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თანამედროვე ქართული პოპულიზმის დეკონსტრუქცია: 

ნარატივები პოლიტიკური პარტიებიდან საზოგადოებრივ 

მოძრაობებამდე 

ნინო სამხარაძე1 

 

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში პოპულისტური აქტორები ქართულ საზოგადოებრივ 

და პოლიტიკურ სივრცეში აქტიურად გამოჩნდნენ. გარდა იმისა, რომ ბოლო საპარლამენტო 

არჩევნებში მემარჯვენე პოპულისტურმა „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა“ მანდატების 

მოპოვება მოახერხა, ამავე სპექტრის საზოგადოებრივი მოძრაობებიც გააქტიურდნენ და 

მასშტაბური დემონსტრაციების თუ სხვა საზოგადოებრივი აქტივობების ლიდერებად 

მოგვევლინენ. დღეს ქართულ პოპულისტურ სივრცეში შეგვიძლია გამოვკვეთოთ პარტიული 

და არაპარტიული მოთამაშეები, რომელთა შორის განსხვავებების და მსგავსებების 

გამოსაყოფად და ასახსნელად ნაშრომში გაანალიზებულია ოთხი სუბიექტის -  

საპარლამენტო პოლიტიკური პარტია „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“, 

არასაპარლამენტო „ლეიბორისტული პარტიის“, საზოგადოებრივი მოძრაობების „ქართული 

მარშისა“ და „ეროვნულ ძალთა ერთობის“ აქტივობები, პროგრამები, მოწოდებები და 

გამოსვლები. ანალიზის შედეგად იკვეთება რამდენიმე დიქოტომიური ნარატივი, რომელთა 

შორისაც ყველაზე გავრცელებულია სხვადასხვა სახის კორუმპირებულ და ხალხთან 

დაპირისპირებულ ელიტებთან - მთავრობასთან, ლიბერალურ არასამთავრობო სექტორთან, 

ბიზნეს-ჯგუფებთან - ბრძოლა, რომელშიც პოპულისტური აქტორები უბრალო 

საზოგადოების გვერდით დგანან. გარდა ამისა, შესამჩნევია დომინანტური ნატივისტური 

პათოსი ანტიიმიგრაციული განწყობების მობილიზებისთვის, მართლმადიდებლური 

ნარატივი ანტილიბერალიზმის კვალდაკვალ და, ბოლოს, დასავლური და რუსული საგარეო 

ვექტორების დაბალანსება საზოგადოებისთვის ნეიტრალიტეტისა და ანტითურქული 

რიტორიკის შეთავაზების გზით. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თითოეული ეს ნარატივი 

აქტორებს შორის განსხვავდება პარტიების იდეოლოგიური იდენტობის, პოლიტიკური 

მიზნების თუ ისტორიული განვითარების მიხედვით. 

შესავალი 

2012 წლიდან ქართულ პოლიტიკურ-საზოგადოებრივ სივრცეში პოპულისტური რიტორიკა 

შესამჩნევად მომძლავრდა, რაც პოპულისტური პარტიების საარჩევნო წარმატებასა და 

 
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უმცროსი ანალიტიკოსი. 
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პოპულისტური საზოგადოებრივი მოძრაობების გააქტიურებაში გამოიხატება.  მიღებული 

განმარტების მიხედვით პოპულიზმი არის ვიწრო იდეოლოგია, რომელიც საზოგადოებას 

განიხილავს ორ ჰომოგენურ და ანტაგონისტურ ჯგუფად: „უბრალო ხალხი“ „კორუფციული 

ელიტის“ წინააღმდეგ, ამ „ბრძოლაში“ კი პოლიტიკის უპირველესი მიზანი ხალხის ნების 

გამოხატვა უნდა იყოს.2 ნაშრომში ქართული პოპულიზმის შინაარსი სწორედ ამ ჩარჩოშია 

გაანალიზებული. 

ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არაერთი პარტია მოიაზრება პოპულისტურად, თუმცა 

წინამდებარე კვლევაში სუბიექტთა შერჩევის პროცესში ბალანსის შესანარჩუნებლად თითო 

საპარლამენტო და არასაპარლამენტო სხვადასხვა იდეოლოგიური მრწამსის პარტიებია 

შერჩეული. პარტიულ სპექტრში „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ მზარდი საარჩევნო 

მხარდაჭერით სარგებლობს და ამჟამად პარლამენტში 6 მანდატი აქვს. 3  კიდევ ერთი 

პოპულისტური „საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“4 1995 წლიდან არსებობს და ბოლო 

საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით მანდატების გარეშე დარჩა.5 თუმცა ის მნიშვნელოვან 

პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად მონაწილეობს. 6  გარდა პარტიებისა, ქართული 

პოლულისტურ სივრცეში რამდენიმე მოძრაობაა, რომელთა მიზანი მასების მობილიზება და 

საკუთარი იდეების საზოგადოებრივ დონეზე პოპულარიზაციაა. 2017 წლიდან ასპარეზზე 

ჩნდება გაერთიანება „ქართული მარში“ და რადიკალური ნაცისტური მოძრაობა 

„საქართველოს ეროვნული ერთობა.“ ამ დროიდან მოყოლებული ისინი არაერთ 

ანტილიბერალურ აქტივობას უდგანან სათავეში. 

რა ძირითად ნარატივებს მიყვებიან პოპულისტური სუბიექტები საქართველოში და 

რამდენად ემსგავსებიან ან განსხვავდებიან ეს ნარატივები ერთმანეთისგან? შერჩეული 

სუბიექტების რიტორიკაზე დაკვირვების შედეგად შეიძლება გამოვკვეთოთ დიქოტომიური 

ნარატივები, როგორიცაა „ჩვენ“ და „ისინი“, ხალხი ელიტის წინააღმდეგ, ლიბერალიზმი და 

ქრისტიანული ფასეულობები და დასავლური რიტორიკა და რუსეთი. 

„მტრის ხატი“ ქართული პოპულისტური აქტორების ნარატივში 

პოპულიზმის საკვანძო მახასიათებელია კორუმპირებული ელიტის არსებობა, რომელიც 

უბრალო ხალხის მტერია და მას საზოგადოება წინ უნდა აღუდგეს.7 ქართულ პოპულისტურ 

ერთეულებში მტრის არაერთი ხატი არსებობს, მათგან ყველაზე გამოკვეთილი პოლიტიკური 

ელიტა და ლიბერალური ჯგუფებია: მაშინ, როცა მემარჯვენე სპექტრში ძირითადი აქცენტი 

კეთდება წარსულ ხელისუფლებასა და ლიბერალურ იდეებზე, როგორც სახელმწიფოსთვის 

 
2 Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition. pp. 541-563. 
3  ლიბერალური აკადემია თბილისი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (29 მაისი, 2019). 

ანტილიბერალური პოპულიზმი და რუსული გავლენის საფრთხე საქართველოს რეგიონებში. 

