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ინტერვიუ პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორ ფერნანდო კასალ ბერტოასთან 

ინტერვიუს უძღვება თეონა ზურაბაშვილი, პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, GIP 

 
 

“დემოკრატია არ არის ნულოვან-ჯამოვანი თამაში. ოპოზიციასაც აქვს მართვის უფლება, მათ ასევე აქვთ 
გამარჯვების უფლება [...] საქართველოში, მთავრობამ უნდა იცოდეს, რომ ოპოზიცია არ არის მისი მტერი 
ან მეტოქე. ეს საქართველოს ერთ- ერთი სერიოზული პრობლემაა, რის გამოც  ვერ ხდება დემოკრატიის 

კონსოლიდაცია“ 
 

 
ფერნანდო კასალ ბერტოა არის ნოთინგემის უნივერსიტეტის შედარებითი პოლიტიკის ასოცირებული 
პროფესორი. ის სწავლობდა სამართალს ნავარის უნივერსიტეტში (ესპანეთი), ასევე პოლიტიკურ 
მეცნიერებას სალამანკას უნივერსიტეტში (ესპანეთი). იაგელონიის უნივერსიტეტში (პოლონეთი) 
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონზე სპეციალიზების შემდგომ, ევროპის საუნივერსიტეტო 
ინსტიტუტში (ფლორენცია), პროფესორ პიტერ მეირის ხელმძღვანელობით მოიპოვა დოქტორის ხარისხი. 
2010 და 2013 წლებში იყო პოსტ-სადოქტორო მკვლევარი ლეიდენის უნივერსიტეტში. ამჟამად, პროფესორი 
კასალ ბერტოა არის პარტიებისა და დემოკრატიის კვლევის ცენტრის (REPRESENT) თანა-დირექტორი, 
ეუთოს (OSCE/ODIHR) “პოლიტიკური პარტიების ექსპერტთა ჯგუფის“ წევრი და ევროპის საბჭოს, გაეროს 
და დემოკრატიისა და საარჩევნო მხარდაჭერის საერთაშორისო ინსტიტუტის (International IDEA) 
ექსპერტი. მისი ნაშრომები გამოქვეყნებულია სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალში, მათ შორის, Journal of 
Politics, European Journal of Political Research, Sociological Methods and Research, Journal of Democracy, West 
European Politics, Electoral Studies, Party Politics, European Political Science Review and Democratization. მისი 
წიგნია (ზოლტ ენიედის (CEU) თანაავტორობით) Party System Closure: Party Alliances, Government 
Alternatives and Democracy in Europe (OUP, 2021).  მიღებული აქვს სხვადასხვა ჯილდო, მათ შორის, 2017 
წელს გორდონ სმიტისა და ვინსენტ უაითის სახელობის პრიზი, 2017 წელს AECPA პრიზი საუკეთესო 
სტატიისთვის, 2018 წელს ვიცე-კანცლერის მედალი და 2019 წელს CES Routledge Award.  
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თზ: დოქტორო კასალ ბერტოა, ნება მომეცით, 
ჩვენი საუბარი პოლიტიკური პარტიებისადმი 
ნდობის საკითხით დავიწყო. საზოგადოებრივი 
აზრის ბოლოდროინდელი გამოკითხვები 
გვიჩვენებს, რომ საქართველოში პოლიტიკური 
პარტიებისადმი საზოგადოების ნდობა საკმაოდ 
დაბალია. რა შეძლება იყოს ამომრჩეველთა 
თვალში პოლიტიკური პარტიების სანდოობის 
ნაკლებობის მიზეზი და პოლიტიკური 
პარტებისადმი ნდობის დაბალი მაჩვენებელი 
რამდენად უშლის ხელს ქვეყნის 
დემოკრატიზაციის პროცესს?  
 
ფკბ: პოლიტიკური პარტიებისადმი ნდობის 
დაბალი მაჩვენებელი დემოკრატიზაციის 
პროცესს ნამდვილად უქმნის საფრთხეს. თუმცა, 
მინდა აღვნიშნო, რომ პოლიტიკური 
პარტიებისადმი საზოგადოების ნდობის 
შემცირება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ 
მთელს ევროპაშია შესამჩნევი. Eurobarometer - ის 
მონაცემები ასევე ადასტურებს აღნიშნულ 
პობლემას. ამჟამად, პოლიტიკური 
პარტიებისადმი ნდობის საშუალო მაჩვენებელი 
ევროპაში 15%-ია,  თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში 
იგივე მაჩვენებელი მეტად დაბალია, ზოგჯერ 
10%-ზე ნაკლებიც კი. ეს საკითხი 
პრობლემატურია, როდესაც ვსაუბრობთ 
წარმომადგენლობით დემოკრატიაზე, როგორც 
მთლიან სისტემაზე.   
 
