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Civil Rights Movement and American Jews: Goals and Expectations 

Summary 

     History remembers many protests that had important results. The United States Civil Rights 

Movement, which opposed racial discrimination and segregation, gained equal rights under the 

law to the African-Americans. Participants of this historical moment were American Jews, 

whose contributions have been repeatedly praised by well-known African-American leaders 

and historians too. 

     Based on the sources, which include personal records, interviews and texts of public speeches 

along with historical facts, the article outlines the main goals and aspirations that led American 

Jews to engage in the Civil Rights Movement. In order to better analyze the issue, the social, 

economic and political situation and experience of the American Jews of a given period are 

taken into consideration, that implies a better study of the nature and character of a particular 

ethnic group. 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ დამტკიცებული 2019 წლის სამხედრო 

ბიუჯეტი და საქართველო 

    საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს მჭიდრო ეკონომიკური  

კავშირებისა და სამხედრო ურთიერთთანამშრომლობის მრავალწლიანი ისტორია აქვთ. 

განსაკუთრებით კი უნდა გამოიყოს 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად აშშ-

საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტია, 

რომელსაც ხელი მოეწერა 2009 წლის 9 იანვარს. ბევრი მკვლევარი საქართველოს 

მიიჩნევს, როგორც პოსტ-საბჭოთა სივრცეში ყველაზე დემოკრატიულ სახელმწიფოდ 

მიუხედავად მრავალი მიმდინარე შიდა თუ გარე გამოწვევებისა. 2012 წელს 

ცენტრალურმა-მემარცხენე პოლიტიკურმა პარტიამ გაიმარვა საპარლამენტო არჩევნებში 

და მას შემდეგ ამერიკა-საქართველოს შორის სამხედრო, უსაფრთოხებისა თუ 

ეკონომიკური თანამშრომლობის ახალი ფურცელი გადაიშალა.  

     უნდა აღინიშნოს, რომ აშშ-ის წინა დემოკრატი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას 

კომპრომისული საგარეო პოლიტიკური ინიციატივებისგან განსხვავებით, 

რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა უკვე წარადგინა პროგრამებისა და პოლიტიკური 

მექანიზმების გარკვეული ჩამონათვალი ინიციატივების სახით, რომლებმაც 

მნიშვნელოვნად წაახალისეს ახალი დემოკრატიების სამხედრო-პოლიტიკური 

სისტემები, მათ შორის საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის სექტორი. შევეცდები 

ჩემი კვლევით უფრო დეტალურად წარმოგიდგინოთ ხსენებული პროგრამებისა და 

ინიციატივების სპექტრი, კონკრეტულად კი 2019 წლის სამხედრო ავტორიზაციის აქტის 

ფარგლებში, რომელიც, ჩემი აზრით, ფინანსური თვალსაზრისით უპრეცენდენტო 

დოკუმენტია. 

ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი (NDAA) 



                                                                                                                                                                                                           

      თავდაცვის უსაფრთხოების ავტორიზაციის აქტი ანუ იგივე ყოველწლიური 

სამხედრო ბიუჯეტი არის შეერთებული შტატების ფედერალური კანონის მიერ 

განსაზღვრული აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტის ბიუჯეტი, რომელიც საზღვრავს 

დასაფინანსებელ სექტორებს,  და ზოგად-სამხედრო საფინანსო პოლიტიკას ამა თუ იმ 

სახელმწიფოს მისამართით. პირველი სამხედრო ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 1961 

წელს.  

      ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის თანხმად, სენატი და 

წარმომადგენლობითი პალატა იკრიბება ყოველწლიურად, რათა მიიღონ ეროვნული 

თავდაცვიის ბიუჯეტის ავტორიზაციის აქტი. კანონპროექტი არ ისახავს მიზნად 

სამხედრო დაფინანსების გამოყოფას, ის ადგენს პოლიტიკას, რომლის ფარგლებშიც 

დაფინანსება დგინდება საკანონმდებლო ორგანოში არსებული სპეციალიზირებული 

კომიტეტების მეშვეობით.  

