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პარტიული იდენტობა, როგორც ,,განაყოფი“ პარტიების 

ელექტორალური წარმატების საფუძველი 

თეონა ზურაბაშვილი 1 

შესავალი 

მიმდინარე წლის 29 მაისს, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ, 
ახალი პოლიტიკური პარტიის, ,,საქართველოსთვის“, დამფუძნებელი ყრილობა და 
პრეზენტაცია გამართა (Civil.ge 2021a) პოლიტიკური პარტია ,,საქართველოსთვის“ 
ძირითადად ,,ქართული ოცნების“ ყოფილი წევრებისგან შეიქმნა. თავად პარტიის 
დამფუძნებელმა და მდივანმა, გიორგი გახარიამ პოლიტიკური კარიერა ,,ქართული 
ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლიდან მალე, 2013 წლიდან დაიწყო და 2021 წლის 
თებერვლამდე ისეთ მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებს იკავებდა ,,ქართული ოცნების“ 
მთავრობაში, როგორიცაა ბიზნესომბუდსმენი, ეკონომიკური საბჭოს მდივანი, ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, 
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი (Gov.ge 
2021). გარდა ამისა, ის ორჯერ, 2016 წლის (Cesko.ge 2016) და 2020 წლის (Cesko.ge 2020a) 
საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ,,ქართული ოცნების“ საარჩევნო სიის პირველ ნომერს და 
არჩევნებში აღნიშნული პარტიის მიერ მიღებული შედეგის შესაბამისად, საქართველოს მე-9 
და მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრს წარმოადგენდა ,,ქართული ოცნების“ პარტიული 
სიით.  გახარიას ახლადდაფუძნებული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრთა უმეტესობა, 
ასევე, საქართველოს მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრია ,,ქართული ოცნების” საარჩევნო 
სიიდან (რადიო თავისუფლება 2021) პარტია ,,საქართველოსთვის“ წევრების პოლიტიკური 
წარსულის გათვალისწინებით, შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ თავისი თავდაპირველი 
შინაარსით ,,საქართველოსთვის“ ,,განაყოფი” პარტიაა ანუ პარტია, რომელიც გამოეყოფა 
დიდ პოლიტიკურ პარტიას (Bågenholm 2013).  

საქართველოს პოლიტიკურ ველზე გახარიას პარტიის გამოჩენამ დიდი ინტერესი გამოიწვია 
საზოგადოებაში. საზოგადოებრივი ინტერესი პარტია ,,საქართველოსთვის“ მიმართ, 

1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი ანალიტიკოსი. 
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ძირითადად, ორი ფაქტორის თანხვედრითაა გამოწვეული. ერთი მხრივ, საზოგადოებისგან 
პოლიტიკურ სივრცეში ახალი პოლიტიკური ძალის მოთხოვნაა (Transparency International 
Georgia 2020). მეორე მხრივ კი, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების მიხედვით, გიორგი 
გახარიას რეიტინგი (63%) სხვა პოლიტიკოსებთან შედარებით, მათ შორის, ბიძინა 
ივანიშვილის რეიტინგზეც (41%) კი, ბევრად მაღალი იყო 2020 წელს (IRI 2020) და მისი 
საქმიანობის მიმართ დადებითი შეფასება მნიშვნელოვნად - 21% დან 44% მდე გაიზარდა 
2021 წელს (NDI 2020).  
 
გიორგი გახარიას რეიტინგის გათვალისწინებით, ვარაუდობენ, რომ ელექტორალური 
მხარდაჭერის მოპოვების თვალსაზრისით, მისი პოლიტიკური პარტია, შეიძლება, 
მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცეს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არსებული დიდი 
პარტიებისთვის მომავალ არჩევნებში. საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ბოლო 
წლების ტენდენცია აჩვენებს, რომ არჩევნების ბედს, ხშირად, მმართველი პარტიის მიერ 
ჩატარებული კამპანია, კერძოდ კი, ოპონენტის დისკრედიტების მიზნით გაჟღერებული 
ინფორმაცია წყვეტს. ამიტომ, უახლოეს არჩევნებზე პოლიტიკური კონფიგურაციის შესახებ 
გადაჭრით რაიმეს მტკიცების მცდელობა მოცემულ მომენტში შეუძლებელია. თუმცა, ამ 
პოლიტიკის მემორანდუმის მიზანი იმის განხილვაა, თუ რა ძირითადი შესაძლებლობები და 
გამოწვევები აქვთ დიდი პოლიტიკური პარტიებისგან გამოყოფილ, ახალ პოლიტიკურ 
პარტიებს; რა გამოცდილება აქვთ სხვა ,,განაყოფ“ პარტიებს საქართველოში  
ელექტორალური წარმატების თვალსაზრისით და, მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 
რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ,,ქართული ოცნებისგან“ გამოყოფილ ახალ პარტიას. 
 
