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მოკლე შინაარსი 

დემოკრატიის ხელშეწყობა და დემოკრატიული კონსოლიდაცია უკვე დიდი ხანია იმ 

ქვეყნების დევიზად იქცა,  რომელთაც სურთ თავისუფალი საზოგადოების მქონე 

წარმატებულ სახელმწიფოებად განიხილებოდნენ. დასავლეთი, როგორც ამ პროცესების 

მამოძრავებელი ძალა, სათანადოდ ვერ აფასებს დემოკრატიზაციის ხელშეწყობის 

თანმხლებ რისკს, რაც პირდაპირი ბენეფიციარების დახმარების ნაცვლად 

დემოკრატიზაციის მონაპოვარის საზიანო მიზნებისთვის გამოყენებას გულისხმობს. რის 

ფონზეც, დემოკრატიზაციის პროცესი გარე აქტორებისთვის „შესაძლებლობების 

ფანჯარას“ ხსნის და პოლიტიკური პარტიების და  სამოქალაქო საზოგადოების 

გამოყენებით, მათ სხვა ქვეყნის შიდაპოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის შესაძლებლობას 

აძლევს. ამასთან, თავისუფალი მედია  იმ აქტორების პოპულარიზაციისთვისაა 

გამოყენებული, რომლებსაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდება შეუძლიათ.  

ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ავტორიტარული რეჟიმების, განსაკუთრებით, კი რუსეთის 

როლი. კრემლის ხისტი ძალის რიტორიკა, 2007 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების 

კონფერენციის შემდეგ გაძლიერდა, რომელიც საზღვარგარეთ მცხოვრები ეთნიკურად 

რუსი მოსახლეობის ინტერესების დაცვის სტრატეგიასა და რუსული კულტურისა და 

ისტორიის აქტიურ პოპულარიზაციას ეფუძნება. მოსკოვი ცდილობს გავლენა მოახდინოს 

საზოგადოებრივ აზრზე ისეთი მოთხოვნების წამოყენებით, როგორიცაა ევროპული და 

რუსული ღირებულებების თანასწორ სიბრტყეში მოაზრება და სირიაში მიმდინარე 

მოვლენებისა და ტერორიზმის მსგავსი კომპლექსური საერთაშორისო საკითხების 

მოგვარებაში რუსეთის როლის მნიშვნელობა. საკუთარი ნორმატიული ძალის სისუსტის 

გამო,  კრემლი ცდილობს დასავლური დემოკრატიის ნაკლოვანებების დემონსტრირებას 

იმისათვის, რომ მისი ახლო სამეზობლო დემოკრატიზაციის გზას ჩამოაშოროს.  

*  ივანნა მაჩიტიძე - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსისტეტის ასოცირებული პროფესორი  

 

დაბრკოლება დემოკრატიებისთვის:  დასავლეთის გამოცდილების 

მნიშვნელობა რუსეთის სტრატეგიის ანალიზის პროცესში

ივანნა მაჩიტიძე* 
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ამასთან, რუსეთი აქტიურად იყენებს დემოკრატიული ხელისუფლების მიმართ 

საზოგადოების ნდობის შემცირების სტრატეგიას, რაც დასავლურ საზოგადოებაში 

ლიბერალური ღირებულებების კრიტიკისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის. დემოკრატიული 

კონსოლიდაციის ამგვარი დისკრედიტაცია შესაძლოა მნიშვნელოვანი შედეგის მომტანი 

იყოს მყიფე დემოკრატიებისთვის, რადგან ეს პროცესი რისკის ქვეშ აყენებს დემოკრატიული 

მმართველობისა და დემოკრატიული ღირებულებების ლეგიტიმურობას.  

 

აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმნეტი, ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის სტრატეგიის 

ანალიზის პროცესში, დასავლეთის გამოცდილების მნიშვნელობაზე. რუსული ტაქტიკა  

საზოგადოებაში არსებული უკმაყოფილების საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენებას 

გულისხმობს, ასევე შიდა დაპირისპირების გამწვავებას და იმ სამოქალაქო საზოგადოების 

აქტორთა ხელშეწყობას, რომლებიც შესაძლოა არ იყვნენ პრორუსულად განწყობილნი, 

თუმცა ჰქონდეთ არალიბერალური და რადიკალური შეხედულებები. დოკუმენტში 

წარმოდგენილია რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვის, პოლიტიკოსებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის საქართველოს დემოკრატიული კონსოლიდაციის 

წინააღმდეგ მიმართულ რუსულ საფრთხეზე ეფექტურად საპასუხოდ.      

 

 

 

 

ათი წლის წინ, დემოკრატიზაციის მკვლევარმა, პიტერ ბარნელმა, დასვა მნიშვნელოვანი 

შეკითხვა - „მუშაობს დემოკრატიის ხელშეწყობა?“1. დღეს ეს შეკითხვა უფრო აქტუალური 

გახდა, რადგან დემოკრატიის ხელშეწყობაში ჩადებული უზარმაზარი ინვესტიციების 

მიუხედავად, ყოფილი კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებში არალიბერალური დემოკრატიისა 

და დემოკრატიის უკუსვლის შემთხვევები გახშირდა, რამაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა 

დასავლეთის რწმენა გაწეული დახმარების უპირობო წარმატების შესახებ2.  

დემოკრატიის წინააღმდეგ დაწყებული ახალი ტენდენცია ავტოკრატიული რეჟიმებისთვის 

მისასალმებელი აღმოჩნდა და დემოკრატიზაციის გზაზე მდგარი საზოგადოებისთვის 

მისაღები ღირებულებების ნაკლებობის გამო, ერთგვარ „შესაძლებლობის ფანჯარად“ იქცა. 

აღსანიშნავია, რუსეთი, რომელიც დემოკრატიული მმართველობის ხარვეზების 

იდენტიფიცირების ამოცანას საუკეთესოდ ართმევს თავს. ამასთან, მან წარმატებით შეძლო 

დასავლეთისგან დემოკრატიის ხელშეწყობის ტექნიკის გადმოღება, რასაც 

კონსოლიდირებული და ჯერ კიდევ კონსოლიდაციის პროცესში მყოფი დემოკრატიული 

სახელმწიფოების წინააღმდეგ იყენებს. საკუთარი ზეგავლენის გასავრცელებლად, კრემლი 

კულტურულ რიტორიკაზე აქცენტით, აშშ-ს განვითარებულ რბილ ძალას იყენებს. ამასთან,  

დასავლეთის მხრიდან დემოკრატიულ მმართველობასა და კანონის უზენაესობაზე 

აქცენტებს, წესრიგისა და სტაბილურობის აუცილებლობით ანაცვლებს და „მთლიანი 

მოსახლეობის“ მიმართ ანგარიშვალდებულების სანაცვლოდ „მხარდამჭერი უმრავლესობის“ 

                                                           
1Peter Burnell (2007) “Does international democracy promotion work?”, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, ISBN 978-3-88985-354-7, 

წვდომის თარიღი 2 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია -  http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/3094/pdf/BurnellPromotionWork.pdf  
2დემოკრატიული პროცესების შესუსტების ფონზე გარდამტეხი აღმოჩნდა 2017 წელი, როდესაც უნგრეთი - კომუნიზმის ჯაჭვის 

გამრღვევი პირველი სახელმწიფო, კვლავ პირველი აღმოჩნდა, მხოლოდ ამჯერად დემოკრატიულობის ხარისხის შესუსტებით 

და ნახევრად-კონსოლიდირებული დემოკრატიის სტატუსის მოპოვებით. სავარაუდოდ შემდეგი პოლონეთი დაადგება 

უნგრეთის მიერ არჩეულ გზას. 

