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„ვფიქრობ, რომ საქართველოს რევოლუციები არ არის კარგი დემოკრატიისთვის. ქვეყანას სჭირდება 
„მოსაწყენი“ ინსტიტუციური პოლიტიკა. თქვენ არ გჭირდებათ მეტი პარტიები საქართველოში, არამედ 

გჭირდებათ უკეთესი პარტიები“ 
 

 
პროფესორი ჯული ა. ჯორჯი არის ნიუ იორკის უნივერსიტეტის (CUNY) ქუინს კოლეჯისა და კვლევითი 
ცენტრის პოლიტიკის მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. მისი კვლევითი 
ინტერესები შეეხება ეთნიკურობას, კონფლიქტებსა და სახელმწიფოების მშენებლობის პროცესს პოსტ-
საბჭოთა სივრცეში, კონკრეტულად კი, საქართველოსა და რუსეთში. ის ასწავლის შესავალ კურსებს 
შედარებით პოლიტიკასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. ასევე, მის კურსებს შორისაა რუსეთის 
პოლიტიკა, დემოკრატიული ტრანზიცია, ეთნიკური წმენდისა და გენოციდის პოლიტიკა, საერთაშორისო 
პოლიტიკური ეკონომიკა და პოსტკომუნიზმის პრობლემები. გარდა ამისა, ჯული ჯორჯს ჩატარებული 
აქვს კვლევები როგორც საქართველოში, ისე რუსეთში ფულბრაითის ასოციაციისა და IREX-ის ფინანსური 
მხარდაჭერით. პროფ. ჯორჯი რამდენიმე კვლევითი ნაშრომისა და წიგნის ავტორია. მათ შორისაა 
„ეთნიკური სეპარატიზმის პოლიტიკა რუსეთსა და საქართველოში“ (Palgrave Macmillan, 2009). მას, ასევე, 
ნაშრომები აქვს გამოქვეყნებული ისეთ ჟურნალებში, როგორიცაა Europe-Asia Studies, Post-Soviet Affairs, 
European Security, and Central Asian Survey. დაწერილი აქვს ქვეთავები წიგნებისთვის „ცენტრალური აზიის 
და კავკასიის ტრანზიციის პოლიტიკა: განგრძობადი მემკვიდრეობები და მომავალი გამოწვევები“ 
(Routledge, 2009) და, ასევე, „კონფლიქტი კავკასიაში: შედეგები საერთაშორისო სამართლებრივი 
წესრიგისთვის“ (Palgrave Macmillan, 2010).  
 
პროფ. ჯორჯი დაგვთანხმდა ონლაინ დისკუსიაზე ზუმის პლატფორმის გამოყენებით და უპასუხა ჩვენს 
შეკითხვებს საქართველოში დემოკრატიის გაუარესების, ქვეყნის წინაშე მდგომი ყველაზე კრიტიკული 
გამოწვევებისა და აშშ-ის ახალი ადმინისტრაციის კონტექსტში საქართველოს სამომავლო პერსპექტივების 
შესახებ. გთავაზობთ აღნიშნული დისკუსიის ტრანსკრიპტს:  
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GIP: „ეკონომისტისა“ და „ფრიდომ ჰაუსის“ 
ანგარიშებში ასახულია დემოკრატიის ხარისხის 
ზოგადი გაუარესების ტენდენცია მთელ 
მსოფლიოში. თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა 
აღნიშნული ტენდენციის რაიმე ლოგიკური 
ახსნა? შეგვიძლია თუ არა იმის თქმა, რომ 
დემოკრატიის გლობალური კრიზისი 
პროგნოზირებადი ფენომენია?  
 
ჯჯ: სავარაუდოდ, არ არსებობს ამის გამომწვევი 
მხოლოდ ერთი კონკრეტული მიზეზი. ჩემი 
მოსაზრებით, დემოკრატიის ჩამოშლისა თუ 
მისი ხარისხის გაუარესების გამომწვევი 
ფაქტორები განსხვავდება რეჟიმის ტიპების 
მიხედვით. მაგალითისთვის, აშშ-ის მსგავსი 
კონსოლიდირებული დემოკრატიებისთვის, ან 
დასავლეთ ევროპის პრობლემური 
კონსოლიდირებული დემოკრატიებისთვის, 
მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენენ 
ულტრამემარჯვენე პარტიები, რომლებსაც 
პოლიტიკური კომუნიკაციის უფრო მეტად 
ავტორიტარულ სივრცეში გადატანა სურთ. 
ყოველივე ამას, შესაძლოა, მრავალი გამომწვევი 
მიზეზი ჰქონდეს. ასევე, ვფიქრობ, რომ 
რელიგიური, ეთნიკური, თუ რასობრივი 
დიფერენციაციის პოლიტიკურ იარაღად 
გამოყენება მნიშვნელოვან კომპონენტს 
წარმოადგენს.  
 
