
კომენტარი

როდესაც ათ წელზე მეტია საქართველოს დემოკრატიაზე წერ 
და მეგობარი ამავე თემაზე ახალი სტატიის მომზადებას გთხოვს, 
წარმოიქმნება რამდენიმე დაბრკოლება. ისმის პირველი კითხვა: რა 
უნდა დაწერო ქართულ დემოკრატიაზე ისეთი, რაც შენს სტატიებში, 
ბლოგსა თუ წიგნებში აქამდე არ დაგიწერია. ამასთან, ჩნდება კიდევ 
ერთი კითხვა, რატომ უნდა დაინტერესდეს მკითხველი შენი ახალი 
სტატიით ქართულ დემოკრატიაზე? 

მეორე დაბრკოლება უკვე უემოციო, ანალიტიკური სტატიის წერაა. 
მარტივია, რომ გამოვხატო ჩემი იმედგაცრუება საქართველოს 
ამჟამინდელი მთავრობის მიმართ, რადგან მთავრობა ვერ აანალიზებს, 
რამდენად აფერხებს ქართულ დემოკრატიას, როდესაც ის „რუსთავი 
2“-ს პრობლემებს უქმნის. ეს იმაზე მეტად ვნებს ქართულ დემოკრატიას, 
ვიდრე „რუსთავი 2“-მა შეიძლება ავნოს საქართველოს მთავრობას 
თავისი კრიტიკული სიუჟეტებით. 

* ლინკოლნ მიჩელი - მეცნიერი და ანალიტიკოსი, ავტორი მრავალი ნაშრომისა 
საქართველოს თემატიკაზე.  მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ - www.lincolnmitchell.com

ლინკოლნ მიჩელი

ინგლისურიდან თარგმნა იოსებ ჟორჟოლიანმა

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

კომენტარი / 2017 წლის მარტი

რატომ ლაპარაკობს ეს კაცი 
ამდენს დემოკრატიის როლზე 

საქართველოში?
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ასევე, რთულია წერა, როდესაც 
გაღიზიანებული ვარ იმ თვითდაჯერებული 
ბრალდებებით, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილს 
საქართველოს მთავრობის მმართველად 
მოიაზრებენ. ამავდროულად, ამ ბრალდების 
ავტორები მარტივად ივიწყებენ სააკაშვილის 
იმ საშინელ, უუნარო, სულთანურ რეჟიმს, 
რომლითაც საქართველო ბოლო რამდენიმე 
წელი იმართებოდა. ამ ემოციებმაც კი არ უნდა 
დამაბრკოლოს საქართველოზე წერისას. ასევე, 
რთულია, უსმინო დასავლელ ექსპერტებს 
(რომელთა კატეგორიას მეც განვეკუთვნები), 
რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათ იციან, როგორ 
უნდა გადაიჭრას ქართულ დემოკრატიასთან 
დაკავშირებული პრობლემები. თუმცა მათი 
პასუხები, ხშირად, ადვილად პროგნოზირებადია. 

მესამე დაბრკოლებას მიქმნის ის გარემოება, 
რომ ძალიან მკაფიოდ არ დავეყრდნო 
ბოლოდროინდელ მოვლენებს. დიდია ცდუნება, 
რომ დისკუსია ქართულ დემოკრატიაზე, 
ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შედეგების, 
ბოლოდროინდელი სკანდალების ან 
პოლიტიკოსების უცნაურ განცხადებების 
საფუძველზე წარმართო. ეს მიდგომა სავსებით 
შეესაბამება ყოველდღიური ანალიზისა და 
სიუჟეტების სტანდარტებს, თუმცა უფრო 
ფართო სურათის დანახვისთვის, ეს ნაკლებად 
ეფექტიანია. ამასთან დაკავშირებული 
დაბრკოლებაა ბოლოდროინდელი მოვლენების 
ტენდენციებად და ციკლებად აღქმა. 

ბოლო, ძირითადი დაბრკოლებაა, რომ 
გავაანალიზო ყველაფერი, რაც საქართველოს 
შესახებ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 
ვისწავლე. ბევრ ქართველს, რომელიც ახლა 
იწყებს კარიერას პოლიტიკაში, მედიასა თუ 
სამოქალაქო სექტორში, არ ემახსოვრება 
ვარდების რევოლუციის წინაპერიოდი. 
გასაოცარია ისიც, რომ ახალგაზრდა 
პროფესიონალებს მხოლოდ ცოტა რამ 
ემახსოვრებათ სააკაშვილის მმართველობის 
პერიოდზეც. 