შესავალი 
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მიმართ ანგარიშვალდებულებაზე ახდენს ფოკუსირებას.3 ამგვარად, რუსეთი რეგიონში 

სტრატეგიული ინტერესებისა და არსებული სტატუს ქვოს წინააღმდეგ მიმართულ 

საფრთხეებს პასუხობს4.   

 

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია გაანალიზოს კრემლის მიერ დასავლეთში 

დემოკრატიული სახელმწიფოების დესტაბილიზაციისა და დანაწევრების მიზნით 

გამოყენებული ინსტრუმენტები. მიმიხილოს საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესის 

შიდასახელმწიფოებრივი და საგარეო განზომილებები და რუსეთის როლი საქართველოს 

დემოკრატიზაციის პროცესში. ამასთან, წარმოადგინოს  რეკომენდაციები საქართველოს 

მთავრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ქვეყანაში არსებული 

დემოკრატიული მიღწევების შენარჩუნებისა და რუსეთის ზეგავლენის შემცირებისთვის.  

 

 

 

 

 

 

ათი წლის წინ, კრემლმა რბილი ძალის გავრცელებისა და ქვეყანაში წესრიგისა და 

სტაბილურობის შექმნის მისეული გამოცდილების გაზიარების სტრატეგია შეიმუშავა. ამ 

გზით, რუსეთმა მოახერხა დემოკრატიის ხელშეწყობის დასავლეთის მიდგომის საკუთარ 

საჭიროებებზე მორგება, მსოფლიოს მასშტაბით „რბილი ძალის აგენტების“ გამოყენებით. 

რუსეთის სტრატეგია მრავალწახნაგოვანია და ეფუძნება რესურსების ფართო სპექტრს, 

როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ.  

 

2007 წლის შემდეგ, საზღვარგარეთ მცხოვრები ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის 

ინტერესების დაცვისა და გაძლიერებისთვის მნიშვნელოვანი რესურსი დაიხარჯა. 

მსოფლიოს მასშტაბით რუსეთის რბილი ძალის გავრცელება რუსული სამყაროს  (Russkiy 
Mir) ქოლგა ორგანიზაციებისა და მასთან აფილირებული სააგენტოების საშუალებით, 

რუსეთის პრეზიდენტ-ვლადიმერ პუტინის პირადი ხელმძღვანელობით ხდება. ამასთან, 

დასავლეთის პოლიტიკურ პარტიებსა და მათ რუს კოლეგებს შორის თანამშრომლობა უკვე 

კარგად დამკვიდრებულ პრაქტიკად იქცა, რამაც ხელი შეუწყო ევროპის ულტრა-მემარჯვენე 

და ულტრა-მემარცხენე პარტიების გაძლიერებას5. და ბოლოს, კიბერ თავდასხმები აშშ-სა და 

ევროპის ეროვნულ და ადგილობრივ არჩევნებზე ზემოქმედების მნიშვნელოვანი 

ინსტრუმენტი გახდა6. აღნიშნული ტენდენციები, საქართველოს მთავრობისთვის და 

სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, დასავლეთში რუსეთის ქმედებებზე დაკვირვების 

აუცილებლობაზე მიუთითებს. თუ, საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების გზით, 

კონსოლიდირებული დემოკრატიების შიდა სტაბილურობას საფრთხე უკვე შეექმნა და 

                                                           
3CBSN (2018). Charlie Rose Interviews Vladimir Putin. [ვიდეო], წვდომის თარიღი 1 მარტი, 2018,  ხელმისაწვდომია -  

https://www.youtube.com/watch?v=r8k2pWbCjrw   
4 2012 წლის გავლენიან ნაშრომში „რუსეთი ცვალებად მსოფლიოში“, პუტინმა განაცხადა: „მე შემეძლო ამ საკითხისთვის 

[ევროპაში თავდაცვითი სისტემების განლაგების გეგმებზე] ყურადღება არ მიმექცია, რუსეთის საზღვრებთან დასავლეთის 

სიახლოვე რომ არა, რაც ძირს უთხრის ჩვენს უსაფრთხოებას და საფრთხის ქვეშ აყენებს მსოფლიოს სტაბილურობას“. 
5 How Putin meddles in Western democracies. (2018). The Economist. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 7 მარტი, 2018, 

ხელმისაწვდომია - https://www.economist.com/news/leaders/21737276-and-why-wests-response-inadequate-how-putin-meddles-western-

democracies?cid1=cust%2Fednew%2Fn%2Fbl%2Fn%2F20180222n%2Fowned%2Fn%2Fn%2Fnwl%2Fn%2Fn%2FNA%2F100666%2Fn   
6USA TODAY. (2017). Russia engineered election hacks and meddling in Europe. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 1 

მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/01/09/russia-engineered-election-hacks-

europe/96216556/. 

დასავლეთისგან დასესხება, დასავლეთის წინააღმდეგ გამოყენება 
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მმართველი ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოებაში უნდობლობის გრძნობა უკვე გააჩინა,  

ყოფილი საბჭოთა კავშირის სუსტი დემოკრატიული სახელმწიფოები გაცილებით მარტივად 

აღმოჩნდებიან რუსული ზეგავლენის მსხვერპლნი. 

 

საქართველოში რუსეთის მიერ გამოყენებული სტრატეგიის გასააზრებლად, აუცილებელია 

ქვეყნის შიდაპოლიტიკური და საგარეო კონტექსტის ანალიზი. შიდაპოლიტიკურ 
კონტექსტში, დემოკრატიული მმართველობის ინდექსის გაუმჯობესების მიუხედავად, 

საქართველოს მოქმედი მთავრობა დემოკრატიული ღირებულებების მხარდაჭერის 

შესუსტების გამო უკვე იქცა კრიტიკის ობიექტად. მაგალითად, მმართველმა პარტიამ 

საპარლამენტო უმრავლესობა უკვე გამოიყენა ისეთი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო 

ცვლილებების დასაჩქარებლად, როგორიც საკონსტიტუციო რეფორმაა7. ამასთან, 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების დადებითად შეფასების მიუხედავად, არჩევნების პროცესში 

არაერთი პროცედურული დარღვევა დაფიქსირდა8. 

 

რამდენიმე მიმართულება ჯერ კიდევ საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, მათ შორის 

სასამართლო რეფორმა და „სამართლიანობის აღდგენის“ ცნება. აღსანიშნავია, რომ 

რეზონანსული აღმოჩნდა არაერთი სხვა ინციდენტი, მათ შორის აზერბაიჯანელი 

ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის თბილისიდან გატაცება და თავისუფალი მედიის 

საქმიანობაში ჩარევის არაერთი ფაქტი (წამყვანი ოპოზიციური მაუწყებლობის - რუსთავი 

ორის ჩამორთმევის მცდელობა). სანამ ხელისუფლება ამ გამოწვევებს სრულად არ 

უპასუხებს, ის შესაძლოა საზოგადოების მხრიდან ნდობის შემცირებისა და „უნგეთისა და 

პოლონეთის სცენარის“9 მსგავსად, არალიბერალურ დემოკრატიად ქცევის საფრთხის წინაშე 

აღმოჩნდეს. 

