
  

 
ივნისი 2020 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

ექსპერტთა კომენტარი 
გამოცემა #11 
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დემოკრატიისთვის 
 

 
ბოლო ათი წლის მანძილზე საქართველოში სულ უფრო და უფრო გააქტიურდნენ პოპულისტური 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფები. ამ ჯგუფებიდან ზოგიერთი არაფორმალური სახით არსებობს სოციალურ 
მედიაში, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული, როგორც პოლიტიკური 
პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ან მედიაორგანიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯგუფები 
ერთმანეთისგან რიგი ასპექტებით განსხვავდებიან, მათ აერთიანებთ ეთნიკურ-რელიგიური აქცენტები და 
ანტიგლობალისტური, ანტილიბერალური, ანტიიმიგრაციული და ევროსკეპტიკური განწყობები. 
 
მაშინ, როცა ამ ჯგუფების მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციები და კონტრდემონსტრაციები 
ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა საქართველოში, მთავრობის რეაქცია, როგორც წესი, პასიურია. ზოგიერთ 
შემთხვევაში მთავრობის პოზიცია ნაციონალისტურად განწყობილი პოპულისტური ჯგუფების 
ქმედებების მიმართ აღქმულია, როგორც ხელშემწყობი. ნაციონალისტური პოპულიზმის შემდგომმა 
გაძლიერებამ შესაძლოა, ძირი გამოუთხაროს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ნორმატიულ 
და ფუნქციურ საფუძველს, როგორც ეს ზოგიერთი სხვა ქვეყნის შემთხვევაში მოხდა. ამასთან, ამგვარმა 
ტენდენციამ თეორიულად შესაძლოა, ეჭვქვეშ დააყენოს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური 
უმრავლესობის ერთიანი პოზიცია ევროპული ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით და გამოიწვიოს ამ 
დისკურსის სამთავრობო დონეზე შეღწევა.  
 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) თხოვნით, ქართველმა და ამერიკელმა ექსპერტებმა 
უპასუხეს შემდეგ შეკითხვებს: 
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1. რა გავლენას ახდენს ნაციონალისტური და პოპულისტური დისკურსი კანონის უზენაესობასა და 
უმცირესობის უფლებებზე საქართველოში?  

2. ნაციონალისტურად განწყობილი პოპულისტური ჯგუფების შემდგომი გაძლიერების შემთხვევაში, 
რამდენად შეძლებენ ისინი საქართველოს საგარეო ორიენტაციაზე გავლენის მოხდენას?  

3. რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, პოლიტიკურმა პარტიებმა და სამოქალაქო საზოგადოებამ სულ 
უფრო და უფრო აქტიური და მნიშვნელოვანი ნაციონალისტურ-პოპულისტური ჯგუფების 
საპასუხოდ? 
 

 
 

დოქტ. ლინკოლნ მიტჩელი (Dr. Lincoln Mitchell) - 
უფროსი მკვლევარი, არნოლდ ზალცმანის ომისა და 
მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტი, კოლუმბიის 
უნივერსიტეტი 
 
სამწუხაროდ, პოპულისტური, ნაციონალისტური, 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების პოზიციების გაძლიერება არ 
არის მხოლოდ ქართული ფენომენი. ბოლო წლებში ამგვარი 
რამ ბევრ სხვა სახელმწიფოშიც მოხდა. ზოგიერთ ქვეყანაში, 
განსაკუთრებით კი აშშ-ში, ამ ჯგუფებმა მოახერხეს ქვეყანაში 
ყველაზე გავლენიან პოზიციებზე მათი წარმომადგენლების 
არჩევა.  
 

