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გრიგოლ უბირია1 

 

 

2011 წლის ოქტომბერში ქართულ პოლიტიკურ არენაზე ახლად გამოჩენილმა ბიძინა 

ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მისი, შექმნის პროცესში მყოფი, გუნდის ხელისუფლებაში 

მოსვლის შემთხვევაში, ისეთი დონის დემოკრატიას შექმნიდა საქართველოში, რომ 

შეიძლება თავად ევროპაც გაეოცებინა.2 მეტიც, 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო 

არჩევნებისას, ივანიშვილის მიერ შექმნილი პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული 

ოცნების“ საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დასახელებულ იქნა 

ქვეყანაში მიხეილ სააკაშვილის და „ნაციონალური მოძრაობის“ ავტორიტარული 

მმართველობის დასრულება, და ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე 

დაფუძნებული სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება.3 ამ მიზნის მისაღწევად, 

„ქართული ოცნება“ პირობას დებდა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ქვეყანაში 

საფუძველს ჩაუყრიდა „რეალურ თვითმმართველობას და მრავალპარტიულ პოლიტიკურ 

სისტემას“, დაამკვიდრებდა „საარჩევნო დემოკრატიას, ხელისუფლების 

ანგარიშვალდებულებისა და არჩევნების გზით შეცვლის ტრადიციას“, არ დაუშვებდა 

პოლიტიკური ნიშნით დევნას, „ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის შერწყმას სახელმწიფო 

ინსტიტუტებთან“, და ა.შ.4 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებიდან ერთი წლის თავზე, უკვე 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რანგში, ივანიშვილი ამტკიცებდა, რომ მისი 

ხელისუფლება ყველა წინასაარჩევნო დაპირებას „წინმსწრებად და გადაჭარბებით“ 

ასრულებდა.5 2018 წლის 20 ივნისს კი, „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა საპარლამენტო 

ლიდერმა და ადამიანთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, სოფიო კილაძემ, 

პარლამენტის სხდომაზე განაცხადა, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ უკვე შეასრულა მათი 

ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის, დაპირება და, რომ დღეს საქართველო გასაოცარი 

დემოკრატიის პირობებში ცხოვრობს.6 

                                                           
1 გრიგოლ უბირია არის ავსტრალიის ნაციონალური უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების და 

საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, ედინბურგის უნივერსიტეტის ნაციონალიზმის საკითხების 

მაგისტრი, და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი. იგი 2013 

წლიდან მუშაობდა სხადასხვა სამეცნიერო-პედაგოგიურ თანამდებობებზე ავსტრალიის ნაციონალურ 

უნივერსიტეტში, ავსტრალიის თავდაცვის ძალების აკადემიაში, და კანბერას უნივერსიტეტში. ასევე, 2007-

2008 წლებში მუშაობდა მკვლევარად ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური დანაშაულისა და 

კორუფციის კვლევის ცენტრის კავკასიის ოფისში. დოქტორი უბირია არის რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის 

ავტორი, მათ შორის მონოგრაფიის Soviet Nation-Building in Central Asia: The Making of the Kazakh and Uzbek 
Nations (London and New York: Routledge, 2016). 
2„ივანიშვილის პირველი სატელევიზიო ინტერვიუ“, Civil Georgia, 17 ოქტომბერი 2011, 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=24657. 
3 საარჩევნო ბლოკი “ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“, საარჩევნო პროგრამა (თბილისი, 2012), 

http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf.  
4 იქვე, გვ. 1-2. 
5 „ივანიშვილი: ვფიქრობ, წინმსწრებად და გადაჭარბებით ვასრულებთ ყველაფერს“, ტაბულა, 25 სექტემბერი 

2013, http://tbl.ge/mah. 
6 „სოფო კილაძე: ჩვენ დავამყარეთ გასაოცარი დემოკრატია“, რადიო თავისუფლება, 20 ივნისი 2018, 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/29306863.html. 

შესავალი 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=24657
http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf
http://tbl.ge/mah
https://www.radiotavisupleba.ge/a/29306863.html
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წინამდებარე ნაშრომი მოკლედ განიხილავს საქართველოში დემოკრატიის მხრივ 

არსებულ მდგომარეობას, გამოწვევებს და პერსპექტივებს. სტრუქტურულად ნაშრომი 

შედგება შესავლის, ექვსი თავისა და დასკვნისაგან. პირველი თავი ეთმობა დემოკრატიის 

ცნების განსაზღვრებას. მეორე და მესამე თავში მოცემულია „ქართული ოცნების“ 

მმართველობის სტილის კრიტიკული ანალიზი. მეოთხე თავში საუბარია  იმაზე, თუ რა 

გავლენას ახდენს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე „ქართულ ოცნებას“ და 

„ნაციონალურ მოძრაობას“ შორის არსებული პოლიტიკური დაპირისპირება. მეხუთე თავი 

განიხილავს საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობას ქვეყნის 

დემოკრატიზაციის საქმეში. მეექვსე თავში საუბარია ქვეყნის დემოკრატიული 

განვითარების შემაფერხებელ ისეთ ფაქტორებზე, როგორებიცაა სიღარიბე და 

ეკონომიკური უთანასწორობა, ეკლესიის მზარდი პოლიტიკური გავლენა, და ა.შ. 

დასკვნაში მოცემულია ნაშრომში გაკეთებული შეფასებების შეჯამება და ანალიზი. 

ნაშრომი ამტკიცებს, რომ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლით საქართველოში 

„ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის დროს არსებული ფსევდო-დემოკრატიული 

სისტემა (ე.წ. მართული დემოკრატია) დიდად არ შეცვლილა, და რომ ბოლო წლებში 

ქვეყანას დემოკრატიის კუთხით ხელშესახები განვითარება არ განუცდია. გარდა ამისა, 

ნაშრომი ამტკიცებს, რომ ქვეყნის ორი უმთავრესი პოლიტიკური ძალა, „ქართული ოცნება“ 

და „ნაციონალური მოძრაობა“, არ არიან დაინტერესებული საქართველოში რეალური 

დემოკრატიის შექმნით, და რომ მათ შორის არსებული კონფრონტაციის ძირითად მიზეზს 

წარმოადგენს ძალაუფლებისათვის და ქვეყნის შეზღუდული რესურსების 

კონტროლისათვის ბრძოლა. 

 

 

 

დემოკრატია ზოგადად წარმოადგენს მმართველობის ფორმას, სადაც მოქალაქეები, 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების პირობებში, ხმათა უმრავლესობით ირჩევენ 

არჩევნებში მონაწილე მათთვის სასურველ კანდიდატებს და პარტიებს იმ მიზნით, რომ 

მათ კანონით განსაზღვრული ვადით დააკომპლექტონ შესაბამისი სახელმწიფო 

მმართველობის ორგანოები. დემოკრატიული მმართველობა ასევე დამყარებულია ისეთ 

მნიშვნელოვან პრინციპებზე, როგორიცაა: ხელისუფლების დაყოფა საკანონმდებლო, 

აღმასრულებელ და სასამართლო შტოებად, კანონის უზენაესობა, და ადამიანის 

უფლებების დაცვა.7 

უნდა აღინიშნოს, რომ დემოკრატია არ არის სტატიკური მოცემულობა. ისტორიულად, 

მისი შინაარსი და გაგება დინამიურად იცვლებოდა საზოგადოების სოციო-კულტურულ 

და პოლიტიკურ განვითარებასთან ერთად. მაგალითისათვის, ამერიკის შეერთებული 

შტატები დემოკრატიად ითვლებოდა 1964 წლის სამოქალაქო უფლებების აქტის 

მიღებამდეც, რომელმაც კანონით ბოლო მოუღო ადამიანის დისკრიმინაციას რასის, კანის 

ფერის, რელიგიის, სქესის, თუ ეროვნული წარმომავლობის ნიადაგზე. დღეს უკვე 

წარმოუდგენელია რომელიმე სახელმწიფო დემოკრატიად ჩაითვალოს სადაც, მაგალითად, 

                                                           
7 Roland Axtmann (ed.), Understanding Democratic Politics: An Introduction (London: SAGE, 2003); Nadia Urbinati, 

Representative Democracy: Principles and Genealogy (Chicago: University of Chicago Press, 2010). 
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ადამიანს მისი ფერადი კანის გამო კანონით ეკრძალება თეთრ ადამიანთან ერთად 

ავტობუსით მგზავრობა ან ერთ სკოლაში სიარული, რაც 1964 წლამდე ჩვეულებრივ 

მოვლენად ითვლებოდა ამერიკის ბევრ შტატში.8 მსგავსი მაგალითია შვეიცარიაც, სადაც 

ქალებს ფედერალურ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ 1971 წელს მიენიჭათ, 

თუმცა ეს ქვეყანა მანამდეც დემოკრატიად ითვლებოდა.9 მეტიც, ისეთი უძველესი 

დემოკრატიები, როგორებიც არიან დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, მე-20 საუკუნის შუა 

პერიოდამდე კოლონიალურ სახელმწიფოებად რჩებოდნენ. აქედან გამომდინარე 

დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე დასავლელი მეცნიერები მკვეთრად განასხვავებენ 

დემოკრატიას (ანუ მის ტრადიციულ ფორმას) თანამედროვე ლიბერალური 

დემოკრატიისაგან და კონსტიტუციური ლიბერალიზმისაგან, მმართველობის ფორმა, 

რომელზეც დაფუძნებულია დღევანდელი დასავლეთის ქვეყნების პოლიტიკური 

სისტემები (მაგ. აშშ, კანადა, ევროკავშირის ქვეყნები, ავსტრალია, და ახალი ზელანდია). 

ზემოთ ჩამოთვლილი დემოკრატიის ზოგადი პრინციპების გარდა, კონსტიტუციური 

ლიბერალიზმი, ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკის ანალიტიკოსის ფარიდ ზაქარიას 

თანახმად, ხაზს უსვამს ინდივიდის უფლებას დაცული იყოს მისი პირადი ავტონომია და 

ღირსება ნებისმიერი ძალადობისაგან, რომელიც შეიძლება მოდიოდეს სახელმწიფოდან, 

ეკლესიიდან თუ ზოგადად საზოგადოებიდან.10 მაგალითისათვის, თუკი მოსახლეობის 

უმრავლესობა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების პირობებში ხელისუფლებაში 

ირჩევს ნაცისტურ-ფაშისტური ტიპის პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებიც ამავე 

უმრავლესობის მხარდაჭერით იწყებენ უმცირესობების (ეს იქნება ეთნიკური, რელიგიური, 

თუ სექსუალური) უფლებების შელახვას, ეს სახელმწიფო თანამედროვე სამყაროში 

რეალურ დემოკრატიად ვერ ჩაითვლება. 

მეტიც, ინსტიტუციური დემოკრატია –– სახელმწიფო, სადაც არჩევნები სისტემატურად 

ტარდება და ყველა მოქალაქის უფლებები და თავისუფლებები კონსტიტუციით არის 

გარანტირებული –– მეორე ხარისხოვანია, თუკი საზოგადოების უმრავლესობის 

კულტურული ფასეულობები, ტრადიციები და ადათ-წესები არადემოკრატიულია. 

მაგალითად, კანონით ქალის მოტაცება მასზე ქორწინების მიზნით პრაქტიკულად ყველა 

ქვეყანაში დასჯადია, მაგრამ თუკი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოცემულ 

სახელმწიფოში მიიჩნევს, რომ ეს მხოლოდ ტრადიციაა, რომელსაც მიზნად 

კეთილშობილური განზრახვა აქვს, და არა მაინცდამაინც კრიმინალი, მაშინ ეს 

საზოგადოება თავისი ფასეულობებით ეწინააღმდეგება დემოკრატიის ლიბერალურ 

ღირებულებებს. ამის კარგი მაგალითია ყირგიზეთის რესპუბლიკა, რომელიც 

ფორმალურად მრავალპარტიული საპარლამენტო დემოკრატიაა, და რომლის 

კონსტიტუციაც ცნობს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს.11 თუმცა, ამავე 

ქვეყანაში საკმაოდ გავრცელებულია დაოჯახების მიზნით ქალის მოტაცების პრაქტიკა (ე.წ. 

                                                           
8 Judy L. Hasday, The Civil Rights Act of 1964: An End to Racial Segregation (New York: Chelsea House, 2007). 
9 Jad Adams, Women and the Vote: A World History (Oxford: Oxford University Press, 2016), 434-436. 
10 Fareed Zakaria, “Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs 76, no. 6 (1997): 26. 
11 Правительство Кыргызской Республики, “Конституция Кыргызской Республики”, 

http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru.  

http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru
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ალა კაჩუ). მაგალითად, უახლოესი კვლევების თანახმად, ყირგიზეთში ყოველი მეხუთე 

ქორწინება ქალის მოტაცების შედეგია,12 ზოგიერთი მონაცემებით კი ყოველი მესამე.13 

იგივე შეიძლება ითქვას რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მიმართ 

საზოგადოებაში არსებულ არატოლერანტულ დამოკიდებულებაზე, მათ შორის მათ 

მიმართ ხშირად ფიზიკურ ძალადობაზე, დისკრიმინაციაზე, სიძულვილის ენის 

გამოყენებაზე, და ა.შ. ერთის მხრივ შეიძლება ამ მოწყვლად ჯფუფებს კანონი 

ფორმალურად იცავდეს, მაგრამ, ხელისუფლება და სამმართალდამცავი ორგანოები, იმის 

შიშით, რომ საზოგადოების უმრავლესობის აგრესია არ გამოიწვიონ, მაქსიმალურად 

შეიძლება თავს არიდებდნენ მოძალადეების პასუხისგებაში მიცემას. ამის ნათელი 

მაგალითია რადიკალური მართლმადიდებელი ჯფუფების მიერ იეჰოვას მოწმეთა 

სისტემატური დარბევები 1990-იანი წლების საქართველოში, რასაც ქართული 

საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ნორმალურად აღიქვამდა.14 2004 წელს, ერთ-ერთი 

ასეთი ჯგუფის ლიდერის, ბასილ მკალავიშვილის, დაკავებას კი საზოგადოების და 

ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების საკმაოდ ნეგატიური რეაქცია მოყვა.15 მსგავსი რამ 

ხდება დღევანდელ საქართველოშიც, სადაც ჰომოფობიურ და ქსენოფობიურ ნიადაგზე 

ჩადენილ ჩაგვრას და დანაშაულს ხშირად მოსახლეობის დიდი ნაწილის ღია თუ არა, 

ფარული მხარდაჭერა აქვს.16 თუმცა ამავე საზოგადოებას პრეტენზია აქვს იყოს 

დემოკრატიული ევროპის განუყოფელი ნაწილი,17 რაც თანამედროვე ევროპული 

დემოკრატიის სტანდარტების გათვალისწინებით სრულიად ალოგიკურად გამოიყურება. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Charles M. Becker, Bakhrom Mirkasimov and Susan Steiner, “Forced Marriage and Birth Outcomes”, Demography 54, 

no. 4 (2017):1401-1423.  
13 Lesia Nedoluzhko and Victor Agadjanian, “Between Tradition and Modernity: Marriage Dynamics in Kyrgyzstan”, 

Demography 52, no. 3 (2015): 861-882.  
14 თავისუფლების ინსტიტუტი, აღმსარებლობის თავისუფლება საქართველოში (თბილისი, 2002).  
15 თეა გულარიძე, „განკვეთილი მღვდელი დაკავებულია“, Civil Georgia, 13 მარტი 2004, 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=6217. 
16 ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის 2018 წლის ივნისში 

ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, საქართველოში ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვა მნიშვნელოვნად 

მხოლოდ გამოკითხულთა 23 პროცენტს მიაჩნია. ლორა თორნტონი და კობა თურმანიძე, „საზოგადოების 

განწყობა საქართველოში 2018 წლის ივნისის გამოკითხვის შედეგები“,  National Democratic Institute, 2018, გვ. 

41, https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_June_2018_Presentation_Public_GEO_vf.pdf. ასევე, იხ. „გვითხრეს, 

რომ წავსულიყავით არამარტო სტადიონიდან, არამედ ქვეყნიდანაც"- ფერადკანიანი სტუდენტები 

დაპირისპირების დეტალებზე საუბრობენ“, რუსთავი 2, 9 აპრილი 2018, http://rustavi2.ge/ka/news/101126.  
17 საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული უკანასკნელი კვლევის მიხედვით, 

საქართველოს მოსახლეობის 85 პროცენტი მხარს უჭერს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას. The 

International Republican Institute, “Public Opinion Survey: Residents of Georgia”, 10-22 April 2018, pg. 32, 

http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf.  

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=6217
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_June_2018_Presentation_Public_GEO_vf.pdf
http://rustavi2.ge/ka/news/101126
http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf
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რა ტიპის დემოკრატია არის (ან არსებობს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან) 

საქართველოში? ქართული პოლიტიკური სისტემა რეალურად წარმოადგენს ე.წ. მართულ 

დემოკრატიას. ეს არის ფსევდო-დემოკრატიული სისტემა, სადაც დემოკრატიული 

ინსტიტუტები და ხელისუფლების ლიდერების დემოკრატიული რიტორიკა 

სინამდვილეში წარმოადგენს არსებული ელექტორული ავტორიტარიზმის ფასადს. 

მაგალითად, დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან მოყოლებული საქართველოში მუდმივად 

ტარდებოდა მრავალპარტიული არჩევნები, პარლამენტში და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ორგანოებში ყოველთვის იყო ოპოზიცია წარმოდგენილი, 

ქვეყანაში ყოველთვის არსებობდა ოპოზიციური მედია-საშუალებები, ხელისუფლების 

საჯარო კრიტიკა როგორც წესი დასაშვები იყო, კონსტიტუციით ხელისუფლების სამი შტო 

თავიდანვე მკვეთრად იყო ერთმანეთისაგან გამიჯნული, და ა.შ. ერთი შეხედვით აქ 

ყველაფერია იმისათვის, რომ საქართველოს პოლიტიკურ სისტემას დემოკრატია ეწოდოს, 

მაგრამ სინამდვილეში ეს უფლებები და თავისუფლებები დაშვებულია მხოლოდ იმ 

დოზით, რაც საფრთხეს არ შეუქმნის მოქმედი ხელისუფლებისათვის ძალაუფლების, და 

მასთან დაკავშირებული პირადი კეთილდღეობის, დაკარგვას.18  

ერთ-ერთი მექანიზმი, რითაც საქართველოში ხელისუფლება ახერხებს ძალაუფლების 

მყარად შენარჩუნებას დემოკრატიული პროცესების გამოყენებით არის მაჟორიტარი 

დეპუტატის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუტები. 

ილუსტრირებისათვის, დღეს მოქმედ მეცხრე მოწვევის საქართველოს პარლამენტში სულ 

73 მაჟორიტარი დეპუტატია. აქედან 71 არჩევნებში პარტია „ქართული ოცნების“ მიერ იყო 

წარდგენილი.19 დანარჩენი ორი არიან: „დამოუკიდებელი“ მაჟორიტარი დეპუტატი 

სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც კენჭი „ქართული ოცნების“ მხარდაჭერით იყარა 

მთაწმინდის რაიონში,20 და ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატი, სიმონ ნოზაძე, „ქართული 

ოცნების“ პარტნიორი პარტიის, „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“, 

წარმომადგენელი.21 რაც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობით ორგანოებს, 

                                                           
18 ტერმინი „მართული დემოკრატია“ პირველად 1957 წელს დაამკვიდრა ინდონეზიის პრეზიდენტმა 

სუკარნომ ქვეყანაში საკუთარი მმართველობის სისტემის აღსაწერად. 1990-იანი წლების ბოლოდან კი, 

სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს ტერმინი უმეტესწილად იხმარება რუსეთში პუტინის რეჟიმის 

დასახასიათებლად. თუმცა, პოლიტიკის მეცნიერებს და ანალიტიკოსებს შორის ამ ტერმინის საერთო 

შეთანხმებული განსაზღვრება არ არსებობს. ლიტერატურაში ასევე ფართოდ გამოიყენება „მართული 

დემოკრატიის“ მსგავსი შინაარსის მქონე ტერმინები, როგორიცაა “ჰიბრიდული რეჟიმი“, „არალიბერალური 

დემოკრატია“, „ნაწილობრივ დემოკრატია“, „საარჩევნო ავტორიტარიზმი“, „ლიბერალური ავტოკრატია“, 

„კონკურენტული ავტორიტარიზმი“, და ა.შ. 
19 ცესკო, საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების ანგარიში (თბილისი, 2016), გვ. 177-

182, http://cesko.ge/res/docs/Parliament-Web.pdf.  
20 „"ქართული ოცნება" მთაწმინდის ოლქში სალომე ზურაბიშვილს უჭერს მხარს“, პირველი რადიო, 16 

აგვისტო 2016, http://pirveliradio.ge/?newsid=71570. 
21 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ კოალიცია „ქართული 

ოცნების“ წევრი იყო. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას კი, ამ პარტიის ბევრი 

წევრი პარტია „ქართული ოცნების“ სიით იყრიდა კენჭს რიგ საარჩევნო ოლქებში. ასევე, სახელმწიფო 

დაფინანსების გაცემის მიზნით, „ქართული ოცნების“ დახმარებით, მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 

სპეციალურად შეიქმნა ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“ სიმონ ნოზაძის თავმჯდომარეობით. ამ 

საკითხზე უფრო დაწვრილებით, იხილეთ: „მრეწველებზე მორგებული კანონპროექტით თოფაძის პარტიას 

საბიუჯეტო დაფინანსება ეზრდება“, ტაბულა, 30 ნოემბერი 2017, http://tbl.ge/2ngn.  

მართული დემოკრატია 

http://cesko.ge/res/docs/Parliament-Web.pdf
http://pirveliradio.ge/?newsid=71570
http://tbl.ge/2ngn
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ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით, დღეს საქართველოში მოქმედებს 64 

საკრებულო. ბორჯომის საკრებულოს გარდა ყველა მათგანში უმრავლესობა „ქართულ 

ოცნებას“ აქვს. 64 ქალაქის მერიდან, 63-მა კენჭი „ქართული ოცნების“ სახელით იყარა. 

ერთადერთი გამონაკლისი არის თიანეთი, რომლის მერი გახლავთ ბიძინა ივანიშვილის 

პირადი მეგობარი და „ქართული ოცნების“ ყოფილი სახე, თამაზ მეჭიაური.22 ამასთან 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი, 2013 

წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში „ქართული ოცნების“ კანდიდატი იყო.23  

როგორც ვხედავთ, საქართველოში მოქმედებს ე.წ. ნულოვანი ჯამის თამაშის წესები, სადაც 

პოლიტიკურ პროცესში გამარჯვებულს რჩება პრაქტიკულად ყველაფერი. თუკი ზემოთ 

თქმულს დავუმატებთ ხელისუფლების მიერ ძალოვანი სტრუქტურების კონტროლს და 

ხშირად მათი საკუთარი პარტიული ინტერესებისათვის გამოყენებას,24 რეალურად 

დღევანდელ საქართველოში გვაქვს დე-ფაქტო ერთპარტიული სისტემა, სადაც მმართველი 

პარტია პრაქტიკულად შერწყმულია სახელმწიფო აპარატთან.  

მმართველი პარტიისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 

დომინირება წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებას სრული კონტროლი 

იქონიოს რეგიონებში სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ და ფინანსურ რესურსებზე, და 

მათი არამიზნობრივი გამოყენებით მის სასარგებლოდ ზემოქმედება მოახდინოს 

საპრეზიდენტო და განსაკუთრებით საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობაზე და 

შედეგებზე, რაც ძალაუფლების შენარჩუნების გარანტიაა.25 მაგალითად, წინასაარჩევნო 

პერიოდში ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ ხდება 

საჯარო მოხელეების, სკოლების და ბაღების თანამშრომლების მასობრივი მობილიზება და 

მათი „ქართული ოცნების“ მერობის თუ პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების 

კანდიდატების წარდგენის ცერემონიალზე სავალდებულო წესით დასწრება.26 

ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე ამ მასობრივი თავყრილობების ორგანიზებით 

ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოებას შეუქმნას ილუზია, თუ როგორი დიდი 

პოპულარობით სარგებლობს მმართველი პარტია საზოგადოებაში, და შესაბამისად, მათი 

                                                           
22 ცესკო, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი 
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები: ანგარიში (თბილისი, 2017), გვ. 