 

საგარეო კონტექსტში, საქართველო ცდილობს დააბალანსოს ერთი მხრივ, ევროკავშირთან 

გაღრმავებული თანამშრომლობა და გაწევრიანების პერსპექტივა და მეორე მხრივ, 

რუსეთთან „ნორმალიზებული დიალოგის“ ფარგლებში დაწყებული პრაგმატული 

პოლიტიკა. თუმცა, რუსეთის მხრიდან ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის მზადყოფნა არ 

ჩანს; რუსეთი აგრძელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების 

დამოუკიდებლობის აღიარებისა და ბორდერიზაციის პოლიტიკას10. რუსეთთან 

ურთიერთობების ნორმალიზების მცდელობით საქართველოს მთავრობა რთულ 

სიტუაციაში აღმოჩნდა, რადგან უწევს ბალანსის დაცვა ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში 

მყოფ ევროპულ მისწრაფებებს, რუსეთთან დიალოგსა და საზოგადოებრივ აზრს შორის. 

ამასთან, რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში წარმოებული ჰიბრიდული ომი 

შესაძლოა მისთვის საქართველოზე ზემოქმედების ბერკეტს არაპირდაპირ ზრდიდეს და 

ქვეყნის შიგნით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვის შიშს აძლიერებდეს. 

                                                           
7 Freedom House – Nations in Transit (2017). Georgia. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 25 თებერვალი, 2018,  

ხელმისაწვდომია - https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/georgia  
8 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (2017) OSCE/ODIHR final report on Georgia’s parliamentary elections 

recommends thorough review of legislation, including removing loopholes for misuse of state resources. [ელექტრონული რესურსი], 

წვდომის თარიღი 15 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/297546 
9 Human Rights Watch (2017) Georgia/Azerbaijan: Journalist Kidnapped Across Border. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 18 

მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - https://www.hrw.org/news/2017/05/31/georgia/azerbaijan-journalist-kidnapped-across-border; Human 

Rights Watch (2017) Georgia: Media Freedom at Risk 

Possible Government Interference with Judiciary, Media. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 18 მარტი, 2018, 

ხელმისაწვდომია - https://www.hrw.org/news/2017/03/07/georgia-media-freedom-risk 
10 Kakachia, K., Kakhishvili, L., Larsen, J. and Grigalashvili, M. (2017). Mitigating Russia’s Borderization of Georgia: A Strategy to Contain 

and Engage. [ელექტრონული რესურსი] Tbilisi: Georgian Institute of Politics, წვდომის თარიღი 09 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - 

http://gip.ge/mitigating-russias-borderization-georgia-strategy-contain-engage/ 

https://www.hrw.org/news/2017/05/31/georgia/azerbaijan-journalist-kidnapped-across-border
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მოსკოვს თბილისის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ბერკეტი გააჩნია: ის 

ქვეყნისთვის თურქეთის შემდეგ მეორე ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი11 და 

ტურისტული ნაკადის მხრივ მეოთხე ყველაზე დიდი ქვეყანაა12.  

 

რუსეთის მხრიდან საქართველოზე ზემოქმედების ბერკეტებისა და ორ ქვეყანას შორის 

არსებული კავშირების გააზრებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია მიმდინარე პროცესებში 

თბილისის როლის აღინიშვნაც. რადგან კრემლი პროდასავლური ორიენტაციის 

საქართველოს ახლო სამეზობლოში მისი ინტერესებისთვის საფრთხის შემცველად 

აღიქვამს13, საქართველოს მმართველ ელიტაზეა დამოკიდებული ის, თუ რამდენად მისცემს 

რუსეთს ქვეყანაზე ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობას.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 „შესაძლებლობების ფანჯარა“ პირდაპირი და არაპირდაპირი ზეგავლენის 

მოსახდენად 

რუსეთის მხრიდან საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებზე ზეგავლენის 

დინამიკა აჩვენებს, რომ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ, დასავლეთის 

კონსოლიდირებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში გამოყენებულ მეთოდებს მიმართავს. თუმცა, 

რუსეთის ზეგავლენის ეფექტურობის ასახსნელად,  მნიშვნელოვანია საქართველოს 

შიდაპოლიტიკური სპეციფიკის გაანალიზება.  
 

საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პრიორიტეტები. კავკასიის 

ბარომეტრის ყოველწლიური მონაცემების მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობისთვის  

სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები პრირიტეტულ საკითხებს შორის ხვდება14. ამასთან, 

გამოკითხული რესპონდენტებისთვის,  ევროკავშირის ბაზართან წვდომაზე (82%), 

გაუმჯობესებულ ჯანდაცვასა (80%) და გაუმჯობესებულ უსაფრთხოებაზე (76%) არსებული 

მოლოდინები, ევროკავშირთან ასოცირებით მიღებულ სარგებელთან დაკავშირებით 

ყველაზე მნიშვნელოვან მოლოდინებად დასახელდა15. საქართველოსთვის დემოკრატიული 

კონსოლიდაციის პროცესში დასავლეთისა და ევროკავშირის მხარდაჭერა გადამწყვეტია. 

შესაბამისად, რუსეთის სტრატეგია ახლო სამეზობლოში, განსაკუთრებით კი უკრაინაში, 

საქართველოსა და მოლდოვაში, ევროკავშირში ინტეგრაციის გზის დისკრედიტაციაა. ამ 

კონტექსტში, იდეამ, რომ მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში  ევროკავშირთან 
                                                           
11 Civil.ge. (2018). Georgia’s Foreign Trade in 2017. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 01 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია 

- http://www.civil.ge/eng/article.php?id=30809  
12 Georgian National Tourism Administration. (2018). Inbound Tourism. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 26 თებერვალი, 

2108, ხელმისაწვდომია: http://stats.gnta.ge/Default.aspx    
13 ტერმინი „ახლო სამეზობლო“ რუსეთის მიერ გამოყენებული სახელწოდებაა ყოფილი საბჭოთა კავშირის თოთხმეტი ქვეყნის 

აღსანიშნად.   
14 Caucasus Research Resource Centers. (2017) "[IMPISS1 – Most Important Issue Facing the Country - Caucasus Barometer]", წვდომის 

თარიღი 03 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - http://caucasusbarometer.org 
15The Caucasus Research Resource Centers. (2017) “Knowledge of and attitudes toward the EU in Georgia” [EUAMIGPS: EU Association 

Agreement will Improve Sale of Georgian Products on the EU Market], წვდომის თარიღი 28 მარტი, 2018 ხელმისაწვდომია - 

http://caucasusbarometer.org     

რა განაპირობებს საქართველოს დემოკრატიის მოწყვლადობას რუსეთის 

ჩარევის პირისპირ 

http://stats.gnta.ge/Default.aspx
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გაღრმავებული თანამშრომლობა ხელს არ უწყობს ცხოვრების სტანდარტების 

გაუმჯობესებას, შესაძლოა საზოგადოებაში უკმაყოფილება გამოიწვიოს და სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემების გათვალისწინებთ, პოტენციურ ამომრჩევლებს ანტი-

დასავლური, არსებული კურსის საწინააღმდეგო რიტორიკის მხარდაჭერისკენ უბიძგოს. 