 

 ,,განაყოფი“ პარტიები და მათი ელექტორალური პერსპექტივები 
 

თვისებრივად სრულიად ახალი და ,,განაყოფი“ პარტიების ელექტორალური წარმატება, 
ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, მნიშვნელოვნად გაიზარდა როგორც 
კონსოლიდირებულ, ისე ახალ დემოკრატიებში (Chiru et al 2020, Bågenholm 2013).  
საზოგადოებებში ფასეულებების ცვლილება, მოქალაქეებისთვის ისეთი ახალი 
პრობლემების გაჩენა, რომელსაც არსებული პოლიტიკური პარტიების პოზიციები და 
პროგრამები ადეკვატურად ვერ პასუხობს, ან ამომრჩევლის იმედგაცრუება მთავრობის 
მიმართ, ის ძირითადი ფაქტორებია, რაც ახალი პოლიტიკური პარტიებისადმი 
ამომრჩევლის მოთხოვნას განაპირობებს (Harmel and Robertson 1985, Hauss and Rayside 1978; 
Hug 2001, Muller-Rommel 2002, Zons 2015, Krouwel and Bosch 2004, Tavits 2006, 2007).  
 
პოლიტიკური პარტიების შესახებ არსებულ ლიტერატურაზე დაყრდნობით, შეიძლება, 
ვივარაუდოთ, რომ ახალი პოლიტიკური პარტიების ელექტორალურ წარმატებას რამდენიმე 
ძირითადი გარემოება უზრუნველყოფს. ,,განაყოფი“ პარტიები, სრულიად ახალ პარტიებთან 
ერთად, განსაკუთრებულად მაშინ არიან წარმატებულები, როდესაც ისინი პოლიტიკურ 
ველზე იდეოლოგიურ თუ პოზიციურ ნიშას იკავებენ და თავისი პარტიული პროგრამით 
ამომრჩევლისთვის ისეთი საინტერესო და საჭირო საკითხებს წამოწევენ წინ   რომელებიც 
არსებული პოლიტიკური პარტიების ყურადღების მიღმა, ნებით თუ უნებლიეთ, დარჩა (Hug 
2001, Lucardie 2000, Bågenholm 2013). ისეთი ტიპის პარტიებს შორის, რომელმაც 
იდეოლოგიური და პოზიციური ნიშა დაიკავეს და, ამის ფონზე, მნიშვნელოვან წარმატებას 
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მიაღწიეს, მწვანეთა და მემარჯვენე პარტიებია (Bågenholm 2013). ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის მაგალითზე კი, განსაკუთრებით წარმატებულები იყვნენ ისეთი 
ახალი პარტიები, რომლებმაც პარტიულ ნიშად ანტიკორუფციული მიმართულება აირჩიეს 
(Bågenholm 2013).  
 
