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ჩარლზ ჰ. ფეირბენქს ჯუნიორი 2006 წლიდან ცხოვრობს თბილისში და ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში მუშაობს პროფესორად, საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა სისტემების 

სპეციალიზაციით. ამავდროულად, ფეირბენქსი ჰიუდსონის ინსტიტუტის უფროსი 

მკვლევარია. მანამდე, იგი გახლდათ  საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარ-პროფესორი 

და ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის დირექტორი 

ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ინსტიტუტში. ასევე, იგი მუშაობდა ამერიკის შეერთებული 

შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში მდივან-თანაშემწის მოადგილედ და გახლდათ 

დეპარტამენტის პოლიტიკის განმსაზღვრელი გუნდის წევრი. ამას გარდა, ფეარბენქსი 

ასწავლიდა იეილისა და ტორონტოს უნივერსიტეტებში პოლიტიკის მეცნიერების 

ფაკულტეტზე.

GIP: თქვენ საქართველოში დიდი ხანია  

ცხოვრობთ. გთხოვთ, გვესაუბროთ 

საქართველოს პოლიტიკური განვითარების 

ზოგად ტენდენციებზე. შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ დემოკრატიზაციის პროცესი ვითარდება, 

თუ საქმე უფრო მეტად წრიულ პროცესთან 

გვაქვს? 

 

ჩ.ფ.: ეს პროცესი წრიულია. პროდასავლური 

გზა (რომელიც მოიცავს დემოკრატიზაციასაც,  

 

მაგრამ არ აღწერს, თუ რა არის ის) უსაფრთხოდ  

მეჩვენება. საოცარია, რომ ქართული ოცნება ამ 

გზას მიჰყვება, მიუხედავად იმისა, რომ 

პარტიას ჰყავს გუნდის წევრები, რომლებსაც 

ნამდვილად არ იზიდავს დასავლეთი. 

მართალია, ხშირად ვხვდებით საბჭოთა 

ნოსტალგიას, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, 

პროდასავლური მიმართულება დღეს მაინც 

ყველაზე აქტუალურია.  
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პატრიოტთა ალიანსის შედეგები, რომელსაც 

ბევრი ადამიანი მათ წარმატებად აღიქვამდა და 

შეშფოთებასაც გამოთქვამდა ამის გამო, 

საბოლოო ჯამში, არც იმდენად წარმატებული 

იყო, თუკი გავითვალიწინებთ საბჭოთა 

ნოსტალგიის პოტენციალს, ქართულ 

ნაციონალიზმსა და ეკლესიის პოლიტიკას. მე 

ვიტყოდი, რომ დემოკრატიის პროცესი არის 

ორი ნაბიჯი წინ და ერთი – უკან. ჩემი აზრით, 

მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამინდელი 

მთავრობა ნელ–ნელა უფრო მეტად 

ავტორიტარული ხდება, ის მაინც გაცილებით 

ნაკლებად ავტორიტარულია, ვიდრე 

ნაციონალური მოძრაობა იყო, განსაკუთრებით 

2008–2012 წლებში. მაშინ საქართველოს 

ჰყავდა, როგორც მე მას ვუწოდებ, 

ქარიზმატული დიქტატორი, რომელიც 

ხალხშიც პოპულარობით სარგებლობდა, და 

ასევე ჰყავდა ისეთი თანაგუნდელები, 

როგორიცაა მერაბიშვილი, რომელიც თვლიდა, 

რომ ტერორი, როგორიცაა ხალხის ბიზნესის 

კონფისკაცია, წამება  და სხვა ეფექტურად 

შეიძლება იყოს გამოყენებული. 

