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Summary 

          Enough time has passed since the Georgian people overthrew myth of 
invincibility of the "National Movement", through the efforts and support of 
the international community. This should have been enough time for the 
country’s  yesterday remain as nightmarish memories and by the same event, 
the Saakashvili regime is that it is called, is only theoretical interest to serve; 
We need to analyze our nine years of bad experience, just because as a nation 
worthy of freedom, to be uplifted awareness levels. First of all, we must 
remember that in the last 9 years with all participated in the tragicomic 
performance, that Saakashvili and his team have created, titled - "mock 
democracy." Own "revolutionary" experience of the national movement 
began to build a system under which the public protest would not have a 
living space. As well as, the success of "Rose Revolution", significantly, 
conditioned free media of Shevardnadze period; the revolutionary 
government's first step was full control of that free mediaspace. Under the 
control of UNM Turned out to be not only the public, but the high 
frequency private television. So the majority of the population was informed 
in the version of events that was acceptable for National Movement. Party in 
power controlled media have not only the means of mass indoctrination, but 
also has become a psychological war of citizens by the "Simulated Chronicle", 
that was broadcasted on March 13, 2010 on TV "Imedi". This exemplary 
manifestation of paranoid of Saakashvili's government, when the Russian 
military intervention in Georgia and Saakashvili's government overthrow 
through the political opposition was shown by the daily news bulletin 
format, may be useful for analysis of system that was created by the United 
National Movement. 

          The media, as an important tool of the political process, is especially 
important when it is combined with the political sphere. Perception and 
Cognition of the developments in Georgia, basically is carried out through 
the mass media. Media creates space for political monitoring, confrontation 
of political positions and public relations. Naturally, that is a part of the 
Georgian state development, especially after the "Rose Revolution". Such 
grandiose revolution called deconstruction, of course, the National 
Movement can not cope alone, so almost all state and partly private 
organizations directly involved in "democratic development", including 
governmental televisions with biased information, politically engaged shows 
and entertainers-stunning endless soap operas. 
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          The paper deals with the role of media in Georgia's political crisis 
situation. The study covers the period from the Rose Revolution till the 
election of 2012. The paper will attempt to discuss methods, how can the 
media be used in political crisis or conflicts at different stages: Until the 
political crisis takes place; In the process of the conflict, which arose during 
the crisis; Also, after the political crisis. The work is on the relevant issues, 
such as: How is guaranteed the freedom of speech in Georgia? How much 
free is the Georgian media from state or private interests? Or how do media 
perform its basic functions in political crisis situation? How professional is 
media in Georgia and how can it withstand the impact. How does the media 
understand their own responsibility in the political crisis situation? 
Questions are often asked, but the answers to them are mostly speculative, or 
even politically engaged; Existent problems are often accused to the low 
professional level of journalists, or the omnipotence of policy, control and 
subordinating of everyone and everything. 

          To date there has been no systematic study of the Georgian media. Our 
universities have been studying the western textbooks analyzed cases, but no 
one Original Georgian cases stays beyond the serious analysis. Therefore, the 
staff giving way to conspiracy theories and political adventurers and create a 
fertile ground for stereotypes. This collection is an attempt at addressing this 
problem. Since, it is the first such effort, can not be perfect. Perhaps, we can 
not escape firmly rooted stereotypes. 

          However, aware of the dangers of this approach, we have chosen for 
the present study, the approaches to pluralism. The relationship between 
media and politics, a wide range of social science: media studies, political 
science, sociology, etc. At the same time, diversity does not mean chaos. In 
order to concentrate our energy and worth looking purposeful use of broad 
field of media and politics, established several limitations: The present work 
is devoted to the relationship between the media and politics in the situation 
of political crisis in Georgia. The study covers the period from the Rose 
Revolution until the period of prison scandal in Georgia. We believe that the 
role of media in political processes, as well as political institutions interest in 
media Institute, especially conspicuous happens in times of crisis, when the 
country is aced with significant changes. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

          კვლევის აქტუალობა: ნაშრომში განხილულია, თუ რა როლი 

ეკისრება მედიას საქართველოში პოლიტიკური კრიზისების 

ვითარებაში. საკვლევი პერიოდი მოიცავს 2003 წლის ვარდების 

რევოლუციიდან 2013 წლამდე პერიოდს. ნაშრომში მექნება მცდელობა 

განვიხილო მეთოდები, როგორ შეიძლება მედია გამოვიყენოთ 

პოლიტიკური კრიზისებისა თუ კონფლიქტების სხვადასხვა ეტაპზე: 

მანამ, სანამ პოლიტიკური კრიზისი იჩენს თავს; პოლიტიკური 

კრიზისის ვითარებაში და ამ კრიზისის დროს წარმოქმნილი 

კონფლიქტებისას; ასევე, მაქვს მცდელობა განვიხილო, თუ რა როლი 

აკისრია მედიას პოლიტიკური კრიზისის შემდეგ. სხვადასხვა 

ქართული თუ უცხოური ლიტერატურის, საგაზეთო სტატიებისა და 

სატელევიზიო რეპორტაჟების შესწავლითა და გაანალიზებით 

შევეცდები განვსაზღვრო ქართული მედიის როლი  ქვეყანაში 

პოლიტიკური კრიზისების ვითარებაში ზემოთ აღნიშნულ პერიოდში.  

          გადავხედოთ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს 2003 

წლის ვარდების რევოლუციიდან 2013 წლამდე, ამ პერიოდში როგორ 

ვითარდებოდა მოვლენები ხალხისთვის ინფორმაციის მიწოდების 

მხრივ. პოლიტიკური სისტემის განვითარების კვალდაკვალ, 

ტრანსფორმაცია განიცადეს (ან განიცდის) მისმა შემადგენელმა 

ცალკეულმა პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმაც, ისეთებმა, როგორიც 

არის მაგალითად, ხელისუფლება და მისი ორგანოები, პარტიული 

სისტემები და მათ შორის, მასმედია. პოლიტიკურ სისტემაში 

სხვადასხვა პოლიტიკურ აქტორებს შორის პოლიტიკური 

ურთიერთქმედების ფორმა შეიცვალა. ამდენად, განვითარებად 

სისტემებში თითოეული პოლიტიკური ინსტიტუტის როლის 
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ხელახალი გააზრების არცთუ უმტკივნეულო პროცესს დაედო 

საფუძველი. მთელმა რიგმა ქვეყნებმა შეძლეს ახალ პოლიტიკურ 

რეალობასთან ფეხის აწყობა და სხვა პოლიტიკური ინსტიტუტების 

მსგავსად, თავისი კუთვნილი ადგილი დაიკავეს პოლიტიკური 

სისტემის სარბიელზე. მსგავსი პოლიტიკური მემკვიდრეობის 

ქვეყნების სხვა ჯგუფმა კი, რომელთა შორის, უპირველესად, 

პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოები იგულისხმება, მასმედიის, როგორც 

პოლიტიკური ინსტიტუტის როლის გააზრება სრულყოფილად ვერ 

მოახერხა. მაგრამ თავისთავად, პრობლემის ამგვარად წარმოჩენა, 

ცალკე აღებული ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ინსტიტუტის, ამ 

შემთხვევაში მასმედიის, აბსტრაქტირება და მისი მთელი 

პოლიტიკური სისტემისაგან განყენებულად განხილვა, არ იქნება 

გამართლებული, რადგან მასმედია, როგორც პოლიტიკური სისტემის 

შემადგენელი ნაწილი, იმ საერთო პოლიტიკური თამაშის წესებს 

ემორჩილება, რომელიც კონკრეტულ სახელმწიფოში ძირითად 

აქტორებს შორის ურთიერთობებს აწესრიგებს.  

