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რეზიუმე. 1990-იანი წლებიდან საქართველოში ხელისუფლებების ცვლილებების დეკლარირებულ 

მიზეზად დიქტატურის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელდებოდა. სხვადასხვა დროს, დიქტატურის 

გამოვლინებად სხვადასხვა საბაბი გამოიყენებოდა, მათ შორის 2000-იან წლებშიც, როდესაც 21-ე 

საუკუნის საქართველო და სამყარო ამ ტერმინში კლასიკურ განმარტებებს და შინაარსს სძენდა. 

მოვლენების დინამიკაში შესწავლის კუთხით, მნიშვნელოვანი გახდა არა იმდენად „დემოკრატიის“ 

ცნების ცვლილების დინამიკის შესწავლა, არამედ, ტერმინ „დიქტატურის“ შინაარსი და 

გამოვლინება, რაც სტატიის ერთ-ერთი საკვანძო ინტერესია. სტატიას ჰქვია „ყალბი კოლექტიური 

ნების კონსტრუირების მექანიზმი და ძალაუფლების დიქტატი 2003-2021 წლების საქართველოში“. 

სტატიაში განხილული და წარმოდგენილია კვლევა-ანალიზი ამ წლების პერიოდისათვის 

მმართველობის გააზრების კუთხით, ხელისუფლებების ცვლილებების, ცვლილების ფორმის, 

გამომწვევი მიზეზების, შეცვლილი ხელისუფლებების მმართველობისა და საზოგადოებრივი 

დამოკიდებულებების კუთხით. კვლევის პერიოდი 2021 წლის არჩევნების პერიოდით სრულდება, 

რის შემდეგაც ერთგვარად მორიგი პოლიტიკური ეპოქა იწყება. სტატიაში ავტორი ცდილობს 

პასუხი გასცეს შემდეგ საკითხებს: „დიქტატურა“, „დემოკრატია“ და საქართველო - საზოგადოებ-

რივი აზრის ფორმირების საშუალებები 2003-2020 წლებში ხელისუფლებების ცვლის პროცესში; 

ცვლილებებში მმართველობის შეფასების ეტიმოლოგია (დიქტატურა, დემოკრატია); დემოკრატი-

ული ცვლილებების ილუზია თუ პროგრესი - დიქტატურის ცვლილება დემოკრატიით თუ 

დიქტატურის ცვლილება ახალი დიქტატურით? როგორ იზომება დემოკრატია საქართველოში? - 

დიქტატურის და დემოკრატიის გაზომვის ნაციონალური თავისებურებები, დინამიკა და 

საზოგადოებრივი ცნობიერება; როგორ ვმართოთ დემოკრატია (შესაბამისად, საზოგადოებრივი 

ცნობიერება, პოზიცია და ჩართულობა) საქართველოში მნიშვნელოვანი პროგრესით? ამ კითხვების 

საპასუხოდ, განხილულია ჰანს კიუნგის, მაქს ვებერის, რიკლინის, კეოჰიანის, გიპლინის, ერიკ 

ჰოფერის, შანტალ მუფის, იურგენ ჰამერბასის თემატური შეხედულებები. საზოგადოებრივი აზრის 

ფორმირების ახსნისათვის ასევე განხილულია ანტონიო გრამშის „კულტურული ჰეგემონია“, ჯინ 

შარპის „დიქტატურიდან დემოკრატიისაკენ - განთავისუფლების საფუძვლები“. სტატია ეფუძნება 

ჰიპოთეზას, რომ 21-ე საუკუნეში დიქტატურის ფორმები შეცვლილია, ის ბევრად უფრო პრომო-

უტირებულია (შეფუთულია), ვიდრე კლასიკურ განმარტებებშია მოცემული, ნაკლებად მოითხოვს 

პირდაპირ ტირანიას და სრულ ავტოკრატიზმს, არამედ, საკითხი განხილულია მულტიდისციპ-

ლინარულ ფორმატში, სამომხმარებლო და პოლიტიკური მარკეტინგის, პოლიტიკის ფილოსოფიის, 

პოლიტიკური მეცნიერებების თეორიების, სამომსახურებო მენეჯმენტის და სხვა თანამედროვე 

საკომუნიკაციო დარგების საერთო კონტექსტში. სტატია ადგენს კრიტერიუმებს, რითიც თანამედ-

როვე დიქტატურის შეფასებაა შესაძლებელი და პასუხს გასცემს კითხვას, დიქტატის დემოკრატიით 

ცვლილება რა მხრივ არის ილუზია და რა ფორმით არის დიქტატი შეფუთული დემოკრატიის 

სამოსელით, როგორ ხორციელდება ყალბი კოლექტიური ნების კონსტრუირების მექანიზმი. 

საძიებო სიტყვები: ძალაუფლება, დიქტატი, დემოკრატია, ამომრჩეველი, ხელისუფლება, 

ოპოზიცია, პოლიტიკური ბრძოლა, კოლექტიური ნება 
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შესავალი 

საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, ძალაუფლების ცვლილება, 

ძირითადად, დრამატული ფორმით მიმდინარეობდა. საქართველოს პირველი 

პრეზიდენტი მეამბოხეების ძალისხმევის შედეგად იძულებული გახდა დაეტოვებინა 

საქართველო, მოგვიანებით კი უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა (ამ პერიოდის 

მოვლენებს და პრეზიდენტის სიკვდილს დღემდე არ აქვს მკაფიო კვალიფიკაცია 

მინიჭებული), მისი მოწინააღმდეგეები ამბოხის საბაბად პრეზიდენტ გამსახურდიას 

დიქტატორულ მმართველობას ასახელებდა. საქართველოს მეორე პრეზიდენტი ედუარდ 

შევარდნაძე მმართველობის ცვლილებისას დემოკრატიული ძალაუფლების სახელით 

მოქმედებდა, თუმცა, 2003 წელს ე.წ. „ხავერდოვანი რევოლუციის“ შედეგად ის გადადგა. 

მაშინდელი ოპოზიცია მეორე პრეზიდენტს დიქტატორულ მმართველობაში ადანაშაუ-

ლებდა, „რევოლუციის“ მზადებას კი დიქტატურის წინააღმდეგ დემოკრატიული 

მისწრაფებებით ხსნიდნენ. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის 

შემთხვევაშიც, მისი 9 წლიანი მმართველობის შედეგად, 2012 წელს, ოპოზიცია ძალის-

ხმევის მთავარ დეკლარირებულ მოტივად ასევე ასახელებდა დიქტატის წინააღმდეგ 

ბრძოლას, რაც 2012 წელს არჩევნების შედეგად ხელისუფლების შეცვლით დასრულდა. 

2012 წლიდან სახელმწიფოს მმართველობაში მოვიდა პარტია „ქართული ოცნება“ ბიძინა 

ივანიშვილის მმართველობით, კონსტიტუციური ცვლილებების შედეგად. შეიცვალა 

სახელმწიფოს მართვის მოდელი (საპრეზიდენტო მმართველობა ჯერ ნახევრად საპარლა-

მენტო, შემდეგ კი საპარლამენტო მართვის მოდელით), მართვის მთავარ ვერტიკალში 

მოექცა ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა ძირითადად არაოფიციალური სტატუსით. მისი 

მმართველობიდან 8 წლის შემდეგ კი ოპოზიციამ ხელისუფლება კვლავ დიქტატურაში 

დაადანაშაულა, რაც ოპოზიციის დეკლარირებული წინააღმდეგობის ერთ-ერთ მთავარ 

მოტივად იქცა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პარტია „ქართული 

ოცნება“ კვლავ უმრავლესობით მოვიდა ხელისუფლებაში, ხოლო ოპოზიციურ პარტიებში 

პირველობა კვლავ „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ შეინარჩუნა. ამ პროპორციის მიუხედავად, 

პოლიტიკურ სცენაზე უფრო მეტად გააქტიურდა სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომელთა 

საარჩევნო შედეგების ჯამური მაჩვენებელი მცირედ ჩამოუვარდებოდა „ნაციონალური 

მოძრაობის“ საარჩევნო შედეგს. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კი 

თითქმის სრული პოლიტიკური წარმატება იმჟამინდელ მმართველ ძალას („ქართულ 

ოცნებას“) და მის წინამორბედს („ნაციონალური მოძრაობა“) შორის გადანაწილდა, სხვა 

პარტიებმა 2020 წელს მიღებული შედეგები მკვეთრად გააუარესეს. პოლიტიკური მოცემუ-

ლობა კვლავ პოლარიზებულ ნიშნულს მიუახლოვდა.  

ამ წლების განმავლობაში ნაკლებად მოხერხდა პროცესების სამეცნიერო დონეზე 

შესწავლა, ძირითადად ზოგადი ანალიტიკის ფორმატში. არ გაზომილა და არ მისცემია 

კვალიფიკაცია მმართველობას, ცვლილებების პროცესში დემოკრატიის თუ დიქტატურის 

ხარისხს, საზოგადოებრივი პროცესებისათვის არ შექმნილა კვალიფიციური, სამეცნიერო, 

სიღრმისეული თეორიული პოსტულატები და შესაბამისი პრაქტიკული ინსტრუმენტები 

ადეკვატური საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ხელშესაწყობად, რაც უნდა 
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გამხდარიყო საფუძველი სახელმწიფოს მართვაში სამოქალაქო თავისუფლებისა, 

ჩართულობისა და ზეგავლენისა, საარჩევნო თუ ზოგადად, პოლიტიკური შედეგების 

გამომწვევი მიზეზებისა. 

წარმოიქმნა თემატიკა, რომელიც საჭიროებს სიღრმისეულ შესწავლას: 

• როგორ ხორციელდება ყალბი კოლექტიური ნების კონსტრუირება საქართველოში; 

• ცნება „დიქტატურა“ და საქართველო - საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების 

საშუალებები 2003-2020 წლებში ხელისუფლებების ცვლის პროცესში; 

• ცნება „დემოკრატია“ და საქართველო - ელემენტები, ძალაუფლების მართვის 

ტენდენცია და დინამიკა, დემოკრატიის ხარისხი და ცვლილებები 2003-2020 წლებში; 

• ცვლილებებში მმართველობის შეფასების ეტიმოლოგია (დიქტატურა, დემოკრატია); 

• დემოკრატიული ცვლილებების ილუზია თუ პროგრესი - დიქტატურის ცვლილება 

დემოკრატიით თუ დიქტატურის ცვლილება ახალი დიქტატურით? 

• როგორ იზომება დემოკრატია საქართველოში? - დიქტატურის და დემოკრატიის 

გაზომვის ნაციონალური თავისებურებები, დინამიკა და საზოგადოებრივი ცნობიერება; 

• როგორ ვმართოთ დემოკრატია (შესაბამისად, საზოგადოებრივი ცნობიერება, პოზიცია 

და ჩართულობა) საქართველოში მნიშვნელოვანი პროგრესით? 

 

ძირითადი ნაწილი 

ცნებები - „ძალაუფლება“, „დიქტატურა“, დემოკრატია“ - ზოგადი განმარტება: 

თითოეული ტერმინი მრავალ ცნებას მოიცავს და მრავალასპექტიანია, თუმცა, სტატიის ამ 

ნაწილში არ შევეხებით მათი დეფინიციის ყველა შესაძლო ვარიანტს, არამედ ზოგადი 

ილუსტრაციისთვის წარმოვადგენთ არსებით შინაარსს, სტატიაში კი მათ უფრო 

სიღრმისეულად შევეხებით.  

„ძალაუფლება“ - ერთ-ერთი განმარტების თანახმად, ეს არის უფლება, ახორციელებდე 

ზემოქმედებას სხვებზე მორჩილების აღიარებული ვალდებულების ძალით (10, 432). 

მიშელ ფუკოს (ფრანგი ფილოსოფოსი 1926-1984) მიხედვით, ძალაუფლების პროცესში, 

„ჩვენ ყველანი ვართ მონაწილეები – ერთდროულად წარმოვადგენთ როგორც მჩაგვრელებს, 

ასევე ჩაგრულებს“. „ძალაუფლებას არა მხოლოდ ნეგატიური, მჩაგვრელობითი ხასიათი 

აქვს, რომელიც ეძებს კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობას, არამედ ის ასევე 

პროდუქტიულია“ (1). 

„დიქტატურა“ – „მმართველობის ფორმა, რომელიც დამყარებულია რომელიმე ქარიზმა-

ტულ ლიდერზე, „ღვთის ნებაზე”, ან სხვა არადემოკრატიულ საფუძველზე და არა ხალხის 

უმრავლესობის თანხმობაზე. დიქტატორი, როგორც წესი, ძლიერი პიროვნებაა“. 

„დიქტატურის დროს არ არის დაცული ადამიანის უფლებები, ხოლო ეკონომიკური 

განვითარება (რომელსაც ხშირად იყენებენ დიქტატურის გასამართლებლად), რეპრესიისა 

და კორუფციის არსებობის გამო, მაღალი არ არის. დიქტატურის პირობებში ეკონომიკამ 

შესაძლოა ზოგჯერ გარკვეული აღმავლობაც განიცადოს, მაგრამ ეკონომიკური 
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თავისუფლება პოლიტიკური თავისუფლების არარსებობის პირობებში, საბოლოო ჯამში, 

როგორც წესი, აჩქარებს პოლიტიკურ (და, ხშირად, ეკონომიკურ) კრიზისს“ (8, 128).  

