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პოლიტიკური ვენდეტის შიში თუ ხელისუფლების 
შენარჩუნების სურვილი: მმართველი პარტიის 

ანტიდასავლური რიტორიკის შესაძლო მიზეზები 
 

კორნელი კაკაჩია1, შოთა კაკაბაძე2 
 

  

უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საპასუხოდ მობილიზებულმა დასავლურმა სოლიდარობამ 

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებისთვის ისტორიული შესაძლებლობების ფანჯარა 

გააჩინა. უკრაინამ, მოლდოვამ  და საქართველომ ევროპული ინტეგრაციის დაჩქარების შანსი 

მიიღეს. თუმცა, მეორე მხრივ, გაჩნდა ასოცირებული ტრიოს დაშლის საფრთხეც. მაშინ, 

როდესაც კიევსა და კიშინიოვს ევროკომისიამ კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა, 

თბილისისთვის ამ პერსპექტივამ დროში გადაიწია. ამ მოვლენების ფონზე, განსაკუთრებით 

ყურადსაღებია საქართველოს მმართველი პარტიის სამოქმედო სტრატეგიის 

პარადოქსულობა. ერთი მხრივ, პარტია თითქოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

ერთგული რჩება და პარლამენტის დონეზე  ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის 

მიღებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. თუმცა, მმართველი პარტიის რიტორიკა თანხვედრაში 

არ მოდის აღნიშნულ მიზანთან, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსვლასთან 

დაკავშირებით დასავლელ პარტნიორების კრიტიკას საქართველოს ომში ჩართვის 

მცდელობის შესახებ მწვავე ბრალდებით პასუხობენ, (Interpressnews 2022), მიუხედავად 

იმისა, რომ ეს არაერთხელ უარყვეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა თუ ევროკავშირის 

წარმომადგენლებმა (Civil.ge 2022)3.  

                                                             
1 დირექტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. 
2 პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. 
3 საინტერესოა, რომ „ქართული ოცნების“ დამფუძნებელმა ბიძინა ივანიშვილმა არ უარყო მისი გუნდიდან 
საჯაროდ წასული დეპუტატების ანტიდასავლური ბრალდებები. ასევე, ამავე პარტიის თავმჯდომარის 
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ამგვარი რიტორიკა მნიშვნელოვნად აზიანებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და 

საქართველოსთვის სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანდათანობით გაუცხოების და 

რუსეთთან პირისპირ დარჩენის საფრთხეს შეიცავს. ამ რისკებიდან გამომდინარე, 

საზოგადოებაში ჩნდება კითხვები იმის შესახებ, თუ რა მიზანს ემსახურება „ქართული 

ოცნების“ მხრიდან აშშ-სა თუ ევროკავშირის წარმომდგენლებთან ღია დაპირისპირებაში 

შესვლა. მმართველი პარტიის მხარდაჭერით არჩეულმა  პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმაც 

აღნიშნა, რომ „ქართული ოცნების“ რიტორიკა სულ მცირე არ იყო სასარგებლო კანდიდატის 

სტატუსის მოპოვების გზაზე და რომ ეს მისთვისაც ბევრ კითხვას ბადებს (Parulava 2022). 

მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსვლისა და გადავადებული ევროპული 

პერსპექტივის გათვალისწინებით, სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ მსგავსი 

უპრეცედენტო მასშტაბის აგრესიული დისკურსი,   ეჭვებს აღძრავს იმასთან დაკავშირებით, 

თუ რამდენად ერთგულია „ქართული ოცნება“ ქართველი ხალხის მიერ ათწლეულების 

განმავლობაში არჩეული საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ. 

