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რიტორიკასა და მოქმედებას შორის:  

მემარჯვენე პოპულიზმი საქართველოს საპარლამენტო 
ცხოვრებაში 

 
ნინო სამხარაძე1 

 
 

შესავალი 
 
მსოფლიოს მასშტაბით პოპულიზმის ზრდა სახელმწიფო მმართველობაში ან სხვადასხვა 
პოლიტიკურ ინსტიტუტებში მნიშვნელოვნად თვალშისაცემია. დღესდღეობით, 
დაახლოებით ხუთჯერ მეტი პოპულისტური ძალაა ინსტიტუციური პოლიტიკის 
სათავეებში, ვიდრე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში (Kyle & Meyer 2020). ამავე 
დროს, საქართველოშიც, 2012 წელს შექმნილმა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა (სპამ), 
როგორც პრაქტიკულად ერთადერთმა პოპულისტურ ძალად მიჩნეულმა საპარლამენტო 
აქტორმა (Silagadze 2020), პირველივე საპარლამენტო არჩევნებში მესამე შედეგი დააფიქსირა 
და 6 მანდატი მოიპოვა. ამან ხელი შეუწყო მემარჯვენე პოპულისტური ნარატივების 
გარკვეული დოზით საპარლამენტო სივრცეში წარმოდგენას, რაც, თავის მხრივ, შესაძლოა, 
ერთგვარი საფრთხე იყოს საქართველოს ინსტიტუციური პოლიტიკის დღის წესრიგში 
ანტილიბერალური და ევროსკეპტიკური საკითხების მომძლავრების თვალსაზრისით. 
 
მიიჩნევა, რომ რამდენადაც პოპულიზმი თავისი არსით უკომპრომისო და 
კონფრონტაციულია, იმდენად, პოპულისტი აქტორების საპარლამენტო შედეგიანობა 
შესამჩნევად დაბალია (Fournier 2018). წარმოდგენილ პოლიტიკის მემორანდუმში 
გაანალიზებულია ქართული მემარჯვენე პოპულიზმი, როგორც საპარლამენტო 
ოპოზიციური ძალა საქართველოში. სპას ოპოზიციური აქტივობა საპარლამენტო არენაზე 
ორი ძირითადი მიმართულებით არის განხილული: რამდენად აქტიურად იყენებენ 
მემარჯვენე პოპულისტური აქტორები საპარლამენტო ინსტრუმენტებს საკუთარი 
ინტერესების გასატარებლად და რამდენად ასახავს მათი საპარლამენტო საქმიანობა მათ 
შინაარსობრივ ნარატივებს? ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად, ნაშრომში მიმოხილულია 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატების საკანონმდებლო ინიციატივები. ამასთან 
ერთად, ყურადღება დაეთმო იმასაც, თუ როგორ მოქმედებდნენ ამგვარი საპარლამენტო 
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აქტორები სხვა კანონმდებლობებთან და დოკუმენტებთან მიმართებით. და ბოლოს, 
საპარლამენტო ტრიბუნიდან გაკეთებული საჯარო განცხადებები გაანალიზებულია იმის 
გამოსარკვევად, თუ რა ტიპის შინაარსები ჟღერდებოდა წინა მოწვევის პარლამენტში 
მემარჯვენე პოპულისტური აქტორებისგან და რამდენად მჭიდროდ უკავშირდება 
პოპულიზმს მათი საპარლამენტო ნარატივები. 
 

მემარჯვენე პოპულისტური აქტორების საპარლამენტო აქტივობა 
საქართველოში: ზოგადი დახასიათება 