სწორედ მსგავსი გათვლები დაეხმარა ულტრა-მემარჯვენე ევროსკეპტიკოს ხუთი 

ვარსკვლავის მოძრაობასა (Five Star Movement) და ჩრდილოეთის ლიგას (Lega Nord) 

იტალიის საპარლამენტო არჩევნებში16.  
 

გავლენა დემოკრატიზაციის პროცესზე. საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის 

ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებული მოლოდინები სოციალური და 

ეკონომიკური ხასიათისაა. რუსეთი ცდილობს წარმოჩნდეს როგორც  ეკონომიკური 

კეთილდღეობისა და სტაბილურობის გარანტი ქვეყანა,  და ევროკავშირთან დაკავშირებული 

ცხოვრების უკეთესი სტანდარტის მოლოდინების გაქარწყლებით, შეასუსტოს ევროკავშირის 

მიმზიდველობა და აქცენტი გადაიტანოს ევროპის მრაფალფეროვნებასა და ქართული 

უნიკალური კულტურის წინაშე მდგარ საფრთხეზე. კრემლის მიზანია საქართველოს 

პროდასავლური ორიენტაციის საზოგადოებრივი მხარდაჭერის შესუსტება, რომელიც 

შესაძლოა  მთავრობის საქმიანობის მიმართ ამომრჩეველთა ნდობის დაკარგვაში 

გამოიხატოს და ხელი შეუშალოს საქართველოში დემოკრატიზაციის პროცესს. 

 
ეთნიკური უმცირესობები. ეთნიკურად რუსი მოსახლეობა საქართველოს მოსახლეობის 

დაახლოებით 1%-ს შეადგენს, რაც კრემლს ხელს უშლის ლეგიტიმური მიზეზით ქვეყნის 

შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩაერიოს. საზოგადოებრივი აზრის კვლევების მიხედვით, 

საქართველოს ეთნიკური უმცირების წარმომადგენლები ნაკლებად უჭერენ მხარს ქვეყნის 

პროდასავლურ კურსს - ეს კი ის ბერკეტია, რომელიც შესაძლოა რუსეთმა საზოგადოებაში 

განხეთქილების წარმოქმნის მიზნით გამოიყენოს. 2017 წლის ეროვნულ დომოკრატიული 

ინსტიტუტის (NDI) მონაცემების მიხედვით, საზოგადოებრივ დამოკიდებულებაში 

რამდენიმე ტენდენცია გამოიკვეთა. პირველი, შეინიშნებოდა მნიშვნელოვანი სხვაობა 

ევროკავშირსა და ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის კუთხით. უფრო 

კონკრეტულად კი გამოკითხვაში ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მომხრეებს შორის 56% 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, 26% კი ეთნიკურად ქართველი იყო17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Donadio, R. (2018). The Italian Implosion. [ელექტრონული რესურსი] The Atlantic, Accessed on 10.03.2018, Available at -   

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/03/italy-elections-five-star-league/554990/   
17The Caucasus Research Resource Centers. (2017) "[EUVSEURU: Georgia should join the Eurasian Union vs. Georgia should join the EU by 

ETHNOCODE: Ethnicity (%)]", წვდომის თარიღი 01 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია -  http://caucasusbarometer.org. 
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გრაფიკი 1. საზოგადოების განწყობა საქართველოს ევროკავშირსა და ევრაზიულ კავშირში 

გაწევრიანებსთან დაკავშირებით  ეთნიკურ ქართველებს და ეთნიკურ უმცირესობებს შორის  
 

 
 

უფრო მეტიც, რუსეთის პირველი არხი (ORT), რუსული პროპაგანდის მთავარი 

იარაღიეთნიკურ უმცირესობებს შორის ყველაზე სანდო ინფორმაციის წყაროდ ითვლება18. 

საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობებს უჭირთ ფართო საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რაც 

ნაწილობრივ განპირობებულია ქართული ენის არცოდნით და გამოიხატება დაბალ 

სამოქალაქო და პოლიტიკურ ჩართულობაში19. საინტერესოა, რომ იმ ეთნიკური 

უმცირესობებიდან,  ვინც ეთანხმება აზრს, რომ რუსული პროპაგანდა ნამდვილად 

მოქმედებს, 17% მიიჩნევს რომ პროპაგანდა ვრცელდება მეზობლების ან მეგობრების წრეში, 

ეთნიკურად ქართველი რესპოდენტების 2%-იან მაჩვენებელთან შედარებით20.  

 

გავლენა დემოკრატიზაციის პროცესზე. ეთნიკურ უმცირესობებსა და ეთნიკურ ქართველებს 

შორის დემოკრატიისა და პრო-დასავლური კურსისადმი განსხვავებული 

დამოკიდებულებები, რუსეთისთვის საზოგადოების პოლარიზაციისთვის კარგ საფუძველს 

ქმნის. ეთნიკური უმცირესობების ჩართვის გარეშე, დემოკრატიზაციის პროცესი 

წარმატებული ვერ იქნება. ამ ეტაპზე, საზოგადოებრივი კავშირებისა და მედიის ეფექტური 

ფუნქციონირების ფონზე, რუსეთისთვის ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებულ რეგიონებში ალტერნატიული რეალობის შექმნა დიდ სირთულეს არ 

წარმოადგენს.   

                                                           
18The Caucasus Research Resource Centers. (2017) "[TRURCH1: TV Channels you trust the most for accurate information – Russia Channel 

One (1 КаналОРТ) by ETHNOCODE: Ethnicity (%)]", წვდომის თარიღი 01 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - 

http://caucasusbarometer.org. 
19 Democracy & Freedom Watch Staff (2018). კვლევამ უმცირესობების პრობლემები გამოავლინა. [ელექტრონული რესურსი] 

Democracy & Freedom Watch. წვდომის თარიღი 22 თებერვალი, 2018, ხელმისაწვდომია - https://goo.gl/HrDv1S 

20იქვე. 
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მართლმადიდებლური ეკლესია. 2013 წელს, ყოველწლიურ კონფერენციაზე ვლადიმერ 

პუტინმა განაცხადა: „ჩემი მიდგომა ქართველებისადმი არ შეცვლილა - ის იყო 

კეთილგანწყობილი და ასეთად დარჩა. უფრო მეტიც, რუსეთის მიმართ ასეთი 

დამოკიდებულება დადასტურდა ქართველების მხრიდანაც [...] ჩვენ ღრმა კულტურული და 
სულიერი კავშირები გვაერთიანებს...“21. დემოკრატიებში და დემოკრტიის გზაზე მდგომ 

საზოგადოებებში მთავრობის ინსტიტუციის მიმართ ნდობა, ხელისუფლების პოლიტიკის 

მხარდაჭერის გამოხატვის უპირველესი ინდიკატორია. სახელისუფლებო ინსტიტუციების 

მიმართ არსებული ნდობის დაბალი ხარისხი, არჩევნებზე ამომრჩეველთა დაბალ 

აქტივობასა და რადიკალური პარტიების მომძლავრებას განაპირობებს.   

