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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე ნაშრომი იკვლევს პოლიტიკური ძალადობის ფორმების (სელექციური, 

მასობრივი) გამოყენების ეფექტურობის ხარისხს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში.  კვლევის ფარგლებში განხილულია აღნიშნული თემის ირგვლივ 

არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა, კვლევები, მოსაზრებებლი და აკადემიური 

სტატიები. ნაშრომის მიზანია იმის ჩვენება თუ რა შემთხვევაში იყენებს სახელმწიფოს 

მეთაური პოლიტიკურ ძალადობასა და  პოლიტიკური ძალადობის რომელი მეთოდის 

(სელექციური, მასობრივი) გამოყენება არის უფრო მეტად ეფექტური და 

შედეგზეორიენტირებული.  

კვლევის ფარგლებში გაეცა საკვლევ კითხვას პასუხი, რომ სელექციური და მასობრივი 

ძალადობა სამოქალაქო პირებზე ამბოხებულების დასამარცხებლად შესაძლოა 

ეფექტიანი აღმოჩნდეს გარკვეული პირობების გათვალისწინებით. კერძოდ, 

სელექციური ძალადობის ფორმის შემთხვევაში, ძალადობა ეფექტურია ერთის მხრივ 

მაშინ, როდესაც მოსახლეობა, რომლისგანაც აჯანყებულები ელოდებიან მხარდაჭერას, 

არის მცირერიცხოვანი და მეორის მხრივ ტერიტორია, სადაც ამბოხებულები 

მოქმედებენ არის კონტროლირებადი, ხოლო მასობრივი ძალადობის ფორმის 

გამოყენება შედეგზეორიენტირებულია მაშინ, როდესაც მოსახლეობა, რომლისგანაც 

აჯანყებულები ელოდებიან მხარდაჭერას, არის მცირერიცხოვანი; ტერიტორია, სადაც 

ამბოხებულები მოქმედებენ არის შეზღუდული და გარე თავშესაფარი და მიწოდება არ 

არსებობს.  

ნაშრომში გამოყენებულია კვლევის თვისებრივი მეთოდოლოგია. მოცემული კვლევა 

Case Study და Comparative Case Study ანალიზის მეთოდებს იყენებს ფილიპინებისა და 

მიანმარის მაგალითებზე სელექციური და მასობრივი პოლიტიკური ძალადობის 

ფორმების ეფექტურობის ხარისხის განსაზღვრისათვის.  
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ნაშრომში განისაზღვრა ფილიპინებსა და მიანმარიში პოლიტიკური ძალადობის 

ფორმების (სელექციური, მასობრივი) გამოყენების ეფექტურობა და 

შედეგზეორიენტირებულობა. გამოიკვეთა ძალადობის თითოეული ფორმის 

ნაკლოვანი და უპირატესი მხარეები და ის პირობები, რომელთა არსებობის 

შემთხვევაშიც არის ეფექტური თითოეული ძალადობის ფორმის გამოყენება. კვლევის 

შედეგებმა ცხადყო, რომ ძალადობის სელექციური ფორმა ეფექტურია 

მცირერიცხოვანი მოსახლეობისა და კონტროლირებადი ტერიტორიის შემთხვევაში, 

ხოლო ძალადობის მასობრივი ფორმა შედეგზეორიენტირებულია მცირერიცხოვანი 

მოსახლეობისა და შეზღუდული ტერიტორიის არსებობის შემთხვევაში. აგრეთვე, 

მხარდაჭერის არარსებობის დროს.  

This master thesis explores the effectiveness degree of the use regarding to the frames of  

political violence (selective, mass) in decision making process.  The research examines the 

scientific literature, researches, opinions and academic articles about the topic. The purpose of 

the thesis is to reveal in which case the head of the state uses political violence and what kind 

of method (selectiv, mass) is more efective and consequental. 

Within the range of the thesis a research question was answered that selective and mass 

violence could be effective for defeating the rebels on civilians, taking into consideration 

certain conditions. In particular, in the case of selective violence, violence is effective, on the 

one hand, when the population, from which the rebels are waiting for support, is a small and, 

on the other hand, territorial area where the rebels act is controlled, whereas, the use of 

massive violence is consequentive, when the population from which the rebells are waiting 

for support is small, the area where the rebels act is limited and outside shelter and supply are 

not provided. 
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A qualitative methodology of research is used in this thesis. This research uses Case Study and 

Comparative Case Study methods to analyze the effectiveness of selective and mass political 

forms on the examples of Philippine and Myanmar. 

In this work, it is determined the effectiveness and consequentialness of the use of political 

violence (selective, mass) in Philippines and Myanmar. The defects and predominant sides of 

each form of violence have been identified and the conditions in which the effective use of 

each violence is used. The results of the research have shown that the selective form of 

violence is effective in the case of the small population and the controlled area, and the massive 

form of violence is the result of a small population and limited area. At the same time, in the 

absence of support. 

საიდენტიფიკაციო სიტყვები: პოლიტიკური ძალადობა, პოლიტიკური ძალადობის 

ფორმები, ძალადობის სელექციური ფორმა, ძალადობის მასობრივი ფორმა, 
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მადლობა 

განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემი ნაშრომის აკადემიურ 

ხელმძღვანელს, პროფესორ ბატონ ზურაბ ჭიაბერაშვილს საინტერესო რჩევებისა და 

შეხედულებების გაზიარებისათვის, ასევე დათმობილი დროისა და გაწეული 

დახმარებისათვის.  

ამავდროულად, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემი ნაშრომის აკადემიურ 

თანახელმძღვანელს, მოწვეულ მასწავლებელს, ქალბატონ ლია გელაშვილს 

(მაგისტრი), ვინც კრიტიკული რჩევებითა და მითითებებით მნიშნელოვანი დახმარება 

აღმომიჩინა კვლევის ყველა ეტაპზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