78-183, http://cesko.ge/res/docs/ParliamentAnnual2017.pdf. 
23 ცესკო, საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი (თბილისი, 

2013) http://cesko.ge/res/docs/shemajamebeli2013president.pdf. პრეზიდენტად არჩევიდან რამდენიმე თვეში, 

გიორგი მარგველაშვილს და ბიძინა ივანიშვილს შორის მომხდარი განხეთქილების გამო, მარგველაშვილი 

„ქართული ოცნების“ გუნდიდან მალევე იქნა გარიყული. ISFED, „მთავრობის წარმომადგენლებსა და 

პრეზიდენტს შორის არსებული დაპირისპირება სახელმწიფო ინტერესებს აზიანებს“, 19 სექტემბერი 2014, 

http://www.isfed.ge/main/759/geo/. 
24 საქართველოში პოლიციის პოლიტიზაციის პრობლემის შესახებ, იხილეთ: მარიამ მხატვარი, ქეთევან 

კუკავა, ანი ნასრაშვილი, გურამ იმნაძე, და სხვ., პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში: 
პოლიტიკის დოკუმენტები, კანონმდებლობა და პრაქტიკა (თბილისი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და 

მონიტორინგის ცენტრი, 2016). 
25 არჩევნებისას “ქართული ოცნების“ მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ, იხილეთ: გიგი 

ჩიხლაძე, თამთა კახიძე და ლევან ნატროშვილი, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება 2017 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საქართველოში (თბილისი, საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველო, 2017). 
26 მაგ. იხ. „ფოთიდან "ქართული ოცნების" შეკრებაზე ავტობუსებით წაყვანილები“, TSpress, 16 სექტემბერი 

2017, http://www.tspress.ge/ka/site/articles/15635/; თაკო ფეიქრიშვილი, „რატომ იყვნენ ბაღებისა და სკოლების 

მასწავლებლები 'ოცნების' შეკრებაზე“, სამხრეთის კარიბჭე, 7 აგვისტო 2016, 

http://sknews.ge/index.php?newsid=9746; „სადახლოს საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებელები 

“ქართული ოცნების” საარჩევნო შეხვედრაზე წაიყვანეს“, 5 ოქტომბერი 2017, Droa, https://droa.ge/?p=11234.  

http://cesko.ge/res/docs/ParliamentAnnual2017.pdf
http://cesko.ge/res/docs/shemajamebeli2013president.pdf
http://www.isfed.ge/main/759/geo/
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/15635/
http://sknews.ge/index.php?newsid=9746
https://droa.ge/?p=11234
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აზრის შემზადებას არჩევნებში „ქართული ოცნების“ გამარჯვების გარდაუვალობის 

შესახებ.27  

ადგილობრივი თვითმმართველობების კონტროლი ასევე საშუალებას აძლევს მმართველ 

ძალას„ დაასაქმოს საკუთარი პარტიული კადრები და მხარდამჭერები (ხშირად პირადი 

მეგობრების და ნათესავების წრიდან) ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში და ასევე 

მათზე დაქვემდებარებულ ა(ა)იპ-ებში, და ამით არჩევნებიდან არჩევნებამდე შეინარჩუნოს 

მათი პოლიტიკური ლოიალობა.28 მაგალითად, დღეს ქვეყნის მასშტაბით პრაქტიკულად არ 

მოიძებნება საკრებულოს ან მერიის ადმინისტრაციული ორგანო, სადაც ოპოზიციის, ღია 

მხარდამჭერები არიან დასაქმებული.29 რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებში თითქმის 

ყველა მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებას, ეს „ქართული ოცნებისათვის“ არის ყველაზე 

მარტივი საშუალება მოიპოვოს კონსტიტუციური უმრავლესობა ქვეყნის მთავარ 

საკანონმდებლო ორგანოში, და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე 

უპრობლემოდ დაამტკიცოს საკუთარი კანდიდატი.  

ხელისუფლების წარმომადგენლები 2016 წლის საპარლამენტო და 2017 წლის ადგილობრივ 

არჩევნებში საკუთარ წარმატებას ხსნიან მთავრობის ეფექტური მუშაობის შედეგით, 

მოსახლეობაში მათ მიმართ არსებული მაღალი ნდობით, და ოპოზიციის ძალიან დაბალი 

რეიტინგით.30 თუ ზემოთ მოყვანილი არჩევნების შედეგების ხელისუფლებისეული ხედვა 

სწორია, მაშინ გამოდის, რომ საქართველოს მოსახლეობის საარჩევნო ქცევა არ 

ექვემდებარება მსოფლიოს წამყვანი დემოკრატიების საარჩევნო გამოცდილებებს. კერძოდ, 

მსოფლიოს არცერთ შემდგარ დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ არსებობს პრეცედენტი, 

სადაც პარლამენტის მაჟორიტარულ და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, 

ქვეყნის ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას გაემარჯვოს თითქმის ყველა (ან თუნდაც 80 

პროცენტ) საარჩევნო ოლქში. მსგავსი რამ დამახასიათებელია მხოლოდ ავტორიტარული 

რეჟიმებისათვის, რომლებიც არჩევნებს საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციისათვის 

იყენებენ.31 ამის კარგი მაგალითია რუსეთის ფედერაცია, რომლის ხელისუფლებაც, 

„ქართული ოცნების“ მსგავსად, დემოკრატიული ინსტიტუტების მანიპულაციით ახდენს 

                                                           
27 მმართველი პარტიის წინასაარჩევნო ღონისძიებებზე საჯარო მოხელეების დასწრების სავალდებულო 

პრაქტიკა ასევე ფართოდ იყო გავრცელებული „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც. 

მაგ. იხ. ჟანა მეგრელიშვილი, „პრეზიდენტის ჩამოსვლამდე _ როგორ ამზადებენ ხალხს სააკაშვილის 

დასახვედრად“, გურია News, 8 სექტემბერი 2012, http://www.gurianews.com/article/mtavari/politika/5371; „არ 

ვიცით, სადღაც პრეზიდენტის შესახვედრად მივყავართ“, TSpress, 23 სექტემბერი 2012, 

http://www.tspress.ge/ka/site/articles/12925/.  
28 მაგ. იხ. „ჭიაბერაშვილი: გამგეობებში ქართული ოცნების აქტივისტებს ასაქმებენ“, ტაბულა, 5 ნოემბერი 

2013, http://tbl.ge/10nv; „თბილისის საკრებულოს ოპოზიცია მერიას შტატებისა და სახელფასო ფონდის 

ზრდაში ადანაშაულებს“, Droa, 15 თებერვალი 2018, https://droa.ge/?p=15975; „დუბლირებული სამსახურები 

ფოთის მერიაში და პარტაქტივისტებისთვის გაზრდილი ხელფასები“, TSpress, 14 ნოემბერი 2016, 

http://www.tspress.ge/ka/site/articles/15599/. 
29 მაგ. იხ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საკადრო პოლიტიკა საჯარო სამსახურში 2012 

წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პერიოდში“, 12 აგვისტო 2013, http://bit.ly/1BpCcVx; ISFED, „NGO-ები 

თბილისის მერიაში საჯარო მოხელეების სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტებს 

გმობენ“, 12 სექტემბერი 2014, http://www.isfed.ge/main/758/geo/. 
30 მაგ. იხ. „ირაკლი კობახიძე - 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო პრინციპული და საკვანძო 

მნიშვნელობის“, პირველი არხი, 24 აპრილი 2018, https://1tv.ge/news/irakli-kobakhidze-2016-wlis-saparlamento-

archevnebi-iyo-principuli-da-sakvandzo-mnishvnelobis/.  
31 თუ, როგორ იყენებენ სხვადასხვა ავტორიტარული რეჟიმები დემოკრატიულ ინსტიტუტებს საკუთრი 

ძალაუფლების გასამყარებლად იხ. Steven Levitsky and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid 
Regimes After the Cold War (Cambridge: Cambridge University Press, 2010); Larry Jay Diamond, “Thinking About 

Hybrid Regimes”, Journal of Democracy 13, no. 2 (2002): 21-35. 

http://www.gurianews.com/article/mtavari/politika/5371
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/12925/
http://tbl.ge/10nv
https://droa.ge/?p=15975
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/15599/
http://bit.ly/1BpCcVx
http://www.isfed.ge/main/758/geo/
https://1tv.ge/news/irakli-kobakhidze-2016-wlis-saparlamento-archevnebi-iyo-principuli-da-sakvandzo-mnishvnelobis/
https://1tv.ge/news/irakli-kobakhidze-2016-wlis-saparlamento-archevnebi-iyo-principuli-da-sakvandzo-mnishvnelobis/
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საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას. კერძოდ, საქართველოს მსგავსად, რუსეთშიც 

ხელისუფლება ფორმალურად დანაწილებულია, რეგულარულად ტარდება არჩევნები, 

ოპოზიცია წარმოდგენილია საკანონმდებლო ორგანოებში, არსებობს ოპოზიციური პრესაც, 

დროგამოშვებით ოპოზიციას საშუალება ეძლევა გამართოს მასობრივი 

ანტისახელისუფლო დემონსტრაციებიც, და ა.შ. მაგრამ, ამავე დროს, ყველას კარგად ესმის, 

რომ დღეს რუსეთში პუტინის (ისევე, როგორც ეს იყო ელცინის დროს) ხელისუფლების 

შეცვლა არჩევნების მეშვეობით პრაქტიკულად შეუძლებელია.32  

ძირითადი განსხვავება ქართულ და რუსულ მმართველობის სისტემებს შორის არის ის, 

რომ რუსული მოდელი ნაკლებად ამოფარებულია დემოკრატიის მანტიას, და შესაბამისად 

უფრო მკაცრად ზღუდავს და აკონტროლებს ოპოზიციის და სამოქალაქო სექტორის 

აქტიურობის არეალს ქვეყანაში. მაგალითად, ძნელად წარმოსადგენია, რომ რუსულმა 

მართული დემოკრატიის სისტემამ ოპოზიციას ხავერდოვანი რევოლუციის დაწყების 

საშუალება მისცეს, რაც მაგალითად მოხერხდა შევარდნაძის პერიოდის საქართველოში. 

პატარა საქართველოსაგან განსხვავებით, რუსეთი, როგორც ბირთვული სახელმწიფო და 

გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი, ასევე წარმოადგენს დამოუკიდებელ 

პოლიტიკურ ცენტრს მსოფლიო პოლიტიკაში, რომელიც არ ისწრაფვის თავი შეაფაროს 

ევროპულ ინსტიტუტებს. შესაბამისად, დასავლეთისათვის ბევრად უფრო რთულია 

მოსთხოვოს რუსეთს მეტი გამჭვირვალობა და დემოკრატიულობა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

საქართველოსაგან განსხვავებით, ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი რუსეთის 

ხელისუფლება, ნავთობზე და გაზზე მაღალი ფასების პირობებში, უკეთესად ახერხებს 

სოციალური სტაბილურობის ფონის შენარჩუნებას საკუთარ ქვეყანაში. მაგალითად, 

მსოფლიო ბანკის 2017 წლის მონაცემებით, საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ 

სულ მოსახლეზე 4,078 აშშ დოლარი იყო, რუსეთში კი 10,743 აშშ დოლარი.33 ბუნებრივ 

რესურსებზე ფასების ვარდნის შემთხვევაში კი პუტინის რეჟიმი წარმატებით იყენებს 

აგრესიულ საგარეო პოლიტიკას და ნაციონალიზმს (მაგ. საქართველოსთან ომი, ყირიმის 

ანექსია) მოსახლეობის მხარდაჭერის შესანარჩუნებლად.34 

უნდა აღინიშნოს, რომ მართული დემოკრატიის სისტემა საქართველოში არ არის 

„ქართული ოცნების“ ინოვაცია. ამ მანკიერ სისტემას ქვეყანაში საფუძველი ჯერ კიდევ 

შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში ჩაეყარა, და დროთა განმავლობაში უფრო 

დაიხვეწა „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. თუმცა, 

ზემოთქმულის საწინააღმდეგოდ, „ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერები მუდამ 

აპელირებენ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, როდესაც მათ, დამარცხების შემდეგ, 

                                                           
32 რუსეთის ჰიბრიდული პოლიტიკური სისტემის შესახებ იხ. Masha Lipman and Michael McFaul, “"Managed 

Democracy" in Russia: Putin and the Press”, The International Journal of Press/Politics 6, no. 3 (2001): 116-127; Harley 

Balzer, “Managed Pluralism: Vladimir Putin’s Emerging Regime”, Post-Soviet Affairs 19, no. 3 (2003): 189-227; Richard 

Sakwa, The Crisis of Russian Democracy: The Dual State, Factionalism, and the Medvedev Succession (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011); David Mandel, “"Managed Democracy": Capital and State in Russia”, Debatte 13, no. 

2 (2005): 117-136. 
33 The World Bank, “GDP Per Capita (Current US$): World Bank National Accounts Data, and OECD National 

Accounts Data Files”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.  
34 Denis Volkov, “Putin’s Ratings: Anomaly or Trend?”, Institute of Modern Russia, 23 December 2014, 

https://imrussia.org/en/nation/2135-putins-ratings-anomaly-or-trend; Denis Volkov, “How Authentic is Putin’s 

Approval Rating?”, Carnegie Moscow Center, 27 July 2015, https://carnegie.ru/commentary/60849. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://imrussia.org/en/nation/2135-putins-ratings-anomaly-or-trend
https://carnegie.ru/commentary/60849
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ხელისუფლება გადააბარეს კოალიცია „ქართულ ოცნებას“.35 სინამდვილეში, 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნები ისეთივე არასამართლიან გარემოში ჩატარდა, როგორც 2012 

წლამდე ან მას შემდეგ ჩატარებული ყველა არჩევნები.36 საქმე იმაში გახლავთ, რომ 2012 

წელს სააკაშვილის ხელისუფლებამ მისთვის სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა და 

საკმარისი დოზით არ ან ვერ გააყალბა არჩევნები. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობდა:  

(1) „ნაციონალური მოძრაობის“ (რეალურად კი სახელმწიფოს ადმინისტრაციული) 

რესურსების წინააღმდეგ მობილიზებული იყო ივანიშვილის არანაკლებ დიდი ფინანსური 

რესურსი;37 (2) მზარდი სოციალური გაჭირვების და დამარცხებული ომის ფონზე, 

„ნაციონალური მოძრაობის“ რეიტინგი გასულ წლებთან შედარებით გაცილებით 

დაცემული იყო.38 შესაბამისად, ძალაუფლების შესანარჩუნებლად საჭირო იყო არჩევნებში 

ხელისუფლების ბევრად უფრო მაღალი დონით ჩარევა, რისი შენიღბვაც მოცემულ 

პოლიტიკურ ვითარებაში საკმაოდ რთული ამოცანა იქნებოდა; (3) ამასთანავე, პრეზიდენტ 

სააკაშვილმა სათანადოდ ვერ შეაფასა ივანიშვილის მზარდი რეიტინგი, რასაც ეს 

უკანასკნელი აგროვებდა მის მიერ უხვად გაცემული სოციალური დაპირებების ფონზე.39 

მეტიც, პიარისათვის და მხარდამჭერების მობილიზებისათვის, „ქართულმა ოცნებამ“ ასევე 

კარგად გამოიყენა სააკაშვილის მიერ „ჩარეცხილებად“ შერაცხული „ინტელიგენციის“ 

ბევრი წარმომადგენელი, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი წლების განმავლობაში 

ფულად დახმარებას იღებდა ივანიშვილის კუთვნილ ფონდ „ქართუდან“;40 (4) 

საზოგადოების დიდ ნაწილში დაგროვილი იყო რევოლუციური განწყობა, განსაკუთრებით 

კი გლდანის ციხეში პატიმართა წამების კადრების ჩვენების შემდეგ,41 რაც არჩევნების 

მასიური გაყალბების შემთხვევაში დიდი ალბათობით სამოქალაქო დაპირისპირებაში 

შეიძლება გადაზრდილიყო; (5) ასევე დიდი იყო საგარეო წნეხი დასავლეთიდანაც, რომ 

არჩევნები მეტნაკლებად სამართლიან ვითარებაში ჩატარებულიყო. მაგალითად, 2012 

წლის 30 იანვარს თეთრ სახლში ობამა-სააკაშვილის შეხვედრისას, აშშ-ის პრეზიდენტმა 

განაცხადა, რომ მას ქონდა მოლოდინი, რომ საქართველოში სამართლიანი და 

                                                           
35 მაგ. იხ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, „ნიკა მელიას სიტყვა აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსსთან 

გამართულ შეხვედრაზე“, 1 აგვისტო 2017, https://unm.ge/ge/news/nika-melias-sitqva-ashsh-vice-prezident-maik-

pensstan-gamartul-shexvedraze; „ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა ევროპის სახალხო 

პარტიის კონგრესზე“, Civil Georgia, 31 მარტი 2017, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=31159. 
36 საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებში გამოვლენილ დარღვევების შესახებ იხილეთ, მაგალითად, ეუთოს 

დამკვირვებლების მიერ მომზადებული ანგარიშები OSCE, “Elections in Georgia”, 

https://www.osce.org/odihr/elections/georgia. ამ თემაზე იხილეთ ასევე სამართლიანი არჩევნების 

(http://www.isfed.ge), საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს (https://www.transparency.ge/) და 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (https://gyla.ge/) მიერ სხვადასხვა წლებში მომზადებული 

არჩევნების შეფასებები. 
37 ჟურნალ „ფორბსის“ 2012 წლის მონაცემებით, ბიძინა ივანიშვილის ქონება 6.4 მილიარდ აშშ დოლარს 

შეადგენდა, რაც იმ პერიოდისათვის საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ნახევარს წარმოადგენდა. Julia 

Ioffe, “Nobody's Bigger Than Bidzina”, Forbes, 7 March 2012, 

https://www.forbes.com/sites/juliaioffe/2012/03/07/nobody-is-bigger-than-bidzina/#4d71a3c13b40.  
38 „ახალი რეიტინგით „ქართული ოცნება“ ლიდერობს“, რადიო თავისუფლება, 12 სექტემბერი 2012, 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/24706492.html.  
39 საარჩევნო ბლოკი “ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“, საარჩევნო პროგრამა (თბილისი, 2012), 

http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf.  
40 „ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო საქმიანობასთან დაკავშირებით "ინტერპრესნიუსმა" ინფორმაცია 

მოიპოვა“, ინტერპრესნიუსი, 10 ნოემბერი 2011, http://new.ipn.ge/ka/article/183975.  
41 „პატიმართა წამების და გაუპატიურების ამსახველი ვიდეომასალა გავრცელდა“, Civil Georgia, 19 სექტემბერი 

2012, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=25950; „პატიმართა წამების ახალი კადრები გავრცელდა“, Netgazeti, 20 

სექტემბერი 2012, http://netgazeti.ge/news/16023/.  

https://unm.ge/ge/news/nika-melias-sitqva-ashsh-vice-prezident-maik-pensstan-gamartul-shexvedraze
https://unm.ge/ge/news/nika-melias-sitqva-ashsh-vice-prezident-maik-pensstan-gamartul-shexvedraze
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=31159
https://www.osce.org/odihr/elections/georgia
http://www.isfed.ge/
https://www.transparency.ge/
https://gyla.ge/
https://www.forbes.com/sites/juliaioffe/2012/03/07/nobody-is-bigger-than-bidzina/#4d71a3c13b40
https://www.radiotavisupleba.ge/a/24706492.html
http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf
http://new.ipn.ge/ka/article/183975
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=25950
http://netgazeti.ge/news/16023/
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თავისუფალი არჩევნები გაიმართებოდა, და რომ მოხდებოდა ხელისუფლების 

სამართლებრივი გადაცემის პროცესი.42 იმავე წლის სექტემბერში, მსგავსი შინაარსის 

განცხადება გააკეთა ევროკავშირმაც.43 შესაბამისად, ღია რეპრესიების შემთხვევაში 

(მაგალითად, მსგავსი რაც მოხდა 2007 წლის ნოემბერში), „ნაციონალურ მოძრაობას“ 

გაუჭირდებოდა დასავლეთის მხარდაჭერის შენარჩუნება; (6) ყოველივე ამას თან დაემთხვა 

„ნაციონალურ მოძრაობაში“ დაწყებული შიდაპარტიული განხეთქილებები.44 საბოლოოდ, 

სააკაშვილმა (დაახლოებით შევარდნაძის მსგავსად) ხელისუფლება დათმო. ამგვარად, 

ხელისუფლების ცვლილება 2012 წელს იყო არა ქართული საარჩევნო დემოკრატიის 

(თუნდაც ერთჯერადი) გამარჯვება, არამედ არსებულ მართული დემოკრატიის სისტემაში 

მომხდარი გაუთვალისწინებელი ხარვეზის შედეგი, რაც საბედისწერო აღმოჩნდა 

„ნაციონალური მოძრაობისათვის“ და განსაკუთრებით სააკაშვილისათვის. 

 

 

 

ქართული „გასაოცარი დემოკრატიის“ ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი არის 

ე.წ. არაფორმალური მმართველობის დამყარება საქართველოში. კერძოდ, 2013 წლის 24 

ნოემბერს, ბიძინა ივანიშვილი არა მარტო გადადგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და 

პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის თანამდებობებიდან, არამედ პოლიტიკიდან 

მისი წასვლის შესახებ ოფიციალური განცხადებაც კი გააკეთა.45 მართალია, თითქმის ხუთი 

წლის შემდეგ, 2018 წლის მაისში, ივანიშვილისავე ინიციატივით ის კვლავ არჩეულ იქნა 

პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარედ, მაგრამ თავიდანვე გამოირიცხა მისი 

აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნება (იგულისხმება, მისი ხელისუფლების რომელიმე შტოში 

დასაქმება).46 შესაბამისად, ივანიშვილის, როგორც პარტიის თავმჯდომარის ძირითადი 

საქმიანობა წესით მხოლოდ შიდაპარტიული ადმინისტრაციული საკითხების მოგვარებით 

და მედიასთან ურთიერთობით უნდა იყოს შემოსაზღვრული. სინამდვილეში კი, 

მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან წასვლის შემდეგ მას არანაირი 

სახელმწიფო თანამდებობა არ ეკავა, დღემდე ქვეყანაში უმაღლესი პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების მიმღებ პირად ბიძინა ივანიშვილი რჩება. 

ის, რომ ქვეყანაში არაფორმალური მმართველობა არსებობს ამის ირიბი დასტური ჯერ 

კიდევ 2015 წელს იმჟამად კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა და მერვე 

                                                           
42 The White House, “Remarks by President Obama and President Saakashvili of Georgia After Bilateral Meeting”, 30 

January 2012, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/01/30/remarks-president-obama-and-

president-saakashvili-georgia-after-bilatera. 
43 European Commission, “Joint Statement by High Representative/ Vice-President Catherine Ashton and 

Commissioner Štefan Füle, on EU-Georgia Relations and the Upcoming Elections”, 3 September 2012, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-640_en.htm?locale=en.  
44 მაგ. იხ. „მარიკა ვერულაშვილი აცხადებს, რომ პარტია მერაბიშვილის გამო დატოვა“, Netgazeti, 17 აპრილი 

2013, http://netgazeti.ge/news/20983/.  
45 „ივანიშვილი: ‘მე მივდივარ პოლიტიკიდან და დავრჩები აქტიურ მოქალაქედ’“, Civil Georgia, 25 ნოემბერი 

2013, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=27597.  
46 „ბიძინა ივანიშვილი „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარედ აირჩიეს“, რადიო თავისუფლება, 11 მაისი 2018, 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/29221479.html; „ივანიშვილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სხვა 

პოლიტიკურ თანამდებობას არ დაიკავებს - მამუკა მდინარაძე“, GHN, 11 მაისი 2018, 

http://www.ghn.ge/com/news/view/203071.  

