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შესავალი 

 

 

ანტიდასავლური და პრორუსული დეზინფორმაცია საქართველოში წლებია აქტიურად 

ვრცელდება. აღნიშნული ანგარიშის მიზანია, გამოიკვლიოს დეზინფორმაციის გამავრცელებელი 

საშუალებების გზავნილები და მკითხველს გააცნოს მათ დისკურსში არსებული ტენდენციები, 

როგორც ქვეყნის საგარეო, ისე საშინაო პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. 

 

ანგარიში მიმოიხილავს ანტიდასავლური და პრორუსული დეზინფორმაციის გზავნილებს 2019 

წლის დეკემბრიდან 2020 წლის თებერვლის პერიოდში. მონიტორინგის ფარგლებში მოხვდა 6 

ონლაინ მედია და 6 Facebook-გვერდი, რომლებიც შეირჩა “საქართველოს რეფორმების 

ასოციაციის“ პროექტ „ფაქტ-მეტრის“ მედიის რეგულარული მონიტორინგის ფარგლებში. საერთო 

ჯამში, დამონიტორინგდა 521 მასალა (სტატია, ვიდეო, ფოტო, Facebook-პოსტი) საიდანაც ანგარიშში 

მოხვდა 193 მედია პროდუქტი. ნაშრომში მიმოხილულია ის მასალები, რომლებიც ყველაზე მეტად 

გამოიკვეთა პრორუსული და ანტიდასავლური მედიის დისკურსში და რომლებიც კამპანიურად 

ვრცელდებოდა. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა რვა ძირითადი მიმართულება, რომლის 

ფარგლებშიც ანტიდასავლური და პრორუსული დეზინფორმაცია ვრცელდებოდა. 

 

სოციალურ ქსელში დეზიფორმაციის გავრცელების მასშტაბის გასაზომად გამოყენებულია 

Facebook-ის ანალიტიკური ხელსაწყო CrowdTangle. 
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ძირითადი მიგნებები 

 

 

 

ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 მიგრანტების და მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამო ევროპაში სავალალო 

კრიმინალური მდგომარეობაა, რაც ევროპის მულტიკულტურალიზმის შედეგია. 

 ევროპაში მიგრანტების მაღალი რაოდენობის გამო დემოგრაფიული სურათი მკვეთრად 

შეიცვლება. 

 საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება მიგრანტების მასიურ შემოსვლას გამოიწვევს. 

 ევროპაში ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა მიმდინარეობს და ევროპის მხარდაჭერით, იგივე 

ხდება საქართველოშიც. 

 დასავლეთი ზნეობრივი დეგრადაციის წყაროა, რუსეთი კი ტრადიციული ფასეულობების 

დამცველი. 

 ევროკავშირში ევროსკეპტიკოსი ძალები ძლიერდებიან და გაერთიანება დაშლის პირასაა. 

 ბრიტანეთი ზეიმობს ევროკავშირიდან გამოსვლას, საქართველო კი გაწევრიანებას ფუჭად 

ცდილობს. 

 ვიზალიბერალიზაცია არაფრისმომცემი და ანტიქართულია. 

 საქართველოს მთავრობა მოსახლეობას ატყუებს, რადგან ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ვერ 

გახდება. 

 საქართველოს ეკონომიკა საბჭოთა კავშირის დროს უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე 

ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში. 

დეზინფორმაცია სამიზნეების მიხედვით 
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 ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს მხოლოდ ცალმხრივ ვალდებულებებს აკისრებს 

და მას პრაქტიკული სარგებელი არ მოაქვს.  

 აფხაზები და ოსები ქართველებთან ერთად კვლავ ცხოვრებას არა ევროპული, არამედ 

„ქართული საქართველოს“ მშენებლობის შემთხვევაში ისურვებენ.   

 ევროკავშირი თავად არის არადემოკრატიული და არასამართლიანი გაერთიანება. 

 ევროკავშირი საქართველოს მთავრობას აშანტაჟებს და ოპოზიციას უჭერს მხარს. 

NATO-ის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 საქართველოს NATO-ში გაწევრიანება ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალზე 

ავტომატურად უარის თქმას გამოიწვევს. 

 NATO-ში გაწევრიანების უტოპიურ იდეას საქართველოს ეროვნული ინტერესები ეწირება. 

 საქართველოში NATO-ის სწავლებები რუსეთის პროვოცირებაა. 

 რუსეთთან შედარებით, NATO სუსტი გაერთიანებაა, ამიტომ საქართველომ სამხედრო 

მიუმხრობლობა უნდა გამოაცხადოს. 

აშშ-ის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 აშშ საქართველოს შიდა საქმეებში ერევა.  

 აშშ-ს საქართველოში არა რეალური დემოკრატია, არამედ მისი იმიტაცია სჭირდება. 

 აშშ-ს საქართველოში ისეთი პოლიტიკური ძალა სჭირდება, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ 

პროვოკაციებს განახორციელებს.  

 ანაკლიის პორტი საქართველოზე აშშ-ის მიერაა თავსმოხვეულია და ქვეყნის ინტერესების 

საწინააღმდეგოდაა მიმართული. 

 აშშ, ისევე როგორც NATO, აგრესიული საერთაშორისო აქტორი და არასანდო მოკავშირეა, 

რომელიც საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ განაწყობს.  

 უკრაინის 2014 წლის რევოლუცია წინასწარ დაგეგმილი და ამერიკული ძალების მიერ 

ორგანიზებული იყო. 

 აშშ ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის მხარდამჭერია. 

რუსეთის მხარდამჭერი პროპაგანდა 

 საქართველოს მთავარი პარტნიორი რუსეთი უნდა გახდეს. 

 დასავლეთს მოლაპარაკების მაგიდასთან საქართველოსა და რუსეთის შუამავლების გარეშე 

დასხდომის ეშინია და თბილისს მოსკოვთან პირდაპირი მოლაპარაკების საშუალებას არ 

აძლევს. 

 ჟენევის მოლაპარაკებების ნაცვლად, საქართველომ რუსეთთან პირდაპირი დიალოგი უნდა 

დაიწყოს.  

 საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო 

ორგანიზაციები ამწვავებენ, რომელთა მიზანიც რუსეთთან მარადიული დაპირისპირების 

შენარჩუნებაა. 

 კავკასიაში არსებული კონფლიქტები აშშ-ის გაღვივებულია და მათი მოგვარების 

ერთადერთი გზა რუსეთთან ალიანსშია.  

 მკვეთრად დასავლური არჩევანის გამო საქართველო მრავალჯერ დაისაჯა, ამიტომ 

საქართველო დასავლეთის მონური, კოლონიური მორჩილებიდან უნდა გამოვიდეს. 

