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დეზინფორმაციის, დემოკრატიზაციისა და 
პოპულიზმის სამკუთხედი საქართველოში 

 

ნინო გოზალიშვილი1 
 

შესავალი 
 
გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიის ერთ-ერთ ძირითად საყრდენს წარმოადგენს, 
შესაბამისად, დემოკრატიული ქვეყნები არამხოლოდ უნდა აღიარებდნენ მას, როგორც ერთ-
ერთ მთავარ ღირებულებას, არამედ რეალურად უნდა უზრუნველყოფდნენ თითოეული 
მოქალაქის აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ სიტყვის 
თავისუფლების არაერთი განმარტება არსებობს: სხვადასხვა აქტორი მის ინტერპრეტაციას 
სხვადასხვაგვარად ახდენს. ამ კონტექსტში, ფრაზა ,,ხალხის ხმა“ ბოლო დროს ატაცებულ იქნა 
პოპულისტი აქტორების მიერ, რომლებიც რამდენიმე წელია, რაც საქართველოშიც  
აქტიურად ჩანან. შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოებას და მთავრობას მოუწევს მზარდ 
პოპულისტურ დისკურსთან და სოციალური მედიის გზით, დეზინფორმაციის 
ჰორიზონტალური სტილით გავრცელებასთან გამკლავება - ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც 
ქვეყანა კვლავ დემოკრატიულ პოლიტიკურ რეჟიმში გადასვლის პროცესშია. ასე რომ, 
სახელმწიფოს და სამოქალაქო საზოგადოებას მოუწევს „პოსტ-სიმართლის“ ეპოქაში 
წარმოქმნილ ალტერნატიულ დისკურსებთან დაპირისპირება და მათი დაბალანსება ისევე 
როგორც, ამ პროცესში, დემოკრატიული ლეგიტიმურობის შენარჩუნება.  
 
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევის მიზანია საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესის 
კონტექსტში ისეთი ვრცელი საკითხების განხილვა, როგორებიცაა ახალი ტენდენციები 
დეზინფორმაციის გავრცელების სტრატეგიაში, პოპულისტი აქტორებისათვის სოციალური 
მედიის გამარტივებული ხელმისაწვდომობის საკითხი და მედია პლატფორმების 
ურთიერთგამომრიცხავი ქმედებები მათ მიერ საინფორმაციო გარემოს უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის მიზნით. აღნიშნულ საკითხებზე მსჯელობისას და მათთან მიმართებით, 
მოცემულ ნარკვევში, ასევე, გამოვლენილია ქვეყნის დემოკრატიის სუსტი მხარეები. 
აღნიშნული გამოწვევები, წინასარჩევნო პერიოდის მსგავსად, კარგად გამოჩნდა მიმდინარე 
პანდემიის პირობებშიც. ისეთი ცნებების სადაო და ურთიერთგამომრიცხავი განმარტებები, 
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როგორებიცაა ,,სიტყვის თავისუფლება“ და ,,გამოხატვის თავისუფლება“ სავარაუდოდ, 
კვლავაც დარჩება ქვეყნის მზარდი სოციალური პოლარიზაციის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ.  

 