მე ნაკლებად მაწუხებს დასავლური 
დემოკრატიების საკითხი, რადგან მიმაჩნია, რომ 
ჩვენი ინსტიტუტები საკმაოდ მედეგია და 
საჭიროა მათი გამოცდა, და ძალიან დიდი იმედი 
მაქვს, რომ ისინი ამ ტესტს წარმატებით 
ჩააბარებენ. მე ვფიქრობ, რომ აშშ-ის ბოლო 
არჩევნებმა გვაჩვენა, რამდენად გონივრულია 
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება. 
ასევე, საუბარია იმაზე, რომ დასავლეთ ევროპაში 
ულტრამემარჯვენე პარტიები კარგავენ 

მიმზიდველობას. ისინი ნაკლებად 
პოპულარულები ხდებიან. ასე რომ, ძლიერი 
ინსტიტუტების მქონე დასავლური 
დემოკრატიებისთვის ყოველივე ეს, შესაძლოა, 
კარგიც იყოს, რამდენადაც უკმაყოფილო 
საზოგადოება ითხოვს ანგარიშვალდებულებას 
თავიანთი პოლიტიკოსებისგან. დემოკრატია 
სწორედ ამისთვისაა.  
 
მნიშვნელოვანია, ახერხებს თუ არა სისტემა 
ისეთი მექანიზმის შეთავაზებას, რომლის 
საშუალებითაც, არსებული ინტერესებიდან 
გამომდინარე, შესაძლებელია გარკვეულ 
პრობლემებთან გამკლავება - ასეთია 
კონსოლიდირებული დემოკრატია. უფრო 
მეტად საგანგაშოა დემოკრატიის ხარისხის 
გაუარესება ისეთ ჰიბრიდულ რეჟიმებში, 
როგორებიცაა საქართველოს მსგავსი 
სახელმწიფოები, ან უნგრეთისა და თურქეთის 
მსგავსი ახლადკონსოლიდირებული 
დემოკრატიები. მაგალითისთვის, თუ 
შევხედავთ „ფრიდომ ჰაუსის“ ანგარიშს, ვნახავთ, 
რომ ყველა იმ ქვეყანამ, რომელიც ზემოთ 
დავასახალე, და, მათ შორის, საქართველომაც, 
ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რეიტინგში 
ქულები დაკარგა. ჩემი აზრით, პრობლემა იმაში 
მდგომარეობს, რომ აღნიშნული ქვეყნები 
საკმარისად არ იცავენ თავიანთ ინსტიტუტებს 
და არ აქვთ ამომრჩევლის მიმართ 
ანგარიშვალდებულების გრძელვადიანი სქემა.  
 
აღნიშნულ რეჟიმებში პრობლემას წარმოადგენს 
ინსტიტუტების არარსებობა, რის გამოც 
ჰიბრიდულ სისტემებში დემოკრატიის 
გაუარესება გაცილებით უფრო პრობლემურია. 
აღნიშნულში იგულისხმება ის, რომ ასეთ 
შემთხვევაში პოლიტიკური აქტორები თავს 
ითავისუფლებენ ანგარიშვალდებულებისგან და 
უარს ამბობენ ელექტორატის საჭიროებების 
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დაკმაყოფილებაზე. ისინი თავიანთ როლს 
ხელისუფლების პასუხისმგებლობის ჭრილში არ 
აღიქვამენ. ჰიბრიდული რეჟიმები, რომლებშიც 
დემოკრატიის ხარისხი უარესდება, აღარ 
განიცდიან იმ წნეხს, რომლის ქვეშაც მანამდე 
იყვნენ. ჩემი აზრით, აღნიშნული წნეხის 
გაქრობის გამომწვევი მიზეზების ნაწილი 
ქვეყნის შიგნით უნდა ვეძებოთ. ასეთ ქვეყანაში 
არ არსებობს ისეთი ტიპის სამოქალაქო 
საზოგადოება, რომელსაც გარკვეული 
მოთხოვნების დაყენება შეუძლია. მე ვფიქრობ, 
რომ საქართველო ამ კუთხით გამორჩეულია: აქ 
სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერი და 
ენერგიულია და კიდევ უფრო ძლიერდება. 
მაგრამ ასევე მიმაჩნია, რომ რეგიონში ჩინეთისა 
და რუსეთის დასავლეთის ძალების 
ავტორიტარული ალტერნატივის სტატუსით 
გაძლიერებამ, შესაძლოა, ჰიბრიდული 
რეჟიმების ლიდერებს აფიქრებინოს, რომ 
მმართველობის მიმართულებით 
უმრავლესობასთან ანგარიშვალდებულების სხვა 
ალტერნატივებიც არსებობს.  
 
GIP: „ფრიდომ ჰაუსისა“ და EUI-ს ანგარიშები 
აჩვენებს, რომ 2020 წელს საქართველოში 
დემოკრატიის ხარისხი გაუარესდა. რომელი 
საკითხები მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად 
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების 
შეფასებისას?  
 
ჯჯ: დავიწყებ მოკლე პასუხით და შემდეგ 
განვავრცობ. მოკლე პასუხი არის ის, რომ გასულ 
წელს „ფრიდომ ჰაუსის“ რეიტინგში 
საქართველოს პოზიციის გაუარესება 
დაკავშირებულია ბოლო საპარლამენტო 
არჩევნებთან, რამდენადაც ეს არჩევნები იყო 
ყველაზე უფრო პრობლემური 2004, 2008 წლის 
შემდეგ. იყო სხვადასხვა პრობლემები, მათ 
შორის ძალადობა, ამომრჩევლის ნებაზე 

