რომ იგი და ა ფი ნან სებს ირა ნი- პა კის ტა ნის გა ზის მილ-
სა დე ნის შემ ცი რე ბულ პრო ექტს, რო მელ საც არ ექ ნე ბა არა ნა ი რი 
ტრან ზი ტი ავ ღა ნე თის გავ ლით (მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბა ლუ ჩის-
ტა ნი მო ი აზ რე ბა, რო გორც სატ რან ზი ტო სა კითხ ი) და მო სა ლოდ-

1 RT (2015), China to Build $2bn Iran-Pakistan PIPeline. Available at: h  p://rt.com/
business/248313-china-iran-pakistan-gas-pIPeline/ [Accessed: 02 May 2015].

რუკა 18. ზღვისქვეშა მილსადენი ირანიდან ინდოეთში
h  p://indianexpress.com/ar  cle/india/india-others/stuck-in-the-pipeline-a-4-bil-
lion-deep-sea-gas-project/
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ნე ლი არა ა, რომ აშ შ-ის გან მი ი ღონ ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა 
პა კის ტა ნის წი ნა აღ მდეგ. მად ლო ბა ჩი ნეთს მხარ და ჭე რი სათ ვის. 
ინ დო ეთ მა უკ ვე გა იყ ვა ნა „მშვი დო ბის მილ სა დე ნის“ უსაფ რთხო ე-
ბი სა და ფი ნან სუ რი სა კითხ ე ბის წი ნას წა რი ეტა პი.

სა ნაც ვლოდ, ინ დო ეთს შე უძ ლია მი ი ღოს გა ზის მო ცუ ლო ბა, 
ირა ნი -ო მა ნი -ინ დო ე თის მილ სა დე ნი სა გან, რომ ლის ოფ ში რუ ლი 
სექ ცია დაჯ დე ბა და ახ ლო ე ბით 4-5 მი ლი არ დი დო ლა რი. 

ამ შემ თხვე ვა ში, სატ რან ზი ტო რის კე ბი პა კის ტა ნის ჩარ თვის-
გან იქ ნე ბა შემ ცი რე ბუ ლი და გე ო პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბიც 
საგ რძნობ ლად შემ ცირ დე ბა.

ბო ლო ვა რა უ დებ ზე დაყ რდნო ბით, TAPI-ის ორი ალ ტერ ნა ტი-
უ ლი გზის მშე ნებ ლო ბის ღი რე ბუ ლე ბა TAPI-ის ღი რე ბუ ლე ბას გა-
და ა ჭარ ბებს და ახ ლო ე ბით 1 მი ლი არ დი დო ლა რით, რომ ლის ცდაც 
ნამ დვი ლად ღირს.

ამ შემ თხვე ვა ში ერ თა დერ თი სა ხელ მწი ფო, რო მე ლიც წა-
გე ბა ში იქ ნე ბა არის თურ ქმე ნე თი. აშ ხა ბა დის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
ოც ნე ბე ბი გა ნად გურ დე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, წა გე ბა შე საძ ლოა 
იყოს დრო ე ბი თი: მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ირანს აქვს გა ზის უდი-
დე სი რე ზერ ვი ქვეყ ნის შიგ ნით, ის წარ მო ად გენს ერ თ-ერთ უდი-
დეს მომ ხმა რე ბელს მსოფ ლი ო ში და აქვს ძა ლი ან და ბა ლი დო ნის 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, გან სა კუთ რე ბით, ქვეყ ნის ჩრდი ლო -აღ მო-
სა ვ ლეთ ნა წილ ში. ამი ტომ, გა საკ ვი რი არა ა, რომ მან გა ნაცხ ა და 
თურ ქმე ნე თის გა ზის ტრან ზიტ ზე თან ხმო ბა და მა ტე ბი თი ექ სპორ-
ტი სათ ვის, აქე დან FDI (A foreign direct Investment) მი ი ღებს სარ გე-
ბელს იმი სათ ვის, რომ მხა რი და უ ჭი როს ახა ლი ტრან ს-სა საზღ ვრო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რე ბი სა და სა სოფ ლო ტე რი ტო რი ე ბის გა ზი ფი ცი-
რე ბას რე გი ონ ში. 

ეს ყვე ლა ფე რი აშ კა რად და მო კი დე ბუ ლია ინ დო ე თი სა და პა-
კის ტა ნის მოთხ ოვ ნა ზე, ხო ლო ალ ტერ ნა ტი უ ლი LNG-ის მოხ მა რე-
ბის ღი რე ბუ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სცე ნა რი შე საძ ლოა არა წა-
ი შა ლოს, არა მედ, ერ თი შე ხედ ვით, გა მოჩ ნდეს კი დეც.
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2.4. პრო ექ ტის წა რუ მა ტებ ლო ბა

გაზ სა დე ნის თუქ მე ნე თი -ავ ღა ნე თი- პა კის ტა ნი -ინ დო ე თი (TAPI)  
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა კითხი და იძ რა მკვდა რი წერ ტი ლი-
დან ოც და ხუთ წლი ა ნი დის კუ სი ის შემ დეგ, რის შე დე გა დაც TAPI-ს 
თურ ქმე ნუ ლი მო ნაკ ვე თი შეს რუ ლე ბის სტა დი ა ზე გა და ვი და. 2015 
წლის დე კემ ბერ ში თურქ მე ნე თის ქა ლაქ მარ ში, დე და ქა ლა ქი აშ ხა-
ბა დი დან 311 კმ-ში, გა ი მარ თა TAPI-ის გაზ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბის-
თვის სა ძირ კვლის ჩაყ რის ცე რე მო ნი ა. ამ გრან დი ო ზულ მოვ ლე ნას 
ეს წრე ბოდ ნენ თურქ მე ნე თის ლი დე რი გურ ბან გუ ლ ბერ დი მუ ჰა მე-
დო ვი, პა კის ტა ნის პრე მი ერ -მი ნის ტრი ნა ვაზ შა რი ფი, ავ ღა ნე თის 
პრე ზი დენ ტი აშ რაფ გა ნი აჰ მა ძაი და ინ დო ე თის ვი ცე- პრე ზი დენ-
ტი მუ ჰამ მად ჰა მიდ ან სა რი. პრო ექ ტის ჩა ნა ფიქ რის მი ხედ ვით, 
ბუ ნებ რი ვი აი რის მი წო დე ბა იგეგ მე ბა თურქ მე ნე თის სა ბა დო 
გალ კი ნი ში დან ინ დო ე თის ფა ზილ კას პრო ვინ ცი ამ დე (პენ ჯა ბი). 
გაზ სა დე ნის ტრა სა გა ივ ლის გე რატს, კან და გარს (ავ ღა ნე თი), კვე-
ტუს და მულ თანს (პა კის ტა ნი), ხო ლო შემ დეგ აღ წევს ინ დო ე თის 
საზღ ვარს. 2015 წლის 13 დე კემ ბერს თურ ქმე ნეთ მა და იწყო მუ-
შა ო ბა თა ვი სი ტე რი ტო რი ის გაზ სა დე ნის 214 კმ-ი ან მო ნაკ ვეთ ზე. 
ავ ღა ნეთ ში გაზ სა დე ნის სიგ რძე 773 კმ-ი ა, პა კის ტან ში – 827 კმ. 
სრულ დე ბა პენ ჯაბ ში (ინ დო ე თი).

წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში, TAPI-ის გაზ სა დე-
ნი გან კუთ ვნი ლი იქ ნე ბა ბუ ნებ რი ვი აი რის 33 მლრდ კუ ბა მეტ რის 
ტრან სპორ ტი რე ბის თვის გალ კი ნი შის უზარ მა ზა რი სა ბა დო დან 
მე ზო ბელ რე გი ო ნებ ში, რომ ლე ბიც გა ნიც დი ან ენერ გი ის ნაკ ლე-
ბო ბას. ეს გაზ სა დე ნი ავ ღა ნე თის თვის და პა კის ტა ნის თვის უზ-
რუნ ველ ყოფს ერ თგვარ ენერ გე ტი კულ სიმ ყა რეს, ასე ვე, ხელს შე-
უწყ ობს ინ დო ე თის ეკო ნო მი კას უზ რუნ ველ ყოს სა კუ თა რი მზარ დი 
ენერ გე ტი კუ ლი მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი. TAPI მი აწ ვდის ავ ღა ნეთს დღე- 
ღა მის გან მავ ლო ბა ში ბუ ნებ რი ვი აი რის 14 მლნ სტან დარ ტულ კუ-
ბა მეტრს, მა შინ რო დე საც ინ დო ე თი და პა კის ტა ნი მი ი ღე ბენ დღე- 
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ღა მე ში 38 მლნ კუ ბა მეტრს. მთლი ა ნო ბა ში, TAPI-ის სიმ ძლავ რე შე-
ად გენს 90 მლნ სტან დარ ტულ კუ ბა მეტრს დღე- ღა მე ში.

თუმ ცა TAPI-ის გაზ სა დე ნის პრო ექ ტი ფი ნან სუ რად უნ და იქ-
ნეს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, ხო ლო აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის მი-
ხედ ვით TAPI-ის მი ახ ლო ე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს, რო გორც 
მი ნი მუმ, 10 მლრდ ამე რი კულ დო ლარს. 2016 წლის თე ბერ ვალ ში 
სტამ ბოლ ში ოთხ ი ვე მო ნა წი ლე ქვეყ ნის ლი დერ მა ხე ლი მო ა წე რა 
TAPI-ის გაზ სა დენ თან და კავ ში რე ბულ სა ინ ვეს ტი ციო ხელ შეკ რუ-
ლე ბას. რო გორც აღ ნიშ ნუ ლია სა ა გენ ტო „რე ი ტე რი“-ს დე კემ ბრის 
სტა ტი ა ში, „TAPI-ის მშე ნებ ლო ბა მიმ დი ნა რე ობს სა ხელ მწი ფო კომ-
პა ნი ის „თურ ქმენ გა ზი“ -ის მხა რდა ჭე რით და ჯერ ჯე რო ბით არ-
ცერ თი მსოფ ლიო ენერ გე ტი კუ ლი კომ პა ნია არ და ინ ტე რე სე ბუ-
ლა ამ პრო ექ ტით, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა და ახ ლო ე ბით შე ად გენს 
2016 წლის თურ ქმე ნე თის ბი უ ჯე ტის მე სა მედს“. „თურ ქმენ გა ზი“ 
იქ ნე ბა კონ სორ ცი უ მის ლი დე რი და მი ი ღებს წი ლის 85%-ს. გარ და 
ამი სა “GAIL” (ინ დო ე თი), “ISGS” (პა კის ტა ნი) და “Afghan Gas Enterprise 
(AGE)” (ავ ღა ნე თი) ჩა დე ბენ თი თო ე უ ლი 5 %-ს. სა ინ ვეს ტი ციო შე-
თან ხმე ბით, სა მი მო ნა წი ლე ქვეყ ნის თი თო ე ულ მა წევ რმა უნ და 
მი ი ღოს წი ლის 5%, რაც გუ ლის ხმობს ყვე ლა მხა რის გან თავ და-
პირ ვე ლი ფუ ლის ჩა დე ბის სა ჭი რო ე ბას, რაც თი თო ე უ ლის თვის შე-
ად გენს მი ახ ლო ე ბით 200 მლნ დო ლარს. გარ და ამი სა, აზი ის გან-
ვი თა რე ბის ბან კი წარ მოდ გე ნი ლია სამ დივ ნო სა და TAPI-ის ტრან-
საქ ცი ე ბის კონ სულ ტან ტის სა ხით.

 აშ ხა ბა დი თვლის, რომ გაზ სა დე ნის ექ სპლო ა ტა ცია და იწყ ე-
ბა 2019 წლის დე კემ ბერ ში, ასე ვე დიდ იმე დებს ამ ყა რებს TAPI-ის 
პრო ექ ტზე, რის გა მოც მთავ რო ბამ გა დაწყ ვი ტა პრო ექ ტის ღი რე-
ბუ ლე ბის 85% შე ე ტა ნა თურ ქმე ნე თის ში და წყა რო ე ბი დან. ცხა-
დი ა, რომ ეს ნა ბი ჯი წინ წას წევს TAPI-ის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე-
ბას. მაგ რამ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ გაზ სა დე ნის 
სატ რან ზი ტო ქვე ყა ნა უსაფ რთხო ე ბის მხრივ მძი მე ვი თა რე ბა ში ა, 
რად გან ავ ღა ნე თის პრობ ლე მა ჯერ კი დევ მო უგ ვა რე ბე ლი ა.
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2.5. პროექტის უპირატესობების ანალიზი

გაზ სა დე ნი TAPI იწყ ე ბა თურ ქმე ნეთ ში, მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერთ 
ყვე ლა ზე იზო ლი რე ბულ ქვე ყა ნა ში, შემ დეგ გა დის პო ლი ტი კუ-
რად არას ტა ბი ლურ და არა უ საფ რთხო ავ ღა ნეთ ზე, ხო ლო შემ-
დეგ უახ ლოვ დე ბა ორ ქვე ყა ნას, რო მელ თაც რთუ ლია ვუ წო დოთ 
პარ ტნი ო რე ბი – პა კის ტა ნი და ინ დო ე თი. შე სა ბა მი სად, ცხა დი ა, 
რომ ცენ ტრა ლუ რი და სამ ხრეთ აზი ის და მა კავ ში რე ბე ლი ბმუ ლის 
შექ მნის მცდე ლო ბის შემ თხვე ვა ში, პრო ექტს ელის რი გი სირ თუ-
ლე ე ბი. მი უ ხე და ვად ამი სა, პრო ექ ტის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის 
შემ თხვე ვა ში, შე დე გე ბი არა მხო ლოდ ეკო ნო მი კურ კე თილ დღე ო-
ბას შე უწყ ობს ხელს წევრ ქვეყ ნებ ში, არა მედ გზას გა უ კა ფავს თა-
ნამ შრომ ლო ბის ახალ პერ სპექ ტი ვებს. მაშ ასე, ავ ღა ნეთს თა ვი სი 
ელექ ტრო ე ნე რე გი ის სიმ ძლა ვრის და წარ მო ე ბის გა საზ რდე ლად 
ესა ჭი რო ე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი ენერ გი ის წყა რო. პა კის ტან შიც 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის ნაკ ლე ბო ბაა და თა ვი სი მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის-
თვის ესა ჭი რო ე ბა და მა ტე ბი თი სიმ ძლავ რე. პა კის ტან ში ელექ ტრო-
ე ნერ გი ის ნაკ ლე ბო ბა გა მოწ ვე უ ლია რა მო დე ნი მე ფაქ ტო რით, მათ 
შო რის, გა ზის მი წო დე ბის შემ ცი რე ბით და (თუ არ ჩავ თვლით CASA 
1000) ენერ გი ის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა როს არარ სე ბო ბით. ინ დო ე-
თი, მო სახ ლე ო ბის მა ღა ლი სიმ ჭიდ რო ვი სა და ეკო ნო მი კის ზრდის 
შე დე გად, იმა ვე პრობ ლე მებს აწყ დე ბა. TAPI – სა მო მავ ლოდ, რე-
გი ო ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის პრო ექ ტი გაზ რდი ლი ინ ვეს ტი ცი ე-
ბით, ხელს შე უწყ ობს ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას და ვაჭ რო ბის 
გან ვი თა რე ბას, გა ა თა ნაბ რებს მო ნა წი ლე თა წილს და მხარს და უ-
ჭერს რე გი ო ნულ სტა ბი ლუ რო ბა სა და უსაფ რთხო ე ბას. იმის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, რომ გა ზი წარ მო ად გენს საწ ვა ვის ეკო ლო გი უ რად 
სუფ თა სა ხე ო ბას, TAPI-ის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე ამ ცი რებს 
გა რე მოს თვის ზი ა ნის მი ყე ნე ბის დო ნეს. თურ ქმე ნეთს, რო მე ლიც 
ფლობს ბუ ნებ რი ვი აი რის მსოფ ლი ო ში სი დი დით მე ოთხე სა ბა-
დოს, გა სას ვლე ლი აქვს მხო ლოდ ირა ნის, რუ სე თი სა და ჩი ნე თის 
ბაზ რებ ზე. ავ ღა ნე თის შემ თხვე ვა ში, TAPI-ის პრო ექ ტი ად გი ლობ-
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რივ მო სახ ლე ო ბას შე უქ მნის სა მუ შაო ად გი ლებს და შე იძ ლე ბა 
მოხ სნას ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და ძა ბუ ლო ბა.

თა ვის მხრივ, პა კის ტა ნის მთავ რო ბა TAPI-ის გაზ სა დე ნის გაყ-
ვა ნას გა ნი ხი ლავს მნიშ ვნე ლო ვან პრო ექ ტად, რო მე ლიც გუ ლის-
ხმობს თა ნამ შრომ ლო ბის ახა ლი ეპო ქის დაწყ ე ბას რე გი ო ნულ და 
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ებ ზე. რე გი ო ნულ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე სა-
უბ რი სას უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ჩი ნეთ საც გა აჩ ნია ეკო ნო მი კუ რი 
ინ ტე რე სე ბი ავ ღა ნეთ სა და პა კის ტან ში. მა გა ლი თად, პრო ექ ტი 
“China Metallurgical Group Corpora  on” (CMGC), რო მე ლიც მუ შა ობს 
უზარ მა ზა რი სპი ლენ ძის სა ბა დოს ხა ზით აი ნაკ ში ლო გა რის პრო-
ვინ ცი ა ში (ავ ღა ნე თი), სა დაც უკ ვე მიმ დი ნა რე ობს მო სამ ზა დე ბე-
ლი სა მუ შა ო ე ბი. TAPI-ის გაზ სა დე ნის პრო ექტს დი დი მნიშ ვნე ლო-
ბა აქვს მა და ნის და მუ შა ვე ბის ტექ ნო ლო გი ის თვის. ეს მო ითხ ოვს 
დი დი მე ტა ლურ გი უ ლი სა წარ მოს მშე ნებ ლო ბას, რო მე ლიც თა ვის 
მხრივ მო ითხ ოვს საწ ვავს.

აღ ნიშ ნუ ლი კომ ბი ნა ტი, სხვა მა და ნის და მუ შა ვე ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი დარ გე ბის მსგავ სად – ფო ლად მდნო ბი და ნავ თობ გა და-
მა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხნე ბი – შე იძ ლე ბა გახ დნენ TAPI-ის გაზ სა დე ნის 
მი ერ მი წო დე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი აი რის ძი რი თა დი მომ ხმა რებ ლე ბი. 
ამ რი გად, TAPI ხდე ბა ჩი ნე თის ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბის გამ ტა-
რი მე ქა ნიზ მი ავ ღა ნეთ ში. გარ და ამი სა, ინ დო ეთ საც და პა კის ტან-
საც სჭირ დე ბათ გრძელ ვა დი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი თა ვი ან თი 
მუდ მი ვად მზარ დი ენერ გი ის მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის თვის. მი წო დე ბის 
დე ფი ცი ტი გან სა კუთ რე ბით, ელექ ტრო მო მა რა გე ბის, არ სე ბი თად 
ანე ლებს ორი ვე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ ზრდას. სამ ხრეთ აზი ა ში ბუ-
ნებ რი ვი აი რი სწრა ფად იძენს მნიშ ვნე ლო ბას ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
წარ მო ე ბის თვის ძი რი თა დი საწ ვა ვის სა ხით. გა ზის ელექ ტრო სად-
გუ რებს ნაკ ლე ბი ხარ ჯე ბი სჭირ დე ბა, ვიდ რე ენერ გი ის წარ მო ე-
ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბას, ისე თე ბის რო-
გო რი ცა ა: ატო მუ რი სად გუ რე ბი, ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბი 
და ქვა ნახ ში რის ელექ ტრო სად გუ რე ბი. გა ზის ტურ ბი ნე ბი მე ტად 
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სრულ ყო ფი ლია და შე უძ ლი ათ სწრა ფად მო ახ დი ნონ რე ა გი რე ბა 
ჭარ ბი მოთხ ოვ ნე ბის არ სე ბო ბი სას. ასე ვე გა ზის ელექ ტრო სად გუ-
რე ბი მთლი ა ნო ბა ში უფ რო ია ფი ა, ვიდ რე საწ ვა ვის ან დი ზე ლის, 
რო მელ თაც ხში რად იყე ნე ბენ ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის თვის 
ინ დო ეთ სა და პა კის ტან ში. რო გორც წე სი, სამ ხრეთ აზი ა ში ენერ-
გი ის დე ფი ცი ტის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი 
მე თო დი ეფუძ ნე ბა გა ზის ელექ ტრო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბას.

აშ შ-ის სა ხელ მწი ფო მდივ ნის თა ნა შემ წის მო ად გი ლე „სამ-
ხრეთ და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის საქ მე თა ბი უ რო“, დე ნი ელ რო ზენ-
ბლი უ მი, და დე ბი თად გა მო ეხ მა უ რა TAPI-ის პრო ექტს. „პირ ველ 
რიგ ში, აშშ მხარს უჭერს TAPI-ის პრო ექტს, რად გან, ჩვე ნი აზ რით, 
მას გა აჩ ნია ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რთხო ე ბის კონ ტექ სტში რე გი ო-
ნის ტრან სფორ მა ცი ის პო ტენ ცი ა ლი ქვეყ ნე ბის თვის და სა ვაჭ რო 
კავ ში რე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ჩვენ ასე ვე ვთვლით, რომ მო ცე-
მუ ლი პრო ექ ტი იქ ნე ბა წარ მა ტე ბუ ლი მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, 
თუ ისი ნი მას გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ სტა ბი ლუ რი ფი ნან სუ რი მხარ-
და ჭე რის სა ფუძ ველ ზე. ამი ტომ გვინ და წა ვა ხა ლი სოთ სა ერ თა-
შო რი სო ენერ გე ტი კუ ლი კომ პა ნი ის ჩარ თვა TAPI-ის პრო ექ ტში, 
რო მე ლიც პრო ექ ტის ლი დე რის სა ხით იქ ნე ბო და წარ დგე ნი ლი. 
წარ სულ ში ანა ლო გი უ რი პრო ექ ტე ბის თვის მსგავ სი ხერ ხი მუ შა-
ობ და და, ჩვე ნი აზ რით, ეს აუ ცი ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტია პრო ექ ტის 
სის რუ ლე ში მო საყ ვა ნად“.

თუ პრო ექ ტი წარ მა ტე ბით დას რულ დე ბა, მას შე ეძ ლე ბა მე ტი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა ავ ღა ნეთ სა და პა კის ტან ში. სა ხელ მწი ფო 
ბი უ ჯე ტის გაზ რდა სატ რან ზი ტო გა და სა ხა დე ბის ხარ ჯზე, ასე ვე, 
ხელს შე უწყ ობს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ კე თილ დღე ო ბას.

მე ო რე მხრივ, TAPI-ის პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბის ყვე ლა ეტაპ-
ზე მო ნა წი ლე ო ბა ზე მზად ყოფ ნას გა მოთ ქვამ და რუ სე თიც. 2014 
წლის მა ის ში კას პი ის ზღვის აუზ ში მე ხუ თე სა ერ თა შო რი სო გა ზის 
კონ გრე სის დროს, მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რის თა ნა შემ წემ არ კა-
დი დვორ კო ვიჩ მა გა მო თქვა და ინ ტე რე სე ბა რუ სუ ლი ენერ გე ტი-
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კუ ლი კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა ზე. თუმ ცა, სი ნამ დვი ლე ში 
რუ სე თი არ მო ნა წი ლე ობს TAPI-ის პრო ექ ტში და გა ნი ხი ლავს მას, 
რო გორც სა შიშ რო ე ბას მი სი გავ ლე ნის თვის ცენ ტრა ლუ რი აზი-
ის ენერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე. ახ ლა რუ სე თი გეგ მავს გაზ სა დე ნის 
გაყ ვა ნას სინ ცზი ა ნი დან ინ დო ეთ ში. მე ტიც, რუ სე თის ბო ლოდ რო-
ინ დე ლი შე თა ვა ზე ბა გაზ სა დე ნის გაყ ვა ნის შე სა ხებ ირა ნი დან პა-
კის ტან ში არის სა კუ თა რი გავ ლე ნის ზრდის მცდე ლო ბა პა კის ტან-
ში, აგ რეთ ვე ხერ ხი გა ვი დეს ინ დო ე თის ენერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე. 
რო გორც ჩანს, რუ სე თი ცდი ლობს შექ მნას რაც შე იძ ლე ბა მე ტი 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი მარ შრუ ტი იმ შემ თხვე ვის თვის, თუ TAPI-ის პრო-
ექ ტი ჩა იშ ლე ბა 2019 წლამ დე.

2.6. წინააღმდეგობების გორგალი და TAPI

TAPI-ის გაზ სა დე ნის და დე ბით და ოპ ტი მის ტურ მო ლო დი-
ნებ თან ერ თად, ასე ვე არ სე ბობს რი გი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის, რომ-
ლი თაც შე საძ ლე ბე ლია პრო ექ ტის ჩიხ ში შეყ ვა ნა. რაც შე ე ხე ბა 
პრობ ლე მებს, ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ავ ღა ნეთ სა და პა კის ტან-
ში უსაფ რთხო ე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი, და ფი ნან-
სე ბის და მი სი გა ნა წი ლე ბის სა კითხ ე ბი, ასე ვე გე ო პო ლი ტი კუ რი 
პრობ ლე მე ბი. 

