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ოქტომბერი 2021 

ინტერვიუ ექსპერტთან 
გამოცემა #9 

 

დემოკრატიის დეფიციტი პარტიულ პოლიტიკურ 

სისტემებში 

ინტერვიუ ექსპერტთან - პროფესორ ჟოლტ ენიედისთან  

ინტერვიუს უძღვება სალომე კანდელაკი, პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, GIP 

 

 

“აღმოსავლეთ ევროპაში ალბათობა იმისა, რომ უეცრად ახალი ლიდერი გამოჩნდება და სათავეში ჩაუდგება 

მთელ სახელმწიფოს, ჯერ კიდევ დიდია, რაც პარტიული სისტემის სისუსტის კიდევ ერთი ინდიკატორია.” 

 

 

ჟოლტ ენიედი ამჟამად ოქსფორდის უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

დეპარტამენტში ლევერჰულმის მოწვეული პროფესორია. ამავდროულად იგი ცენტრალური ევროპული 

უნივერსიტეტის (CEU) პოლიტიკური მეცნიერების დეპარტამენტის პროფესორიცაა და იკვლევს პარტიულ 

სისტემებს, პოლიტიკურ დამოკიდებულებებს, პლურალიზმს, ეკლესიისა და სახელმწიფოს 

ურთიერთობებს, რელიგიასა და პოლიტიკას, დე-დემოკრატიზაციას, დემოკრატიზაციას, პარტიულ 

ორგანიზაციას და ავტორიტარიზმს. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში დოქტორი ენიედი 

ხელმძღვანელობდა 13 სადოქტორო და დაახლოებით 80 სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს, იკავებდა 

დეპარტამენტის უფროსის, სადოქტორო სკოლის დირექტორის და 2016-2020 წლებში პრორექტორის 

პოზიციებს. დოქტორი ენიედის განსაკუთრებული ინტერესის სფეროს წარმოადგენს სტრუქტურისა და 

საშუალების ურთიერთქმედება პოლიტიკური განსახვავებების განვითარების პროცესსა და მემარჯვენე 

პოლიტიკურ იდეოლოგიებში. 

 

დოქტორმა ენიედიმ 2003 წელს მიიღო რუდოლფ ვილდენმანის პრიზი, 2004 წელს ბიბოს ჯილდო, ხოლო 

2020 წელს დაჯილდოვდა უნგრეთის მეცნიერთა აკადემიის მიერ. ის ასევე მუშაობდა ვუდრო უილსონის 

ცენტრში, კელოგის ინსტიტუტში (ნოტერ დამის უნივერსიტეტი), ნიდერლანდების მოწინავე კვლევების 

ინსტიტუტში, ევროპულ საუნივერსიტეტო ინსტიტუტში (ფლორენცია, იტალია) და ჯონს ჰოპკინსის 

უნივერსიტეტში.   

 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს პატივი ჰქონდა ზუმის პლატფორმის მეშვეობით ინტერვიუ 

ჩაეწერა დოქტორ ენიედისთან, რა დროსაც მან ევროპულ სახელმწიფოებში პოლიტიკური პარტიული 

სისტემების წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ ისაუბრა.  
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ინტერვიუს განმავლობაში, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკურ პოლარიზაციაზე და 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში პარტიული პოლიტიკური სისტემების მარცხზე პოლიტიკური ცხოვრების 

ინსტიტუციონალიზაციის პროცესში.  

 

GIP: რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატიის 

გამოცდილების ხანგრძლივობა პარტიული 

პოლიტიკური სისტემის მდგრადობის 

თვალსაზრისით? 

 

ჟე: გმადლობთ. გააჩნია როგორ განსაზღვრავთ 

მდგრადობას. თუ მდგრადობაში თქვენ 

გულისხმობთ იმას, რომ რეჟიმი და 

პოლიტიკური სისტემა დემოკრატიის 

ერთგულად რჩება, ცხადია, ეს უფრო მეტად 

მოსალოდნელია ისეთ ქვეყნებში, რომელთაც 

დემოკრატიული წარსული აქვთ. 