 რუსეთთან ალიანსი მნიშვნელოვანია ირანიდან და თურქეთიდან მომავალი საფრთხეების 

გასანეიტრალებლად.  

 დასავლეთის სანქციები და ზეწოლა რუსეთზე ვერ მოქმედებს. 

 რუსეთის ოკუპანტად მოხსენიება უსამართლოა, რადგან აშშ-მა დემოკრატიის გავრცელების 

ლოზუნგით მრავალი ქვეყანა გაანადგურა. 
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 საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, რუსეთი ოკუპანტი არაა და ეს ბრალდება 

ცილისწამებაა. 

 1921 წლის საბჭოთა ოკუპაციით ბოლშევიკურმა რუსეთმა საქართველო ლიბერალური 

აჯანყებისგან იხსნა. 

 საბჭოთა სოციალისტურ საქართველოში არ არსებობდა ტერიტორიული მთლიანობის 

პრობლემა და მოქალაქეები უკეთ ცხოვრობდნენ. 

ანტითურქული დეზინფორმაცია და რუსული ოკუპაციის ნიველირების მცდელობა 

 თურქეთს რუსეთის მსგავსად მიტაცებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და თუ თურქეთს არ 

ვებრძვით, არ უნდა ვებრძოლოთ რუსეთსაც და პირიქით. 

 თუ ერდოღანი სირიაში გაიმარჯვებს, შემდეგ ყურადღებას აჭარაზე გადმოიტანს და მის 

მიტაცებასაც შეეცდება. 

 აჭარის თურქეთისგან დასაცავად რეგიონში რუსული ბაზები უნდა განთავსდეს. 

 აჭარაში თურქული ინვესტიციები თურქული ფინანსური ექსპანსიის ნაწილია და მისი 

დაბალანსება რუსული ინვესტიციებით უნდა მოხდეს. 

 ყარსის ხელშეკრულებას მალე ვადა გაუვა და თურქეთი აჭარის მიერთებას შეეცდება. 

 თურქი მესხების საქართველოში დაბრუნების პოლიტიკა თურქეთისთვის გავლენის 

გაძლიერების ფარული იარაღია. 

მიგრაციის საკითხების საფრთხედ წარმოჩენის კამპანია 

 აშშ-ირანს შორის არსებული დაპირისპირების გამო, საქართველოში მალე ნახევარი მილიონი 

ირანელი მიგრანტი შემოვა. 

 გაეროს გლობალური მიგრაციის პაქტის ხელმოწერის შემდეგ (2018) საქართველოში აზიისა 

და აფრიკის ღარიბი ქვეყნებიდან უამრავი მიგრანტი შემოვა. 

 აზიელები საქართველოში ფინანსურ და დემოგრაფიულ ექსპანსიას ეწევიან, ამიტომაც 

საიმიგრაციო რეგულაციები უნდა გამკაცრდეს.  

დეზინფორმაცია საერთაშორისო მოვლენებზე 

 მალაიზიური ბოინგის ჩამოგდების რუსეთზე დაბრალება ანტირუსული ისტერიის ნაწილია. 

 დასავლეთი ისტორიის გადაწერასა და დიადი ლიდერების, სტალინისა და პუტინის, 

დაკნინებას ცდილობს. 

 სსრკ-ის პოლონეთში შეჭრა გამართლებული იყო და ევროპარლამენტის მიერ                        

მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტთან დაკავშირებით მიღებული რეზოლუცია სამარცხვინო 

ტყუილია. 

 ნაციზმზე გამარჯვებას არა აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთს, არამედ სსრკ-ს უნდა ვუმადლოდეთ. 

 ვლადიმერ პუტინი ცდილობს მეორე მსოფლიო ომის შესახებ მსოფლიოს რეალური ისტორია 

გააცნოს, დასავლეთი კი ყალბ ინფორმაციას ავრცელებს. 

 ფაშიზმზე და ნაციზმზე გამარჯვებას მსოფლიო წითელ არმიას უნდა უმადლოდეს.  

 ხანგოშვილისა და სკრიპალების საქმეებში რუსეთის დადანაშაულება რუსოფობიის ნაწილია 

და რეალური მტკიცებულებები არ არსებობს. 

 ზელიმხან ხანგოშვილი ტერორისტი და მოსკოვის ტერაქტების ერთ-ერთი ორგანიზატორი 

იყო. 

 რუსეთთან კარგი ურთიერთობები დიდ ეკონომიკურ სარგებელს მოგვიტანს (მონღოლეთის 

მაგალითი), მასთან დაპირისპირება კი - ზარალს (ლატვიის მაგალითი). 

 ევრომაიდანი ობამამ, ბაიდენმა და სააკაშვილმა მოაწყვეს, ხოლო მომიტინგეებს სააკაშვილის 

ჩაყვანილი ქართველი სნაიპერები ესროდნენ. 
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 აშშ-ირანის დაპირისპირებაში დამნაშავე აშშ-ია, რომელმაც ირანელ გენერალს ტერაქტი 

მოუწყო. 

 ამერიკელები დასუსტდნენ და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონიდან გარბიან, ხოლო 

საერთაშორისო პოლიტიკა მრავალპოლუსიანი ხდება და რუსეთი უკვე ამერიკულ სამხედრო 

გემებსაც ავიწროვებს. 

 ირანის პრეზიდენტი საქართველოს ირანის ტერიტორიად განიხილავს და მის დაბრუნებას 

აპირებს. 

 საქართველოს მიერ ვენესუელაში გუაიდოს მხარდაჭერა, ნაცვლად მადუროსი (რომელიც 

აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს), ქართული დიპლომატიის მარცხია. 

ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებზე მიმართული დეზინფორმაცია 

 საარჩევნო ცვლილებების ჩავარდნაში დამნაშავე ოპოზიციაა და მაჟორიტარული სისტემა 

პროპორციულზე უკეთესია. 

 ვაჟა გაფრინდაშვილის შემთხვევა აშშ-ის მიერ დაგეგმილი პროვოკაციაა. 

 2019 წლის ოქტომბერში საქართველოზე განხორციელებულ კიბერშეტევაში რუსეთის 

სამხედრო დაზვერვის სამსახურის („გრუ“) დადანაშაულება დასავლეთის მიერ გამოგონილი 

სიყალბეა. 

 კიბერშეტევა აშშ-მა განახორციელა და დავით გარეჯის თემის გადასაფარად გამოიყენა. 