 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ერთადერთი მემარჯვენე პოპულისტური პარტიაა, 
რომელმაც საკმარისი საარჩევნო წარმატება დააფიქსირა იმისთვის, რომ პარლამენტში 
მანდატების გარკვეული რაოდენობა მიეღო. უნდა აღინიშნოს, რომ პარტიამ ეს პირველივე 
საპარლამენტო არჩევნებზე მოახერხა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო. 2016 წელს სპამ 5.01%-
იანი მხარდაჭერით პროპორციული სიიდან 6 მანდატი დაიმსახურა. პარტიული სიით 
წარმოდგენილი 6 დეპუტატი მუშაობდა თითქმის ყველა საპარლამენტო კომიტეტში გარდა 
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ, აგრარულ და საპროცედურო საკითხთა 
კომიტეტებისა. ყველაზე აქტიურად მემარჯვენე პოპულისტური აქტორები წარმოდგენილი 
იყვნენ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში 
(parliament.ge 2021). 2016 წელსვე პარტიის თავმჯდომარე ირმა ინაშვილი საკანონმდებლო 
ორგანოს ვიცე-სპიკერად აირჩიეს. 
 
საინტერესოა, რომ სპას წევრები საპარლამენტო საქმიანობის დროს განსაკუთრებით 
გამოირჩევიან არაორდინალური და პერფორმანსული ქცევით. ისინი, ზოგიერთ 
შემთხვევაში, მიმართავენ ისეთ ეპატაჟურ მოქმედებას, როგორიცაა პარლამენტის 
თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლის დროს მის ტრიბუნასთან მიახლოება, მისი მიკროფონის 
დაპატრონება და ამ ფორმით მიმართვა მომხსენებლისთვის (პირველი არხი 2017); 
პოლიტიკური ოპონირების მკვეთრი ჟესტები, ზოგიერთ შემთხვევაში, თავდასხმაც კი 
(რადიო თავისუფლება 2018); ასევე, სპას წევრები რეგლამენტს მიღმა ხშირად აკეთებენ  
ხმამაღალ, ემოციურ მიმართვებს,  რომლებიც სატელევიზიო კამერების ობიექტივში ხვდება 
(პირველი არხი 2019). მემარჯვენე პოპულისტური აქტორების საპარლამენტო საქმიანობაზე 
დაკვირვების მიზნით, წინამდებარე ნაშრომში გამოყენებულია საქართველოს პარლამენტის 
მე-9 მოწვევის (2016-2020) სასესიო სხდომებზე განხილული კანონპროექტებისა და სხვა 
მნიშვნელოვანი დოკუმენტების მონაცემთა ბაზა, ასევე მედიაში გავრცელებული სხვადასხვა 
ოფიციალური თუ არაოფიციალური გამოსვლები. 
 

წარმომადგენლობითი VS პირდაპირი დემოკრატია პოპულისტურ დღის 
წესრიგში 

 
არსებობს მოსაზრება, რომ პოპულისტური ძალების საქმიანობაში ბევრად უფრო 
დომინანტურია ყურადღების მიქცევის, ელიტის კრიტიკის და ერთგვარი „ხმაურის“ შექმნის  
სტრატეგია, ვიდრე პრაქტიკული კანონშემოქმედებითი საქმიანობა (Balfour & Gelhaus 2019; 
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Louwerse & Otjes 2018). ეს ტენდენცია მეტნაკლები სიზუსტით მეორდება საქართველოს 
შემთხვევაშიც. მემარჯვენე პოპულისტური მოთამაშეების საპარლამენტო აქტივობის 
გასაანალიზებლად პირველ რიგში, უნდა დავაკვირდეთ, თუ რამდენად აქტიურად და 
შედეგიანად იყენებს საკანონმდებლო ბერკეტებს სპა საკუთარი დღის წესრიგის პოლიტიკურ 
პროცესებში შემოსატანად.  
 
