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„ზოგი ჭირი მარგებელია“ - როგორ იყენებენ მემარჯვენე 

ჯგუფები კორონავირუსის გავრცელებას საქართველოში 
 

 

ნინო გოზალიშვილი1 

 

 

COVID-19-ის გავრცელება გლობალური პოლიტიკური და სოციალური, მათ შორის 

მემარჯვენე ჯგუფების დისკურსის მთავარი მიმართულება გახდა. პოლიტიკურ კრიზისებსა 

თუ სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის საკითხებზე საპასუხოდ, მემარჯვენე აქტორები 

ახერხებენ პანდემიის საკუთარი განსაზღვრების დამკვიდრებას და მემარჯვენე გამრიყავი 

პოლიტიკის გატარებას. მსოფლიოს მასშტაბით მემარჯვენე პოპულისტური ჯგუფები 

„საზოგადოების ცოდნის კრიზისის“ გამოყენებით ცდილობენ აღიარებისა და ლეგიტიმაციის 

მოპოვებას საზოგადოების მხრიდან 2 . ამ შემთხვევაში არც საქართველო წარმოადგენს 

გამონაკლისს, რადგან მემარჯვენე ჯგუფები როგორც სოციალურ, ისე პოლიტიკურ სივრცეში 

პანდემიას საკუთარი განსაზღვრებით წარმოადგენენ. ნაციონალისტურ-პოპულისტური 

დისკურსი საქართველოში COVID-19-ის გავრცელებასთან ერთად გაძლიერდა.  

 

ამ ფონზე, წინამდებარე ნაშრომში გაანალიზებულია ის გზები, რითიც მემარჯვენე ჯგუფები 

მიმდინარე გლობალური გამოწვევის კონცეპტუალიზაციას ახდენენ და განხილულია, თუ 

როგორ ხდება პოლარიზაციის გამომწვევი ნარატივის ხელშეწყობა ნაციონალისტურ-

პოპულისტური დისკურსის ფარგლებში. მსოფლიო ჯანდაცვის გამოწვევის ინტერპრეტირება 

მანამდე არსებული ანტი-საიმიგრაციო, ანტი-პლურალისტური, ულტრაკონსერვატული და 

ევროსკეპტიკური დისკურსის კონტექსტში ხდება.  ამასთან, დოკუმენტში გაანალიზებულია 

ის, თუ რამდენად თანმიმდევრულია სხვადასხვა იმ აქტორის ნარატივი, რომლებიც 

საქართველოს კონტექსტში ტერმინ - „ულტრა მემარჯვენეში“ მოიაზრება. 

 

 

 

 
1 მეცნიერებათა დოქტორის კანდიდატი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის, ნაციონალიზმის 

კვლევებისა და შედარებითი ისტორიის სადოქტორო პროგრამაზე. 
2 Brubaker, Rogers.  “Why Populism?,” Theory and Society 46, no. 5 (ნოემბერი 1, 2017): 378, 

https://doi.org/10.1007/s11186-017-9301-7. 
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ქართული ულტრა მემარჯვენე და ანტი-ლიბერალური დისკურსი 

 

ქართველი ულტრა მემარჯვენე აქტორების განხილვისას მნიშვნელოვანია იმის 

გათვალისწინება, რომ ისინი არა ერთიან, თანმიმდევრულ მოძრაობას, არამედ განსხვავებულ, 

ცალკე მდგომ აქტორებს წარმოადგენენ, რომელთაც რიგ შემთხვევაში საერთო პოლიტიკური 

წარსული აერთიანებთ. 3  შესაბამისად, „ულტრამემარჯვენე“ გამოყენებული უნდა იქნას, 

როგორც ქოლგა ტერმინი რადიკალური და ულტრამემარჯვენე აქტორების ანალიზისას. 

ამდენად, ანალიტიკური თვალსაზრისით გამოსადეგია საქართველოში4 ერთიან ნაციონალ-

პოპულისტურ დისკურსზე, როგორც ერთდროულად სხვადასხვა აქტორის მიერ შექმნილ და 

გაძლიებულ დისკურსზე ფოკუსირება. 