 

როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს ნამდვილად 

წრიული პროცესია. საქართველომ 

ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ერთპარტიული 

მმართველობის დაძლევა. ჯერ კიდევ 1918 

წლიდან საქართველოში ერთპარტიული 

მმართველობა გვაქვს. ის, რაც ხდება 1992 

წლიდან, არის მემკვიდრეობა იმ მასიური 

სახალხო რევოლუციების, რომლის შედეგადაც 

მოდიოდნენ ხალხის უმრავლესობით 

მხარდაჭერილი მთავრობები, რომელთაც არ 

ჰყავდათ ძლიერი ოპოზიცია. იგივე შემთხვევა 

გვაქვს დღესაც. 

 

 

GIP: მასობრივ სახალხო რევოლუციებში, 

პირველ რიგში, ალბათ იმ ეროვნულ  

მოძრაობას გულისხმობთ, რომელის 

შედეგადაც ზვიად გამსახურდია მოვიდა 

ქვეყნის სათავეში. (ჩ.ფ.: დიახ) თუმცა, იგივეს 

ალბათ ვერ ვიტყვით შევარდნაძეზე, ის არ იყო 

სახალხო ტალღაზე მოსული ლიდერი, რადგან 

მასობრივი სახალხო რევოლუცია არ იყო ის 

გზა, რომლითაც მან ძალაუფლება მოიპოვა. თუ 

ეს ასე არ არის? 

  

ჩ.ფ.: ჩემი აზრით, ეს ასე არ არის. ეს შეიძლება 

მცირე ჯგუფებისგანაც წამოსულიყო. იმ 

პერიოდში ხალხის საზოგადოებრივი აზრი, 

რომელსაც ძირითადად თბილისის ელიტა 

შეადგენდა, და მეტი წონაც ჰქონდა, 

გამსახურდიას წინააღმდეგ იყო მიმართული, 

რადგან ის უფრო და უფრო მეტად 

ავტორიტარული მმართველი ხდებოდა.  

თუმცა, რა თქმა უნდა, შევარდნაძის 

ხელისუფლებაში მოსვლა ყველაზე 

ნაკლებადაა სახალხო რევოლუცია: აქ საქმე 

უფრო სამხედრო სახელმწიფო 

გადატრიალებასთან გვაქვს, რომელსაც 

ხალხისგანაც ჰქონდა მხარდაჭერა. 

 

 

GIP: ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

საქართველომ გამოიარა მინიმუმ სამი, ან 

შეიძლება ოთხი სახალხო რევოლუცია 1990–

იანი წლების შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, 

რამდენად სტაბილურია დღევანდელი 

მთავრობა? და არსებობს თუ არა ეჭვი, რომ 

ძალაუფლებას სრულიად ახალი პარტია 

მოიპოვებს? 

 

ჩ.ფ.: სწორედ ასე მოხდება, რადგან ქართული 

ოცნება  არაპოპულარულია, რაღაც მხრივ 

იმაზე ნაკლებად პოპულარულიც, ვიდრე ამას 

იმსახურებს. ხალხისგან ხშირად მოისმენთ, 

რომ “ისინი არაფერს აკეთებენ”; რომ 

“მთავრობას სულელები მართავენ”- ეს გვესმის 

ყოველთვის და ამაში არის რაღაც სიმართლეც. 

მაგრამ, მათი მხრიდან სერიოზულ მიღწევად 

შეიძლება ჩაითვალოს ნაციონალური 
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მოძრაობის მიერ შექმნილი სახელმწიფოს 

მართვა სასტიკი დესპოტიზმის გარეშე. 

 

თუმცა, ჩემი აზრით, ნაციონალური მოძრაობა 

დღემდე არაპუპულარულია და ამით შეიძლება 

აიხსნას უკანასკნელი არჩევნების შედეგებიც. 

თუ ეს პარტია არის ალტერნატივა, მაშინ ხალხი 

ხმას ისევ ქართულ ოცნებას მისცემს. ასევე 

აღსანიშნავია რომ თუ მთავრობა ძალიან 

ცუდად არ იქცევა ბევრი ადამიანი 

ერთპარტიულობის წინააღმდეგი სულაც არ 

არის. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ  ხალხს არ 

აქვს დიდი მოლოდინი მთავრობისგან. მათ 

შეუძლიათ, მთავრობა ძალიან 

არადამაკმაყოფილებლად შეაფასონ, მაგრამ 

მაინც მას მისცენ ხმა. მათთვის მთავრობა 

აუცილებლად ნიშნავს რომ ის უნდა იყოს 

ცუდი.  