ხელმისაწვდომია:  http://www.ei-lat.ge/images/doc/antiliberal-populisme-kartuli.pdf. ბოლოჯერ ნანახია: 24 

იანვარი, 2020. 
4 პაპიაშვილი, ნ. (3 ნოემბერი, 2019). პოპულიზმი ქართულ ფერებში. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2OlbCOj ბოლოჯერ ნანახია: 20 იანვარი, 2020. 
5 Cesko.ge (23 ოქტომბერი, 2016). საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქართველოს 

პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი. 

ხელმისაწვდომია: shorturl.at/hFJR5 ბოლოჯერ ნანახია: 20 იანვარი, 2020. 
6  Radiotavisufleba.ge (14 ნოემბერი, 2019). ოპოზიციური პარტიების ლიდერები „ლეიბორისტების“ 

ოფისში იმყოფებიან. ხელმისაწვდომია: https://www.radiotavisupleba.ge/a/30271493.html. ბოლოჯერ 

ნანახია: 15 იანვარი, 2020. 
7 Mudde, C., Kaltwasser, C.R. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 

http://www.ei-lat.ge/images/doc/antiliberal-populisme-kartuli.pdf
https://bit.ly/2OlbCOj
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30271493.html
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საფრთხის შემქმნელ აქტორებზე, მემარცხენე ნარატივში გამოკვეთილი დაპირისპირებული 

ელიტა ამჟამინდელი ხელისუფლებაა. 

„პატრიოტთა ალიანსი“ და „ლეიბორისტული პარტია“ 

„პატრიოტთა ალიანსის“ რიტორიკაში უმთავრესი შიდა მტერი „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობაა“, რომელიც წარმოადგენდა ხალხის მჩაგვრელ და სახელმწიფოს მოღალატე ძალას 

და ისინი მოიხსენიება, როგორც „ჯალათები“, „სერგო ორჯონიკიძეები“, „შანტაჟისტები“. 8 

„საქართველოს ეროვნული ერთობის“ რიტორიკის მიხედვით „ავადსახსენებელ“ 2003 წელს9 

ნეოლიბერალების გააქტიურება მოყვა. აქ დაპირისპირებულ ელიტად მოიაზრება 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც „ძალადობენ ახალგაზრდებზე და წამლავენ 

გენოფონდს,“ 10  რაშიც მათ ეთანხმება „ალიანსიც“ და ლიბერალურ ჯგუფებს უწოდებს 

„დამპყრობლებს საზოგადოებრივ სივრცეში“, რომლებიც „ჩაგრულის ნიღბით“ მოდიან და 

საკუთარი უფლებების დაცვას სთხოვენ სახელმწიფოს, სინამდვილეში კი ცდილობენ „უარი 

გვათქმევინონ რწმენაზე, ქართველობაზე.“11 

მათგან განსხვავებით „ლეიბორისტული პარტია“ თავისი გრძელვადიანი არსებობის ყველა 

ეტაპზე ხალხთან დაპირისპირებულ ელიტად სახელისუფლებო ძალებს აღიქვამს და იბრძვის 

„ქართული ოცნების“ კორუფციული ლუსტრაციისა და პოლიტიკის 

დეოლიგარქიზაციისთვის სლოგანით „არცერთი მილიონერ-მილიარდელი პოლიტიკაში, 

არცერთი პოლიტიკოსი ბიზნესში.“12 

ხალხის წინააღმდეგ მოქმედი ელიტების ფონზე პოპულისტური სუბიექტები საკუთარ თავს 

წარმოაჩენენ როგორც მათ გვერდით მებრძოლ ძალებს. „ალიანსის“ პროგრამაში 

ვკითხულობთ: „ჩვენი ამომრჩეველია მოქალაქე... არქიტექტორი... პედაგოგი... ექიმი... ტაქსის 

მძღოლი... აფხაზი და ოსი... “, ეს ჩამონათვალი კი სრულდება ფრაზით: „ჩვენ ვართ ყველა 

ფენასა და კატეგორიაში.“13 ამგვარად, პარტია საკუთარი თავის საზოგადოების ყველა ფენის 

ორგანულ ნაწილად წარმოჩენაზეა ორიენტირებული. „ლეიბორისტული პარტია“ 

პოპულიზმისთვის დამახასიათებელ ერთ-ერთ წამყვან რიტორიკას იყენებს და აქტიურად 

საუბრობს პლებისციტის და რეფერენდუმის ინსტიტუტის აქტიურად გამოყენებაზე,14 რამაც, 

მათი აზრით, სახელმწიფოს მართვაში ხალხის უშუალო მონაწილეობა უნდა უზრუნველყოს. 

სიანტერესოა, რომ ხალხის ორგანულ ნაწილად თავის წარმოჩენა ასეთივე ერთსულოვანი 

სტრატეგია არ არის საზოგადოებრივი მოძრაობების შემთხვევაში. 

 
8 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
9 იგივე. 
10 გიორგი ჭელიძე (3 იანვარი, 2020). „საქართველოს ეროვნული ერთობა“-ის დაარსების 3 წლისთავი! 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2tOaU54 ბოლოჯერ ნანახია: 23 იანვარი, 2020. 
11 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
12  Labour.ge (2018). შალვა ნათელაშვილის საპრეზიდენტო საარჩევნო პროგრამის ძირითადი 

მიმართულებები. ხელმისაწვდომია: https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-

shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi. ბოლოჯერ ნანახია: 23 

იანვარი, 2020. 
13 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
14 იგივე. 

http://patriots.ge/Newspaper/
https://bit.ly/2tOaU54
http://patriots.ge/Newspaper/
https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi
https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi
http://patriots.ge/Newspaper/
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„საქართველოს ეროვნული ერთობა“ და „ქართული მარში“ 

„ყველამ, დებო და ძმებო, ხელი ჩავკიდოთ ერთმანეთს!“ - ამგვარი პათოსით ხედავს საკუთარ 

თავს „საქართველოს ეროვნული ერთობა“, რომელსაც მუდმივად „ებრძვიან 

დაპატიმრებებით, შანტაჟით, მორალური წნეხით“, თუმცა ისინი იცავენ წინაპრების გზას, 

რასას, სისხლს და ტრადიციებს და არ ნებდებიან ქართული ერის გადარჩენის გზაზე.15 ამის 

ფონზე „ქართული მარში“ გამონაკლისის სახით წარმოადგენს ძალას, რომელიც ნაკლებად 

აკეთებს აქცენტს საკუთარი თავის ხალხის ორგანულ ნაწილად წარმოჩენაზე და ძირითადად 

ლიბერალური ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლით არის დაკავებული. შესაბამისად, ხალხთან 

დაპირისპირებული ელიტების კონტექსტში ქართული პოპულიზმი გამოკვეთს ლიბერალურ 

ჯგუფებს და ყოფილ და ახლანდელ ხელისუფლებას, როგორც ხალხის წინააღმდეგ მოქმედ 

ელიტებს, ხოლო თავად ეს სუბიექტები, უმეტესად, ამ დაპირისპირებაში უბრალო ხალხის 

გვერდით მებრძოლი ლიდერები არიან. 