უსაფ რთხო ე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია მრა ვა ლი 
წლის გან მავ ლო ბა ში ვერ და რე გუ ლირ და და ცხა დი ა, რომ ის ქმნის 
დიდ დაბ რკო ლე ბას TAPI-ის პრო ექ ტის თვის. ავ ღა ნეთ ში არ სე ბუ ლი 
უსაფ რთხო ე ბის მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, პრო ექ ტის დას რუ ლე ბას 
მნიშ ვნე ლო ვან საფ რთხეს უქ მნის თა ლი ბა ნის მოძ რა ო ბა. გა და უჭ-
რელ პრობ ლე მად რჩე ბა ჩრდი ლო ეთ ავ ღა ნე თის უსაფ რთხო ე ბა, 
კერ ძოდ, თურ ქმე ნეთ -ავ ღა ნე თის საზღ ვა რი. ავ ღა ნე თის ლი დერ მა 
აშ რაფ გა ნიმ გაზ სა დე ნის უსაფ რთხო ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით 
შეს თა ვა ზა 7000 ჯა რის კა ცის გან ლა გე ბა. პა კის ტა ნის პრო ვინ ცია 
ბა ლუ ჩის ტანს სა დაც თა ლი ბა ნის მოძ რა ო ბის ლი დერ თა და მო-
ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბა არის ფეხ მო კი დე ბუ ლი, ასე ვე ექ მნე ბა 
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უსაფ რთხო ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პრობ ლე მა. რა გა საკ ვი რი ა, თურ-
ქმე ნე თი გა იყ ვანს გაზ სა დე ნის მი სე ულ ნა წილს, მაგ რამ გა ვა საკ-
მა ოდ დი დი დრო, სა ნამ პა კის ტა ნი და ინ დო ე თი შეს ძლე ბენ სარ-
გებ ლის მი ღე ბას თურ ქმე ნე თის გა ზის გან.

მე ტიც, პრო ექ ტის ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სუ რი ნა წი ლი 10 მლრდ 
დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბით რჩე ბა გა უ გე ბა რი, რად გან თურ ქმე ნეთ-
მა უა რი გა ნუცხ ა და უცხ ო ურ კომ პა ნი ებს თა ვის გა ზის სა ბა დო-
ე ბი დან წი ლის მი ღე ბა ზე. ამის შე დე გად, ყვე ლა მსხვილ მა ევ რო-
პულ მა და და სავ ლურ მა ენერ გე ტი კულ მა კომ პა ნი ამ ინ ტე რე სი 
და კარ გა TAPI-ის პრო ექ ტის მი მართ. მთავ რო ბა აცხ ა დებს, რომ 
გა ზის სა ბა დო ე ბი სა ერ თო ეროვ ნულ რე სურსს წარ მო ად გენს და 
მთავ რო ბას უნ და შე ეძ ლოს მი სი სრუ ლი კონ ტრო ლი. გარ და ამი-
სა, თუ პრო ექ ტი წარ მა ტე ბით დას რულ დე ბა, ინ დო ეთ სა და პა-
კის ტანს შო რის ურ თი ერ თო ბებ მა შე იძ ლე ბა შექ მნან და მა ტე ბი თი 
პრობ ლე მე ბი. სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ფაქ ტი ა, რომ ინ დო- პა კის-
ტა ნუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი გარ თუ ლე ბუ ლია რი გი ის ტო რი უ ლი და 
პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბის გა მო. ამ მხრივ, პა კის ტან ზე გა მა ვა ლი 
გაზ სა დე ნი ასე ვე შე იძ ლე ბა გახ დეს პო ლი ტი კუ რი ია რა ღი ინ დო ე-
თის წი ნა აღ მდეგ და ძა ბუ ლი ვი თა რე ბის არ სე ბო ბა ში ამ ქვეყ ნებს 
შო რის.

2.7. უსაფრთხოების სფერო

ინ დო ე თის ბა ზა რი ღიაა და მზა დაა იხა დოს თან ხა ბუ ნებ რივ 
აირ ზე, ხო ლო თურ ქმე ნე თი, თა ვის მხრივ, მზა დაა შე ავ სოს გაზ სა-
დე ნი. გაზ სა დენს ასე ვე შე უძ ლია შე არ ბი ლოს პო ლი ტი კუ რი სი ტუ-
ა ცია ავ ღა ნეთ ში, გა ა უმ ჯო ბე სოს ურ თი ერ თო ბე ბი ინ დო ეთ სა და 
პა კის ტანს შო რის, მთელ რე გი ონ ში გა ზარ დოს სა მუ შაო ად გი ლე-
ბის რა ო დე ნო ბა, ყვე ლა მო ნა წი ლე ქვეყ ნის ბი უ ჯე ტი და მო ი ზი-
დოს მე ტი ინ ვეს ტი ცი ა.

თუმ ცა უსაფ რთხო ე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია იწ ვევს 
შეშ ფო თე ბას, რად გან გაზ სა დე ნის ტრა სა გა დის ავ ღა ნე თის ერთ-
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ერთ საფ რთხის შემ ცვლელ მო ნაკ ვეთ ზე, კერ ძოდ, სამ ხრე თით, 
სა დაც მოძ რა ო ბა „თა ლი ბა ნი“ ფლობს მნიშ ვნე ლო ვან კონ ტროლს. 
თა ვის მხრივ, ავ ღა ნე თი უზ რუნ ველ ყოფს გაზ სა დე ნის ტრა სის და-
სა ცა ვად 7000 ჯა რის კაცს, რაც ნიშ ნავს სა დე ნის ყო ველ კი ლო-
მეტ რზე 10 ჯა რის კა ცის გან ლა გე ბას. ეს უჩ ვე ნებს პრო ექ ტი სად მი 
ავ ღა ნე თის დიდ და ინ ტე რე სე ბას და ასა ხავს მთავ რო ბის ძა ლის-
ხმე ვას გაზ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. რთუ ლი 
ვი თა რე ბი დან ერ თ-ერ თი გა მო სა ვა ლი შე იძ ლე ბა იყოს კონ სტრუქ-
ცი უ ლი დი ა ლო გის გა მარ თვა ავ ღა ნურ მთავ რო ბა სა და მოძ რა ო ბა 
„თა ლი ბა ნის“ ლი დე რებს შო რის. მთლი ა ნო ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი პრო-
ექ ტი მო ი ტანს დიდ სარ გე ბელს და ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი ვი თა-
რე ბა დას ტა ბი ლურ დე ბა. ად გი ლობ რივ ლი დე რებს და „თა ლი ბანს“ 
შე უძ ლი ათ ავ ღა ნეთ ში მიმ დი ნა რე პრო ცეს ში მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო-
ბა და იგ რძნონ სა კუ თა რი თა ვი უზარ მა ზა რი პრო ექ ტის ნა წი ლად. 
სარ გე ბე ლი შე იძ ლე ბა გახ დეს ქვეყ ნე ბის მი ერ ერ თობ ლი ვი ტრან-
ზი ტუ ლი გა და სა ხა დე ბი. თუ მშვი დო ბი ა ნი მო ლა პა რა კე ბე ბი მო ი-
ტანს საგ რძნობ შე დე გებს, მა შინ გაზ სა დე ნის პრო ექ ტი შე იძ ლე-
ბა წარ მა ტე ბუ ლად ჩა ით ვა ლოს. გარ და ამი სა, უნ და გვახ სოვ დეს, 
რომ TAPI-ის შე სა ხებ მო ლა პა რა კე ბე ბი იყო დაწყ ე ბუ ლი 90-ი ან 
წლებ ში და ყვე ლა გან ხილ ვა პრო ექ ტის შე სა ხებ და მის მო მა ვალ-
ზე მიმ დი ნა რე ობ და იმ დრო ინ დელ მთავ რო ბა სა და თა ლი ბანს შო-
რის. 90-ი ან წლებ ში ისი ნი იყ ვნენ და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი და უდა ვოდ 
ახ ლაც იქ ნე ბი ან და ინ ტე რე სე ბულ ნი, რო დე საც ქვე ყა ნას ესა ჭი-
რო ე ბა დი დი გარ დაქ მნე ბი. თუ „თა ლი ბა ნი“ იქ ნე ბა და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი და მი ი ღებს პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ო ბას ეს მო უ ტანს სარ გე-
ბელს მთელ ავ ღა ნეთს, ხო ლო გაზ სა დე ნი უსაფ რთხოდ გა ივ ლის 
მის ტე რი ტო რი ა ზე.

გაზ სა დე ნის ცენ ტრა ლუ რი აზი ა- ჩი ნე თი და თურ ქმე ნე თი -ირა-
ნი შე იძ ლე ბა იქ ცეს წარ მა ტე ბუ ლი პრო ექ ტის კარგ მა გა ლი თად, 
მაგ რამ ორი ვე პრო ექ ტი ფი ნან სდე ბო და და იმარ თე ბო და მიმ ღე ბი 
ქვეყ ნე ბის მი ერ. ტრან სკას პი უ რი გაზ სა დე ნიც არის პრო ექ ტი, რო-
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მე ლიც გახ სნის ევ რო კავ ში რის გა ზის ბა ზარს თურ ქმე ნე თის გა-
ზის სა ბა დოს თვის.

მე ო რე მხრივ, TAPI შე იძ ლე ბა გარ და იქ მნას არა ე ფექ ტურ პრო-
ექ ტად, რად გან თურ ქმე ნე თი გა იყ ვანს თა ვის გაზ სა დენს ავ ღა ნე-
თის საზღ ვრამ დე და და ე ლო დე ბა კონ ფლიქ ტის და პრობ ლე მე ბის 
დას რუ ლე ბას მომ დევ ნო ქვე ყა ნა ში. რა თქმა უნ და, შე იძ ლე ბა ვი-
მე დოვ ნოთ ოპ ტი მის ტურ სცე ნარ ზე, თუმ ცა, თა ლი ბან თან და კავ-
ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა ვერ გა და იჭ რე ბა მოკ ლე ხან ში, მა ნამ სა ნამ 
არ გა ი მარ თე ბა კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გი. პრო ექ ტის ბი უ ჯე ტის 
ფორ მი რე ბა და და ფი ნან სე ბა დღემ დე იწ ვევს ეჭ ვებს. ად რე თურ-
ქმე ნე თი ფრან გულ კომ პა ნი ას “Total”-ს გა ნი ხი ლავ და და სთა ვა-
ზობ და მას კონ სორ ცი უ მის ლი დე რო ბას. უეც რად თურ ქმე ნე თის 
მხა რემ შეწყ ვი ტა მო ლა პა რა კე ბე ბი და გა მო აცხ ა და სა კუ თა რი თა-
ვი პრო ექ ტის ლი დე რად. თუმ ცა ეს შე იძ ლე ბა ნიშ ნავ დეს იმას, რომ 
კომ პა ნი “Total”-მა იგ რძნო საფ რთხე და პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც 
თან მო აქვს პრო ექტს და უა რი გა ნაცხ ა და მრა ვალ მი ლი არ დი ან 
და ფი ნან სე ბა ზე. ხო ლო 2014 წლის 20 ოქ ტომ ბერს ავი ა კა ტას ტრო-
ფის შე დე გად TOTAL-ის პრე ზი დენ ტი Christophe de Margerie იღუ პე-
ბა მოს კო ვის აე რო პორ ტში. ცნო ბი ლი ა, რომ TAPI-ის გაზ სა დე ნის 
გაყ ვა ნა ხორ ცი ელ დე ბა სა ხელ მწი ფო კომ პა ნი ის „თურ ქმენ გა ზის“ 
მი ერ და ჯერ ჯე რო ბით არ ცერ თი მსოფ ლიო გა ზის კომ პა ნია არ 
და ინ ტე რე სე ბუ ლა პრო ექ ტით, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს 
თურ ქმე ნე თის 2016 წლის ბი უ ჯე ტის მე სა მედს. ახ ლა თურ ქმე-
ნეთ მა მი სი ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად აქ ცენ ტი 
უნ და გა და ი ტა ნოს შე თან ხმე ბის და დე ბა ზე სა ერ თა შო რი სო ენერ-
გე ტი კულ გი გან ტებ თან. ამ ჟა მად TAPI-ის პრო ექ ტში შემ ჩნე უ ლი 
კომ პა ნია არის “Dragon Oil” (დუ ბა ი), რო მე ლიც აწარ მო ებს ნავ თობს 
თურ ქმე ნე თის კას პი ის შელ ფზე. თურ ქმე ნუ ლი ნა წი ლის ხარ ჯე ბის 
85% შე ად გენს 8,5 მლრდ ამე რი კულ დო ლარს, ამი ტომ სა უ კე თე სო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იქ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ის მო ძებ ნა პარ-
ტნი ო რო ბის თვის კონ სორ ცი უმ ში ან შე თან ხმე ბის და დე ბა სა ერ თა-
შო რი სო დო ნორ თან.
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რეკომენდაციები:
 მრა ვალ მხრი ვი მოლ პა რა კე ბე ბე ბის ჩა ტა რე ბა და ურ თი ერ თ-

სა რ გებ ლი ა ნი კომ პრო მი სის მო ძებ ნა ავ ღა ნეთ ში უსაფ რთხო-
ე ბის პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად.

 გაზ სა დე ნის ტრა სის უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ-
ნით შე თან ხმე ბის და დე ბა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან სატ-
რან ზი ტო გა და სა ხა დე ბის ერ თობ ლივ მოხ მა რე ბა ზე.

 შე თან ხმე ბის და დე ბა სა ერ თა შო რი სო ენერ გე ტი კულ კომ პა-
ნი ას თან პრო ექ ტის ხარ ჯებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად და 
შე უ ნე ლებ ლად გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.

 სა ერ თა შო რი სო კონ სორ ცი უ მის და მხა რე ბით „თურ ქმენ გა ზი“ 
შე იძ ლე ბა გახ დეს პრო ექ ტის ლი დე რი.
TAPI-ის გაზ სა დე ნის ოპ ტი მის ტუ რი სცე ნა რი შემ დე გი ა, ავ ღა-

ნუ რი მთავ რო ბა კომ პრო მის ზე მი დის „თა ლი ბა ნის“ ლი დე რებ თან 
და ხდის მათ პრო ექ ტის ნა წი ლად, რად გან „თა ლი ბა ნი“ და საწყ ი-
სი დან ვე იყო შე საძ ლო მო ნა წი ლე პარ ტნი ო რი გაზ სა დე ნის გან-
ხილ ვა ში. გარ და ამი სა, ობი ექ ტის მშე ნებ ლო ბის თვის გა წე ულ 
ხარ ჯებ ში მო ნა წი ლე ო ბის თვის „თურ ქმენ გაზ მა“ და დო შე თან ხმე-
ბა სა ერ თა შო რი სო ენერ გე ტი კულ სპონ სორ თან. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
პუნ ქტე ბის შეს რუ ლე ბა TAPI-ის გაზ სა დე ნის პრო ექტს გახ დის რე-
ა ლურს და მას ექ ნე ბა შან სი და იწყ ოს ფუნქ ცი ო ნი რე ბა 2019 წლი-
დან რო გორც იყო და გეგ მი ლი.

2.8. არაუსაფრთხო გაზსადენი!

მა ლე გა მო აცხ ა დე ბენ ტენ დერს TAPI-ის პრო ექ ტში ლი დე-
რის არ ჩე ვა ზე. რა რის კე ბი ახ ლავს თან მის გან ხორ ცი ე ლე ბას? 
რო გორ მო იქ ცე ვი ან რე გი ო ნა ლუ რი მო თა მა შე ე ბი?

სა ერ თა შო რი სო მას მე დია აცხ ა დებს, რომ ახ ლო მო მა ვალ ში 
იქ ნე ბა გა მოცხ ა დე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ტენ დე რი TAPI-ის გაზ-
სა დე ნის პრო ექ ტში კონ სორ ცი უ მის ლი დე რის არ ჩე ვან ზე. ამის 
შე სა ხებ იტყ ო ბი ნე ბა თურ ქმე ნე თის ნავ თობ -ა ი რის წარ მო ე ბის 
და მი ნე რა ლუ რი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტრო, რომ ლის გე ო პო-
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ლი ტი კურ მა და ში და პრო ცე სებ მა უბიძ გა თურ ქმე ნეთს TAPI-ის 
გაზ სა დე ნის გან ხორ ცი ე ლე ბის კენ?

თურ ქმე ნე თი, რო მე ლიც ფლობს ბუ ნებ რი ვი აი რის შთამ ბეჭ-
დავ მა რაგს, ცნო ბი ე რად ატა რებს შე კა ვე ბულ პო ლი ტი კას გა რე 
სფე რო დან, რაც ადას ტუ რებს მის იზო ლი რე ბულ პო ლი ტი კას. 

მთავ რო ბის შეც ვლით გა რე მო ში მიმ დი ნა რე ფრთხი ლი ნა ბი-
ჯე ბის კურ სმა შე ი ნარ ჩუ ნა თა ვი სი აქ ტუ ა ლო ბა. თუმ ცა საგ რძნო-
ბი რყე ვე ბი ნავ თობ -ა ი რის ბა ზარ ზე, ახა ლი მარ შრუ ტე ბის გაყ ვა-
ნა სა და დაპ რო ექ ტე ბა ში მე ზობ ლე ბის აქ ტი ვი ზა ცი ა, შთამ ბეჭ და ვი 
სა ბა დო ე ბის მა რა გის ექ სპლუ ა ტა ცი ა, რიგ ქვეყ ნებ ში რომ ლე ბიც 
ით ვლე ბა ენერ გო მა ტა რე ბლის პერ სპექ ტი ულ მიმ წო დებ ლე ბად 
ერ თგვა რი მო ბი ლო ბის კენ უბიძ გებს თურ ქმე ნეთს.

თუ მი ვაქ ცევთ ყუ რადღ ე ბას, რომ ქვე ყა ნას, რომ ლის ეკო ნო-
მი კა ეფუძ ნე ბა ნედ ლე ულს და ბუ ნებ რივ აირს, ნამ დვი ლად გა აჩ-
ნია პრი ო რი ტე ტი, გა სა გე ბი ხდე ბა, რა ტომ აფარ თო ებს აშ ხა ბა დი 
მის მო ნა წი ლე ო ბას სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტებ ში. 

სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდის თვის 
მთა ვ რო ბის გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს მო ცუ ლო ბი სა და მარ შრუ ტე-
ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ას. ეს გა მოთ ვლე ბი უსა ფუძ ვლო არ არის. 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი დამ ტკი ცე ბუ ლი გა ზის სა ბა დო ე ბი შთამ ბეჭ-
და ვი ა: უცხ ო უ რი წყა რო ე ბის შე ფა სე ბის მი ხედ ვით – და ახ ლო ე ბით 
10 ტრილ ი ო ნი კუ ბუ რი მეტ რი, ად გი ლობ რი ვი ცენ ტრე ბის მი ხედ-
ვით – 1,5-ჯერ მე ტი ა.

ყვე ლა შემ თხვე ვა ში, რე ა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა დი და 20-ზე მე-
ტი ჯერ კი დევ ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი პერ სპექ ტი უ ლი ბლო კე ბის არ-
სე ბო ბა ხმე ლეთ სა და კას პი ის ზღვის შელ ფზე იძ ლე ვა სა ფუძ ველს 
ვი ვა რა უ დოთ, რომ თურ ქმე ნე თი სე რი ო ზუ ლად უმიზ ნებს, და ი კა-
ვოს თა ვი სი ად გი ლი გა ზის მსხვილ მიმ წო დე ბელ თა ჯგუფ ში და 
გა იმ ყა როს ეკო ნო მი კუ რი პო ზი ცი ე ბი.

TAPI ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ექ ტია აშ ხა ბა დის თვის, 
რაც, წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხვე ვა ში, ქვე ყა ნას მის-
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ცემს სა შუ ა ლე ბას გა ზარ დოს ეროვ ნუ ლი ექ სპორ ტის ინ დექ სი სამ-
ხრეთ აზი ა ში წე ლი წად ში ბუ ნებ რი ვი აი რის და მა ტე ბით 30 მლრდ 
კუ ბა მეტ რის მი წო დე ბის ხარ ჯზე. ეს უდა ვოდ, ქვეყ ნის თვის იქ ნე ბა 
სან დო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი კა პი ტალ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
რე ფორ მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, სო ცი ა ლუ რი ბლო კის პრობ-
ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად, ასე ვე მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ამ ყა რებს აშ-
ხა ბა დის გე ო ე კო ნო მი კურ პო ზი ცი ებს ტურ ბუ ლენ ტურ რე გი ონ ში.

რო გორ კო რე ლა ცი ა ში იქ ნე ბა ჩი ნე თი გა ზის მი წო დე ბას თან?

ჩი ნეთს, რო გორც თურ ქმე ნე თის აი რის მსხვილ მომ ხმა რე-
ბელს, შეშ ფო თე ბის თვის არა ვი თა რი მი ზე ზი არ გა აჩ ნი ა. მან უკ-
ვე გა იმ ყა რა თა ვი სი ად გი ლი გალ კი ნი შის სა ბა დო ზე, რო მელ საც 
მა რა გის მო ცუ ლო ბით მსოფ ლიო კლა სი ფი კა ცი ა ში მე ო რე ად გი-
ლი უჭი რავს ირა ნუ ლი ბლო კის „სამ ხრეთ ფარ ს“-ის შემ დეგ. შემ-
თხვე ვი თი არა ა, რომ ჩი ნურ მა კომ პა ნი ამ CNPC შე თან ხმე ბა და-
დო „თურ ქმენ გაზ თან“ ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და აი რის გა მა ნა წი-
ლე ბე ლი სის ტე მის შე მუ შა ვე ბის თა ო ბა ზე, რო მე ლიც მო მა ვალ ში 
უზ რუნ ველ ყოფს წე ლი წად ში 25 მლრდ. კუ ბა მეტ რი გა ზის ტრან-
სპორ ტი რე ბას ცენ ტრა ლუ რი აზი ის გავ ლით ჩი ნეთ ში.

ჩი ნე თის მა და ძა ლი ან შთამ ბეჭ და ვია და მო მა ვალ ში თურ ქმე-
ნუ ლი ექ სპორ ტი მხო ლოდ გა იზ რდე ბა და გა და ა ჭარ ბებს 70 მრლდ 
კუ ბა მეტრს წე ლი წად ში. ხო ლო ეს ეხ მი ა ნე ბა ქვეყ ნის მზარდ 
მოთხ ოვ ნებს, რო მე ლიც ეჯიბ რე ბა აშშ-ს მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ 
რბო ლა ში.

რო მე ლი ოპე რა ტო რე ბი შე იძ ლე ბა და ინ ტე რეს დნენ პრო ექ ტში 
მო ნა წი ლე ო ბით?

ყვე ლა ნა ი რი – აზერ ბა ი ჯა ნუ ლე ბი დან, ჩი ნე ლე ბამ დე. მაგ რამ, 
ამე რი კე ლე ბის TAPI-ი სად მი არა ფორ მა ლუ რი და ინ ტე რე სე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ და სავ ლუ რი კომ  პა-
ნი ე ბი და ი კა ვე ბენ წამ ყვან პო ზი ცი ებს კონ სორ ცი უმ ში. ვერ გა  მოვ-
რიცხ ავთ, რომ ლი დე რი შე იძ ლე ბა გახ დეს ამე რი კუ ლი ოპე რა  ტო რი.
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ამ კონ ტექ სტში სა ჭი როა პა ტა რა ექ სკურ სია ჩა ვა ტა როთ ახ-
ლო წარ სულ ში. ვა შინ გტო ნი ღი ად ლო ბი რებ და TAPI-ის პრო ექ ტის 
სქე მის მი ხედ ვით ნავ თო ბის და გაზ სა დე ნის გაყ ვა ნას. ეს იწყ ე ბა 
გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-ი ან წლებ ში, რო დე საც ამე რი კე ლე ბი თა ვი-
სუფ ლად გრძნობ დნენ თავს პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში და მიმ დე ბა-
რე ზო ნა ში, კრემ ლის ყო ველ გვა რი ზე წო ლის გა რე შე. მა შინ კომ-
პა ნი ამ UNOCAL-მა თეთ რი სახ ლის დიპ ლო მა ტი უ რი მხარ და ჭე რით 
მაქ სი მუმს მი აღ წი ა, რო დე საც ავ ღა ნე ლი თა ლი ბე ბი და არ წმუ ნა 
პრო ექ ტის ჭეშ მა რი ტე ბა ში. მა თი ჩა ნა ფიქ რით, ჯერ სა ჭი რო იყო 
ნავ თობ სა დე ნის გაყ ვა ნა, ხო ლო შემ დეგ გაზ სა დე ნის.

ამე რი კე ლებ მა შეძ ლეს და ე პა ტი ჟათ თა ლი ბან თა გავ ლე ნი ა-
ნი პი რე ბი ჰი უს ტონ ში UNOCAL-ს ოფის ში. მაგ რამ 2001 წლის თვის 
ვი თა რე ბა რე დი კა ლუ რად შე იც ვა ლა, რაც გა მოწ ვე უ ლი იყო თა-
ლი ბე ბის უკ მა ყო ფი ლე ბით სატ რან ზი ტო გა და სა ხა დებ თან და კავ-
ში რე ბით. აშ შ-ის დიპ ლო მა ტებ მა ვერ შეძ ლეს პრობ ლე მის მოგ-
ვა რე ბა და თეთ რმა სახ ლმა ჯორჯ ბუშ უმ ცროს თან ერ თად გა-
დაწყ ვი ტა თა ლი ბე ბის ჩა მო შო რე ბა. 11 სექ ტემ ბრის მოვ ლე ნებ მა 
გა ამ ძაფ რა ურ თი ერ თო ბე ბი, ხო ლო დაწყ ე ბულ მა ომ მა წერ ტი ლი 
და უს ვა ყო ველ გვარ გეგ მას.