 

დეზინფორმაცია სამიზნეების მიხედვით 

 

დეზინფორმაცია გამავრცელებელი წყაროების მიხედვით 
                P.S. ანგარიშში არ არის ასახული წყაროები რომლებიც Facebook-მა აპრილის ბოლოს წაშალა 
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ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

საქართველოში რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ამოცანა მოქალაქეებში 

ევროკავშირის მიმართ უარყოფითი განწყობების გაღვივებაა. მონიტორინგის პერიოდში 

დეზინფორმაციის გამავრცელებელი საშუალებები ევროკავშირის უარყოფითად წარმოსაჩენად 

სხვადასხვა თემას იყენებდნენ, მათ შორის, ევროკავშირის საემიგრაციო პოლიტიკას, სექსუალურ 

უმცირესობებთან დაკავშირებულ საკითხებს, ბრექსიტს, საქართველოს ევროკავშირთან 

თანამშრომლობის ინსტრუმენტებსა და მიღწეულ შედეგებს.  

 

ევროკავშირის საემიგრაციო პოლიტიკა 
 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, 

რომლებიც ევროკავშირის უარყოფით კონტექსტში 

წარმოსაჩენად ანტიმიგრანტული შინაარსის მასალას 

ავრცელებდნენ: გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“, 

„ალტ-ინფო“, Facebook-გვერდი „დედაქალაქი“, Facebook-

გვერდი „კარდჰუ“, Facebook-გვერდი „ანტი-პარადოქსი“.  

 

ევროპაში მიგრაციის კრიზისის შემდეგ რუსული დეზინფორმაცია ევროკავშირის 

დისკრედიტაციისთვის მიგრანტების საკითხს საკმაოდ ხშირად იყენებს. საქართველოს 

შემთხვევაშიც, პრორუსული და ანტიდასავლური მედია სიტუაციის გაზვიადებითა და შეცდომაში 

შემყვანი ინტერპრეტაციით, ევროკავშირის საემიგრაციო პოლიტიკას ევროპის მთავარ საფრთხედ 

წარმოაჩენს. მონიტორინგის პერიოდში აღნიშნული მედიები აქცენტს, ძირითადად, ევროპაში 

მიგრანტების მიერ დანაშაულების ჩადენის მაღალ სტატისტიკაზე აკეთებდნენ და ამით ევროპაში 

არასტაბილურობის სურათის შექმნას ცდილობდნენ: „გერმანელები შოკში არიან: მერკელმა 

მიგრანტებს უფლება მისცა, გააუპატიურონ და მოკლან გერმანელთა შვილები“. ცალკეული 

Facebook-გვერდები, მათ შორის, „კარდჰუ“, ავრცელებდნენ ვიდეოს, რომელიც ევროპაში 

მიგრანტების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს აღწერდა. მსგავსი ნარატივის გავრცელებას ცდილობდა 

Facebook-გვერდი „დედაქალაქიც“. 

 

მიგრანტების თემას „ალტ-ინფოც“ გამოეხმაურა, რომელმაც იტალიაში გაუპატიურებების 

შემთხვევები მიგრანტებს დაუკავშირა. გაზეთმა „საქართველო და მსოფლიო“ ევროპაში სავალალო 

კრიმინალური მდგომარეობა მიგრანტების მიერ ევროპაში ჩადენილი დანაშაულებით ახსნა, რაც, 

თავის მხრივ, ევროპის მულტიკულტურალიზმის შედეგად გამოაცხადა.  

 

საანგარიშო პერიოდში, ანტიდასავლური პროპაგანდა ცდილობდა მკითხველი დაერწმუნებინა, თუ 

„როგორ გადააქციეს მიგრანტებმა ევროპელთა ცხოვრება კოშმარად“ და მიგრანტების გამო როგორ 

შეიძლება შეიცვალოს ევროპის დემოგრაფიული სურათი. აღნიშნულ კონტექსტს კი 

ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საწინააღმდეგო 

არგუმენტად იყენებდა და მოქალაქეებში შიშს თესავდა, თითქოს, ევროკავშირში გაწევრიანებას 

მიგრანტების მასობრივი მიღება მოჰყვება. მაგალითად, გაზეთი „საქართველო და 

„მერკელმა უფლება მისცა 

მიგრანტებს გააუპატიურონ და 

მოკლან გერმანელთა შვილები“ 

http://geworld.ge/ge/%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a8%e1%83%9d%e1%83%99%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9c/?fbclid=IwAR3DE8RExKfAz_HW7U_hNiPGTNLv3F0oLm2hRQwINa1VSN6d7rxB5HhkNac
https://www.facebook.com/217114512148619/videos/208535233653520/
https://www.facebook.com/dedakalaki/posts/2958550460856062
https://alt-info.com/%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%a3%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a7/?fbclid=IwAR2z69reTetTgvWJ9gQ3vcO4_M93jf5teEmOdT0DzRF0itW2XmiJdKwecqs
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%90/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%A0/
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მსოფლიო“ ამტკიცებდა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში, საქართველოს მილიონი 

არაბის მიღება მოუწევდა.  

 

სექსუალური უმცირესობების საკითხები 
 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, 

რომლებიც ევროკავშირის უარყოფით კონტექსტში 

წარმოსაჩენად სექსუალურ უმცირესობებთან 

დაკავშირებულ საკითხებს იყენებდნენ: გაზეთი 

„საქართველო და მსოფლიო“, „ალტ-ინფო“, 

Facebook-გვერდი „სტალინი“, Facebook-გვერდი 

„პოლიტიკანო“, გამოცემა „თვალსაზრისი“. 

 

LGBTQ+ უმცირესობის საკითხი ტრადიციული თემაა, რომელსაც ანტიდასავლური ძალები 

ევროკავშირის უარყოფითად წარმოჩენისთვის იყენებენ. მოსახლეობის ნაწილის რელიგიური 

შეხედულებების გამოყენებით, ანტიდასავლური პროპაგანდა ევროპას ჰომოსექსუალიზმთან 

აიგივებს და ამტკიცებს, რომ ევროპაში ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა მიმდინარეობს. 

აღნიშნული წყაროების მიხედვით, ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდას ადგილი არა მარტო ევროპაში, 

არამედ საქართველოშიც აქვს, რასაც ხელს თავად ევროპა უწყობს. ტელეკომპანია 

„ობიექტივის“ წამყვანი ნიკოლოზ მჟავანაძე „საქართველო და მსოფლიოსთან“ ინტერვიუში 

ამტკიცებს, რომ საქართველოში ევროპული ტიპის სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის შედეგად 

„საქართველოს სულ მალე შეიძლება ჰყავდეს ჰომოსექსუალი პრეზიდენტი, პარლამენტის 

თავმჯდომარე, მერი, მინისტრები, პრემიერი და ა.შ.“. 

 

დეზინფორმაციის გამავრცელებელმა ჯგუფებმა საქართველოში ევროსაბჭოს ოფისის მიერ 

თანასწორობის თემაზე გამოცხადებული ესეების კონკურსი სექსუალური უმცირესობების 

მხარდამჭერ ნაბიჯად და LGBTQ+ საკითხის „პროპაგანდად“ გააშუქეს.  