ერთი პირის შეუზღუდველი მმართველობა. მმართველობის ისეთი წესი, რომელიც არ 

იზღუდება არც კონსტიტუციით ან სხვა კანონებით და არც რაიმე პოლიტიკური თუ 

სოციალური ფაქტორებით (6, 351).  

„დემოკრატია“ - თანამედროვე გაგებით, დემოკრატია უმრავლესობის შეზღუდული ძალა-

უფლებაა, შეზღუდული ყველა იმ უფლებითა და თავისუფლებით, რომლებიც ცალკეულ 

ადამიანებს ეკუთვნით. უმრავლესობას არა აქვს ამ უფლებათა და თავისუფლებათა დარღ-

ვევის უფლება. შეზღუდული ძალაუფლების პრინციპი ხშირად წარმოგვიდგება, როგორც 

კონსტიტუციურობის პრინციპი. ის, პირველ რიგში კანონმდებლების ძალაუფლებას 

ზღუდავს, რამდენადაც არ აძლევს მათ საშუალებას გააუქმონ აზრის გამოხატვის თავისუ-

ფლება, ან საკანონმდებლო წესით დაუშვან ადამიანის პატივისა და ღირსების შელახვა. 

დემოკრატიის დონე მით უფრო მაღალია, რაც უფრო შეზღუდულია ელიტის პოლიტიკუ-

რი ძალაუფლება და რაც უფრო მაღალია ფართო სოციალური ფენების გავლენა (8, 128). 

„მმართველობის ფორმა, რომლის დროსაც უზრუნველყოფილია ხალხის მიერ სახელმწი-

ფო ხელისუფლების განხორციელება“ (მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითა-

რების პროგრამა) (9, 483).  

ახლა, როდესაც სტატიის ინტერესის სფეროები და მიზნები გაცხადებულია, ასევე 

ძირითადი ცნებების ზოგადი განმარტებებია მოცემული, თანმიმდევრულად მივყვეთ, თუ 

რა მოტივები ჰქონდა საფუძვლად და რა შინაარსს ატარებდა საქართველოში ბოლო 

წლების ცვლილებები, რა ზემოქმედი ფაქტორები განავითარებდა და წარმოადგენდა 

საზოგადოებრივ პოზიციებსა და ამ პოზიციების ფორმირებას, ბოლოს კი შევეცადოთ, ამ 

ნამუშევარს მივცეთ საზოგადოებრივი სარგებლის ფუნქცია და შევქმნათ ერთგვარი თეო-

რიული პლასტი, როგორ უნდა მოხერხდეს შესაძლო ილუზორულობისგან საზოგადოებ-

რივი თავდაცვა და რეალურად თვითმყოფადი, თავისუფალი, ცნობიერი ნების გამოვლენა 

და მართვა. 

ძალაუფლებისკენ სწრაფვის სურვილი ადამიანების მხრიდან ახალი არაა. როგორც 

მკვლევარები აცხადებენ, ადამიანის ძალაუფლებისკენ სწრაფვის მიდრეკილებას განსაკუ-

თრებულ ყურადღებას უთმობდნენ ნიცშე, მაქს ვებერი, ჰანს მორგანთაუ და სხვები. 

საინტერესო მოსაზრებას გვთავაზობს ჰანს კიუნგი თავის წერილში „კონფლიქტი ძალაუფ-

ლებას და მორალს შორის“ (17, 78-88), „ზოგადად რომ ვთქვათ, ძალაუფლება არის 

უფლებამოსილება, შესაძლებლობა ან თავისუფლება, რომელიც სხვა ადამიანებისა თუ 

მათი ქცევების გაკონტროლებას ისახავს მიზნად“, - ამბობს კიუნგი. მას მოჰყავს მაქს 

ვებერის განმარტება, რომლის მიხედვითაც, ძალაუფლება არის სოციალურ ურთიერთო-

ბებში საკუთარი ნების მოწინააღმდეგეზე თავის მოხვევის თითოეული შანსი და არ აქვს 

მნიშვნელობა იმას, თუ რას ეფუძნება ეს შანსები. შესაძლებელია „ვინმემ ადამიანის 

პოზიტიური თვისებები და მისი აზროვნების სტრუქტურა ისეთ პირობებში ჩააყენოს, რომ 

მოცემულ სიტუაციაში საკუთარი ნება განახორციელოს“ (20). კიუნგი წინააღმდეგობ-
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რიობაზე აკეთებს აქცენტს და აცხადებს, რომ ძალაუფლება და ძალაუფლების პოლიტიკა 

ადამიანის ამბივალენტურ ხასიათს უკავშირდება. ფილოსოფოსი განმარტავს, რომ 

ძალაუფლება შეიძლება იყოს კარგი, ჭეშმარიტად ადამიანური და ჰუმანური, თუმცა, 

შეიძლება ადამიანის ძალაუფლება იყოს ცუდი, არაადამიანური და არაჰუმანურიც. 

კიუნგი ინტერესდება, თუ რამდენად ნაყოფიერია ძალაუფლებისა და ძალაუფლების 

ბოროტად გამოყენების შეძლებისდაგვარად ფართო პოლიტოლოგიური კვლევა თანამედ-

როვეობისა და მომავლისათვის, სამაგალითოდ მოჰყავს შვეიცარიელი პოლიტოლოგის, 

ალოის რიკლინის ისტორიულ – ფილოსოფიური ანალიზი და ექვსი აღმოჩენა, რომელიც 

კიუნგის აზრით, „დღეს სამართლებრივი და სოციალური, დემოკრატიული სახელმწიფოს 

არსებით შინაარს წარმოადგენს“ – „ადამიანის მიერ მოფიქრებული, ექსპერიმენტებით 

შემოწმებული და მუდმივად განვითარებადი პოლიტიკური ინოვაციები“ „ცივილიზაციის 

ისტორიაში სულ მცირე, ისეთივე მნიშვნელობისაა, როგორც მაგალითად, სტამბის, 

ორთქმავლის ან კომპიუტერის გამოგონება“ (19, 87). აღმოჩენების ნუსხაშია: ძალაუფლების 

შეზღუდვა კონსტიტუციითა და კანონებით, ძალაუფლების დანაწილება შერეული 

კონსტიტუციისა თუ ძალაუფლების გადანაწილების საშუალებით, ძალაუფლების 

შეზღუდვა ხელშეუხებელი ფუნდამენტური უფლებებით, ძალაუფლების შეზღუდვა 

შესაბამისობის პრინციპით, ძალაუფლებაში ქვეშევრდომთა მონაწილეობა და ძალაუფ-

ლების დაბალანსება ძალაუფლების მფლობელთა მხრიდან ზეწოლის შემცირებით.  

ამავე წერილში ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ნეორეალისტების შემოსვლაზე. კიუნგის 

თქმით, მსოფლიო პოლიტიკაში მზარდი უთანხმოებისა და თანამშრომლობის ასახსნე-

ლად ისინი (ნეორეალისტები) არა ადამიანის ბუნებას, არამედ მსოფლიო პოლიტიკის, 

როგორც ასეთის, კონკურენციაზე ორიენტირებულ ანარქიულ ხასიათს მიმართავენ. 

ფილოსოფოსი ახსენებს ჰარვარდის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგს რობერტ ო. კიოჰენს, 

რომელიც მსჯელობს ტერმინების - ძალაუფლებისა და ძალთა წონასწორობის - მნიშვნე-

ლობის ჯერ კიდევ გადაულახავი მრავალფეროვნება; საგარეო პოლიტიკის მიმართ 

საშინაო პოლიტიკის მნიშვნელობის უგულვებელყოფა (14). ჰანს კიუნგი ამბობს, რომ 

კიოჰენი თავად მიგვითითებს ყოველგვარი ნეორეალისტური პოზიციის სისტემურ 

სისუსტეებზე, თუმცა თავადაც გამოუვალ მდგომარეობაში ვარდება, „ვინ და როგორ 

შეძლებს ისტორიის ინტეგრირებას იმ ტიპის თეორიაში, რომელიც მე შევქმენი?“ (15, 340). 

მისი თქმით, სინამდვილეში საერთაშორისო ურთიერთობათა ყველა ეს ნეორეალისტი 

თეორეტიკოსი დღესდღეობით უფრო ეკონომიკურ ინფრასტრუქტურებზე, ფორმალური 

თუ არაფორმალური საერთაშორისო ორგანიზაციების როლსა და ურთიერთდამოკიდებუ-

ლების პრობლემატიკაზე იღებს ორიენტაციას (16).  

ამავე წერილში კიდევ ერთი საინტერესო ავტორი, პრინსტონის უნივერსიტეტის 

პოლიტოლოგი რობერტ გილპინი მოჰყავს ფილოსოფოსს. გილპინი, ნეორეალისტების 

შეხედულებებში, მორალის საკითხის თაობაზე უკმაყოფილებას ამჟღავნებს. „რეალიზმის 

ეს ამორალური ვერსია, რომელიც სახელმწიფოს უმაღლეს ავტორიტეტს აღიარებს და 

არანაირ ეთიკურ პრინციპებს არ უკავშირდება, რეალიზმის ჩემეულ გაგებას არ 

წარმოადგენს“ (11, 320). ფილოსოფოსი აცხადებს, რომ გილპინს „ინდივიდუალიზმისა და 
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ადამიანის თავისუფლების სწამს“ (11, 321), ხსნის - თითქოს ლიბერალებს არ სურთ 

გაიაზრონ, რომ პოლიტიკური მორალი განსაზღვრულ თავისუფლებებთან და უფლებებ-

თან ერთად მოვალეობებსა და გარკვეულ მასშტაბებსაც მოიცავს. ასევე აღნიშნავს, რომ 

ვინაიდან პოლიტიკაში საქმე მხოლოდ ძალაუფლებასა და სისტემას არასოდეს ეხება და 

ვინაიდან იქ ყურადღების ცენტრში ადამიანი დგას, პოლიტიკის მხოლოდ პოლიტიკო-

სებისა და პოლიტოლოგებისადმი მინდობა შეუძლებელია.  

როგორი უნდა იყოს პოლიტიკა და როგორია პოლიტიკა ახალი დროის საქართველოში? 

როგორია ძალაუფლების ფორმა და ცვლილებები, რომლებიც ბოლო წლებია ქვეყანაში 

მიმდინარეობს? ცვლილებაა თუ ცვლილების „ყალბი კოლექტიური ნების კონსტრუირე-

ბის მექანიზმი? იცვლება თუ არა კლასიკური ცნებები ძალაუფლების შეფასებისა, 

დიქტატისა თუ დემოკრატიისა? 

ცხადია, ამა თუ იმ კვალიფიკაციას, რომელსაც ვანიჭებთ ხელისუფლებების მმართველობას, 

სინამდვილეში, ბევრად უფრო რთული და წახნაგოვანი შინაარსი გააჩნია. თუ არ 

ჩავთვლით 1991 წლების მოვლენებს, რომლის დროსაც მაშინდელი ხელისუფლება და 

პრეზიდენტი ძალისმიერი ხერხებით იქნა გაძევებული მმართველობიდან (რაც ცალკე 

კვლევის საგანია), ხელისუფლებები, მთლიანობაში არჩევნების შედეგად იქნა შეცვლილი, 

მათ შორის 2003 წელსაც, მიუხედავად იმისა, რომ ე.წ. „ხავერდოვან რევოლუციას“ ჯერ 

მოქალაქეთა ნაწილის ერთგვარი აჯანყება ჰქონდა საფუძვლად. პირველი რიგგარეშე 

საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში ჩატარდა 2004 წლის 4 იანვარს. არჩევნებს წინ 

უსწრებდა „ვარდების რევოლუცია“ და ედუარდ შევარდნაძის თანამდებობიდან 

გადადგომა. არჩევნები ვარდების რევოლუციის ლიდერის, მიხეილ სააკაშვილის 

გამარჯვებით დამთავრდა, მან ხმათა თითქმის 97% მიიღო.  

ეუთოს დასკვნით, 2004 წლის 4 იანვარს გამართული რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 

აღინიშნა შესამჩნევი პროგრესით წინა არჩევნებთან შედარებით და მიაახლოვა ქვეყანა 

ეუთო-ს წინაშე აღებული ვალდებულებებისა და დემოკრატიულ არჩევნებთან 

დაკავშირებული სხვა საერთაშორისო სტანდარტების შესრულებასთან. განსხვავებით 2003 

წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებისაგან, ხელისუფლებამ გამოავლინა კოლექტი-

ური პოლიტიკური ნება, ჩაეტარებინა დემოკრატიული საარჩევნო პროცესი. ეუთომ ხაზი 

გაუსვა ზოგიერთ პრობლემატურ ტენდენციასაც: კერძოდ, საარჩევნო ადმინისტრაციაში 

არსებულ პოლიტიკურ დისბალანსს, ასევე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას 

მხოლოდ ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ. დასკვნაში ასევე აღინიშნა, რომ ქვემო 

ქართლში კვლავაც მოხდა სერიოზული დარღვევები, მათ შორის ზედმეტი ბიულეტენების 

ჩაყრა და ოქმების ჩასწორება (3).  

შემდგომი სახელისუფლებო ცვლილება კი მოხდა 2012 წელს. ეს იყო პირველი არჩევნები 

დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, რომელშიც მმართველი პარტია დამარცხდა. 