„ჩვენ“ და „ისინი“: ქართული პოპულისტური ნარატივი ნატივიზმისა და იმიგრაციის 

შესახებ 

ნატივიზმი პოპულისტური რიტორიკის ორგანული კომპონენტია, 16  რის საფუძველზეც 

მემარჯვენე პოპულისტურ ნარატივს ახასიათებს „ჩვენ“ და „სხვების“ გამიჯვნა. შედეგად 

აქტიური ხდება ანტიიმიგრაციული განწყობები. 

ქართველი პოპულისტებისთვის რასაზე, ეთნოსზე, სისხლის სიწმინდეზე დაფუძნებული 

რიტორიკა ნარატივის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ნაწილია. „პატრიოტთა ალიანსი“ 

პროგრამაში განმარტავს „ქართველობას“ „სხვებთან“ შეპირისპირებით: „მე ვარ ქართველი 

ნიშნავს, რომ მე არ ვარ ფრანგი, მე არ ვარ გერმანელი, მე არ ვარ პოლონელი, მე არ ვარ რუსი.“17 

2018 წლის მაისში „ეროვნულმა ერთობამ“, რომლის სლოგანია „რასა, ერი, სახელმწიფო“, 

სახალხო გვარდიების შექმნა დააანონსა. მიზანი ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის 

წინააღმდეგ დაგეგმილი აქტივობები იყო რასობრივი არგუმენტით: „სხეული და 

ჯანმრთელობა რასისა და ერის საკუთრებაა.“ 18  ნატივისტური რიტორიკა ახასიათებს 

„ქართული მარშის“ აქტივობებსაც, მაგალითისთვის 2017 წლის ივნისში გამართულ 

ანტიიმიგრაციულ დემონსტრაციაზე ერთ-ერთ საკითხად დაფიქსირებულია პროტესტი 

„ქართული სისხლის უცხოურთან აღრევის წინააღმდეგ.“19 

ამ მიმართულებით ნაკლებად აქტიურობს „ლეიბორისტული პარტია“, რომლის აქცენტი 

კეთდება ისტორიულ და ქართული სახელმწიფოს უზენაესობის საკითხებზე, თუმცა 

ეთნიკური და რასობრივი კრიტერიუმები წინ ნაკლებად არის წამოწეული. ეს განსხვავება, 

 
15 გიორგი ჭელიძე (3 იანვარი, 2020). „საქართველოს ეროვნული ერთობა“-ის დაარსების 3 წლისთავი! 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2tOaU54 ბოლოჯერ ნანახია: 23 იანვარი, 2020. 
16 Pappas, T.S. (2018). Exchange: How to Tell Nativists from Populists. Journal of Democracy. pp. 148-152. 
17 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
18  მეფარიშვილი, მ. (14 აპრილი, 2018). ვინ არიან ისინი, ვინც სამოქალაქო გვარდიის შექმნით 

იმუქრებიან. ხელმისაწვდომია: https://netgazeti.ge/news/277032/ ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
19 მედიის განვითარების ფონდი (14 ივლისი, 2017). Facebook-ში ულტრანაციონალისტური ჯგუფების 

აქტიურობის მონიტორინგი „ქართველთა მარშის“ წინ. ხელმისაწვდომია: 

http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/71/file/ultra_nacionalisturi_eqstrmizmi_fb.pdf ბოლოჯერ ნანახია: 20 

იანვარი, 2020. 

https://bit.ly/2tOaU54
http://patriots.ge/Newspaper/
https://netgazeti.ge/news/277032/
http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/71/file/ultra_nacionalisturi_eqstrmizmi_fb.pdf
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სავარაუდოდ, სხვა პოპულისტური აქტორებისგან იდეოლოგიური სხვაობითაა 

განპირობებული. 

ნატივისტური რიტორიკის ფონზე ქართული პოპულიზმი ერთსულოვნად ანტიიმიგრაციულ 

რიტორიკას ატარებს. „ქართულმა მარშმა“ საკუთარი თავის პრეზენტაცია 2017 წლის ივნისში 

ანტიიმიგრანტული დემონსტრაციით და „მუსლიმთა უკონტროლო იმიგრაციის“ 

გაპროტესტებით დაიწყო. 20  პარალელურად „პატრიოტთა ალიანსი“ უცხოელების მიერ 

საქართველოში მიწის შესყიდვას ეწინააღმდეგება და პროგრამაში წერს, რომ „ქართული მიწა-

წყალი და საქართველოს ბუნებრივი რესურსები უნდა ეკუთვნოდეს ქართულ სახელმწიფოს 

და ქართველ ხალხს.“21 სასაზღვრო კონტროლის და ბინადრობა-მოქალაქეობის გამკაცრება  

აქტიურად დგას „ეროვნული ერთობის“ დღის წესრიგშიც.22 რადიკალურ ანტიიმიგრაციულ 

და განსაკუთრებით ანტიაზიურ ნარატივთან სრულ თანხმობაში მოდის „ლეიბორისტული 

პარტია“, რომლის მიხედვითაც საჭიროა უცხოელ მუშა-მიგრანტთა შემოყვანის შეწყვეტა, 

საემიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრება და ირანთან და არაბულ ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის 

გაუქმება.23 

ანტიიმიგრაცია, როგორც წამყვანი ფაქტორი ქართულ პოპულისტურ სივრცეში, არაერთ 

კვლევაში იკვეთება. CRRC-ის მონაცემებით ულტრამემარჯვენე გვერდები სოციალურ 

ქსელებში სწორედ ამ მიმართულებით აქტიურობენ. ის, რომ ისლამი, როგორც ისტორიული 

მტერი, პოპულისტურ ნარატივში დომინანტია, აჩვენა CRRC-ის და თბილისის ლიბერალური 

აკადემიის ერთობლივმა კვლევამაც.24 ხსენებული კვლევების მიხედვით ულტრამემარჯვენე 

სოციალური გვერდების მხრიდან განსაკუთრებით ინტენსიური გამოხმაურებები ჰქონდა 

მასალას ირანელი ჰიპ-ჰოპ არტისტის - ამირ თათალუს წარმოდგენის,25 აზიურ ქვეყნებთან 

სავიზო რეჟიმის შემოღების,26 უცხოელების „უკანონოდ დამსაქმებელ ბიზნესების დასჯის“27 

შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ მოყვანილი კვლევები მემარჯვენე პოპულისტურ 

ძალებს მოიცავს და, შესაბამისად, კვლევის შედეგები „ლეიბორისტულ პარტიას“ არ ეხება, 

 
20 Svanidze. T. (16 ივლისი, 2018). Georgia’s growing cultural divide: a sign of far-right populism? 

ხელმისაწვდომია: https://www.opendemocracy.net/en/odr/georgia-growing-cultural-divide/ ბოლოჯერ 

ნანახია: 20 იანვარი, 2020. 
21 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
22 გიორგი ჭელიძე (3 იანვარი, 2020). „საქართველოს ეროვნული ერთობა“-ის დაარსების 3 წლისთავი! 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2tOaU54 ბოლოჯერ ნანახია: 23 იანვარი, 2020. 
23  Labour.ge (2018). შალვა ნათელაშვილის საპრეზიდენტო საარჩევნო პროგრამის ძირითადი 

მიმართულებები. ხელმისაწვდომია: https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-

shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi. ბოლოჯერ ნანახია: 23 

იანვარი, 2020. 
24  ლიბერალური აკადემია თბილისი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (29 მაისი, 2019). 