 

Pew Research Center-ის მონაცემების მიხედვით, ქართველები ეროვნულ იდენტობას 

მჭიდროდ უკავშირებენ მართლმადიდებლობას22. საქართველო საბერძნეთის შემდეგ მეორე 

ქვეყანაა, სადაც გამოკითხულთა უმრავლესობას საკუთარი კულტურა მიაჩნია, როგორც 

„არასრულყოფილი, მაგრამ სხვებზე უპირატესი“ (საქართველოში რესპოდენტების 85%, 

საბერძნეთში - 89%)23. კულტურული და რელიგიური კუთვნილების კულტურულ 

უპირატესობასთან დაკავშირება, გასნაკუთრებით თუ ამგვარი მოწოდება ეკლესიისგან 

მოდის, რუსეთისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის. პოლონეთი, უნგრეთი და სლოვაკეთი 

საქართველოს მსგავსი ევროკავშირის ის წევრი ქვეყნები არიან, სადაც ევროპის მიმართ 

ოპტიმისტური განწყობა ევროსკეპტიციზმით შეიცვალა. თუმცა, მართლმადიდებელ 

სახელმწიფოებს შორის, საქართველოში დაბალია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც ფიქრობს, 

რომ ძლიერი რუსეთი დასავლეთთან დასაპირისპირებლად აუცილებელია. (იხილეთ 

გრაფიკი 2.) 

 

გავლენა დემოკრატიზაციის პროცესზე. ქართველებსა და რუსებს შორის სულიერი კავშირ, 

საქართველოში კრემლის რბილი ძალის სტრატეგიის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს 

წარმოადგენს. რუსეთი საკუთარ თავს მსოფლიოში მართლმადიდებლობის დამცველის 

როლში ხედავს. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ის კონსერვატორული ძალაა, 

რომელიც მოსახლეობაში ევროსკეპტიკური განწყობების გაღვივებას უწყობს ხელს. 

მოსახლეობის დიდ ნაწილს კი მიაჩნია, რომ საქართველოს პროდასავლური ორიენტაცია 

საქართველოს უნიკალურ იდენტობას ემუქრება.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21ГОЛОС АМЕРИКИ [Voice of America]. (2013). Владимир Путин: «У меня самое доброе отношение к грузинскому народу» [Vladimir 

Putin: “I experience the kindest attitude towards the Georgian nation”]. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 24 თებერვალი, 

2018, ხელმისაწვდომია -  https://www.golos-ameriki.ru/a/geor-russia/1814444.html   

22Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe (2017). Religion & Public Life. [ელექტრონული რესურსი] Pew 

Research Center წვდომის თარიღი 05 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-

national-belonging-in-central-and-eastern-europe/ 
23 იქვე. 
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გრაფიკი 2. მართლმადიდებლურ ქვეყნებში იმ რესპონდენტების წილი, რომლებიც  სრულად 

ან ნაწილობრივ ეთანხმებიან აზრს, რომ რუსეთი მნიშვნელოვანია დასავლეთთან 

დასაპირისპირებლად  
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რუსეთის ორგანიზაციული ქსელი. კრემლი საბჭოთა კავშირის დაშლას მე-20 საუკუნის 

უდიდეს ტრაგედიად აფასებს, რის შედეგადაც 25 მილიონი რუსი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 

მოექცა. პუტინის განცხადებით, „თუკი ეს თქვენთვის პრობლემა არ არის, ეს არის პრობლემა 
ჩემთვის“24. რუსეთმა „რბილი ძალის იარაღის“ დახვეწილი ქსელი სახელმწიფოს მიერ 

კონტროლირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნით განავითარა. რუსული 

სამყარო (Russkiy Mir Foundation) რუსული ენისა და კულტურის წახალისებისთვის; 

„Rossotrudnichestvo“ (დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ფედერალური 

სააგენტო, თანამემაულეები საზღვრებს მიღმა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

თანამშრომლობა), რომლის მიზნებიც მოიცავს საერთაშორისო განვითარების ხელშეწყობას 

და საზღვარგარეთ რუსული კულტურის პოპულარიზაციას; „საზღვარგარეთ მცხოვრები 

თანამემამულეების უფლებების დაცვისა და დახმარების ფონდი“; „გორჩაკოვის ფონდი“; და 

WARP ფონდი საზღვარგარეთ რუსულენოვან მედიასთან თანამშრომლობისთვის. 

საინტერესოა, რომ რუსეთის ინტერესების გამტარებელი ეს უდიდესი ორგანიზაციები 2007-

2011 წლებში შეიქმნა.  

 

გორჩაკოვის ფონდს თბილისში ოფიციალური წარმომადგენლობა ჰყავს და ცნობილია, 

როგორც ევგენი პრიმაკოვის სახელობის რუსულ-ქართული საზოგადოებრივი ცენტრი, 

სადაც იმართება დებატები  რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე და დიალოგი ორ ქვეყანას 

შორის არსებულ ტერიტორიულ კონფლიქტსა და სხვა საკითხებზე. ახლახანს, ცეტნრის 

ორგანიზებით მოეწყო საჯარო ლექცია ყოფილი ქართველო საჯარო მოხელეების 

მონაწილეობით25. „საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეების უფლებების დაცვისა და 

დახმარების ფონდი“ საქართველოში წარმოდგენილია პარტნიორი ორგანიზაციით - რუსი 

თანამემამულეების იურიდიული დახმარების ცენტრი26. „Rossotrudnichestvo“-ს ორი 

ოფიციალური წარმომადგენლობა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, სოხუმსა და 

ცხინვალში რუსეთის საზოგადოებრივი და კულტურული ცენტრის სახით 

ფუნქციონირებს.27. მსოფლიო მასშტაბით რუსული რბილი ძალის გავრცელების უმთავრესი 

საშუალება „რუსული სამყაროს“ (“Russkiy Mir”) ამბიციური ინიციატივაა, რომელიც 

მსოფლიოში რუსული კულტურის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად.  