ზემოქმედება, საარჩევნო პროცესების 
კონტროლი და, შესაბამისად, საქართველო 
რეიტინგში ჩამოქვეითდა. ქვეყანას ერთი ქულა 
დააკლდა კონკრეტულად საარჩევნო პროცესის 
მოვლენების გამო, არა მხოლოდ წინასაარჩევნო 
კამპანიის პერიოდში, არამედ უშუალოდ 
არჩევნების დღესაც. წინასაარჩევნო კამპანია 
საქართველოში, როგორც წესი, 
პრობლემატურია, ოპოზიციური კანდიდატები 
ექცევიან წნეხის ქვეშ, განსაკუთრებით ეს ეხება 
მაჟორიტარობის კანდიდატებს. რთულია იმის 
განსაზღვრა, არის თუ არა ეს წნეხი 
ცენტრალიზებული. ჩემი აღქმით, ამისთვის 
რეგიონულ დონეზეც არსებობს შესამჩნევი 
პროცესები - გარკვეული სახის სარგებლის 
ურთიერთგაცვლა. რაც არ უნდა იყოს სხვაობა 
საქართველოს ქულებს შორის რეიტინგში, 
ფაქტია, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში 
მოხდა რაღაც ისეთი, რამაც საქართველო 
რეიტინგში ჩამოაქვეითა მიუხედავად ყველა იმ 
საარჩევნო და ინსტიტუციური ცვლილებისა, 
რომელსაც საარჩევნო პროცესი მეტად 
დემოკრატიული უნდა გაეხადა. და მიუხედავად 
ამისა, უშუალოდ არჩევნების დღის მოვლენები 
ჩვეულებრივზე უფრო მეტად პრობლემური 
აღმოჩნდა.  
 
რაც შეეხება უფრო ვრცელ პასუხს, ჩემი ხედვით, 
საჭიროა პოლიტიკურ ელიტებს შორის 
შეთანხმების არსებობა, რომ დემოკრატიული 
სისტემა საუკეთესო შესაძლებლობაა მათთვის 
არჩევნების შემდეგ ციკლში გასამარჯვებლად. 
იმისათვის, რომ საქართველოში დემოკრატიამ 
ეფექტურად იმუშაოს, საჭიროა ისეთი პარტიის 
არსებობა, რომელსაც შეუძლია მარცხის მიღება. 
აღმოჩნდა, რომ „ერთიანი ნაციონალური 
მოძარაობა“ იყო ასეთი პარტია საქართველოში. 
ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, გააკეთებს თუ არა 
იმავეს „ქართული ოცნება“. ჩემზე 
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შთაბეჭდილება მოახდინა ენმ-ს მედეგობამ 
ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ, თუმცა 
ვაცნობიერებ, რომ ეს მედეგობა, ერთი მხრივ, 
ქარიზმით, ხოლო მეორე მხრივ, პროგრამული 
ნაწილით არის გამოწვეული. ამაში თავის როლს 
თამაშობს მიხეილ სააკაშვილი თავისი 
ქარიზმატული პერსონით. თუმცა, ენმ-ს 
რევოლუციური მხარეც აქვს, რომელიც, ჩემი 
აზრით, უფრო მეტად მიმზიდველია პარტიის 
წევრებისთვის, ვიდრე ამომრჩევლების 
დანარჩენი ნაწილისთვის. ვფიქრობ, რომ 
საქართველოს რევოლუციები არ არის კარგი 
დემოკრატიისთვის - თქვენ გჭირდებათ 
„მოსაწყენი“ ინსტიტუციური პოლიტიკა 
იმისთვის, რომ დემოკრატიულმა სისტემამ 
ეფექტიანად იმუშაოს. თუმცა, ენმ და მისი 
გზავნილები საკმაოდ მედეგი აღმოჩნდა იმის 
გათვალისწინებით, რომ პარტიების უმეტესობა  
- როგორც მმართველი პარტიები, ასევე 
ჰიბრიდული რეჟიმები - ძალაუფლების 
დაკარგვისთანავე ქრებიან ასპარეზიდან.  
 
ჩანს, რომ დღევანდელი „ქართულ ოცნება“ არ 
არის მზად დამარცხებისთვის და მე ვფიქრობ, 
რომ ამ საკითხს კრიტიკული მნიშვნელობა 
ექნება საქართველოსთვის. იმ შემთხვევაში, თუ 
„ქართული ოცნება“ დაუშვებს დამარცხების 
შესაძლებლობას, საქართველოს ექნება 
არჩევნების გზით ხელისუფლების 
მშვიდობიანად შეცვლის ორი პრეცედენტი, რაც 
შექმნის იმედის მარცვალს, რომ შესაძლებელია 
ამგვარად გაგრძელება და კიდევ უფრო მეტად 
განვითარება. იქამდე, სანამ „ქართული ოცნება“ 
მზად არ არის დამარცხების შესაძლებლობის 
დასაშვებად, მთავარი შეკითხვაა, თუ რა ტიპის 
მექანიზმების გამოყენება იქნება ეფექტური 
იმისთვის, რომ „ქართულ ოცნებაში“ გაჩნდეს 
მზადყოფნა დამარცხებისა და ხელისუფლების 
დათმობის მიმართ: მათ უნდა ჰქონდეთ იმის 

შესაძლებლობა, რომ ენმ-ს მსგავსად 
დაბრუნდნენ პოლიტიკურ სივრცეში და 
მომდევნო არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. 
ელექტორატის დონეზე, „ქართულ ოცნებას“ 
უნდა ჰქონდეს გარკვეული გზავნილი, რათა 
შეძლოს მხარდაჭერის მოპოვება ივანიშვილისა 
და იმ ეკონომიკური განვითარების დაპირების 
მიღმა, რომელიც მათ ადრე შესთავაზეს 
ამომრჩეველს.  
 