 

ბოლო წლებში საქართველოს მემარჯვენე სოციალურ, პოლიტიკურ თუ მედია სივრცეში 

წამყვან აქტორებს შორისაა მოძრაობა ქართული მარში და მისი ლიდერი სანდრო ბერგაძე; 

ონლაინ საინფორმაციო პორტალი Alt-Info 5 ; და საპარლამენტო პარტია საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი. ეს აქტორები ერთმანეთისგან თავისი ფორმით განსხვავდებიან 

(მოძრაობა, მედია პლატფორმა და პოლიტიკური პარტია), რაც საქართველოში 

ულტრამემარჯვენე სივრცის მრავალფეროვნებაზე მიანიშნებს. თუმცა, აღნიშნული 

აქტორები, ამავდროულად გლობალური პანდემიის ინტერპრეტირებისას ერთსა და იმავე 

ნარატივს იყენებენ. 6 

 

COVID-19-ის გავრცელებას პირველად ეს აქტორები მარტის დასაწყისში გამოეხმაურნენ. 

თუმცა, პანდემიის განმსაზღვრელი დისკურსი მემარჯვენე ჯგუფებმა გაცილებით ადრე 

წარმოადგინეს. ევროპელ და ჩრდილო ამერიკელ ნაციონალისტ-პოპულისტ აქტორებთან 

პარალელების საშუალებით, სამივე სუბიექტი მკაცრ სასაზღვრო კონტროლს მოითხოვდა და 

პანდემიასთან მიმართებით დასავლეთის (და ქართული პოლიტიკური ელიტის) 

„ლიბერალურ“ პოლიტიკას აკრიტიკებდა. ქართული მარშის ლიდერის - სანდრო ბრეგაძის 

რიტორიკა ნათლად გამოხატავს ულტრამემარჯვენეების მხრიდან ერთმანეთთან 

დაკავშირებული დისკურსების ერთდროულად გამოყენებას პანდემიის შეფასებისას.  

 

 
3 სტეფან, ადრიანა. “ულტრამემარჯვენე პოპულისტური მოძრაობები: ახალი გამოწვევა 

საქართველოსთვის,” პოლიტიკის დოკუმენტი #5 (თბილისი: საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

(GIP), ოქტომბერი 2018), ხელმისაწვდომია: 

http://gip.ge/ge/%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%8
3%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%af%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%94-
%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1/. 
4 დისკურსი განიმარტება, როგორც სოციალურად კონსტრუირებული და სოციალური რეალობის 

განმსაზღვრელი, კონტექსტზე დამოკიდებული სემიოტური პრაქტიკები, რომელიც რეალობის 

გარკვეულ განსაზღვრებას ქმნის და თანხვედერაშია შესაბამის სიტყვათა არჩევანთან. Ruth Wodak and 

Michael Meyer, Methods for Critical Discourse Analysis (Sage, 2009), 98–103. უფრო მეტი ნაციონალისტურ 

პოპულიზმზე იხილეთ: Eatwell, Roger, and Matthew Goodwin. National Populism: The Revolt Against Liberal 

Democracy. 2018. 
5 Alt-Info ასოცირებულია ქართული მარშისა და პატრიოტთა ალიანსის ყოფილ დამფუძნებელ წევრთან 

- კოკა მორგოშიასტან და საზოგადოებრივ მოძრაობასთან - ალტერნატივა საქართველოსთვის. 
6 ანალიზისთვის გამოყენებული მასალა მოიცავს ულტრა-მემარჯვენე აქტორების სოციალური მედიის 

პლატფორმა - Facebook-ზე აქტივობას, მედია ანარიშებს და ონლაინ სივრცეში არსებულ მოკლე 

ვიდეოებს, რომელიც გამოქვეყნებულია დოკუმენტზე მუშაობის პერიოდში - 1 მარტი - 15 აპრილი.  

http://gip.ge/ge/%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%af%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%94-%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1/
http://gip.ge/ge/%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%af%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%94-%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1/
http://gip.ge/ge/%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%af%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%94-%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1/
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სტატისტიკის მიხედვით, 2019 წელს ევროპაში 10-ჯერ მეტი დაიხარჯა ლგბტ 

უფლებების დასაცავად, ვიდრე ვირუსებისა და პანდემიის კვლევაზე. ეს კარგი 

მაგალითია იმისა, თუ რამდენად ცუდად იმართება ევროპა ლიბერასტ-

სოროსისტების მიერ!!!7 

 