პარლამენტში მანდატების მოპოვებისათვის აუცილებელი 5% ბარიერი მხოლოდ ორმა 

ძალამ - „ქართულმა ოცნებამ“ და „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ გადალახა. არჩევნების 

შედეგები აღიარა ყველა მონაწილე მხარემ. საპარლამენტო არჩევნებს პირველი შეფასება 

მისცა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი პოლიტიკური გუნდი 
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დამარცხდა არჩევნებში და გადადის ოპოზიციაში. მოგვიანებით ასეთივე განცხადება 

პარლამენტის თავმჯდომარემ, დავით ბაქრაძემაც გააკეთა. არჩევნები აღიარეს და 

დადებითი შეფასებები მისცეს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ, აშშ-ის სახელმწიფო 

მდივანმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, რუსეთის 

მთავრობის წარმომადგენლებმა (4).  

ერთი შეხედვით, პროგრესული დინამიკისა, სადაც მმართველთა და მართვის სისტემების 

ცვლილებები, ძირითადად, მოქალაქეთა დემოკრატიულ არჩევანსა და საზოგადოებრივი 

თუ პოლიტიკური ცვლილებების თავისუფლებათა განხორციელებად ითვლებოდა, 

თავისთავად ჩნდება კითხვა, რამდენად რეალურად თვითმყოფადი, ნებელობითი, 

ცნობიერი და თავისუფლების შედეგია მოქალაქეთა არჩევანი და საზოგადოებრივი 

ცხოვრების წარმართვაში თანამონაწილეობა?  

როდესაც მოქალაქის ცნობიერების თავისუფლებაზე, თვითმყოფადობაზე და ნებელობის 

გამოვლინებაზე ვსაუბრობთ, ცხადია, უნდა დავსვათ კითხვა - როგორია მოქალაქის, 

როგორც ამომრჩევლის ცნობიერება? ის თვითმყოფადია თუ მართვადი? რა არის მოქალა-

ქის თავისუფალი არჩევანი - ცნობიერების თავისუფლება თუ თავისუფლების იმიტაცია, 

როდესაც მოქალაქე საკუთარ არჩევანს, როგორც პოზიციას ან ქცევას თავის ნებად 

განიხილავს, მაგრამ ეს უკანასკნელი სინამდვილეში ერთგვარად მოდიფიცირებულია - 

ეკუთვნის არა მოქალაქეს თვითმყოფადურად თუ მასზე ზემოქმედი ფაქტორებითაა 

მიღებული? 

მსგავს შეკითხვებზე, ჩვენი კვლევისათვის საინტერესო შეხედულებებს ავლენს ანტონიო 

ფრანჩესკო გრამში (1891-1937), ის იყო იტალიელი მარქსისტული თეორიის ავტორი და 

პოლიტიკოსი. მან დაწერა პოლიტიკური თეორიები, სოციოლოგიასა და ასევე ლინგვის-

ტიკაზე. ის იყო იტალიის კომუნისტური პარტიის დამაარსებელ წევრთა შორის და ასევე 

პარტიის ყოფილი ლიდერი. შემდგომში ანტონიო გრამში დაპატიმრებული იქნა ბენიტო 

მუსოლინის ფაშისტური რეჟიმის მიერ. ინტელექტუალების იდეოლოგიურ ძალაუფლებას 

გრამში „კულტურულ ჰეგემონიას“ უწოდებს. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება 

ძალიან იერარქიულია, გაბატონებულ კლასს არ შეუძლია საკუთარი თავის შენარჩუნება 

მხოლოდ ძალის საშუალებით. საზოგადოება არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ან პოლიტი-

კური წესრიგი, არამედ „მორალურ – პოლიტიკური ბლოკი“, რომელიც შეკრულია გაბატო-

ნებული იდეებისადმი ნებაყოფლობითი მორჩილების შედეგად (1). 

ანტონიო გრამშის ე.წ. „მოლეკულურ თეორია“ აქცენტს უმთავრესად არაძალადობრივ 

ინტელექტუალურ მოქმედებაზე აკეთებს. ის გვევლინება არა როგორც კლასობრივი 

ძალების შეჯახება, არამედ როგორც უხილავი, ყოველ ადამიანში განწყობილებებისა და 

თვალსაზრისების, მცირე დოზებით, მიმდინარე ცვალებადობა. „მოლეკულარული“ 

დარტყმები გადატრიალებას ახდენს მასობრივ ცნობიერებაში - ინდივიდები თავად 

იწყებენ გარკვეული მიმართულებებით აქტივობას. ეს ხდება მასობრივი კომუნიკაციების 

საშუალებების გამოყენებით. ყალიბდება კოლექტიური ნება.  
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მიდგომების კუთხით მნიშვნელოვანია მოქალაქის მიერ ცალკეული პოლიტიკური 

ჯგუფების ძალაუფლების სივრცეში მოყვანის მოტივების გარკვევა - მოქალაქის ქცევა, 

აყოლა ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფზე თუ თუნდაც მისი ამომრჩევლური ქცევა და 

გადაწყვეტილება რეალურად შეესაბამება თუ არა თანამედროვე დემოკრატიული 

საზოგადოების განცხადებულ წესს განვითარებულ ქვეყნებში - ე.წ. თავისუფალი ნებისა 

და თავისუფალი, ცნობიერი არჩევანის შესახებ. თუ ის (არჩევანი) არის რეალურად 

მოდიფიცირებული ნაცვლად თავისუფალისა ანუ ამომრჩევლის ქცევა, რამდენადაა მასის 

ქცევის პროტოტიპი და რა შემთხვევებში და რაც მას საკუთარი ნების, თვითმართვადი 

არჩევანის და თავისუფლების პროდუქტად მიაჩნია, არის თუ არა სინამდვილეში 

ცალკეული მეთოდების შედეგად მოდიფიცირებული. 

პრობლემურ საკითხად რჩება მოქალაქეთა არა ინფორმირებული და გაცნობიერებული, 

არამედ შესაძლო მოდიფიცირებული არჩევანი, ამომრჩევლის დეზორიენტირება 

პროპაგანდისტული საკომუნიკაციო ხერხებით, ეფექტებითა და ინსტრუმენტებით. 

კოლექტიური ნების ჩამოყალიბება და ზეგავლენა ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებზე. 

„მოდიფიცირებული ნებისგან“ (ერთგვარი კულტურული ჰეგემონიისგან - მოლეკულარუ-

ლი თეორია), დამოუკიდებელი, პირობითად „თავისუფალი ნების“ შექმნის შესწავლა 

ასევე შედის პრობლემების თემატიკაში. პროპაგანდის გაცნობიერება პიროვნებათშორის 

დონეებზე, ხოლო კომუნიკაციის მართვის ნაწილში გვაქვს მხოლოდ მასებზე 

ზემოქმედების ხერხები და თეორიები, მიგნებები და არა ზემოქმედებისგან დაღწევის, 

მინიმიზაციის მართვის შესახებ. 

არის თუ არა ძალაუფლების გავრცელების პროცესში მოქალაქის არჩევანი პოლიტიკური 

ჯგუფების მიმართ თავისუფალი ნებელობით - ობიექტურად თვითმართვადი ნებელობით 

გამოხატული. მიუხედავად, განვითარებული თანამედროვე სამყაროს ფუნდამენტური 

ღირებულებების არსებობისა - ხომ არ არის „დამოუკიდებელი არჩევანი“ გავლენითი და 

ძალაუფლებითი ჯგუფების მიერ მოდიფიცირებული? ხომ არ ახდენს მოქალაქე ისეთი 

გადაწყვეტილებების მიღებას ძალაუფლების ჯგუფების შერჩევისას, რომელიც თავის 

გადაწყვეტილებად მიაჩნია, თუმცა, ის „ამრჩევის“ ობიექტურ თვითმართვად ნებაზე კი არ 

არის აგებული, არამედ მასზე ზეგავლენით შექმნილ ნებაზე?  

როგორია გავლენისა და ძალაუფლების ჯგუფების სარეალიზაციო სივრცე ამომრჩე-

ველთან მიმართებაში. როგორ ირეკლება ამომრჩეველზე გავლენის კონკრეტული 

მეთოდები, რომლებიც ძალაუფლების ჯგუფებს აძლევს საშუალებას არაცნობიერ 

მოქალაქეებზე ზემოქმედების გზით თავისთვის სასურველი სიტუაციის მოდიფიცირება 

შეძლონ და/მათ შორის ამომრჩევლის ქცევა თავიანთი ინტერესების შესაბამისად 

წარმართონ ზოგიერთ შემთხვევაში მოქალაქეთა დეზორიენტირების გზით. 

როგორ შეიძლება ამომრჩეველზე, მის ცნობიერებაზე და გადაწყვეტილებაზე დადებითი 

ზემოქმედება ნაცვლად უარყოფითი მამოდიფიცირებელი ზემოქმედებისაგან თავის 

ასარიდებლად?  
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შევეხოთ სახელმწიფოს ორი ძირითადი პრინციპის - ძალაუფლებისა და თანხმობის 

გამოვლენას. ჰეგემონიის კონცეპტების დადგენა, როგორც მოქნილი და დინამიური, 

უწყვეტი პროცესი თანხმობის მისაღებად. ასევე ე.წ. „ფარულად მართვა“ - კლასების ნების 

საწინააღმდეგოდ დაქვემდებარებული ჯგუფების მანიპულირება მათივე თანხმობით. 

კულტურებში და რელიგიებში ჩაკეტილობის ზეგავლენა. 

ეს პრობლემა აქტუალურია, თუ გავითვალისწინებთ იმ რეალობას, რაც საქართველოს 

ამომრჩეველს ურთიერთ კონფლიქტურს ხდის ჯერ ამა თუ იმ პოლიტიკური არჩევანის 

გაკეთების დროს, ხოლო შემდეგ ამ არჩევანის მიმართ წინააღმდეგობრიობაში. ამ 

ფაქტორების გამო ამომრჩევლის ჩართულობა იკლებს პოლიტიკურ პროცესებში, დაბალია 

აქტივობა არჩევნებზე, ხოლო არჩევნების შედეგები ნაკლებად ლეგიტიმურად ითვლება, 

რაც თავის მხრივ ზედმეტად ქმნის კონფლიქტურ ნიადაგს, ზოგიერთ შემთხვევაში 

პროცესებსაც, რაც თავის მხრივ, ჯამში ქვეყნის დემოკრატიულ განვითრებას უშლის ხელს. 

ამ პროცესში მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ჰაროლდ ლასსველის მოდელები კომუნიკაციის 

პროცესში ინფორმაციის მიმღების და მწარმოებლის ურთიერთმიმართების შესახებ, 

ედვარდ ბერნეისის საზოგადოებრივი ურთიერთობების ხელოვნების წარმოების ფორმებსა 

და საარჩევნო მარკეტინგზე, დევიდ ლოიდ ჯორჯის პოლიტიკური ტექნოლოგიების 

საზოგადოებრივი მხარდაჭერის პრინციპები, ერიკ ჰოფერის ნაშრომები მასობრივი 

ცნობიერების მართვის პროცესში ინდივიდთა გამაერთიანებელი პრინციპების შესახებ. 

გუსტავ ლებონის კვლევები ხალხთა და მასების ფსიქოლოგიის შესახებ. ფსიქოლოგ 

გორდონ ოლპორტის კვლევები და ნაშრომები მედიისა და ინდივიდების (მასების) 

კომუნიკაციის პროცესის თავისებურებების შესახებ, საინფორმაციო ენის რესურსებისა და 

ზეგავლენის საკომუნიკაციო ფორმების შესახებ (კლასიფიკატორები, ფასცინაციის ეფექტი, 

გამეორებადობა და სხვ.). ნაშრომები კულტურული კერების ფაქტორების ზეგავლენის 

შესახებ საზოგადოებრივ არჩევანზე და ძალაუფლების ამა თუ იმ ჯგუფებისათვის 

უპირატესობების მინიჭების თაობაზე - მითების ქმნადობა (ფრანსუა რაბლე, ეთნოგრაფი-

ული-ეთნიკური თამაშების ფსიქოლოგია), ჰაიდეგერი და ა.შ. ნიკლას ლუმანის მედია 

კომუნიკაციური და ტექნოლოგიური კვლევები და ა.შ.  

დასახელებული ავტორები, მთლიანობაში, კონცენტრირდებიან საზოგადოებაზე 

ზემოქმედი ხერხების ზოგად და კონკრეტულ შრეებზე, მედიაზე, მასობრივ ცნობიერე-

ბაზე, ძალაუფლების ჯგუფებსა და საზოგადოების, პიროვნებათშორის კომუნიკაციებზე 

და ა.შ. საერთო სურათში ინტერესის საკითხი ჩნდება - ამომრჩევლის მიერ ცალკეული 

პოლიტიკური ჯგუფების ძალაუფლების სივრცეში მოყვანის მოტივების გარკვევა. 

ამომრჩევლის ქცევა რეალურად შეესაბამება თუ არა თანამედროვე დემოკრატიული 

საზოგადოების გაცხადებულ წესს განვითარებულ ქვეყნებში - ე.წ. თავისუფალი ნებისა და 

თავისუფალი არჩევანის შესახებ. თუ ის (არჩევანი) არის რეალურად მოდიფიცირებული 

ნაცვლად თავისუფალისა ანუ ამომრჩევლის ქცევა, რამდენადაა მასის ქცევის პროტოტიპი 

და რა შემთხვევებში და რაც მას საკუთარი ნების, თვითმართვადი არჩევანის და 

თავისუფლების პროდუქტად მიაჩნია, არის თუ არა სინამდვილეში ცალკეული 

მეთოდების შედეგად მოდიფიცირებული. ეს, შეგვიძლია ავაწყოთ ანტონიო გრამშის 
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კულტურული ჰეგემონიის მიხედვით, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს სწორედ 

იძულების ნაცვლად დარწმუნების ხელოვნებაზე. საკვანძო საკითხებად შეგვიძლია 

ჩავთვალოთ ე.წ. „ფარულად მართვა“ - კლასების ნების საწინააღმდეგოდ დაქვემდება-

რებული ჯგუფების მანიპულირება მათივე თანხმობით, კულტურებში და რელიგიებში 

ჩაკეტილობის ზეგავლენა (2). 