          სიტყვის თავისუფლებისა და ჟურნალისტური ეთიკისადმი 

განსაკუთრებული ინტერესი და მათი აქტუალობა მრავალი 

ფაქტორითაა განპირობებული. უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ 

დასავლეთის წამყვანი დემოკრატიული სახელმწიფოები და 

საერთაშორისო ორგანიზაციები ქვეყნის დემოკრატიული 

განვითარების ხარისხს ადამიანის უფლებებისა და სიტყვის 

თავისუფლების ხარისხით განსაზღვრავენ. ამ თემაზე ბევრს 

მსჯელობენ უმაღლესი დონის შეხვედრებზე, საერთაშორისო 

კონფერენციებსა თუ სემინარებზე. ეს პრობლემა საკმაოდ 

აქტუალურია ყველგან, განსაკუთრებით კი პოსტსაბჭოთა  ქვეყნებში, 
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სადაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების თავისუფლება ერთ-

ერთ ყველაზე საჭირბოროტო საკითხად რჩება. 

          თემის აქტუალობას პირობითად სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

განაპირობებს. პირველ რიგში, თანამედროვე ეტაპზე სამართლებრივი 

ქვეყნის მშენებლობა, საზოგადოების პოლიტიკური და ეკონომიკური 

ცხოვრების დემოკრატიული რეფორმირება და ამ პროცესებში 

საზოგადოების ყველა ფენის მონაწილეობა მედიის ეფექტიან 

ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვანად არის დამოკიდებული. ეს შედეგი 

კი მხოლოდ მაშინ მიიღწევა, როცა საინფორმაციო პოლიტიკა 

მასმედიას სამოქალაქო საზოგადოების თვითორგანიზაციის 

შემადგენელ ნაწილად მოიაზრებს:  

 მედია უპირობოდ დგას საზოგადოების სამსახურში, იცავს მის 

ინტერესს და არ ემსახურება მხოლოდ პირად, პოლიტიკოსთა თუ 

ბიზნესმენთა ვიწრო ამბიციებს. მედიის საქმიანობა მომართულია, 

რომ ხელისუფლების ქმედებები ღია, გასაგები და საზოგადოების 

მიერ კონტროლირებადი იყოს;  

 მეორე ფაქტორად შესაძლოა დასახელდეს ის გარემოება, რომ 

ინფორმაციის თავისუფლება, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს 

მოქალაქეთა უფლებას შეუზღუდავად ისარგებლოს არსებული 

საინფორმაციო რესურსებით. სწორედ ამიტომ, აქტუალური რჩება 

ინფორმაციისა და საინფორმაციო რესურსების ხელმისაწვდომობის 

საკითხი. მესამე ათასწლეულის დასაწყისი კი იმით აღინიშნა, რომ 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საყოველთაო კონცეფცია 

სამოქალაქო საზოგადოების ძირითად საყრდენად იქცა;  

 მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ 

ინფორმაციას ღია, სამოქალაქო საზოგადოების თითოეული 
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წევრისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან მასზე 

უმეტესწილად დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის 

კეთილდღეობა.  

          რა თქმა უნდა, სიტყვის თავისუფლებაზე საუბრისას 

გასათვალისწინებელია ეკონომიკური და იურიდიული ფაქტორები, 

მაგრამ თავისუფლების ხარისხი, ზემოთ ნახსენები ტენდენციის გამო, 

უპირველეს ყოვლისა, დამოკიდებულია ჟურნალისტის სამოქალაქო 

პოზიციაზე, როცა საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის შინაგანი 

განცდა და გააზრება მისი ძირითადი ორიენტირია ინფორმაციის 

მოძიებისა და მიწოდებისას. ამდენად, იმისათვის, რომ მედიამ 

შეინარჩუნოს პრესტიჟი და დამოუკიდებლობა, მან ღრმად უნდა 

გააცნობიეროს თავისი უპირველესი მოვალეობა, უზრუნველყოს კარგი 

საზოგადოებრივი სამსახური.  

          ნაშრომი სწორედ ისეთ მეტად აქტუალურ საკითხებს ეხება, 

როგორიცაა: 

 რამდენად გარანტირებულია სიტყვის თავისუფლება 

საქართველოში? 

 რამდენად თავისუფალია მედია საქართველოში სახელმწიფო თუ 

კერძო ინტერესებისაგან?  

 რამდენად ასრულებს მედია თავის ძირითად ფუნქციებს 

პოლიტიკურად კრიზისულ ვითარებაში და ამ პროცესში რამდენად 

პროფესიულია ის? 

 რამდენად შეუძლია გაუძლოს ზემოქმედებას და როგორ ესმის 

მედიას საკუთარი პასუხისმგებლობა პოლიტიკურად კრიზისულ 

სიტუაციაში? 
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კითხვები კი ხშირად ისმის, მაგრამ პასუხები დღემდე უმეტესწილად 

სპეკულატიური ხასიათისაა ან სულაც პოლიტიკურად ანგაჟირებული; 

არსებული პრობლემები ან ჟურნალისტების არაპროფესიონალიზმს 

ბრალდება ანდაც პოლიტიკის ყოვლისშემძლეობას, აკონტროლოს და 

საკუთარ ინტერესებს დაუქვემდებაროს ყველა და ყველაფერი. 

ქართულ ენაზე ბოლო ხანებში უხვად გამოიცა ნორმატიული 

გზამკვლევები, რომელთა ფურცლებზეც გვეუბნებიან, როგორი უნდა 

იყოს ჟურნალისტი, მედია, მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთობა 

იდეალურ მოდელში, მაგრამ არაფერია ნათქვამი იმის თაობაზე, თუ 

რატომ არ არის ასე რეალობაში? რა მიზეზები განაპირობებს 

იდეალური მოდელისა და რეალობის განსხვავებას? წინამდებარე 

ნაშრომი ამ აქტუალურ საკითხებზე პასუხის გაცემის მცდელობას 

წარმოადგენს. 

          ლიტერატურის მიმოხილვა. სადისერტაციო თემის შესწავლის 

პროცესში გამოყენებულია ქართული და უცხოური ლიტერატურა. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმ თანამედროვე დასავლელ 

მკვლევარებს, რომლებიც მასმედიას პოლიტიკური ინსტიტუტის 

ჭრილში შეისწავლიან. საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში კი 

მასმედიის როლის პრობლემატიკის კვლევის დონე არც ისე მაღალია. 

მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხებზე მასალები 

ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაზე მეტად პრესაშია 

გამოქვეყნებული. თუმცა ბოლო 10-17 წლის განმავლობაში მედიისა და 

პოლიტიკის საკითხებზე მთელი რიგი კვლევები ჩაატარეს ქართველმა 

ავტორებმაც. მათ შორის, მ. მუსხელიშვილმა. ზოგადად კი, 

მედიაკვლევები ჩვენს ქვეყანაში, როგორც წესი, არა აკადემიურ 

დაწესებულებებში, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 

დამოუკიდებელი სოციოლოგიური თუ პოლიტიკური კვლევითი 
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ინსტიტუტების მიერ არის ჩატარებული, მათ შორის კავკასიისა და 

თავისუფლების ინსტიტუტების, ასევე გაეროს განვითარების 

ასოციაციის, ეუთოს, „გელაპისა“ და სხვათა მიერ. ამ კვლევების დიდი 

ნაწილი, მხოლოდ გარკვეული სოციოლოგიური გამოკითხვებით 

შემოიფარგლება და არა მედიისა და პოლიტიკის პრობლემატიკის 

სიღრმისეული კვლევით. აღნიშნული მასალები მხოლოდ გარკვეული 

ციფრობრივი მონაცემების მიღებას ან მედიის შეზღუდვის ფაქტების 

აღწერას ისახავს მიზნად. თუმცა არის მთელი რიგი შრომები თუ 

დისერტაციები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად საქართველოს 

პოლიტიკურ სისტემაში მედიის პრობლემატიკას ეხება. 

         მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისები, როგორც წესი, ფართო 

ასახვას ჰპოვებს მსოფლიო მედიასაშუალებებში, თუმცა უნდა 

აღინიშნოს ერთი გარემოება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

კრიზისების იქნება ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, 

ეკოლოგიური თუ სამხედრო, ყველა ბრენ- მედიაორგანიზაცია, ნებით 

თუ უნებლიეთ, ამოდის საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან 

გამომდინარე.  

         ჩვენი საკვლევი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე 

მნიშვნელოვანი კრიზისი იყო 2008 წლის აგვისტო ომი, რომლის 

გაშუქებისას სწორედ ზემოაღნიშნული ტენდენცია გამოიკვეთა. ამ ომს 

ქართული, რუსული თუ უცხოური მედია აშუქებდა ისე და იმგვარად, 

როგორც მათ სახელმწიფოებს აწყობდათ. შემდგომში აღნიშნული 

ტენდენცია კარგად გამოიკვეთა კიევში, ევრომაიდანზე მიმდინარე 

მოვლენების გაშუქებისას. 

         ჩვენი ნაშრომი წარმოადგენს პირველ მცდელობას მიმოსახილველ 

პერიოდში საქართველოში მომხდარი პოლიტიკური კრიზისების 
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დასავლეთის ბრენდ-მედიაორგანიზაციების მიერ გაშუქების 

ტენდენციების შესწავლისა. საქართველოში მიმდინარე გარკვეული 

პროცესები დასავლურ მედიასივრცეში საკმაოდ ფართოდაა 

განხილული (მაგალითად, აგვისტოს ომი, ციხის სკანდალი, ვარდების 

რევოლუცია, არჩევნები), თუმცა ჩვენი  თემა ინგლისურენოვანი თუ 

სხვა უცხოელი ავტორების შეფასებების თავმოყრისა და კომენტირების 

პირველი მცდელობაა. ნაშრომში წარმოდგენილია შემდეგი 

დასავლური ბრენდმედია ორგანიზაციების პუბლიკაციები და 

სატელევიზიო სიუჟეტები: 

 Bloomberg. (www.bloomberg.com); 
 Spiegel (www.spiegel.de); 
 Independent (www.independent.co.uk); 
 Huffingtonpost (www.huffingtonpost.com); 
 Reuters (www.reuters.com); 
 BBC (www.bbc.co.uk); 
 Le Monde (http://www.lemonde.fr);  
 The Guardian (http://www.theguardian.com);  
 CNN (www.cnn.com); 
 New York Times (www.nytimes.com); 
 Time (www.content.time.com);    
 The Times (www.thetimes.co.uk); 
 The Wall Street Journal (www.wsj.com);    

          დისერტაციაში წარმოდგენილი მასალა, შესაძლოა, გამოყენებულ 

იქნეს XXI საუკუნის დასაწყისის თანამედროვე დასავლური და 

ქართული ჟურნალისტიკის საკითხების კვლევისას. მან, ასევე, 

შეიძლება შეასრულოს ლექციური სპეცკურსის როლი. ნაშრომში 

განხილული და სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანილი მასალა, 

როგორც მანამდე ერთ მთლიანობაში შეუსწავლელი წყარო და მათი 

ანალიზი, გარკვეულწილად შეუწყობს ხელს თანამედროვე 

დასავლური და ქართული მედიის ურთიერთქმედების 

ინტენსიურობის, თავისუფალი ჟურნალისტიკის განვითარების 

http://www.bloomberg.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.independent.co.uk/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.reuters.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.lemonde.fr/
http://www.theguardian.com/
http://www.cnn.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.content.time.com/
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.wsj.com/
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პროცესის თავისებურების, ეთიკური მასმედიის პრინციპების 

კომპლექსურ შესწავლას. ვფიქრობთ, რომ ქართული და დასავლური 

ლიტერატურის მიხედვით დაწერილი ნაშრომი შემდგომი კვლევა-

ძიებისათვის ერთგვარ საფუძვლადაც იქცევა. 

          კვლევის მეცნიერული სიახლე: 2003-2013 წლებში საქართველოში 

პოლიტიკური კრიზისების ვითარებაში მასმედიის როლის 

კომპლექსური გააზრება და მისი მნიშვნელოვანი პარამეტრების 

დეტალური შესწავლა - ეს არის ნაშრომის მეცნიერული სიახლე, რაც 

თავისთავად, კვლევის მიზანიცაა და შედეგიც, ანუ მნიშვნელოვანია 

ერთი მხრივ, მასმედიის როლის საერთო კონსტრუქტში განხილვა და 

არა მისი სეგმენტური შესწავლა.  

          მედიის კვლევაში სიახლედ უნდა მივიჩნიოთ მისი ამგვარი 

ფორმით შესწავლა. კვლევის სიახლეა მედიის შესწავლა არა თავად 

მედიის პრიზმით, არამედ აქ მნიშნელოვანია პოლიტიკური სისტემაც. 

ამდენად, სიახლედ უნდა მივიჩნიოთ კვლევის ერთდროულად 

რამდენიმე მიმართულებით გაშლა და მისი პარალელურ რეჟიმში 

შესწავლაც. ასევე, მნიშვნელოვანია კვლევისას „იდეალი-რეალობა“ 

მიმართების შემოღება და, მედიის მიკრო და მაკრო პოლიტიკური 

გარემოს შესწავლისას არა იდეალისტური კლიშეებით 

ხელმძღვანელობა, არამედ რეალურად არსებული მოდელების 

კრიტიკული ანალიზი. მაგალითად, „იდეალური“ მიმართება მედიის 

ფუნქციის დახასიათებისას გულისხმობს ინფორმირებას, განათლებას, 

სოციალიზაციას, ინტეგრაციას და ა.შ. ხოლო „რეალისტური“ - 

პროპაგანდას, დეზინფორმაციას, მანიპულაციას და აა.შ. ამდენად, 

„იდეალსა“ და „რეალობას“ შორის მიმართება შემდეგი კითხვებით 

გამოირჩევა: „იდეალი“ რა უნდა იყოს? „რეალობა“ რა არის? ამგვარი 
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კვლევა მისი შედეგების პრაქტიკულ მნიშვნელობას უფრო ღირებულს 

ხდის, რადგან მასმედია, როგორც პოლიტიკური ინსტიტუტი, 

ნებისმიერი პოლიტიკური რეჟიმის პირობებში უმნიშვნელოვანეს 

როლს ასრულებს, განვითარებად საზოგადოებაში კი პოლიტიკურ 

პროცესებზე მისი ზემოქმედების ზუსტი ინდიკატორების განსაზღვრა 

მისი როლის ერთგვარი კორექტირებისა და სწორედ იმ „იდეალსა“ და 

„რეალობას“ შორის ზღვარის შემცირებას შეუწყობს ხელს. „იდეალი“ 

ხომ იმ პოლიტიკურ სისტემაში მასმედიის ფუნქციონირების ისეთ 

სტანდარტებს გულისხმობს, რისკენაც უნდა მიისწრაფოდეს 

დემოკრატიის განვითარების პროცესში მყოფი სახელმწიფო 

(საქართველო).  