,,განაყოფი“ პარტიების ელექტორალურ პერსპექტივებზე მსჯელობისას, აუცილებელია, 
აღინიშნოს, რომ ასეთი კატეგორიის პარტიებისთვის მათი პოლიტიკური წარსული, 
შეიძლება, მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცეს. კერძოდ, პოლიტიკური მემკვიდრეობიდან 
გამომდინარე, პარტიის წევრების ან პარტიის ლიდერის შესახებ საზოგადოებაში არსებული 
შეხედულების გამო, „განაყოფი“ პარტიისთვის, შესაძლოა, რთული აღმოჩნდეს 
მოსახლეობის დარწმუნება იმაში, რომ ისინი, ამჯერად, სრულიად ახალი საკითხებით 
პოზიციონირებენ (Sikk 2011). თუმცა, იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში კორუფციისა და 
ადმინისტრაციული არაეფექტიანობის ხარისხი მაღალია და არსებულ პოლიტიკურ 
პარტიებს საზოგადოებრივი ნდობა უკვე გახარჯული აქვთ,  თავისთავად, იმ ფაქტორმა, რომ 
პარტია ახალია და სიახლე შემოაქვს პოლიტიკურ ველზე, შეიძლება ,,განაყოფ“ პარტიას 
გარკვეული ელექტორალური წარმატება მოუტანოს (Sikk 2011). მოგვიანებით ჩატარებულმა 
კვლევამ, ასევე, დაადასტურა, რომ ,,განაყოფი“ პარტიების წარმატებას ხელს უწყობს ისეთი 
კონტექსტუალური ფაქტორები, როგორიცაა მთავრობის არასტაბილურობა და კაბინეტის 
ხშირი ცვლილება (Chiru et al 2020) და მთავრობის მიერ მიღწეული შედეგით ამომრჩევლის 
უკმაყოფილება (Chiru et al 2020). პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში ,,განაყოფი“ პარტიებისთვის 
ასევე დამატებითი შესაძლებლობა აღმოჩნდა  მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირებული 
დინამიკა (Chiru et al 2020). 
 
ელექტორალური თვალსაზრისით, ახალი პოლიტიკური პარტიებისთვის არსებული 
შესაძლებლობებისა და გამოწვევების შესახებ თეორები საშუალებას გვაძლევს შედარებით 
სტრუქტურირებულად განვიხილოთ, ერთი მხრივ, სხვა  ქართული ,,განაყოფი“ პარტიების 
გამოცდილება და, მეორე მხრივ, პარტიის ,,საქართველოსთვის“ სავარაუდო პერსპექტივა.   

 
 

 ,,განაყოფი“ პარტიების გამოცდილება საქართველოში 
  
საქართველოს პოლიტიკური პარტიებით მრავალფეროვან პოლიტიკურ ველზე, შეიძლება, 
გამოვარჩიოთ სამი პოლიტიკური პარტია, რომლებიც, სხვადასხვა დროს, სხვა პოლიტიკური 
პარტიებისგან გამოყოფის შედეგად გამოვიდნენ პოლიტიკურ არენაზე ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა (ენმ)“, ,,ევროპული საქართველო“ და ,,გირჩი“. გამომდინარე 
იქიდან, რომ ,,გირჩი“, როგორც დამოუკიდებელი პარტია, 2020 წლის დეკემბრიდან 
პოზიციონირებს და მას არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის ისტორია არ აქვს, 
მემორანდუმში განხილული იქნება ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ და ,,ევროპული 
საქართველოს“, როგორც ,,განაყოფი“ პარტიების გამოცდილება. 
 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და ,,ევროპული საქართველო“ დედა პარტიებს 
სხვადასხვა დროს და განსხვავებულ ვითარებაში გამოეყვნენ. ,,ერთიან ნაციონალურ 
მოძრაობას“ საფუძველი მაშინდელი მმართველი პარტიის, ,,საქართველოს მოქალაქეთა 
კავშირის“ წევრებმა, ე.წ. ,,ახალგაზრდა რეფორმატორებმა“ დაუდეს, რომლებიც პარტიას 
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მისი საქმიანობისადმი უკმაყოფილების გამო გაემიჯნენ 2001 წელს (Nplg.gov.ge 2021). 
,,ევროპული საქართველოს“ დედა პარტიას თავად ,,ენმ“ წარმოადგენდა, რომელსაც 
,,ევროპული საქართველოს“ წევრები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 
გამოეყვნენ საპარლამენტო ბოიკოტის საკითხზე უთანხმოების, პარტიაში მმართველობის 
საკითხის და პარტიის ლიდერის, მიხეილ სააკაშვილის, მათთვის მიუღებელი რადიკალურ - 
პოპულისტური პოზიციის გამო (Civil.ge 2017). დედა პარტიებიდან გამოყოფის შემდეგ, 
აღნიშნულმა პარტიებმა ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული ელექტორალური 
პერფორმანსი აჩვენეს. ,,ვარდების რევოლუციის“ შედეგად ჩატარებული 2004 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებში ,,ნაციონალური მოძრაობის“ საპრეზიდენტო კანდიდატმა, 
მიხეილ სააკაშვილმა, ხმების 97% მიიღო (Civil.ge 2007). ,,ენმ“-გან გამოყოფის შემდეგ კი 
,,ევროპულმა საქართველომ“ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს, 
ხმათა მხოლოდ - 3.79 % (Cesko.ge 2020b), რაც ძალიან ცოტაა, იმის გათვალისწინებით, რომ 
პარტიის ლიდერებს, პარტიის სიახლის მიუხედავად, პოლიტიკური კაპიტალი დიდი ხნის 
განმავლობაში ჰქონდათ დაგროვებული.  
 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რასაც ეს განსხვავება, შეიძლება, 
უკავშირდებოდეს არის ის, თუ რას ისახავდნენ მიზნად აღნიშნული ,,განაყოფი“ პარტიები 
და რამდენად შეესაბამებოდა ამ მიზანს მათ მიერ შექმნილი პარტიული იდენტობა.  
 