ერთი რამ, რაც მმართველმა ძალამ უნდა 
გააკეთოს, არის ისეთი პარტიის ჩამოყალიბება, 
რომელსაც შეეძლება პატრონაჟის 
(მფარველობის) სისტემის მიღმა არსებობა. 
ჰიბრიდული რეჟიმს ასეთად აქცევს 
ავტორიტარული სისტემის მსგავსი პატრონაჟის 
სტრუქტურა, რომელიც ამომრჩეველზე არ არის 
დაფუძნებული. ამიტომ, საჭიროა აღნიშნული 
ხაზი გადაიკვეთოს. მე მიმაჩნია, რომ „ქართული 
ოცნება“ საბოლოოდ სწორად ამგვარ პარტიად 
უნდა ჩამოყალიბდეს.   
 
თქვენ არ გჭირდებათ მეტი პარტიები 
საქართველოში. თქვენ გჭირდებათ უკეთესი 
პარტიები. პოლიტიკოსები ამომრჩეველს არ 
აწვდიან იმაზე მეტს, რასაც მათ ამომრჩეველი 
უკვეთავს. ასე რომ, საქართველოში უკეთესი 
პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბების 
ერთადერთი გზა ხალხის მხრიდან 
პოლიტიკოსების მიმართ უფრო მნიშვნელოვანი 
და მკვეთრი მოთხოვნების დაყენებაა. 
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებიდან 
ჩანს, რომ საქართველოს მოსახლეობა 
ინდეფერენტულია, ან უბრალოდ 
იმედგაცრუებული. მათი მოლოდინები არ არის 
მაღალი, პირიქით, წარმოუდგენლად დაბალია.  
 
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია 
დასავლეთის მხრიდან ზეწოლა, თუმცა, 
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დარწმუნებული ვარ, რომ დასავლეთს არ სურს 
აღნიშნული ზეწოლის განგრძობითად 
გამოყენება - მათთვის ბევრად უფრო სასურველი 
გამოსავალია მეტი ზეწოლა ადგილობრივი 
ჯგუფების მხრიდან. შთამბეჭდავია ის ფაქტი, 
რომ საქართველოში არსებობს ძალიან ბევრი 
ადგილობრივი ორგანიზაცია, რაც იმის 
მანიშნებელია, რომ არსებობს ინეტერესი ამ 
მიმართულებით, თუმცა აღნიშნული 
ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა 
თბილისში მდებარეობს და არ ფარავს სხვა 
რეგიონებს.  
 
GIP: საქართველო ჯერ კიდევ 
არაკონსოლიდირებული დემოკრატიაა. 
პარალელურად, ქვეყანაში რადიკალური 
ნაციონალისტური ძალები ტრადიციული 
პარტიების წინააღმდეგ იბრძვიან, რიგ 
შემთხვევებში კი ერთმანეთსაც 
უპირისპირდებიან. აღნიშნული რეალობის 
გათვალისწინებით, რისი გაკეთება შეუძლია 
საქართველოს დემოკრატიული პროცესების 
შეფერხების თავიდან ასარიდებლად? არსებობს 
თუ არა ამის წარმატებული მაგალითები? რა 
ტიპის გამოცდილების მიღებაა ყოველივე 
ამისგან შესაძლებელი?  
 
ჯჯ: საქართველო საოცრად რელიგიურია და 
ქვეყანაში ძალიან დიდია ქართული 
მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი. 
პოპულისტური გზავნილები შესაბამისობაშია 
ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის 
პოპულარობასთან და, შესაბამისად, არსებობს 
აღნიშნულ გზავნილებს შორის კავშირი. თუმცა, 
საქართველოს შემთხვევაში ძალიან 
საინტერესოა ის ფაქტი, რომ პოპულისტურ 
პოლიტიკურ პარტიებს მოსახლეობის მხრიდან 
ძალიან მცირე მხარდაჭერა აქვთ. ეკლესიისა და 
პატრიარქის ძალაუფლების გათვალისწინებით, 

ასევე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეთნიკური 
ქართველების 95% იდენტიფიცირებას სწორედ 
ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან 
ახდენს, როგორც პოლიტიკის მეცნიერი, 
ველოდი, რომ კონსერვატიული პარტიების 
მიმართ მხარდაჭერის მაჩვენებელი  უფრო 
მაღალი იქნებოდა. დემოკრატიულ სისტემაში, 
ჩემი მოლოდინით, მათ მეტი მხარდაჭერა 
ექნებოდათ - ზემოთ ნახსენები კავშირის გამო, 
პატრიარქის მხარდამჭერებს შორის მეტი 
ადამიანი იქნებოდა აღნიშნული 
კონსერვატიული პარტიების წევრიც. 
საქართველოში ეს ასე არ არის.  
 
