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რეზიუმე 

ინტერნეტიზაციის სწრაფმა განვითარებამ  და საზოგადოების მხრიდან ხელისუფლების მეტი 

გამჭვირვალობის მოთხოვნილების ზრდამ განავითარა იდეა ელექტრონული მმართველობის შესახებ.  

ელექტრონული მმართველობის განვითარება დღეს უკვე გლობალური ტენდენციაა. განვითარებასთან 

ერთად შეიცვალა ხელისუფლების მიდგომები ელექტრონული მმართველობის მიმართ - თუ წარსულში 

მისი მთავარი ფუნქცია სახელისუფლებო რეფორმების შესახებ მოქალაქეების ინფორმირება იყო,  დღეს 

მისი მთავარი გამოწვევა საჯარო პოლიტიკის პროცესებში მოქალაქეთა თანამონაწილეობის ზრდაა. 

აღნიშნული ნაშრომის მიზანია, საქართველოს მაგალითზე, შევისწავლოთ ელექტრონულ მმართველობაში 

არსებული ვითარება და გამოწვევები, განსაკუთრებით  მოქალაქეთა თანამონაწილეობის კუთხით. 

საკვლევი კითხვები კი შემდეგია: შეუძლიათ თუ არა მოქალაქეებს ჩაერთონ ელექტრონულად საჯარო 

პოლიტიკის პროცესებში, ჰქონდეთ კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და რამდენად შეუძლიათ მათ 

საკუთარი ინიციატივები მიაწოდონ ადგილობრივ თვითმმართველობას თუ ხელისუფლებას. პრობლემა 

გაანალიზებულია როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე. კვლევის 

პროცესში შევისწავლეთ როგორც ყველა თვითმმართველი ორგანოს (12 თვითმმართველი ქალაქის, 59 

გამგეობის, 71 საკრებულოს) ვებ-გვერდი, ასევე, გამოვკითხეთ მონაცემთა გაცვლის ეროვნული სააგენტოს 

მიერ შექმნილი ელექტრონული მმართველობის პორტალის - My.gov.ge-ის მომხმარებლები (N=74). 

პარადოქსულია, მაგრამ მოქალაქეთა თანამონაწილეობის გაზრდა ხელისუფლების დღის წესრიგის ერთ-

ერთი შემადგენელი ნაწილია, თუმცა, კვლევის შედეგები მოწმობს, რომ ელექტრონული მმართველობის 

შემთხვევაში, ხელისუფლება არ იყენებს მის უნიკალურ შესაძლებლობებს, გაზარდოს მოქალაქეთა 

ელექტრონული თანამონაწილეობა, შესაბამისად, ელექტრონული სერვისები მოქალაქეთა 

თანამონაწილეობას მინიმალურ დონეზეც კი ვერ უზრუნველყოფენ.   

 

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მმართველობა; ინფორმირებულობა; ელექტრონული 

თანამონაწილეობა; მომსახურება; 

 

შესავალი 

ელექტრონული მთავრობის კონცეფცია XX საუკუნის ბოლო ათწლეულებში წარმოიშვა, მას შემდეგ, რაც 

მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები წააწყდნენ სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების მუშაობის 

ეფექტურობის პრობლემას, რაც გამოიხატებოდა სახელმწიფო აპარატის დიდ დანახარჯებში, არასწორ 

მართვაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაჭიანურებაში. ხელისუფლების 

ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად აუცილებელია უზრუნველყოფილი იყოს მისი საქმიანობის 

შესახებ დეტალური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, რისი მიღწევის ერთ-ერთ გზას ინტერნეტ 

რესურსების სწორად გამოყენება წარმოადგენს.  

ინტერნეტის განვითარების პარალელურად ვითარდებოდა იდეა ელექტრონული მმართველობის შესახებ. 

დასაწყისში მისი ძირითადი ფუნქცია იყო ინფორმაციის გაცვლა. მოგვიანებით კი კომპიუტერიზაციის და 

ინტერნეტიზაციის მზარდმა პროცესმა დააჩქარა ზოგიერთი დასავლური დემოკრატიის გადასვლა 

ელექტრონულ მმართველობაზე. განვითარებულ სახელმწიფოებში, სადაც მოსახლეობის 
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კომპიუტერიზაციის დონე მაღალია და ქვეყანა დემოკრატიულ ღირებულებებს ეფუძნება, ხელისუფლება 

ცდილობს უფრო და უფრო განავითაროს ელექტრონული სერვისები,  რადგან, საზოგადოდ, ის 

ასოცირდება მოსახლეობის პროგრესთან და მათი სოციო-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებასთან, 

ამავდორულად მცირდება ბიუროკრატიული ელემენტები. თუმცა, უკანასკნელ პერიოდში ისეთ 

სახელმწიფოებშიც კი, სადაც კომპიუტერიზაციის დონე არც ისე მაღალია, მაგრამ ქვეყანა ისწრაფვის 

დემოკრატიის განვითარებისაკენ, ხელისუფლება ცდილობს  შემოიღოს ელექტრონული მმართველობის 

სისტემა, რადგან მიჩნეულია, რომ ის უფრო მეტად აჩქარებს დემოკრატიზაციის პროცესს.  

ელექტრონული მმართველობის განვითარებას ხელი შეუწყო ინტერნეტის პრივატიზაციამ. 

ელექტრონული გზით პროდუქციის გაყიდვის წარმატებულმა მცდელობამ (მაგ: ,,Amazon“, ,,Ebay” და ა.შ) 

ბიძგი მისცა სახელმწიფოებსაც, რომ შეეთავაზებინათ საკუთარი ,,პროდუქტი“ მოსახლეობისთვის; 

იქნებოდა ეს სხვადასხვა სახის ცნობის, დოკუმენტების, ლიცენზიის აღება, თუ სახელმწიფო ტენდერში 

მონაწილეობა (ნაფეტვარიძე, 2014). 

იმის დასამტკიცებლად, თუ როგორ შეამცირა საბიუჯეტო ხარჯები ელექტრონული მმართველობის 

დანერგვამ, ესტონეთის შემთხვევა შეიძლება განვიხილოთ. ესტონეთი პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყანაა, 

რომელმაც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში არაერთი რეფორმა გაატარა ელექტრონული 

მმართველობის კუთხით, უმთავრესი რეფორმა კი მოსახლეობის ინტერნეტიზაციას ეხებოდა, 2012 

წლისთვის ესტონეთმა შეძლო ის, რომ სოფლის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი (70%) უზრუნველყოფილი 

იყო ინტერნეტით. ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლა აქტიურად  2000 წლიდან დაიწყო; 

თავდაპირველად ეს იყო ნაბეჭდი დოკუმენტაციიდან გადასვლა ელექტრონულ დოკუმენტაციაზე, რითაც 

ესტონეთმა შეძლო წელიწადში ასი ათასობით ევროს დაზოგვა მოეხერხებინა (European Commission, 2016). 

საქართველო 2011 წლიდან შეუერთდა „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ პროგრამას. პროგრამა 

ნებაყოფლობითი საერთაშორისო ინიციატივაა ტექნოლოგიების გამოყენებით ხელისუფლების 

ეფექტურობის გასაზრდელად. საქართველომ ამ პროგრამაში ჩართვით საერთაშორისო საზოგადოების 

წინაშე აიღო რამდენიმე ვალდებულება, რომელთა შესრულება უზრუნველყოფს ღია და ეფექტური 

მმართველობის განხორციელებას. საქართველოს მიზანია ქვეყანაში ელექტრონული კომუნიკაციების 

დანერგვა/განვითარება, ციფრული მაუწყებლობის ჩამოყალიბება, შესაბამისი ვებ-გვერდების 

ფუნქციონირება, რომლებიც დააკმაყოფილებს ელექტრონული მმართველობის არსებობისთვის შესაბამის 

სტანდარტებს. მიუხედავად ამ პროექტის ფარგლებში გატარებული არაერთი რეფორმისა, ელექტრონული 

სერვისების მიმართ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე დაბალია, ამას ადასტურებს ერთ-ერთი 

კვლევა, რომელიც ეხებოდა ელექტრონული მმართველობის პირობებში ბიუროკრატიული აპარატის 

ფუნქციონირების ეფექტურობას. კვლევის თანახმად, ,,ელ-სერვისების შემოღება მოსახლეობისათვის 

სასურველი და გამარტივებასთან ასოცირებულია, ელ-მმართველობამ დროის დაზოგვის კუთხით შედეგი 

უკვე მოიტანა, მაგრამ მოქალაქეთა ინფორმირების დონე დაბალია,  შესაბამისად, ელ-სერვისების 

მოხმარების დონეც მცირეა. მონაცემთა გაცვლის სააგენტო კი ელ- მმართველობის თანმდევ სირთულეებსა 

და მეტი ბიუროკრატიის საჭიროებაზე ამახვილებს ყურადღებას“ (ჭრიკიშვილი, 2016). 
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2015 წლის გაეროს მონაცემების თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის 45,2%-თვის ინტერნეტი 

ხელმისაწვდომია (Central Intelligence Agency). შესაბამისად, საჯარო სამსახურების ვებ-გვერდების არსებობა 

უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვან დატვირთვას იძენს.  

მოქალაქეთა თანამონაწილეობის ზრდა და აქტიური მოქალაქეობრივი კულტურის ჩამოყალიბება 

ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს პრერეკვიზიტია. ელექტრონულ მმართველობას, გარდა 

მოსახლეობის ინფორმირების გაზრდისა, ის უპირატესობაც გააჩნია, რომ ქმნის პლატფორმას, სადაც 

შესაძლებელი იქნება საჯარო პროცესებში მოქალაქეთა თანამონაწილეობის ზრდა. 

მნიშვნელოვანია იმის შესწავლა, თუ რამდენად შეუძლიათ მოქალაქეებს ელექტრონულად მიიღონ 

მონაწილეობა საჯარო პოლიტიკის პროცესებში და შეძლონ საკუთარი მოსაზრებებისა თუ ინიციატივების 

ხელისუფლებამდე მიტანა, აღნიშნული ნაშრომი სწორედ ამ საკითხის შესწავლას ისახავს მიზნად. 

კვლევის მთავარი ამოცანაა ელექტრონული პორტალის, my.gov.ge–ისა და ადგილობრივი თვითმმართელი 

ორგანოების ვებ-გვერდების მაგალითზე გაანალიზდეს, რას სთავაზობს ხელისუფლება ელექტრონული 

მმართველობის სახით მოსახლეობას და როგორია ამ სერვისებისადმი მოქალაქეების ნდობა, 

გამოყენებადობა და დამოკიდებულება.  კვლევაში ძირითადი აქცენტი მოქალაქეთა ელექტრონული 

თანამონაწილეობის საკითხს ეხება.  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა  

ადგილობრივ დემოკრატიასა და სოციალურ კაპიტალს შორის ურთიერთკავშირი პირველად რობერტ 

პატნემმა შენიშნა (პატნემი, 1993). ეს იყო ერთგვარი გადამოწმება იმისა, რომ დემოკრატიზაციის პროცესი 

შესაძლოა განსხვავებულად მიმდინარეობდეს რეგიონების მიხედვით, ამ განსხვავების ერთ-ერთი 

ფაქტორი კი არის სამოქალაქო საზოგადოების განსხვავებული ფორმების ჩამოყალიბება. სხვა ავტორები, 

როგორებიც არიან ლოვნდესი და უილსონი, ამბობენ, რომ ინსტიტუციურ მექანიზმებს აქვთ 

განსაკუთრებული ზეგავლენა სოციალურ კაპიტალზე და სოციალური კაპიტალი შეიძლება გაიზარდოს 

კარგად მოწყობილი ინსტიტუციების პირობებში. მათი აზრით სოციალური კაპიტალის ,,სპონტანური, 

ბუნებრივი და ავტონომიური“ განვითარება არ არის მოსალოდნელი. მოსალოდნელია, რომ სოციალური 

კაპიტალი განავითაროს  მოქალაქეთა თანამონაწილეობის ზრდამ, რაც შესაძლებელია მოხდეს მათი 

ინსტიტუციებში ინტერვენციის ხარჯზე. (Lowndes, Y; Wilson, D;, 2000).  არიან ავტორები, რომლებიც 

მოქალაქეთა თანამონაწილეობის ზრდას ლეგიტიმაციის ხარისხს უკავშირებენ (Webler, T; Tuler, S;, 2000). 

ადგილობრივი მმართველობის პოლიტიკური და ადმინისტრაციული სისტემა მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული სამოქალაქო მონაწილეობასთან, რომელიც ინდივიდუალური და კოლექტიური 

აქტორების მოქმედების ხარისხს უკავშირდება. ხელისუფლებას, რომელსაც ნამდვილად სურს 

დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნა, მოეთხოვება განსაზღვროს დინამიკა მოქალაქეებსა და 

პოლიტიკურ სისტემას შორის. მაქსიმალურად ჩართოს მოქალაქეები ამ პროცესებში, ჩამოაყალიბოს 

ინფორმაციული საზოგადოება. თუმცა, მოქალაქეთა თანამონაწილეობის გაზრდის ერთგვარი 

საფუძვლებია ის, რომ საჯარო მართვის პროცესები იყოს გამჭვირვალე, არაიერარქიული და 

მაქსიმალურად იყოს გაზრდილი კომუნიკაცია მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის.  
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1. მოქალაქეთა თანამონაწილეობა 

მოქალაქეთა მონაწილეობა სამოქალაქო ცხოვრებაში ყოველთვის იყო აქტიური დისკუსიის საგანი. ხშირად 

მას განმარტავენ, როგორც მოქალაქეთა ქმედებას, რომელიც გავლენას ახდენს პოლიტიკური 

გადაწყვეტილების მიღებაზე (Nagel, 1983), ან როგორც ქმედებას, რომელიც აერთიანებს მოქალაქეების 

მოთხოვნებსა და ღირებულებებს და აკავშირებს მათ საჯარო ხელისუფლების დღის წესრიგთან 

(Zimmerman, 1986). 

მოქალაქეთა მონაწილეობა პირობითად ორ კატეგორიად შეიძლება დაიყოს: პოლიტიკური მონაწილეობა, 

რაც გამოიხატება არჩევნებში ხმის მიცემით და მოქალაქეთა მონაწილეობა  საჯარო პოლიტიკისა და 

ადმინისტრაციულ პროცესებში. მოქალაქის ნების, ზეგავლენა მოახდინოს პოლიტიკურ 

გადაწყვეტილებებზე, შესაბამისად საჯარო-პოლიტიკურ პროცესებში მოქალაქეთა თანამონაწილეობა 

შეიძლება ორ კატეგორიად დავყოთ: 

ა. პასიური მონაწილეობა, რომელიც მხოლოდ ინფორმაციულ დონეს მოიცავს და გულისხმობს მოქალაქის 

მიერ სახელმწიფო გადაწყვეტილებებსა და რეფორმებზე ინფორმაციის მიღებას და გააზრებას; 

ბ. აქტიური მონაწილეობა, რომელიც შემოიფარგლება კონსესუსის ძიებით კონკრეტულ სოციო-

პოლიტიკურ საკითხებზე. ამავდროულად ყურადღებას აქცევს მთავრობის მოქმედებებს. 

რიჩარდსონმა შემოგვთავაზა სამოქალაქო მონაწილეობის განსამზღვრელი კრიტერიუმები, რომლებიც 

ღირებულებისა და სარგებლის პრინციპს ემყარება (Richardson, 1983). ხელისუფლების მხრიდან 

მონაწილეობის გაზრდის ერთ-ერთი გზაა მოქალაქეებისთვის ღირებული ინფორმაციის მიწოდება იმის 

შესახებ, თუ როგორ და რა ფორმით უნდა მიიღონ მონაწილეობა მოქალაქეებმა პოლიტიკურ პროცესებში. 

ხოლო ინდივიდებმა უნდა გააცნობიერონ ის, თუ რა შედეგების მომტანი შეიძლება გახდეს მათი 

მონაწილეობა სამოქალაქო პროცესებში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მონაწილეობა უნდა დაეფუძნოს 

როგორც ღირებულებას, ასევე სარგებელს. 

2. ელექტრონული მმართველობის განვითარების მოდელები 

ელექტრონული მმართველობის შესახებ არაერთი თეორია შეიქმნა. პირველ რიგში, აუცილებელია 

ტერმინის ,,ელექტრონული მმართველობა“ კონცეპტუალიზაცია მოვახდინოთ. აღნიშნული ტერმინი 

შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ორი მთავარი ცნების ნაზავი - მმართველობა და ინფორმაციული 

რევოლუცია. რამდენიმე ათწლეულია გრძელდება კამათი ცნება ,,მმართველობის" 

კონცეპტუალიზაციისას. ოქსფორდის ლექსიკონის (მე-9 გამოცემა) განმარტებას თუ დავეყრდნობით, 

ტერმინი განვითარდა ბერძნული სიტყვიდან ,,კუბერნა (κυβερνα)", რაც მმართველს ნიშნავს (Gorsky, 1997). 

ელექტრონული მმართველობის რამდენიმე ავტორიტეტული განმარტება არსებობს: 

,,ელექტრონული მმართველობა ეხება პოლიტიკური, ეკონომიკური და ადმინისტრაციული ორგანოების 

მხრიდან გახმოვანებულ სახელისუფლებო გადაწყვეტილებებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით,  რომელთა საშუალებითაც ხელისუფლება ახმოვანებს საკუთარ 

ინტერესებს, გადაწყვეტილებებს და აცნობს მათ დაინტერესებულ პირებს (UNESCO, 2017). ელექტრონული 

მმართველობა შეიძლება გავიგოთ, როგორც სახელისუფლებლო პროცესი, რომელიც ზრდის მის 

ეფექტიანობას, გამჭვირვალობასა და მოქალაქეთა ინფორმირებულობას (Council of Europe, 2017). 
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ელექტრონული მმართველობა საჯარო სივრცეში მიმდინარე პროცესია, რომელიც სამ მოქმედებას 

გულისხმობს:  

- ურთიერთობა ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის; 

- სახელისუფლებო ურთიერთობების ელექტრონული წარმოება (ელექტრონული დემოკრატია); 

- საჯარო მომსახურების მიწოდება, საჯარო სერვისები (UNESCO, 2017). 

ელექტრონული მმართველობის განვითარების სტადიები რამდენიმე ავტორს აქვს მიმოხილული, თუმცა 

თეორიათა უმრავლესობაში ელექტრონული მმართველობა იწყება ხელისუფლების  ნებიდან, დანერგოს 

და განავითაროს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) და შემდეგ გაზარდოს მოქალაქეთა 

ინფორმირებულობა, მონაწილეობა და ა.შ. საბოლოოდ კი შეამციროს ბიუროკრატია და სრულყოფილად 

გადავიდეს ელექტრონულ საქმისწარმოებაზე.  

განვითარების სტადიები არაერთ მკვლევარს აქვს მიმოხილული, მათ შორის აღსანიშნავია კაუვერი 

(Kauver, 1998), რომელიც ელ. მმართველობის დანერგვის პროცესს შემდეგნაირად აღიქვამს: 

თავდაპირველად პროცესი იწყება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვით, რასაც 

მოსდევს ხელისუფლების სურვილი გადავიდეს ელ. მმართველობაზე და საბოლოოდ ინდუსტრიული 

საზოგადოებიდან ხდება გადასვლა ინფორმაციულ საზოგადოებაზე. თუმცა კაუვერის ეს თეორია არ 

გვიჩვენებს ელექტრონული მმართველობის აქცენტებს - ინფორმაციულია თუ მონაწილეობითი. 

გარტნერის კვლევითი ცენტრი გვთავაზობს უფრო დეტალურ განმარტებას, რომლის თანახმადაც 

ელექტრონული მმართველობის დანერგვა თავდაპირველად იწყება სახელმწიფო ბიუროკრატიის 

აპარატის შემცირების მიზნით. საქმის წარმოება გადადის ელექტრონულ ფორმატზე, რაც ხელისუფლებას 

დანახარჯებისა და რესურების დაზოგვის შემცირების საშუალებას აძლევს. ამას მოსდევს მოსახლეობის 

ინფორმირება, ინტერნეტიზაციის და კომპიუტერიზაციის დონის ზრდა და შედეგად ყალიბდება 

ნაკლებად ბიუროკრატული, კომპეტენტური მთავრობა  (Gartner Group, 2001). 

ვატსონი და მუნდი ელექტრონული მმართველობის განვითარების სამ ფაზას გამოყოფენ. პირველი - 

ინიციატივა, რომელიც საფუძველია ელექტრონული მმართველობისა. იქმნება პორტალი, რომელიც 

სახელმწიფოს მიერ მოწოდებულ სერვისებსა და ინფორმაციაზე წვდომას უზრუნველყოფენ. მეორე ეტაპია 

დანერგვა, როცა მოქალაქეებს გარკვეული მომსახურების მიღება შეუძლიათ ელექტრონულად და მესამე - 

დაკავშირება, რაც გულისხმობს ორმხრივ კავშირს სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის (ნაფეტვარიძე, 

2014). 

ტექნოლოგიების მუდმივ განვითარებასთან ერთად, ასევე დინამიურია ელექტრონული მმართველობის 

განვითარების დონეები. საყურადღებოა ის, რომ ელექტრონული მმართველობის განვითარება ყველა 

ქვეყანაში ინდივიდუალურად განხორციელდა, თუმცა რამდენიმე ავტორი გვთავაზობს კლასიფიკაციას 

გარკვეულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ასახავს ელექტრონული 

მმართველობის განვითარების სტადიებს, რომელიც წამყვანი მკვლევარებისა და ინსტიტუტის მიერ არის 

შემუშავებული.  

წარმოდგენილი ნაშრომი ერთგვარად ეყრდნობა იმ თეორიას, რომ ელექტრონული მმართველობა იწყება 

მთავრობის მიერ კომპიუტერიზაციისა და ინტერნეტიზაციის დანერგვით და საწყის ეტაპზე ის მოიცავს 
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მოქალაქეებისთვის სამოქალაქო სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. შემდეგ ეტაპზე 

მოქალაქეებს ერთგვარად უმარტივდებათ ცხოვრება, რადგან მათ საშუალება აქვთ არა მხოლოდ 

ინფორმაცია მიიღონ სახელისუფლებო ორგანიზაციებისგან, არამედ ელექტრონულად მოახდინონ 

საქმისწარმოება და მიიღონ გარკვეული სახელმწიფო სერვისები  კომპიუტერის საშუალებით. და ბოლოს, 

ვითარდება მონაწილეობითი მთავრობა, სადაც ხალხს შეუძლია გარკვეული როლი ითამაშოს საჯარო 

ადმინისტრირების პროცესებში. 

3. მოქალაქეთა თანამონაწილეობის და ელექტრონული მმართველობის კავშირი 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ წინა პარაგრაფში, ელექტრონული მმართველობის დანერგვის ადრეული ეტაპი 

პასიური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და გავრცელებას ისახავს მიზნად (Zimmerman, 1986). პასიური 

ინფორმაციის გადაცემა ელექტრონული მთავრობის მოდელზე გადასვლის ერთგვარი საფუძველია.  ეს 

არის პროცესი, როდესაც იცვლება ურთიერთობის ფორმა ხელისუფლებასა და ხალხს შორის. 

ურთერთობის ტრანსფორმაციის პროცესში სახელმწიფო მოქალაქეებში ავრცელებს ინფორმაციას 

საკუთარი ინიციატივების შესახებ, ამის შემდეგ კი ურთიერთობები ორმხრივი ხდება, მოქალაქეებს აქვთ 

შესაძლებლობა დაუბრუნონ პასუხი ხელისუფლებას (ე.წ feedback). 

 

_______________________________________________________________________________ 

დიაგრამა 1.  (მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ელექტრონული მმართველობის ურთიერთკავშირი) 

წყარო:(Zimmerman, 1986) 

სინამდვილეში, ელექტრონული მმართველობის განვითარება მხოლოდ მოქალაქეთა ჩართულობისთვის 

არ არის გამიზნული. ელექტრონული მმართველობა ასევე დაკავშირებულია დიდი ხარჯებისა და 
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ბიუროკრატიის შემცირებასთან. ამის კარგი მაგალითია: ავსტრალია, სინგაპური, საფრანგეთი და სხვ 

(United Nations, 2014). 

4. ელექტრონული მმართველობის საკვანძო საკითხები  

შეჯამების სახით, შეიძლება ითქვას, რომ თუ ხელისუფლებას სურს შექმნას რეალური, ეფექტური 

ელექტრონული მმართველობა,  აუცილებელია ელექტრონული მმართველობის სერვისებზე ხარისხის 

ამაღლება, ამავდროულად, მნიშვნელოვანია ამ კუთხით განხორციელებული მთავრობის შიდა სამუშაო 

პროცესები (ე.წ ,,ბექ-ოფისი") და ურთიერთობა ხელისუფლებასა და ხალხს შორის (ე.წ ,,ფრონტ-ოფისი). 

ელექტრონული მმართველობის წარმატება  განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: ხელმისაწვდომობა, 

გამოყენებადობა,  ანგარიშვალდებულება და ნდობა. ამ ფაქტორების წარმატებით განხორციელება, თავის 

მხრივ, უკვე ნიშნავს ელექტრონული მმართველობის წარმატებულ დანერგვას. 

 ხელმისაწვდომობა - ელექტრონულ მმართველობაში არ ნიშნავს მხოლოდ ფიზიკურ წვდომას 

მომსახურებაზე, ის ასევე მოიცავს მრავალ სხვადასხვა ასპექტს, დაწყებული მარტივი 

ინტერფეისიდან, დამთავრებული კონკრეტულ ადამიანებთან ადაპტირებული ელექტრონული 

სერვისების ინტეგრირებით. საჭიროა ელექტრონული სერვისები ხელმისაწვდომი იყოს ქვეყნის 

ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რადგან თანასწორობა ამ სისტემაში ერთ-ერთი მთავარი გარანტია 

ნდობის მოსაპოვებლად. 

 გამოყენებადობა - მეორე მთავარი ელემენტი არის ის, რომ ელექტრონული მმართველობის 

ფარგლებში შექმნილი სერვისები გამომდინარეობდეს ინდივიდების საჭიროებიდან და ეს არ იყოს 

მხოლოდ ფორმალური რამ. სერვისმა მაქსიმალურად უნდა მოახერხოს მომხმარებლების 

კმაყოფილება. 

 ანგარიშვალდებულება - ნიშნავს იმას, რომ ელექტრონული მმართველობის დროს მთავრობა 

მუდმივად უნდა ითვალისწინებდეს მოხმარებლების რეკომენდაციას და იღებდეს რაციონალურ 

გადაწყვეტილებებს ცვლილებებთან მიმართებაში. ჩქარი და შესაფერისი ღონისძიებების 

გატარებით ღრმავდება ნდობა. 

 ნდობა - წინა სამი ფაქტორი ერთგვარად გავლენას ახდენს ,,ნდობის" ფაქტორზე. თუმცა, ნდობის 

მოპოვების კიდევ ერთი, მთავარი და აუცილებლად გასათვალისწინებელი დასაცავი 

ღირებულებაა - მოქალაქეების პირადი მონაცემების შენახვა, რადგან ერთი მცირე ინფორმაციის 

გამჟღავნებაც კი პირადი მონაცემების შესახებ, იქნება მძიმე დარტყმა მთლიანი პროცესისათვის. 

ძირითადი მიდგომა, გაიზარდოს სანდოობა, ორ ასპექტს მოიცავს: ტექნოლოგიას და 

მომსახურებას. 

 

მეთოდოლოგია  

საკითხის სიღრმისეული შესწავლისთვის კვლევის ინტერაქციონისტული მიდგომა გამოვიყენეთ, 

მივმართეთ, ერთი მხრივ, დოკუმენტაციის რაოდენობრივ ანალიზს და შევისწავლეთ საქართველოში 

არსებული ყველა თვითმმართველი ორგანოს ვებ-გვერდები (12 თვითმმართველი ქალაქი, 59 გამგეობა, 71 

საკრებულო). მეორე მხრივ, სტრუქტურირებული ინტერვიუს გამოყენებით (N=74) შევისწავლეთ 

ელექტრონული მმართველობის სახელმწიფო პორტალის - my.gov.ge-ის მოხმარებლების 
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დამოკიდებულებები (მოქალაქის პორტალი MY.GOV.GE წარმოადგენს ონლაინ რესურსს, რომელშიც 

თავმოყრილია სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების ელექტრონული სერვისები).  

რაც შეეხება შერჩევას, პორტალზე 14 000-მდე მომხმარებელია რეგისტრირებული (მოძიებულია: 15.02.2017 

წელს), კვლევისთვის, ელექტრონული ანკეტირების საშუალებით, მომხმარებელთა 0,5% გამოვკითხეთ, 

მონაცემთა ანალიზისთვის შეირჩა 74 რესპონდენტის მიერ დაბრუნებული ანკეტა. თავდაპირველად 

ანკეტა 102 მოხმარებელთან გავაგზავნეთ, აქედან 22 ანკეტა არ დაგვიბრუნდა, ხოლო 6 ანკეტა ნაკლული 

მონაცემების გამო არ გავითვალისწინეთ მონაცემთა ანალიზის დროს. 

ვებ-გვერდების შემთხვევაში, შევისწავლეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის როგორც 

აღმასრულებელი (გამგეობა/მერია), ისე წარმომადგენლობითი (საკრებულო) ორგანოების ვებ-გვერდები, 

კვლევა განვახორციელეთ 2016 წლის 1 ნოემბრიდან 2017 წლის 1 თებერვლამდე ინტერვალში, ვებ-

გვერდები ფასდებოდა წინასწარ განსაზღვრული მეთოდოლოგიის მიხედვით.  

ვებ-გვერდები შეფასდა 3 კრიტერიუმით: 

I. ინფორმაციულობა - გულისხმობს შესაბამისი სამთავრობო უწყებების მხრიდან, ვებ-გვერდების 

მეშვეობით, მოსახლეობისთვის ობიექტური, დროული, გამჭვირვალე ინფორმაციის მიწოდებას, რაც 

საზოგადოების ინფორმირებულობას, მათ დაინტერესებას, ხელისუფლების მხრიდან კი ღია და 

დემოკრატიული მმართველობის დამყარებას უწყობს ხელს. 

ოპერაციონალიზაცია: 1. სამთავრობო ვებ-გვერდის არსებობა და ფუნქციონირება; 2. ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტის სტრუქტურის შესახებ; 3. ინფორმაცია სხდომების ჩატარების, მიღებული 

განკარგულებებისა და დადგენილებების შესახებ; 4. ინფორმაცია მიმდინარე და მომავალი წლის 

ბიუჯეტის შესახებ; 5. ინფორმაციის უცხო ენებზე ხელმისაწვდომობა. ყურადღება განსაკუთრებით 

გავამახვილეთ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებზე და მათ სამეტყველო 

ენაზე; 6. სიახლეების განთავსების სიხშირე 7. ინფორმაცია ადამიანური რესურსების შესახებ. 

II. ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა - გულისხობს სახელმწიფო სერვისების (მაგ: პირადობის 

მოწმობის აღება, კომუნალური მომსახურებების გადახდა, ბიზნესის რეგისტრაცია და ა.შ.) 

ხელმისაწვდომობას. 

III. ელექტრონული ჩართულობა - ამ დონეზე მოქალაქე თავად ხდება პროცესების მონაწილე და ერთვება 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩართულობით დონეზე, მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის 

აზრი, ვინაიდან, სამთავრობო სტრუქტურები მათ საშუალებას აძლევენ, დააფიქსირონ აზრი ამა თუ იმ 

საკითხზე. ასევე, აძლევენ საშუალებას, რომ გააკეთონ რაიმე პროექტის ინიცირება.  

რაც შეეხება სტრუქტურირებული ინტერვიუს კითხვარს, კვლევის ინსტრუმენტი თარგმნილია 

ინგლისური ენიდან, შესრულებულია მისი უკუთარგმანიც, ვინაიდან, ამერიკული მოდელის 

ელექტრონული მმართველობის ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები განსხვავდება ქართული 

რეალობისგან, გადავწყვიტეთ, მოგვეხდინა ინსტრუმენტის ადაპტირება ქართულ ვერსიასთან. ამისათვის 

გამოვიყენეთ ექსპერტული შეფასების მეთოდი. 3 ექსპერტს (პოლიტიკის მეცნიერი, კომუნიკაციების 

ექსპერტი, სოციოლოგი) ვთხოვეთ, შეეფასებინათ თითოეული დებულება იმის მიხედვით, თუ რამდენად 

მნიშვნელოვანი იყო ამ დებულების გამოყენება საქართველოში ელექტრონული მმართველობის 
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ეფექტიანობის შესაფასებლად. ექსპერტები დებულებათა მნიშვნელოვნებას აფასებდნენ 4 ბალიან სკალაზე 

(0 _ არაა მნიშვნელოვანი; 1 _ ნაკლებ მნიშვნელოვანია; 2 _მნიშვნელოვანია; 3 _ ძალზე მნიშვნელოვანია). 

კითხვარის დებულებების ბოლოს იყო გრაფა, სადაც ექსპერტებს ვთხოვეთ, დაემატებინათ 1 ან 2 

დებულება, რომელიც, მათი აზრით, მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ელექტრონული მმართველობის 

შეფასებისთვის. 

ექსპერტთა შეფასების ცენტრალური ტენდენციის საზომად თითოეული დებულებისათვის განვიხილეთ 

როგორც საშუალო მაჩვენებელი, ისე - მოდა. კითხვარში ამა თუ იმ დებულების დატოვების 

გადაწყვეტილების მიღებისას, ვხელმძღვანელობდით საშუალო არითმეტიკულით. ის დებულებები, 

რომელთაც ჰქონდათ ყველაზე ნაკლები საშუალო მაჩვენებლები - 0 და 1, აღარ გავითვალისწინეთ 

საბოლოო კვლევის ინსტრუმენტში, ხოლო დებულებები საშუალო მაჩვენებლებით 2 და 3 - დავტოვეთ.  

წინასწარი ვარაუდით, ელექტრონული მმართველობის სერვისები, როგორც ცენტრალურ, ისე 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე არ არის განვითარებული, მოსახლეობა არ არის 

ინფორმირებული ამ სერვისის შესახებ, ელექტრონული მმართველობა  კი, მხოლოდ პასიური 

ინფორმაციის გადაცემით არის შემოფარგლული და ვერ უზრუნველყოფს მონაწილეობისთვის შესაბამისი 

პლატფორმის შექმნას. 

კვლევის შეზღუდვა: კვლევაში მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს დამოკიდებულება ელექტრონული 

მმართველობის მიმართ უშუალოდ ჩვენ მიერ არ არის შესწავლილი და ამ კუთხით, მეორადი მონაცემების 

ანალიზის გამოყენებით, დავეყრდენით თსუ-ის მაგისტრანტის, თამთა ჭრიკიშვილის სტატიას 

,,საქართველოში ბიუროკრატიული აპარატის ფუნქციონირების ეფექტურობა ელექტრონული 

მმართველობის პირობებში", რომელიც დაიბეჭდა ,,ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალში" (N4; დეკემბერი, 

2016).  

  

შედეგები 

I ნაწილი - ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების ვებ-გვერდების ანალიზი 

თავდაპირველად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მონაცემებს წარმოვადგენთ. როგორც 

უკვე აღინიშნა, კვლევა 3 თვის განმავლობაში ტარდებოდა წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების 

საფუძველზე. თვითმმართველო ორგანოების ვებ-გვერდები 3 კრიტერიუმით მოწმდებოდა: 

ინფორმაციულობა; სერვისებზე ხელმისაწვდომობა; ჩართულობა, ინიცირების შესაძლებლობა. 

პოზიტიური ტენდენცია შეინიშნება ინფორმაციულობის კუთხით. რაც შეეხება ვებ-გვერდების არსებობას, 

12 თვითმმართველი ქალაქიდან ყველას აქვს თავისი ვებ-გვერდი, გამგებობის 15%-ს და საკრებულოების 

9%-ს არ აქვს საკუთარ ვებ-გვერდი, თუმცა, ეს, ძირითადად, იმ დასახლებული პუნქტების მოხმარებლებია, 

სადაც მოსახლეობის რაოდენობა არ აღეტება 100 ოჯახს და ამავდროულად ცხოვრობენ სეზონურად.  