თავის ცნობილ წიგნში, Ruling the Void: The 
Hollowing of Western Democracy (2013), ჩემმა 
მენტორმა, პიტერ მეირმა აჩვენა, თუ რა ხდება 
საზოგადოებასა და პოლიტიკურ პარტიებს 
შორის. მეირის თქმით, სახეზეა პარტიებსა და 
საზოგადოებას შორის ურთიერთ-დაშორება, 
რამდენადაც, ამომრჩევლებიც და პარტიებიც 
უფრო და უფრო შორდებიან ერთმანეთს და 
ტოვებენ საარჩევნო ასპარეზს. ამგვარი 

ვითარებაა საქართველოშიც. ამ ქვეყანაში, 
როდესაც პარტიის წარმომადგენლები ხდებიან 
სახელმწიფო მოხელეები, ისინი საკუთარი 
ინტერესების დასაცავად იყენებენ ყველა 
შესაძლო საშუალებას - მათ შორის, საჯარო 
სერვისებს, საჯარო ფინანსებს, ა.შ. და ხალხი კი 
ამ პროცესებს ჩამოშორებულია. ამდენად, 
როდესაც პოლიტიკური პარტიები მოდიან 
ხელისუფლებაში, საზოგადოებისთვის ყველაზე 
პრობლემური საკითხების მოგვრების ნაცვლად, 
ისინი ირგებენ ე.წ. „სირაქლემას პოზიციას“ -
თავს აფარებენ სახელმწიფოს და თავს არიდებენ 
სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ეს ტენდენცია 
უფრო შესამჩნევია ახალ დემოკრატიებში, სადაც 
სამოქალაქო საზოგადოება ჯერ კიდევ სუსტია. 
პოლიტიკურ პარტიები წარმომადგენლობითი 
დემოკრატიის მნიშვნელოვანი ნაწილია, თუმცა, 
ისინი ხშირად არ ასრულებენ თავიანთ 
საარჩევნო დაპირებებს, რის გამოც, ხალხი მათ 
აღარ ენდობა. 
 
ჩემს ბოლო წიგნში, ჩვენ შევისწავლეთ ყველა 
დემოკრატია 1948 წლიდან, საქართველოს 
ჩათვლით. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მაშინ, 
როდესაც დემოკრატიის გადასარჩენად 
პარტიული სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია 
აუცილებელია, პარტიული სისტემის 
ინსტიტუციონალიზაციის პროცესში 
გადამწყვეტი როლი თავად პარტიებს ენიჭებათ. 
ძლიერი პარტიული სისტემა მხოლოდ ძლიერი 
პოლიტიკური ორგანიზაციებით იქმნება. 
ამასთან, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 
არსებობდეს კავშირი პოლიტიკურ პარტიებსა და 
საზოგადოებას შორის - რაც შეეხება ამ 
უკანასკნელს, იმიტომ მიიჩნევა ცივი ომის 
პერიოდი პოლიტიკური პარტიების ოქროს 
ხანად, რომ იმ დროს გვქონდა პოლიტიკური 
პარტიები და გვქონდა კავშირი საზოგადოებასა 
და პოლიტიკას შორის.  
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თზ: თქვენ ახსენეთ პარტიების 
ინსტიტუციონალიზაცია და ჩემი შემდეგი 
კითხვაც ამ საკითხს შეეხება. ქართული 
პოლიტიკური პარტიების ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი პრობლემაა მათი ლიდერზე 
ორიენტირებული ხასიათია. რა უნდა გაკეთდეს 
იმისთვის, რომ საქართველოშიც შეიქმნას 
დასავლური ტიპის ინსტიტუციონალიზებული 
პოლიტიკური პარტიები და რა როლი შეიძლება 
ითამაშოს საერთაშორისო საზოგადოებამ 
(მაგალითად, ვენეციის კომისიამ) ამ პროცესში? 
მიგაჩნიათ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას 
გააჩნია ბერკეტები ამ პროცესზე გავლენის 
მოსახდენად? 
 