 

2019 წლის ეროვნული თავდაცვის ავროზიაციის აქტი 

      ჩემი კვლევით შევეცდები წარმოგიდგინოთ 2019 წლის ეროვნული სამხედრო 

ბიუჯეტის განსაკუთრებული მნიშვნელობა განვითარებადი სახელმწიფოების 

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კუთხით. 2019 წლის ავტორიზაციის 

აქტი, რომელიც შტატ არიზონის სენატორ ჯონ მაკკეინის სახელს ატარებს, მიღებული 

იქნა სენატისა და წარმომადგენლობითი პალატის მიერ 2018 წლის მაისში, რომელსაც 

საბოლოო სახე ივნისის შუა რიცხვებისთვის მიეცა და გადაეგზავნა პრეზიდენტს 

ხელმოსაწერად. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი ამა წლის 13 აგვისტოს გამოსცა 

ხელმოწერილი დოკუმენტი. 

     აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით, რუსეთის ფედერაცია განხილულია როგორც 

პოტენციურად საფრთხის შემცველი სახელმწიფო, რომელიც პოტენციური საფრთხის 

მატარებელია შეერთებული შტატების მოკავშირე მცირე დემოკრატიებისთვის, როგორც 

რეგიონში მდებარე გარკვეული მეზობელი სახელმწიფოების, ისე ევროპის გარკვეული 

ქვეყნებისთვის.  



                                                                                                                                                                                                           

     ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის მიღება ხდება საკონსოლიდაციო აქტის 

გამოსვლიდან (Consolidated Appropriations Act) 6 თვის შემდეგ. ეს უკანასკნელი გახლავთ 

ყოველწლიური საბიუჯეტო კანონი, რომელიც განსაზღვრული და შედგენილია აშშ-ის 

სხვადასხვა ფედერალური სააგენტოების მიერ, რომლებმაც ჯამში გამოჰყვეს 105.3 

მილიონი დოლარი საქართველოს დასახმარებლად, მათ შორის საქართველოს 

რეგიონების - აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოებად არაღიარების პოლიტიკის ხელშეწყობის მიზნით. 

     წინამდებარე დოკუმენტით შეერთებული შტატების სენატი მოუწოდებს 

ადმინისტრაციას, აღმ. ევროპის ქვეყნებთან და საქართველოსთან აწარმოოს თავდაცვის 

სფეროში თანამშრომლობითი ღონისძიებები, შეიმუშაოს უსაფრთხოების სტრატეგია და 

ა.შ. 

     თავად ფაქტი, რომ შეერთებული შტატების კონგრესი ოფიციალური მხარდამჭერი 

აქტებით ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვაზე 

გახლავთ შტატების მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობის ნათელი დასტური ჩვენი 

ქვეყნის მიმართ და ასევე მიუთითებს საქართველოს განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე 

შტატების პოლიტიკურ დღისწერიგში. 2019 ფისკალური წლის თავდაცვის 

ავტორიზაციის დოკუმენტში საქართველო ოფიციალურად იყო, მოხსენიებული 

როგორც „ღირებული მეგობარი“. 

 

2019 წლის 717 მილიარდიანი დოლარის სამხედრო ბიუჯეტი და საქართველო 

პრეზიდენტ ტრამპის მიერ 2018 წლის 13 აგისტოს ხელმოწერილი და დამტკიცებული 

2019 წლის სამხედრო ბიუჯეტი უპრეცენდენტო სამხედრო ფინანსური დოკუმენტია 

თავისი მოცულობით. რაც ყველაზე მნშვნელოვანია, წლების განმავლობაში 

ხელმოწერილი ეროვნული ავტორიზაციის აქტები დიდ ყურადღებას უთმობდნენ 

მსოფლიო ტერორიზმს, ადამიანის უფლებების დაცვასა  და ბირთვული იარაღით 

მომდინარე საფრთხეებს, ისევე როგორც, მის გაუვრცელობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს, მაგრამ 2019 წლის აქტი უკვე აქცენტს საგარეო გამოწვევებზე აკეთებს, 

კერძოდ გამოკვეთილია ორი სუბიექტი: რუსეთი და ჩინეთი. 



                                                                                                                                                                                                           

ბიუჯეტში 6.3 მილიარდი დოლარი შეერთებული შტატების სამხედრო რესურსის 

ევროპაში წარმომადგენლობაზეა გამოყოფილი, რომელიც თანხის მოცულობით 

უპრეცედენტოა ცივი ომის პერიოდის შემდეგ.                                                                                             

 

2019 წლის ბიუჯეტის თანახმად, რუსეთისგან მომდინარე აგრესიული და 

პროპაგანდისტული საფრთხის წინააღმდეგ გადაიდგა შემდეგი ნაბიჯები, კერძოდ: 

 შეიზღუდა რუსეთთან სამხედრო ტიპის თანამშრომლობა; 

 აიკრძალა შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ ყირიმის, აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ერთეულებად ან რუსეთის შემადგენლობაში 