არსებული ვებ-გვერდებიდან თითოეულ მათგანში შეგვხვდა ინფორმაცია მუნციპალიტეტის 

სტრუქტურისა და დასაქმებული ადამიანების შესახებ (თვითმმართველი ქალაქის, საკრებულოს ან 

გამგეობის წევრები). თუმცა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დაახლოებით 12%-ის შემთხვევაში მონაცემები 

საჭიროებს განახლებას. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმები, 

დადგენილებები და განკარგულებები იმ ტიპის ინფორმაციებია, რომელთა შესახებაც აუცილებლად უნდა 
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იყოს  მოსახლეობა საქმის კურსში, ამ მხრივ კი ნეგატიურ ტენდენციებს წავაწყდით. ისეთი 

თვითმმართველი ორგანოები, რომლებიც მსგავსი ტიპის ინფორმაციას სრულად ათავსებენ, არ აღემატება 

საერთო რაოდენობის 4%-ს, ხოლო ნაწილობრივ გაზიარების შემთხვევაში - 11%-ს, რაც ვერ ჩაითვლება 

დადებითად, განსაკუთრებით ნაკლულ ინფორმაციას კი შევხვდით სამეგრელო - ზემო-სვანეთის, 

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში არსებული მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში.  

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

აუცილებლად საჯაროდ განიხილავს ბიუჯეტის პროექტს, ასევე, კოდექსის მიხედვით, წლიური ბიუჯეტი 

უნდა გამოქვეყნდეს და ხელმისაწვდომი იყოს  საზოგადოებისთვის. ინფორმაციულობის ხარისხის 

შემოწმების ერთ-ერთ კრიტერიუმს სწორედ მიმდინარე და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის 

განთავსება წარმოადგენს ვებ-გვერდზე. ამ მხრივ გამოიკვეთა, რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას 

(86%) აქვს გამოქვეყნებული მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, თუმცა იმ მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, 

რომელსაც განთავსებული აქვს მომავალი წლის ბიუჯეტი, არ აღემატება 12%-ს. 

როგორც ლიტერატურის მიმოხილვაში აღვნიშნეთ, ელექტრონული მმართველობის განვითარებაში ერთ-

ერთი საკვანძო კრიტერიუმი  გამოყენებადობაა. ამ მხრივ კი ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს 

ეთნიკური უმცირესობებით დასაქმებულ მუნიციპალიტეტებში მათ ენაზე ადაპტირებული ვებ-გვერდის 

შექმნა. გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლებელია საზოგადოების ნაწილი წარმოადგენდეს განსხვავებულ 

ეთნიკურ ჯგუფს და არ ფლობდეს სახელმწიფო ენას გამართულად, მნიშვნელოვანია, არის თუ არა გვერდი 

და მასზე განთავსებული ყველა სიახლე სხვადასხვა ენაზე თარგმნილი (ნაფეტვარიძე, 2014). 

მონიტორინგის ფარგლებში შევამოწმეთ ყველა ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს ვებ-გვერდზე 

მოცემული ინფორმაციის უცხო ენებზე ხელმისაწვდომობა. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდები არ არის ადაპტირებული მათ ენაზე. მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევაში 

(5%) არსებობდა უცხო ენაზე გადამყვანი, თუმცა მასზე გადასვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ  უმრავლესობას 

ინფორმაცია არ აქვს განთავსებული ალტერნატიულ ენაზე, შესაბამისად, არ ფუნქციონირებს და ატარებს 

სიმბოლურ ხასიათს.  

ინფორმაციულობის თვალსაზრისით, მიუხედავად ცალკეული ნეგატიური შემთხვევებისა, ერთიანობაში 

თვითმმართველი ორგანოები აკმაყოფილებენ ინფორმაციულ სტადიას. თუმცა, აუცილებელიცაა და 

საჭიროც, მოხდეს აღნიშნული ინფორმაციის უფრო მეტად ადაპტირება, რათა ის იყოს თავსებადი 

კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან.   

რაც შეეხება ვებ-გვერდების ანალიზს ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის კუთხით, 

ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოები, კვლევის შედეგებით,  ვერ უზრუნველყოფენ მოქალაქეთა 

ინტერესების დაკმაყოფილებას. მაგალითად, ვებ-გვერდზე არ არის იმის შესაძლებლობა, რომ 

მომხმარებელმა კომუნიკაცია აწარმოოს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ვებ-გვერდზე საკონტაქტო 

ინფორმაცია განთავსებული აქვს   მუნიციპალიტეტების დიდ ნაწილს (77%). კვლევის პროცესში, იმ 

თვითმმართველ ორგანოებს, რომლებსაც მითითებული ჰქონდათ ვებ-გვერდზე ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი დავუგზავნეთ სატესტო წერილები (ასეთი სულ იყო 74). აქედან პასუხი მივიღეთ მხოლოდ 21 

მუნიციპალიტეტისგან, რაც საშუალო მაჩვენებლზე დაბალს წარმოადგენს.  
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თვითმმართველი ორგანოების ნაწილი ინტეგრირებულია სოციალურ ქსელთან. აღსანიშნავია, რომ 

მიუხედავად ზოგიერთ შემთხვევაში მუნიციპალური ვებ-გვერდების არქონისა, ყველა თვითმმართველ 

ქალაქს აქვს საკუთარი ფეისბუქ გვერდი, რომლითაც ნაწილობრივ  (სიახლეების გამოქვეყნების 

თვალსაზირსით)  ახერხებს კომუნიკაცია შეინარჩუნოს მოსახლეობასთან. თუმცა, გასათვალისწინებელია, 

რომ ფეისბუქ გვერდი ვერ იქნება ვებ-გვერდის სრულფასოვანი ალტერნატივა.   

რაც შეეხება ელექტრონულ მონაწილეობას, ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების შემთხვევაში 

გამოიკვეთა ის, რომ მხოლოდ ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას აქვს საშუალება, საკუთარი 

წინადადება თუ ინიციატივა შესთავაზოს მუნიციპალიტეტის დეპუტატს დაკავშირების უშუალო გზით - 

კერძოდ: ელ.ფოსტის დახმარებით, თუმცა რამდენად ხდება მოსახლეობის ინიციატივის გათვალისწინება, 

ან საერთოდ აგზავნიან თუ არა წერილს, ამის გადამოწმება ვერ მოხერხდა.  

ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების ვებ-გვერდების შესწავლით დადგინდა, რომ მათი დიდი 

ნაწილი აკმაყოფილებს ელექტრონული მმართველობის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ძირითად 

მოთხოვნას: ინფორმაციულობას, თუმცა ორმხრივი კომუნიკაციის შესაძლებლობა ვებ-გვერდის 

საშუალებით მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებშია შესაძლებელი. ამავდროულად, თვითმმართველი 

ორგანოები ვერ უზრუნველყოფენ მოქალაქეებს, არსებული ინიციატივები და წინადადებები გაუზიარონ 

ხელისუფლებას.  

II ნაწილი - ელექტრონული მმართველობის სერვისის მომხმარებლები (პორტალი - my.gov.ge) 

ელექტრონული მმართველობის პორტალი www.my.gov.ge შექმნილია იუსტიციის სამინისტროს სსიპ 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ. ,,როგორც მონაცემთა გაცვლის სააგენტოში განმარტავენ,  მოქალაქის 

პორტალი მსოფლიო პრაქტიკის გათვალისწინებით შეიქმნა. რაც შეეხება კოოპერაციას, შექმნის პროცესში 

სხვადასხვა საჯარო უწყებებთან მიმდინარეობდა თანამშრომლობა“ (ჭრიკიშვილი, 2016). 

მოქალაქის პორტალი MY.GOV.GE სახელმწიფო სტრუქტურებში არსებული ელექტრონული სერვისების 

კრებულს წარმოადგენს. მოქალაქის პორტალით MY.GOV.GE სარგებლობისთვის მომხმარებელს შეუძლია 

გამოიყენოს როგორც ახალი პირადობის მოწმობა, ისე მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომლის 

დარეგისტრირებაც ერთჯერადი პროცედურის გავლით იუსტიციის სახლებშია შესაძლებელი 

(მომსახურების გაცვლის სააგენტო, 2017). 

ვებ-გვერდზე სულ 14 000-მდე მომხმარებელია რეგისტრირებული. რეგისტრირებული მომხმარებლების 

საერთო სიით, სადაც მოხმარებელთა გენდერული შემადგენლობა და ელექტრონული ფოსტის მისამართი 

იყო მითითებული, სისტემური შერჩევის მეთოდით განისაზღვრა ბიჯის ზომა  (N≈14000. n=120; i≈116). 

შერჩევის პირველ ელემენტად სიაში შემთხვევითობის პრინციპით რიგით 58-ე რესპონდენტი 

განისაზღვრა. მონაცემები დამუშავდა SPSS-ში. 

სტრუქტურირებული ინტერვიუს კითხვარი 4 ბლოკისგან და 32 კითხვისგან შედგებოდა. კითხვების 

პირველი ნაწილი დემოგრაფიული ხასიათის იყო. მეორე ნაწილი პორტალზე დარეგისტრირებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს შეეხებოდა. მესამე ნაწილში იმ სერვისების გამოყენებაზე იყო კითხვები, რასაც 

პორტალი მომხმარებლებს სთავაზობს, ხოლო მეოთხე ნაწილი ელექტრონულ მონაწილეობას ეხებოდა. 

http://www.my.gov.ge/
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კითხვარს ბოლოს დამატებული ჰქონდა შეკითხვა ,,3 დადებითი და 3 უარყოფითი მხარე“ აღნიშნული 

პორტალის შესახებ, რამაც საინტერესო შედეგები მიგვაღებინა. 

რაც შეეხება დემოგრაფიულ მონაცემებს - გენდერული ბალანსი: მდედრობითი - 44%; მამრობითი - 56%); 

ასაკობრივი შემადგენლობა: 18-35 – 76%; 36-55 – 21%; 56+ - 3%; აღსანიშნავია ისიც, რომ რესპონდენტების 

44% (n=33) საჯარო სამსახურში მუშაობს. 

მეორე ბლოკში კითხვაზე, თუ საიდან გაიგეს რესპონდენტებმა ინფორმაცია პორტალ ,,my.gov.ge”-ის 

შესახებ, საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა: ის ვინც პორტალის შესახებ ინფორმაცია საკუთარი 

სამსახურიდან გაიგეს, მაღალ კორელაციაში (α=0.753)  საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანებთან, 

ხოლო კერძო სამსახურში მომუშავე რესპონდეტებმა  ინფორმაცია ძირითადად მეგობრებისგან (α=0.46)  ან 

სოციალური ქსელიდან გაიგეს (α=0.52). რაც, სავარაუდოდ, ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ პორტალის 

სარეკლამო კამპანიამ, ძირითადად, საჯარო სამსახურებამდე მიაღწია, რადგან რესპონდენტების დიდი 

ნაწილი (85%) მიუთითებს იმას, რომ საჭიროა უფრო აქტიური სარეკლამო და პიარ კამპანიის დაგეგმვა, 

რადგან არ ახსოვთ კონკრეტული რეკლამა ან პიარ-კამპანია, რომელიც ამ პორტალთან იყო 

დაკავშირებული.  

კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ თბილისს გარეთ მცხოვრები რესპონდეტების დიდ 

ნაწილს, 71,8%-ს (n=22) მიაჩნია, რომ საკმაოდ დიდ ბიუროკრატიასთან არის დაკავშირებული პორტალზე 

რეგისტრაცია. პირველადი ავტორიზაციისთვის  (რეგისტრაციისთვის) საჭიროა იუსტიციის სახლში 

მისვლა და რეგისტრაციის გავლა. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი ტიპის სარეგისტრაციო 

წინაპირობა ხელს უწყობს პიროვნების იდენტიფიკაციის მაქსიმალურ დაცვას.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ელექტრონული მმართველობის მეორე სტადიას საჯარო სერვისებისა და 

მომსახურების ელექტრონულად მიღება წარმოადგენს, აქ რესპონდეტების (93%, n=74) უმრავლესობა 

ამბობს, რომ  ისეთი სერვისების მიღება, როგორებიცაა ბიზნესის რეგისტრაცია, მისამართის ცვლილება, 

პასპორტის შეკვეთა და ა.შ. მოითხოვს ბარათის წამკითხველი აპარატის არსებობას, ამის გამო აღნიშნული 

სერვისებით სარგებლობა რესპონდენტებს ეზღუდებათ.  

რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას და მიწოდებას, რესპონდენტების 77%-ს ერთხელ მაინც 

გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია, საიდანაც დადებითი უკუკავშირი მიიღო 54%-მა, უარყოფითი 31%-მა, 

ხოლო პასუხის გარეშე დარჩა 15%.  თუმცა, აღნიშნული საკითხი ვერ მოგვცემს განზოგადების 

საშუალებას, რადგან საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა არ არის მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის საკითხი, 

ნეგატიური პასუხი შესაძლებელია თავად განცხადების შინაარსიდან იყოს გამოწვეული.  აღსანიშნავია, 

რომ საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის შესაძლებლობით მოქალაქე ზოგავს თავის დროს, 

ხოლო საჯარო სამსახური ამცირებს მატერიალური დოკუმენტაციის შექმნასა და მიწოდებაზე გამოყოფილ 

ფინანსურ რესურსებს.  

რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილი (57%) აცხადებს, რომ საჭიროა პორტალზე არსებობდეს უფრო 

გამჭვირვალე ინსტრუქციები, რადგან ხშირად გაუგებარია ვებ-გვერდის ენა, ინტერფეისი.  

რაც შეეხება პორტალის გამოყენების სიხშირეს, რესპონდეტები აღნიშნავენ, რომ ძალიან იშვიათად 

იყენებენ პორტალს (თვეში მაქს. 2-ჯერ ავტორიზაცია - 27%), ხოლო 56,3%-მა აღნიშნა, რომ, ძირითადად, 
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კონკრეტული მიზნისთვის დარეგისტრირდნენ, მას შემდეგ კი აღარ უსარგებილიათ აღნიშნული 

პორტალით. 

კითხვაზე, თუ რას მიიჩნევენ ელექტრონული მმართველობის პორტალის my.gov.ge მთავარ დადებით 

მახასიათებლად, რესპონდენტთა 89% (n=74) მიიჩნევს, რომ ეს არის საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

ელექტრონული საქმისწარმოება, რაც, თავის მხრივ, მიუთითებს იმ ფაქტზე,  რომ ქართულ 

საზოგადოებაში, ელექტრონული მმართველობა, ძირითადად, ინფორმირებასთან იგივდება. 

ამავდროულად, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს წარმომადგენლებიც იმავე საკითხებზე ამახვილებენ 

ყურადღებას: ,,ელექტრონულ სერვისებზე საუბრისას,  მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თანამშრომელი 

ყოველთვის ისეთ სერვისებზე აკეთებს აქცენტს, რომლებიც ინფორმირებაზე და არა მოსახლეობის 

ჩართულობაზეა ორიენტირებული. მაგალითად, MY.GOV.GE–ის ერთ–ერთ მთავარ სასარგებლო 

შემოთავაზებად საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მექანიზმს მიიჩნევს“ (ჭრიკიშვილი, 2016).  

ნეგატიური ტენდენცია შეინიშნება ნდობის საკითხთან დაკავშირებით. რესპონდენტების დაახლოებით 

ნახევარმა (46,7%) განაცხადა, რომ თავს არ გრძნობს დაცულად და თვლის, რომ აუცილებელია უფრო მეტი 

ყურადღება დაეთმოს ამ საკითხს. 

კითხვაზე, მიიღებდნენ თუ არა მონაწილეობას ელექტრონულად არჩევნებში 89,2%-მა დადებითი პასუხი 

გაგვცა. რესპონდენტების 62%-ს კი მონაწილეობა არასდროს მიუღია ონლაინ პეტიციებში და/ან 

გამოკითხვებში. კითხვაზე - რა არის ელექტრონული მმართველობის მთავარი დანიშნულება, 

რესპონდეტების 23,6%-ს პასუხი არ აქვთ, ხოლო 70,5% - ინფორმაციულ ფუნქციას ასახელებს. 

 

დასკვნა 

როგორც ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების მუშაობის შესწავლამ და, ამავდროულად, 

მთავრობის ელექტრონულ პორტალ my.gov.ge-ის რესპონდენტების პასუხებმა აჩვენა, ელექტრონული 

მმართველობა საქართველოში მთლიანად ინტეგრირებულია პირველ დონეზე -  ინფორმირებულობასთან. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, ინფორმირებულობას საშუალო დონეზე აკმაყოფილებს 

თვითმმართველი ორგანოების ვებ-გვერდები, ხოლო  ელექტრონული მართვის მთავარი პორტალის - 

my.gov.ge-ის შემთხვევაში, როგორც რესპონდენტები, ასევე პორტალის წარმომადგენლების ოფიციალური 

პოზიცია ემთხვევა ერთმანეთს და ისინი მხოლოდ ინფორმირებაზე აკეთებენ აქცენტს და ახლო მომავლის 

გეგმებიც სწორედ ინფორმაციული პროცესისკენ მიემართება.  როგორც ციმერმანი აღნიშნავს, 

ელექტრონული მმართველობის დანერგვის დროს, თავდაპირველად ვითარდება ადრეული ეტაპი, რაც 

პასიური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და გავრცელებას ისახავს მიზნად (Zimmerman, 1986), 

აღნიშნული კვლევა კი მეტწილად ადასტურებს ამ მოსაზრებას.  დამკვეთი სახელმწიფოა, ხოლო 

კომუნიკაცია - ცალმხრივი, ზემოდან ქვემოთ. ეს კი ერთგვარად ადასტურებს ჩვენს ჰიპოთეზას, რომ  

ელექტრონული მმართველობის სერვისები როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დონეზე არ არის განვითარებული, მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული ამ 

სერვისის შესახებ, ელექტრონული მმართველობა  კი მხოლოდ პასიური ინფორმაციის გადაცემით არის 

შემოფარგლული და ვერ უზრუნველყოფს მონაწილეობისთვის შესაბამისი პლატფორმის შექმნას. 
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ამდენად, დასკვნის სახით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმისთვის, რომ გნვითარდეს ელექტორნული 

მმართველობა საქართველოში, მნიშვნელოვანია დაიგეგმოს უფრო ფართომასშტაბიანი პიარ კამპანია 

ელექტრონული მმართველობის შესახებ. ამ თვალსაზრისით განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნების 

გამოცდილება მნიშვნელოვანი გზამკვლევია. კვლევის შედეგებმა გვაჩვენა, რომ არ ხდებოდა 

სისტემატურად სიახლეების განთავსება, რაც უნდა გამოსწორდეს. მნიშვნელოვანია შესწავლილ იქნეს 

მოსახლეობის განწყობა და შეიქმნას კონკრეტული თვითმმართველი ორგანოს მაცხოვრებლებისთვის 

ადაპტირებული ვებ-გვერდი (მაგ: ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში ვთვლით, რომ აუცილებელია 

ინფორმაციის მიწოდება მათთვის შესაბამის ენებზე).  
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რეზიუმე 

წინამდებარე სტატიის მიზანია, სატელევიზიო ახალი ამბების თვისებრივ კონტენტანალიზზე 

დაყრდნობით, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკის განხილვა 

დევნილთა საკითხების გაშუქების ჭრილში.  

საზოგადოებრივი მაუწყებლის არჩევა, როგორც საკვლევი წყაროსი, განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 

იგი წარმოადგენს იმ გამონაკლის მედიაინსტიტუციას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია 

საზოგადოებრივი ინტერესის ადვოკატირებაa. მისი, როგორც ადვოკატის ფუნქცია ერთიორად იზრდება, 

როცა საქმე ეხება სხვადასხვა ნიშნით მოწყვლად სოციალურ ჯგუფებს. ჩვენს ამგვარ სოციალურ ჯგუფად 

წარმოდგენილნი არიან დევნილები, ადამიანები, რომლებმაც განსაზღვრული კონფლიქტური თუ 

ფორსმაჟორული სიტუაციების შედეგად დაკარგეს საცხოვრებელი, საკუთრება, ოჯახის წევრები, ნათესავები 

და სრულიად უცხო გარემოში აგრძელებენ ცხოვრებას; გარემოში, რომელთან ადაპტაცია ობიექტურად 

რთული და მრავალსაფეხურიანი პროცესია. 

სტატიის მიგნებები კი პასუხს სცემს შეკითხვებს: (1) რამდენად აცნობიერებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

მასზე დაკისრებულ ფუნქციას - დროულად, სრულად და ზუსტად მიაწოდოს ინფორმაცია დევნილ 

მოქალაქეებს მათთვის განკუთვნილი სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ; (2) რამდენად 

ხშირია და (3) რა დისკურსული თავისებურებებით ხასიათდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

საინფორმაციო პროგრამის, „მოამბის“ ის სიუჟეტები, რომლებიც დევნილებს (როგორც ინკლუზიურ 

სოციალურ ჯგუფს) და მათთან დაკავშირებულ პრობლემებს წარმოაჩენს. 

 

შესავალი 

მეოცე საუკუნის 90-იანი წლებიდან ვიდრე 2008 წლის აგვისტომდე საქართველოს სახელმწიფომ და 

ქართულმა საზოგადოებამ რამდენჯერმე გამოსცადა დევნილთა მრავალრიცხოვანი ნაკადების წარმოქმნა და 

ის სოციალური, კულტურული თუ პოლიტიკური სირთულეები, რომლებიც თან სდევს დევნილთა 

ადაპტაციას ახალ საცხოვრებელ გარემოში. შიდა სამოქალაქო დაპირისპირებამ, აფხაზეთისა და სამხრეთ 

ოსეთის დე-ფაქტო გამოყოფამ საქართველოს სახელმწიფოდან, ეთნიკური ქართველების დევნამ ე.წ. 

„განდგომილი რეგიონების ტერიტორიაზე“, 2008 წლის აგვისტოს ომმა შექმნა სახელმწიფო, რომლის 

მოსახლეობის დაახლოებით 6 პროცენტი დევნილია.  

ამ საკითხში, სოციალური რეალობისა და სტატისტიკის მიღმა და მის გარდა, არსებობს კიდევ ერთი ძალიან 

მნიშვნელოვანი კულტურული განზომილება -  მედიაცენტრული განზომილება, რაც გამოიხატება 

დევნილთა რეპრეზენტაციაში მედიის მეშვეობით: რა შენიშნა მედიამ დევნილთა ცხოვრებაში, მათ ყოფაში, 
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დევნილებისადმი მიმართულ სახელმწიფო პოლიტიკაში? რატომ შენიშნა და რა გახადა რეფლექსიისა და 

აღნიშვნის ღირსი?  

ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციის თეორიაში ცნობილია, რომ მასობრივი ხასიათის, მკაცრი 

პერიოდულობის კულტურული პროდუქცია და მისი დისკურსი არ არის დაცული განსაზღვრული 

კლიშირებული მიდგომების ჩამოყალიბებისგან. 1990-იანი წლებიდან დღემდე, დევნილთა 

რეპრეზენტაციის კლიშეები რამდენჯერმე შეიცვალა დომინანტური დისკურსის გავლენით. როგორც 

აღნიშნავს ქართველი მკვლევარი მაია გოგოლაძე (Pax Georgiana: 2015), “დევნილთა საკითხი, როგორც თემა, 

არის მედიასისტემის კუთვნილება, ხოლო როგორც მოვლენა, როგორც პრაქტიკული რეალობა - 

პოლიტიკური სისტემის კუთვნილება. იმაზე, თუ როგორ მოხდება ამ რეალობის თემად და კომუნიკაციის 

საგნად ტრანსფორმირება, დამოკიდებულია ბევრი რამ, უპირველესად კი ის, როგორ იქნება 

განხორციელებული საზოგადოების უფლება, მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია, რეალობის სრული სურათი, 

მასში ორიენტირების, დასკვნების გამოტანის, ხედვის ჩამოყალიბების, უკუკავშირის განხორციელების 

საშუალება“ (გვ. 83). მკვლევრები და პრაქტიკოსი ჟურნალისტები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში 

(დევნილების პირველივე ნაკადის წარმოქმნიდან დღემდე) აკვირდებოდნენ და შეისწავლიდნენ დევნილთა 

რეპრეზენტაციის მედიურ დისკურსს, გამოყოფენ რამდენიმე კლიშირებულ, სტერეოტიპულ მიდგომას და 

თითოეული მათგანი უკავშირდება სახლს, როგორც ნიშანს (ამავე ნიშანში შედის უსახლობის, 

უსახლკარობის, უთავშესაფრობის მნიშვნელობები). ამ მკვლევრების აზრით (მაია გოგოლაძე, ლია 

ტიკლიკიშვილი), პირველი კლიშე, რომელიც წლების განმავლობაში ტირაჟირდებოდა მედიით, იყო 

დევნილთა გზა - საკენ-ჭუბერისა თუ სხვა, ხიფათით სავსე გზებით მომავალი დევნილები გადარჩენისკენ 

თუ გაურკვეველი მომავლისკენ მიიწევდნენ. დევნილთა ამგვარი მედიური ჩვენების ეფექტი 

(გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად) იყო თანაგრძნობის გამოწვევა მათ მიმართ. ისინი იყვნენ 

ადამიანები, რომლებიც გაურბოდნენ სიკვდილს, დროებითი სახლებისკენ მოემართებოდნენ, 

თავისიანებისკენ მოდიოდნენ, რადგან მალე, სახელმწიფოს პოლიტიკის წაყლობით, ისინი უკან 

დაბრუნდებოდნენ იმ ადგილებში, საიდანაც ომმა გამოაძევა. მეორე კლიშირებული რეპრეზენტაცია შეიქმნა 

მაშინ, როცა დევნილობის დროებითობა ეჭვქვეშ დადგა. ეს იყო ერთი სტერეოტიპული ვიზუალური 

კონსტრუქცია: ყოფილი სასტუმროების, პანსიონატების, საავადმყოფოების შენობებში შესახლებული 

დევნილების ყოფა. ამ ჩარჩოს თითოეული მედიური ტექსტი თითქმის წინააღმდეგობრივ, პოლარულად 

დაპირისპირებულ ცნებებზე და ემოციებზე აგებულ სურათს ქმნიდა: იწვევდა ერთდრულად აგრესიას 

(ესთეტიკურად „არადამაკმაყოფილებელი“ და „უსიამოვნო“ ხედის გამო) და თანაგრძნობას (ვინაიდან 

ძალიან ხშირ შემთხვევაში იგივე მედიური ტექსტი შეიცავდა სხვა ვიზუალურ ან ვერბალურ მასალას იმის 

შესახებ, როგორ აყვავებულ ეზო-სახლებში ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები დევნილობამდე, როგორ სურთ მათ 

თავიანთ სახლებში დაბრუნება და თავადაც როგორ მოსწყინდათ ამ გაუსაძლის ყოფაში ცხოვრება). მესამე 

კლიშე, მედიური ექსპლუატაციის თვალსაზრისით, ყველაზე ხანდაზმული და მყარია. ეს არის წლიდან 
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წლამდე, ერთი წყაროდან მეორეში გადასული მუდმივი სურათი: დევნილთა გამოსახლება, როგორც წესი, 

ხმაურით, პოლიციის ჩარევით, ქაოსით, სასოწარკვეთით და სხვ. 

 მიგვაჩნია, სწორედ ამ მყარი კლიშეების არსებობა ადუნებს ჟურნალისტების ყურადღებას, არ აიძულებს 

მათ, მოძებნონ ახალი დისკურსი დევნილებისა და მათი ცხოვრების საჩვენებლად, ეჭვქვეშ დააყენონ 

მითურ-სტერეოტიპული ხედვა, დაფიქრდნენ იმაზე, რამდენად უშლის ხელს დევნილთა ამგვარი ჩვენება 

მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში, რამდენად ლახავს ერთი შეხედვით უწყინარი მითი დევნილთა 

უფლებებს.  

 როდესაც ჩვენ საკვლევ საკითხად გავიხადეთ ამ კლიშეს სიცოცხლისუნარიანობის კვლევა სატელევიზიო 

მედიაში, კვლევის პროცესში მივყევით ამ ლოგიკურ ჯაჭვს: როდის ინტერესდება მედია იძულებით 

გადაადგილებული პირების პრობლემებით, როდის ხდებიან მედიისთვის დევნილები მნიშვნელოვანი, რას 

ატყობინებს მედია მთელ საზოგადოებას დევნილთა მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ? ინფორმაციის 

რომელი ალტერნატიული წყაროები გვაწვდიან განსხვავებულ შეტყობინებებს და არსებობს თუ არა 

გადაკვეთის წერტილი ან წერტილები ინფორმაციის ამ ალტერნატიულ წყაროსა და მედიას შორის? 

ცხადია, ჩვენ გვესმის, რომ ნებისმიერი მედირებული, ანუ გაშუალებული ინფორმაცია, არ წარმოადგენს 

ხდომილების ზუსტ ასახვას, ან მის ფოტოგრაფიულ სახეს; რომ ნებისმიერი მედირებული შეტყობინების 

მიღმა, შესაძლოა, იკვეთებოდეს რომელიმე, მედიაველის გარეთ მდგომი ორგანიზაციის ინტერესი. თუმცა, 

შესაძლებელია დავადგინოთ ამ წყაროების ფარდობითი ობიექტურობა. 

ჩვენი კვლევის შემთხვევაში გზამკვლევად, ანუ ხდომილებების შესახებ ინფორმაციის შემცველ წყაროდ 

გამოვიყენეთ ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი, აღვწერეთ და 

დავითვალეთ ჩვენთვის საინტერესო პერიოდში მომხდარი ხდომილებები, რომლებიც ვებგვერდზე 

შესაბამისი ტექსტური მასალით დასტურდება და შემდეგ, შევეცადეთ ამ ხდომილებების ასახვა მოგვეძებნა  

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებების დღის წესრიგში. 

ჰიპოთეზა, რომლის ვერიფიკაციასაც ჩვენი კვლევით შევეცდებით, ამგვარად არის ფორმულირებული: 

დევნილთა საკითხების გაშუქებისას საზოგადოებრივი მაუწყებელი უფრო მეტად მიჰყვება დამკვიდრებულ 

კლიშე-სტერეოტიპებს, ვიდრე რეალურ საინფორმაციო საბაბს და რეალურ ხდომილებას. 

კლიშირებული სტერეოტიპები კი გამოიხატება მათ ნეგატიურ კონტექსტში წარმოდგენასა და მათთან 

დაკავშირებული საკითხების ზერელე გაშუქებაში, რასაც თან სდევს მათი უფლებების დარღვევა. 

ორგანიზაცია „ინტერნიუს საქართველოს“ კვლევის შედეგების თანახმად, ტელევიზიები, ძირითადად, 

დევნილების გამოსახლების პროცესს აშუქებენ და ხშირად იჩენენ მიკერძოებას ამა თუ იმ პოლიტიკური 

ძალის მიმართ. ასევე, დევნილების პრობლემებს ხშირად სხვა საკითხებთან კონტექსტში განიხილავენ - 
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მაგალითად, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საზღვრის გადმოწევა, ახალი სადემარკაციო ხაზის გავლება, 

ოსეთში ან აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქის გატაცება და მსგავსი თემები. კვლევის შედეგები 

ადასტურებს, რომ ამგვარი „პაკეტური“ ტიპის გაშუქების შედეგად ნიველირებულია დევნილთა 

პრობლემები, რომლებსაც ისინი ყოველდღიურად აწყდებიან, საზოგადოებამ კი მათ შესახებ არაფერი იცის. 

აუცილებელია მედიამ სიღრმისეულად, საფუძვლიანად  გააშუქოს მათთან დაკვშირებული საკითხები 

დროული რეაგირებისთვის.  

„ტელეკომპანიების მიერ იძულებით გადაადგილებულ პირთა (იგპ) პრობლემების მიმოხილვა 

ფრაგმენტული ხასიათისაა და დევნილთა მდგომარეობას ადეკვატურად ვერ ასახავს. სატელევიზიო არხები 

„იმედი“, „რუსთავი 2“ და “საზოგადოებრივი მაუწყებელი” დევნილთა პრობლემებით საინფორმაციო 

საბაბის არსებობის შემთხვევაშიც კი იშვიათად ინტერესდებიან“ - ასეთია კიდევ ერთი კვლევის შედეგი, 

რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში არსებული პროექტის  - “მედიამონიტორინგის 

განვითარება საქართველოში” - შედეგად  განხორციელდა, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. 

კვლევის შედეგად გაკეთდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები დასკვნა, მათ შორის დასკვნაც, 

რომ ტელეკომპანიები დევნილთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებს წინასწარი განწყობით 

აშუქებენ და სიუჟეტის თემებსაც ამ განწყობის შესაბამისად ირჩევენ. იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

ახალ საცხოვრებელ ადგილებში განსახლების საკითხის შესახებ ინფორმაცია „კავკასიამ“ და „მაესტრომ“ 

გაავრცელეს და მათ მთავრობის ქმედებები უმეტესად უარყოფითი ტონალობით გააშუქეს მაშინ, როცა 

„რუსთავი 2“-მა და „იმედმა“ ასეთ „პრობლემურ“ თემებს საერთოდ გვერდი აუარეს. იმ იშვიათ 

შემთხვევაში, როცა ეს ორი არხი დევნილებს ახსენებდა, საუბარი შეეხებოდა მთავრობის ძალისხმევასა და 

დევნილთა პრობლემების მოგვარების მცდელობას. 

მედიის მკვლევრები ხშირად მიდიან ერთსა და იმავე დასკვნამდე, რომ ქართულ მედიაში დევნილთა 

თემისთვის საჭირბოროტო თემების სპექტრი ერთ სტერეოტიპულ ფოკუსამდე, შეიძლება ითქვას, ერთ 

სტერეოტიპულ კადრამდე დავიდა:  გამოსახლების კვაზისენსაციური სცენა, ბევრი ყვირილით, შემზარავი 

ხმაურით, ქაოტური მოძრაობით, აულაგმავი აგრესიით ან აგრესიული უძლურებით (როგორც წესი, 

წინასუიციდალური ნიშნებით).  

იგივე მკვლევრები მიუთითებენ მედიის მიერ განსაზღვრული პროცესების არაადეკვატურ განზოგადებაზე - 

მედია ხშირად იმდენად იმყოფება სტერეოტიპების ტყვეობაში, რომ განზოგადებისას ოპერირებს ისეთი 

ფაქტებით, რომლებსაც ობიექტური საფუძველი არ გააჩნია. ეს გარემოება ხშირად მიანიშნებს საკმაოდ 

სერიოზულ სიმპტომზე, სპეციფიკური ე.წ. “preferred reading”-ის შექმნაზე, როცა მთავარი „საყვარელი და 

მაყურებლისთვის ნაცნობი კადრია“ და არა ობიექტური რეალობა. მაგალითად, მედია ცდილობს ამ 

ადამიანების თვითნებური ჩასახლების პროცესი განაზოგადოს მთლიან პოპულაციაზე. აგრეთვე, 

წარმოაჩინოს მხოლოდ იმ დევნილთა მდგომარეობა, რომლებიც საქართველოში მძიმე სოციალურ და 
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ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრობენ. როგორც წესი, მედია არასდროს ინტერესდება იმ დევნილთა 

მდგომარეობით, რომლებიც ახალ საცხოვრებელ გარემოში კარგად ადაპტირდნენ. ბრანტისა და ოლივერის 

მიხედვით, მედიაში სტერეოტიპების დადებითი ან უარყოფითი ასახვა უდავოდ იწვევს სოციალურ ეფექტს 

(Bryant and Oliver, 2009, გვ. 336) (გერსამია მ., 2016). მედიური ეფექტების როლი მრავალი თეორიის ჭრილშია 

განხილული. მათ შორისაა სოციალური კოგნიტური თეორია, რომლის მიხედვითაც სწავლა და განვითარება 

ეფუძნება არა მხოლოდ პირადი გამოცდილების შეძენის პროცესს, არამედ, უმეტესად, სხვა ადამიანთა 

ქცევაზე დაკვირვებასა და მოდელირებას. სწავლა დაკვირვების საშუალებით ნიშნავს სხვა ადამიანზე 

დაკვირვების შედეგად ქცევის რთული ნიმუშების ათვისების უნარს. შესაბამისად, მაყურებელი სწავლობს 

მედიით გაშუქებულ ქცევას. 