TAPI-ის პრო ექ ტში ამე რი კე ლი დიპ ლო მა ტე ბის მი ერ ჩა დე ბუ-
ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი ხრი კე ბი დღე საც ინარ ჩუ ნებს ძა ლას. ის მო-
წო დე ბუ ლია თა მაშ გა რეთ და ტო ვოს ყვე ლა ე.წ. არა მე გობ რუ ლი 
ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ბი. ამ მი ზე ზით ამე რი კუ ლი და სხვა და სავ ლუ-
რი კომ პა ნი ე ბი ფო კუ სირ დე ბი ან პრო ექ ტზე, რო მე ლიც მიმ ზიდ ვე-
ლია არა მხო ლოდ გლო ბა ლუ რი ბიზ ნე სის კუთხ ით, არა მედ გე ო-
პო ლი ტი კუ რი ხე ლა ხა ლი გა და ნა წი ლე ბის კუთხ ი თაც.

და სავ ლუ რი კომ პა ნი ე ბის მსგავ სი წი ლის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ 
პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის ბიზ ნესსტრუქ ტუ რებს, მე ზო ბელ 
ქვეყ ნებს, მათ შო რის აზერ ბა ი ჯანს, ყა ზა ხეთს, რომ ლებ საც გა აჩ-
ნი ათ ბერ კე ტე ბი სწრა ფად მზარ დი ნავ თობ -ა ი რის ბა ზარ ზე.
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აზი ა ნებს თუ არა გაზ სა დე ნი რუ სე თის ინ ტე რე სებს რე გი ონ ში?

 უდა ვოდ. თა ვი დან ვე, რო დე საც 1995 წელს აშ ხა ბად ში თურ-
ქმე ნეთ მა და პა კის ტან მა მი ი ღეს პრო ტო კო ლი პრო ექ ტის თავ-
და პირ ვე ლი ვა რი ან ტის შე სა ხებ, ამე რი კე ლე ბი არ იშუ რებ დნენ 
ძა ლის ხმე ვას, არ და ეშ ვათ ამ პრო ცე სებ ზე რუ სე თი და ირა ნი. 
ამე რი კე ლე ბი არ აპი რებ დნენ ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ე ბის, 
რო გო რე ბი ცაა სტრა ტე გი უ ლი ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის კონ ტრო ლი 
და რე სურ სე ბის მი წო დე ბის მო ნო პო ლი უ რი უფ ლე ბა, ვინ მეს თან 
გა ზი ა რე ბას.

აშშ-ს კარ გად ეს მო და, რომ რუ სე თი ფლობ და სტრა ტე გი ულ 
მილ სა დე ნებს, რომ ლი თაც მა რაგ დე ბო და ევ რო პა. ამი ტომ აშშ-მ 
შე ი მუ შა ვა აზი უ რი ენერ გო სის ტე მის ახა ლი კონ ფი გუ რა ცია და 
ხელთ იგ დო ყვე ლა საკ ვან ძო ელე მენ ტი. და, თუ გა ვით ვა ლის წი-
ნებთ, რომ ინ დო ე თიც კი, რო მე ლიც პრო რუ სუ ლა დაა გან წყო ბი-
ლი, დი დი ფიქ რის შემ დეგ და თან ხმდა სამ ხრეთ აზი ა ში მი წო დე-
ბის მარ შრუ ტის დი ვერ სი ფი კა ცი ის ამე რი კულ ვა რი ანტს, რი თაც 
ირა ნი თა მაშ გა რეთ და ტო ვა. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ დე ლი და თან-
ხმდა ვა შინ გტო ნის ლი დე რულ როლს რე გი ონ ში.

რა მი მარ თე ბა შია TAPI-ის გაზ სა დე ნის სის რუ ლე ში მოყ ვა ნა 
ირა ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თან გა ნა ხორ ცი ე ლოს თა ვი სი გაზ-
სა დე ნის პრო ექ ტი ირა ნი- პა კის ტა ნი -ინ დო ე თი (IPI)? შემ თხვე-
ვი თია ქრო ნო ლო გი უ რი დამ თხვე ვა?

ირა ნის გე ოგ რა ფი უ ლი სი ახ ლო ვე და გა ზის დი დი მა რა გის არ-
სე ბო ბა მის ტე რი ტო რი ა ზე მას აძ ლევს არა მხო ლოდ მა ნევ რი რე-
ბის სა შუ ა ლე ბას, არა მედ უქ მნის რე ა ლურ კო რი დორს გავ ლე ნის 
მო სახ დე ნად მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე. აქ სა ჭი როა ყუ რადღ ე ბა 
მი ვაქ ცი ოთ იმას, რომ გა სულ წლებ ში სა უ ბა რი მიმ დი ნა რე ობ და 
ახა ლი მა გის ტრა ლე ბის გაყ ვა ნა ზე, თე ი რან მა კი ამ დროს გა იყ ვა ნა 
თურ ქმე ნეთ -ი რა ნის გაზ სა დე ნი.
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ირა ნი სი ნამ დვი ლე ში იმე დოვ ნებს, რომ ავ ღა ნე თი, რო გორც 
პრობ ლე მუ რი ქვე ყა ნა, ვერ შეძ ლებს TAPI-ის თვის სა ჭი რო უსაფ-
რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. და თუ გან მე ორ დე ბა 2000-ი ა ნი 
წლე ბის და საწყ ი სის ის ტო რი ა, მა შინ ირა ნის დო მი ნი რე ბის დო ნე 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა რე გი ონ ში, ხო ლო ორი ისე თი დი დი 
მომ ხმა რე ბე ლი, რო გო რე ბი ცაა პა კის ტა ნი და ინ დო ე თი, თვი თონ 
და ა კა კუ ნე ბენ თე ი რა ნის კა რებ ზე. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ირან მა 
თა ვი სი ხა ზი უკ ვე გა იყ ვა ნა პა კის ტა ნის საზღ ვრამ დე და ელო დე ბა 
მო მენტს.

რაც შე ე ხე ბა თან ხვედ რას, რა თქმა უნ და, ეს არ არის შემ-
თხვე ვი თი. თე ი რა ნი მთე ლი ძა ლის ხმე ვით ეწი ნა აღ მდე გე ბა იზო-
ლა ცი ას, რო მელ საც მხარს უჭერს ვა შინ გტო ნი და დგამს რე ა ლურ 
ნა ბი ჯებს აღ მო სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით. თუ ის ლა მა ბა დი მო ი-
შო რებს აშ შ-ის მი ერ კი სერ ზე და კი დულ ჯაჭვს, მა შინ, სა ვა რა უ-
დოდ, ირა ნი თა ვი სას მი აღ წევს.

მსგავ სი მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბა მო სა ლოდ ნე ლი ა, რად გან 
პა კის ტანს დი დად არ სურს TAPI-ის პრო ექ ტში ჩარ თვა, რო დე საც 
IPI-ს (ი რა ნი- პა კის ტა ნი -ინ დო ე თი) პრო ექტს მე ტად მიმ ზიდ ველ და 
უსაფ რთხო ალ ტერ ნა ტი ვად აღიქ ვამს.

რო გორ აფა სებს აზერ ბა ი ჯა ნი TAPI-ის გაზ სა დენს, რომ ლის 
გან  ხორ ცი ე ლე ბა წერ ტილს უს ვამს ტრან სკას პი უ რი გაზ სა დე-
ნის გაყ ვა ნას?

აზერ ბა ი ჯა ნი აპ რი ო რი ფლობს რა მო დე ნი მე უპი რა ტე სო ბას, 
რაც მას მო ბი ლურ როლს ანი ჭებს. რა თქმა უნ და, ის და ინ ტე რე სე-
ბუ ლია ტრან სკას პი უ რი გაზ სა დე ნის გაყ ვა ნით, რად გან და მა ტე ბი-
თი მო ცუ ლო ბის ტრან ზი ტი აღ მო სავ ლეთ სა ნა პი რო დან და მა ტე-
ბით შე მო სა ვალს მო უ ტანს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტს.

აზერ ბა ი ჯა ნის თვის, რო მე ლიც სა კუ თა რი რე სურ სე ბით რა ცი-
ო ნა ლუ რად ოპე რი რებს და ემ ზა დე ბა დი დი გა დას ვლის თვის „შაჰ-
დე ნიზ-2“ სა ბა დო დან სხვა ზე, წყალ ქვე შა მი ლის სა კითხი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ა, მაგ რამ არა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც აშ ხა ბა დის თვის.
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ტრან კას პი უ რი გაზ სა დე ნის თა ო ბა ზე მო ლა პა რა კე ბე ბის ძი-
რი თად მხა რე ე ბად რჩე ბი ან ევ რო კავ ში რი და თურ ქმე ნე თი. 2011 
წლი დან აზერ ბა ი ჯა ნი ამ ფორ მა ტის მო ნა წი ლეა და სამმ ხრი ვი მო-
ლა პა რა კე ბე ბიც გა ი მარ თა. ბა ქო დღე საც აცხ ა დებს, რომ მზა დაა 
ბრი უ სელ სა და აშ ხა ბადს შო რის თან ხმო ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე-
ვა ში მათ გა დას ცეს თა ვი სი ტრან ზი ტუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბი.

თურ ქმე ნეთს გა აჩ ნია რა მო დე ნი მე მდი და რი გა ზის სა ბა დო, 
სა დაც ნამ დვი ლად უზარ მა ზა რი მა რა გია მო თავ სე ბუ ლი. ეს არის 
და უ ლე თა ბა დის, იო ლო თა ნის, გალ კი ნი შის და სხვა სა ბა დო ე ბი. მო-
მ გე ბი ან ბაზ რამ დე მიმ წო დე ბე ლი მა გის ტრა ლე ბის არარ სე  ბობი ს 
პი რო ბებ ში უზარ მა ზა რი მა რა გის ქო ნა უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა.

რუკა 19. თურქმენეთის დარეზერვებული გაზის გახსნის პერსპექტიული 
პროექტები
h  p://des  na  on-yisrael.biblesearchers.com/des  na  on-yisrael/2013/09/assads-
wmd-and-how-israels-high-holidays-have-predicted-the-worlds-future-events.html 
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მი თუ მე ტეს, თურ ქმე ნეთს ჰქონ და მსგავ სი პრობ ლე მა, რო-
დე  საც ღი რე ბუ ლი სა ექ სპორ ტო ბუ ნებ რი ვი რე სურ სი უბ რა ლოდ 
იკარ გე ბო და. კი, არ სე ბობს გა ზის შე ნახ ვის ტექ ნო ლო გი ა, მაგ-
რამ ეს ძვი რად ღი რე ბუ ლი სი ა მოვ ნე ბა ა. ამი ტო მაც, ბო ლო დროს, 
თურ ქმე ნე თის მთავ რო ბა ცდი ლობს და აჩ ქა როს გეგ მე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა და გა იყ ვა ნოს ახა ლი მა გის ტრა ლე ბი. ის ასე ვე უმიზ-
ნებს და სავ ლურ მარ შრუტს. მაგ რამ რამ დე ნად შეძ ლებს აშ ხა ბა დი 
გა და ლა ხოს რუ სე თი სა და ირა ნის წი ნა აღ მდე გო ბა, რო მელ თაც 
ევ რო კავ ში რიც უჭერს მხარს – ღია კითხ ვა ა.

სა ინ ტე რე სოა თურ ქე თის რო ლი TAPI-ის გაზ სა დე ნის პრო ექ ტის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. ან კა რა აგ რძე ლებს რუ სეთ თან მო ლა პა რა-
კე ბებს თურ ქუ ლი ნა კა დის რე ა ლი ზა ცი ის თა ო ბა ზე. და ა ინ ტე-
რე სებს თუ არა თურ ქეთს TAPI-ის გაზ სა დე ნი?

არამ გო ნი ა, რომ ეს პრო ექ ტი აინ ტე რე სებს ან კა რას. ვერ გა-
მოვ რიცხ ავ თურ ქუ ლი კომ პა ნი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას კონ სორ ცი უმ-
ში, თუ სინა მდ ვი ლე ში და იწყ ე ბა TAPI-ის სის რუ ლე ში მოყ ვა ნა.

გაზ პრო მის ლი დე რო ბის დროს აშ ხა ბა დი არ მა ლავს, რომ 
უწევ და სხვა დას ხვა სა ბაზ რო სირ თუ ლე ე ბის გა და ლახ ვა. უკ რა ი-
ნის თვის სა კუ თა რი გა ზის მი ყიდ ვა უწევ და რუ სე თის შუ ა მავ ლო-
ბით და არა პირ და პირ, თა ნაც ღი რე ბუ ლე ბის სა კითხს, ძი რი თა-
დად, რუ სუ ლი პრო ფი ლუ რი ინ სტან ცი ე ბი წყვეტ დნენ, რომ ლებ-
საც მო ნო პო ლი უ რი უფ ლე ბე ბი ჰქონ დათ.

თურ ქე თი რო გორც ქვე ყა ნა, რო მელ საც არ გა აჩ ნია ბუ ნებ რი-
ვი აი რის მა რა გი, და ინ ტე რე სე ბუ ლია ტრან სკას პი უ რი გაზ სა დე ნის 
გაყ ვა ნით, რო მე ლიც გაზ გამ ყვა ნი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით გახ სნის 
თურ ქმე ნე თის გა ზის ევ რო პა ში ტრან ზი ტის პერ სპექ ტი ვას. ამის 
გა რე შე ან კა რა ვერ ნა ხავს სარ გე ბელს TAPI-ის პრო ექ ტში.

გაზ სა დე ნის მარ შრუ ტი გა დის არას ტა ბი ლურ ზო ნებ ში. გან-
სა  კუ თ რე ბით, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ავ ღა ნეთ ში ის ლა მუ რი 
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სა ხელ მწი ფოს შეჭ რის მცდე ლო ბას. ეს მოვ ლე ნე ბი არ აწუ ხებს 
აშ ხა ბადს?

დღეს არა მხო ლოდ ავ ღა ნე თი, არა მედ მის შე მო გა რენ ში არ სე-
ბუ ლი სივ რცე წარ მო ად გენს გაზ რდი ლი სა შიშ რო ე ბის სარ ტყელს. 
ასეთ ვი თა რე ბა ში TAPI-ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ბა დებს ბევრ კითხ ვას 
და მათ გან უმ თავ რე სია – სტა ბი ლუ რო ბის მი საღ წე ვად ვის თან და 
რო გო რი თა ნამ შრომ ლო ბაა სა ჭი რო.

აშ რაფ გა ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბით ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბა წი-
ნა მორ ბე დე ბის კვალს მი უყ ვე ბა. აკონ ტრო ლე ბენ მხო ლოდ ქა-
ბულს და რა მო დე ნი მე ცალ კე ულ წერ ტილს. მთე ლი ქვე ყა ნა ისევ 
იმ ყო ფე ბა დე ცეტ რა ლი ზა ცი ის მდგო მა რე ო ბა ში. ად გი ლობ რი ვი 
ხელ მძღვა ნე ლე ბი მე თა უ რე ბი, ე.წ. ჯი ჰა დის ტე ბის მო ბი ლუ რი შე-
ი ა რა ღე ბუ ლი ფორ მი რე ბე ბი ხან თა ნამ შრომ ლო ბენ, ხან ომო ბენ 
ერ თმა ნეთ თან. ავ ღა ნე თი ჩაფ ლუ ლია ცეცხ ლო ვან ის ლა მურ პრო-
ექ ტში, რო მე ლიც კი დევ უფ რო ამ ძი მებს და ბუნ დავს ხდის ქვეყ-
ნის ვი თა რე ბას.

ინ ფორ მა ცი უ ლი წყა რო ე ბის მი ხედ ვით, ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 
უმ რავ ლე სო ბას აზ რა დაც არ აქვს, რას ნიშ ნავს მშვი დი ცხოვ რე ბა. 
მომ თა ბა რე ცხოვ რე ბის წე სი, ღია საზღ ვრე ბი და ავ ღა ნე თის ტე-
რი ტო რი ა ზე კონ ტრა ბან დის ტე ბი სა და კრი მი ნა ლუ რი ელე მენ ტე-
ბის შეღ წე ვა ქვეყ ნის არაპ როგ ნო ზი რე ბა დო ბას ნორ მად აქ ცევს.

გან სა კუთ რე ბით დი დი საფ რთხეს რე გი ო ნის პროექ ტე ბის თ-
ვის წარ მო ად გენს ის ლა მუ რი დაჯ გუ ფე ბე ბი, რომ ლე ბიც მრავ ლ-
დე ბა საზღ ვარ გა რე თუ ლი ცენ ტრე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. ყუ რადღ-
ე ბას იქ ცევს ფაქ ტი: ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფო სა და თა ლი ბე ბის 
რი გებ ში უკ ვე არის თურ ქმე ნუ ლი ფორ მი რე ბე ბი, რო მელ თაც გა ი-
ა რეს საბ რძო ლო წვრთნე ბი ერაყ სა და სი რი ა ში. ისე თი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი, რო გო რე ბი ცაა „აღ მო სავ ლეთ თურ ქმე ნის ტა ნის ის ლა მუ რი 
მოძ რა ო ბა“ ან „თურქ მე ნუ ლი თა ლი ბე ბი“, ფორ მირ დე ბი ან პა კის-
ტა ნის ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში, თურ ქმე ნე თი სა და ავ ღა ნე თის საზღ-
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ვარ ზე. ეს ზუს ტად ის არე ა ლე ბი ა, სა დაც უნ და გა ვი დეს TAPI-ის 
გაზ სა  დენე ბი.

მათ ვი საც მო უ წევს TAPI-ის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა, საქ-
მე ექ ნე ბა ად გი ლობ რივ ლი დე რებ თან და მე თა უ რებ თან, რა თა 
შე უ თან ხმდნენ აღ მო სავ ლუ რი ბაზ რის კა ნო ნებ ზე დაყ რდნო ბილ 
კონ კრე ტულ გა და სა ხა დებ ზე. პერ მა ნენ ტუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის 
პი რო ბებ ში ეს საქ მე არ არის იო ლი და არ დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ 
დღე ვან დელ დღეს ავ ღა ნე თი არა მხო ლოდ აშ შ-ის, რუ სე თის, ჩი ნე-
თის, პა კის ტა ნი სა და ირა ნის ინ ტე რე სებ ში შე დის, არა მედ სა უ დის 
არა ბე თის ინ ტე რე სებ შიც, რომ ლის ბო ლო დრო ინ დე ლი ქმე დე ბე ბი 
ყო ველ თვის და ყვე ლა ფერ ში არ ემ თხვე ვა ვა შინ გტო ნის ხედ ვას.

რე გი ო ნული აქ ტო რე ბი დან ვის შე უძ ლია საფ რთხე ე ბი სა და 
გა მოწ ვე ვე ბის შე ჩე რე ბა?

რო გორც ჩანს, ჩი ნე თი უფ რო მე ტად უუ ნა როა რე გი ონ ში აქ-
ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში. სხვა თა შო რის, პე კინს გა-
აჩ ნია თა ვი სი ხედ ვა თურ ქმე ნე თის გა ზის მა რა გის რე ა ლი ზა ცი ის 
მი მართ. ის სთა ვა ზობს თურ ქმე ნე თი- ყა ზა ხე თი- ჩი ნე თის მარ-
შრუტს. 

ამ პრო ექ ტის ავ ტო რე ბის მი ხედ ვით, ასე თი მარ შრუ ტის შეთხ-
ვე ვა ში რის კე ბი უფ რო მცი რე იქ ნე ბა, ვიდ რე TAPI-ის ვა რი ან ტის 
დროს. გარ და ამი სა, ჩი ნე თის იმი ჯი ბევ რი გავ ლე ნი ა ნი ავ ღა ნუ-
რი დაჯ გუ ფე ბე ბის თვალ ში უფ რო პო ზი ტი უ რი ა, ხო ლო ეს ჩი ნეთს 
უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს კონ კუ რენ ტებ თან შე და რე ბით.

ირა ნის სა ხით ჩი ნეთს სა ი მე დო მე ზო ბე ლი ჰყავს. ამი ტომ პე-
კინს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა გა მო ი ყე ნოს და მა ტე ბი თი ია რა ღი ავ ღა-
ნეთ ში და შექ მნას მის თვის სა სარ გებ ლო კო ორ დი ნატ თა სის ტე მა.

ამ გვა რი ვი თა რე ბის არ სე ბო ბა ში სი ტუ ა ცია შე იძ ლე ბა ძალ-
ზედ და ი ძა ბოს, რად გან პა კის ტა ნი შეს ძლებს მო ა თავ სოს თა ვი სი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი ირა ნულ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში, ხო ლო ჩი ნე თი 
კი დევ უფ რო იო ლად მო იმ ხრობს თურ ქმე ნეთს. ვა შინ გტო ნის წი-
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ნა აღ მდე გო ბა ამ გვა რი მოვ ლე ნე ბი სად მი და კარ გავს მნიშ ვნე ლო-
ბას, რად გან აზი ის გა ზის ბა ზარ ზე აშ შ-ის პო ზი ცია არ შე ე სა ბა მე-
ბა იმ შე საძ ლებ ლო ბებს, რომ ლე ბიც ფო კუ სი რე ბუ ლია ევ რო პულ 
მი მარ თუ ლე ბა ზე.

2.9. დას კვნა 

თუ გა და ვავ ლებთ თვალს მო ცე მულ სუ რათს, ეჭ ვგა რე შე ა, 
რომ ტრან სრე გი ო ნუ ლი პრო ექ ტე ბი ცენ ტრა ლურ და სამ ხრეთ 
აზიას შო რის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორი ვე რე გი ო ნის გან ვი-
თა რე ბი სათ ვის. ძი რი თა დად, მხო ლოდ ეკო ნო მი კუ რი და გე ოგ რა-
ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა და ტრან ზი ტი ავ ღა ნე თის 
გავ ლით შე საძ ლოა არის პრობ ლე მის ოპ ტი მა ლუ რი გა დაწყ ვე-
ტა მიზ ნის მი საღ წე ვად. მი უ ხე და ვად ამი სა, ავ ღა ნეთ ში მზარ დი 
უსაფ რთხო ე ბის პრობ ლე მე ბის, გრძელ ვა დი ა ნი გე ო პო ლი ტი კუ რი 
რის კე ბი სა და TAPI-ის მილ სა დე ნის ეკო ნო მი კუ რი ას პექ ტე ბი სა და 
შე საძ ლო ალ ტერ ნა ტი ვე ბის გა მო, შეგ ვიძ ლი ა, შე ვა ჯა მოთ, რომ 
TAPI-ს მილ სა დე ნის პრო ექ ტი ეჯა ხე ბა მრა ვალ გვარ დაბ რკო ლე-
ბას, რომ ლე ბიც მის აქ ტუ ა ლურ გან ხორ ცი ე ლე ბას მიმ ზიდ ვე ლო-
ბას უკარ გავს. თუ წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბი რა ცი ო ნა ლუ რად იმოქ-
მე დე ბენ, ისი ნი არ ჩარ თა ვენ TAPI-ის თა ვი ანთ ენერ გო სტრა ტე გი-
ებ ში მა ნამ, სა ნამ არ აღ კვე თა ვენ არა სა სურ ველ პი რო ბებს. ამა-
სო ბა ში, ირან ზე და სავ ლუ რი სან ქცი ე ბის გა უქ მე ბა აბ სო ლუ ტურ 
პრი ო რი ტეტს მი ა ნი ჭებს სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ან ალ ტერ ნა ტი ვას, 
რომ ლის ცენ ტრიც ირან ში იქ ნე ბა. პრო ექ ტის წარ მა ტე ბუ ლი გან-
ხორ ცი ე ლე ბა ხელს შე უწყ ობს ავ ღა ნე თის მშვი დო ბი ან ეკო ნო მი-
კურ გან ვი თა რე ბას, მრა ვალ ფე რო ვა ნი გახ დე ბა თურ ქმე ნე თის გა-
ზის ექ სპორ ტი და რე სურ სებს მი აწ ვდის ენერ გი ით ღა რიბ პა კის-
ტანს და ინ დო ეთს. ის ასე ვე შეც ვლის რე გი ო ნის გე ო პო ლი ტი კურ 
კონ ტუ რებს, ხელს შე უწყ ობს ინ ტენ სი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას მე-
ტა- რე გი ონ ში, რო მე ლიც მდე ბა რე ობს კას პი ის ზღვის აღ მო სავ ლე-
თით, რუ სე თის სამ ხრე თით და ჩი ნე თის და სავ ლე თით. გან სა კუთ-
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რე ბით, ეს იქ ნე ბა პირ ვე ლი მა გა ლი თი ავ ღა ნე თის ინ ტეგ რა ცი ი სა 
სამ ხრეთ აზი ას თან, ამას თა ნა ვე, ინ დო ეთს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო-
ბას, რო მელ საც ის დი დი ხა ნია ეძებ და, გა ა ფარ თო ვოს სა კუ თა რი 
გე ო ე კო ნო მი კუ რი პრო ტექ ცია ცენ ტრა ლურ აზი ა ში. 