 

 

GIP: ალბათ სწორედ ეს მოხდა 2016 წელს, არა? 

მიუხედავად პარტიის არაპუპულარობისა, მათ 

გაიმარჯვეს (ჩ.ფ.: დიახ.) მაგრამ როდესაც 

პარტია ქვეყნის სათავეში ძალიან დიდხანს, 

მაგალითად, რვა წელზე მეტს რჩება, ბოლოს ის 

ხალხს უკვე ბეზრდება.  

 

ჩ.ფ.: დიახ, ეს ზუსტად ასეა. საბოლოოდ, 

დავინახავთ ქართული ოცნების 

პოპულარობის კიდევ უფრო სწრაფ ვარდნას. 

შემაშფოთებელი კი ისაა , რომ პოპულარობის 

სწრაფი ვარდნა  განხორციელდება ეფექტური 

და ადეკვატური ოპოზიციის არსებობის 

გარეშე.  

 

 

GIP: როგორ ფიქრობთ, არსებობს იმის 

საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რეიტინგის ასეთი 

ვარდნა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე 

მოხდება?  

 

ჩ.ფ.:  დიახ, ასე ვვარაუდობ, თუმცა, წინა 

არჩევნების დროს შევცდი, რადგან 

ვფიქრობდი, რომ ქართულ ოცნებას 

პრობლემები შეექმნებოდა, მაგრამ ეს ასე არ 

მოხდა. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი 

რვა წლის განმავლობაში ეს მაინც მოხდება. 

ასეთივე გამოცდილება გვაქვს შეერთებული 

შტატებში – მეორე ვადა ყოველთვის 

ინსტრუქციულია. ისტორიას თუ 

გადავხედავთ, ყოველი მეორე ვადა იყო ბევრად 

უარესი, და გამოირჩეოდა გადაღლილობით, 

იდეების დეფიციტით, როგორც წესი, 

სერიოზული სკანდალებითაც… რაც უფრო 

დასუსტდება ნაციონალური მოძრაობა, ბიძინა 

ივანიშვილსაც უფრო ნაკლები  ინტერესი 

ექნება ჩართული იყოს ამ ყველაფერში და  

ბოლოს ის უბრალოდ დაიღლება პოლიტიკით. 

 

 

GIP: ცოტა ივანიშვილზეც ვისაუბროთ. თქვენ 

სამი წლის წინ სტატია გამოაქვეყნეთ 

დემოკრატიის ჟურნალში. ამ სტატიაში 

ივანიშვილის გადაწყვეტილებას პრემიერ 

მინისტრის პოსტის დატოვების შესახებ მხარი 

დაუჭირეთ. მაგრამ იმავე სტატიაში ასევე 

გვხვდება გაფრთხილება იმ საშიშროებების 

შესახებ, რაც არაფორმალურ მმართველობას 

მოჰყვება. სამწუხაროდ, ბიძინა ივანიშვილი 

დღემდე აგრძელებს საკუთარი ძალაუფლების 

გამოყენებას ფარდის მიღმა. ზუსტად არ 

ვიცით, თუ რა დონის ძალაუფლებაზეა 

საუბარი, რადგან გამჭვირვალე არაფერია. 

როგორ შეაფასებდით მის როლს დღეს წინა 

წლებთან შედარებით? 