როცა ჩვენ სახელმძღვანელო წესად ჰიპოთეტურად განვიხილავთ მსოფლიო პრაქტიკაში არსებულ 

მიდგომებს დევნილთა საკითხების გაშუქების მხრივ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ერთი 

მნიშვნელოვანი გარემოება: რას შეეხებიან ეს წესები - შიდა მიგრანტებს თუ გარე მიგრანტებს? საკუთარ 

სახელმწიფოშო დევნილებად ქცეულ მოქალაქეებს თუ სხვა ქვეყნიდან შემოსულ მიგრანტებს, რომლებმაც 

თავიანთი სახელმწიფო დატოვეს და სხვა ქვეყნებს შეაფარეს თავი (ლეგალურად თუ არალეგალურად) 

უსაფრთხოების საძებნელად. ცხადია, რომ ლოიალობის ხარისხი სხვადასხვა ტიპის მიგრანტების მიმართ 

აბსოლუტურად განსხვავებულია, ისინი სხვადასხვა ხარისხით არიან „უცხონი“ ან „უადგილონი“. თუმცა 

ფორმალური ლოგიკის დონეზე, შესაძლოა, მაინც  ვისაუბროთ საერთო მინიმალურ სტანდარტებზე. 

მაგალითად, ავსტრალიის ადამიანის უფლებების კომისიის მიერ 2013 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომი 

მოიცავს იმ მინიმალურ სტანდარტებს, რომლებიც ჟურნალისტებს მართებთ დევნილების საკითხების 

გაშუქებისას, მათგან აღსანიშნავია: 

1. ჰუმანური მოქცევა და ადამიანის ღირსების პატივისცემა; 

2. ლოიალური და ობიექტური ენა;  

3. დევნილთა უფლებების დაცვის წახალისება;  

4. დევნილის, როგორც რესპონდენტის დაცვა, უსაფრთხოება; 

5. დევნილთა მიმართ ბულინგის, სუიციდის და სხვა თემების სიფრთხილით გაშუქება.  

დევნილთა დაცვა ბევრ ქვეყანაში მოიცავს მათ დაცვას მედიის მისრეპრეზენტაციისაგან. (ICAR, 2015). ამ და 

სხვა რეკომენდაციების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ სწორად გავიაზროთ, ერთი 

მხრივ, მედიის მნიშვნელობა დევნილთა საკითხების გაშუქებაში და მეორე მხრივ, ის პრობლემები, 

რომლებიც გაშუქებისას გვხვდება.  

ICAR-ის პუბლიკაცია გვთავაზობს ძირითად აქცენტებს, რომლებზეც უნდა გაამახვილონ ყურადღება 

ჟურნალისტებმა დევნილთა საკითხების გაშუქებისას:  
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1. ინფორმაციულობა; 

2. შესაბამისი შინაარსის საკითხის შერჩევა; 

3. კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ყველა ასპექტისა და შეხედულების წარმოჩენა; 

4. თითოეული მხარის თანაბარი რეპრეზენტაცია; 

5. უსაფუძვლო აზრებისა და შეხედულებების განზოგადებისგან თავის არიდება. 

 

მეთოდოლოგია 

საკვლევი პოპულაცია: საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საინფორმაციო პროგრამა „მოამბე“; 10 სიუჟეტი 

დროითი ჩარჩოები: 2016 წლის 1 სექტემბრიდან 31 ოქტომბრამდე;  

შერჩევის ტიპი: მიჯრითი შერჩევა. 

საკვლევი ტექნიკა: კვლევის მიზნის მისაღწევად კვლევისას გამოვიყენეთ თვისებრივი კონტენტანალიზი, 

რათა შეგვესწავლა დევნილთა საკითხების გაშუქების სპეციფიკა, რა დეტალებსა თუ ფაქტებზე ამახვილებენ 

ძირითადად ჟურნალისტები ყურადღებას და რამდენად თავსდება იგი ჩვენ მიერ გამოყოფილ კლიშეში - 

დევნილი მუდამ ჭერის დაკარგვის საფრთხის ქვეშ. 

ანალიზის ერთეულად აღებულია ნებისმიერი ახალი ამბავი, რომელიც შეეხება დევნილებს. ანალიზის 

თითოეული ერთეული განთავსდა შემდეგ შინაარსობრივ ჩარჩოებში (კატეგორიებში): 

კატეგორია 1. კოდი „გამოსახლება“ - ახალი ამბები, რომლებიც  მხოლოდ უარყოფითი კონტექსტის მქონე 

ფაქტებზე აპელირებენ  (4 სიუჟეტი);  

კატეგორია 2. კოდი „შესახლება“ - ახალი ამბები, რომლებიც მხოლოდ პოზიტიური კონტექსტის მქონე 

ფაქტებზე აპელირებენ  (3 სიუჟეტი).  ამ კატეგორიაში შემავალი ანალიზის ერთეულები დაექვემდებარნენ 

სტატისტიკურ შედარებას სხვა წყაროდან აღებულ ინფორმაციასთან. კერძოდ, ჩვენ მოვიძიეთ ახალი ამბები, 

ინფორმაციები, რომლებიც  დევნილთა განსახლების სამინისტროს ვებგვერდზე იყო განთავსებული, შემდეგ 

კი ვამოწმებდით, იყო თუ არა გაშუქებული შესაბამისი ინფორმაცია „მოამბეში“. 

კატეგორია 3. ახალი ამბები, რომლებშიც რეპრეზენტირებულია დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობა, 

როგორც ადამიანის უფლებების ნაწილი (1 სიუჟეტი). 

კატეგორია 4. ახალი ამბები, რომლებშიც დევნილებთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებისას, 

გამოყენებულ იქნა სიძულვილის ენა ან დამაკნინებელ- შეურაცხმყოფელი დისკურსი  (2 სიუჟეტი). 

ანალიზის მეორე ეტაპზე გამოვიყენეთ მონაცემთა რაოდენობრივი ანალიზი დევნილებთან დაკავშირებული 

საკითხების გაშუქების სიხშირის დასადგენად.  
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შედეგები 

საკვლევ პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სულ გავიდა 10 სიუჟეტი. აღნიშული სიუჟეტების ერთი 

ნაწილი მხოლოდ უარყოფითი კონტექსტის ფაქტებზე აპელირებენ. მათში, ძირითადად, საუბარია 

ადამიანთა გამოსახლებაზე. მათგან უმეტესობა გამოირჩეოდა თემის ზოგადი გაშუქებით, მაგალითად, 

ერთერთ სიუჟეტში საუბარია აქციაზე, რომელიც დევნილებმა გამართეს  საცხოვრებელი ფართის 

მოთხოვნის მიზნით. სიუჟეტში საუბარია ფაქტზე, რომლის მიხედვითაც შესაბამის უწყებას აქციაზე 

გამოსული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართი გასული წლის სექტემბრამდე უნდა გადაეცა, 

რომელსაც მოყვება უწყების მიერ აღნიშნული ინფორმაციის უარყოფა. სიუჟეტში ასევე ნათქვამია, რომ 

არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, რომ აღმაშენებლის ხეივანში მდებარე დევნილთა საცხოვრებელს ნგრევის 

საფრთხე  არ ემუქრება. საკვირველია ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტი არც კი დაინტერესებულა აღნიშნულის 

გადამოწმებით. სიუჟეტში კი მინისტრი აცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში 10 ობიექტზე მცხოვრები 

დევნილები მიიღებენ საცხოვრებელს, ჟურნალისტი კი არ ინტერესდება, რომელ კონკრეტულ ობიექტებზე 

მცხოვრები დევნილები მიიღებენ საცხოვრებელს.  სიუჟეტში არ არის პრობლემის წინაისტორია, რამდენი 

ხანია არსებობს და მწავავედ დგას ეს პრობლემა, რა პერიოდში მოგვარებას გულისხმობს მინისტრის მიერ 

ნათქვამი სიტყვები: „სამომავლოდ განიხილება „უშბის“ მოსახლეობის დაცლის და კეთილმოწყობილ 

გარემოში გადაყვანის საკითხი“ (http://1tv.ge/ge/news/view/title/136162.html).  

 გასული სიუჟეტების მეორე ნაწილი წარმოადგენს ახალ ამბებს, რომლებიც მხოლოდ პოზიტიური 

კონტექსტის მქონე ფაქტებზე აპელირებენ. საგულისხმოა მათი ეფექტიც:  საკვლევ პერიოდში დევნილთა 

სამინისტროს ვებგვერდზე სულ 22 დადებითი ხასიათის ნიუსი გაშუქდა: მაგალითად,  14 დევნილ ოჯახს 

თბილისში ბინა გადაეცა, სოზარ სუბარმა დევნილ და ეკომიგრანტ მოსწავლეებს სპორტული ინვენტარი 

გადასცა და ასე შემდეგ;  საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მათგან მხოლოდ 2 გააშუქა,  ამ სიუჟეტებშიც 

ჟურნალისტები აქცენტს აკეთებენ პოლიტიკაზე და დადებითად წარმოაჩენენ მთავრობის პოლიტიკას, 

გვიყვებიან სხვადასხვა პოლიტიკოსის შეხვედრებზე მოსახლეობასთან, თუმცა კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ 

რჩება მთავარი საკითხები: კონკრეტულად რას გულისხმობს პოლიტიკოსების დაპირებები (ხშირ 

შემთხვევაში მათი კომენტარების ფორმულირება შემდეგნაირია: უახლოეს მომავალში გადავჭრით მათ 

სოციალურ პრობლემებს). რა უჭირს რეალურად მოსახლეობას? მაგალითად, ერთ-ერთ სიუჟეტში, 

რომელშიც საუბარია პოლიტიკოსების შეხვედრაზე დევნილ მოსახლეობასთან, არ არის მოსახლეობის 

კომენტარი, შესაბამისად, უცნობია მოსახლეობის რეალური საჭიროებები, ხედვები და ა.შ. 

(http://1tv.ge/ge/news/view/title/136046.html). თემასთან მიმართებაში შეიმჩნევა საკითხში გაუცნობიერებლობა, 

რაც ახალი ამბებისა თუ რეპორტაჟის მომზადებისას საკითხის სიღრმისეული შესწავლის ნაცვლად მშრალი, 

ფაქტობრივი მასალის მოწოდებაში ვლინდება (http://1tv.ge/ge/news/view/title/136402.html). 

http://1tv.ge/ge/news/view/title/136162.html
http://1tv.ge/ge/news/view/title/136046.html
http://1tv.ge/ge/news/view/title/136402.html
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აღნიშნული თემის დაკავშირება ხდება გარკვეულ პოლიტიკურ თემასთან, პოლიტიკურ ფიგურებთან. მათი 

განცხადებები იმედისმომცემია, თუმცა არსებული რეალობა - შედარებით მკაცრი, რაც პრობლემის 

აქტუალურობას არ ცვლის. სიუჟეტებში უმეტესწილად  დაპირებებზეა საუბარი, მაგალითად, „ქართული 

ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბექა ნაცვლიშვილი ისნის რაიონში დევნილ 

მოსახლეობას შეხვდა, კანდიდატმა მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა, 

ის ადგილობრივებს არსებული პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებას დაჰპირდა“ 

(http://1tv.ge/ge/news/view/title/136402.html). თუმცა ამ კონკრეტული სიუჟეტიდანაც  ვერ ვიგებთ, რა 

კონკრეტულ გეგმებზეა საუბარი. სიუჟეტი ძალიან ზედაპირული და თითქმის არაფრისმთქმელია, 

ფატიკური დისკურსის ნიმუშია: ჩვენ მისგან მხოლოდ იმას ვიგებთ, რომ პოლიტიკოსი მოსახლეობას 

შეხვდა, შესაბამისად, ის მხოლოდ კონკრეტული პირისა თუ პოლიტიკური პარტიის პიარს წარმოადგენს.  

რა თქმა უნდა, მედიას აქვს ეს ფუნქციაც, თუმცა არ შეიძლება ის მთლიანად მოკლებული იყოს საკითხის, 

პრობლემის ანალიზს. აღსანიშნავია, რომ უმეტეს შემთხვევაში სიუჟეტების ხანგრძლივობა წუთზე 

ნაკლებია, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს პრობლემას. სიუჟეტებში შეიმჩნევა წყაროთა სიმწირე. განხილულ 

ჟურნალისტურ ნაწარმოებებში ჩაწერილია ძირითადად 1 ან 2 წყარო. წყაროებს ხშირ შემთხვევაში 

წარმოადგენენ ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან პირადი სარგებლით, პოლიტიკური 

რეკლამის სახით, რომ ისინი პრიორიტეტულად მიიჩნევენ დევნილთა პრობლემების შესწავლასა და 

გადაჭრას (http://1tv.ge/ge/news/view/title/136046.html). საკითხის გაშუქებისას გამოყენებულ წყაროებს შორის 

შესამჩნევია დისბალანსი; დისბალანსი გამოიხატება გენდერული ნიშნითაც, ხშირ შემთხვევაში 

დევნილების კომენტარებიც კი არ გვხვდება სიუჟეტებში (http://1tv.ge/ge/news/view/title/137356.html). 

სიუჟეტებში, რომლებშიც ფიგურირებენ თავად დევნილები, ყურადღება გამახვილებულია მათ ემოციურ 

მდგომარეობაზე, ხშირ შემთხვევაში,  ნაჩვენები არიან ის დევნილები, რომლებიც პირდაპირ ეთერში, 

აფექტურ მდგომარეობაში მყოფნი, ყვირიან და თავიანთ პრობლემებზე უკიდურესი დაძაბულობითა და 

აღშფოთებით ჰყვებიან (http://1tv.ge/ge/news/view/title/138199.html). 

ქართული მედია არაადეკვატური სენსაციონალიზმით აშუქებს დევნილთა საკითხებს, აღსანიშნავია 

სიუჟეტები, რომლებშიც დევნილებთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებისას, გამოყენებულია 

დევნილთა შეურაცხმყოფელი დისკურსი. მედია მათ მსხვერპლის როლში წარმოგვიჩენს, რის გამოც 

მაყურებელი საღად ვერ იაზრებს მათ პრობლემებსა და საჭიროებებს. ხშირად გვიჩვენებენ დევნილებს 

განსახლების პროცესში, როდესაც ისინი მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში იმყოფებიან, სიუჟეტებშიც 

მათთვის არასასურველ მდგომარეობაში არიან წარმოჩენილები, რითაც მათი ღირსების უფლება ილახება 

(http://1tv.ge/ge/news/view/title/138199.html). დევნილთა მსგავსი სახით წარმოჩენა კიდევ უფრო მეტად 

აღრმავებს მათ მიმართ არსებულ სტერეოტიპებს. 

http://1tv.ge/ge/news/view/title/136402.html
http://1tv.ge/ge/news/view/title/136046.html
http://1tv.ge/ge/news/view/title/137356.html
http://1tv.ge/ge/news/view/title/138199.html
http://1tv.ge/ge/news/view/title/138199.html
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რიგ შემთხვევებში დარღვეულია დევნილ ბავშვთა უფლებები (http://1tv.ge/ge/news/view/title/138199.html), 

რადგან მიზანშეწონილი არ არის მათი ჩვენება დაძაბულ სიტუაცებში, როცა სამართალდამცავებსა და 

დევნილებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მიმდინარეობს. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების თვისებრივი განხილვა ადასტურებს ჩვენ მიერ დაყენებულ 

ჰიპოთეზას.  

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგებმა გარკვეულწილად პასუხი გასცა არსებულ შეკითხვებს. პირველ რიგში -  

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ აცნობიერებს მისი, როგორც საზოგადოების დამცველის ფუნქციას, როცა 

საქმე ეხება დევნილებსა და მათ პრობლემებს. საკვლევი პერიოდის განმავლობაში არ გასულა სიუჟეტი, 

რომელიც დევნილებს მიაწოდებდა ინფორმაციას მათთვის განკუთვნილი პროგრამების შესახებ. მეტიც, 

მედია ძალიან იშვიათად ინტერესდება დევნილთა საკითხებით, დაინტერესების შემთხვევაში კი სიუჟეტები 

კლიშირებული დისკურსული თავისებურებებით ხასიათდება, კერძოდ, საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

იყენებს იმ მიდგომებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა და იცვლიდა იერსახეს, უფრო 

კონრეტულად კი, იცვლებოდა კლიშეები და სტერეოტიპული მიდგომები. დღეს  დევნილთა 

რეპრეზენტაციის მედიური დისკურსი მთლიანად კლიშირებულია და მედია არ გვთავაზობს მათი 

„განსხვავებული“ სახის ჩვენებას, რომელიც სტერეოტიპებისგან იქნებოდა თავისუფალი, რის გამოც ისინი 

იყვნენ და დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც გაურბიან სიკვდილს, დროებითი სახლებისკენ: ყოფილი 

სასტუმროების, პანსიონატების, საავადმყოფოებისკენ მიემართებიან დატანჯული სახეებით, რაც 

მაყურებელს თანაგრძნობისა და შეცოდების გრძნობას უჩენს, პარალელურად კი ისინი არიან 

„მოძალადეები“, რომლებიც ყვირიან ყოველი გამოსხლებისა თუ შესახლებისას და ფიზიკურად 

უსწორდებიან პოლიციას. სწორედ ასეთია დევნილთა დღვანდელი მედიური სურათი. თუმცა, 

აუცილებლად აღსანიშნავია ისიც, რომ დევნილთა სახისა და ხატის კლიშირებული, მითებსა და 

სტერეოტიპებს დაქვემდებარებული რეპრეზენტაციის სათავე არ არის მხოლოდ მედიაში, ეს ხედვა 

სოციოცენტრულიც არის. დევნილებთან დაკავშირებული კლიშეები თუ სტერეოტიპები მასშტაბურია და 

ყოველდღიურად კიდევ უფრო იზრდება, რადგან ჩვენთვის უცხოა მათი „სხვაგვარი“ აღქმა. 

დეზინტეგრაციული პროცესების თავიდან ასაცილებლად მედიისთვის აუცილებელია: ახალი დისკურსის 

მოძებნა დევნილებისა თუ მათი ცხოვრების საჩვენებლად; არსებული მითურ-სტერეოტიპული ხედვის 

ეჭვქვეშ დაყენება, რაც  დააფიქრებს მოსახლეობას და შეცვლის მათდამი დამოკიდებულებებს; საზოგადოება 

მათში დაინახავს  თანამოქალაქეებს, თანასწორებს სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით, რომლებსაც 

დახმარება სჭირდებათ, და არა ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდ შეგვეცოდებიან ან აგრესიას გამოიწვევენ  

http://1tv.ge/ge/news/view/title/138199.html
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უკონტროლო საქციელის გამო. შესაბამისად,  შეიცვლება ქცევა, რაც ხელს შეუწყობს მათ ინტეგრაციას 

საზოგადოებაში.  

  

ხელმძღვანელი: დალი ოსეფაშვილი, პროფესორი, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის 
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რეზიუმე 

ადრეული ქორწინება მიჩნეულია ზოგადად ადამიანის და კერძოდ - ბავშვთა უფლებების დარღვევად, რადგან 

ბავშვებს, თავისი ასაკიდან გამომდინარე, არ შეუძლიათ მისცენ ქორწინებაზე თავისუფალი, წინასწარი და 

ინფორმირებული თანხმობა. ჩემი კვლევის  მიზანი სტუდენტების ნაადრევი ქორწინებისადმი 

დამოკიდებულების შესწავლა იყო. აღნიშნული მიზნის შესაბამისად, ჩამოვაყალიბე შემდეგი ამოცანები: 1. 

რომელ მიზეზებს  მიიჩნევდნენ სტუდენტები ნაადრევი ქორწინების მაპროვოცირებლად; 2. რამდენადაა 

სტუდენტებში გაცნობიერებული ნაადრევი ქორწინების უარყოფითი მხარეები; 3. როგორია სტუდენტების 

დამოკიდებულება ქართულ საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპების მიმართ. გამოკითხულ 

რესპონდენტთა მოცულობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბაკალავრიატის 90 სტუდენტი იყო,  ხოლო გამოკითხვის მეთოდი - ანკეტირება. კვლევის საფუძველზე 

გამოვლინდა, რომ ნაადრევი ქორწინება სტუდენტებისთვის მიუღებელია, რადგან ისინი აცნობიერებენ ადრეული 

ქორწინების თანმდევ პრობლემებსა თუ მოსალოდნელ ნეგატიურ შედეგებს. გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა 

ის ფაქტორები, რომლებსაც სტუდენტები ნაადრევი ქორწინების მაპროვოცირებლად მიიჩნევენ: მშობლების 

კონტროლისგან გაქცევის სურვილი, ტრადიციები, აღმსარებლობა, ნამდვილი სიყვარულის პოვნა, პარტნიორის 

ფეხმძიმობა, სექსუალური ცხოვრების დაწყების სურვილი. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა 

თანხმდება, რომ გოგონებს ხელი ეშლებათ განვითარებასა და თვითრეალიზაციაში, ისევე, როგორც ახლო 

ურთიერთობაში მეგობრებთან. სტუდენტები თვლიან, რომ ნაადრევი ქორწინება იწვევს სოციალურ, 

ფიზიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ პრობლემებს. კვლევამ გამოავლინა, რომ სტუდენტთა დამოკიდებულება, ხშირ 

შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად განსხვავდება საზოგადოებაში გავრცელებული აზრისაგან და  ნაადრევი 

ქორწინებისადმი ცალსახად უარყოფითია. 

საკვანძო სიტყვები:  ნაადრევი ქორწინება, ბავშვთა უფლებები, სტერეოტიპები, ქორწინების მაპროვოცირებელი 

მიზეზები, ტრადიციები. 

 

შესავალი 

ადრეული ქორწინება მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც. გაეროს 

მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოში 18 წელს მიუღწეველი დაახლოებით 14 

მილიონი გოგონა ქორწინდება ერთი წლის განმავლობაში, 38 000 - ერთ დღეს და 13 - ოცდაათ წამში (გაეროს 

მოსახლეობის ფონდი, 2013). 

ამავე მონაცემებით, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, საქართველოს აქვს ნაადრევი ქორწინების ერთ-ერთი 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ისევე, როგორც მოლდოვას (19%) და თურქეთს (14%). საქართველოში მცხოვრები 
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ქალების 17%-მა სრულწლოვნების მიღწევამდე შექმნა ოჯახი. ადრეული ქორწინების პრობლემა საქართველოში 

საკმაოდ აქტუალურია და გარკვეულწილად გენდერული უთანასწორობით, ეთნიკური და რელიგიური 

ფაქტორებით არის დეტერმინირებული.  

მიუხედავად იმისა, რომ ადრეული ქორწინების უარყოფით შედეგებზე ყველა თანხმდება, საქართველოში 

ადრეული ქორწინების მიზეზების, მასშტაბებისა და შედეგების შესასწავლად სიღრმისეული კვლევა არ 

ჩატარებულა. ამის მიზეზად სტატისტიკური მონაცემების სიმწირე სახელდება. როგორც ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი კვლევის ავტორები, გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენლები აცხადებენ, სტატისტიკური 

მონაცემები ვერ იქნება სრული, რადგან ნაადრევი ქორწინება ხშირად არ არის ოფიციალურად 

დარეგისტრირებული - 16 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი ოფიციალურად ვერ შეძლებს ქორწინების 

დარეგისტრირებას. აქედან გამომდინარე, ინფორმაცია დარეგისტრირებული ქორწინებების რიცხვის შესახებ, 

ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საკმარისი არ არის ნაადრევი ქორწინების ტენდენციების გამოსავლენად (გაეროს 

მოსახლეობის ფონდი, 2013).  

ზემოთ აღნიშნული კვლევის თანახმად, ადრეული ქორწინება განსხვავებულ ზეგავლენას ახდენს გოგონებსა და 

ბიჭებზე, ამიტომ შესაძლებელია ის განვიხილოთ გენდერული უთანასწორობის ჭრილში. მსოფლიოში ადრეულ 

ქორწინებაში მყოფი ბიჭების რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია გოგონათა რაოდენობაზე. ადრეული ქორწინების 

შემთხვევაში როგორც ბიჭები, ასევე გოგონები ხშირად იძულებულები არიან შეწყვიტონ განათლების მიღება 

სკოლაში, დაიწყონ მუშაობა და დაკავდნენ საოჯახო საქმეებით. ამრიგად, ადრეული ქორწინება არის სოციალური 

ინტეგრაციის შემაფერხებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1108-ე მუხლით ქორწინების ასაკად დაწესებულია 18 წელი, 2017 წლის 1 

იანვრამდე სასამართლოს ნებართვით დასაშვები იყო ჯერ 16–18 წალმდე, ხოლო შემდგომ 17–18 წლამდე პირების 

ქორწინება  (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 1108). 

არასამთავრობო ორგანიზაციის „ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის“ მიერ 2015 წელს 

გამოქვეყნებული სტატია „ნაადრევი ქორწინება - სოციალური ინტეგრაციის შემაფერხებელი ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პრობლემა“, მიმოიხილავს გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ ჩატარებულ კვლევას, 

რომლის მიხედვითაც არასრულწლოვან (18 წელს მიუღწეველი) გოგონათა დაქორწინების რიცხვი წელიწადში 14 

მილიონია, რაც საქართველოში ქალების 17%-ს წარმოადგენს. სტატიაში ასევე განხილულია ნაადრევი ქორწინების 

შედეგები, რაც განათლებისთვის თავის დანებებას გულისხმობს და ხაზგასმულია მოცემული საკითხის 

გენდერული ასპექტები. გოგონების მეტი რაოდენობა იმყოფება ნაადრევ ქორწინებაში, ვიდრე ბიჭების. ამის 
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მიზეზად, გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევაში დასახელებულია ტრადიციული ნორმების ძლიერი გავლენა 

და ქორწინებამდე სქესობრივი თავშეკავება, ასევე, სქესობრივი განათლების პრობლემა. 

თეონა ნოზაძე სტატიაში „ნაადრევი ქორწინების მიზეზი და შედეგები“ (2013) განიხილავს ფსიქოლოგების 

დამოკიდებულებას ნაადრევი ქორწინებისადმი: 

ხშირად გოგონას იმიტომ ეჩქარება გათხოვება, რომ საკუთარი მშობლებისგან ოჯახური სითბოს ნაკლებობას 

გრძნობს და სურს, ამ გრძნობის კომპენსაცია საკუთარი ოჯახის შექმნით მოახდინოს; ახალგაზრდაზე მშობლები 

ხშირად გადამეტებულად ზრუნავენ. უფროსები მას აღიქვამენ და ექცევიან, როგორც პატარა ბავშვს. ოჯახის 

შექმნის მოთხოვნილებას ამგვარი მზრუნველობისგან გაქცევის სურვილით ხსნის; არსებობს ფიზიკური ლტოლვა, 

რომელსაც სიყვარულის გრძნობაში ურევენ; ადრეულ ასაკში ოჯახის შექმნის არც თუ იშვიათი მიზეზია 

დაორსულება (ნოზაძე, თ., 2013, აბზ.2). 

ამ თემას ეხმიანება ნინო ხარშილაძე სტატიაში „ნაადრევი ქორწინება ქართულად“ (2014). ავტორი განიხილავს 

ნაადრევი ქორწინების შედეგებს, ყველაზე ხშირად კი ის განქორწინებაა. 

ადრეული ქორწინება დიდ რისკებს შეიცავს და უმეტეს შემთხვევაში დასანგრევად არის განწირული, ვინაიდან ამ 

ასაკში ადამიანი ჩამოყალიბებული არ არის. მას თავისი ფასეულობები მყარად არ აქვს გათავისებული. ეს არის 

ძიების პროცესი. ადამიანი საკმაოდ გვიან ხვდება, ვინ არის და რა სურს. ეს ასაკი დაახლოებით 24-25 წელია. ადრე 

შექმნილი ოჯახი შეიცავს ადრე დანგრევის რისკებს, რადგან ადრე შექმნილი ოჯახის საფუძველი, ძირითად 

შემთხვევაში, არის სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება (ხარშილაძე, ნ., 21.01.2014, აბზ.3). 

ხათუნა ჩიგოგიძის სტატიაში „ნაადრევი ქორწინება და 10 ძროხაზე გაცვლილი ქალიშვილი“ (2014) განხილულია 

გოგონების გარიგებით გათხოვების ტრაგიკული ისტორიები. ავტორს სტატიაში ფსიქოლოგ მანანა 

სონღულაშვილის მოსაზრება მოჰყავს, რომელიც აღნიშნავს: 

ანალოგიური ფაქტები ხშირად ხდება აზერბაიჯანულ სოფლებში: არასრულწლოვან გოგონებს გაცილებით უფროს 

კაცებზე ათხოვებენ. მართალია, ანგარებით გათხოვება ქართულ ოჯახებშიც ხშირია, მაგრამ 10 ძროხაში და 20 

ცხვარში მაინც არავის გაცვლიან. ხშირად მოზარდი იძულებულია უფროსების აზრს ანგარიში გაუწიოს და თვისი 

ნების საწინააღმდეგო ნაბიჯი გადადგას (ჩიგოგიძე, ხ., 11.04.2014., აბზ. 8). 

ამავე სტატიაში განხილულია ნაადრევი ქორწინების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ავტორის თქმით, 15-16 

წლის ასაკში ორგანიზმი ანატომიურად, ისევე, როგორც ფიზიოლოგიურად და ფსიქოლოგიურად არ არის 

ჩამოყალიბებული. ჩიგოგიძე ნაადრევი ქორწინების ერთადერთ დადებით მხარედ აღნიშნავს იმას, რომ ადამიანს 

მოწიფულ ასაკში შვილები უკვე წამოზრდილი ჰყავს ნაადრევად შექმნილი ოჯახის შემთხვევაში  (ჩიგოგიძე, ხ., 

11.04.2014, აბზ.9). 
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2013 წელს ადრეული ქორწინების საკითხებს მიუძღვნა პრესკონფერენცია სახალხო დამცვლემა უჩა ნანუაშვილმა, 

სადაც აღნიშნა, რომ ბავშვთა ქორწინება ადრეულ ასაკში დღემდე გოგონათა უფლებების დაცვის სფეროში ერთ-

ერთი მოუგვარებელი საკითხია (ნანუაშვილი, 2013). მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იმსჯელოს, რელიგიური თუ 

სოციალური შეხედულებებისა და ტრადიციების შეცვლის აუცილებლობის მიმართულებით, რათა თანაბრად იყოს 

გათვალისწინებული გოგონების ჭეშმარიტი ინტერესი და ადრეულ ასაკში იძულებითი ქორწინება აღქმული იქნეს, 

როგორც ძალადობა ქალის მიმართ. ადრეულ ასაკში ქორწინება არ გულისხმობს მხოლოდ კერძო პირებს შორის 

ურთიერთობებს, არამედ საკითხი საჯარო ინტერესის მატარებელია. აქედან გამომდინარე კი, სახალხო დამცველის 

აზრით, აუცილებელია საკითხს სათანადო ყურადღება დაეთმოს. 

 მეთოდოლოგია 

რაოდენობრივი კვლევის ერთ-ერთი მეთოდის, გამოკითხვის, კერძოდ კი ანკეტირების შერჩევა განაპირობა, ერთი 

მხრივ, თავად მეთოდის მახასიათებლებმა, მეორე მხრივ, კვლევის მიზანმა და სოციალურმა პრობლემამ, რომელსაც 

ვიკვლევდი. ლია წულაძე თავის წიგნში „რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში“ 

გამოყოფს ანკეტირების ძლიერ მხარეებს. მისი თქმით, თვითადმინისტრირებადი კითხვარის ძლიერ მხარედ 

შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მეთოდი არ მოითხოვს დიდ ხარჯებს, მკვლევარებს შესაძლებლობა აქვთ 

გამოიყენონ კომპლექსური კითხვები, ასევე, გამომდინარე იქიდან, რომ რესპონდენტი თავად ავსებს კითხვარს, 

ინტერვიუერის გავლენა და სასურველობის  ეფექტი არ არსებობს (წულაძე, 2008, გვ.19). 

გენერალური ერთობლიობა მქონდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბაკალავრიატის სტუდენტები და მათგან მარტივი შემთხვევითი შერჩევის გზით მოხდა სტუდენტების შერჩევა. 

აღნიშნული შერჩევით რესპონდენტებს გენერალური ერთობლიობიდან შერჩევით ერთობლიობაში მოხვედრის 

თანაბარი შანსი აქვთ (ნაჩმიასი, ჩ. ფ., ნაჩმიასი, დ., 2009, გვ.268). 

გამოკითხული რესპონდენტების რაოდენობა იყო 90 სტუდენტი. მათ შორის 58 მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენელი, 32 კი - მამრობითი. ასაკი მერყეობდა 18 წლიდან 25-ის ჩათვლით. გამოკითხულთა 

უმრავლესობის ასაკი 19 ან 20 წელია. რაც შეეხება რესპონდენტთა სწავლის მიმართულებებს, კვლევამ მოიცვა 

უნივერსიტეტის შვიდივე (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა, ეკონომიკისა და 

ბიზნესის, მედიცინისა და იურიდიული) ფაკულტეტი.  

კვლევის ინსტრუმენტი - სტრუქტურირებული კითხვარი იყო. კითხვარის შემუშავების საწყის ეტაპზე გამოვყავი 

კონკრეტული ბლოკები. პირველი ბლოკი მოიცავდა ზოგად კითხვებს; მეორე ბლოკი მოიცავდა კითხვებს 

ნაადრევი ქორწინების მიზეზების შესახებ; მესამე ბლოკი მოიცავდა კითხვებს მოსალოდნელი შედეგების, 

პრობლემებისა  და ზოგადი სტერეოტიპების შესახებ და ბოლო იყო დემოგრაფიული ბლოკი. 
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მას შემდეგ, რაც შევაგროვე მონაცემები, მოვახდინე კოდირება და მათი სისტემატიზაცია კომპიუტერულად, SPSS-

ის საშუალებით.  

კვლევის შეზღუდვა არის შერჩევის მცირე მოცულობა (კვლევის ფარგლებში გამოვკითხე მხოლოდ 90 სტუდენტი), 

შესაბამისად, რაოდენობრივი კვლევის მთავარ იარაღს - რეპრეზენტატულობას, ვერ გამოვიყენებ და მიღებულ 

შედეგებს ვერ განვაზოგადებთ გენერალურ ერთობლიობაზე.     

შედეგები 

გამოკითხულ სტუდენტთა 85,6% თვლის, რომ ნაადრევი ქორწინება არის სოციალური პრობლემა, რაც, რა თქმა 

უნდა, კვლავ მის მასშტაბებზე მეტყველებს. გამოკითხული გოგონების, ისევე, როგორც ვაჟების აბსოლუტური 

უმრავლესობა ასახელებს 18 წელს იმ ასაკად, რომლის ქვემოთ ოჯახის შექმნა არასწორი და ნაადრევია. აღნიშნული, 

სავარაუდოდ, უნდა აიხსნას იმ გარემოებაზე დაყრდნობით, რომ გამოკითხულნი იყვნენ სრულწლოვანი, 

ბაკალავრიატის სტუდენტები, რომლებიც უკვე ფლობენ გარკვეული სახის ზოგად განათლებასა და 

ინფორმირებულობას, შესაბამისად, მათი აზრით, მინიმალური ასაკი, როდესაც ადამიანმა უნდა შექმნას ოჯახი, 

არის სრულწლოვანობის მიღწევა, 18 წელი. 

გამოკითხული სტუდენტების 11,1% ფიქრობს, რომ ნაადრევი ქორწინება საერთოდ არაა მდგრადი, 76,7%-ის აზრით 

უფრო არამდგრადია, ვიდრე მდგრადი, 12,2% კი მიიჩნევს, რომ ნაადრევი ქორწინება არც მდგრადია და არც არა 

მდგრადი.  აღნიშნულ შედეგებზე დაყრდნობით, ცალსახაა, რომ სტუდენტები ნეგატიურად არიან ნაადრევი 

ქორწინებისადმი განწყობილნი. 