გარკვეულწილად, წარსული განსაზღვრავს 

აწმყოს, და ალბათ მომავალსაც. ძალიან ცოტა 

შემთხვევაა იმის, რომ კარგად დამკვიდრებული 

დემოკრატიები დემოკრატიის ნგრევის 

საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ. ბევრს 

საუბრობდნენ ამგვარ სცენარზე აშშ-ში ტრამპის 

პრეზიდენტობის პერიოდში. თუმცა არ 

ვფიქრობ, რომ ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც 

ქვეყანა მართლაც ახლოს მივიდა დემოკრატიის 

ნგრევასთან. იყო პრობლემური შემთხვევები, 

თუმცა, საფრთხე ისეთი დიდი არ იყო, როგორიც 

ზოგიერთს წარმოედგინა. სხვა მხრივ, 

დემოკრატიები, რომლებიც მეცხრამეტე ან მეოცე 

საუკუნის დასაწყისიდან არსებობენ, როგორც 

წესი, საკმაოდ მედეგები არიან. ცხადია, მათ 

შორისაც მოიძებნება შემთხვევები, როდესაც 

პარტიული სისტემა ჩამოიშალა, თუმცა 

დემორკატია მეტნაკლებად ხელშეუხებელი 

დარჩა. მსგავსი შემთხვევა იყო იტალიაში. ეს 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას განიხილავთ 

იტალიის დემოკრატიის საწყისად. თუმცა, იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ დასაწყისად მეორე 

მსოფლიო ომის დასასრული განიხილება, 

იტალია მაინც შედარებით მტკიცედ 

ჩამოყალიბებული დემორკატიაა. და მაინც, 

ქვეყანაში პარტიული სისტემა თითქმის 

ჩამოინგრა 1990-იანი წლების დასაწყისში. 

თუმცა, გადარჩა დემოკრატია. არსებობს 

კითხვები დემორკატიის ხარისხთან 

დაკავშირებითაც. ფერნანდო კასალ ბერტოასთან 

ერთად გამოქვეყნებულ წიგნში ჩვენ ვაჩვენეთ, 

რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შესაძლებელია 

ისეთი ფაქტორების კონტროლი, როგორიცაა 

ეკონომიკური განვითარება, ელექტორალური 

სისტემები და პოლიტიკური რეჟიმების სხვა 

მახასიათებლები, ძლიერი პარტიული 

სისტემების მქონე სისტემის მეტად 

დემოკრატიულობა გარდაუვალი მოცემულობა 

მაინც არ არის, თუკი სიძლიერეში 

სტაბილურობასა და პროგნოზირებადობას 

მოვიაზრებთ.  

 

თუმცა, არსებობს ურთიერთკავშირი ამ ორ 

ფაქტორს შორის, იმ მხრივ, რომ როგორც 

წესისისტემები, რომლებიც ხასიათდებიან 

ოპერირების გარკვეული რეგულარობით, 

წარმოქმნიან უფრო მაღალი ხარისხის 

დემოკრატიას. ეს ძირითადად სხვა 

ფაქტორებზეა დამოკიდებული, რადგან ისეთი 

სისტემები, რომლებიც როგორც წესი მიიჩნევა 

სტაბილურ პარტიულ სისტემებად, საკმაოდ 

მდიდრები არიან, ხასიათდებიან ნაკლები 

უთანასწორობით და უფრო დიდი 

დემოკრატიული წარსულით. შესაბამისად, 

გასაკვირი არ არის, რომ მათ უფრო მაღალი 

ხარისხის დემოკრატია აქვთ. თუმცა, როგორც კი 

დაიწყებთ ამ ფაქტორების კონტროლს, 

განსაკუთრებით კი ეკონომიკური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით, ნახავთ, რომ 

ღარიბ ქვეყნებში უფრო მეტად სტაბილური და 

პროგნოზირებადი პარტიული სისტემა ამცირებს 

დემოკრატიის ხარისხს. არაერთი პოსტ-

კომუნისტური ქვეყანაა ამის თვალსაჩინო 

მაგალითი; აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე 
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სტაბილური და პროგნოზირებადი სისტემები იმ 