გრამშის თვალსაზრისით, საჭიროა ზემოქმედება მოვახდინოთ ყოველდღიურ ცნობიერე-

ბაზე (საღი აზრის პოზიციაზე), საშუალო ადამიანის „პატარა“ აზრებზე. ყველაზე აქტიური 

ხერხი ზემოქმედებისა არის ერთი და იგივეს ხშირი გამეორება, რომ მას მიეჩვიონ და მისი 

აღქმა დაიწყონ, არა გონივრულად, არამედ რწმენით. ჰეგემონიის დამყარების მთავარი 

გმირები კი ინტელექტუალები არიან. ინტელექტუალების მთავარი საზოგადოებრივი 

ფუნქცია არა პროფესიული სერვისია, არამედ გარკვეული იდეების ჰეგემონიის დამყარება. 

ინტელექტუალები ერთგვარ „მოურავად“ ემსახურებიან გაბატონებულ კლასს, რომლებსაც 

პოლიტიკური მართვისა და სოციალური ჰეგემონიის ამოცანების განხორციელების 

ფუნქცია ეკისრებათ. 

მნიშვნელოვანი ხდება პასუხები კითხვებზე - როგორ შეიძლება დაზღვევა ჰეგემონიისგან, 

იგივე მოდიფიცირებული ნებისგან. რატომ მსჯელობს მეცნიერება ზოგადად ძალაუფლე-

ბის კონსტრუირების პროცესში ეპიზოდურად და მთლიანობაში რატომ არ არღვევს 

„თავისუფალი ნების“ თუ დემოკრატიული მართვის მითს მეცნიერული სიმყარით? რა 

ალტერნატივას გვთავაზობს ძალაუფლების კონსტრუირების პროცესში ინდივიდების 

ისეთი თანამონაწილეობის შესაძლებლობაზე, რაც ინდივიდის „მოდიფიცირებული ნების“ 

მინიმიზაციასა და სახელმწიფოში ძალაუფლების პრინციპების მეტი თანასწორობის 

ფუნდამენტზე იქნება აგებული? და ა.შ. 

ანტონიო გრამშის ნაშრომზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვყალიბდეთ, რომ: 

• მიუხედავად, განვითარებული თანამედროვე სამყაროს საზოგადოებების (მეცნიერების, 

ინტელექტუალების, ძალაუფლების ჯგუფების, მასობრივი პირების) შეთანხმებისა - 

„თავისუფალი სამყაროს“ „დემოკრატიული ქვეყნების“ „დამოუკიდებელი არჩევანით“ 

მიღებული დემოკრატიული ძალაუფლების ჯგუფების ცნებების არსებობისა, რეალუ-

რად, არჩევანი არის არა „თავისუფალი ნებელობით - ობიექტურად თვითმართვადი 

ნებელობით“, არამედ „მოდიფიცირებული ნებელობით“ მიღებული.  

შენიშვნა 1: „ამრჩევი“ თავისდაუნებურად აკეთებს ცნობიერში ისეთი გადაწყვეტილებების 

მიღებას ძალაუფლების ჯგუფების შერჩევისას, რომელიც თავის გადაწყვეტილებად 

მიაჩნია, თუმცა, ის „ამრჩევის“ ობიექტურ თვითმართვად ნებაზე კი არ არის აგებული, 

არამედ მასზე ზეგავლენით შექმნილ მოდიფიცირებულ ნებაზე; დროთა განმავლობაში, 

„ამრჩევი“ გამოდის თვითილუზიისგან და შემდგომ უკვე უპირისპირდება თავის 

„არჩევანს“, რაც ძალაუფლების ჯგუფებისადმი აგრესიულ დამოკიდებულებაში გადადის. 

ეს ხსნის თუნდაც საქართველოში სხვადასხვა დროს ხელისუფლებაში ძალაუფლების 

ჯგუფების მოსვლის და შემდეგ მათი განდევნის, რევოლუციების, ამბოხების, რევოლუცი-

ური ტიპის არჩევნების და ა.შ. ცვლილებებს. 
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• „მოდიფიცირების“ კვლევისა და გამოვლენის შედეგად, შემუშავებულ საწინააღმდეგო 

თეორიებს, შესაძლოა ჰქონდეს „მოდიფიცირების“ აცილების პერსპექტივა და ეფექტი. 

შენიშვნა 2: ეს გამოიხატება თვითმართვადი, რეალურად თავისუფალი ნების დიდი 

წილის შექმნით, ამ მხრივ ძალაუფლების ჯგუფების მოყვანის, სწორი შერჩევის გზით. ეს 

ერთგვარად მოგვცემს განვითარებისა და სტაბილურობის, პროგრესზე ორიენტირების მეტ 

პერსპექტივებსა და შესაძლებლობებს. 

რაკიღა გამოდის, რომ მეტისმეტი სიფრთხილეა საჭირო მოქალაქეთა ქცევის თავისუფ-

ლების მისაღებად, რადგან ჩვენი ცნობიერი ზედმეტადაც კი მოწყვლადია ზემოქმედ 

ფაქტორებთან (მათ შორის, როგორც ბუნებრივ, ასევე ხელოვნურ ფაქტორებთან) 

მიმართებაში, ვლინდება, რომ ადვილად მართვად ცნობიერებას თავისუფალი საზოგადო-

ება ნაკლებად შეუძლია შექმნას და თავისთავად, დემოკრატიული სახელმწიფოც.  

შესაბამისად, მოქალაქეთა ქცევის ეს ასპექტი საფუძველია საზოგადოებრივი განწყობებისა 

და ხელისუფლებათა ცვლის მხარდაჭერისა თუ კვალიფიკაციის მინიჭებისა. როგორი 

მმართველობითი სისტემა იქმნებოდა 2003-2022 წლების საქართველოში და როგორი იყო 

საზოგადოების პოზიცია შექმნისას? ცვლილებისას? რაკიღა სტატიის შესავალ ნაწილში 

მცირე მიმოხილვისას გამოჩნდა, რომ ხელისუფლებათა ცვლილებების ოფიციალური 

მიზეზები იყო მმართველობითი რეჟიმები - შესაძლო დიქტატურა და მათი ცვლა 

დემოკრატიულით, რომელსაც მალევე კვლავ ბრალდებოდა დიქტატურა და ა.შ. ცხადია, 

საზოგადოებრივი, შეგვიძლია ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი ამოცანაც მათ შორის, იყო და 

დღემდე რჩება დიქტატურის ბუნება და მისი რეალური ცვლა დემოკრატიით და არა 

განახლებული დიქტატურით. 

ამ შეკითხვებზე მნიშვნელოვან პასუხებს გვთავაზობს ამერიკელი პროფესორი, ჯინ შარპი 

(1928-2018) ნაშრომის „დიქტატურიდან დემოკრატიისაკენ“ (18). 

როგორ დავამარცხოთ დიქტატურა ისე, რომ არ შევქმნათ ახალი? - ეს არის ის ძირითადი 

შეკითხვა, რომელიც ამერიკელ პოლიტოლოგს, ჯინ შარპს აქვს დასმული თავის ნაშრომში 

„დიქტატურიდან დემოკრატიისაკენ - განთავისუფლების სტრატეგია და ტაქტიკა“. 

ავტორი აქცენტს აკეთებს პოსტკომუნისტურ ქვეყნებსა და კომუნისტური რეჟიმის 

დიქტატორულ ხასიათზე. მისი თქმით, კომუნისტური მმართველობები დიქტატურას 

ამყარებდნენ თავისუფლების, განთავისუფლების სახელით. მიუხედავად იმისა, რომ 

ბოლო წლებში „თავისუფალი ქვეყნების“ რიცხვი გაიზარდა, რჩება დიდი რისკი, ასეთმა 

სწრაფმა და ღრმა ცვლილებებმა მიგვიყვანოს არა თავისუფლებამდე, არამედ დიქტატუ-

რის ახალ ფორმებამდე.  

შარპი ასეთ ვარიაციებად ასახელებს სამხედრო დაჯგუფებებს, პატივმოყვარე ლიდერებს, 

რომლებიც პარტიის დოგმებს ეტმასნებიან, ცდილობენ რა მუდმივად საკუთარი ნების 

სხვებისთვის მოხვევას. თეორეტიკოსი დიქტატურას სახელმწიფოში ძალაუფლების 

გადანაწილების ისეთი სისტემით ხსნის, როდესაც სიმდიდრე და ძალაუფლება მხოლოდ 

ადამიანთა მცირე რაოდენობის ხელშია. ის ასახელებს დიქტატორული ზეწოლის ორ სახეს 

- შინაგან და გარეგან ზეწოლას, რომლის დროსაც ხალხისგან მოითხოვდნენ უპირობო 
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მორჩილებას სახელისუფლებო მოხელეებისა და მმართველობების მიმართ. უკიდურეს 

შემთხვევებში, ხელისუფალი ან მმართველი პარტია მიზანმიმართულად ასუსტებდა, 

იქვემდებარებდა და ცვლიდა სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და რელიგიურ 

ინსტიტუტებსაც კი, რომლებიც სახელმწიფოსგან იყვნენ დამოუკიდებლები, ქმნიდნენ რა 

მათ ნაცვლად ისეთ ინსტიტუტებს, რომლებსაც საკუთარი ინტერესებისათვის მარტივად 

იყენებდნენ. შარპი აცხადებს, რომ ამგვარი დაყოფის პირობებში შეუძლებელია თავისუფ-

ლების მიღწევა, ურთიერთნდობა და საკუთარი ნების ქვეშ მოქმედება. შედეგების წინას-

წარმეტყველება რთული არ არის: ხალხი სუსტდება, კარგავს შინაგან თავდაჯერებულობას 

წინააღმდეგობის გასაწევად. ადამიანები ზედმეტად შინდებიან მასობრივი წინააღმდეგო-

ბისათვის, ვეღარ ხედავენ რა ამ წინააღმდეგობაში სარგებლიანობას. ადამიანები მხოლოდ 

დარდობენ, განიცდიან და მომავალს უიმედოდ უყურებენ.  

ჯინ შარპი თვლის, რომ თანამედროვე დიქტატურა ბევრად უარესია უწინდელზე და 

საკმარისი პოლიტიკური ცვლილებებისათვის შეიძლება არჩევნებიც კი გამოუსადეგარი 

იყოს. მისი შეფასებით, ასეთ შემთხვევებში არჩევნები ფორმალურად ტარდება, რომ 

შექმნას ცრუ შთაბეჭდილება, სინამდვილეში კი ეს არის „მკაცრად კონტროლირებული 

პლებისციტი, რომელიც ძალაუფლების ჯგუფების მხრიდან შერჩეული კანდიდატების 

„გათეთრებას“ უზრუნველჰყოფს“. მისივე თქმით, ახალი არჩევნების შემთხვევაშიც კი 

ძალაუფლების ჯგუფები მანიპულირებენ საიმისოდ, რომ სახელისუფლებო კაბინეტებში 

სამოქალაქო მარიონეტები მოხვდნენ, ხოლო თუ ოპოზიციური კანდიდატები შეძლებენ 

არჩევნებში მონაწილეობას და გამარჯვებას, ამას შეგვიძლია ყურადღებაც არ მივაქციოთ 

რაოდენობის გამო. მეტიც, სასტიკი რეჟიმების შეცვლა ხშირად იწვევს არანაკლებ სასტიკი 

ახალი რეჟიმის მოსვლას.  

შეგვიძლია გარკვეული პარალელის გავლება შარპისა და გრამშის თეორიებს შორის. 

როდესაც შარპი საუბრობს „არჩევნების გამოუსადეგარობაზე“, „ძალაუფლების ჯგუფების 

მხრიდან შერჩეული კანდიდატების „გათეთრების“ უზრუნველყოფაზე“, თუ „ძალაუფლე-

ბის ჯგუფების მანიპულირებაზე“, მით უფრო „სასტიკი რეჟიმების ცვლილებაზე არანაკ-

ლებ სასტიკი რეჟიმებით“. ამის საფუძველი კი ის ფუნდამენტია, რომელიც მოქალაქეთა 

ე.წ. დემოკრატიულ არჩევნებზე გადის. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აშკარა და ღია 

დიქტატურასთან გვაქვს საქმე, თანამედროვე პოლიტიკური მოცემულობები გვთავაზობს 

დიქტატურის არაპირდაპირ ფორმებსაც, როდესაც ცვლილება, როგორც პროცესი ხორცი-

ელდება არა იმდენად მოქალაქეებზე იძულებითი ქცევის წარმოქმნით, არამედ მოქალაქე-

თა ნებელობის იმიტაციაზე დაყრდნობით, რაც ზოგჯერ არჩევნებსაც კი „გამოუსადეგარს“ 

ქმნის (შარპისეული შეფასებით). თავისთავად ძალაუფლების ჯგუფების მანიპულაციის 

ხერხები კი ხშირად მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილის თანხმობაში მოყვანის გზაზე 

უფრო გადის, ვიდრე მხოლოდ მათზე სასტიკი რეჟიმისადმი შიშით. გავიხსენოთ 2004 

წლის და 2012 წლის არჩევნები, რომელთა შედეგებიც დემოკრატიული არჩევნების 

კვალიფიკაციით შეფასდა. თუმცა, ამ სტატიის ფარგლებში ჯერ კიდევ დასაზუსტებელია 

ამ პერიოდის მმართველობების კვალიფიკაცია, რასაც კიდევ უფრო ნათლად ქვემოთ 

გავაკეთებთ. 
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ამერიკელი პოლიტოლოგი სკეპტიკურად უყურებს ცვლილების გავრცელებულ რამდენი-

მე შესაძლო საშუალებას - სამხედრო გადატრიალებას, არჩევნებს და უცხოეთის 

ჩართულობას. მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო გადატრიალება შედარებით მარტივი 

და სწრაფი საშუალებაა რეჟიმის შესაცვლელად, მას მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები აქვს. 