ეს დახასიათება, ასევე, შეესაბამება იმ 
უცხოელებსაც, რომლებიც საქართველოში 
მოღვაწეობენ. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი თუ 

ცხოვრობს საქართველოში ოთხ წელზე მეტხანს, 
ამიტომაც მათ უმრავლესობას არ აქვს სრული 
წარმოდგენა „ქართულ ოცნების” წინამორბედ 
მმართველობაზე. მე კი საქართველოზე 
შევარდნაძის მმართველობის პერიოდიდან 
ვმუშაობ. არ ვიცი, ზუსტად რას მეტყველებს ეს 
ფაქტი ჩემზე, მაგრამ ეს სიმართლეა. 

ეს გარემოება მე ინსტიტუციური მატიანის 
წყაროს მხდის, რაც მიანიშნებს, რომ უკვე 
მოვხუცდი. თუმცა ამ გამოცდილებით შემიძლია 
სასარგებლო პერსპექტივის შემოთავაზება. 
მაგალითად, საყოველთაოდ ცნობილი იყო, რომ 
უცხოელები შევარდნაძის ეპოქას კორუფციასა 
და მექრთამეობაში ჩაფლულ სუსტ მთავრობად 
მოიხსენიებდნენ, რომელიც ვერანაირად 
უზრუნველყოფდა წესრიგს საზოგადოებაში. ეს 
დახასიათება, ხშირად, უფრო გაზვიადებულად 
აღწერდა შევარდნაძის ავტორიტარულ რეჟიმს. 

დღეს, ბევრი უცხოელი და ქართველი, 
რომელიც პოლიტიკაში მოღვაწეობს, 
გადამეტებულად მიიჩნევს სააკაშვილის იმ 
კრიტიკას, რომელიც მან თავისი მმართველობის 
ბოლო წლებში უცხოელების მხრიდან 
დაიმსახურა. ეს და სხვა რამდენიმე მაგალითი 
აღწერს იმ სასარგებლო პერსპექტივას, 
რომელიც საქართველოზე ხანგრძლივმა 
დაკვირვებამ შემძინა. 

თუმცა ეს ინსტიტუციური მახსოვრობა, 
ზოგჯერ ცინიზმში გადაიზრდება. ბევრი ისეთი 
პრობლემა მეორდება წლების განმავლობაში, 
როგორებიცაა პარტიების მხრიდან 
მნიშნველოვანი დისკუსიების ნაკლებობა, 
სამოქალაქო სექტორსა და ამომრჩევლების 
ურთიერთკავშირის არარსებობა, პარლამენტი, 
რომელიც ეფექტიანობასა და რელევანტურობას 
შორის მერყეობს და პოლიტიკა, რომელიც 
მნიშვნელოვანი საკითხების მაგივრად 
მთავრობა-ოპოზიციის ნარატივით საზრდოობს. 
ამ გარემოებებში, რთულია ქართული 
დემოკრატიის მომავალზე იმედების დამყარება. 

არ ვიცი, რა ვთქვა საქართველოს 
დემოკრატიული პოლიტიკის სასარგებლოდ, 
რაც ზემოთხსენებულ ჩავარდნებს გადაფარავს, 
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მაგრამ ვეცდები, რამდენიმე დაკვირვება 
შემოგთავაზოთ. პირველი, სასარგებლოა, 
რომ ქართული პოლიტიკა აღვიქვათ, 
როგორც საოცრად არაპროგნოზირებადი და 
ამავდროულად ადვილად განჭვრეტადი. 

მაგალითად, 2011 წლის ზაფხულში, თუ 
ქართული პოლიტიკის ელიტას, ანალიტიკოსებს, 
დამკვირვებლებსა და კრიტიკოსებს ეტყოდით, 
რომ მომავალი ოთხი ფიგურა პრეზიდენტისა 
და პრემიერ მინისტრის თანამდებობებზე 
იქნებოდნენ: მილიარდელი - ბიძინა ივანიშვილი 
- რომელსაც არანაირი ინტერესი არ გააჩნდა 
პოლიტიკაში, ირაკლი ღარიბაშვილი, გიორგი 
მარგველაშვილი და გიორგი კვირიკაშვილი, - 
ისინი იფიქრებდნენ, რომ ცოტა არანორმალური 
წარმოდგენა გაქვთ. 