 

მმართველი პარტიის ანტიდასავლური რიტორიკის შესაძლო მიზეზები 

კითხვაზე, თუ რით შეიძლება იყოს გამოწვეული მმართველი პარტიის რიტორიკა, რომ 

დასავლეთი ცდილობს საქართველოს ომში ჩართვას, სხვადასხვა პასუხი შეიძლება 

არსებობდეს. მაგალითისთვის, არსებობს მოსაზრება, რომ ასოცირებული ტრიოს დანარჩენი 

ორი წევრისგან ჩამორჩენა გარკვეულ ელექტორალურ დანაკარგებს მოუტანს მმართველ 

პარტიას და სწორედ ამ დანაკლისის შესავსებად დასჭირდება მას სოციალურ-

კონსერვატიული ამომრჩევლის მობილიზაცია. „ქართული ოცნების“ დატოვება პარტიის 

რამდენიმე წევრის მიერ იმ მოტივით, რომ მათ უფრო თავისუფლად ისაუბრონ გარკვეულ 

თემებზე და ის ფაქტი, რომ მას შემდეგ ისინი ღიად აკრიტიკებენ დასავლელ პარტნიორებს 

(რადიო თავისუფლება 2022), შეიძლება სწორედ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 

ევროპისადმი შედარებით სკეპტიკური ამომრჩევლის მიმხრობას ემსახურებოდეს. თუმცა, 

პოლიტიკური ოპოზიციის ნაწილის რწმენით, გამომდინარე იქიდან, რომ „ქართული 

ოცნების“ დამფუძნებელი, მათი აზრით, ქვეყანაში კრემლის ინტერესების გამტარებელია, 

მმართველი პარტია თავიდანვე გულწრფელად არ იყო დაინტერესებული კანდიდატის 

სტატუსის მიღებით (interpressnews 2022b). დასავლელი პარტნიორების მიმართ აგრესიული 

                                                             
უარყოფითი კომენტარები დასავლეთის მიმართ 57-ს აღწევს, მაშინ, როდესაც რუსეთის როგორც აგრესორი 
ქვეყნის მიმართ კრიტიკული განცხადება მხოლოდ ცხრაჯერ გაკეთდა (Kincha 2022). 
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დისკურსი შეიძლება ასევე წარმოადგენდეს „ქართული ოცნების“  მიმართ ბრიუსელსა და 

ვაშინგტონში ბოლო დროს დაგროვილ კრიტიკაზე პასუხს (RFE/RL's Georgian Service 2022), 

რასაც ასევე ხელს უწყობს მმართველი პოლიტიკური ძალის  შედარებით სუსტი 

პოლიტიკური კავშირები ბრიუსელსა და ვაშინგტონში. 

თუმცა, მმართველი პარტიის მსგავსი რადიკალური რიტორიკა შესაძლოა ასევე ქართული 

პოლიტიკური კულტურის შიდა  მახასიათებლებიდან მომდინარეობდეს და პირდაპირ არ 

გულისხმობდეს ხელისუფლების მხრიდან საგარეო პოლიტიკურ კურსზე ჩამოყალიბებული 

კონსენსუსის მკვეთრ გადახედვას4. უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი 

ელჩის სიტყვებით, შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირთან 

ურთიერთობებში პროგრესის ნაცვლად ოპონენტებზე უპირატესობის შენარჩუნებაზე 

დებდეს ფსონს (ჰერბსტი 2022) და სწორედ ეს იყოს მსგავსი რიტორიკის საფუძველი. 

ოპონენტებთან ძალაუფლების განაწილებისკენ დასავლეთის მოწოდებას მმართველი პარტია 

შესაძლოა აღიქვამდეს როგორც საფრთხეს,  რომელიც შეიძლება არსებული რეჟიმის 

პოლიტიკურ მომავალთან და უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობასთან იყოს 

დაკავშირებული.  