ფკბ: ვფიქრობ, ქართული პოლიტიკური 
პარტიების, ისევე როგორც პოსტ-კომუნისტურ 
ქვეყნებში მოქმედი პარტიების, მთავარი 
პრობლემა ისაა, რომ მათ არ აქვთ მტკიცე 
სოციალური ფესები, მათ უფრო  სამეწარმეო 
ხასიათი აქვთ - შექმნილნი არიან გავლენიანი 
ხალხის, ოლიგარქების ან ბიზნესმენების მიერ. 
იგივე ახასიათებთ პარტიებიდან „განაყოფ“ 
პარტიებს. ამ ქვეყნებში, პოლიტიკური პარტიები 
ორიენტირებულნი არიან ლიდერზე, 
რამდენადაც მათი ფინანსური სახსრების გარეშე 
პარტიები ვერ იარსებებენ. ამდენად, ამ 
პირობებში პოლიტიკური პარტიები უფრო 
ქარიზმატულები არიან, ვიდრე პროგრამაზე 
ორიენტირებულნი, როგორც ამას ჰერბერტ 
კიტშელტი ამბობს.  
 
საქართველოში ერთ-ერთი პრობლემაა 
პარტიული იდეოლოგიის არარსებობა. ქართულ 
პოლიტიკურ პარტიებს შორის მთავარი 
განსხვავება ისაა, თუ ვინ არის პარტიის ლიდერი 
და ეს განსაკუთრებით პრობლემური საკითხია. 
როგორც ბევრი მეცნიერი ამტკიცებს, 
პოლიტიკური პარტიების ღირებულებებით 

გამდიდრება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან 
პოლიტიკური პარტია, თავისთავად კარგ 
ფენომენად უნდა მიიჩნეოდეს, იმისგან 
დამოუკიდებლად, თუ ვინ არის მისი ლიდერი ან 
ვინ იღებს პარტიაში გადაწყვეტილებებს. 
ამგვარად, ბევრ ქვეყანაში გავრცელებულ 
პოპულიზმთან საბრძოლველად საჭიროა 
პოლიტიკის რე-იდეოლოგიზება, 
განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც 
იდეოლოგია ძალიან მცირე როლს თამაშობს. 
 
საერთაშორისო ორგანიზაციების, 
კონკრეტულად ვენეციის კომისიის, როლი კი ამ 
პროცესში არის ინსტიტუტების გაძლიერება და 
მათი მედეგობის ხელშეწყობა. ძლიერი 
ინსტიტუტები განაპირობებს დემოკრატიის 
გამართულ ფუნქციონირებას - მაგალითად, 
როგორც აშშ-ში.  პარტიული სისტემის 
ინსტიტუციონალიზაციისათვის 
მნიშვნელოვანია პარტიების დაფინანსების 
გამჭვირვალობა. მსოფლიოს საუკეთესო 
პრაქტიკის გათვალისწინებით, პარტიული 
სისტემის ინსტიტუციონალიზაციისათვის 
მხილების მეთოდი კარგად მუშაობს. მეთოდი 
მსგავსია, ე.წ. მათრახისა და თაფლაკვერის 
ამბისა - დასჯის გარეშე, მხოლოდ წახალისება 
არასოდეს იმუშავებს. თუმცა, სამწუხაროდ, ბევრ 
საერთაშორისო ორგანიზაციას გააჩნია მხოლოდ 
წახალისების და არა დასჯის მექნიზმები. 
ამდენად, ამის გამო, კონკრეტულ შედეგებს ვერ 
ვიღებთ სახეზე. მეტიც, საქართველოში, 
მთავრობა ითვალისწინებს ვენეციის კომისიის 
იმ რეკომენდაციას, რაც მისთვის ხელსაყრელია, 
ხოლო რაც მისთვის ხელსაყრელი არაა, 
უბრალოდ აიგნორებს.  
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თზ: დოქტორო ბერტოა, თქვენ ახსენეთ, რომ 
პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში პოლიტიკურ 
პარტიებს ძირითადად ოლიგარქები და 
ბიზნესმენები ქმნიან. ვფიქრობ, ეს საკითხი 
საქრთველოსთვისაც პრობლემურია და ჩემი 
შემდეგი კითხვა შეეხება ახალგაზრდების 
ჩართულობას პოლიტიკურ პარტიებში. 
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები 
ადასტურებს, რომ მოსახლეობას სურს, ქართულ 
პოლიტიკურ სცენაზე იხილოს სრულიად ახალი 
პოლიტიკური პარტიები, ე.წ. „მესამე ძალა“. 
თუმცა, ახლად დაფუძნებულ პარტიებშიც კი 
ვხედავთ „ძველ პოლიტიკურ მოთამაშეებს, 
ახალი ფორმით;“ ახალი პარტიების უმეტესობა 
ან პარტიების გაერთიანებას ან ,,განაყოფ“ 
პარტიებს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, 
რომ უკანასკნელი ორი ათწლეულის 
განმავლობაში დასავლეთში განათლება 
მიღებული ახალგაზრდების რაოდენობა 
მომრავლდა, ძალიან ცოტა ახალი სახე 
უერთდება პოლიტიკურ პარტიებს ან აფუძნებს 
ახალ პარტიას. რაში მდგომარეობს პრობლემა, 
რატომ არ სურთ საქათველოში ახალგაზრდებს 
პოლიტიკაში მონაწილეობა და რამდენად 
შესაძლებელია მათი მოტივირება, 
პოლიტიკური პარტიებიდან მიიღონ 
მონაწილეობა ქართულ პოლიტიკაში? 
 