უპირველეს ყოვლისა, ის არ ცვლის მოსახლეობასა და ელიტას შორის ძალაუფლების 

უსამართლო გადანაწილებას. მსგავს შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ მივცემთ საშუალებას 

ერთი ჯგუფის ნაცვლად სხვამ დაიკავოს ადგილი. მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 

ცვლილებებისათვის ხშირად გამოუსადეგარად თვლის თეორეტიკოსი დიქტატურის 

რეჟიმის პირობებში ჩატარებულ არჩევნებსაც. წნეხის ქვეშ დიქტატორმა შესაძლოა 

დანიშნოს კიდეც არჩევნები, თუმცა მანიპულირების გზით ის მხოლოდ მარიონეტებს 

აქცევს მოხელეებად. დიქტატურისგან დაჩაგრულები თვლიან, რომ ხალხს გადაარჩენს 

ვიღაც სხვა ანუ ფსონს დებენ უცხოეთის ჩართულობაზე - გარე ძალებზე. ასეთი სცენარები 

მოსახერხებლად მოჩანს, მაგრამ გარე ძალებზე იმედების დამყარება იდეაშივე ქმნის 

სერიოზულ პრობლემებს. ის შეიძლება სრულიად ფუჭი აღმოჩნდეს. როგორც წესი, 

„მხსნელი“ არ ჩნდება და თუ ეს გახდება სხვა სახელმწიფო, რომელიც ჩაერევა კიდეც, მისი 

ნდობა დიდად არ შეიძლება.  

თუ საქართველოს ბოლო პერიოდის საზოგადოებრივ პროცესებს დავაკვირდებით, 

ვნახავთ, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერა ოპოზიციური ძალების მიმართ თავიდანვე 

ერთსახოვანი და ძირეული არ ყოფილა, ეს იყო ერთგვარი კამპანია, რომელიც 

საქართველოში მიმდინარე შიდა პროცესებს ფრთხილად ეხმაურებოდა. შეგვიძლია 

ერთგვარი სქემაც კი დავინახოთ, რაც წლების განმავლობაში საქართველოსადმი „გარე 

ძალების“ პოზიციებს ავლენდა. პირველ რიგში, ეს იყო ფრთხილი მხარდაჭერა და 

სარეკომენდაციო ზოგადი ტიპის შენიშვნები - ამის მიზეზებად შეიძლება დავასახელოთ: 

საწყის ეტაპზე, მაგ. პირველი ხელისუფლების შემდეგ მოსული ხელისუფლების 

ლეგიტიმაციის მხარდაჭერა. მეორე პრეზიდენტი, ედუარდ შევარდნაძე არაერთ 

ინტერვიუში აცხადებდა, რომ 1992 წლისთვის მისი მთავარი ამოცანა ხელისუფლების 

ლეგიტიმაცია იყო, რაც პირველი პრეზიდენტის იძულებით გარიდების შემდეგ 

ჩანაცვლებას მოჰყვა. ამ პერიოდში შევარდნაძე აქტიურად იყენებდა მისი საგარეო საქმეთა 

მინისტრობისას საბჭოთა კავშირის დროინდელ კონტაქტებს, თუმცა, წლების შემდეგ 

საერთაშორისო საზოგადოების მოცემულობაც და მმართველი ელიტების ვინაობებიც 

შეიცვალა, რა დროსაც შევარდნაძეს ძველი კონტაქტები შეუმცირდა, ხოლო ახალი 

მმართველი სუბიექტები დროთა განმავლობაში მის მიმართ უფრო კრიტიკულები იყვნენ, 

ვიდრე მხარდამჭერები. წლების განმავლობაში კი „გარე ძალების“ პოზიცია, შეიძლება 

ითქვას, პირდაპირ პროპორციული იყო ერთი მხრივ, ოპოზიციის გაძლიერებისა, მათი 

საერთაშორისო ლობისა, მეორე მხრივ კი, შიდა სახალხო უკმაყოფილების მოცვისა და 

გამოვლენის ხარისხისა. სწორედ ამ საზომის თანამდევად ძლიერდებოდა „გარე ძალების“ 

ჩართულობა საქართველოს მმართველი ძალაუფლების წინააღმდეგ და შესაბამისად, 

სამოქალაქო ნეგატივისა და ოპოზიციის გაძლიერების შესაბამისად.  
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ეს ფორმულა ერთგვარ კონცეფციად იქცა მომავალ პერიოდებშიც. ედუარდ შევარდნაძის 

შემდგომ, მიხეილ სააკაშვილის გაპრეზიდენტების დროს მისი საერთაშორისო მხარდა-

ჭერა, შეიძლება ითქვას ისეთივე უპრეცენდენტო იყო, როგორც მისი პირველი საარჩევნო 

შედეგი (თითქმის 97%). როგორც გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყანას, წლების განმავ-

ლობაში შიდა ნეგატივის და მოქალაქეთა უკმაყოფილების მიუხედავად, საერთაშორისო 

საზოგადოება აგრძელებდა მაშინდელი ხელისუფლების მხარდაჭერას, თუმცა, პენიტენ-

ციურ, ადამიანის უფლებებსა თუ სხვა მიმართულებებით, უკვე ეტაპობრივად გაჩნდა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების ნეგატიური დასკვნები და რეზოლუციები. სამოქალაქო 

წინააღმდეგობის შესაბამისად, ერთ-ერთი საკვანძო ეტაპი გახდა 2007 წლის ნოემბერი, 

რომლის დროსაც მიხეილ სააკაშვილის და მაშინდელი მმართველი პარტიის „ნაციონა-

ლური მოძრაობის“ მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები უკვე საკმაოდ 

მწვავე გახდა. პროცესებს მოჰყვა ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი გადადგა და 2008 წელს 

რიგგარეშე არჩევნების შედეგად, ამომრჩეველთა მხოლოდ 53%-მა დაუჭირა მხარი.  

საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებმა საარჩევნო პროცესი სამართლიანად და 

დემოკრატიულად მიიჩნიეს. მათი განცხადებით არჩევნები გამოხატავდა ხალხის 

თავისუფალ არჩევანს. ასეთივე შეფასებები გამოთქვეს გერმანიის, ესტონეთისა და 

ლიტვის პარლამენტების წევრებმა. უფრო კრიტიკული იყო ეუთოს სადამკვირვებლო 

მისიის ანგარიში, რომელიც 2008 წლის მარტში გამოქვეყნდა. ანგარიშის მიხედვით 

არჩევნები შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს, ასევე ეს იყო პირველი ნამდვი-

ლად კონკურენტული არჩევნები საქართველოში, თუმცა საარჩევნო კამპანია გადაფარა 

დაშინებისა და ზეწოლის შემთხვევებმა, რომლებიც საჯარო მოხელეებსა და ოპოზიციის 

აქტივისტებს შეეხებოდა. ასევე ბუნდოვანი იყო განსხვავება მიხეილ სააკაშვილის 

წინასაარჩევნო კამპანიასა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ღონისძიებებს შორის (5). 

მიუხედავად მთლიანობაში მხარდაჭერისა, ამ პერიოდიდან მოყოლებული საერთაშო-

რისო ორგანიზაციების კრიტიკული შეფასებების სიმწვავემ, განსაკუთრებით 2012 

წლისთვის, საქართველოს მაშინდელი მმართველი ელიტის მიმართ იმატა, თუმცა ჩანდა 

ერთგვარი ზოგადი მხარდაჭერა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, თუმცა ის 

(მხარდაჭერა) იცვლებოდა საქართველოში გაძლიერებული ოპოზიციისა და შიდა სამოქა-

ლაქო წინააღმდეგობების შესაბამისად, რის შემდეგაც 2012 წლის საარჩევნო შედეგებს და 

ხელისუფლების ცვლილებას მხარი სრულმა საერთაშორისო საზოგადოებამ დაუჭირა.  

მოვლენების ანალიზით, ჩვენ შეგვიძლია „გარე ძალების“ ჩართულობის მოტივი ჯინ 

შარპის თეორიაზე დაყრდნობით ავხსნათ. ჯინ შარპი გარე ძალების ჩართულობის 

შესაძლებლობას რამდენიმე მოტივით აკრიტიკებს: 

• საზღვრებს მიღმა სახელმწიფოები არც თუ იშვიათად იტანენ დიქტატურასაც და 

ეხმარებიან კიდეც მას, რომ უზრუნველჰყონ საკუთარი ეკონომიკური და პოლიტიკური 

ინტერესები; 

• უცხო სახელმწიფოებმა შეიძლება უმტრონ დათრგუნულ ხალხს და არ შეასრულონ 

საკუთარი ვალდებულებები (ანუ არ დაეხმარონ მათ) რაიმე სხვა მიზეზის გამო; 
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• უცხო სახელმწიფოები აქტიურად ერთვებიან და რეალურად ეხმარებიან მხოლოდ მას 

შემდეგ, რაც შიდა წინააღმდეგობამ უკვე შეარყია დიქტატურა და მიიქცია საერთაშო-

რისო საზოგადოების ყურადღება.  

დიქტატურის გადასაგდებად პოლიტოლოგი რამდენიმე საჭიროებას ასახელებს: 

• დათრგუნული მოსახლეობის გამბედაობის გაზრდა-გამყარება, შინაგანი თავდაჯერე-

ბულობის და წინააღმდეგობის უნარის მომატება; 

• დათრგუნული ხალხის დამოუკიდებელი სოციალური ჯგუფების და ინსტიტუტების 

გამყარება; 

• ფართო შიდა წინააღმდეგობის შექმნა; 

• გონივრული სტრატეგიული გეგმის შექმნა და მისი განხორციელება. 

დიქტატორების ბუნების აღწერისას ჯინ შარპი აცხადებს, რომ დიქტატორებს არ შეუძლიათ 

იმ ადამიანების გარეშე იყვნენ, რომელთა საშუალებითაც მართავენ. მათ გარეშე დიქტატო-

რები ვერ უზრუნველჰყოფენ და ვერ შეინახავენ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების 

წყაროებს. ძალაუფლების წყაროებში თეორეტიკოსი ასახელებს შემდეგ ინსტრუმენტებს: 

ავტორიტეტები - ანუ ადამიანთა დამარწმუნებლები, რომ ძალაუფლება კანონიერია და 

ადამიანები მას უნდა დაემორჩილონ. ადამიანური რესურსები - ანუ პირებისა და ჯგუფების 

რაოდენობა და მნიშვნელობა, რომლებიც ემორჩილებიან მმართველს, მასთან თანამშრომ-

ლობენ და ეხმარებიან. ცოდნა და უნარები - რაც ძალაუფლებას, რეჟიმს სჭირდება და 

წარმოდგენილია თანამშრომლობით პირებსა და ჯგუფებში. არამატერიალური ფაქტორები - 

ფსიქოლოგიური და იდეოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც აიძულებენ ადამიანებს 

დაემორჩილოს და დაეხმაროს მმართველს. მატერიალური რესურსები - სიმდიდრის, 

ბუნებრივ რესურსებზე, ფინანსებზე, ეკონომიკურ და სხვა საშუალებებზე მმართველის 

კონტროლი. სანქციები - სასჯელები, რომლებიც ემუქრება იმ ადამიანებს, ვინც უარს იტყვის 

თანამშრომლობაზე და ეურჩებიან, ეს აუცილებელია რეჟიმის არსებობისათვის და მისი 

პოლიტიკის გასატარებლად. 

დიქტატურის საწინააღმდეგოდ, დემოკრატიული საზოგადოების მთავარ მახასიათებლად, 

ამერიკელი თეორეტიკოსი სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი ჯგუფების არსებობას 

ასახელებს - არასამთავრობო ჯგუფების და ინსტიტუტების სიმრავლეს, რომლებიც არ 

არიან დამოკიდებულები ხელისუფლებაზე ანუ სახელმწიფო სექტორზე. მაგალითად, 

რელიგიური ორგანიზაციები, კულტურული ასოციაციები, სპორტული კლუბები, პროფ-

კავშირები, ეკონომიკური ინსტიტუტები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები და ა.შ. 