პოპულისტი აქტორები, იშვიათად იღებენ მონაწილეობას ისეთ სხდომებში, რომლებზეც 
განიხილება, როგორც წესი, მათთვის აქტუალური საკითხები. სპას არცერთი წევრი არ 
ესწრებოდა კანონპროექტის კენჭისყრას, რომელიც უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე 
პირთათვის დროებითი ნებართვის მიღების გამარტივების წესებს შეეხებოდა 
(Info.parliament.ge 2017b). პარტიის წევრი დეპუტატები არ ესწრებოდნენ, ასევე, უცხო ქვეყნისა 
და კერძო ინვესტორებისთვის ინვესტირების უფლების შესახებ განხილვებს 
(Info.parliament.ge 2017c). თუმცა, როგორც წესი, მსგავსი საკითხები მემარჯვენე 
პოპულისტურ რიტორიკაში საკმაოდ სენსიტიურია (Samkharadze 2020). ამ მიმართულებით, 
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის თვალსაზრისით, აღსანიშნავია დეპუტატ ემზარ 
კვიციანის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც, პროექტის მიხედვით, „მიზნად ისახავს 
საქართველოში დემოგრაფიული სიტუაციის გაუმჯობესებას უცხოელთათვის კანონიერ 
ცხოვრების მოთხოვნის 5-დან 10 წლამდე ვადით გაზრდის და ემიგრანტი ეთნიკურად 
ქართველებისთვის მოქალაქეობის მიღების გამარტივების“ გზით, თუმცა მოგვიანებით 
დეპუტატმა აღნიშნული კანონპროექტი უკან გაიწვია (info.parliament.ge 2018d). 
 
მოსმენებზე დასწრების და კენჭისყრებში მონაწილეობის ინტენსივობა მემარჯვენე 
აქტორების მხრიდან შესამჩნევად დაბალია ისეთი თემების შემთხვევაშიც, რომლებიც 
საქართველოს კანონმდებლობას ლიბერალური მიმართულებით ავითარებენ. 
განსაკუთრებით, ეს შეეხება ანტიდისკრიმინაციული კანონის სხვადასხვა პუნქტებისა და 
დეტალების დაზუსტება-დამტკიცების ოფიციალურ პროცესებს რომელთა კენჭისყრაშიც 
მემარჯვენე პოპულისტური აქტორები მონაწილეობას, პრაქტიკულად, არ იღებენ 
(Info.parliament.ge 2019a; 2020a). 
 
2016 წელს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან დეპუტატების უმრავლესობა  ასევე არ 
ესწრებოდა იმ რეზოლუციის განხილვას, რომელსაც უნდა დაესახა საქართველოს საგარეო 
პოლიტიკის პრიორიტეტები, მათ შორის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება და ამერიკის 
შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან და 
მოკავშირესთან ურთიერთობები. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა ერთადერთმა დამსწრე 
დეპუტატმა ნატო ჩხეიძემ (Info.parliament.ge 2016a). იგივე სურათი გვაქვს, მაგალითად, 
„საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ 
კანონპროექტების განხილვის შემთხვევაში (Info.parliament.ge 2017a). 
 
გარდა კონკრეტულად პარტიისთვის აქტუალური საკითხებისა, სპა იშვიათად ესწრება 
სხდომებს,  სადაც საქმე ეხება ისეთ სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხებს, როგორიცაა 
მაგალითად ბიუჯეტის დამტკიცებას (Info.parliament.ge 2018a; 2020b), ან საქართველოს და 
ევროკავშირს შორის სასესხო საკითხებთან დაკავშირებული მემორანდუმის მიღებას 
(Info.parliament.ge 2020d). 
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საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს ეკუთვნის რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა მე-9 
მოწვევის პარლამენტში. მათგან საკუთრივ პარტიის მიერ გაკეთებული ინიციატივების 
უმეტესობა შეეხება ტერმინოლოგიურ ან პროცედურულ ცვლილებებს კანონმდებლობაში, 
ძირითადად, სოციალური პოლიტიკის და საარჩევნო ბიუროკრატიის შესახებ 
(Info.parliament.ge 2017e; 2017f). საბოლოო ჯამში, ერთადერთი კანონპროექტი, რომელიც 
მემარჯვენე პოპულისტური პარტიის დეპუტატის მხრიდან დაინიცირდა და, საბოლოოდ, 
კანონად იქცა, არის ადა მარშანიას ინიციატივა „საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომელიც დევნილის მიერ ქვეყნის დატოვების გამო 
შემწეობის დაკარგვის ვადის გახანგრძლივებას ითვალისწინებს (info.parliament.ge 2019d). 
 