არაფორმალური მმართველობა და შიდაპარტიული დემოკრატია 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/01/30/remarks-president-obama-and-president-saakashvili-georgia-after-bilatera
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/01/30/remarks-president-obama-and-president-saakashvili-georgia-after-bilatera
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-640_en.htm?locale=en
http://netgazeti.ge/news/20983/
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=27597
https://www.radiotavisupleba.ge/a/29221479.html
http://www.ghn.ge/com/news/view/203071
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მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარემ, დავით უსუფაშვილმა, გააკეთა. კერძოდ, ამ 

თემასთან დაკავშირებით ჟურნალისტის კითხვაზე, უსუფაშვილმა უპასუხა: „რა არის 

უკეთესი - არაფორმალური მმართველობის ქონა ქვეყანაში, თუ ოპოზიციის ფორმალური 

ლიდერი, რომელიც სხვა ქვეყნის სამსახურშია, მეგობარი, მაგრამ სხვა ქვეყნის?“47 

„ქართული ოცნების“ პარტიის თავმჯდომარედ დაბრუნების შემდეგ კი ამაზე მინიშნება 

თავად ივანიშვილმაც გააკეთა. კერძოდ, ერთ-ერთ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ, 

მმართველ პარტიაში „შეიმჩნეოდა გუნდურობის დაკარგვა და იყო ეჭვი იმისა, რომ გუნდი 

შეიძლება დაიშალოს. მე ამას ყურადღებით ვაკვირდებოდი და კრიტიკულ სიტუაციაში 

[დავბრუნდი], როდესაც ვნახე, რომ გარედან ჩემი კონტროლით საკმარისი არ იყო რესურსი 

იმისა, რომ გუნდი შენარჩუნებულიყო და ვერტიკალი გამყარებულიყო“.48 თუმცა 

ივანიშვილის აზრით, მისი გავლენა ხელისუფლებაზე არ შეიძლება შეფასდეს, როგორც 

არაფორმალური მმართველობის მაგალითი. მისივე თქმით, ის, როგორც ხალხის ნდობით 

აღჭურვილი პირი, ხელისუფლებაზე მხოლოდ საზოგადოებრივ კონტროლს 

ახორციელებდა.49 „ქართული ოცნების“ აღმასრულებელი მდივნის და მოქმედი 

პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის, განცხადებით კი, თუ საქართველოში 

არსებობს არაფორმალური მმართველობის პრობლემა, ეს პირველ რიგში ეხება პარტია 

„ნაციონალურ მოძრაობას“, რომელსაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე და სისხლის სამართლის 

დანაშაულში ეჭვმიტანილი, მიხეილ სააკაშვილი, მართავს.50  

როგორ ფუნქციონირებს ივანიშვილის არაფორმალური მმართველობის სისტემა 

საქართველოში? არაფორმალური მმართველობის პირობებში, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, 

რომელიც კონსტიტუციით საქართველოს მთავრობის მეთაურია, რეალურად წარმოადგენს 

არაფორმალური მმართველის (ან, ივანიშვილის სიტყვებს თუ ვიხმართ, საზოგადოებრივი 

მაკონტროლებლის) ნდობით აღჭურვილ ქვეყნის მენეჯერს. ეს უკანასკნელი თავის 

ყოველდღიურ საქმიანობაში სარგებლობს გარკვეული ავტონომიით, თუმცა მისი და მისი 

მინისტრთა კაბინეტის წევრების ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეიძლება ნებისმიერ დროს 

დაექვემდებაროს ივანიშვილის (არაოფიციალურ) რევიზიას. გარდა ამისა, განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ საკითხებზე გადაწყვეტილების მისაღებად 

მათ შეიძლება მოუწიოთ ივანიშვილისაგან წინასწარი თანხმობის მიღება. ამ შეხედულებას 

ამყარებს ის ფაქტი, რომ თავის დროზე საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის სრულიად 

უცნობი ადამიანების –– ირაკლი ღარიბაშვილის, გიორგი კვირიკაშვილის და მამუკა 

ბახტაძის –– ჯერ მინისტრებად და შემდგომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებად დანიშვნა 

სავარაუდოდ ივანიშვილის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით მოხდა.51  

                                                           
47 „უსუფაშვილი: არაფორმალური მმართველობა ჯობია თუ ფორმალური დიქტატურა?“, ტაბულა, 7 

სექტემბერი 2015, http://tbl.ge/6db. 
48 „ბიძინა ივანიშვილი ბოლოდროინდელ მოვლენებს აფასებს და პრიორიტეტებზე საუბრობს“, Civil Georgia, 

25 ივლისი 2018, https://civil.ge/ka/archives/247402. ტექსტში ხაზგასმა ეკუთვნის ავტორს.  
49 იქვე.  
50 „კობახიძე: არაფორმალური მმართველობა ნაციონალურ მოძრაობაში ხორციელდება“, ტაბულა, 5 

ოქტომბერი 2016, http://tbl.ge/1xd9. ამ საკითხზე ასევე იხილეთ Bidzina Lebanidze and Kornely Kakachia,“Informal 

Governance and Electorate Perceptions in Hybrid Regimes: 2016 Parliamentary Elections in Georgia,” 

Demokratizatsiya 25, no. 4 (2017): 529–549. 
51 „კვირიკაშვილი: ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივა იყო, რომ პრემიერის პოსტზე ჩემი კანდიდატურა 

ყოფილიყო წარდგენილი“, EPN, 15 აპრილი 2016, http://expressnews.com.ge/?id=22070; “ეს ადამიანი უცხო არაა 

და არის იმ გუნდის წევრი, რომლითაც მოვიდა ხელისუფლებაში - სუბარი ახალ პრემიერზე”, პირველი 
რადიო, 25 ოქტომბერი 2013, http://pirveliradio.ge/?newsid=12905; „პრემიერ-მინისტრის არჩევაში, რა თქმა უნდა, 

მე მქონდა როლი და წვლილი - ბიძინა ივანიშვილი“, რუსთავი 2, 24 ივლისი 2018, 

http://tbl.ge/6db
https://civil.ge/ka/archives/247402
http://tbl.ge/1xd9
http://expressnews.com.ge/?id=22070
http://expressnews.com.ge/?id=22070
http://pirveliradio.ge/?newsid=12905


12 
 

ზემოთქმულის საფუძველს იძლევა ის, რომ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში 

მოსვლამდე, საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრები ღარიბაშვილი და 

კვირიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდნენ ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიებში.52 

რაც შეეხება მოქმედ პრემიერ-მინისტრს, მამუკა ბახტაძეს, მასზე ქართული მედია დიდი 

ხანია წერს, რომ ის ბიძინა ივანიშვილის უფროსი შვილის, უტა ივანიშვილის, პირადი 

მეგობარია და, რომ სწორედ მისი რეკომენდაციით მოხდა მისი სახელისუფლო გუნდში 

ჯერ მოხვედრა და შემდეგ დაწინაურება.53 გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრის 

თანამდებობაზე ყოფნის დროს, ღარიბაშვილიც და კვირიკაშვილიც ღიად საუბრობდნენ 

იმაზე, რომ მათ ქონდათ პერიოდული კონსულტაციები პოლიტიკიდან წასულ 

ივანიშვილთან.54 მაგალითად, ღარიბაშვილი იმასაც კი უსვამდა ხაზს თუ, როგორი დიდი 

ყურადღებით ადევნებდა თვალს ერთ დროს პოლიტიკურ ჟურნალისტად მომუშავე 

ივანიშვილის გადაცემას „20/30“-ს, საიდანაც თურმე ბევრ საინტერესოს იგებდა მისი 

მთავრობის საქმიანობის შესახებ. ღარიბაშვილის სიტყვებით, მისთვის „განსაკუთრებით 

საინტერესო [იყო] ბიძინა ივანიშვილის შეფასებები, მისი მოსაზრებები“.55 მსგავსი ფაქტები, 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ შეფასებით, აძლიერებს „ვარაუდს 

ხელისუფლებაზე ივანიშვილის არაფორმალური გავლენის შესახებ“.56  

ხელისუფლებაზე ივანიშვილის გავლენაზე მიუთითებს არა მარტო მის მიერ საქართველოს 

სამი (ტექნოკრატი) პრემიერ-მინისტრის (ღარიბაშვილის, კვირიკაშვილის და ბახტაძის) 

დანიშვნის ფაქტი არამედ, ასევე, მისი პირადი გადაწყვეტილებით პირველი ორის 

თანამდებობიდან არჩევნებამდე გადაყენებაც.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად საპარლამენტო მოწყობის სისტემისათვის უცხო არ 

არის მმართველი პარტიის მიერ მოქმედი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან 

არჩევნებამდე გადაყენება. მაგალითად, თუკი მმართველი პარტიის დეპუტატთა 

გარკვეული ჯგუფი ფიქრობს, რომ მთავრობის საქმიანობა არაეფექტურია და პარტიის 

რეიტინგი ამით საგრძნობლად ეცემა, მათ შეიძლება პრემიერ-მინისტრის ალტერნატიული 

კანდიდატი დაასახელონ და მოითხოვონ მთავრობის ახალი მეთაურის ასარჩევად 

შიდაპარტიული კენჭისყრის ჩატარება. მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის 

                                                           
http://rustavi2.ge/ka/news/109797. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის 

თანახმად, მამუკა ბახტაძის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წარდგენამდე ორი თვით ადრე, 

გამოკითხულთა 55 პროცენტმა არ იცოდა თუ ვინ იყო ის. The International Republican Institute, “Public Opinion 

Survey: Residents of Georgia”, 10-22 April 2018, pg. 75, http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-

29_georgia_poll_presentation.pdf.  
52 საერთაშორისო გამჭვირვალობა, „ივანიშვილის კომპანიები – თანამდებობის პირების სამჭედლო“, 22 

აპრილი 2015, https://www.transparency.ge/ge/blog/ivanishvilis-kompaniebi-tanamdebobis-pirebis-samchedlo.  
53 მაგ. იხ. “ივანიშვილი პრემიერის პოსტზე მამუკა ბახტაძის ვარიანტის განიხილვას არ გამორიცხავს“, 

Netgazeti, 9 სექტემბერი 2013, http://netgazeti.ge/news/25213/; „უტა ივანიშვილის მეგობარი შესაძლოა პრემიერ-

მინისტრი გახდეს?“, პირველი რადიო, 20 იანვარი 2015, http://pirveliradio.ge/?newsid=40388. თავად მამუკა 

ბახტაძის განცხადებით, ის ივანიშვილის შვილებს პირადად არ იცნობს. „"ბიძინა ივანიშვილის არც ერთ 

შვილს არ ვიცნობ" - ბახტაძე“, პირველი რადიო, 18 აპრილი 2018, http://pirveliradio.ge/?newsid=103047.  
54 მაგ. იხ. „ბიძინა ივანიშვილთან კონსულტაციები პარტიის შემდგომი მშენებლობის გზაზე შეიძლება 

არსებობდეს, ამაში გასაკვირი არაფერია“, პირველი რადიო, 12 მაისი 2016, http://pirveliradio.ge/?newsid=66538. 

„ბიძინა ივანიშვილი ჩემი მენტორია“, iPress, 14 თებერვალი 2015, https://www.ipress.ge/new/2015-bidzina-

ivanishvili-chemi-mentoria.  
55 „ირაკლი ღარიბაშვილი: „20/30“ ძალიან საინტერესო გადაცემაა“, კვირა, 26 მარტი 2015, http://kvira.ge/166318. 
56 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ივანიშვილის კომპანიები – თანამდებობის პირების 

სამჭედლო“, 22 აპრილი 2015, https://www.transparency.ge/ge/blog/ivanishvilis-kompaniebi-tanamdebobis-pirebis-

samchedlo.  

http://rustavi2.ge/ka/news/109797
http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf
http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf
https://www.transparency.ge/ge/blog/ivanishvilis-kompaniebi-tanamdebobis-pirebis-samchedlo
http://netgazeti.ge/news/25213/
http://pirveliradio.ge/?newsid=40388
http://pirveliradio.ge/?newsid=103047
http://pirveliradio.ge/?newsid=66538
https://www.ipress.ge/new/2015-bidzina-ivanishvili-chemi-mentoria
https://www.ipress.ge/new/2015-bidzina-ivanishvili-chemi-mentoria
http://kvira.ge/166318
https://www.transparency.ge/ge/blog/ivanishvilis-kompaniebi-tanamdebobis-pirebis-samchedlo
https://www.transparency.ge/ge/blog/ivanishvilis-kompaniebi-tanamdebobis-pirebis-samchedlo
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“კონსერვატორულ“ პარტიაში ამ მოთხოვნის წამოსაყენებლად საჭიროა მოქმედი 

კონსერვატორი პარლამენტარების 15 პროცენტის წერილობითი მოთხოვნა,57 

„ლეიბორისტულ“ პარტიაში კი ლეიბორისტი დეპუტატების 20 პროცენტის მხარდაჭერა.58 

თუ მოქმედ პრემიერ-მინისტრს გამარჯვების იმედი არ აქვს, მაშინ ის შეიძლება თავად 

გადადგეს. სხვა შემთხვევაში, მისი მომავალი შიდაპარტიული კენჭისყრის შედეგად 

გადაწყდება. რაც მთავარია, ამ შიდაპარტიული უთანხმოების გამო არც პარტია იშლება, და 

არც დამარცხებული გუნდის წევრების პარტიიდან გარიცხვის საკითხი დგება დღის 

წესრიგში. ამის კარგი მაგალითებია, დიდი ბრიტანეთი (1990 წელს პრემიერ-მინისტრი 

მარგარეტ ტეტჩერი თანამდებობაზე შეცვალა მისმა თანაპარტიელმა ჯონ მეიჯორმა, 2007 

წელს კი ტონი ბლეერი შეცვალა გორდონ ბრაუნმა)59 და ავსტრალია (2010 წელს პრემიერ-

მინისტრი კევინ რადი თანამდებობაზე შეცვალა ჯულია გილარდმა, 2013 წელს კი პირიქით 

მეორე მცდელობის შემდეგ გილარდი შეცვალა რადმა, 2015 წელს ტონი აბოტი შეცვალა 

მალქოლმ ტერნბულმა, და 2018 წელს ეს უკანასკნელი შეცვალა სკოტ მორისონმა).60 

როგორც ვხედავთ, დასავლეთის ქვეყნებში მოქმედი პრემიერ-მინისტრის შიდაპარტიული 

გადარჩევის პროცესი არის საკმაოდ გამჭვირვალე და დემოკრატიული. საქართველოს 

შემთხვევაში კი, მაგალითად, დღემდე უცნობია რეალური მიზეზი თუ რატომ გადადგა 

„საკუთარი ნებით“ თანამდებობიდან ყველასათვის მოულოდნელად (2015 წლის 23 

დეკემბერს) ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი.61 თუმცა ის, რომ ამ 

გადაწყვეტილების მიღებაში იმ პერიოდში უპარტიო და არანაირი სახელმწიფო 

თანამდებობის მქონე ივანიშვილის ხელი ერია ამაზე ირიბი მინიშნება მოგვიანებით თავად 

ამ უკანასკნელმა გააკეთა. კერძოდ, ივანიშვილის თქმით ღარიბაშვილის გადადგომამდე 

მას რამდენჯერმე ქონდა პირადი შეხვედრა ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ამ თემასთან 

დაკავშირებით, და თავადაც იყო იმ აზრის, რომ მას თანამდებობა უნდა დაეტოვებინა. 

თუმცა, ივანიშვილის განცხადებით, ის და ღარიბაშვილი ვერ შეთანხმდნენ გადადგომის 

ზუსტ თარიღზე. უპარტიო ივანიშვილმა ასევე აღიარა, რომ ღარიბაშვილის დაგეგმილ 

გადადგომასთან დაკავშირებით „ქართული ოცნების“ გუნდში ბევრი საერთოდ არ იყო 

ინფორმირებული, რაც მოგვიანებით მმართველ პარტიაში დაბნეულობის მიზეზი გახდა.62 

ასეთივე გაურკვევლობა იყო კვირიკაშვილის მოულოდნელ გადადგომასთან 

დაკავშირებით (2018 წლის 13 ივნისს),63 სანამ პოსტფაქტუმ თავად ივანიშვილმა (უკვე, 

                                                           
57 Neil Johnston and Lucinda Maer, Leadership Elections: Conservative Party, Briefing Paper Number 01366 (London: 

House of Commons Library, 2016). 
58 Neil Johnston and Lucinda Maer, Leadership Elections: Labour Party, Briefing Paper Number 03938 (London: House 

of Commons Library, 2016). 
59 Rodney Brazier, “The Downfall of Margaret Thatcher”, The Modern Law Review 54, no. 4 (1991): 471-491; Nick 

Assinder, “Why is Tony Blair Stepping Down?”, BBC, 27 June 2007, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6238194.stm.  
60 Kate Lyons, “Australian Party Leadership Challenges: A Brief History of Spills”, The Guardian, 15 September 2015, 

https://www.theguardian.com/australia-news/2015/sep/14/australian-party-leadership-challenges-brief-history-of-

spills; Justin Sungil Park, “Scott Morrison Will Be the Next Australian Prime Minister”, SBS, 24 August 2018, 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/korean/en/article/2018/08/24/scott-morrison-will-be-next-australian-prime-

minister. დიდ ბრიტანეთში, ავსტრალიაში და ბევრ სხვა დემოკრატიულ საპარლამენტო მოწყობის ქვეყნებში 

ლიდერის გადაყენების მსგავსი წესები ასევე მოქმედებს საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებშიც. 
61 „პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი გადადგა“, Civil Georgia, 23 დეკემბერი 2015, 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=30003.  
62 გიორგი დიასამიძე, „ივანიშვილი ღარიბაშვილის გადადგომაზე: რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქონდა 

კონსულტაციები“, Netgazeti, 30 დეკემბერი 2015, http://netgazeti.ge/news/88210/. 
63 „პრემიერმინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გადადგა“, ტაბულა, 13 ივნისი 2018, http://tbl.ge/2z2q.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6238194.stm
https://www.theguardian.com/australia-news/2015/sep/14/australian-party-leadership-challenges-brief-history-of-spills
https://www.theguardian.com/australia-news/2015/sep/14/australian-party-leadership-challenges-brief-history-of-spills
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/korean/en/article/2018/08/24/scott-morrison-will-be-next-australian-prime-minister
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/korean/en/article/2018/08/24/scott-morrison-will-be-next-australian-prime-minister
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=30003
http://netgazeti.ge/news/88210/
http://tbl.ge/2z2q
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როგორც პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ) არ დაადასტურა საზოგადოებაში 

მოარული ხმები, რომ ის უკმაყოფილო იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მმართვის 

მეთოდებით. ივანიშვილის სიტყვებით, კვირიკაშვილს „არ ჰქონდა არჩევანი, ის უნდა 

წასულიყო და წავიდა კიდეც“.64 რაც შეეხება თავად ღარიბაშვილის და კვირიკაშვილის 

პოზიციას მათ გადადგომასთან დაკავშირებით, ორივე მათგანი დღემდე არიდებს 

საჯაროდ ამ თემაზე საუბარს.  

ის, რომ „ქართულ ოცნებაში“, განსაკუთრებით კი მის საპარლამენტო გუნდში, რომლებმაც 

თავის დროზე თავად ერთხმად დაამტკიცეს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ჯერ 

ღარიბაშვილი და შემდეგ კვირიკაშვილი, ღიად კითხვაც არ დასმულა მათი ყოფილი 

ლიდერების მოულოდნელ გადადგომასთან დაკავშირებით, ნათელი დასტურია იმისა, 

რომ მმართველ პარტიაში არ არსებობს შიდაპარტიული დემოკრატია. ეს გაკვირვებასაც არ 

იწვევს, რადგან „ქართული ოცნება“, ისევე როგორც სხვა ძირითადი პარტიები 

საქართველოში, თავის მმართვაში ეფუძნება ე.წ. ლენინისეულ დემოკრატიული 

ცენტრალიზმის მართვის პრინციპებს, რითაც თავის დროზე ხელმძღვანელობდა სსრკ-ს 

„კომუნისტური პარტია“. კერძოდ, დემოკრატიული ცენტრალიზმის მართვის პირობებში 

პარტიის ყველა წევრი ვალდებულია დაემორჩილოს პარტიის უმაღლესი ორგანოს მიერ 

მიღებულ გადაწყვეტილებებს. შესაბამისად, ის პარტიის შიგნით კრძალავს ყველანაირ ღია 

დებატებს პარტიის ხელმძღვანელობის მიერ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებთან 

დაკავშირებით.65 ილუსტრირებისათვის, „ქართული ოცნების“ მთავრობის და 

საპარლამენტო გუნდის ლიდერების საქმიანობის საჯაროდ კრიტიკისათვის, 2018 წლის 18 

ივლისს მმართველი პარტიის სამდივნომ „ქართული ოცნებიდან“ ერთპიროვნულად 

გარიცხა პარლამენტარი დავით ჭიჭინაძე.66 გუნდიდან ჩამოცილებულმა ღარიბაშვილმა და 

კვირიკაშვლმა კი, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან „საკუთარი ნებით“ გადადგომის 

შემდეგ რამდენიმე დღეში ასევე „საკუთარი სურვილით“ დატოვეს პარტია „ქართული 

ოცნების“ რიგები.67 „ქართული ოცნების“ კიდევ ერთი მსგავსება საბჭოთა კავშირის 

„კომუნისტურ პარტიასთან“ არის ის, რომ მმართველი პარტიიდან ჩამოშორების შემდეგ, 

დაკავებული თანამდებობებიდან ავტომატურად თავისუფლდებიან ის პირები, რომლებიც 

ყოფილი პარტიული ლიდერების გუნდის წევრებად მოიაზრებოდნენ. ამის კარგი 

მაგალითია, მთავრობის ცვლილებისთანავე აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან 

ღარიბაშვილის და კვირიკაშვილის უახლოესი თანაგუნდელების თანამდებობიდან 

მყისიერი გაშვება.68 

                                                           
64 „ბიძინა ივანიშვილი ბოლოდროინდელ მოვლენებს აფასებს და პრიორიტეტებზე საუბრობს“, Civil Georgia, 

25 ივლისი 2018, https://civil.ge/ka/archives/247402.  
65 Lenin, “What is to Be Done? Burning Questions of Our Movement”, in Collected Works, vol. 5 (Moscow: Progress 

Publishers, 1961), 347-529; Lenin, “A Letter to a Comrade on Our Organisational Tasks”, in Collected Works, vol. 6 

(Moscow: Progress Publishers, 1961), 231-252; Lenin, “One Step Forward, Two Steps Back (The Crisis in Our Party)”, in 

Collected Works, vol. 7 (Moscow: Progress Publishers, 1961), 203-425. 
66 „დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე ქართული ოცნებიდან გარიცხეს“, ტაბულა, 18 ივლისი 2018, http://tbl.ge/317j.  
67 „ირაკლი ღარიბაშვილმა პარტია “ქართული ოცნება” დატოვა“, თაიმერი, 30 იანვარი 2016, 

https://www.timer.ge/irakli-gharibashvilma-partia-datova/; „გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნება დატოვა“, 

On.ge, 6 ივლისი 2018, https://on.ge/story/25028.  
68 მაგ. იხ. „ღარიბაშვილის კადრები მთავრობას ტოვებენ“, რუსთავი 2, 6 დეკემბერი 2014, 

http://rustavi2.ge/ka/news/4911; „ირაკლი ღარიბაშვილის კადრებს მთავრობასა და პარტიაში თანამდებობები 

დაატოვებინეს“, რუსთავი 2, 5 დეკემბერი 2014, http://rustavi2.ge/ka/news/4897; „"კუდიანებზე დევნა" 

კვირიკაშვილის გუნდის წევრებში“, For.ge (გაზეთ რეზონანსზე დაყრდნობით), 9 ივლისი 2018, 

http://www.for.ge/view.php?for_id=53861&cat=9.  

https://civil.ge/ka/archives/247402
http://tbl.ge/317j
https://www.timer.ge/irakli-gharibashvilma-partia-datova/
https://on.ge/story/25028
http://rustavi2.ge/ka/news/4911
http://rustavi2.ge/ka/news/4897
http://www.for.ge/view.php?for_id=53861&cat=9
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თუმცა, მეორეს მხრივ არის საკითხები, რითაც „ქართული ოცნება“ თავისი შიდაპარტიული 

მმართველობის ფორმით განსხვავდება არა მარტო მარქსისტულ-ლენინისტური 

პარტიებისაგან, არამედ დასავლეთის დემოკრატიული ტიპის პარტიებისაგანაც. რაში 

მდგომარეობს „ქართული ოცნების“ უნიკალურობა? 2015 წლის დეკემბერში, „ქართული 

ოცნების“ მიერ გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე 

წარდგენისას, ეს უკანასკნელი უპარტიო იყო. კვირიკაშვილი „ქართულ ოცნებაში“ 

მხოლოდ მისი პრემიერ-მინისტრად დამტკიცების შემდეგ გაწევრიანდა (2016 წლის 29 

იანვარს),69 და აქედან რამდენიმე თვეში (2016 წლის 14 მაისს) ასევე არჩეულ იქნა მის 

თავმჯდომარედ.70  

მსოფლიო საპარლამენტო ისტორიაში ძნელად თუ მოიძებნება პრეცედენტი, როდესაც 

უმრავლესობის მქონე მმართველ პარტიას ქვეყნის უმთავრეს პოლიტიკურ თანამდებობაზე 

დაემტკიცებინოს პირი, რომელიც მისი პარტიის წევრი არ იყო, და შემდეგ, პარტიაში 

დაჩქარებული წესით გაწევრიანებიდან ზუსტად ოთხ თვეში აერჩიოს პარტიის 

თავმჯდომარედ. ევროპის საპარლამენტო მოწყობის ქვეყნების გამოცდილებას თუ 

გადავხედავთ, უპარტიო პრემიერ-მინისტრის არჩევა, ხდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუკი პარლამენტში უმრავლესობის არმქონე პარტიები/კოალიციები იძულებულნი იყვნენ 

დაემტკიცებინათ დროებითი კოალიციური მთავრობა უპარტიო პრემიერ-მინისტრის 

ხელმძღვანელობით (მაგ. ჩეხეთში 2009 წელს, ხორვატიაში 2016 წელს, იტალიაში 2018 

წელს),71 ან როდესაც ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გამო უმრავლესობა 

თანხმდებოდა ოპოზიციასთან ერთად შეექმნა დროებითი კოალიციური მთავრობა (მაგ. 