შარპის შეფასებით, ეს ინსტიტუტები უზრუნველჰყოფენ ჯგუფურ და ინსტიტუციონა-

ლურ საფუძველს, რომლის წყალობითაც შესაძლებელია ხელისუფლებაზე ზეგავლენა და 

მათი შეწინააღმდეგება. თუ დიქტატურა ასეთი ავტონომიისა და თავისუფლების 

შესაძლებლობებს ზღუდავს, ხალხი კიდევ უფრო დაუცველი ხდება. ის ასახელებს სამ 

ფაქტორს, რომელიც განსაზღვრავს ასეთი ტიპის მმართველობების უკონტროლებლობის 

ხარისხს (1). მოსახლეობის ნება მმართველის ძალაუფლებას საზღვრები დაუდგინოს (2). 

დამოუკიდებელი ორგანიზაციების და ჯგუფების, ინსტიტუციების ძალა, რომლებიც 

ცდილობენ ძალაუფლების წყაროების გადაკეტვას (3). მოსახლეობის უნარი უარი უთხრას 
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ხელისუფლებას თანამშრომლობასა და მხარდაჭერაზე. თეორეტიკოსი თვლის, რომ 

ყველგან, სადაც დიქტატურა სუსტდებოდა ან ინგრეოდა, ხალხი და არასამთავრობო 

საზოგადოება ერთიან დაუმორჩილებლობას აცხადებდა. მისი შეფასებით, პოლიტიკური 

დაუმორჩილებლობა ძირითადად ორ მეთოდზე ახდენს დაყრდნობას - მასობრივ დემონ-

სტრაციებსა და გაფიცვებზე, სინამდვილეში კი არსებობს ბევრად მეტი მეთოდი, რომლე-

ბიც არსებითად სამ კატეგორიად იყოფა: პროტესტი და დარწმუნება, თანამშრომლობაზე 

უარის თქმა და ჩარევა.  

ეს მეთოდები აქტიურად იყო გამოყენებული ე.წ. ხავერდოვანი რევოლუციის წინ. 

პროცესი რამდენიმე მიმართულებით იყო გაშლილი - ჯერ კიდევ მინისტრი (მომავალში 

პრეზიდენტი) მიხეილ სააკაშვილი თანამდებობას ტოვებს, მონაწილეობას ღებულობს 

თბილისის საკრებულოს არჩევნებში და ხდება საკრებულოს თავმჯდომარე. თავისთავად 

საინტერესოა თანამდებობის დატოვებამდე პერიოდი იუსტიციის მინისტრის პოსტზე, 

როდესაც სამთავრობო სხდომები, რომელსაც იმდროინდელი პრეზიდენტი ედუარდ 

შევარდნაძე წარმართავდა, გახდა მიხეილ სააკაშვილის ერთგვარი პოლიტიკური 

„ბენეფისი“, სადაც გაჯერებული იყო თავისი კოლეგების, მაღალი თანამდებობის პირების 

მიმართ ბრალდებებით, კორუფციის თუ თანამდებობის გადამეტების კუთხით. ეს 

პროცესი მაშინდელი საკმაოდ მონოტონური ხელისუფლების წიაღში ცოცხალი ძალის 

განცდას ტოვებდა სოციალური თუ უსაფრთხოების კუთხით უკმაყოფილო მოსახლეობის 

თვალში. მიხეილ სააკაშვილის ჯერ კიდევ მთავრობაში ყოფნისას გამოხატულ ანტისამ-

თავრობო გამოსვლებს გარედან ზურგს უმაგრებდა საკმაოდ გააქტიურებული სამოქალაქო 

აქტივიზმი, რომლებმაც აქტიური პროტესტის მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნეს 

საზოგადოებაში. უკვე შემდგომ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი საკრებულოს თავმჯდო-

მარე გახდა ამ პერიოდიდან მოყოლებული, თბილისის საკრებულო ერთგვარი შტაბი 

ხდება ოპოზიციისა და საზოგადოებრივი წინააღმდეგობისა. მოგვიანებით თანამდებობას 

ტოვებს მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე, ზურაბ ჟვანიაც. ახალგაზრდა „მეამბო-

ხეების“ მიმართ სიმპატიები იზრდებოდა როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს 

ფარგლებს გარეთაც.  

2003 წლის არჩევნებამდეც და განსაკუთრებით არჩევნების შემდგომ, აქტიურად მიჰყვა 

საჯარო სექტორში მაშინდელი ოპოზიციის მხარდამჭერი მოძრაობები. ასე, რომ შარპის 

მოდელის სამივე კომპონენტი (პროტესტი და დარწმუნება, თანამშრომლობაზე უარის 

თქმა და ჩარევა - ავტ. შენიშვნა) პრაქტიკულად აქტიურად იყო გამოყენებული. თითქმის 

იგივე პროცესები გარკვეული სახესხვაობებით მოჰყვა უკვე „ნაციონალური მოძრაობის“ 

ფინალურ პერიოდში, პოლიტიკური ძალა „ქართული ოცნების“ და მისი დამფუძნებლის 

აქტივობების კვალდაკვალ, როდესაც მედიის, საზოგადოების, სამოქალაქო აქტივიზმის, 

არასამთავრობო სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილი პრაქტიკულად ანტისახელისუფლებო 

მოძრაობის სხვადასხვა ფრონტზე გაიშალა. აქტიური, თუმცა შეფარული პროტესტის 

სივრცედ გადაიქცა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ნაწილი, რომელიც იმ 

პერიოდისათვის და შემდგომ კიდევ უფრო გავლენიან ინსტიტუციად ჩამოყალიბდა 
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როგორც საზოგადოებრივი აზრის, ასევე მატერიალური და ადამიანური რესურსების 

კუთხითაც. 

ბრიტანელი პოლიტიკური მოღვაწე, დიდი ბრიტანეთის უკანასკნელი პრემიერ-მინისტრი 

ლიბერალური პარტიიდან და უინსტონ ჩერჩილის ახლო მეგობარი, დეივიდ ლოიდ 

ჯორჯი (1916-1922), ასე აყალიბებდა თავის ამოცანას – „საზოგადოების მხარდაჭერითა და 

გაგებით გაცილებით ადვილია მიაღწიო დასახული მიზნის წარმატებით განხორციელე-

ბას, ვიდრე საზოგადოების გულგრილობითა და ოპოზიციაში ყოფნით“.  

შესაბამისად, სხვადასხვა სექტორის აქტიური საპროტესტო საქმიანობა ორივე შემთხვე-

ვაში (2003-2012) წლების პერიოდში აქტიურ კავშირში იყო როგორც ცალკეული საზოგა-

დოებრივი ჯგუფების გააქტიურებასთან, ასევე სამოქალაქო პროტესტის განცდასთან და 

აქტიურობასთან, ამ ყველაფრის ჯამურ მთლიანობაში კი „გარე ძალების“ მხარდაჭერასთან.  

„ჩვენ არ ვეძებთ მოკავშირებს, როდესაც გვიყვარს ... სამაგიეროდ ჩვენ ყოველთვის 

გვჭირდება მოკავშირეები, როდესაც გვძულს“ (13). ამ სიძულვილს, ერიკ ჰოფერი, თავისი 

თეორიის მიხედვით, მასობრივ მოძრაობაში ერთ-ერთ მთავარ გამაერთიანებელ გრძნობად 

თვლის. თუმცა, როგორია ამ „სიძულვილის“ შეგროვებისა და მართვის გამოვლინება თანა-

მედროვე საზოგადოებაში? - შეიძლება ითქვას, რომ ძალაუფლებითი ელიტების მიმართ 

თანამედროვე საზოგადოებრივი „სიძულვილი“ არა იმდენად შუასაუკუნეობრივი აჯანყე-

ბების თუ ამბოხებების გზაზე გადის, არამედ ეს დაუმორჩილებლობა და ამბოხი მხოლოდ 

ზომიერი აგრესიის კონტექსტში და ე.წ. მშვიდობიანი წინააღმდეგობის კონტექსტზე 

გადის. 

ჯინ შარპი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს არაძალადობრივი ბრძოლის მიზნობრიობას და 

ეფექტიანობას. გონივრული, დისციპლინირებული და მუდმივი დაუმორჩილებლობა, 

როგორც წესი, ისეთი ადამიანების ყურადღებასაც იქცევს, რომლებიც პასიურად უწევდნენ 

მხარდაჭერას დიქტატურას და რჩებოდნენ ნეიტრალურები. პოლიტიკური დაუმორჩი-

ლებლობის დემოკრატიულ ეფექტად თეორეტიკოსი შემდეგ ფაქტორებს ასახელებს: (1) 

მუქარების და რეპრესიების მიმართ წინააღმდეგობებსაც შეუძლია ადამიანებში თავდა-

ჯერებულობის გამოწვევა; (2) არაძალადობრივი ბრძოლა დაუმორჩილებლობის და 

თანამშრომლობაზე უარის თქმის საშუალებას წარმოადგენს, რომლის დახმარებითაც 

ადამიანებს შეუძლიათ დიქტატორული ჯგუფის კონტროლს შეეწინააღმდეგონ; (3) 

არაძალადობრივი ბრძოლა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმისთვისაც, რომ განმტკიცდეს 

დემოკრატიული თავისუფლება რეპრესიული მმართველობის დროსაც, მაგალითად 

სიტყვის - მედიის თავისუფლება, დამოუკიდებელი ორგანიზაციების და შეკრების 

თავისუფლების თავისუფლებები და ა.შ. (4) არაძალადობრივი ბრძოლა ეხმარება საზოგა-

დოებაში დამოუკიდებელი ჯგუფებისა და ინსტიტუტების აღმოცენებას და გამყარებას. 

ისინი მნიშვნელოვანია დემოკრატიისათვის, რამდენადაც შეუძლიათ მოსახლეობის ძალის 

მობილიზება და პოტენციური ან არსებული დიქტატორისთვის რეალური ძალაუფლების 

შეზღუდვა; (5) არაძალადობრივი ბრძოლა ქმნის მეთოდებს, რომელთა დახმარებითაც 

ცალკეულ ადამიანებს თუ დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს დემოკრატიის ინტერესში 

შეუძლიათ მმართველი ელიტების ძალების წყაროების შეზღუდვა ან გადაკეტვა, 
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დააყენებს რა მათ ძალაუფლებას საფრთხის ქვეშ. არაძალადობრივი ბრძოლა სოციალურ 

მოქმედებათა რთული ინსტრუმენტია.  

ჯინ შარპი თავის თეორიულ ნაშრომში რამდენჯერმე ხაზს უსვამს და იმეორებს, რომ 

დიქტატურასთან ბრძოლის არსებითი მიზანი არა მხოლოდ დიქტატურის დამხობაა, 

არამედ დემოკრატიული სისტემის შექმნა, რომლის პირობებშიც ახალი დიქტატურის 

მოვლინება შეუძლებელია. პოლიტოლოგის ფორმულირებით, დიქტატურის დროს მოსახ-

ლეობაც, სამოქალაქო ინსტიტუტებიც ძალიან სუსტია, ხოლო ხელისუფლება კი ზედმე-

ტად ძლიერი. თუ ეს არ მოგვარდება, ახალი მმართველები, სურვილის შემთხვევაში 

შეიძლება გახდნენ ისეთივე დიქტატორები, როგორც მათი წინამორბედები. 

ჯინ შარპის სწორედ ეს დებულება ხდება საინტერესო 2012 წლის ხელისუფლების 

ცვლილების შემდგომი პერიოდის შესაფასებლად. ჯინ შარპი არ გამორიცხავს რომ 

დიქტატურა შესაძლოა შიშს არ ნერგავდეს, მაგრამ იმორჩილებდეს და დიქტატურის 

ძლიერება კიდევ უფრო მეტია, საზოგადოებას კი ჯერ გაცნობიერებული არ აქვს 

დიქტატურის არსებობა, ფორმალური თუ შესაძლოა პროცედურული დემოკრატიის გამო.  

შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ სწორედ ეს არის ცვლილების ილუზიის პირობა? პასუხის 

საძიებლად კვლავ მივმართოთ მოვლენების ანალიზს. თუ კი პირველი პრეზიდენტის 

ძალადობრივი დევნის შემდეგ მის მომხრეებს ფიზიკურად ანადგურებდნენ (გავიხსენოთ 

1992 წლის თებერვლის მოვლენები, როდესაც პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეების 

მიტინგი მაშინდელი მმართველი სამხედრო საბჭოს დავალებით დაცხრილეს და პრაქტი-

კულად ყველა მიტინგი ძალადობრივად ირბეოდა), ასევე ძალადობრივად უსწორდებოდ-

ნენ მეორე პრეზიდენტის მოწინააღმდეგე აქციების მნიშვნელოვან ნაწილს, თუმცა, 

შეიარაღებული დევნისგან განსხვავებით, აქ უკვე სახელმწიფო ინსტიტუტები, შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს თანამონაწილეობით იყო ჩართული (ხშირად აქციის მონაწილეებს 

აპატიმრებდნენ, ნაწილს უშვებდნენ ქალაქგარეთ და ა.შ.), შემდგომ კი უკვე მესამე 

პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის მმართველობისას აქტიურად იდევნებოდა და 

ირბეოდა მისი საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციები, რომლის განსაკუთრებით მწვავე 

მაგალითი სახელდება 2007 წლის 7 ნოემბრის და 2011 წლის 26 მაისის აქციების დარბევა, 

თუმცა ამ წლების განმავლობაში ერთგვარი დემოკრატიული ნიღბით აქციების ნაწილი 

დაშვებული იყო, სანამ მწვავე სახეს არ იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ 

სააკაშვილმა 2004 წლის არჩევნებით 97% მხარდაჭერა მიიღო, საკმაოდ მალევე მის 

წინააღმდეგ აქტიური საპროტესტო კამპანიები იმართებოდა სხვადასხვა დროს.  