ამ შემთხვევაში „ქართული ოცნების“ 
პატრონაჟის სტრუქტურა რეალურად 
ხელშემწყობი ფაქტორია. ულტრამემარჯვენე 
პარტიებს არ აქვთ ის ძალაუფლება, რომელსაც 
ისინი ჩვეულებრივ ფლობენ ხოლმე, რადგან 
ხალხის ორგანიზება ავტომატურად 
პოლიტიკური პარტიების გზით არ ხდება. 
ულტრამემარჯვენე პარტიები ჯერჯერობით 
საქართველოში წარმატებას ვერ აღწევენ; ეს 
პრობლემას წარმოადგენს დემოკრატიული 
თვალსაზრისით, თუმცა, ჩემი აზრით, ეს ასევე 
გარკვეულწილად სიმშვიდის საფუძველიცაა, 
რადგან ისინი დიდი ალბათობით თავიანთი 
გზავნილების გავრცელებას სხვა არხებით 
შეეცდებიან. ეს არ იქნება პარტიების 
საშუალებით, თუმცა გზავნილები შესაძლოა 
სხვადასხვა პროტესტის გზით გავრცელდეს. 
შესაბამისად, ყოველივე ეს იქნება 
ინსტიტუციური ტესტი - განსაკუთრებით კი 
ტესტი სასამართლო სისტემის საპოლიციო 
ძალებისთვის. როგორ უპასუხებენ ისინი ამ 
ყველაფერს? და აღასრულებენ თუ არა ქვეყნის 
კანონმდებლობას ძალადობის წინააღმდეგ?  
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ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია ე.წ. 
„ვოჩდოგებისა“ და ხალხის მხრიდან 
ინტენსიური წნეხი, რომელიც სიმართლის 
გამოვლენისა და გამჭირვალობისკენ იქნება 
მიმართული, რათა პოლიციას აღარ ჰქონდეს 
იმის მოტივი, რომ ის აკეთონ, რაც თვითონ 
სურთ. ამის ნაცვლად, ისინი მოტივირებულები 
უნდა იყვნენ, რომ იმოქმედონ კანონის 
შესაბამისად. ჩემი აზრით, ეს იქნება 
მნიშვნელოვანი სტიმული. პოპულისტურ 
ჯგუფებს ძალაუფლებას სასჯელისგან 
თავისუფალი სისტემების შექმნა ანიჭებს. 
ამგვარად, მე არ მიმაჩნია,რომ პარტია 
წარმოადგენს კრიტიკული მნიშვნელობის 
აქტორს, რადგან საქართველოში პარტიული 
პოლიტიკა საკმაოდ სუსტია. კრიტიკული 
მნიშვნელობისაა სასამართლო და პოლიცია, 
მაგრამ ამ მიმართულებით მოკლევადიან 
პერსპექტივაში იმედიანად არ ვარ განწყობილი.  
 
GIP: წარმოადგენს თუ არა ეთნიკური 
ნაციონალიზმი საქართველოს დემოკრატიული 
პროცესების წინაშე მდგარ გამოწვევას? 
აღნიშნული კონტექსტის გათვალისწინებით, 
როგორ ხედავთ განსხვავებული კულტურული 
ჯგუფების ჩართულობის ხარისხს ქვეყნის 
ცხოვრებაში? რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში 
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების 
საკმარისი წარმომადგენლობის 
უზრუნველსაყოფად?  
 
ჯჯ: ვაკვირდებოდი კავკასიის კვლევითი 
რესურსების ცენტრის (CRRC) მონაცემთა ბაზებს 
და შედეგები საკმაოდ შთამბეჭდავია, 
რამდენადაც ზოგიერთი ბოლოდროინდელი 
გამოკითხვა შეიცავს რამდენიმე შეკითხვას, 
რომელიც რესპონდენტში, როგორც წესი, 
შეუწყნარებლობის გაზომვის საშუალებას 
იძლევა. გამოკითხვის დიზაინი შესაძლებლობას 

გვაძლევს დავაკვირდეთ, როდის არიან 
ქართველები შეუწყნარებლები და როდის არიან 
ისინი ტოლერანტები. ერთ-ერთი შეკითხვა 
შეეხებოდა იმას, თუ რა გვაჩვენა აფხაზეთისა და 
ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის“ კონფლიქტმა: 
„ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით? ერთ-ერთი, 
რასაც საქართველოში მომხდარი კონფლიქტები 
გვასწავლის არის ის, რომ გარეშე პირების ნდობა 
არ შეიძლება“. შესაბამისად, ადამიანები, 
რომლებიც აღნიშნულ წინადადებას 
ეთანხმებიან, ნაკლებად ტოლერანტულები 
არიან, ან შესაძლოა ის ზომავდეს შიშზე 
დაფუძნებულ შეუწყნარებლობას. ბევრმა 
ქართველმა აღნიშნა, რომ დიახ, ეს იყო ის, რაც 
მათ კონფლიქტმა აჩვენა. მაგრამ გამოკითხვაში 
იყო სხვა შეკითხვაც - რომელიც, ჩემი აზრით, 
ტოლერანტობას ზომავს - „საქართველოში 
მომხდარი ომები გვაჩვენებს რომ 
ქვეყანა/მოსახლეობა ეთნიკური უმცირესობების 
მიმართ უფრო ტოლერანტული უნდა იყოს“. 
აღნიშნულ შეკითხვას რესპონდენტების 
უმრავლესობა დაეთანხმა. ასე რომ, 
საქართველოში არსებობს ორმაგი ბუნების 
ტოლერანტობა, რაც მე დიდ იმედს მაძლევს.  
 