პოლიტიკა ვირტუალურ სივრცეში და გამაფრთხილებელი იარლიყები - 
Facebook და Twitter 

 
,,კემბრიჯ ანალიტიკის“ ხმაურიანი სკანდალის შემდეგ, რაც ამ უკანასკნელის აშშ-ს 
არჩევნების შედეგებზე სავარაუდო ზეგავლენას შეეხებოდა, მედია პლატფორმების ქსელის 
დაბალანსებული მენეჯმენტისა და, ზოგადად, „დიდი ინფორმაციის“ (Big Data) მართვის 
საკითხები ფართო განხილვის საგნად იქცა, განსაკუთრებით კი დემოკრატიულ 
საზოგადოებებში (Mayer-Schönberger and Padova 2016; van der Sloot and van Schendel 2016). 
ბოლოდროინდელმა ფაქტმა, როდესაც განხორციელდა დონალდ ტრამპის სოციალური 
მედიის ანგარიშების დაბლოკვა აშშ კაპიტოლიუმის შენობაში მომხდარი მასობრივი 
არეულობისა და შეჭრის ფონზე (Sandler 2021), კარგად გამოავლინა ონლაინ აქტივობის 
მრავალგანზომილებიანი „ოფლაინ“ ეფექტი როგორც ლოკალურ, ისე მსოფლიო 
პოლიტიკაზე. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ამ მოვლენამ წინ წამოწია სიღრმისეული დავა 
„სიტყვის თავისუფლების“ კონცეფციის შესახებ  (Ives 2021).  აღნიშნულმა თავი იჩინა 
ევროპელი ლიდერების რეაქციებშიც, რამდენიმე მათგანმა ეს მოვლენა ,,პრობლემატურად“ 
და ,,სოციალური მედიის 9/11 ეფექტად“ შეაფასა (Politico, Thierry Breton 2021; ‘Euractiv.com’ 
2021).  
 
ქართულ სინამდვილეში, 2019 და 2020 წლებში, Facebook-მა მოახდინა გარკვეული 
რაოდენობის ისეთი ანგარიშების იდენტიფიცირება და წაშლა, რომლებიც 
კოორდინირებული არაავთენტური ქცევით (CIB)  ხასიათდებოდნენ და რომელთა ნაწილი 
ასოცირებული იყო რადიკალ-მემარჯვენე პოპულისტ ჯგუფებთან, დანარჩენი კი მმართველ 
და ოპოზიციურ პარტიებთან  (Gleicher 2019). შედეგად, 2020 წლის ივნისში საქართველოს 
საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა (CSOs) საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში 
საინფორმაცო გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში აქტიური 
თანამშრომლობის მიზნით, კოორდინირებული ფორმით მიმართეს Facebook-ს. აღნიშნულ 
წერილში ორგანიზაციებმა ხაზი გაუსვეს იმ უარყოფით გავლენას, რაც დეზინფორმაციამ და 
კოორდინირებულმა არაავთენტურმა ქცევამ იქონია საარჩევნო გარემოზე წარსულში (‘TI: 
Georgian Civil Society’s Open Letter To Facebook’ 2020). დეზინფორმაციის თემა უამრავი 
დისკუსიის საგნად იქცა ეთიკიდან IT ტექნოლოგიებიამდე, რითაც აშკარა ხდება სოციალური 
მედია კომპანიების მზარდი როლი ,,მართული“ დემოკრატიის გზაზე (Ganz 2014). ამ 
ყველაფრის ფონზე, სულ უფრო მრავლდება დეზინფორმაციის გავრცელების ახლებური 
ტენდენციები და სხვადასხვაგვარი ტაქტიკა: ინფორმაციის ამგვარად გავრცელების პროცესს 
გააჩნია ადამიანიდან-ადამიანზე გარდამავალი, უფრო ჰორიზონტალური და  
არაორგანიზებული ფორმა. 
 