საბერძნეთში 2011 წელს),72 ან ერთად მხარი დაეჭირათ უპარტიო ტექნოკრატი მინისტრთა 

კაბინეტისათვის (მაგ. იტალიაში 2011 წელს, რუმინეთში 2015 წელს).73  

ასეთივე უნიკალურობად უნდა ჩაითვალოს მმართველი „ქართული ოცნების“ პარტიის 

მიერ, საქართველოში დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობის მომიზეზებით, 2018 

წლის ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატის არ დაყენება, და 

მხარდაჭერის გამოცხადება „დამოუკიდებელ“ კანდიდატ, სალომე ზურაბიშვილისათვის.74 

ივანიშვილის თქმით, ის ფაქტი, რომ „დღეს გამგებლიდან დაწყებული პრემიერის 

ჩათვლით, მთელი ხელისუფლება ეკუთვნის ქართულ ოცნებას და პარლამენტში ჩვენ 

                                                           
69 „გიორგი კვირიკაშვილი "ქართულ ოცნებაში" გაწევრიანებას გეგმავს“, პირველი რადიო, 28 იანვარი 2016, 

http://pirveliradio.ge/index.php?newsid=61209; „გიორგი კვირიკაშვილი „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველოს“ წევრი გახდა“, კვირა, 30 იანვარი 2016, http://kvira.ge/233437.  
70 „პარტია “ქართული ოცნების” თავმჯდომარედ გიორგი კვირიკაშვილი აირჩიეს“, Netgazeti, 14 მაისი 2016, 

http://netgazeti.ge/news/114659/. 
71 “Jan Fischer Appointed as the New Czech Prime Minister”, Deutsche Welle, 9 April 2009, 

https://www.dw.com/en/jan-fischer-appointed-as-the-new-czech-prime-minister/a-4166940; Marta Szpala, “Croatia: 

the Difficult Compromise Government”, The Centre for Eastern Studies (OSW), 27 January 2016, 

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-01-27/croatia-difficult-compromise-government; “Italy 

Government: Giuseppe Conte to Head Populist Coalition”, BBC, 1 June 2018, https://www.bbc.com/news/world-

europe-44322429. 
72 “Greece Swears in Papademos at Head of Unity Government”, CNN, 11 November 2011, 

https://edition.cnn.com/2011/11/11/world/europe/greece-main/index.html. 
73 “Italy Crisis: Mario Monti Appointed New PM-Designate“, BBC, 13 November 2011, 

https://www.bbc.com/news/world-europe-15713985; Ana Poenariu, “Romania: New Government Sworn in After 

Corruption Protests Topple PM”, OCCRP, 18 November 2015, https://www.occrp.org/en/daily/4607-romania-new-

government-sworn-in. 
74 „ქართული ოცნება საპრეზიდენტო არჩევნებში სალომე ზურაბიშვილს დაუჭერს მხარს“, ტაბულა, 9 

სექტემბერი 2018, http://tbl.ge/3467.  

http://pirveliradio.ge/index.php?newsid=61209
http://kvira.ge/233437
http://netgazeti.ge/news/114659/
https://www.dw.com/en/jan-fischer-appointed-as-the-new-czech-prime-minister/a-4166940
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-01-27/croatia-difficult-compromise-government
https://www.bbc.com/news/world-europe-44322429
https://www.bbc.com/news/world-europe-44322429
https://edition.cnn.com/2011/11/11/world/europe/greece-main/index.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-15713985
https://www.occrp.org/en/daily/4607-romania-new-government-sworn-in
https://www.occrp.org/en/daily/4607-romania-new-government-sworn-in
http://tbl.ge/3467
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გვყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს ცოტა ველურად ჟღერს ევროპაში“.75 მისივე 

აზრით, თუკი მოცემულ პოლიტიკურ ფორმაციაში ქვეყანას ოპოზიციონერი პრეზიდენტი 

ეყოლება ეს მის დემოკრატიულ განვითარებას წაადგება.76 სინამდვილეში, სავარაუდოა, 

რომ მმართველი პარტიის ეს გადაწყვეტილება ემსახურება არა დემოკრატიის 

განვითარების ხელშეწყობას ქვეყანაში, არამედ დასავლეთში „ქართული ოცნების“ 

მმართველობის დემოკრატიად გასაღების მცდელობას. ეს ფაქტი თავად ივანიშვილის 

ზემოთ მოყვანილ განცხადებაშიც იკითხება, სადაც ის საუბრობს ევროპელი პარტნიორების 

შეშფოთებაზე საქართველოში „ქართული ოცნების“ მიერ ერთპარტიული ძალაუფლების 

დამყარებასთან დაკავშირებით.  

ასევე კითხვის ქვეშ უნდა დავაყენოთ სალომე ზურაბიშვილის დამოუკიდებელი 

პოლიტიკოსის სტატუსიც. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, 2016 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებში მან კენჭი „ქართული ოცნების“ მხარდაჭერით იყარა მთაწმინდის რაიონში. 

როდესაც პოლიტიკოსი არჩევნებში მმართველი პარტიის მხარდაჭერით იყრის კენჭს 

(თანაც, ზედიზედ ორჯერ), ის არა დამოუკიდებელი კანდიდატი, არამედ „ქართული 

ოცნების“ პარტნიორი და გუნდის წევრი პოლიტიკოსია, და ამისათვის მათ შორის რაიმე 

ოფიციალური მემორანდუმის გაფორმების საჭიროება სულაც არ არსებობს. სხვათაშორის, 

2013 წელს კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ გიორგი მარგველაშვილის 

პრეზიდენტობის კანდიდატად წარდგენისას ეს უკანასკნელიც უპარტიო იყო,77 თუმცა 

მაშინ ის ოფიციალურად „ქართული ოცნების“ გუნდის წევრად ითვლებოდა. მაგალითად, 

2013 წელს მარგველაშვილის პრეზიდენტობის კანდიდატად წარდგენისას, ივანიშვილმა 

შემდეგი განაცხადა: „რადგანაც ჩვენი გუნდის საპრეზიდენტო კანდიდატად გიორგი 

მარგველაშვილი დავასახელე[,] ის მიმაჩნია სწორედ ერთადერთ კანდიდატად[,] რომელიც 

უნდა იყოს [...] საქართველოს პრეზიდენტი“.78  

და ბოლოს, 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისათვის, „ქართულმა ოცნებამ“, 

იმავე წლის ივლისში, ამომრჩეველს საკუთარი საარჩევნო გუნდის 15 „ახალი სახე“ 

წარუდგინა (მაგ. არჩილ თალაკვაძე, მამუკა მდინარაძე, მარიამ ჯაში, და სხვ.) რომელთა 

უმეტესობაც არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით ასევე დაჩქარებული წესით 

გააწევრიანეს „ქართული ოცნების“ რიგებში.79 სხვა სიტყვებით, რომ ავხსნათ, ამ 

ახალწვეულებს, რომელთა უმეტესობას მათ წარდგენამდე პრაქტიკულად არანაირი 

პირდაპირი შეხება არ ქონდა „ქართული ოცნების“ პარტიულ საქმიანობასთან, მათი 

პროტეჟეების დახმარებით ავტომატურად იქცნენ მმართველი პარტიის „სახეებად“; მათი 

წარდგენიდან რამდენიმე თვეში კი „ქართული ოცნების“ საპარლამენტო ლიდერებად. 

წესით, შიდაპარტიული დემოკრატიის პირობებში, პარტიის აქტიურ წევრებს საშუალება 

უნდა ქონდეთ პარტიულ იერარქიაში დაწინაურდნენ მათი პარტიული სტაჟის, ღვაწლის, 

წარმატებული პროფესიული საქმიანობის და მოსახლეობაში არსებული მხარდაჭერის 

                                                           
75 „ბიძინა ივანიშვილი ბოლოდროინდელ მოვლენებს აფასებს და პრიორიტეტებზე საუბრობს“, Civil Georgia, 

25 ივლისი 2018, https://civil.ge/ka/archives/247402.  
76 იქვე. 
77 საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი, „საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი 

მარგველაშვილი: ბიოგრაფია“, https://www.president.gov.ge/ka-GE/prezidenti/biografia.aspx.  
78 „ბიძინა ივანიშვილი: გიორგი მარგველაშვილი გახდება საქართველოს პრეზიდენტი და ის ყველას 

პრეზიდენტი იქნება“, GHN, 19 სექტემბერი 2013, http://ghn.ge/com/news/view/95455.  
79 „გიორგი კვირიკაშვილმა "ქართული ოცნების" ახალი წევრები წარადგინა“, GHN, 13 ივლისი 2016, 

http://www.ghn.ge/com/news/view/156426. 

https://civil.ge/ka/archives/247402
https://www.president.gov.ge/ka-GE/prezidenti/biografia.aspx
http://ghn.ge/com/news/view/95455
http://www.ghn.ge/com/news/view/156426
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საფუძველზე. დასავლურ დემოკრატიებში, სწორედ ამ მერიტოკრატიული ფაქტორების 

გათვალისწინებით ხდება პარტიული კანდიდატების შერჩევა, მაგალითად, საპარლამენტო 

ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის. „ქართული ოცნების“ 

შემთხვევაში კი ყოველივე ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ბიძინა ივანიშვილთან 

დაახლოებული „ქართული ოცნების“ მცირე ჯგუფი, ერთმანეთში კვოტების 

გადანაწილებით, ერთპიროვნულად აკომპლექტებს მმართველი პარტიის საარჩევნო 

სიებს.80 მეტიც, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას „ქართული ოცნების“ საარჩევნო 

სიის შედგენაში ასევე აქტიურად მონაწილეობდა პოლიტიკიდან ოფიციალურად წასული 

ივანიშვილიც.81 აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით „ქართული ოცნების“ მსგავსი პრაქტიკით 

ხელმძღვანელობენ საარჩევნო სიების შედგენისას სხვა ძირითადი პარტიები 

საქართველოში. მაგალითად, იმავე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, „ნაციონალური 

მოძრაობის“ პროპორიციული სიის პირველ ათეულში, მხოლოდ სამი პირი (დავით 

ბაქრაძე, ნიკანორ მელია და ირაკლი აბესაძე) იყვნენ ამ პარტიის წევრები, დანარჩენი კი 

მოწვეული უპარტიო „ახალი სახეები“.82   

 

 

 

 

 „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლიდან პირველი ორი წლის განმავლობაში, 

ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით სხვადასხვა ბრალდებებით დაკავებულ 

იქნენ ყოფილი ხელისუფლების არაერთი ლიდერი, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-

მინისტრი ივანე (ვანო) მერაბიშვილი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩანა ახალაია, 

ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, თბილისის ყოფილი მერი გიორგი 

(გიგი) უგულავა და მისი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი.83 ასევე, ძებნა გამოცხადდა 

თავდაცვის ყოფილ მინისტრ დავით კეზერაშვილზე, იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ 

ადეიშვილზე, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ 

მაღალჩინოსნებზე დავით ახალაიაზე და იოსებ თოფურიძეზე.84 პრეზიდენტობის ვადის 

ამოწურვის და ქვეყნის დატოვებიდან რამდენიმე თვეში კი, 2014 წლის 14 აგვისტოს, 

                                                           
80 მაგ. იხ. მანანა კობახიძე, „"ოცნების" სიას 3 კაცი ადგენს“, ესაუბრა ეკატერინე ბასილაია, რეზონანსი, 18 

აპრილი 2016, http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=2&id_artc=28872.  
81 „ბიძინა ივანიშვილი “ქართული ოცნების” საარჩევნო სიის შედგენაში მონაწილეობას მიიღებს“, კვირა, 30 

დეკემბერი 2015, http://kvira.ge/228765. 
82 ცესკო, საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების ანგარიში (თბილისი, 2016), გვ. 181, 

http://cesko.ge/res/docs/Parliament-Web.pdf. 
83 საქართველოს პროკურატურა, „ივანე მერაბიშვილის და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაკავებასთან 

დაკავშირებით ბრიფინგის ტექსტი“, 21 მაისი 2013, http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=113; საქართველოს 

პროკურატურა, „პროკურატურამ ქ. თბილისის მერს გიორგი უგულავას ბრალი წარუდგინა“, 18 დეკემბერი 

2013, http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=237; „ბაჩო ახალაია დააკავეს“, Civil Georgia, 7 ნოემბერი 2012, 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=26184; „დააკავეს თბილისის ვიცე-მერი შოთა ხიზანიშვილი“, რადიო 
თავისუფლება, 15 ნოემბერი 2012, https://www.radiotavisupleba.ge/a/24772306.html.  
84 საქართველოს პროკურატურა, „ინტერპოლმა ზურაბ ადეიშვილისა და დავით კეზერაშვილის მიმართ, 

წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა“, 15 ნოემბერი 2013, 

http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=213; საქართველოს პროკურატურა, „კონსტიტუციური უსაფრთხოების 

დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები სასამართლომ დამნაშავედ ცნო“, 14 მარტი 2014, 

http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=441. 

საარჩევნო დემოკრატიის პერსპექტივა საქართველოში „ქართულ 

ოცნებას“ და „ნაციონალურ მოძრაობას“ შორის არსებული 

კონფრონტაციის ფონზე 

http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=2&id_artc=28872
http://kvira.ge/228765
http://cesko.ge/res/docs/Parliament-Web.pdf
http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=113
http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=237
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=26184
https://www.radiotavisupleba.ge/a/24772306.html
http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=213
http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=441
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საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ქვეყნის შიდა ძებნა გამოაცხადდა მიხეილ 

სააკაშვილზე.85  

მეტიც, 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებიდან რამდენიმე 

თვეში, ქვეყნის მასშტაბით, კოალიცია „ქართული ოცნების“ წევრების სასარგებლოდ, 

ზეწოლის შედეგად დაკავებული თანამდებობებიდან ასევე მასიურად იქნენ 

გადაყენებული „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი ქალაქის მერები, გამგებლები და 

საკრებულოს თავმჯდომარეები. ორგანიზაცია „სამართლიანი არჩევნების“ მონაცემებით, 

არჩევნებიდან თითქმის ერთ წელიწადში საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში 55 

გამგებელი და 31 საკრებულოს თავმჯდომარე შეიცვალა.86 მაგალითად, 2012 წლის 

ნოემბერში, ქალაქ ფოთის საკრებულოს, სადაც უმრავლესობას „ნაციონალური მოძრაობა“ 

ფლობდა, ქალაქის მერის ვაკანტურ თანამდებობაზე ახალი კანდიდატი უნდა შეერჩია. 

საკრებულოს „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრების სურვილს მერად თანაპარტიელი, 

დავით ხომერიკი, დაენიშნათ, აქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ საპარლამენტო არჩევნებში 

გამარჯვებული „ქართული ოცნების“ წევრები, და განსაკუთრებით ფოთის ახალი 

მაჟორიტარი დეპუტატი მმართველი პარტიიდან, ეკა ბესელია. „ქართული ოცნების“ 

წარმომადგენლების და მხარდამჭერების ძირითადი არგუმენტი იყო ის, რომ ხალხმა 

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ღიად გამოხატა თავიანთი უარყოფითი 

დამოკიდებულება „ნაციონალების“ მიმართ, და შესაბამისად, მათი აზრით, ადგილობრივ 

ხელისუფლებაშიც დაუყოვნებლივ ხალხის რჩეული „ქართული ოცნების“ წევრები უნდა 

მოსულიყვნენ.87 ეს მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 

თითქმის წელიწადნახევარი იყო დარჩენილი. საბოლოოდ, ზეწოლის შედეგად, 2012 წლის 

დეკემბერში თანამდებობიდან „საკუთარი ნებით“ გადადგა ქალაქ ფოთის საკრებულოს 

„ნაციონალი“ თავმჯდომარე, ივანე საღინაძე, ხოლო 2013 წლის იანვარში, ფოთის მერად 

არჩეულ იქნა კოალიცია „ქართული ოცნების“ წევრი, დავით სარსანია.88 ასევე აღსანიშნავია, 

რომ იმავე პერიოდში, ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატის, ბესელიას, პირდაპირი ჩარევით 

თანამდებობიდან გადააყენეს ფოთის პოლიციის სამმართველოს უფროსი, დიმიტრი 

შენგელია, და მის ადგილზე, ბესელიას რეკომენდაციითვე მისივე ახლო ნათესავი, ზურაბ 

ალანია, დაინიშნა.89  

                                                           
85 „მიხეილ სააკაშვილზე შიდა ძებნა გამოცხადდა“, Netgazeti, 14 აგვისტო 2014, http://netgazeti.ge/news/34303/. 
86 ISFED, „'სამართლიანი არჩევნების' შემაჯამებელი ანგარიში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 

მუნიციპალიტეტში განვითარებულ მოვლენებზე“, 17 სექტემბერი 2013, http://www.isfed.ge/main/449/geo/. 
87 „"ქართული ოცნება" ფოთის მერად საკუთარი კანდიდატის კონკურსის წესით დანიშვნას ითხოვს“, TSpress, 6 

ნოემბერი 2012, http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13249/; იზა სალაყაია, „ეკა ბესელია – სამართლიანი იქნება 

თუ ფოთის საკრებულო მერად "ქართული ოცნების" კანდიდატს დანიშნავს“, Tspress, 31 ოქტომბერი 2012, 

http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13221/. 
88 „ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე გადადგა“, TSpress, 6 დეკემბერი 2012, 

http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13421/; „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის თანამდებობაზე დანიშვნა“, 

არჩევნების პორტალი, 24 აპრილი 2013, http://www.electionsportal.ge/geo/incident/3006.  
89 „ეკა ბესელია - ფოთის პოლიციის ყოფილი უფროსის საკითხი უნდა მოგვარდეს“, TSpress, 13 თებერვალი 

2013, http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13628/; იზა სალაყაია, „ბესელია - ფოთის პოლიციის უფროსს 

რეკომენდაცია მე გავუწიე, ის ჩემი ნათესავია“, TSpress, 14 თებერვალი 2013, 

http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13626/. 2016 წლის მაისში, თანამშრომლების მიმართ სექსუალურ 

ძალადობაში ბრალდებული ზურაბ ალანია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფოთის პოლიციის უფროსის 

თანამდებობიდან გაათვისუფლა და საქმეზე ძიება დაიწყო. ამ თემასთან დაკავშირებით, იხილეთ: სალომე 

ქოქიაშვილი და თეა აბსარიძე, „რატომ გაათავისუფლეს ფოთის პოლიციის უფროსი თანამდებობიდან“, 

პირველი არხი, 18 მაისი 2016, http://old.1tv.ge/ge/news/view/126094.html. 

http://netgazeti.ge/news/34303/
http://www.isfed.ge/main/449/geo/
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13249/
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13221/
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13421/
http://www.electionsportal.ge/geo/incident/3006
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13628/
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/13626/
http://old.1tv.ge/ge/news/view/126094.html
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შემდეგ წლებში, ზემოთ ნახსენები ნულოვანი ჯამის თამაშის პრინციპით, „ქართული 

ოცნების“ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ფოთის მერიაში და საკრებულოში 

გატარებული რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურიდან დათხოვნილ იქნენ ათობით 

თანამშრომელი, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამტკიცებდა, რომ მათ 

გათავისუფლებას საფუძვლად პოლიტიკური სარჩული ედო.90 პოლიტიკური ნიშნით 

საჯარო სამსახურიდან დათხოვნის ასევე არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა ქვეყნის სხვა 

თვითმმართველობებშიც. მაგალითად, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 

მონაცემებით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან ექვსი თვის განმავლობაში, ქვეყნის 

მასშტაბით –– როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე –– 

ხუთი ათასზე მეტი საჯარო მოხელე იქნა გათავისუფლებული.91 მეტიც, „სამართლიანი 

არჩევნების“ თანახმად, ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში ხდებოდა 

პოლიტიკური ნიშნით საჯარო მოხელეთა არა მარტო გათავისუფლება, არამედ 

დანიშვნაც.92  

ხელისუფლების ცვლილებისთანავე, ყოფილმა მმართველმა რეჟიმმა„ ასევე დაკარგა 

ბიზნესზე გავლენის თუ ზეწოლის მექანიზმები. მაგალითად, თუკი მათი ხელისუფლებაში 

ყოფნის დროს ბიზნესის წარმომადგენლები ძირითადად მათ აფინანსებდნენ, 

ხელისუფლების ცვლილებისთანავე იმავე ბიზნესმენების დიდმა ნაწილმა „ქართულ 

ოცნებას“ გამოუცხადეს მხარდაჭერა. თვალსაჩინოებისათვის, „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მონაცემებით, „2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

შემდეგ 2013-2014 წლებში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წლიური 

შემოწირულებები 40-ჯერ და მეტჯერ შემცირდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეჭვს, 

რომ 2012 წელს მმართველი პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებული ბევრი 

შემოწირულება ბოლომდე ნებაყოფლობით შეიძლება არ ყოფილიყო“.93  

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე, ასევე უამრავი შემთხვევა 

დაფიქსირდა, როდესაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ ოპოზიციური„ნაციონალური 

მოძრაობის“ წევრებს.94 ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე გახმაურებული საქმე იყო ე.წ. 

კორცხელის ინციდენტი, როდესაც 2016 წლის 22 მაისის შუალედური არჩევნებისას, 

                                                           
90 მაგ. იხ. „პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება თუ ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა?“, მეცხრე ტალღა, 3 

თებერვალი 2015, http://nwbc.ge/2015/02/03/; „ფოთის მერიაში 168 ადამიანი სამსახურიდან გაათავისუფლეს“, 

Livepress, 11 ოქტომბერი 2014, http://www.livepress.ge/ka/politika/article/10157-2014-10-11%2013-22-19.html. 
91 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საკადრო პოლიტიკა საჯარო სამსახურში 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პერიოდში“, 12 აგვისტო 2013, http://bit.ly/1BpCcVx. 
92 ISFED, „საჯარო მოხელეთა ატესტაციისა და კონკურსების მონიტორინგის შუალედური შეფასება“, 12 

თებერვალი 2015, http://www.isfed.ge/main/854/geo/. საჯარო სამსახურში პარტიული ნიშნით პირების 

დასაქმების და გათავისუფლების პრაქტიკა ასევე ფართოდ იყო გავრცელებული „ნაციონალური მოძრაობის“ 

მმართველობის პერიოდში. მაგ. იხ. შორენა ღლონტი, „"ნაციონალებს" ჯერ კიდევ ბევრი დასასაქმებელი 

დარჩათ“, გურია News, 31 იანვარი 2012, http://www.gurianews.com/article/mtavari/politika/2933; „თბილისის 

მერიას 5.2 მილიონი ლარის გაფლანგვაში ედება ბრალი“, Civil Georgia, 1 თებერვალი 2013, 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=26506.  
93 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „“საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ 

პოლიტიკური პარტიების ფინანსებთან დაკავშირებით ახალი ანგარიში წარმოადგინა“, 13 ივნისი 2014, 

https://www.transparency.ge/ge/content/stub-741.  
94 მაგ. იხ. „პრეზიდენტის გამოსვლა დაპირისპირების ფონზე წარიმართა“, Civil Georgia, 9 თებერვალი 2013, 

http://old.civil.ge/geo/article.php?id=26540; „ოზურგეთში დეპუტატს სცემეს“, რადიო თავისუფლება, 15 ივნისი 

2018, https://www.radiotavisupleba.ge/a/29292255.html; ნინო ფისაძე, „ინციდენტი გორში - საარჩევნო უბანზე 

„ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერს სცემეს“, პირველი არხი, 30 ოქტომბერი 2016, 

http://old.1tv.ge/ge/news/view/139932.html.  

http://nwbc.ge/2015/02/03/
http://www.livepress.ge/ka/politika/article/10157-2014-10-11%2013-22-19.html
http://bit.ly/1BpCcVx
http://www.isfed.ge/main/854/geo/
http://www.gurianews.com/article/mtavari/politika/2933
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=26506
https://www.transparency.ge/ge/content/stub-741
http://old.civil.ge/geo/article.php?id=26540
https://www.radiotavisupleba.ge/a/29292255.html
http://old.1tv.ge/ge/news/view/139932.html
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ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში თბილისიდან სპეციალურად ჩაყვანილმა 

ხელისუფლების მომხრე სპორტსმენთა ჯგუფი, ადგილზე მობილიზებული ათეულობით 

პოლიციელის და ჟურნალისტის თანდასწრებით, ფიზიკურად გაუსწორდა იქ ვიზიტით 

მყოფ „ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერებს.95 როგორც წესი, ამ საქმეების დიდი ნაწილი 