ანტილიბერალური პოპულიზმი და რუსული გავლენის საფრთხესაქართველოს რეგიონებში. 

ხელმისაწვდომია:  http://www.ei-lat.ge/images/doc/antiliberal-populisme-kartuli.pdf. ბოლოჯერ ნანახია: 22 

იანვარი, 2020. 
25 CRRC.ge (2019). ანტიდასავლურ დისკურსთან ბრძოლა სოციალურ მედიაში, ყოველთვიური ანგარიში 

(2019 წლის 28 თებერვალი-31 მარტი). ხელმისაწვდომია: http://awdb.ge/files/PPAG-March-Report-KA.pdf 

ბოლოჯერ ნანახია: 15 იანვარი, 2020. 
26 CRRC.ge (2019). ანტიდასავლურ დისკურსთან ბრძოლა სოციალურ მედიაში, ყოველთვიური ანგარიში 

(2019 წლის 28 თებერვალი-31 მარტი). ხელმისაწვდომია: http://awdb.ge/files/PPAG-March-Report-KA.pdf 

ბოლოჯერ ნანახია: 15 იანვარი, 2020. 
27  Salte (18 მარტი, 2019). საქართველოს ლიბერალური საიმიგრაციო პოლიტიკა. ხელმისაწვდომია:  

https://www.facebook.com/watch/?v=1984189428542965 ბოლოჯერ ნანახია: 15 იანვარი, 2020. 

https://www.opendemocracy.net/en/odr/georgia-growing-cultural-divide/
http://patriots.ge/Newspaper/
https://bit.ly/2tOaU54
https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi
https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi
http://www.ei-lat.ge/images/doc/antiliberal-populisme-kartuli.pdf
http://awdb.ge/files/PPAG-March-Report-KA.pdf
http://awdb.ge/files/PPAG-March-Report-KA.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=1984189428542965
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ისინი ანტიაღმოსავლური ნარატივის კონტექსტში დანარჩენ პოპულისტურ სპექტრთან 

შესამჩნევ თანხმობაში მოდიან.    

ამგვარად, მემარჯვენე პოპულისტურ ერთეულებს გამოკვეთილი ნატივისტური რიტორიკა 

აქვთ, რაც, თავის მხრივ,  ცალსახად ანტიაღმოსავლურ ანტიიმიგრაციულ განწყობას ატარებს. 

ისიც ფაქტია, რომ მემარცხენე ლეიბორისტების ნაკლები ყურადღება ნატივიზმისადმი არ 

გამორიცხავს მკაცრ მიდგომას იმიგრაციისადმი, თუმცა ამჯერად არა რასობრივი, არამედ 

სოციალურ-ეკონომიკური მოტივით.28 

რელიგია ქართულ პოპულიზმში და ანტილიბერალური ნარატივი 

პოპულისტური ძალებისთვის რელიგიური საკითხებით მანიპულირება და საზოგადოების 

შიშის ფაქტორით მობილიზაცია უცხო არ არის. 29  მედიის განვითარების ფონდი თავის 

კვლევაში ასკვნის, რომ რადიკალური ჯგუფებისთვის მართლმადიდებლური ქრისტიანობა 

უზენაესი მნიშვნელობის ძალაა, პატრიარქი კი უმაღლესი რანგის ავტორიტეტი: 30 

პოპულისტური ძალები სლოგანებადაც კი იყენებენ მის გამონათქვამებს, როგორიცაა 

„ქრისტეში გაერთიანებულ ერს ვერაფერი დაამარცხებს.“31 

მართლმადიდებლობის, როგორც ფუნდამენტური ღირებულების მუდმივი ხაზგასმა 

შესამჩნევია „პატრიოტთა ალიანსის“ რიტორიკაში. პროგრამაში გაწერილი ქვეთავი 

„დავაფასოთ პატრიარქი“ ამაში კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს.32 „ლეიბორისტული პარტიის“ 

საპარლამენტო საარჩევნო პროგრამის მიხედვით ქრისტიანული კულტურა უნდა გახდეს 

მომავალი თაობის აღზრდისა და განათლების ბაზისი,33 2012 წლის პროგრამის მიხედვით კი 

პარტიას ისტორიულ მოვალეობად მიაჩნია, „უპირობოდ აღსრულდეს კონსტიტუციური 

შეთანხმება სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიას 

შორის.“34 

„ქართული მარში“ ხშირად იყენებს რელიგიურ სიმბოლიკებს, მაგალითად, 2017 წლის 

ივნისის ანტიიმიგრაციულ დემონსტრაციას მოძრაობის ლიდერები წინ დავით აღმაშენებლის 

 
28 1TV.ge (11 იანვარი, 2020). შალვა ნათელაშვილი ირანთან უვიზო რეჟიმის გაუქმებას ითხოვს. 

ხელმისაწვდომია: https://1tv.ge/video/shalva-natelashvili-irantan-uvizo-redjimis-gauqmebas-itkhovs/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 28 იანვარი, 2020. 
29 Palaver, W. (2019). Populism and Religion: On the Politics of Fear. Journal of Theology – Dialog. 