ქვეყნებშია, სადაც ორი ან სამი ძირითადი 

პარტიაა, ხოლო დანარჩენი პარტიები 

უმნიშვნელო ადგილს იკავებენ. და ასეთ დროს 

ხშირია, როდესაც მმართველი პარტია 

ძალაუფლების მონოპოლიზებას ახდენს და 

სრულად რიყავს ოპოზიციას. ფორმალურად ეს 

ყველაფერი ჩანს ისე, თითქოს არსებობენ 

ძლიერი პარტიები ძლიერი საზოგადოებრივი 

მხარდაჭერით, თუმცა ეს მაღალი ხარისხის 

დემოკრატიასთან შეუსაბამოა. რეალურად, ეს 

სისტემები (და აქვე შეიძლება განიხილებოდეს 

ზოგიერთი პოსტ-საბჭოთა სისტემა, მაგალითად 

ბალტიის ქვეყნებში) ბევრი პატარა პარტიებით, 

განსაკუთრებული სტაბილურობით არ 

გამოირჩევა. ხშირად ჩნდებიან ახალი პარტიები 

და ქრებიან ძველები. მსგავს სისტემებში, 

შედარებით მაღალი ხარისხის დემოკრატიაა 

ისეთი ავტოკრატიული ტენდენციების გარეშე, 

რაც მთლიან პარტიულ სისტემას ახასიათებს. 

 

GIP: შესაძლებელია თუ არა არსებობდეს სხვაობა 

ამომრჩევლის მოქმედებასა და პოლიტიკური 

ელიტების დღის წესრიგს შორის? თუ ეს ასეა, 

შესაძლოა იგი პოლიტიკური პოლარიზაციის 

გამომწვევი მიზეზი იყოს? 

 

ჟე: ეს კითხვა ორ სხვადასხვა ფენომენს ეხება: 

წარმომადგენლობის ხარისხი და პოლარიზაცია 

და ამ ორ ფენომენს შორის საინტერესო კავშირია. 

პარტიებს და უფრო ზოგადად, პოლიტიკურ 

ელიტებს ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგან 

განსხვავებული სურვილები და პრიორიტეტები 

აქვთ და ეს შეიძლება ჩაითვალოს დემოკრატიისა 

და წარმომადგენლობის პრობლემად. თუმცა, 

იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რა მიიჩნევა დიდ 

განსხვავებად. თუკი შევხედავთ ევროპული 

სახელმწიფოების უმეტესობაში პარტიებისა და 

მოქალაქებბის მემარჯვენე-მემარცხენე 

ორიენტაციას, განსხვავება არც ისე დიდია. 

როგორც წესი, ამომრჩევლებს იმავე მემარცხენე-

მემარჯვენე პოზიციებზე არიან, რაზეც 

პარტიები. თუმცა, ისიც მართალია, რომ 

ამომრჩევლებსა და პარტიებს ხშირად 

სხვადასხვა საკითხები აწუხებთ. მათ სხვადასხვა 

პრიორიტეტები აქვთ. ევროპაში ზოგადი 

ტენდენციაა, რომ ამომრჩეველი მემარცხენე 

ეკონომიკური პოლიტიკაში უფრო დოვლათის 

გადანაწილებით არის დაინტერესებული, მაშინ 

როდესაც ამ თვალსაზრისით ელიტები უფრო 

მემარჯვენეები არიან. თუმცა, ხშირად ამის 

საპირისპირო ტენდენციები იკვეთება 

კულტურულ საკითხებში: პარტიები, გარკვეულ, 

ნაკლებად კონსერვატიულია საკითხებთან 

მიმართებით, ნაკლებად ავტორიტარულები 

არიან ამომრჩევლებთან შედარებით. ეს 

ნაწილობრივ იმის შედეგია, რომ პარტიული 

ელიტა სოციალური ელიტის ნაწილი, ხოლო 

სოციალური ელიტა უფრო მეტად 

განათლებულია და როგორც წესი, მეტი 

განათლება უფრო პროგრესულ შეხედულებებს 

წარმოშობს. და არ ვარ დარწმუნებული, რომ 

ამომრჩევლებსა და ელიტას შორის განსხვავება 

ან ნაპრალი აუცილებლად პრობლემაა.  