პოპულისტური პარტიები პირდაპირი დემოკრატიისადმი მიდრეკილებით გამოირჩევიან, 
რადგან ასეთი სტრატეგია მათ მეტად „აახლოებს ხალხთან“. შესაბამისად, პოპულისტური 
მოთამაშეები, უმეტესად, ხალხთან უშუალო კომუნიკაციის სხვადასხვა სტრატეგიებს 
იყენებენ. ამის ნათელი ილუსტრაციაა სპას მხრიდან მასების მოზიდვაზე ორიენტირებული 
პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდები,როგორიცაა ქუჩის დემონსტრაციები. საინტერესოა, რომ 
სპას წევრები იშვიათად იღებენ მონაწილეობას კანონების მიღებაში ისეთი საკითხების 
შესახებ, როგორიც არის, მაგალითად, რეფერენდუმის ინიცირებისა და წესების კორექტირება 
(Info.parliament.ge 2017d; 2018b). ამ დაკვირვების საპირისპიროდ, პარტიის ოფიციალურ 
საიტზე, შეიძლება, მოიძებნოს სპეციალური განყოფილება სათაურით „ჩვენი აქციები“ 
(patriots.ge 2021). საიტის ამ კონკრეტულ ნაწილში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია 
აქციების ადგილის, დემონსტრანტთა მიახლოებითი რაოდენობის და, რაც მთავარია, იმ 
შინაარსების შესახებ, რომლებთან დაკავშირებითაც კონკრეტული ღონისძიება იმართება. 
თუმცა, საიტზე, პრაქტიკულად, არ იძებნება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორია 
პარტიის სტრატეგია და შედეგები საპარლამენტო საქმიანობაში. 
 
როგორც ვნახეთ, მემარჯვენე პოპულისტური რიტორიკა საკანონმდებლო საქმიანობაში 
ნაკლებადაა წარმოდგენილი. ამის მიზეზი ორგვარი შეიძლება იყოს: ერთი ის, რომ, როგორც 
წესი, პოპულისტური აქტორები საქართველოშიც და ზოგადადაც, არჩევენ პოლიტიკური 
ბრძოლის სხვა ტიპის, უფრო მასებზე ორიენტირებულ პლატფორმებს, როგორიცაა ქუჩის 
დემონსტრაციები. მეორე და უფრო კომპლექსური მიზეზი, შეიძლება, იყოს ისიც, რომ 
პოპულისტური ნარატივები, რომლებიც დღეს პარტიულ პლატფორმებში იკვეთება, არ არის 
სახელმწიფოს და საზოგადოების მეინსტრიმულ ინტერესებს შორის და ისინი ნაკლებად 
შეესაბამება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროცესების - დემოკრატიზაციისა და 
ევროპეიზაციის - კონტექსტს. 
 

მემარჯვენე პოპულისტური შინაარსი საპარლამენტო ტრიბუნიდან 
 
ტრადიციული პოპულისტური ნარატივები, რომლებსაც ქართული მემარჯვენე 
პოპულისტური ძალები საჯაროდ აჟღერებენ (Samkharadze 2020), ნაკლებად არის 
წარმოდგენილი კონკრეტულად პოპულისტური საპარლამენტო აქტორების 
კანონშემოქმედებით საქმიანობაში. როგორც შესავალში აღვნიშნეთ, წინა მოწვევის 
პარლამენტში ასეთ აქტორებად, ძირითადად, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის 
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დეპუტატები უნდა მივიჩნიოთ და, შესაბამისად, საინტერესოა, თუ რამდენად ასახავს, ან არ 
ასახავს ტრიბუნებთან გამოხატული მათი რიტორიკა ტრადიციულ მემარჯვენე 
პოპულისტურ ნარატივებს.  
 
ანტიელიტიზმი 
 
განსაზღვრული ელიტის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა ქართული პოპულიზმის ერთ-
ერთი მთავარი მახასიათებელია (Samkharadze 2020). სპას შემთხვევაში, ელიტად მოიაზრება 
ერთი მხრივ, ნაციონალური მოძრაობა, მეორე მხრივ, ქართული ოცნება, რომელიც 
ნაციონალურ მოძრაობის გასამართლებისგან იკავებს თავს. მათი ნარატივის მიხედვით, სპა 
ერთადერთი პოლიტიკური ძალაა, რომელიც ამ ელიტის საპირისპიროდ, ხალხის 
გვერდიგვერდ იბრძვის. პოპულისტური ნარატივებიდან ეს ის საკითხია, რომელიც ყველაზე 
აქტიურად ისმება შესაბამისი აქტორების მიერ საპარლამენტო სივრცეში.  
 