ხელმისაწვდომია: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dial.12450. ბოლოჯერ ნანახია: 27 

იანვარი, 2020.  
30 მედიის განვითარების ფონდი (14 ივლისი, 2017). Facebook-ში ულტრანაციონალისტური ჯგუფების 

აქტიურობის მონიტორინგი „ქართველთა მარშის“ წინ. ხელმისაწვდომია: 

http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/71/file/ultra_nacionalisturi_eqstrmizmi_fb.pdf ბოლოჯერ ნანახია: 20 

იანვარი, 2020. 
31  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული იდეის“ გვერდის მიერ 2017 წლის 17 

მაისის დემონსტრაციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისას გამოყენებული ფრაზა. 
32 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
33 Ivote.ge (2016). საარჩევნო პროგრამა საპარლამენტო არჩევნები 2016 (საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია) ხელმისაწვდომია: http://www.ivote.ge/archevnebi/saparlamento-archevnebi/saparlamento-

archvenebi-2016/programebi/22779-saarchevno-programa-saparlamento-archevnebi-2016-saqarthvelos-

leiboristuli-partia.html?lang=ka-GE. ბოლოჯერ ნანახია: 23 იანვარი, 2020. 
34 Labour.ge (2012). მეტეხის ვალდებულება. ხელმისაწვდომია:  https://www.labour.ge/ka/chvens-

shesakheb/programa/article/13220-metekhis-valdebuleba-2012-tseli. ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 

https://1tv.ge/video/shalva-natelashvili-irantan-uvizo-redjimis-gauqmebas-itkhovs/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dial.12450
http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/71/file/ultra_nacionalisturi_eqstrmizmi_fb.pdf
http://patriots.ge/Newspaper/
http://www.ivote.ge/archevnebi/saparlamento-archevnebi/saparlamento-archvenebi-2016/programebi/22779-saarchevno-programa-saparlamento-archevnebi-2016-saqarthvelos-leiboristuli-partia.html?lang=ka-GE
http://www.ivote.ge/archevnebi/saparlamento-archevnebi/saparlamento-archvenebi-2016/programebi/22779-saarchevno-programa-saparlamento-archevnebi-2016-saqarthvelos-leiboristuli-partia.html?lang=ka-GE
http://www.ivote.ge/archevnebi/saparlamento-archevnebi/saparlamento-archvenebi-2016/programebi/22779-saarchevno-programa-saparlamento-archevnebi-2016-saqarthvelos-leiboristuli-partia.html?lang=ka-GE
https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13220-metekhis-valdebuleba-2012-tseli
https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13220-metekhis-valdebuleba-2012-tseli
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ხატით ხელში მიუძღოდნენ. 35  ასევე, რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის მოტივი 

ამოძრავებდა მათ 2018 წლის მარტს რუსთავი 2-ის მაშინდელ ჟურნალისტზე გიორგი 

გაბუნიაზე თავდასხმისას.36 რელიგიური სენტიმენტებით ნაკლებად გამოირჩევა „ეროვნული 

ერთობის“ რიტორიკა: მოძრაობა ნაცისტური იდეოლოგიითაა შთაგონებული  და წამყვან 

ნარატივად აქ რასაზე და მის დაცვაზე ორიენტირება გვევლინება ნაცვლად რელიგიურ 

კონტექსტში შექმნილი ეროვნული კულტურისა და ისტორიისა. 

ამ ფონზე კიდევ უფრო მკვეთრია პოპულისტურ მოთამაშეებში ანტილიბერალური 

რიტორიკა.  „პატრიოტთა ალიანსის“ პროგრამა, ერთი მხრივ, ამბობს, რომ რელიგიური თუ 

ეთნიკური განსხვავებულობა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იწვევდეს შუღლს და 

დაპირისპირებას ქვეყანაში, რადგან „ქართული ფასეულობა გამორიცხავს ქსენოფობიას.“ 37 

თუმცა ამის პარალელურად პარტიის წევრების ყოველდღიურ განცხადებებში, მოქმედებებსა 

და აქტივობებში საპირისპირო შეინიშნება. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ 

საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ვიცე-კაპიტან გურამ კაშიას წინააღმდეგ 

წამოწყებული კამპანია, რომელიც იმდენად ძალადობრივი იყო, რომ პარტიის წევრი 

კონსტანტინე მორგოშია პოლიციაში გამოკითხვაზე დაიბარეს.38 

კაშიას საქმემ პოპულისტური ძალების ანტილიბერალური ნარატივი ნათლად გამოკვეთა 

სხვა სუბიექტების მაგალითზეც: 2017 წლის 31 ოქტომბერს, ლგბტ თემის მხარდამჭერი 

სამკლავურის გაკეთების გამო „ქართული მარშის“ წევრებმა ქართველი ფეხბურთელის  

ნაკრებიდან მოკვეთა მოითხოვეს. 39  „მარში“ იყო ასევე 2018 წლის მაისში ღამის კლუბის 

ძალადობრივი დარბევის წინააღმდეგ და ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის მოთხოვნით 

გამართული დემონსტრაციის კონტრ-აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი.40 საბოლოო ჯამში 

მოძრაობას ხუთი აქცია აქვს ჩატარებული: ანტიიმიგრანტული (2017), გურამ კაშიას და 

გიორგი გაბუნიას საწინააღმდეგოდ (2017, 2018), ღირსების მარშის გასაპროტესტებლად (2019) 

და ფილმ „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ ჩვენების ჩაშლის მიზნით (2019). როგორც ვხედავთ, მოძრაობის 

აქტივობის ძირითადი ნაწილი ანტილიბერალურ ნარატივს ეთმობა. 

მსგავსი პათოსითაა გაჯერებული „ეროვნული ერთობის“ იდეებიც: ისინი გაცხადებულად 

ებრძვიან „მემარცხენე ლიბერალებს“, და ამ ჯგუფების მიერ მოწონებულ იდეებს, როგორიცაა 

 
35  ხაჭაპურიძე, ე. (14 ივლისი, 20171). „ქართველთა მარში“- თბილისში ქსენოფობიური მსვლელობა 

იმართება. ხელმისაწვდომია: https://netgazeti.ge/news/207453/ ბოლოჯერ ნანახია: 20 იანვარი, 2020. 
36  Liberali.ge (22 მარტი, 2018). რა ხდებოდა მანქანაში, როცა „ქართული მარშის“ წევრები გიორგი 

გაბუნიას დაესხნენ თავს. ხელმისაწვდომია: http://liberali.ge/news/view/35168/video--ra-khdeboda-

manqanashi-rotsa-qartuli-marshis-tsevrebi-giorgi-gabunias-daeskhnen-tavs ბოლოჯერ ნანახია: 27 იანვარი, 

2020. 
37 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
38  1tv.ge (29 აგვისტო, 2018).  ფეხბურთელ გურამ კაშიას საქმეზე „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრი 

კონსტანტინე მორგოშია გამოკითხეს. ხელმისაწვდომია: https://1tv.ge/news/fekhburtel-guram-kashias-

saqmeze-patriotta-aliansis-wevri-konstantine-morgoshia-gamokitkhes/ ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
39 ხაჭაპურიძე, ე. (31 ოქტომბერი, 2017). ფეხბურთის ფედერაციასთან აქციაზე პოლიციამ „ქართული 

მარშის“ წევრები დააკავა. ხელმისაწვდომია: https://netgazeti.ge/news/230249/ ბოლოჯერ ნანახია: 25 

იანვარი, 2020. 
40 Imedinews.ge (14 მაისი, 2017). ქართული მარში ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის შემთხვევაში აქციებით 