,,ნაციონალური მოძრაობის“ მთავარ ამოცანას მმართველი პარტიის ,,მოქალაქეთა კავშირის“ 
ხელისუფლებიდან ჩამოცილება წარმოადგენდა. ამ ფონზე, ,,ენმ“-ის, როგორც ,,განაყოფი“ 
პარტიის წარმატების საიდუმლო მთლიანად იმ პერიოდისთვის ყველაზე სწორი და 
ელექტორალური თვალსაზრისით მომგებიანი ნიშას დაკავებას ეფუძნებოდა. ,,ენმ“-მ 
თავიდანვე ჩამოაყალიბა პარტიული იდენტობა და განვითარდა როგორც ანტი-
კორუფციული პარტია. აღნიშნული პარტიის წევრებმა, ჯერ კიდევ, მაშინ მოახდინეს იმ 
პერიოდისთვის პოლიტიკურად უგულვებელყოფილი, მაგრამ მოქალაქეებისთვის ყველაზე 
პრობლემული საკითხის, კორუფციის პოლიტიზება, როდესაც შევარდნაძის მთავრობაში 
იმყოფებოდნენ და ღიად დაიწყეს მთავრობაში არსებული კორუმპირებული კლანების 
მხილება და პრეზიდენტ შევარდნაძის დადანაშაულება მათ მფარველობაში (civil.ge 2001). 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კორუფციის საკითხის ადრეულად წამოწევამ 
გარკვეულწილად შეამსუბუქა მათთვის, როგორც ,,მოქალაქეთა კავშირის“ ,,განაყოფი“ 
პარტიისთვის, შევარდნაძის მთავრობის პოლიტიკური მემკვიდრეობის მორალური ტვირთი 
ამომრჩევლის თვალში. ,,საქართველო კორუფციის გარეშე“ იყო მთავარი 
მასტიმულირებელი სლოგანი 2003 წლის არჩევნების წინ (World Bank 2012) და ეს სლოგანი 
წარმოადგენდა ერთ-ერთ დომინანტურ თემას იმ დემონსტრანტებისთვის, რომლებიც 
ქუჩაში გაყალბებული არჩევნების წინააღმდეგ გამოვიდნენ (World Bank 2012). საბოლოო 
ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ ანტი-კორუფციულ რიტორიკაზე დამყარებულმა პარტიულმა 
იდენტობამ, ,,ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ გამარჯვება მოუტანა და მათ შეძლეს 
ხელისუფლების შეცვლა.  
 
