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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარენაშრომისმიზანიაპოლიტიკური იდეალიზმის ჭრილში 
გაანალიზოსპრეზიდენტბარაკობამასმიერ პირველისაპრეზიდენტო 
ვადისსაგარეოპოლიტიკურისტრატეგიასახელწოდებით „გადატვირთვისპოლიტიკა“. 
ნაშრომის ამოცანაა, გამოკვეთოსისმიზეზები, რომლებიცწინ 
უძღოდააღნიშნულიპოლიტიკისჩამოყალიბებას, ასევე, შეაფასოს„გადატვირთვის 
პოლიტიკის“ შედეგები და აჩვენოს ამ შედეგების განმსაზღვრელი მიზეზები.კვლევა 
აჩვენებს, რომ „გადატვირთვის პოლიტიკის“ პირობებში, ობამას ადმინისტრაციის 
მხრიდან ე.წ რბილი ძალის გადაჭარბებულმა გამოყენებამ არ მოიტანა ამერიკისთვის 
სასურველი შედეგები და ფაქტობრივად მარცხით დასრულდა.ნაშრომი 
მეთოდოლოგიურად განეკუთვნებათვისებრივიკვლევისკატეგორიას, რომელიცაშშ-ს 
კონგრესისბიბლიოთეკისარქივზე, ინტერნეტგამოცემების, მონოგრაფიებისა და 
სტატიებზე 
დაყრდნობითწარმოგვიდგენსამერიკელიმეცნიერებისადაანალიტიკოსებისშეფასებებ
ს. კვლევაში გამოყენებული შემთხვევის შესწავლის მეთოდი კი, საშუალებასმოგვცემს 
„გადატვირთვისპოლიტიკის“ ეფექტიანობასთანდაკავშირებითდასკვნაგამოვიტანოთ 
ემპირიულ დაკვირვებაზე დაყრდნობით.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები:პოლიტიკური იდეალიზმი, რბილი ძალა, ხისტი ძალა, 
გადატვირთვის პოლიტიკა, ეროვნული უშიშროების საბჭო, პოლიტიკური 
ინსტიტუციები. 
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Abstract  

The main goal of this research paper is to analyse US President Barack O’bama’s declared 

foreign policy strategy called “Reset Policy” in the respect of political idealism in his first 

term of presidency. The aim of the work is to identify the main reasons, which led to the 

implementation of the mentioned foreign policy strategy, as well as to appraise it’s practical 

consequences. The work shows, that the following: “Reset Policy” strategy elaborated by 

Obama’s administration with it’sexcessive demonstration of Soft Power, hasn’t brought any 

beneficial consequences for the United States but more, it failed. Methodologically, the work 

is implied in the category of qualitative research which is based on US Congress Library 

Archive and monographical materials, as well as some electronic publications that 

demonsrates American social scintists and analyst’s political appraises. method of case-

studying is used as a methodological approach, that based on empirical observations makes it 

crystal clear to get some findings about the effectiveness of “Reset Policy” strategy. 

Basic key words: Political Idealism, Soft power, Hard power, Reset Policy, National Security 

Council, political institutions. 
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მადლობა 

 

დიდ მადლობას ვუხდი პარლამენტის საჯარო ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციასა და 

შეერთებული შტატების საელჩოს ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, რომლებმაც 

საშუალება მომცეს „გადატვირთვის პოლიტიკის“ შესახებ უახლესი პუბლიკაციები 

მომეძიებინა. ასევე მადლიერებას გამოვხატავ საერთაშორისო ურთიერთობების 

ყველა იმ სპეციალისტის მიმართ, რომლებმაც „საქართველოს სტრატეგიისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის“ (GFSIS) მიერ გამართულ 

ლექციებზე თავიანთი მოსაზრება და გამოცდილება გამიზიარეს აღნიშნულ 

კვლევასთან დაკავშირებით.  

ასევე გულისხმიერებას გამოვხატავ ყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომლებიც 

კეთილგანწყობილინი იყვნენ ჩემს მიმართ კვლევის წერის პროცესში და გარკვეული 

წვლილი შეიტანეს მის წარმატებით დასრულებაში. 
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