
 
 

WWW.GIP.GE 
 
 

 

 
იანვარი 2021 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

ექსპერტთა კომენტარი 
გამოცემა #14 

 
 

რადიკალი მემარჯვენე პარტიების პოლიტიკური 
პერსპექტივა 2020 წლის არჩევნების შემდეგ 

 
 
2020 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში ათამდე მემარჯვენე-კონსერვატიული ფრთის 
წარმომადგენელი პარტია მონაწილეობდა, რომელთაგან, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) 
ოფიციალური მონაცემებით, მხოლოდ ერთმა, “საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა” გადალახა 
მინიმალური საარჩევნო ბარიერი 3.14%-ით (60,480 ხმით). სხვა პარტიების მსგავსად,  ორმა ყველაზე 
მკვეთრად გამოკვეთილმა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკურმა სუბიექტმა, როგორიცაა წინა მოწვევის 
პარლამენტის წევრი “საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” (2016 წლის არჩევნებში 88,097 მხარდამჭერით, 
5.1%-ით) და ახლადშექმნილი “ქართული მარში” (2020 წლის არჩევნებში 4753 მხარდამჭერით, შესაბამისად 
0.25%-ით), ეჭვქვეშ დააყენა ცესკოს მიერ გამოცხადებული შედეგები. მათ მმართველი პარტია “ქართული 
ოცნება დემოკრატიული საქართველო” არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულეს. “საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსმა”, რომელმაც ოთხი მანდატი მოიპოვა, სხვა ბარიერგადალახულ ოპოზიციური 
პარტიების მსგავსად, უარი განაცხადა საპარლამენტო მანდატებზე. იგივე პარტია არჩევნების შემდგომ სხვა 
პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად ამერიკის ელჩთან შეხვედრაზეც იმყოფებოდა. ხოლო, “ქართულმა მარშმა” 
არჩევნების შემდგომ კვირაში ქართული ოცნების სათავო ოფისის პიკეტირება სცადა. თუმცა, აღნიშნული 
ორი პარტიის პროტესტი, სხვა ბარიერგადალახული და ზოგიც გადაულახავი პარტიისგან განსხვავებით, 
ნელ-ნელა მინელდა და მათთვის 2020 წლის არჩევნები წარუმატებელი აღმოჩნდა. საბოლოოდ, 
“საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის” ზოგიერთმა წევრმა მიიღო პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება, 
თუმცა ამავდროულად მათ პარტიის დატოვება მოუწიათ, რადგან მათი და პარტიის ლიდერების ხედვები 
ერთმანეთს არ ემთხვევა.  
 
 
 

http://gip.ge/wp-content/uploads/2020/11/Annex.pdf
https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_43/dashboard
https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_43/dashboard
https://civil.ge/ka/archives/364360
https://civil.ge/ka/archives/364360
https://www.facebook.com/watch/?v=2882950545364149
https://civil.ge/ka/archives/364360
https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/443159166655405
https://civil.ge/ka/archives/390062
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• როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა ულტრამემარჯვენე კონსერვატიული პარტიების ცესკოს 
ოფიციალურ მონაცემებში ასახული დაბალი საარჩევნო შედეგები?  

• იმის ფონზე, რომ ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო კამპანიის 
მიმდინარეობისას საკმაოდ აქტიურობდნენ, რას შეიძლება გამოეწვია მათი პასიურობა საჯარო 
დისკურსში პოსტსაარჩევნო პერიოდში? 

• აღნიშნულმა არჩევნებმა და პოსტსაარჩევნო ვითარებამ ცხადყო, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს 
უჭირთ პოლიტიკური რელევანტურობის შენარჩუნება საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. 
როგორ ფიქრობთ, რამდენად მდგრადია ეს ტენდენცია? (ამ ტენდენციას მომავალშიც უნდა 
ველოდოთ, თუ ერთჯერადი მოვლენაა?) 