ჩემი აზრით, საქართველოს ისტორია, 
გარკვეულწილად, ხელს უშლის ქართველებს, 
იყვნენ ისეთივე ტოლერანტები, როგორადაც მათ 
თავიანთი თავები წარმოუდგენიათ: რომ 
ქართველად ყოფნა ნიშნავს იყო ძალიან 
სტუმართმოყვარე, გიყვარდეს 
მრავალფეროვნება, იყო მთის თემისა და 
მრავალფეროვანი საზოგადოების წევრი, 
რომელიც განსხვავებული ადამიანებისგან 
შედგება. მაგრამ საზოგადოების ნაწილისთვის, 
ასევე, მნიშვნელოვანია ყველას ესმოდეს, რომ 
ქართველები უკეთესები არიან, ან რომ სხვები 
ქართველების სტუმრები არიან. ვფიქრობ, 
საქართველოში, დემოკრატიის წარმატებულად 
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ფუნქციონირებისთვის, ქართველებმა კარგად 
უნდა გაიაზრონ ზემოთ ნახსენები მითი და 
გააცნობიერონ, რომ ეთნიკური უმცირესობები 
არა სტუმრები, არამედ საქართველოს 
მოქალაქეები არიან. მოქალაქეობა აუცილებელს 
ხდის ტოლერანტობას მათი პოლიტიკური 
ხედვებისა და ღირსების უფლების მიმართ, 
ისევე, როგორც ყველა სხვა უფლებისა და 
თავისუფლების მიმართ, რომელიც 
საქართველოს კონსტიტუციით არის 
გარანტირებული.   
 
ტოლერანტობის პროექტისთვის საზიანოა 
მუდმივად დაჩაგრული და დათრგუნული 
უმცირესობების ყოლა, რომლებიც 
რაოდენობრივად ყოველთვის წამგებიან 
პოზიციაში იქნებიან. ვფიქრობ, რომ 
საქართველოს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში 
მოუწევს აღნიშნულ გამოწვევასთან გამკლავება 
იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში 
უმცირესობების პროპორციული რაოდენობა 
მცირეა. საქართველოს რომ ჰყავდეს უფრო დიდი 
უმცირესობათა ჯგუფები, როგორც მაგალითად 
უკრაინას, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი 
იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი დიალოგის 
დაწყება, რადგან ისინი უფრო ძლიერები 
იქნებოდნენ. ჩემი აზრით, საქართველოსთვის 
პრობლემურია უმცირესობების იმგვარი 
რაოდენობა, რომლის პირობებშიც რთულია 
მათი ისე გაძლიერება, რომ უმცირესობების ხმა 
საკმარისად ისმოდეს და შესაბამისად, მარტივია 
ამ ხმების ჩახშობა. აღნიშნული პრობლემის 
მოგვარებას სჭირდება კულტურული ან რაიმე 
სახის მორალური გადაწყვეტილება, რისი 
მიღებაც უმრავლესობისთვის საკმაოდ რთულია.  
 
GIP: როგორი შეიძლება იყოს აშშ-ის 
სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ 
ბაიდენის ადმინისტრაციის პოლიტიკის 

გავლენა საქართველოს ვესტერნიზაციისა და 
დემოკრატიზაციის ამბიციებზე? როგორ 
შეუძლია საქართველოს პრეზიდენტ ბაიდენის 
დემოკრატიის ხელშეწყობის ახალი დღის 
წესრიგის წარმატებით გამოყენება?  
 
ჯჯ: ჩემი აზრით, აქ რამდენიმე საკითხია 
მნიშვნელოვანი. პირველი, ბაიდენის 
ადმინისტრაცია საგარეო პოლიტიკისა და 
მსოფლიოს გარშემო დემოკრატიების 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიმართულებით 
უფრო მეტად პრეზიდენტ კლინტონის 
სახელმძღვანელოს მიჰყვება, ვიდრე პრეზიდენტ 
ობამასას. ამერიკული სამხედრო ძალების 
ავღანეთიდან გამოსვლა იმაზე მიანიშნებს, რომ 
აშშ ქმნის უფრო მეტად ოპერატიულ ორგანოს, 
რომელსაც არ აქვს ძალიან მასშტაბური 
გლობალური ფოკუსი და ამის სანაცვლოდ, იმ 
სივრცეებზე კონცენტრირდება, სადაც რეალური 
შედეგების მიღწევა შეუძლია. საქართველო ერთ-
ერთ ასეთ სივრცეს წარმოადგენს და ალბათ 
საუკეთესოსაც ყოფილ საბჭოთა კავშირში 
(გარდა ბალტიის სახელმწიფოებისა, რომლებიც 
უკვე წინ არიან განვითარებით). მე რომ ჭკვიანი 
სტრატეგი ვიყო საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროში, დავფიქრდებოდი იმაზე, თუ 
„როგორ დამერწმუნებინა საშინაო აქტორები 
პარლამენტსა და აღმასრულებელ 
ხელისუფლებაში, რომ აუცილებელია ჩვენება, 
თუ რამდენად კარგი ინვესტიცია ვართ და 
რამდენად დიდია იმის ალბათობა, რომ 
წარმატებას მივაღწევთ“. მაგრამ საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს წარმომადგენელი ძალიან 
წინდახედული უნდა იყოს, რადგან 
წარმატებული დემოკრატიული სისტემის ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს წარმოადგენს 
მმართველი პარტიის მზადყოფნა, დათმოს 
ხელისუფლება დამარცხების შემთხვევაში. ანუ 
სახელმწიფომ უნდა დაამტკიცოს, რომ 
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მმართველი პარტია მზად არის დამარცხების 
სცენარისთვის, რაც ძალიან რთული 
გასაკეთებელია მფარველობაზე დაფუძნებული 
პარტიისთვის, რომელიც, შესაძლოა, საარჩევნო 
პროცესს ვერც გადაურჩეს, რადგან დამარცხების 
შემთხვევაში, გაგრძელების პერსპექტივა არ 
რჩება. ენმ-ის შემთხვევაში საინტერესოა ის, რომ 
პარტია დროდადრო ბრუნდება არჩევნებში 
მონაწილეობის მისაღებად, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ ენმ-ს პატრონაჟის სტრუქტურის მიღმა 
ჰქონდა რაღაც სხვაც, რაც მას სტიმულს აძლევს. 
საქართველოსთვის პრობლემურ საკითხს 
წარმოადგენს ისეთი ინტერესების პოვნა, 
რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს დღის 
წესრიგის საშინაო ნაწილზე შეთანხმებას 
აიძულებს, იმის საჩვენებლად, რომ დემოკრატია 
კარგია, თუმცა ამავდროულად მის 
მნიშვნელობასაც გაუსვამს ხაზს. 
ხელისუფლებიდან მშვიდობიანად წასვლის 
რეალური სურვილის - ან შესაძლო 
პოლიტიკური რეგრესისთვის მზადყოფნის - 
დემონსტრირება აუცილებელია გამომდინარე 
იქიდან, რომ დღესდღეობით ქართული 
დემოკრატიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან 
კრიზისს ოლიგარქიული პარტია წარმოადგენს, 
რომელიც აკონტროლებს როგორც 
საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ და 
სასამართლო პოლიტიკასაც.   
 