იმუქრება. ხელმისაწვდომია: https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/61420/qartuli-marshi-humanuri-

narkopolitikis-shemtkhvevashi-aqtsiebit-imuqreba ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 

https://netgazeti.ge/news/207453/
http://liberali.ge/news/view/35168/video--ra-khdeboda-manqanashi-rotsa-qartuli-marshis-tsevrebi-giorgi-gabunias-daeskhnen-tavs
http://liberali.ge/news/view/35168/video--ra-khdeboda-manqanashi-rotsa-qartuli-marshis-tsevrebi-giorgi-gabunias-daeskhnen-tavs
http://patriots.ge/Newspaper/
https://1tv.ge/news/fekhburtel-guram-kashias-saqmeze-patriotta-aliansis-wevri-konstantine-morgoshia-gamokitkhes/
https://1tv.ge/news/fekhburtel-guram-kashias-saqmeze-patriotta-aliansis-wevri-konstantine-morgoshia-gamokitkhes/
https://netgazeti.ge/news/230249/
https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/61420/qartuli-marshi-humanuri-narkopolitikis-shemtkhvevashi-aqtsiebit-imuqreba
https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/61420/qartuli-marshi-humanuri-narkopolitikis-shemtkhvevashi-aqtsiebit-imuqreba
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„მულტიკულტურული, ფემინისტური და ლგბტ ცხოვრების წესის ნორმად ქცევა.“ 41 

დაარსებიდან თითქმის ერთ თვეში მოძრაობამ დაიწყო ჯორჯ სოროსის ფონდ „ღია 

საზოგადოება – საქართველოს“ ფუნქციონირების აკრძალვის მოთხოვნით ხელმოწერების 

შეგროვება.42 აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ იგივე გაცხადებული სურვილი აქვთ „ქართულ 

მარშსაც“43 და „ალიანსსაც“.44 

2018 წელს საგამოძიებო ჟურნალისტთა გაერთიანებამ გამოაქვეყნა ფეისბუქის 50 ყველაზე 

ანტილიბერალური გვერდის სია, რომელშიც შედის „ქართული მარშიც“ და „საქართველოს 

ეროვნული ერთობაც“.45  CRRC-ის დასკვნით, ამ გვერდების ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული 

აქტიურობა მოყვა ლადო აფხაზავას წარდგენას მასწავლებლის გლობალურ დაჯილდოებაზე: 

ამ პერიოდში გავრცელებული პოსტები, ძირითადად, ეძღვნებოდა მის „ლიბერალური გეგმის 

ნაწილად“ მოხსენიებას ან „ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდაში“ ბრალის დადებას.46 

ამგვარად, კიდევ ერთი დიქოტომია, რომელსაც ქართული პოპულისტური სპექტრი 

გვთავაზობს, არის გამოკვეთილი მართლმადიდებლური სულისკვეთება და რელიგიის 

სახელით საკუთარი იდეების გავრცელება, რასაც ცალსახად უპირისპირდება ის 

ანტილიბერალური განწყობები, რომელთა მატარებლებიც არიან განხილული 

პოპულისტური ერთეულები. განსხვავება მემარჯვენე და მემარცხენე პოპულიზმებს შორის 

აქაც არის: მიუხედავად იმისა, რომ ლეიბორისტული პარტია რელიგიური პათოსის 

გამოკვეთილი მატარებელია, მის რიტორიკაში ანტილიბერალური ხასიათი ნაკლებად 

შეინიშნება. 

რუსული, დასავლური და თურქული ნარატივების სამკუთხედი 

პოპულისტური ნარატივის ნაწილია ბალანსის პოვნა რუსეთსა და დასავლეთს შორის 

მიუმხრობლობის პოლიტიკის გზით. განსაკუთრებით შესამჩნევია 2017-2018 წლებში 

გაზრდილი ანტიდასავლური რიტორიკა.47 

„პატრიოტთა ალიანსის“ პროგრამაში საგარეო პრიორიტეტების ჩამოყალიბებისას ისინი, 

ერთი შეხედვით, გამოხატავენ თანხმობას მოსახლეობის უმრავლესობის პროდასავლური 

არჩევანის მიმართ, ამავე დროს კი საკუთარ როლს და მოსაზრებებს უპირისპირებენ სხვა 

პოლიტიკურ მოთამაშეებს, ანუ ელიტას:  

 
41 გიორგი ჭელიძე (3 იანვარი, 2020). „საქართველოს ეროვნული ერთობა“-ის დაარსების 3 წლისთავი! 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2tOaU54 ბოლოჯერ ნანახია: 23 იანვარი, 2020. 
42 Manifest.ge (10 თებერვალი, 2017). ეროვნულ – სოციალისტური მოძრაობა ,, საქართველოს ეროვნული 

ერთობა. ხელმისაწვდომია: https://manifest.ge/main/item/1283 ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
43 ქოქოშვილი, დ. (12 სექტემბერი, 2017). „ქართული მარში“ მმართველი გუნდის და ჯორჯ სოროსის 

წინააღმდეგ. ხელმისაწვდომია: https://netgazeti.ge/news/220070/ ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
44  ჩიჩუა, ნ. (20 იანვარი, 2020). ინაშვილი ლორა თორნტონის მიმართ გამოძების დაწყებას ითხოვს. 

ხელმისაწვდომია: https://netgazeti.ge/news/421003/ ბოლოჯერ ნანახია: 20 იანვარი, 2020. 
45 Ifact.ge (4 ივლისი, 2018). 50 ფეისბუქგვერდი შექმნილი საინფორმაციო ომისთვის. ხელმისაწვდომია: 

https://www.ifact.ge/50-fb-page/ ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
46 CRRC, (2019). ანტიდასავლურ დისკურსთან ბრძოლა სოციალურ მედიაში, ყოველთვიური ანგარიში 

(2019 წლის 28 თებერვალი-31 მარტი). ხელმისაწვდომია: http://awdb.ge/files/PPAG-March-Report-KA.pdf 

ბოლოჯერ ნანახია: 15 იანვარი, 2020. 
47 მინესაშვილი, ს. (2019). ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის სოციალური საფუძვლები საქართველოში. 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/36zUM4r ბოლოჯერ ნანახია: 17 იანვარი, 2020. 

https://bit.ly/2tOaU54
https://manifest.ge/main/item/1283
https://netgazeti.ge/news/220070/
https://netgazeti.ge/news/421003/
https://www.ifact.ge/50-fb-page/
http://awdb.ge/files/PPAG-March-Report-KA.pdf
https://bit.ly/36zUM4r
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ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს გაწევრებას ევროკავშირში. ამას გარდა, ჩვენ 

პოზიტიურად ვართ განწყობილნი ნატო-ს წევრობის მიმართაც... თუმცა, ნატო-ს წევრი 

ქვეყნების განცხადებების თანახმად, არსებობს მთელი რიგი მიზეზებისა, რომელთა 

გამოისობითაც ნატო ჩვენს მიღებას დღესდღეობით ვერ შეძლებს.48 

ამ მსჯელობის საფუძველზე „ალიანსს“ თავისი ხედვა მიუმხრობლობის ნარატივამდე 

დაჰყავს, რაც პარტიის 2019 წლის ყრილობაზეც გაჟღერდა49 და პარტიის წევრებიც აქტიურად 