დღემდე გამოუძიებელია, ან დამნაშავე პირებს ხულიგნობის მუხლით მხოლოდ 

სიმბოლური ფულადი ჯარიმა დაეკისრათ.96  

„ნაციონალური მოძრაობის“ და „ევროპული საქართველოს“ მხრიდან ამ და სხვა 

საკითხებთან დაკავშირებით ხელისუფლების კრიტიკის საპასუხოდ, „ქართული ოცნების“ 

წარმომადგენლები, როგორც წესი მათთვის უმალვე სააკაშვილის ხელისუფლების „ცხრა 

წლიანი სისხლიანი რეჟიმის“ შეხსენებას იწყებენ. მმართველი პარტიის ეს სტრატეგია ორ 

მიზანს ემსახურება: (1) „ნაკლები ბოროტების“ პრინციპის გამოყენებით, ამით „ქართული 

ოცნება“ ცდილობს მათი ხელისუფლება წინასთან შედარებით უკეთესად წარმოაჩინოს 

საზოგადოების თვალში;97 (2) ეს არის დებატებში თემის შეცვლის საკმაოდ აპრობირებული 

ე.წ. whataboutism-ის („იმაზე რას იტყვით...“) მეთოდი, რომლითაც, სხვათაშორის, თავის 

დროზე სახელგანთქმული იყო საბჭოთა დიპლომატია. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუკი 

ვთქვათ, რომელიმე საერთაშორისო ფორუმზე დასავლელი (განსაკუთრებით ამერიკელი) 

დიპლომატები შეეცდებოდნენ წინ წამოეწიათ საბჭოთა კავშირში ადამიანთა უფლებების 

შელახვის საკითხი, საბჭოთა დიპლომატები ავტომატურ რეჟიმში იწყებდნენ საუბარს, 

მაგალითად, რასიზმის და სეგრეგაციის პრობლემებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 

შესაბამისად, ის დრო რაც მოცემულ ფორუმზე წესით განკუთვნილი უნდა ყოფილიყო 

საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხის განხილვას, საბჭოთა 

დიპლომატების წინასწარ შემუშავებული სტრატეგიის შედეგად გადაიქცეოდა ამერიკაში 

არსებული სოციალური პრობლემების შესახებ დისკურსად. დღეს უკვე დებატების და 

პროპაგანდის ამ ფორმას საკმაოდ ეფექტურად იყენებს თავისთვის პუტინის რეჟიმი.98  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მართული დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, 

რითაც ის განსხვავდება ღიად ავტორიტარული რეჟიმებისაგან, არის ის, რომ ის 

საშუალებას აძლევს ყველა ოპოზიციურ ძალას მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის პოლიტიკურ 

პროცესებში (მაგ. მათ აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, ხელისუფლების ღია 

                                                           
95 „ნაციონალი მოძრაობის ლიდერები და აქტივისტები ზუგდიდის საარჩევნო უბანთან შუალედური 

არჩევნების მიმდინარეობისას სცემეს“, Civil Georgia, 23 მაისი 2016, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=30327; 

„ცემის კადრები კორცხელის საარჩევნო უბნიდან“, Livepress, 22 მაისი 2016, http://www.livepress.ge/ka/akhali-

ambebi/article/14775.  
96 მაგ. იხ. „კორცხელის ინციდენტში ბრალდებულებს სასამართლომ გირაო შეუფარდა“, ტაბულა, 3 ივნისი 

2016, http://tbl.ge/1q1f; „გელა მამალაძეს დეპუტატების ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის 2-ათასლარიანი გირაო 

შეეფარდა“, ტაბულა, 11 თებერვალი 2013, http://tbl.ge/r1l; „5000 ლარიანი გირაო ენმ-ს დეპუტატის ცემისთვის 

- სასამართლომ ოზურგეთის საკრებულოს "ოცნების" წევრი ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლა“, რუსთავი 
2, 17 ივნისი 2016, http://rustavi2.ge/ka/news/106869.  
97 დებატების ამ ფორმას თავის დროზე ასევე ხშირად მიმართავდნენ ხელისუფლებაში მყოფი „ნაციონალური 

მოძრაობის“ წარმომადგენლები. კერძოდ, ოპოზიციის მიერ სააკაშვილის მმართველობის ნაკლოვანებზე 

საუბრისას, „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები უმალვე იწყებდნენ მის შედარებას ერთდროს ოპოზიციის 

ლიდერთან და საპრეზიდენტო კანდიდატთან, ლევან გაჩეჩილაძესთან. მაგალითად, სააკაშვილის კრიტიკის 

საპასუხოდ ხშირად ისმოდა შემდეგი ფრაზა: „აბა, გრეჩიხა ჯობია?“. 
98 “Whataboutism: Come Again, Comrade?”, Economist, 31 January 2008, 

https://www.economist.com/europe/2008/01/31/whataboutism; Olga Khazan, “The Soviet-Era Strategy That Explains 

What Russia Is Doing With Snowden”, The Atlantic, 2 August 2013, 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/08/the-soviet-era-strategy-that-explains-what-russia-is-doing-

with-snowden/278314/.  

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=30327
http://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/14775
http://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/14775
http://tbl.ge/1q1f
http://tbl.ge/r1l
http://rustavi2.ge/ka/news/106869
https://www.economist.com/europe/2008/01/31/whataboutism
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/08/the-soviet-era-strategy-that-explains-what-russia-is-doing-with-snowden/278314/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/08/the-soviet-era-strategy-that-explains-what-russia-is-doing-with-snowden/278314/
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კრიტიკის საშუალება, და ა.შ). ერთის მხრივ, ეს მმართველ პარტიას სჭირდება 

მოსახლეობის და საერთაშორისო საზოგადოების თვალში საკუთარი მმართველობის 

სისტემის დემოკრატიად წარმოსაჩენად.  

მეორეს მხრივ, სამართლიანი და თანასწორი არჩევნების არ არსებობის პირობებში, 

მართული დემოკრატიის სისტემა თავის არსშივე გამორიცხავს ოპოზიციის არჩევნებში 

გამარჯვების შესაძლებლობას. მაგრამ, ერთი წუთით დავუშვათ იმის ალბათობა, რომ 

არსებულ მართული დემოკრატიის სისტემაში კვლავ მოხდება გაუთვალისწინებელი 

ხარვეზი, და ხელისუფლებაში არჩევნების ან ხავერდოვანი რევოლუციის გზით 

უმრავლესობით ისევ „ნაციონალური მოძრაობა“ მოვა. რატომ „ნაციონალური მოძრაობა“ 

და არა სხვა პარტია? ამის მარტივი ახსნა არსებობს. 2013 წლიდან დღემდე ჩატარებულ 

ყველა დონის არჩევნებში „ქართული ოცნების“ შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით საუკეთესო 

შედეგი ყოველთვის ამ პოლიტიკურ პარტიას ქონდა.99 მოსახლეობაში „ნაციონალური 

მოძრაობის“ ამ რეიტინგს ასევე ადასტურებს ქვეყანაში ამერიკის ეროვნულ 

დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული თითქმის ყველა გამოკითხვაც.100 

შესაბამისად, „ნაციონალური მოძრაობა“ დღემდე რჩება ყველაზე რეიტინგულ 

ოპოზიციურ პარტიად საქართველოში. რა მომავალი ელის ქართულ „დემოკრატიას“ 

„ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში დაბრუნების შემთხვევაში? დიდი 

ალბათობით ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების კუთხით ბევრი არაფერი არ 

შეიცვლება. პირიქით, სავარაუდოდ არსებული მართული დემოკრატიის სისტემა კიდევ 

უფრო დაიხვეწება და განმტკიცდება. ამგვარი დასკვნის გაკეთების საფუძველს გვაძლევს 

შემდეგი გარემოებები: 

(1) უკრაინის პოლიტიკაში წასვლის და საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის 

მიუხედავად, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღემდე რჩება „ნაციონალური 

მოძრაობის“ უპირობო ლიდერად, რომელსაც საქართველოში ძალაუფლების დაბრუნების 

სურვილი არასოდეს განელებია. სააკაშვილი თავის განცხადებებში არც მალავს, რომ მისი 

გუნდის ხელისუფლებაში დაბრუნების შემთხვევაში, მას ივანიშვილთან რაიმე სახის 

კოჰაბიტაციური ურთიერთობა ქართულ პოლიტიკაში ვერ წარმოუდგენია. სააკაშვილის 

სიტყვებით, „ივანიშვილმა საქართველოს პოლიტიკოსებზე უკეთესად იცის, რომ ჩემი და 

მისი საქართველოში ერთად გაჩერება შეუძლებელია. ან უნდა იყოს ის, ან უნდა ვიყო მე, 

მაგას წყალი არ გაუვა. [...] თუ მე აღმოვჩნდებოდი საქართველოში, მას საქართველოს 

დატოვება მოუხდებოდა, ან მას მოუხდებოდა იმ საკანში ჩაჯდომა, სადაც ან მე ჩამსვამდნენ 

მაქსიმუმ, რამდენიმე კვირით, ან სადაც უზის ვანო ან ბაჩო“.101 მეტიც, სააკაშვილის 

განცხადებით ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი რასაც ის ხელისუფლებაში დაბრუნების 

შემთხვევაში გააკეთებს არის საქართველოში ივანიშვილის ქონების, და უპირველეს 

ყოვლისა „ქართუ ბანკის“, ექსპროპრიაციას.102 ზემოთ მოყვანილ განხცხადებებში ნათლად 

                                                           
99 საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შედეგების გასაცნობად იხილეთ ცენტრალური საარჩევნო 

ადმინისტრაციის ოფიციალური ვებგვერდი: http://cesko.ge/.  
100 საქართველოში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვების 

შედეგების გასაცნობად, იხილეთ: National Democratic Institute, “Library of NDI Georgia Public Opinion Research”, 

https://www.ndi.org/georgia-polls.  
101 „საქართველოში ან უნდა იყოს ივანიშვილი ან უნდა ვიყო მე - მიხეილ სააკაშვილი“, რუსთავი 2, 14 

თებერვალი 2018, http://rustavi2.ge/ka/news/96774.  
102 „სააკაშვილი: არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პირველი ნაბიჯი ბანკ „ქართუს“ ჩამორთმევა იქნება“, 

ლიბერალი, 25 ივლისი 2018, http://liberali.ge/news/view/38648/.  

http://cesko.ge/
https://www.ndi.org/georgia-polls
http://rustavi2.ge/ka/news/96774


22 
 

ჩანს, რომ სააკაშვილის სურვილია ავტორიტარული მეთოდებით მოიშოროს ქართული 

პოლიტიკიდან მისი მთავარი კონკურენტი, რაც წინააღმდეგობაში მოდის, როგორც 

სამართლებრივი სახელმწიფოს არსთან, ასევე ქვეყნის დეკლარირებულ დასავლურ 

კურსთან.  

(2) დამოუკიდებელ საქართველოში ხელისუფლების და ბიზნესის ურთიერთობის 

გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, ხელისუფლებაში მოსულმა „ნაციონალურმა 

მოძრაობამ“ წესით მალევე უნდა აღიდგინოს მისი გავლენა ქართულ ბიზნეს სექტორზე. 

თუ, სააკაშვილი მზად არის ქონება ჩამოართვას ისეთ გავლენიან ფიგურას, როგორიც 

ივანიშვილია, მისი გუნდისათვის ბევრად უფრო ნაკლები უხერხულობა იქნება 

პრობლემები შეუქმნან სხვა, ნაკლებად ცნობილ და გავლენიან, ქართველ ბიზნესმენებს, იმ 

შემთხვევაში თუკი ისინი მათ მხარს არ დაუჭერენ ან გადაწყვეტენ გააგრძელონ „ქართული 

ოცნების“ დაფინანსება. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ „ნაციონალურ 

მოძრაობას“ წინა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს უკვე აქვს ამის კეთების დიდი 

გამოცდილება. მაგალითად, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით 

ადრე, „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებამ მიზანმიმართულად დაიწყო 

ივანიშვილის კუთვნილი „ქართუ ბანკის“ გაკოტრების პროცესი იმ მიზნით, რომ 

ოპოზიციისათვის დაფინანსების შესაძლებლობები მაქსიმალურად შეეზღუდა.103  

(3) „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ ივანიშვილის ქვეყნიდან განდევნის, მისთვის ქონების 

ჩამორთმევის, ქვეყნის ფარგლებს გარედან პოლიტიკური მიზნით თანხების 

გადმორიცხვაზე და ქართულ ბიზნესზე კონტროლის დამყარებით ავტომატურად 

ფინანსური პრობლემები შეექმნება „ქართულ ოცნებას“, რაც უეჭველად გაართულებს მის 

პოლიტიკურ საქმიანობას. ის, რომ „ქართული ოცნების“ პარტიული საქმიანობისათვის 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განკუთვნილი სახსრები (რაც მნიშვნელოვნად შემცირდება 

არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში) და ბიზნეს შემოწირულობები საკმარისი არ არის, 

ამის დასტურია ის ფაქტი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას მათ „ქართუ 

ბანკისგან“ ერთი მილიონი ლარის სესხი აიღეს.104  

(4) როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ივანიშვილმა „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარედ 

დაბრუნების მიზეზად პარტიის შიგნით არსებული სერიოზული უთანხმოებები 

დაასახელა. თუკი, პარტიაში არსებული ეს დაპირისპირება დღეს ივანიშვილის ჩარევით 

მინელებულია, ხელისუფლებაში ძალაუფლების დაკარგვის და განსაკუთრებით 

ივანიშვილის ქვეყნიდან იძულებით წასვლის შემთხვევაში, „ქართულ ოცნებაში“ მორიგი 

შიდა განხეთქილება დიდი ალბათობით გარდაუვალი იქნება, რამაც უკეთეს შემთხვევაში 

შეიძლება გამოიწვიოს ამ პარტიის დაშლა, უარეს შემთხვევაში კი მისი გაქრობა. ეს 

გასაკვირვიც არ არის, რადგან ბევრი პოლიტიკის ექსპერტის შეფასებით „ქართული 

ოცნების“ გუნდის წევრებს ერთმანეთთან არაფერი არ აკავშირებთ გარდა მათი ლიდერის, 

ბიძინა ივანიშვილისა.105 ამ ფაქტს ბევრი თავად „ქართულ ოცნებაშიც“ არ მალავს. 

                                                           
103 „შსს: ბანკ ქართუს გაკოტრების მიზნით ორგანიზებულ-დანაშაულებრივი სქემა მოქმედებდა“, 17 

დეკემბერი 2012, ტაბულა, http://tbl.ge/blg; ეკა ქევანიშვილი, „ომი ”ქართუ ბანკის” წინააღმდეგ“, რადიო 
თავისუფლება, 28 ივლისი 2012, https://www.radiotavisupleba.ge/a/cartu-bank/24659402.html.  
104 „ქართულმა ოცნებამ ივანიშვილის ქართუ ბანკისგან ერთი მილიონი ლარი ისესხა“, ტაბულა, 28 

სექტემბერი 2016, http://tbl.ge/1wqg.  
105 მაგ. იხ. კორნელი კაკაჩია, „ცვლილებების შემაფერხებელი თუ მეხამრიდი ივანიშვილისთვის: რატომ 

გაუშვეს პრემიერი“, აქცენტი, 13 ივნისი 2018, http://accent.com.ge/ge/news/details/54537; გია ხუხაშვილი, 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/cartu-bank/24659402.html
http://tbl.ge/1wqg
http://accent.com.ge/ge/news/details/54537
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მაგალითად, მაჟორიტარი დეპუტატ გედევან ფოფხაძის განცხადებით, „ქართულ 

ოცნებაში“ მთავარი გამაერთიანებელი ფაქტორი დღემდე სწორედ, რომ ივანიშვილია.106 

მთავარი კონკურენტი პარტიის დასუსტება (ან საერთოდ გაქრობა ქართული პოლიტიკური 

ველიდან) თავის მხრივ ბევრად გაუადვილებს „ნაციონალურ მოძრაობას“ მოახდინოს 

ძალაუფლების სრული კონცენტრაცია ქვეყანაში.  

(5) „ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე 

წარმატებულ რეფორმად ქვეყანაში კორუფციის და კრიმინალის დონის შემცირება 

ითვლება.107 მაგალითად, კორუფციის საკითხებზე მომუშავე ერთ-ერთი ყველაზე 

ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის, „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“, 

მონაცემებით, თუკი 2003 წელს, „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში მოსვლის 

დროს, საჯარო სექტორში არსებული კორუფციის აღქმის მსოფლიო ინდექსში საქართველო 

124 - 129-ე ადგილს იკავებდა,108 მათი მმართველობის ბოლო 2012 წელს ქვეყანა ამ კუთხით 

უკვე 51-ე ადგილზე იყო.109 მსოფლიო ბანკის ექსპერტების აზრით, ერთ-ერთი მთავარი 

მიზეზი თუ რამ განაპირობა სააკაშვილის მთავრობის ეს წარმატება იყო ხელისუფლებაში 

მოსვლისთანავე არაერთი კორუმპირებული მაღალჩინოსნის დაკავება, რამაც ახალ 

მთავრობას საზოგადოების მაღალი ნდობა შესძინა, და ასევე უზრუნველყო მიმდინარე და 

დაგეგმილი რეფორმებისადმი მხარდაჭერა.110  

მაგალითად, კორუფციასთან ბრძოლის ფარგლებში, „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ 

„მოქალაქეთა კავშირის“ და „დემოკრატიული აღორძინების კავშირის“ ათობით ყოფილი 

ოფიციალური პირი იყო დაკავებული კორუფციის და თანამდებობის ბოროტად 

გამოყენების ბრალდებით. ბევრი მათგანი შემდეგ მხოლოდ საპროცესო გარიგებით იყვნენ 

გათავისუფლებული. მაგალითად, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, კობა ნარჩემაშვილს, 

300 ათასი ლარის გადახდა მოუწია თავისუფლებისათვის,111 რკინიგზის დეპარტამენტის 

ყოფილ უფროსს, აკაკი ჩხაიძეს, სხვადასხვა ვერსიით 3-დან 10 მილიონამდე დოლარის,112 

ფოთის ყოფილ მერს, დავით ქანთარიას, 235 ათასი ლარის.113 კონტროლის პალატის ყოფილ 

უფროსს, სულხან მოლაშვილს, 135 ათასი ლარის გადახდის და კერძო აგარაკის 

სახელმწიფოსათვის დათმობის მიუხედავად,114 სასამართლომ ცხრა წელი მიუსაჯა. მან 

                                                           
„ივანიშვილი ვიღაცას სკოლიდან "გარიცხავს", ვიღაცას კუთხეში დააყენებს“, ესაუბრა ნათია დოლიძე, კვირის 
პალიტრა, 30 აპრილი 2018, https://www.kvirispalitra.ge/politic/42586.  
106 „გედი ფოფხაძე პარტიის დატოვებაზე: ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა და მე რატომ უნდა წავიდე?!“, On.ge, 26 

აპრილი 2018, https://on.ge/story/21641.  
107 World Bank, Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia's Reforms (Washington DC: World Bank, 

2012).  
108 Transperancy International, “Corruption Perception Index 2003”, 

https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2003/0.  
109 Transperancy International, “Corruption Perception Index 2012”, https://www.transparency.org/cpi2012/results.  
110 World Bank, Fighting Corruption in Public Services, pg. 10.  
111 „კობა ნარჩემაშვილი შევარდნაძის მთავრობაში“, ტაბულა, 19 ივლისი 2016, http://tbl.ge/1t4f.  
112 „რკინიგზის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს“, Civil Georgia, 31 მარტი 

2004, https://civil.ge/ka/archives/131941; “2003 წელს აკაკი ჩხაიძე "მოქალაქეთა კავშირის" პირველ ათეულში 

იყო“, For.ge, 7 ოქტომბერი 2016, http://www.for.ge/view.php?for_id=46540&cat=9; „სად მიდის ყოფილი 

ჩინოვნიკების მიერ გადახდილი თანხები“, რადიო თავისუფლება, 31 მარტი 2004, 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/1534470.html.  
113 დავით ქანთარია, „ფოთის ყოფილი მერი როლანდ ახალიას წინააღმდეგ საქმის აღძვრას ითხოვს“, ესაუბრა 

რუსიკო უშიკიშვილი, For.ge, 12 ნოემბერი 2012, http://www.for.ge/view.php?for_id=18570&cat=3.  
114 ნინო მჭედლიშვილი, „სულხან მოლაშვილს წინასწარი პატიმრობის ვადა კიდევ სამი თვით 

გაუხანგრძლივეს, რადიო თავისუფლება, 23 ივლისი 2004, https://www.radiotavisupleba.ge/a/1536285.html; სხვა 

https://on.ge/story/21641
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2003/0
https://www.transparency.org/cpi2012/results
http://tbl.ge/1t4f
https://civil.ge/ka/archives/131941
http://www.for.ge/view.php?for_id=46540&cat=9
https://www.radiotavisupleba.ge/a/1534470.html
http://www.for.ge/view.php?for_id=18570&cat=3
https://www.radiotavisupleba.ge/a/1536285.html
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საპყრობილეს დატოვება მხოლოდ 2008 წლის იანვარში პრეზიდენტის მოვალეობის 

შემსრულებლის, ნინო ბურჯანაძის, შეწყალების შემდგომ მოახერხა.115 რუსეთში გაქცეულ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და პარტია „დემოკრატიული აღორძინების კავშირის“ 

ყოფილ მეთაურს, ასლან აბაშიძეს, და მის 25 ნათესავს კი, საერთო ჯამში 100 მილიონი 

ლარის ექვივალენტის ქონება ჩამოართვეს.116 

ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, „ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერების ერთ-ერთი 

მთავარი ბრალდება, რასაც ისინი „ქართული ოცნების“ მთავრობას უყენებენ არის მათ მიერ 

შექმნილი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიზანმიმართული მოშლა და ქვეყანაში 

კორუფციის და ნეპოტიზმის მკვეთრი ზრდა. მაგალითად, სააკაშვილის განცხადებით, 

„ყველანი ვხედავთ, თუ რა განსაცდელშია ჩვენი ქვეყანა – ჩვენი დატოვებული ფული 

ბოლომდე შეიხრა და უპასუხისმგებლოდ გაიფლანგა. ჩვენი შექმნილი სახელმწიფო 

ინსტიტუტები მორყეულია და იქ დაბრუნდა კორუფცია; კრიმინალი ისევ მძლავრობს; 

უსაფრთხოების სიტუაცია საქართველოსთვის მკვეთრად გაუარესდა“.117 2017 წლის 

თბილისის მერის და საკრებულოს არჩევნებისას, „ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის და 

საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატების, ზალიკო უდუმაშვილის და ნიკანორ მელიას, 

ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო ის, რომ ისინი ბოლოს მოუღებდნენ დედაქალაქის 

მთავრობაში გამეფებულ კორუფციას და ნეპოტიზმს.118 რეგიონებში კორუფციის 

პრობლემებზე და „ქართული ოცნების“ ადგილობრივი ხელმძღვანელების მიერ 

ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების საკითხებზე ასევე ხშირად საუბრობენ 

„ნაციონალური მოძრაობის“ რაიონული ორგანიზიციის ლიდერები.119 2018 წლის მაისში კი 

„ნაციონალური მოძრაობა“ საქართველოს მოსახლეობას დაპირდა, რომ ხელისუფლებაში 

მოსვლისთანავე ისინი 2.5 მილიარდ ლარიან სახელმწიფო ფონდს შექმნიდნენ, რომელიც 

შეივსება „ქართული ოცნების“ მმართველობის პერიოდში სახელმწიფო მოხელეების მიერ 

ნაძარცვი ქონებით, რითაც ისინი ზარალს აუნაზღაურებენ დღევანდელი ხელისუფლების 

მმართველობით დაზარალებულ პირებს.120  

ყოველივე ეს საშუალებას გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ 

ხელისუფლებაში დაბრუნების შემთხვევაში მათთვის ანტიკორუფციული პოლიტიკის 

გატარება კვლავ იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული საკითხი. შესაბამისად, არ 

                                                           
მონაცემებით, მოლაშვილმა 265 ათასი აშშ დოლარი გადაიხადა. მაგ. იხ. „მოლაშვილი ფულს იხდის, თუმცა 

კვლავ პატიმრობაში რჩება“, Civil Georgia, 16 ივლისი 2004, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=7224. 
115 „მირცხულავა და მოლაშვილი შეიწყალეს“, Civil Georgia, 6 იანვარი 2008, 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=17190.  
116 „აჭარის ყოფილ მეთაურს ასლან აბაშიძეს და მის ნათესავებს ქონება ჩამოართვეს“, Civil Georgia, 7 

სექტემბერი 2004, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=7558. 
117 „მიხეილ სააკაშვილი - ჩვენ უნდა მოვიგოთ საპრეზიდენტო არჩევნები და ჩამოვშალოთ ივანიშვილის 

მთავრობა“, პირველი არხი, 4 მარტი 2018, https://1tv.ge/news/mikheil-saakashvili-chven-unda-movigot-

saprezidento-archevnebi-da-chamovshalot-ivanishvilis-mtavroba/.  
118 „ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატი წარადგინა“, Civil Georgia, 26 ივნისი 2017, 

https://civil.ge/ka/archives/187644. 
119 მაგ. იხ. „"ნაციონალური მოძრაობა" ბათუმის მერიას კორუფციულ საქმიანობაში ადანაშაულებს“, რუსთავი 
2, 30 ნოემბერი 2017, http://rustavi2.ge/ka/news/90993. „ზუგდიდში „ნაციონალური მოძრაობა“ მერსა და 

გუბერნატორს კორუფციაში ადანაშაულებს“, რადიო თავისუფლება, 5 ივლისი 2017, 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/zugdidi/28598160.html. 
120 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, „პროექტის "ხალხი ივანიშვილის წინააღმდეგ" გზამკვლევი“, 29 მაისი 

2018, https://unm.ge/ge/news/proektis-xalxi-ivanishvilis-cinaagmdeg-gzamkvlevi; „გარანტიის სერტიფიკატი - "ენმ" 

ბანკებით დაზარალებულებს და სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებულებს კომპენსაციას ჰპირდება“, 

რუსთავი 2, 21 ივნისი 2018, http://rustavi2.ge/ka/news/107260.  