თუმცა იმავე დროს თუ იტყოდით, რომ 2017 
წლის დასაწყისში საქართველოს პრობლემები 
არაფორმალურ მმართველობას, ინტერესთა 
ჯგუფებისა და იდეოლოგიაზე დაფუძნებული 
პარტიების ნაკლებობას შეეხებოდა, იმის 
მიუხედავად, თუ ვინ იქნებოდა მმართველი 
ძალა, მაშინ თითქმის ყველა დაგეთანხმებოდათ. 

ბუნებრივია, რომ არაპროგნოზირებადი 
ამბები უფრო დიდ ყურადღებას იქცევს. ინტერესი 
იზრდება, როდესაც მოულოდნელი ფიგურა 
პრემიერ მინისტრი ხდება, ახალი პარტია იქმნება 
ან საინტერესო სკანდალი გამოიკვეთება. 

თუმცა მსგავსი ამბები, ძირითადად, ართულებს 
გრძელვადიანი პრობლემის გადაჭრის გზებზე 
კონცენტრირებას. ერთი მხრივ, არ აქვს 
მნიშნველობა, ვინ არის პრემიერმინისტრი, თუ 
საქართველოს პლურალისტური პარტიული 
სისტემა არ აქვს. ახალი ოპოზიცური პარტია 
შეიძლება საინტერესოდ მოგვეჩვენოს, მაგრამ 
თუ გაიმარჯვებს, როგორც ეს 2012 წელს მოხდა, 
სხვა ღრმა პრობლემების გადაჭრა კიდევ უფრო 
გაჭიანურდება. 

მეორე საკითხია, რომ ქართველი ხალხი 
ქართული პოლიტიკისგან გამიჯნულია. ამის 
ერთ-ერთ საზომად პრეზიდენტ გიორგი 

მარგველაშვილის ტვიტერის გვერდი შეგვიძლია 
გამოვიყენოთ. ამჟამად, მარგველაშვილს 
მხოლოდ 9,000 მიმდევარი ჰყავს (მეც ერთ-
ერთი მათგანი ვარ). არსებობს სხვა გზებიც, 
რომ გავარკვიოთ, ქართული საზოგადოების 
ჩართულობა პოლიტიკაში, თუმცა პრეზიდენტის 
ტვიტერის გვერდის დაკვირვებაც არ არის 
ცუდი საზომი. მარგველაშვილის ტვიტერის 
მიმდევრების რაოდენობა შეიძლება აღვიქვათ 
როგორც გლობალური ჩართულობის 
ეკვივალენტი ქართულ პოლიტიკაში. 

ამ პოლიტიკურ კლასში ჩართული ადამიანები 
სხვადასხვა ქვეყნებისა თუ პარტიების 
წარმომადგენლები არიან, მაგრამ მათ ერთი 
რამ აერთიანებთ - არცერთ მათგანს შესწევს 
ძალა, რომ გადაჭრას ქართული დემოკრატიის 
წინაშე არსებული პრობლემები. 

რაღაც სახით, ყველაზე მნიშნველოვანი და 
კრიტიკული კითხვები ჩნდება საზოგადოების იმ 
ნაწილის შესახებ, რომელიც არ არის ჩართული 
ამ პოლიტიკურ კლასში. ასეთი მოქალაქეების 
აზრი მხოლოდ არჩევნების დროს ან მასშტაბური 
საზოგადოებრივი დემონსტრაციების დროს 
გამოიხატება. 

პერიოდული კვლევების შედეგად, ჩვენ 
გვექმნება წარმოდგენა, თუ რას ფიქრობს 
საზოგადეობის გარკვეული ნაწილი ამა თუ იმ 
საკითხის შესახებ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი 
უმრავლესობის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 
ჩასაბმელად. ნათელია, რომ არჩევნებსა და 
დემონსტრაციებში მონაწილეობის მიღება 
მნიშვნელოვანი უფლებებია, რომელიც 
ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომია, 
თუმცა ეს უფლებები შეზღუდულ და არასწორ 
წარმოდგენას ქმნის იმის შესახებ, თუ როგორ 
უნდა გაიზარდოს პოლიტიკაში ჩართულობა.