 

პოლიტიკური ვენდეტა: დაუწერელი ტრადიცია ქართულ პოლიტიკაში 

ქართული პოლიტიკა მისი წამყვანი აქტორების მიერ აღიქმება როგორც ნულოვანი ჯამის 

თამაში, რომელში დამარცხებაც პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას, მარგინალიზაციას, ან 

პოლიტიკური სივრციდან საერთოდ გაქრობას გულისხმობს. ქართული პოლიტიკური 

კლასისთვის ასევე დამახასიათებელია თითოეული დამარცხების ან დათმობის სისუსტედ 

აღქმა.5 ქართული პოლიტიკის ზემოთაღნიშნული მახასიათებლები თავისი არსით ევროპულ 

კონსენსუსზე დამყარებულ დემოკრატიული მოდელს ეწინააღმდეგება, თუმცა, არახალია 

მისი პოლიტიკური ისტორიისთვის  და გარკვეულწილად ხსნის ქვეყნის მმართველი 

პარტიების მხრიდან რიტორიკისა და მოქმედების რადიკალურ ცვლილებას საკუთარი 

                                                             
4  თუმცა, ისიც ფაქტია, რომ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პოლიტიკური ელიტისგან განსხვავებით, 
რომლისთვისაც რუსეთი ეგზისტენციალურ საფრთხედ აღიქმებოდა  და მასთან ნებისმიერი  კომპრომისი 
ეროვნული ინტერესების შებღალვად მიიჩნეოდა, „ქართული ოცნების“ პოლიტიკურ ელიტას სჯერა, რომ 
რუსეთის არგაღიზიანების და დაშოშმინების პოლიტიკის საშუალებით მათ  მოსკოვთან საერთო ენის გამონახვა 
შეუძლიათ საქართველოს ინტერესების დაზიანების გარეშე ( Kakachia et al 2018).  
5  მაგალითისთვის, „ქართული ოცნების“ პოზიცია, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ საგარეო პოლიტიკაზე 
არცერთ ინიციატივას არ განიხილავს https://fortuna.ge/fortuna/post/mmartveli-gundi-sagareo-politikastan-
dakavshirebit-nacionaluri-modzraobis-da-misi-danayofebis-iniciativebs-arc-ki-ganikhilavs-mamuka-mdinaradze  

https://fortuna.ge/fortuna/post/mmartveli-gundi-sagareo-politikastan-dakavshirebit-nacionaluri-modzraobis-da-misi-danayofebis-iniciativebs-arc-ki-ganikhilavs-mamuka-mdinaradze
https://fortuna.ge/fortuna/post/mmartveli-gundi-sagareo-politikastan-dakavshirebit-nacionaluri-modzraobis-da-misi-danayofebis-iniciativebs-arc-ki-ganikhilavs-mamuka-mdinaradze
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პოლიტიკური უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. პოლიტიკური რადიკალიზმი და 

ოპონენტების შევიწროება ქართულ პოლიტიკურ კულტურას ჯერ კიდევ ეროვნული 

მოძრაობის პერიოდიდან დაჰყვება. სწორედ ეს უკომპრომისობა გამოარჩევდა 1980-იანი 

წლების მიწურულის საქართველოს დამოუკიდებლობის მოძრაობას მისი ბალტიელი 

ანალოგებისგან. დამოუკიდებლობის აღდგენიდან მოყოლებული, დემოკრატიის 

განმტკიცების დაპირებით მოსული ყოველი ახალი ხელისუფლება, როგორც წესი, 

ავტორიტარიზმისკენ გადახრით ამთავრებს ხოლმე მოღვაწეობას (Jones 2013, 5). ყოველივე 

ამას შესაძლოა რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. მაგალითად, ჯონსი გამოყოფს იმ სამ ძირითად 

ფაქტორს რომელმაც გამოიწვია ქართული პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი ეს ციკლები, 

ესენია: ცენტრალიზაციის ტენდენცია, მთავრობასა და ხალხს შორის არსებული ნაპრალი, და 

წარუმატებელ მართლმსაჯულების რეფორმები (ibid, 6).  

ქართული პოლიტიკის რადიკალიზაციაში გარკვეული როლი იმ ფაქტმაც ითამაშა, რომ 

დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ძალიან მალევე ქვეყანა სისხლიან სამოქალაქო 

დაპირისპირებებში გაეხვა, რასაც პირველი პრეზიდენტის ქვეყნიდან განდევნა და დღემდე 

გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპვა მოჰყვა. რაც შეეხება მის პოლიტიკურ მემკვიდრეებს, 

ისინი ფაქტობრივად გაქრნენ საჯარო სივრციდან ან მცირე მარგინალურ ძალად დარჩნენ. 