ფკბ: ახალგაზრდები პოლიტიკას მიიჩნევენ 
ბინძურ და უპერსპექტივო საქმედ. ეს მხოლოდ 
საქართველოს პრობლემა არაა, არამედ იგივე 
ხდება დასავლეთ ევროპულ საზოგადოებებში - 
თუმცა, საქართველოში ეს უფრო შესამჩნევია. 
პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა მოახდინონ 
ადაპტირება ახალ სამყაროსთან, თუმცა მათ 
საზოგადოების ახალ მოთხოვნებზე პასუხის 
ნაცვლად, ბიზნეს კარტელებივით დაიწყეს 
მოქმედება. დღეს, მხოლოდ ახალი, 
პოპულისტური პარტიები იყენებენ უფრო 

თანამედროვე მიდგომებს და სარგებლობენ, 
მაგალითად, ახალ ტექნოლოგიებით. მაგრამ 
პრობლემა, რის გამოც ახალგაზრდებს არ სურთ 
პოლიტიკურ პარტიებში საქმიანობა, ისაა, რომ 
პარტიებს შიდა პარტიული დემოკრატია არ 
გააჩნიათ ან გამჭვირვალობას ვერ 
უზრუნველყოფენ. 
 
როგორც მეცნიერები აღნიშნავენ, პოლიტიკური 
პარტიები ვერ აცნობიერებენ, რომ ძლიერი 
ორგანზაციული სტრუქტურა თავად 
პარტიებისთვისაა ხელსაყრელი, ეხმარება რა მათ 
ინსტიტუციონალიზაციაში. პარტიები არ 
აცნობიერებენ ამას, რადგან პოლიტიკურ 
ლიდერთა უმრავლესობა კვლავ მოკლევადიანი 
დღის წესრიგით მოქმედებს. თუ ვფიქრობთ 
პოლიტიკური პარტიების განვითარებაზე, მათ 
ამისთვის სჭირდებათ გრძელადიანი მიზნები. 
Journal of Democracy - ში ბოლოდ დროს 
გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში, ვეცადე 
წარმომეჩინა არგუმენტი პოპულიზმთან 
საბრძოლველად პოლიტიკურ პარტიათა 
გადახალისების შესახებ. პოლიტიკური 
პარტიების გადახალისება მაშინ ხდება, როდესაც 
ისინი არჩევენ გრძელვადიან პერსპექტივებს.  
 