 

ჩ.ფ.: არამგონია, ის ჩართული იყოს 

ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებში და 

ვფიქრობ, მას არ მოსწონს პოლიტიკა, მაგრამ 

მიაჩნია რომ ეს ყველაფერი მისი მიღწევა და 

პასუხისმგებლობაა. კახა კალაძის თბილისის 

მერად წარდგენა ძალიან საინტერესო 

გადაწყვეტილებაა. კალაძე ბევრად უფრო 

დამოუკიდებელი პოლიტიკოსია, ვიდრე 

[ყოფილი პრემიერ მინისტრი ირაკლი] 
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ღარიბაშვილი ან [ამჟამინდელი პრემიერ 

მინისტრი გიორგი] კვირიკაშვილი, რაც 

ივანიშვილისგან კონტროლის დათმობაზე 

მიუთითებს.  

 

 

GIP: შეიძლება ესეც ერთგვარი ტენდენციაა? 

 

ჩ.ფ.: ვფიქრობ, პარტიის ლოგიკა ასეთია, რომ 

ის მთლიანად ჩამოიშლება ივანიშვილის 

გარეშე. პარტიის ბევრი წევრი მისგან ელოდება 

გადაწყვეტილებების მიღებას და, შესაბამისად, 

ის ასე უბრალოდ ვერ გაქრება პოლიტიკიდან. 

რაღაც მომენტში მან შეიძლება თქვას: 

“დავიღალე ამ ყველაფრით, აღარ ვაპირებ 

მონაწილეობას”, მაგრამ ეს მომენტი ჯერ კიდევ 

შორსაა. 

 

 

GIP: დღეს გვაქვს ასეთი სიტუაცია – 

ივანიშვილი აგრძელებს არაფორმალურ 

მმართველობას. თქვენი ანალიზის მიხედვით, 

თუკი ის უკან დაიხევს და აღარ 

უხელმძღვანელებს ქართულ ოცნებას, ეს 

შექმნის დიდ ვაკუუმს და პარტია დაიშლება. 

მოკლე ვადაში ალბათ ეს ქაოსსაც გამოიწვევს, 

ასეა? 

 

ჩ.ფ.: დიახ. არსებობს მოსაზრება, რომ 

სახელმწიფოებრიობას და საქართველოს 

დამოუკიდებლობას საფრთხე ემუქრება. 

ძალიან შთამბეჭდავია იმ სახელმწიფოს 

უწყვეტობა, რომელიც სააკაშვილმა შექმნა. 

ვგულისხმობ, რომ თანამედროვე გაგებით 

სახელმწიფო, როგორც ასეთი, არ არსებობდა 

არც საბჭოთა საქართველოში (რადგან მაშინ 

საბჭოთა რესპუბლიკას წარმოადგენდა) და არც 

გამსახურდიისა და შევარდნაძის 

მმართველობის დროს. შესაბამისად, 

სააკაშვილმა ნამდვილად შექმნა სახელმწიფო, 

რომელიც ქართულმა ოცნებამ მიიღო 

მემკვიდრეობით და, ყველას გასაკვირად, მას 

საკმაოდ კომპეტენტურად მართავს.  როგორც 

ბევრ თანამედროვე სახელმწიფოს, მასაც აქვს 

თავისი ძლიერი მხარე.  

 

 

GIP: როგორ ფიქრობთ, რამდენად 

კონსოლიდირებულია ამჟამად სახელმწიფო? 

არის თუ არა ის იმდენად დამოუკიდებელი, 

რომ არ ეყრდნობოდეს რომელიმე კონკრეტულ 

პოლიტიკურ პარტიას?  

 

ჩ.ფ.: ჩემი აზრით, ეს ასეა. დღეს სახეზე გვაქვს 

ნაციონალური მოძრაობის დიდი 

განგრძობადობა. ვგულისხმობ რომ დღემდე 

ადგილობრივ თვითმართველობებში, სხვა 

საჯარო უწყებებში ნაციონალური მოძრაობის 

მიმართ ლოიალური პირები აგრძელებენ 

მუშაობას.   ისინი, ისევე როგორც დემოკრატი 

საჯარო მოხელეები ტრამპის 

ადმინისტრაციაში, ინარჩუნებენ 

თანამდებობებს  და სწორედ ეს არის 

საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 

სერიოზულობის ნიშანი. 