          კვლევის მიზანი: მედიის მნიშვნელობის ანალიზისას გამოიყო 4 

ძირითადი შესასწავლი თემა:  

 დამოუკიდებლობა,  

 ხელმისაწვდომობა,  

 ინფორმირებული არჩევანის საშუალება,  

 პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები.  

          ცხადია, ყველა ეს საკითხი ვიწრო თემატიკას სცდება და მედიისა 

და პოლიტიკის, მედიისა და საზოგადოების უფრო გლობალურ 

ურთიერთობას ეხება. კვლევის მიზანიც სწორედ ეს იყო: შედარებით 

დაკონკრეტებული სფეროების ანალიზის საფუძველზე მიგვეღო 

ადვილად განზოგადებადი შედეგები. ჩემი ამოცანა იყო შემესწავლა 

ყველა ეს საკითხი კონკრეტულად პოლიტიკური კრიზისების 

ვითარებაში ქართული მედიის მუშაობის მაგალითით. შესაბამისად, 

შეიძლება ასე წარმოვადგინოთ წინამდებარე ნაშრომის მთავარი 
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დაშვება: მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთობის პრობლემები, 

გამოხატული ოთხ მთავარ თემაში: 

 მედიის დამოუკიდებულობა;  

 მედიასივრცის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ცალკეული 

ჯგუფებისთვის;  

 მედიის, როგორც საზოგადოების ინფორმირებული არჩევანის 

საშუალების, არსებობა;  

 მედიის პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები.  

             აქედანვე გამომდინარეობს მთავარი საკვლევი კითხვები, რასაც 

მკითხველი ცალკეული სტატიის კითხვისას წააწყდება:  

 რა განაპირობებს მედიის დამოკიდებულებას პოლიტიკურ 

ელიტაზე და/ან მედია მფლობელებზე?  

 რამდენად და როგორ ვრცელდება ეს დამოკიდებულება 

სარედაქციო საქმიანობაზე?  

 რამდენად ხელმისაწვდომია მედია ცალკეული პოლიტიკური თუ 

საზოგადოებრივი ჯგუფისათვის?  

 რამდენად ეფექტიანად და/ან ბოროტად იყენებენ ისინი მედიის 

ხელმისაწვდომობას?  

 რამდენად არის ქართული მედიასივრცე ინფორმირებული 

არჩევანის საშუალება საზოგადოებისთვის და რამდენად მიიჩნევს 

საზოგადოება მას ასეთად?  

 რამდენად აღიარებულია ეთიკური სტანდარტები ქართულ 

მედიაში?  

 რამდენად ესმის მედიას მისი საზოგადოებრივი 

პასუხისმგებლობა? 
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          კვლევის მიზნის მისაღწევად აუცილებელია, როგორც 

საქართველოს მსგავს სხვა განვითარებად პოლიტიკურ სისტემებში 

მედიის როლის განხილვა თეორიულად მაინც, ასევე, დასავლური 

დემოკრატიების პარადიგმების გაანალიზებაც, რათა ქართულ 

პოლიტიკურ სისტემაში მასმედიის როლის განსაზღვრისას (რასაც, 

ბუნებრივია, ამ ნაშრომის კვლევაში ცენტრალური ადგილი უჭირავს) 

გამოვლინდეს ემორჩილება თუ არა ქართული პოლიტიკური სისტემა 

და მისი ძირითადი პოლიტიკური ინსტიტუტები საერთო 

კანონზომიერებებს. ანუ, რა განასხვავებს და რით წააგავს ქართული 

პარადიგმა მათ. მიზნის მისაღწევად დაისახა ძირითადი 

მიმართულებები და ამოცანები:   

 მედიის ინსტიტუციური ანალიზი;  

 მედიისა და პოლიტიკური რეჟიმების კორელაციური კავშირის 

დადგენა, საჯარო პოლიტიკური სივრცის თავისებურებების 

გამოვლენა;  

 მედიაში იდეოლოგიური ან პოლიტიკური ბრძოლის ლატენტური 

ფორმებისა და მექანიზმების გამოვლენა;  

 მედიაში პოლიტიკური თემატიკის მნიშვნელობის განსაზღვრა;  

 საჯარო, მედია და პოლიტიკურ დღის წესრიგებს შორის 

კორელაციის დადგენა. 

          პოლიტიკურ სისტემაში უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტის, 

მასმედიის როლის სხვა პოლიტიკურ აგენტებთან საერთო კონტექსტში 

განხილვა საკვანძო პრობლემას წარმოადგენს. სადისერტაციო 

ნაშრომის მთავარი მიზანიც სწორედ ამ არსებული პრობლემიდან 

გამომდინარეობს და გულისხმობს: პოლიტიკურ სისტემაში, 

განსაკუთრებით ლაბილური რეჟიმების არსებობის პირობებში 
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(როგორიც საქართველოშია), მედიის როლისა და ადგილის 

თავისებურებათა განსაზღვრას:  

 რა ზეგავლენას ახდენს მედია პოლიტიკურ პროცესებზე;  

 მისი ხასიათი და ზეგავლენის ხარისხი აუდიტორიაზე;  

 აუდიტორიის რა სეგმენტზეა ორიენტირებული მედია, ანუ ის 

საზოგადოების ინტერესებისათვის მუშაობს თუ მის 

დასაინტერესებლად;  

 მედია უფრო მეტ ზეწოლას ახორციელებს ხელისუფლებაზე, თუ  

პირიქით;  

 რა ტიპის ურთიერთქმედება არსებობს მედიასა და სხვა 

პოლიტიკურ ინსტიტუტებს შორის;  

 რამდენად ძლიერია მედიაში პოლიტიკური პროპაგანდა, 

საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება. 

           ეს ის ელემენტებია, რაც პოლიტიკურ სისტემაში მედიის როლის 

საერთო კონსტრუქტს წარმოადგენს. თანაც, ყოველივე ამის 

კონტექსტიდან ამოღება და ცალკე, ერთი პოლიტიკური სისტემის 

ტიპის, ან მით უმეტეს, ქვეყნის (ამ შემთხვევაში, საქართველოს) 

მაგალითზე შესწავლა, ყოველგვარ ღირებულებას იქნება მოკლებული. 

          კვლევის მეთოდები: კვლევა ეფუძნება სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებებში აპრობირებულ და გავრცელებულ 

მეთოდოლოგიას. ნაშრომში, როგორც თეორიულ, ასევე, ემპირიულ 

კვლევებს სათანადო ყურადღება ეთმობა. თეორიული ნაწილი მოიცავს 

როგორც ამ სფეროს კლასიკოსთა ნაშრომებს, ასევე, თანამედროვე 

პოლიტიკურ მეცნიერთა შეხედულებებს, თუმცა კვლევისას, 

თეორიული ბაზისი ემპირიულ ნაწილში უფრო დომინირებს, არა 

ნარატიული ფორმით, არამედ ამა თუ იმ პროცესის მოდელირებით. 
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კვლევის ძირითად მეთოდოლოგიად ნაშრომში გამოყენებულია 

ანალიზი საქართველოში სხვადასხვა პოლიტიკურ რეჟიმებთან 

მიმართებაში. მაგალითად, რა იყო რევოლუციამდე და რა არის 

რევოლუციის შემდეგ? 