შესვლის ცნობა; 

 ჩაიწერა ნატოს ღია-კარის პოლიტიკისადმი მხარდაჭერისა და ლობირების 

წარმოება საქართველოსთვის (ამ უკანასკნელის ნატოში გაწევრიანების მიზნით); 

 გაიწერა ნატოს ჯარებისა და მსოფლიო თანამეგობრობის სხვა სამხედრო 

შენაერთების წარმომადგენლობის სიხშირის გაზრდა შავი ზღვის წყლებში; 

 

 დაიგეგმა საქართველოსთვის თავდაცვის იარაღების გადაცემა, ისევე როგორც 

თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ქართულ-ამერიკული შენაერთების 

ერთობლივი წვრთნა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე; 



                                                                                                                                                                                                           

(დოკუმენტის ნომერი - H.R.5515 - ჯონ მაკკეინის სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის 2019 ფისკალური წლის ავტორიზაციის აქტი)  

აღნიშნული დოკუმენტის მასშტაბი, როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნე, უპრეცედენტოა 

საქართველოსა და უკრაინისთვის, რადგანაც წინა წლების სამხედრო ბიუჯეტებში 

არცერთ მათგანს არ ჰქონდათ ამ მასშტაბის დრო და ადგილი დათმობილი. 

 

დასკვნა: 

 როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ეროვნული თავდაცვის 2019 წლის ფისკალური წლის 

ავტორიზაციის აქტიში საუბარია საქართველოზე და გამოკვეთილია 

კონკრეტული პოლიტიკური მექანიზმები, თუ როგორ უნდა შეეწყოს ხელი 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას, უსაფრთხოების გაძლიერებასა და 

სამხედრო რესურსის ნატოს სტანდარტებთან თავსებადობაში მოყვანას, რაც 

უაღრესად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა; 

 2019 წლის სამხედრო ბიუჯეტი ასევე საზღვრავს კონკრეტულ პოლიტიკურ 

მიდგომებს რუსეთთან მიმათებით, რომელიც საქართველოსთვის ძირითადი 

საფრთხე და გამოწვევაა რეგიონში; 

 და ბოლოს, რომ შევაჯამოთ აღნიშნული აქტით მიღებული სარგებელი, შეიძლება 

ითქვას, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის შემდგომ, 2019 წლის 

ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია 

საქართველოსთვის, რომელიც უზრუნველყოფს სამხედრო სტაბილურობასა და 

წარმოადგენს ჩვენი სახელმწიფოს თავდაცვის სექტორის განვითარების გარანტს . 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                           

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1. Schifrin, N: What’s in the defense authorization act, August 13, 2018|3:00 PM. PBS News 

Hour Publication 

https://www.pbs.org/newshour/nation/whats-in-the-defense-authorization-act 

2. Welt, C: Georgia: Background and U.S. Policy, September 5, 2018. Congressional 

Research Service Publication. 

https://fas.org/sgp/crs/row/R45307.pdf 

3. Congress.gov: H.R.5515 - John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal 

Year 2019, August 13, 2018. 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text 

4. Civil.ge: Georgia in the U.S. Military Budget for 2019, August 13, 2018. 

https://civil.ge/archives/249112 

5. Hagler. F: Why the NDAA bill is even scarier than you thought, December 15, 2012. 

MIC News Publication 

https://mic.com/articles/20835/why-the-ndaa-bill-is-even-scarier-than-you-

thought#.Z7afSZWpj 

6. Jamie McIntyre & Travis J. Tritten: Highlights from the $717 billion defense policy bill, 

now headed to Trump for his signature, August 02, 2018 07:04 AM. Washington 

Examiner Magazine Publication. 

https://www.washingtonexaminer.com/highlights-from-the-717-billion-defense-policy-

bill-now-headed-to-trump-for-his-signature 

7. Ministry of Foreign Affairs of Georgia (MFA): The US Defense Authorization Act for the 

2019 fiscal year, September, 2018. 