 

 

GIP: აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ ბევრი რამ გაუმჯობესდა ნაციონალური 

მოძრაობის მმართველობის შემდეგ? რომ 

სახელმწიფო და პარტია უკვე აღარ არის 

ერთმანეთისგან განუყოფელი. 

 

ჩ.ფ.: დიახ, მეც ასე მგონია. თუმცა, ასევე გვაქვს 

ისეთი მაგალითები, როგორიცაა თავდაცვის 

სფერო, რომელიც არის ძალიან პოლიტიკური 

და მიკერძოებული, და მისი პოლიტიკურ 

იარაღად გამოიყენებაც შეიძლება. იგივე 

შეიძლება ითქვას სასამართლო სისტემაზეც, 

რომელიც არ არის დამოუკიდებელი. 
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GIP: სახელმწიფოს იძულებითი  უფლების 

გამოყენებაც პოლიტიზირებულია? 

 

ჩ.ფ.: დიახ, მაგრამ იძულებითი  მეთოდები 

ძირითადად პოლიტიკური მიზნებისთვის 

გამოიყენება და, ამასთანავე, ბევრად უფრო 

იშვიათად, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის 

დროს. ამის მკაფიო მაგალითია ნაციონალური 

მოძრაობის დროს პრივატიზაციის 

ნომენკლატურის ბენეფიციარები, რომლებიც 

დღემდე აგრძელებენ მუშაობას. ისინი 

ქართულ ოცნებასთანაც შეთანხმდნენ და არ 

დაკარგეს თავიანთი კომპანიები. 

 

 

GIP: როგორ ფიქრობთ, გარკვეული დონის 

დამოუკიდებლობის ხარისხს, რაც 

სახელმწიფოს დღეს აქვს, სტრუქტურული 

საფუძველის მქონეა თუ უბრალოდ  ეს 

მდგომარეობა ქართული ოცნების მიდგომის 

პოზიტიურობის შედეგია? მთავრობა 

დამოუკიდებლობის ხარისხს უტოვებს 

სხვადახვა ორგანოებს, იმიტომ რომ არ 

აღიქვავს მას როგორც იარაღს, რომელსაც უნდა 

ფლობდეს? 

 

ჩ.ფ.: ისინი ნაკლებად ამბიციური არიან. ეს 

ერთდროულად პრობლემაც არის და 

გამართლებაც საქართველოსთვის. მათ, 

ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით, 

არ ჰქონდათ კონკრეტული გეგმა. შესაბამისად, 

ისინი ამ გეგმის განხორციელებასაც არ 

ცდილობენ სახელმწიფოს გამოყენებით. 

 

 

GIP: თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქართულ ოცნებას არ 

აქვს კონკრეტული გეგმა. ეს არის პარტია, 

რომელშიც შედიან სოციალ–დემოკრატები, 

სოციალ–კონსერვატივები და თავისუფალი 

ბაზრის იდეის მომხრეებიც, როგორიცაა, 

მაგალითად, კვირიკაშვილი. გაუგებარია, თუ 

რა იდეოლოგია დგას ამ პარტიის უკან. 

 

ჩ.ფ.: დიახ, ასეა. ივანიშვილმა თავის წვლილი 

შეიტანა ასეთი პარტიის ჩამოყალიბებაში. მან 

კოალიციას რაღაც ნაწილები ჩამოაშორა და 

შემდეგ დაიმატა ისეთი ხალხი, როგორიცაა 

მაგალითად, სოციალ–დემოკრატები, 

რომლებიც იმაზე გაცილებით ნაკლებად 

იყვნენ დაახლოებული ქართულ ოცნებასთან, 

ვიდრე ახლა არიან. მისი წარმოდგენით, უნდა 

გვყავდეს ერთი პარტია, რომელიც აერთიანებს 

ერის ყველა საუკეთესო ელემენტს და 

გამოხატავს მათ განსხვავებულ ინტერესებს. ეს 

კი არ არის დემოკრატიის ამერიკული ან 

დასავლურ ევროპული გაგება. 