ამ ნარატივის კლასიკური ნიშნები, შეგვიძლია, დავინახოთ როგორც მემარჯვენე პოპულისტი 
აქტორების საპარლამენტო გამოსვლებსა და კომენტარებში, ისე მათ საკანონმდებლო 
აქტივობაშიც. „სამწუხაროდ, ეს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ჩვენი ხალხის და ჩვენი 
ერის პოზიციას და თვალსაზრისს“ - ეს შეფასება დეპუტატმა ადა მარშანიამ გააკეთა 
ნაციონალური მოძრაობის მმართველობაზე საუბრისას 2018 წელს მაშინდელი 
პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში ვიზიტის დროს (tv pirveli 2018). 
ამასთან, 2018 წელს, საქართველოს პატრიოტებმა პარლამენტში რეზოლუცია წარადგინეს 
სააკაშვილ-ბოკერიას მმართველობის სამართლებრივ-პოლიტიკური შეფასების მოთხოვნით. 
რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 45 დეპუტატმა, 16 კი მის წინააღმდეგ წავიდა. არასაკმარისი 
დადებითი ხმების გამო პარლამენტმა რეზოლუცია არ მიიღო (info.parliament.ge 2019b). 
მსგავსი ანტიელიტისტური პათოსით გამოირჩეოდა ყოფილი ვიცე-სპიკერის, ირმა 
ინაშვილის გამოსვლები, რომელსაც ეკუთვნის ემოციური და მწვავე საპარლამენტო მიმართვა 
იმის შესახებ, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას „ხალხი ფეხებზე ჰკიდია“ (ipress 2019).  
 
საპირწონედ, სპა წარმოაჩენს საკუთარ თავს, როგორც ხალხის გვერდით მებრძოლ 
ერთადერთ ძალას. უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ნახსენები სააკაშვილ-ბოკერიას 
მმართველობის სამართლებრივ-პოლიტიკური შეფასების შესახებ რეზოლუციის 
წარდგენიდან ტექსტის სხდომაზე გატანამდე პერიოდში საქართველოს პატრიოტთა 
ალიანსმა ქვეყნის მასშტაბით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო დოკუმენტის სასარგებლოდ. 
მათი თქმით, რეზოლუციას ხელს ჯამში 400 000-ზე მეტი მოქალაქე აწერდა (1tv.ge 2018b). სპას 
დეპუტატების რიტორიკით, მმართველი ძალები, სხვადასხვა დროს, ხალხს უმალავდნენ 
სიმართლეს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. სწორედ ამიტომ, საპარლამენტო 
ტრიბუნიდან სწორედ მათ მიერ უნდა ითქვას ეს სიმართლე. ამ ნარატივს მოჰყვა შედეგად ადა 
მარშანიას გამოსვლა, რომელიც ქართულ მედიაში მოიხსენიებოდა, როგორც „ადა მარშანიას 
რვა სიმართლე“ (Alliance official 2017).  
 
ამგვარად, ანტიელიტიზმი და უბრალო ხალხის გვერდიგვერდ ბრძოლა, როგორც 
პოპულისტური ნარატივი, ჩანს ქართული მემარჯვენე პოპულისტური აქტორების 
საპარლამენტო საქმიანობაში როგორც რიტორიკისა და ხმამაღალი გამოსვლების, ისე 
საკანონმდებლო დოკუმენტების ინიცირების დონეზე. 
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ნატივიზმი  და ანტილიბერალიზმი 
 
ტერმინი ნატივიზმი გამოიყენება გამმიჯნავი ხაზის გასავლებად მემარჯვენე პოპულისტი 
პარტიების ეთნიკურ ნაციონალიზმსა და მეინსტრიმული პარტიების ეთნიკურ 
ნაციონალიზმს შორის (Golder 2016). ნატივიზმი და აქედან მომდინარე ანტილიბერალიზმი 
ქართული პოპულიზმისთვის დამახასიათებელი კიდევ ერთი დომინანტური ნარატივია 
(Samkharadze 2020). 
 