 

თუმცა, მართალია, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს 

განსხვავება უფრო მცირეა თუ სისტემა უფრო 

მეტად პოლარიზებულია. ეს ხდება მაშინ, 

როდესაც საზოგადოებაში არსებობს ერთი 

ფუნდამენტური სოციალური კონფლიქტი, 

რომელიც მემარცხენე და მემარჯვენე მხარეს 

შორის დიდ ნაპრალს წარმოშობს. შედეგად, 

შედარებით ჰომოგენური ჯგუფები ერთმანეთის 

წინააღმდეგ იბრძვიან და ამდენად, განსხვავება 

მოცემული პარტიის ამომრჩეველსა და ელიტას 

შორის არც ისე დიდია. თუმცა, ამავდროულად 

შესაძლოა თვითონ სისტემა გახდეს 

არამდგრადი, რადგან მემარცხენე და მემარჯვენე 
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ფრთებს შორის უზარმაზარი ნაპრალია, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ მემარცხენეებისა და 

მემარჯვენეების ჩანაცვლება სხვა ისეთი 

იარლიყით შეიძლება, რაც მოცემულ ქვეყანას 

შეესაბამება. ამდენად, სასურველი გამოსავალია 

დეპოლარიზებული სისტემა, სადაც 

პოლიტიკურ აქტორებს ერთმანეთთან საუბარი 

და კომპრომისის მიღწევა შეუძლიათ. ეს 

შესაძლოა რადიკალურად განწყობილ 

მოქალაქეებში, რომელთაც რევოლუციური 

ცვლილებები და ოპოზიციის თავიდან მოშორება 

სურთ, ფრუსტრირებას იწვევდეს. თუმცა, 

ვფიქრობ, რომ ზოგადად კომპრომისი და ერთად 

მუშაობის უნარი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია. სავარაუდოდ, ეს ისაა, რაზეც 

საქართველოში მიმდინარე მოვლენები 

მიგვანიშნებს, რომ თუკი არ არსებობს ნდობა 

სხვადასხვა ბანაკის ელიტებს შორის, მაშინ 

მთლიანად სახელმწიფო ვერ იფუნქციონირებს 

სათანადოდ. 

 

GIP: რამდენად საფუძვლიანია ხშირად 

მოსმენილი მოსაზრება, რომ კლასიკური 

პოლიტიკური იდეოლოგიები აქტუალური აღარ 

არის? 

 

ჟე: არიან ანალიტიკოსები, რომლებიც 

დარწმუნებულნი არიან, რომ იდეოლოგიებმა 

მნიშვნელობა დაკარგეს და რომ ისინი სრულად 

გაქრნენ, რომლის მიზეზი ნაწილობრივ ისიცაა, 

რომ პოლიტიკოსები ძალიან პრაგმატულები 

გახდნენ; რომ ისინი ყურადღებას მხოლოდ 

საზოგადოებრივ გამოკითხვაზე ამახვილებენ და 

პრინციპები აღარ გააჩნიათ; და რომ კომუნიზმი, 

როგორც ალტერნატივა თითქმის გამქრალია. არ 

არსებობენ არც ისეთ პოლიტიკური აქტორები, 

რომლებიც მხარს უჭერენ რაიმე ფორმის 

კორპორატიულ ფაშისტურ სისტემას. თუმცა, მე 

მაინც მიმაჩნია, რომ იდეოლოგიები ჯერ კიდევ 

მნიშვნელოვანია. ისინი ბევრ ქვეყანაში 

შეიცვალა და საინტერესოა ის, თუ როგორ 

შეიცვალნენ ისინი ზოგიერთ შემთხვევაში. თუკი 

შევხედავთ დასავლეთ ევროპას, შთამბეჭდავია 

ენვირონმენტალისტების მოძლიერება  და ის, 

თუ რამდენი კლასიკური სოციალისტური 

პარტია ჩამოშორდა მარქსისტულ პერსპექტივას, 

რანდენად უფრო პრაგმატულები გახდნენ და 

რამდენად მეტ ყურადღებას ამახვილებენ 

განათლებული კლასების საჭიროებებზე მუშათა 

კლასისგან განსხვავებით. ასევე შესამჩნევია 

ტრანსფორმაცია მემარჯვენე ფრთაში. ამის 

მიზეზი ძირითადად დასავლეთში შეცვლილი 

დამოკიდებულებებია. ამდენად, უკვე სრულიად 

ნორმალურია ვიხილოთ ქრისტიან 

დემოკრატიული კონსერვატორი 

პოლიტიკოსები ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების 

დამცველად. და ბევრი სხვა მორალური საკითხი, 

რასაც ადრე მემარცხენეები უჭერდნენ მხარს, 

ახლა მემარჯვენეებისთვისაც მისაღებია. 