ყველაფრის გათვალისწინებით, ცხადია, რომ პოლიტიკური პროცესი იცვლება და ღია 
დისკუსიიდან ონლაინ მარკეტინგისაკენ მიემართება, სადაც დეზინფორმაციის 
ჰორიზონტალური გზით გავრცელება განსაკუთრებით მომგებიანი ხდება. მაგალითად, 2016 
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წლის არჩევნებში აშშ-ში,  2012 წელთან შედარებით, ონლაინ რეკლამირების 789%-იანი ზრდა 
დაფიქსირდა (Miller 2017). „ონლაინ პოლიტიკის“ აღნიშნული ტენდენცია პოპულიზმის 
აღმავლობასთან მიმართებითაც ფართო მსჯელობის საგანია, როგორც მთელ მსოფლიოში 
(Mazzoleni and Bracciale 2018), ისე საქართველოში (Sartania and Tsurkava 2019). ბევრი 
ახლადჩამოყალიბებული ქართული პოპულისტი აქტორისთვის სოციალური ქსელი 
აღმოჩნდა ის სივრცე, სადაც მასების მობილიზაციისთვის მათთვის ხელმისაწვდომი გახდა 
უსასყიდლო, დამოუკიდებლად მართვადი პლატფორმა და რომელიც მინიმალურ 
ძალისხმევას საჭიროებდა. ტრადიციული მედიასაშუალებების „სანიტარიული კორდონის“ 
(cordon sanitaire) გვერდის ავლით, ერთერთმა ყველაზე გამორჩეულმა ნაციონალისტურ-
პოპულისტურმა აქტორმა, ქართულმა მარშმა, პირველი მასობრივი დემონსტრაციის 
ორგანიზება, პრატიკულად, მთლიანად ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით მოახერხა. i 
ამრიგად, მნიშვნელოვანია გარკვევა, თუ რა წარმოადგენს მთავარ გამოწვევებს ისეთი 
დემოკრატიზაცის პროცესში მყოფი საზოგადოებისათვის, როგორიც საქართველოა, ღია 
საკომუნიკაციო პლატფორმებისა და ინფორმაციის თავისუფალი გაცვლის პოტენციური 
უარყოფითი ეფექტების დაბალანსების კონტექსტში.  
 
ბოლო თვეების განმავლობაში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც იმატა COVID-19-თან 
დაკავშირებული დეზინფორმაციისა და მცდარი ცნობების გავრცელებამ, Facebook-ისა და 
Twitter-ის აქციონერები აქტიურად ითხოვენ პოლიტიკური რეკლამის მოშორებას და, 
ზოგადად, გავრცელებული პოსტების შინარსის ზედამხედველობის პროცესის 
გაუმჯობესებას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ახალი საარჩევნო კანონმდებლობის 
თანხმად, საჯარო მოხელეებს არ ეკრძალებათ საარჩევნო კამპანიის წარმოება სოციალური 
ქსელების მეშვეობით სამუშაო საათებშიც კი, რაც კიდევ უფრო ართულებს ონლაინ 
პოლიტიკური რეკლამის რაიმე სახის ზედამხედველობის მცდელობას. რაც შეხება 
საინფორმაციო გარემოს, Twitter თავად ამოწმებს ფაქტებს და შესაბამის მარკირებას უკეთებს 
იმ პოსტებს, რომლებსაც, შესაძლოა, შეცდომაში შეჰყავდეს მკითხველი, მიუხედავად პოსტის 
ავტორის ვინაობისა, ხოლო Facebook, რომელიც საქართველოში Twitter-ზე უფრო 
პოპულარულ პლატფორმას წარმოადგენს, ამ პროცესს გარე რესურსით აწარმოებს. 
საინტერესოა, რომ აქტივისტმა, ნატაშა ლემმა წარმატებით მოახერხა Twitter-ის გამოყენება 
დიდი ინტერნეტ-კომპანიებისადმი მიმართულ კამპანიებში, რათა მათ აეღოთ მეტი 
პასუხისმგებლობა  დეზინფორმაცისა და სიძულვილის გავრცელების პროცესის წინააღმდეგ 
დემოკრატიის სახელით (Gaus 2020). ii  ამავე დროს, Facebook-ის დამფუძნებელმა მარკ 
ცუკერბერგმა თავი შეიკავა შინაარსის კონტროლის მეტად გამკაცრებისგან, რადგან, მისივე 
განცხადებით, ის ემხრობა და იზიარებს გამოხატვის თავისუფლებისა და ადამიანების მიერ 
აზრის გამოხატვის თავისუფლების ფასეულობებს (Firstpost TECH2 NEWS, 2020). მიუხედავად 
ამისა, პოპულისტები, როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, ისე საქართველოში, ხშირად დებენ 
ბრალს Facebook-ს ლიბერალურ მიკერძოებულობაში“ (Baca 2019). ასე რომ, როგორც ჩანს, 
დაპირისპირებული მხარეები ერთსა და იმავე არგუმენტებს იშველიებენ, როდესაც 
პოლიტიკის შეცვლის სხვადასხვაგვარი ინიციატივით გამოდიან.  
 