განსაკუთრებით ყურადსაღებია ულტრამემარჯვენეების მხრიდან დასავლური მაგალითების 

დამოწმება. თუმცა, აღნიშულ სტრატეგიას ულტრამემარჯვენე ჯგუფები საკუთარი თავის 

ლეგიტიმაციისთვის იყენებენ და ანტი-ლიბერალური დისკურსის საშუალებით, ცდილობენ 

ანტი-დასავლური განწყობების გაძლიერებას. ამ ჭრილში, ბრეგაძე მოიხსენიებს მატეო 

სალვინის და ცდილობს ლეგიტიმურობა შემატოს პანდემიის დროს, საგანგებო 

მდგომარეობის მიუხედავად, ეკლესიებში მსახურების გაგრძელების აუცილებლობაზე 

არსებულ ნარატივს.8 ამავდროულად, როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, ის ხელს უწყობს ანტი-

ლიბერალური და ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული განწყობების გაღვივებას და 

პანდემიას წარმოაჩენს, როგორც ლიბერალური ევროპის არაეფექტური მმართველობისა და 

ამორალური ცხოვრების სტილის გამოვლინებას. საკუთარ Facebook გვერდზე, Alt Info 

გამუდმებით უკავშირებს პანდემიით გამოწვეულ კრიზისს იმიგრაციასთან მიმართებით 

ევროპული სახლემწიფოების ლიბერალურ მიდგომას და დადებით კუთხით წარმოაჩენს იმ 

ნაციონალისტ-პოპულისტ ლიდერებს, ვინც მკაცრ სასაზღვრო კონტროლს უჭერდა მხარს.9 

ისინი ასევე ხაზს უსვამენ პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით დასავლეთის სისუსტეს 

არსებული პოლიტიკური სისტემის ფონზე და ამდენად, ხელს უწყობენ ლიბერალიზმის 

ძირგამომთხრელი ნარატივის გაძლიერებას და აღნიშნავენ, რომ „აღარ იქნება ერთიანი 

გლობალური ლიბერალური ფორმულა .... რადგან ამ იდეოლოგიურმა ფორმულამ უბრალოდ 

სირთულესთან შეჯახების გამოცდას ვერ გაუძლო.“10  

 

მემარჯვენე აქტორების მიერ შემოთავაზებულ პოლიტიკას სწორედ კრიზისის ამგვარი 

ინტერპრეტაცია წარმოშობს. ამ თვალსაზრისით, სამივე აქტორი ხაზს ეკონომიკის 

გარკვეული დარგების ნაციონალიზაციას და ძლიერი, ეროვნულ ღირებულებებზე 

ორიენტირებული ლიდერის საჭიროებას უსვამს. Alt-Info ეთერს ლევან ვასაძეს - 

ულტრამემარჯვენე გამოსვლებში ხშირად მონაწილე კონსერვატორ ბიზნესმენს უთმობს, 

სადაც ის კონსერვატიული და ნაციონალისტი, ძლიერი მმართველის აუცილებლობაზე 

საუბრობს. 11  ამასთან, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი - დავით თარხან-მოურავი 

არაერთგზის გამოჩნდა კონსერვატიულ ტელეარხზე, ვირუსის მნიშვნელობაზე ყურადღება 

ძირითადად ადამიანების მობილობის კონტექსტში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მან 

მეტწილად ნაკლები მნიშვნელობა მიანიჭა ვირუსის გავრცელების საშიშროებას და დადებით 

 
7 ბრეგაძე, სანდრო. Facebook გვერდი, 21 მარტის სტატუსი, 00:55. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2Vbj3eK  
8 ბრეგაძე, სანდრო. Facebook გვერდი, 21 მარტის სტატუსი 21:02-ზე. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2RDXpgL  
9 Alt-Info Facebook გვერდი. ვიდეო. 14 მარტი. ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/altinfo01/videos/1496561117185871/ 
10 Alt-Info Facebook გვერდი. ვიდეო. 10 აპრილი. ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/altinfo01/videos/223124355434459/  
11 Alt-Info Facebook გვერდი. ვიდეო. 7 აპრილი. ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/313817642832502/videos/2813699675388403/ 

https://bit.ly/2Vbj3eK
https://bit.ly/2RDXpgL
https://www.facebook.com/altinfo01/videos/1496561117185871/
https://www.facebook.com/altinfo01/videos/223124355434459/
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კონტექსტში მოიხსენია აშშ-ს პრეზიდენტის მიერ კრიზისის დროს გატარებული 

ეკონომიკური პოლიტიკა.12 

 

ანტილიბერალურ და ანტიპლურალისტურ დისკურსში, ქართულმა მარშმა, 2017 წლიდან 

მოყოლებული მოძრაობის მიერ გაჟღერებული პრობლემა უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის 