ამავდროულად, შეინიშნება უარყოფითი 

რეაქციები პროგრესული რეფორმების, 

ლიბერალ დემოკრატიული რეფორმების და 

ძლიერი მმართველების მიმართ, ისევე, როგორც 

წინააღმდეგობა გლობალიზაციისა და 

იმიგრაციის, მიმართ და ამავდროულად მეტი 

მხარდაჭერა ეკონომიკური 

პროტექციონიზმისადმი. და [ეს ყველაფერი] 

ჩვენი ბაზრის დასაცავად და შიდა საკითხებზე 

გლობალური კონკურენციის გავლენის თავიდან 

ასარიდებლად. რიგ შემთხვევებში, 

ძლიერდებიან ანტი-ლიბერალური და 

არალიბერალური ჯგუფები და ისინი, 

წარსულისგან განსხვავებით, ახლა უფრო 

წარმატებულები არიან.  

 

ეს ყველაფერი დასავლურ არჩევნებს, 

მაგალითად იტალიაში და ნაწილობრივ 

საფრანგეთში, ძალიან საინტერესოს ხდის. არის 
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შანსი, რომ ერთ არჩევნებზე რადიკალურმა 

მემარჯვენე ძალამ გაიმარჯვოს და ეს ახლა 

დიდი ცვლილება იქნება. აღმოსავლეთ ევროპაში 

ცხადია განსხვავებული ვითარებაა, რადგან 

აღმოსავლეთ ევროპელები მეორე მსოფლიო 

ომის შემდგომი კლასიკური იდეოლოგიური 

დებატების ნაწილი არ იყვნენ. აღმოსავლეთ 

ევროპაზე უმნიშვნელო გავლენა ჰქონდა იმას, 

თუ როგორ მოხდა ქრისტიან დემოკრატების 

მოდერნიზაცია, სოციალისტების მიერ 1968 

წლის სტუდენტური რევოლუციის 

მემკვიდრეობის შეთვისება. აღმოსავლეთ ევროპა 

ამ დებატების მონაწილე არ იყო. და ნაწილობრივ 

ამ მიზეზით, სხვადასხვა კონფიგურაციები 

მივიღეთ. ერთი მხრივ, ცენტრისტული 

პოპულიზმის საინტერესო ფენომენი იკვეთება. 

არსებობენ პოლიტიკური მეწარმეები, 

რომელთაც არ გააჩნიათ იდეოლოგია, მაგრამ 

ცდილობენ პოლიტიკური კარიერის გაკეთებას 

იმის მტკიცებით, რომ ელიტა კორუმპირებულია 

და რომ ისინი ამ კორუმპირებულ ელიტას 

ებრძვიან. სწორედ ამიტომ სჭირდებათ მათ 

მთელი ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. ასევე 

არიან დამწყები ფუნდამენტალისტი ჯგუფები, 

ზოგიერთი რელიგიური წარსულით. როგორც 

წესი, ისინი ქრისტიანები არიან და ძველი 

კონსერვატული ტრადიციების აღდგენას 

ცდილობენ. ბევრია ქსენოფობიაც, რომელიც არ 

მსუბუქდება დასავლეთის მსგავსი 

პოლიტკორექტულობით. აღმოსავლეთ 

ევროპაში ჯერ კიდევ ნახავთ ღიად რასისტულ, 

ანტი-სემიტურ ან დისკრიმინაციულ რიტორიკას 

პარლამენტში, მედიაში და მთავრობაში. 

ამდენად, გარკვეულწილად, აღმოსავლეთში 

ალტერნატივების უფრო ფართო არეალია, 

რადგან დასავლეთში ერთგვარი კონსესუსია 

ჩამოყალიბებული იმასთან დაკავშირებით, თუ 

რა არის დაშვებული დემოკრატიულ დებატებში 

და რა ტიპის არგუმენტებია არასწორი. ცხადია, 

მსჯელობენ დებატების საზღვრებზე, თუმცა, ამ 

საკითხებთან მიმართებით დასავლეთში უფრო 

მტკიცე კონსენსუსია აღმოსავლეთთან 

შედარებით, სადაც მსგავსი ნორმების 

კრისტალიზაციისთვის საკმარისი დრო არ იყო. 

ამდენად, ამ გარემოში შესაძლოა რადიკალური 

ალტერნატივებიც გაჩნდეს. 

 

GIP: რა არის რეალური მამოძრავებელი ძალა 

პოლიტიკური პარტიების უკან? 

