
 

ჟურნალისტები პოლიტიკაშიჟურნალისტები პოლიტიკაშიჟურნალისტები პოლიტიკაშიჟურნალისტები პოლიტიკაში    

 

ბოლო დროს, ჟურნალისტები 

პოლიტიკაში ხშირად ინაცვლებენ. 

გაპოლიტიკოსებულები კი, თავიანთი 

გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებლობას 

ხელისუფლებას აკისრებენ. ამის 

მაგალითია სამი წლის წინ ”რუსთავი 2”-

ში მომხდარი ფაქტი. მაშინ, პროტესტის 

ნიშნად  ტელევიზია რამდენიმე 

წამყვანმა სახემ დატოვა. მთვარ 

მიზეზად, ხელისუფლების მიერ მათზე 

კონტროლის დამყარების მცდელობა დაასახელეს.  ჟურნალისტიკიდან წასვლის 

შემდეგ მათ ძალები პოლიტიკაში მოსინჯეს,  თუმცა გადაწყვეტილებამ არ 

გაამართლა და კვლავ ძველ პროფესიას დაუბრუნდნენ. ნათია ლაზაშვილის და ნანა 

ლეჟვას თქმით, პოლიტიკაც არ აღმოჩნდა ის სფერო, სადაც შეიძლებოდა მათ 

გამოსავალი ეპოვათ. 

განსხვავებული სიტუაციაა ,,იმედის” ყოფილი ჟურნალისტების შემთხვევაში. მათი 

პოლიტიკაში წასვლა ტელეკომპანიის დახურვვით იყო გამოწვეული. ისინი 

მიიჩნევენ, რომ არიან ჟურნალისტები, რომელთაც ჟურნალისტიკაში თავიანთი 

სათქმელი ბოლომდე ვერ თქვეს.  

ამ საკითხთან დაკავშირებით, გიორგი ახვლედიანი ამბობს, რომ ჟურნალისტიკა 

კარგი პროფესიაა, მაგრამ, როცა აშკარად გებრძვიან, პირს გიკერავენ და ტელევიზიას 

გიხურავენ, ვერ გაჩერდები.  

”მით უმეტეს, როცა ხედავ რა ხდება ირგვლივ და რა სიტუაციაა ქვეყანაში. ჩვენ მეტი 

გამოსავალი არ დაგვიტოვეს, ამიტომაც,  შევუერთდით გიორგი თარგამაძის 

გადაწყვეტილებას, რათა  ჩვენ ჩვენი სათქმელი გვეთქვა, არა ჟურნალისტიკაში, 

არამედ უკვე- პოლიტიკაში”, - აცხადებს ახვლედიანი.  

ახლახანს ქრისტიან დემოკრატებს ინგა გრიგოლიაც შეუერთდა, რომელიც 

ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე მათი სიის  ნომერი პირველი 

კანდიდატი იქნება. 

,,ჟურნალისტი პოლიტიკაში არაფრისდიდებით არ წავა მანამ, სანამ ტელევიზიაში  

თავისი საქმის კეთების საშუალება ექნება. ქართულ მედიასივრცეში აღარ არსებობს 

დამკვეთი, რომელიც ყველაზე ცნობილ ჟურნალისტს, ამა თუ იმ ტელევიზიაში თავის 

ეთერს დაუთმობს და მისთვის მისაღებ ხელფასსაც გადაუხდის. რაც შემეხება მე, 

წამოვედი მაშინ, როცა მივხვდი, რომ აღარ მინდოდა ვყოფილიყავი ნეიტრალური. 

ასეთი პოზიციის დაცვა მიწევდა იმიტომ, რომ ჟურნალისტს ორივე მხარესთან 

ესაჭიროება მუშაობა. აღარ ვაპირებ ნეიტრალიტეტის დაცვას. გამიჩნდა 

პოლიტიკური ინტერესი და მზად ვარ, ჩავერთო პოლიტიკურ ბრძოლაში. ყელში 

ამომივიდა ასეთი სიტუაცია და მინდა, ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში  

დიდი წვლილი შევიტანო. ეს არის, ძირითადად, ჩემი მოტივაცია”, - აცხადებს 

გრიგოლია. 

გრიგოლიას პოლიტიკაში წასვლასთან დაკავშირებით აზრი ორად გაიყო, ზოგს 

მოსწონს მისი გადაწტვეტილება, ზოგი კი აგრესიულად ეკიდება, ამასთან 

დაკავშირებით, პირველ რიგში, ჟურნალისტები მსჯელობენ: 



 ,,ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოში ყველაზე სარფიანი საქმე პოლიტიკაა. ამ 

ხელისუფლებამ საყვარელი საქმის კეთების საშუალება უამრავ ადამიანს წაართვა.  

ჟურნალისტები პოლიტიკის ეპიცენტრში ტრიალებენ და მათი პოლიტიკაში წასვლა 

ჩვეულებრივი ამბავია”, - ამბობს ჟურნალისტი ლუბა ელიაშვილი. მისგან 

განსხვავებით, მედიის ერთ-ერთი აქტიური კრიტიკოსი და პუბლიცისტი სანდრო 

ნავარიანი ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამს:  

,,ეს ტენდენცია იმის ნიშანია, რომ საქართველოში დაბალი დონის ჟურნალისტიკა 

არსებობს. ქვეყანაში არ არიან პროფესიონალები. ხშირად ამ  პროფესიას წარმატების 

მისაღწევად იყენებენ. მათი მიზანია,საზოგადოებამ  გაიცნოს, რაც შემდგომში 

წინსვლას გაუადვილებთ. ხოლო, ვისაც უნდა, რომ ჟურნალისტიკაში  მწვერვალებს 

მიაღწიოს, ის არასოდეს საკუთარ პროფესის სხვა პროფესიაზე გაცვლის. ვინც 

პოლიტიკაში მიდის, მან საკუთარი თავი ამოწურა ჟურნალისტიკაში და მეტი 

აღარაფრის გაკეთება შეუძლია. იგივე შეიძლება ითქვას გრიგოლიაზეც. მან 

ჟურანალისტიკაში თავი ბრტყელ-ბრტყელი ლაპარაკითა და ხელების ქნევით  

დაიმკვიდრა. როგორც ჩანს, მეტს ვეღარაფერს იზამდა ამ სფეროში”, - აღნიშნავს 

ნავერიანი. 

 

ია აივაზაშვილიია აივაზაშვილიია აივაზაშვილიია აივაზაშვილი    

    
 