მაპროვოცირებელი მიზეზები 

კვლევის ფარგლებში, რესპონდენტების მიერ დაფიქსირდა სამი მთავარი ფაქტორი, რომლებიც აუცილებელია 

გოგონების ქორწინებისთვის: გამოკითხულ მდედრობითი სქესის წარმომადგენელთა აზრით, უმნიშვნელოვანესია 

ფსიქოლოგიური მზადყოფნა (41,4%), ბიოლოგიური მზადყოფნა (15,5%) და გარკვეული, საბაზისო განათლების 

მიღება (13,8%). რაც შეეხება მათ დამოკიდებულებას ვაჟების ქორწინების მიმართ, მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენლები თვლიან, რომ იმისთვის, რომ ბიჭმა შექმნას ოჯახი, აუცილებელია ჰქონდეს სტაბილური 

შემოსავალი (6,2%) და, ამასთანავე, მზად იყოს ქორწინებისთვის როგორც ფსიქოლოგიურად (29,3%), ისე 

ბიოლოგიურად (25,9%). სტაბილური შემოსავალი, როგორც ოჯახის შექმნისათვის მნიშვნელოვანი წინაპირობა 

უფრო მეტად ვლიდნება ვაჟებთან, რაც მიგვითითებს სტუდენტებში არსებულ სტერეოტიპულ განწყობაზე, რომ 

ოჯახი აუცილებლად მამაკაცმა უნდა არჩინოს და მთავარი შემომტანიც სწორედ მამრობითი სქესის 

წარმომადგენელი უნდა იყოს. 
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რაც შეეხება, უშუალოდ ნაადრევი ქორწინების მაპროვოცირებელ მიზეზებს, გამოკითხულ გოგონათა 

აბსოლუტური უმრავლესობა ასახელებს ნაადრევი ქორწინების სამ მიზეზს: მშობლების კონტროლისგან გაქცევის 

სურვილი, სექსუალური ცხოვრების დაწყების სურვილი და აღმსარებლობა. მიზეზები კი, რომლებიც 

ვაჟებისთვისაა ნაადრევი ქორწინების მაპროვოცირებელი, შემდეგია: პარტნიორის ფეხმძიმობა (25,9%), 

ქალიშვილობის ინსტიტუტის არსებობა (15,5%) და სიყვარულის პოვნა (5,2%). ამ უკანასკნელი მიზეზების ახსნა 

ქართული რეალობიდან გამომდინარე, მარტივია. საქართველოში 21-ე საუკუნეშიც კი მიუღებლად რჩება 

ქორწინებამდე სექსუალური ურთიერთობა პარტნიორებს შორის და თუ ახალგაზრდებს მაინც ექნებათ 

სექსუალური კავშირი, ისინი აუცილებლად უნდა დაქორწინდნენ ან გოგონა ადვილად გახდება სტიგმატიზაციის 

მსხვერპლი. 

გამოკითხულ მამაკაცთა 34,4%-ის აზრით, გოგონების ნაადრევად ქორწინების მაპროვოცირებელი მიზეზი 

მშობლების კონტროლისგან გაქცევის სურვილია, 21,9%-თვის - ტრადიციები, 18,8%-ისთვის კი - სექსუალური 

ცხოვრების დაწყების სურვილი. აღნიშნული რესპონდენტები ასევე აღნიშნავენ მაპროვოცირებელ მიზეზებს, 

რომლებიც უბიძგებენ ვაჟებს, ნაადრევად შექმნან ოჯახი. მათი 43,8% ფიქრობს, რომ ვაჟი იმ შემთხვევაში ქმნის 

ოჯახს ნაადრევად, თუ იპოვის ჭეშმარიტ სიყვარულს, 18,8% მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ტრადიციების გავლენა 

და 12,5% ვაჟებისთვის ნაადრევად ოჯახის შექმნის მაპროვოცირებელ მიზეზად ასახელებს პარტნიორის 

ფეხმძიმობას. 

მოლოდინები 

გამოკითხულთა 83,3% ფიქრობს, რომ ნაადრევმა ქორწინებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ფიზიოლოგიური 

პრობლემები. სტუდენტები ასახელებენ კონკრეტულ ფიზიოლოგიურ პრობლემებს, რომლებსაც, მათი აზრით, 

იწვევს ნაადრევი ქორწინება და ეს პრობლემებია: ნერვული აშლილობა, ნაადრევი სიბერე და, ამასთანავე, 

პრობლემები ორსულობისას. 

შეკითხვაზე შეიძლება თუ არა ნაადრევმა ქორწინებამ გამოიწვიოს სოციალური პრობლემები, გამოკითხულთა 

83,3% ამბობს, რომ დიახ, შეიძლება, 5,6% კი არ ეთანხმება. გამოკითხული რესპონდენტები ასახელებენ იმ 

სოციალურ პრობლემებს, რომლებიც შესაძლოა გამოიწვიოს ნაადრევმა ქორწინებამ და ეს პრობლემებია: 

განათლებისთვის თავის დანებება (55,6%), დასაქმების პრობლემა (3,3%) და საზოგადოებასთან გაუცხოება (17,8%).   

შეიძლება თუ არა ნაადრევმა ქორწინებამ გამოიწვიოს ფსიქოლოგიური პრობლემები? ფიქსირდება, რომ 

გამოკითხულთა 94,4%% ამბობს: დიახ, შეიძლება, 3,3% არ ეთანხმება აღნიშნულს, ხოლო 2,2%-ს უჭირს პასუხის 

გაცემა. გამოკითხული რესპონდენტები ასახელებენ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს, რომლებიც შესაძლოა 

გამოიწვიოს ნაადრევმა ქორწინებამ და ეს პრობლემებია: დეპრესია (60%), სინანულის განცდა (28,9%) და 

არასრულფასოვნების კომპლექსი (3,3%).  
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გამოკითხულები ფიქრობენ, რომ გოგონას, რომელიც ნაადრევად ქმნის ოჯახს, ხელი ეშლება განათლების მიღებაში 

(83,3%), თვითრეალიზაციასა (10%) და პროფესიულ განვითარებაში (3,3%) და ამ ყველაფერს ამატებენ მეგობრებთან 

ურთიერთობასა და კომუნიკაციას ძველ ნაცნობებთან.  

სტუდენტები ფიქრობენ, რომ ბიჭს, რომელიც ნაადრევად ქმნის ოჯახს, ხელი ეშლება განათლების მიღებაში 

(61,1%), პროფესიულ განვითარებასა (13,3%) და მეგობრებთან ურთიერთობაში (14,4%).  

სტერეოტიპული დამოკიდებულებები 

გამოკითხულ სტუდენტთა 81,6% ეთანხმება გავრცელებულ აზრს, რომ ნაადრევი ქორწინება ადრეულად 

დასრულებული ბავშვობის ტოლფასია და როგორც უკვე აღვნიშნე, სტუდენტების აზრით, ნაადრევმა ქორწინებამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს ფსიქოლოგიური, სოციალური, ფიზიოლოგიური და სხვა სახის პრობლემები. 

ქართულ საზოგადოებაში გავრცელებულია აზრი, რომ გოგონა მალევე უნდა ჩაბარდეს პატრონს, თუმცა ამ 

დებულებას კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ სტუდენტთა 80% საერთოდ არ ეთანხმება; სტუდენტების 18,9% 

იზიარებს აღნიშნულ მოსაზრებას. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საზოგადოებაში 

გავრცელებული აზრი და სტუდენტთა დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან.  

გამოკითხულ სტუდენტთა 78,9% არ ეთანხმება აზრს, რომ ნაადრევი სიკვდილის გარდა ყველაფერი კარგია, და 

ასევე, 78,9% ეწინააღმდეგება აზრს: გოგონა იმისთვისაა, რომ გათხოვდეს. რესპონდენტების 74,4%-ის აზრით, 

ნაადრევი ქორწინება თვითრეალიზაციას უშლის ხელს. როგორც წესი, ნაადრევი ქორწინება განათლების დაბალი 

დონის მქონე ფენებში უფრო გავრცელებულია. განათლების დონე კი პირდაპირ კავშირშია თვითრეალიზაციასთან. 

დასკვნა 

კვლევის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ გამოკითხული სტუდენტებისთვის მიუღებელია ნაადრევი ქორწინება, 

რადგან ისინი აცნობიერებენ ნაადრევი ქორწინების თანმდევ პრობლემებსა თუ მოსალოდნელ შედეგებს. მათი 

აბსოლუტური უმრავლესობა თვლის, რომ ნაადრევი ქორწინება არ არის მდგრადი. სტუდენტთა შეფასება 

გამოწვეულია მათი განათლების დონით და რეალობის კრიტიკული აღქმით. ხშირ შემთხვევაში, ნაადრევი 

ქორწინების უარყოფითი შედეგები სტუდენტებს კარგად არ აქვთ გააზრებული და მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ 

მოსწონთ და თავად ნაადრევად არ შექმნიდნენ ოჯახს, დამაჯერებლად ვერ ხსნიან, თუ რატომ.  

გამოკითხული სტუდენტების აზრით, ძირითადი მაპროვოცირებელი მიზეზები, რომლებიც უბიძგებს 

გოგონას/ვაჟს ადრეულ ასაკში ოჯახის შექმნისკენ, შემდეგია: მშობლების კონტროლისგან გაქცევის სურვილი, 

ტრადიციები, აღმსარებლობა, ნამდვილი სიყვარულის პოვნა, პარტნიორის ფეხმძიმობა, სექსუალური ცხოვრების 

დაწყების სურვილი და ქალიშვილობის ინსტიტუტი.  
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რაც შეეხება საკითხს, თუ რამდენად ხელისშემშლელია ნაადრევი ქორწინება გოგონებისთვის ან ბიჭებისთვის, 

პასუხები შემდეგნაირად ჯამდება: გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა თანხმდება, რომ გოგონებს ხელი 

ეშლებათ განვითარებასა და თვითრეალიზაციაში, ისევე, როგორც კომუნიკაციაში მეგობრებთან, განსხვავებით 

ბიჭებისგან, რომლებსაც ეშლებათ ხელი განვითარებაში, თუმცა არა იმ ხარისხით, როგორც გოგონებს.  

სტუდენტების აზრით, სრულიად შესაძლებელია, რომ ნაადრევმა ქორწინებამ გამოიწვიოს ფიზიოლოგიური, 

სოციალური, ფსიქოლოგიური და სხვა სახის პრობლემები. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ისეთ 

პრობლემებს, როგორებიცაა: ნერვული აშლილობა, პრობლემები ორსულობისას, დეპრესია, საგანმანათლებლო 

პროცესის შეწყვეტა, საზოგადოებისგან გაუცხოება, სტიგმატიზაცია. 

 

ხელმძღვანელი: მარიამ ქობალია, მოწვეული ლექტორი, სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის დეპარტამენტი 

ბიბლიოგრაფია 
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რეზიუმე 

ქურთები მსოფლიოში უდიდესი ერია სახელმწიფოს გარეშე. სხვადასხვა მონაცემით, ერაყის, თურქეთის, 

სირიისა და ირანის ტერიტორიაზე დასახლებული ქურთების რიცხვი ჯამში დაახლოებით 28 მილიონს 

აღწევს, ხოლო უშუალოდ ერაყში - 6 მილიონს. ქურთებს გააჩნიათ საკუთარი ენა - ქურთული, ხოლო 

მოსახლეობის 98% სუნიტური ისლამის მიმდევარია.   

აღსანიშნავია, რომ ქურთისტანის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის საკითხი პირველად 

მსოფლიოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში 1920 წელს დადგა და ჩაიწერა კიდეც ოსმალთა იმპერიასა და 

ანტანტას შორის გაფორმებულ სევრის ხელშეკრულებაში, თუმცა, მოგვიანებით, ეს შეთანხმება  

ჩანაცვლდა 1923 წლის ლოზანის ხელშეკრულებით, რის შედეგადაც ქურთისტანის რეგიონის ტერიტორია 

განაწილდა ზემოხსენებულ ოთხ სახელმწიფოს შორის. 

ათწლეულების განმავლობაში ერაყში ქურთული ნაციონალისტური განწყობები მნიშვნელოვნად 

გაძლიერდა, რის შემდეგაც, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ავტონომიისა და დამოუკიდებლობის 

მოპოვების მოთხოვნით განხორციელებულ აჯანყებებს რეგულარული ხასიათი მიეცა.  

დღესდღეობით ერაყის ქურთისტანს აქვს ნახევრად ავტონომიური რეგიონის სტატუსი. მიმდინარე წლის 

16-17 ოქტომბრიდან საერთაშორისო კოალიციის, ერაყის არმიისა და ქურთული სამხედრო 

ქვედანაყოფების, ე.წ. „პეშმერგას“ საერთო ძალისხმევით დაიწყო ბრძოლა ერაყის სიდიდით მეორე 

ქალაქის, მოსულის „ისლამური სახელმწიფოს“ კონტროლისგან გასათავისუფლებლად. ქალაქი მოსული 

ქურთისტანის დედაქალაქ ერბილისგან 80 კილომეტრში მდებარეობს, ხოლო ხსენებული ოპერაცია 

ერაყის ქურთისტანისთვის საკვანძო მნიშვნელობის მქონეა - ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური 

გახდა ამ ავტონომიური რეგიონის მიერ დამოუკიდებლობის  მოპოვების საკითხი, თუმცა ამ საკითხზე 

ერაყის მთავრობასთან უშუალო მოლაპარაკებების დაწყება, სავარაუდოდ, მხოლოდ ისლამური 

სახელმწიფოს ქვეყნის საზღვრებიდან განდევნის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.  

 

საკვანძო სიტყვები: ახლო აღმოსავლეთი, ერაყის ქურთისტანი, დამოუკიდებლობის პერსპექტივა, 

მოსულის ოპერაცია, ბრძოლა ისლამურ სახელმწიფოსთან. 

 

შესავალი 

წინამდებარე ნაშრომის მთავარი მიზანია უახლოეს მომავალში ერაყის ქურთისტანის დამოუკიდებელი 

სახელმწიფოს შექმნის პერსპექტივების განხილვა. იქიდან გამომდინარე, რომ ხსენებული პერსპექტივების 

განხილვა უაღრესად კომპლექსური საკითხია, ნაშრომისთვის მეტი სიცხადის შეძენისა და მხოლოდ 
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ჰიპოთეტურ მსჯელობაზე დაყრდნობის თავიდან აცილების მიზნით, უმეტესწილად გაანალიზებულია 

ერაყის ქურთისტანის ამჟამინდელი პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა, რეგიონული 

მთავრობის ოფიციალურ ბაღდადთან და მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობების ნიუანსები, ერაყის 

ქურთისტანის დამოუკიდებლობის მოპოვების როგორც ხელისშემშლელი, ასევე ხელშემწყობი 

ფაქტორები და, საბოლოოდ, მოსულის ოპერაციის როლი და პოლიტიკური მნიშვნელობა ერაყელი 

ქურთებისათვის.  

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, საკვლევი კითხვა შემდეგნაირად ფორმულირდება: რა გავლენა  

შეიძლება იქონიოს მოსულის ოპერაციის წარმატებით დასრულებამ ერაყის ქურთისტანის 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების პროცესზე?  კვლევის დამოუკიდებელი ცვლადი სწორედ 

მოსულის ოპერაციაა, რომლის მიმდინარეობამაც, წესით, პირდაპირი გავლენა უნდა იქონიოს 

დამოკიდებულ ცვლადზე - ერაყის ქურთისტანის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. შესაბამისად, 

კვლევის ჰიპოთეზა შემდეგნაირია: მოსულის ოპერაცია არ წარმოადგენს ერაყის ქურთისტანისთვის 

დამოუკიდებლობის მოპოვების პირდაპირ წინაპირობას, თუმცა, ამ ოპერაციის წარმატებით დასრულება 

პირდაპირ კავშირშია ერაყის ქურთისტანის პოლიტიკურ-ეკონომიკური სიტუაციის სტაბილიზაციასა და 

დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის ნიადაგის შემზადებასთან.  

კვლევის მიზნების მისაღწევად გამოყენებულ იქნა პირველადი, ისე მეორეული და მესამეული წყაროების 

თვისებრივი ანალიზი.  საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული აკადემიური ლიტერატურის სიმცირის 

გამო, წინამდებარე ნაშრომში მოცემული მსჯელობა დიდწილად ეყრდნობა გავლენიანი ანალიტიკური 

გამოცემების, ექსპერტების, მკვლევრებისა და რეგიონის მიმომხილველი ჟურნალისტების სტატიებსა და 

ფუნდამენტურ ანალიტიკურ შრომებს.   

 

საკითხის აქტუალობა 

ერაყის ქურთისტანის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების აქტუალობას განაპირობებს 

რამდენიმე ფაქტორი, რომელთაგანაც გამოსარჩევია:  

• სამართლებრივი საფუძველი - 2005 წელს ერაყის ქურთისტანში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის 

შედეგებითაც მოსახლეობის 98%-მა მხარი დაუჭირა ქვეყნის დამოუკიდებლობას,1 ამასთან, 

                                                           
1 Saied Qadir Fade Ibrahim, “Iraqi Kurds And State-Building,” Washington Review Of Turkish & Eurasian Affairs, 

2015 წლის მარტი, გვ. 7. 
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არაერთხელ გაჟღერდა კიდევ ერთი რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატივა მოსულის ოპერაციის 

დასრულების შემდეგ;23 

• ეკონომიკური საფუძველი - ერაყის ქურთისტანი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და 

უკანასკნელ წლებში შედარებით სწრაფად განვითარებდი რეგიონია, რომელსაც, სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბების შემთხვევაში, შესაძლოა, ჰქონდეს დამოუკიდებლად არსებობის ეკონომიკურ-

ფინანსური შესაძლებლობა;  

• სამხედრო საფუძველი - ერაყის სამთავრობო ჯარებს ეკრძალებათ ქურთისტანის რეგიონში 

შესვლა, ხოლო რეგიონის უსაფრთხოებას თავად ქურთული სამხედრო ქვედანაყოფები, 

„პეშმერგა“ იცავს,  რომელიც, როგორც უკვე აღინიშნა, აქტიურად იბრძვის „ისლამური 

სახელმწიფოს“ წინააღმდეგაც და, მოძველებული შეიარაღების მიუხედავად, მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეაქვს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან ბრძოლაში. შესაბამისად, ერაყის ქურთისტანს, 

ფაქტობრივად, უკვე ჰყავს საკუთარი არმიაც, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა, გარე აგრესიისგან 

დაიცვას ახალწარმოქმნილი სახელმწიფოს სუვერენიტეტი;  

• პოლიტიკური საფუძველი - ოფიციალურად, ერაყის ქურთისტანი უკვე 46 წელია 

ავტონომიურია,4 თუმცა 1991 წლამდე ერაყის სახელმწიფო ჯარები არ აძლევდნენ რეგიონს 

თავისუფალი განვითარების საშუალებას,5 ხოლო შემდგომში ამ პროცესს აფერხებდა სადამ 

ჰუსეინის რეჟიმის მიერ რეგიონისადმი დაწესებული ეკონომიკური სანქციები.6 2003 წელს 

ქურთებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ჰუსეინის რეჟიმის დამხობაში, რის შემდეგაც, 

ერაყის 2005 წლის კონსტიტუციით, მათ ფედერალური რეგიონის სტატუსი მიიღეს.7 დღეს 

ქურთული ერაყის ერთ-ერთი სახელმწიფო ენაა,8 ერაყის ქურთისტანს კი ჰყავს საკუთარი 

მთავრობა, პარლამენტი, დიპლომატიური სტრუქტურები და ჯარი, ამასთან კი, ექსპერტთა 

შეფასებით, ბოლო წლების განმავლობაში ამ რეგიონში სუფევს მეტი სტაბილურობა და 

პოლიტიკური პლურალიზმი, ვიდრე ქვეყნის დანარჩენ ნაწილში, მიუხედავად იმისა, რომ 

რეგიონული მთავრობის მიერ საშინაო პოლიტიკის წარმოების პრინციპები გარკვეულწილად 

                                                           
2 Ibrahim Al-Marashi, “The Kurdish Referendum and Barzani’s political survival,” Al Jazeera Online; 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/02/kurdish-referendum-barzani-political-survival-iraq-

160204111835869.html; ინტერნეტი; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
3 Baxtiyar Goran, “Barzani releases statement on independence referendum,” Kurdistan 24 Online; 

http://www.kurdistan24.net/en/news/5638c9bb-d4e2-4fce-80ad-62441576fa33/Barzani-releases-statement-on-

independence-referendum; ინტერნეტი; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
4 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 75-76. 
5 იქვე, გვ. 89-90. 
6 Kerim Yildiz, „The Kurds In Iraq: The Past, Present and Future“, (London: Pluto Press, 2007), გვ. 75. 
7 The Republic of Iraq, Iraqi Constitution, (Baghdad, 2015, Article 117), Iraqi Nationality Government Online; 

ინტერნეტი;  http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 

2016.  
8 იქვე, Article 4. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/02/kurdish-referendum-barzani-political-survival-iraq-160204111835869.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/02/kurdish-referendum-barzani-political-survival-iraq-160204111835869.html
http://www.kurdistan24.net/en/news/5638c9bb-d4e2-4fce-80ad-62441576fa33/Barzani-releases-statement-on-independence-referendum
http://www.kurdistan24.net/en/news/5638c9bb-d4e2-4fce-80ad-62441576fa33/Barzani-releases-statement-on-independence-referendum
http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf
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არადემოკრატიულია. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ურთიერთობების დათბობა 

თურქეთთანაც, რომლის ქმედებებიც წლების განმავლობაში რეგიონის დესტაბილიზაციის 

უმთავრეს საფრთხეს წარმოადგენდა. საბოლოო ჯამში, ყოველივე ზემოხსენებულთან ერთად, 

ერაყის ქურთისტანის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებამ, შესაძლოა, საბოლოოდ მოაგვაროს წლების 

განმავლობაში რეგიონსა და ცენტრალურ მთავრობას შორის არსებულ ტერიტორიული დავაც, 

რაც ხელს შეუწყობს უკანასკნელი ათწლეულების ერაყის არასტაბილური ვითარების 

აღმოფხვრასაც.   

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

 ერაყის ქურთისტანის განვითარების ისტორიულ კონტექსტში განხილვისას ნაშრომში გამოყენებულია 

რეგიონის მკვლევართა მიერ სხვადასხვა დროს გამოცემული საკმაოდ მასშტაბური შრომები, რომელთა 

უდიდესი ნაწილი ემყარება არამარტო წლების განმავლობაში წარმოებულ კვლევებს, არამედ უშუალოდ 

რეგიონში მკვლევართა არაერთ ვიზიტსა და ერაყისა თუ ერაყის ქურთისტანის ოფიციალური 

სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ინტერვიუებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაშრომთაგან ზოგიერთი 

მიმდინარე საუკუნის დასაწყისშია გამოცემული, მათში თავმოყრილი ინფორმაცია კვლავაც 

რელევანტურია სამხრეთ ქურთისტანის ამჟამინდელი პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური 

ვითარების მიზეზების ძიებისას, რის გამოც ზემოხსენებული კვლევების გამოყენება მეტ ობიექტურობას 

სძენს წინამდებარე ნაშრომს.  

ნაშრომში გამოყენებულია ინფორმაციები ისეთი მედიასაშუალებებიდან, როგორებიცაა CNN, BBC, Al 

Jazeera, The Economist, The Guardian და სხვ. გარდა ამისა, ხსენებულ ფუნდამენტურ შრომებს შორის 

გამოსარჩევია: გარეთ სტენსფილდის ნაშრომი ერაყის პოლიტიკური განვითარების ისტორიისა და 

პარტიების ჩამოყალიბების პროცესის შესახებ; დევიდ მაკდოუელის მიერ გადმოცემული „თანამედროვე 

ქურთების ისტორია“; ქერიმ ილდიზის ნაშრომი კონკრეტულად ერაყის ქურთისტანის წარსულის, 

აწმყოსა და მომავალი პერსპექტივების შესახებ; მაიკლ კელის წიგნი („ჰალაბიას მოჩვენებები“), რომელიც 

შეეხება სადამ ჰუსეინის მიერ ერაყელ ქურთთა რეპრესირებისა და აშშ-ის მიერ ერაყის განთავისუფლების 

შემდგომ პერიოდებს; სტეფანო ტორელის მასშტაბური კვლევა სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები 

ქურთების შესახებ, რომელიც მოიცავს როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ ასპექტებს; ჯონ 

რობერტსის უახლესი ნაშრომი ერაყის ქურთისტანის ენერგორესურსებით ვაჭრობის პერსპექტივების 

შესახებ და სხვ. 
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ერაყის ქურთისტანის პოლიტიკური განვითარების ისტორია 

ქურთები უძველესი დროიდან მე-20 საუკუნემდე 

ახალი წელთაღიცხვით მე-7 საუკუნემდე ქურთების, როგორც ერის და ქურთისტანის, როგორც 

გეოგრაფიული და ისტორიული რეგიონის შესახებ არსებული ცნობები საკმაოდ მწირია, თუმცა, როგორც 

ცნობილია, არაბთა მიერ რეგიონის დაპყრობამდე ცალკეული ქურთული ტომები და სახელმწიფოებრივი 

გაერთიანებები დამოუკიდებლად ვითარდებოდნენ. თავად ქურთული ენა ინდოევროპული ენების 

ოჯახს მიეკუთვნება და, დღესდღეობით, მის სხვადასხვა დიალექტზე ჯამში, დაახლოებით, 30 მილიონი 

ადამიანი საუბრობს, ხოლო მსოფლიოში გაფანტული ქურთი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 

სუნიტური ისლამის მიმდევარია.9  

აღსანიშნავია, რომ ა.წ. მე-7 საუკუნიდან დღემდე ქურთებს არასოდეს ჰქონიათ აბსოლუტურად 

დამოუკიდებლად განვითარების შესაძლებლობა. საუკუნეების განმავლობაში ქურთისტანის რეგიონის 

ტერიტორია რამდენიმე დიდი იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა - ომაიანთა არაბეთის დომინირება 

ჯერ მონღოლთა, ხოლო შემდეგ სპარსელთა ბატონობით ჩანაცვლდა, ხოლო პირველ მსოფლიო ომამდე 

აღნიშნული რეგიონი ოსმალთა იმპერიის ნაწილი იყო.10 

 

ოსმალთა იმპერიის დაშლა - სევრისა და ლოზანის ხელშეკრულებები 

მას შემდეგ, რაც პირველი მსოფლიო ომის შედეგად ოსმალთა იმპერია საბოლოოდ დაიშალა, მსოფლიო 

პოლიტიკური დღის წესრიგში პირველად დადგა დამოუკიდებელი ქურთისტანის სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბების საკითხი. უზარმაზარი იმპერიის „უმტკივნეულოდ“ დაშლის გეგმა დიდი ბრიტანეთისა 

და საფრანგეთის მიერ ჯერ კიდევ 1916 წელს შემუშავდა და შემდგომში „საიქს-პიკოს შეთანხმების“ 

სახელით გახდა ცნობილი.11  

ხსენებული საიდუმლო შეთანხმების საფუძველზე 1920 წლის აგვისტოში ხელი მოეწერა სევრის 

ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც, ოსმალთა იმპერიის აზიურ ტერიტორიებზე წარმოიქმნებოდა 

რამდენიმე ახალი, დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომლებიც ბრიტანული ან ფრანგული „მფარველობის 

ქვეშ“ განვითარდებოდნენ.12 შეთანხმება ითვალისწინებდა ახალი თურქული სახელმწიფოს 

შემადგენლობაში მყოფი ქურთისტანის (რომლის საზღვრები მოსულის პროვინციასაც მოიცავდა) 

დამოუკიდებლობის საკითხის რეფერენდუმის გზით გადაწყვეტასაც, თუმცა ირანის, ბრიტანეთის მიერ 

                                                           
9 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 37-40.  
10 David McDowell, “A Modern History of The Kurds” (London: I.B. Taurus, 2007), გვ. 21-38. 
11 David McDowell, “A Modern History of The Kurds” (London: I.B. Taurus, 2007), გვ. 115-117. 
12 Kerim Yildiz, „The Kurds In Iraq: The Past, Present and Future“, (London: Pluto Press, 2007), გვ. 75.  
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კონტროლირებადი ერაყისა და ფრანგთა მიერ მართული სირიის ქურთულ რეგიონებს ხსენებული 

პრეროგატივა არ ეძლეოდათ. ბრიტანელი და ფრანგი მაღალჩინოსნების პოზიციებიდან გამომდინარე, 

არსებობდა მოვლენების განვითარების ორი შესაძლო სცენარი: ქურთისტანის ბუფერული სახელმწიფოს 

შექმნა თურქეთსა და ერაყს შორის, ან ხსენებული ტერიტორიის ერაყისთვის მიერთება სუნიტი მეფის 

მიერ მართული, უმეტესწილად შიიტური აღმსარებლობის მქონე მოსახლეობის დაბალანსების მიზნით.13  

1923 წელს პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული მოკავშირეები ამჯერად ოსმალთა იმპერიის 

ნანგრევებიდან აღმოცენებული თურქეთის რესპუბლიკის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. არსებითად ახალ 

სახელმწიფოსთან გაფორმდა ახალი ხელშეკრულებაც, რომელსაც ხელი შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში 

მოეწერა. ლოზანის ხელშეკრულებით14 ხელახლა დადგინდა თურქეთის საზღვრები, თუმცა 

ქურთისტანის საკითხის გადაწყვეტა ერთა ლიგას მიენდო, რომელმაც 1925 წელს დამოუკიდებლობის 

რეალური პერსპექტივის მქონე ერთადერთი ქურთული რეგიონის დიდი ნაწილიც ერაყის 

შემადგენლობაში შეიყვანა. შედეგად, ისტორიული ქურთისტანის რეგიონის ტერიტორიები ოთხ 

სახელმწიფოს შორის გადანაწილდა (თურქეთი, ერაყი, სირია და ირანი), რომელთაგან თითოეულში 

ქურთთა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობების მიერ მოწყობილ აჯანყებებს გასული საუკუნის 

განმავლობაში, ფაქტობრივად, რეგულარული ხასიათი მიეცა.  

 

ნაციონალისტური განწყობებისა და პოლიტიკური პარტიების ფორმირების დასაწყისი ერაყის 

ქურთისტანში 

რასაკვირველია, ლოზანის ხელშეკრულების შედეგად დამყარებულ ახალ წესრიგს ქურთები სიხარულით 

არ შეხვედრიან, რასაც მოწმობს ერაყის ქურთისტანში 1920-იან და 30-იან წლებში აჯანყების არაერთი 

მცდელობა, თუმცა წინააღმდეგობის ეს ტალღა ნაკლებად იყო ნაციონალისტური ხასიათის, რადგან 

მცდელობათა უდიდესი ნაწილი რომელიმე კონკრეტული ჯგუფისა თუ გაერთიანების ინტერესებს 

ეფუძნებოდა და არა - დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის ბრძოლის იდეას. 

1919 წელს შეიხ მაჰმუდ ბარზინიას მიერ ქურთისტანისთვის დამოუკიდებლობის მოპოვების მცდელობაც 

უაღრესად არაორგანიზებულ და ქაოტურ პროცესს წარმოადგენდა, რომელიც მალევე დასრულდა 

მარცხითა და ამბოხის მოთავეთა დაპატიმრებით.15 შესაბამისად, ქურთული ნაციონალიზმის დაბადების 

სიმბოლურ თარიღად შეგვიძლია 1943 წელი მივიჩნიოთ, როდესაც თანამედროვე ქურთული რეგიონული 

მთავრობის პრეზიდენტის, მასუდ ბარზანის მამამ, მუსტაფა ბარზანიმ ღიად გამოაცხადა ახალი 

                                                           
13 იქვე, 12  
14 იქვე, 13-15 
15 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 61-62 
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წინააღმდეგობრივი მოძრაობის ნაციონალისტური მიზნები, ამასთან კი, მის აჯანყებას მხარი დაუჭირა 

მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა.16 მიუხედავად იმისა, რომ ეს მცდელობაც წარუმატებლად 

დასრულდა და ბარზანის, მხარდამჭერებთან ერთად, ირანში გაქცევა მოუწია, წინააღმდეგობის ახალმა 

ტალღამ საფუძველი ჩაუყარა ქურთი მოსახლეობის პოლიტიკური გააქტიურების, პოლიტიკური 

კულტურის ამაღლებისა და პარტიების ჩამოყალიბების პროცესს.  

1943 წელს ბარზანი ითხოვდა ავტონომიას, რაც, ცხადია, მომავალში დამოუკიდებლობის მოპოვების 

წინაპირობა უნდა გამხდარიყო. 1946 წელს ირანელმა ქურთებმა ხსენებული მიზნების მიღწევა საბჭოთა 

კავშირის დახმარებით მოახერხეს და დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ირანელ ქურთებს მხარი 

დაუჭირეს ერაყელმა ქურთებმაც, თუმცა საბჭოთა ჯარების მიერ ირანის ტერიტორიის დატოვებისთანავე 

თეირანის ხელისუფლებამ ეს აჯანყებაც სისხლში ჩაახშო, ხოლო მუსტაფა ბარზანი იძულებული გახდა, 

ერაყში დაბრუნებულიყო.17 

1946 წელს მუსტაფა ბარზანისა და მისი თანამოაზრეების მიერ დაფუძნდა „ქურთისტანის 

დემოკრატიული პარტია“ (Kurdistan Democratic Party – KDP)18 და აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი 60 წლის 

განმავლობაში, ფაქტობრივად, სწორედ ეს მოძრაობა ქმნის პოლიტიკურ ამინდს ერაყის ქურთისტანის 

რეგიონში. ერაყელი ქურთების ნაწილისათვის სამწუხაროდ, ქვეყანაში არსებულმა დესტაბილიზაციამ 

ბარზანი 1946 წელს კიდევ ერთხელ აიძულა, სამშობლო დაეტოვებინა და მომდევნო წლები საბჭოთა 

კავშირში გაეტარებინა. ამ პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული პარტიის სტრუქტურები მისი ერთ-ერთი 

დამფუძნებლისგან დამოუკიდებლად ვითარდებოდა, თუმცა ბარზანის დაბრუნებამდე მაინც 

შეინიშნებოდა ნაციონალისტური სულისკვეთების „დაცხრომის“ ერთგვარი ტენდენცია.19 

 

„ქაოსის ეპოქა“ - 1958-1975 წლები 

1958 წელს ერაყში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების შედეგად, წინა რეჟიმის მიერ რეპრესირებულ 

მრავალ ქურთს, მათ შორის, ბარზანისაც მიეცა მშობლიურ რეგიონში დაბრუნების საშუალება. 

თავდაპირველად, მთავრობამ ლოიალური დამოკიდებულება გამოამჟღავნა ქურთების მიმართ, თუმცა 

ბარზანი და KDP მალევე დაუპირისპირდნენ ახალ რეჟიმსაც, საბოლოოდ კი, 1963 წელს „ბაათის“ 

პარტიის მიერ ახალი სახელმწიფო გადატრიალების განხორციელებასაც დაუჭირეს მხარი.20 მანამდე, 1961 

                                                           
16 იქვე, 62-64 
17 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 64-65. 
18 იქვე, 66-67. 
19 იქვე, 66. 
20 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 67-69.  
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წლის აჯანყების პერიოდში KDP-ის ხელმძღვანელებმა დაიწყეს ზრუნვა უკეთ ორგანიზებული 

შეიარაღებული ძალების ფორმირებაზე, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა „პეშმერგას“ ქვედანაყოფები, 

რომლის რიგებშიც 1962 წლის სექტემბრისთვის უკვე 15000 ჯარისკაცი ერთიანდებოდა.21 

მომდევნო წლები ერაყის ისტორიაში სამხედრო გადატრიალებებისა და ვითარების ხშირი 

დესტაბილიზაციის ეპოქადაა შერაცხილი, რაც არცაა გასაკვირი, თუკი გავიხსენებთ, რომ 12-წლიან 

პერიოდში (1958-1970) ერაყის სხვადასხვა მთავრობამ 5-ჯერ (!) მიიღო დროებითი კონსტიტუცია.22 ამავე 

პერიოდში გამოჩნდა შიდაპარტიული განხეთქილების სერიოზული ნიშნებიც ქურთისტანის 

დემოკრატიულ პარტიაში - გახშირდა მმართველი სტრუქტურის, პოლიტიკური ბიუროსა და უშუალოდ 

ბარზანის მიერ ერთმანეთთან შეუთანხმებელი გადაწყვეტილებების მიღება, ხოლო მოძრაობის ერთ-

ერთმა ლიდერმა, ჯალალ თალაბანიმ, უთანხმოების საფუძველზე სულაც დატოვა ერაყი.23 

1968 წელს „ბაათი“ ხელახლა მოვიდა ერაყის ხელისუფლების სათავეში. პრეზიდენტი აჰმედ ჰასან ალ-

ბაქრი გახდა, ხოლო ვიცე-პრეზიდენტი - სადამ ჰუსეინი.24  ოფიციალურ ბაღდადსა და ქურთებს შორის 

გაფორმდა ახალი სამშვიდობო ხელშეკრულება,25 რომლის თანახმადაც, ერაყელ ქურთებს რეალურად 

მიეცათ რეგიონში ავტონომიის გარკვეული ელემენტების დამკვიდრების შესაძლებლობა, თუმცა მას 

შემდეგ, რაც ბაღდადის მთავრობამ ნავთობით მდიდარი კირკუკის რეგიონის ქურთებისთვის გადაცემაზე 

უარი განაცხადა, 1974 წელს ახალმა აჯანყებამ იფეთქა. 1975 წელს აჯანყება რევოლუციაში გადაიზარდა, 

თუმცა, საბოლოო ჯამში, ბარზანის ეს მცდელობაც წარუმატებლად დასრულდა.26 

მუდმივი კონფლიქტებისა და დესტაბილიზაციის ეპოქაში ერაყელ ქურთებს შორის სულ უფრო 

პოპულარული ხდებოდა ალტერნატიული მოძრაობის ჩამოყალიბების იდეა, ხოლო KDP-ის მორიგმა 

მარცხმა (1975) ხსენებული იდეის ხორცშესხმის პროცესი კიდევ უფრო მეტად დააჩქარა. სწორედ 1975 

წელს ბარზანის ყოფილმა შიდაპარტიულმა მეტოქემ, ჯალალ თალაბანიმ KDP-სგან საბოლოოდ გამიჯვნა 

და ახალი პოლიტიკური გაერთიანების ჩამოყალიბება გადაწყვიტა, რომელსაც „ქურთისტანის 

პატრიოტული გაერთიანება“ (Patriotic Union of Kurdistan – PUK) ეწოდა. PUK ჩამოყალიბდა როგორც 

                                                           
21 იქვე, გვ. 70.  
22 David McDowell, “A Modern History of The Kurds” (London: I.B. Taurus, 2007), გვ. 302-329. 
23 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 67-69. 
24 იქვე, გვ. 69 
25 Kerim Yildiz, „The Kurds In Iraq: The Past, Present and Future“, (London: Pluto Press, 2007), გვ. 17-19. 