თაობაზე, პანდემიის შესახებ ნარატივს მოარგო და კრიზისის დროს მიწის სახელმწიფო 

კონტროლის ქვეშ მოქცევა ლეგიტიმურ და პრაგმატულ მოთხოვნად წარმოადგინა. 13  ამ 

კონტექსტში, კრიზისი ადგილობრივი მმართველი ელიტის „იმედისგამაცრუებელ 

ლიბერალურ პოლიტიკას“ და მისგან გამოწვეულ პრობლემას - ადგილობრივი პროდუქციის 

ნაკლებობას დაბრალდა. მორიგ ვიდეოში, Alt-Info-ს წევრმა ანტი პლურალისტური 

ნარატივის რეინტერპრეტაცია შემდეგი განცხადებებით შეძლო: „კრიზისს უკეთესად 

გაუმკლავდებიან ერთი სოციალური იდენტობის მქონე ჰომოგენური სახელმწიფოები“ და 

„ნაციონალიზმი კრიზისის შემდგომ ერთადერთი გამარჯვებული იდეოლოგია იქნება“. 14 

იმავე ნარატივის ფარგლებში, 10 აპრილს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ქვეყანაში 

ქარხნების გახსნასა და გაზრდილ შიდა წარმოებას ადვოკატირებდნენ. 15  ამდენად, 

საქართველოში ულტრამემარჯვენე აქტორებს შორის კრიზისის ინტერპრეტირებისას 

გარკვეული თანმიმდევრულობა იკვეთება.    

 

რელიგია და ეროვნული იდენტობის რეკონსტრუქცია 

 

მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პრობლემას 21 მარტამდეც ხშირად ეხმაურებოდნენ 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფები, საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური საგანგებო 

მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ გახდა, როდესაც კომენდანტის საათი დაწესდა და 

ქვეყნის მასშტაბით საჯარო შეკრებები აიკრძალა. ეკლესიებში მღვდელთმსახურების 

ჩატარებასთან დაკავშირებულმა განხილვებმა, კიდევ ერთხელ წამოწია წინ საზოგადოებაში 

არსებული პოლარიზაციის პრობლემა და ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს პანდემიის ამ 

დისკურსში კონტექსტუალიზაციის შესაძლებლობა მისცა.  

 

ეკლესიებში მღვდელთმსახურების წარმართვის შესახებ დისკუსიის აქტუალურობა 

საქართველოს მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიული მნიშვნელობით 

აიხსნება. 16 დღესდღეობით, ნაციონალისტი პოპულისტები რელიგიურობასთან 

 
12 “დღის ბოლოს,” ვიდეო, ობიექტივი(თბილისი), ხელმისაწვდომია: 

https://www.obieqtivi.info/resource/video/20200403/OBIEQTIVI-720x404_20200403_1930.mp4. 
13  ბრეგაძე, სანდრო. Facebook გვერდი, 26 მარტის სტატუსი 14:43. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2K99bvm  
14  Alt-Info Facebook გვერდი. ვიდეო. 4 აპრილი. ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/313817642832502/videos/541490019727934/.  
15 “ღამის სტუდია,” ობიექტივი (თბილისი, 10 აპრილი), ხელმისაწვდომია: 

https://www.obieqtivi.info/resource/video/20200410/OBIEQTIVI-720x404_20200410_2230.mp4. 
16  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი მიერ ჩატარებული კავკასიის ბარომეტრის (2017) 

გამოკითხვის მიხედვით, ქართველების 85%, ვინც თავს მართლმადიდებლურ ეკლესიის ნაწილად 

თვლის, გამოხატავს სრულ ან ნაწილობრივ ნდობას იმ რელიგიური ინსტიტუტის მიმართ, რომელსაც 

მიეკუთვნება. მონაცემები 2008 წლის მერე, როდესაც ამ გამოკთხვის შედეგები პირველად გამოქვეყნდა 

მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. წყარო: „კავკასიის ბარომეტრი 2015 საქართველო,“ ხელმისაწვდომია: 

http://caucasusbarometer.org/en/cb2015ge/TRURELI-by-RELGION/ . 

https://bit.ly/2K99bvm
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დაკავშირებულ საკითხებს ეგზისტენციალური ტერმინებით ხსნიან და მათ ასოცირებას ისეთ 