მე, როგორც დიდი ხნის გარე დამკვირვებელს, ყოველთვის მაოცებდა საქართველოს რთული და 
გარკვეულწილად პარადოქსული დამოკიდებულება ნაციონალიზმის მიმართ. ერთი მხრივ, ქართული 
ნაციონალიზმისა და ქართული სიამაყის ძლიერი განცდა აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ ქართველი 
ერი გადარჩენილიყო საუკუნეების მანძილზე. მეორე მხრივ, ქართულ ნაციონალიზმს ყოველთვის გააჩნდა 
ბნელი მხარე, რომელსაც არც თუ ისე ხშირად ახსენებენ ხოლმე. მაგალითად, აღსანიშნავია ეთნიკური 
უმცირესობების დაბალი ინტეგრაციის დონე ქვეყნის პოლიტიკურ, სამოქალაქო თუ კომერციულ  
ცხოვრებაში. კიდევ უფრო შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ ამ საკითხებს იშვიათად ახსენებენ 
ადგილობრივი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები და საერთაშორისო აქტორები, რომლებიც 
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობას ისახავენ მიზნად. 
 
ნაციონალისტურად განწყობილი ექსტრემისტული ჯგუფების გაძლიერება რთული ამოცანის წინაშე 
აყენებს საქართველოს პოლიტიკურ და სამოქალაქო მმართველ წრეებს, რადგან მათი აქტივობების 
პირდაპირი ჩახშობა ლიბერალურ დემოკრატიულ ფასეულობებს ეწინააღმდეგება. მეტიც, ხისტმა 
მიდგომამ, საბოლოო ჯამში, შესაძლოა, უკუშედეგი გამოიღოს. ამ ჯგუფებს, რომელთაგან ბევრს, 
სავარაუდოდ, მოსკოვი უმაგრებს ზურგს, შეუძლიათ, სერიოზული დარტყმა მიაყენონ საქართველოს 
საგარეო პოლიტიკასა და ქვეყნის შიდა სტაბილურობას. ამის პასუხია - ინიციატივის ხელში აღება. 
ხელისუფლებამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ ტოლერანტული, მრავალფეროვანი საქართველოს უფრო 
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დამაჯერებელი ხედვა უნდა წარმოადგინონ და ხაზი გაუსვან იმას, თუ რა სარგებელს მიიღებს აქედან 
თითოეული ქართველი. თუმცა, ეს მარტივი ნამდვილად არ იქნება და დასჭირდება დრო და ძალისხმევა. 

 
 
 
 

მაიკლ ჩეჩირე (Michael Cecire) - ევრაზიის 
დემოკრატიული უსაფრთხოების ქსელის (EDSN) 
დირექტორი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის 
პროექტი, თბილისი 
 
რადიკალური დისკურსის პოტენციური გავრცელება ახდენს 
ექსკლუზიური, ანტისოციალური და ძალადობრივი 
შეხედულებების ნორმალიზაციას და, აქედან გამომდინარე, 
ცვლის საჯარო პოლიტიკის შემუშავების დინამიკას. 
საქართველოში ექსტრემისტულ პარტიებს პოლიტიკური 
ძალაუფლება არ გააჩნიათ. მათი წარმომადგენლობა 
პარლამენტში შეზღუდულია, ხოლო მათი ფარული 
პოლიტიკური ძალაუფლება უფრო აბსტრაქტულია, ვიდრე 

რეალური. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არ წარმოადგენენ საფრთხეს, თუმცა არსებობს მათი ძალაუფლების 
გაზვიადების რისკიც. 
 
თუ საქართველოს მთავრობაში ან სამოქალაქო საზოგადოებაში ამგვარი ელემენტების რაოდენობა 
კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწევს, ამან შეიძლება, საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზეც იქონიოს გავლენა 
და ერთსულოვანი პროდასავლური ორიენტაციიდან სხვა ალტერნატივებზე გადაიტანოს აქცენტი. 
აღსანიშნავია, რომ ამას ხელს, გარკვეულწილად, დასავლეთის პოზიციაც უწყობს, რადგან მათი მხრიდან 
არ არსებობს კონკრეტული ხედვა იმ გზასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველომ უნდა გაიაროს 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სრულფასოვან ინტეგრაციამდე, რაც ლიბერალურ რეფორმებს მეტ 
სტიმულს მისცემდა.  
 