ისე, რო გორც იყო IPI-ის შემ თხვე ვა ში, ბევ რი ექ სპერ ტი სკეპ-
ტი კუ რად არის გან წყო ბი ლი, რომ TAPI-ის პრო ექ ტი რე ა ლუ რად 
გან ხორ ცი ელ დე ბა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ არ სე ბობს უამ-
რა ვი შეზღ უდ ვა და პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მა პარ ტნი ორ ქვეყ ნებს 
შო რის. თუ კი პრო ექ ტი დღის სი ნათ ლეს იხი ლავს, ეს იქ ნე ბა შე ერ-
თე ბუ ლი შტა ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხარ და ჭე რი დან გა მომ დი ნა-
რე, რაც მის პო ლი ტი კურ და სტრა ტე გი ულ ინ ტე რე სებ ში შე დის. 
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3. ცენტრალური და სამხრეთ აზიის 
ელექტროენერგიის გადაცემის პროექტი (CASA-1000) 

CASA-1000 არის ელექ ტრო ე ნერ გი ის გა და ცე მის ხა ზი, რომ-
ლის მეშ ვე ო ბი თაც სა ვა რა უ დო ა, რომ გა და ზი და ვენ 1000-დან 
1,300-მდე (მგვტ) ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე ნერ გი ას ყირ გი ზე თი დან და 
ტა ჯი კე თი დან ავ ღა ნეთ ში და პა კის ტან ში ყო ველ წლი უ რად 2015 
წლი დან.

მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ტა ჯი კეთ სა და ყირ გი ზეთ ში ელექ ტრო ე ნე-
რ გი ის სა ფა სუ რი პა კის ტან სა და ავ ღა ნეთ ში სა ბო ლოო ღი რე ბუ-
ლე ბა ზე და ბა ლი იქ ნე ბა, ეს კი ამარ თლებს ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ-
ცი ე ლე ბას. CASA-1000-ის მთა ვა რი წამ ყვა ნი ფაქ ტო რე ბი: 1) ტა ჯი-
კეთ სა და ყირ გი ზეთს გა აჩ ნია ჭარ ბი ენერ გია ზაფ ხუ ლის გან მა-

რუკა 21. ჰიდროელექტრო ენერგია გადამცემი ხაზით
h  p://www.casa-1000.org/
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ვლო ბა ში, რო მე ლიც სხვა შემ თხვე ვა ში ფუ ჭად და ი ხარ ჯე ბო და. 
2) პა  კის ტა ნი და, გარ კვე ულ წი ლად, ავ ღა ნე თი აწყ დე ბი ან მნიშ ვ-
ნელო ვან პრობ ლე მებს ენერ გი ის სიმ ცი რის გა მო. 

CASA-1000-ის სა ექ სპლო ა ტა ციო ღი რე ბუ ლე ბა შედ გე ბა ელექ-
ტრო ე ნერ გი ის გა დამ ცე მი 1.200 კმ-ის სიგ რძის ხა ზის გან და და მა-
კავ ში რე ბე ლი ქვე სად გუ რე ბის გან, რაც, სა ერ თო ჯამ ში, 1.7 მი ლი-
არდ დო ლარს შე ად გენს. მსოფ ლიო ბან კმა, აზი ის გან ვი თა რე ბის 
ბან კმა და USAID-მა გა რან ტია აღუთ ქვეს, რომ და ა ფი ნან სებ დნენ 
ამ პრო ექტს. 2011 წელს, მსოფ ლიო ბან კის მოთხ ოვ ნის სა ფუძ-
ველ ზე, CASA-1000-ის ტექ ნი კუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბა დო ბის ანა ლი-
ზი წარ დგე ნილ იქ ნა SNC-Lavalin Interna  onal-ის მი ერ (h  p://www.
snclavalin.com/en/). აღ ნიშ ნულ მა კვლე ვამ და ა დას ტუ რა: 1) მიმ დი-
ნა რე შე საძ ლებ ლო ბე ბით ტა ჯი კეთ სა და ყირ გი ზეთ ში საკ მა რი სად 
ჭარ ბი ენერ გია იწარ მო ე ბა. 2) პა კის ტან სა და ავ ღა ნეთ ში ენერ გი-
ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნაკ ლე ბო ბა აღი ნიშ ნე ბა. 3) ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
ღი რე ბუ ლე ბა მი სა ღე ბია თუ მას შე ვა და რებთ პა კის ტან სა და ავ-
ღა ნეთ ში ელექ ტრო ე ნერ გი ის ღი რე ბუ ლე ბას თან. 

3.1. მოვ ლე ნე ბი 

CASA-1000 გა ნე კუთ ვნე ბა ცენ ტრა ლუ რი აზი ის რე გი ო ნუ ლი 
ეკო ნო მი კის კორ პო რა ცი ის (CAREC) პროგ რა მას, რო მე ლიც წარ მო-
ად გენს ათი სა ხელ მწი ფოს თა ნამ შრომ ლო ბას, მას კი მხარს უჭერს 
ექ ვსი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა. ეს პროგ რა მა ყუ რადღ ე ბას 
ამახ ვი ლებს რე გი ო ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბა ზე ცენ-
ტრა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნებ სა და მის მე ზო ბელ ქვეყ ნებს შო რის. 
ცენ ტრა ლუ რი აზი ი სა და სამ ხრეთ აზი ის ენერ გი ის დე რე ფა ნი 
– CASA-1000 – გახ ლავთ პირ ვე ლი ელე მენ ტი CAREC-ის ენერ გი ის 
სა მუ შაო გეგ მი სა. 2013 წელს CAREC-ის მი ერ წარ დგე ნი ლი მოხ სე-
ნე ბის მი ხედ ვით, CASA-1000-ის კო მერ ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა დას-
რუ ლე ბუ ლი ა. თუმ ცა, სა გა და სა ხა დო შე თან ხმე ბე ბი სა ვა რა უ დო ა, 
რომ გა ფორ მდე ბა 2016 წელს. 
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CAREC-ის სა მუ შაო გეგ მის მი ხედ ვით, იგეგ მე ბა, რომ CASA-1000 
წარ მო ად გენს ცენ ტრა ლუ რი და სამ ხრეთ აზი ის რე გი ო ნუ ლი ელე ქ   -
ტრო ე ნერ გი ის ბაზ რის (CASAREM) h  p://CASA-1000.org/page5.html 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის პირ ველ ფა ზას, რო მე ლიც, მო სა ლ ო დ-
ნე ლი ა, რომ სა ფუძ ველს ჩა უყ რის ორ რე გი ონს შო რის ენერ გი ით 
უფ რო ფარ თო ვაჭ რო ბას. ამ ეტაპ ზე შემ დე გი ამო ცა ნე ბის შე ს რუ-
ლე ბა CASA-1000-ის პროგ რეს თან არის და კავ ში რე ბუ ლი: 1) ტე  ქ ნი-
კურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბა დო ბის კვლე ვა, 2) გა რე მოს-
დაც ვი თი და სო ცი ა ლუ რი ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბა, 3) პრო ექ ტის 
გან ვი თა რე ბის სტრუქ ტუ რა და რის კე ბის შე ფა სე ბის პრო ექ ტი. 
ამ ჟა მად წარ მა ტე ბა მი იღ წე ვა კო მერ ცი ულ ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში 
პრო ექ ტის სა ერ თა შო რი სო ინი ცი ა ტო რი სა და ოპე რა ტო რის მო-
ნა წი ლე ო ბით. გეგ მის მი ხედ ვით, CASA-1000-ის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ფა ზა უნ და დაწყ ე ბუ ლი ყო 2014 წელს, ხო ლო დას რულ დე ბო და 
2015 წელს. 

3.2. გა მოწ ვე ვე ბი და რის კე ბი

რო დე საც საქ მე TAPI-სა და CASA-1000-ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე 
მიდ გა, ეს პრო ექ ტე ბი აღ მოჩ ნდნენ მრა ვა ლი ბა რი ე რის წი ნა შე, 
რო მელ თაც შე ა ფერ ხეს მა თი ძი რი თა დი სა მუ შა ო ე ბი რამ დე ნი მე 
წლის მან ძილ ზე, გარ და ამი სა, ეჭ ვქვეშ და ა ყე ნეს ამ პრო ექ ტე ბის 
რე ა ლი ზა ცი ის სა კითხ ი. მოკ ლედ რომ ით ქვას, TAPI-სა და CASA-
1000-ის პრო ექ ტე ბის გა დამ ტა ნი ხა ზის გან ხორ ცი ე ლე ბის მთა ვარ 
გა მოწ ვე ვად ით ვლე ბა უსაფ რთხო ე ბა, და ფი ნან სე ბის ნაკ ლე ბო ბა, 
დიპ ლო მა ტი უ რი და ძა ბუ ლო ბა მო ნა წი ლე ქვეყ ნებს შო რის და ალ-
ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გოწყ ა რო ე ბი. 

TAPI-ის მილ სა დე ნი სათ ვის არა სა ი მე დო ო ბა (შე საძ ლო საფ რ-
თხის არ სე ბო ბა) არის უდი დე სი გა მოწ ვე ვა ავ ღა ნე თის გა დაკ ვე-
თი სას, ხო ლო მცი რედ პრობ ლე მას ქმნის პა კის ტან ში გავ ლი სას. 
CASA-1000-ის შემ თხვე ვა ში სი ტუ ა ცია გან სხვა ვე ბუ ლი ა, რად გან 
ის უფ რო უსაფ რთხოდ კვეთს ჩრდი ლო ეთ სა და აღ მო სავ ლეთ ავ-
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ღა ნეთს. TAPI-ის მილ სა დე ნის უსაფ რთხო ე ბი სათ ვის, რო მე ლიც მე-
ტი საფ რთხით კვეთს და სავ ლეთ სა და სამ ხრეთ ავ ღა ნეთს, ავ ღა-
ნე თის ყო ფილ მა ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის მი ნის ტრმა ვა ჰი დუ-
ლაჰ საჰ რა ნიმ 2011 წელს გა მო აცხ ა და, რომ ავ ღა ნე თის მთავ რო ბა 
გეგ მავს, გა ნა თავ სოს 5000-დან 7000 კა ცამ დე თავ დაც ვის პერ სო-
ნა ლი, რომ ლე ბიც მი მარ თულ ნი იქ ნე ბი ან მილ სა დე ნის და სა ცა ვად. 
მაგ რამ, ავ ღა ნე თის პო ლი ცი ი სად მი ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, 
ში შო ბენ, რომ მილ სა დე ნი შე საძ ლოა გახ დეს „ფუ ლა დი სა ქო ნე ლი“ 
მე ამ ბო ხე თათ ვის. პრო ექ ტის მშე ნებ ლო ბის მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე-
ბის გა მო, მი სი წა რუ მა ტე ბე ლი შე დე გი ყო ვე ლი წევ რი სათ ვის სა-
ყუ რადღ ე ბო ა. 

ქვეყ ნის მას შტა ბით ჩა ტა რე ბულ მა ყო ველ წლი ურ მა გა მო კი-
თხ ვამ, რო მე ლიც და ფი ნან სე ბუ ლი იყო აზი ის გან ვი თა რე ბის ფონ-
დის მი ერ 2011 წლი დან 2014 წლამ დე, აჩ ვე ნა, რომ „სა ერ თა შო რი-
სო ჯა რე ბის /სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის არ სე ბო ბა“ არის პირ-
ვე ლი მი ზე ზი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც ავ ღა ნე ლე ბი ფიქ რო ბენ, 
რომ ან ტი სამ თავ რო ბო შე ი ა რა ღე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი, რო გო რი-
ცაა თა ლი ბა ნი, იბ რძვი ან ავ ღა ნე თის მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ. 

ამ კვლე ვის კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მო ჩე ნა არის ის, 
რომ მე ამ ბო ხე ჯგუ ფე ბი, რო გო რი ცაა თა ლი ბა ნი, არ ის წრაფ-
ვი ან სტრა ტე გი უ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა ნად გუ რე ბი სა კენ. 
ჰელ მან დის პრო ვინ ცი ა ში, რო მე ლიც მო ი აზ რე ბა, რო გორც დი-
დი საფ რთხის შემ ცვე ლი პრო ვინ ცია და სა დაც გა ივ ლის TAPI-ის 
მილ სა დე ნი, მდე ბა რე ობს კაშ ხა ლი, რო მე ლიც თა მა შობს მნიშ ვნე-
ლო ვან როლს ად გი ლობ რი ვი სა სოფ ლო და ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
აღ მო ცე ნე ბა ში. მე ამ ბო ხე ჯგუ ფე ბის მი ზანს კაშ ხა ლი არ წარ მო-
ად გენ და, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ისი ნი იღე ბენ მხარ და ჭე რას 
ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის გან. ოქ სფა მის 2014 წლის კვლე-
ვის შე დე გე ბი აჯა მებს (h  ps://www.oxfamamerica.org/sta  c/media/
fi les/Aid_in_ Contested_Spaces_Afghanistan_1.pdf), რომ სა ზო გა დო-
ე ბე ბი სა და ტო მე ბის იგ ნო რი რე ბამ შექ მნა არა საკ მა რი სი გა რე-
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მო, რა მაც გა მო იწ ვია ავ ღა ნეთ ში მშვი დო ბის დამ ყა რე ბის წა რუ-
მა ტებ ლო ბა. თუმ ცა ღა ან გა რიშ ში ასე ვე წარ მოდ გე ნი ლია მცი რე 
შემ თხვე ვე ბიც, სა დაც ად გი ლობ რივ მა სა ზო გა დო ე ბებ მა გა ა ძე ვეს 
მე ამ ბო ხე ჯგუ ფე ბი სა კუ თა რი ტე რი ტო რი ე ბი დან მშვი დო ბი სა და 
უსაფ რთხო ე ბის დამ ყა რე ბის მიზ ნით. CASA-1000 ამ ტკი ცებს, რომ 
ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბის ჩარ თუ ლო ბა, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ 
მარ შრუ ტის გას წვრივ, მეტყ ვე ლებს კარგ პრაქ ტი კა ზე დი დი პრო-
ექ ტე ბი სათ ვის, რო გო რი ცაა TAPI-ის მილ სა დე ნი. 

რაც შე ე ხე ბა პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სრულ და-
ფი ნან სე ბას, ესაა სა კითხ ი, რო მე ლიც თით ქმის მოგ ვა რე ბუ ლი ა. 
CASA-1000-მა უკ ვე მი ი ღო $526.5 მი ლი ო ნი მსოფ ლიო ბან კი სა გან, 
მა შინ რო ცა, დარ ჩე ნილ $1.17 მი ლი არდს აზი ის გან ვი თა რე ბის 
ბან კი და ამე რი კის სა ა გენ ტო სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის და ა ფი ნან სე ბენ. CASA-1000 მო დე ლი გა მო ი ყე ნებს არ სე ბუ ლი 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის ქსელს ავ ღა ნეთ ში, ასე ვე აა შე ნებს ახალ გა-
დამ ცემ ხა ზებ სა და ქვე სად გუ რებს. 2007 წელს TAPI-ის მილ სა დე-
ნის სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბა წარ მო ად გენ და 7.6 მი ლი არდ აშშ 
დო ლარს. გარ კვე ულ წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით, მომ დევ ნო წლებ-
ში ეს ღი რე ბუ ლე ბა გა ი ზარ და და შე ად გი ნა 12 მი ლი არ დი აშშ დო-
ლა რი. საფ რთხის ში ში არის ღი რე ბუ ლე ბის ინ ფლა ცი ის მთა ვა რი 
მი ზე ზი. მილ სა დე ნის პრო ექტს მხარს უჭერს მრა ვა ლი სა ერ თა შო-
რი სო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა, მათ შო რის აზი ის გან ვი თა რე ბის 
ბან კი, რო მელ მაც პი რო ბა და დო, რომ გა მო ყოფს პრო ექ ტი სათ ვის 
სა ჭი რო ფი ნან სებს. 

დიპ ლო მა ტი ურ და ძა ბუ ლო ბას აქვს პო ტენ ცი ა ლი, რომ შე-
ა ჩე როს TAPI-ის მილ სა დე ნის პროგ რე სი და, ასე ვე, გავ ლე ნა იქო-
ნი ოს CASA-1000-ზე. მე ტო ქე ო ბა ინ დო ეთ სა და პა კის ტანს შო რის 
არის უდი დე სი დიპ ლო მა ტი უ რი ბა რი ე რი, ქა ში მირ ში უახ ლეს მა 
შე ტა კე ბებ მა ამ ორ ქვე ყა ნას შო რის შე მოგ ვთა ვა ზა მა თი არას ტა-
ბი ლუ რი ურ თი ერ თო ბა, რო მე ლიც ძირს უთხ რის რე გი ონ თა შო რის 
შე თან ხმე ბას. დიპ ლო მა ტი ურ მა და ძა ბუ ლო ბამ ავ ღა ნეთ სა და პა-
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კის ტანს შო რის, ასე ვე, შე საძ ლოა წარ მოშ ვას საფ რთხე, რად გან 
ეს ორი ქვე ყა ნა ხა სი ათ დე ბა ბო ლო წლებ ში არა რე გუ ლა რუ ლი 
საზღ ვრის პი რა და ბომ ბვე ბი თა და დიპ ლო მა ტი უ რი შუ რის ძი ე ბით. 

თა ნა მედ რო ვე ის ტო რი ის მან ძილ ზე ურ თი ერ თო ბა სამ ხრეთ 
აზი ის სამ სა ხელ მწი ფოს შო რის ძა ლი ან დი ნა მი კუ რი ა, რაც გა-
მოწ ვე უ ლია მრა ვა ლი მი ზე ზით, რო გო რე ბი ცა ა: რე ლი გი ა, რა სა, 
სექ ტე ბი და კო ლო ნი უ რი წარ სუ ლი, რო მელ მაც მო ახ დი ნა საზღ-
ვრე ბის ცვლა. არ სე ბობს და მა ტე ბი თი გარ თუ ლე ბუ ლი ურ თი ერ-
თო ბე ბი ამ სამ სა ხელ მწი ფოს შო რის. ბევრს სჯე რა, რომ ინ დო ე თი 
და პა კის ტა ნი შუ რის სა ძი ებ ლად იყე ნებს ნე იტ რა ლურ ავ ღა ნეთს, 
რო გორც ბრძო ლის ველს. ეს ფაქ ტი კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს და-
უც ვე ლო ბის შეგ რძნე ბას ამ რე გი ონ ში. ამ გა რე მო ე ბე ბით, თა ნამ-
შრომ ლო ბა ინ დო ეთ სა და პა კის ტანს შო რის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ა, რათა TAPI-ის მილ სა დე ნის პრო ექ ტმა მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას. 
ამ დე ნად, ინ დო ე თი- პა კის ტა ნის პარ ტნი ო რო ბის სი ცოცხ ლი სუ ნა-
რი ა ნო ბა მო ი აზ რე ბა, რო გორც ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი, 
რო მე ლიც გან საზღ ვრავს TAPI-ის მილ სა დე ნის პრო ექ ტის წარ მა-
ტე ბუ ლო ბა სა თუ წა რუ მა ტებ ლო ბას. 

TAPI-ის პრო ექ ტთან და კავ ში რე ბით უნ და და ვა მა ტოთ, რომ პა-
კის ტან მა სცა და და ე დო შე თან ხმე ბა ირა ნი დან გა ზის იმ პორ ტთან 
და კავ ში რე ბით. ეს პო ტენ ცი უ რი ხა ზი შე საძ ლოა იყოს ნაკ ლე ბად 
გარ თუ ლე ბუ ლი, ასე ვე პა კის ტა ნი სათ ვის იქ ნე ბა უფ რო მომ გე ბი-
ა ნი, ვიდ რე TAPI-სთვის. მი უ ხე და ვად ამი სა, ირა ნის წი ნა აღ მდეგ 
სა ერ თა შო რი სო სან ქცი ე ბის მოხ სნა მა ინც ანე ლებს ამ პრო ცესს. 
კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი, რაც უწყ ობს ხელს TAPI-ის პრო ექ ტის გან-
ხორ ცი ე ლე ბას ორ მხრივ ირა ნი- პა კის ტა ნის ქსელ ზე არის სა უ დის 
გავ ლე ნა პა კის ტან ში: ახ ლა ხანს ერ -რი ად მა(Riyadh – სა უ დის არა-
ბე თი დე და ქა ლა ქი) ჩა დო ფუ ლი პა კის ტან ში, იმის მცდე ლო ბით, 
რომ და ემ ხო ქვე ყა ნა ში თე ი რა ნის (Tehran – ირა ნის დე და ქა ლა ქი) 
ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი მოძ რა ო ბე ბი. ზუს ტად ამ პე რი-
ოდ ში ჩანს, რომ რი ა დის ძა ლის ხმე ვა წარ მა ტე ბუ ლი ა. 
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3.3. შე ჯა მე ბა

ერ თი შე ხედ ვით, ცენ ტრა ლუ რი აზია და სამ ხრეთ აზია სა უ კე-
თე სო წყვი ლი ა: სამ ხრეთ აზი ე ლებს სჭირ დე ბათ ენერ გია სა კუ თა-
რი ეკო ნო მი კის გავ რცე ლე ბი სათ ვის. ცენ ტრა ლურ აზი ე ლებს კი 
ენერ გიის გა სა ყი დად სჭირ დე ბათ მი სი გავ რცე ლე ბა და შე მო სავ-
ლე ბის ნა კა დის დი ვერ სი ფი კა ცი ა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ცენ ტრა ლუ-
რი აზი ი სა და სამ ხრეთ აზი ის თა ნამ შრომ ლო ბა შე ფერ ხდა. ამის 
მი ზე ზი ნა წი ლობ რივ არის ის ფაქ ტი, რომ ცენ ტრა ლუ რი აზი ის 
ქვეყ ნე ბი თავს არი დე ბენ ავ ღა ნეთ თან მჭიდ რო კავ შირს, რად გან 
ში შო ბენ, რომ რა დი კა ლუ რი ის ლა მი მათ სა ხელ მწი ფო ებ შიც მო ი-
კი დებს ფეხს. მაგ რამ TAPI-სა და CASA-1000-ის შემ თხვე ვებ ში ჩანს, 
რომ ცენ ტრა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნებს შო რის არ სე ბობს უდი დე სი ინ-
ტე რე სი: ორი ვე პრო ექ ტმა მი ი ღო სა ერ თა შო რი სო მხარ და ჭე რა და 
და ფი ნან სე ბა, რის სა ფუძ ველ ზეც ორი ვე პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ში მა ტე რი ა ლუ რი პროგ რე სი მო ხერ ხდა. 

თვალ ში სა ცე მი საფ რთხის ალ ბა თო ბა არის უდი დე სი დაბ რკო-
ლე ბა ყო ვე ლი პრო ექ ტი სათ ვის, რომ ლებ შიც მო ნა წი ლე ო ბენ ავ ღა-
ნე თი და პა კის ტა ნი. გან სა კუთ რე ბით ძნე ლი ა, იწი ნას წარ მეტყ ვე-
ლო მო მა ვა ლი გა რე მო სამ ხრეთ აზი ა ში მა შინ, რო ცა ავ ღა ნე თი 
ირ ჩევს ახალ მთავ რო ბას აშ რაფ გა ნის მე თა უ რო ბით და სა ერ თა-
შო რი სო სამ ხედ რო ძა ლე ბი ტო ვე ბენ მის ტე რი ტო რი ას. უახ ლე სი 
და ძა ბუ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც იწ ვე ვენ დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ თო-
ბე ბის გა უ ა რე სე ბას სამ ხრეთ აზი ის ქვეყ ნებს შო რის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ფაქ ტო რი ა, რად გან ხაზს უს ვა მენ იმ გა მოწ ვე ვებს, რო მელ-
თაც ეჯა ხე ბი ან წევ რი ქვეყ ნე ბი წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის პრო ცეს ში.

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ წევ რი ქვეყ ნე ბის უდი დეს ინ ტე რეს-
სა და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რას, 
TAPI-ის მილ სა დე ნის პრო ექ ტი და CASA-1000 არის შორს რე ა ლო-
ბი სა გან მხო ლოდ ერ თი პა ტა რა ნა ბი ჯით. მო მა ვა ლი პროგ რე სი 
უფ რო მე ტად და მო კი დე ბუ ლია პრო ექ ტე ბის უსაფ რთხო ე ბას თან, 
ვიდ რე შე თან ხმე ბულ იუ რი დი ულ დე ტა ლებ თან. ეს გუ ლის ხმობს, 



97

რომ მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა დო ბა და მო კი დე ბუ ლია ავ ღა ნე თი სა და 
პა კის ტა ნის უსაფ რთხო ე ბის სი ტუ ა ცი ის გლო ბა ლურ გა უმ ჯო ბე-
სე ბა ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ-
მა რე სურ სებ მა ხე ლი შე უწყო მშვი დო ბის მიღ წე ვას, და უც ვე ლო-
ბა რჩე ბა თვალ სა ჩი ნო საფ რთხედ, გან სა კუთ რე ბით ავ ღა ნეთ ში. 
ამი ტომ , და მა ტე ბით სა დის პე ჩე რო უსაფ რთხო ე ბის პერ სო ნა ლის 
ჩარ თვა პრო ექ ტე ბის და სა ცა ვად კარ გი პრაქ ტი კაა და უაღ რე სად 
მი ზან შე წო ნი ლი ა, გან სა კუთ რე ბით TAPI-სთვის, რო მე ლიც გა დის 
ავ ღა ნე თის საფ რთხის შემ ცველ ტე რი ტო რი ებ ზე, სა დაც შეზღ უ-
დუ ლი მთავ რო ბა ა.  