 

საფრანგეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება „დედა“ და „მამა“ ჩაენაცვლებინათ ტერმინებით - 

„მშობელი 1“ და „მშობელი 2“, პროპაგანდისტული მიზნებით გამოიყენეს. აღნიშნულთან 

დაკავშირებით, გაზეთმა „საქართველო და მსოფლიო“ პუტინის განცხადებები მოიშველია, რათა ის 

ევროპის ლიდერებისგან განსხვავებით, ტრადიციული ფასეულობების დამცველად წარმოეჩინა.  

 

საანგარიშო პერიოდში, ანტიდასავლური პროპაგანდა აქტიურად ცდილობდა მოსახლეობის 

დარწმუნებას, რომ დასავლეთი საქართველოს ზნეობრივი დეგრადაციის წყაროა. Facebook-გვერდი 

„სტალინი“ ევროკავშირს ქართული ეროვნული ტრადიციებისა და ფასეულობების წინააღმდეგ 

ბრძოლაში ადანაშაულებდა. დეზინფორმაციის გამავრცელებლებმა შიდა ქართლში 

არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიის საქმეც ევროპულ ფასეულობებს დაუკავშირეს.  

 

 

 

„დასავლეთი საქართველოს ზნეობრივი 

დეგრადაციის წყაროა. საქართველოს 

მალე შეიძლება ჰყავდეს ჰომოსექსუალი 

პრეზიდენტი, მერი, პარლამენტის 

თავმჯდომარე და მინისტრები“ 

http://geworld.ge/ge/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%90-_-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%A0/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96-%E1%83%9B%E1%83%9F%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0-2/
https://www.facebook.com/217114512148619/photos/a.217989565394447/705466459980086/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia/photos/a.788340987878364/2753902114655565/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARBQIqMd9ulQe5Mt0gzXrFYpwMBLWlT4JEnHMANbT5RiOAC2NM9aNY5dZeyP28gZ8QJH_M9Y98axkoODtpEaNXiBkxBBM0sHm4HffUk2i2Sts5J0DbBhSLTOLIfdF6-4O1YUiHOgc_JvzYPi5YNZPFKpeMzRXsbTBTlUuLUYQxCFlMG_S78xlLwTwteepqBaTMAOn878i4jIEkaJx0FcjilHmA8gmqXqX-v_XqEL5MpWjWWeXhgewwjZrzjtewfqz4CXCyeUequNj3ZzWKRpTb83cFzptcT5wNVWM0PxVpUyAfziHFXfBKO9Toosdi-BMrcXBEGmayeIdEUssqTUIGsu3A
http://geworld.ge/ge/%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9E%E1%83%A0/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2234774326825296/?type=3&theater
http://geworld.ge/ge/%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a4%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%97/
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ბრექსიტი - პროპაგანდის სამიზნე 
 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, 

რომლებიც ევროკავშირის უარყოფით კონტექსტში 

წარმოსაჩენად ბრექსიტს იყენებდნენ: გამოცემა 

„ნიუსფრონტი“, გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“, 

Facebook-გვერდი „დედაქალაქი“, გამოცემა „საქინფორმი“.  

 

თებერვლის დასაწყისში ბრექსიტი აქტუალური და 

ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელებისთვის 

ხელსაყრელი თემა აღმოჩნდა. საკითხი შემდეგნაირად გაშუქდა: „ბრიტანელები საძულველი 

ევროკავშირის დატოვებას ზეიმობენ“. შეიქმნა ნარატივი, რომ მაშინ როდესაც საქართველო 

ევროკავშირში შესვლისკენ ისწრაფვის, ბრიტანეთი, პირიქით, ევროკავშირს ტოვებს: „ინგლისელები 

ზეიმობენ ევროკავშირის დატოვებას, ქართველებს კი კონსტიტუციაში გვიწერია გაწევრიანების 

საოცნებო მიზანი...ნახეთ ბრიტანელები ევროკავშირიდან გასვლას როგორ ზეიმობენ და ჩვენ 

შესვლაზე გვაწამებენ წლებია“.  

 

საანგარიშო პერიოდში, ბრექსიტთან დაკავშირებით აქტიურად ვრცელდებოდა პრორუსი 

„ექსპერტების“ მოსაზრებები: „ტრამპს ევროკავშირის დაშლა სურს და მას დაშლის“; „ყოფილი 

სოციალისტური ქვეყნებიც მზად არიან ევროკავშირის დასაშლელად“. მონიტორინგის პერიოდში, 

ანტიდასავლური ჯგუფები ევროპელი ულტრამემარჯვენეებისა და ევროსკეპტიკოსების 

მხარდაჭერით გამოირჩეოდნენ. აღნიშნულით, ანტიდასავლური ჯგუფები ევროკავშირს სუსტ 

გაერთიანებად წარმოადგენდნენ, რომელსაც ევროპაში გაძლიერებული ევროსკეპტიკური 

პოლიტიკური ჯგუფები საბოლოოდ დაშლიან.  

 

ევროკავშირთან თანამშრომლობით მიღებული სიკეთეების დისკრედიტაცია 
 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, 

რომლებიც საქართველო-ევროკავშირის 

თანამშრომლობით მიღებული სარგებლის 

დისკრედიტაციასა და გაუბრალოებას ცდილობდნენ: 

გამოცემა „ნიუსფრონტი“, Facebook-გვერდი 

„სტალინი“, გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“, 

Facebook-გვერდი „პოლიტიკანო“. 

 

საანგარიშო პერიოდში, ანტიდასავლური პროპაგანდა აქტიურად ესხმოდა თავს იმ სიკეთეებს, 

რომლებიც საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის შედეგად არის მიღწეული. 

ვიზალიბერალიზაციასთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია ორი მიმართუ-ლებით ვითარდებოდა: 

ერთი მათგანი მას - ანტიქართულად, ხოლო მეორე აფიორად წარმოაჩენდა. ქუთაისის აეროპორტში 

ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან შემოწმებები გამოცემა „ნიუსფრონტმა“ დამცირებად 

და ევროკავშირისადმი მონობად შეაფასა.  