 
 
 
 

ლევან ცუცქირიძე, აღმასრულებელი დირექტორი, 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD) 
 
ულტრამემარჯვენე კონსერვატიული პარტიების დაბალი 
საარჩევნო შედეგის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ისიც არის, რომ 
ეს ჯგუფები, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საკმაოდ ხმაურიან 

და რეზონანსულ აქციებს აწყობენ, არ წარმოადგენენ ეფექტიან საარჩევნო ორგანიზაციას. გარდა ამისა, 
წინასაარჩევნო პერიოდი ისეთი თემებით იყო დატვირთული, რომლებთანაც ამ ორგანიზაციებს ნაკლები 
ასოცირება გააჩნიათ. ეს გამომდინარეობს მათი პროფილიდან, რაც ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში 
არსებობს. ასევე, ბოლო დროს უფრო ნათლად გამოჩნდა ამ ორგანიზაციების კავშირები რუსეთთან, რაც 
ნეგატიურად აისახებოდა მათ მხარდაჭერაზე. 
 
წინასაარჩევნო დღის წესრიგი 2020 წლისთვის საკმაოდ შეცვლილი იყო, ხოლო ამ ორგანიზაციებს არ 
გააჩნიათ არც შესაბამისი კომპეტენცია და არც შესაბამისი ასოცირება ისეთ თემებთან, როგორიცაა საარჩევნო 
სისტემა, პანდემია და მასთან გამკლავების ზომები. სხვა სიტყვებით, ეს ორგანიზაციები, სინამდვილეში, 
დიდად მოკლებულნი არიან პოლიტიკის (policy) კომპეტენციებს. მართალია, ზოგჯერ მათი 
ანტიდემოკრატიული გამოსვლები საზოგადოების ყურადღებას იპყრობს და, შესაძლოა, ზოგი მათ 
დემონსტრაციებს ლგბტ ჯგუფების თუ სხვა ლიბერალური ორგანიზიების წინააღმდეგ თანაუგრძნობს 
კიდეც, მაგრამ საზოგადოებას ნაკლებად სჯერა, რომ მათ რეალურად გააჩნიათ რაიმე სერიოზულ 
პრობლემასთან გამკლავების უნარი. ისინი უფრო 'ჩამშლელ', ძალებად არიან წარმოდგენილნი 
საზოგადოებაში, ვიდრე რაიმე კონსტრუქციულის შემქმნელებად. 
 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს გაუჭირდებათ პოლიტიკური რელევანტურობის შენარჩუნება საქართველოს 
პოლიტიკურ სივრცეში, იმ შემთხვევაში, თუ ამ ჯგუფებს არ გამოუჩნდებათ ახალი, უფრო გონიერი და 
მოხერხებული ლიდერი და ამას არ დაემატება პროდემოკრატიული პოლიტიკური ძალების მნიშვნელოვანი 

https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_43/dashboard
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დასუსტება ქვეყანაში. დღეისათვის არსებული ლიდერები კომიკურ ან უუნარო პოლიტიკოსებს 
წარმოადგენენ. სხვა ვითარებაში, ამ ჯგუფების პროგრესი რთულად წარმოსადგენია. 

 
 
 
 
 

სალომე დუნდუა, ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
საქართველოში თავად კონსერვატულ ღირებულებებზე (ამ სიტყვის კლასიკური 
გაგებით) დაფუძნებული პარტიები ძალიან სუსტია, ან საერთოდ არც არსებობს; იმ 
ჯგუფებს, რასაც ულტრამემარჯვენე კონსერვატიულ პარტიებად მოიხსენიებენ, 
რეალურად ნაკლებად აქვთ კავშირი კონსერვატიზმთან, ან რომელიმე ტრადიციულ 
პოლიტიკურ იდეოლოგიასთან. მეტწილად, ესაა პრორუსული ნარატივი, რომლითაც 
ლიბერალური დემოკრატია, შესაბამისად „ანტიტრადიციული“ ღირებულებები 
დასავლეთთან, ხოლო „ეროვნული ღირებულებების დაცვა“ - ანტილიბერალიზმთან 
და პირდაპირ თუ ირიბად, პრორუსულ ორიენტაციასთანაა კავშირში. მემარჯვენე 
კონსერვატული პარტიებიდან, რეალურად არცერთს, პატრიოტთა ალიანსის გარდა, 

როგორც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ სუბიექტს - არც მოცემულ და არც მანამდე ჩატარებულ სხვა 
არჩევნებში ჰქონიათ ამომრჩეველთა ფართო მხარდაჭერა. უფრო მეტიც, ამ ჯგუფების უმრავლესობის 
არსებობის შესახებ მხოლოდ მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილმა თუ იცის. 
 
მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად, იგივე „პატრიოტთა ალიანსის“ ან „ქართული მარშის“ მიერ 
გაჟღერებულ რიგ ანტილიბერალურ იდეებს თითქოს არ აკლია მხარდამჭერები, რეალურად, როდესაც საქმე 
საქმეზე მიდგა - გარკვეული იდეებისადმი მხარდაჭერა ნაკლებად აისახა ამომრჩეველთა მიერ მიცემულ 
ხმათა რაოდენობაზე.  მოცემულმა არჩევნებმა კიდევ ერთხელ ნათლად გამოკვეთა, რომ პოლიტიკური 
სივრცის უკიდურესი პოლარიზება გავლენას ახდენს ამომრჩეველთა ხმების პოლარიზაციაზეც. ანუ, 
მარტივად რომ ვთქვათ, „ოცნება“/“ნაციონალების“ ცალსახა დიქოტომიამ შედეგად ყველა, კონსერვატული 
ღირებულებებისადმი მეტ-ნაკლებად ლოიალურად განწყობილი ამომრჩეველი ამ ორიდან ერთ-ერთი 
უკიდურესობისკენ „გაკრიფა“. რაც შეეხება პოსტსაარჩევნო პროტესტსა და აქტივობას, ვფიქრობ, ამ 
ჯგუფების მიერ მიღებული ხმათა რაოდენობა იმდენად უმნიშვნელო იყო, რომ ის ლეგიტიმური 
პროტესტისთვისაც  კი ძალიან მცირე სივრცეს ტოვებდა.    
 
მოცემულ ეტაპზე, არ ჩანს იმის საშიშროება, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფები უახლოეს მომავალში 
გაძლიერდნენ და რეალური საფრთხე შეუქმნან დემოკრატიული პროცესების განვითარებას. ფაქტია, რომ 
რამდენადაც არ უნდა აკრიტიკებდეს მოსახლეობის ნაწილი რიგ ლიბერალურ ხედვებს და მოსაზრებებს, 
საქმე როდესაც არჩევნებამდე მიდის - ეს ნაკლებად აისახება ხმებში. სხვანაირად, რომ აიხსნას, - 
მოსახლეობის ნაწილში კონსერვატორული ღირებულებისადმი სიმპათიები შეიძლება ჭარბობდეს, თუმცა 
არა იმდენად, რომ ეს ულტრამემარჯვენე ძალებისადმი პოლიტიკურ მხარდაჭერაში გარდაისახოს. ფაქტია, 
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რომ როდესაც საქმე არჩევნებამდე მიდის, ღიად პრორუსულ, ანტიდასავლურ ორიენტაციას საქართველოში 
ამ ეტაპზე, პერსპექტივა არ აქვს. 
 
 
 
 
 

დავით დარჩიაშვილი, პროფესორი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების საარჩევნო შედეგებს და ქცევას 
შემდეგი ფაქტორები განსაზღვრავს: საზოგადოებაში 
კონსერვატიული ღირებულებები საკმაოდ გავრცელებულია და 
ეს ჯგუფები ამით ცდილობენ სპეკულირებას. მაგრამ 