რუკა 22. თალიბანის და ისლამური სახელმწიფოს ადგილმდებარეობა 
ავღანეთში
h  p://www.aljazeera.com/news/2016/11/taliban-hits-german-consulate-
afghanistan-161110202134221.html
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4. ირან-რუსეთის კონკურენციის პერსპექტივები 
ევროპის გაზის ბაზარზე

2015 წლის ივ ლის ში P5+1 ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებ მა (გა-
ე რო-ს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ხუ თი მუდ მი ვი წევ რი + გერ მა ნი ა) 
ირან თან მი აღ წი ეს შე თან ხმე ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ირა ნი ეკო-
ნო მი კუ რი სან ქცი ე ბის მოხს ნის სა ნაც ვლოდ, შე ა ჩე რებ და ატო მურ 
კვლე ვებს. მო ლა პა რა კე ბე ბის შემ დეგ რამ დენ ჯერ მე იქ ნა ნახ სე ნე-
ბი, რომ ირა ნის ბუ ნებ რი ვი აი რი შე იძ ლე ბა გამ ხდა რი ყო რუ სუ ლი 
გა ზის ალ ტერ ნა ტი ვა ევ რო პულ ბა ზარ ზე. ამ ნაშ რომ ში გა ნი ხი ლე-
ბა ირა ნი სა და რუ სე თის კონ კუ რენ ცი ის პერ სპექ ტი ვე ბი ევ რო პულ 
ბა ზარ ზე ირა ნის გა ზის მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის, სა ექ სპორ-
ტო პო ტენ ცი ა ლი სა და პრი ო რი ტე ტე ბის კუთხ ით (ო რი ვე მილ სა-
დე ნი და LNG (თხე ვა დი ბუ ნებ რი ვი აი რი) და ასე ვე ირან სა და რუ-
სეთს შო რის ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის თვალ საზ რი სი.

ეს შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო მო ლა პა რა კე ბის სა სარ გებ ლოდ და-
მა ტე ბი თი არ გუ მენ ტი, რაც გა მო იწ ვევ და ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი ნე-
ბას ირა ნის ის ლა მუ რი რეს პუბ ლი კის მი მარ თუ ლე ბით, კერ ძოდ 
კი გა ზის მრეწ ვე ლო ბა ში.1 მარ თლაც, 33,6 ტრი ლი ო ნი კუ ბუ რი 
მეტ რის ოდე ნო ბის ბუ ნებ რივ მა აირ მა, რის სა ფუძ ველ ზეც ირა ნი 
არა მა ტე რი ა ლუ რი საწ ვა ვის მსოფ ლი ოს სი დი დით მე ო რე რე ზერ-
ვუ ა რი ა, შე იძ ლე ბა გახ დეს წა მა ხა ლი სე ბე ლი ფაქ ტო რი ზო გი ერ თი 
ევ როკ რა ტის ფან ტა ზი ე ბი სათ ვის მილ სა დე ნებ თან და კავ ში რე ბით, 
ასე ვე ბევ რი ბიზ ნეს მე ნი სათ ვის – შე მო სავ ლის წყა რო. უკ რა ი ნის 
კრი ზი სის დაწყ ე ბის შემ დეგ, ევ რო პუ ლი გა ზის იმ პორ ტის სან დო ო-
ბა კვლავ საფ რთხედ იქ ნა მიჩ ნე უ ლი, გან სა კუთ რე ბით სამ ხრეთ და 

1 Cerny, D. (2014), EU Looks to Iran Gas Imports to Sap Russia’s Energy Hold, Moscow 
Times, 25 September. Available at: h  p://www.themoscow  mes. com/business/
article/eu-looks-to-iran-gas-imports-to-sap-russias-energy-hold/507783.html 
[Accessed: 14 December 2014].
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სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში. ამ მო ნაკ ვეთ ზე ხში რად იმედს 
ამ ყა რე ბენ Bratstvo-სა და Soyuz-ის გა ზის მილ სა დე ნე ბის იმ პორ ტზე.

(სუ რა თი 8) ტრან ს-ა ნა ტო ლი უ რი მილ სა დე ნის (TANAP) მშე-
ნებ ლო ბის ინი ცი ა ტი ვა, ირა ნის თვის გა ზის შე საძ ლებ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით იმე დის მომ ცე მი გახ ლდათ შე ერ თე ბო და ამ პრო-
ექტს.1 

ხში რად გა მოთ ქმუ ლა ვა რა უ დი იმის შე სა ხებ, რომ ნე ბის მი ე-
რი მთა ვა რი გა ზის მილ სა დე ნი ევ რო პა სა და ირანს შო რის ზრდის 
უკა ნას კნე ლის არ ბიტ რა ჟის უნარს და წარ მოქ მნის 135 მი ლი არ დი 
კუ ბუ რი მეტ რის ოდე ნო ბის კონ კუ რენ ცი ას რუ სუ ლი გა ზის თვის, 

1 Reuters (2015), Iran May Join TANAP Gas PIPeline Project, Gulf Business, 6 May. 
Available at: h  p://gul  usiness.com/2015/05/iran-may-join-tanap-gas-pIPeline-
project/#.VVDBm_ntmko [Accessed: 10 May 2015].

რუკა 23. სამხრეთ ნაკადის გაზსადენის დაგეგმილი მარშრუტი 
რუსეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში 
h  p://www.economist.com/node/9009041



100

რო მე ლიც ყო ველ წლი უ რად იმ პორ ტირ დე ბა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის 
მი ერ. რა არის რე ა ლუ რი პერ სპექ ტი ვე ბი ამ გვა რი მთა ვა რი პრო-
ექ ტე ბი სათ ვის ირა ნის სა ში ნაო გა ზის მრეწ ვე ლო ბის მარ თვა ში და 
ექ სპორ ტში? რა გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა იქო ნი ოს ირა ნის არ ჩე ვან მა 
ევ რო პა ში გა ზის ექ სპორ ტთან და კავ ში რე ბით რუ სეთ-ირა ნის ორ-
მხრივ ურ თი ერ თო ბებ ზე?

4.1. ირა ნი, რო გორც მთა ვა რი პო ტენ ცი უ რი მიმ წო დე ბე ლი
ირა ნი, რო გორც ექ სპორ ტი ო რი, და ინ ტე რე სე ბუ ლია მო ახ-

დი ნოს სა ექ სპორ ტო მი მარ თუ ლე ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა, რა თა 
და იც ვას თა ვი სი გა ზი და შე ამ ცი როს რის კე ბი. გარ და ამი სა, ეს 
სტრა ტე გი უ ლი მო საზ რე ბე ბი და მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი გა დამ წყვე ტი ხდე ბა, რო ცა საქ მე ახა ლი მილ სა დე ნე ბის 
პრო  ექ ტებს ეხე ბა. ამ კუთხ ით, ევ რო პას, რო გორც სა მიზ ნე ბა-
ზარს ირა ნის გა ზის თვის, არ გა აჩ ნია კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე-
სო ბა სხვა მიზ ნობ რი ვი ბაზ რე ბი სათ ვის. ევ რო პუ ლი ბა ზა რი შორ 
მან ძილ ზე მდე ბა რე ობს. ამ გვა რად, უფ რო მა ღალ და ნა ხარ ჯებს 
მო ითხ ოვს მი წო დე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა სა და 

რუკა 24. მთავარი ბუნებრივი გაზის მილსადენის ტრანზიტი
h  ps://miningawareness.wordpress.com/2017/03/24/italian-communi-
 es-block-trans-adria  c-pipeline-tap-to-save-ancient-olive-trees-environment/
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დახ ვე წა ში. უფ რო მე ტიც, ევ რო პა ში ფა სე ბი უფ რო და ბა ლი ა, ვიდ-
რე აზი ა ში და, რო გორც ცნო ბი ლი ა, შეშ ფო თე ბის წყა როს წარ მო-
ად გენს ირა ნის თვის.1

ირა ნის სა ექ სპორ ტო პა რა მეტ რე ბი შე იძ ლე ბა და ი ყოს რამ დე-
ნი მე ჯგუ ფად: გათხ ე ვა დე ბის პრო ექ ტე ბი ყუ რე ში; მილ სა დე ნის 
პრო ექ ტე ბი სპარ სე თის ყუ რის ქვეყ ნებ ში; ირა ნი- პა კის ტა ნი -ინ დო-
ე თის (IPI) მილ სა დე ნი; თურ ქეთ სა და კავ კა სი ის ქვეყ ნებს შო რის 
არ სე ბუ ლი კავ ში რე ბის გაღ რმა ვე ბა. 

ირა ნის მთავ რო ბის პრი ო რი ტე ტია თხე ვა დი ბუ ნებ რი ვი აი-
რის (LNG – liquefi ed natural gas) ექ სპორ ტი სათ ვის სა ჭი რო ნა გე ბო-
ბა- და ნად გა რე ბის მშე ნებ ლო ბა და აღ ჭურ ვი ლო ბის გან ვი თა რე ბა. 
ასე თი ძვი რადღ ი რე ბუ ლი ვა რი ან ტის არ ჩე ვის ლო გი კუ რი მი ზე ზი 
არის ის, რომ იგი და კავ ში რე ბუ ლია ისეთ დიდ და მიმ ზიდ ველ ბაზ-
რებ თან, რო გო რი ცაა ია პო ნი ა, სამ ხრეთ კო რეა და ჩი ნე თი, რო მე-
ლიც ასე ვე ხა სი ათ დე ბი ან უფ რო მა ღა ლი ფა სე ბით.

ეს ვა რი ან ტე ბი შე ა ფერ ხა გა ე რო-ს სან ქცი ებ მა ირა ნის წი ნა აღ -
მდეგ, ამის შე დე გად სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ამ უა რი 
თქვა ირა ნის გა ზის სა ბა დო ზე, მა გა ლი თად “French Total”, რო მე-
ლიც, სა ვა რა უ დოდ, უნ და გამ ხდა რი ყო წამ ყვა ნი ინ ვეს ტო რი ირა-
ნის (თხე ვა დი ბუ ნებ რი ვი აი რი – LNG) პრო ექ ტებ ში, მაგ რამ მან 
უკან და ი ხი ა.2 ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში, ირანს ძა ლი ან მცი რე შან სი ჰქონ-
და იმი სა, რომ სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბი დან სარ გე ბე ლი მი ე-
ღო. პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ფერ ხდა. ხო ლო 
Gazprom და ჩეპკ (ჩი ნე თის ეროვ ნუ ლი პეტ რო ლი უ მის კორ პო რა-
ცი ა) (China Na  onal Petroleum Corpora  on – CNPC), რომ ლე ბიც ვაჭ-
რო ბენ ირან თან, არც ისე დიდ ცოდ ნას და გა მოც დი ლე ბას ფლო-
ბენ, გან სა კუთ რე ბით რო ცა საქ მე ეხე ბა გათხ ე ვა დე ბის ტერ მი ნა-

1 Iran Daily (2015), Iranian Offi  cial: Gas Exports to Europe Not Economical, Iran 
Daily, 10 May. Available at: 

2 Kozhanov, N. (2012), Russia’s Rela  ons with Iran. The Washington Ins  tute 
for Near East Policy. Available at: h  p://www.washingtonins  tute.org/up loads/
Documents/pubs/PolicyFocus120.pdf [Accessed: 14 December 2014].
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ლე ბის მშე ნებ ლო ბა- გან ვი თა რე ბას. ხო ლო სან ქცი ე ბის გა უქ მე ბა 
და და სავ ლე ლი ინ ვეს ტო რე ბის შემ დგო მი დაბ რუ ნე ბა ირანს მის-
ცემს მე ო რე შანსს LNG-ის შე ჩე რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის გა ნახ ლე ბა ში. 
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ევ რო პუ ლი 
ბა ზა რი გახ დე ბა გა ზის და მა ტე ბი თი წყა რო მომ ხმა რე ბე ლი.

LNG ექ სპორ ტი არის ერ თა დერ თი სა ექ სპორ ტო ვა რი ან ტი, 
რო მელ ზეც პირ და პი რი უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ევ რო პუ-
ლი კომ პა ნი ე ბის უარ მა. სან ქცი ე ბის რე ჟიმს არ უმოქ მე დია ირა-
ნის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, მილ სა დე ნის მეშ ვე ო ბით ეწარ მო ე ბი ნა 
გა ზის ექ სპორ ტი სპარ სე თის ყუ რის ქვეყ ნებ ში. ყუ რე ში ბუ ნებ-
რივ აირ ზე მზარ დი მოთხ ოვ ნა ა, რაც გა მომ დი ნა რე ობს რო გორც 
გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ნავ თო ბის აღ სად გე ნი ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბით 
(EOR– enhanced oil recovery), ასე ვე ენერ გი ის წარ მო ე ბა ში გა ზის გა-
მო ყე ნე ბის ზრდით. ამ ფაქ ტო რე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იქ მნა სა ინ ტე-
რე სო სა ბაზ რო სივ რცე ირა ნი სათ ვის სპარ სე თის ყუ რე ში,1 ირან სა 
და არა ბულ მო ნარ ქი ებს შო რის და პი რის პი რე ბის პი რო ბებ შიც კი. 
ირან სა და მის სამ ხრე თელ მე ზობ ლებს (სა უ დის არა ბე თის გარ და) 
შო რის ხე ლი მო ე წე რა მთელ რიგ ურ თი ერ თგა გე ბის მე მო რან დუ-
მებს, რა თა აე გოთ რამ დე ნი მე 10-მი ლი არ დი ა ნი კუ ბუ რი მეტ რის 
მო ცუ ლო ბის პა ტა რა მილ სა დე ნე ბი. ამ პრო ექ ტე ბი დან ჯერ ჯე რო-
ბით არცერ თი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. ბევ რი მათ გა ნი შე ჩე რე ბუ ლია 
ფა სებ ზე არ სე ბუ ლი უთან ხმო ე ბის გა მო. გე ო პო ლი ტი კუ რი არ გუ-
მენ ტე ბი არას დროს ყო ფი ლა გა მო რიცხ უ ლი ამ რე გი ონ ში.2 იემე-
ნის კონ ფლიქ ტმა, ბო ლოდ რო ინ დე ლი გა უ ა რე სე ბის გა მო, რო მე-
ლიც ასე ვე გა ნი ხი ლე ბო და, რო გორც ომი ირან სა და არა ბეთს შო-
რის, უშუ ა ლო ჩა რე ვის გა რე შე უარ ყო ფი თად იმოქ მე და ირა ნის ის-
ლა მურ რეს პუბ ლი კა ზე. ეს ნიშ ნავს იმას, რომ თუ ამე რი კის შე ერ-
თე ბულ შტა ტე ბი აღ მოფ ხვრის ირა ნის სა ექ სპორ ტო პრო ექ ტებს 

1 Jalilvand, R. D. (2013), Iran’s gas exports: Can Past Failure Become Future Success? 
Available at: h  p://www.oxfordenergy.org/2013/06/irans-gas-ex ports-can-past-
failure-become-future-success/ [Accessed: 14 December 2014].

2 Ibid.
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სპარ სე თის ყუ რეს თვის, ეს მის თვის რთუ ლი ამო ცა ნა არ იქ ნე ბა. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ბაზ რის კო მერ ცი უ ლი დი ნა მი კა აი სა ხე ბა შე-
თან ხმე ბით, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და 2015 წლის გა ზაფ ხულ ზე 
ირან სა და ომანს შო რის: მო ნა წი ლე მხა რე ე ბი შე თან ხმდნენ, აე-
გოთ ბუ ნებ რი ვი აი რის წყალ ქვე შა მილ სა დე ნი, რომ ლის მა რა გი 
ყო ველ წლი უ რად 10 მი ლი არ დი კუ ბუ რი მეტ რი იქ ნე ბო და.1

ირა ნი- პა კის ტა ნი -ინ დო ე თის მილ სა დე ნი (IPI) ის ლა მუ რი რეს-
პუბ ლი კი სათ ვის არის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი პრო ექ ტი გა ზის ექ-
სპორ ტში. ეს პრო ექ ტი, რო მელ ზეც მსჯე ლო ბა 1990-ი ა ნი წლე ბი-
დან მიმ დი ნა რე ობს, უფ რო რე ა ლის ტუ რი გახ და 2000 წლი დან. ამ 
პე რი ოდ ში ინ დო ეთ სა და პა კის ტანს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბი ნაკ-
ლე ბად და ძა ბუ ლი გახ და. სა ვა რა უ დოდ, მილ სა დე ნი პა კის ტა ნი სა 
და ინ დო ე თის ბა ზარს ყო ველ წლი უ რად მო ა მა რა გებს 22 მი ლი არ-

1  Reuters (2015), Iran Says Seals Gas Export Deal with Oman, Reuters, 12 March. 
Available at: h  p://www.reuters.com/ar  cle/2014/03/12/us-iran-oman-gas-
idUSBREA2B24K20140312 [Accessed: 10 May 2015].

რუკა 25. ომან-ირანის წყალქვეშა გაზსადენის დერეფნის ტენდერი
h  p://re3.feem.it/getpage.aspx?id=6240



104

დი კუ ბუ რი მეტ რის ოდე ნო ბის ბუ ნებ რი ვი აი რით.1 მილ სა დე ნის 
პირ ვე ლი ფა ზა უკ ვე დას რუ ლე ბუ ლია და იგი აღ წევს ირა ნი სა და 
პა კის ტა ნის საზღ ვრამ დე. პა კის ტა ნის თვის მი წო დე ბა უნ და დაწყ-
ე ბუ ლი ყო სულ მცი რე 2014 წლის დე კემ ბერ ში, თუმ ცა ეს არ გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლა, იმის გა მო რომ პა კის ტა ნის მო ნაკ ვე თი ჯერ კი-
დევ არ არის დას რუ ლე ბუ ლი.

ზო გი ერ თი ექ სპერ ტი გა მოთ ქვამს მო საზ რე ბას იმის შე სა ხებ, 
რომ პრო ექ ტი ორი ვე სა ხელ მწი ფო ზე შე ჩე რე ბუ ლი იქ ნა ამე რი-
კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გავ ლე ნის გა მო.2 იმ შემ თხვე ვა შიც 
თუ ეს სი მარ თლე აღ მოჩ ნდე ბა, გა ე რო-ს სან ქცი ე ბის გა უქ მე ბა 
პრაქ ტი კუ ლად და იხ სნის მილ სა დენს წი ნა აღ მდე გო ბე ბის გან იმის 
ნაც ვლად, რომ გა და ა მი სა მარ თოს ირა ნის გა ზი ალ ტერ ნა ტი ულ 

1 IGU (2009), The Iran-Pakistan-India PIPeline Project, IGU Magazine, April, pp. 234-253. 
h  p://members.igu.org/old/gas-knowhow/publica  ons/igu-publica  ons/publica  ons 
/mag/apr-09/igu_april_2009_pages_234-back.pdf [Accessed: 14 August 2015].

2 Jalilvand, R. D. (2013), Iran’s Gas Exports: Can Past Failure become future success? 
Available at: h  p://www.oxfordenergy.org/2013/06/irans-gas-ex ports-can-past-
failure-become-future-success/ [Accessed: 14 December 2014].

გრაფა 3. ენერგიის მოხმარება და იმპორტი
h  p://www.sciencedirect.com/science/ar  cle/pii/S0959652615001961
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მი მარ თუ ლე ბებ ზე. გრა ფა 3 გვიჩ ვე ნებს, რომ პა კის ტან ში გაზ ზე 
მზარ დი მოთხ ოვ ნა ა, ევ რო პას თან შე და რე ბით. მო ნა ცე მე ბი ათ-
წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში უფ რო და დე ბი თი ა. პა კის ტა ნის მოთხ-
ოვ ნა 30%-ით გა ი ზარ და (ში და წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბით) იმ დროს 
რო ცა ინ დო ე თის მოხ მა რე ბა გა ორ მაგ და და 2013 წელს მი აღ წია 
51,4 მი ლი არდ კუ ბურ მეტრს (ამ გვა რად ინ დო ეთს წინ აქვს გან ვი-
თა რე ბის დი დი პო ტენ ცი ა ლი). 

და ბო ლოს, რო დე საც სა უ ბა რია ირა ნის გა ზის ექ სპორ ტის არ-
ჩე ვან ზე, არ უნ და და ვი ვიწყ ოთ ირა ნის პერ სპექ ტი ვე ბი უფ რო მე-
ტად გა ნა ვი თა როს მილ სა დე ნის ექ სპორ ტი თურ ქეთ თან. 10 მი ლი-
არ დი კუ ბუ რი მეტ რის მო ცუ ლო ბის თავ რი ზი -ან კა რის მილ სა დე ნი 
არის ირა ნის ერ თა დერ თი და მა კავ ში რე ბე ლი უცხ ო ურ ბაზ რებ-
თან, სომ ხეთ თან და აზერ ბა ი ჯან თან ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვან 
კავ ში რებ თან ერ თად.1

1 Ibid. 

რუკა 26. შემოთავაზებული ნაბუკოს გაზის მილსადენი
h  p://aa.com.tr/en/turkey/nabucco-project-fails-placed-by-trans-adria  c-
pipeline-project/235841
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ირა ნის ნავ თო ბის მი ნის ტრმა ბო ლო პე რი ოდ ში წა მო ა ყე ნა შე-
თა ვა ზე ბა, რომ გა ე ორ მა გე ბი ნათ თურ ქე თი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი 
გა ზის მო ცუ ლო ბა, მაგ რამ შე თა ვა ზე ბა უარ ყო ფილ იქ ნა.1 ამის 
მთა ვა რი მი ზე ზია ირა ნის, რო გორც არა სან დო ექ სპორ ტი ო რი 
ქვეყ ნის პო ზი ცი ა: ირა ნის ჩრდი ლო ეთ პრო ვინ ცი ებ ში დე ფი ცი ტის 
სა ფუძ ველ ზე და ფიქ სირ და შე ფერ ხე ბა თურ ქეთ ში იმ პორ ტთან 
და კავ ში რე ბით, ხო ლო 2008 წლი დან (მი სი ინა უ გუ რა ცი ის შემ-
დეგ) ჯერ მხო ლოდ მილ სა დე ნის 60%-ია გა მო ყე ნე ბუ ლი.2 ამ ფაქ-
ტო რებ მა შე არ ყია თურ ქე თის ნდო ბა. ამა ვე დროს, თურ ქე თი ვი-
თარ დე ბა რო გორც სატ რან სპორ ტო ცენ ტრი ევ რო პუ ლი ბაზ რის 
მი მარ თუ ლე ბით. ეს მდგო მა რე ო ბა თა ვის თა ვად ამ ცი რებს თურ-
ქეთ ში ირა ნის ექ სპორ ტის პო ტენ ცი ალს, ძირს უთხ რის ირანს, რო-
გორც ევ რო პის ბაზ რის მიმ წო დე ბელს.

სა ერ თო ჯამ ში, ნა თე ლი ა, რომ ირანს აქვს უდი დე სი მა რა გი 
და სტრა ტე გი უ ლად სა სარ გებ ლო გე ოგ რა ფი უ ლი პო ზი ცი ა. მას 
აქვს რამ დე ნი მე არ ჩე ვა ნი ბუ ნებ რი ვი აი რის ექ სპორ ტის სხვა დას-
ხვა მი მარ თუ ლე ბით, მათ შო რის სპარ სე თის ყუ რის ქვეყ ნებ ში, 
სამ ხრეთ აზი ა ში, სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში, თურ ქეთ ში და ევ რო პულ 
ბა ზარ ზე. თუმ ცა, მას შემ დეგ, რაც დე ტა ლუ რად გა დავ ხე დეთ თი-
თო ე ულ მი მარ თუ ლე ბას, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ ყვე ლა მათ-
გა ნი ხა სი ათ დე ბა უამ რა ვი (გე ო) პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
ხა სი ა თის პრობ ლე მით. ექ სპორ ტის მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
ხელს უწყ ობს ირანს, გახ დეს ევ რო პი სათ ვის მიმ წო დე ბე ლი, არის 
ყვე ლა ზე რთუ ლი ამ ვა რი ან ტე ბი დან, მა ნამ სა ნამ სან ქცი ე ბის თა-
ვი დან შე მო ღე ბის საფ რთხე იარ სე ბებს ირანს ურ ჩევ ნია და უ კავ-
შირ დეს ნაკ ლე ბად დის ტან ცი ურ ბაზ რებს, მა გა ლი თად პა კის ტან-
სა და სპარ სე თის ყუ რეს. 

1 Shaban I. (2015). Why Turkey Rejects Doubling Iranian Gas Imports, Natural Gas 
Europe, 16 April. Available at: h  p://www.naturalgaseurope.com/ why-turkey-
rejects-doubling-iranian-gas-import-23219 [Accessed: 17 April 2015].

2 Jalilvand, R. D. (2013), Iran’s Gas Exports: Can Past Failure become future success? 
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4.2. საშინაო (შიდა) გაზის რეგულირების პერსპექტივა: 
ირანი, როგორც არშემდგარი ექსპორტიორი

BP-ის სტა ტის ტი კუ რი მი მო ხილ ვის თა ნახ მად, 2013 წელს 
ირან მა მო იხ მა რა 156 მი ლი არ დი კუ ბუ რი მეტ რის მო ცუ ლო ბის ბუ-
ნებ რი ვი აი რი (რაც ჩი ნე თის და ნა ხარ ჯზე მე ტი ა) და აწარ მოა ოდ-
ნავ მე ტი, 160 მი ლი არ დი კუ ბუ რი მეტ რის ფარ გლებ ში1 2012 წელს 
ირა ნი კვლავ გახ და თა ვი სუ ფა ლი ექ სპორ ტი ო რი (net exporter), ხო-
ლო 1997 წლი დან 2011 წლამ დე ის წარ მო ად გენ და იმ პორ ტი ორს 
თურ ქმე ნე თი დან მომ დი ნა რე გა ზის მა რა გით. 