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველოში არსებულმა ორგანიზაციებმა ამგვარ ძალებს იდეების 
დონეზე უნდა გაუწიონ წინააღმდეგობა და ნათლად წარმოაჩინონ ნაციონალისტური და პოპულისტური 
იდეების სიმყიფე. აუცილებელია მკაცრი ჩარჩოების დაწესება პოპულისტური და ნაციონალისტური 
ჯგუფებისა და მათი ქმედებების მიმართ, თუმცა მათ წინააღმდეგ პირდაპირი რეპრესიების 
განხორციელება არ უნდა მოხდეს, რადგან ეს მხოლოდ გაზრდის საზოგადოების უკმაყოფილებას და 
ამგვარ ჯგუფებს აიძულებს, რომ უფრო ფარულად  დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, რაც მათ კიდევ უფრო 
დამოკიდებულსა და ღიას გახდის უცხოური გავლენისადმი. ამის ნაცვლად, საჭიროა საზოგადოების 
უკმაყოფილების გამომწვევი მიზეზების გამოვლენა და აღმოფხვრა; ასევე, პოპულისტური ენერგიის 
მიმართვა უნდა მოხდეს საქვეყნო მნიშვნელობის ისეთი პროექტებისკენ, როგორიცაა ეკონომიკური 
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განვითარება და სოციალური კეთილდღეობა. ეს არის გამოწვევა, რომლის წინაშეც არამარტო 
საქართველო, არამედ დასავლეთის ქვეყნებიც არიან. 
 
 

 
 

დოქტ. მაქს ფრასი (Dr. Max Fras) - ევრაზიის 
დემოკრატიული უსაფრთხოების ქსელის (EDSN) წევრი, 
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი,თბილისი 
 
ნაციონალისტური და პოპულისტური დისკურსი 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს კანონის უზენაესობაზე 
საქართველოში. ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა დაგვანახა, 
რომ ქართული ოცნების მთავრობა „მემარჯვენეობისკენ 
იხრება“ ღირებულებითი და კულტურული ორიენტაციის 
თვალსაზრისით. ნაციონალისტურად განწყობილი 
პოპულისტები განსაზღვრავენ დღის წესრიგს, ხოლო 
ხელისუფლება უბრალოდ პასიური შემსრულებლის 
როლშია.  

 
ეპიდემიამ და იზოლაციის რეჟიმმა დაგვანახა, რომ ხელისუფლებას არ სურს და არ შეუძლია, რომ 
წინააღმდეგობა გაუწიოს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ძალაუფლებას მაშინაც კი, 
როდესაც სხვა რელიგიური ორგანიზაციები და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა საფრთხის წინაშეა. 
ტყეების გადაცემასთან დაკავშირებულმა ბოლოდროინდელმა კანონმდებლობამ კი, კიდევ ერთხელ 
დაადასტურა, რომ ხელისუფლება მზად არის გააფორმოს ალიანსი ეკლესიასთან პოლიტიკური 
სარგებლის მიღების მიზნით, სავარაუდოდ, ნაციონალისტურად განწყობილი მემარჯვენე 
ექსტრემისტების გულის მოგების მიზნით.  
 
ნაციონალისტური და პოპულისტური დისკურსის გაძლიერების მიუხედავად, როგორც ჩანს, არ არსებობს 
პირდაპირი საფრთხე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრინციპებისთვის. ყველა ძირითადი 
პოლიტიკური პარტია, პატრიოტთა ალიანსის გარდა, ევროკავშირთან, აშშ-სთან და ნატოსთან მჭიდრო 
თანამშრომლობას ემხრობა.   
 
ხელისუფლებამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ ყურადღება უნდა მიმართონ განათლებასა და 
მედიაწიგნიერებისკენ, რათა ხელი შეუწყონ საზოგადოებას, რომ მათ მოახდინონ ინფორმაციის ანალიზი 
და რეალური ახალი ამბები დეზინფორმაციისგან განასხვაონ. მათ უნდა გამოავლინონ ყალბი და 
ექსტრემისტული ინფორმაცია სოციალური მედიის კომპანიებთან თანამშრომლობით და დაიცვან 
ანტიდისკრიმინაციული და სიტყვის თავისუფლების კანონმდებლობა. სამოქალაქო საზოგადოებამ პასუხი 
ხელისუფლებას უნდა მოთხოვოს, როდესაც ყალბი ინფორმაციის გავრცელებას ხელს თავად მთავრობა 
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უწყობს. სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობის ხარისხი დაბალია და სულ უფრო და უფრო 
იკლებს. ხელისუფლებამ და სასამართლომ უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ კანონის უზენაესობის პრინციპი 
დაცული იყოს და რომ კანონის დამრღვევ ორგანიზაციებსა თუ ინსტიტუციებს დაეკისროთ შესაბამისი 
პასუხისმგებლობა. 

 

 
 
 

დოქტ. ლაშა ტუღუში – ევროპული ინიციატივა -
ლიბერალური აკადემია თბილისი, დირექტორი 
 
ნაციონალისტურ-პოპულისტური დისკურსი საკმაოდ 
სერიოზული გამოწვევაა საქართველოში, როგორც 
კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით, ასევე 
ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის 
კუთხით. კორონავირუსის ეპიდემიის პერიოდში 
განვითარებული მოვლენები ამის თვალსაჩინო 

მაგალითია, როდესაც ეთნიკური უმცირესობების მიმართ აგრესიული განცხადებები გავრცელდა. ამას 
მოჰყვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა კომენტარები, სადაც მათ გააკრიტიკეს ქართული 
სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის დამოკიდებულება და მიდგომა უმცირესობების მიმართ. ასეთი 
მოვლენები ართულებს საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესს და აძლიერებს ნაციონალისტურ-
პოპულისტურ ტენდენციას.   
 
ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული საკითხები. ერთი 
მხრივ, პრობლემულია, როდესაც ეს ჯგუფები სცილდებიან გამოხატვის თავისუფლების ფორმალურ და 
სამართლებრივ ჩარჩოებს. თუმცა, მეორე მხრივ, გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები საკმაოდ 
კომპლექსური საკითხია, რომელიც მოიცავს სასამართლო სტანდარტს, სასამართლოს საქმიანობის 
ხარისხს, კანონმდებლობის ხარისხს და ა.შ.  
 
ნაციონალისტური პოპულიზმის ზრდა, რა თქმა უნდა, ძირს უთხრის საქართველოს პროდასავლურ, 
ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით აღებულ ორიენტაციას. ნაციონალისტურ-პოპულისტური 
ჯგუფები ანტიდასავლური რიტორიკითა და ქმედებებით გამოირჩევიან. მათი ნარატივები, იდეები და 
ქმედებები წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის დასავლურ საგარეო ორიენტაციასთან და კითხვის ნიშნის 
ქვეშ აყენებს დასავლურ ფასეულობებს.   
 
ერთი რამ ცხადია, უნდა მოხდეს ნაციონალისტურ-პოპულისტური მზარდი ტენდენციის სათანადოდ 
აღმოფხვრა განათლების სისტემის რეფორმითა და მათი რიტორიკის პროაქტიული დაბალანსების გზით.   
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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.  
 
პუბლიკაცია მომზადდა „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ (NED) მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული 
მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი 
დემოკრატიისთვის“ და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 
 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
 
“ნაციონალისტური პოპულიზმის ზრდა საქართველოში: შედეგები ქართული დემოკრატიისთვის”, 
ექსპერტთა კომენტარი #11, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ივნისი 2020.  
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