მართალია, Facebook გამოეხმაურა საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციების (CSOs) 
წინადადებას და თანხმობა განაცხადა, საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას უზრუნველეყო 
გავრცელებულ პოსტებში მოყვანილი ფაქტების გადამოწმება (Myth Detector 2020), თუმცა, 
როგორც ჩანს, ზოგადად ინტერნეტ მედიაკომპანიების სტრატეგიები, ხშირად, არამარტო 
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ერთმანეთთან ცუდად კოორდინირებული, არამედ არაეფექტიანიცაა. ამის მაგალითად, 
საკმარისია, გავიხსენოთ ყალბი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა კოვიდ-19-სა და 5G 
ინტერნეტ ტექნოლოგიას შორის კავშირის არსებობის შესახებ. iii  ამგვარი შინაარსის მქონე 
ქართულენოვან ჯგუფებს გამაფრთხილებელი მარკირება არ მიენიჭა მაშინ, როდესაც იგივე 
ინფორმაციას ინგლისურ ენაზე გამაფრთხილებელი ნიშნები ჰქონდა (იხ. დანართები 1 და 2). 
დემოკრატიული კომუნიკაციის მორალურობისა და რაციონალურობის საფუძველი, მუდმივ 
რეჟიმში გავრცელებული დეზინფორმაცია და ზემოხსენებული ინტერნეტ პლატფორმების 
დადანაშაულება მიკერძოებულობაში ერთობლიობაში ქმნის მოჯადოებულ წრეს 
დემოკრატიული, და, განსაკუთრებით, დემოკრატიზაციის პროცესში მყოფი ქვეყნებისათვის, 
სადაც გამოხატვის თავისუფლება, მართალია, უმაღლესი ღირებულებაა, თუმცა ჯერ კიდევ 
დაუცველია სხვადასხვაგარი ინერპრეტაციებისგან. 
 

სიცრუეზე დაფუძნებული მედია სტრატეგიები და დემოკრატიზაციის 
პროცესის სუსტი მხარეები 

 
დროთა განმავლობაში, დეზინფორმაციის ტაქტიკამ და ტენდენციებმა, გარკვეულწილად, 
იცვალა ფორმა და იდეალურად მოერგო კომუნიკაციების დემოკრატიზაციის პროცესს, 
როგორც ამას ზემოთ მოკლედ შევეხეთ. საქართველოში არსებული მსგავსი ყალბი მედია-
გვერდები იყენებენ ბევრ ახალ სტრატეგიას, რომელთა შორისაა, მაგალითად, Facebook-ის 
გვერდების ან პოსტების რეკლამირება, კონკრეტული ინტერესების შესაბამისი ვებგვერდების 
ფორმირება და, მათი პოლიტიკური მიზებიდან გამომდინარე, „ახალი ამბების“ გამოგონება 
(ISFED 2020). თუ ადრე დეზინფორმაცია და ყალბი ახალი ამბები სახელმწიფოთაშორისი 
საინფორმაცო ომის ნაწილად განიხილებოდა და ჰყავდა როგორც კონკრეტული შემქმნელი, 
ისე კონკრეტული სამიზნე, დღესდღეობით, ამ პროცესს ქაოტური, ჰორიზონტალური, 
ფართომასშტაბიანი და ადამიანიდან ადამიანზე  გადაცემის ფორმა აქვს. ეს ტენდენცია 
ხშირად ხდება განხილვის საგანი საქართველოს მიმართ რუსეთის ამჟამინდელ ტაქტიკაში, 
ასევე, კოვიდ-19-ის პანდემიასთან დაკავშრებით გავრცელებულ ინფორმაციაში (ISFED 2020).  
დღესდღეობით, დეზინფორმაცია, რომელიც განისაზღვრება როგორც ,,ინფორმაციით 
მანიპულაცია, რომელიც გამიზნულად ისახავს მიზნად შეცდომაში შეყვანას და მოტყუებას“ 
(Althuis and Haiden 2018:18), არა მხოლოდ ალტერნატიული ხედვების/მოსაზრებების, არამედ 
უფრო მეტად მრავალი ალტერნატიული პოზიციის წარმოდგენის მიზნით გამოიყენება. 
რუსული საინფორმაციო ომის ახალი ტენდენციების აღწერისას ავერინი (Averin 2018) 
აჩვენებს, თუ როგორ იქცა  აზრთა მრავალფეროვნება- ისტორიულად ფასდაუდებელი 
დემოკრატიული ღირებულება - დეზინფორმაციის ტაქტიკად. iv   განსხვავებული აზრის 
არსებობის უფლება, ისევე, როგორც პრესის/მედიის თავისუფლება, რომლებიც 
დემოკრატიზაციის მიზნებსა და ფასეულობებს წარმოადგენენ, ექვემდებარება 
მანიპულატიურ ინტერპრეტირებას, რაც განსაკუთრებით ხელს უწყობს რუსეთის 
ინტერესებს საქართველოში. 
 