          სადისერტაციო ნაშრომი წარმოადგენს საკითხის კომპლექსური 

შესწავლის მცდელობას. მასში განზოგადებულია ამ თემის ირგვლივ 

შექმნილი მნიშვნელოვანი გამოკვლევები. თითოეული ასპექტის 

განხილვის შედეგად კი, გაკეთებულია შესაბამისი დასკვნები და 

დასახულია პრობლემის მოგვარების გზები. მაგალითად, 

საქართველოსა და დასავლეთის ქვეყნების რეალობიდან გამომდინარე, 

განხილულია თანამედროვე ჟურნალისტიკის ძირითადი 

პრობლემატიკა, შესაბამისი ფაქტობრივი მონაცემები და 

სადისერტაციო პრობლემის გარშემო გაანალიზებულია ის ნაშრომები, 

რომლებიც ემპირიული თუ თეორიული მასალის სინთეზურ კვლევას 

წარმოადგენს.  

          ამრიგად, კვლევისას  ტრადიციული მეთოდოლოგიაა 

გამოყენებული: ანალიზი, სინთეზი, შეპირისპირებითი ანალიზი, 

დაკვირვება.  

          ნაშრომის სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი შეადგენს 170 

გვერდს. იგი მოიცავს შესავალ და დასკვნით ნაწილებს, ასევე 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. ნაშრომი დაყოფილია 5 

ძირითად თავად და 16 ქვეთავად. ნაშრომი ასევე მოიცავს 

პრაქტიკული კვლევის დასკვნას, 

          შესავალში დასაბუთებულია პრობლემის აქტუალურობა, 

ჩამოყალიბებულია და განსაზღვრულია გამოსაკვლევი საკითხები, 

ასევე დასახულია კვლევის მიზნები და ამოცანები. 
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ფორმულირებულია ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეთა პრაქტიკული 

მნიშვნელობის ძირითადი ასპექტები.  

          ნაშრომის პირველი თავი დაყოფილია 7 ქვეთავად. აქ მოცემულია 

ლიტერატურული წყაროების ანალიზის შედეგები, მედიის 

ფუნქციების თეორიული ნაწილი. განხილულია ის საკითხები და 

პრობლემები, რომლებიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ აღმოცენდა 

ქართულ მედიაში და არსებობდა 2012 წლის არჩევნებამდე. ასევე 

გაანალიზებულია ისეთი საკითხები, რაც დემოკრატიული 

განვითარების გზაზე მედიამ უნდა გადალახოს.  

          ამ თავშივეა განხილული სოციალური მედიის როლი 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორია მასმედიის 

ზეგავლენა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე და როგორია 

მედიაზე კონტროლის მექანიზმები. გაანალიზებულია თუ რა როლი 

ეკისრება პიარს პოლიტიკურ პროცესებში და მედია წარმოდგენილია, 

როგორც პიარის განხორციელების მთავარი აქტორი.  

          საკმაოდ მაშტაბურადაა ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევა 

და განხილულია კვლევის ანალიზი, რომელიც პოლიტიკური 

კრიზისების ვითარებაში ქართული მედიის მუშაობასთან 

დაკავშირებით თბილისის მოსახლეობის დამოკიდებულების 

გასაგებად ჩავატარეთ.  

 როგორი მდგომარეობაა მედიაში და მის ირგვლივ? 

 რა როლი ეკისრება მედიას პოლიტიკური კრიზისებისას და ამ 

მძიმე ვითარებაში რას ელის ჟურნალისტებისგან საზოგადოება? 

 რაში მდგომარეობს ქართული მედიის ძლიერი და სუსტი 

მხარეები?  
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 როგორ აშუქებდა მედია პოლიტიკურ კრიზისებს 2003-2013 

წლებში და ზოგადად, რას მიიჩნევს ქართველი ხალხი 

პოლიტიკურად კრიზისულ ვითარებას? 

          ეს ის ძირითადი საკითხებია, რასაც კვლევისას შევეხეთ. კვლევის 

მიზანია გაანალიზოს მედიის როლი პოლიტიკრი კრიზისების 

ვითარებაში. ასევე, კვლევა გამოკვეთს იმ საფრთხეებს, რომლებიც 

ემუქრება სიტყვის თავისუფლებას და მედიის მუშაკებს მიუთითებს 

მათზე; ამით, იმედია, იგი გარკვეულ წვლილს შეიტანს საქართველოში 

დამოუკიდებელი და პროფესიული მედიის განვითარებაში. აქ 

გაანალიზებულია ქართული მედიის ყველა ის პრობლემა, რომელიც 

2003-2013 წლებში არსებობდა და რაც ნაწილობრივ დღესაც არსებობს. 

კვლევაში ასევე აღნიშნულია ის, თუ რა უნდა გააკეთოს ქართულმა 

მედიამ, რომ არსებული პრობლემები აღმოფხვრას. ანგარიშში 

წარმოდგენილია კვლევის კომპონენტის შედეგების ანალიზი, რაც 

საშუალებას მოგვცემს დავინახოთ თუ როგორ აღიქვამს ქართულ 

მედიასა და პოლიტიკურ კრიზისებს სამოქალაქო სექტორი. 

          ნაშრომის მეორე თავში განხილულია საქართველოს უახლესი 

ისტორია ვარდების რევოლუციით დაწყებული, რაც იმის ნათელი 

მაგალითია, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენო მედიასივრცე 

პოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად. 2003-2013 წლების 

მანძილზე დიდი ქარტეხილები გადახდა საქართველოს, მაგრამ 

„ვარდების რევოლუციის“ შედეგად დამკვიდრებული რეჟიმის 

განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველო იქცა 

მრავალი საეჭვო ექსპერიმენტის პოლიგონად, დაიწყო „ახალი 

მენტალობის“ აქტიური დანერგვა, საგარეო პოლიტიკაში კი 

საქართველოს ვითომ დემოკრატიული რევოლუციების 

გამავრცელებლის როლი მიენიჭა.  ნაშრომის ამ ნაწილში, 
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მნიშვნელოვანი ადგილი უჭურავს მსჯელობას, თუ როგორ აშუქებდა 

ქართული მედია ვარდების რევოლუციის პროცესს. ვარდების 

რევოლუცია ასევე განხილულია, როგორც გარედან დაგეგმილი 

მოვლენა. 

          ნაშრომის მესამე თავში განხილულია აგვისტოს ნანგრევებში 

იმიტირებული აგრესია, აგვისტოს ომის თემა ქართული და უცხოური 

მედიის ობიექტივში. 2008 წლის აგვისტოში სამხრეთ კავკასიაში 

მიძინებულმა, ან როგორც ხშირად ამბობენ, „გაყინულმა კონფლიქტმა“ 

ცივი ომის განახლების და მრავალი სხვა, დიდი ხნის მივიწყებული და 

წარსულში დარჩენილი პრობლემის დაბრუნების, ახალი 

გამოწვევებისა და საფრთხეების განცდა გაუჩინა ბევრ პოლიტიკოსს, 

ჟურნალისტსა და მკვლევარს. აგვისტოს ხუთდღიანი ომის დროს და 

მის შემდგომ პერიოდში მსოფლიო მედიაში დომინანტი პოზიციები 

დაიკავა სტატიებმა, სადაც საერთაშორისო საფრთხეებზე იყო 

გაკეთებული აქცენტი. აგვისტოს ომი სააკაშვილის მმართველობის, 

ინსცენირების მისეული ხელოვნების ზენიტი იყო. სამხრეთ ოსეთი და 

აფხაზეთი კი მხოლოდ დაკარგული ან ოკუპირებული ტერიტორიებია, 

მიწის ნაკვეთები, მასზე ომამდე და ომის შემდეგ მცხოვრები 

ადამიანების, მათი ბედ-იღბლის გარეშე. 