სასამართლო რეფორმა, შესაძლოა, იყოს 
კრიზისის დაძლევის ერთ-ერთი გზა, იმის 
ჩვენება, რომ კანონის აღსრულების მექანიზმი, 
შესაძლოა, მუშაობდეს მმართველი პარტიის 
პირდაპირი პოლიტიკური ინტერესის 
წინააღმდეგ. საჭიროა სიგნალების გაგზავნა, რომ 
აქ ჩადებული ინვესტიცია ღირებული იქნება. 
მიმდინარე წელს, GIP-ის კონფერენციაზე 
აუდიტორიისგან მივიღე შეკითხვა, არის თუ არა 
კვლავ მართებული აშშ-ისთვის, რომ 

საქართველოში ინვესტიცია ჩადოს და მე 
დანამდვილებით ვუპასუხე, რომ კი, 
მართებულია იმიტომ, რომ აშშ-ს უკვე დიდი 
ინვესტიცია აქვს გაკეთებული და ამჟამად 
ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი უარესდება. 
სწორედ ახლა არის იმის დრო, რომ მეტი 
ინვესტიცია გამოიყოს. მე ამის მტკიცედ მჯერა, 
რადგან რეგიონში ამ დრომდე ძალიან ბევრმა 
სირთულემ იჩინა თავი. დღევანდელი რეგიონი, 
რომელშიც საქართველო მდებარეობს, ძალიან 
განსხვავებულია ათი წლის წინანდელი 
რეგიონისგან და ახლა ის ბევრად უფრო 
არასაიმედოა. ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია, 
საქართველომ ბაიდენის ადმინისტრაცია 
დაარწმუნოს, რომ  არასაიმედო გარემოსა და 
სამეზობლოს მიუხედევად, ინვესტიცია მაინც 
ღირებულია, და რომ აშშ-ს აქვს გარკვეული 
ინტერესები რეგიონში, რომლის მისაღწევადაც 
ქართული დემოკრატია საკვანძო 
მნიშვნელობისაა. დასავლეთს ძალიან დიდი 
ინვესტიცია აქვს საქართველოში ჩადებული;  
აშშ-ს, ყველაფრის, მიუხედავად 
განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს 
საქართველოს მიმართ. ჩემთვის შთამბეჭდავია 
ის ფაქტი, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია იქნება, 
მაკკეინის თუ კლინტონის, აშშ-ში საქართველოს 
მიმართ სიყვარული ყოველთვის 
ორპარტიულია. აშშ-ში ეს არ არის პოლიტიკური 
აზრთა სხვადასხვაობის საკითხი. საქართველო 
არის ქვეყანა, რომლის მხარდაჭერაც ამერიკელ 
ხალხს გულწრფელად სურს.  
 