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=7224
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=17190
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=7558
https://1tv.ge/news/mikheil-saakashvili-chven-unda-movigot-saprezidento-archevnebi-da-chamovshalot-ivanishvilis-mtavroba/
https://1tv.ge/news/mikheil-saakashvili-chven-unda-movigot-saprezidento-archevnebi-da-chamovshalot-ivanishvilis-mtavroba/
https://civil.ge/ka/archives/187644
http://rustavi2.ge/ka/news/90993
https://www.radiotavisupleba.ge/a/zugdidi/28598160.html
https://unm.ge/ge/news/proektis-xalxi-ivanishvilis-cinaagmdeg-gzamkvlevi
http://rustavi2.ge/ka/news/107260
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არის გამორიცხული, რომ კვლავ მოხდეს კორუფციის ბრალდებით (რაც არ გამორიცხავს 

პოლიტიკური ანგარიშსწორების სურვილს) არაერთი დღევანდელი ხელისუფლების 

(როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე) მაღალჩინოსნის დაპატიმრება, და 

სავარაუდოდ ბევრი მათგანისათვის ასევე ქონების ჩამორთმევა, ისევე როგორც ეს მოხდა 

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ. მაგალითად, კორუფციასთან ბრძოლის ფარგლებში, 

დიდი ალბათობით ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საქმედ შეიძლება იქცეს ე.წ. 

შეწყალების კომისიის საქმიანობა და პოლიტპატიმართა სიის შედგენის საქმე, რომელშიც 

კორუფციის ნიშნების არსებობაზე „ნაციონალურ მოძრაობასთან“ ერთად მედიის და 

ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებსაც არაერთხელ უსაუბრიათ.121 გარდა იმისა, რომ ამ 

საქმის გამოძიებით პასუხისგებაში შეიძლება მიეცენ „ქართული ოცნების“ რამდენიმე 

ლიდერი და ამით მოხდეს ამ პარტიის დისკრედიტაცია, „ნაციონალური მოძრაობისათვის“ 

ეს იქნება კიდევ ერთი არგუმენტი დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ მათი მმართველობის 

პერიოდში საქართველოში არანაირი პოლიტპატიმრები არ ყოფილან. 

(6) „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში დაბრუნებისთანავე დიდი ალბათობით 

ასევე ამნისტია გამოცხადდება ყოფილი ხელისუფლების ყველა პატიმრობაში მყოფ თუ 

ძებნილ ლიდერზე, რომლებსაც ისინი დღესაც პოლიტპატიმრებად და 

პოლიტდევნილებად განიხილავენ.122 „ქართული ოცნების“ მაგალითის გათვალისწინებით, 

სავარაუდოდ მათთაც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლის სტატუსს მიანიჭებენ,123 და 

ამით გაუმარტივებენ ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობებზე დაბრუნების საშუალებას.  

(7) ე.წ. „ციხის კადრების“ საქმეზე, რომელსაც „ნაციონალურ მოძრაობაში“ დღემდე 

დადგმულ სპექტაკლად მიიჩნევენ,124 დიდი ალბათობით პასუხისგებაში მისცემენ ამ 

კადრების მომზადებასთან დაკავშირებულ პირებს. ძველი გამოცდილებიდან 

გამომდინარე, სავარაუდოდ საზოგადოება სატელევიზიო ეთერით იხილავს ამ 

ადამიანების აღიარებით ჩვენებებსაც იმის შესახებ თუ, როგორ მზადდებოდა, მაგალითად, 

ეს კადრები ივანიშვილის შეკვეთით. ამის საფუძველს იძლევა თავად სააკაშვილის 

მტკიცება იმის შესახებ, რომ ივანიშვილმა ორი მილიონი აშშ დოლარი გადაუხადა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულების ყოფილ თანამშრომელს, ვლადიმერ ბედუკაძეს, 

ციხეში პატიმართა დამამცირებელი მოპყრობის კადრებისათვის.125 ამ საქმეზე „ფარდის 

ახდით“, „ნაციონალური მოძრაობა“ ასევე შეეცდება საკუთარი თავის რეაბილიტაცია 

მოახდინოს საზოგადოების თვალში.  

                                                           
121 მაგ. იხ. “ელისაშვილი ქართული ოცნების ორ დეპუტატს ზეგავლენით ვაჭრობაში ადანაშაულებს და 

საპარლამენტო გამოძიებას ითხოვს“, Civil Georgia, 23 დეკემბერი 2015, 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=30000; „ელისო კილაძის ცნობით, პოლიტმატიმართა სიების შედგენაში ეკა 

ბესელია და მანანა კობახიძე ფულს იღებდნენ“, რუსთავი 2, 10 დეკემბერი 2015, http://rustavi2.ge/ka/news/33886.  
122 მაგ. იხ. „პოლიტ პატიმრების არსებობა საქართველოში - მიხეილ სააკაშვილის მთავარი გზავნილი EPP-ის 

პოლიტიკურ ასამბლეაზე“, რუსთავი 2, 10 აპრილი 2018, http://rustavi2.ge/ka/news/101252.  
123 მაგ. იხ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, „ენმ-ის პოლიტიკური საბჭოს განცხადება“, 14 ნოემბერი 2017, 

https://unm.ge/ge/news/enm-politikuri-sabchos-gancxadeba; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის განცხადება“, 28 ივლისი 2014, http://www.unm.ge/ge/news/ertiani-nacionaluri-

mozraobis-gancxadeba-76. 
124 „ის რომ კბილაშვილმა თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება იმავე ზღაპრიდანაა, როგორც ახალ კასეტებს 

პოულობენ მიწაში ჩაფლულებს“, GHN, 7 სექტემბერი 2013, http://www.ghn.ge/com/news/view/91991.  
125 „ბედუკაძემ ივანიშვილს ციხის კადრები 2 მილიონად მიჰყიდა“, პირველი რადიო, 10 მაისი 2013, 

http://pirveliradio.ge/?newsid=2479.  

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=30000
http://rustavi2.ge/ka/news/33886
http://rustavi2.ge/ka/news/101252
https://unm.ge/ge/news/enm-politikuri-sabchos-gancxadeba
http://www.unm.ge/ge/news/ertiani-nacionaluri-mozraobis-gancxadeba-76
http://www.unm.ge/ge/news/ertiani-nacionaluri-mozraobis-gancxadeba-76
http://www.ghn.ge/com/news/view/91991
http://pirveliradio.ge/?newsid=2479
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(8) „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში მოსვლით, ასევე ნაკლებად სავარაუდოა, 

რომ საქართველოში საჯარო სამსახურში პარტიული ნიშნით პირების დასაქმების და 

გათავისუფლების მანკიერი პრაქტიკა შეწყდეს. ქვეყანაში სადაც უმუშევრობის დონე 

ძალიან მაღალია, მმართველი პარტიის რიგითი წევრების და აქტივისტების დასაქმების და 

შესაბამისად მათი პოლიტიკური ლოიალობის შენარჩუნების ერთ-ერთ მთავარ 

საშუალებად კვლავ რჩება ამ ადამიანების სახელისუფლო ორგანოებში და მათ 

დაქვემდებარებაში არსებულ ა(ა)იპ-ებში და სსიპ-ებში დასაქმება. შესაბამისად, დიდი 

ალბათობით, რეორგანიზაციის მიზნით –– ისევე, როგორც ეს თავის დროზე გააკეთა 

„ქართულმა ოცნებამ“ –– საჯარო სამსახურიდან და მათ დაქვემდებარებულ უწყებებიდან 

დათხოვნილ იქნებიან „ქართული ოცნების“ ბევრი წევრი და აქტივისტი, რომლებსაც 

სავარაუდოდ „ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერები შეცვლიან. 

(9) მიხეილ სააკაშვილი და „ნაციონალური მოძრაობის“ სხვა ლიდერები, რომლებმაც 

საკუთარ თავზე გამოსცადეს თუ რას ნიშნავს ძალაუფლების დაკარგვა (მაგ. 

თანამდებობების და მათთან დაკავშირებულ პრივილეგიებთან შელევა, სამართალდამცავ 

ორგანოებთან პრობლემები, ქვეყნიდან დევნილობაში ან ციხეში ყოფნა, „ქართული 

ოცნების“ მხარდამჭერების და ასევე სხვადასხვა მართული ჯფუფების მხრიდან ხშირად 

სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ატანა, და ა.შ.), ხელისუფლებაში 

დაბრუნებისთანავე მაქსიმალურად შეეცდებიან მართული დემოკრატიის სისტემის ისე 

დახვეწას, რომ მომავალში, თუნდაც სისტემაში მოულოდნელი ხარვეზის მოხდენის 

შემთხვევაში, მინიმუმამდე დავიდეს ხელისუფლების დაკარგვის შესაძლებლობა.  

თავის მხრივ, „ქართულ ოცნებაშიც“ კარგად ესმით ის, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ 

ხელისუფლებაში დაბრუნების შემთხვევაში დიდია იმის ალბათობა, რომ მოვლენები 

სწორედ ზემოთ აღწერილი სცენარით განვითარდეს. გარდა ამისა, მათ აქვთ კარგი 

მაგალითი თუ რა დაემართა „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ სააკაშვილის გუნდთან 

დაპირისპირებულ „მოქალაქეთა კავშირის“ და „დემოკრატიული აღორძინების კავშირის“ 

პოლიტიკურ ელიტას. შესაბამისად, ივანიშვილის „ქართული ოცნების“ გუნდი, იმის 

შიშით, რომ არ დაკარგონ ძალაუფლება, მასთან დაკავშირებული კეთილდღეობა და 

გავლენა, და რაც მთავარია თავად არ იქცნენ პოლიტიკური თუ სისხლის სამართლის 

დევნის ობიექტად, ყველა ხერხით შეეცდებიან, რომ შეინარჩუნონ დღეს არსებული 

მართული დემოკრატიის მმართველობითი სისტემა საქართველოში. ამაზე ნათლად 

მეტყველებს საქართველოს პარლამენტში ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის, 

მამუკა მდინარაძის, შემდეგი განცხადება: „იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ქვეყანაში 

არსებობს „ნაციონალური მოძრაობა“ და მისი სხვადასხვა დანაყოფები, ჩვენ ვერ 

დავუშვებთ 0,1%-იან რისკსაც კი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში რომელიმე მათგანმა 

რამე უპირატესობა მოიპოვოს“.126 ამგვარად, თუკი საპარლამენტო მოწყობის ქვეყანაში 

სადაც კონსტიტუციით პრეზიდენტის როლი ძირითადად სიმბოლური დანიშნულებისაა, 

მმართველი პარტია იმის თეორიულ შესაძლებლობასაც კი არ განიხილავს, რომ 

„ნაციონალური მოძრაობის“, ან თუნდაც „ევროპული საქართველოს“, კანდიდატმა 

გაიმარჯვოს 2018 წლის ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ის მითუმეტეს არ 

                                                           
126 „ვერ დავუშვებთ, რომ არჩევნებში "ენმ"-მ და მისმა დანაყოფებმა უპირატესობა მოიპოვონ - მდინარაძე“, 

პირველი რადიო, 6 აგვისტო 2018, http://pirveliradio.ge/?newsid=110405.  

http://pirveliradio.ge/?newsid=110405
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დაუშვებს ამ ოპოზიციური ძალების საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას, და 

შესაბამისად მათთვის ხელისუფლების გადაბარებას. 

ყოველივე ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ საქართველოში 

დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესების განვითარების შესაძლებლობა მოქცეულია 

გარკვეულ ჩაკეტილ წრეში, რაც უახლოეს მომავალში გამორიცხავს ქვეყანაში 

სამართლიანი და თავისუფალი საარჩევნო გარემოს შექმნას, და მართული 

დემოკრატიიდან რეალურ დემოკრატიაზე გადასვლას. აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, 

რომ ეს მტკიცება არ უნდა იყოს ისე გაგებული თითქოსდა ქვეყანაში დემოკრატიის 

განვითარებას აფერხებდეს მხოლოდ „ნაციონალური მოძრაობის“ და „ქართული ოცნების“ 

ერთმანეთთან დაპირისპირება. 2003 წლიდან 2012 წლამდე, „ნაციონალური მოძრაობის“ 

ხელისუფლებას, სუსტი ოპოზიციის პირობებში, ძალაუფლების დაკარგვის რეალური 

საფრთხე არ ქონია. თუმცა, მიუხედავად ამისა, მათ მართული დემოკრატიის სისტემაზე 

უარი არასდროს არ უთქვამთ. რაც შეეხება, „ქართულ ოცნებას“, არანაირი საფუძველი არ 

არსებობს ვამტკიცოთ, რომ, რომ არა მათი შიში „ნაციონალების“ ხელისუფლებაში 

დაბრუნების და ამის შედეგად მათ მიმართ მოსალოდნელი პოლიტიკური 

ანგარიშსწორებისა, ივანიშვილის გუნდის მმართველობის სტილი იქნებოდა 

დღევანდელისაგან დიდად განსხვავებული, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ მათი 

ლიდერების მტკიცებას, რომ საქართველოში დღეს უკვე არსებობს ევროპული ტიპის 

დემოკრატია.  

 

 

 

1990-იანი წლების მეორე ნახევრიდან მოყოლებული, საქართველოს ყველა მთავრობის 

ოფიციალურად დეკლარირებული საგარეო პოლიტიკური კურსის მთავარი პრიორიტეტი 

იყო და რჩება ქვეყნის დასავლური ორიენტაცია, კერძოდ ევროპულ და ტრანსატლანტიკურ 

ინსტიტუტებში გაწევრიანება. როგორც წესი, ამ არჩევანის რამდენიმე მიზეზი სახელდება: 

1. საქართველო თავისი ქრისტიანული კულტურით და წარსულით დასავლეთის ნაწილია; 

2. დემოკრატიული საქართველოს სურვილია ინტეგრირება მოახდინოს ევროპულ 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტრუქტურებში, რომლის საბოლოო მიზანია ევროკავშირის 

წევრობა; და 3. ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცება, მათ შორის ნატოში გაწევრიანების 

გზით.127 

თავის მხრივ, დასავლეთის ქვეყნები და ინსტიტუტები (მაგ. ევროკავშირი, ნატო) 

მიესალმებიან საქართველოს ხელისუფლების ღიად დეკლარირებულ დასავლურ კურს, და 

მტკიცედ უჭერენ მხარს ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითრებას. რა 

განაპირობებს ამას:  

(1) ზოგადი მიზეზი არის ის, რომ რაც უფრო დემოკრატიულია საქართველო (ისევე 

როგორც დანარჩენი მსოფლიო, და განსაკუთრებით დასავლეთის ქვეყნების მოსაზღვრე 

                                                           
127 საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის 
შესახებ (ქუთისი, 2016), http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/53453/; საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო, „საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია: 2015 - 2018 წწ.“, 

http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy.aspx. 

საქართველოს დასავლური საგარეო კურსი და დემოკრატია 

http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/53453/
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy.aspx
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სახელმწიფოები), მით უფრო დაცულია დემოკრატიული დასავლეთის უსაფრთხოება და 

კეთილდღეობა. ეს შეხედულება ეფუძნება საერთაშორისო ურთიერთობების 

დემოკრატიული მშვიდობის თეორიას, რომლის თანახმადაც დემოკრატიული 

სახელმწიფოები არ ეომებიან ერთმანეთს. პირიქით, საერთო ფასეულობებზე დაფუძნებულ 

სახელმწიფოებს მეტი მიზეზი აქვთ ითანამშრომლონ ერთმანეთთან ყველა სფეროში, რაც 

საერთო ჯამში ხელს უწყობს მათი სოციო-ეკონომიკური კეთილდღეობის და 

უსაფრთხოების განმტკიცებას და ამაღლებას.128  

(2) სწორედ ზემოთ აღნიშნული პრინციპებით ხელმძღვანელობს, მაგალითად, 

ევროკავშირი თავის გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკაში. კერძოდ, ევროკავშირში 

გაწევრიანების მსურველმა ევროპულმა სახელმწიფოებმა, ეკონომიკურ განვითარებასთან 

ერთად, უნდა უზრუნველყონ ისეთი დემოკრატიული ფასეულობების დანერგვა თავიანთ 

ქვეყნებში, რომელზეც დაფუძნებულია თავად ევროკავშირი. ესენია: „ადამიანის ღირსების, 

თავისუფლების, დემოკრატიის, თანასწორობის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის 

უფლებების, მათ შორის უმცირესობების, პატივისცემა“.129 რადგან, საქართველო 

პოლიტიკურად ევროპის ნაწილად ითვლება, შესაბამისად მას, სურვილის შემთხვევაში, 

უფლება აქვს განაცხადი გააკეთოს ამ კავშირში გაწევრიანებაზე. თუმცა, ქვეყანა დღეს 

თავისი ეკონომიკური განვითარების დონით ამისათვის მზად ნამდვილად არ არის, და 

თავის მხრივ ამჟამად არც ბრიუსელში არსებობს პოლიტიკური მზაობა ევროკავშირის 

სამხრეთ კავკასიაში გაფართოებასთან დაკავშირებით.130 შესაბამისად, იმისათვის, რომ 

ევროკავშირის მოსაზღვრე ეკონომიკურად სუსტმა ქვეყნებმა, მაგალითად, როგორიც 

საქართველოა, დემოკრატიული განვითარება არ შეწყვიტონ, ბრიუსელმა შეიმუშავა ე.წ. 

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, რომელიც უწყვეტი დემოკრატიზაციის პროცესის 

სანაცვლოდ ამ ქვეყნებს, ბევრ სხვა სიკეთესთან ერთად, სთავაზობს ფინანსურ დახმარებას 

და ახლო ეკონომიკურ თანამშრომლობას.131 საქართველოსათვის ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი 

მთავარი მონაპოვარია 2014 წელს ბრიუსელთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულება, 

რომელმაც ქვეყანას ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა მისცა.132 

მეტიც, ადამიანის უფლებათა კანონმდებლობის დახვეწის საპასუხოდ, 2017 წელს, 

ევროკავშირმა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის 

რეჟიმი აამოქმედა.133  

(3) ევროკავშირის მსგავსად, ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთ მთავარ კრიტერიუმად ასევე 

ქვეყნის დემოკრატიულობა ითვლება.134 მართალია, დღეს ნატოს წევრ ქვეყნებში არ არის 

სრული ერთსულოვნება და მზაობა საქართველოს ჩრდილო-ატლანტიკურ ორგანიზაციაში 

                                                           
128 დემოკრატიული მშვიდობის თეორიის შესახებ, იხილეთ Michael E. Brown, Sean M. Lynn-Jones, and Steven E. 

Miller (eds.), Debating the Democratic Peace (Cambridge, Mass: MIT Press, 1996). 
129 “Consolidated Version of the Treaty on European Union”, Official Journal of the European Union, C 326 (2012):17.  
130 “დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები გვაქვს პერსპექტივაში, საქართველო და უკრაინა იქნება შემდეგი რგოლი 

- ანგელა მერკელი“, GHN, 24 აგვისტო 2018, http://ghn.ge/com/news/view/210036.  
131 Sergiu Buscaneanu, Regime Dynamics in EU's Eastern Neighbourhood: EU Democracy Promotion, International 
Influences, and Domestic Contexts (New York: Palgrave Macmillan, 2016); Sara Poli (ed.), The European 
Neighbourhood Policy – Values and Principles (London: Routledge, 2016).  
132 Delegation of the European Union to Georgia, “EU/Georgia Association Agreement”, 13 September 2016, 

https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en/9740/EU/Georgia%20Association%20Agreement. 
133 European Commission, “Statement by Commissioner Avramopoulos on the Council Adoption of Visa Liberalisation 

for Georgia”, 27 February 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-363_en.htm. 
134 North Atlantic Treaty Organization, “The North Atlantic Treaty“, 

https://www.nato.int/cps/ie/natohq/official_texts_17120.htm (last updated on 9 April 2018). 

http://ghn.ge/com/news/view/210036
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en/9740/EU/Georgia%20Association%20Agreement
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-363_en.htm
https://www.nato.int/cps/ie/natohq/official_texts_17120.htm
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გაწევრიანებასთან დაკავშირებით (ძირითადად რუსეთის ფაქტორის გამო), მაგრამ 

მხარდამჭერი ქვეყნები დიდად არიან დაინტერესებული, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს 

დემოკრატიული განვითარების კურსი. ეს მხარდაჭერა ძირითადად განპირობებულია 

საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე, და ასევე ნატოს 

საერთაშორისო მისიებში ქართული შეიარაღებული ძალების წვლილით, რაც ხშირად 

აღემატება ნატოს წევრი ბევრი სახელმწიფოს კონტრიბუციას.135  

ქართულ პროდასავლურ პოლიტიკურ სპექტრში ფართოდ არის გავრცელებული 

მოსაზრება, რომ ქვეყნის წარმატებული და სრული დემოკრატიზაციის პროცესი პირდაპირ 

კავშირშია საქართველოს ევროპულ და ჩრდილო-ატლანტიკურ ორგანიზაციებში მჭიდრო 

ინტეგრაციასთან. მსგავს შეხედულებას რა თქმა უნდა აქვს საფუძველი და არსებობის 

უფლება. მაგრამ, არის მეორე მხარეც. ვთქვათ, პოლიტ-გეოგრაფიულად საქართველო 

ევროპის ნაწილად, რომ არ ითვლებოდეს, და შესაბამისად მას სამართლებრივად არ 

ჰქონდეს უფლება გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის და ნატოს წევრობაზე, მაშინ 

ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების გატარება და მისი „ევროპიზაცია“ საჭირო 

იქნებოდა თუ არა? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ბოლო წლებში ქვეყანაში გატარებული ბევრი 

დემოკრატიული რეფორმა (თუნდაც ფორმალურ დონეზე) იყო არა საქართველოს 

ხელისუფლების ინიციატივა ან მთავრობის მიერ საქართველოს მოსახლეობის ნების 

ასახვა, არამედ დასავლეთიდან გარკვეული ბენეფიციების (პოლიტიკური, ფინანსური, და 

ა.შ.) მისაღებად დაწესებული წინაპირობების დაკმაყოფილების შედეგი.  

მაგალითად, ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედებისათვის, 2013 

წლის 25 თებერვალს, საქართველოს ხელისუფლებას, სხვა ვალდებულებებთან ერთად, 

დაეკისრა ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება, რომელიც დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის (მათ შორის სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის) 

აღმოფხვრისაკენ იქნებოდა მიმართული.136 ერთი შეხედვით, „პროდასავლური“ 

პოლიტიკური ძალებით გაჯერებულ საქართველოს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა ამ 

საბაზისო დოკუმენტის დამტკიცება მხოლოდ ტექნიკური საკითხი უნდა ყოფილიყო. 

თუმცა, ანტიდისკრიმინაციული კანონი ლამის ჩავარდნის საშიშროების ქვეშ დადგა 

უმრავლესობაში არსებული უთანხმოების გამო. კერძოდ, საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის და საზოგადოების ნაწილის პროტესტის გამო,137 ბევრი 

კონსერვატორულად განწყობილი „ქართული ოცნების“ დეპუტატი წინააღმდეგი იყო 

მხარი დაეჭირა წარმოდგენილი ფორმით ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტისათვის, 

რომელშიც ისინი ქვეყანაში სოდომიზაციის წახალისების მცდელობას ხედავდნენ. 