          ნაშრომის მეოთხე თავში განხილულია ნაციონალური რეჟიმის 

გზა ვარდებიდან ცოცხებამდე. 2003 წლის „ვარდების რევოლუციის“ 

გზით ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, სააკაშვილი განებივრებული 

იყო დასავლეთის ქებით, თუმცა გადამწყვეტი არჩევნების წინ მისი 

დიდების შარავანდედი გაქრა. პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო 

არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, როდესაც საქართველოს მთავრობას 

წლების განმავლობაში პირველად გამოუჩნდა სერიოზული 
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მოწინააღმდეგე, ქვეყანა პატიმრების წამების ამსახველი 

ვიდეომასალით გამოწვეულმა სკანდალმა შეძრა. ამ თავში ფართოდაა 

წარმოდგენილი დასავლური ბრენდ მედია ორგანიზაციების 

გამოხმაურება აღნიშნულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. 

          მედია სხვა პროდუქტისგან იმით განსხვავდება, რომ 

კომერციული ფუნქციის გარდა საზოგადოების ინტერესების დაცვაც 

ეხება და პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირებულობა. 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში მედიის ეს ფუნქციაა წამყვანი. ისეთი 

მემკვიდრეობის შემდეგ, როგორშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ალბათ ძნელია 

მოკლე დროში მედიის თავისუფლების მიღწევა. საბჭოთა კავშირის 

ბაზრიდან თავისუფალ ბაზარში გადავაბიჯეთ და დღევანდელი 

მედია-სუბიექტების დიდი ნაწილი კორუმპირებულია. კორუფციისკენ 

უბიძგებს სახელმწიფო, ოღონდ ეს არ გამოიხატება სახელმწიფოს 

კონტროლით. მედია-სუბიექტები, განსაკუთრებით კი ტელევზიები 

დამოუკიდებელი იურიდიული სუბიექტები არიან, რომელთა ბედსაც 

კერძო მესაკუთრე ან ბორდი წყვეტს, ბორდი კი უმრავლეს 

შემთხვევაში სახელმწიფოს მიერ არის დაკომპლექტებული. ამიტომ, 

სანამ სახელმწიფოში არ იქნება თავისუფალი ბიზნესი, შეუძლებელია, 

სახელმწიფოს ჩარევის (პირდაპირ ან ირიბად) გარეშე მედია-

სტრუქტურების ფუნქციონირება. თუმცა, როდესაც ვსაუბრობთ 

მედიის დამოუკიდებლობაზე და მის თავისუფლებაზე, არსებობს 

მეორე მოსაზრებაც, რომ მედია ზედმეტადაც კი თავისუფალია. 

ჩვენთან, სამწუხაროდ, შეიძლება მაქსიმალურად თავისუფალი იყოს 

ესა თუ ის ორგანო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის მაღალი 

ხარისხისაა. აღსანიშნავია, რომ ისეთ პატარა ბაზარზე, როგორიც 

საქართველოა, სავარაუდოდ, ძნელია კარგი ხარისხი ადვილად 

ჩამოყალიბდეს, რადგან ხარისხი ყალიბდება დიდ კონკურენციაში. 
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კონკურენცია კი პატარა ბაზარზე არ არის. საზოგადოების ხარისხი არ 

უნდა ახდენდეს მედიაზე გავლენას, პირიქით, მედია უნდა 

ცდილობდეს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას,  დაბალი 

ხარისხის მედია დაბალ საზოგადოებრივ ცნობიერებას აყალიბებს.  

          იმისათვის, რომ ჯერ შემცირდეს, ხოლო საბოლოოდ, შეწყდეს 

ზეწოლა მედია საშუალებებზე ორი მთავარი რამ არის საჭირო. პირველ 

რიგში, ძლიერი შეგრძნება ჟურნალისტური ეთიკისა. ეს მოითხოვს, 

რომ ჟურნალისტებმა თავიანთი პროფესია დაინახონ, როგორც ძალიან 

მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი დემოკრატიისა; მეორე, 

მედიამფლობელებმა უნდა გაიაზრონ სოციალური პასუხისმგებლობა 

საზოგადოების წინაშე. არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი არიან 

საზოგადოებრივი თუ კერძო კომპანიების მფლობელები, მათ უნდა 

ესმოდეთ, რომ მათი მედიასაკუთრება არის იარაღი სანდო, ნამდვილი 

ინფორმაციის მიწოდებისა. ამ ფაქტორების მისაღწევად კარგი 

დასაწყისი იქნება საზოგადოებრივი განხილვები 

მედიამდგომარეობისა საქართველოში, რათა საზოგადოებამ დაინახოს 

ჟურნალისტების სამუშაო სტანდარტების პრობლემები და 

ტენდენციები, რომლებსაც მედიამფლობელები ამჟღავნებენ 

სხვადასხვა მიზნების მისაღწევად, მიზნებისა, რომლებიც არ ემთხვევა 

მათ უმთავრეს მიზანს, რეალური ინფორმაცია მიაწოდონ 

საზოგადოებას. თუ საზოგადოება სულ უფრო მეტად გააცნობიერებს 

ამ პრობლემებს, ანუ დაინახავს მათ შიგნიდან, პროფესიულ დონეზე, 

ეს შექმნის ძალიან ჯანმრთელ ზეწოლას ქართულ მედიაზე, რაც, 

საბოლოო ჯამში, გააუმჯობესებს მედიის მუშაობის ხარისხს და 

გააძლიერებს მის დამოუკიდებლობას. 
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          2003-2013 წლებში საქართველოში არსებული პოლიტიკური 

კრიზისების განხილვისას და კრიზისების ვითარებაში მედიის როლის 

ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა მთელი რიგი ფაქტორები, 

რომელებიც ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში მასმედიის როლის 

თავისებურებების შესახებ დედუქციური თუ ინდუქციური 

დასკვნების, ასევე რეკომენდაციების გაკეთების შესაძლებლობას 

იძლევა. 

          მასმედიის როლს პოლიტიკურ სისტემებში განსაზღვრავს არა 

მხოლოდ საკუთრივ, პოლიტიკური სისტემის ტიპი, არამედ მასზე 

დიდ ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკური, სოციალური თუ 

კულტურული სისტემებიც. 

სისტემებში განსაკუთრებული გავლენით სარგებლობს ტელევიზია, 

რადგან აუდიტორიისათვის იგი უფასოა, გაზეთებს კი, ნაკლები 

მომხმარებელი ჰყავს სიდუხჭირის გამო, რაც საზოგადოებრივი აზრის 

მონოპოლიზებას უფრო აადვილებს. ტელევიზიები ცოტაა, გაზეთები - 

ბევრი (რასაც  უსახსრობის გამო ბევრი ვერ იძენს). 