ის, თუ რამდენად მარტივია დეზინფორმაციის ახალი ტაქტიკა და რამდენად დაუცველია 
საქართველო ამ კუთხით, კარგად აჩვენა, რევაზ თოფურიას მიერ, ახლახანს ჩატარებულმა 
საგანმანთლებლო ექსპერიმენტმა,. ქართულენოვანმა საექსპერიმენტო Facebook გვერდმა, 
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რომელიც შეიცავდა შერეულ ,,ფაქტებს“ კოვიდ-19-ის წარმოშობის შესახებ, შექმნიდან 
მხოლოდ 5 საათში 10 000 მომხმარებელს მიაღწია და გამოიწვია დახლოებით 7000 აქტივობა 
(მათ შორის 250 გაზიარება) ორი დღის განმავლობაში, Facebook-ის ადმინისტრაციის მხრიდან 
ნულოვანი სახის ჩარევის ფონზე (Tabula.ge 2020). ასე რომ, როგორც კი ყალბი ამბების 
მატარებელი გვერდი შეიქმნა და (დროებით) გამოქვეყნდა, ჰორიზონტალური გავრცელების 
პროცესი თავისთავად განვითარდა და დეზინფორმაციამ დაიწყო საკუთარი მიზნების 
შესრულება ყოველგვარი ფინანსური დანახარჯების გარეშე. აღნიშნულმა ექსპერიმენტმა 
გამოავლინა როგორც დეზინფორმაციისგან ქართული სინამდვილის დაუცველობა, ისე 
Facebook-ის ადმინისტრაციის უუნარობა, შეეჩერებინა მსგავსი დეზინფორმაციის 
გავრცელება, ყოველ შემთხვევაში, ქართულ ენაზე. 
 