იგივე ბედი გაიზიარა ედუარდ შევარდნაძის გუნდმა 2003 წლის ვარდების რევოლუციის 

შემდეგ: „მოქალაქეთა კავშირმა“ არსებობა შეწყვიტა, ხოლო მაღალჩინოსნების ნაწილს ან 

პოლიტიკური კარიერის დასრულება მოუხდა, ან სისხლის სამართლის დევნის ქვეშ 

აღმოჩნდა (Jones 2015). პოლიტიკური სიცოცხლისუნარიანობის თვალსაზრისით 

გამონაკლისი აღმოჩნდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, რომელიც არჩევნებში 

დამარცხების მიუხედავად, ჯერჯერობით მყარად ინარჩუნებს თავის პოზიციებს როგორც 

ელექტორალურად ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია. თუმცა, პოლიტიკური ვენდეტის 

დაუწერელი ტრადიციების გამგრძელებელი აღმოჩნდა „ქართული ოცნებაც“.  მშვიდობიანი, 

საარჩევნო გზით ხელისუფლებაში მოსვლის მიუხედავად, პარტიამ წინამორბედების 

მსგავსად  მალევე დაიწყო ყოფილი რეჟიმის პოლიტიკური ლიდერების  წინააღმდეგ 

სხვადასხვა სახის სადამსჯელო ზომების მიღება „სამართლიანობის აღდგენის“ მოტივით. 

ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა პოლიტიკური ნება, შეექმნა სიმართლის დამდგენი კომისია 

და ამ საერთაშორისო პრაქტიკის მეშვეობით გადაეწყვიტა „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ მმართველობის პერიოდში დაგროვებული პრობლემები (Austin 2018, 255). 

სწორედ ამიტომ, რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ საქმეების აღძვრამ, 

საქართველოს პოლიტიკის ბევრ დამკვირვებელს გაუჩინა განცდა, რომ რეალურად ქვეყანაში 
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მართლმსაჯულების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას აქვს ადგილი (Amnesty 

International 2022). 

თუ ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოში არსებულ დინამიკას მთლიანობაში 

შევხედავთ, მმართველი პარტიებისთვის ხელისუფლების დაკარგვა და ოპოზიციაში 

გადასვლა პოლიტიკური ვენდეტას ობიექტად ქცევის საფრთხეს შეიცავს. სწორედ ამიტომ, 

ძალაუფლების სრული ვერტიკალის კონტროლი და პოლიტიკური გავლენების შენარჩუნება 

მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ეს განსაკუთრებით ეხება მესამე ვადით არჩეულ 

მმართველ ძალას, რომლის არაფორმალური მმართველობის სტილისგან საზოგადოების 

გადაღლა საკმაოდ  შესამჩნევია (კუნჭულია 2022). ამავე დროს ტრადიციულ 

ავტორიტარიზმისკენ გადახრას კიდევ ერთი ახალი შტრიხი, ანტიდასავლური რიტორიკა 

შემატა. ხელისუფლების წარმომდგენლების ბოლოდროინდელი განცხადებები (კობახიძე 

2022c)  აძლიერებს შთაბეჭდილებას, რომ ქვეყანას მართლაც ოლიგარქიული ინტერესები 

მართავს. საყურადღებოა ისიც, რომ ხელისუფლება არა მხოლოდ აგრძელებს დასავლელ 

პარტნიორებთან აგრესიულ რიტორიკას, არამედ ბრიუსელს გარკვეულ პირობებსაც უყენებს. 