          მასმედიის, როგორც უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური 

ინსტიტუტის ფუნქციონირების მექანიზმი (ფორმა და შინაარსი) 

პირდაპირ კავშირშია არა ზოგადად, პოლიტიკურ სისტემაში მოქმედ 

ძირითად აქტორებს შორის პოლიტიკური ურთიერთქმედების 

პარადიგმასთან, არამედ, აქ გადამწყვეტ როლს ასრულებს 

პოლიტიკური რეჟიმის ფაქტორი. ანუ, ერთ ტრანსფორმირებად 

სახელმწიფოში მასმედიას პოლიტიკურ პროცესებზე უფრო რეალური 

ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია, ვიდრე მსგავსი ტიპის ქვეყანაში, 

გააჩნია ვინაა ხელისუფალი. 

          დასავლური პოლიტიკური სისტემებისაგან განსხვავებით, სადაც 

მედია ხელისუფლებისათვის უფრო საზოგადოებასთან 
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ურთიერთობის აწყობის საშუალებაა, საქართველოს მსგავს ქვეყნებში 

ის არის აგიტაციის, პროპაგანდისა და საზოგადოებრივი აზრით 

მანიპულირების საშუალება. 

საქართველოში ხელისუფლება მედიით უფრო არსებული რეჟიმის 

ლეგიტიმურობის დონის შენარჩუნებას ისახავს მიზნად, ოპოზიცია კი 

პირიქით, რაც პოლიტიკური რეკლამირების თუ სხვა ტექნოლოგიების 

მეშვეობით მიიღწევა. 

          საქართველოში მასმედია პოლიტიკური ბრძოლის იარაღია და 

შესაბამისად, მისი მონოპოლიზების სურვილი გაცილებით დიდია, 

ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. თითქმის ყველანაირი ტიპის 

რეჟიმებისა თუ პოლიტიკური სისტემის ხელისუფლება მედიის 

მარწუხებში მოქცევას ცდილობს, მაგრამ არა ისე, როგორც ვთქვათ, 

ყოფილი სსრკ-ს რეჟიმები. 

          საქართველოში აუდიტორია პოლიტიკას უფრო მეტად უყურებს, 

მაგრამ იგი ნაკლებად ესმის,რასაც ერთი მხრივ, ჟურნალისტების 

დაბალი პროფესიონალიზმი, მეორე მხრივ, მათი პოლიტიკური 

მოვლენების ზედაპირული გაშუქებით ან მიკერძოებული ანალიზით 

გამორჩეული მსოფლმხედველობა განაპირობებს. 

          დასავლეთში პოლიტიკოსები ფიქრობენ - რა ილაპარაკონ, 

ჟურნალისტები ლაპარაკობენ იმას, რასაც ფიქრობენ. საქართველოში 

ჟურნალისტებიც ფიქრობენ - რა ილაპარაკონ და ანგარიშს უწევენ 

პოლიტიკურ კონიუნქტურას, ელიტებს, ლიდერებს და ა.შ., მაგრამ არა 

საზოგადოებას. ისინი საზოგადოების ინტერესს ნაკლებად 

ითვალისწინებენ და უფრო მათ დაინტერესებას ცდილობენ. 

          საქართველოში მედია-დღის წესრიგს აწესებს არა საზოგადოება, 

არამედ პოლიტიკაში აქტიურად ჩართული აგენტები.არადა, 

ნებისმიერ განვითარებად სახელმწიფოში, დემოკრატიის 
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კონსოლიდაციის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა საზოგადოების 

მხრიდან მედიის დღის წესრიგის კონტროლია. 

          დიქტატურის პირობებში მასმედია ერთპარტიული სისტემის 

რუპორი იყო, რის ნათელ მაგალითსაც კომუნისტური რეჟიმი 

წარმოადგენდა. დემოკრატიულ ქვეყნებში სიტყვის თავისუფლება 

ცივილიზებული, დემოკრატიული სახელმწიფოს გარანტიაა, 

სახელმწიფო კი, მისი დაცვის გარანტი. ეს 

ურთიერთდამოკიდებულება კი,მედიასა და სახელმწიფოს შორის 

ურთიერთპასუხისმგებლობასაც განსაზღვრავს, რაც საბოლოო ჯამში 

საზოგადოების მიმართ პასუხისმგებლობაში უნდა აისახოს. ყველაზე 

დემოკრატიულ სახელმწიფოშიც კი თავისუფალი სიტყვა 

საზოგადოების არც ერთ ფენას არ ათავისუფლებს მორალური და 

ზნეობრივი პასუხისმგებლობისგან, არც მედიასაშუალებებს, რომელთა 

სრულყოფილი ფუნქციონირება დამოკიდებულია თავისუფლების 

ხარისხზე და არც თავად ხელისუფლებას, რომელიც მისი უპირველესი 

დამცველი უნდა იყოს.მოსახლეობის მიერ საქართველოს მედიის 

შეფასება არ არის პოზიტიური.  

          საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან სეგმენტს მიაჩნია, 

რომ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება შეზღუდულია და ისინი არ 

ენდობიან მედიას, განსაკუთრებით, ახალ ამბებს პოლიტიკის და 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ. უმეტესობას, ასევე, მიაჩნია, რომ 

მედია მიკერძოებულია და ხელისფლების ან ოპოზიციის ინტერესებს 

განმოხატავს. მიუხედავად ასეთი შეფასებებისა, მოსახლეობის 

უდიდესი ნაწილი სარგებლობს ქართული მედიით, განსკუთრებით 

ტელევიზიით. შეზღუდული პლურალიზმისა და მრავალფეროვნების 

პირობებში, მოსახლეობა არჩევანის გარეშეა დარჩენილი და უყურებს 

იმას, რაც ხელმისაწვდომია. ვისაც არჩევანი აქვს, ინტერენტისკენ 
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ინაცვლებს. ინტერენტი შეიძლება გახდეს ნიშა საგამოძიებო 

დამაკონტროლებელი ჟურნალისტიკისთვის და დააკმაყოფილოს 

მოთხოვნა დაბალანსებულ და მიუკერძოებელ მედიაზე, 

განსაკუთრებით თუ გავითვალიწინებთ, რომ საქართველოში 

ინტერნეტის მოხმარება იზრდება და არსებობს იმის შესაძლებლობა, 

რომ შეიქმნას ძლიერი ონლაინ მედია პლატფორმა, რომელიც 

მოიზიდავს ინტერნეტმომხმარებლების მზარდ ჯგუფს. ახალი 

ინტერნეტ-თაობა ის თაობაა, ვისთვისაც ბეჭდვითი გამოცემების 

კითხვა ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილს არ წარმოადგენს. ისინი 

ინფორმაციას უფრო ელექტრონული საშუალებებიდან იღებენ. 