შეუმჩნეველი რჩება ის პრობლემა, რომ 
ქართული საზოგადოების ნაწილისთვის 
დემოკრატია და პოლიტიკა არც თუ ისე 
დიდი მნიშნველობისაა. მათ შეიძლება 
მონაწილეობა მიიღონ პროცესში, ისარგებლონ 
პოლიტიკური ვითარებით ან რაიმე პრობლემა 
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შეექმნათ პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, 
თუმცა საბჭოთა გამონათქვამი, რომ ,,თავის 
დახრა საუკეთესო და ყველაზე უსაფრთხო 
გზაა მთავრობასთან საურთიერთობოდ”, 
კვლავ ძალაში რჩება ქართულ პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში. 

საქართველო განიცდის იმ ინტერესთა 
ჯგუფებისა და ორგანიზაციების ნაკლებობას, 
რომლებიც ხალხს წარმოადგენენ და შესწევთ 
ძალა პოლიტიკურ პარტიებსა და ხალხს შორის 
რელევანტური დიალოგი წარმართონ.

ამ ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს ის 
ფაქტი, რომ ქართული პოლიტიკური ელიტა 
ხალხს ზემოდან უყურებს. სამწუხაროა, რომ 
პოლიტიკური ელიტისგან ვისმენთ ისეთ 
აგდებულ საუბარს, რომელიც ქართველი 
ხალხის დემოკრატიისთვის მზაობას კითხვის 
ნიშნის ქვეშ აყენებს. 

ეს ძალიან შემაშფოთებელია, რადგან, 
მეტწილად, ქართველმა ხალხმა გამოავლინა 
დემოკრატიისადმი სწრაფვის დიდი სურვილი. 
სწორედ ქართულმა საზოგადოებამ 
დემოკრატიულად, ერთიანად და, რაც მთავარია, 
მშვიდობიანი გზით გამოუცხადა უნდობლობა 
ედუარდ შევარდნაძის მთავრობას 2003 წელს. 

თითქმის 10 წლის შემდეგ, ქართველმა 
ხალხმა მშვიდობიანი დემონსტრაციების ფონზე, 
სამართლიანი არჩევნების გზით მოახერხა და 
შეცვალა ვარდების რევოლუციის შედეგად 
არჩეული მთავრობა, რომელიც თავისი 
არსებობის ბოლო წლებში არადემოკრატიულ 
და სასტიკ მეთოდებს იყენებდა. ორივე 
შემთხვევაში, ამ ცვლილებების სარგებელი 
ქართველი ხალხის დამსახურებაა. 

მესამე – ჩვენ, ვინც ვწერთ, ვფიქრობთ და 
ვსაუბრობთ დემოკრატიაზე საქართველოში, 
უნდა ავირიდოთ ისეთი სიტყვები, როგორებიცაა  
,,გზა”, ,,გეზი”, ,,კურსი” და ის ტერმინები, 
რომლებიც კონკრეტულად ახასიათებს 
ქართული პოლიტიკის მიმართულებას. 
საქართველო იმ ქვეყნებს წააგავს, რომლებიც 

არც კონსოლიდირებულ დემოკრატიას 
წარმოადგენენ და არც ავტორიტარულ 
დემოკრატიას. 

ეს ქვეყნები მერყეობენ მოზღვავებული და 
შემცირებული ლიბერალიზმისა და პარტიული 
კონკურენციის ტალღებს შორის, თუმცა 
დროთა განმავლობაში ნათელი ხდება, რომ 
საქართველო შუაში არ დარჩება. შესაძლებელია, 
რომ ხუთ წელიწადში საქართველო ევროპულ 
დემოკრატიას დაემსგავსოს.

ბოლო წლების განმავლობაში, რამდენიმე 
ქვეყანამ, როგორებიცაა ჩეხეთი და ესტონეთი, 
თავი დააღწია კომუნისტურ, ავტორიტარულ 
რეჟიმს და ფუნქციური დემოკრატია 
დაამკვიდრა, ხოლო სხვა ქვეყნებმა, როგორიცაა 
რუსეთი, ავტორიტარული რეჟიმი გაამყარა და 
დემოკრატიის მონაპოვრები უკან მოიტოვა. 
საქართველო ამ კატეგორიებს არ განეკუთვნება, 
მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ დემოკრატიის 
თვისებას ცვლილების აუცილებლობაზე, 
საქართველოს ამგვარი განვითარების 
დინამიკის გაგება ძალიან გართულდება. 