ზოგად ცნებებთან ცდილობენ, როგორიცაა ერი, ქართველობა ან კულტურულ 

ღირებულებები. როგორც საბანაძე აღნიშნავს, ულტრამემარჯვენეები საქართველოში ხშირად 

იყენებენ რწმენას (რაც მართლმადიდებლურ ქრისტიანობას გულისხმობს), როგორც 

„ქართული იდენტობის საფუძველს, რომელსაც გლობალიზაციისგან დაცვა ჭირდება.“ 17 

აღნიშულ კონტექსტში ყურადსაღებია ის, რომ ეროვნული იდენტობის ფორმირების 

პროცესის უმთავრესი ნაწილი ერის უწყვეტი ისტორიის შექმნაა.18  

 

უწყვეტი ეთნო-რელიგიური ნარატივის ფორმირება და წარსულთან ისტორიული კავშირი 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული მარშის ლიდერისთვის იმდენად, რამდენადაც 

ბრეგაძე მუდმივლად ავლებს პარალელებს ეკლესიებში მღვდელთმსახურების 

გაგრძელებასასთან დაკავშირებულ დისკუსიასა და ასი ათასი ქართველის 

ქრისტიანობისთვის თავდადების ისტორიულ მაგალითს შორის. ბრეგაძის მსგავსად, Alt-Info-

ც ამახვილებს ყურადღებას ეკლესიის მნიშვნელობაზე, როგორც კრიზისის დროს ქართული 

საზოგადოების  გამაერთიანებელ ძალაზე. 19  ამასთან, საინფორმაციო პორტალის წევრები 

ეთნო-რელიგიურ იდენტობას მოიხსენიებენ, როგორც საზოგადოების მობილიზაციის 

ერთადერთ რაციონალურ და ეფექტურ საშუალებას. პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის 

წევრი ირმა ინაშვილი მსგავს მიდგომას ეთანხმება, აღნიშნავს, რომ „რწმენა აძლიერებს ხალხს 

და ცხადია რწმენა აძლიერებს ქვეყანას,“20 და სრულ მხარდაჭერას გამოხატავს ეკლესიისა და 

კრიზისის დროს მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ. შესაბამისად, დღეს 

არსებული განსაკუთრებული მდგომარეობის დროსაც კი, მართლმადიდებლური 

ქრისტიანობა მემარჯვენე ნაციონალისტების ნარატივისა და მათ მიერ „ხალხის“ 

განსაზღვრების აუცილებელ ნაწილად რჩება.  

 

ეროვნული იდენტობისა და „ხალხის“ ნაციონალისტურ-პოპულისტური განსაზღვრება 

თავისთავად გულისხმობს გარკვეული ჯგუფების გარიყვას. ულტრამემარჯვენეები ხშირად 

აღვივებენ შუღლს „მათსა“ და „ჩვენს“ შორის. საქართველოში ულტრამემარჯვენეებს 

მანიქეისტური დამოკიდებულება ახასიათებთ და განსხვავებული ჯგუფის ოპონენტით 

მოხსენიების ნაცვლად, უარყოფით დამოკიდებულებას მორალურ ჭრილში გამოხატავენ 

„ქართველი ერის მტრის“ ან „მოღალატის“ იარლიყების გამოყენებით. 21  წინამდებარე 

ციტატები პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული მარშის ლიდერების მიერ პანდემიის 

განხილვისას სხვების დახასიათებისას გამოყენებულ რიტორიკას წარმოაჩენენ:   

 

პატრიოტთა ალიანსი: „ფსევდო ლიბერალები, ვინც ეკლესიასა და 

მორწმუნეებს ებრძვიან .... მათ სინამდვილეში არ აინტერესებთ არც ჩემი და 

 
17 Sabanadze, Natalie . “Chapter 4. Globalization and Georgian Nationalism,” in Globalization and Nationalism : 
The Cases of Georgia and the Basque Country, Hors Collection (Budapest: Central European University Press, 
2013), 32, http://books.openedition.org/ceup/573. 
18 D Smith, Anthony.  National Identity (Reno: University of Nevada Press, 1991). 
19 Alt-Info Facebook გვერდი. ვიდეო. 10 აპრილი. ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/altinfo01/videos/671777496919170/ წვდომის თარიღი 12 აპრილი, 2020. 
20 “დღის ბოლოს,” ობიექტივი(თბილისი, 25 მარტი, 2020), 38:00, ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/altinfo01/videos/671777496919170/. 
21 ბრეგაძე, სანდრო. „არანაირი დანდობა საქართველოს და მართლმადიდებლობის მტრებს,“ News-

Front, 3 აპრილი, 2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2RE0qh6 . 