პოლიტიკურ პარტიებს გააჩნიათ 
საგანმანათლებლო როლიც. ვფიქრობ, 
პარტიებმა დაივიწყეს თავიანთი 
საგანმანათლებლო ფუნქციის შესახებ. ძველ 
დროში, პოლიტიკური პარტიები 
საზოგადოებაში მკვიდრდებოდნენ 
საგანმანათლებლო როლით - მოსახლეობა 
კითხვას სწავლობდა ეკლესიებში ბიბლიის 
კითხვით ან პარტიების სახალხო კლუბებში 
პროგრამის ან კომუნისტური მანიფესტის 
კითხვით. ეს იყო პოლიტიზირება განათლების 
მეშვეობით.  
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ვფიქრობ, პოლიტიკურ პარტიებს 
ახალგაზრდებთან კომუნიკაციისთვის 
სჭირდებათ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება. 
თუმცა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნია, რომ 
უფროსი თაობა ყურადღების მიღმა არ დარჩეს.  
პარტიებმა უნდა დაიცვან ბალანსი ახალ და 
უფროს თაობებს შორის. პრობლემა ისიცაა, რომ 
ზოგიერთი პარტია ფოკუსირდება მხოლოდ 
ტრადიციულ მეთოდებზე.  ვფიქრობ, პარტიები 
უფრო ღია და მერიტოკრატიაზე დაფუძნებული 
უნდა გახდნენ. ახალგაზრდებმა უნდა დაინახონ, 
რომ პოლიტიკურ პარტიებში არსებობს 
შესაძლებლობები და ისინი დამსახურების 
მიხედვით შეძლებენ დაწინაურებას, პრინციპით 
„თუ კარგად ვიმუშავებთ, შორს წავალთ“.  
 
თზ: ევროპის მასშტაბით საქართველოს 
პოლიტიკური პოლარიზაციის ყველაზე მაღალი 
ხარისხი ახასიათებს. წინასაარჩევნო კამპანიისას 
პოლიტიკურ პარტიებს შორის სიძულვილის 
ენის ტაქტიკა და ოპონენტების წინააღმდეგ 
ნეგატიური პოლიტიკური კამპანია ფართოდაა 
გავრცელებული, რაც ქვეყანაში არსებულ 
პოლიტიკურ პოლარიზაციას მნიშვნელოვნად 
განაპირობებს. უკანასკნელმა პოლიტიკურმა 
კრიზისმაც აჩვენა, რომ დიდი პოლიტიკური 
პარტიების ამომრჩევლები მიჩვეულნი არიან 
მათი ფავორიტი პარტიების მხრიდან ნულოვან-
ჯამოვან თამაშს და შეიძლება ითქვას, მათ 
მოსწონთ კიდეც ეს. ამ პირობებში, რა შეიძლება 
გააკეთონ პოლიტიკურმა პარტიებმა 
თავიანთივე შექმნილი პოლიტიკური 
პოლარიზაციის დასასრულებლად და დიდი 
პოლიტიკური პარტიების რაციონალური 
ინტერესების გათვალისწინებით, რამდენად 
რეალისტურია შეხედულება, რომ მათ შეიძლება 
შემოგვთავაზონ სრულიად ახალი მიდგომები 
ოპონენტის გასაკრიტიკებლად?  
 

ფკბ: თქვენ მართებულად შენიშნეთ 
პოლიტიკური პოლარიზაცია და არა 
იდეოლოგიური პოლარიზაცია. პოლიტიკურ 
პოლარიზაციას განაპირობებს პოლიტიკური 
პარტიების სამეწარმეო ხასიათი ან 
ქარიზმატული ლიდერები, რაზეც უკვე 
ვისაუბრეთ. ვფიქრობ, ნეგატიური კამპანიით 
პოლიტიკური პარტიები ფოკუსირდებიან 
საკუთარ თავზე და არა პოლიტიკაზე. 
მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მიმართულებებზე 
გრძელვადიანი კომპრომისის მიღწევა 
შესაძლებელია, თუ თავიდან იქნება აცილებული 
ერთმანეთზე თავდასხმა და სანაცვლოდ, 
შემოთავაზებული პოლიტიკური 
წინადადებების დადებითი და უარყოფით 
მხარეები განიხილება.  ეს დემოკრატიის 
მნიშვნელოვანი ნაწილია. საქართველოში, 
ნულოვან-ჯამოვანი თამაში განსაკუთრებით 
პოპულარულია, რაც, სამწუხაროდ, იწვევს 
პოლარიზაციას. ქვეყანაში პოლარიზაციის 
დასრულების ერთდერთი გზა პარტიების 
მხრიდან მოკვლევადიან მიზნებსა და 
პიროვნებებზე კონცენტრირების ნაცვლად 
პოლიტიკაზე ფოკუსირებაა. თუ პოლიტიკური 
პარტიები ფოკუსირდებიან თავიან 
გრძელვადიან მიზნებზე, აღმოაჩენენ რომ 
საზოგადოებაში ბევრი სოციალური ჯგუფია, 
რომელიც მობილიზებას საჭიროებს. 
პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებიც 
ნეგატიური კამპანიის ტენდენციას უწევენ 
პოპულარიზებას, უნდა გაიაზრონ, რომ დღეს, 
შესაძლოა მათ წარმატებას ვეღარ  მიაღწიონ.  
 