 

“Russkiy Mir”-ს საქართველოს კონტრორირებულ ტერიტორიაზე ოფიციალური 

წარმომადგენლობა არ აქვს, თუმცა მისი ცენტრები ფუნქციონირებენ საქართველოს 

მეზობელ სახელმწიფოებში- თურქეთში (ყარსი), სომხეთსა (ერევანი) და აზერბაიჯანში 

(ბაქო) რითაც საქართველოს გარშემო „რუსული სამყაროს“ სარტყელს ქმნიან. აღსანიშნავია, 

რომ თანამემამულეების მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი მსგავსი 

ცენტრების ლეგიტიმურად ფუნქციონირების ოფიციალური საფუძველია, თუმცა ეს 

ორგანიზაციები დაფუძნებულია ეთნიკური უმცირესობებით, მაგალითად სომხებითა და 

აზერბაიჯანელებით კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში28. შესაბამისად, არა რუსი 

                                                           
24CBSN (2015). Charlie Rose Interviews Vladimir Putin. [ვიდეო], წვდომის თარიღი 01 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - 

https://www.youtube.com/watch?v=r8k2pWbCjrw   
25 Georgian Russian Public Center (Feb. 2018) В Общественном Центре Состоялась Лекция в Связи с Грузино-Абхазским Конфликтом 

[Lecture on the Georgian-Abkhazian Conflict took place at the Premises of the Georgian-Russian Public Center], წვდომის თარიღი 28 

მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია -  https://www.facebook.com/pg/rusgeocenter/notes/ 

26 The Coordination Council for Russian Compatriots Communities in Georgia -   http://korsovet.ge/, წვდომის თარიღი 25.03.2018. 
27 ROSSOTRUDNICHESTVO - Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and 

International Humanitarian Cooperation, წვდომის თარიღი 25.03.2018, ხელმისაწვდომია - http://rs.gov.ru/en/contacts 

28 Список Организаций [List of Organizations] (2018) Russkiy Mir Foundation [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 

03.03.2018, ხელმისაწვდომია  – 

https://russkiymir.ru/catalogue/catalog.php?country=76&category=&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC, 

http://korsovet.ge/
https://russkiymir.ru/catalogue/catalog.php?country=76&category=&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC
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ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებთან კომუნიკაცია კითხვებს აჩენს ამ ცენტრების 

მიზნების შესახებ.  

 

გავლენა დემოკრატიზაციის პროცესზე. ეთნიკურ უმცირესობებს უფლება აქვთ ჰქონდეთ 

ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ და დაიცავენ მათ ინტერესებს, განსაკუთრებით 

იმ შემთხვევაში, თუ ეთნიკური უმცირესობა ნაკლებად არის ინტეგრირებული 

საზოგადოებაში. თუმცა, ასეთი ორგანიზაციების საქმიანობა არ არის გამჭვირვალე 

ფინანსების, ორგანიზაციული მიზნების, მოქმედების არეალისა და დაგეგმილი 

ღონიძიებების მიმართულებით. ორგანიზაციების ვებ გვერდების შემოწმებისას, უმრავლეს 

შემთხვევაში არ მოიძებნა ინფორმაცია, ან მოცემული ინფორმაცა იყო ბუნდოვანი და 

არასრული, რაც ორგანიზაციების მიზნებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. საქართველოში 

რუსეთის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 

სხვა პოსტ საბჭოთა სივრცის ქვეყნებთან შედარებით შეზღუდულია. თუმცა, ასეთი 

ტენდენცია გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს საზოგადოებაზე  უარყოფითად 

იმოქმედებს დემოკრატიული კონსოლიდაციის მხარდაჭერაზე კონსესუსის არსებობის 

თვალსაზრისით.  

 

საქართველოში ორგანიზაციული ქსელის ასამუშავებლად რუსეთი იყენებს ტაქტიკას, 

რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ 

დამკვიდრდა. უკრაინაში მსგავსი ცენტრები რუსეთის რბილი ძალის ნაწილი იყო, 

რომელთაც შეძლეს ათი წლის განმავლობაში უკრაინის მოსახლეობის ნაწილში ქვეყნის 

პროდასავლურ ორიენტაციასთან, მზარდ კორუფციასა და ენობრივ ბარიერთან 

დაკავშირებული უკმაყოფილების საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენება, რამაც შექმნა ის 

სეპარატისტული პროექტი, რაც დღეს უკვე ნათლად გამოჩნდა.  

 

ევროსკეპტიკურად და ანტიდასავლურად განწყობილი პარტიების მხარდაჭერა. 

რუსეთისთვის დემოკრატიზაციის პროცესში ჩარევის ყველაზე დიდი ისტორიის მქონე 

ბერკეტი ღიად პრორუსული, ანტიდასავლური და ევროსკეპტიკური შეხედულებების 

პარტიების მხარდაჭერაა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ განსაკუთრებით მოწყვლადი 

ის სახელმწიფოები იყვნენ, სადაც ეთნიკური რუსი უმცირესობის მნიშნველოვანი ნაწილი 

სახლობდა, რაც  პრორუსული პოლიტიკური პარტიებისთვის მნიშვნელოვან საარჩევნო 

კაპიტალს წარმოადგენდა. მაგალითად როგორც ეს უკრაინასა და მოლდოვაში იყო29. პრო-

რუსული პარტიები ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება ბალტიისპირეთის ქვეყნებშიც30. 

მოლდოვასა და უკრაინისგან განსხვავებით, საქართველოში ღიად პრორუსული პარტიები 

საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილნი არ ყოფილან. თუმცა, საქართველოში რუსეთი 

იმ სტრატეგიას იყენებს, რომელიც მან დასავლეთ ევროპის დემოკრატიული 

სახელმწიფოების საშინაო პოლიტიკაში ჩარევისას გამოიყენა. ეს კი ევროპაში 

ევროსკეპტიკურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერაში გამოიხატება. 

პარტიების ოფიციალური რიტორიკა ეხება „შიდაპარტიულ და შიდასაპარლამენტო 

დიალოგს“ ევროკავშირსა და რუსეთს შორის არსებული უნდობლობის აღმოსაფხვრელად. 

თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები უკვე გაფორმდა ავსტიის ულტრა-მემარჯვენე 

პარტიასა და იტალიის „ჩრდილოეთ ლიგასთან“. რუსეთის დაფინანსება გამოვლინდა 2014 

წელს საფრანგეთში, იმიგრაციის მოწინააღმდეგე მემარჯვენე ეროვნული ფრონტის 

                                                           
29 Stratfor Worldview (2014) The Former Soviet Union Two Decades On. Assessments. [ელექტრონული რესურსი], წვდომის თარიღი 20 

მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია -  https://worldview.stratfor.com/article/former-soviet-union-two-decades 
30 იქვე. 
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შემთხვევაში31.პარტიის წარმომადგენლების განცხადებით, რუსეთთან თანამშრომლობა 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ტერორიზმთან და ტრადიციული ღირებულებების 

შენარჩუნებისთვის ბრძოლაში32. 

 

საქართველოში, 2012 წელს შექმნილი პატრიოტთა ალიანსი ევროპელი კოლეგების გზას 

დაადგა, შექმნა არაფორმალური თანამშრომლობის ჯგუფი და რუს პარლამენტარებთან 

შეხვედრები გამართა33. სხვა პოლიტიკური პარტიები, როგორიცაა ერთიანი დემოკრატიული 

მოძრაობა/თავისუფალი საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ მარგინალურ პოლიტიკურ 

ძალად იქცა,  ხშირად სტუმრობს მოსკოვს, და დასავლეთთან ინტეგრაციის 

არარეალისტურობასა და რუსეთთან  ურთიერთოების პრაგმატულ მიდგომას უსვამს ხაზს34. 

 

გავლენა დემოკრატიზაციის პროცესზე. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების 

ნაწილზე რუსული და პრორუსული ორგანიზაციების გავლენის შედეგის შეფასება რთულია, 

ევროსკეპტიკურად და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების პარლამენტში 

მოხვედრა საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესს საფრთხეს უქმნის. 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, პარლამენტში პირველად მოხვდა ღიად 

ევროსკეპტიკურად და პრორუსულად განწყობილი პარტია, რამაც შესაძლოა შეასუსტოს 

საქართველოს ევროპული არჩევანის გარშემო არსებული კონსესუსი, როგორც 

დემოკრატიზაციის წინაპორობა 35.  