 

 

GIP: თქვენი აზრით, რამდენად მდგრადია 

ასეთი პარტია, რომელშიც შედიან გავლენის 

მოსაპოვებლად მებრძოლი სხვადასხვა 

ქვეჯგუფები? 

 

ჩ.ფ.: რატომაც არა? გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში ასეთი მოდელი მდგრადია. 

თუმცა, ჩემი აზრით, მთავრობის ეფექტურობის 

შემცირების მიზეზიც შეიძლება სწორედ ეს 

იყოს. საბოლოოდ, ასეთი მოდელი არ 

იმუშავებს და იქნება არაპოპულარული 

საზოგადოებისთვის. ამ მოდელით არავინ არის 

კმაყოფილი. მაგალითაც, მემარცხენეების 

დამოკიდებულება სოციალ–დემოკრატების 

ქართული ოცნების შემადგენლობაში შესვლის 

მიმართ. მათ სიამოვნებთ, რომ სოციალ–

დემოკრატები ამ პარტიაში არიან 

წარმოდგენილნი, მაგრამ ეს 

მემარცხენეებისთვის არ არის საკმარისი. 

 

 

GIP: იქნებ საკონსტიტუციო რეფორმებსაც 

შევეხოთ. ის, რაც საკონსტიტუციო პროექტში 

გამოიკვეთა, არის სწორედ შიდა პარტიული 

დაპირისპირება. რას ფიქრობთ ამ საბოლოო 

პროექტზე? და რა შეგვიძლია ვთქვათ ამის 

მიხედვით პარტიაზე? 



 
WWW.GIP.GE 

 

ჩ.ფ.:  უპირველესად, არ არსებობს რაიმე 

ამბიციური დღის წესრიგი, მთავრობამ არ 

მოისროლა სააკაშვილის მიერ შეტანილი 

საკონსტიტუციო ცვლილებები და არ დაიწყო 

კონსტიტუციის  ხელახლა წერა. მეორე, 

მთავარი მიზანი ქართული ოცნების მიერ 

არჩევნების კვლავ მოგებაა. სწორედ არჩევნების 

მოგების სურვილი დგას საკონსტიტუციო 

ცვლილებების მიღმა. მართალია, 

მაჟორიტარული მანდატების გაუქმება არის 

რეალური რეფორმა, რომელსაც აქვს 

ლოგიკური საფუძველი, მაგრამ ცვლილებების 

უმრავლესობა მაინც მიმართულია მმართველი 

პარტიის ძალაუფლების შენარჩუნებისკენ.  

 

 

GIP: როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას სურს 

შექმნას კონსტიტუცია, რომელიც მმართველ 

პარტიას მიანიჭებს აშკარა უპირატესობას 

საპარლამენტო არჩევნებში, ხოლო 

პრეზიდენტი კი ვერ იქნება დამოუკიდებელი 

პარლამენტთან მიმართებაში. 

 

ჩ.ფ.: დიახ, თუმცა ჩემთვის ეს პროცესი უფრო 

მეტად არის ერთგვარი გზა გიორგი 

მარგველაშვილის ჩამოსაშორებლად, ვიდრე 

პრინციპული დაპირისპირება პრეზიდენტის 

ინსტიტუტის ან ნახევრად საპრეზიდენტო 

სისტემის წინააღმდეგ. 

 

 

GIP: თქვენი აზრით, ქართული ოცნება 

ცრუობს, როცა ამბობს, რომ ეს ყველაფერი 

იდეოლოგიას ემსახურება? 

 

ჩ.ფ.: დიახ, ასე მგონია. 