ამ პერიოდების მმართველობის განმავლობაში, საქართველოში, პრაქტიკულად იშვიათი 

ეპიზოდები იყო ჰარმონიული საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრებისა, თუმცა, 

საინტერესოა, რომ 2012 წლის სახელისუფლებო ცვლილების შემდეგ წლების განმავლო-

ბაში აქტიური საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა ერთი შეხედვით არ ჩანდა, დროდადრო 

წარმოქმნილი საპროტესტო კერები კი ყოფილი მმართველი ძალის მხარდამჭერებთან 

ასოცირდებოდა. მათი უმრავლესობაც იყო ხანმოკლე და რამდენადმე წარუმატებელიც. 

მიუხედავად მზარდი საზოგადოებრივი უკმაყოფილებისა უკვე შემდგომი მმართველი 
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ძალის - „ქართული ოცნების“ მიმართ, საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა და პოლიტიკური 

დაუმორჩილებლობა პრაქტიკულად არ ხორციელდებოდა.  

ჯინ შარპი, პოლიტიკური დაუმორჩილებლობაზე მსჯელობისას, ცალკე გამოყოფს 

შერჩევითი წინააღმდეგობის ასპექტს. ზოგადად, პოლიტიკური დაუმორჩილებლობის 

შესახებ, თეორეტიკოსი ამბობს, რომ ეს ხშირად მოქალაქეთა დაბალი თავდაჯერებულო-

ბის ბრალი შეიძლება იყოს. პრაქტიკული პოლიტიკის წარმოებისას, მისი რეკომენდაციები 

მოიცავს მოსახლეობის შიშისა და დაბალი თავდაჯერებულობის მართვას. ის აქცენტს 

აკეთებს გრძელვადიან დაგეგმვაზე, მისი თეორიის მიხედვით, თუ მოსახლეობას ეშინია 

და საკუთარ უსუსურობას გრძნობს, ძალზედ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი 

ამოცანები ნაკლებად რისკიანი იყოს და ქმნიდეს თავდაჯერებულობას. მისი თქმით, 

ზოგჯერ ყურადღების ქვეშ აღმოჩნდება ხოლმე წვრილი და არაპოლიტიკური საკითხები. 

სტრატეგოსებმა უნდა შეარჩიონ პრობლემა, რომლის მნიშვნელობასაც ფართოდ 

აღიარებენ სხვებიც.  

აქ საინტერესოა ამ პერიოდის ოპოზიციის წარუმატებელი მცდელობები საპროტესტო 

მუხტის გაღვივებისა, რომელსაც მოსახლეობაში მხარდაჭერა ნაკლებად მოჰყვა, 

მაგალითად, საკონსტიტუციო ცვლილებების თემა ან სასამართლოების საკითხი. ასევე 

წარუმატებელი იყო ე.წ. ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის წინა პერიოდში 

ყოფილი მმართველი პარტიის მცდელობები ანტისახელისუფლებო გამოსვლებისთვის, 

რომლის მიხედვითაც თითქოსდა საქართველოს ხელისუფლება („ქართული ოცნების“ 

მმართველობით), არ აპირებდა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას. ამას წინ 

უძღოდა უკრაინაში მიმდინარე პროცესი, სადაც უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა 

ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი განაცხადა ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაზე, 

რასაც საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ამ ანალოგებზე აპელირების მიუხედავად, მოსახლეო-

ბის მხარდჭერის მიღება ვერ მოხერხდა. უშედეგო აღმოჩნდა ე.წ. ქვეყნის ერთიანობის 

აქცია, რომელზეც გარკვეული მხარდამჭერების მობილიზება კი მოხერხდა, მაგრამ ეს 

ყველაფერიც გასაღდა როგორც „ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერების აქცია. 

უშედეგო აღმოჩნდა საპროტესტო აქცია ე.წ. „ლარის თემაზე“, რასაც გაგრძელება და 

საზოგადოებრივი საპროტესტო კამპანიები არ მოჰყოლია, მიუხედავად მოსახლეობის 

სოციალური პრობლემებისა და ხელისუფლებისადმი მზარდი საზოგადოებრივი 

ნეგატივისა, აღნიშნული კამპანიები ვერ გახდა წინააღმდეგობის ბრძოლის ასპარეზი. აქვე 

აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდების აქციებში „ნაციონალური მოძრაობა“ პრაქტიკულად 

მარტო მოქმედებდა და სხვა ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერა არ მოჰყოლია.  

წარუმატებელი ანტისახელისუფლებო კამპანიების კვალდაკვალ, ცალკეულ თემებზე 

გარკვეული საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მიღება მოხერხდა, როდესაც პროცესებს 

აპროტესტებდნენ სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფები, ეს იყო შრომის კანონმდებლობის 

თემა, ხელისუფლება კი გარკვეულ კომპრომისებზე წავიდა (ამ პროცესს საფუძვლად 

დაედო Human Rights Watch-ის კრიტიკული შეფასებები). 2012-2016 წლების ერთგვარი, 

ნაწილობრივ მშვიდი პოლიტიკური ტემპერატურისგან განსხვავებით, 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ფორმირებული საკანონმდებლო და აღმასრულებე-
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ლი ხელისუფლების მიმართ კიდევ უფრო გაიზარდა საზოგადოებრივი უკმაყოფილება, 

თუმცა, ხელისუფლება და მისი მთავარი წარმმართველი ძალაუფლების სივრცე არ 

შეცვლილა, მმართველობაში კვლავ დარჩა „ქართული ოცნება“, რომლის მმართველობასაც 

არსებითად წარმართავდა პარტიის ხელმძღვანელად დაბრუნებული ბიძინა ივანიშვილი. 

2018 წლიდან მოყოლებული, აქტიური საპროტესტო პროცესები განვითარდა ე.წ. 

„ბასიანის“, „სარალიძის“, „გავრილოვის“ თემებზე. „ბასიანის“ საპროტესტო აქციები 

ეხებოდა ხელისუფლების მხრიდან ჩატარებულ სპეცოპერაციას კლუბ „ბასიანში“, 

„სარალიძის“ საპროტესტო აქციები ეხებოდა მოზარდების მკვლელობის თემას, რომლის 

საპროტესტო მოტივი დაკავშირებული იყო გამოძიებისადმი უნდობლობასა და შესაძლო 

დამნაშავეების სახელისუფლებო მფარველობის თემასთან, მხოლოდ ე.წ. „გავრილოვის“ 

საპროტესტო აქციები იყო დაკავშირებული პირდაპირ პოლიტიკურ მოტივთან, რასაც 

ხელისუფლების მხრიდან მორიგი გარკვეული კომპრომისების იძულება მოჰყვა (პარლა-

მენტის თავმჯდომარის გადადგომა, პარლამენტის ერთ-ერთი წევრის მიერ მანდატის 

დათმობა, მმართველი პარტიის ხელმძღვანელის მხრიდან „ნულოვანი“ პროპორციული 

არჩევნების შეპირება). აქტიური კამპანია განხორციელდა 2020 წლის არჩევნების პერიოდში, 

რასაც მოჰყვა შარლ მიშელის შეთანხმების პერიპეტიები, თუმცა, ეს ცალკე სტატიის თემაა. 

მოცემული მოტივები მოსახლეობის არსებითი მხარდაჭერით სარგებლობდა, რაც ჯდება 

„შერჩევითი წინააღმდეგობის“ შარპისეულ თეორიაში, რომლის მიხედვითაც „შერჩევითი 

წინააღმდეგობის“ სტრატეგიის შემუშავებისას საჭიროა განისაზღვროს პრობლემის ან 

უკმაყოფილების არსებითი პრობლემები, რომლებიც საერთო უკმაყოფილების სიმბო-

ლიზირებას ახდენენ. თეორიის თანახმად, შერჩევითი წინააღმდეგობის სტრატეგიამ, 

უპირველეს ყოვლისა, კონცენტრირება უნდა მოახდინოს კონკრეტულ პრობლემებზე - 

სოციალური, ეკონომიკური ან პოლიტიკური მიმართულებით. მათი შერჩევა უნდა 

მოხდეს ისე, რომ სოციალური და პოლიტიკური სისტემის ნაწილი დიქტატორის 

კონტროლიდან გამოვიდეს.  

დიქტატურის წინააღმდეგ ბრძოლის თეორიების განხილვისას, ჯინ შარპი „დიქტატურის“ 

ტრადიციულ აღქმაზე აკეთებს აქცენტს, როდესაც საზოგადოებისათვის პროცესები 

არსებითად გაცნობიერებულია, ხოლო დიქტატორის ქმედებები მკაფიოდ ხილვადი. 

თეორეტიკოსი ამ ნაშრომში არაფერს ამბობს დიქტატურის ერთგვარ „მოდერნიზებაზე“ 

ანუ ფარულობაზე. ქართულ რეალობაზე დაყრდნობით დღეს ფართოდ შეგვიძლია 

ვიმსჯელოთ 2012 წელს მოსული ხელისუფლების „შეფარული“ იერის დიქტატურულ 

ხასიათზე, რომლის სტრატეგიის გაზომვაც რამდენიმე ფაქტორით შეიძლება - დისკრედი-

ტაციული კამპანიები, მოსახლეობის ცნობიერების სისუსტით მანიპულირება, პირდაპირი 

ზეწოლის ნაცვლად ირიბი ზეწოლები, კანონებით მანიპულირების გზით და ა.შ. 

საინტერესოა ისიც, რომ შესაძლოა ასეთ დროს სახელისუფლებო ზეწოლა და ძალადობა 

ტრადიციული გააზრებით ნაკლებად ფიქსირდებოდეს ან მასობრივი ადამიანისთვის 

დიქტატურის გასაცნობიერებლად და სამსჯელობოდ რთულ პროცესებს აქვს ადგილი. 

მაგალითად, პროცესები ბიზნესზე ზეწოლის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების - 

ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ჯგუფებისა თუ ინსტუტიციების დისკრედიტაციის 
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გზით, სადაც წინააღმდეგობის მოძრაობა სუსტდება მოსახლეობაში დისკრედიტირებული 

„ავტორიტეტებისადმი“ ნდობის შემცირების გამო (ამ მხრივ, საინტერესოა ცალკე 

ანალიზის საფუძველი იყოს საქართველოს ეკლესიის დისკრედიტაციის პროცესის ობიექ-

ტური და სუბიექტური გარემოებების კვლევა), რითიც ართმევს რა ძალაუფლების ჯგუფი 

კრიტიკოსებს, მოწინააღმდეგეებს თუ ოპონენტებს მთავარ სამოქმედო ველს.  

 

კვლევის შედეგები 

ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ჯგუფების და წინააღმდეგობრიობის ბრძოლის 

აქტორების კუთხით 2016 წლის შემდგომი პერიოდის საქართველოში კვლევამ აჩვენა, რომ 

საწყის ეტაპზე, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ 2003-2012 წლების ხელისუფლების 

შეცვლის შემდგომ 2012-2016 წლამდე პერიოდი არსებითად ითვლებოდა „ახალი 

ხელისუფლების“ („ქართული ოცნების“) საქმიანობაში დემოკრატიული ინსტიტუტების 

გაძლიერების პერიოდად, მანამდე არსებული საერთაშორისო ანგარიშების მნიშვნელო-

ვანი წილი აქცენტებს აკეთებდა „ნაციონალური მოძრაობის“ პერიოდში ავტორიტარულ 

მმართველობასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტების კუთხით, განსაკუთ-

რებით 2007-2011 წლებში, ეს იქნებოდა მედიის კუთხით, ხელისუფლებისგან დამოუკი-

დებელი ჯგუფების (მათ შორის ბიზნეს სუბიექტებისაც) და ინსტიტუციების - არასამთავ-

რობო ორგანიზაციების თუ ოპოზიციისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულების 

კუთხით. 2012-2016 წლების პერიოდი, მიუხედავად საერთაშორისო ორგანიზაციების 

რეკომენდაციებში კრიტიკული ნაწილებისა, მთლიანობაში მაინც დემოკრატიული მაჩვე-

ნებლების ზრდაზე იყო საუბარი, ასევე შეიძლება ჩაითვალოს სოციოლოგიური ჯგუფების 

მხრიდან საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვების კუთხით, სადაც საზოგადოებრივი 

აზრი ასევე იყო დემოკრატიული საზომის გაუმჯობესებაზე აქცენტირებული. 2016 წლის 

შემდგომ პერიოდში, გააქტიურდა როგორც ოპოზიციური ველი, ასევე საერთაშორისო 

საზოგადოება და ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასებები ხელისუფლების ავტორიტა-

რიზმის თაობაზე, ასევე ე.წ. ჩრდილოვანი მმართველობის ხარვეზებსა თუ ხელისუფლე-

ბის მხრიდან ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ინსტიტუციების მიმართ შეტევასთან 

დაკავშირებით.  