მაგალითად, „ქართული ოცნების“ დეპუტატ გედევან ფოფხაძის განცხადებით „თუ 

სინოდი იტყვის, არ დაუჭიროთ მხარიო, მე მრევლი ვარ და ნამდვილად არ ვაპირებ 

მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან კონფლიქტში შევიდე იმის გამო, რომ ასეთი რედაქცია 

                                                           
135 North Atlantic Treaty Organization, “Relations with Georgia”, 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm (last updated on 22 June 2018). 
136 European Commission, First Progress Report on the Implementation by Georgia of the Action Plan on Visa 
Liberalisation (Brussells: EC, 2013). 
137 „საპატრიარქო ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის წინააღმდეგ გამოდის“, Civil Georgia, 28 აპრილი 

2014, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=28122.  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=28122


30 
 

იყოს. არ დავუჭერ, მე რა ძალა მადგია? გიჟი ვარ, მართლმადიდებლურ ეკლესიას 

დავუპირისპირდე იმის გამო?“138  

ხელისუფლებაში ევროინტეგრაციის უპირობო მომხრეები პრაქტიკულად თავდაცვით 

რეჟიმში ცდილობდნენ თავიანთი კოლეგების დარწმუნებას, რომ ამ დოკუმენტის მიღება 

ფორმალური აუცილებლობა იყო შენგენის ქვეყნებთან ვიზალიბერალიზაციის მისაღებად, 

და არა ვთქვათ იმიტომ, რომ ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა ქვეყნის და 

კოალიცია „ქართული ოცნების“ მთავარი პრიორიტეტია. საბოლოოდ, 

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება მხოლოდ მკაცრი პარტიული 

დისციპლინის ხარჯზე მოხერხდა. მაგალითად, „რესპუბლიკური პარტიის“ ერთ-ერთი 

ლიდერის და იმ პერიოდში კოალიცია „ქართული ოცნების“ დეპუტატის დავით 

ბერძენიშვილის განცხადებით, „ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება იყო 

იმის შედეგი, ბიძინა ივანიშვილმა რესპუბლიკურ პარტიას რომ დაუჯერა და შემდეგ სულ 

თითის ქნევით მოთხოვა პარტია "ქართულ ოცნებას" მხარი დაუჭირეთო“.139 საინტერესოა 

ისიც, რომ კანონის მიღებიდან მოკლე ხანში უმრავლესობის ზოგიერთი დეპუტატი (მაგ. 

სოსო ჯაჭვლიანი) საჯაროდ სინანულს გამოთქვამდა თავის დროზე 

ანტიდისკრიმინაციული კანონის მხარდაჭერისათვის.140  

ზემოთ მოყვანილი მაგალითები ცხადყოფს, რომ საქართველოში გატარებული ბევრი 

დემოკრატიული რეფორმა ხშირად არის არა ქვეყნის შიგნით არსებული დემოკრატიული 

პროცესების ბუნებრივი გაგრძელება და მათი კანონმდებლობაში ასახვისაკენ მიმართული 

ძალისხმევის შედეგი, არამედ ხელისუფლების მცდელობა დაარწმუნოს ევროპელი 

პარტნიორები იმაში, რომ ქვეყანა ასრულებს ევროპული ინტეგრაციისათვის საჭირო, 

მისთვის დასახულ ფორმალურ, ტექნიკურ პარამეტრებს. ეს რაღაცით გავს მე-20 საუკუნის 

70-80-იან წლებში საბჭოთა საქართველოს მთავრობის ურთიერთობას კრემლთან, როდესაც 

საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მაღალჩინოსნები ხუთწლიანი გეგმების 

თითქოსდა გადაჭარბებით შესრულებისათვის ცდილობდნენ ცენტრიდან გარდამავალი 

წითელი დროშის და სხვადასხვა ორდენების მოპოვებას. ამავე დროს, საბჭოთა კავშირის 

მასშტაბით, საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული რესპუბლიკათაგანი, 

და აქ ნაწარმოები პროდუცქციის დიდი ნაწილი კი საკმაოდ უხარისხო.  

დასავლური ინტეგრაციის გზაზე ევროპულ და ჩრდილო-ატლანტიკურ ორგანიზაციებში 

გაწევრიანება არის საგარეო პოლიტიკის ძალიან საჭირო, მაგრამ ქვეყნის 

დემოკრატიზაციის კუთხით მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის საკითხი. საქართველოს 

თუნდაც ევროკავშირში და ნატოში პირდაპირი გაწევრიანებით, ის ავტომატურად 

დემოკრატიული, სამართლებრივი და ეკონომიკურად წარმატებული სახელმწიფო ვერ 

გახდება. სინამდვილეში, ქვეყნის რეალური დემოკრატიზაციის პროცესი დამოკიდებული 

არის არა ევროპულ ინისტიტუტებში გაწევრიანებაზე ან მათთან მჭიდრო 

თანამშრომლობაზე, არამედ ქვეყნის შიდადემოკრატიულ განვითარებაზე. ამისათვის კი 

                                                           
138 „ფოფხაძე: მე ახლა დეპუტატობას მართლმადიდებლობა მირჩევნია“, Netgazeti, 16 აპრილი 2014, 

http://netgazeti.ge/news/31018/.  
139 დავით ბერძენიშვილი, „ანტიდისკრიმინაციული კანონი იყო იმის შედეგი, ივანიშვილმა რესპუბლიკურ 

პარტიას რომ დაუჯერა", ესაუბრა ნინო ქეთელაური, რეზონანსი, 21 სექტემბერი 2016, 

http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=2&id_artc=30715.  
140 სოსო ჯაჭვლიანი, „სოსო ჯაჭვლიანი „ანტიდისკრიმინაციული კანონის“ მხარდაჭერას საჯაროდ ინანიებს 

და მასში ცვლილებების შეტანას ითხოვს!“, ესაუბრა ჯაბა ხუბუა, რეპორტიორი, 29 სექტემბერი 2015, 

http://reportiori.ge/old/news_print.php?id=77200&lang=1.  

http://netgazeti.ge/news/31018/
http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=2&id_artc=30715
http://reportiori.ge/old/news_print.php?id=77200&lang=1


31 
 

აუცილებელია ქვეყანაში კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, ხელისუფლების რეალური 

დაყოფა, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება, ძალოვანი სტრუქტურების 

დეპოლიტიზაცია, სახელმწიფო უწყებებში ნეპოტიზმის და კორუფციის დონის 

მინიმუმამდე დაყვანა, განათლების და მეცნიერების სისტემაში რადიკალური რეფორმების 

გატარება და მათთვის დაფინანსების მკვეთრი გაზრდა, და ა.შ. ამ რეფორმების სწორი და 

შეუქცევადი გატარების ფონზე ქართული საზოგადოება და ზოგადად ქვეყანა 

თანდათანობით თავად გახდება იმ ფასეულობების და სისტემის მატარებელი რაზეც 

დაფუძნებულია თანამედროვე დასავლური სამყარო, და ისეთი სახელმწიფოთაშორისო 

გაერთიანება, როგორიცაა ევროკავშირი. ამის შემდეგ, ევროპულ და ჩრდილო-

ატლანტიკურ ინსტიტუტებში გაწევრიანება მხოლოდ ფორმალობად და პოლიტიკური 

ნების საკითხად დარჩება. 

მაგალითისათვის ავიღოთ ისეთი სახელმწიფოები, როგორებიც არიან კანადა, ავსტრალია 

და ახალი ზელანდია. გავლენიანი ბრიტანული ჟურნალის „ეკონომისტის“ და ერთ-ერთი 

ყველაზე ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციის „ფრიდომ 

ჰაუსის“ (Freedom House) ბოლო ანგარიშების თანახმად დემოკრატიის და თავისუფლების 

კუთხით სამივე ეს სახელმწიფო მსოფლიო ქვეყნების რეიტინგის პირველ ათეულში 

არიან.141 გეოგრაფიულად არცერთი ამ სახელმწიფოთაგანი ევროპის ნაწილი არ არის. 

შესაბამისად, სურვილის შემთხვევაშიც კი, ისინი ევროპულ სტრუქტურებში 

ფორმალურად ვერ გაწევრიანდებიან. თუმცა, თუკი ამ სახელმწიფოების პოლიტიკურ 

წყობას და საზოგადოების სამოქალაქო კულტურას დავაკვრიდებით, ისინი ტიპიური 

„ევროპული“, ლიბერალურ-დემოკრატიული სახელმწიფოები არიან. მაგრამ, არც კანადა, 

არც ავსტრალია და არც ახალი ზელანდია დემოკრატიულ და სამართლებრივ 

სახელმწიფოებად არ ჩამოყალიბებულან ევროკავშირთან ურთიერთობით ან ბრიუსელის 

რეკომენდაციით გატარებული რეფორმების შედეგად. დემოკრატიულობა ამ ქვეყნების 

შიდაპოლიტიკური არჩევანია, და ამას რომელიმე ევროპულ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში 

გაწევრიანებასთან ან მათთან თანამშრომლობასთან არანაირი პირდაპირი კავშირი არ აქვს. 

 

 

 

ზოგადად, ღარიბ ქვეყნებში ძალიან რთულია დემოკრატიული წყობის, როგორც 

დამყარება, ასევე მისი შენარჩუნება. ასეთ ქვეყნებში, როგორც წესი, ჭირს სახელმწიფო 

ინსტიტუტების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა, საჯარო სექტორში კორუფციის 

და ნეპოტიზმის აღმოფხვრა, განათლების სისტემაში რეფორმების გატარებისთვის საჭირო 

ინვესტიციების მოძიება, და ა.შ. უფრო მეტიც, მასლოუს საჭიროებების იერარქიის თეორიას 

თუ გავითვალისწინებთ,142 ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნის ხელისუფლებისათვის 

არანაკლებ რთულ ამოცანას წარმოადგენს დემოკრატიული ფასეულობების 

მნიშვნელობაში და უპირატესობაში დაარწმუნოს სოციალურად შეჭირვებული 

                                                           
141 The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017: Free Speech under Attack (London: The Economist, 2018) 

5, http://pages.eiu.com/rs/753-riq-438/images/democracy_index_2017.pdf; Freedom House, “Freedom in the World: 

Table of Country Scores”, https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-table-country-scores.  
142 Abraham Maslow, “A Theory of Human Motivation”, Physological Review 50, no. 4 (1943): 370-396. 

ეკონომიკა, რელიგია და დემოკრატია 

http://pages.eiu.com/rs/753-riq-438/images/democracy_index_2017.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-table-country-scores
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მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელთა მთავარი საზრუნავი ფიზიკური 

გადარჩენაა.  

მეტიც, ცნობილი ამერიკელი-პოლონელი პოლიტიკის მეცნიერის, ადამ პრზევორსკის 

თანახმად, იმ დროს როდესაც მდიდარ, დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ხელისუფლების 

ცვლილებით დემოკრატიულ წყობას არაფერი არ ემუქრება, ღარიბ, დემოკრატიულ 

სახელმწიფოებში ყოველთვის არსებობს იმის ალბათობა, რომ ისინი კვლავ 

ავტორიტარული გახდნენ. იმავე პრზევორსკის თანახმად, დემოკრატიიდან 

ავტორიტარიზმისაკენ გადასვლის შანსი მით უფრო იზრდება თუ ქვეყანაში მთლიანი 

შიდა პროდუქტის მოცულობა ერთ სულ მოსახლეზე 6,000 აშშ დოლარზე დაბალია.143 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, მსოფლიო ბანკის 2017 წლის მონაცემებით, 

საქართველოში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 4,078 აშშ დოლარი იყო, რაც ქვეყანაში არსებულ 

ისედაც სუსტი დემოკრატიული ინსტიტუტების სტაბილურობას კიდევ უფრო მოწყვლადს 

ხდის. 

რა შანსი აქვს საქართველოს, რომ იყოს ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფო და 

ამავე დროს დემოკრატიული? ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, მისი მიზანია, რომ 2030 

წლისათვის ქვეყნის არსებული მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 4,000 აშშ 

დოლარიდან 12,000 აშშ დოლარამდე გაიზარდოს, რაც ქვეყანაში დემოკრატიის 

განმტკიცებას შეუწყობს ხელს.144 ქვეყანამ „ქართული ოცნების“ მმართველობის პირობებში, 

რომც მოახერხოს მსგავსი ეკონომიკური სასწაულის მიღწევა 2030 წლისათვის (რაც ბევრი 

ფაქტორის გათვალისწინებით პრაქტიკულად შეუძლებელია), არანაირი გარანტია არ 

არსებობს იმის, რომ ამით საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი დღევანდელთან 

შედარებით ბევრად გაუმჯობესდება. ამის კარგი მაგალითია ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკა, სადაც მიუხედავად ბოლო რამდენიმე ათწლეულში ქვეყნის ეკონომიკის 

ძალიან სწრაფი ზრდისა, ჩინეთის მმართველ „კომუნისტურ პარტიას“ ქვეყანაში 

დემოკრატიული რეფორმების გატარებაზე დღემდე დიდად არ უზრუნავს.145 გარდა ამისა, 

არც ჩინეთის მზარდ საშუალო ფენაში146 (რომელიც ტრადიციულად დემოკრატიაზე 

გადასვლის წინაპირობად ითვლება) შეინიშნება დიდი მოთხოვნა ქვეყანაში დასავლური 

ტიპის დემოკრატიის შექმნაზე, რისი დიდი იმედი და მოლოდინი არსებობდა კლასისკური 

მოდერნიზაციის თეორიის მიმდევრებს შორის ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში.147 მსგავსი 

მაგალითია რუსეთიც, სადაც საშუალო კლასის დიდი ნაწილი ისევ პუტინის რეჟიმს უჭერს 

                                                           
143 Adam Przeworski, “Democracy and Economic Development”, in Edward D. Mansfield and Richard Sisson (eds.), The 
Evolution of Political Knowledge: Democracy, Autonomy, and Conflict in Comparative and International Politics 

(Columbus: The Ohio State University Press, 2004), 300-338; Adam Przeworski et al (eds.), Democracy and 
Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 

2000). 
144 „ბიძინა ივანიშვილი ბოლოდროინდელ მოვლენებს აფასებს და პრიორიტეტებზე საუბრობს“, Civil.ge, 25 

ივლისი 2018, https://civil.ge/ka/archives/247402. 
145 Jie Chen, Middle Class without Democracy: Economic Growth and the Prospects for Democratization in China 

(Oxford: Oxford University Press, 2013). 
146 სხვადასხვა კვლევების თანახმად, 2022 წლისათვის ჩინეთში ქვეყნის ურბანული მოსახლეობის 76 

პროცენტი (დაახლოებით 550 მილიონი ადამიანი) საშუალო ფენას მიეკუთვნებოდეს იქნება. Dominic Barton, 

Yougang Chen, and Amy Jin, “Mapping China's Middle Class”, McKinsey Quarterly (June 2013), 

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class. 
147 მოდერნიზაციის თეორიის შესახებ, იხილეთ Seymour M. Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: 

Economic Development and Political Legitimacy”, American Political Science Review 53, no. 1 (1959): 69-105; 

Seymour M. Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981).  

https://civil.ge/ka/archives/247402
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class
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მხარს, განსაკუთრებით მის ნეოიმპერიულ საგარეო პოლიტიკას.148 იგივე შეიძლება ითქვას 

ეკონომიკურად მძლავრ სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე (მაგ. ყატარი, საუდის არაბეთი, 

ქუვეითი, და არაბეთის გაერთიანებული ემირატები), რომლებიც მსოფლიოში ერთ-ერთი 

ყველაზე ავტორიტარული სახელმწიფოები არიან,149 ხოლო მათი ღრმად 

კონსერვატორული და რელიგიური კულტურის ბევრი ელემენტი ხშირად შეუთავსებელია 

დასავლეთის ლიბერალური დემოკრატიის ფასეულობებთან.150  

ამგვარად, როგორც მსოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 

აუცილებლად არ მოასწავებს მის დემოკრატიზაციას, თუკი ამ პროცესს თან არ ახლავს: (1) 

ქვეყნის მმართველ ელიტაში რეალური დემოკრატიული რეფორმების გატარების 

პოლიტიკური ნება; (2) ხელისუფლების მიერ ქვეყნის მზარდი ფინანსური შემოსავლების 

სამართლიანი გადანაწილება, როგორც მოსახლეობაში ასევე დემოკრატიის 

განვითარებისათვის საჭირო სფეროებში (მაგ. განათლების სისტემაში); (3) ქვეყნის მთავარი 

პოლიტიკური ძალების ძალისხმევა ხელი შეუწყონ საზოგადოებაში სამოქალაქო 

ცნობიერების და ტოლერანტობის კულტურის ამაღლებას.  

რა ვითარებაა ამ მხრივ საქართველოში? ის, რომ ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი 

პოლიტიკური ძალები არ არიან დაინტერესებული საქართველოში ჭეშმარიტი 

დემოკრატიზაციის პროცესით ამაზე საუბარი წინა თავებში გვქონდა, და ამიტომ ამ 

საკითხზე აქ არ შევჩერდებით. რაც შეეხება ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ 

თანასწორობას, მიუხედავად ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქვეყანაში მიღწეული 

გარკვეული ეკონომიკური ზრდისა (მაგ. 2003 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 

ერთ სულ მოსახლეზე დღევანდელთან შედარებით ოთხჯერ და უფრო მეტჯერ ნაკლები 

იყო),151 მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეს გაუმჯობესება საკუთარ თავზე არ უგვრძნია. 

აღნიშნული პროცესით ძირითადად მოსახლეობის შეძლებულმა და მეტ-ნაკლებად 

შეძლებულმა ფენებმა ნახეს სარგებელი. მაგალითად, 2017 წლის მონაცემებით ქვეყნის 

მოსახლეობის 21,9 პროცენტი სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით ცხოვრობდა,152 

საშუალო ფენა ქვეყანაში ისევ ძალიან მცირერიცხოვანია,153 და რაც ყველაზე სავალალოა, 

დღემდე ვერ ხერხდება მდიდრებს და ღარიბებს შორის არსებული შემოსავლების 

უთანასწორობის ხელშესახები შემცირება.154  

შესაბამისად, თუ ქვეყანაში დღეს არსებული ტენდენცია მომავალ წლებშიც გაგრძელდება, 

საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა ერთ სულ მოსახლეზე, რომც მიაღწიოს 12,000 

აშშ დოლარს 2030 წლისათვის, ეს სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამით მოსახლეობის 

ძირითადი ნაწილის კეთილდღეობა სამჯერ გაიზრდება. როგორც დღეს, ამით ძირითადად 

                                                           
148 Jill Dougherty, “Russia's Middle Class: We Don’t Blame Putin”, CNN, 10 December 2015, 

https://edition.cnn.com/2015/12/10/europe/russian-middle-class-putin/index.html.  
149 The World Bank, “GDP Per Capita (Current US$): All Countries and Economies”, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017. 
150 Farid Zakaria, “Islam, Democracy, and Constitutional Liberalism”, Political Science Quarterly 119, no. 1 (2004): 1-20. 
151 The World Bank, “GDP Per Capita (Current US$)”. 
152 საქსტატი, „ცხოვრების დონე“, http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=187&lang=geo.  
153 „საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 0.6%-ს აქვს თვეში 5,000 ლარზე მეტი შემოსავალი“, ტაბულა, 28 

თებერვალი 2018, http://tbl.ge/2t1g.  
154 ნათია ლომიძე, „მცირე ჯგუფი შემოსავლების უდიდეს ნაწილს ითვისებს“, რეზონანსი, 14 ივნისი 2017, 

http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=3&id_artc=36825; მერაბ კაკულია, ნოდარ კაპანაძე, და ლალი 

ქურხული, ქრონიკული სიღარიბე და შემოსავლების უთანაბრობა საქართველოში (თბილისი, ფრიდრიხ 

ებერტის ფონდი, 2017), http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/13977.pdf.  

https://edition.cnn.com/2015/12/10/europe/russian-middle-class-putin/index.html
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=187&lang=geo
http://tbl.ge/2t1g
http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=3&id_artc=36825
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/13977.pdf
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ისევ ქვეყნის მოსახლეობის მცირე, შეძლებული და მეტ-ნაკლებად შეძლებული ნაწილი 

იხეირებს, მდიდრებს და ღარიბებს შორის არსებული სოციალური უთანასწორობა კი 

სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

პერსპექტივა კიდევ უფრო პესიმისტურად გამოიყურება თუ გავითვალისწინებთ ქვეყანაში 

არსებულ დემოგრაფიულ პრობლემებს (მოსახლეობის მკვეთრი შემცირება, და ასევე 

დაბერება),155 რუსეთის მიერ ქვეყნის ნაწილის ოკუპაციას და მისივე მხრიდან, როგორც 

მინიმუმ სიტუაციის დესტაბილიზაციის მუდმივ საფრთხეს.156 

ავტორიტარულ ან ნაწილობრივ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, როდესაც მმართველი 

ელიტა ვერ ახერხებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკურმა განვითარებამ მოიცვას მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი, მისი უმთავრესი საზრუნავი ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, 

ხდება საკუთარი კეთილდღეობის შენარჩუნებაზე ფიქრი. მაგალითად, ქვეყანაში 

სოციალური ბუნტის ან არჩევნებში დამარცხების თავიდან ასაცილებლად, ხელისუფლებამ 

შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს ძალოვანი სტრუქტურების პირადი შემადგენლობის, 

როგორც რაოდენობა, ასევე მათი დაფინანსებაც. ამის კარგ მაგალითად გამოდგება, 2018 

წლის მაისში და ივნისში თბილისში დაწყებული სპონტანური საპროტესტო აქციების 

საპასუხოდ, „ქართული ოცნების“ მთავრობის მიერ მიღებული მყისიერი გადაწყვეტილება, 

რომ ამა წლის 1 ივლისიდან პოლიციის 13,000 თანამშრომლისათვის ხელფასი 

ერთდროულად 250 ლარით გაეზარდა.157 მსგავს პრაქტიკას მიმართავდა „ნაციონალური 

მოძრაობის“ ხელისუფლებაც. მაგალითად, 2011 წლის 26 მაისს, რუსთაველის გამზირზე 

მომიტინგეთა დარბევის სანაცვლოდ მხოლოდ კონსტიტუციური უსაფრთხოების 

დეპარტამენტის თანამშრომლებზე პრემიის სახით გაიცა დაახლოებით 900 ათასი ლარი.158 

თავის მხრივ, როდესაც მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს იმის განცდა, რომ ისინი ქვეყნის 

ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარების ნაწილი არიან და რომ მათ ხმას არჩევნებში რაიმე 

წონა აქვს, მათ უჩნდებათ სრული აპათია საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ. ამიტომაც არის, 

რომ ბევრი ქართველისათვის საქართველო ეს მათი ქვეყანაა/სამშობლოა (იგულისხმება მთა-

ბარი, ფოლკლორი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, სამზარეულო, და ა.შ.), მაგრამ 

მათ არ აქვთ შეგრძნება, რომ ეს მათი სახელმწიფოა (იგულისხმება მოქალაქეების მიმართ 

ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება, კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა, 

თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში ხმის მიცემის შესაძლებლობა, და ა.შ). ეთნიკური 

უმცირესობების დიდ ნაწილში კი ხშირად გაუცხოება არსებობს, როგორც სახელმწიფოს 

მიმართ, ასევე ქვეყანასთან. ყოველივე ეს პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის 

დემოკრატიული საზოგადოების არსთან, რომელიც თანაბარუფლებიანი მოქალაქეების 

კრებულს წარმოადგენს. 