მნიშ ვნე ლო ვან წი ნა აღ მდე გო ბებს უკავ შირ დე ბა უცხ ო ელ თა 
მო ნა წი ლე ო ბა ირა ნის ნავ თო ბი სა და გა ზის მრეწ ვე ლო ბა ში, გან-
სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა საქ მე ეხე ბა და სავ ლე თის კომ პა ნი ებს. 
რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, გა მოც დი ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა ერ თ-
ერ თი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რია ირა ნი სათ ვის, გა ნა ვი თა როს 
თხე ვა დი ბუ ნებ რი ვი აი რის (LNG) სა ექ სპორ ტო წარ მო ე ბა. თუმ ცა 
და სავ ლურ კომ პა ნი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა, რო მელ თაც აქვთ გა-
მოც დი ლე ბა გა ზის პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბა ში, ახა ლი მთავ რო-
ბის თვის უფ რო სა სურ ვე ლი გახ დე ბა. 

ირა ნის ეკო ნო მი კა მძი მედ არის სუბ სი დი რე ბუ ლი ახ ლო აღ-
მო სავ ლე თი სა და ჩრდი ლო ეთ აფ რი კის რე გი ონ ში (MENA (The 
Middle East and North Africa): ფუ ლად მა დო ტა ცი ამ 80$ მი ლი არ დი 
შე ად გი ნა, რაც მშპ-ის ერთ მე ხუ თედს წარ მო ად გენს.2 ბუ ნებ რი-
ვი აი რის მრეწ ვე ლო ბა გა მო ნაკ ლი სი არ არის. არ სე ბობს ისე თი 
სუბ სი დი ე ბიც, რომ ლე ბიც ზედ მეტ მოხ მა რე ბას ემ სა ხუ რე ბა, რი-
სი შე დე გიც გახ ლდათ 1990 წლის შემ დეგ ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის 
გა ნაკ ვე თე ბის ძა ლი ან სწრა ფი ზრდა. 2000-ი ან წლებ ში აჰ მა დი ნე-
ჯა დის ად მი ნის ტრა ცი ამ ვერ მო ა ხერ ხა წარ მა ტე ბით გა ე ტა რე ბი ნა 

1 BP (2014), Sta  s  cal Review of World Energy. h  p://www.bp.com/con tent/dam/
bp/pdf/Energy-economics/sta  s  cal-review-2015/bp-sta  s  cal-re view-of-world-
energy-2015-full-report.pdf [Accessed: August 10, 2014].

2 Jalilvand, R. D. (2013), Iran’s Gas Exports: Can Past Failure become future success?
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რე ფორ მე ბი მე ტად მგრძნო ბი ა რე და სწრა ფად რე ა გი რე ბად სექ-
ტორ ში: რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის პირ ვე ლი მცდე ლო ბი სას და იწყო 
ძა ლა დობ რი ვი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბი 2007 წელს, რა მაც გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა გა ზის ფა სე ბის პროგ რე სულ ზრდა სა და სა ბაზ რო ფა სე-
ბის ცვლი ლე ბა ზე.1ეს ცვლი ლე ბე ბი კვლავ მიმ დი ნა რე ობს. 

ბუ ნებ რი ვი აი რის ექ სპორ ტის კა პი ტა ლი ზა ცი ი სათ ვის გან-
ცდი ლი მარ ცხის გა მო, ირა ნელ თა უკ მა ყო ფი ლე ბა აჰ მა დი ნე ჯა დის 
მი სა მარ თით, სან ქცი ებ ზე მძი მე აღ მოჩ ნდა.2 რო უ ჰა ნის (Rouhani) 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვლის შემ დეგ მო სა ლოდ ნე ლი იყო რა დი კა-
ლუ რი ცვლი ლე ბა ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა ში. რო უ ჰა ნის 
პირ ვე ლი ამო ცა ნა იყო ექ სპორ ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა კონ კრე ტუ-
ლად კი IPI-ის მილ სა დე ნის პრო ექ ტის დას რუ ლე ბით. ამ პრო ექტს 
მა ინ ცდა მა ინც არ მო უ ტა ნია რა ი მე და მა ტე ბი თი მო ცუ ლო ბე ბი 
ირა ნი სათ ვის ბუ ნებ რი ვი აი რის ინ დუს ტრი ა ში. ექ სპორ ტი მთავ-
რო ბი სათ ვის გახ და მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი: რე ჟი მის სტა ბი ლი ზა ცია 
და ში და მოთხ ოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა – უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი.3

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რო უ ჰა ნის ად მი ნის ტრა ცი ამ სა ჭი-
რო ზო მე ბი მი ი ღო ში და ფა სე ბის რე ფორ მი რე ბი სათ ვის4 და საკ-
მა ოდ სტა ბი ლუ რი მდგო მა რე ო ბა შექ მნა ნავ თო ბი სა და გა ზის 
რე გუ ლი რე ბა ში ნავ თო ბის მი ნის ტრად ბი ჯან ნა მა დარ ზან გე ნეს 
და ნიშ ვნით, ახალ პრე ზი დენტს დი დად არ შე უც ვლია ზო გა დი შე-
ხე დუ ლე ბა და სავ ლე თი დან მომ დი ნა რე ინ ვეს ტი ცი ებ თან და კავ ში-
რე ბით, სა ჭი რო დაც არ ჩათ ვა ლა არა ე ფექ ტუ რი ინ სტი ტუ ცი უ რი 
რე ფორ მის გა ტა რე ბა. 

1 Habibi, N. (2014), Can Rouhani Revitalize Iran’s Oil and Gas Industry? Available 
at: h  p://www.brandeis.edu/crown/publica  ons/meb/meb80.html [Accessed: 
1mplied4 December 2014].

2  Ibid. 
3 Jalilvand, R. D. (2013), Iran’s Gas Exports: Can Past Failure become future success? 
4 Hafezi P. (2014), Iran Fuel Price Hikes will be Big Test for Rouhani, Reuters, 27 

April. Available at: h  p://www.reuters.com/ar  cle/2014/03/27/ us-iran-subsidies-
idUSBREA2Q09L20140327 [Accessed: 14 December 2014].



109

ის ტო რი უ ლად და მამ ცი რე ბელ გა მოც დი ლე ბას წარ მო ად გენს 
ის ფაქ ტი, რომ ნავ თო ბის ან გლო- სპარ სულ ი კომ პა ნი ა ახორ ცი ე-
ლებ და ირა ნის ეროვ ნუ ლი რე სურ სე ბის ექ სპლო ა ტა ცი ას. ის ლა მუ-
რი რე ჟი მის ან ტი ლი ბე რა ლურ მა იდე ო ლო გი ამ შექ მნა ის, რა საც 
ჯა ლი ვან დი ჩი კა გოს უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი „ში ზოფ რე ნი-
ულ პა რა დოქსს“ უწო დებ და: სა ნამ იარ სე ბებს ის საფ რთხე, რომ 
უცხ ო უ რი კომ პა ნი ე ბი კვლავ წავ ლენ ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის 
წი ნა აღ მდეგ, ირა ნის მთავ რო ბა ვალ დე ბუ ლია შე ი მუ შა ოს და გა-
მო ი ყე ნოს ამ კომ პა ნი ე ბის მი ერ შე მო ტა ნი ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი და 
ტექ ნო ლო გი ე ბი. შე დე გად კონ ტრაქ ტე ბის უკან გა მოს ყიდ ვის სქე-
მე ბის კომ ბი ნა ცი ის სა ჭი რო ე ბა გახ და. ხო ლო ირა ნის ხე ლი სუფ-
ლე ბის ეჭ ვმა ნავ თო ბის სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ე ბის მი მართ, 
აიძუ  ლა ინ ვეს ტო რე ბი ჯერ კი დევ 2012 წელს სან ქცი ე ბის და წე სე-
ბამ დე უა რი ეთ ქვათ და ფი ნან სე ბა ზე. 

2012 წელს სან ქცი ე ბის და წე სე ბის შემ დეგ, გარ და რამ დე ნი-
მე გა მო ნაკ ლი სი სა, რო გო რი ცაა Schlumberger1, წამ ყვან უცხ ო ურ 
ინ ვეს ტო რებს ირა ნის გა ზის მრეწ ვე ლო ბა ში წარ მო ად გენ დნენ 
რუ სუ ლი კომ პა ნი ე ბი (კონ კრე ტუ ლად Gazprom). ფაქ ტობ რი ვად, 
რუ სულ კომ პა ნი ებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ორ მხრი ვი უპი რა ტე სო ბა გა-
აჩ ნდათ. პირ ვე ლი, მათ ვინც გა დაწყ ვი ტა დარ ჩე ნი ლი ყო ირა ნის 
ენერ გო- მრეწ ვე ლო ბა ში ჰქონ დათ უკე თე სი მდგო მა რე ო ბის მო-
ლო დი ნი მას შემ დეგ რაც სან ქცი ე ბი მო იხ სნე ბო და და შე ჩე რე ბუ-
ლი პრო ექ ტე ბი კვლავ ამუ შავ დე ბო და, ევ რო პე ლი და ამე რი კე ლი 
კონ კუ რენ ტე ბის გან გან სხვა ვე ბით.2 მე ო რე, მას შემ დეგ, რაც ისი-
ნი აღარ არი ან და კავ ში რე ბუ ლი კო ლო ნი ა ლის ტურ წარ სულ თან 
ან იმ პე რი ა ლის ტურ აწ მყოს თან, რუ სულ კომ პა ნი ებს კვლავ შე-

1 Edwards J. (2015), Schlumberger Pleads Guilty to Viola  ng U.S. Sanc  ons on Iran, 
Sudan, Reuters, 25 March. Available at: h  p://uk.reuters.com/ ar  cle/2015/03/25/
uk-usa-jus  ce-sanc  ons-idUKKBN0ML2J320150325 [Accessed: 26 March 2015].

2 Tomberg, I. (2009), Iran in the European Gas Market: a Russian Point of View, 
Ins  tut Francais des Rela  ons Interna  onales. Available at: h  p://www. ifri.
org/?page=contribu  on-detail&id=5482&id_provenance=97  
[Accessed: 14 December 2014].
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იძ ლე ბა ჰქონ დეთ მო ლო დი ნი იმი სა, რომ, და იმ სა ხუ რე ბენ ირა ნის 
მთავ რო ბის უფ რო სა სურ ველ და მო კი დე ბუ ლე ბას. ამ უკა ნას კნელ 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, და იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
ორი ვე რუ სე თი სა და ირა ნის გა ზის მრეწ ვე ლო ბა სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ არის მარ თუ ლი, შე იძ ლე ბა ვე ლო დოთ სა ხელ მწი ფო თა შო რის 
თა ნამ შრომ ლო ბის სქე მე ბის შექ მნას. კი დევ უფ რო აშ კა რა ხდე ბა, 
რომ ორ ქვე ყა ნას შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში რე ბის გა ფარ თო ე ბა ბო-
ლო პე რი ოდ ში კვლავ გაძ ლი ერ და. 

4.3. რუსეთისა და ირანის კავშირების ხელახლა 
განსაზღვრა

ექ სპერ ტე ბი აკ ვირ დე ბი ან ორ მხრი ვი ურ თი ერ თობე ბის გაძ-
ლი ე რე ბას ის ლა მუ რი რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ.1 1991-2011 წლე ბი 
ხა  სი ათ დე ბა, რო გორც „ფრთხი ლი პარ ტნი ო რო ბა“ (რუ სუ ლი დიპ-
ლო მა ტია არ გა მო ხა ტავ და დიდ მონ დო მე ბას, რომ ირანს „სტრა-
ტე გი ულ პარ ტნი ო რად“ მი იჩ ნევ დეს).2 მდგო მა რე ო ბა რა დი კა ლუ-
რად შე იც ვა ლა უკ რა ი ნა ში ომის და სი რი ა ში ISIS-ის გაძ ლი ე რე ბის 
შემ დეგ. 2014 წლის ბო ლოს თვის რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა მი-
ნისტრს, სერ გეი ლავ როვს, არ უყოყ მა ნი ა, ირა ნი სათ ვის „ბუ ნებ-
რი ვი მო კავ ში რე“3 ეწო დე ბი ნა. 

რაც შე ე ხე ბა ირანს, ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლე ბი ყო ველ-
თვის ფრთხი ლო ბენ, რო დე საც თა ვი ანთ პერ სპექ ტი ვებს ევ რო პუ-
ლი ბაზ რის კენ მი მარ თა ვენ.4 ქას მა რის (ი რა ნე ლი მკვლე ვა რი) აღ-
შფო თე ბა ევ რო პის არც ისე მომ ხიბ ლავ ფა სებ თან და კავ ში რე ბით 

1 Kozhanov N. (2015), Understanding the Revitaliza  on of Russian-Ira nian Rela-
 ons, Carnegie Moscow Center. Available at: h  p://carnegie. ru/2015/05/05/unde-

r standing-revitaliza  on-of-russian-iranian-rela  ons/i86n [Accessed: 8 May 2015].
2 Kozhanov, N. (2012), Russia’s Rela  ons with Iran. The Washington Ins   tute for 

Near East Policy. Available at: h  p://www.washingtonins  tute.org/ uploads/
Documents/pubs/PolicyFocus120.pdf [Accessed: 14 December 2014]. 

3 Kozhanov N. (2015), Understanding the Revitaliza  on of Russian-Iranian Rela  ons. 
4 Tomberg, I. (2009), Iran in the European Gas Market: a Russian Point of View. 
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შე იძ ლე ბა გა გე ბულ იქ ნას, რო გორც უპი რა ტე სო ბა რუ სი პარ ტნი-
ო რე ბის კენ. ირან ზე სან ქცი ე ბის და წე სე ბის შე დე გად, რუ სეთ მა 
გა ზარ და თა ვი სი წი ლი ირა ნის ეკო ნო მი კა ში. თა ნამ შრომ ლო ბის 
ორი მთა ვა რი სფე რო მო ი ცავს ნავ თო ბის მა რაგს და ირა ნის ატო-
მურ პროგ რა მას. 

რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო,1 ივ ლი სის და სას რულს, გა ყიდ-
ვებ ზე გან ხორ ცი ელ და გა რი გე ბა. ირა ნის გა ყი დუ ლი ნავ თო ბი გა-
იც ვა ლა რუ სულ სა სოფ ლო -სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტში და დღე ში 
50 000 ბა რე ლი შე ად გი ნა. მარ თლაც, სან ქცი ე ბის რე ჟი მის გა მო, 
ირა ნის ნავ თო ბის ექ სპორ ტი და ე ცა 2010-2014 წლებ ში დღე ში 2,5 
მი ლი ო ნი ბა რე ლი დან ერთ მი ლი ონ ბა რე ლამ დე, რაც 30 წლის გან-
მავ ლო ბა ში წარ მო ად გენ და ქვეყ ნის მშპ-ის 5%-ს. ფაქ ტობ რი ვად, 
თე ი რა ნი შეშ ფო თე ბუ ლია იმის გა მო, რომ ნავ თო ბის ექ სპორ ტი 
გა ზის ექ სპორტს აჭარ ბებს. ბო ლო გა მოთ ვლე ბის თა ნახ მად, ნავ-
თო ბის გა ყიდ ვებ მა ნახ შირ წყალ ბა დის ექ სპორ ტის სა ერ თო მო გე-
ბის 75% შე ად გი ნა.2 რუ სეთ თან შე საძ ლო გა რი გე ბა იმის შე სა ხებ, 
რომ გა ყი დოს ნავ თო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი, შე იძ ლე ბა შე ღა-
ვა თი გახ დეს ირა ნის მთავ რო ბი სათ ვის და და მა ტე ბით მი ი ღოს 
სარ გე ბე ლი სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის გა რან ტი ის სა ხით, რაც 
ირა ნის მთავ რო ბი სათ ვის ცალ კე მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხს წარ მო-
ად გენს.3 რო ცა საქ მე ბირ თვულ სფე როს ეხე ბა, თა ნამ შრომ ლო ბა 
კი დევ უფ რო ძლი ე რი ხდე ბა. Rosatom არის Bushehr NPP (ა ტო მუ რი 
ელექ ტრო სად გუ რი) პრო ექ ტის მშე ნებ ლო ბის უდა ვო შემ კვე თი.

1 Baczynska G. (2015), Russia Opens Way to Missile Deliveries to Iran, Starts 
Oil-for-Goods Swap, Reuters, 13 April. Available at: h  p://www.reuters. com/
ar  cle/2015/04/13/us-iran-nuclear-russia-idUSKBN0N40YX20150413 [Accessed: 
15 April 2015].

2 Heuty, A. (2012), Iran’s Oil and Gas Management, Revenue Watch Ins  tute. 
Available at: h  p://www.resourcegovernance.org/publica  ons/iran%E2%80%99s-
oil-and-gas-management [Accessed: 14 December 2014].

3 Kozhanov N. (2015), Understanding the Revitaliza  on of Russian-Iranian Rela-
 ons.
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პრო ექ ტის დას რუ ლე ბა გა და ი დო ათ წელ ზე მე ტი ხნით, რაც 
და ემ თხვა სხვა დას ხვა ცვლი ლე ბებს ორ მხრივ ურ თი ერ თო ბებს 
შო რის. ელექ ტრო სად გუ რის მე ო რე ფა ზის მშე ნებ ლო ბა წარ მა ტე-
ბით დას რულ და 2013 წლის სექ ტემ ბერ ში. 2014 წლის შე მოდ გო-
მა ზე, რუ სულ მა ექ სპორ ტმა შეს თა ვა ზა არ სე ბუ ლი ნა გე ბო ბა -აღ-
ჭურ ვი ლო ბის გა ფარ თო ე ბი სა და ახა ლი რე აქ ტო რე ბის მშე ნებ ლო-
ბის გეგ მე ბი.1 ეს ხსნის რუ სე თის პო ზი ცი ას ირა ნის სა სარ გებ ლოდ 
P5+1 მო ლა პა რა კე ბებ ში. 

სამ ხედ რო თა ნამ შრომ ლო ბა სხვა მთა ვა რი სა კითხია ორ მხრივ 
ურთი ერ თო ბებ ში. პირ ველ რიგ ში, ეს და კავ ში რე ბუ ლია ბირ თვულ 
პრობ ლე მას თან – მას შემ დეგ, რაც რუ სუ ლი S-300-ის სამ ხედ რო 
ია რა ღი და კავ ში რე ბუ ლია ბირ თვულ ობი ექ ტებ ზე შე საძ ლო თავ-

1 World Nuclear News (2014), Russia to Build Eight More Reactors in Iran, 11 
November. Available at: h  p://www.world-nuclear-news.org/NN-Russia-to-build-
eight-more-reactors-in-Iran-11111401.html [Accessed: 20 June 2015].

სურათი 2. ბუშერის ატომური ელექტროსადგური ირანში
h  p://www.atomstroyexport.ru/wps/wcm/connect/ase/eng/about/
NPP+Projects/Current/Bushehr/
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დას ხმე ბის გან და სა ცა ვად. მე ო რე, ახ ლო აღ მო სავ ლე თი, ზო გა-
დად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლია რუ სუ ლი სამ ხედ-
რო შე ი ა რა ღე ბის თვის, ხო ლო ირა ნი ამ კუთხ ით მნიშ ვნე ლო ვან 
როლს თა მა შობს რუ სე თი სათ ვის. რუ სეთ სა და ირანს შო რის სამ-
ხედ რო თა ნამ შრომ ლო ბა აღ დგა მას შემ დეგ, რაც პუ ტინ მა მი ი ღო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, გა ნე ახ ლე ბი ნა თავ დაც ვი თი რა კე ტე ბის მი წო-
დე ბა (ად რე და იბ ლო კა მედ ვე დე ვის მი ერ, 2010 წელს)

სხვა ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც იწ ვევს რუ სე თი სა და ირა ნის 
პო ზი ცი ე ბის თან ხვედ რას:
 სა ერ თო პო ზი ცია სი რი ას თან და კავ ში რე ბით 2011 წლი დან, 

ხო ლო ISIS-ის წი ნა აღ მდეგ 2014 წლი დან;
 რუ სე თის ურ თი ერ თო ბე ბის გა უ ა რე სე ბა და სავ ლეთ თან, რა-

მაც მოს კოვს უბიძ გა, ახა ლი კავ ში რე ბის მო ძებ ნის კენ;
 პარ ტნი ო რე ბის შე ძე ნის მნიშ ვნე ლო ბა გან სა კუთ რე ბით ახ ლო 

აღ მო სავ ლეთ ში, სა დაც ლი ბი ის კრი ზის მა და სი რი ა ში სა მო ქა-
ლა ქო ომ მა რუ სე თის პო ზი ცი ე ბი შე ა სუს ტა. 
 ცხა დი ა, მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლია ორ ქვე ყა ნას შო რის თა-

ნამ შრომ ლო ბის გაზ რდა. მა შინ გა საკ ვი რი არ არის, რომ რუ სე თი სა 
და ირა ნის ეკო ნო მი კუ რი საბ ჭო ე ბის ერ თი ა ნი შეხ ვედ რი სას 2014 
წლის სექ ტემ ბერ ში, მხა რე ე ბი შე თან ხმდნენ ორ მხრი ვი ვაჭ რო ბის 
მო ცუ ლო ბის გაზ რდა ზე $15 მი ლი არ დით 2017 წლი სათ ვის.1

ამ და დე ბი თი მო ცე მუ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო მელ შიც ვი-
თარ დე ბა ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი 2014 წლის დად გე ნი ლე ბით 
გა დაწყ და გა ე უქ მე ბი ნათ სამ ხრეთ დი ნე ბის (South Stream) პრო ექ-
ტი და გა ნე ვი თა რე ბი ნათ ახა ლი მარ შრუ ტი თურ ქე თის მი მარ თუ-
ლე ბით ირა ნი დან, რო მელ საც თურ ქეთ ში Gazprom შე უ ერ თდე ბა 
შა ვი ზღვის გავ ლით. გა საკ ვი რი არ არის, რომ ეს გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა სა ჯა როდ გა ნი ხი ლე ბა ირა ნის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ.2 ამან 

1 Ibid. 
2 IRNA (2015), Iran, Russia Yet to Discuss Possible Turkish Stream Cooper a  on, 6 June. 

Available at: h  p://www.irna.ir/en/News/81635167/ [Accessed: 20 June 2015].
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შე იძ ლე ბა Gazprom-ს მის ცეს შე საძ ლებ ლო ბა მო ახ დი ნოს მილ სა-
დე ნის ადაპ ტა ცია რო მელ საც ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა არ 
ეწი ნა აღ მდე გე ბა.

4.4. დასკვნა

სან ქცი ე ბის მოხ სნის შემ თხვე ვა ში, ირა ნი კი დევ ერთ ნა ბიჯს 
გა დად გამს, რა თა გახ დეს ბუ ნებ რი ვი აი რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ექ-
სპორ ტი ო რი. ამან შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ის, რომ იგი გახ დეს 
რუ სე თის მთა ვა რი მო წი ნა აღ მდე გე ევ რო პუ ლი გა ზის ბა ზარ ზე. 
ამ გვა რი მსჯე ლო ბის მი ზე ზია ირა ნის გა ზის უზარ მა ზა რი რე სურ-
სე ბი (რაც აჭარ ბებს რუ სულ რე სურ სებს), ძი რი თად სფე რო ებ ში 
და ბა ლი ზღვრუ ლი ფა სე ბი, გე ოგ რა ფი უ ლი ად გილ მდე ბა რე ო ბა და 
ევ რო პელ თა მის წრა ფე ბა შე ამ ცი რონ რუ სე თის წი ლის მი წო დე ბა. 
თუმ ცა, ამ გვა რი კონ კუ რე ნ ცია არც ისე თი რე ა ლუ რი ა, რო გორც 
ერ თი შე ხედ ვით ჩანს. 