GIP: რა შეიძლება გაკეთდეს ქართულ 
პოლიტიკურ სივრცეში პოლარიზაციის 
შესამცირებლად და ვის შეუძლია ამის 
გაკეთება? როგორ უნდა მოხდეს კონსენსუსზე 
დაფუძნებული პოლიტიკის ხელშეწყობა 
საქართველოში?  
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ჯჯ: მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველო 
პოლარიზებულია: პოლარიზაცია გულისხმობს, 
რომ არსებობს დაპირისპირება პოლიტიკურ 
აქტორებს შორის, რომ ისინი ნულოვანი ჯამის 
თამაშის პრინციპით მოქმედებენ, რომ მათი 
მომავლის ხედვები წინააღმდეგობაშია 
ერთმანეთთან, და რომ საზოგადოების წევრების 
უმეტესობა ან ერთ მხარეს დგას, ან მეორე. და ეს 
იმ პირობებში, როცა მათ ერთმანეთთან ძალიან 
მცირე საერთო აქვთ. რა თქმა უნდა, 
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების 
შედეგები ერთმანეთისგან განსხვავდება, თუმცა 
გასული წლის არჩევნების წინა პერიოდში, 
„ქართული ოცნების“ მხარდაჭერა 30% იყო, ენმ-
ის კი დაახლოებით ამის ნახევარი. CRRC-ის მიერ 
ჩატარებული გამოკითხვის ფარგლებში, 
ქართველ რესპონდენტებს ჰკითხეს, თუ რომელი 
პარტია იყო მათ შეხედულებებთან ყველაზე 
ახლოს, რომლის პასუხადაც გამოკითხულთა 
22%-მა „ქართული ოცნება“, 10%-მა კი ენმ 
დაასახელა.1  აღნიშნული ორი პარტია ყველაზე 
გავრცელებულ პასუხს წარმოადგენდა. 
საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა ყველა 
პარტიით უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ეს არ 
არის პოლარიზაცია. ეს არის რეალურ 
სამოქმედო გეგმაზე დაფუძნებული პოლიტიკის 
არარსებობა საქართველოში.  
 
საქართველოში პარტიები არ არიან 
გაერთიანებული ინტერესების გარშემო, რაც 
გამორიცხავს პარტიულ ინტერესებზე 
დაფუძნებული პოლარიზაციის არსებობას. 
აქედან გამომდინარე, მე ამას არ ვუყურებ 
როგორც პოლარიზაციას. არსებული სიტუაციის 
შესახებ ხედვა შეიძლება იყოს ის, რომ 
„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთ ძირითად მისიას 

 
1 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (2020) “საქართველოს 
მომავალი 2020.” მოპოვებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის 
ვებგვერდზე ODA https://caucasusbarometer.org 

ენმ-ის განადგურება და იმის უზრუნველყოფა 
წარმოადგენდა, რომ მათ არჩევნები 
ვეღარასოდეს გაემარჯვათ. ამ მიმართულებით 
ძირითადი პრობლემა, რა თქმა უნდა, იმაში 
მდგომარეობს, რომ ყოველივე ეს 
ფუნდამენტურად ანტიდემოკრატიულია. არ 
შეიძლება თავიდან მოიშორო ყველაზე დიდი 
ოპოზიციური პარტია და, ამავდროულად, 
ამტკიცო, რომ სისტემა დემოკრატიულია. ჩემი 
აზრით, რასაც ჩვენ ვხედავთ არ არის 
პოლარიზაცია, არამედ ეს არის ერთი პარტიის 
ამბიცია, გაანადგუროს მეორე პარტია და მეორე 
პარტიის მცდელობა, გადარჩეს ისე, როგორც 
შეუძლია. ენმ-ის შემთხვევაში, საინტერესოა, 
რომ ის რამდენიმე გზით ახერხებს გადარჩენას. 
ერთ-ერთი არის გარკვეული სახის 
რევოლუციური გარემო, რომელშიც ის 
მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევს, რაც საკმაოდ 
პრობლემურია, თუმცა შესაბამისობაში მოდის 
პარტიის ქარიზმატული ლიდერის, 
სააკაშვილის, დაპირებებთან, მიუხედავად 
იმისა, რომ თვითონ სააკაშვილი პოპულარობით 
არ სარგებლობს. საზოგადოებრივი აზრის 
გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ივანიშვილი და 
სააკაშვილი თანაბრად არაპოპულარულები 
არიან, ასე რომ, მათ მიმართ დიდი ნდობა არ 
არსებობს. ერთი მხრივ, ეს მიანიშნებს 
ქარიზმატული ლიდერის უარყოფაზე, რაც, ჩემი 
აზრით, კარგია, რადგან ხალხს აიძულებს 
პიროვნებების ნაცვლად თავიანთ ინტერესებზე 
იფიქრონ, ინტერესებს კი შეუძლიათ 
ელექტორატის ჩამოყალიბება და პოლიტიკურ 
სტაბილურობაზე ხანგრძლივი ეფექტის 
მოხდენა (იმ შემთხვევაში, თუ მათ აქვთ 
გაძლიერებისა და თვითგამოხატვის 
შესაძლებლობა). თუმცა, მეორე მხრივ, ეს 

 

https://caucasusbarometer.org/
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ყველაფერი ენმ-ს ბევრის გაკეთების საშუალებას 
არ აძლევს. საინტერესოა, რომ ენმ ცდილობს 
პოლიტიკურ სივრცეში აქტუალობის ახლიდან 
მოპოვებას. მათ შემუშავებული აქვთ 
პოლიტიკის საკითხები, რომლებიც თავიანთი 
პლატფორმის სტრუქტურაში აქვთ 
ორგანიზებული.  

თუმცა, მე არ მიმაჩნია, რომ ქართული 
პოლიტიკა პოლარიზებულია. დღესდღეობით, 
საქართველოს პარტიული პოლიტიკა 
ხელისუფლების მოპოვებისთვის ბრძოლისა და 
ამ ბრძოლაში დამარცხებულის 
განადგურებისკენ არის მიმართული.  
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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:  
 
“ქართული დემოკრატია გზაჯვარედინზე: არსებული ვითარება და განვითარების პერსპექტივები”, ინტერვიუ 
პროფესორ ჯული ა. ჯორჯთან, გამოცემა #6, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ივლისი, 2021. 
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