 

“საქართველოს მთავრობა ხალხს 

ატყუებს, რეალურად საქართველო 

ევროკავშირის წევრი ვერასოდეს 

გახდება” 

„ბრიტანელები ევროკავშირიდან 

გასვლას ზეიმობენ ქართველებს 

კი კონსტიტუციაში გვიწერია 

გაწევრიანების მიზანი“ 

https://ge.news-front.info/2020/02/01/britanelebi-sadzulveli-evrokavshiris-datovebas-zeimoben/?fbclid=IwAR2ZK7ejPSkzkDUm_f0if3ewFvZaRNCp0mVobgUF01S92bVJoDFG2XUnDbk
https://ge.news-front.info/2020/02/01/ingliselebi-zeimoben-evrokavshiris-datovebas-qarthvelebs-ki-konstitutsiashi-gvitseria-gatsevrianebis-saotsnebo-mizani-b-giorgobiani/?fbclid=IwAR0vKZ1s4jsTBTnCx443Uwuqrry0c8IKSC3XApxp8-ZHW-ZiUtDWODp9BLA
http://geworld.ge/ge/%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9e%e1%83%98-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%90-%e1%83%94/?fbclid=IwAR2--HyTCaoIlacQHWPY5KTPm3GbpTG9IHv822tOf_lmvszCNy03zU2SOlw
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C/
https://www.facebook.com/dedakalaki/posts/3018354604875647?__cft__%5b0%5d=AZWo7QuyVrmW3SJ6Zgf7QW95sYt3iqfTzutZ8R_7I_aIbqxaaKirWIPcbQnSB9Yaur5PhXA6BtEUobqYCjXJmUiJKpFyO12r-LcLGCG8NDafwMyosX1SaC3ZTwTp6ig4tAT2lFk0PpCUCNgjhTFjRskmv5dXo1gLrb-nk84LbJmcyOig8tnW_F20buWrRSbk47c&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2259874680981927/?type=3&theater
https://ge.news-front.info/2020/02/11/rogor-amtsireben-evropeli-chinovnikebi-qarthvelebs-saqarthvelos-teritoriaze/?fbclid=IwAR08fHcWFR6pqG-IIJF87MqI5xqLmwXo6jAPIlv4d9_VY9J3w093RMEfvJ4
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ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოს არასახარბიელო ეკონომიკურ მდგომარეობას 

ევროპულ კურსსა და ევროკავშირს აბრალებდა. იანვარში მასიურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, 

რომ ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად ორზე მეტი ძროხის ყოლის შემთხვევაში 

გადასახადი წესდებოდა, რითიც ევროპა და „ქართული ოცნება“ „გლეხებს ბოლო ლუკმას 

აცლიდნენ“. გამოცემა „ნიუსფრონტი“ გერმანიას ადანაშაულებდა, რომ ბერლინი, დაპირების 

მიუხედავად, ქართველებს გერმანიაში დასაქმების საშუალებას არ აძლევდა. 

 

ანტიდასავლური დეზინფორმაციის კამპანია თებერვალში გამოქვეყნებულ ასოცირების 

შეთანხმების 2019 წლის ანგარიშსაც მოჰყვა. ანტიდასავლური მედიის მიხედვით, ასოცირების 

ხელშეკრულებისგან საქართველოს სარგებელი არ მიუღია და ვალდებულებები მხოლოდ 

ცალმხრივად სრულდება. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა და ღია ბაზარი მხოლოდ 

სიტყვიერი უპირატესობაა და არა პრაქტიკული, რადგან დასავლეთს საქართველოს რეალური 

განვითარება და ექსპორტის ხელშეწყობა არ სურს.  

 

ამის საპირისპიროდ, ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოს ეკონომიკას თანამედრო-

ვეობასთან შედარებით საბჭოთა კავშირის დროს უფრო ძლიერად წარმოაჩენდა. ამავე კონტექსტში, 

ანტიდასავლური დეზინფორმაცია სომხეთის მაგალითს იყენებდა იმის საჩვენებლად, რომ 

ევროკავშირზე უარის თქმითა და ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებით, საქართველოს მეზობელმა 

სახელმწიფომ ეკონომიკა უკეთ განავითარა. ევროკავშირში ინტეგრაციის უარყოფითი შედეგების 

სადემონსტრაციოდ, ანტიდასავლური დეზინფორმაცია ევროკავშირში შესვლის შემდეგ, ყოფილი 

საბჭოთა და სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების ეკონომიკების ჩამოშლაზე საუბრობდა. მაგალითად, 

Facebook-გვერდი „სტალინი“ ლატვიის ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ქვეყანაში 

უმუშევრობისა და ემიგრანტების რაოდენობის ზრდაზე ყალბ ინფორმაციას ავრცელებდა. 

საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ორი ტიპის დეზინფორმაცია 

გამოიკვეთა:  

 საქართველოს მთავრობა ხალხს ატყუებს და რეალურად საქართველო ევროკავშირის წევრი 

ვერ გახდება, რადგან მას არ მიიღებენ; 

 საქართველო თავად კრიზისში მყოფ ევროკავშირში არ უნდა შევიდეს, რადგან ეს ქვეყანას 

ეკონომიკურ მოგებას არ მოუტანს და ამავდროულად, საქართველოს სუვერენიტეტს 

დააკარგვინებს. 

სხვა საკითხები 

 

Facebook-გვერდმა „პოლიტიკანო“ ევროკავშირის დისკრედიტაციისთვის ევროკავშირის 

სასამართლოს მოსაზრება გამოიყენა, რომლის თანახმადაც უნგრეთის მიერ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების უცხოურ დაფინანსებაზე დაწესებული შეზღუდვები, ევროკავშირის 

სამართალთან შეუთავსებელია. აღნიშნულს გამოცემა „ალტ-ინფო“ და Facebook-გვერდი 

„პოლიტიკანო“ ევროკავშირის არადემოკრატიულობის გამოხატულებად აცხადებდნენ. 

ევროკავშირის ნეგატიურად წარმოჩენის კიდევ ერთი მცდელობა ერთიანი ევროპული არმიის 

შექმნის იდეას უკავშირდება, რომელსაც გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“ მეოთხე რაიხის 

ჩამოყალიბებად აფასებს. 

 