2018 წელს დაპირისპირება მოხდა სპას დეპუტატ ადა მარშანიას და პარლამენტის 
თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეს შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ აფხაზური 
ენის სტატუსის გარშემო. ადა მარშანიას საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით, 
კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში უნდა მითითებულიყო, რომ აფხაზეთის ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში სახელმწიფო ენა არის ქართული და აფხაზური, ნაცვლად მხოლოდ 
აფხაზურისა (1tv.ge 2018a). კობახიძის თქმით, ეს ცვლილება არ შევიდა კონსტიტუციაში 
კონფლიქტებთან დაკავშირებული მდგომარეობის სენსიტიურობიდან გამომდინარე. ამის 
შემდეგ, მარშანიამ მას „უმწიფარი“ უწოდა და იმპიჩმენტით დაემუქრა (interpressnews.ge 
2018a). კიდევ ერთი ნარატივი, რომელიც პარლამენტის ტრიბუნებთან სპას რიტორიკაში 
დაუკავშირდა ქართულ (და კავკასიურ) ტრადიციებს, არის ქურდული ინსტიტუტი, რომლის 
საწინააღმდეგო სამართლებრივი ზომების კრიტიკით გამოირჩა ემზარ კვიციანი. კვიციანის 
კრიტიკა შეეხებოდა იმას, რომ „კავკასიურ და ქართულ ტრადიციებს რატომღაც ქურდული 
დაარქვეს და ამის გულისთვის ჩვენ გვინდა ციხეში გავუშვათ ყველა“. საინტერესოა, რომ 
სისხლის სამართლებრივი ზომები, რომლებიც მიმართულია ქურდულ ტრადიციებთან 
საბრძოლველად, კვიციანის თქმით, „ახალგაზრდა ქართველების გენოციდისთვის არის 
გამოგონებული“ (TV IMEDI 2019). 
 
ნატივიზმთან ერთად, ანტილიბერალური პათოსი, რომელიც, როგორც წესი, მემარჯვენე 
პოპულიზმის ნაწილია, მათ შორის, საქართველოშიც, აქტიურად ჟღერდება საპარლამენტო 
ტრიბუნებიდან. მაგალითისთვის, მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის 
ნათია მეზვრიშვილის მიერ ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ გაკეთებული 
მოხსენების საპასუხოდ, ემზარ კვიციანმა საპასუხოდ სხდომათა დარბაზიდან ეჭვი გამოთქვა, 
რომ სათაური „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ 
დანაშაულთან ბრძოლა“ „ელგებეტეს დაცვის პონტები ხო არაა“ (მარშალ პრესი 2019). ემზარ 
კვიციანი, ასევე, არის იმ კანონმდებლობის ინიციატორი, რომელიც მოქალაქე ზვიად 
ტომარაძის მიერ მომზადდა და კანონმდებლობიდან ტერმინების “სექსუალური 
ორიენტაციის” და “გენდერული იდენტობის” ამოღებას ითვალისწინებს (ჩიჩუა 2019). 
აღსანიშნავია, რომ დეპუტატ კვიციანს საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად თავის 
განცხადებაში მოჰყავს პატრიარქ ილია მეორის სიტყვები, რომ „უკანონობის დაკანონება არ 
შეიძლება“. გასაკვირი არ არის, რომ კვიციანის ამ მოსაზრებას მხარს უჭერს სრულიად 
პარტიაც, რაც გამოიხატა სხვა დეპუტატების მხრიდან ყოფილ ვიცე-სპიკერ თამარ 
ჩუგოშვილის კრიტიკაში მას შემდეგ, რაც, ჩუგოშვილმა განაცხადა, რომ „დეპუტატი 
პარლამენტის ტრიბუნიდან დისკრიმინაციულ ტერმინოლოგიას არ უნდა იყენებდეს“ (ჩიჩუა 
2019). სპას კიდევ ერთი დეპუტატი გიორგი ლომიაც გამოირჩა საპარლამენტო 
განცხადებებით იმის თაობაზე, რომ „ანტიდისკრიმინაციული კანონი წინ გადადგმული 
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ნაბიჯი არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან გაღიზიანების გარდა არანაირი სიკეთე არ 
მოუტანია არავისთვის“ (1tv.ge 2019). 
 