პირ ველ რიგ ში, ევ რო პუ ლი გა ზის ბა ზა რი ირა ნის გა ზის ექ-
სპორ ტის პრი ო რი ტე ტებ ზე მცი რე ა. მე ო რე, ირა ნის გა ზის მრეწ-

რუკა 27. თურქეთის მილსადენი
h  ps://www.ny  mes.com/2015/01/22/business/interna  onal/russia-presses-
ahead-with-plan-for-gas-pipeline-to-turkey.html?_r=0 
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ვე ლო ბის არა ორ გა ნი ზე ბამ შემ დგომ ში შე იძ ლე ბა შეზღ უ დოს ბუ-
ნებ რი ვი აი რის ექ სპორ ტი. მე სა მე, ირა ნი რუ სეთს გა ნი ხი ლავს, 
რო გორც მნიშ ვნე ლო ვან პარ ტნი ორს, ხო ლო ამ ორი ქვეყ ნის თა-
ნამ შრომ ლო ბა მო ი ცავს რო გორც ნავ თო ბის გა ყიდ ვებს, ისე ბირ-
თვუ ლი ინერ გი ი სა და სამ ხედ რო აღ ჭურ ვი ლო ბის მი წო დე ბას. ამ 
შემ თხვე ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რთუ ლია წარ მო სად გე ნი ა, რომ 
ირა ნის მთავ რო ბა ძირს უთხ რი დეს სა კუ თარ მო კავ ში რეს, რო მე-
ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბით გა ზის გა ტა-
ნას ევ რო პა ში. და თუ ამ გვა რი შე თან ხმე ბა დღეს და გეგ მი ლი არ 
არის, მო სა ლოდ ნე ლი არც ის არის, რომ ეს მოხ დე ბა ახ ლო მო მა-
ვალ ში. არც ბო ლო დროს გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი უნ და უარ-
ვყოთ, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მილ სა დე ნის ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი რამ დე ნი მე წლით ად რეა და გეგ მი ლი. 
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5. გა ნახ ლე ბე ბი ინ დო ეთ ში: მიმ დი ნა რე სა მუ შა ო ე ბი

ინ დო ე თი ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი ქვე-
ყა ნაა მსოფ ლი ო ში. გლო ბა ლუ რი ენერ გი ის სფე რო ში მი სი მნიშ-
ვნე ლო ბა უფ რო და უფ რო იზ რდე ბა და უდა ვო ა, რომ მო მა ვალ ში 
კი დევ უფ რო წინ წა ი წევს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის რე სუ რსე ბის 
სფე რო ში. თუმ ცა ჯერ კი დევ უამ რა ვი პრობ ლე მაა მო საგ ვა რე ბე-
ლი. მი უ ხე და ვად ამი სა, ინ დო ე თი და ბალ კარ ბო ნა ტულ სის ტე მა-
ზე გა დას ვლის ერ თგუ ლი რჩე ბა, ახ ლან დე ლი სტრა ტე გი ე ბი ამი-
სათ ვის არც ისე ხელ საყ რე ლი ა. ფარ თო მას შტა ბი ა ნი პრო ექ ტე ბის 
ნაც ვლად, სა სურ ვე ლია ინ დო ეთ მა ყუ რადღ ე ბა გა ა მახ ვი ლოს უფ-
რო პა ტა რა პრო ექ ტებ ზე და გა ნა წი ლე ბულ რე სურ სებ ზე. უფ რო 
მე ტიც, ინ დო ე თი სათ ვის სა ჭი რო იქ ნე ბა კონ ცენ ტრი რე ბა მო ახ დი-
ნოს არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და სა კა ნონ მდებ ლო სის ტე მის რეს-
ტრუქ ტუ რი ზა ცი ის გა ნახ ლე ბა ზე. 

რო გორც ერი, რომ ლის მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა 1,3 მი ლი-
არდ ადა მი ან ზე მე ტი ა, მი სი ეკო ნო მი კა მეშ ვი დე ად გილ ზეა მსოფ-
ლი ო ში და გლო ბა ლურ ას პა რეზ ზე ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე სწრა ფად 
გან ვი თა რე ბა დი ქვე ყა ნა ა. ინ დო ე თი უფ რო და უფ რო მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი მო თა მა შე ხდე ბა ენერ გე ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით. ინ დო ე თის 
ენერ გე ტი კუ ლი მოთხ ოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა 
ხაზ გას მუ ლი არ არის მხო ლოდ მი სი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სის-
წრა ფით და ენერ გი ის მზარ დი მოხ მა რე ბით, ასე ვე იმ ფაქ ტით, 
რომ ენერ გე ტი კუ ლი დიპ ლო მა ტი ის მთა ვა რი ბურ ჯი გახ და ცო ტა 
ხნის (2014 მა ი სი) წინ არ ჩე უ ლი მთავ რო ბის პრე მი ერ მი ნისტრ ნა-
რენ და მო დის სა გა რეო პო ლი ტი კა. გარ და ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ-
რთხო ე ბის, ფი ნან სუ რი და სხვა სა ხის ხელ მი საწ ვდო მო ბი სა, მო-
დიმ ხაზ გას მით აღ ნიშ ნა უფ რო მდგრად ენერ გე ტი კულ მო დელ ზე 
გა დას ვლის აუ ცი ლებ ლო ბა. მო დის სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლე ბა 
გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის მი მართ გარ დამ ტე-
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ხი აღ მოჩ ნდა ინ დო ე თი სათ ვის. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ინ დო ე თი ნამ დვი ლად პერ სპექ ტი უ ლი მო თა მა შეა გა ნახ ლე ბა დი 
ენერ გი ის რე სურ სე ბის (RES) სფე რო ში და, უფ რო მე ტად, მძი მე 
ენერ გე ტი კის მი მარ თუ ლე ბით, მო მა ვალ ში უდა ვოდ წინ წა ი წევს, 
კვლავ უამ რა ვი პრობ ლე მა რჩე ბა გა და საჭ რე ლი.

მო უ ლოდ ნე ლად რა კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა 
წა მო იჭ რას ინ დო ე თის წი ნა შე უფ რო მდგრად ენერ გე ტი კულ მო-
დელ ზე გა დას ვლის პრო ცეს ში? რამ დე ნად იმე დის მომ ცე მია ინ-
დო ე თი რო გორც RES მო თა მა შე? რა არის მო დის გან საზღ ვრუ ლი 
RES-ის სტრა ტე გია და არის თუ არა მი სი პო ლი ტი კა საკ მა რი სად 
წა მა ხა ლი სე ბე ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად?

5.1. ინ დო ე თის ელექ ტრო ე ნერ გი ის ნა რე ვი (მიქ სი)

ინ დო ე თი ამ ჟა მად ელექ ტრო ე ნერ გი ის მე ხუ თე უდი დე სი მომ-
ხმა რე ბე ლია მსოფ ლი ო ში ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის, ჩი ნე-
თის, ია პო ნი ი სა და გერ მა ნი ის შემ დეგ.1 ინ დო ეთს აქვს ელექ ტრო-
ე ნერ გი ის მო ცუ ლო ბი დან 258,7 გი გა ვა ტი (GW) ექ სპორ ტი რე ბუ-
ლი.2 აქე დან უმე ტე სი წი ლი მო დის ქვა ნახ შირ ზე, რო მე ლიც ქვეყ-
ნის ენერ გე ტი კუ ლი მიქ სის ნამ დვილ მე ფედ გვევ ლი ნე ბა. ქვა ნახ-
ში რი ინ დო ე თის ელექ ტრო ე ნერ გი ის და ახ ლო ე ბით 60%-ს ით ვლის, 
რაც არა ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კულ გა ნახ ლე ბად რე სურ სებ თან ერ თად 
12,3%-ს წარ მო ად გენს.

თუ დაწ ვრი ლე ბით გა მო ვიკ ვლევთ ამ 12,3%-ს (31,7 გი გა ვატს) 
გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბი დან, ცხად ყოფს, რომ ძი-
რი თა დი ნა წი ლი ქარ ზე მო დი ო და. ინ დო ე თი ამ ჟა მად აწარ მო ებს 
ქა რის ენერ გიის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბულ 21,1 გი გა ვატს, რაც არის 

1 Central Intelligence Agency (2015), The World Factbook; Country Com parison: 
Electricity – Consump  on. Available at: h  ps://www.cia.gov/library/publica  ons/
the-world-factbook/rankorder/2233rank.html [Accessed: April 30, 2015].

2 Central Electricity Authority, Government of India, Ministry of Power (2015), 
Monthly All India Installed Genera  on Capacity Report. Available at: h  p://www.
cea.nic.in/reports/monthly/inst_capacity/jan15.pdf [Accessed: April 30, 2015].
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ქვეყ ნის სა ერ თო გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის 2\3. 
ამას მოს დევს მზის ენერ გია (6.7 გი გა ვა ტი ან 17%), ბი ო მა სა (4,5 
გი გა ვა ტი ან 13%) და მცი რე წყლის ენერ გია (4.2 გი გა ვა ტი ან 12%).1

ამ ჟა მად ინ დო ე თი ქა რის გე ნე რა ცი ის გლო ბა ლუ რი მო ცუ ლო-
ბის სი დი დის მი ხედ ვით მე ხუ თე ად გილ ზე ა, ჩი ნე თის, გერ მა ნი ის, 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და ეს პა ნე თის შემ დეგ, ხო ლო მსოფ ლი-
ოს მას შტა ბით წარ მო ე ბუ ლი ქა რის ენერ გი ის 6,1% მის გან კარ გუ-
ლე ბა ში ა.2 მე ო რე აღ სა ნიშ ნა ვი სა კითხია ასე ვე ის, რომ მა თი მზის 
ენერ გი ის მო ცუ ლო ბა დღეს დღე ო ბით კვლა ვაც უმ ნიშ ვნე ლოა ამი-
ტო მაც 2015 წელს მთავ რო ბამ $100მლრდ-ნი ინ ვეს ტი ცია ჩა დო 
მზის სად გუ რე ბის გა ფარ თო ე ბა ში რა თა 2022 წლის თვის წარ მო ე-
ბულ მა ენერ გი ამ 100 GW-ს გა და ა ჭარ ბოს.3

1000 W = 1kW 1000kW = 1MW  1000MW= 1GW

გრაფა 4. დენის საზომის კონვერტაცია
h  p://www.rapidtables.com/convert/power/Wa  _to_kW.htm 

5.2. მიზნები

მო დის ად მი ნის ტრა ცი ამ გა ნაცხ ა და, რომ სურთ გა ზარ დონ 
ინ დო ე თის ენერ გე ტი კულ ნა რევ ში გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი 
რე სურ სე ბის წი ლი, რომ ლის მო დე ლი რე ბაც ჩა ტარ და მო დის 2014 
წლის კამ პა ნი ის სლო გა ნის შემ დეგ: „ინ დო ე თი აწარ მო ებს საკ-
მა რის გა ნახ ლე ბად ენერ გი ას იმი სათ ვის, რომ 2019 წლი სათ ვის 
ყვე ლა ოჯახს მი ე წო დე ბო დეს ელექ ტრო ე ნერ გი ა“. ეს არის კარ გი 

1 Ibid.
2 Global Wind Energy Council (2015), Global Sta  s  cs. Available at: h  p://www.

gwec.net/global-fi gures/graphs/ [Accessed: April 30, 2015].
3 Ravindran, S. (2014), India’s Push for Renewable Energy: Is It Enough?, Na-

 onal Geographic. Available at: h  p://news.na  onalgeographic.com/news/en-
ergy/2014/09/140919-india-modi-renewable-energy-science-world-wind-so lar/ 
[Accessed: April 30, 2015].
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მა გა ლი თი იმი სა თუ რო გო რი ამ ბი ცი უ რია მო დის მიზ ნე ბი გა ნახ-
ლე ბად ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სებ თან მი მარ თე ბა ში.1 იმ ფაქ ტის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 80 მი ლი ონ ოჯახ ზე მე ტი (400 მი ლი ო ნი 
ადა მი ა ნი) იმ დე ნად ღა რი ბი ა, რომ აქვთ მცი რე ან სა ერ თოდ არა-
ნა ი რი წვდო მა ელექ ტრო ე ნერ გი ა ზე, შე იძ ლე ბა ით ქვას რომ ეს 
ზედ მე ტად ამ ბი ცი უ რი გა ნაცხ ა დი ა.2

კამ პა ნი ის სლო გა ნე ბის გარ და, მო დიმ შექ მნა ორი ოფი ცი ა ლუ-
რი სტრა ტე გი ა. ისი ნი და ყო ფი ლია დრო ის ორ მო ნაკ ვე თად; მიმ-
დი ნა რე დრო ი დან 2022 წლის ჩათ ვლით (რო დე საც ქვე ყა ნა და მო-
უ კი დებ ლო ბის 75-ე წლის თავს აღ ნიშ ნავს) და 2022 წლი დან 2050 
წლამ დე. სტრა ტე გია ცნო ბი ლია “Desert Power India”-ს სა ხე ლით.3

2022 წლის მიზ ნად და სა ხუ ლია გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი 
რე სურ სე ბის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის 160 გი გა ვა ტით გაზ რდა, სა-
ი და ნაც 100 გი გა ვა ტი იქ ნე ბა მზის ენერ გი ა, ხო ლო 60 გი გა ვა ტი 
– ქა რის. თუ მი ზა ნი მიღ წე ვა, გა ნახ ლე ბა დი ენერ გია შე ად გენს სა-
ერ თო მო ცუ ლო ბის 15%-ს.4

160 გი გა ვა ტის სტრა ტე გია უმე ტეს წი ლად ფო კუ სი რე ბუ ლია 
მზი სა და ქა რის მე გა და ნად გა რებ ზე, რის თვი საც გა მო ი ყო €7,3 
მი ლი არ დი და რაც კონ კრე ტუ ლად გან თავ სე ბუ ლი იქ ნე ბა ჩრდი-
ლო და სავ ლეთ სა და შო რე ულ სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ ში: რა ჯას-
ტა ნი, გუ ჯა რა თი, თა მილ ნა დუ და ლა და ხი. ასე ვე, ფუ ლი გა მო ი ყო 

1 Katakey, Rakteem and Chakraborty, Debjit (2015), Modi to Use Solar to Bring 
Power to Every Home by 2019, Bloomberg. Available at: h  p://www.bloomberg.
com/news/articles/2014-05-19/modi-to-use-solar-to-bring-power-to-every-
home-by-2019 [Accessed: April 30, 2015].

2 Climate Group (2015), The Business Case for Off -Grid Renewables in India. 
Available at: h  p://www.dalberg.com/wp-content/uploads/2015/02/The-busi-
ness-case-for-off grid-energy-in-India.pdf [Accessed: April 30, 2015].

3 Bhaskar, Uptal (2014), Budget Stresses on Clean Energy Resources, Live Mint. 
Available at: h  p://www.livemint.com/Poli  cs/fUzkHkQ5VKZ73v6Ke oJpAM/
Arun-Jaitley-allocates-Rs-1000-crore-for-renewable-sector-s.html [Accessed: April 
30, 2015].

4 Ibid. 
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მზის ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე წყალ სა ტუმ ბე ბი სათ ვის (€5,8 მი ლი არ-
დი) და მზის პა ნე ლე ბი სათ ვის არ ხე ბი სა და სა ხუ რა ვე ბის და სა ფა-
რად (€1,4 მი ლი არ დი).1 

“Desert Power India” ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებს, რა თა გა ზარ-
დოს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის წარ მო ე ბის მო-
ცუ ლო ბა 445 გი გა ვა ტამ დე 2050 წლი სათ ვის, რაც სა ერ თო მოხ მა-
რე ბის მო ცუ ლო ბის 35%-ს შე ად გენს მო მა ვალ ში. მთა ვა რი აქ ცენ-
ტი კვლავ ქა რი სა და მზის სა წარ მო ებ ზეა გა კე თე ბუ ლი ა, რო მელ-
თაც უნ და აწარ მო ონ 300 გი გა ვა ტამ დე მო ცუ ლო ბის ენერ გია და 
გან ლა გე ბუ ლი უნ და იყოს შო რე ულ ჩრდი ლო- და სავ ლეთ ში, რაც 
ტა რას უდაბ ნოს წარ მო ად გენს. ასე ვე, 55 გი გა ვა ტი წარ მო ე ბუ ლი 
იქ ნე ბა ოთხი რე გი ო ნი დან, რომ ლე ბიც უკ ვე ფლო ბენ ქა რის უმაღ-
ლეს მო ცუ ლო ბას. ესე ნია თა მილ ნა დუ, კარ ნა ტა კა, ან დჰრა პრა-
დე ში და მა ჰა რაშ ტრა. უფ რო მე ტიც, 70 გი გა ვა ტი წარ მო ე ბუ ლი 

1 Ibid. 

სურათი 3. მზის ენერგიის სადგურების განვითარება ინდოეთში
h  p://solarpowerplan  ndia.blogspot.com/
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იქ ნე ბა მზი სა და ქა რის უფ რო პა ტა რა პრო ექ ტე ბი დან და 30 გი გა-
ვა ტი – სხვა ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი ქა რის სა წარ მო ე ბი დან.1

ეს შორს მი მა ვა ლი გეგ მე ბია და უფ რო მე ტად ყუ რადღ ე ბა გა-
მახ ვი ლე ბუ ლია მე გა აღ ჭურ ვი ლო ბა- და ნად გა რებ ზე, რომ ლე ბიც 
გან ლა გე ბუ ლია თით ქმის იგი ვე არე ალ ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სტრა ტე გია არ სობ რი ვად შე დე გი ა ნი ა, მან შე იძ ლე ბა დრო დად რო 
წა მოჭ რას სხვა დას ხვაგ ვა რი პრობ ლე მა და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ვერ მო ა ხერ ხოს. 

1 Power Grid Corpora  on India Ltd. (2013), Desert Power India – 2050. Available 
from: h  ps://www.powergridindia.com/_layouts/PowerGrid/WriteRe adData/fi le/
ourBusiness/SmartGrid/desert_power_india.pdf [Accessed: April 30, 2015].
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6. გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის
(RES-ის) მეთ ვალ ყუ რე ე ბი

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ და ბინ ძუ რე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი, 
რო მე ლიც ქვა ნახ შირ სა და გლო ბა ლურ კლი მა ტურ ცვლი ლე ბებს 
ეყ რდნო ბა, ინ დო ეთს ასე ვე აქვს ზო გი ერ თი გან სა კუთ რე ბუ ლი მი-
ზე ზი იმი სათ ვის, რომ უფ რო მდგრა დი ენერ გე ტი კუ ლი მიქ სი აირ-
ჩი ოს. 

ძი რი თა დი მი ზე ზი ინ დო ე თის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და მო კი დე ბუ-
ლე ბაა ენერ გე ტი კულ იმ პორ ტზე, რაც სა ერ თო რა ო დე ნო ბის და-
ახ ლო ე ბით 30%-ს შე ად გენს და ეს რიცხ ვი მუდ მი ვად იზ რდე ბა. 
იმ პორ ტზე და მო კი დე ბუ ლე ბა გავ ლე ნას მხო ლოდ მათ ენერ გე ტი-
კულ უსაფ რთხო ე ბა ზე კი არ ახ დენს, არა მედ ის სამ თავ რო ბო ბი უ-
ჯეტ ზე უზარ მა ზარ დატ ვირ თვას წარ მო ად გენს.1 ინ დო ე თის მთავ-
რო ბა ამ ჟა მად ხარ ჯავს ყო ველ წლი უ რად €136 მი ლი არდს ენერ გე-
ტი კულ იმ პორ ტზე, რაც ქვეყ ნის GDP-ის 7,5%-ს შე ად გენს.2 იმ პორ-
ტზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბამ შე საძ ლოა დი დი ცვლი ლე ბა 
გა მო იწ ვი ოს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში. 

გარ და ამი სა, ინ დო ე თი მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი 
ქვა ნახ შირ ზე. ეს არა მხო ლოდ ჰა ე რის ფარ თო მას შტა ბი ან და ბინ-
ძუ რე ბას იწ ვევს, არა მედ უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს მო სახ ლე-
ო ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე სხვა დას ხვა კუთხ ით. ინ დო ეთ ში ენერ-
გე ტი კუ ლი სი ღა რი ბის მა ღა ლი ნიშ ნუ ლის გა მო, ბევ რი ადა მი ა ნი 
კვლავ ქვა ნახ შირს იყე ნებს საკ ვე ბის მო სამ ზა დებ ლად და გა სათ-
ბო ბად, რა საც მივ ყა ვართ ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მე ბამ დე, გან სა კუთ რე ბით სა სოფ ლო რე-

1 12 Interna  onal Energy Agency (2015), India: Balances. Available from:
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=India&product 
=balances&year=2012 [Accessed: April 30, 2015].

2 Bhaskar, Uptal (2014), Budget Stresses on Clean Energy Resources, Live Mint.
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გი ო ნებ ში.1 უფ რო მე ტიც, ინ დო ეთ ში ქვა ნახ ში რის წარ მო ე ბა, არა-
ე ფექ ტუ რო ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო, 
მუდ მი ვად სირ თუ ლე ებს უკავ შირ დე ბო და, რის გა მოც იგი იმ პორ-
ტზეა და მო კი დე ბუ ლი, მი უ ხე და ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჭარ ბი ად გი-
ლობ რი ვი რე სურ სე ბი სა.2

1 Climate Group (2015), The Business Case for Off -Grid Renewables in India.
2 Apart from logisitcal problems, the Modi administra  on is currently also 

inves  ga  ng corrup  on in coal tenders, which has rought to light many systemic 
issues in the sector. For more info, see: Crabtree, James (2015), India’s former 
leader Manmohan Singh summoned in coal block probe, Financial Times, 11 
March. Available at: h  p://www.  .com/intl/cms/s/0/d23b8988c7be-11e4-9226-
00144feab7de.html?siteedi  on=intl#axzz3U41bqNVu [Accessed: April 30, 2015].

გრაფა 5. კლიმატური ცვლილებები 2016 წლისთვის
h  p://www.rappler.com/science-nature/environment/113064-philippines-2016-
climate-change-vulnerability-index
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ინ დო ეთ მა ბო ლო ხა ნებ ში გა აც ნო ბი ე რა კლი მა ტის ცვლი ლე-
ბით გა მოწ ვე უ ლი საფ რთხე ე ბი. ქვეყ ნის მთავ რო ბი სათ ვის კლი მა-
ტის მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბი აუ ცი ლებ ლად მო საგ ვა რე ბელ სა კითხს 
წარ მო ად გენს. ყვე ლა ზე სა გან გა შოა შე ფა სე ბე ბი, მა გა ლი თად, 
“Maplecro   Climate Change Vulnerability Index”, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 
ინ დო ე თი არის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე და უც ვე ლი ქვე ყა ნა მსოფ ლი-
ო ში, რო ცა საქ მე კლი მა ტის ცვლი ლე ბის გვერ დით მოვ ლე ნებს 
ეხე ბა.1 

ამის ძი რი თა დი მი ზე ზია გა უ დაბ ნო ე ბა და სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო სა ვარ გუ ლებ თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი და ნა კარ გი, რაც 
ემა ტე ბა საკ ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა სა და წყალ დი დო ბის სა შიშ რო ე ბებს, 
რად გა ნაც მო სახ ლეო ბის დი დი ნა წი ლი დატ ბორ ვის საფ რთხის 
მქო ნე ზო ნა ში ცხოვ რობს.2

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზე ბი ნამ დვი ლად თვალ სა ჩი ნო ფაქ-
ტო რე ბის ნა წი ლი ა, რომ ლე ბიც აი ძუ ლებს ინ დო ეთს გა ნა ვი თა-
როს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის სფე რო. პირ ველ 
რიგ ში, RES-ის გან ვი თა რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია სა მუ შაო ად გი ლე-
ბის გან ვი თა რე ბას თან და მიჩ ნე უ ლი ა, რომ 2014 წელს ქვე ყა ნა ში 
70 000 სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნა პირ და პირ გა ნახ ლე ბად ენერ გე-
ტი კულ რე სურ სებს უკავ შირ დე ბა.3 მე ო რე და ყვე ლა ზე მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ის, რომ RES კარ გად ერ გე ბა ინ დო ეთ ში არ სე-
ბულ მდგო მა რე ო ბის სპე ცი ფი კას. ისეთ დიდ ქვეყ ანა ში, რო გო რი-
ცაა ინ დო ე თი, წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის სა უ კე თე სო გა მო სა ვა ლი 

1 Verisk Maplecro   (2014), Climate Change and Environmental Risk Atlas 2015. 
Avai  lable at: h  p://maplecro  .com/por  olio/new-analysis/2014/10/29/ climate 
-change-and-lack-food-security-multIPly-risks-conflict-and-civil-unrest-32-
countries-maplecro  / [Accessed: April 30, 2015].

2 Ibid.
3 19 Jaiswal, Anjali (2014), New Report Series: India’s Burgeoning Solar and Wind 

Energy Markets Jumpstar  ng Job Growth, witchboard, Natural RESources Defense 
Council. Available at: h  p://switchboard.nrdc.org/blogs/ajaiswal/ew_report_
series_indias_burge.html [Accessed: April 30, 2015].
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იქ ნე ბა ენერ გე ტი კუ ლად ღა რი ბი რე გი ო ნე ბი სათ ვის გა და ნა წი ლე-
ბა. სამ წუ ხა როდ მა თი და კავ ში რე ბა მთა ვარ მა გის ტრალ თან დიდ 
სირ თუ ლე ებს წარ მო ად გენს.

6.1. პო ლი ტი კა და და გეგ მვა

ინ დო ეთს ამ ჟა მინ დე ლი ბი უ ჯე ტის 14,5 მი ლი არ დი ევ რო აქვს 
გა მო ყო ფი ლი RES-ის თვის, რო მე ლიც პრე მი ერ მი ნისტრ მან მო ჰან 
სინ გის (Manmohan Singh – the Prime Minister of India from 2004 to 
2014) ბი უ ჯეტ ზე 25%-ით მე ტი ა. ბი უ ჯე ტის უმე ტე სი ნა წი ლი მოხ-

რუკა 28. ინდოეთის ულტრა მეგა ელექტრო სადგურები
h  ps://knowpowernews.wordpress.com/
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მარ დე ბა მე გა ქა რი სა და მზის ფერ მე ბის მშე ნებ ლო ბას.1 გარ და 
ამი სა, ნა რენ დრა მო დის (ინდ. ახ ლან დე ლი პრე მი ერ -მი ნის ტრი) 
მთავ რო ბამ გა ზარ და მო საკ რე ბე ლი ნახ შირ ზე, რო მე ლიც 0.75 
ევ რო დან 1.50 ევ რომ დე გა ი ზარ და თი თო ტო ნა ზე. შე მო სა ვა ლი 
მი ი ღე ბა მო ცე მუ ლი და მა ტე ბი თი მო საკ რებ ლე ბი დან, რომ ლე ბიც 
მოხ მა რე ბულ იქ ნე ბა RES-ის პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად.2 ნახ-
ში რის მო საკ რებ ლის გან გან სხვა ვე ბით, სა ბა ჟო მო საკ რებ ლე ბი 
მზის პა ნე ლე ბი სა და ქა რის ტურ ბი ნე ბის ნა წი ლებ ზე შემ ცი რე ბუ-
ლია 10%-დან 5%-მდე3. 