უჭერენ მხარს. გაცხადებული მიუმხრობლობის ფონზე პარტია აქტიურად საუბრობს 

რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობებზე, რა მიზნითაც პერიოდულად ხვდება რუს 

პარლამენტარებს თბილისში ან მოსკოვში. უკანასკნელი ასეთი შეხვედრა 2019 წლის ივლისში 

რუსეთში შედგა. მაშინ პარტიის წევრმა ადა მარშანიამ თავის განცხადებაში ვიზიტის მთავარ 

მოტივად ისიც გააჟღერა, რომ „ალიანსის“ ეს მიდგომა „ქართული საზოგადოების დიდი 

ნაწილის პოზიციაა.“50 პარტიისთვის მიუღებელია მათი „პრო-რუსულად“ მონათვლა, თუმცა 

იქვე აღნიშნავენ რუსეთის ინტერესს „ჩვენი პორტებით, როგორც ენერგო-ტრანზიტორი 

რეგიონით.“51 

სინქრონულია საგარეო პოლიტიკის შესახებ „მარშის“ შეხედულებებიც: მიუხედავად იმისა, 

რომ საკუთარ თავს პრო-რუსულ ძალად არც ისინი მოიაზრებენ, დასავლეთისგან 

დისტანცირების გზით რუსეთთან ურთიერთობების  გაუმჯობესება და ნეიტრალიტეტის 

გამოცხადება მათთვის მისაღები ნარატივია. 52  მოძრაობა აღიარებს, რომ საქართველოს 

ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, თუმცა სახელმწიფოს და საზოგადოებას 

ერთმანეთისგან მიჯნავს და ამ გზით საშუალებას იტოვებს, რომ „რუსი ერი“ ქართველი 

ხალხის „მტრად“ არ მიიჩნიოს.53 

გამოკვეთილად ნეგატიური დატვირთვა აქვს თურქეთს ქართულ პოპულიზმში. 

„პატრიოტთა ალიანსი“ ნატოს წევრ მეზობელს კონსპირაციის ჭრილში განიხილავს და 

ამბობს, რომ უკვე დაკავებულ ისტორიულ ქართულ ტერიტორიებთან ერთად თურქეთს 

აჭარის და აფხაზეთის მიტაცება სურს. 54  ამას ისიც ემატება, რომ პარტიის წევრები 

დროგამოშვებით ავრცელებენ თურქეთის შესახებ ნეგატიური საზოგადოებრივი განწყობის 

შემქმნელ დეზინფორმაციას, მაგალითად, „თურქს აქედან მიაქვს კარტოფილი და პამიდორი 

და შემოაქვს თავისი ცუდი აქ,“ 55  ანდაც უზუსტო ფაქტს, რომ ბათუმში არსებულ შვიდ 

 
48 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
49 1TV.ge (4 მაისი, 2018). „პატრიოტთა ალიანსის“ ყრილობა. ხელმისაწვდომია: 

https://1tv.ge/video/patriotta-aliansis-yriloba/ ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
50 Imedinews.ge (15 ივლისი, 2019). „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრები მოსკოვში ჩავიდნენ. 

ხელმისაწვდომია: https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/111731/patriotta-aliansis-tsevrebi-moskovshi-

chavidnen ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
51 Patriots.ge (2 ივნისი, 2017). საქართველოს პატრიოტი. ხელმისწავდომია: http://patriots.ge/Newspaper/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 
52 აბაშიძე, ზ., ფიფია, დ. (30 აპრილი, 2018). „ქართული მარში“ მიგრანტების წინააღმდეგ და საგარეო 

„ნეიტრალიტეტის“ მხარდასაჭერად. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/36EE1oQ ბოლოჯერ ნანახია: 27 

იანვარი, 2020. 
53 იგივე. 
54 იგივე. 
55  დანგაძე, მ. (29 ოქტომბერი, 2019). თარხან-მოურავი თურქეთს ქარტული პომიდვრის და 

კარტოფილის მიტაცებაში ადანაშაულებს. ხელმისაწვდომია: 

https://www.mythdetector.ge/ka/myth/tarkhan-mouravi-turkets-kartuli-pomidvris-da-kartopilis-mitatsebashi-

adanashaulebs ბოლოჯერ ნანახია: 25 იანვარი, 2020. 

http://patriots.ge/Newspaper/
https://1tv.ge/video/patriotta-aliansis-yriloba/
https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/111731/patriotta-aliansis-tsevrebi-moskovshi-chavidnen
https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/111731/patriotta-aliansis-tsevrebi-moskovshi-chavidnen
http://patriots.ge/Newspaper/
https://bit.ly/36EE1oQ
https://jam-news.net/%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%92%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a2/?lang=ka
http://patriots.ge/Newspaper/
https://www.mythdetector.ge/ka/myth/tarkhan-mouravi-turkets-kartuli-pomidvris-da-kartopilis-mitatsebashi-adanashaulebs
https://www.mythdetector.ge/ka/myth/tarkhan-mouravi-turkets-kartuli-pomidvris-da-kartopilis-mitatsebashi-adanashaulebs
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მეჩეთში თურქული სალონი, სავაჭრო და კვების ობიექტებია განლაგებული, სადაც საკმაოდ 

„ბუნაგური ღამის ცხოვრება“ მიდის. 56  მაგალითად მოყვანილი ორივე ფაქტი მითების 

დეტექტორის მიერ გამოვლენილი იქნა, როგორც არასწორი ინფორმაცია. თურქეთის 

საწინააღმდეგო არგუმენტები წააგავს საზოგადოებაში ანტირუსული განწყობების მთავარ 

ფაქტორებს: ერთი მხრივ, ტერიტორიების ოკუპაცია, მეორე მხრივ, კი ვაჭრობის 

დივერსიფიკაცია რუსეთის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგად, რაზეც „პატრიოტთა 

ალიანსის“ წევრები იშვიათად საუბრობენ. შეიძლება დავასკვნათ, რომ „ალიანსი“ ცდილობს 

საზოგადოებრივი განწყობების დაბალანსებას ანტითურქული პროპაგანდით, რასაც ემატება 

ზემოთ აღწერილი ნატივისტური და რელიგიური ასპექტები, შესაბამისად პარტიის 

რიტორიკა მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ გამოკვეთილად აგრესიული ხასიათის ხდება. 