რამდენიმე ძირითადი სექტორი აღმოჩნდა გარკვეულწილად დევნის სუბიექტი, რომელთა 

შორის ნაწილიც ასევე შეფასებული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, მათ 

შორის მედია, მაგალითად, „რუსთავი 2“-ის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის 

ცვლილება და თანამდევი სარედაქციო პოლიტიკა, ტელეკომპანია „იბერიას“ დახურვა, 

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“, „მაესტროს“ და „იმედის“ შეცვლილი სარედაქციო 

პოლიტიკა და სახელისუფლებო ლოიალიზმი, შეცვლილი მფლობელები, მენეჯმენტი, 

მემკვიდრეები და ა.შ. ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციები და არასამთავრობო 

სექტორი - ძირითადი სახელისუფლებო ვერტიკალი, რომელმაც პროპაგანდისტული შეტე-

ვა წამოიწყო ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორის მნიშვნელოვან ნაწილზე, დისკრე-

დიტაციის გზით, ასევე მათი აფილირების მცდელობით წინა მმართველ ძალასთან და ა.შ.  
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სხვა დამოუკიდებელი არასახელისუფლო ორგანიზაციები - აქ მნიშვნელოვან წილად 

შეგვიძლია განვიხილოთ საქართველოს საპატრიარქოს დისკრედიტაციის პროცესი, 

რომელიც ერთი მხრივ განპირობებული იყო ხელისუფლების გავლენის და ძალაუფლების 

ჯგუფების თუ პირების მიმართ ფინანსური დამოკიდებულებით, თუმცა ამისვე 

პარალელურად ე.წ. უსაფრთხოების სამსახურების თუ შსს-ს მხრიდან სასულიერო 

პირების შესახებ მაკომპრომეტირებელი ინფორმაციის შეგროვების და მართვის 

ინფორმაციით, ასევე სხვა ფაქტორებით, რომლებიც ჩვენი მოცემული ინტერესის ველის 

იქით შეგვიძლია დავასახელოთ და ამ ჩამონათვალს არ მივუმატოთ (ეს არის იდეოლო-

გიური ოპონენტები და სხვადასხვა, საზღვრებს მიღმა აგენტურული ინტერესებით).  

ბოლო წლებში კვლავ გაიზარდა იმ ბიზნესმენთა რაოდენობა, რომლებიც თავსაც და 

საკუთარ ბიზნესსაც ხელისუფლებას დევნილობაში ადანაშაულებდნენ, მნიშვნელოვანია 

სხვა კერძო კომპანიებთან ერთად „ომეგა ჯგუფის“ ქეისი და „თი ბი სის“ ქეისი. აქ 

ნიშანდობლივი არის ის, რომ სწორედ ის ბიზნეს სუბიექტები აღმოჩნდნენ დევნის 

რეჟიმში, რომლებიც ხელისუფლების მიმართ შედარებით ან მნიშვნელოვნად კრიტიკუ-

ლად გამოიხატებოდნენ, მით უფრო, თუ ოპოზიციის დაფინანსების ინტერესს გამოხატავ-

დნენ. ასევე მნიშვნელოვან ფაქტორად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ისიც, რომ დღემდე ბიზნეს 

სუბიექტები აქტიურად ცდილობენ მმართველი გუნდის საპარლამენტო სიაში მოხვედრას 

და საკანონმდებლო ორგანოში შეღწევას, რაც არსებითად ბიზნესის დაცვის ან ლობირების 

ინტერესით შეიძლება იყოს პროვოცირებული.  

ხელისუფლებისგან პროპაგანდისტულ და დისკრედიტაციის რეჟიმში აღმოჩნდნენ 

საზოგადოებრივი აზრის ლიდერებიც, კერძოდ, ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი 

დარგობრივი სპეციალისტები, ანალიტიკოსები, ექსპერტები, ინტელექტუალური წრეების 

წარმომადგენლები და ა.შ. მათ მიმართ მუდმივია მმართველი ძალის წარმომადგენლების 

მხრიდან დისკრედიტაციული კამპანიები, ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად განწყო-

ბილი მედიასაშუალებები აკეთებენ მადისკრედიტირებელ პროპაგანდისტულ გადაცემებს 

ან საუკეთესო შემთხვევაში ამ მაუწყებლების „შავ სიაში“ ხვდებიან და მსგავსი მედია-

საშუალებების სივრცეში საჯარო აქტიურობის შესაძლებლობას არიან მოკლებულები.  

2003-2012 წლების მმართველი რეჟიმის შეფასებისას არაერთგან იქნა მხილებული 

მაშინდელი „უსაფრთხოების სამსახურების“ მხრიდან მოქალაქეთა მაკომპრომეტირებელი, 

მაშანტაჟებელი მასალების წარმოების ინდუსტრია, 2012 წლის შემდგომმა ხელისუფლებამ 

არაერთი ჩანაწერიც აღმოაჩინა და გაანადგურა, თუმცა, როგორც ბოლო წლების (2016-

2019) მოვლენები ცხადჰყოფს, ძალაუფლების ჯგუფები ვერც „ქართული ოცნების“ 

ხელისუფლების პერიოდში შეელივნენ ოპონენტებზე ზეწოლის ამ ხერხებს, 2012-2019, 

ასევე 2020-21 წლების პერიოდში არაერთი ასეთი მასალა გავრცელდა, რომელიც 

ხელისუფლებისთვის არასასურველი პირების დისკრედიტაციას ემსახურებოდა. გარდა 

ფარული ჩანაწერებისა, საქართველოსთვის აქტიურ და საინტერესო სოციალურ მედიაში 

გააქტიურდა ათობით ჯგუფები, რომლებიც ე.წ. ფეიკ-ნიუსებს ავრცელებდნენ ხელისუფ-

ლების ოპონენტების მიმართ, ცრუ ინფორმაცია და ჭორების მეთოდი ერთ-ერთ მეთოდად 

ითვლება პროპაგანდისტიკაში კონკურენტების მოსაცილებლად. მნიშვნელოვანი ფაქტო-
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რია, რომ ბოლო წლებში საკვანძო თემებზე ხელისუფლება არაპირდაპირად დაუპირის-

პირდა საზოგადოების პოზიციას პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე - 

არჩევნების ჩატარების წესზე, მათ შორის პრეზიდენტის არჩევის წესზე, საკონსტიტუციო 

ცვლილებებზე, სასამართლოების და ა.შ. საკითხზე.  

 

დასკვნა 

ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებულმა სამუშაოებმა აჩვენა, რომ თანამედროვე პოლიტიკურ 

ეპოქაში უნდა ვისაუბროთ პრომოუტირებულ, ერთგვარ „შეფუთულ დიქტატზე“. 

ვიმსჯელოთ დიქტატის დიქტატით ცვლილების შესახებ, რაც არსობრივად ცვლილების 

ილუზიას უფრო წარმოადგენს, ვიდრე ცვლილებას დიქტატურიდან დემოკრატიამდე. 

2012-2021 წლების საქართველო უთუოდ საინტერესოა დიქტატის თანამედროვე 

გამოვლინების კვლევის კუთხით.  

შეფუთული დიქტატი არსებითად ინარჩუნებს დიქტატის მთავარ კონცეფციას, ერთმმარ-

თველობას, ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ინსტიტუციების არაეფექტიანობას ან 

ნაკლებეფექტიანობას. დიქტატის კლასიკურ განმარტებაში ეს ინსტიტუციები საერთოდ 

არ არსებობს, თუმცა „შეფუთულ დიქტატში“ ისინი არსებობენ, მაგრამ მათი ზეგავლენა 

სახელისუფლებო ძალაუფლებაზე არსებით ზემოქმედებას ვერ ახდენს. 

თანამედროვე - „შეფუთულ დიქტატს“ ილუზორული ცვლილება, ერთგვარი პროცედუ-

რული დემოკრატიაც ახასიათებს, თუმცა, ის ძირითადად შენიღბულია ფორმებით და არა 

შინაარსით. ძალაუფლებაზე ზეგავლენა წარმოადგენს ძირითადად იმიტაციებს და არა 

კონცეფციას. ბელგიელი პოლიტიკის თეორეტიკოსი, შანტალ მუფი, თავის წერილში 

„დემოკრატიის აგონისტური მოდელისთვის“ (7), ახსენებს გერმანელი სოციოლოგი, 

პოლიტოლოგი და ფილოსოფოსი იურგენ ჰაბერმასის შეხედულებას, ჰაბერმასი მის ბოლო 

წიგნში „ფაქტებსა და ნორმებს შორის“ აჩვენებს, რომ მისი პროცედურული დემოკრატიის 

ერთ-ერთი მიზანია, წინ წამოწიოს ფუნდამენტური ინდივიდუალური უფლებებისა და 

სახალხო სუვერენიტეტის „თანა-პირველადობის“ იდეა. ერთი მხრივ, თვითმმართველობა 

ემსახურება ინდივიდუალური უფლებების დაცვას; მეორე მხრივ, ეს უფლებები 

წარმოადგენენ აუცილებელ პირობებს სახალხო სუვერენიტეტის განსახორციელებლად. 

მაშინათვე, როცა საკითხს ასე დავსვამთ, იგი ამბობს, „შეგვეძლება გავიგოთ ის, თუ როგორ 

მუშაობს სახალხო სუვერენიტეტი და ადამიანის უფლებები გვერდიგვერდ და ამგვარად, 

ჩავიჭიროთ სამოქალაქო და პირადი ავტონომიის თანა-პირველადობა“ (12), თუმცა, ეს 

ავტონომიურობა ასევე ილუზორული ხდება, თუ გავითვალისწინებთ სახელმწიფოს, 

უფრო ზუსტად კი სახელისუფლებო ძალაუფლებ(ებ)ის დეკლარირებულ პოზიციებსა და 

პრაქტიკას შორის სხვაობას. 

„შეფუთულ დიქტატში“ ასევე მკაფიო სხვაობაა ძალაუფლების გაგების, გამოყენების და 

რეალიზაციის ფორმებს შორის. მაშინ, როდესაც ხელისუფლებ(ებ)ი დეკლარირებენ 

ადამიანზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, პოლიტიკის მორალურ ღირებულებებს და 

არსებითად გამოდიან ლიბერტალიანული პოლიტიკური ჯგუფების შეხედულებების 
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(ნეორეალიზმის გამოვლინებებზე იხილეთ ზემოთ) წინააღმდეგ, სინამდვილეში აქტიურ-

დება თანამედროვე ოლიგარქიზმისათვის დამახასიათებელი პოლიტიკური სისტემები, 

რაც თანშეზრდილია „შეფუთულ დიქტატთან“ ანუ დეკლარირებულად დემოკრატიულ, 

სინამდვილეში კი 21-ე საუკუნისათვის დამახასიათებელი სამომხმარებლო მარკეტინგის 

სისტემასთან, ვიწრო ელიტების მმართველობასთან. დემოკრატია, როგორც ფასეულობათა 

სისტემა ძირითადად მოსპობილია, ნიველირებულია, მის ადგილს კი იკავებს ილუზორუ-

ლი წარმოდგენები, ცვლილებების ილუზორულობა, სადაც მოქალაქეთა ცნობიერება 

ხდება მართვადი და გადაწყვეტილებები მოდიფიცირებული. ეს კონცეფცია ქმნის 

„შეფუთულ დიქტატს“, როგორც თანამედროვე ძალაუფლების განხორციელების ინსტრუ-

მენტსა და ძირითად, ფაქტობრივ იდეოლოგიას. 
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Abstract. The reasons for changes of Governments in Georgia since 1990 have been officially cited to be the 

fight against dictatorships. Dictatorships have been occurred in Georgia under the various motives for the 

years, even in the 2000s, although Georgia acknowledged the classical meaning of the term “Dictatorship” like 

the rest of the contemporary world. It is worthwhile to study not only the dynamic of changing the meaning of 

the term “Dictatorship”, but to examine the content and occurrences of “Dictatorship” in Georgia, that is the 

core subject of the represented article. The paper "Fake collective will construction mechanism and power 

dictation 2003-2021 in Georgia“ examines the forms and reasons of government changes of the mentioned 

period exploring the new governments’ management styles and attitudes of society. The research topic also 

covers the elections of 2021 that is regarded as the basis of the next political era in Georgia. This article 

attempts to find the solutions to the following issues: “Dictatorship”, “Democracy” and Georgia – the ways of 

the development of a public opinion in the period of government changes in 2003-2020; Etymology of the 

evaluation of new authorities (dictatorship, democracy); Illusion of the democratic changes/reforms or 

development – replacement of dictatorship with a democracy or replacement of dictatorship with a new 

dictatorship; How is democracy evaluated in Georgia? – The national characteristics, dynamics and public 

opinion of the evaluation of democracy and dictatorship; How to manage democracy to get the essential 

progress in Georgia? (regarding public opinion, citizenship and participation). The paper discusses the theories 

of Hans Kung, Max Weber, Eric Hoffer and Jurgen Habermas, in order to find the answers to the above 

mentioned issues. Furthermore, here is reviewed the theories of public opinion formation according to the 

Antonio Gramsci’s “Cultural Hegemony” and Jim Sharp’s “From Dictatorship to Democracy – A Conceptual 

Framework for Liberation”. The article hypothesis that the forms of dictatorship are changed in the 21st 

century. It is well wrapped and significantly differ from its classical meaning and nowadays, there is no need of 

tyranny and absolute autocracy. The mentioned topic is discussed in a multidiscipline perspective, like service 

and political marketing, policy philosophy, theories of political sciences, service management and in the overall 

context of various communication fields. The article develops the criteria for evaluation of modern dictatorship 

and finds answers to the questions why is it considered that the replacement of dictatorship with democracy is 

illusion and how is dictatorship wrapped into the cloak of democracy. 

Key words: power, dictation, democracy, voter, authority, opposition, political struggle  

mailto:gamzardiaarchil@gmail.com