http://mfa.gov.ge/News/2019-fiskaluri-clis-ashsh-s-tavdacvis-

avtorizaciis.aspx?CatID=5&lang=en-US 

https://www.pbs.org/newshour/nation/whats-in-the-defense-authorization-act
https://fas.org/sgp/crs/row/R45307.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text
https://civil.ge/archives/249112
https://mic.com/articles/20835/why-the-ndaa-bill-is-even-scarier-than-you-thought#.Z7afSZWpj
https://mic.com/articles/20835/why-the-ndaa-bill-is-even-scarier-than-you-thought#.Z7afSZWpj
https://www.washingtonexaminer.com/highlights-from-the-717-billion-defense-policy-bill-now-headed-to-trump-for-his-signature
https://www.washingtonexaminer.com/highlights-from-the-717-billion-defense-policy-bill-now-headed-to-trump-for-his-signature
http://mfa.gov.ge/News/2019-fiskaluri-clis-ashsh-s-tavdacvis-avtorizaciis.aspx?CatID=5&lang=en-US
http://mfa.gov.ge/News/2019-fiskaluri-clis-ashsh-s-tavdacvis-avtorizaciis.aspx?CatID=5&lang=en-US


                                                                                                                                                                                                           

8. COMMITTEE ON ARMED SERVICES HOUSE OF REPRESENTATIVES: The US 

Defense Authorization Act for the 2019 fiscal year, 115th Congress 2nd Edition. 

https://rules.house.gov/sites/republicans.rules.house.gov/files/CRPT-115HRPT-676.pdf 

 

Omar Tsereteli 

PhD Student, American Studies 

Ivane Javakhisvhili Tbilisi State University 

Georgia in the U.S. Military Budget for 2019 signed by President Trump 

Summary 

 

     The purpose of this research paper is to discuss new Defence Authorization Act for 2019 

signed by President Donald Trump on August 13, 2018 and its impact on Georgia. A major 

component of the article is to analyse the Defence Policy of both countries and determine 

common threats and risks including internal and external challenges. As the Act is an annual 

budgetary legislation that sets defence policies and establishes their funding levels, I will try to 

focus on the provisions of the Defence Authorization Act with its $716 billion national budget, 

which provides “robust security sector assistance” for Georgia, including defensive lethal 

assistance, as well as to strengthen the defence capabilities and readiness of the country, and 

improve its interoperability with NATO forces.  

     The hypothesis predicts that the development of the US-Georgia defense and security 

cooperation is increasing that is based on several internationally significant official documents 

like: U.S.-Georgia Strategic Partnership, Memorandum of Understandings about strengthening 

the defense capabilities of Georgia, and my present research topic - Defense Authorization Act 

for 2019. These signed opportunities greatly strengthen the level of sustainable partnership 

between the countries. Correspondingly, the research question is: what are the advantages of the 

Authorization Act for 2019 and how effectively can it be reflected on Georgia’s territorial 

integrity and sovereignty.  

https://rules.house.gov/sites/republicans.rules.house.gov/files/CRPT-115HRPT-676.pdf


                                                                                                                                                                                                           

      The final results of this analysis can be used to find the real benefits out of this Defence 

Budget and based on it, intensify dialogue, military ties and defence and security cooperation 

between the United States and Georgia. 
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საქართველოს პრემიერ - მინისტრების ოფიციალური ვიზიტები აშშ-ში და პრეზიდენტ 

დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან შეხვედრები 

 

       მოხსენებაში ქრონოლოგიურად განხილულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრების 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტები. აგრეთვე მოცემულია 

შეხვედრების შემდგომ ამერიკული  მთავრობის შეფასებები და მათი დამოკიდებულება 

ქართულ- ამერიკულ თანამშრომლობაზე. 

       2017 წლიდან- 2020 წლის თებერვლამდე საქართველო ბევრი პოლიტიკური 

მოვლენის ეპიცენტრი გახდა. „ქართული ოცნების“ თავჯდომარემ, ბიძინა ივანიშვილმა, 

უკვე მესამე პრემიერ-მინისტრი წარადგინა, თუმცა, ამით საქართველოს რიგითი 

მოქალაქეებისთვის თითქმის არაფერი შეცვლილა. რაც შეეხება საქართველო-შტატების 

ურთიერთობას, მიუხედავად მწვავე კრიტიკის და კონგრესმენების წერილების, აშშ-ს 

მთავრობა აგრძელებს თავისი პარტნიორის დახმარებას და მუდამ იმედს გამოთქვამს, 

რომ საქართველო ნამდვილად ძლიერ და დამოუკიდებელ ქვეყნად ჩამოყალიბდება, 

რომელიც ჩრდილო- ატლანტიკური ალიანსისკენ მიმავალ გზას წარმატებით 

დაასრულებს. ბოლოდროინდელი საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ პროცესებს თუ 

გავითვალიაწინებთ, დავინახავთ, რომ ქართულ- ამერიკული პოლიტიკური 

პარტნიორობის ფასი უფრო მაღალია. 