განსხვავებული მიდგომა აქვთ „ლეიბორისტებს“: მათთვის პრიორიტეტულია „ევროკავშირში 

ჩვენი მიღების დაჩქარება“ და ნატოსთან თანამშრომლობის გაგრძელება ამ ეტაპზე არსებული 

ფორმატით.57 იმავდროულად, ლეიბორისტები კონსპირაციული ტონით საუბრობენ რუსეთ-

თურქეთ-ირანის ალიანსის შესახებ, რომელიც, მათი თქმით, საქართველოს წინააღმდეგაა 

ორიენტირებული. 58  მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ბაზრის გახსნაზე მუშაობის 

აუცილებლობაზე ლეიბორისტებიც საუბრობენ, მემარცხენე პოპულისტურ ნარატივში 

რუსული ოკუპაციის მიმართ ტონი ბევრად მკაცრია.59 

დასკვნა 

თანამედროვე ქართული პოპულიზმი, ძირითადად, მემარჯვენეა და ორიენტირებულია 

საერთო წარმოშობაზე, ეთნიკურ, კულტურულ და რელიგიურ ასპექტებზე,  თუმცა 

შეინიშნება მემარცხენე იდეებთან თანაარსებობა და ზოგჯერ მათი აღრევაც. ხალხთან 

დაპირისპირებული ელიტების წარმოჩენა მათ შორის განსხვავებულად ხდება: მემარჯვენე 

სუბიექტებისთვის ელიტებს შორის ძირითადად ლიბერალი ძალები და წინა ხელისუფლება 

მოიაზრება მაშინ, როცა მემარცხენე პოპულისტებისთვის მათი არსებობის ყველა პერიოდში 

ნებისმიერი ხელისუფლება ხალხთან დაპირისპირებული ელიტაა.  

ქართულ პოპულიზმს ახასიათებს ერთსულოვნად ანტიიმიგრაციული, კონკრეტულად კი 

ანტიაღმოსავლური რიტორიკა, თუმცა მოტივები განსხვავებულია: მემარჯვენე ძალები 

უფრო რადიკალური ნატივისტური მიდგომებით გამოირჩევიან, ვიდრე მემარცხენე ძალები, 

რომელთა მთავარი არგუმენტი ანტიიმიგრაციის შესახებ სოციალურ საკითხებს ეფუძნება. 

განსხვავება იკვეთება რელიგიის საკითხშიც: ამ მიმართულებით ნაცისტური ძალები 

ნაკლებად აქტიურობენ სხვა შერჩეული ერთეულებისგან განსხვავებით. ამავე დროს, 

 
56 დეკანაძე, ლ. (16 ოქტომბერი, 2019). „პატრიოტთა“ ტყუილი ბათუმში მოქმედი 7 მეჩეთის და მათი 

სრული კომერციალიზაციის შესახებ. ხელმისაწვდომია: https://www.mythdetector.ge/ka/myth/patriotta-

tquili-batumshi-mokmedi-7-mechetis-da-mati-sruli-komertsializatsiis-shesakheb ბოლოჯერ ნანახია: 25 

იანვარი, 2020. 
57 Labour.ge (2018). შალვა ნათელაშვილის საპრეზიდენტო საარჩევნო პროგრამის ძირითადი 

მიმართულებები. ხელმისაწვდომია: https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-

shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi. ბოლოჯერ ნანახია: 23 

იანვარი, 2020. 
58 Ivote.ge (2016). საარჩევნო პროგრამა საპარლამენტო არჩევნები 2016 (საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია) ხელმისაწვდომია: http://www.ivote.ge/archevnebi/saparlamento-archevnebi/saparlamento-

archvenebi-2016/programebi/22779-saarchevno-programa-saparlamento-archevnebi-2016-saqarthvelos-

leiboristuli-partia.html?lang=ka-GE. ბოლოჯერ ნანახია: 23 იანვარი, 2020. 
59 იგივე. 

https://www.mythdetector.ge/ka/myth/patriotta-tquili-batumshi-mokmedi-7-mechetis-da-mati-sruli-komertsializatsiis-shesakheb
https://www.mythdetector.ge/ka/myth/patriotta-tquili-batumshi-mokmedi-7-mechetis-da-mati-sruli-komertsializatsiis-shesakheb
https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi
https://www.labour.ge/ka/chvens-shesakheb/programa/article/13353-shalva-nathelashvilis-saprezidento-saarchevno-programis-dzirithadi-mimarthulebebi
http://www.ivote.ge/archevnebi/saparlamento-archevnebi/saparlamento-archvenebi-2016/programebi/22779-saarchevno-programa-saparlamento-archevnebi-2016-saqarthvelos-leiboristuli-partia.html?lang=ka-GE
http://www.ivote.ge/archevnebi/saparlamento-archevnebi/saparlamento-archvenebi-2016/programebi/22779-saarchevno-programa-saparlamento-archevnebi-2016-saqarthvelos-leiboristuli-partia.html?lang=ka-GE
http://www.ivote.ge/archevnebi/saparlamento-archevnebi/saparlamento-archvenebi-2016/programebi/22779-saarchevno-programa-saparlamento-archevnebi-2016-saqarthvelos-leiboristuli-partia.html?lang=ka-GE
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მიუხედავად იმისა, რომ მემარცხენე „ლეიბორისტებს“ გამოკვეთილად რელიგიური პათოსი 

ახასიათებთ, ისინი ნაკლებად გამოირჩევიან ანტილიბერალური რიტორიკით. 

და ბოლოს, მნიშვნელოვან სხვაობას აჩვენებენ მემარცხენე და მემარჯვენე პოპულისტები 

საგარეო პოლიტიკის მიმართ მიდგომებშიც: „ლეიბორისტები“ საქართველოს წინააღმდეგ 

მებრძოლი რუსეთის, ირანისა და თურქეთისგან თავდასაცავად ერთადერთ ალტერნატივად 

დასავლეთთან ინტეგრაციის გაღრმავებას ხედავენ მაშინ, როცა დანარჩენი ძალები 

დასავლეთთან დისტანცირების და რუსეთთან დაახლოების მომხრეებად გვევლინებიან, ამ 

დიქოტომიას მიუმხრობლობის მოძრაობისადმი მხარდაჭრით ფუთავენ და რადიკალური  

ანტითურქული ნარატივით აბალანსებენ.  

იმის გათვალისწინებით, რომ განხილული პოპულისტური აქტორები მასების გარკვეული 

მხარდაჭერით სარგებლობენ, საქართველოს სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარების 

გზაზე მათ აქვთ პოტენციალი, ანგარიშგასაწევ ძალად ჩამოყალიბდნენ. ზემოთ აღწერილი 

მომძლავრებული ნარატივის სახით კი შეიძლება შეიქმნას გამოწვევა როგორც 

დემოკრატიული პროცესებისთვის, ისე  საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის გზაზე.  

 

 

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. 

 

აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა არ გამოხატავდეს საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტის შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

ნინო სამხარაძე. თანამედროვე ქართული პოპულიზმის დეკონსტრუქცია: ნარატივები პოლიტიკური 

პარტიებიდან საზოგადოებრივ მოძრაობებამდე, პოლიტიკის ნარკვევი #33, საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტი, თებერვალი 2020. 
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