ანალოგიურად, ოპოზიციური პარტია ,,ევროპული საქართველოც“ ხელისუფლების შეცვლას 
ისახავდა მიზნად. თუმცა, 2004 წლის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან“ 
განსხვავებით, ის შედარებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების წინ, რადგან მისი პოლიტიკური მემკვიდრეობა უკავშირდებოდა არა მმართველ 
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პარტიას, რომელთანაც პოზიციურ საკითხებზე გამიჯვნა შედარებით მარტივად შეეძლო, 
არამედ ოპოზიციურ პარტიას, რომელმაც 2012 წელს არჩევნები ფაქტიურად ადამიანის 
უფლებების შელახვის გავრცელებული პრაქტიკის გამო წააგო ,,ქართულ ოცნებასთან“. 
საერთო პოლიტიკური წარსულის გამო, ამომრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის ,,ევროპული 
საქართველო“ კვლავ ,,ნაციონალურ მოძრაობასთან“ ასოცირდებოდა. ამ ფონზე, 
,,ევროპულმა საქართველომ“ პარტიული იდენტობის მშენებლობა ,,ნაციონალურ 
მოძრაობის“ წინააღმდეგ მიმართული ნეგატიური პოლიტიკური კამპანიის მეშვეობით 
სცადა. ამ კამპანიას უნდა გაემყარებინა მისი, როგორც დედა პარტიისგან დამოუკიდებელი 
პარტიის პოზიციები იმ ამომრჩევლების თვალში, რომლებიც ,,ქართული ოცნების“ 
მმართველობით უკვე იმედგაცრუებულნი იყვნენ, მაგრამ ,,ნაციონალური მოძრაობის“ 
ხელისუფლებაში დაბრუნება კვლავ არ სურდათ. მაშინ როდესაც 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების წინ ქართველი ამომრჩევლის მთავარ პრობლემას უმუშევრობა და სიღარიბე 
წარმოადგენდა (NDI 2020), ამ სტრატეგიამ ,,ევროპულ საქართველოს“ მნიშვნელოვანი 
ელექტორალური წარმატება ვერ მოუტანა. თუმცა, ,,ევროპულმა საქართველომ“ 
მნიშვნელოვანი შედეგი აჩვენა 2017 წლის თვითმართველობის არჩევნებში, სადაც 
მიღებული ხმების რაოდენობით, პარტია მე-3 ადგილზე გავიდა ,,ქართული ოცნების“ და 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შემდეგ (Cesko.ge 2017b). მიღებულ შედეგს თუ 
შევადარებთ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს (Cesko.ge 2014), ცხადია, 
რომ ,,ქართული ოცნების“ შედეგმა მოიმატა (50.81 % დან - 55.82 %მდე), ხოლო ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობისთვის“ მიცემულმა ხმათა რაოდენობამ დაიკლო 22.84% დან 17.05% 
მდე. ,,ევროპული საქართველოს“ 2017 წლის გამოცდილებაზე დაყრდნობით,  შეიძლება 
ვივარაუდოთ, რომ ,,განაყოფმა პარტიამ“ არა მარტო დედა პარტიას წაართვა ამომრჩეველი, 
არამედ მან, ასევე, სხვა ოპოზიციური პარტიების ამომრჩევლის ხმებიც მიიღო. ეს კი 
შესაძლოა იმ ფაქტორით იყო გამოწვეული, რომ ,,განაყოფის“ სტატუსის მიუხედავად, 
პარტია სიახლეს წარმოადგენდა ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, სადაც დიდი 
პოლიტიკური პარტიებისადმი საზოგადოებრივი ნდობის დეფიციტი აღინიშნებოდა.  
 
 

პარტია ,,საქართველოსთვის“ შესაძლებლობები და გამოწვევები  
 
ელექტორალური პერსპექტივიდან, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ 
დაარსებულ პარტიას ,,საქართველოსთვის“, როგორც ,,ქართული ოცნებისგან“ გამოყოფილ 
პარტიას, რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა და შესაძლებლობა შეიძლება ქონდეს დროის 
მოცემულ მონაკვეთში. 
 