 
26 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 74-77.  



კევლიშვილი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, აპრილი, 2017 

 

46 
 

მემარცხენე (მაოისტური) დაჯგუფება, რომელიც მიზნად ისახავდა ქურთისტანის „რევოლოციური, 

დემოკრატიული და პატრიოტული ძალების მობილიზებას“.27  

ახალი გაერთიანების შექმნა იქცა ერაყის ქურთისტანის საზოგადოების იმ სახით პოლარიზაციის 

წინაპირობად, რა სახითაც იგი დღესაც არის დაყოფილი: რეგიონის ჩრდილოეთ ნაწილში (ქ. ერბილი) 

დომინირებს KDP, ხოლო უფრო სამხრეთით (ქ. სულაიმანია) – PUK. ამასთან, პარტიებს შორის არსებული 

მეტოქეობა არაერთხელ გადაიზარდა სამხედრო დაპირისპირებაში, რაც ხსნის ამ ორი მოძრაობის 

მხარდამჭერთა შორის ერთმანეთის მიმართ დღესაც არსებულ, ერთგვარ ანტიპათიას.  

შინაგანი განხეთქილება და ჰუსეინის რეჟიმის შესუსტება: 1975-2003 წლები 

1978 წელს ერაყის ქურთისტანის ორ მთავარ პოლიტიკურ მოძრაობას შორის არსებული დაპირისპირება 

პირველად გადაიზარდა შეიარაღებული სახის კონფლიქტში („ჰაკარის ხოცვა-ჟლეტა“),28 რომელსაც 

ორივე პარტიის მხრიდან შიდა სტრუქტურების რეორგანიზაციის პროცესის დაწყება მოჰყვა. 1979 წელს 

სიმსივნით გარდაიცვალა მუსტაფა ბარზანი, ხოლო KDP-ის ახალ ლიდერად მისი შვილი, მასუდი 

აირჩიეს.29 იმავე წელს ერაყის მთავრობის სათავეში ოფიციალურად მოექცა სადამ ჰუსეინი, რომელიც 

მანამდეც, ფაქტობრივად, ქვეყნის არაფორმალური მმართველის სტატუსით სარგებლობდა. 

ჰუსეინის ანტიდემოკრატიული რეჟიმი გამოირჩეოდა ულმობელი პოზიციით ქურთთა მიერ 

დამოუკიდებლობის მოპოვების პერსპექტივების წინააღმდეგ. მის მიერ რეპრესირებულ ქურთთა ზუსტი 

რიცხვი უცნობია, თუმცა აშკარაა, რომ ნაწილობრივ სწორედ ჰუსეინის რეჟიმის ქმედებებმა შეაფერხა 80-

იან და 90-იან წლებში ერაყის ქურთისტანის პოლიტიკური განვითარების პროცესი. ე.წ. „არაბიზაციის“ 

პროცესის განხორციელება ბაათისტურმა რეჟიმმა ჯერ კიდევ 70-იან წლებში დაიწყო, რაც ერაყის 

ტერიტორიაზე ეთნიკური უმცირესობების შევიწროებასა და არაბი მოსახლეობის ხვედრითი წილის 

ზრდის პრიორიტეტიზაციას გულისხმობდა; თუმცა 80-იანი წლების მიწურულს ხსენებულ კამპანიას 

უაღრესად ძალადობრივი ხასიათი მიეცა - ამ პერიოდში განხორციელდა „ალ-ანფალის ოპერაცია“, 

რომლის დროსაც, ქურთთა ცნობით, ერაყის არმიამ ქიმიური იარაღიც გამოიყენა. ოპერაციის პირველი 

ორი ტალღის შედეგად, დაახლოებით, 15000 ქურთული სოფლის მაცხოვრებლები იძულებულნი 

გახდნენ, მშობლიური მხარე დაეტოვებინათ. 1990 წლისთვის, დაახლოებით, 4000 ქურთული სოფელი 

სრულად იყო განადგურებული.3031 

                                                           
27 იქვე, გვ. 80-86.  
28 იქვე, გვ. 87-89.  
29 Kerim Yildiz, „The Kurds In Iraq: The Past, Present and Future“, (London: Pluto Press, 2007), გვ. 24.  
30 იქვე, გვ. 25-31 
31 David McDowell, “A Modern History of The Kurds” (London: I.B. Taurus, 2007), გვ. 357-363.  
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1990 წლის აგვისტოში ერაყის ჯარი ქუვეითში შეიჭრა, რასაც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან 

მაშინვე მოჰყვა რეაქცია - ოფიციალური ბაღდადის მიმართ დაწესდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

სანქციები, ხოლო მომდევნო წელს კოალიციურმა სამხედრო ძალებმა ქუვეითი გაათავისუფლეს კიდეც. 

ამავე პერიოდში ქურთებმა ისარგებლეს შექმნილი მდგომარეობით და „პეშმერგამ“ ჩრდილოეთ ერაყის 

მნიშვნელოვანი ტერიტორიები დაიკავა,32 თუმცა წარმატება დროებითი აღმოჩნდა - ბაღდადის ჯარებმა 

მალევე დაიბრუნეს ქურთების მიერ დროებით შემოერთებული ტერიტორიები. საბედნიეროდ, ამჯერად 

ჰუსეინის შესაძლო აგრესია საერთაშორისო საზოგადოების ჩარევამ აღკვეთა - გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში აშშ-ის სამხედრო ქვედანაყოფებმა უზრუნველყვეს მეზობელ ქვეყნებში გაქცეული 

ქურთების მშობლიურ რეგიონში უსაფრთხოდ დაბრუნება და ერაყის ქურთისტანის ტერიტორიაზე 

სტაბილური მდგომარეობის შენარჩუნება.33 

მას შემდეგ, რაც აშშ-ის ჯარებმა ქურთისტანის ტერიტორიის დატოვება დაიწყეს, ქურთები იძულებულნი 

გახდნენ, თავად ჰუსეინთან ეცადათ ავტონომიის საკითხზე მოლაპარაკებების გამართვა, მაგრამ 

მოლაპარაკებები ვერც ამჯერად დასრულდა წარმატებულად. შედეგად, 1991 წლის ბოლოს ერაყის 

ჯარებმაც მთლიანად დატოვეს რეგიონი, თუმცა ჰუსეინმა ქურთისტანს ეკონომიკური სანქციები 

დაუწესა. 

მიუხედავად ოფიციალური ბაღდადის მხრიდან გაწეული წინააღმდეგობისა, ქურთებმა ამჯერად მაინც 

მოახერხეს დე-ფაქტო მთავრობის ჩამოყალიბება - ჩატარებულ არჩევნებში ხმები KDP-სა და PUK-ს შორის 

თითქმის თანაბრად გადანაწილდა.34 სამწუხაროდ, ერთი მხრივ, ერაყის ემბარგომ ქურთისტანის მიმართ, 

ხოლო, მეორე მხრივ, თავად გაეროს ეკონომიკურმა სანქციებმა ერაყისადმი, რეგიონში ეკონომიკური 

ვითარება უაღრესად დაამძიმა და ხელი შეუწყო ორ პარტიას შორის მანამდე არსებული დაპირისპირების 

ხელახლა გამწვავებას. შედეგად, 1994 წელს კონფრონტაცია სამოქალაქო ომში გადაიზარდა.35 

სამოქალაქო ომის პერიოდში PUK-ს მხარი დაუჭირა 1978 წელს თურქეთში დაარსებულმა „ქურთისტანის 

მუშათა პარტიამ“ (Partiya Karkerên Kurdistanê – PKK), რომელიც დღესდღეობით გაეროსა და ევროკავშირის 

მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციადაა აღიარებული. კონფლიქტში  PKK-ს ჩარევამ 1997 წელს გამოიწვია 

თურქეთის ინტერვენცია36 და საბოლოოდ, ორივე მხარესთან ამერიკელთა მიერ წარმოებული 

მოლაპარაკებების შედეგად, სამშვიდობო ხელშეკრულებას მხოლოდ 1998 წელს, ვაშინგტონში მოეწერა 

                                                           
32 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 95-96.  
33 Michael J. Kelly, “Ghosts of Halabja” (Westport, Connecticut: Praeger Security International, 2008), გვ. 46-47.  
34 Gareth R. V. Stansfield, “Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy”, (London: 

RoutledgeCurzon, 2003), გვ. 96. 
35 იქვე, გვ. 96-98.  
36 იქვე, 98-100. 
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ხელი.37 მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აღარ დაუშვებდნენ საკუთარ ტერიტორიაზე ერაყის ჯარების ყოფნას 

და PKK-სთან თანამშრომლობას. თავის მხრივ, საჭიროების შემთხვევაში აშშ ორივე მხარეს სამხედრო 

დახმარების გაწევას შეჰპირდა.  

 

ჰუსეინის რეჟიმის დამხობა და აღმავლობის დასაწყისი - 2003-2014 წლები 

2003 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით საერთაშორისო კოალიციამ დაიწყო „ერაყის 

განთავისუფლების ოპერაცია“, რომელიც მიზნად ისახავდა სადამ ჰუსეინის დიქტატორული რეჟიმის 

დამხობას. ოპერაციაში აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთის, ავსტრალიისა და პოლონეთის შეიარაღებულ ძალებს 

აქტიურად ეხმარებოდა „პეშმერგას“ ქვედანაყოფები. შედეგად, ქურთებმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეიტანეს ერაყში ჰუსეინის ხანგრძლივი ერთპიროვნული მმართველობის დასრულებაში.38 

მიუხედავად ზემოხსენებული ოპერაციის წარმატებულად დასრულებისა, კოალიციის ჯარები კიდევ 8 

წლის განმავლობაში რჩებოდნენ ერაყის ტერიტორიაზე, რასაც განაპირობებდა ქვეყნის შიგნით არსებული 

არასტაბილური პოლიტიკური გარემო. 2005 წელს ერაყში არჩევნები ჩატარდა, რომლის შედეგადაც 

ერაყის საკანონმდებლო ორგანოში ადგილები სამ პარტიას შორის გადანაწილდა: ხმათა უმრავლესობა 

იბრაჰიმ ალ-ჯააფარის პარტიამ, „ერაყის ეროვნულმა ალიანსმა“ (National Iraqi Alliance – NIA) მიიღო, 

ხოლო უმცირესობის ფორმირება ჯალალ თალაბანის და მასუდ ბარზანის (ქურთისტანის 

დემოკრატიულ-პატრიოტული ალიანსი - DPAK) და იად ალავის კოალიციებმა (Iraqi List) მოახდინეს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჰუსეინის მომხრე „ბაათისტები“ არჩევნების ჩაშლითა და ტერორისტული 

აქტების მოწყობით იმუქრებოდნენ, არჩევნებმა მეტნაკლებად მშვიდობიან გარემოში ჩაიარა, თუმცა არაბი 

სუნიტების ბოიკოტმა ახალი მთავრობის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებული პრობლემები გარკვეული 

დროის განმავლობაში აქტუალური გახადა.39  

იმავე წელს ჩატარდა არჩევნები ქურთისტანის ნახევრად ავტონომიურ რეგიონშიც, სადაც 

საკანონმდებლო ორგანოს 111 ადგილიდან 104 თალაბანისა და ბარზანის კოალიციამ მოიპოვა. 

კოალიციის შიგნით ქურთისტანის ორმა მთავარმა პარტიამ (KDP და PUK) ხმების თითქმის თანაბარი 

რაოდენობა მოაგროვეს. 2005 წელსვე ერაყის მე-6 პრეზიდენტად ჯალალ თალაბანი, ხოლო ქურთისტანის 

რეგიონული მთავრობის მეთაურად და პრეზიდენტად - მასუდ ბარზანი აირჩიეს. 15 ოქტომბერს 

რატიფიცირებული კონსტიტუციის თანახმად, ქურთისტანის რეგიონულმა მთავრობამ (KRG) 

ოფიციალურად მოიპოვა აღიარება ბაღდადისგან - ქურთთა დე-ფაქტო მთავრობა დე-იურე პოლიტიკურ 

                                                           
37 იქვე, 100-102.  
38 J. Kelly, “Ghosts of Halabja” (Westport, Connecticut: Praeger Security International, 2008), გვ. 52-53.  
39 Kerim Yildiz, „The Kurds In Iraq: The Past, Present and Future“, (London: Pluto Press, 2007), გვ. 127-131.  
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სუბიექტად იქცა. ერაყელმა ქურთებმა მიიღეს საკუთარი შეიარაღებული ძალების („პეშმერგა“) ყოლის 

უფლებაც, ხოლო ქურთული სახელმწიფო ენად იქნა აღიარებული. 

ზემოხსენებულმა მოვლენებმა ქურთებს ისტორიაში პრაქტიკულად პირველად მისცა რეალურად 

ავტონომიური განვითარების შესაძლებლობა.  

 

ახალი პოლიტიკური კრიზისი 

2014 წელს ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილის ოკუპაციამ 

სათავე დაუდო რეგიონული მასშტაბის მორიგ დესტაბილიზაციას. „სტაბილურობის ოაზისად“ 

წოდებულ ერაყის ქურთისტანშიც პოლიტიკური ვითარება უაღრესად დაიძაბა, რადგან მასუდ ბარზანის 

საპრეზიდენტო ვადა 2015 წელს ამოეწურა,40 თუმცა მას შემდეგ, ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლისა 

და მძიმე ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, არჩევნების ჩატარება ვერ მოხერხდა.  

KRG-ის პოლიტიკური ოპონენტები ბარზანის ძალაუფლების ხელოვნურად გახანგრძლივების 

მცდელობაში ადანაშაულებენ, რასაც აშკარად აქვს საფუძველი: რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს, 

ისევე როგორც თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ფუნქციონირება შეწყვეტილია და 

უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ერაყის ქურთისტანის მმართველობა პრაქტიკულად მთლიანად 

ბარზანების ოჯახის ხელშია (პრემიერ-მინისტრის პოსტს ბატონი მასუდის ბიძაშვილი - ნეჩერვან ბარზანი 

იკავებს).41  

მმართველ პარტიასა და ოპოზიციურ ძალებს შორის საკანონმდებლო ორგანოს რეაქტივაციასა და ახალი 

არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები უკვე რამდენჯერმე ჩაიშალა, რის გამოც 

მოქმედი მთავრობა ლეგიტიმაციისა და ხალხის მხრიდან ნდობის ნაკლებობას განიცდის. მიუხედავად 

იმისა, რომ მასუდ ბარზანი კვლავ გამოთქვამს მზაობას მოლაპარაკებების განახლებისთვის, ხსენებული 

პროცესები ცხადყოფს ვარაუდებს იმის შესახებ, რომ KDP-ის მმართველობაში ანტიდემოკრატიული 

ელემენტები ჩნდება.  

საბედნიეროდ, დაპირისპირება ძალადობაში ჯერ არ გადაზრდილა, რადგან ოფიციალურად, ორივე 

მხარე შიდაპოლიტიკურ სტაბილურობას პრიორიტეტად აცხადებს და აღიარებს, რომ კრიზისის 

აღმოსაფხვრელად დროული რეაგირების მოხდენაა საჭირო. თავის მხრივ, ქურთისტანის 

დემოკრატიული პარტიაც ლეგიტიმური არჩევნების ჩატარებას ითხოვს, რომელშიც უშუალოდ მასუდ 

                                                           
40 Yaroslav Trofimov, “After Mosul, Iraq’s Kurds Face Internal Crisis”, Wall Street Journal Online, ინტერნეტი, 

http://www.wsj.com/articles/after-mosul-iraqs-kurds-face-internal-crisis-1479983400; ბოლო ნახვა: 13 

დეკემბერი, 2016.  
41 იქვე. 

http://www.wsj.com/articles/after-mosul-iraqs-kurds-face-internal-crisis-1479983400
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ბარზანი მონაწილეობას აღარ მიიღებს, თუმცა მანამდე იგი მაინც უნდა დარჩეს დაკავებულ 

თანამდებობაზე.42  

 

ერაყის ქურთისტანის ეკონომიკური მდგომარეობა 

რესურსების მოპოვება და სამრეწველო სფეროს განვითარება 

წლების განმავლობაში არსებულმა პოლიტიკურმა სტაბილურობამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 

სამხრეთ ქურთისტანის რეგიონს სწრაფი ეკონომიკური განვითარების საშუალება მისცა.  

ბაათისტური რეჟიმის პირობებში ქურთისტანის ნავთობისა და გაზის მარაგებს ნაკლები ყურადღება 

ექცეოდა - მთავრობა ქალაქ კირკუკის შემოგარენსა და სამხრეთ ერაყში არსებული რესურსების 

განვითარებაზე იყო ფოკუსირებული;43 თუმცა 2005 წლიდან რეგიონის ბუნებრივი რესურსები KRG-ის 

ხელში აღმოჩნდა, რომლის მონაცემების თანახმად, ერაყის ქურთისტანის ნავთობის განახლებადი მარაგი 

ამჟამად 45 მილიონ ბარელს შეადგენს, ხოლო რეგიონში არსებული გაზის მარაგების მოცულობა 5.6 

ტრილიონ კუბურ მეტრს აღწევს. მიუხედავად ამისა, სამრეწველო სფეროს განვითარებისთვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურისა და საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშემწყობი სხვა მრავალი გარემოების არარსებობა 

დიდი ხნის განმავლობაში რჩებოდა რეგიონის უმთავრეს გამოწვევად - ჩრდილოეთ ერაყში 2004 

წლისათვის ენერგორესურსების ვარგისიანი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ქალაქ 

კირკუკსა და თურქულ პორტ ჯეიჰანს შორის არსებობდა.44 

2006 წელს ქურთისტანის რეგიონულ მთავრობაში შეიქმნა ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, ხოლო 

2007 წელს ძალაში შევიდა კანონი ნავთობისა და გაზის შესახებ.45 ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ 

მალევე შეიმუშავა ენერგორესურსების განვითარების გეგმა და საკვანძო როლიც შეასრულა ამ გეგმის 

შესრულების პროცესში. მინისტრმა ასთი ჰავრამიმ საერთაშორისო ნავთობმომპოვებელ კომპანიებს 

წარმოუდგინა ე.წ. „წარმოების განაწილების კონტრაქტები“, რომელთა საშუალებითაც მსხვილ 

კორპორაციებს ქურთისტანის რეგიონში საქმიანობის უკეთესი პირობები ეძლეოდათ, ვიდრე სამხრეთ 

ერაყში.46 

ვენეციის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და მკვლევარი, კარლო ფრაპი ერაყის 

ქურთისტანის ენერგეტიკული სექტორის განვითარების სამ სტადიას გამოყოფს: თავდაპირველი გახსნა 

                                                           
42 იქვე.  
43 Stefano M. Torelli, “Kurdistan – An Invisible Nation”, (Milan: The Italian Institute for International Political 

Studies, 2016), გვ. 96-100.  
44 იქვე, გვ. 97.  
45 იქვე, გვ. 101.  
46 იქვე, გვ. 101-102.  
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(2004-06), რეგულირება და გაფართოება (2007-10) და კონსოლიდაცია (2011-2014).47 განვითარების მეორე 

ფაზა, პირველთან შედარებით, უკვე ხასიათდებოდა უფრო მეტი მსხვილი კორპორაციის მოზიდვითა და 

კონტრაქტების გაფორმებით. ინვესტირების პოლიტიკის წარმატებულობას, ხელსაყრელ ეკონომიკურ 

პირობებთან ერთად, რეგიონში არსებული სტაბილურობაც განაპირობებდა - უსაფრთხოების 

გარანტიებმა მნიშვნელოვნად წაახალისა ენერგოსექტორის განვითარება.  

წინსვლის მესამე ფაზა, როგორც უკვე აღინიშნა, 2011 წლიდან დაიწყო: ამ დროიდან ერაყის ქურთისტანის 

რეგიონული მთავრობა უკვე თანამშრომლობს ისეთ მასშტაბურ კომპანიებთან, როგორებიცაა გაზპრომი, 

შევრონი და სხვ. ამასთან, სწორედ ამ წლებში მკვეთრად გაიზარდა დამუშავებული და წარმოებული 

ნავთობპროდუქციის რაოდენობაც.48 

მიუხედავად მიღწეული წარმატებისა, ენერგორესურსების მოპოვებისა და განაწილების კონტროლის 

თაობაზე უთანხმოება ოფიციალურ ბაღდადსა და ერბილს შორის დღემდე არსებობს. უპირველეს 

ყოვლისა, დავის საგნად იქცა კონსტიტუციის რამდენიმე მუხლში არსებული ხარვეზები, რომელთაც 

ორივე მხარე თავისთვის სასარგებლო ინტერპრეტაციით იყენებს.49 კირკუკის რეგიონთან დაკავშირებულ 

უთანხმოებას დაემატა ისიც, რომ ბაღდადის მთავრობამ უარი განაცხადა ერაყის ქურთისტანის მიერ 

საერთაშორისო კორპორაციებთან ვაჭრობისას სატრანსპორტო ხარჯების გაწევაზე. შესაბამისად, KRG-მ 

(რომელსაც დამოუკიდებელ ვაჭრობაში ხელს „ჩაკეტილი“ მდგომარეობა უშლიდა - რეგიონს არ აქვს 

ზღვაზე გასასვლელი) დაიწყო დამოუკიდებლად ვაჭრობის გზების გამონახვა.  

2012 წლიდან ერბილმა დაიწყო აქტიური თანამშრომლობა ოფიციალურ ანკარასთან.50 ახალი 

ნავთობსადენი თაქ-თაქსა და ჯეიჰანს შორის ფუნქციონირებს და მისი საშუალებით ქურთული ნავთობის 

ექსპორტის რაოდენობა უკანასკნელ წლებში რამდენჯერმე გაიზარდა. გარდა იმისა, რომ 

თანამშრომლობის გაღრმავებამ გამოიწვია ანკარასა და ბაღდადს შორის ისედაც დაძაბული 

ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გამწვავება, ერაყის ქურთისტანი საბოლოოდ შევიდა მიღწეული 

შედეგებისგან არსებითი სარგებლის მიღების, ანუ „შედეგების კონსოლიდაციის“ ხანაში და მოიპოვა 

აქამდე არნახული ეკონომიკური დამოუკიდებლობა.  

თაქ-თაქ-ჯეიჰანის  ნავთობსადენი 2013 წელს ამუშავდა, თუმცა პირველ წელს მისი საშუალებით 

მხოლოდ 491 ათასი ბარელი ნავთობი გადაიზიდა. სამაგიეროდ, მომავალ წლებში აღნიშნული რიცხვი 

მკვეთრად გაიზარდა და საკმაოდ სოლიდურ მაჩვენებელსაც მიაღწია: ქურთისტანის ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროს ცნობით, 2015 წელს ამ ნავთობსადენის გამოყენებით, დაახლოებით 138,661,000 

                                                           
47 იქვე, გვ. 102.  
48 იქვე, გვ. 103.  
49 იქვე, გვ. 104-107.  
50 იქვე, 109-111.  
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ბარელი ნავთობი იქნა ექსპორტირებული, ხოლო თუკი მხედველობაში მივიღებთ კირკუკის რეგიონიდან 

ექსპორტირებული ნავთობის რაოდენობასაც, აღნიშნულ რიცხვი 179,622,722-ს მიაღწევს.51  

საბოლოო ჯამში, სწორედ ენერგოსფეროში გატარებულმა რეფორმებმა და ბაზრის ლიბერალიზაციისკენ 

მიმართულმა ეფექტიანმა პოლიტიკამ განაპირობა 2004-2014 წლებში ქურთისტანის რეგიონის 

ეკონომიკური აღმავლობა, თუმცა ისლამური სახელმწიფოს ერაყში შეჭრამ საფუძველი ჩაუყარა ახალ 

ეკონომიკურ კრიზისს, რამაც წლების განმავლობაში თანმიმდევრულად მიღწეული შედეგები, ისევე 

როგორც დამოუკიდებლობის პერსპექტივა, სერიოზული საფრთხის ქვეშ დააყენა.  

 

ახალი ეკონომიკური კრიზისი 

მას შემდეგ, რაც ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ტერიტორიაზე ახალი ხალიფატის შექმნა გამოაცხადა, 

ორ წელზე მეტი გავიდა, ერაყის ქურთისტანში ნაწილობრივ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლით 

გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი კი სულ უფრო მეტად ამძიმებს მოსახლეობის მდგომარეობას.  

მძაფრი ეკონომიკური კრიზისის ერთ-ერთ გამოხატულებად საჯარო სექტორის მოხელეებისათვის 

რეგიონული მთავრობის მიერ ხელფასების გაცემის უუნარობა იქცა - შედეგად, საჯარო სკოლები და 

უნივერსიტეტები დაიხურა და მხოლოდ რეგიონის მდიდარ მაცხოვრებლებს აქვთ საშუალება, 

ისარგებლონ კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მომსახურებით. ხსენებული ვითარება ზრდის 

აპათიასა და უნდობლობას მთავრობის მიმართ, ხოლო მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის 

დამოუკიდებლობაც აღარ წარმოადგენს იმ სანუკვარ ოცნებას, რომლისთვისაც ერაყელი ქურთები 

ათწლეულების განმავლობაში იბრძოდნენ - საზოგადოების სკეპტიკურად განწყობილი ნაწილი მიიჩნევს, 

რომ უმძიმეს ეკონომიკურ ვითარებაში ჩავარდნილ რეგიონს არ შესწევს სახელმწიფო სტრუქტურების 

შექმნისა და დამოუკიდებლად განვითარების ძალა.52 

კრიზისის მიზეზად მთელი რიგი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გარემოებები იქცა, 

რომელთა ერთიანმა ზემოქმედებამ ქურთისტანის ეკონომიკაზე „იდეალური შტორმის“ ეფექტი 

მოახდინა.53 „ენერგიის გლობალური ცენტრის“ მკვლევარი ჯონ რობერტსი ვითარების დამძიმების სამ 

ძირითად ეკონომიკურ მიზეზს გამოყოფს. ესენია: ნავთობის ფასების დაცემა, სახელმწიფო შემოსავლის 

ძირითადი წყაროს ნაწილობრივი დაკარგვა კირკუკ-ჯეიჰანის ნავთობსადენის დროებითი დახურვის 

                                                           
51 იქვე, გვ, 110.  
52 Tania Goudsouzian, “For Iraq’s Kurds, it’s not about independence anymore”, Al Jazeera Online; ინტერნეტი; 

http://www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2016/11/iraq-kurds-independence-anymore-161114110224637.html; 

ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
53 Stefano M. Torelli, “Kurdistan – An Invisible Nation”, (Milan: The Italian Institute for International Political 

Studies, 2016), გვ. 111.  

http://www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2016/11/iraq-kurds-independence-anymore-161114110224637.html
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შედეგად და საკონტრაქტო პირობებთან დაკავშირებული პრობლემები რეგიონში მოქმედ საერთაშორისო 

კომპანიებთან.54 თუკი ამას დავუმატებთ ერაყის სხვა რეგიონებიდან ქურთისტანში გადმოსახლებულ 

დევნილთა საკმაოდ დიდ რიცხვს, ერაყის მთავრობის მიერ საერთო ბიუჯეტიდან რეგიონისათვის 

გამოყოფილი თანხის შეკვეცასა და ომის პირობებში მთავრობის პოლიტიკური სტრუქტურების მოშლას, 

მივიღებთ ხსენებული ეკონომიკური კოლაფსის გამომწვევი მიზეზების საკმაოდ კომპლექსურ 

ერთობლიობას.  

მიუხედავად იმისა, რომ KRG ვერ ახერხებს ვერც ენერგორესურსების მომპოვებელ კომპანიებთან 

საკონტრაქტო პირობების შესრულებასა და ვერც მუშახელისთვის ხელფასების გაცემას, საკვანძო 

პრობლემად, შესაძლოა, მაინც ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში გაწეული ხარჯები მივიჩნიოთ: 

„პეშმერგას“ რიგებში სულ უფრო მეტი ადამიანი ეწერება, რადგან ეს ერთადერთი „საჯარო სამსახურია“, 

რომლის „მოხელეებსაც“ დროდადრო მაინც ურიგებენ ხელფასს, თუმცა ქურთული არმიის 

ქვედანაყოფების დაფინანსების ხარჯები ცენტრალური მთავრობის მიერ გაწერილ ბიუჯეტში არ შედის, 

რის გამოც ქურთისტანის რეგიონულ მთავრობას თავად უწევს ამ ფინანსების მოძიება.55 

2015 წლის 20 ნოემბერს, ისტანბულში, ატლანტიკური საბჭოს ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ სამიტზე 

გამოსვლისას ერაყის ქურთისტანის ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა განაცხადა, რომ KRG-მ 

„გამოყოფილი 7 მილიარდის ნაცვლად მხოლოდ 2 მილიარდი... [მიიღო]... ამიტომ ... [მათ სჭირდებათ 

საკუთარი ნავთობის თავადვე, დამოუკიდებლად გაყიდვა].“56 ამასთან, ჰავრამის განცხადებით, KRG-მ 

2014 წლის ბოლოსთვის 1.4 მილიონი საჯარო მოხელისთვის ვერ მოახერხა ხელფასებს გადახდა. მსგავს 

პირობებში ხელისუფლება იძულებულია, დახმარებისთვის მიმართოს მსოფლიო ბანკს, საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდს ან მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების კომერციულ ბანკებს, თუმცა დაძაბული 

პოლიტიკური ვითარება ხელს უშლის ამგვარი დახმარების მიღებასაც.57 

ეკონომიკური კრიზისის კიდევ ერთ მიზეზად შეგვიძლია მივიჩნიოთ კორუფცია, რომელსაც ფესვები 

ღრმად აქვს გადგმული KRG-ის სტრუქტურებში და რომლის მოსპობაც კოალიციური მთავრობის 

შემადგენლობაში შემავალი ახალი პარტიის - „ცვლილებების მოძრაობის“ (Change Movement) - ერთ-ერთი 

                                                           
54 John Roberts, „Iraqi Kurdistan Oil and Gas Outlook“, Atlantic Council – Global Energy Center and Dinu Patriciu 

Eurasia Center, 2016 წლის სექტემბერი, გვ. 3.  
55 Ehsen Mamakani, “Five Reasons for Kurdistan Region financial crisis”, Kurdistan24 Online; ინტერნეტი; 

http://www.kurdistan24.net/en/news/0e44d797-1d90-4d2d-afec-2832a4a7785c/five-reasons-for-kurdistan-region-

financial-crisis; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
56 John Roberts, „Iraqi Kurdistan Oil and Gas Outlook“, Atlantic Council – Global Energy Center and Dinu Patriciu 

Eurasia Center, 2016 წლის სექტემბერი, გვ. 3. 
57 იქვე, გვ. 3-4.  

http://www.kurdistan24.net/en/news/0e44d797-1d90-4d2d-afec-2832a4a7785c/five-reasons-for-kurdistan-region-financial-crisis
http://www.kurdistan24.net/en/news/0e44d797-1d90-4d2d-afec-2832a4a7785c/five-reasons-for-kurdistan-region-financial-crisis
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მთავარი მიზანი და ქურთისტანის დემოკრატიული პარტიის მმართველობის საწინააღმდეგოდ 

არსებული უმთავრესი არგუმენტია.58  

რაც შეეხება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ამ მხრივ გასათვალისწინებელია მთავარ 

სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში - თურქეთში არსებული ვითარებაც. თურქეთში მოქმედი ტერორისტული 

ორგანიზაცია „ქურთისტანის მუშათა პარტია“ გასული წლის განმავლობაში არაერთხელ შეეცადა 

კირკუკ-ჯეიჰანის ნავთობსადენის დაზიანებას. ტერორისტებმა რამდენჯერმე მიაღწიეს კიდევაც მიზანს, 

შედეგად კი ერაყის ქურთისტანის მთავრობის ზარალმა დაახლოებით, 550 მილიონი დოლარი 

შეადგინა.59 იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთის ხელისუფლებას თავადაც უწევს ქურთული 

წარმომავლობის ჯგუფთან დაპირისპირება, რთული სათქმელია, რა მიდგომა ექნება ერდოღანის 

მთავრობას ერაყელი ქურთების პრობლემებთან დაკავშირებით. მართალია თურქები KRG-ს ზარალის 

ნაწილის ანაზღაურებას დაჰპირდნენ,60 თუმცა თურქეთისა და ერაყის ქურთისტანის პარტნიორობის 

მომავალი ისეთივე ბუნდოვანია, როგორც მძიმე ეკონომიკურ კრიზისში მყოფი რეგიონის 

დამოუკიდებლობის პერსპექტივები.  

საბოლოო ჯამში, ერაყის ქურთისტანის რეგიონის ეკონომიკურ მდგომარეობას საკვანძო მნიშვნელობა 

აქვს აქამდე არსებული სტაბილურობის აღდგენასა და დამოუკიდებლობის მოპოვების პერსპექტივების 

შენარჩუნებაში, თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არასტაბილური პოლიტიკური გარემო ეკონომიკურ 

ვითარებასთან მჭიდრო კავშირშია. შესაბამისად, კრიზისული მდგომარეობის აღმოფხვრის გზების ძიებას 

კვლავ პოლიტიკური დაპირისპირებების სათავემდე მივყავართ, რომელიც, თავის მხრივ, ისლამური 

სახელმწიფოს ერაყის ტერიტორიაზე შემოჭრასა და ტერიტორიების დიდი ნაწილის ოკუპირებას 

უკავშირდება.  

ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ 

ერაყის არმიის კოლაფსი 

2014 წლის ივნისში ისლამურმა სახელმწიფომ მოკავშირეებთან ერთად ჩრდილოეთ ერაყზე თავდასხმითი 

ოპერაცია წამოიწყო. 10 ივნისისათვის ტერორისტებმა მოახერხეს ნინევიის პროვინციის დიდი ნაწილის, 

მათ შორის, ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქის, მოსულის დაკავებაც,61 რის შემდეგაც ქვეყანაში საგანგებო 

მდგომარეობა გამოცხადდა. მომდევნო დღეების განმავლობაში ისლამური სახელმწიფოს წინსვლა 

გაგრძელდა, ხოლო ერაყის ჯარმა უკან, სამხრეთით დაიხია, რის შედეგადაც ტერორისტული 

ორგანიზაციისა და ერაყის ქურთისტანის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებს შორის გაჩნდა დიდი 

                                                           
58 იქვე, გვ. 4.  
59 იქვე, გვ. 11.   
60 იქვე, გვ. 11.  
61 Suadad Al-Salhy and Tim Arango, “Sunni Militants Drive Iraqi Army Out of Mosul”, New York Times Online; 

ინტერნეტი; https://www.nytimes.com/2014/06/11/world/middleeast/militants-in-mosul.html?_r=0; ბოლო ნახვა: 

13 დეკემბერი, 2016.  

https://www.nytimes.com/2014/06/11/world/middleeast/militants-in-mosul.html?_r=0
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ვაკუუმი, ხოლო ნახევრად ავტონომიური რეგიონი ცენტრალური ხელისუფლების არმიის დაცვის გარეშე 

დარჩა. იქიდან გამომდინარე, რომ საფრთხე შეექმნა ქურთისტანის რეგიონის ტერიტორიულ 

მთლიანობასაც, პეშმერგას ქვედანაყოფებმა თანმიმდევრულად დაიწყეს ხსენებული ვაკუუმის შევსება და 

დაიკავეს ნინევიის პროვინციის ნაწილი, მათ შორის, ქალაქი კირკუკიც.62  

12 ივნისს ისლამურმა სახელმწიფომ განაგრძო წინსვლა ბაღდადისკენ, თუმცა 13 ივნისს ერაყის ჯარმა 

კონტრშეტევა წამოიწყო, რამაც წინსვლა დროებით შეაჩერა. მოგვიანებით, ტერორისტებმა კიდევ 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტის ხელში ჩაგდება მოახერხეს და 29 ივნისს ხალიფატის 

შექმნაც გამოაცხადეს.63 

მიუხედავად იმისა, რომ ერაყის არმიამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ 

კონტრშეტევებში გარკვეულ წარმატებას მიაღწია და მნიშვნელოვანი ტერიტორიებიც გაათავისუფლა, 

სამხედრო დაპირისპირების პირველ ეტაპზე აშკარა იყო ერაყის არმიის სრული კოლაფსი: ქალაქი 

მოსული ისლამურმა სახელმწიფომ მხოლოდ 1500 მებრძოლის ძალისხმევით დაიკავა, ხოლო შემდგომ 

წინსვლაში მას ხელი შეუშალა არა ერაყის არმიის, არამედ პეშმერგას მანევრირებამ,64 ქურთული არმიის 

მნიშვნელოვანი ტერიტორიული წინსვლა კი ოფიციალური ბაღდადის შეშფოთების მიზეზად იქცა. 

  

ერთობლივი ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ 

ზემოხსენებული ვაკუუმის შევსების ბრძანება მასუდ ბარზანიმ ჯერ კიდევ ივნისში გასცა, თუმცა უფრო 

აქტიურად პეშმერგა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში 3 აგვისტოს შემდეგ ჩაერთო - სწორედ ამ 

დღეს ტერორისტულმა ორგანიზაციამ უშუალოდ შეუტია ქურთისტანსაც.65 

როგორც უკვე აღინიშნა, საომარი მოქმედებების პირველ ეტაპზე ქურთული სამხედრო ქვედანაყოფების 

მოქმედება, ერაყის არმიასთან შედარებით, უფრო ორგანიზებული და წარმატებული იყო. პეშმერგას 

ათიათასობით მეომარმა მალევე მოახერხა ისლამური სახელმწიფოს შეტევის ნაწილობრივ უკუგდება, 

                                                           
62 Stefano M. Torelli, “Kurdistan – An Invisible Nation”, (Milan: The Italian Institute for International Political 

Studies, 2016), გვ. 82-86.  
63 Matt Bradley, “ISIS Declares New Islamist Caliphate”, Wall Street Journal Online; ინტერნეტი; 

http://www.wsj.com/articles/isis-declares-new-islamist-caliphate-1404065263; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
64 Stefano M. Torelli, “Kurdistan – An Invisible Nation”, (Milan: The Italian Institute for International Political 

Studies, 2016), გვ. 86-87.  
65 Dr. Seth J. Frantzman, “Mosul Op: The Kurdish perspective and the battle for Mosul”, ( 

http://www.wsj.com/articles/isis-declares-new-islamist-caliphate-1404065263
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თუმცა ტერორისტთა ახალი თავდასხმითი ოპერაცია წარმატებულად განხორციელდა და გარკვეული 

პერიოდის განმავლობაში ISIS ერბილს 35 მილის დისტანციაზე მიუახლოვდა.66  

 მიუხედავად მებრძოლების სოლიდური რაოდენობისა (სხვადასხვა მონაცემებით, პეშმერგას რიგებში, 

დაახლოებით, 150 ათასი ჯარისკაცი ირიცხება),67 ქურთისტანის არმიას გაუჭირდა ისლამური 

სახელმწიფოს შეტევებთან გამკლავება, რადგან ამ უკანასკნელთან შედარებით, პეშმერგას მოძველებული 

ტექნიკითა და ურბანული საბრძოლო მოქმედებებისთვის შეუსაბამოდ გაწვრთნილი ჯარისკაცებით 

უწევდა ბრძოლა.68 

საბედნიეროდ, საერთაშორისო კოალიციის რეაგირებამ და დახმარებამ ISIS-ის წინსვლის დროულად 

შეჩერება განაპირობა: 18 აგვისტოს პეშმერგას, ერაყის არმიისა და აშშ-ის საჰაერო ძალების საერთო 

ძალისხმევით ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლდა ერაყის უდიდესი, მოსულის კაშხალი.69 

აგვისტოს ბოლოდან საერთაშორისო საზოგადოებამ დაიწყო ერაყში ჰუმანიტარული დახმარების 

გაგზავნა. შემდგომი თვეების განმავლობაში ისლამურმა სახელმწიფომ კიდევ რამდენიმე მარცხი 

განიცადა, თუმცა 2015 წლის მანძილზე ტერორისტთა მხრიდან ჯერ კიდევ იყო შეტევითი ოპერაციების 

განხორციელების მცდელობები, რომელთა უმრავლესობაც უშედეგოდ დასრულდა. საბოლოოდ, 2016 

წლის სექტემბრიდან ISIS მთლიანად თავდაცვით სამხედრო წყობაზე გადავიდა და მთავარ მიზნად 

არსებული პოზიციების შენარჩუნება დაისახა. 

 

მოსულის ოპერაცია 

შეტევითი ოპერაციის დაწყების წინაპირობები და საწყისი ეტაპი 

მიუხედავად ISIS-ის წინააღმდეგ ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად მიღწეული წარმატებებისა, 

ტერორისტული ორგანიზაციის „ერაყული დედაქალაქი“ - მოსული - სამხედრო დაპირისპირების 

საკვანძო წერტილად იქნა მიჩნეული. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ დროს ერაყის სიდიდით მეორე 

ქალაქის დაბრუნების გარეშე ქვეყნის ტერიტორიებიდან ისლამური სახელმწიფოს საბოლოოდ განდევნა 

პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, კოალიციურმა ძალებმაც მთავარ მიზნად მოსულის განთავისუფლება 

დაისახეს.  

                                                           
66 Stefano M. Torelli, “Kurdistan – An Invisible Nation”, (Milan: The Italian Institute for International Political 

Studies, 2016), გვ. 82.  
67 Raja Abdulrahim, “Are Iraq’s renowed peshmerga fighters any match for Islamic State?”, Los Angeles Times 

Online; ინტერნეტი; http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iraq-peshmerga-training-20141009-

story.html; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
68 იქვე.  
69 Jethro Mullen and Susanna Capelouto, “U.S. airstrikes critical in Mosul Dam capture”, CNN Online; ინტერნეტი; 

http://edition.cnn.com/2014/08/18/world/meast/iraq-mosul-dam/; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iraq-peshmerga-training-20141009-story.html
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iraq-peshmerga-training-20141009-story.html
http://edition.cnn.com/2014/08/18/world/meast/iraq-mosul-dam/
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დასახული მიზნის განხორციელებისთვის ნიადაგის შემზადებას ერაყის ჯარები, პეშმერგა და 

საერთაშორისო კოალიცია 2015 წლიდანვე შეუდგნენ, თუმცა უშუალოდ „ბრძოლა მოსულისთვის“ 2016 

წლის ოქტომბერში დაიწყო.70 სხვადასხვა ვარაუდით, ოპერაცია 2-3 თვეს უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა 

ბრძოლის პირველ ეტაპზე მიღწეული წარმატებების შემდეგ, მოსულთან 5 მილის დისტანციაზე 

მიახლოებულ მოკავშირეებს სულ უფრო მეტად უჭირთ წინსვლა, ხოლო ბაღდადსა და ერბილს შორის 

უკვე დაკავებული ტერიტორიების გადანაწილებასთან დაკავშირებული უთანხმოება დროდადრო 

საკმაოდ მწვავე ხასიათს იძენს.  

1 ნოემბერს კოალიციური ძალები ქალაქში შევიდნენ, თუმცა მას შემდეგ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

წინსვლა უაღრესად გართულებულია.71 ისლამური სახელმწიფო ბრძოლის არც ერთ საშუალებაზე არ 

ამბობს უარს და „წარმატებით“ იყენებს თვითმკვლელ ჯიჰადისტებს, მოსახლეობას (ცოცხალ ფარად), 

ნავთობმარაგებს და საბურავებს (დასაწვავად და თვითმფრინავებისთვის ხილვადობის შესასუსტებლად), 

ხოლო მოკავშირეები აწყდებიან კლიმატთან დაკავშირებულ პრობლემებსაც. გარდა ამისა, ქალაქის 

მაცხოვრებლები კოალიციური ძალების დახმარებას, ფაქტობრივად, ვეღარ ახერხებენ, რადგან მსგავს 

მცდელობებს ისლამური სახელმწიფო სასტიკად აღკვეთს.72 73 

საბოლოო ჯამში, ამ დროისათვის მოკავშირეებმა უკვე მოახერხეს ისლამური სახელმწიფოს მიერ 

დაკავებული ტერიტორიების უდიდესი ნაწილის გათავისუფლება, თუმცა მოსულისთვის ბრძოლის 

ფინალური ეტაპი მხოლოდ ახლა იწყება და, სხვადასხვა ვარაუდით, საბოლოო შეტევის ხანგრძლივობა 

კიდევ 2-3 თვით განისაზღვრება.74 

 

ერაყელი ქურთების პოზიცია და მოტივები 

ქურთი სამხედროების მტკიცებით, მოსულისთვის ბრძოლაში, თავდაპირველად, სწორედ მათ ეკავათ 

უპირატესი პოზიცია, რადგან ქალაქში შესასვლელად 5 სხვადასხვა გზა ჰქონდათ დაკავებული მაშინ, 

როდესაც ერაყის არმიას მხოლოდ 1 მსგავსი შესაძლებლობა გააჩნდა.75 დღესდღეობით ქურთებმა უკვე 

დაიკავეს ერაყის ცენტრალურ მთავრობასთან სადავო ტერიტორიების ნაწილი (მათ შორის, ქალაქი 

                                                           
70 BBC, “Battle for Mosul: The Story so far”, BBC Online; ინტერნეტი; http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-37702442; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
71 იქვე.  
72იქვე.  
73 Moni Basu, “Human shields in Iraq: The new ISIS strategy in fight for Mosul”, CNN Online; ინტერნეტი; 

http://edition.cnn.com/2016/10/30/middleeast/iraq-mosul-isis-human-shields/; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
74 BBC, “Battle for Mosul: The Story so far”, BBC Online; ინტერნეტი; http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-37702442; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016. 
75 Dr. Seth J. Frantzman, “Mosul Op: The Kurdish perspective and the battle for Mosul”, Rudaw Conference, 

October 2016, გვ. 3.  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37702442
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37702442
http://edition.cnn.com/2016/10/30/middleeast/iraq-mosul-isis-human-shields/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37702442
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37702442
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კირკუკი), თუმცა მოსულის განთავისუფლებაში მათ მიერ შეტანილ წვლილს, შესაძლოა, განსხვავებული 

დატვირთვა ჰქონდეს: ოსმალთა იმპერიის დაშლის წლებში მოსულიც ერაყის ქურთისტანის 

სახელმწიფოს პოტენციურ ნაწილად მოიაზრებოდა, ხოლო ჰუსეინის რეჟიმის რეპრესიებამდე ქალაქსა და 

მის მიდამოებში ჭარბობდა სუნიტი არაბებისა და ეთნიკურად ქურთი მოსახლეობის ხვედრითი წილი. 

გარდა ამისა, მოსული ტრადიციულად წარმოადგენს ისლამური ექსტრემიზმის ბუდეს და მოქცეულია 

თურქეთის სახელმწიფო ინტერესების არეალშიც და, შესაძლოა, ქალაქმა შეიძინოს ერთგვარი ბუფერული 

ზონის ფუნქციაც ერბილსა და ბაღდადს შორის.76 

მიუხედავად ზემოხსენებული სტრატეგიული და პოლიტიკური დატვირთვისა, ისლამური სახელმწიფოს 

მიერ მოსულის აღებას ქურთები საბრძოლო განწყობით სულაც არ შეხვედრიან - მოსახლეობის ნაწილი 

მაშინაც მიიჩნევდა და ახლაც (სამართლიანად) მიიჩნევს, რომ კირკუკისა და პეშმერგას მიერ დაკავებული 

სხვა ტერიტორიებისგან განსხვავებით, შანსი იმისა, რომ წარმატებული სამხედრო მანევრირების 

შემთხვევაში კონფლიქტის დასრულების შემდეგ მოსული ერაყის ქურთისტანის შემადგენლობაში 

დარჩება, მიზერულია.77 დიდი ალბათობით, ამას არც საერთაშორისო კოალიცია დაუშვებს, რათა 

თავიდან აირიდოს ახალი კონფლიქტი - ამჯერად ოფიციალურ ბაღდადსა და ერბილს შორის. თანაც, 

ქურთების დიდ ნაწილს სულაც არ სურს დამოუკიდებლობის სწრაფად მოპოვების ავანტიურაზე წასვლა 

კიდევ ერთი ომისა თუ სამხედრო აჯანყების ხარჯზე.  

შესაბამისად, ქურთების მთავარი მიზანი და მოტივი მართლაც არის მოსულის სწრაფი განთავისუფლება, 

თუმცა ქალაქის დაბრუნების მნიშვნელობა ერბილისათვის მისი სტრატეგიული მდებარეობითაა 

განპირობებული - მოსული ერაყელ ქურთთა დედაქალაქიდან სულ რაღაც 80 კილომეტრითაა 

დაშორებული და სანამ ISIS ამ ქალაქს აკონტროლებს, ტერორიზმის მომდინარე საფრთხეც ყოველთვის 

იარსებებს. თანაც, ქურთების მიზანია ქალაქის რაც შეიძლება მცირე დაზიანებებით განთავისუფლება, 

რათა მიმდებარე ტერიტორიებიდან ქურთისტანში გაქცეული დევნილები მშობლიურ მხარეს 

დაუბრუნდნენ - მოვლენების მსგავსი სცენარით განვითარება კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება 

შესაძლებელი, თუკი ისლამური სახელმწიფო კოალიციურ ძალებს დიდ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევს და 

მოსული ნანგრევებად ქცევას გადაურჩება.78  

 

 

 

 

                                                           
76 Dr. Seth J. Frantzman, “Mosul Op: The Kurdish perspective and the battle for Mosul”, Rudaw Conference, 

October 2016, გვ. 3 
77 იქვე, გვ. 5.  
78 იქვე, გვ. 6-8.  
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დამოუკიდებლობის მოპოვების პერსპექტივა 

მოსახლეობისა და შიდაპოლიტიკური სუბიექტების დამოკიდებულება 

როგორც უკვე არაერთხელ აღვნიშნეთ, ერაყელი ქურთების ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის თითქმის 

საუკუნის წინ დაიწყო და მას შემდეგ ეს ფართომასშტაბიანი პროცესი მოიცავდა აჯანყებებების, 

რევოლუციებისა და სამოქალაქო ომების მთელ სერიას. ექსპერტთა მოსაზრებით, დღეს ერაყის 

ქურთისტანი დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან უფრო ახლოსაა, ვიდრე ოდესმე,79 თუმცა მაინც 

არსებობს ზემოხსენებული, მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებს 

დამოუკიდებლობის მოპოვებისადმი სკეპტიკურ განწყობას რეგიონის შიგნით.  

პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ერაყის ქურთისტანმა უახლოეს მომავალში 

უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმი და საბოლოოდ მოიპოვოს დამოუკიდებლობა. ბარზანის თქმით, „საიქს-

პიკოს ერა დასრულებულია“, რადგან აღნიშნული შეთანხმების შედეგად მიღწეულმა „წესრიგმა“ ვერ 

გაამართლა და აუცილებელია ახლო აღმოსავლეთის რუკაზე ცვლილებების შეტანა, რაც გულისხმობს 

ქურთისტანის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წარმოშობასაც.80 

მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი პათოსი ათწლეულების განმავლობაში წარმოადგენდა ერაყელ ქურთთა 

ეროვნული იდენტობისა და ნაციონალიზმის მთავარ გამოხატულებას, დღესდღეობით ბარზანის მსგავსი 

განცხადებები მოსახლეობაში დიდ ენთუზიაზმს სულაც აღარ იწვევს - პრეზიდენტის ინიციატივას 

მრავალი ქურთი არა ნაციონალისტური სულისკვეთების გამოვლინებად, არამედ მისი კერძო 

ინტერესების გატარებისა და ძალაუფლების გახანგრძლივების მცდელობად აღიქვამს.81 ამასთან, 

ბარზანიმ უკვე არაერთხელ დაიხია უკან და ამა წლის სექტემბერში სულაც განაცხადა, რომ უნდა 

ჩატარდეს არა რეფერენდუმი, არამედ პლებისციტი, რომელსაც, თავისთავად, კანონიერი ძალა არ ექნება, 

თუმცა ეს პროცესი დაეხმარება KRG-ს, გაიგოს მოსახლეობის აზრი და დაიწყოს შესაბამისად მოქმედება 

გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

2016 წლის 21 აგვისტოს ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის სპიკერმა საფინ დიზაიიმ განაცხადა, რომ 

პეშმერგას მიერ განთავისუფლებული ტერიტორიები ქურთისტანის შემადგენლობაში დარჩებოდა, რასაც 

ოფიციალური ბაღდადის მხრიდან სერიოზული აღშფოთება მოჰყვა. სიტუაცია მხოლოდ მას შემდეგ 

                                                           
79 The Economist, “Ever closer to independence”, The Economist Online; ინტერნეტი; 

http://www.economist.com/news/international/21644167-iraqs-kurds-are-independent-all-name-they-must-play-

their-cards-cleverly-if-they; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016. 
80 Martin Chulov, “Iraqi Kurdistan president: time has come to redraw Middle East boundaries”, The Guardian 

Online; ინტერნეტი; https://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurdish-independence-closer-than-ever-

says-massoud-barzani; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
81 Dara Salam, “Iraq’s Kurdistan government needs a public debate on independence”, Open Democracy Online; 

ინტერნეტი; https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/dara-salam/iraq-s-kurdistan-government-needs-

public-debate-on-independence; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  

http://www.economist.com/news/international/21644167-iraqs-kurds-are-independent-all-name-they-must-play-their-cards-cleverly-if-they
http://www.economist.com/news/international/21644167-iraqs-kurds-are-independent-all-name-they-must-play-their-cards-cleverly-if-they
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurdish-independence-closer-than-ever-says-massoud-barzani
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurdish-independence-closer-than-ever-says-massoud-barzani
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/dara-salam/iraq-s-kurdistan-government-needs-public-debate-on-independence
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/dara-salam/iraq-s-kurdistan-government-needs-public-debate-on-independence
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განიმუხტა, რაც ბარზანიმ გამოაცხადა, რომ ქურთები აუცილებლად დაიცავდნენ ბაღდადთან მიღწეულ 

შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც, ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლისას დაკავებულ ტერიტორიებს 

პეშმერგა ომის დასრულებისთანავე დატოვებს.82  

მიუხედავად ბარზანის მიერ შერჩეული „ზომიერი“ ტონისა, აშკარაა, რომ დამოუკიდებლობის 

საკითხთან დაკავშირებით ერაყელ ქურთთა პოზიცია არაერთგვაროვანია: მთავრობის წარმომადგენელთა 

და სამხედრო მოხელეთა ნაწილს საკმაოდ რადიკალური პოზიცია უკავია - მათი აზრით, ერაყის 

ქურთისტანმა უარი არ უნდა თქვას ამჟამად დაკავებულ ტერიტორიებზე, ხოლო უახლოეს მომავალში 

დამოუკიდებლობაც უნდა გამოაცხადოს.83 მეორე მხრივ, გასათვალისწინებელია KDP-ის მეტოქე 

პოლიტიკური ძალების - „ცვლილებების მოძრაობისა“ (Gorran) და PUK-ის პოზიციებიც. ეს უკანასკნელი 

პარტიები ბარზანის კრიტიკის ქარცეცხლში ახვევენ, მის მმართველობას ამჟამად არალეგიტიმურად 

მიიჩნევენ, ხოლო დამოუკიდებლობის მოპოვების „ავანტიურას“ ლეგიტიმაციის ნაკლებობის პირობებში 

ყურადღების გადატანის მცდელობად აღიქვამენ. აღსანიშნავია, რომ მძაფრი ეკონომიკური და 

პოლიტიკური კრიზისი ერაყის ქურთისტანში მართლაც განაპირობებს ნეგატიური განწყობების ზრდას 

მმართველი პარტიის მიმართ და ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ერაყელი ქურთებისთვის 

„დამოუკიდებლობა სულაც აღარ არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი“.84 

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების 

სტაბილიზაციის გარეშე წარმოუდგენელია რეფერენდუმის, პლებისციტისა თუ დიდი ხნის წინ 

გასამართი არჩევნების ჩატარება. შესაბამისად, ერაყის ქურთისტანის შიდაპოლიტიკური ვითარება 

დამოუკიდებლობის მოპოვების პერსპექტივასთან მიმართებაში არცთუ სახარბიელოა.  

 

პოტენციური მეზობელი სახელმწიფოების დამოკიდებულება 

მასუდ ბარზანიმ გასული თვეების განმავლობაში არაერთხელ გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ სხვა 

სახელმწიფოების ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რეგიონის მიერ დამოუკიდებლობის 

                                                           
82 Dr. Seth J. Frantzman, “Mosul Op: The Kurdish perspective and the battle for Mosul”, Rudaw Conference, 

October 2016, გვ. 3.  
83 Christopher Livesay, “Could the fight against ISIS give Kurds more autonomy?”, PBS Newshour Online; 

ინტერნეტი; http://www.pbs.org/newshour/bb/fight-isis-give-kurds-autonomy/; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 

2016.  
84 Tania Goudsouzian, “For Iraq’s Kurds, it’s not about independence anymore”, Al Jazeera Online; ინტერნეტი; 

http://www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2016/11/iraq-kurds-independence-anymore-161114110224637.html; 

ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016. 

http://www.pbs.org/newshour/bb/fight-isis-give-kurds-autonomy/
http://www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2016/11/iraq-kurds-independence-anymore-161114110224637.html
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მოპოვება მთავარი განსახილველი საკითხია და „არ არსებობს ქვეყანა, რომელიც ერაყის ქურთისტანის 

დამოუკიდებლობას ეწინააღმდეგება“.85 

თუკი KRG-ის პრეზიდენტს შეხვედრების დიპლომატიურ დეტალებთან დაკავშირებით ვერ 

შევედავებით, მისი უკანასკნელი განცხადება საკმაოდ სადავოა: რთული სათქმელია, თუ რას ემყარება 

ბარზანის მსგავსი ოპტიმიზმი, თუმცა ერაყის ქურთისტანის დამოუკიდებლობის მოპოვების გზაზე 

არსებობს არა მარტო შიდაპოლიტიკური, არამედ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დაბრკოლებებიც.  

უპირველეს ყოვლისა, გასათვალისწინებელია იმ სახელმწიფოთა პოზიციები, რომლებიც 

დამოუკიდებელი ქურთული სახელმწიფოს პოტენციურ მეზობლებად მიიჩნევიან. პირველ რიგში, 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ერაყის დამოკიდებულებას, რომელიც ამჟამად ზემოხსენებული 

პერსპექტივების სრულ უარყოფასა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ნებისმიერ ფასად 

შენარჩუნებაში გამოიხატება. ამჟამინდელი თვალთახედვით, თითქმის წარმოუდგენელია უახლოეს 

მომავალში ოფიციალურმა ბაღდადმა პოზიცია (საკუთარი ნებით) შეცვალოს, ხოლო ხსენებული 

რადიკალური დამოკიდებულება, რასაკვირველია, როგორც მინიმუმ, შეაფერხებს ქურთებისთვის 

სასურველი პროცესების მიმდინარეობას, რადგან KRG-ის ოფიციალური პოზიციით, ერაყის ქურთისტანი 

დამოუკიდებლობის მოპოვებას მხოლოდ მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით აპირებს. 

გარდა ერაყისა, მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს ირანის, სირიისა და თურქეთის დამოკიდებულებასაც. 

ირანელებს წლების განმავლობაში უწევდათ ქურთ მეამბოხეებთან ბრძოლა და მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ შექმნილი დროებითი რესპუბლიკის პრეცედენტიც კარგად ახსოვთ. ბუნებრივია, „დიდი 

ქურთისტანის“ შემადგენლობაში შემავალი ერთი რომელიმე ჯგუფის მიერ ნანატრი დამოუკიდებლობის 

მოპოვება, წესით, გამოიწვევს სხვა მსგავსი ჯგუფების გააქტიურებასა და მსგავსი მოთხოვნების 

წამოეყენებას, რაც ირანელთა ინტერესებში, ცხადია, არ შედის.  

რაც შეეხებათ სირიელებს, მათთვის ხსენებული პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალურია, რადგან სირიის 

ტერიტორიაზე მიმდინარე წლის მარტში გამოცხადდა „ჩრდილოეთ სირიის ფედერაციის“ (Rojava) 

შექმნა.86 მართალია, Rojava მულტიკულტურულ ერთობას წარმოადგენს, თუმცა ფედერაციის 

ფუნქციონირებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ სირიელ ქურთებს, რომელთათვისაც მსგავსი 

მოდელის სახელმწიფო მომავალში დამოუკიდებლად განვითარების წინაპირობაა. Rojava-ს მოდელის 

                                                           
85 Baxtiyar Goran, “Kurdistan President Barzani: No country is against Kurdistan independence”, Kurdistan 24 

Online; ინტერნეტი; http://www.kurdistan24.net/en/news/ea01467a-cb21-4b3f-9ce0-a4553227aacb/President-

Barzani--No-country-is-against-Kurdistan-independence; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
86 Andrea Glioti, “Rojava: A libertarian myth under scrunity”, Al Jazeera Online; ინტერნეტი; 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/08/rojava-libertarian-myth-scrutiny-160804083743648.html; 

ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  

http://www.kurdistan24.net/en/news/ea01467a-cb21-4b3f-9ce0-a4553227aacb/President-Barzani--No-country-is-against-Kurdistan-independence
http://www.kurdistan24.net/en/news/ea01467a-cb21-4b3f-9ce0-a4553227aacb/President-Barzani--No-country-is-against-Kurdistan-independence
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/08/rojava-libertarian-myth-scrutiny-160804083743648.html
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მიმართ პოზიტიურ განწყობებს არ მალავენ თურქი ქურთებიც, რომლებიც თავად პრაქტიკულად 

ფართომასშტაბიან კონფლიქტს აწარმოებენ ეროვნული ხელისუფლების მიმართ.  

რასაკვირველია, უმნიშვნელოვანესია თურქეთის პოზიციაც. აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ, რაც წლების 

განმავლობაში ოფიციალური ანკარა აქტიურად ებრძოდა გარკვეულწილად ერაყის ქურთისტანის 

ტერიტორიაზე მოქმედ ტერორისტულ დაჯგუფებას (PKK), რითაც ფაქტობრივად არღვევდა როგორც 

ერაყის, ასევე ქურთისტანის რეგიონის ტერიტორიულ მთლიანობას, უკანასკნელ წლებში ერბილსა და 

ანკარას შორის შეინიშნებოდა ურთიერთობების მკვეთრი დათბობა.87 ეს უკანასკნელი პროცესი 

უმეტესწილად განპირობებული იყო ქურთისტანთან არსებული სავაჭრო კავშირებით - წლების 

განმავლობაში თურქეთი ენერგორესურსების მნიშვნელოვან ნაწილს კვლავ ერაყისგან იღებდა და 

ქურთისტანის რეგიონის ეკონომიკური თუ პოლიტიკური აღმავლობაც ხელს უწყობდა სავაჭრო 

კავშირების განმტკიცებას. მიუხედავად ამისა, ასევე რთული წარმოსადგენია, ოფიციალურმა ანკარამ 

ღიად დაუჭიროს მხარი ერაყის ქურთისტანის დამოუკიდებლობას - მიმდინარე წლის თებერვალში 

მმართველი „სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის“ (AKP) სპიკერმა, ომერ ჩელიკმა განაცხადა 

კიდეც, რომ ერაყის ქურთისტანის სახელმწიფოს შექმნა ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას 

მხოლოდ დაამძიმებდა.88  

საბოლოო ჯამში, ერაყის ქურთისტანი მაინც რჩება თურქეთის მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორად, 

თუმცა რთული სათქმელია, რამდენად მოისურვებს და მოახერხებს შიდაპოლიტიკურად არასტაბილურ 

მდგომარეობაში მყოფი სახელმწიფო ერაყის ქურთული დამოუკიდებლობის პერსპექტივის მხარდაჭერას. 

ამ დროს კი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რეგიონული აქტორების და დიდწილად თურქეთის პოზიციას 

საკვანძო მნიშვნელობა აქვს ხსენებული საკითხის ქურთთა სასარგებლოდ გადაწყვეტის საქმეში.  

საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულება 

პოტენციური მეზობელი ქვეყნების გარდა, ერაყის ქურთისტანს, რასაკვირველია, ესაჭიროება 

საერთაშორისო საზოგადოების წამყვანი ძალების მხარდაჭერაც. ამჟამად ერბილში დაფუძნებულია 20-ზე 

მეტი ქვეყნისა და ორგანიზაციის (მათ შორის, აშშ-ის, რუსეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ჩინეთის, 

იაპონიის, დიდი ბრიტანეთისა და ევროკავშირის) დიპლომატიური სტრუქტურები.89 აქედან 

                                                           
87 David Romano, “Iraqi Kurdistan and Turkey: Temporary Marriage?” , Middle East Policy, Vol. XXII, No.1, Spring 

2015. გვ. 82-90.  
88 Hurriyet Daily News, “Independence of Iraqi Kurdistan would further complicate Sykes-Picot instability: 

Turkey’s AKP”, Hurriyet Daily News Online; ინტერნეტი; http://www.hurriyetdailynews.com/independence-of-

iraqi-kurdistan-would-further-complicate-sykes-picot-instability-turkeys-

akp.aspx?pageID=238&nID=94775&NewsCatID=338; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  
89 KRG Department of Foreign Relations, Current International Offices in the Kurdistan Region, Department 

ofForeign Relations Online; ინტერნეტი; http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=37&l=12&s=020100&r=363; ბოლო ნახვა: 

13 დეკემბერი, 2016.  

http://www.hurriyetdailynews.com/independence-of-iraqi-kurdistan-would-further-complicate-sykes-picot-instability-turkeys-akp.aspx?pageID=238&nID=94775&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/independence-of-iraqi-kurdistan-would-further-complicate-sykes-picot-instability-turkeys-akp.aspx?pageID=238&nID=94775&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/independence-of-iraqi-kurdistan-would-further-complicate-sykes-picot-instability-turkeys-akp.aspx?pageID=238&nID=94775&NewsCatID=338
http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=37&l=12&s=020100&r=363
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გამომდინარე, რეგიონულ მთავრობას საკმაოდ აქტიური კავშირები აქვს დამყარებული საერთაშორისო 

ასპარეზზე.  

ზემოხსენებულ ძალებს შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აშშ-ისა და ისრაელის 

დამოკიდებულება. აშშ-მა უკანასკნელ წლებში ერაყის ქურთისტანთან ურთიერთობის ოფიციალური 

ფორმა შეცვლა და რეგიონი „არასახელმწიფო სტრატეგიულ მოკავშირედ“ აღიარა.90 ერაყის ქურთისტანს 

აშშ-ში წარმომადგენლობა 2007 წლიდან ჰყავს, ხოლო თავად ამერიკელთა საკონსულო ერბილში 2012 

წლიდან ფუნქციონირებს. იმავე წელს მასუდ ბარზანი შეხვდა პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ვიცე-

პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს.91 

ცხადია, ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში პეშმერგას მიერ შეტანილ წვლილს შტატებში 

დადებითად აფასებენ, თუმცა რეგიონის დამოუკიდებლობის ღიად მხარდაჭერის პრეცედენტი აშშ-ის 

ოფიციალური სტრუქტურების მხრიდან ჯერ არ დაფიქსირებულა. იმისათვის, რომ დასავლეთმა ერაყის 

ქურთისტანის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას მხარი დაუჭიროს, სასურველია, ერთი მხრივ, 

რეგიონულ მმართველობაში ანტიდემოკრატიული ელემენტების მოსპობა (რაზეც, ISIS-თან კონფლიქტის 

დასრულების შემდეგ, საერთაშორისო საზოგადოება უთუოდ გაამახვილებს ყურადღებას), ხოლო, მეორე 

მხრივ, თანამშრომლობის გაღრმავება დასავლურ სახელმწიფო და არასახელმწიფო სტრუქტურებთან. 

შესაბამისად, მოსულში არსებული კოოპერაცია ხელს ნამდვილად უწყობს ერაყელ ქურთთათვის 

საერთაშორისო ნდობის მოპოვებას, თუმცა ეს მხოლოდ მცირე წინგადადგმული ნაბიჯია 

დემოკრატიზაციისა და ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების გრძელ გზაზე.  

გარდა აშშ-სა, საინტერესო და საკვანძოა კიდევ ერთი პრო-დასავლური სახელმწიფოს, ისრაელის 

პოზიციაც. ამერიკელებისგან განსხვავებით, ისრაელის ოფიციალური სტრუქტურების 

წარმომადგენლებმა არაერთხელ დაუჭირეს ღიად მხარი ერაყის ქურთისტანის დამოუკიდებლობის 

მოპოვებას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს 2014 წელს 

გაკეთებული განცხადება, რომლის თანახმადაც, საერთაშორისო საზოგადოებამ მხარი უნდა დაუჭიროს 

ქურთების დამოუკიდებლობას, რადგან ქურთები „მებრძოლი ხალხია, რომელმაც მოახერხა 

პოლიტიკური თვითდეტერმინაცია და [სტრუქტურების] მოდერნიზაცია, შესაბამისად [ეს ხალხი] 

იმსახურებს პოლიტიკურ დამოუკიდებლობასაც“.92 მოგვიანებით, პრეზიდენტმა შიმონ პერესმაც 

                                                           
90 KRG Representation in the US, KRG-US Relations, KRG.US Online; ინტერნეტი; http://new.krg.us/relations/; 

ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.   
91 იქვე.  
92 The Guardian, “Israel’s prime minister backs Kurdish independence”, The Guardian Online; ინტერნეტი; 

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/29/israel-prime-minister-kurdish-independence; ბოლო ნახვა: 13 

დეკემბერი, 2016.  

http://new.krg.us/relations/
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/29/israel-prime-minister-kurdish-independence
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განაცხადა, რომ „ქურთებმა უკვე შექმნეს დე-ფაქტო სახელმწიფო“ და ხაზი გაუსვა ამ სახელმწიფოს 

დემოკრატიულობასაც.93 

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ერაყის ქურთისტანს მართლაც აქვს 

გარკვეული საერთაშორისო მხარდაჭერა. ისრაელის ღიად გამოხატული პოზიცია, ისევე როგორც აშშ-თან 

თანამშრომლობის რეჟიმში ყოფნა, ცხადია, ხელს უწყობს ამ მხარდაჭერის ზრდას, თუმცა, ისევ და ისევ, 

ტერორიზმის მუდმივად არსებული საფრთხისა და რეგიონული დესტაბილიზაციის პირობებში, ამ 

ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა ნაკლებად არსებობს.  

 

დასკვნა 

საბოლოო ჯამში, ერაყის დამოუკიდებლობის პერსპექტივების ამჟამინდელი გადმოსახედიდან 

განხილვისას ვხედავთ მთელ რიგს როგორც ხელშემწყობი, ასევე ხელისშემშლელი ფაქტორებისა. 