ულტრამემარჯვენეები არ არიან მთავარი და დამოუკიდებელი მოთამაშეები, რომლებიც საზოგადოებრივ 
კონსერვატიზმს უპასუხებდნენ. ჯერ-ჯერობით, ორი სხვა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ძალა ახერხებს 
მოქალაქეთა კონსერვატიული ნაწილის მოლოდინთა მეტ-ნაკლებ დაკმაყოფილებას. ესაა ეკლესია და 
მმართველი პარტია. სამართლიანობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ კონსერვატიზმს რიგი სხვა 
ოპოზიციური პარტიებიც უხდიან ხარკს. შესაბამისად, ულტრამემარჯვენეებს სერიოზული კონკურენტები 
ყავთ ამ ველზე.  
 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების სისუსტის მეორე მიზეზი ისაა, რომ მათი ლიდერები არც დიდი ქარიზმით 
გამოირჩევიან და არც დამოუკიდებლობით. მათი გააქტიურების ფაზები უფრო სხვა - შიდა თუ გარე - 
გავლენიან მოთამაშეთა ნებასთანაა კავშირში. ეს მოთამაშენი ისევ ხელისუფლება და ეკლესიაა. ასევე, 
ულტრამემარჯვენეები კოორდინირებენ რუსეთში არსებულ გარკვეულ ინსტიტუტებთან/პიროვნებებთან. 
მათგან მორალური და მატერიალური წახალისება, ან ასეთის ნაკლებობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 
ულტრამემარჯვენეთა ქცევაში. ნათქვამი დასტურდება როგორც რუს კონსერვატორებთან ქართველ 
მემარჯვენეთა იდეოლოგემური და დისკურსული მსგავსებით (მაგალითად, ქართული მარში - რუსული 
მარში), ისე გავრცელებული ცნობებით პატრიოტთა ალიანსის რუსული წყაროებიდან დაფინანსების 
შესახებ. ერთ-ერთი ულტრამემარჯვენე პერსონაჟის, ლევან ვასაძის რუსული ბიზნეს, თუ იდეოლოგიური 
კავშირები კი საზოგადოებისათვის კარგადაა ცნობილი.  
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ჰანს გუდბროდი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
ზოგადად, დიდი სიფრთხილეა საჭირო 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებზე დაყრდნობით დასკვნების 
გამოტანისას. ეს იყო უჩვეულო არჩევნები, რომელიც ჩატარდა 
პანდემიის დროს, რამაც ზეგავლენა მოახდინა საარჩევნო 
კამპანიაზე, დებატებზე და ხმის მიცემის პროცესზე. 2020 წელს 

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებულმა არჩევნებმა ცხადად აჩვენა, რომ ამომრჩეველთა ხმების 
უმეტესობა მიიღეს იმ მთავრობებმა, რომლებმაც პანდემიის წინაამდეგ წარმატებით მოახერხეს ეფექტიანი 
ზომების მიღება. შესაბამისად 2020 წელს ჩატარებული არჩევნები არ იძლევა პოლიტიკური ლანდშაფტის 
სრულყოფილად შეფასების საშუალებას.   
 
ასეთ უჩვეულო დროს,  პოსტსაარჩევნო პერიოდს პანდემიის მასშტაბების ზრდაც დაემატა.  ის, თუ რა იქნება 
ერთი წლის შემდეგ, როდესაც წინ სხვა საკითხები წამოიწევს, რთული სათქმელია. აშკარაა, რომ 
დემოგრაფიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები გაგრძელდება, რაც გარკვეულ 
წინაღობას შეუქმნის რიგ პოლიტიკურ ჯგუფებს ფართო მხარდაჭერის მოპოვებაში.   
 
არჩევნებმა ცხადყო, რომ ჩვენ უჩვეულო დროში ვცხოვრობთ. საზოგადოებაში დაგროვებული 
მნიშვნელოვანი უკმაყოფილების მიუხედავად, ოპოზიციამ მაინც ვერ შეძლო გადამწყვეტი უპირატესობის 
მოპოვება. ადამიანების სიცოცხლის დაკარგვის გამო გამოწვეულ ტკივილს, წინ კიდევ დიდი სოციალური 
და ეკონომიკური პრობლემები მოსდევს. ახლა “ტენდენციებზე” საუბარი რთულია, რადგან მომავალი 
საკმაოდ ბუნდოვანია; პროცესები შეიძლება, ან საკმაოდ სარისკოდ ან პოტენციურად კარგადაც 
განვითარდეს.  
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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:  
 
„რადიკალი მემარჯვენე პარტიების პოლიტიკური პერსპექტივა 2020 წლის არჩევნების შემდეგ“, ექსპერტთა კომენტარი 
#14, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, იანვარი, 2021.  
 
 
© Georgian Institute of Politics, 2021 
Tel: +995 599 99 02 12 
Email: info@gip.ge 
For more information, please visit 
www.gip.ge 
 

 

mailto:info@gip.ge
http://www.gip.ge/