 

ჟე: როდესაც ამ ქვეყნებს ადარებთ, უნდა 

გესმოდეთ, რომ აუცილებელია სხვადასხვა 

ქვეყანაში სხვადასხვა საკითხის განხილვა. 

შესაძლებელია ზოგ ქვეყანაში პარტიები არ 

განსხვავდებოდნენ მაგალითად საგადასახადო 

პლიტიკის თვალსაზრისით: გადასახადები 

მაღალი უნდა იყოს თუ დაბალი. მაგრამ 

განსხვავდებოდნენ სხვა საკითხებთან 

მიმართებით. ამდენად, არ არის აუცილებელი 

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში იგივე 

მოდელის გამოყენება, რაც დასავლეთ ევროპის 

იდეოლოგიის კვლევისას გამოიყენება.  

 

ვფიქრობ, მართალია ის, რომ იდეოლოგიური 

სტრუქტურები ახალ დემოკრატიებში 

დასავლეთ ევროპის მიღმა ნაკლებად 

რელევანტურია. ამის ბევრი მიზეზი არსებობს. 

ერთ-ერთი არასაკმარისი დემოკრატიული 

გამოცდლებაა; ის ფაქტი, რომ სამოქალაქო 

საზოგადოება სუსტია. დასავლეთში 

იდეოლოგიები არ წარმოშობილა მხოლოდ 

ელიტების და პოლიტიგური ფიგურების მიერ, 

მათ უკან მასობრივი ორგანიზაციები, სავაჭრო 

კავშირები და სხვა დიდი ორგანიზაციები 

იყვნენ, რომლებიც მილიონობით წევრს 

აერთიანებდა და ამ ორგანიზაციებში ხალხი 

სხვადასხვა სოციალურ საკითზე შესაფერის 

პოზიციებზე მსჯელობდა. ამდენად, არსებობდა 
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ისეთ განათლება, რომელიც მხოლოდ სკოლაში 

მიღებულ განათლებას სცდებოდა. თუმცა, 

სკოლებშიც კი, დასავლეთში როგორც წესი 

უფრო მეტადაა სამოქალაქო განათლების 

საკითხები [ინტეგრირებული] სხვა ქეყნებთან 

შედარებით. ამდენად, [საზოგადოებაში] 

პოლიტიკის უფრო სიღრმისეული აღქმაა. 

ქარიზმატული ლიდერის როლიც როგორც წესი 

დასავლეთში უფრო სუსტი და პარტიული 

ორგანიზაციები უფრო დემოკრატიულია. 

აღმოსავლეთში პოლიტიკური მეწარმეების 

ელიტარული წრეები, გაუმჭვირვალედ 

მოპოვებული რესურსების საშუალებით 

ახერხებენ პოლიტიკური პარტიების მიტაცებას. 

და შემდეგ მთავარი საკითხია ის, თუ რომელი 

დაჯგუფება და რომელი კლიენტურა შეძლებს 

სახელმწიფო ძალაუფლების მიტაცებას. ეს ის 

საკითხია, რაზეც მედიას ძლიერი გავლენა არ 

აქვს. მედიას არ შეუძლია პოლიტიკოსების 

კონტროლი, მაშინ როდესაც მედიაც 

პოლიტიკოსების ხელშია. ხშირად ეს იქ ხედება, 

სადაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

გაურკვევლობაა, რა დროსაც ხალხი ძირითადად 

გადარჩენაზე ფიქრობს და უჭირთ საკუთარი 

პოლიტიკური არჩევანისა და პოლიტიკის 

ჩამოყალიბება. 

 

ცხადია, არსებობს კულტურული განსხვავებები 

მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონს შორის. ისე 

ხდება, რომ დასავლეთს იდეოლოგიური 

დებატების ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს. 

მაგალთად, შესაძლებელია ამ დებატების 

საწყისები განმანათლებლობის პერიოდში და 

კონსერვატორებსა და ლიბერალებს შორის 

დებატები მე-18 საუკუნეში მოვიძიოთ. 

მსოფლიოს სხვა კუთხეებში იშვიათად ნახავთ 

მსგავს იდეოლოგიურ დებატებს. და როგორც 

აღვნიშნე, ეს დასავლეთშიც გარკვეულწილად 

შემცირდა იდიოსინკრაზიული, 

სხვადასხვაგვარი შეხედულებების შედეგად. 