https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2232973080338754/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2253547584947970/?type=3&theater
https://ge.news-front.info/2020/02/14/isao-esao-magram-arao-qarthvelebis-dasaqmeba-germaniashi-ra-thqma-unda-blephi-aghmochnda/?fbclid=IwAR1GsPP92LPCjW7HmW345_Xlyxa1V60Q21W3IEkwHQrV5o6EJgOB40nky9w
https://ge.news-front.info/2020/02/14/isao-esao-magram-arao-qarthvelebis-dasaqmeba-germaniashi-ra-thqma-unda-blephi-aghmochnda/?fbclid=IwAR1GsPP92LPCjW7HmW345_Xlyxa1V60Q21W3IEkwHQrV5o6EJgOB40nky9w
https://ge.news-front.info/2020/02/07/evrokavshirsats-sanimushod-davbaneth-phekhebi-ekonomikis-ministris-moadgile-amaqhia/?fbclid=IwAR1kD4VUdtd_sdm_aJaO7_aAcIm-AzvUTwJT6jIZfd9HWBnEhnF7JDhYzCQ
http://geworld.ge/ge/%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a1%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%ac%e1%83%a7%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a2/?fbclid=IwAR3gQHzuxzzqOJoZhbJcEVQqiSBj2AngZ91WxHjU7ez0Mb9t0QESkhVAaUE
https://www.facebook.com/watch/?v=2855668807887210
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2232958157006913/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2238725709763491/?type=3
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2231597127143016/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2235735276729201/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia/posts/2760673853978391?__xts__%5b0%5d=68.ARBtsS2yz3NRA3MrCoJNFEaYXOKTE1A5TP9Dvz6GuI8Z9YLYY1ZBKIIwmIe_ResI4OcLroT7fDCTcJ8dce1JQPII2xCfXBwLosDNQjKyvf2vsHLEDtmumN0OOpTTrORDvbHhhGWY00k711_d8zB_WPWR13LjwxLQH6c_nWe5SsTRqt2uNE38wt6sMJw2Mmt-fJcHu4X-iZtgDq5-Ek37QTpV7izH7D2No6dd9m3ZjZcFfM13CzDKdLJMtrb9Gi183LUfOGWtvpoHotFMfSifekfuPAgXyIjVFJimSpDf7dh1lKCGz1RuYFoM5Yi1AqzeHJcAwXfWxiaGxk-FskAe1SrOhTU04SbGWUOz8Wc_nVQ-HjAWjdqlJU6ETTHIdX2jp8uYyAP8EJeFqe1notTg5pGPzJMxZ8WZxKS-Dup7r4FaUFZexo5acDtVzl8I3gbJtY_5UstfUh4ACxZTwqfQwLG-9uzqj7YQWcI7JbFXxRh6cIl29f8S6Kya
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2235913570044705/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia/posts/2696499097062534?__xts__%5b0%5d=68.ARASXqq5R0E4SBC6tu_MuDTfwHS5Bpp8oC4dwayg7lCsqBBoXgGvSBlrVWd8NE4JhtXMrxUur-Uj2QrDToUGlWaUyHZnw1d1oskefsyJQbmuOPk-gMD3Krj1aMsT14WnJ8Dmu_HHog83vFLGJJ-3I9awpT-y7jxlWEkeBZ1xoPeP_3SAQ0jn-bpCd3U77CSIflAg5vRfN4T5aGhMtkWOaZuRRbbKRolgjN8-W_JluopWaVWzZqrJjiNKnNYgSxghRaQxIG8aj-iHGHK5u1hCTinq7Vel1CZtI18tdjLCBVVC-QEcLEHxwQrSsTobDkvvbEuT1Wuj_2-03PDnfn7DArldtg
https://alt-info.com/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A-2/?fbclid=IwAR1-6kdZ4Y3JhMovhpZqVTHhKIudDgFpAzzcO8Ry1CtJUVcZebGRo6vp6ug
http://geworld.ge/ge/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94-%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8/
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მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა ანტიდასავლური და პრორუსული გამოცემების 

მცდელობა, ევროპული ინტეგრაცია საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების ხელისშემშლელ 

ფაქტორად წარმოეჩინათ. გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“ მკითხველს არწმუნებდა, რომ 

აფხაზები და ოსები ქართველებთან ერთად კვლავ ცხოვრებას არა ევროპული, არამედ „ქართული 

საქართველოს” მშენებლობის შემთხვევაში ისურვებენ. 

 

საანგარიშო პერიოდში, ანტიდასავლური პროპაგანდა „ქართული ოცნების“ მიერ ევროსაბჭოს 

თავმჯდომარეობის აღნიშვნასთან დაკავშირებით ორგანიზებულ აქციასაც შეეხო. „ალტ-

ინფომ“ აღნიშნული აქცია საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის დისკრედიტაციისთვის 

გამოიყენა, რომლის დროსაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკური არჩევანის არარეალისტურობაზე 

ისაუბრა. ამავე ვიდეოში, „ალტ-ინფო“ ევროკავშირის მოახლოებულ ჩამოშლაზეც საუბრობდა.  

 

ანტიდასავლური პროპაგანდის გამავრცელებელი ჯგუფები ევროკავშირს საქართველოში 

ოპოზიციის მხარდაჭერაშიც ადანაშაულებდნენ. საარჩევნო სისტემის ირგვლივ განვითარებული 

მოლაპარაკებების პროცესში, გამოცემა „საქინფორმი“, „ნიუსფრონტი“ და გაზეთი „საქართველო და 

მსოფლიო“ აშშ-სა და ევროკავშირს „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების შანტაჟსა და 

ოპოზიციისადმი მიკერძოებულობის გამო აკრიტიკებდა. მსგავსად, გამოცემა 

„თვალსაზრისმა“ ევროპარლამენტს ბრალი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიმართ 

პოლიტიკურ მიკერძოებულობაში დასდო. 

NATO-ს წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსი (NATO) პრორუსული ძალების ტრადიციული 

სამიზნეა. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, რომლებიც NATO-ს წინააღმდეგ 

დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ: გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“, გამოცემა „საქინფორმი“, 

Facebook-გვერდი „სტალინი“, გამოცემა „თვალსაზრისი“. 

 

მონიტორინგის ფარგლებში, NATO-ს შესახებ 

გავრცელებული დეზინფორმაციის ძირითადი 

ნაწილი პრორუსული ძალების მიერ აქამდე 

შემუშავებულ ნარატივებს შეესაბამებოდა. 

მნიშვნელოვანი ყურადღება ისეთი შინაარსის 

შემცველი ამბების გავრცელებას დაეთმო, 

რომელთა მიხედვითაც, საქართველოს NATO-ში 

გაწევრიანება ავტომატურად გამოიწვევს 

ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალზე უარის 

თქმას. ამ საკითხს გაზეთმა „საქართველო და მსოფლიო“, 2019 წლის სექტემბერში რასმუსენის 

ვიზიტის დროს, სტატია მიუძღვნა და NATO-ში გაწევრიანების ის სქემა, რომლის მიხედვითაც 

ვაშინგტონის შეთანხმების მე-5 მუხლი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დროებით არ გავრცელდება, 

„სოხუმ-ცხინვალზე სამუდამო უარის თქმად“ შეაფასა. დეკემბერში აღნიშნული საკითხი გამოცემამ 

კიდევ ერთხელ წამოწია: „წარმოგიდგენიათ, ისეთმა ტრადიციულმა ხალხებმა, როგორებიც ოსები 