პეშმერგას სამხედრო წარმატებები - ისლამური სახელმწიფოსგან რეგიონის დაცვა და სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვანი ობიექტების დაკავება, თურქეთთან უკანასკნელ წლებში გაღრმავებული ეკონომიკური 

თანამშრომლობა და საერთაშორისო საზოგადოების ნაწილობრივი მხარდაჭერა გრძელვადიან 

პერსპექტივაში უთუოდ უწყობს ხელს KRG-ისათვის სასურველი გარემოებების შექმნას, თუმცა 

ხელისშემშლელ ფაქტორთა ნუსხა კიდევ უფრო გრძელია: შიდაეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი 

- მოსახლეობის აპათია და უნდობლობა, მმართველობის მოშლილი სტრუქტურები, მოქმედი 

ხელისუფლების ლეგიტიმაციის პრობლემები; სამხედრო საფრთხე - ისლამური სახელმწიფოს არსებობა 

ერაყის ტერიტორიაზე, რომლის განდევნის შემდეგაც კი, შესაძლოა, ქურთისტანი ჯიჰადისტების 

სამიზნედ იქცეს; არასტაბილური ვითარება რეგიონში - სამოქალაქო ომი სირიაში, არეულობა თურქეთში 

და „მუდმივი დესტაბილიზაციის ეპოქა“ ერაყში; რეგიონულ დონეზე მხარდაჭერის ნაკლებობა - 

ბაღდადის ურყევი პოზიცია, თურქეთის მერყევი პოზიცია და ა.შ.  

მიუხედავად ამისა, ნეგატიურ და პოზიტიურ გარემოებებს შორის ერთგვარ „ხიდად“, შესაძლოა, სწორედ 

მოსულის ოპერაცია წარმოვიდგინოთ - ყოველი ხელისშემშლელი ფაქტორის სათავე და ხელშემწყობი 

გარემოებების შემდგომი განვითარების შემაფერხებელი უმთავრესი მიზეზი სწორედ უსაფრთხოების 

დილემაა, რომლის წინაშეც ერბილი 2014 წლიდან დგას. ისლამური სახელმწიფოს განდევნა ხელს 

შეუწყობს რეგიონში ომამდელი, სტაბილური ეკონომიკური ვითარების აღდგენას, შეიქმნება შესაბამისი 

პირობები არჩევნების ჩასატარებლად და ბარზინის მთავრობა (თუკი მივიჩნევთ, რომ მას ახლა 

ნამდვილად ამოძრავებს მსგავსი განზრახვები) ვეღარაფრით მოახერხებს არაკანონიერი მმართველობის 

                                                           
93 Batsheva Sobelman, “Netanyahu expresses support for Kurdish independence”, Los Angeles Times Online; 

ინტერნეტი; http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-netanyahu-israel-iraq-kurdistan-20140629-

story.html; ბოლო ნახვა: 13 დეკემბერი, 2016.  

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-netanyahu-israel-iraq-kurdistan-20140629-story.html
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-netanyahu-israel-iraq-kurdistan-20140629-story.html
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ლეგიტიმაციას. შესაბამისად, თურქეთთან აღდგენილი სავაჭრო ურთიერთობები უზრუნველყოფს ახლო 

აღმოსავლეთში მინიმუმ ერთი ძლიერი სახელმწიფოს კეთილგანწყობას ერაყის ქურთისტანის მიმართ, 

ხოლო ახალი არჩევნები (რომელშიც, წესით, ბარზინიმ მონაწილეობა აღარ უნდა მიიღოს) დასავლეთის 

მიერ აღქმული იქნება, როგორც დემოკრატიზაციისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.  

მეორე მხრივ, გამორიცხული სულაც არ არის, მოსულის ოპერაციის წარმატებულად დასრულებამ (ISIS-ის 

განდევნამ) ნეგატიური გავლენაც მოახდინოს სამხრეთ ქურთისტანში არსებულ ვითარებაზე. თუკი 

ბარზანის ხელისუფლება უარყოფს ოფიციალურ ბაღდადთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებს 
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საშუალებას იძლევა გამოვავლინოთ ამომრჩეველთა ქცევის გეოგრაფიული კონტექსტი, ანუ ის, თუ რა 

ტენდენციებს ავლენს ელექტორატი გეოგრაფიული ნიშნის მიხედვით.  საქართველოში ელექტორალური 

გეოგრაფიის საკითხების შესწავლას განსაკუთრებით დიდი ყურადღება ეთმობა 2008 წლიდან.  ნაშრომის 

მიზანია წარმოაჩინოს საქართველოს მოსახლეობის ელექტორალური ქცევის გეოგრაფიული 

(ტერიტორიული) განსხვავებები. ნაშრომში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ელექტორატის 

აქტივობის და ხმის მიცემის რეგიონული თავისებურებების გამოვლენაზე. ქართველ ამომრჩეველს, ისევე 

როგორც წინა არჩევნებზე, 2016 წელსაც ახასიათებდა რამდენიმე გამოკვეთილი ტენდენცია. ეს 

ტენდენციები განსაკუთრებით ნათლად გამოჩნდა რეგიონული თავისებურებების კვლევისას. 

განსხვავებები რეგიონებსა და ოლქებს შორის ნათლად აისახა ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ 

არსებული მონაცემებისა და ხმის მიცემის რეგიონული თავისებურებების დეტალური შესწავლის შემდეგ. 

ნაშრომი მოკლე წარმოდგენას შეუქმნის მკითხველს იმ გეოგრაფიული მახასიათებლების შესახებ, რაც 

ქართველმა ამომრჩეველმა უკანასკნელ ორ არჩევნებში გამოავლინა.   

 

საკვანძო სიტყვები: საპარლამენტო არჩევნები,  ელექტორატი, რეგიონი, საქართველო 

არჩევნების სივრცითი თავისებურებების აღწერა და ახსნა ელექტორალური გეოგრაფიული კვლევის 

მთავარ ამოცანას წარმოადგენს.  ელექტორალური გეოგრაფია საშუალებას იძლევა გამოვავლინოთ 

ამომრჩეველთა ქცევის გეოგრაფიული კონტექსტი. საქართველოში ელექტორალური გეოგრაფიის 

საკითხების შესწავლა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ დაიწყო. საკითხის განხილვას 

განსაკუთრებით დიდი ყურადღება ეთმობა 2008 წლიდან. ქართველი ამომრჩევლების ელექტორალური 

თავისებურებების შესახებ არსებობს როგორც ქართველი (რ.გაჩეჩილაძე; გ.გოგსაძე; დ.სიჭინავა;), ისე 

უცხოელი (Beard M.; Welt C.;) მკვლევარების ნაშრომები. 

ქართველი ამომრჩევლის ელექტორალური თავისებურებების საკვლევად გამოყენებულია კვლევის 

შემდეგი მეთოდოლოგია: 

➢ სტატისტიკური მეთოდები - საქართელოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 

გამოქვეყნებული  მონაცემების განზოგადება და მათი ანალიზი.  

➢ გის ტექნოლოგიები, რომელთა საფუძველზეც შეიქმნა ციფრული რუკები. 
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რაც შეეხება სალიტერატურო მასალას, კვლევას საფუძვლად უდევს ზემოთ ჩამოთვლილი ავტორების 

მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ანალიზი. 

კვლევა დაეყრდნო შემდეგ ჰიპოთეზას: არსებული შრომების საფუძველზე იკვეთება ტენდენცია, რომ 

საქართველოს ელექტორატის  ქცევაში ვლინდება თვალსაჩინო რეგიონული განსხვავებები. ჩვენმა 

კვლევამ აღნიშნული ჰიპოთეზა დაადასტურა. 

არჩევნების გეოგრაფიული ასპექტების შესწავლისას ერთ-ერთი უმთავრესი მოსახლეობის აქტივობაში 

გამოვლენილი ქცევების და ტენდენციების ანალიზია. არჩევნებზე მისვლა საქართველოში 

ნებაყოფლობითია და იგი მოქალაქეობრივ ვალს წარმოადგენს, ზოგ ქვეყანაში კი (მაგ: თურქეთში, 

შვეიცარიაში, საბერძნეთში და ა.შ.) სავალდებულოა და არ მისვლის შემთხვევაში მოქმედებს სპეციალური 

სანქციები. მოსახლეობის აქტივობა განსაზღვრავს არჩევნების სანდოობის ხარისხს და მეტყველებს იმაზე, 

თუ რამდენადაა ქვეყნის მოსახლეობა ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აქტივობაზე ბევრი ფაქტორი 

მოქმედებს, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია მიგრაცია, როდესაც მოსახლეობის საკმაოდ 

დიდი ნაწილი ემიგრაციაშია, ეს უარყოფითად აისახება აქტივობაზე, რაზეც ნაშრომის მეორე ნაწილში 

უფრო დეტალურად შევჩერჩებით. თუ არჩევნების ისტორიას გადავხედავთ,  შევნიშნავთ, რომ 

საქართველოში მოსახლეობის აქტივობა არჩევნებზე ხშირად მნიშვნელოვნად განსხვავებულია სხვა 

წლების მაჩვენებლებისგან, საშუალოდ კი, ამომრჩეველთა ნახევარი მაინც აფიქსირებს თავის აზრს. ცალკე 

კვლევის საგნად შეიძლება ავიღოთ ის გარემოებები, თუ რა ფაქტორები განაპირობებს მსგავს 

ელექტორალურ ქცევებს ქართველ ელექტორატში. 

თავდაპირველად, განვიხილოთ 2016 წელს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებული 

სტატისტიკა და შევადაროთ იგი 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. 2016 წლის არჩევნებზე 

ამომრჩეველთა აქტივობა, 2012 წელთან შედარებით, თითქმის 8%-ით შემცირდა. 2012 წელს საკუთარი 

პოზიცია დააფიქსირა ამომრჩეველთა 59.5%-მა1, ხოლო 2016 წელს - 51.8%-მა. მოსახლეობის აქტივობაში 

განსხვავებები ნათლად იკვეთება რეგიონულ ჭრილში. მაგალითისთვის, საქართველოში ყველაზე 

აქტიურია გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის მოსახლეობა, სადაც 2016 წელს ამომრჩეველთა 60%-ზე 

მეტმა გააკეთა არჩევანი. 2012 წლის არჩევნებზეც აღნიშნული რეგიონების მუნიციპალიტეტები 

აქტიურობდნენ განსაკუთრებულად. 2012 წელს ლანჩხუთში, ამბროლაურში, საჩხერესა და ასპინძაში 

აქტივობა 70%-ს აჭარდებებდა, 2016 წელს იგივე მაჩვენებელი საგრძნობლად შემცირდა საჩხერეში, 

ხარაგაულსა და განსაკუთრებით ასპინძაში (70%-ზე მეტი იყო, ჩამოვიდა 55%-ზე დაბლა). ტენდენციური 

აღმოჩნდა ის ფაქტიც, რომ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობა უფრო აქტიურია არჩევნებზე, ვიდრე 

აღმოსავლეთის. აღმოსავლეთ საქართველოში ყველაზე პასიური, ისევე როგორც 2012 წლის არჩევნებზე, 

ქვემო ქართლი იყო (თუმცა, ცალკე წალკის მუნიციპალიტეტის აქტივობა 2016 წელს გაიზარდა). მცხეთის 

                                                           
1სტატიაში გამოყენებული სტატისტიკური მონაცემები მიღებულია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 და 2016 

წლების საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგების ადამუშავების შედეგად 
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მუნიციპალიტეტში აქტივობა შენარჩუნდა, თუმცა, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის აქტივობა შემცირდა. 

რაც შეეხება აჭარას, აქ ნათლად იკვეთება განსხვავებები ზემო და ქვემო აჭარის ამომრჩევლის ქცევას 

შორის. ეს გამოვლინდა აქტივობაშიც: 2012 წელს და 2016 წელსაც ზემო აჭარა უფრო აქტიურია ვიდრე 

ქვემო. აქტივობა ზოგ მუნიციპალიტეტში ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე დიდ ქალაქებში, არადა 

მოსახლეობის თითქმის 40% სწორედ მსხვილ ქალაქებში ცხოვრობს (თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და 

ბათუმში).  

2016 წლის არჩევნებზე ასევე აქტივობის ვარდნა შეინიშნებოდა ცალკეულ დიდ ქალაქებშიც. რუსთავში, 

ქუთაისსა და ბათუმში თითქმის 10-10%-ით შემცირდა, ხოლო თბილისში - მთელი 14%-ით (2012 წელის 

არჩევნებზე მოვიდა  61.9%, მაშინ როცა 2016 წელს მოვიდა 47.9%). აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისში 

შენარჩუნდა ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც, ცენტრალური უბნების ამომჩევლები უფრო აქტიურები 

არიან, ვიდრე გარე უბნების. ვაკე-საბურთალოს რაიონის აქტივობა თითქმის 58%-ია, როცა ისანი-

სამგორის იგივე მაჩვენებელი 44 %-ს შეადგენს. აღნიშნული ფაქტი განამტკიცებს ჩვენ მიერ ზემოთ 

აღნიშნულ ვარაუდს იმის შესახებ, რომ მიგრაციული პროცესები ამომრჩეველთა ქცევაზე გავლენას 

ახდენს. ამდენედ, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 
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თბილისში, ელექტორატის აქტივობაში უბნებს შორის არსებული განსხვავებები გამოწვეულია შედარებით 

ღარიბი უბნებიდან მოსახლეობის მიგრაციით საზღვარგარეთ. 

აქტივობის შესახებ ინფორმაციის შეჯამებისას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსახლეობის აქტივობა 

რეგიონების მიხედვით 2012 და 2016 წლებში ასე თუ ისე მსგავსია. შეიცვალა ზოგიერთი 

მუნიციპალიტეტის აქტივობა და განსაკუთრებით შემცირდა დიდი ქალაქების პროცენტული 

მაჩვენებლები, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ სტატისტიკურ მონაცემებში საერთო 

მასშტაბით ცვლილებები აღმოჩნდა. აღსანიშნავია ასევე შენარჩუნებული ტენდენციები რეგიონებს შორის 

არსებულ განსხვავებებში, თუ როგორ განსაზღვრავს გეოგრაფიული ფაქტორი ქართველი ამომრჩევლის 

ელექტორალურ ქცევას.   

2016 წლის ოქტომბერში ქართველმა ამომრჩეველმა მეცხრე მოწვევის პარლამენტი აირჩა. ხელისუფლებაში 

დარჩა პარტია ,,ქართული ოცნება’’, რომელმაც 2012 წელს დაამარცხა ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა’’. წინა არჩევნებისგან განსახვავებით, შედეგები მოულოდნელი არ ყოფილა. 



კვარაცხელია, ვაშაკიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, აპრილი, 2017 

 

74 
 

2012 წლის არჩევნებზე  საზოგადოება მკვეთრად პოლარიზებული იყო და მხოლოდ ორ პოლიტიკურ 

ძალას (,,ენმ’’ და ,,ქართული ოცნება’’) ჰქონდა ამომრჩეველთა ძირითადი ნაწილის მხარდაჭერა. 2016 

წელსაც აღნიშნული პარტიები წარმოადგენდნენ მთავარ პოლიტიკურ ძალებს,  თუმცა, წინა არჩევნებისგან 

განსხვავებით, პარლამენტში კიდევ ერთი პარტია ,,პატრიოტთა ალიანსი’’ შევიდა. აღსანიშნავია, რომ თუ 

2012 წელს იმ პარტიებმა, რომლებიც პარლამენტში ვერ შევიდნენ ჯამში ამომრჩეველთა ხმების მხოლოდ 

5% მიიღეს, 2016 წელს  პარლამენტს მიღმა დარჩენილი პარტიების მიერ მიღებულმა ხმებმა ჯამში, საერთო 

ხმების 20% შეადგინა.  საკმაოდ მოულოდნელი იყო ის შედეგი, რაც პარლამენტში შესულმა მესამე 

პოლიტიკურმა ძალამ ,,პატრიოტთა ალიანსმა’’ აჩვენა. ამ პარტიამ, რომელიც აღიქმება, როგორც 

მკვეთრად ნაციონალისტური ძალა, შეძლო მინიმალური საარჩევნო ბარიერის გადალახვა(5.00%) და 6 

მანდატით შევიდა პარლამენტში. ერთიანმა ნაციონალურმა  მოძრაობამ შეძლო 27 მანდატის მოპოვება 

პროპორციული სიით. მაჟორიტარული სიით კი ვერც ერთი ადგილი ვერ მოიპოვა 2016 წლის მოწვევის 

პარლამენტში. რაც შეეხება ,,ქართულ ოცნებას’’, სახელისუფლებო პატიამ შეძლო მოეპოვებინა 

საკონსტიტუციო უმრავლესობა (113 მანდატი) და 115 დეპუტატით აღმოჩნდა პარლამენტში. სხვა 

პარტიებისგან განსხვავებით, ,,ქართულმა ოცნებამ’’ გაიმარჯვა თითქმის ყველა მაჟორიტარულ ოლქში, 

საიდანაც საბოლოოდ ერგო 71 ადგილი, ხოლო დარჩენილ 44 მანდატს ეს პარტია პროპორციული სიით 

დაეუფლა. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის არჩევნებზე ,,ქართულმა ოცნებამ’’ პროპორციული სიით შეძლო 

საერთო ხმების 55%-ის მოპოვება და ვერ მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ხოლო 2016 წელს მან 

ხმების 48% მიიღო და მოახერხა პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით შესულიყო. ეს 

მიუთითებს იმაზე, რომ საარჩევნო სისტემას აქვს ხარვეზები.  

გამარჯვებულმა პარტიამ არჩევნების პირველ ტურში ხმების 48,7% მიიღო, ,,ერთიანმა ნაციონალურმა 

მოძრაობამ“ 27,1%, ხოლო პატრიოტთა ალიანსმა მხოლოდ 0,01%-ით გადალახა 5%-იანი ბარიერი.  
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ქართველი ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანის გეოგრაფიული თავისებურებების კვლევისას  

უნდა დავადგინოთ ელექტორალური პროცესის რა რეგიონალური თავისებურებები გამოვლინდა 2016 

წლის არჩევნებზე, ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოვახდინოთ შედარებითი ანალიზი 2012 წლის 

არჩევნებთან, რათა შევისწავლოთ ამ ორ არჩევნებში ელექტორატის მიერ გამოვლენილი ტენდენციური 

ხასიათის ქცევები და ასევე, დავინახოთ ის ცვლილებები, რაც ამომრჩეველმა 4 წლიანი საარჩევნო ციკლის 

შემდეგ გამოავლინა. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი კვლევის საგანი არის ქართველი ელექტორატის რეგიონული 

თავისებურებები, დავიწყოთ მონაცემების განხილვა საქართველოს რეგიონების მიხედვით. განსხვავებით 

2012 წლისგან, ,,ქართული ოცნების’’ ხმების პროცენტული განაწილება რეგიონების მიხედვით არ იყო 

ძალიან მრავალფეროვანი და ძირითადად მერყეობდა 45-55%-ს შორის. რეგიონი, რომელიც 

სახელისუფლებო ძალას კვლავ მნიშვნელოვანი რაოდენობით აძლევს ხმას, ეს არის ჯავახეთი, სადაც 

ქართული ოცნების მიერ მიღებული ხმები, საერთო რაოდენობის 58,6%-ია. გარდა ამისა, მას მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანმა ნაწილმა (55%) მხარი დაუჭირა რაჭა-ლეჩხუმსა და გურიაში. 

აღსანიშნავია, რომ ბევრ რეგიონში მმართველი პარტიის ელექტორატმა საკმაოდ იკლო. ასეთი 

რეგიონებია: აჭარა, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, სადაც 2012 და 2016 წლების მონაცემებს შორის 

სხვაობა საშუალოდ 10%-ია. ცალკე აღნიშვნის ღირსია თბილისი, სადაც ,,ქართული ოცნების’’ მიერ 

მიღებული ხმების პროცენტული მაჩვენებელი თითქმის 20%-ითაა შემცირებული. ასევე, მნიშვნელოვანია 

გამოვყოთ საჩხერე, სადაც  2012 წელს ,,ქართულ ოცნებას’’ მხარს უჭერდა ამომრჩეველთა თითქმის 94%, 

ხოლო 2016 წელს ეს მაჩვენებელი შემცირდა 88%-მდე. 

სხვა მიზეზებთან ერთად, რამაც გამოიწვია ,,ქართული ოცნების’’ პოპულარობის კლება, უნდა აღინიშნოს 

ისიც, რომ 2016 წლის არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობდა პარტია ,,ქართული ოცნება’’, 2012 

წელს კი იგი იყო ერთ-ერთი შემადგენელი (მთავარი) ამავე სახელწოდების კოალიციისა, რომელშიც 

გაერთიანებულნი იყვნენ სხვადასხვა ნაკლებად პოპულარული პარტიები, თუმცა მოსახლეობის ნაწილის 

მხარდაჭერა მათაც მიიღეს 2016 წლის არჩევნებზე. გარდა ამისა, ,,ქართული ოცნება’’ წარმოადგენდა 

სახელისუფლებო პარტიას, ამიტომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მოსახლეობის მოლოდინმა პარტიის, 

როგორც სახელისუფლებო ძალის მიმართ იმატა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ,,ქართული ოცნების’’ 

პოპულარობის კლება განაპირობა იმან, რომ მან ვერ გაამართლა საზოგადოების ნაწილის მოლოდინი 

ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. 
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რიგით მეორე და ოპოზიციურ პარტიებს შორის ყველაზე პოპულარული ძალა ,,ერთანი ნაციონალური 

მოძრაობაა’’. 2012 წლის შედეგებთან შედარებით, ამ პარტიამ განახევრებული რაოდენობის ხმები მიიღო, 

თუმცა 2012 წლისგან განსხვავებით, 2016 წლის არჩევნებში ეს ძალა წარმოადგენდა ოპოზიციას, ამიტომ 

მისთვის ნაკლებად იყო ხელმისაწვდომი ის ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსები, რომელიც 

მისი ოპონენტის ხელში იყო. აღმოჩნდა, რომ ,, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’ საკმაოდ 

ანგარიშგასაწევ პოლიტიკურ ორგანიზაციად რჩება, რომელსაც მხარი ქვეყნის მოსახლეობის 27%-მა 

დაუჭირა. 

ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, აქაც მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ის რეგიონები, სადაც ამ პარტიამ 

განსაკუთრებული მხარდაჭერა მოიპოვა. ეს რეგიონებია: ქვემო ქართლი (რუსთავის გარდა), სამეგრელო 

და სამცხე. ამ სამ რეგიონში ოპოზიციურმა ძალამ მთელი ხმების თითქმის მესამედის მოპოვება მოახერხა. 

აღსანიშნავია, რომ სამეგრელოს და სამცხის  მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა 2012 წელსაც დაუჭირა მხარი 

ამ პარტიას, ასევეა ქვემო ქართლის რეგიონი, რომლის დიდი ნაწილიც ეთნიკური უმცირესობებით არის 

დასახლებული. განსხვავებით მეორე რეგიონისგან (ჯავახეთი), აქ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, 

რომ თუ მანამდე აღიქმებოდა, რომ ეთნიკური უნცირესობები მხარს უჭერდნენ მმართველ პარტიას, ამ 

არჩევნებზე სხვა ტენდენცია შეინიშნა და  ხმები გაიყო, რაც ქვეყანაში და კონკრეტულად ქვემო ქართლის 

რეგიონში ეროვნული უმცირესობების პოლიტიკური ინტეგრირების ხარისხის გაზრდაზე მიუთითებს. 
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ცალკე აღნიშვნის ღირსია აჭარა, სადაც, მიუხედავად იმისა, რომ სახელისუფლებო ძალას აღარ 

წარმოადგენს ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’, მისი ამომრჩევლების რაოდენობა ყველაზე ნაკლებად 

არის შემცირებული. თუ 2012 წელს პარტიას მხარი აჭარის ამომრჩეველთა 37%-მა დაუჭირა, 2016 წლის 

არჩევნებზე ეს მაჩვენებელი თითქმის 29%-ის ტოლი იყო. მსგავსი სიტუაცია იყო იმერეთშიც, სადაც 

საკმაოდ მყარად შეინარჩუნა ოპოზიციურმა პარტიამ თავისი ამომრჩეველი.  

რაც შეეხება ადგილებს, სადაც ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’ მიერ მიღებული ხმების 

პროცენტული რაოდენობა წინა არჩევნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა და, ამავდროულად, 

2016 წლის არჩევნებზე ყველაზე ნაკლები ამომრჩეველი ჰყავდა ამ პარტიას, ეს რეგიონებია: 

➢ ჯავახეთი, სადაც ამომრჩეველთა ხმების 19% მოიპოვა ამ პარტიამ, მაშინ როცა 2012 წელს ეს 

მაჩვენებელი 77%-ს აღემატებოდა; 

➢ შიდა ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია და  მცხეთა-მთიანეთი, სადაც ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ მიერ მიღებული ხმები 2012 წელთან შედარებით თითქმის განახევრდა. 

    

თბილისის ამომრჩეველი 2012 წლის არჩევნებზე ყველაზე მეტად იყო განწყობილი ,,ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის’’ ხელისუფლების გაგრძელების წინააღმდეგ, რაც მაშინდელ მონაცემებზეც 
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აისახა, რომლის მიხედვითად, ყველაზე ნაკლები პროცენტი რეგიონების შორის სწორედ თბილისში 

მიიღო (27,1%). წელს კი ეს მონაცემი მხოლოდ 4%-ითაა შემცირებული და ოპოზიციურ პარტიას 

თბილისელი ამომრჩევლების 23,3%-მა დაუჭირა მხარი. ეს მონაცემები ცხადყოფს, რომ ყველაზე 

ნეგატიურად განწყობილი ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ’’ თბილისის მოსახლეობაა. ასევეა 

საქართველოს სხვა მსხვილ ქალაქებში: რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში, სადაც ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ მხარდამჭერთა წილი მთელს ელექტორატში მცირედითაა შემცირებული, განსხვავებით 

გამარჯვებული მმართველი პარტიისგან.  

  

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოულოდნელობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე  იყო ,,პატრიოტთა 

ალიანსის’’ პარლამენტში შესვლა. ამ პარტიის პოლიტიკურ რეკლამებში ხშირად იკითხებოდა მკვეთრად 

ნაციონალისტური ლოზუნგები, რის გამოც ხშირად კრიტიკის, ზოგჯერ კი - დაცინვის ობიექტიც 

ხდებოდა. აღსანიშნავია, რომ შეიქმნა მოლოდინი, თითქოს ამ პოლიტიკურ ძალას ხმა ძირითადად 

სოფლის მოსახლეობამ მისცა (აღნიშნულზე აქცენტს ხშირად თავად პარტიის ლიდერები ამახვილებდნენ), 

თუმცა მონაცემთა დამუშავების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მიღებული ხმების თითქმის ნახევარი სწორედ 

დიდ ქალაქებზე მოდიოდა (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი). ,,პატრიოტთა ალიანსის’’ მიერ 

მიღებული საერთო ხმების 34% თბილისზე მოდიოდა, მაშინ, როცა მსგავსი შედეგი პარლამენტში შესულ 

არც ერთ სხვა  პარტიას არ ჰქონია. 

საარჩევნო პერიოდში იყო მოლოდინი, რომ მსხვილ ქალაქებში მესამე მნიშვნელოვანი ძალა იქნებოდა 

,,დემოკრატიული მოძრაობა’’ (ნინო ბურჯანაძე) ან ,,თავისუფალი დემოკრატები,, (ირაკლი ალასანია) და  
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მათი უპირატესობა ,,პარტიოტთა ალიანსის’’  მიმართ სოლიდური იქნებოდა, თუმცა ეს მოლოდინი არ 

გამართლდა და ალიანსი თითქმის ყველა მსხვილ ურბანულ ოლქში წარმოდგენილი იყო, როგორც მესამე 

პარტია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ. თბილისსა და ქუთაისში მის მიერ 

მიღებული ხმები მხოლოდ რამდენიმე მეათედი პროცენტით ჩამორჩება სხვა პარტიის (,,თავისუფალი 

დემოკრატები“) მიერ მიღებულ ხმებს აღნიშნული ფაქტის ვიზუალიზაციას წარმოადგენს ქვემოთ 

მოყვანილი დიაგრამა (დიაგრამა 4). 

 

 

    

 თავისი პოლიტიკური რიტორიკიდან გამომდინარე, არ არის გასაკვირი, რომ ,,პატრიოტთა ალიანსმა”  

ყველაზე დაბალი მხარდაჭერა მოიპოვა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ არეალებში, სადაც მის 

მიერ მიღებული ხმები საერთო ხმების 1%-ის ფარგლებში იყო. 
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დასკვნა 

რეგიონული თავისებურებების კვლევისას, მას შემდეგ, რაც უკეთესი ვიზუალიზაციისთვის შეიქმნა 

ციფრული რუკები, განსაკუთრებულად გამოიკვეთა ერთი ტენდენცია: ქართველი ამომრჩევლის 

ელექტორალური ქცევის ჩამოყალიბებაში ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ფაქტორთან ერთად ერთად 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ისტორიულ-გეოგრაფიული ფაქტორი. ამის ნათელი დასტურია აჭარა და 

გურია. თუ გადავავლებთ არჩევნების 2012 და 2016 წლის მონაცემებს თვალს, დავინახავთ, რომ ზემო 

აჭარის ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე არჩევანს ქვემო აჭარის რეგიონისგან  განსხვავებულად აკეთებს. 

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს განსხვავებები ისტორიულ მხარეებს შორის ძირითადად გამოწვეულია 

ორი მიზეზით: 1. განსხვავებები ეკონომიკურ საქმიანობაში; 2. ისტორიული განვითარების 

თავისებურებები.  

 

ხელმძღვანელი: გიორგი გოგსაძე, პროფესორი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დეპარტამენტი 
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რეზიუმე 

2016 წლის არჩევნებზე, წინა ორ საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით, ამომრჩეველთა დაბალი 

აქტივობა აღინიშნა. თუ 2008 წელს ამომრჩეველთა 53%, 2012 წელს კი 60,8% გამოცხადდა არჩევნებზე, 

2016 წლის არჩევნების პირველ ტურში ამომრჩეველთა აქტივობამ 51,63%, ხოლო მე-2 ტურში 37,5% 

შეადგინა. მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენს არჩევნებზე გამოუცხადებლობის ფაქტორების 

დადგენა, ცხოვრების სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტებით ამომრჩეველთა კმაყოფილების დონესა და 

მათ მიერ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმას შორის კავშირის განსაზღვრა. ნაშრომი ეყრდნობა 

მეორადი მონაცემების ანალიზს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური 

მონაცემების მიხედვით, გაანალიზებულია ამომრჩეველთა აქტივობის მაჩვენებლები 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების პირველ და მე-2 ტურებში. ამომრჩეველთა ქცევის ძირითადი ტენდენციების 

აღსაწერად კი გამოყენებულია არჩევნებამდე ჩატარებული „კავკასიის ბარომეტრი საქართველოსა“ და 

NDI-ის კვლევის შედეგები. განხილულია ცვლადებს შორის კავშირი. შესწავლილია არჩევნებში 

მონაწილეობის მიღებისა და მისი ფასეულობითი აღქმის მიხედვით ცხოვრებით კმაყოფილების დონე 

და ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილებასთან დაკავშირებით მოსალოდნელი მოკლევადიანი ხედვა. 

აგრეთვე, არჩევნებში მონაწილეობის საკითხი დაკავშირებულია პარლამენტის, აღმასრულებელი 

ხელისუფლებისა და პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუტის მიმართ ნდობის მაჩვენებელთან. 

გამოვლენილი შედეგების მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე ამომრჩეველთა 

გამოუცხადებლობის ფაქტორებს შორის მთავარი ადგილი პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ 

ნდობის დაბალ დონეს უჭირავს, რასაც წინ უძღვის ამომრჩეველთა უკმაყოფილება არსებული 

სოციალურ-ეკონომიკური პირობებით და მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოლოდინის უქონლობა.  

საკვანძო სიტყვები: აბსენტიზმი, პოლიტიკური პარტიები, პარლამენტი, აღმასრულებელი 

ხელისუფლება, ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქი. 

 

შესავალი 

საბჭოთა ტოტალიტარულმა და ავტორიტარულმა გამოცდილებამ საქართველოში არჩევნების მიმართ 

ნდობის სისუსტე განაპირობა, რასაც ხელი შეუწყო დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ წლებში 

არჩევნების ფალსიფიცირების მეთოდების გამოყენებამ. შედეგად,  არჩევნები ხელისუფლების 

ლეგიტიმაციის საშუალებად იქნა აღქმული და არა პოლიტიკური ცვლილებების განხორციელების 

ინსტრუმენტად.  საქართველოში დემოკრატიის კონსოლიდირებისათვის ერთ-ერთ აუცილებელ  

პირობას არჩევნების შედეგების  აღიარება წარმოადგენს, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე 

ამომრჩეველთა მხრიდან. არჩევნების შედეგების მაღალი ლეგიტიმაციისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
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მაჩვენებელს კი ამომრჩეველთა აქტივობის დონე წარმოადგენს. რაც მეტი ამომრჩეველი მიდის 

საარჩევნო ყუთებთან, მით უფრო ძლიერია აღქმა, რომ არჩევნების შედეგები ამომრჩევლის საერთო 

ნებას ასახავს.  

ბოლო 10 წლის განმავლობაში (2006-2016) საქართველოში ჩატარებული რვა (ძირითადი) არჩევნებიდან 

ოთხ მათგანზე 50%-ზე დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა (2006, 2010 და 2014 წლების ადგილობრივი 

თვითმმართველობისა და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები). ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც 

ამომრჩეველთა აქტივობამ 60%-ს გადააჭარბა, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო (60,8%), რის 

შემდეგაც კვლავ დაეცა არჩევნებზე მოქალაქეთა გამოცხადების მაჩვენებელი. 2013 წლის საპრეზიდენტო 

არჩევნებში ამომრჩეველთა 46,6%-მა, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 

(პირველი ტური) კი მხოლოდ 43,31%-მა მიიღო მონაწილეობა. რაც შეეხება ბოლო, 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებს, ამომრჩეველთა 51,63% გამოცხადდა საარჩევნო უბნებზე, რაც ჩამორჩება წინა 

ორი საპარლამენტო არჩევნების მაჩვენებლებს (საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2016). 

 

დიაგრამა 1 (წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია) 

საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებული ამომრჩეველთა აქტივობის მაჩვენებლები (%)  

მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენს არჩევნებზე გამოუცხადებლობის ფაქტორების დადგენა, 

ამომრჩეველთა მიერ ცხოვრებით კმაყოფილების დონესა და არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმას 

შორის კავშირის განსაზღვრა. ჩვენი სტატიის ამოცანაა, შევისწავლოთ ამომრჩეველთა აქტივობის დონე 

2016 წლის არჩევნებზე და შევადაროთ ის წინა არჩევნებზე დაფიქსირებულ მაჩვენებლებს; აგრეთვე, 

ამომრჩეველთა ქცევის გასაანალიზებლად, შევისწავლოთ არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხვის 

შედეგები. 
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აღნიშნული საკითხის კვლევა მნიშვნელოვანია იმის დასადგენად, თუ ძირითადად რა განაპირობებს 

საქართველოში ამომრჩეველთა გამოუცხადებლობას და რა გავლენას ახდენს მასზე არსებული 

მდგომარეობის მიხედვით აღქმული მოლოდინები არჩევნებში შესაძლო გამარჯვებულის მიმართ.  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

არჩევნებში მონაწილეობის საკითხს იკვლევს ცნობილი მეცნიერი ე. დაუნსი. ის გამოყოფს არჩევნებში 

გამოუცხადელობის ორგვარ ხასიათს: პირველ შემთხვევაში, ამომრჩეველი ყველა კანდიდატს 

ერთნაირად აღიქვამს. ამასთან, შესაძლოა, უპირატესობას ანიჭებდეს იმ პოლიტიკოსს, რომელიც 

კანდიდატებს შორის არაა. ასეთ შემთხვევაში, როგორი შედეგითაც არ უნდა დამთავრდეს არჩევნები, 

ამომრჩეველი უკმაყოფილო რჩება. მეორე შემთხვევაში კი ამომრჩეველი კმაყოფილია ყველა 

კანდიდატით და არ ანიჭებს უპირატესობას რომელიმე სხვა კანდიდატს, რომელიც არჩევნებში კენჭს არ 

იყრის. ამ შემთხვევაში, ვინც არ უნდა გახდეს გამარჯვებული, ასეთი ტიპის ამომრჩეველი მაინც 

კმაყოფილი იქნება (Downs, 1957). 