 

 

GIP: ახალ საპარლამენტო სისტემას რაც 

შეეხება, პროექტის მიხედვით პარტია, 

რომელიც ხმების უმრავლესობას დააგროვებს, 

ასევე დაიმატებს იმ პარტიების ხმებსაც, 

რომლებმაც ზღვარი ვერ გადალახეს. ეს 

უცნაური პირობაა, არა? 

 

ჩ.ფ.: არა, ეს უცნაური არ არის. ეს არის 

სრულიად არადემოკრატიული და 

სკანდალური მოვლენა. ერთ დღეს ვინმე 

აუცილებლად გამოვა ამის წინააღმდეგ.  

შემდეგ რით უნდა გაიმართლოს თავი 

ქართულმა ოცნებამ?! 

 

 

GIP: მართალია ეს პირობა დაეხმარება 

ნებისმიერ პარტიას რომელიც მიიღებს ხმების 

უმრავლესობას, მაგრამ არ არსებობს გარანტია, 

რომ ეს პარტია აუცილებლად ქართული 

ოცნება იქნება. როგორ ფიქრობთ, 2024 

წლისთვის, ანუ დღეიდან 7 წლის შემდეგ, რაც 

ძალიან დიდი დროა საარჩევნო ციკლისთვის, 

რა არის იმის შანსი, რომ ეს ცვლილებები 

ქართული ოცნების წინააღმდეგ ითამაშებს? 

 

ჩ.ფ.: შანსი დიდია. ვინმე აუცილებლად შექმნის 

ისეთ პარტიას, რომელსაც შეეძლება ქართული 

ოცნების წინააღმდეგ მასობრივი  კამპანიის 

წარმოება. 

 

 

GIP: რას იტყვით დღევანდელ ოპოზიციაზე? 

გვყავს სამი ოპოზიციური პარტია 

პარლამენტში წარმომადგენლობით: 

ნაციონალური მოძრაობა, მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის – დემოკრატიული 

საქართველო და პატრიოტთა ალიანსი. ასევე, 

არსებობს მეოთხე პარტიაც – დავით 

უსუფაშვილის მოძრაობა განვითარებისთვის. 

როგორ ფიქრობთ, ამ ოთხიდან რომელიმეს 

ექნება წარმატების მიღწევის რეალური შანსი 

2020 წელს? 

 

ჩ.ფ.: ჩემი აზრით, არა. ალბათ, ევროპულ 

საქართველოს ექნებოდა საუკეთესო შანსი, 

უბრალოდ ჯერჯერობით არ ვიცით რამდენად 
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შეძლებენ მათი სააკაშვილის პერიოდთან 

იდენტიფიცირების შემცირებას. მგონი, 

ნაციონალური მოძრაობის უმეტესი ტალანტი 

გადავიდა ევროპულ საქართველოში. ეს 

სამწუხაროა, სააკაშვილმა ფაქტობრივად 

გაანადგურა საკუთარი პარტია ამ გაყოფით. 

თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

გამოყოფილი პარტია ისედაც 

უპირისპირდებოდა სააკაშვილს და დიდად 

არც უცდიათ პარტიის ერთიანობის 

შენარჩუნება. 

 

 არ მგონია, რომ ამ ოთხი პარტიიდან 

რომელიმე გახდეს წარმატებული. ჩემი აზრით, 

პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც ხალხს ასე 

აშინებს, რაღაც დონეზე არის, მაგრამ არც 

იმდენად მემარჯვენე და პრორუსულია, 

როგორც ბევრს ჰგონია. ბევრი გამოკითხვისა 

და არჩევნების შედეგად კი გამოჩნდა, რომ 

მათი ამომრჩევლების რაოდენობაც 

შეზღდულია. ივანიშვილის გადმოსახედიდან 

კი ეს პარტია იდეალური ოპოზიციაა, ის 

აშინებს დასავლეთს, რაც, შესაბამისად, 

ქართულ ოცნებას უკეთესად წარმოაჩენს. 