ტრადიციული მედიასაშუალებებისგან განსხვავებით, ქსელური მედია 
მრავალგანზომილებიანი ურთიერთქმედებების პლატფორმაა. ის ადამიანებს შორის მეტი 
პირდაპირი ინტერაქციის შესაძლებლობას იძლევა და ქმნის უფრო მეტად დემოკრატიული 
საინფორმაციო გარემოს მოლოდინს. თუმცა, ეს, ამავდროულად, ნიშნავს დეზინფორმაციის 
გაზრდილ მასშტაბებს და დაუცველობას ეგრეთ წოდებული „სტრატეგიული 
შეიარაღებისგან“ (Nissen 2015). რაც მთავარია, აღნიშნული იარაღი და შესაძლებლობები 
ყველასთვისაა ხელმისაწვდომი და ზოგჯერ პასუხისმგებლობის ვინმესთვის დაკისრება 
უაღრესად გართულებულია, ვინაიდან, ხშირ შემთხვევაში, საზოგადოების ჩვეულებრივი, 
რიგითი წევრი, გააზრებულად ან გაუაზრებლად, წარმოადგენს დეზინფორმაციის 
გამავრცელებელ მთავარ ფიგურას (Weisburd, Watts and Berger 2016). შეჯამების სახით, 
შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს დეზინფორმაციის გარცელების რამოდენიმე ახალი 
ტენდენცია, რომელიც გადაიკვეთება კომუნიკაციების ტრანსფორმაციის პროცესთან და, 
თავისი არსით, საფრთხის ქვეშ აყენებს დემოკრატიაციის პროცესს: პირველი, შინაარსი 
იშვიათადაა მთლიანად გამოგონილი და, უმეტესად, ფაქტების რეინერპრეტაციას და 
რეკონტექსტუალიზაციას წარმოადგენს, შედეგად, ზედაპირული გადამოწმებისას ამ 
ფაქტების სიმცდარის დადგენა ჭირს, რაც ჩანს იმ „გადარჩენილი“ ყალბი მედია-გვერდების 
მაგალითზე, რომლებიც Facebook-ის მიერ ვერ გაუქმდა (Narsia  2020); მეორე, ინფორმაციის 
გაცვლის ისეთი სპეციფიკური ფორმების კონტექსტში, როდესაც ინფორმაცია 
ერთდროულად გადაეცემა ბევრი ადამიანიდან ბევრ ადამიანს, განსკუთრებით აქტუალური 
ხდება ქვემოდან-ზემოთ (bottom-up) და ჰორიზონტალური გავრცელების მექანიზმები, 
რომელიც დეზინფორმაციის გავრცელებას უწყობს ხელს (იხ. გრაფიკი 1); მესამე, აღნიშნული 
ცვლილებები აჩენს კითხვებს ონლაინ გამოქვენებული მასალების შინაარსის კონტროლის 
ეთიკის საკითხთან დაკავშირებით და ქმნის გარკვეულ სივრცეს იმისათვის, რათა მოხერხდეს 
პოპულისტი და ნაციონალისტი აქტორების მიერ დემოკრატიული ღირებულებების 
სათავისოდ რეკონტექსტუალიზაცია.   
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გრაფიკი 1: „დეზინფორმაციის ქვემოდან-ზემოთ (bottom-up) და ჰორიზონტალური გავრცელების მექანიზმების 
წილი ტრადიციულ და სოციალურ მედია ქსელებში“  Reuters Institute Report, გვერდი 5. (Brennen et al., 2020) 

დემოკრატიზაცია, დეზინფორმაცია და პოპულიზმი - ვინ ადგენს 
საზღვრებს? 