ანტილიბერალური რიტორიკა და მისი ნატივიზმთან თანაკვეთა გამოიკვეთა კიდევ ერთ 
საკანონმდებლო იდეაზე მუშაობის პროცესში, რომელიც შეეხებოდა „მცენარე კანაფის 
კონტროლის შესახებ“ კანონპროექტს. 2018 წლის ბოლოს ამ საკითხმა დიდი ვნებათაღელვა 
გამოიწვია მემარჯვენე პოპულისტურ ძალებში და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში. ირმა 
ინაშვილმა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყანაში კანაფის კულტივაციას და მისგან 
წარმოებული პროდუქციის ექსპორტზე გატანას გულისხმობდა, „ანტიეროვნული და 
ანტისახელმწიფოებრივი“ უწოდა და „გენოფონდის მოსპობასთან“ დააკავშირა 
(Interpressnews.ge 2018b). მალევე ეს კანონპროექტი მთავრობამ უკან გაიწვია საკითხში 
ეკლესიის აქტიური ჩარევის და მთავრობის წევრების პატრიარქთან შეხვედრის შედეგად 
(civil.ge. 2018).  
 
საგარეოპოლიტიკური ხედვა 
 
კიდევ ერთი გამოკვეთილი საკითხი, რომელზეც ქართველი მემარჯვენე პოპულისტური 
აქტორები, პირდაპირ თუ ირიბად, აქცენტს აკეთებენ, არის მეინსტრიმული ნარატივისგან 
საკმაოდ განსხვავებული საგარეოპოლიტიკური ხედვა, განსაკუთრებით, სამხედრო 
ნეიტრალიტეტისა და საგარეოპოლიტიკური თუ ოკუპაციასთან დაკავშირებული 
საკითხების რუსეთთან მოლაპარაკებების გზით მოგვარების შესახებ.  
 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრები საპარლამენტო მანდატის ფარგლებში აქტიურ 
შეხვედრებს მართავდნენ ისეთი ქვეყნების ელჩებთან, როგორიცაა ავსტრია, ფინეთი, 
შვეიცარია და ა.შ. ამ შეხვედრების გაცხადებული შინაარსი არის სწორედ ნეიტრალიტეტთან 
დაკავშირებული განხილვები და გამოცდილების გაზიარების მიზნით საერთაშორისო 
საპარლამენტო ვიზიტების განხილვა (parliament.ge 2019). მემარჯვენე პოპულისტური 
აქტორების საპარლამენტო აქტივობა, ასევე, მოიცავს ტრადიციულ საგარეოპოლიტიკურ 
ხედვას სახელმწიფოს საგარეოპოლიტიკური საკითხების რუსეთთან დიალოგით გადაჭრის 
შესახებ დასავლეთის პოლიტიკის მიმართ სკეპტიციზმის ფონზე. „ჟენევაში ჩვენ ვერ 
მივიღებთ შედეგს მანამ, სანამ არ მივიღებთ შედეგს მოსკოვში... ბატონო პრეზიდენტო, უნდა 
გავიხედოთ ჩრდილოეთისკენაც. დავინახოთ კარგად ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი.“ - 
მიმართა პრეზიდენტ მარგველაშვილს ადა მარშანიამ საპარლამენტო ტრიბუნიდან 
ვიზიტისას (ბოგვერაძე 2018). 
 