 

 

GIP: როგორ შეაფასებდით იმ ფაქტს, რომ 

პარლამენტის დღევანდელ შემადგენლობაში 

პატრიოტთა ალიანსი მოხვდა, თუმცა 

რესპუბლიკელებმა და თავისუფალმა 

დემოკრატებმა ვერ დააგროვეს ხმების 

საკმარისი რაოდენობა. ორივე პარტია იყო 

ქართული ოცნების კოალიციის წევრი და 

ორივე აღიქმებოდა მოწინავე პროევროპულ 

ძალად ქართული ოცნების კოალიციაში. ახლა 

კი, პატრიოტთა ალიანსისგან განსხვავებით, 

ისინი აღარ არიან პარლამენტში. რა ეფექტი 

შეიძლება ჰქონდეს ამას პარლამენტის 

შემადგენლობასა და ზოგადად პოლიტიკის 

წარმოებაზე? 

 

ჩ.ფ.: პარლამენტი ძირითადად 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

ინსტრუმენტია, როგორც ეს ნაციონალური 

მოძრაობისა თუ საქართველოს მოქალაქეთა 

კავშირის მმართველობის დროს იყო. 

მართალია, პარლამენტს აქვს რაღაც გავლენა, 

მაგრამ ნამდვილად არ არის დამოუკიდებელი. 

შესაბამისად, დიდ განსხვავებასაც ვერ ვხედავ. 

ისიც შესაძლებელია, რომ ამ ორი პარტიის 

გამოყოფა მიზანმიმართულად მოხდა და 

კვირიკაშვილის ისეთმა პროდასავლურმა 

წევრებმა, როგორიცაა, მაგალითად, თამარ 

ჩუგოშვილი, ჩაანაცვლა ორი აღნიშნული 

პარტია. ანუ მაინც გვყავს ისეთივე 

პროდასავლური წევრები, რომლებიც 

მიმზიდველია ელიტისთვის, უბრალოდ 

მთავრობის სხვა ნაწილში. 

 

 

GIP: დაახლოებით ორი ათწლეულის 

განმავლობაში საქართველოში გაძლიერებული 

ფორმით არსებობდა საპრეზიდენტო 

მმართველობა. ახლა გვაქვს ნახევრად- 

საპრეზიდენტო სისტემა, ხოლო ახალი 

კონსტიტუციის შედაგად საქართველო 

გახდება საპარლამენტო რესპუბლიკა. ფორმა 

იცვლება, მაგრამ იცვლება თუ არა შინაარსი? 

თუ ძალაუფლება ისევ აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ნაწილში იქნება 

კონცენტრირებული? 

 

ჩ.ფ.: დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება. 

ჩემთვის პრეზიდენტის სტატუსების ცვლა არ 

წარმოადგენს დიდ განსხვავებას… 

საქართველოს დემოკრტიულ ქვეყნად 

ჩამომყალიბების პროცესში ყველაზე დიდ 

დაბრკოლებას პოლიტიკური პარტიების 

სისუსტე წარმოადგენს. პოლიტიკური პარტია 

უნდა გახდეს მმართველი, რადგან ის 

ნამდვილად წარმოადგენს საზოგადოების 

პლურალიზმს. ხოლო ამის შემდეგ, 

წარმატებული პოლიტიკური პარტია კარგად 
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ერწყმის სახელმწიფოს. ერთ–ერთი მიზეზი, 

რატომაც 2012 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ 

წააგო არჩევნები არის ის, რომ პარტია გამოეყო 

სახელმწიფოს, და იგივე ხდება ახლაც, 

ქართული ოცნების შემთხვევაში. დასავლელი 

დემოკრატიის შემქმნელები ამას ვერ იაზრებენ. 

უპირველესი პრიორიტეტი პოლიტიკური 

პარტიების შექმნაა, ხოლო ქართული ოცნება კი 

საერთოდ არ არის პოლიტიკური პარტია 

დასავლური გაგებით. 
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