https://www.facebook.com/altinfo01/videos/671777496919170/
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არც იმათი რწმენა, ვინც ეკლესიაში დადის. ისინი მხოლოდ ეკლესიას ებრძვიან 

და ასეთ ხალხთან კომპრომისის მიღწევა შეუძლებელია.“22 

 

ქართული მარში: „...ბოდიში და სულ ფეხზე ჰკიდიათ კორონავირუსიც და 

მისით დაავადებულებიც. აქ, მთავარია, რომ რაღაც იპოვონ ეკლესიაზე აუგის 

სათქმელად, როგორმე შეურაცხყონ ჩვენი რელიგია, დისკრედიტაცია გაუწიონ 

ტრადიციებს!!!...“23 

 

პოლარიზაციის გამომწვევი რიტორიკის გამოყენება: „ქრისტიანი, ქართველი ხალხი“ და 

„ლიბერალები“ 

 

პოლარიზაცია დღესდღეობით საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სოციალური 

და პოლიტიკური საკითხია, რომელიც ხშირად დომინირებს ულტრამემარჯვენეების 

ნაციონალისტურ-პოპულისტურ დისკურსში. პოლარიზაციის ხელშემწყობი რიტორიკა 

პანდემიის პირობებში რელიგიური მსახურების ჩატარების გარშემო არსებულ დისკურსშიც 

გამოვლინდა. ქართული მარშის ლიდერმა მანამდე არსებული „ლიბერალების“ კატეგორია 

(რომელიც ასევე მოიხსენიებოდა, როგორც სოროსისტები ან ლიბერასტები) „ურჯულოსთან“ 

გააიგივა ( ისტორიულად ამ იარლიყს იყენებდნენ არაქრისტიანი დამპყრობლების 

აღნიშვნისას). ამ კონტექსტში, ქართველობა და მართლმადიდებლური ქრისტიანობა არაერთ 

შემთხვევაში ერთმანეთის სინონიმად იქნა გამოყენებული. 24  ლიბერალების 

კონტექსტუალიზაცია მოხდა მეორე, ჰომოგენურ ჯგუფთან შეპირისპირებით, რომელიც 

მჭიდროდ ასოცირდება ქრისტიან ქართველ ხალხთან. 25  პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა 

ასევე გამოიყენა პოლარიზაციის ხელშემწყობი რიტორიკა თავის კომენტარში: 

 

„ლიბერალებს ან იმ ხალხს, ვინც ასე უწოდებს საკუთარ თავს, ყველაფერი 

ქართული სძულთ, ჩვენ ვძულვართ, სძულთ ხალხი და სძულთ ღმერთი და 

განსაკუთრებით ეკლესია.“ (01:00) 26 

  

აღსანიშნავია, რომ ამგვარ დისკურსში „ადგილობრივი ლიბერალები“ განიხილებიან უფრო 

ფართო კატეგორიის - „გლობალისტების“ ნაწილად. ეს კი 2000-იანი წლების პოსტ-საბჭოთა 

საქართველოში შექმნილი ანტი-დასავლური ნარატივის განახლებულ სახეს წარმოადგენს. 

„მსოფლიო გლობალური მმართველობის“ იდეა პანდემიის გავრცელების ასახსნელად 

გამოიყენება, რომლის მიზანსაც პანდემიის მნიშვნელობის დაკნინება და მისი კონკრეტულ 

ადამიანთა ჯგუფთან დაკავშირება წარმოადგენს. 27  ნარატივი სოროსის წინააღმდეგ უკვე 

 
22 “დღის ბოლოს,” ვიდეო, ობიექტივი (თბილისი), ხელმისაწვდომია: 

https://www.obieqtivi.info/resource/video/20200403/OBIEQTIVI-720x404_20200403_1930.mp4. (32:00) 
23 “სანდრო ბრეგაძე: სულ ფეხებზე ჰკიდიათ კორონავირუსიც და ზიარებაც," Reportiori.ge, 3 აპრილი, 

2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2x3SezG. 
24 ბრეგაძე, სანდრო. „არანაირი დანდობა საქართველოს და მართლმადიდებლობის მტრებს!,“News-

Front, 3 აპრილი, 2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2RE0qh6. 
25 ბრეგაძე, სანდრო. Facebook გვერდი. პირდაპირი ჩართვა, 8 აპრილი, 18:58.  
26 “ღამის სტუდია,” ობიექტივი, (თბილისი, 20 მარტი, 2020), ხელმისაწვდომია: 

https://www.obieqtivi.info/resource/video/20200320/OBIEQTIVI-720x404_20200320_2230.mp4. 
27 ბრეგაძე, სანდრო. Facebook გვერდი. სტატუსი. 8 აპრილი 18:00.  
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არსებულ განწყობებს ემთხვევა, რაც საქართველოში ულტრამემარჯვენე დისკურსის 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილია.   