ნეგატიურ კამპანიაზე საუბრისას, უნდა 
აღვნიშნოთ, რომ პარტიების გარდა, 
პრობლემურია არჩევნების ადმინისტრირებაზე 
პასუხისმგებელი ინსტიტუტის საკითხი, 
რამდენადაც არჩევნების საკამათო შედეგები 
ქმნის პოლიტიკურ პარტიებს შორის 
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ურთიერთბრალდებების წყაროს. მეტიც, კიდევ 
ერთი პრობლემაა სათანადო მედია 
მონიტორინგი. ამ პროცესში,  მედიას ძირითადი 
როლი აქვს. თუმცა, საქართველოში მედია 
ახალისებს პოლარიზაციას, რამდენადაც 
წამყვანი მედია საშუალებები კონტროლდება 
ორი მთავარი პარტიის მიერ. ვფიქრობ, როგორც 
ყველაფერს ცხოვრებაში, ამ საკითხსაც არ აქვს 
გადაწყვეტის ერთი, კონკრეტული  გზა, არამედ, 
გვჭირდება მათი კომბინაცია, ისევე, როგორც  
COVID - ის შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ 
ერთი ვაქცინა ვერ გამოიყენება მის წინააღმდეგ, 
არამედ საჭიროა ორი ან სამი კომპანიის მიერ 
შექმნილი ვაქცინების გამოყენება, რათა 
შევძლოთ ვირუსის სააწინააღმდეგო 
იმუნიტეტის გამომუშავება.   
 
თზ: ჩემი ბოლო კითხვა ეხება პოლიტიკურ 
კონკურენციას და მის გავლენას პოლიტიკურ 
ნებაზე. როგორც სამეცნიერო ლიტერატურა 
გვთავაზობს, გარდამავალ ქვეყნებში 
პოლიტიკური კონკურენციის დაბალი 
მაჩვენებელი იწვევს იმას, რომ პოლიტიკურ 
ელიტას არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, 
ებრძოლოს კორუფციას ან ხელი შეუწყოს 
კანონის უზენაესობას. უფრო ზუსტად, 
პოლიტიკური კონკურენციის დაბალი ხარისხის 
გამო, პოლიტიკურ ელიტას არ ეშინია, რომ 
არაეფექტიანი საქმიანობის მიუხედავად, 
არჩევნებს არ წააგებს. საქართველოში ჩვენ 
პოლიტიკური ნების პრობლემაც გვაქვს, როცა 
საქმე კორუფციასთან ბრძოლას ან კანონის 
უზენაესობას ეხება. როგორია თქვენი ხედვა 
პოლიტიკურ ნებაზე პოლოტიკური 
კონკურენციის გავლენის შესახებ? 
 

 