დაუნსი აყალიბებს რაციონალური ამომრჩევლის თეორიას. მას შემოაქვს დანახარჯების მაჩვენებელი, 

რომელიც გავლენას ახდენს არჩევნებში მონაწილეობაზე. არჩევნებში მონაწილეობა მოითხოვს 

გარკვეულ დანახარჯებს, მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს დროითი დანახარჯი. ამ შემთხვევაში დგება 

ბალანსის გამოთვლის საკითხი არჩევნებში მონაწილეობის ფასსა და შესაძლო შედეგების ღირებულებას 

შორის. თუკი ბალანსი უარყოფითი აღმოჩნდება, ამომრჩეველი გვერდზე გადადებს საკუთარ 

პოლიტიკურ სიმპათიებს და მის მიერ ხმის მიცემაზე უარის თქმა რაციონალური გადაწყვეტილება 

იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ხმის მიცემის პოტენციური სარგებელი 

ძალიან მცირეა, უმნიშვნელო დანახარჯებიც კი რაციონალური თავშეკავების გამომწვევი შეიძლება 

გახდეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული მოქალაქე სარგებელს ნახულობს დემოკრატიის პირობებში 

ცხოვრებით, ამიტომ ამომრჩეველი დემოკრატიული სისტემის მხარდაჭერისკენ იხრება. ამ გარემოებას 

დაუნსი მიჰყავს რაციონალური ამომრჩევლის ქცევის მოდელამდე, როდესაც ამომრჩეველი 

იძულებულია, ხმა მისცეს მაშინაც კი, როდესაც რაციონალური მონაწილეობის სხვა მხარეები 

პოლიტიკური თავშეკავებისკენ იხრებიან (მაცაბერიძე, 2003, გვ. 256). 

დაუნსი განიხილავს იმ შემთხვევასაც, როდესაც არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩევლისგან 

დანახარჯებს არ მოითხოვს, ანუ ხმის მიცემის ფასი ნულს უდრის. ასეთ შემთხვევაში ინდიფერენტული 

ამომრჩევლები თავს იკავებენ ხმის მიცემისაგან. თუმცა, დაუნსი აქაც ამომრჩეველთა რაციონალურობის 

დაშვებიდან ამოდის და მიიჩნევს, რომ ამომრჩეველთა ინდივიდუალური აქტიურობის ნაკლებობა არ 

ნიშნავს გულგრილობას დემოკრატიული ხმის მიცემის ინსტიტუტისადმი. რაციონალურად 
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ინდიფერენტული ამომრჩეველი ფიქრობს, რომ თუ არავინ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, მაშინ 

დემოკრატიული სისტემა ვერ შეძლებს ფუნქციონირებას. ამ სისტემის დანგრევა კი თითოეულ 

მოქალაქეს მიაყენებს ზიანს, ამიტომაც ხმის მიცემის ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა იყოს 

შენარჩუნებული. მეორე მხრივ, ასეთი ამომრჩეველი მიიჩნევს, რომ არ არის აუცილებელი არჩევნებში 

ყველამ მიიღოს მონაწილეობა, რადგან არიან ადამიანები, რომლებიც მოწესრიგებულად მიდიან 

არჩევნებზე. ის ფიქრობს, რომ არჩევნების შედეგები მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვერ 

შეიტანს და ვინც არ უნდა გახდეს გამარჯვებული, მის ინდივიდუალურ პრობლემებზე ეს გავლენას ვერ 

მოახდენს (მაცაბერიძე, 2003, გვ. 256). 

დაუნსის მიხედვით, რაციონალური მოქალაქე წინასწარ აფასებს ხმის მიცემის ღირებულებას, 

მონაწილეობის საკუთარ ფასეულობით აღქმას, იმ ამომრჩეველთა რაოდენობას, რომლებიც, მისი 

ვარაუდით, არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას, საკუთარ პარტიულ მჯობინებას და ა.შ. თუ 

ამომრჩეველს ყველა პარტიისა თუ კანდიდატის პროგრამა და იდეოლოგიური პლატფორმები ერთნაირი 

ეჩვენება, მაშინ ხმის მიცემის ღირებულებას უპირისპირდება მონაწილეობის, როგორც სოციალური 

ინსტიტუტის ფასეულობითი აღქმის ხასიათი და ის სარგებელი, რასაც შეიძლება მოელოდეს 

ამომრჩეველი ხელისუფლების ცვლილების ან შენარჩუნების შემთხვევაში. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით, შეიძლება გამოვყოთ ამომრჩეველთა ქცევის შემდეგი მიმართულებები: 1. თუ 

პოტენციური სარგებელი ხმის მიცემის ფასს მხოლოდ ცვლილების შემთხვევაში გადააჭარბებს, 

ამომრჩეველი ხმას აძლევს ოპოზიციურ პარტიას; 2. თუ პოტენციური სარგებელი ჭარბობს დანახარჯებს 

არსებული მდგომარეობის შენარჩუნების პირობებში, ამომრჩეველი ხმას აძლევს სახელისუფლებო 

პარტიას; 3. თუ დანახარჯები აჭარბებს პოტენციურ სარგებელს, ამომრჩეველი თავს იკავებს კენჭისყრაში 

მონაწილეობისაგან (მაცაბერიძე, 2003, გვ. 260). 

რაციონალური ამომრჩევლის ქცევის მოდელი ვერ ხსნის არჩევნებში გამოუცხადებლობის ყველა 

ფაქტორს. ამიტომ აუცილებელია, ის შევავსოთ სოციალურ-პოლიტიკური მოდერნიზაციის 

პრობლემატიკის შემსწავლელი კონცეფციებით. მათ შორის აღსანიშნავია აპათია გარდამავალ 

სისტემებში და აპათია მოდერნიზაციის პროცესში მყოფ შეჯიბრებად სისტემებში. 

გარდამავალ სისტემებში, რომლებიც მოდერნიზაციის საწყის ეტაპზე იმყოფებიან, არჩევნებში 

მონაწილეობა დამოკიდებულია გარკვეული მატერიალური მდგომარეობის, მათ შორის, ცხოვრების 

სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და ადამიანის უფლებათა ფართო წრის  დაკმაყოფილებაზე. 

მოცემული სისტემა არ ხასიათდება მაღალი პოლიტიკური კულტურითა და მონაწილეობის 

ფასეულობის მაღალი სოციალურ-კულტურული აღქმით. გარდამავალ სისტემებში აპათიის მთავარ 

მიზეზს მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მექანიზმებისა და სამოქალაქო უფლება-

თავისუფლებების დამკვიდრების შედარებით დაბალი ტემპი წარმოადგენს, რაც საკმარისად ვერ 
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უზრუნველყოფს ქმედით ზეგავლენას გადაწყვეტილების მიღებაზე. აღნიშნულ სისტემაში აპათიას 

აღრმავებს გაუცხოება ამომრჩევლებსა და სამთავრობო სისტემას შორის (მაცაბერიძე, 2003, გვ. 263, 264). 

მოდერნიზაციის პროცესში მყოფ შეჯიბრებად სისტემებში მონაწილეობა არ უკავშირდება შესაძლო 

სარგებლის შეფასებას. ის აღიქმება, როგორც საზოგადოების წევრთა მოვალეობა. უმეტესწილად, 

აღიარებულია სისტემის ეფექტურობა და სტაბილურობა. მონაწილეობის ასეთი ხასიათი ორგვარად 

შეიძლება განიმარტოს: პირველ შემთხვევაში ის დადებითად მოქმედებს პოლიტიკურ პროცესებზე. 

მოქალაქეები ნაკლებად პოლიტიზებულები არიან და ძირითადად არ ექვემდებარებიან პოლიტიკოსების 

პროპაგანდას. ამ მდგომარეობის შენარჩუნება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მომდინარეობს ის 

საზოგადოების პოლიტიკური კულტურიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მივიღებთ მეორე ვითარებას, 

როდესაც მონაწილეობა დაკარგავს ყოველგვარ პოლიტიკურ ინტერესს და აპათია ჩამოყალიბდება 

(მაცაბერიძე, 2003, გვ. 264, 265). 

 

მეთოდოლოგია 

ნაშრომი ეყრდნობა მეორადი მონაცემების ანალიზს. გაანალიზებულია საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა 

აქტივობის შესახებ. ამომრჩეველთა ქცევის ძირითადი ტენდენციების აღსაწერად კი გამოყენებულია 

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ჩატარებული „კავკასიის ბარომეტრი საქართველოსა“ და NDI-

ის კვლევის შედეგები. 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემების (ეს მონაცემები 

განთავსებულია ცესკოს ვებგვერდზე და საჯაროდ ხელმისაწვდომია) საფუძველზე, წარმოდგენილია 

ამომრჩეველთა აქტივობის ანალიზი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პირველ და მე-2 ტურში. 

ამომრჩეველთა აქტივობა გაანალიზებულია როგორც ქვეყნის საერთო მასშტაბით, ისე მაჟორიტარული 

საარჩევნო ოლქების მიხედვით. წარმოდგენილია ის ოლქები, სადაც ყველაზე მაღალი და ყველაზე 

დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა.  

არჩევნებში გამოუცხადებლობის ფაქტორების გამოსავლენად გამოყენებულია 2015 წლის „კავკასიის 

ბარომეტრი საქართველოსა“ და 2016 წლის ივნისში ჩატარებული NDI-ის კვლევის შედეგები.  

გამოვლენილი შედეგები შეგვიძლია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა 

განწყობებზე განვაზოგადოთ. 

„კავკასიის ბარომეტრი საქართველოს“ კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 2015 წლის 13 

ოქტომბრიდან 19 ნოემბრამდე. კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა საქართველოს ზრდასრული 
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მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ) ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა. 

სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევის საფუძველზე შეირჩა 2251 

რესპონდენტი. გამოპასუხების რაოდენობამ 57% შეადგინა. გამოყენებული იქნა კომპიუტერის 

მეშვეობით პირისპირ გამოკითხვის (CAPI) მეთოდი. ინტერვიუ ჩატარდა ქართულ, სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე (კავკასიის ბარომეტრი საქართველო, 2015). კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, 

გაანალიზებულია ცვლადებს შორის კავშირი. შესწავლილია არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისა და 

მისი ფასეულობითი აღქმის მიხედვით ცხოვრებით კმაყოფილების დონე. აგრეთვე, არჩევნებში 

მონაწილეობის საკითხი დაკავშირებულია პარლამენტის, აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და 

პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუტის მიმართ ნდობის მაჩვენებელთან. ამ ინსტიტუტების არჩევისას 

დავეყრდენით შემდეგ მახასიათებლებს: პარლამენტი წარმოადგენს არჩევნებზე ამომრჩეველთა მიერ  

პირდაპირი წესით ან პროპორციული სიის საფუძველზე არჩეული დეპუტატებისაგან შემდგარ ორგანოს; 

მთავრობა წარმოადგენს ამომრჩეველთა მიერ არჩეული პარლამენტის მიერ დაკომპლექტებულ 

აღმასრულებელ ორგანოს; პარტიები კი ქმნიან ამომრჩეველთა მიერ თავიანთი არჩევანის 

განხორციელების საფუძველს, ძირითადად, უშუალოდ პარტიებისა თუ მათ მიერ წარდგენილი 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებისათვის ხმის მიცემით.  

NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 2016 წლის 8 ივნისიდან 6 ივლისამდე. ეს იყო 

არჩევნებამდე ჩატარებული ბოლო კვლევა. კვლევის მიზანს საქართველოს მოსახლეობის ცოდნისა და 

დამოკიდებულებების გამოვლენა წარმოადგენდა ქვეყნის პოლიტიკასთან დაკავშირებული ძირითადი 

საკითხების მიმართ. კვლევის ობიექტი იყო საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა (18 წელი და 

ზემოთ) ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა. ისევე, როგორც „კავკასიის 

ბარომეტრი საქართველოს“ კვლევის შემთხვევაში, აქაც შერჩევის დიზაინს სტრატიფიცირებული 

მრავალსაფეხურიანი შერჩევა წარმოადგენდა. შერჩევის ზომამ 4 113 რესპონდენტი შეადგინა, 

რომელთაგან გამოპასუხების მაჩვენებელი 62% იყო. ამ შემთხვევაშიც გამოყენებული იქნა კომპიუტერის 

მეშვეობით პირისპირ გამოკითხვის (CAPI) მეთოდი. ინტერვიუ ჩატარდა როგორც ქართულ, ისე სომხურ 

და აზერბაიჯანულ ენებზე. NDI-ის კვლევის შედეგების მიხედვით დავაკავშირეთ ორი ცვლადი:  

საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გეგმა და ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილებასთან 

დაკავშირებით მოსალოდნელი მოკლევადიანი ხედვა. პირველ შემთხვევაში რესპონდენტებს დაესვათ 

კითხვა, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდნენ თუ არა მასში მონაწილეობას. 

მეორე შემთხვევაში კი ავიღეთ ცვლადი, რომლის კითხვაც ასეთია: როგორ შეიცვლება თქვენი ოჯახის 

ეკონომიკური მდგომარეობა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში? (NDI, 2016). 
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ამომრჩეველთა აქტივობა 2016 წლის არჩევნებზე 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემების მიხედვით, 2016 წლის არჩევნებზე, წინა 

ორ საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით, ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა აღინიშნა. თუ 2008 წელს 

ამომრჩეველთა 53%, 2012 წელს კი 60,8% გამოცხადდა არჩევნებზე, 2016 წლის არჩევნების პირველ 

ტურში ამომრჩეველთა აქტივობამ 51,63%, ხოლო მე-2 ტურში 37,5% შეადგინა (საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2008, 2012, 2016). 

არჩევნების პირველ ტურში 73 მაჟორიტარული ოლქიდან 30 მათგანში 50%-ზე დაბალი აქტივობა 

დაფიქსირდა. ყველაზე  ნაკლები ამომრჩეველი არჩევნებზე N31 (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი) 

საარჩევნო ოლქში გამოცხადდა (37,78%). შვიდ ოლქში ამომრჩეველთა აქტივობამ 60%-ს გადააჭარბა. 

ყველაზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა N60 (ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი (გარდა სუფსისა და 

ღრმაღელის ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქებისა), ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნაგომრის, სილაურის, ძიმითის, ჯუმათის, ბაილეთისა და ნასაკირალის 

ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები) და N54 (ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტები) 

საარჩევნო ოლქებში. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ის საარჩევნო ოლქები, სადაც 

ყველაზე დაბალი და ყველაზე მაღალი აქტივობები დაფიქსირდა (საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია, 2016). 

ცხრილი 1 

საარჩევნო ოლქები, სადაც ყველაზე დაბალი და ყველაზე მაღალი აქტივობები დაფიქსირდა 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურში 

 

 

 

N 

ყველაზე დაბალი აქტივობა ყველაზე მაღალი აქტივობა 

მაჟორიტარული საარჩევნო 

ოლქის ნომერი 

აქტივობა (%) მაჟორიტარული 

საარჩევნო ოლქის ნომერი 

აქტივობა (%) 

1 31 37,78 60  65,53 

2 49 40,15 54  65,45 

3 65 40,26 73 61,43 

4 9 42,04 58 61,33 

5 13 42,03 2 60,74 

6 35 42,49 62 60,44 

7 48 42,77 51 60,2 
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8 12 43,12 6 59,97 

9 33 44,08 44 59,53 

10 36 44,58 37 59,49 

 

წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2016 

2016 წლის 30 ოქტომბერს 52 მაჟორიტარულ ოლქში გაიმართა არჩევნების მე-2 ტურიც, რომელთაგან 47 

ოლქში ამომრჩეველთა აქტივობის დონემ 50%-ზე დაბალი მაჩვენებელი შეადგინა. მხოლოდ 5 

მაჟორიტარულ ოლქში დაფიქსირდა 50%-ზე მაღალი აქტივობა. ერთადერთი ოლქი, სადაც 

ამომრჩეველთა აქტივობამ 60%-ს გადააჭარბა, N 37 - ქალაქ მცხეთისა და მცხეთის 

მუნიციპალიტეტებისგან შემდგარი მაჟორიტარული ოლქი იყო, რაც ამ ოლქის მიმართ არსებული 

განსაკუთრებული ინტერესით აიხსნება, რადგან მე-2 ტურში გასული კანდიდატების, დიმიტრი 

ხუნდაძისა და ცეზარ ჩოჩელის მიერ მიღებულ ხმების რაოდენობას შორის ძალიან მცირე სხვაობა 

(1,48%) არსებობდა. 13 მაჟორიტარულ ოლქში ამომრჩეველთა აქტივობის დონემ 30%-ზე დაბალი 

მაჩვენებელი შეადგინა. მე-2 ტურში ყველაზე ცოტა ამომრჩეველი N 41 ოლქში გამოცხადდა. ეს არის 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტისა და  გორის მუნიციპალიტეტის ტინისხიდისა და ბერბუკისაგან 

შემდგარი მაჟორიტარული ოლქი, სადაც მე-2 ტურში გასულმა ერთ-ერთმა კანდიდატმა, ირაკლი 

ალასანიამ, უარი განაცხადა არჩევნების მე-2 ტურში მონაწილეობის მიღებაზე. სწორედ ამით აიხსნება 

აღნიშნულ ოლქში ამომრჩეველთა მიერ საარჩევნო უბნებზე გამოცხადების ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი. მიუხედავად იმისა, რომ N 66 ოლქში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (გარდა აბასთუმნის, 

ერგეტის, ნარაზენის, ცაიშის, ჭითაწყარის, ოქტომბრის, ახალსოფლისა და დიდი ნეძის ადგილობრივი 

მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქებისა) მე-2 ტურში გასულმა კანდიდატმა, სანდრა-ელისაბედ 

რულოვსმა, ასევე უარი განაცხადა გამარჯვებისათვის ბრძოლის გაგრძელებაზე, აქ ამომრჩეველთა 

აქტივობა, მაინც, მე-2 ტურის თითქმის საშუალო აქტივობის დონეს გაუტოლდა. სხვა შემთხვევაში კი 

ამომრჩეველთა გამოუცხადებლობის განმაპირობებელი განსაკუთრებული შემთხვევების არსებობას 

ადგილი არ ჰქონია და ის შეგვიძლია, მთლიანად ჩვენი საკვლევი თემის ჭრილში განვიხილოთ 

(საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2016). 
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ცხრილი 2 

საარჩევნო ოლქები, სადაც ყველაზე დაბალი და ყველაზე მაღალი აქტივობები დაფიქსირდა 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების მე-2 ტურში  

 

 

 

N 

ყველაზე დაბალი აქტივობა  ყველაზე მაღალი აქტივობა 

მაჟორიტარული საარჩევნო 

ოლქის ნომერი 

აქტივობა (%)  მაჟორიტარული 

საარჩევნო ოლქის ნომერი 

აქტივობა (%) 

1 41 21,84  37 62,53 

2 65 25,64  44 56,27 

3 12 26,64  60 52,27 

4 9 27,3  24 50,42 

5 13 27,31  27 50,28 

6 20 28,15  51 49,71 

7 8 28,73  36 49,4 

8 11 28,81  64 46,59 

9 21 28,94  28 45,87 

10 48 29,22  33 45,04 

 

წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2016 

საინტერესოა, თუ როგორი იყო ამომორჩეველთა აქტივობა წინა საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო 

ოლქების მიხედვით (მაშინ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები 

მუნიციპალიტეტების საზღვრებს ემთხვეოდა). 2012 წლის არჩევნებზე 73 საარჩევნო ოლქიდან მხოლოდ 

ოთხ მათგანში დაფიქსირდა 50%-ზე დაბალი აქტივობა. ეს ოლქებია: წალკა, მარნეული, ზუგდიდი და 

ბოლნისი. ყველა დანარჩენში აქტივობა 50%-ზე მაღალი იყო. 11 ოლქში ამომრჩეველთა აქტივობამ 70%-ს 

გადააჭარბა. ყველაზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა საჩხერისა (76,91%) და მთაწმინდის (76,9%) 

ოლქებში. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 10-10 საარჩევნო ოლქი, სადაც ყველაზე დაბალი 

და ყველაზე მაღალი აქტივობები დაფიქსირდა (საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2012). 
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ცხრილი 3 

საარჩევნო ოლქები, სადაც ყველაზე დაბალი და ყველაზე მაღალი აქტივობები დაფიქსირდა 2012 წლის 

არჩევნებზე 

 

 

 N 
ყველაზე დაბალი აქტივობა  ყველაზე მაღალი აქტივობა 

ოლქი  აქტივობა (%)   ოლქი  აქტივობა (%) 

1 წალკა  35,59  საჩხერე  76,91 

2 მარნეული  43,98  მთაწმინდა  76,9 

3 ზუგდიდი  46,29  ხარაგაული  74,17 

4 ბოლნისი  48,44  ამბროლაური  73,87 

5 გარდაბანი  51,93  ასპინძა  73,25 

6 წალენჯიხა  52,45  ჩოხატაური  73,25 

7 დმანისი  53,47  ვაკე  72 

8 საგარეჯო  54  ქედა  71,34 

9 თეთრიწყარო  54,24  ლანჩხუთი  70,7 

10 ახალქალაქი  54,72  საბურთალო  70,69 

 

წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2012 

არჩევნებზე გამოუცხადებლობის ფაქტორები 

კავკასიის ბარომეტრი-საქართველოს 2015 წლის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, წარმოგიდგენთ 

არჩევნებში მონაწილეობისა და მისი ფასეულობითი აღქმის დამოკიდებულებას ამომრჩეველთა 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და მისით კმაყოფილების მიმართ. მეორე ნაწილში კი 

შევეხებით არჩევნებში მონაწილეობასა და პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ ნდობის მაჩვენებელს 

შორის დამოკიდებულების საკითხს.  

კავკასიის ბარომეტრის კვლევის მიხედვით, ერთმანეთს შევადარეთ შემდეგი ცვლადები: არჩევნებში 

მონაწილეობა შემდეგ კვირას და ცხოვრებით კმაყოფილება მთლიანობაში. დიაგრამა 2-ზე ვერტიკალურ 

ღერძში განაწილებულია კითხვის - „მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას არჩევნებში შემდეგ კვირას?“ - 

კატეგორიები. ჰორიზონტალური ღერძი კი მოიცავს, თითოეული კატეგორიის მიხედვით, 

გამოკითხულთა მიერ ცხოვრებით მთლიანობაში კმაყოფილების პროცენტულ განაწილებას.  ცხოვრებით 

კმაყოფილება შეფასებულია 5 ბალიან სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს, რომ რესპონდენტი საერთოდ არ არის 

კმაყოფილი, ხოლო 5 გამოხატავს, რომ ძალიან კმაყოფილია.  

კვლევის შედეგების მიხედვით, მათგან, ვინც კითხვაზე - მიიღებდა თუ არა მონაწილეობას არჩევნებში 

შემდეგ კვირას, უპასუხა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებდა, ყველაზე მეტი - 30%, მთლიანობაში, 

ცხოვრებით საერთოდ არ არის კმაყოფილი. ეს წილი ყველაზე ნაკლებია მათ შორის, ვინც, სავარაუდოდ, 

მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას (18%). ისინი, ვინც ცხოვრებით მთლიანობაში უფრო 
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უკმაყოფილოა, ვიდრე კმაყოფილი, ასევე ყველაზე მეტია იმ რესპონდენტებს შორის, რომლებიც 

აფიქსირებენ აზრს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას (23%). 

საერთო ჯამში, მათგან, ვინც არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიმართ სრულ აბსენტიზმს ავლენს, 

53% საკუთარი ცხოვრებით უკმაყოფილოა. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა სხვა კატეგორიებს შორის, 

როდესაც უკმაყოფილოთა წილი 50%-ს აღემატება. ამ კატეგორიაში ყველაზე დაბალია ცხოვრებით 

სრულად კმაყოფილების მაჩვენებელიც (5%). 

 

დიაგრამა 2 (წყარო: კავკასიის ბარომეტრი საქართველო, 2015) 

1. მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას არჩევნებში შემდეგ კვირას? 2. ცხოვრებით კმაყოფილება 

მთლიანობაში (%) 

ცხოვრებით კმაყოფილების საერთო მაჩვენებელს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შესახებ 

გამოკითხულ ამომრჩეველთა გეგმები უკვე შევადარეთ. საინტერესოა, თუ როგორ დამოკიდებულებას 

ავლენენ ამომრჩევლები ცხოვრებით კმაყოფილების მიმართ არჩევნებში მონაწილეობის ფასეულობითი 

აღქმის მიხედვით. გამოკითხულ ამომრჩეველთა იმ კატეგორიიდან, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ 

საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი, კარგი მოქალაქე მონაწილეობას იღებდეს არჩევნებში, 40% 

მთლიანობაში საერთოდ არ არის კმაყოფილი  საკუთარი ცხოვრებით. ეს მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ 

აღემატება სხვა კატეგორიებში ანალოგურ მაჩვენებელს. დეტალურად ამ ორი ცვლადის 

დამოკიდებულება წარმოდგენილია მე-3 დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა 3 (წყარო: კავკასიის ბარომეტრი საქართველო, 2015) 

1. მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე მონაწილეობას იღებდეს არჩევნებში. 2. ცხოვრებით 

კმაყოფილება მთლიანობაში (%) 

NDI-ის საზოგადოების განწყობის კვლევის შედეგების მიხედვით, შეგვიძლია, არჩევნებში 

მონაწილეობის მიხედვით ახლა უკვე ეკონომიკური მდგომარეობის მოსალოდნელი ცვლილების 

მოლოდინი შევისწავლოთ. ავიღეთ ორი ცვლადი, რომელთა შესახებაც კვლევის ფარგლებში 

რესპონდენტებს დაესვათ შემდეგი კითხვები: 1. „ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 

მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას?“ 2. „როგორ შეიცვლება თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა 

მომდევნო 12 თვის განმავლობაში?“ გამომდინარე იქიდან, რომ საკამოდ მაღალი იყო არჩევნებში 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით გამოყოფილ ორ კატეგორიაში პასუხების - „არ ვიცი“ და „უარი 

პასუხზე“  გაცემის წილი (20-21%), მონაცემთა ანალიზს ამ ორი პასუხის გარეშე წარმოგიდგენთ. მათგან, 

ვინც, სავარაუდოდ, არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას, 63%-ის აზრით მომდევნო 12 თვის 

განმავლობაში მათი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა არ შეიცვლება; 21% მიიჩნევს, რომ არსებული 

მდგომარეობა ნაწილობრივ გაუმჯობესდება; მხოლოდ 1%-ს აქვს სრულად გაუმჯობესების მოლოდინი. 

იმ რესპონდენტებს შორის კი, რომლებმაც არჩევნებში მონაწილეობის მზადყოფნა გამოთქვეს, მათი 

წილი, ვინც მიიჩნევს, რომ ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა მომდევნო 12 თვეში იგივე დარჩება, 12%-

ით დაბალია. სამაგიეროდ, შედარებით მაღალია იმ ამომრჩევლების წილი, რომლებსაც აქვთ მოლოდინი, 

რომ არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება. 32% მიიჩნევს, რომ მომდევნო ერთი წლის 

განმავლობაში მათი ოჯახის მდგომარეობა ნაწილობრივ გაუმჯობესდება, 5 %-ის აზრით კი ძალიან 

უნდა გაუმჯობესდეს. 
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დიაგრამა 4 (წყარო: NDI, 2016) 

1. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? 2. 

როგორ შეიცვლება თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში? 

(%) 

დავუბრუნდეთ კვლავ „კავკასიის ბარომეტრი საქართველოს“ კვლევის მონაცემთა ანალიზს. ამჯერად 

წარმოგიდგენთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების საკითხის დამოკიდებულებას პოლიტიკური 

ინსტიტუტების მიმართ ნდობის მაჩვენებელთან.  პოლიტიკურ ინსტიტუტებს შორის გამოყოფილია 

პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება - მთავრობა და პოლიტიკური პარტიები. ამ 

ინსტიტუტების გამოყოფის საფუძველზე მეთოდოლოგიის განხილვისას უკვე ვისაუბრეთ.  

დავიწყოთ პარლამენტის მიმართ ნდობის საკითხის გაანალიზებით. მათგან, ვინც არავითარ 

შემთხვევაში არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას, 32% საერთოდ არ ენდობა პარლამენტს, სრულ 

ნდობას კი მხოლოდ 1% გამოხატავს. იმ რესპონდენტებიდან, რომლებმაც არჩევნებში მონაწილეობის 

მიღების გეგმასთან დაკავშირებით ეს კატეგორია აირჩია, საერთო ჯამში 56% ძირითადად ან საერთოდ 

არ ენდობა პარლამენტს, მხოლოდ 10% ენდობა ძირითადად ან სრულად ამ ინსტიტუტს. 31% კი 

ნაწილობრივ ენდობა, ნაწილობრივ კი - არა. სხვა კატეგორიებში ამ მაჩვენებლების განაწილების 

განსხვავებულობა მკაფიოდაა გამოხატული, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის მიმართ 

უნდობლობა იქაც არც ისე დაბალია.  
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დიაგრამა 5 (წყარო: კავკასიის ბარომეტრი საქართველო, 2015) 

1. მიიღებდით თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას შემდეგ კვირას? 2. ნდობა - პარლამენტი (%) 

 

საინტერესოა, თუ როგორი დამოკიდებულებაა არჩევნებში გამოუცხადებლობასა და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მიმართ ნდობის მაჩვენებელს შორის. მათგან, ვინც კითხვაზე, მიიღებდა თუ არა 

არჩევნებში მონაწილეობას შემდეგ კვირას, უპასუხა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებდა, 31% 

საერთოდ, 21% კი ძირითადად არ ენდობა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. საერთო ჯამში, 

გამოკითხულთა 52% ამ კატეგორიიდან უნდობლობას აფიქსირებს. სრულ ნდობას მთავრობას მხოლოდ 

1 % უცხადებს, 11% კი ძირითადად ენდობა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. უნდობლობის 

მაჩვენებელი 29%-მდე ეცემა იმ გამოკითხულებს შორის, რომლებმაც შემდეგ კვირას არჩევნებში 

მონაწილეობის მიღების შესახებ კითხვას უპასუხეს, რომ, ალბათ, არ მიიღებდნენ არჩევნებში 

მონაწილეობას. კიდევ უფრო მცირე, 26%-ია ეს მაჩვენებელი იმ გამოკითხულებს შორის, რომლებმაც 

აირჩიეს კატეგორია: „ალბათ, მივიღებდი მონაწილეობას“. ორივე კატეგორიის შემთხვევაში, მათი წილი, 

ვინც საერთოდ არ ენდობა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, 10%-ია. უნდობლობის მაჩვენებელი კვლავ 

იზრდება იმ გამოკითხულებს შორის, რომლებიც აუცილებლად მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას, 

რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მთავრობის მიმართ დაბალი ნდობა ნაწილობრივ არჩევნებში აქტიურ 

მონაწილეობაზეც აისახება. ამ ტიპის ამომრჩევლები ოპოზიციურ პარტიებსა და კანდიდატებს აძლევენ 

ხმას.  
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დიაგრამა 6 (წყარო: კავკასიის ბარომეტრი საქართველო, 2015) 

1. მიიღებდით თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას შემდეგ კვირას? 2. ნდობა - აღმასრულებელი 

ხელისუფლება (%) 

 

კვლევის შედეგების მიხედვით, მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება იკვეთება არჩევნებში მონაწილეობის 

მიღებისა და პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობის საკითხებს შორისაც. პარტიების მიმართ 

უნდობლობის დონე მნიშვნელოვნად მაღალია იმ ამომრჩევლებს შორის, რომლებიც არ გეგმავენ 

არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. იმ რესპონდენტებს შორის, რომლებმაც განაცხადეს, რომ არავითარ 

შემთხვევაში არ მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას, 62% საერთოდ ან ძირითადად არ ენდობა 

პარტიებს. ამრიგად, პოლიტიკური პარტიების მიმართ დაბალი ნდობის არსებობა არჩევნებში 

გამოუცხადებლობის ერთ-ერთი მიზეზია. ამ ორ ცვლადს შორის კავშირი დეტალურად ქვემოთ 

დიაგრამის სახითაა წარმოდგენილი. 

13

17

10

10

31

10

14

16

19

21

39

38

42

43

33

6

17

14

14

11

9

6

5

7

1

22

8

12

6

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

არ ვიცი/უარი პასუხზე

აუცილებლად მივიღებდი

მონაწილეობას

ალბათ, მივიღებდი

მონაწილეობას

ალბათ, არ მივიღებდი

მონაწილეობას

არავითარ შემთხვევაში არ

მივიღებდი მონაწილეობას
საერთოდ არ ვენდობი

ძირითადად არ ვენდობი

ნაწილობრივ ვენდობი, 

ნაწილობრივ არა

ძირითადად ვენდობი

სრულად ვენდობი

არ ვიცი

უარი პასუხზე



ნარსია / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, აპრილი, 2017 

 

98 
 

 

დიაგრამა 7 (წყარო: კავკასიის ბარომეტრი საქართველო, 2015) 

1. მიიღებდით თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას შემდეგ კვირას? 2. ნდობა - პოლიტიკური 

პარტიები (%) 

 

 

დასკვნა 

მოცემული კვლევის შედეგების მიხედვით, ის ამომრჩევლები, რომლებიც არავითარ შემთხვევაში,  ან, 

სავარაუდოდ, არ მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას, მთლიანობაში ცხოვრებით უკმაყოფილებას 

უფრო მეტად გამოხატავენ, ვიდრე ის ამომრჩევლები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობის 

მზადყოფნას აცხადებენ.   ამომრჩეველთა იმ ნაწილშიც, რომლებისთვისაც არ არის მნიშვნელოვანი, 

კარგი მოქალაქე მონაწილეობას იღებდეს არჩევნებში, უფრო დიდია ცხოვრებით უკმაყოფილების 

მაჩვენებელი. იმ ამომრჩევლებს შორის, რომლებიც, მათი თქმით, არ მიიღებდნენ არჩევნებში 

მონაწილეობას, უფრო დაბალია პარლამენტის, აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პოლიტიკური 

პარტიების მიმართ ნდობის დონეც, ვიდრე იმ ამომრჩევლებში, რომლებიც გამოხატავდნენ არჩევნებში 

მონაწილეობის სურვილს. აბსენტიზმისკენ მიდრეკილ მოქალაქეებს შორის, საერთო ჯამში, 

განსაკუთრებით მაღალია პოლიტიკური პარტიების მიმართ უნდობლობის მაჩვენებელი.  

საერთო ჯამში, შეგვიძლია გამოვყოთ არჩევნებზე გამოუცხადებლობის ორი ძირითადი ფაქტორი: 

ცხოვრებით უკმაყოფილება მთლიანობაში და პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ ნდობის დაბალი 
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დონე. მოცემული განწყობა შეესაბამება გარდამავალ სისტემებში ამომრჩეველთა ქცევის 

მახასიათებლებს, რაც მდგომარეობს სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შედარებით დაბალ დონესა 

და ამომრჩევლებსა და პოლიტიკურ ინსტიტუტებს შორის გაუცხოებაში.  

კვლევის შედეგების მიხედვით, ამომრჩევლები, რომლებიც არ აპირებდნენ არჩევნებში მონაწილეობის 

მიღებას, უფრო მეტად მიიჩნევდნენ, რომ არჩევნების შემდეგ მათი მდგომარეობა არ შეიცვლებოდა, 

ვიდრე ისინი, ვინც გეგმავდნენ არჩევნებზე მისვლას.  დაუნსის რაციონალური ამომრჩევლის ქცევის 

მოდელის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ ამომრჩეველს ყველა პარტიისა თუ კანდიდატის პროგრამა და 

იდეოლოგიური პლატფორმები ერთნაირი ეჩვენება, მაშინ ხმის მიცემის ღირებულებას უპირისპირდება 

მონაწილეობის, როგორც სოციალური ინსტიტუტის ფასეულობითი აღქმის ხასიათი და ის სარგებელი, 

რასაც შეიძლება მოელოდეს ამომრჩეველი ხელისუფლების ცვლილების ან შენარჩუნების შემთხვევაში. 

როგორც კვლევის შედეგებმა აჩვენა, პოტენციური სარგებლის აღქმა დაბალია ამომრჩევლებში. მათი 

უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ არსებული მდგომარეობა არჩევნების შემდეგ არ შეიცვლება. ამ 

შემთხვევაში არჩევნებში მონაწილეობისათვის გასაწევმა ხარჯებმა (დრო) კი ამომრჩევლებს 

აბსენტიზმისაკენ უბიძგა. საბოლოოდ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ იმ ამომრჩეველთა უმრავლესობამ, 

რომლებიც საკუთარი ცხოვრების პირობებით, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით 

განსაკუთრებით უკმაყოფილონი იყვნენ და ამასთან, არ ჰქონდათ მისი უკეთესობისკენ შეცვლის 

მოლოდინი, უარი თქვეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. 
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