მაგალითად, მმართველმა პარტიამ განაცხადა, რომ „ქართული ოცნება“ საკონსტიტუციო 

ცვლილებებს 2%-იან საარჩევნო ბარიერზე მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს, რაც ევროკავშირი 

საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მიანიჭებს (კობახიძე 2022).  თავის მხრივ, პრემიერ 

მინისტრი ღარიბაშვილი ევროკომისიას მოუწოდებს, „მკაფიო პოზიცია გამოხატოს“ და 

„მკაფიოდ გაემიჯნოს“ ევროპული კომისიის შეფასებებში „დეოლიგარქიზაციის შესახებ 

ჩანაწერის პერსონიფიკაციას“ (Interpressnews 2022c).  

აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯერ-ჯერობით რთული სათქმელია თუ რა გავლენა აქვს ამ 

ანტიდასავლურ რიტორიკას საქართველოს მოსახლეობაზე. ერთის მხრივ, CRRC-

საქართველოს ივლისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების 

მიხედვით, საშუალოდ, მოსახლეობის 60% მიიჩნევს, რომ მტკიცება თითქოს კანდიდატის 

სტატუსის მისაღებად საქართველოს ომში ჩართვა სთხოვეს, ნაკლებად ან საერთოდ არ არის 

სიმართლე. მმართველი პარტიის მხარდამჭერებში კი ეს მონაცემი 56%-ია (გრაფიკი 1).  
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გრაფიკი 1. თქვენი აზრით, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ის, რომ საქართველო 

ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს იმ შემთხვევაში მიიღებდა, თუკი რუსეთის წინააღმდეგ 

ომში ჩაებმებოდა/მეორე ფრონტს გახსინდა?  

 

 

წყარო: Sichinava et al. 2022. Datablog | Who’s to blame for Georgia’s EU candidacy debacle?  OC Media. 

ხელმისაწვდომია: https://oc-media.org/features/datablog-whos-to-blame-for-georgias-eu-candidacy-debacle/ 

 

 

ხოლო, მეორეს მხრივ "ქართული ოცნების“ ამომრჩეველს შორის, მათი რაოდენობა ვინც 

ევროკავშირში საქართველოს გაწერვიანების წინააღმდეგია, NDI-ის ბოლო კვლევების 

მიხედვით,  7%-ით არის გაზრდილი (გრაფიკი 2), რაც შეიძლება სწორედ ამ რადიკალურ 

დისკურსთან იყოს დაკავშირებული.  
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გრაფიკი 2: მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი?  

 

წყარო: Results of August 2022 Public Opinion Polls in Georgia. The National Democratic Institute. ხელმისაწვდომია: 

https://www.ndi.org/georgia-polls 

 

 

ყოველივე ეს კი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოების მხრიდან  ამ ერთის შეხედვით 

წინააღმდეგობრივი აღქმების მიუხედავად, მმართველი პარტიის ანტიდასავლური 

რიტორიკა შესაძლოა უფრო თავდაცვის მექანიზმი იყოს, რომელიც არ არის მოსახლეობის 

დაკვეთით ნაკარნახევი და მიმართულია საკუთარი ძალაუფლების ინსტრუმენტების 

შენარჩუნებისკენ, მათ შორის დასავლეთთან ურთიერთობების გაფუჭების ხარჯზეც კი.   
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ძალაუფლების გადანაწილება,  როგორც საფრთხე  მმართველი 

პარტიისთვის 

„ქართული ოცნების“ ამგვარი პოზიციონირება, ერთი შეხედვით, არალოგიკურია იქიდან 

გამომდინარე, რომ ევროკომისიის რეკომენდაციებზე სიღრმისეული მუშაობა მოკლევადიან 

პერსპექტივაში პოლიტიკურად მომგებიანია და შესაძლოა ქვეყანა წევრობის კანდიდატის 

სტატუსამდე მიიყვანოს. მაგრამ, მეორე მხრივ, ამ რეფორმების შედეგად სხვა პოლიტიკურ 

ძალებთან ძალაუფლების განაწილება ან ხელისუფლების დათმობა მმართველი პარტიის 

მიერ ეგზისტენციალურ საფრთხედ აღიქმება (ივანიშვილი 2018). იქმნება შთაბეჭდილება რომ 