                                                           
155 საქსტატი, „1994-2014 წლების ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების გადაანგარიშება“, 18 მაისი 2016, 

http://www.geostat.ge/?action=news&lang=geo&npid=1295; ბარტ დე ბრუნი და მაკა ჭითანავა, მოსახლეობის 
დაბერება და ხანდაზმულები საქართველოში (თბილისი, საქსტატი, 2017) 

http://georgia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2.%20Ageing_GEO_Print%20_F_1.pdf.  
156 მაგ. იხ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების 

კონცეფცია“, http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurityConcept.aspx.  
157 „გახარია: 1 ივლისიდან 13 200 პოლიციელს ხელფასი 250 ლარით გაეზრდება“, ტაბულა, 19 ივნისი 2018, 

http://tbl.ge/2zen. 
158 საქართველოს პროკურატურა, „პროკურატურამ ე.წ. 26 მაისის საქმეზე ყოფილი მაღალჩინოსნები 

ბრალდებულად სცნო“, 20 სექტემბერი 2016, http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=1012.  

http://www.geostat.ge/?action=news&lang=geo&npid=1295
http://www.geostat.ge/?action=news&lang=geo&npid=1295
http://georgia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2.%20Ageing_GEO_Print%20_F_1.pdf
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurityConcept.aspx
http://tbl.ge/2zen
http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=1012
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ქვეყანაში კიდევ უფრო რთულად არის საქმე სამოქალაქო და დემოკრატიული კულტურის 

განვითარებასთან დაკავშირებით, რომლის გარეშეც დემოკრატიული სახელმწიფოს 

მშენებლობა პრაქტიკულად შეუძლებელია. კერძოდ, დამოუკიდებლობიდან 

მოყოლებული დღემდე, ქვეყანაში ელიტარული კორუფციის არსებობა, სახელმწიფო 

უწყებებში გაბატონებული ნეპოტიზმი, პროდასავლურობისა და დემოკრატიის სახელით 

ხელისუფლებაში მოსული პოლიტიკოსების მიერ არჩევნების მანიპულაცია, 

დაუსჯელობის იმუნიტეტით სარგებლობა, და საკუთარ თავზე გამოწერილი პრემიებით 

და დანამატებით გამდიდრება, საზოგადოების სოციალურად მოწყვლად ნაწილში იწვევს 

დემოკრატიის და დასავლური ფასეულობების დისკრედიტაციას. ამასთან ერთად, 

ქვეყანაში განათლების ხარისხის და პოლიტიკური კულტურის დაბალი დონე, სიღარიბის 

ზრდა და მასთან დაკავშირებული უიმედობის განცდა ხელს უწყობს მოსახლეობაში 

რელიგიურობის დონის ზრდას. ამიტომ გასაკვირი არ არის, თუ რატომ სარგებლობს 

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, 

სხვა ინსტიტუტებს შორის, ქვეყანაში ყველაზე მაღალი ნდობით.159 

თავის მხრივ, თავისი შინაარსით საკმაოდ კონსერვატორულ საქართველოს 

მართლმადიდებელ ეკლესიას და კერძოდ საპატრიარქოს, რომელსაც საკმაოდ ძლიერი 

სოციალური დასაყრდენი და გავლენა გააჩნია ქართულ მოსახლეობაში, წლიდან-წლამდე 

ეზრდება ამბიცია მეტი გავლენა იქონიოს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. მაგალითად, 

საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, რომ საპატრიარქო საზოგადოებაში ახდენს ქვეყანაში 

კონსტიტუციური მონარქიის დამყარების საჭიროების აზრის კულტივირებას, რამაც წესით 

კიდევ უფრო უნდა გაზარდოს ეკლესიის როლი და გავლენა სახელმწიფოში.160 მეტიც, ამ 

მიზნისათვის, 2009 წელს საპატრიარქოს მხარდაჭერით დააქორწინეს ბაგრატიონების 

შთამომავლები ანა და დავითი, რომელთა შვილი, გიორგი, 2013 წელს პატრიარქმა 

ნათლობისას უფლისწულად შერაცხა.161  

გარდა ამისა, ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ბევრი მღვდელმსახურისათვის 

უცხო არ არის დასავლეთის და დასავლური ღირებულებების ღია კრიტიკა.162 როგორც 

ზემოთ იყო აღნიშნული, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღების ერთ-ერთი 

ყველაზე აქტიური მოწინააღმდეგე ქვეყანაში სწორედ, რომ საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესია იყო. საპატრიარქო ასევე არ ერიდება პირდაპირი შეტევა 

მიიტანოს ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებაზე. მაგალითად, 2009 წელს ის 

უხეშად ჩაერია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკაში და ზეწოლით 

აიძულა მისთვის მიუღებელი გადაცემის –– „საქართველოს დიდი ათეული“ –– ფორმატის 

შეცვლა.163 2018 წლის მაისში კი, საპატრიარქოს კრიტიკისათვის, საზოგადოებას 

                                                           
159 The International Republican Institute, “Public Opinion Survey: Residents of Georgia”, 10-22 April 2018, pg. 4-5, 

http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf.  
160 „ილია მეორე საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის შემოღების ინიციატივით გამოდის“, Civil 
Georgia, 8 ოქტომბერი 2007, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=16296; „ილია II: კონსტიტუციურ მონარქიას 

სიმშვიდე შემოაქვს ქვეყანაში“, ტაბულა, 18 ივნისი 2017, http://www.tabula.ge/en/node/121208.  
161„ბაგრატიონების შთამომავლის ნათლობას პატრიარქმა ისტორიული აქტი უწოდა“, Netgazeti, 3 ნოემბერი 

2013, http://netgazeti.ge/news/26871/. 
162 მაგ. იხ. „მეუფე სპირიდონი: სასულიერო პირი არ არის ის, ვისაც დასავლეთი ურჩევნია!“, ტაბულა, 12 

მარტი 2018, http://tbl.ge/2tug; „მღვდელი: რაც უფრო დავუახლოვდებით ევროპას, მით მეტად დავშორდებით 

ქრისტეს“, ტაბულა, 4 ივნისი 2015, http://tbl.ge/4ex. 
163 „საზოგადოებრივი მაუწყებელი გადაცემის ფორმატს ცვლის“, Civil Georgia, 23 იანვარი 2009, 

https://old.civil.ge/geo/article.php?id=20402.  

http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=16296
http://www.tabula.ge/en/node/121208
http://netgazeti.ge/news/26871/
http://tbl.ge/2tug
http://tbl.ge/4ex
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=20402
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ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის ბოიკოტისაკენ მოუწოდა.164 საპატრიარქოში ასევე არ 

ერიდებიან საპატიო აუდიენცია მოუწყონ იმ პირებს, რომლებიც ცნობილი არიან თავიანთი 

ანტი-დასავლური, ანტი-დემოკრატიული და ადამიანთა უფლებების შემლახველი 

განცხადებებით და ქმედებებით.165  

იმის შიშით, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ღია მხარდაჭერა არ 

გამოუცხადოს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს, რაც მნიშვნელოვანად გაართულებს 

ნებისმიერი მმართველი პარტიისათვის ძალაუფლების შენარჩუნებას, „ქართული 

ოცნების“ ხელისუფლება (მისი წინამორბედის მსგავსად) ცდილობს მოიპოვოს 

საპატრიარქოს კეთილგანწყობა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი მისადმი სხვადასხვა 

დათმობების გზით. მაგალითად, ყოველწლიურად ხელისუფლება უსიტყვოდ თანხმდება 

საპატრიარქოს მოთხოვნაზე სახელმწიფო (როგორც, ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი) 

ბიუჯეტიდან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მრავალმილიონიან 

დაფინანსებაზე, ხშირად ასევე საჩუქრად გადასცემს მას ასობით ჰექტარ მიწის ნაკვეთს, 

სინოდის წევრებისათვის ყიდულობს ძვირადღირებულ ავტომობილებს, და ა.შ.166 მეტიც, 

იმის შიშით, რომ საპატრიარქომ ოფიციალურად კითხვის ქვეშ არ დააყენოს საქართველოს 

ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის მიზანშეწონილობა და ასევე არ დასვას 

მართლმადიდებელ რუსეთთან მჭიდრო კავშირის აუცილებლობის საკითხი, 

ხელისუფლების ხელშეწყობით ხდება მაღალი რანგის სასულიერო პირებისათვის 

სპეციალური ვიზიტების ორგანიზება, მაგალითად, ბრიუსელში ნატოს და ევროკავშირის 

სათავო ოფისებში, ამერიკის კონგრესში, და ა.შ.167  

ქვეყანაში ეკლესიის მზარდი გავლენის ერთ-ერთი ნათელ მაგალითს ასევე წარმოადგენს 

წამყვანი საინფორმაციო სააგენტოების მიერ არა მარტო პატრიარქის არამედ 

ეპისკოპოსების და სხვა შედარებით დაბალი რანგის სასულიერო პირების ქადაგებების 

შინაარსის დღის მთავარ ამბებად გაშუქებაც.168 მეტიც, ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე 

კითხვად გაზეთს, „კვირის პალიტრას“, სპეციალური განყოფილებაც კი აქვს სათაურით 

„რას გვეტყვი მამაო“, სადაც სხვადახვა სასულიერო პირები პასუხს სცემენ მკითხველის 

შეკითხვებს.169 ზოგადად, მსგავსი პროცესები დამახასიათებელია აგრარულ-ფეოდალური 

ტიპის სახელმწიფოებისათვის, რომლებსაც მოდერნიზაციის პროცესი გავლილი ან 

დასრულებული არ აქვთ. დღევანდელ მსოფლიოში ეს ძირითადად გვხდება ისლამურ 

სახელმწიფოებში (მაგ. ირანის ისლამური რესპუბლიკა), სადაც პოლიტიკასა და რელიგიას 

შორის მკვეთრი ზღვარი პრაქტიკულად არ არსებობს. საქართველოში, რომ დაახლოებით 

მსგავსი პროცესები მიმდინარეობს ამის აღიარება 2017 წლის ივლისში იმ დროს პრემიერ-

                                                           
164 „საპატრიარქომ "რუსთავი 2"-ს ბოიკოტი გამოუცხადა“, რადიო თავისუფლება, 24 მაისი 2018, 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/29247892.html.  
165 „ე.წ. ქართველთა მარშის წევრები პატრიარქთან“, ტაბულა, 23 ივლისი 2017, http://tbl.ge/2f4i.  
166 ნინო ბაქრაძე, „საპატრიარქოს კაპიტალი“, Netgazeti, 4 აგვისტო 2017, http://netgazeti.ge/news/211930/.  
167 „ვაშინგტონში მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების ვიზიტი დაიწყო“, ტაბულა, 26 ნოემბერი 2017, 

http://tbl.ge/2n6f; საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, „საპატრიარქოს დელეგაციის 

ვიზიტი ბრიუსელში“, 12 ნოემბერი 2016, http://infocenter.gov.ge/514-sapatriarqos-delegaciis-viziti-briuselshi.html. 
168 მაგ. იხ. „მეუფე იაკობმა საკვირაო ქადაგებაში ნაციონალური მოძრაობა გააკრიტიკა“, Civil Georgia, 7 ივლისი 

2014, https://old.civil.ge/geo/article.php?id=28443; „მეუფე შიომ საკვირაო ქადაგებისას წარმატებასა და 

ძალაუფლების შესახებ ისაუბრა“, რუსთავი 2, 25 მარტი 2018, http://rustavi2.ge/ka/news/99941; „არქიმანდრიტმა 

იოანე მჭედლიშვილმა მრევლს მოუწოდა, პატრიარქის ჯანმრთელობისთვის ილოცონ“, GHN, 12 თებერვალი 

2017, http://www.ghn.ge/com/news/view/169135. 
169 კვირის პალიტრა, „რას გვეტყვი მამაო“, https://www.kvirispalitra.ge/component/questions/?view=questions.  

https://www.radiotavisupleba.ge/a/29247892.html
http://tbl.ge/2f4i
http://netgazeti.ge/news/211930/
http://tbl.ge/2n6f
http://infocenter.gov.ge/514-sapatriarqos-delegaciis-viziti-briuselshi.html
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=28443
http://rustavi2.ge/ka/news/99941
http://www.ghn.ge/com/news/view/169135
https://www.kvirispalitra.ge/component/questions/?view=questions
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მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, გააკეთა, როდესაც შემდეგი განაცხადა: „მიუხედავად 

იმისა, რომ დღეს სახელმწიფო და ეკლესია არის დამოუკიდებელი, საქართველოში 

სეკულარიზმი თავისი კლასიკური გაგებით უადგილოა“.170 

ისტორიაში პრაქტიკულად არ მოიძებნება პრეცედენტი, როდესაც მძლავრ რელიგიურ 

ინსტიტუტს საკუთარი ინიციატივით შეეზღუდოს ან დაეთმოს საკუთარი გავლენა ქვეყნის 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საქართველოში, სადაც კონსტიტუციით ეკლესია გამოყოფილია 

სახელმწიფოსაგან, ნებსით თუ უნებლიეთ, თავად საერო ხელისუფლება უწყობს ხელს 

ეკლესიის მზარდ გავლენას ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებზე. თუ გავითვალისწინებთ 

საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში არსებული გავლენიანი კონსერვატორი 

ჯფუფების მიერ ბოლო წლებში გაკეთებულ პოლიტიკური განცხადებების შინაარს და მათ 

მიერ ჩადენილ არაერთ ადამიანის უფლებების შემლახველ ქმედებებს, ისინი ძნელად თუ 

გამოდგებიან ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის პარტნიორებად ქვეყანაში 

დემოკრატიული ფასეულობების დანერგვის საქმეში. პირიქით, ეკლესიაში მათი გავლენის 

ზრდასთან ერთად, ქართულ საზოგადოებაში კიდევ უფრო გაძლიერდება 

არალიბერალური ჯგუფები, რაც კიდევ უფრო შეამცირებს ქვეყანაში ლიბერალური 

დემოკრატიის შექმნის ისედაც მიზერულ პერსპექტივას.  

 

 

 

დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, საქართველოს ყველა ხელისუფლება თავს 

დემოკრატიული ღირებულებების მიმდევრად აცხადებდა. ამავე დროს, ყოველი ახალი 

ხელისუფლება წინა ხელისუფლებას ავტორიტარულად რაცხავდა. სინამდვილეში, 

საქართველოში რეალური დემოკრატია არასოდეს ყოფილა. თუკი დამოუკიდებლობის 

პირველ ათ - თხუთმეთ წელიწადში, პოსტ-საბჭოთა ტრანზიციის პერიოდისათვის 

დამახასიათებელი სირთულეების გათვალისწინებით, ჯერ კიდევ შეიძლებოდა 

გარკვეული გამართლება მოძებნოდა ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების სუსტ 

ფუნქციონირებას, დღეს უკვე, დამოუკიდებლობიდან 27 წლის თავზე, ეს არგუმენტი 

სრულიად უადგილოა. ქვეყანაში დღეს არსებული დემოკრატიის ხარისხის ყველაზე 

ობიექტურ შეფასებად შეიძლება ჩაითვალოს ჟურნალ „ეკონომისტის“ და ორგანიზაცია 

„ფრიდომ ჰაუსის“ უკანასკნელი დასკვნა, რომლის თანახმად საქართველო მიეკუთვნება 

ე.წ. ჰიბრიდულ რეჟიმებს (მართული დემოკრატიის ალტერნატიული ტერმინი), 

რომლებიც ავტორიტარიზმის და დემოკრატიის ნაზავს წარმოადგენენ.171  

რატომ ხდება, რომ სხვა ჰიბრიდული რეჟიმების მსგავსად საქართველოს ყველა 

ხელისუფლება ასე დაჟინებით ცდილობს საკუთარი თავის რეალურ დემოკრატიად 

წარმოჩენას, როგორც საკუთარი მოსახლეობის, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების 

თვალში? დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე მეცნიერების თანახმად, ცივი ომის 

დასრულების შემდეგ ბევრმა ავტორიტარმა ლიდერმა ჩათვალა, რომ არსებულ მსოფლიო 

                                                           
170 „პრემიერი: ეკლესიას უდიდესი ძალა გააჩნია, საქართველოში სეკულარიზმი უადგილოა“, ტაბულა, 23 

ივლისი 2017, http://tbl.ge/2f49. 
171 The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017, 7, 29; Freedom House, “Nations in Transit 2018: Georgia”, 

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/georgia.  

დასკვნა 

http://tbl.ge/2f49
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წესრიგში ხელისუფლების შენარჩუნება ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა 

დემოკრატიული ინსტიტუტების მანიპულაციით ვიდრე ტრადიციული, რეპრესიული 

პოლიტიკის გატარებით. მაგალითად, ფსევდო მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარებით, 

ავტორიტარული რეჟიმები ბევრად უფრო მარტივად ახერხებენ საკუთარი 

ხელისუფლებისათვის ლეგიტიმაციის მოპოვებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის 

ფარგლებს გარეთ. გარდა ამისა, მსოფლიო პოლიტიკაში დასავლეთის ქვეყნების გავლენის 

გათვალისწინებით, ნებისმიერი განვითარებადი ქვეყნისათვის ბევრად უფრო მარტივია 

მოახდინოს თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში ინტეგრაცია თუკი ის თავს 

დემოკრატიად წარმოაჩენს (მაგ. მოახდენს ხელისუფლების ფორმალურ დაყოფას, 

პერიოდულად ჩაატარებს არჩევნებს, და ა.შ). ეს ფაქტორი მით უფრო მნიშვნელოვანია 

თუკი მოცემული განვითარებადი ქვეყნის ხელისუფლება დიდად არის დამოკიდებული 

დასავლეთიდან მიღებულ საგარეო დახმარებაზე, რომელიც ხშირად გარკვეული 

წინაპირობების შესრულების ფონზე გაიცემა.172 მაგალითად, როგორც ზემოთ იყო 

აღნიშნული, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკურლების გაფორმებისათვის და 

შენგენის ქვეყნებთან უვიზიმო რეჟიმის ამოქმედებისათვის, საქართველოს 

ხელისუფლებას მოუწია გარკვეული დემოკრატიული რეფორმების გატარება ქვეყანაში, 

რომლებიც სხვა შემთხვევაში შეიძლება დღის წესრიგშიც კი არ დამდგარიყო.  

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლება (ისევე, როგორც მისი წინამორბედები), რომელიც 

ბევრად არის დამოკიდებული დასავლეთის დახმარებაზე (მაგ. რუსეთის ღია სამხედრო 

აგრესიის შეკავებაში, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების საკითხში, 

ქვეყნისათვის ფინანსური დახმარების გამოყოფაში, სამხედრო ძალების მოდერნიზაცია-

აღჭურვაში, და ა.შ.), იძულებულია ანგარიში გაუწიოს დასავლეთის მოთხოვნას ქვეყანაში 

გარკვეული დემოკრატიული სტანდარტების არსებობაზე. სხვა შემთხვევაში, მან შეიძლება 

გაიზიაროს შევარდნაძის ხელისუფლების ბედი, როდესაც, 2003 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებისას დასავლეთის ბევრმა ქვეყანამ, განსაკუთრებით კი ამერიკის შეერთებულმა 

შტატებმა, უარი განაცხადა შეგუებოდნენ მმართველი „მოქალაქეთა კავშირის“ 

სასარგებლოდ არჩევნების მორიგ მასიურ გაყალბებას.173 

მეორეს მხრივ, საქართველოში, სადაც პერიოდულად ხდება ხოლმე ოპოზიციის მიერ 

ორგანიზებული ხელისუფლებით უკმაყოფილო მოსახლეობის მასიური საპროტესტო 

გამოსვლები, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ცდილობს თავად წარმოაჩინოს 

საკუთარი თავი ხალხის ნების გამომხატველად. ამ ლეგიტიმაციის მისაღწევად კი იყენებს 

არჩევნებს, სადაც მმართველი პარტიისათვის სასარგებლო მედია-გარემოს და პარტიული 

დაფინანსების პირობებში, და სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 

ხარჯზე, „ქართული ოცნების“ გამარჯვების შანსი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე 

ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიის. მეტიც, დღევანდელი ხელისუფლების ყოფილი თუ  

მოქმედი ლიდერების მტკიცებით, ქვეყანაში დემოკრატიის ერთადერთი გარანტი პარტია 

„ქართული ოცნება“ არის. მაგალითად, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი 

ღარიბაშვილის, თქმით, „„ქართული ოცნება“ არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, 

                                                           
172 Andrea Kendall-Taylor and Erica Frantz, “Mimicking Democracy to Prolong Autocracies”, The Washington 
Quarterly 37, no. 4 (2014): 71-84; Lee Morgenbesser, “Elections in Hybrid Regimes: Conceptual Stretching Revived”, 

Political Studies 62, no. 1 (2014): 21-36. 
173 რიჩარდ მაილსი, „რიჩარდ მაილსი ვარდების რევოლუციას იხსენებს“, ესაუბრა ია მეურმიშვილი, ამერიკის 
ხმა, 25 ნოემბერი 2013, https://www.amerikiskhma.com/a/richard-miles-interview/1796864.html; OSCE, “Georgia: 

Parliamentary Elections, 2 November 2003”, https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/57867.  

https://www.amerikiskhma.com/a/richard-miles-interview/1796864.html
https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/57867
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რომელსაც შეუძლია ქვეყნის დემოკრატიულად მართვა“.174 „ქართული ოცნების“ 

გენერალური მდივნის, კახა კალაძის განცხადებით კი, დღევანდელი მმართველი პარტია 

არის ქვეყნის მთავარი მონაპოვარის, თავისუფლების და დემოკრატიის, გარანტი.175 

თავის მხრივ, ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური ძალები და უპირველეს ყოვლისა 

„ნაციონალური მოძრაობა“, რომელსაც ხელისუფლებაში ყოფნის ცხრა წლიანი 

გამოცდილება აქვს, ხელისუფლებაში მოსვლას დემოკრატიის და სამართლებრივი 

სახელმწიფოს შექმნის ლოზუნგით ცდილობენ.176 ამგვარად, ვიღებთ სიტუაციას, როდესაც 

ქვეყნის ყველა მთავარი პოლიტიკური ძალა, დღესაც და წარსულშიც, ოფიციალურად 

დემოკრატიული ღირებულებების ერთგული იყო, მაგრამ ამავე დროს ქვეყანა 

საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით ყოველთვის არშემდგარ დემოკრატიად 

ითვლებოდა. ეს აიხსნება იმით, რომ ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორის 

ხელისუფლებისათვის „ბრძოლა“ ხდება და ხდებოდა ქვეყანაში არა უკეთესი და ეფექტური 

დემოკრატიული მმართველობის დამყარებისათვის, არამედ ძირითადად ძალაუფლების 

მოპოვებისათვის, და ქვეყნის შეზღუდული რესურსების კონტროლისათვის. აქვე 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ძალაუფლებისათვის ბრძოლა სულაც არ ნიშნავს იმას, 

რომ ამა თუ იმ პარტიის ლიდერებს თეორიულადაც კი არ სურთ ქვეყნის განვითარება. 

ყველა ხელისუფლებას, მათ შორის ავტორიტარულ და ტოტალიტარულ რეჟიმებსაც, 

რასაკვირველია სურთ, რომ მათი ქვეყანა წარმატებული იყოს, თუმცა, იმ პირობით, რომ 

ხელისუფლების სადავეებს თავად შეინარჩუნებენ.  

დასასრულს, ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური ძალების საქმიანობის ხარისხის და 

მოსახლეობის პოლიტიკური კულტურის დონის გათვალისწინებით, საქართველო 

დემოკრატიის და ეკონომიკური განვითარების კუთხით დღეს იმყოფება ბუნებრივ 

მდგომარეობაში. მეტიც, ნაშრომში განხილული ფაქტორების გათვალისწინებით, ამ 

ეტაპზე არანაირი საფუძველი არსებობს, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა ამ კუთხით ახლო 

მომავალში უკეთესობისაკენ შეიცვლება. ზოგადად, თუ მმართველ ელიტას ქვეყანაში 

დემოკრატიული რეფორმების გატარების პოლიტიკური ნება არ აქვს, საზოგადოების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი თავისით დემოკრატიულ ტრანსფორმაციას ვერ მოახერხებს. 

მსოფლიოში მიმდინარე დემოკრატიულმა პროცესებმა შეიძლება ქვეყნის დემოკრატიულ 

განვითარებაზე გარკვეული გავლენა იქონიოს, მაგრამ ეს საერთო შიდა სურათს დიდად 

ვერ შეცვლის. ისტორიულად, დემოკრატიის მამოძრავებელი ძალა ნებისმიერ 

საზოგადოებაში ყოველთვის ადგილობრივი ელიტები იყვნენ. ამის მაგალითად 

გამოდგება, სუბ-საჰარული აფრიკის ბევრი ქვეყანა, რომლებმაც 1950-60-იან წლებში 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, ხელისუფლებაში დემოკრატიული სლოგანებით 

                                                           
174 ირაკლი ღარიბაშვილი, „არჩევნებზე გამოჩნდა, რომ ხალხი ენდობა ღირსეულ კანდიდატებს“, For.ge, 16 

ივნისი 2014, http://www.for.ge/top_news.php?news_id=2276. 
175 „კახა კალაძე - ჩვენი მთავარი მონაპოვარი - თავისუფლება, დემოკრატია უნდა შევინარჩუნოთ და ამის 

გარანტი არის პარტია „ქართული ოცნება““, ინტერპრესნიუსი, 18 სექტემბერი 2016, 

http://new.ipn.ge/ka/article/397581. 
176 მაგ. იხ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” წესდება“, http://unm.ge/ge/about-us/cesdeba; ევროპული საქართველო, „მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანება „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის წესდება“, 

http://www.europeangeorgia.ge/about-us/cesdeba; ცესკო, „პოლიტიკური გაერთიანება „საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსის“ წესდება“, https://partylists.cec.gov.ge/uploads/82/16.patriottaaliansi.pdf.   
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მოსული არაერთი მთავრობა გამოიცვალეს, ქონდათ პერიოდული ეკონომიკური 

წარმატებებიც, მაგრამ საერთო ჯამში ეს ქვეყნები განვითარების და დემოკრატიის კუთხით  

ბევრად შორს არ წასულან. თუ საქართველოში, რეალური და თანმიმდევრული 

დემოკრატიული რეფორმები არ გატარდა, ქვეყანას კიდევ დიდხანს მოუწევს „გასაოცარ 

დემოკრატიაში“ ცხოვრება, მიუხედავად იმისა თუ ვინ იქნება ხელისუფლების სათავეში.  

 

 

 

 

 

 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და ანალიტიკური 

ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების 

ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური 

კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტის  შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

გრიგოლ უბირია, “მართული დემოკრატიის ტყვეობაში: რატომ ვერ შედგა ქართული დემოკრატია? “, კვლევითი 

დოკუმენტი # 9, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, სექტემბერი 2018. 
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