თუმცა, ვფიქრობ, რომ ახალი დემოკრატიების 

ვალია პოლიტიკოსებს აიძულონ საკუთარი 

ღირებულებების და ღირებულებებს შორის 

განსხვავებების მკაფიოდ არტიკულირება. თუ 

შესაძლებელია, მედიამ უნდა სცადოს აიძულოს 

პოლიტიკოსები მონაწილეობა მიიღონ 

დებატებში. აუცილებელია იყვნენ ისეთი 

ინტელექტუალები, ვინც პარტიებს 

იდეოლოგიური პაკეტის შექმნაში დაეხმარება. 

ამდენად, პოლიტიკა არ უნდა დარჩეთ 

პოლიტიკურ მეწარმეებს, რომლებიც მხოლოდ 

საკუთარი თავის გამდიდრებით არიან 

დაინტერესებულნი. განხილვებში ჩართულნი 

უნდა იყვნენ ინტელექტუალები, რომლებიც 

იკამათებენ საზოგადოების მოწყობის 

ფუნდამენტურ ალტერნატივებზე და ძირითადი 

ღირებულებების კონკრეტულ პოლიტიკაში 

ასახვის გზებზე. 

 

GIP: რამდენად არის შესაძლებელი ეს 

რადიკალიზაცია დემოკრატიის დეფიციტით 

ავხსნათ? 

 

ჟე: თუკი თქვენ რადიკალიზაციას აღმოსავლეთ 

ან პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში გულისხმობთ, 

როგორც უკვე აღვნიშნე, ეს ნაწილობრივ იმის 

შედეგია, რომ სოციალური ინტელექტუალური 

წინსვლა, რაც დასავლეთში ცივი ომის პერიოდში 

შედგა, აღმოსავლეთში არ მომხდარა. 

მაგალითად, კომუნიზმმა აკრძალა რელიგია და 

ახლა ზოგიერთი რელიგიური აქტორი იმის 

აღდგენას ცდილობს, რაც კომუნიზმამდე იყო. ეს 

მაშინ, როდესაც ზოგიერთ დასავლურ 

სახელმწიფოში ეკლესიის წარმომადგენლებმა 

გაითავისეს ლიბერალური დემოკრატიის 

პრინციპები, რაც ეკლესიისა და სახელმწიფოს 

გაყოფას, ნეიტრალურ სახელმწიფოსა და 

რელიგიურ თავისუფლებას გულისხმობს. 
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მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორია კულტურული 

ცვლილებაც, რომელიც დასავლეთში ძალიან 

სწრაფად მოხდა ბოლო 20-30 წლის მანძილზე. 

და გარკვეულწილად გასაგებიცაა, რომ ევროპის 

ყველა ქვეყანას არ სურს მსგავსი რადიკალური 

ცვლილებები. თუმცა, ისინიც წნეხის ქვეშ არიან, 

რადგან გლობალურ სამყაროში ვცხოვრობთ და 

არსებობს გარკვეული ნორმები, რომელთაც 

გამოხატავს საერთასორისო ორგანიზაცები, 

მაგალითად ოლიმპიადები, ისეთ მუსიკალური 

ფესტივალები როგორიცაა ევროვიზია ან 

ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია, რომელიც 

მოგაფიქრდებათ. ეს საერთაშორისო 

ორგანიზაციები და დიდი კორპორაციები, 

მაგალითად ჰოლივუდი და ეროვნული მედია, 

ხშირად გამოხატავენ და ასახავენ 

ინტელექტუალურ ცვლილებებს დასავლეთში. 

ამდენად, განსხვავებებია მათ ღირებულებებს, 

რომლებიც ბოლო დროს მნიშვნელოვნად 

შეიცვალა და იმ ადამიანების ღირებულებებს 

შორის, რომლებიც წარსულის ნორმების ან სხვა 

სოციალური კონფიგურაციის მიხედვით 

ცხოვრობენ. ამდენად, ვფიქრობ, რომ 

რადიკალიზაცია გარკვეულწილად იმის 

შედეგია, რომ პროგრესული ცვლილება ძალიან 

სწრაფად მოხდა ბევრი ადამიანისთვის. და 

ამავდროულად, ის მოხდა იმ დროს, როდესაც 

გლობალიზაციამ საზოგადოების ბევრი ჯგუფი 

დააზარალა, ან ყველაზე ცოტა სხვა კუთხით 

მოახდინა გავლენა, ზოგიერთი გაამდიდრა, 

ხოლო ზოგიერთი გააღარიბა. ევკონომიკური 

საფრთხის განცდით უკმაყოფილება და 

უთანასწორობა, რომელიც გლობალიზაციაზე და 

სამოქალაქო გლობალიზაციაზე აისახა 

კულტურული ცვლილების მამოძრავებელ 

ძალად ითვლება და ასევე გამოხატავს 

კულტურულ წინააღმდეგობას ახალი ნორმების 

მიმართ.   