ევროკავშირთან და აშშ-თან მსგავსი ფორმით ურთიერთობით და წინაპირობების წაყენებით, 

მმართველი პარტია ცდილობს, დასავლეთთან მისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი დღის 

წესრიგი შეათანხმოს. ეს კი შეიძლება კანდიდატის სტატუსის მისაღებად აუცილებელი 

რეფორმების ისე გატარებას გულისხმობდეს, რომ მმართველი პარტიის გავლენებსა და 

ძალაუფლებას მინიმალური დანაკარგი მიადგეს. მაგალითისთვის, „ქართული ოცნების“ 

წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ საარჩევნო ბარიერის დაწევა  საკანონმდებლო ორგანოში 

ოპოზიციის წარმომადგენლობის გაზრდასა და მათთან ძალაუფლების შესაძლო 

გადანაწილებასაც კი გულისხმობს, რაც პარტიის თავმჯდომარის სიტყვებით:   

ნაც. მოძრაობას აძლევს ხელისუფლებაში დაბრუნების საშუალებას და ჩვენ რომ ამის 

საშუალება მივცეთ ნაც. მოძრაობას, უნდა გვიღირდეს. ... რა თქმა უნდა ჩვენ 

დარწმუნებული ვართ, რომ 2%-იანი ბარიერის პირობებშიც ნაც. მოძრაობა ვერ 

მობრუნდება, ვერც 2024 წელს, ხელისუფლებაში. ამას ხალხი არ დაუშვებს, მათ შორის 

ჩვენი დახმარებით (კობახიძე 2022b).  

საარჩევნო ბარიერის დაწევის მიმართ მსგავსი პოზიცია იმაზე მეტყველებს, რომ მმართველი 

პარტიის ინერტულობას ევროკომისიის რეკომენდაციების მიმართ ხელისუფლების 

დაკარგვის შიში კვებავს,  რომელსაც, თავის მხრივ, შესაძლოა მათ მიმართ პოლიტიკური 

ანგარიშსწორება მოჰყვეს.  

იგივე მიზეზით შეიძლება აიხსნას „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების მიდგომა 

მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მიმართ, რომელიც ბოლო ათწლეულების 

განმავლობაში ქართული დემოკრატიისთვის „აქილევსის ქუსლად“ იქცა. მიუხედავად 

დასავლელი პარტნიორების მკაცრი კრიტიკისა, ხელისუფლებამ არ შეაჩერა უზენაესს 

სასამართლოში მოსამართლეების ვაკანტური ადგილების შევსების პროცესი. ეს უკანასკნელი 
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აჩენს ეჭვებს, რომ შესაძლოა ამჟამინდელი მმართველი პარტია ამ გადაწყვეტილებით თავს 

იზღვევს და მომავალში ოპოზიციაში გადასვლის შემთხვევაში, სასამართლოში მის მიმართ 

ლოიალური პირების დარჩენას უზრუნველყოფს. ეს კი, თავის მხრივ, შესაძლოა მათ 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“  ზოგიერთი წევრისა და მაღალჩინოსნის 2012 წელს 

ხელისუფლების ცვლილების შემდგომი ბედის გაზიარებისგან თავის დაცვაში დაეხმაროს. 

თუმცა, მართლმსაჯულების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმისა და დეპოლიტიზაციის 

გარეშე, აღნიშნული გადაწყვეტილება შესაძლოა მმართველი პარტიისთვის მხოლოდ 

მოკლევადიანი დაზღვევა აღმოჩნდეს, ვინაიდან ლოიალური მოსამართლეების სისტემაში 

განწესება არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ისინი 

პოლიტიკურ სიმპათიებს არ შეიცვლიან.  (Bolkvadze 2022).  

დიდი ალბათობით, „ქართული ოცნების“ ბუნდოვანი პოზიციები უკრაინაში მიმდინარე 

მოვლენებთან დაკავშირებით ასევე გამოწვეულია ხელისუფლების შენარჩუნების მოტივით. 