შესაბამისად, ბეჭდური მედია საქართველოში, ისევე როგორც მთელ 

მსოფლიოში, დღეს უფრო რთულ ვითარებაშია. ინტერნეტის, 

განსაკუთრებით, მისი სოციალური მედიის ინსტრუმენტების უფრო 

აქტიურად გამოყენება, შეიძლება არსებული პრობლემების 

შემცირების და თავის გადარჩენის საშუალება გახდეს. საქართველოს 

მოსახლეობის აღქმით, ქართული მედია გაყოფილია სახელისუფლო 

და ოპოზიციურ მედიად. ერთი მხრივ, ეს შეიძლება თავად ქართული 

საზოგადოების პოლარიზების ამსახველი იყოს. მეორე მხრივ, უფროსი 

თაობა, რომელიც საბჭოთა ჟურნალისტიკის ტრადიციებსა და „ცივი 

ომის“ რიტორიკაზე გაიზარდა, მიჩვეულია მოსაზრებებზე 

დაფუძნებული ჟურნალისტიკისა და არა ფაქტებზე დამყარებული 

ჟურნალისტიკის მოხმარებას.ეს ჯგუფი, შესაძლოა უფრო 

კომფორტულად გრძნობდეს თავს ისეთი მედიის კითხვისა თუ 

ყურების დროს, რომელიც გარკვეულწილად ამ ტრადიციებს არ 

ღალატობს. თუმცა, საქართველოს მედიაორგანიზაციების მწირი 

ფინანსური შესაძლებლობების გამო, აუდიტორიის და ბაზრის კვლევა 

ძალზე იშვიათად ან საერთოდ არ ტარდება, რაც ხელს უშლის 
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მედიაორგანიზაციებს, განსაზღვრონ საკუთარი აუდიტორიის 

საჭიროებები. 

          დღეს, ქართული მედია რთული ამოცანის წინაშე დგას - მან 

ცვალებად რეალობაში საკუთარი ადგილი უნდა იპოვოს. თუ არ 

მოხდა ცვლილებებთან ადაპტაცია და ისეთი პრობლემების გადაჭრა, 

როგორიც პოლარიზება და საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის 

მისიის შეუსრულებლობაა, არსებობს საფრთხე, რომ საქართველოს 

მედიამ ხელდიან გაუშვას შესაძლებლობა, იქცეს სოციალური 

პასუხისმგებლობის მქონე მედიად, რომელიც მზად არის, გამოხატოს 

საქართველოს საზოგადოების ინტერესები. შეიძლება ითქვას, რომ 

“ვარდების რევოლუციის” წინა პერიოდში (2002-2003 წლები), 

ქართულმა მედიამ საერთო ჯამში, საკმაოდ კარგად გაართვა თავი 

საზოგადოების სამოქალაქო აქტივობის გაზრდის ფუნქციას, 

დასავლური ორიენტაციისაკენ სწრაფვას; შესაძლოა, ზედმეტი 

ილუზიაც შეუქმნა თავისთავსა და საზოგადოებასაც, რომ ისინი, 

ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების “საქმის კურსში” არიან 

(დეტალებისა და კულუარული ჭორების ჩათვლით), მაშინ, როცა ჩვენი 

ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების განმსაზღვრელი 

პროცესები, არც თუ იშვიათად, წყალქვეშა მდინარებით მიედინებოდა. 

მედიამ მოვლენებისთვის წინ გასწრებაც აიძულა საზოგადოებას და 

დიდი წვლილი შეიტანა “ვარდების რევოლუციაში”. “ვარდების 

რევოლუციის” შემდგომ პერიოდში ერთგვარად დამუხრუჭდა 

ქართული მედიის განვითარების პროცესი; ცენზურისა და 

თვითცენზურის გარდა, მხედველობაში გვაქვს პროფესიული დონის 

დაწევა; ეს, ჟურნალისტთა პროფესიული კადრების სხვა სფეროებში 

გადანაცვლების გარდა, ჩვენი აზრით, იმანაც განაპირობა, რომ ამ 

ეტაპზე მედია აღარ განიხილება ისეთ მნიშვნელოვან აქტორად, 
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როგორადაც “ვარდების რევოლუციის” წინა პერიოდში. ჯერჯერობით 

ჩვენში სამოქალაქო საზოგადოება არ მისულა იმ კონდიციამდე, რომ 

მასმედიას საზოგადოების ინტერესის გამოხატვა “აიძულოს”.  

          ამდენად, უსამართლობა იქნება რომ მედიას დავაკისროთ მთელი 

პასუხისმგებლობა პოლიტიზების მაღალი ხარისხის, საზოგადოების 

“ფხიზელი გუშაგის” ფუნქციის ვერშესრულების, საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ასპექტებისათვის გვერდის ავლის გამო. არ უნდა ვეცადოთ 

ილუზიის შექმნას, თითქოს ჟურნალისტს შეეძლოს თავისი 

დამქირავებლის, რედაქციას კი მეპატრონის ინტერესის იგნორირება. 

დემოკრატია, უპირველესად, არჩევანის თავისუფლების 

უზრუნველყოფაა. ქართული პრესაც, ჩვენი აზრით, მაშინ გადავა 

განვითარების უფრო მაღალ ეტაპზე, როცა შეიქმნება ჯანსაღი 

კონკურენციისა და პლურალიზმის გარემო და ფართო არჩევანის 

საშუალება მიეცემა არა მხოლოდ მედიამომხმარებელს, არამედ თავად 

მედიასა და ჟურნალისტებს. 

       ნაშრომის აპრობაცია: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის, ქართული ფილოლოგიის და მედია ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის დოქტორანტ მარიამ ადამაშვილის მიერ 

გამოქვეყნებული შრომების სია: 

სტატიები: 

1. „აურზაური სალხინეთში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ჟურნალი „ჟურნალისტური ძიებანი“, #15-16, გვ. 15-22, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი, 2015. 
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2. „სოციალური მედია. მისი როლი საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი 

„ჟურნალისტური ძიებანი“, #15-16, გვ. 23-35, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი, 2015. 

3. „ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე საქართველოში“. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“, #24, გვ. 56-61. 2013 

4. „სისხლიანი სპეცოპერაციები, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის 

ნაწილი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი 

„განათლება“, #3(14), გვ.64-69. 2015. 

5. „ნაციონალური რეჟიმის ეკლები“. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის  ჟურნალი „განათლება“, #3(14), გვ.70-75. 2015 

6. „მედიაზე კონტროლის მექანიზმები საქართველოში“. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის  ჟურნალი „განათლება“, #1(15), გვ.86-94. 

2016 

სამეცნიერო კონფერენციები: 

1. „მედიის კვლევის ანგარიში“. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის 

სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო პრაქტიკულ-სამეცნიერო 

კონფერენცია. რუსთავი, 4 ივნისი, 2016. 

2. “2011 წლის 26 მაისი და აქცია ბელა-ჩაოს ფონზე“. სტუ-სა და 

საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის მეხუთე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 17  

ივნისი, 2016 წელი. თბილისი, საქართველო. 

3. „აგვისტოს ნანგრევებში იმიტირებული აგრესია“. სტუ-სა და 

საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის მეხუთე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 17  

ივნისი, 2016 წელი. თბილისი, საქართველო. 



30 
 

4. „პიარი, როგორც პოლიტიკური პროცესების განუყოფელი ნაწილი“. 

სტუ-სა და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის მეხუთე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 17  

ივნისი, 2016 წელი. თბილისი, საქართველო. 

სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ქართული ფილოლოგიის და 

მედია ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საგამოცდო კომისიაში 

დისერტაციის თემაზე დაცულ იქნა ორი სემინარი და სამი კოლოქვიუმი: 

1. ვარდების რევოლუცია ქართულ მედიაში. (02.02.2016) 

2. თანამედროვე მედია და კრიზისის საკითხები საერთაშორისო და 

ადგილობრივი კვლევების მიხედვით. (11.02.2015) 

3. სოციალური მედიის როლი საოზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში. (11.02.2015) 

4. 2008 წლის აგვისტოს ომი. (6.07.2015) 

5. ეკლესია და სახელმწიფო. (6.07.2015) 