როგორც სხვა ქართული ,,განაყოფი“ პარტიების მაგალითზე ჩანს, პარტიის 
,,საქართველოსთვის“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაც პარტიული იდენტობის 
საკითხი იქნება. ბიძინა ივანიშვილს ხშირად უხსენებია ,,კონსტრუქციული ოპოზიციის“ 
შექმნის აუცილებლობა. ამ ფონზე, გახარიას პარტიის პოლიტიკურ არენაზე გამოსვლა 
საეჭვოდ ემთხვევა ივანიშვილის ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებას  ახალი 
ოპოზიციური ძალის გამოჩენის შესახებ, რომელსაც ექნებოდა ძალა ,,ქართულ ოცნება“ 
ოპოზიციაში გადაეყვანა. გარდა ამისა, მას შემდეგ რაც გიორგი გახარიამ პოლიტიკაში 
დარჩენის შესახებ გამოაცხადა, ივანიშვილის გარემოცვის მიერ მართულმა Facebook 
გვერდმა ,,ბიძინა ივანიშვილი და მედია“ სახელი შეიცვალა და „გახარია და მედია“ გახდა 
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(ჩიჩუა 2021). აღნიშნულ ფაქტორთა თანხვედრა ლეგიტიმურ საფუძველს ქმნის, რომ 
საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა პარტია ,,საქართველოსთვის“ არა დამოუკიდებელ 
პარტიად, არამედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ პროექტად აღიქვას. დამოუკიდებელი 
პარტიული იდენტობის შექმნის მიზნით, გიორგი გახარიას არც წარსულში გამოუყენებია 
შესაძლებლობა, მკვეთრად დაპირისპირებოდა დედა პარტიას. მართალია, გიორგი გახარიამ 
პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 2021 წლის 18 თებერვალს დატოვა ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერის, ნიკა მელიას დაპატიმრების საკითხზე გუნდის 
საერთო პოზიციასთან შეუთანხმებლობის მიზეზით (Civil.ge 2021b), თუმცა ხმები მისი 
შესაძლო გადადგომის შესახებ მანამდეც ვრცელდებოდა და რთული სათქმელია, მისი 
გადადგომის მიზეზი მართლაც გუნდთან პრინციპული შეუთანხმებლობა იყო, თუ მან ამ 
ნაბიჯით პოლიტიკური სიცოცხლე გაიხანგრძლივა. ამავდროულად, გიორგი გახარიას 
განცხადება, ,,ვერთიანდებით საქართველოსთვის, მაგრამ არავის წინააღმდეგ“ ბუნდოვანს 
ხდის პარტიის პოზიციას, დაუპირისპირდება თუ არა ის ღიად ბიძინა ივანიშვილის გუნდს. 
გარდა ამისა, პარტიის პრეზენტაციის დროს, მთავრობაში არსებულ კორუფციულ 
პრაქტიკაზე საუბრისას, გიორგი გახარიას არ დაუსახელებია რაიმე კონკრეტული ფაქტი ან 
კორუმპირებული თანამდებობის პირები, რაც პოტენციური ამომრჩევლისთვის 
დამაჯერებელს გახდიდა მის პოზიციას დედა პარტიასთან იდეოლოგიურ და პოზიციურ 
საკითხებზე შეუთავსებლობის შესახებ.  
 
პარტიისთვის, ასევე, გამოწვევად შეიძლება ჩაითვალოს კონკრეტული პოზიციური ნიშის არ 
ქონა. პარტიამ ძირითად პროგრამულ საკითხებად წარმოადგინა უსაფრთხოება, 
დემოკრატია, მართლმსაჯულების და განათლების სისტემების განვითარება. ამასთან, 
გახარიამ ქვეყანაში გავრცელებული სიღარიბე პრივილეგირებული კლასებში 
დამკვიდრებულ კორუფციას დაუკავშირა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის 
მიმართულებით  პარტიის პოზიცია გამოკვეთა. ,,საქართველოსთვის“ პარტიული მდივნის 
მიერ ინიცირებული საკითხები თითქმის აბსოლუტურ თანხვედრაშია სხვა ქართული 
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების პოზიციებთან და პროგრამებთან და ამ 
თვალსაზრისით ეს პარტია ამომრჩეველს  სიახლეს არ სთავაზობს. 
 