 

GIP: რა არის პარტიული სისტემების 

განმასხვავებელი ფორმები დასავლეთ და 

აღმოსავლეთ ევროპაში? 

 

ჟე: ზემოთ აღნიშნულს კიდევ ერთს 

დავამატებდი. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების 

პარტიებს, დასავლურ პარტიებთან შედარებით, 

ჯერ კიდევ სუსტი საზოგადოებრივი ფესვები და 

საზოგადოებასთან სუსტი ორგანიზაციული ბმა 

აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში 

პარტიების ძალიან მცირე რაოდენობაა, მათ 

აღმოსავლეთთან შედარებით, ჯერ კიდევ აქვთ 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან ასე თუ ისე 

მყარი კავშირი. ეს ნაწილობრივი აღმოსავლეთის 

არასტაბილურობის შედეგია. იმის ალბათობა, 

რომ აღმოსავლეთში უეცრად ახალი ლიდერი 

გამოჩნდება და სათავეში ჩაუდგება მთელს 

სახელმწიფოს, ჯერ კიდევ დიდია. ეს პარტიული 

სისტემის სისუსტის კიდევ ერთი ინდიკატორია. 

 

GIP: შეგიძლიათ შეადაროთ პოსტ-საბჭოთა 

პარტიული სისტემა სხვა რეგიონის პარტიულ 

სისტემებს? 

 

ჟე: ყველა პოსტ-კომუნისტურ ქვეყანის 

პრობლემა [ერთი ორად] უნდა გამრავლდეს, 

თუკი საბჭოურ მემკვიდრეობაზე ვსაუბრობთ. 

თუმცა, ცხადი განსხვავებებია ბალტიის 

ქვეყნებსა და საქართველოსა და სომხეთის 

მსგავს ქვეყნებს შორის. როდესაც სამე ეხება 

პარტიული სისტემის დახურულობას, 

აღმოსავლეთ ევროპაში სისტემა უფრო 

დახურულია. პოსტ-კომუნისტურ და არა-

საბჭოთა პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში 

იშვიათად შეხვდებით სისტემებს, სადაც ასე 

სტაბილურად დომინირებს რამდენიმე 

გავლენიანი აქტორი. პოლარიზაციის მსგავსი 

მაგალითებია ჩემი აზრით საქართველოში და 
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მაკედონიაში, განსაკუთრებით ბალკანეთში, 

მაკედონიაში, მონტენეგროში, ალბანეთში და 

გარკვეულწილად უნგრეთში. ეს ის 

შემთხვევებია, როდესაც პოლარიზაციის 

ხარისხი მაღალია, თუმცა შედარებით 

სტაბილური გარემო სადაც არც ერთ 

სამთავრობო პარტიას არ შეუძლია მართვა ისე, 

როგორც ეს ოპოზიციისთვის იქნებოდა მისაღები 

და რაღაც ფორმით საზოგადოების პოლიტიკურ 

ინტეგრაციამდე შეუძლია მიიყვანოს. ამ მხრივ, 

არსებობს რაღაც განსაკუთრებული ფენომენი, 

თუმცა ეს არ არის კონკრეტულად პოსტ-საბჭოთა 

ფენომენი. ეს ის ფენომენია, რომელიც 

ახასიათებს ზოგიერთ პოსტ-საბჭოთა ქვეყანას 

და ზოგიერთ არა პოსტ-საბჭოთა ქვეყანას.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 

ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 

დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის 

პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით.  

 

პუბლიკაცია გამოცემულია ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის მიერ 

საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. 

შესაბამისად, ფონდი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი არ არიან პასუხისმგებელნი მასალის 

შინაარსზე. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

 

საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, ინტერვიუ ექსპერტთან - პროფესორ პროფესორ ჟოლტ ენიედისთან, გამოცემა 

#9, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ოქტომბერი, 2021. 
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