ამ ფონზე, თუკი კანონშემოქმედებით პროცესებს დავაკვირდებით, უნდა შევნიშნოთ, რომ 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატები არ იღებდნენ მონაწილეობას 
საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის შექმნის 
შესახებ დადგენილების კენჭისყრაში, თუმცა, ამ დადგენილებით საქართველოს 
დელეგაციაში ოფიციალურ წევრად არის მოხსენებული დეპუტატი გიორგი ლომია 
(info.parliament.ge 2018c). სპას ინერტულობა იკვეთება, ასევე, პარტიისთვის ტრადიციულად 
სენსიტიური სამეზობლო ურთიერთობების გარშემო აზერბაიჯანს, თურქეთსა და 
საქართველოს შორის სპეციალური ძალების სწავლება „კავკასიის არწივის“ შესახებ“ 
ურთიერთგაგების მემორანდუმის კენჭისყრისას, რომელსაც პარტიის მხოლოდ ერთი წევრი 
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ესწრებოდა (Info.parliament.ge 2020c). ეს ყველაფერი კი იმაზე მიანიშნებს, რომ სპას დღის 
წესრიგში, საგარეოპოლიტიკური ნარატივის შემთხვევაშიც, ბევრად უფრო პრიორიტეტულია 
მასობრიობა, ერთგვარი „ხმაურის შექმნა“, ვიდრე ინსტიტუციური კანონშემოქმედებითი 
საქმიანობა. 
 

დასკვნა 
 
პოლიტიკის ინსტრუმენტულ მექანიზმებზე მუშაობა იშვიათად წარმოადგენს 
პოპულისტური პარტიების წამყვან სამოქმედო სტრატეგიას. მათი წარმატების მთავარი 
საზომი არის პოლიტიკური დებატის შექმნა და ყურადღების მიქცევა, მიუხედავად იმისა, 
რომ, შესაძლოა, ისინი უმრავლესობის მოსაზრებებს არც კი წარმოადგენდნენ (Balfour & 
Gelhaus 2019). ეს ტენდენცია, გარკვეულწილად დასტურდება საქართველოში ერთადერთი 
მემარჯვენე პოპულისტური საპარლამენტო აქტორის, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის 
კანონშემოქმედებით საქმიანობაზე დაკვირვების შედეგად. 
 
ერთი მხრივ, პარტია არც ისე აქტიურად იყენებს იმ მექანიზმებს, რომლებიც საკანონმდებლო 
ორგანოში მათი პრიორიტეტების წინ წამოწევას შეუწყობდა ხელს - პარტიის საკანონმდებლო 
ინიციატივები, მათ მიერ კენჭისყრებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის დინამიკა მხოლოდ 
იშვიათ შემთხვევებშია მიმართული პარტიისთვის ტრადიციულად მნიშვნელოვანი 
საკითხებისკენ. სანაცვლოდ, სპას პოლიტიკური აქტივობის ერთ-ერთი წამყვანი სტრატეგია 
არის პირდაპირი გამოკითხვები ან მასების მობილიზებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები. 
მეორე მხრივ, მიუხედავად კანონშემოქმედებითი აქტივობის თვალსაზრისით 
ინერტულობისა, პარლამენტის ტრიბუნიდან რიტორიკის დონეზე შესამჩნევადაა 
წარმოდგენილი მემარჯვენე პოპულიზმის წამყვანი ნარატივები. მათ შორისაა, გამოკვეთილი 
ანტიელიტიზმი ორივე დომინანტი მმართველი და ოპოზიციური პარტიის მიმართ. ასევე, 
ეთნიკურობასთან და რელიგიასთან მიბმული ნატივიზმი, რომელიც ანტილიბერალურ 
რიტორიკად არის წარმოდგენილი. და, ბოლოს, შესამჩნევია საგარეოპოლიტიკური მიდგომა, 
რომელიც ეფუძნება ევროსკეპტიციზმს და რუსეთთან შედარებით გახსნილი და ინტენსიური 
პოლიტიკის მხარდაჭერას. 
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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 ავტორს და შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ 
და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 
 
დოკუმენტის ციტირების წესი: 
 
ნინო სამხარაძე, “რიტორიკასა და მოქმედებას შორის: მემარჯვენე პოპულიზმი საქართველოს საპარლამენტო 
ცხოვრებაში”, პოლიტიკის მემორანდუმი #43, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მარტი, 2021. 
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