პარტია ,,საქართველოსთვის“, როგორც „განაყოფი პარტიისთვის“, კიდევ ერთი 
მნიშვნელოვანი გამოწვევა შეიძლება იყოს პოლიტიკური მემკვიდრეობისა და ამ 
მემკვიდრეობიდან გამომდინარე პარტიის ლიდერის იმიჯი. ყოფილი პრემიერი და მისი 
გუნდი სხვადასხვა დროს ,,ქართული ოცნების“ საარჩევნო სიით წარმოადგენდნენ 
საქართველოს პარლამენტის წევრებს და იკავებდნენ მაღალ თანამდებობებს ,,ქართული 
ოცნების“ მთავრობაში. პოლიტიკური წარსულის გამო, ოპოზიციური ამომრჩევლის 
თვალში, აღნიშნული ,,განაყოფი“ პარტიის წევრები თავადაც არიან პასუხისმგებელნი იმაზე, 
თუ რატომ ვერ მიაღწია წარმატებას მათმა ყოფილმა პოლიტიკურმა გუნდმა დემოკრატიის, 
უსაფრთხოების, მართლმსაჯულების და განათლების თუ კორუფციასთან ბრძოლის 
მიმართულებით. გარდა ამისა, გახარიას იმიჯი მნიშვნელოვნად არის შელახული 2019 წლის 
20 ივნისის მოვლენების გამო. ამასთან, მისი სახელი უკავშირდება ანაკლიის პორტის 
მშენებლობის შეჩერების საკითხს. 
 
აღნიშნული გამოწვევებიდან გამომდინარე, ნაკლებად სავარაუდოა, გიორგი გახარიას 
პარტია ოპოზიციური პარტიებისთვის გამოწვევად იქცეს მომავალ არჩევნებში. ბუნდოვანი 
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პარტიული იდენტობა, პოლიტიკური მემკვიდრეობის მორალური ტვირთი და 
პოლიტიკური პარტიის ლიდერის შელახული იმიჯი და მეინსტრიმული პოლიტიკური 
პროგრამა არ ქმნის ისეთ ხელსაყრელ პირობებს, რომელიც მომავალი არჩევნების დროს 
ოპოზიციური პარტიების ამომრჩეველს ტრადიციულ არჩევანს შეაცვლევინებს 
,,საქართველოსთვის“ სასარგებლოდ. 
 
აღნიშნული ,,განაყოფი“ პარტიისთვის“ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პრობლემებისა 
და იმ ფაქტორის თანხვედრა, რომ ის სიახლეს წარმოადგენს ქვეყნის პოლიტიკურ ველზე, 
შეიძლება გარკვეულწილად შესაძლებლობად იქცეს. თუმცა, რიგი მიზეზების გამო, 
სავარაუდოა, რომ პარტია ,,საქართველოსთვის“ ამომრჩევლის მხოლოდ გარკვეული 
სეგმენტს მიიმხრობს. აშშ-ის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული 
კვლევით, იმ მოქალაქეთა რიცხვი რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქვეყანა არასწორი 
მიმართულებით ვითარდება 2019 წლიდან გაიზარდა და ამ საერთო რიცხვში ფიქსირდებიან 
,,ქართული ოცნების“ ამომრჩევლებიც (დიაგრამა 1). 

 
დიაგრამა 1. ქვეყნის მიმართულება 
 

 

 
 

წყარო: ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI). ხელმისაწვდომია: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_December%202020%20Poll_GEO_FINAL.pdf 

 
 

იგივე კვლევით ჩანს, რომ ქვეყნის დაბალი ეკონომიკური განვითარება და სიღარიბე 
ოპოზიციური პარტიების და ,,ქართული ოცნების“ ამომრჩეველის თითქმის ერთნაირი 
პრობლემაა (დიაგრამა 2).  
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დიაგრამა 2. ეროვნული საკითხები 
 

 
წყარო: ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI). ხელმისაწვდომია: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_December%202020%20Poll_GEO_FINAL.pdf 
 
 
აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით, სავარაუდოა, რომ შემდეგ არჩევნებში გახარიას 
პარტიას მხარს დაუჭერს იდეოლოგიურად ,,ქართული ოცნების“ მხარდამჭერი, მაგრამ მათი 
მმართველობის შედეგებით უკმაყოფილო ამომრჩეველი. 
 