მმართველი პარტია ცდილობს ოპორტუნისტული საგარეო პოლიტიკით ქვეყანამ 

მაქსიმალური, თუნდაც მოკლევადიანი, ეკონომიკური სარგებელი მიიღოს,  რაც შემდგომ 

შესაძლოა მათი წინასაარჩევნო კამპანიის მთავარ საყრდენად იქცეს. ამაზე მეტყველებს 

ხელისუფლებისა და მასთან აფილირებული პირების მუდმივი აპელირება სტაბილურობასა 

და ეკონომიკის „ორნიშნა ზრდაზე“ (ღარიბაშვილი 2022), ასევე იმაზე საუბარი, რომ 

კანდიდატის სტატუსის მიღება გარანტირებული იქნება საქართველოს ომში ჩართვის 

შემთხვევაში (Civil.ge 2022c). საბოლოო ჯამში, მსგავსი რიტორიკა შეიძლება გრძელვადიან 

პერსპექტივაზე იყოს გათვლილი და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას 

ისახავდეს მიზნად.  

 

გამოსავლის ძიებაში 

ისტორიული გამოცდილებისა და თანამედროვე ქართული პოლიტიკური კონტექსტისთვის  

დამახასიათებელი პოლარიზაციისა და რადიკალიზაციის პირობებში, მმართველი პარტიის 

მიერ არჩევნებში შესაძლო დამარცხება არა მხოლოდ მმართველი პარტიის გაქრობის რისკებს 

ზრდის, არამედ მათი ლიდერების ფიზიკური უსაფრთხოების საკითხსაც ეხება.  სწორედ 

ამიტომ, სრულიად შესაძლებელია, რომ ამ ეტაპზე „ქართული ოცნების“ მთავარი მიზანი 

რეჟიმის მონოპოლიური გავლენების შენარჩუნება იყოს, რაც, თავის მხრივ, ხელს უშლის 

ევროკომისიის რეკომენდაციების იმპლემენტაციასა და  ქმედითი რეფორმების გატარებას, 
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ქვეყანაში არაფორმალური მმართველის გავლენების შემცირების კუთხით.  აღნიშნული 

პერსპექტივა პარტიის ხელმძღვანელობის მხრიდან ეგზისტენციალურ საფრთხედ აღიქმება.  

მაშინ, როდესაც პოლიტიკური აქტორების სტრატეგია ნულოვანი ჯამის თამაშის პირობებში 

გადარჩენაზეა ორიენტირებული და სადაც 19 აპრილის შეთანხმების ჩაშლის, სიძულვილის 

ენით სავსე წინასაარჩევნო კამპანიების და მედია პოლარიზაციის გამო პოლიტიკურ 

პარტიებს შორის ნდობის ხარისხი ძალიან დაბალია, საერთაშორისო თანამეგობრობას 

შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ქვეყნის დემოკრატიული ტრანსფორმაციაში, 

როგორც ეს 2003 წელს მოხდა, როდესაც საერთაშორისო ძალისხმევამ აშშ ყოფილი 

სახელმწიფო მდივნის ჯეიმს ბეიკერის თაოსნობით გარკვეული სტაბილურობა შეიტანა 

ვარდების რევოლუციის ლიდერებსა და პრეზიდენტ შევარდნაძეს შორის გამართულ 

მოლაპარაკებებში.   

კერძოდ, საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს შეუძლიათ, ქართულ პოლიტიკურ 

პარტიებს  შორის მონაცვლეობის პრინციპზე დაფუძნებული კონსენსუსის ჩამოყალიბებას 

შეუწყონ ხელი. ამისთვის კი, აუცილებელია, შემუშავდეს ისეთი მექანიზმები, რომლებიც 

ერთი მხრივ, მემკვიდრეობითი პრინციპების შენარჩუნებას უზრუნველყოფს, ხოლო მეორე 

მხრივ, ოპოზიციაში გადასულ ყოფილ მმართველ პარტიას პოლიტიკურად მიკერძოებული 

დევნისგან დაიცავს. ასეთი ინსტიტუციურად მდგრადი და მიუკერძოებელი მექანიზმების 

არსებობა, რომლებიც სამართლიან მართლმსაჯულებას უზრუნველყოფენ, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ყველა პოლიტიკური ძალის ინტერესებში შედის. ეს უკანასკნელი იმის 