 

პოლარიზების ხელშემწყობ ნარატივში, ულტრაკონსერვატული ხედვა ქართულ 

კულტურასთანაა გაიგივებული და შეპირისპირებულია „დასავლეთთან“ ასოცირებულ 

ლიბერალურ ელიტასთან.28 12 აპრილს, Alt-Info-მ გამოაქვეყნა ვიდეო სახელად „პანდემიის 

გაკვეთილები“, სადაც ავტორი აღმატებულად მოიხსენიებს „ქართულ კულტურას“ და 

„პოლიტიკურ ელიტას“ ბრალს სდებს მხოლოდ უცხოური დირექტივებით 

ხელმძღვანელობაში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე კრიზისის დროს რელიგიურ 

მსახურებას ეხება. 29  თუმცა, Alt-Info ევროპასა და ამერიკასთან დაკავშირებულ მასალასაც 

ავრცელებს, რომელიც ძირითადად პანდემიის დროს საეკლესიო მსახურებასთან 

დაკავშირებულ სხვადასხვა ქვეყნის გადაწყვეტილებას ეხება. 30  პატრიოტთა ალიანსის 

ლიდერი ასევე უჭერს მხარს საგანგებო მდგომარეობის დროს საეკლესიო მსახურების 

გაგრძელებას და კომენდანტის საათის დაწესებას განსაკუთრებით ღამის საათებში სააღდგმო 

დღესასწაულების დროს, საეკლესიო მსახურებაზე შეტევით ხსნის. 31  შესაბამისად, 

ულტრამემარჯვენე აქტორები ერთდროულად იყენებენ გარე ჯგუფზე გადაბრალებისა და 

საკუთარი თავის ლეგიტიმაციის სტრატეგიებს და ამავდროულად ხელს უწყობენ 

ანტიდასავლური დისკურსის გაძლიერებას.  

 

პოლარიზაციის ხელშემწყობ ნარატივთან ერთად, ხშირად იყო გამოყენებული რელიგიური 

ტერმინოლოგიაც საგანგებო მდგომარეობის დროს საეკლესიო მსახურების ჩატარებასთან 

დაკავშირებით ულტრამემარჯვენე მოძრაობების პოზიციის ლეგიტიმაციის მიზნით. თარხან-

მოურავმა ზიარების პრაქტიკა სიწმინდეზე საუბრით გაამართლა და აღნიშნა, რომ ვირუსი იმ 

პრაქტიკით არ ვრცელდება, რომელიც ღმერთთანაა დაკავშირებული - „ვირუსი არ შეიძლება 

იყოს იესოს სისხლსა და ხორცში“, 32  და, რომ „სწორედ ამ კორონავირუსებს სპობს ის 

ზიარება.“ 33  Alt-Info-ს პლატფორმაზე ლევან ვასაძემ სწორედ რელიგიური საუბრით 

საზოგადოებას ეკლესიის რეკომენდაციების გათვალისწინებისკენ მოუწოდა. ამდენად, 

ნათელი ხდება, რომ ულტრამემარჯვენე აქტორები იყენებენ რელიგიურ ენას, რომელიც 

თანხვედრაში მოდის მათ მთლიან ნაციონალისტურ-პოპულისტურ ნარატივთან. 

 

 

 

 
28Alt-Info Facebook გვერდი. ვიდეო: “რატომ ჯობია ქართველი დასავლელს?” 1 მარტი. 

ხელმისაწვდომია:  

 https://www.facebook.com/altinfo01/videos/527147657944250/. 
29Alt-Info Facebook გვერდი. ვიდეო: “პანდემიის გაკვეთილები” 12 აპრილი. ხელმისაწვდომია:  

 https://www.facebook.com/altinfo01/videos/212623986635420/. 
30 მათ შორის, Alt-Info ვებ გვერდი ”ფლორიდის შტატში კორონავირუსთან დაკავშირებით მიღებული 

განკარგულების თანახმად, რელიგიური მსახურებები და შეკრებები კვლავ ნებადართული იქნება.“ 5 