ამავდროულად, როგორც საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ისტორია აჩვენებს, 
ორპოლუსიანი პარტიული პოლიტიკით გადაღლილი ამომრჩეველი პატარა  პარტიებს  
შანსს აძლევს. აღსანიშნავია, რომ გახარიამ საკუთარ პარტიულ პროგრამაში პოლიტიკური 
პოლარიზაციისა და შიდა დაპირისპირების დასრულება დაანანონსა და დიდი ალბათობით, 
მისი ეს განცხადება მიიმხრობს პოლიტიკური პოლარიზაციით მობეზრებულ ე.წ. ,,შუაშისტ“ 
ამომრჩეველს.  
 
,,ქართული ოცნების“ ტრადიციული ამომრჩევლის მიმხრობის პერსპექტივის 
გათვალისწინებით, წინ 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნებია და გიორგი გახარიას 
პარტია შეიძლება მნიშვნელოვანი გამოწვევა გახდეს ,,ქართული ოცნებისთვის“. შარლ 
მიშელის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის მიხედვით, თუ 2021 წლის თვითმართველობის 
არჩევნებში ,,ქართული ოცნება“ 43%-ზე ნაკლებ ხმას მიიღებს, საქართველოში ვადამდელი 
საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება (EEAS 2021). მმართველი პარტიის დამფუძნებლის 
(Bidzinia Ivanishvili for Georgia 2021) და მისი ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერის (Civil.ge 
2021c) მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, ასევე, თვალსაჩინოს ხდის ,,ქართული 
ოცნების“ წევრების შიშებს, რომ გახარიას პოლიტიკური პარტია მათ ერთგული 
ამომრჩევლის გარკვეულ ნაწილს დააკარგვინებს. 
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დასკვნა 

 
მემორანდუმში განხილული სხვა ,,განაყოფი“ პარტიების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ 
მნიშვნელოვანი ელექტორალური წარმატებისთვის საჭიროა, ,,განაყოფმა“ პარტიამ 
დამოუკიდებელი პარტიული იდენტობა ადრეულ ეტაპზე ჩამოაყალიბოს და ამ იდენტობის 
მის მთავარ პოლიტიკურ მიზანთან სინქრონიზაცია მოახდინოს. იმ შემთხვევაში, თუ 
გიორგი გახარიას ,,განაყოფი“ პარტიის შექმნის მიზანი, ბიძინა ივანიშვილის გეგმის 
მიხედვით დიდი ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკური ავანსცენიდან გაყვანა და მათ 
ალტერნატიულ ძალად ჩამოყალიბებაა, მოცემული ვითარება ამ გეგმის სასარგებლოდ არ 
მეტყველებს. ისეთი ფაქტორების კომბინაციამ, როგორიცაა პოლიტიკური მემკვიდრეობა, 
ლიდერის იმიჯი და მეინსტრიმული პარტიული პოზიციები, ნაკლებად სავარაუდოა, 
ქართველი ოპოზიციური ამომრჩევლის ტრადიციულ არჩევანში რევოლუციური გარდატეხა 
შეიტანოს. იმ შემთხვევაში, თუ პარტია ,,საქართველოსთვის“ მიზანს ერთ-ერთ სერიოზულ 
ოპოზიციურ ძალად პოზიციონირება წარმოადგენს, ამისთვის საჭიროა, პარტიამ, 
კონკრეტულ, პრობლემურ საკითხებზე აპელირების მეშვეობით რაც შეიძლება, მალე 
გამიჯნოს საკუთარი თავი ,,ქართული ოცნებისგან". თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში 
ძალიან მცირეა ისეთი ,,განაყოფი" პარტიების რაოდენობა, რომელთა გამოცდილებაზე 
დაყრდნობითაც, ქვეყანაში ასეთი ტიპის პარტიების ელექტორალური პერსპექტივის 
განმსაზღვრელი ფაქტორების შესახებ საუბარი მტკიცებით ფორმაშია შესაძლებელი. დრო 
გვაჩვენებს, დამოუკიდებელი პარტიული იდენტობის გარდა, კიდევ რა გარემოებებმა 
შეიძლება იმოქმედოს პარტია ,,საქართველოსთვის" სამომავლო წარმატებასა თუ 
წარუმატებლობაზე. 
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