გარანტია იქნება, რომ ვინც არ უნდა იყოს მმართველობაში, მას არ ექნება ოპონენტების 

მიმართ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების წარმოების რესურსი, რაც, თავის მხრივ, 

პოლიტიკური ძალაუფლების გადანაწილების საფრთხედ აღქმას შეამცირებს.  

ბუნებრივია, მსგავსი მიდგომა  არ უნდა გამორიცხავდეს ისეთი საქმეების გამოძიებას, სადაც 

აშკარა სისხლის სამართლის დანაშაული იკვეთება. თუმცა, საქმის წარმოება უნდა მოხდეს 

ისეთი სასამართლოს (შესაძლოა საერთაშორისო ჩართულობით) პირობებში, რომელსაც 

ფართო საზოგადოებისა თუ პოლიტიკური პარტიების თვალში ნდობის მაღალი ხარისხი 

ექნება. მოვლენების ამგვარი მიმართულებით განვითარება პოლარიზაციის დონის 

შემცირებას და ხელისუფლებების მხრიდან (რომელი პარტიაც არ უნდა იყოს) ოპოზიციაში 

მშვიდობიანად გადასვლის მიმართ მზაობის გაზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. 

საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობამ, ეფექტურმა მექანიზმებმა და სამართლიანმა 

სასამართლომ ხელი უნდა შეუწყონ პოლიტიკური პარტიების მიერ მემკვიდრეობითობის 

პრინციპის შენარჩუნებას და მათი პოლიტიკურად ანგარიშსწორებისგან დაცვას. ყოველივე ეს 
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კი სტაბილური და მდგრადი პარტიული სისტემის ჩამოყალიბებისთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია. 

 

დასკვნა 

დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან მოყოლებული, საქართველო, ერთი შეხედვით, 

მოჯადოებულ წრეზე ტრიალებს. მიუხედავად მრავალი მცდელობისა ქვეყანა ჯერჯერობით 

ვერ ახერხებს დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციას.  ეს ხშირად 

ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის მიერ მოკლევადიან მიზნებზე ორიენტირებით არის 

გამოწვეული, რაც  ძალაუფლებისა და გავლენის ავტოკრატიული მეთოდებით შენარჩუნებას 

გულისხმობს. ხელისუფლებაში მოსული პოლიტიკური ძალის მხრიდან მისი 

წინამორბედების პოლიტიკური ველიდან გაქრობის ან პოლიტიკური დევნის არსებული 

მრავალწლიანი პრაქტიკა წინამორბედების მსგავსად ახლანდელ მმართველ პარტიას 

აიძულებს,  პირველ რიგში რეჟიმის უსაფრთხოებაზე იზრუნოს და ძალაუფლებას სისხლის 

უკანასკნელ წვეთამდე ჩაებღაუჭოს. ამ არადემოკრატიულ პროცესებს კი  ქვეყნის ეროვნული 

ინტერესები და მისი ევროპული მომავალი ეწირება.  

„ქართული ოცნების“ ბოლოდროინდელი რადიკალური რიტორიკა დასავლელი 
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პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით.  

 
აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს „საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტის“  შეხედულებებს. 

 
დოკუმენტის ციტირების წესი: 
კორნელი კაკაჩია, შოთა კაკაბაძე, „პოლიტიკური ვენდეტის შიში თუ ხელისუფლების შენარჩუნების სურვილი: 
მმართველი პარტიის ანტიდასავლური რიტორიკის შესაძლო მიზეზები“ პოლიტიკის მემორანდუმი #58, 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, სექტემბერი 2022. 
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