ინ დო ე თის RES-ის კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი არის 
„მწვა ნე დე რეფ ნე ბის“ გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც არის მან მო ჰან 
სინ გის ეპო ქის გად მო ნაშ თი.4 ეს პრო ექ ტი კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის ტრან ზიტ ზე და შექ მნი ლია ად გი ლობ რი ვი 
ბაზ რი სათ ვის. ეს არის ინ დო ე თის მთავ რო ბის გან გრძო ბი თი სა-
კითხ ი, სა დაც (mega thermal power plants) მე გა თერ მუ ლი სად გუ-
რე ბი მი იჩ ნე ვა თა ო ბის უნა რი ა ნო ბის ერ თ-ერთ ძი რი თად ფაქ ტო-
რად, რო მე ლიც ხში რად ვერ აღ წევს ბა ზარ ზე.

ბო ლო დროს, ინ დო ეთ ში ასე ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე-
ლო ბა ენი ჭე ბა სა უ კე თე სო შე საძ ლო კლი მა ტის ინ ვეს ტი ცი ას 
RES-ს სფე რო ში. მარ თა ლი ა, ინ დო ე თი აღიქ მე ბა, რო გორც შე და-
რე ბით სა ი მე დო ინ ვეს ტო რად, მაგ რამ არ სე ბობს ბევ რი დაბ რკო-
ლე ბა უცხ ო უ რი პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან (FDI -Foreign Direct 
Investment). მი უ ხე და ვად ამი სა, ენერ გი ის ინ ვეს ტი ცი ის თვალ-
საზ რი სით, RES-ის სექ ტო რი არის აბ სო ლუ ტუ რად „სტუ მარ თმოყ-
ვა რე“ სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, გარ და 
ჩვე უ ლებ რი ვი წა ხა ლი სე ბი სა, რო გო რი ცაა შე სა ნა ხი ტა რი ფე ბი და 

1 Bhaskar, Uptal (2014), Budget StRESses on Clean Energy RESources, Live Mint.
2 Climate Group (2015), The Business Case for Off -Grid Renewables in India.
3 Bhaskar, Uptal (2014), Budget StRESses on Clean Energy RESources, Live Mint.
4 Bhaskar, Uptal (2014), Power Grid Corporta  on India Ltd. (2012), Report on Green 

Energy Corridors. Available at: h  p://re.indiaenvironmentportal.org. in/fi les/fi le/
Report-Green%20Energy%20corridor.pdf [Accessed: April 30, 2015].
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ფის კა ლუ რი წა ხა ლი სე ბე ბი, RES არის ენერ გი ის ერ თა დერ თი სექ-
ტო რი, სა დაც FDI 100%-ით შე საძ ლე ბე ლია და ის ასე ვე მუ შა ობს 
„შე ნე ბა, ფლო ბა, მუ შა ო ბა“ დე ვი ზით.1 ეს ნიშ ნავს, რომ ნე ბა დარ-
თუ ლია RES-ის ინ ვეს ტო რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა თა ყო ვე ლი ნა წი ლის 
კონ ტრო ლი, რაც ინ ვეს ტი რე ბას უფ რო მე ტად მიმ ზიდ ველს ხდის. 

6.2. შე ფა სე ბა: პრობ ლე მე ბი

მი უ ხე და ვად ნა რენ დრა მო დის მთავ რო ბის აშ კა რა ვალ დე ბუ-
ლე ბი სა, რომ გა და იდ გას უფ რო მდგრა დი ნა ბი ჯე ბი გაძ ლი ე რე ბუ-
ლი ეკო ნო მი კის მი მარ თუ ლე ბით, შე იქ მნას მრა ვა ლი მო ტი ვა ცია 
და და იხ ვე წოს სტრა ტე გი ე ბი, გარ კვე უ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა ჯერ ჯე რო ბით კვლავ პრობ ლე მად რჩე ბა. მო დის გეგ მე ბი 
გლო ბა ლუ რად მო წო ნე ბუ ლი ა, მაგ რამ არის მი ზე ზე ბი, რომ ლი თაც 
ინ დო ე თის „მწვა ნე მო მა ვა ლის“ სა კითხი კვლავ ეჭ ვის ქვეშ დგე ბა. 

ერ თ-ერ თი უდი დე სი პრობ ლე მუ რი სა კითხი ამ ჟა მინ დელ 
სტრა ტე გი ებ თან და კავ ში რე ბით არის ბი უ ჯე ტის ნაკ ლე ბო ბა. 
თუმ ცა ახ ლან დელ მა მთავ რო ბამ RES-ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის გა-
მო ყო 14.5 მი ლი არ დი ევ რო, მრა ვა ლი ექ სპერ ტის მი ერ ეს მა ინც 
მე ტის მე ტად მოკ რძა ლე ბუ ლად მო ი აზ რე ბა. (GW) გი გა ვა ტის მზის 
ენერ გი ის მშე ნებ ლო ბის ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს 1 მი ლი არდ ევ-
როს, რაც ინ დო ე თი სათ ვის ნაკ ლე ბად შე საძ ლე ბელს ხდის ამ მიზ-
ნის გან ხორ ცი ე ლე ბას.2 მა შა სა და მე, ბევ რი ექ სპერ ტი ამ ტკი ცებს, 
რომ ბი უ ჯეტ ში სულ ცო ტა ათ ჯე რა დი ზრდა არის სა ჭი რო3. h  p://

1 KPMG (2014), India: Taxes and incen  ves for renewable energy. Available at: 
h  p://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/ar  clespublica  ons/taxes-
and-incen  ves-for-renewable-energy/pages/india.aspx [Accessed: April 30, 2015].

2 IRENA (2015), Renewable Power Genera  on Costs in 2014. Available at: 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Power_
Costs_2014_report.pdf [Accessed: April 30, 2015].

3 Ravindran, S. (2014), India’s Push for Renewable Energy: Is It Enough?, Na  onal Geo-
graphic. Available at: h  p://news.na  onalgeographic.com/news/energy/2014/ 
09/140919-india-modi-renewable-energy-science-world-wind-solar/  
[Accessed: April 30, 2015].
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www.na  onmaster.com/country-info/stats/Economy/Budget/Revenues – 
(მსოფლიო ქვეყნების ბიუჯეტი 2013 წლისთვის).

მე ო რე მხრივ, თუმ ცა, ად გილ ზე არის მე ტი სა გა და სა ხა დო 
შე მო სავ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი გა ნახ ლე ბი სათ ვის, და ფი ნან სე ბე ბი 
ყო ველ თვის სწო რად არაა გა ნა წი ლე ბუ ლი. “Economic Times”-ზე 
დაყ რდნო ბით, შეგ რო ვე ბუ ლი გა და სა ხა დის მხო ლოდ ერ თი პრო-
ცენ ტი გა ნა წილ და RES-ში წი ნა მთავ რო ბის მმარ თვე ლო ბის დროს 
და მო დიმ ასე ვე გა მო ა აშ კა რა ვა გეგ მე ბი, რაც მო ი ცავ და ფუ ლის 
გა მო ყე ნე ბას ახა ლი და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის სა მი ნის ტრო დან, 
რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბო და მდი ნა რე გან გის გა საწ მე ნდად. იგუ-
ლის ხმე ბა, რომ მოხ დე ბა და ფი ნან სე ბე ბის სა ეჭ ვო გა და ნა წი ლე ბა1. 

შემ დე გი პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხი ეხე ბა მი ზან მი მარ თუ ლი 
RES-ის სა შუ ა ლე ბე ბის ად გილ მდე ბა რე ო ბა სა და ზო მას. ერ თ-ერ თი 
ფაქ ტო რი ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებს მე გა თერ მულ სად გუ რებ ზე, 
რო მე ლიც გა და ნა წი ლე ბუ ლია ფარ თო ტე რი ტო რი ებ ზე და დღეს-
დღე ო ბით უკ ვე არ სე ბობს ენერ გი ის მი წო დე ბის პრობ ლე მა და ნაკ-
ლე ბო ბა მომ ხა რებ ლე ბის თვის.2 მე გა თერ მულ სად გუ რებს ენერ-
გი ის გაზ რდი სათ ვის სჭირ დე ბათ წლე ბი, რო დე საც შე და რე ბით 
მცი რე ზო მის სად გუ რე ბიც მოთხ ოვ ნას აკ მა ყო ფი ლე ბენ ბევ რად 
უფ რო სწრა ფად.3 ყვე ლა ეს ფაქ ტო რი მთლი ა ნო ბა ში გვთა ვა ზობს, 
რომ თუ კი მწვა ნე დე რეფ ნე ბი იქ ნე ბა შე კე თე ბუ ლი იმი სათ ვის, 
რომ მი ვა წო დოთ ენერ გია ად გი ლობ რივ ბა ზარს, მა თი უმე ტე სო ბა 
მა ინც იმა ვე ტე რი ტო რი ა ზე იქ ნე ბა, რაც ჩა მო ი ტო ვებს დარ ჩე ნილ 
ინ დო ეთს უკან4.

ეს ყვე ლა ფე რი გამ ძაფ რე ბუ ლია ეფექ ტუ რი კა ნონ მდებ ლო-
ბის სე რი ო ზუ ლი ნაკ ლე ბო ბით. მა გა ლი თად, ვხვდე ბით შე უ სა ბა-
მო ბებს ეროვ ნულ და რე გი ო ნულ კა ნონ მდებ ლო ბებს შო რის, რაც 

1 Ibid.
2 Climate Group (2015), The Business Case for Off -Grid Renewables in India.
3 Ravindran, S. (2014), India’s Push for Renewable Energy: Is It Enough?
4 Climate Group (2015), The Business Case for Off -Grid Renewables in India.
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და კავ ში რე ბუ ლია RES-ი სათ ვის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის გა მო-
ყე ნე ბა ზე. დღეს დღე ო ბით, ჯერ კი დევ და უდ გე ნე ლია შე საძ ლე ბე-
ლია თუ არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის გა მო ყე ნე ბა RES-ის პრო-
ექ ტე ბი სათ ვის. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მზის ენერ გი ის პრო ექ ტე-
ბის მი მარ თაც კა ნონ მდებ ლო ბა არ არ სე ბობს. რო გორც “Welspun 
Energy”-ის – ახა ლი დე ლის და მო უ კი დე ბე ლი სა ზო გა დო კომ პა ნი ის 
ვი ცე- პრე ზი დენ ტი – ვი ნეტ მიტ ტა ლი აღ ნიშ ნავს, „მო ნა ცემ თა ბა-
ზა არ არის შექ მნი ლი. არ ვი ცით, სად არის სა ხუ რა ვის მზის პა ნე-
ლე ბის ზე და პი რე ბი. არ გვაქვს არა ნა ი რი სტრა ტე გია ან სა კა ნონ-
მდებ ლო ბა ზა მზის ენერ გი ის პა ნე ლებ თან და კავ ში რე ბით. სა ხუ-
რავ ზე ინ სტა ლა ცი ა, მა თი დამ ტკი ცე ბე ბი და წვდო მა კა ნო ნებ ზე 
არ არის კონ სტი ტუ ცი ის მი ერ გან საზღ ვრუ ლი“.1 ასე ვე, ქა რის გან-
ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბით არის კვლე ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა. ქა რის 

1 Parvaiz, Athar (2015), India’s Tough Renewable Targets, SciDevNet. Available at: 
h  p://www.scidev.net/south-asia/environment/news/india-s-tough-renewable-
energy-targets.html [Accessed: April 30, 2015].

სურათი 4. მდინარე განგის დღევანდელი სახე
h  p://indiapollu  onproject.weebly.com/ganges-river-pollu  on.html 
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ნი მუ შე ბი ისე ვე, რო გორც ელექ ტრო- ქსე ლის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, 
იმი სათ ვის რომ მო ა წო დოს ზე გეგ მი თი ენერ გი ის რა ო დე ნო ბა არის 
არა საკ მა რი სად გა მოკ ვლე უ ლი.1

სხვა პრობ ლე მე ბი ბევ რად უფ რო სის ტე მუ რი და ჩახ ლარ თუ-
ლი ა, შე სა ბა მი სად რთუ ლად მო საგ ვა რე ბე ლიც.

RES-ში ინ ვეს ტო რე ბის ჩარ თუ ლო ბის პრო ცე სი ნე ლა მიმ დი-
ნა რე ობს. ბევ რი კერ ძო ინ ვეს ტო რი არას ტა ბი ლუ რად მი იჩ ნევს 
რო გორც ინ დო ე თის სა ინ ვეს ტი ციო კლი მატს, ასე ვე სა ბაზ რო დე-
ტა ლურ ან გა რიშს. იმ ფაქ ტის გარ და, რომ ინ დო ე თის ეკო ნო მი კა 
კვლავ არას ტა ბი ლუ რი ა, სექ ტო რიც სტა ტი კუ რი ა. ამ ფაქტს მივ-
ყა ვართ სა შიშ რო ე ბის კენ, რომ იმ დრო ი სათ ვის, რო ცა გარ კვე უ ლი 
მე გაპ რო ექ ტე ბი დას რულ დე ბა, ტექ ნო ლო გია უკ ვე მოძ ვე ლე ბუ ლი 
იქ ნე ბა2. რაც შე ე ხე ბა სა ჯა რო და ფი ნან სე ბას, მრა ვალ სა ჯა რო ფი-
ნან სურ ინ სტი ტუ ტებს აქვს და ფი ნან სე ბუ ლი თერ მუ ლი ენერ გი ა, 
რო მე ლიც შე მო თა ვა ზე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლი იყო მან მო ჰან 
სინ გჰის მთავ რო ბის პე რი ოდ ში (2008-2013) და თავს იკა ვებს ახალ 
პრო ექ ტებ ზე გა დას ვლის კენ3.

ასე ვე არის ღი რე ბუ ლე ბის პრობ ლე მა. მშპ (მთლი ა ნი ში და 
პრო დუქ ტი) ერთ სულ მო სახ ლე ზე არის 1,500 ევ რო ზე ნაკ ლე ბი 
წე ლი წად ში, რაც იწ ვევს ენერ გი ა ზე ფა სე ბის კლე ბის აუ ცი ლებ-
ლო ბას ინ დო ეთ ში4. ეს გუ ლის ხმობს, რომ ბევ რად უფ რო მე ტი ღი-
რე ბუ ლე ბის პრო ექ ტე ბი შექ მნიდ ნენ სუბ სი დი რე ბის სა ჭი რო ე ბას, 
რაც იმ პორ ტის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის უპი რა ტე სო ბას გა ა ბა თი-
ლებ და, რად გან მოხ დე ბო და გა ნახ ლე ბა დი რე სურ სე ბით შეც ვლა.

სა ბო ლო ოდ, მი წის სიმ წი რე არის სე რი ო ზუ ლი სა კითხ ი. გარ და 
კა ნონ მდებ ლო ბა ში სხვა დას ხვა მთავ რო ბის დო ნე ებს შო რის შე უ სა-

1 Ibid.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 World Bank (2015), Data: India. Available from: h  p://data.worldbank.org/

country/india [Accessed: April 30, 2015].
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ბა მო ბი სა მი წის შთან თქმის თა ო ბა ზე არ სე ბობს პრო ექ ტე ბი, რომ-
ლე ბიც გა უქ მდა გა რე მოს დაც ვის პრობ ლე მე ბის გა მო. ცნო ბი ლი 
მა გა ლი თია უდაბ ნო თა რის (Thar) მზის პრო ექ ტი, რო მე ლიც იქ ნე-
ბო და მზის ენერ გი ის გან წარ მო შო ბი ლი რე სურ სის უდი დე სი კა პი-
ტა ლი მსოფ ლი ო ში 4 GW უნა რით. პრო ექ ტი შე ჩერ და ჩი ტე ბის მიგ-
რა ცი ი სა და ბუ ნე ბის ჭარ ბტე ნი ან რე ზერ ვთან სი ახ ლო ვის გა მო.1

მი წის სიმ წი რის გა მო, სხვა არ ცერ თი ად გილ მდე ბა რე ო ბა არ 
იქ ნა ნა პოვ ნი. მი წის ნაკ ლე ბო ბა ასე ვე ხაზ გას მუ ლია სამ ხედ რო და 
ეროვ ნულ მთავ რო ბა თა მოხ სე ნე ბებ ში. ეროვ ნულ მა მთავ რო ბამ 
სცა და ვა კან ტუ რი სამ ხედ რო მი წის შე ძე ნა RES-ის გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნით, მაგ რამ სამ ხედ რო მთავ რო ბამ მი წის სიმ წი რის მო ტი ვით, 
იუ ა რა ეს ინი ცი ა ტი ვა2.

6.3. შე ფა სე ბა: და დე ბი თი

ინ დო ე თის გზა RES-ის მძი მე ეკო ნო მი კი სა კენ არ იქ ნე ბა იო ლი. 
ამ ბი ცი უ რი გეგ მე ბი არ ფა რავს იმ ფაქტს, რომ კვლავ არის მრა ვა-
ლი პრობ ლე მა და არას ტა ბი ლუ რო ბა და კავ ში რე ბუ ლი RES-ის გან-
ვი თა რე ბას თან. გან სა კუთ რე ბუ ლად შერ ჩე ულ მა სტრა ტე გი ებ მა, 
ნა თე ლი და ლე გა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ჩარ ჩოს ნაკ ლე ბო ბამ, სის-
ტე მურ მა სა კითხ ებ მა, რო გო რი ცაა მი წის სიმ წი რე და მო სახ ლე ო-
ბის თვის მა ღა ლი გა და სა ხა დე ბის და წე სე ბამ, შე იძ ლე ბა და აკ ნი ნოს 
RES-ის პო ტენ ცი ა ლი. მი უ ხე და ვად ამი სა, არის რამ დე ნი მე და დე ბი-
თი გან ვი თა რე ბის გეგ მა და თუ ინ დო ე თის მთავ რო ბა ჭკვი ა ნუ რად 
იმოქ მე დებს, შე საძ ლო ა, მი აღ წი ოს სა კუ თარ მიზ ნებს.

RES-ის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე იმე დის მომ ცე მი ას პექ ტი არის მიმ-
დი ნა რე მცი რე მო ცუ ლო ბის ჰე ლიო ენერ გი ის პრო ექ ტე ბის ზრდა. 

1 Saket, S. (2014), India’s plan for world’s largest solar farm may stumble over wetlands, 
The Guardian. Available at: h  p://www.theguardian.com/environment/2014/
feb/11/india-worlds-largest-solar-farm-wetlands [Accessed: April 30, 2015].

2 Ranjan, A. (2014), Can’t Spare Land for Solar Power: MoD, Indian ExpRESs. 
Available at: h  p://indianexpRESs.com/ar  cle/india/india-others/cant-spareland-
for-solar-power-mod/ [Accessed: April 30, 2015].
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მა გა ლი თად, ამე რი კუ ლი მზის პა ნე ლის კომ პა ნია “First Solar” ინ დო-
ეთ ში მუ შა ობს რამ დე ნი მე დიდ კორ პო რა ცი ას თან ერ თად (რო გო-
რი ცა ა: Microso   India and Cisco).1 

RES-ის პო ტენ ცი ა ლის გან ვი თა რე ბის კი დევ ერ თი კარ გი მა გა -
ლი  თია ინ დუ რი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის წამ ყვა ნი კომ პა ნია Haldiram.

თავ და პირ ვე ლად ამ კომ პა ნი ამ და იწყო მზის პა ნე ლე ბის რა-
მო დე ნი მე ქარ ხნით, ახ ლა კი მო ნა წი ლე ო ბას იღებს მთავ რო ბის 
ტენ დე რებ ში იმ მიზ ნით, რომ გა ნა ვი თა როს მზის კა პი ტა ლი.2 ამის 
მსგავ სად, ინ დო ე თის რკი ნიგ ზამ, რო მე ლიც არის ელექ ტრო ე ნერ-
გი ის უდი დე სი მომ ხმა რე ბე ლი ქვე ყა ნა ში, გა მო აცხ ა და, რომ ისი ნი 

1 Upadhyay, Anand (2015), First Solar Looks to Cash in on the Green Mood in 
India, Clean Technica. Available at: h  p://cleantechnica.com/2015/03/17/ fi rst-
solar-looks-cash-green-mood-india/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twi  er 
[Accessed: April 30, 2015].

2 Upa  yay, Anand (2014), Snack Major to Stock Broker – Everyone Joins Telangana 
Solar Party, Clean Technica. Available at: h  p://cleantechnica. com/2014/11/20/
snack-major-stock-broker-everyone-joins-telangana-solar-party/ [Accessed: April 
30, 2015].

სურათი 5. ტკბილეულის მწარმოებელი ჰალდირამის ქარხანა 
ნანგპური/ინდოეთი
h  ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haldiram%27s - Teghoria - Kolkata_
2012-04-11_9423.JPG
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გა და ა ნა წი ლე ბენ 1 მი ლი არდ ევ როს RES-ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
იმ მიზ ნით, რომ ენერ გია მი ა წო დონ არა მხო ლოდ მა ტა რებ ლებს, 
არა მედ სა სოფ ლო რა ი ო ნებ ში მა ტა რებ ლის სად გუ რებ საც. შე სა-
ბა მი სად, ეს უზ რუნ ველ ყოფს მცი რე ზო მის სოფ ლებს სტა ბი ლუ რი 
ენერ გი ით.1 

გარ და ამი სა, RES-ის დე ცენ ტრა ლი ზე ბულ მა ბა ზარ მა აჩ ვე ნა 
სა ო ცა რი ზრდა ბო ლო რამ დე ნი მე წლის მან ძილ ზე და ამ ჟა მად   
40-ზე მე ტი კომ პა ნია არის ჩარ თუ ლი მზის ფან ჯრე ბი სა და მცი-
რე ზო მის მზის სახ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ში. კლი მა ტის 
ჯგუ ფის ან გა რიშ ზე დაყ რდნო ბით, რო მე ლიც გა კეთ და Goldman     
Sachs-თან თა ნამ შრომ ლო ბი სას, მზის ფან რე ბის გა ყიდ ვა მსოფ-
ლიო მას შტა ბით 2018 წლი სათ ვის შე ად გენს 35%-ს. 

6.4. დას კვნა

მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ინ დო ე თი გა და ვა უფ რო მე ტად მყარ და 
სტა ბი ლურ ენერ გი ის მო დელ ზე. სტა ბი ლუ რი ენერ გი ის მო დელ ზე 
გა დას ვლას თან და კავ ში რე ბით კი, გზა ზე ძა ლი ან ბევ რი პო ტენ-
ცი უ რი დაბ რკო ლე ბა ა. კონ კრე ტუ ლად სა კა ნონ მდებ ლო და ეკო-
ნო მი კუ რი სფე რო ე ბის სრულ ყო ფი ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა. აგ რეთ ვე 
ინ დო ე თი ჯერ კი დევ მო ი აზ რე ბა ინ ვეს ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
რო გორც არა სან დო პარ ტნი ო რი, რა საც ერ თვის მი წა ზე და სა ხუ-
რა ვებ ზე მზის პა ნე ლის და ყე ნე ბა ზე ლი ცენ ზი ის გა ცე მის და სა კა-
ნონ მდებ ლო ბა ზის არარ სე ბო ბა. პრობ ლე მა ტუ რია ის მხა რეც, რომ 
მთავ რო ბის მი ერ გა და ნა წი ლე ბუ ლი და ფი ნან სე ბა ჯერ ჯე რო ბით 
არ არის საკ მა რი სი RES-ის ამ ბი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ყვე ლა იმე დი არ არის გა და წუ რუ ლი. თუ 
ინ დო ე თი შეძ ლებს, მი აღ წი ოს სა ბო ლო ოდ დახ ვე წოს კა ნონ მდებ-

1 Climate Group (2015), Railways Essen  al to Sustainable Prosperity in India Says 
Minister Prahbu. Available at: h  p://www.theclimategroup.org/ what-we-do/
news-and-blogs/railways-essential-to-sustainable-prosperity-in-india-says-
minister-prabhu/ [Accessed: April 30, 2015].
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ლო ბა, ჩა ა ტა როს კვლე ვა RES-ის სფე რო ში, წა ა ხა ლი სოს მცი რე 
ზო მის სკა ლე ბი, წინ წა მოს წი ოს ინი ცი ა ტი ვე ბი მე გა პრო ექ ტებ-
თან და კავ ში რე ბით, მა შინ ინ დო ე თი მო ა ხერ ხებს, გახ დეს RES-ის 
უდი დე სი მო თა მა შე. მზად ყოფ ნა, ამ ბი ცი ე ბი და მი ზან და სა ხუ ლო-
ბა უკ ვე სა ხე ზე ა, ახ ლა დროა მი ზან მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა-
რე ბა ქვეყ ნის სა ჭი რო ე ბი სა კენ. 
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