„პოპულიზმი“  2017 წელს კემბრიჯის ლექსიკონის მიერ წლის სიტყვად დასახელდა; 2016 
წელს კი იგივე სტატუსი ოქსფორდის ინგლისური ლექსიკონის მიერ სიტყვას „პოსტ-
სიმართლეს“ (“post-truth“) მიენიჭა (Althuis and Haiden 2018). ეს შემთხვევითი არ არის, 
გამომდინარე იქიდან, რომ, როგორც წესი, პოპულიზმის აღმავლობა განიხილება პოზიტიურ 
კორელაციაში ყალბი ამბების ეფექტიანობისა და „საზოგადოებრივი ცოდნის კრიზისისთან“, 
ისევე, როგორც პოპულისტების ხელთ არსებული სოციალური მედიის საშუალებით 
მობილიზაციის შესაძლებლობასთან (Brubaker 2017, p. 22).  პოლიტიკური თეორიის 
სპეციალისტის, ჰანა არენდტის სიტყვებით, ტყუილი ყოველთვის მოიაზრებს ისეთი 
ქმედების პროვოცირებას, რომელიც რაღაცას შეცვლის ( the lie always implies creation of an 
action for things to be in a certain (different) way ), ამიტომაც, იგი მნიშვნელოვანია პოლიტიკის 
კეთებისთვის  (Arendt 2013, p. 73). პოსტ-სიმართლის ეპოქის პოლიტიკურ რეალიზმში 
„ყველაზე მეტი მნიშვნლობა აქვს ნატივსტი ან პოპულისტი ლიდერის უნარს, იმოქმედოს 
კონკრეტული ჯგუფის ინსტინქტებსა და ნოსტალგიის ემოციაზე“ (Suiter 2016, p. 27). ასე რომ, 
დემოკრატიზაციის, დეზინფორმაციისა და პოპულიზმის სამკუთხედი ისეთი ახალი 
დემოკრატიისთვის, როგორიც საქართველოა, ერთი მხრივ, გამოწვევას წარმოადგენს, ხოლო, 
მეორე მხრივ, დამაბნეველიცაა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს 
მეტოქეობა დემოკრატიული ღირებულებებისთვის შინაარსის მინიჭების პროცესში. სულ 
მცირე, ორმა ქართულმა რადიკალ-მემარჯვენე პოპულისტმა აქტორმა - ,,ალფა-დომინანტმა“ 
და ,,ალტ-ინფომ“ (ერთად) განაახლა Facebook-ის ანგარიშები მას შემდეგ, რაც ისინი წაიშალა 
2019 წელს გაჟღერებული ჰომოფობიური განცხადებების გამო; ამასთან, ავტორები Facebook-
ს შეახსენებენ დაპირებას დემოკრატიული პლატფორმის შეთავაზების თაობაზე და 
ადანაშაულებენ მას ლიბერალურ მიკერძოებულობაში (Myth Detector 2020). ასევე, განაახლა 
ონლაინ აქტივობა ქართულმა მარშმა, რომელიც რამდენიმეჯერ დაიბლოკა და წაიშალა 
Facebook-დან 2018 და 2019 წლების განმავლობაში. ეს აქტორები, რომელთა დისკურსის 
ცენტრალური ნაწილი ანტი-ელიტისტურ რიტორიკას უჭირავს, და რომლებიც, მათი თქმით, 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-04/Brennen%20-%20COVID%2019%20Misinformation%20FINAL%20%283%29.pdf
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წარმოადგენენ (ჩვეულებრივი) ხალხის ნებას, პრეტენზიას აცხადებენ ისეთ ღირებულებების 
დაცვაზე, როგორებიცაა გამოხატვის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება. როგორც 
ისაია ბერლინმა განსაზღვრა 1967 წელს, „ნამდვილი პოპულისტური იდეოლოგია“ 
წარმოადგენს ,,ერთგვარ უწყვეტ, მუდმივ პლებისციტს, იქამდე ვიდრე ეს აუცილებელია“ 
(Berlin et al., 1967 :17 ხაზგასმა დამატებულია). ასე რომ, პოპულისტები აქცენტს აკეთებენ და 
იშველიებენ დემოკრატიულ ფასეულობებს იქამდე, სანამ ეს ხელს აძლევთ, ხოლო როგორც 
კი ძალაუფლებას ჩაიგდებენ ხელთ, ამკაცრებენ მედიის კონტროლსა და სამთავრობო 
რეგულაციებს, რაც კარგად აჩვენა პოლონეთისა და უნგრეთის მაგალითებმა. საბოლოო 
ჯამში, უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც პოპულისტი აქტორები, ისე ტექნოლოგიური 
კომპანიის ხელმძღვანელობა, საუბრობს დემოკრატიის სახელით, თუმცა, როგორც აქ 
მოკლედ მიმოვიხილეთ, როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე დემოკრატიულობის პრინციპს 
შერჩევითად უდგება. შესაბამისად, ისმის ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელი კითხვა 
დემოკრატიული ღირებულებების გამოყენების საზღვრების შესახებ და, კერძოდ, ,,სიტყვის 
თავისუფლების“ მნიშვნელობის და მასშტბების შესახებ ისეთ ახალ დემოკრატიულ ქვეყანაში, 
როგორიც საქართველოა: ვის აქვს ლეგიტიმური უფლება, დაადგინოს აღნიშნული 
საზღვრები? სამოქალაქო საზოგადოებას? სახელმწიფოს? თუ ,,ხალხს“? სწორედ ესაა, 
სავარაუდოდ, ის ძირითადი გამოწვევა, რომელიც წინ ეღობება ქვეყანაში თავისუფალი 
სიტყვისა და დემოკრატიული საინფორმაციო გარემოს დამკვიდრებას.  
 