„ისეთი ტრადიციული ხალხი, როგორებიც 

აფხაზები და ოსები არიან, ლიბერალური 

დიქტატის ქვეშ არ იცხოვრებენ. NATO-ში 

გაწევრიანების უტოპიურ იდეას 

საქართველოს ინტერესები ეწირება“ 

http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0/
https://www.facebook.com/watch/?v=2781747198555565
http://saqinform.ge/news/45331/arno+xidirbegishvili%3A+ashsh+da+evrokavshiri+moiTxoven%2C+rom+qarTvelebi+bednieri+saxeebiT+daixocon.html?fbclid=IwAR29PJOpGpD9E1SCe-V6Ap-EyFFPogj9VAgFLitEhlOH3gtzbh5J5NC3V1U
https://ge.news-front.info/2020/02/14/litveli-evroparlamentari-natsebs-emkhroba-da-agresias-avlens/?fbclid=IwAR2pkzT5dNH5csufv7dsbPnBRpDd97pYnGXW_FRiaHtb-1MOn3TlZ4F68Bg
http://geworld.ge/ge/%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%9d/?fbclid=IwAR0m255Zp-ksWIgn_Q8jVWIyBAUvgtwor-z_8GrXNSvfYSi5FjVycUVxxAY
http://geworld.ge/ge/%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%9d/?fbclid=IwAR0m255Zp-ksWIgn_Q8jVWIyBAUvgtwor-z_8GrXNSvfYSi5FjVycUVxxAY
https://tvalsazrisi.ge/%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%90-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%90-%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%9a%e1%83%90/?fbclid=IwAR28WKZeVG30Sr9oANcyM0CR7Ayx34d0udjTNCu4qpbTROp_9fA2rhgdWX0
http://geworld.ge/ge/%e1%83%90%e1%83%9b-%e1%83%93%e1%83%a6%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%ac%e1%83%90%e1%83%a0/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B-2/
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და აფხაზები არიან, “ლიბერალური დიქტატის” ქვეშ ყოფნა ისურვონ?” ხოლო Facebook გვერდმა - 

„სტალინი“, იდენტური შინაარსის მქონე პოსტები NATO-ს არაერთხელ მიუძღვნა.  

 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საწინააღმდეგო გზავნილებს შორის, განსაკუთრებით ხშირი იყო 

ორგანიზაციაში გაწევრიანების მიმართ მოსახლეობაში ნიჰილიზმის დანერგვის მცდელობები. 

ერთი მხრივ, პრორუსული მედია აქცენტს იმაზე აკეთებდა, რომ NATO-ს წევრი სახელმწიფოები 

საქართველოს თავის რიგებში უკვე მრავალი წელია არ იღებენ, რაც ალიანსისთვის საქართველოს 

მცირე მნიშვნელობაზე მეტყველებს: “თქვენი ხსოვნა მუდამ იქნება ჩვენს გულებში!” - დაჰპირდნენ 

ზალკალიანს ნატოში”. მეორე მხრივ, ორგანიზაცია ქართველ ჯარისკაცებს მსოფლიოს სხვადასხვა 

ცხელ წერტილში „საკუთარი მიზნებისთვის იყენებს“, ხოლო საკუთრივ საქართველო „NATO-ს 

რუსეთთან დასაპირისპირებლად არსებული ერთგვარი პლაცდარმია”. მაგალითად, 

„საქინფორმი“ ამტკიცებდა, რომ „თუ ქართველი ჯარისკაცები დღეს ავღანეთიდან არ 

დაბრუნდებიან, ხვალ მათ ერაყში დააბრუნებენ ან ირანში გადაისვრიან”. აღნიშნული ნარატივის 

მიხედვით, NATO-ში გაწევრიანების უტოპიურ იდეას საქართველოს რეალური ეროვნული 

ინტერესები ეწირება. 

 

მონიტორინგის ფარგლებში იმ ტიპის გზავნილებიც გამოიკვეთა, რომელთა მიზანსაც NATO-ს 

„აგრესიულ ბუნებაზე“ ხაზგასმა წარმოადგენდა. ამის საილუსტრაციოდ, ანტიდასავლური მედია 

ორგანიზაციის სამხედრო სწავლებებს, ოფიციალური კრემლის მსგავსად, პროვოკაციად აფასებდა 

და ამტკიცებდა, რომ საქართველოში NATO-ს სწავლებები „რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედების 

რეპეტიციაა”. აღნიშნული ნარატივის მიხედვით, რუსეთი უბრალოდ იძულებულია მსგავს 

გამოწვევას შესაბამისი სამხედრო პასუხი გასცეს. რუსული პროპაგანდის ადგილობრივი 

გამტარებლები „აგრესიულ NATO-ს” აღმოსავლეთით გაფართოების გამო საბჭოთა კავშირისადმი 

დადებული პირობის დარღვევაშიც ადანაშაულებენ.  

 

რუსული პროპაგანდის არსენალში, NATO-ს წინააღმდეგ დეზინფორმაციის გავრცელებასთან 

ერთად, საზოგადოებაში რუსეთის მიმართ შიშის დათესვაც შედის. გარდა იმისა, რომ „NATO 

აგრესიულია და რუსეთისათვის საფრთხეს წარმოადგენს“, რუსული ნარატივის მიხედვით, ის 

კრემლთან შედარებით, ამავდროულად უფრო სუსტია, რადგან NATO-ს წევრ სახელმწიფოებს 

შორის ურთიერთობები დროდადრო იძაბება და მისი ეფექტიანი ფუნქციონირება კითხვის ნიშნის 

ქვეშ დგება. დეზინფორმაციის მიხედვით, NATO რუსული საფრთხისგან საქართველოს ვერ 

დაიცავს. ამ კონტექსტში, პრორუსული დეზინფორმაცია მკითხველს არწმუნებდა, რომ საქართველო 

რეალობას უნდა შეეგუოს და სამხედრო-პოლიტიკური მიუმხრობლობა, ნეიტრალიტეტი, 

გამოაცხადოს. აღნიშნულის გასამყარებლად „პატრიოტთა ალიანსის“ მიერ ჩატარებული „კვლევის” 

შედეგებს იყენებდნენ, რომელიც ამტკიცებს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას NATO-ში 

გაწევრიანება საერთოდ არ სურს და მხარს სწორედ მიუმხრობლობას უჭერს.  