უნდა გამოვიყენო ძველი და, ამ შემთხევაში, 
პირდაპირი მეტაფორა: მე დიდი რაოდენობით 
მელანი დავღვარე ქართულ დემოკრატიაზე 
წერისთვის. ამასობაში, რამდენიმე გაკვეთილიც 
კი ვისწავლე და რამდენიმე სასარგებლო 
შეკითხვაც გამიჩნდა. პირველი შეკითხვა 
განიხილავს იმას, თუ რა აღწერს ქართულ 
განვითარებას, სწორხაზოვანი ტენდენციები, 
ციკლები თუ ერთმანეთთან დაუკავშირებელი 
მოვლენები.

ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიხელმძღვანელოთ 
სწორხაზოვანი ტენდენციებით, თუმცა, 
ხშირად, ციკლების ჩარჩოში განხილვა უფრო 
სასარგებლოა. ზოგადი გამოწევევა, რომელიც 
საქართველომ და ,,ქართულმა ოცნებამ” უნდა 
დაძლიონ არის ერთპარიტული დომინირება, 
რომელიც ქართულ პოლიტიკაში ბოლო 25 
წელია არსებობს.  ამის გაგება ჩვენ მხოლოდ 
იმით შეგვიძლია, თუ შევცვლით შეკითხვის 
ფორმას და ქართული დემოკრატიის კურსის 
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განხილვისას ვიკითხავთ, თუ გვინახავს მსგავსი 
ვითარება საქართველოს ისტორიაში. 

ასევე, მნიშნველოვანია გავიგოთ, რა 
დატვირთვა აქვს სხვადასხვა მოვლენას 
კონკრეტულ მომენტში. გიორგი 
მარგველაშვილის პრეზიდენტად არჩევა 
საქართველოში, 2013 წელს ამტკიცებდა, რომ 
ივანიშვილი მართავდა ქვეყანას და ის არჩევდა 
ერთგულ კადრებს ქვეყნის სამართავად. 

ასევე, 2004 წელს, ბევრი დამკვირვებელი 
ხაზს უსვამდა სააკაშვილის დემოკრატიულ 
რიტორიკას და შეუმჩნევლად ტოვებდა მისი 
რეპრესიებისა და მედიის თავისუფლების 
შეზღუდვის მცდელობებს. ორივე შემთხევაში, 
მოვლენების მნიშნველობა არასწორად ან 
მარტივად შეფასდა. 

ბოლოს, ყველა ჩვენგანმა, ვინც 
საქართველოზე ვმუშაობთ, მეტი კითხვები უნდა 
დავსვათ რიგით ქართველებზე. ეს კრიტიკა 
ჩემზეც ვრცელდება. ხუთდღიანი მოგზაურობა 
საქართველოში, ჩემთვისაც კი, ვისაც ამ 
ქვეყანასთან ურთიერთობის გარკვეული 
გამოცდილება მაქვს, შეზღუდულია თბილისსა 
და ბათუმში შეხვედრებითა და დისკუსიებით 
ინგლისურად მოსაუბრე ელიტასთან. ეს არის 
არაადეკვატური გზა საქართველოს დემოკრატიის 
შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ეს გზა 
შეუძლებელს ხდის, გავიგოთ ქართველი ხალხის 
იმედების, იმედგაცრუებისა და სხვა ფიქრების 
შესახებ.

დღეს, ქართული დემოკრატიის მცირე და დიდი 
ტენდენციები კიდევ უფრო გართულდა ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში დემოკრატიის უკუსვლის 
გამო. ეს იმ ფონზე, როცა აშშ საქართველოს 
ძლიერი პარტნიორი და მფარველი იყო 
საქართველოს დამოუკიდებლობის ყველაზე 
ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. 

სამწუხაროდ, ამ მოვლენების კვალდაკვალ, 
ვხვდებით ამერიკასა და რუსეთს შორის 
შემაშფოთებელ და არაგამჭირვალე 
ურთიერთობას, რომელსაც საქართველოსთვის  

საზარელი შედეგების მოტანა შეუძლია. 
ეს ყველაფერი ამძიმებს იმ გამოწვევებს 
საქართველოსთვის და იმ უცხოელი 
პარტიორებისთვის, რომლებიც საქართველოს 
კონსოლიდირებულ დემოკრატიად 
ჩამოყალიბებაში ეხმარებიან. ამის ფონზე, 
ჩემს გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შემიძლია 
ვთქვა, რომ ნიუანსური დაკვირვება და ფიქრი 
საქართველოზე ახლა უფრო საჭიროა, ვიდრე 
აქამდე ოდესმე ყოფილა. 

 

 



საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
Tel: +995 599 99 02 12

Email: info@gip.ge
www.gip.ge

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი  
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.