ფკბ: ბევრ პოსტ-საბჭოთა ქვეყანას აქვს 
„სახელმწიფოს მიტაცების“ პრობლემა. 
სახელმწიფოს მიტაცება ხდება მაშინ, როდესაც 
პოლიტიკურ სივრცეს იკავებენ ოლიგარქები და 
გადაწყვეტილებას პოლიტიკური პარტიების 
ნაცვლად ისინი ღებულობენ. თუ კონკურენციას 
განვიხილავთ, როგორც დაძაბულ, მწვავე 
კამათსა და დებატებს, ამ მხრივ საქართველოში 
კონკურენცია არსებობს. თუმცა, თუ მას 
შევხედავთ პოლიტიკური ალტერნატივების 
შემოთავაზების თვალსაზრისით, შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური 
კონკურენცია არ არსებობს, რადგან არჩევნებს 
ძირითადად ერთი და იგივე პიროვნებები 
იგებენ. პოლიტიკური კონკურენცია 
დემოკრატიისათვის აუცილებელია, 
რამდენადაც პოლიტიკური ალტერნატივის 
თვალსაზრისით მთავრობის დომინირება, 
ხელისუფლებაში მყოფთ არა მარტო ხმებით 
მანიპულირების ან პოლიტიკური პატრონაჟის 
საშუალებას აძლევს, არამედ, გრძელვადიან 
პერსპექტივაში, ნეგატიურ გავლენას ახდენს 
დემოკრატიის ხარისხზე. გავიხსენოთ, ლორდ 
აქტონის ცნობილი ფრაზა, რომ „ძალაუფლება 
რყვნის, ხოლო აბსოლუტური ძალაუფლება 
აბსოლუტურად რყვნის.“ როდესაც ერთი 
პოლიტიკური პარტია ძალაუფლებას დიდი ხნის 
განმავლობაში ინარჩუნებს, კორუფცია და 
სახელმწიფოს მიტაცება ერთმანეთს ერწყმის, 
რადგან ამ შემთხვევაში, ხელისუფლებაში მყოფი 
არათუ პატივს აღარ სცემს კანონის უზენაესობას, 
არამედ თავის თავს მიიჩნევს კანონად.  
  
სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისათვის 
სივრცის გახნსა საქართველოში პოლიტიკური 
კონკურენციის შესაძლებლობებს გაზრდის: 
დემოკრატია არ არის ნულოვან-ჯამოვანი 
თამაში. ოპოზიციასაც აქვს უფლება მართავდეს, 
მათ ასევე აქვთ გამარჯვების უფლება.  რასაც 
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ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის 
შემდგომ აკეთებს, არის სააკაშვილისა და მისი 
პარტიის დევნა. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 
სააკაშვილი ახალი მთავრობის ხელისუფლებაში 
მოსვლიდან მალევე იძულებული გახდა, 
დაეტოვებინა ქვეყანა. ამ მიდგომის 
პრობლემურობა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ 
ერთ დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 
ხელისუფლებაში დაბრუნდება, იგივეს 
გააკეთებს ივანიშვილის ან ქართული ოცნების 
სხვა წევრების მიმართ. ამდენად, თქვენს 
ქვეყანაში, ქართულ ოცნებას ხელისუფლების 
დათმობის არანაირი რაციონალური მოტივი არ 
გააჩნია, რამდენადაც მათ იციან, რომ როდესაც 
ოპოზიციაში აღმოჩნდებიან, მათაც ისევე 
განდევნიან, როგორც თავად მოექცნენ 
წინამორბედებს.  
 
სხვა ქვეყნებშიც, მაგალითად, ტუნისში, 
დევნიდნენ ოპოზიციას, მაგრამ გარდამავალი 

კანონმდებლობის კუთხით, ახალმა მთავრობამ  
შედარებით ლმობიერი მიდგომა აირჩია. მათ 
გაასამართლეს მხოლოდ ისინი, ვისაც ჩადენილი 
ჰქონდა საზარელი დანაშაული, მაგალითად, 
როგორიცაა ადამიანების წამება. ამჟამად, 
ტუნისი ერთადერთი დემოკრატიაა არაბული 
გაზაფხულის ქვეყნებს შორის. ამდენად, ზოგჯერ 
საჭიროა ქვეყანაში პოლიტიკური 
კონკურენციისათვის სათანადო პირობების 
შექმნა. საქართველოში, მთავრობამ უნდა 
გაიაზროს რომ ოპოზიცია არ არის მისი მტერი ან 
მეტოქე. ეს საქართველოს ერთ - ერთი 
სერიოზული პრობლემაა, რის გამოც  ვერ ხდება 
დემოკრატიის კონსოლიდაცია. 
 
თზ: დოქტორო კასალ ბერტოა, გმადლობთ 
დათმობილი დროისა და ძალიან საინტერესო 
საუბრისათვის. 
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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.  
 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
 
“პოლიტიკური ლანდშაფტის პოლარიზაცია და ფრაგმენტაცია: გავლენა ქართულ დემოკრატიაზე”, ინტერვიუ 
პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორ ფერნანდო კასალ ბერტოასთან, გამოცემა #7, საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტი, ივლისი, 2021. 
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