აპრილი, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3cgiWnJ  
31 “დღის ბოლოს,” ვიდეო, ობიექტივი (თბილისი), ხელმისაწვდომია: 

https://www.obieqtivi.info/resource/video/20200403/OBIEQTIVI-720x404_20200403_1930.mp4. 
32 “ ღამის სტუდია,” ობიექტივი (თბილისი,10 აპრილი) 09:00. 
33 “თარხან-მოურავი დავით - თუ ზიარების არ გჯერა, საერთოდ რა გინდა ტაძარში.,” 16 მარტი, 2020, 

ხელმისაწვდომია: https://www.obieqtivi.info/news.php?id=75384. 

https://www.facebook.com/altinfo01/videos/527147657944250/
https://www.facebook.com/altinfo01/videos/212623986635420/
https://bit.ly/3cgiWnJ
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ძველი ნარატივის გამოყენება ახალ კონტექსტში 

 

ზემოთ წარმოდგენილი სამი აქტორის მაგალითი ასახავს განსხვავებულ, თუმცა 

ერთმანეთთან თანხვედრაში მყოფ გზებს, რომლის საშუალებითაც ულტრამემარჯვენე 

აქტორები გლობალური პანდემიის ინტერპრეტირებას ახდენენ. პირველ შემთხვევაში, 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ნაციონალისტ- პოპულისტი ლიდერების მიერ გატარებულ 

ღონისძიებებთან პარალელების გავლებას თან ახლდა ევროკავშირის წინააღმდეგ 

მიმართული განწყობები. მეორე შემთხვევაში, მოხდა მიგრაციასა და მკაცრი სასაზღვრო 

კონტროლის შესახებ ნარატივის რეკონტექსტუალიზაცია გლობალური პანდემიის შესახებ 

დისკურსში, რასაც თან ახლდა ბრალდებები „ლიბერალური მთავრობების/მმართველობის“ 

მისამართით. და ბოლოს, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ნაციონალისტურ-

პოპულისტურ დისკურსთან მჭიდრო კავშირის დემონსტრირება მოხდა „მორწმუნეთა“ და 

„ურწმუნოთა“ შორის პოლარიზაციის ხელშემწყობი ნარატივის გაძლიერებით, რაც მანამდე 

გაიგივებული იყო „(ქრისტიან) ხალხთან“ და „ლიბერალებთან“ (გლობალსიტები). 

შესაბამისად, სახეზეა უკვე არსებული პოლარიზაციის მაპროვოცირებელი ნარატივებისა და 

ანტი-საიმიგრაციო, ევროსკეპტიკური, კონსერვატორული ღირებულებებისა და ეთნო-

რელიგიური ნარატივის სისტემური რეინტერპრეტირება ახლა უკვე პანდემიის კონტექსტში. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოში კვლავ გრძელდება სხვადასხვა 

კონცეპტების, მათ შორის ეროვნული იდენტობის არსის შესახებ კამათი განსაკუთრებით 

მაშინ, როდესაც საზოგადოება არსებული პანდემიის მსგავსი არაორდინალური სიტუაციის 

წინაშე დგას. ამ შემთხვევაში კი იდეოლოგიური სპექტრის სხვადასხვა ადგილას არსებულ 

ჯგუფებს აქვთ საზოგადოებაში არსებული ცოდნის ინტერპრეტაციისა და მანიპულაციის 

შესაძლებლობა. ამგვარ ფონზე, ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს ეძლევათ საკუთარი თავისა და 

პოლიტიკის ლეგიტიმაციის ბერკეტები და შედეგად, პოლარიზაციის ხელშემწყობი 

ნარატივები კვლავ აშკარა ხდება საზოგადოებრივ დისკუსიებში.  მიუხედავად იმისა, რომ 

კრიზისის შემდგომი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მდგომარეობის შესახებ მსჯელობა 

ჯერ კიდევ სპეკულაციის საგანია, არალიბერალურ დისკურსთან ბრძოლა და პრო-

დასავლური, დემოკრატიული და სეკულარული პოლიტიკის დაცვა საქართველოსთვის 

კვლავ გამოწვევად დარჩება. 
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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 გამოცემულია ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. 

ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ 

გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

არ არიან პასუხისმგებელნი მასალის შინაარსზე. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

 

ნინო გოზალიშვილი, „ზოგი ჭირი მარგებელია“ - როგორ იყენებენ მემარჯვენე ჯგუფები 

კორონავირუსის გავრცელებას საქართველოში, პოლიტიკის ნარკვევი #35, საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტი, მაისი 2020. 
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