 

დასავლეთში, რუსეთის დიდი სტრატეგია სათანადოდ უნდა შეფასდეს, რადგან 

ევროკავშირისა და აშშ-ს გარეშე დემოკრატიზაციის პროცესს შესაძლოა საფრთხე 

დაემუქროს. შიდაპოლიტიკური პრობლემებით მოცულ დასავლეთს შესაძლოა 

დემოკრატიზაციის პროცესში მყოფი ქვეყნებისთვის ინტეგრაციის შეთავაზების 

პოლიტიკური ნება არ ქონდეს, რამაც შესაძლოა საზოგადოებაში უკმაყოფილება გამოიწვიოს 

და შეამციროს იმ პოლიტიკური პარტების მხარდამჭერთა რიცხვი, რომლებიც საბოლოო 

მიზანს დემოკრატიულ კონსოლიდაციაში ხედავენ.  

 

დასავლეთში რუსეთის სტრატეგიის უმთავრესი მიზანი 2013 წელს უკრაინაში დაწყებული 

კონფლიქტის შემდეგ დაწესებულ სანქციებზე კონსესუსის შესუსტებაა. რაც უფრო იზრდება 

რუსეთის პარტნიორი ულტრა-მემარჯვენე და ულტრა-მემარცხენე პოლიტიკური პარტიების 

რიცხვი ევროპაში, მით უფრო მეტად ხვდებიან მსგავსი პარტიები საკანონმდებლო 

                                                           
31Graff, G., Newman, L., Lapowsky, I., Greenberg, A. and Greenberg, A. (2018). Russia’s High Tech Tool Box for Subverting US Democracy, 

A (Semi-Complete) Guide. [ელექტრონული რესურსი] WIRED, წვდომის თარიღი 03 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - 

https://www.wired.com/story/a-guide-to-russias-high-tech-tool-box-for-subverting-us-democracy/   
32Themoscowtimes.com. (2016). Putin’s United Russia Signs Cooperation Agreement With Far-Right Austrian Party. [ელექტრონული 

რესურსი], წვდომის თარიღი 12 თებერვალი, 2018, ხელმისაწვდომია: https://themoscowtimes.com/news/putins-united-russia-signs-

cooperation-agreement-with-far-right-austrian-party-56579; RT International. (2018). United Russia party signs cooperation agreement with 

Italy’s Lega Nord. [ელექტრონული რესურსუ], წვდომის თარიღი 03 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია - 

https://www.rt.com/politics/379737-united-russia-party-signs-cooperation/ 
33 Duma.gov.ru. (2017). Л.Калашников встретился с грузинскими парламентариями [L. Kalashnikov met Georgian MPs] [ელექტრონული 

რესურსი], Accessed on -07.03.2018, Available at - http://www.duma.gov.ru/news/273/2097727/?sphrase_id=2880112 

34რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში [ Russia's Hard and Soft Power Threats in Georgia]. (2016). 

[ელექტრონული რესურსი] Tbilisi: European Initiative - Liberal Academy Tbilisi, 126 pages, წვდომის თარიღი 06 მარტი, 2018., 

ხელმისაწვდომია - http://www.ei-lat.ge/rusethis-gavlena-saqarthveloze/608-rusethis-khisti-da-rbili-dzalis-safrthkheebi-

saqarthveloshi.html?lang=ka-GE   
35 Levan Avalishvili (2016) Parliamentary Election Results - Challenges of Democratic Development in Georgia, IDFI [ელექტრონული 

რესურსი], წვდომის თარიღი 30 მარტი, 2018, ხელმისაწვდომია -  https://idfi.ge/en/results-of-2016-parliamentary-elections-in-georgia-

challenges-on-its-way-to-democratic-development 
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ორგანოში და მთავრობის ფორმირებაში იღებენ მონაწილობას, და შესაბამისად მეტი 

მოწოდებები ისმის სანქციების მიმართ ლიბერალური პოლიტიკის გატარებასა და მათ 

საბოლოო გაუქმებაზე. შესაბამისად, აუცილებელია საარჩევნო კამპანიების დროს კიბერ 

თავდახმებთან ერთად, არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მქონე იმიგრაციის 

საწინააღმდეგო და ქსენოფობიური რიტორიკის მქონე პოლიტიკური პარტიების სათანადოდ 

შეფასება.  

 

 

 
 

 

რუსეთი ლიბერალურ-დემოკრატიულ მსოფლიო წესრიგის საფუძვლების შერყევისთვის 

დიდ სტრატეგიას (grand strategy) იყენებს. მაშინ, როდესაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის 

ქვეყნებში კრემლის წარმატებას  ხელი შეუშალა ბალტიისპირეთის ქვეყნების 

დემოკრატიზაციის პროცესმა, მოსკოვი მიზნად ისახავს ჩაშალოს აღნიშნული პროცესი მის 

ახლო სამეზობლოში, კერძოდ კი საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში. კრემლის 

სტრატეგია მრავალწახნაგოვანია: თავდაპირველად, რუსეთი დემოკრტიზაციის პროცესში 

მყოფი საზოგადოების თვალში დემოკრატიის ხელშეწყობის დისკრედიტაციას 

კონსოლიდირებული დემოკრატიების სისუსტეების გამოვლენით ცდილობს. ამასთან, 

კრემლი ხაზს უსვამს მთავრობის უუნარობას ან/და ნების არქონას გაატაროს რეფორმები და 

მოიპოვოს მოსახლეობის ნდობა. ამ მხრივ, რუსეთის მიერ დასავლეთსა და საქართველოში 

გამოყენებული სტრატეგიები ერთმანეთის მსგავსია: იმ საკითხებით აპელირება, რომელიც 

პოტენციური განხეთქილების წყაროდ შეიძლება იქცეს და პროპაგანდის მეშვეობით 

განხეთქილების გაღრმავება, პოლიტიკურ სივრცეში და სამოქალაქო საზოგადოებაში 

მოკავშირეების/სანდო პირების გამოყენება, და რუსეთის კრიტიკის შემთხვევაში, 

საზოგადოებისთვის არსებული საფრთხის მუდმივად შეხსენება.  

 

ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ და დემოკრატიზაციის პროცესში მიღწეული წარმატებების 

შესანარჩუნებლად, საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად 

კარგად დაბალანსებული და ფრთხილი სტრატეგია უნდა გაატაროს და ამასთან, უნდა 

შეინარჩუნოს პრაგმატული ურთიერთობები რუსეთთან. 

 
პოლიტიკის ნარკვევში წარმოდგენილი რეკომენდაციები იყოფა სამ ნაწილად: 

რეკომენდაციები, რომლებიც ეხება რუსეთსა და მისი ინტერესების გამტარებელ 

ორგანიზაციებს; რეკომენდაციები, რომელიც პასუხობს შიდაპოლიტიკურ საკითხებს და 

რეკომენდაციები პროაქტიული ღონისძიებების შესახებ, რუსული პროპაგანდის 

შესასუსტებლად.  
 

რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვის: 
 

 

 საქართველოს მთავრობამ უნდა გააცნობიეროს რუსეთის რეჟიმის მომძლავრებული 

ავტორიტარული ხასიათი და ყურადღებით დააკვირდეს რუსეთის ახლად არჩეული 

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გზავნილებს. 2018 წლის არჩევნების დასრულებასთან 

ერთად, ვლადიმერ პუტინი წარმოადგენს მომდევნო ექვსი წლის მანძლზე რუსეთის 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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მისეულ ხედვას. საქართველოს მთავრობა უნდა დააკვირდეს იმ გზავნილებს, რომლებიც 

მას ორმხრივი ურთიერთობებისას საკუთარი სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება; 
 

 უნდა მოხდეს უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდოვაში რუსეთის ქმედებების 

გამოაშკარავების, წინააღმდეგობის გაწევისა და რუსეთის ჩარევის თავიდან აცილების 

გამოცდილების გაზიარება, რაც საშუალებას მისცემს დომოკრატიზაციის პროცესში მყოფ 

სამ ქვეყანას შექმნან ერთიანი ფრონტი რუსეთის წინააღდმეგ; ბოლო დროს უკრაინასა და 

საქართველოს შორის ურთიერთობების გაციების ფონზე, უნდა აღდგეს მუდმივი 

კონსულტაციების პლატფორმა სამ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის განსამტკიცებლად.  
 

 საქართველოში სათანადოდ უნდა შეფასდეს „რუსი თანამემამულეების იურიდიული 

დახმარების ცენტრების“ მნიშვნელობა. სახალხო დამცველის აპარატმა, იუსტიციის 

სამინისტროსთან თანამშრომლობით უნდა უზრუნველყოს ეთნიკური უმცირესობების 

პირველადი იურიდიული დახმარება და თავიდან უნდა იქნას აცილებული 

შუამავლების ჩარევის საჭიროება. უნდა შეიქმნას მონიტორინგის მექანიზმები 

იმისათვის, რომ გაწეული იურიდიული დახმარებასაქართველოს კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობაში მოვიდეს. 
 

 ინოვაციური კიბერ უსაფრთხოების გამოცდილების გაზიარება და ამომრჩეველთა 

მონაცემების (ცესკოს წარმომადგენლების ტრენინგი) უკეთესი დაცვა პრიორიტეტი უნდა 

გახდეს რუსეთის მხირდან მართული შეტევების თავიდან აცილებისა და საარჩევნო 

შედეგების სანდოობის ხარისხის შენარჩუნებისათვის.  
 

 ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით 

მიღებული სარგებელის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. 2017 წელს  ასოცირების 

შეთანხმების/ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხებისა და ვიზა 

ლიბერალიზაციის შესახებ მოსახლეობაში ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიები წინ 

გადადგმული ნაბიჯია. იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

ინფორმაციას ტელევიზიით იღებს, მნიშვნელოვანია ეს პლატფორმა რუსულ 

პროპაგანდასთან საბრძოლველადაც იყოს გამოყენებული.  

 

 ხელისუფლებამ, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო 

დონორებთან თანამშრომლობით, ხელი უნდა შეუწყოს მედიის წარმომადგენლების 

ტრენინგებს რუსული პროპაგანდის მეშვეობით გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის 

იდენტიფიცირებისა და ფაქტების გადამოწმებისთვის.  

 

 

 

რეკომენდაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის: 

 

 

 საერთაშორისო დონორებმა, რომლებიც ხელს უწყობენ დემოკრატზაციის პროცესს, უნდა 

გააცნობიერონ, რომ მათი მხარდაჭერის გარეშე, საქართველო ვერ შეძლებს რუსეთისგან 

მომდინარე კომპლექსურ გამოწვევებთან გამკლავებას. უწყვეტი მხარდაჭერა დაეხმარება 

მთავრობას გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმები  საგრუსეთისგან მომდინარე 

ზეწოლის მიუხედავად. 
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 საერთაშორისო დონორებმა უნდა განაგრძონ იმ კვლევებისა და ანგარიშების 

დაფინანსება, რომლებიც მონიტორინგს უწევენ დემოკრატიული მმართველობის მიმართ 

ნდობის ხარისხის შესამცირებლად რუსეთის მხრიდან გავლენის მოხდენასა და ამ 

პროცესში გამოყენებულ მექანიზმებს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს 

რუსეთის ზემოქმედების შესაძლო სცენარებს, ასევე ისეთ ნაკლებად შესწავლილ 

მიმართულებებს, როგორიცაა არჩევნებზე განხორციელებული კიბერ შეტევები;  
 

 საქართველოსთვის მომგებიანი იქნება ჰიბრიდულ საფრთხეებზე საპასუხო ისეთი 

ცენტრის შექმნა, სადაც კრემლის მიერ გამოყენებული სტრატეგია ერთი ქოლგის ქვეშ 

იქნება მოქცეული, ჰელსინკსა და ფინეთში შექმნილი ცენტრების მსგავსად.  თუმცა, 

საერთაშორისო დონორების მხრიდან მნიშვნელოვანი დაფინანსების გარეშე ამის 

განხორციელება რთული იქნება. ცენტრი უნდა გახდეს რეგიონის ქვეყნებს შორის 

გამოცდილების გაზიარების პლატფორმა.  
 

 ევროკავშირმა უნდა განაგრძოს საქართველოს მიმართ დემოკრატიული პირობითობის 

გამოყენება, რომლის მხედვითაც რეფორმების პროცესის შეუქცევადობის მიზნით, ნებ 

 ისმიერი უკან გადადგმული ნაბიჯი ზეწოლის ქვეშ მოექცევა; ამ გზით, რუსეთის მავნე 

ზეგავლენას დაუპირისპიდება ევროკავშირის მხრიდან მოქმედების პოლიტიკური ნება.  
 

 რადგან საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი 

როლი გააჩნია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, საერთაშორისო დონორებმა უნდა 

გაზარდონ იმ პროექტების რიცხვი, რომელიც ხელს შეუწყობს ქართველ 

მღვდელთმსახურებსა და დემოკრატიზაციის პროცესში მყოფი ქვეყნების, მათ შორის 

რუმინეთის, სერბეთის, საბერძნეთის, უკრაინისა და მოლდოვას მართლმადიდებლური 

ეკლესიის წარმომადგენლებს შორის დიალოგს. მსგავსი დისკუსიების შედეგები უნდა 

გავრცელდეს საზოგადოებაში. ევროკავშირის წევრი ან წევრობის კანდიდატი ქვეყნების 

მღვდელთმსახურებთან კომუნიკაციას, შეუძლია საზოგადოებრივ აზრსა და 

დემოკრატიზაციის პროცესზე რუსეთის უარყოფითი გავლენის შეამციროს.  
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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:  

ივანნა მაჩიტიძე. „დაბრკოლება დემოკრატიებისთვის:  დასავლეთის გამოცდილების მნიშვნელობა რუსეთის 

სტრატეგიის ანალიზის პროცესში“, პოლიტიკის დოკუმენტი #13, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მაისი 

2018. 
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