დასკვნა: საკომუნიკაციო პლატფორმებისა და საზოგადოებების 
დემოკრატიზაცია 

 
ინტერნეტის დემოკრატიზაციამ შეზღუდა როგორც მთავრობების, ისე ბიზნესის 
შესაძლებლობა, მოეხდინათ ინფორმაციის ნაკადის მონოპოლიზაცია და თან მოიტანა 
ნაადრევი იმედები „ტექნოლოგიებით გამოწვეული დემოკრატიზაციის ტალღის“ თაობაზე 
(Koerner and Körner 2019). ამგვარი იდეების განვითარებამ ხელი შეუწყო დისკუსიას 
დემოკრატიული ლეგიტიმურობის საკითხის ირგვლივ. ეს  განსაკუთრებით აქტუალურია 
ახალ დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც წარმოიქმნება სივრცე მოსალოდნელი 
ჰიპოკრატიული რიტორიკისთვის.  სინამდვილეში, როგორც პოპულისტებს, ისე დიდი 
მონაცემთა ბაზების მქონე ღია პლატფორმებს უარყოფითი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ 
დემოკრატიზაციის პროცესში მყოფ საზოგადოებასა და ინსტიტუციურ სტრუქტურებზე. 
სოციალურ ქსელებს წარმატებით იყენებენ როგორც საქართველოში არსებული 
ნაციონალისტურ-პოპულისტური, ისე რადიკალური ძალები, რომლებიც ტრადიციული 
მედიასაშუალებების ინსტიტუციური შეზღუდვების გვერდის ავლით, წარმატებით 
ახერხებენ საკუთარი  აქტივობის ლეგიტიმაციას და საზოგადოების მობილიზაციას. მეტიც, 
ასეთი აქტორების ბერკეტს წარმოადგენს ალტერნატიული მნიშვნელობების მინიჭება 
დემოკრატიის ისეთი ფუნდამენტური ცნებებისათვის, როგორებიცაა გამოხატვის 
თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება - ღირებულებები, რომლებიც საქართველოს 
დამოუკიდებლობის 30 წლიანი ისტორიის მანძილზე, დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, 
ქვეყნის უმაღლეს მიზნებს წარმოადგენდნენ. 
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კომუნიკაციის დემოკრატიზაციის პირობებში, ყველა სახის ინფორმაცია თანაბრად 
დამაჯერებლად აღიქმება, და გაურკვეველია ზღვარი სანდოობას, ემოციებსა და 
პოპულარობას შორის, რადგან ალგორითმულად აწყობილ ინტერნეტ სივრცეში აუდიტორია, 
ერთდროულად, ინფორმაციის შემქმნელიცაა და მომხმარებელიც. ამგვარი დახურული 
წრეები (‘filter bubbles’) ასახავს  ქართული საზოგადოების პოლარიზაციას და, რეალურად, 
ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესისთვის საყურადღებო საფრთხეს წარმოადგენს (Silagadze 
and Gozalishvili 2019). ასე რომ, საქართველოს წინაშე არსებული მთავარი გამოწვევა შემდეგ 
დილემაშია: ერთი მხრივ, უნდა მოხდეს დემოკრატიული ღირებულებების გამყარება და, 
მეორე მხრივ, უნდა მოხდეს დეზინფორმაციის გავრცელების ახალი მეთოდების, როგორც 
პოლიტიკური აქტორების ხელში მათი მიზნების მისაღწევად „გამოხატვის თავისუფლების“ 
სათავისოდ ინტერპრეტირების სახით არსებული ბერკეტის, იდენტიფიცირება.  
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