 

კრემლის ადგილობრივი სატელიტები ალიანსის შიგნით მიმდინარე დებატებსაც აქტიურად 

ეხმიანებოდნენ. მათ პროპაგანდის გასავრცელებლად NATO-ს სამიტი გამოიყენეს. მაკრონის 

სიტყვები - „NATO-ს ტვინი მკვდარია“ - ხშირად ციტირებადი სწორედ რუსულ/პრორუსულ 

მედიაში იყო. „ნიუსფრონტმა” NATO-ის სამიტი შემდეგი სათაურებით გააშუქა: „სკანდალები ნატოს 

https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2242220592747336/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2259213451048050/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2251599588476103/?type=3&theater
http://geworld.ge/ge/%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9C/
http://saqinform.ge/news/44959/arno+xidirbegishvili%3A+Tu+dRes+qarTveli+hariskacebi+avRaneTs+ar+datoveben%2C+xval+maT+erayshi+daabruneben+an+iranshi+gadaisvrian.html
http://saqinform.ge/news/45137/natos+desanti+saqarTveloshi+-+ruseTis+winaaRmdeg+moqmedebebis+repeticia+-+saqinformi.html
http://geworld.ge/ge/%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%98/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91/
https://tvalsazrisi.ge/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%a2%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%90/
https://ge.news-front.info/2019/12/05/skandalebi-natos-samitze-1-triudom-tramps-dastsina-trampma-triudo-augad-moikhsenia/?fbclid=IwAR0qiS_VwewClPy17bx5vRf8tjf_aYp4HKzPvcotR_jSYAb7K8xL_e_SVhg
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სამიტზე: 1) ტრიუდომ ტრამპს დასცინა; ტრამპმა ტრიუდო აუგად მოიხსენია; 2) ტრამპმა უარი თქვა 

ნატოს სხვა ლიდერებთან ერთად ფოტოს გადაღებაზე; 3) ჯონსონი ტრამპს კართან არ შეეგება; 4) 

მაკრონს არ რცხვენია”.  

აშშ-ის წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდა 

 

რუსული პროპაგანდის ტრადიციულ სამიზნეებს 

შორის აშშ-ს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ამ მხრივ, 

გამონაკლისს არც საქართველოში მოქმედი კრემლთან 

აფილირებული მედიის საინფორმაციო ბადე 

წარმოადგენს. მონიტორინგის ფარგლებში აშშ-ის 

მადისკრედიტებელი რამდენიმე ათეული ამბავი 

გამოაშკარავდა, რომლითაც პროპაგანდა საქართველოს 

სტრატეგიულ პარტნიორს საფრთხედ წარმოაჩენდა. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა 

წყაროები, რომლებიც აშშ-ის წინააღმდეგ დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ: გაზეთი „საქართველო 

და მსოფლიო“, გამოცემა „საქინფორმი“, გამოცემა „ნიუსფრონტი“, „ალტ-ინფო“, Facebook-გვერდი 

„სტალინი“, გამოცემა „თვალსაზრისი“.  

 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის 

პირობის დარღვევის შემდეგ, საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების მიერ „ქართული 

ოცნების“ ხელისუფლების მისამართით არაერთი მწვავე განცხადება გაკეთდა. პირობის 

შესრულებასთან დაკავშირებული მოწოდებები, ევროპარლამენტარების გარდა, ამერიკელი 

კონგრესმენებისგანაც არაერთხელ გაისმა. დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის, აშშ-დან, 

მომდინარე კრიტიკა რუსული პროპაგანდის ადგილობრივი გამტარებლების მიერ უარყოფითად 

შეფასდა და საბაბად „საქართველოს შიდა საქმეებში აშშ-ის ჩარევა“ დასახელდა. „საქართველო და 

მსოფლიო” ამტკიცებდა, რომ „არანაირი მეგობარი და პარტნიორი ამერიკა არ არის, ამერიკა 

დირექტორია, რომელიც თითის ქნევით იძლევა ბრძანებებს.”  

 

აღნიშნული გზავნილი ანტიამერიკული განწყობების მქონე მედიამ სხვადასხვა მიმართულებით 

განავრცო, რომლის მიხედვითაც, ვაშინგტონს თბილისი დაქვემდებარებული ჰყავს, ხოლო ეს 

უკანასკნელი საკუთარი ინტერესების დასაცავად არსებითად არაფერს აკეთებს. პარალელურად, 

„საქინფორმი“ წერდა, რომ „რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა საქართველოს მთავრობას 

კორუმპირებული უწოდა და ხალხს მისი დამხობისკენ მოუწოდა, რადგან „ქართველი ხალხი მეტს 

იმსახურებს“. საკითხზე „უპრინციპო” ამერიკელი კონგრესმენების ჩართულობა 

„ნიუსფრონტმაც“ ნეგატიურად შეაფასა. 

 

საარჩევნო სისტემის საკითხით გამოწვეული კრიზისის ფონზე, ანტიდასავლურმა მედიამ 

საქართველოში აშშ-ის „რეალური ინტერესების“ გაშუქებას განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო. 

ნარატივის მიხედვით, „აშშ-ს საქართველოში არა რეალური დემოკრატია, არამედ მისი იმიტაცია 

სჭირდება”, ხოლო ვაშინგტონის ამოცანას ქვეყნის სათავეში უფრო მეტად მორჩილი პოლიტიკური 

„ამერიკა არ არის პარტნიორი და 

მეგობარი, ის არის დირექტორი 

რომელიც იძლევა ბრძანებებს“ 

https://ge.news-front.info/2019/12/05/skandalebi-natos-samitze-1-triudom-tramps-dastsina-trampma-triudo-augad-moikhsenia/?fbclid=IwAR0qiS_VwewClPy17bx5vRf8tjf_aYp4HKzPvcotR_jSYAb7K8xL_e_SVhg
https://ge.news-front.info/2019/12/05/skandalebi-natos-samitze-2-trampma-uari-thqva-natos-skhva-liderebthan-erthad-photos-gadaghebaze/
https://ge.news-front.info/2019/12/05/skandalebi-natos-samitze-3-jonsoni-tramps-karthan-ar-sheegeba/?amp
https://ge.news-front.info/2019/12/05/skandalebi-natos-samitze-4-makrons-ar-rtskhvenia/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%99%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%90-%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9c/
http://saqinform.ge/news/45248/arno+xidirbegishvili%3A+saqarTvelosa+da+ashsh-s+saerTo+Rirebulebebi+ar+gaachnia.html?fbclid=IwAR1cHE0Z1NLBPhD36uq-HNzoeeMsmjM1xDlfMngjb3u52dcgyS2aDNhLB-M
http://www.saqinform.ge/news/45164/respublikelma+kongresmenma+saqarTvelos+mTavrobas+korumpirebuli+uwoda+da+misi+damxobisken+mouwoda%2C+radgan+%E2%80%9EqarTveli+xalxi+mets+imsaxurebs%E2%80%9C.html
https://ge.news-front.info/2020/02/12/niusphronti-korumpirebul-amerikas-uketh-itsnobs-vidre-zogi-qarthveli-amerikanisti/?fbclid=IwAR0XluZacWYL4NeinJVRZY652qeGBSdzwt7BEuoeHGxtfmNJXiqrghswjNE
https://www.facebook.com/watch/?v=1092431334442495
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ძალის მოყვანა წარმოადგენს, რისთვისაც იმგვარ „პროვოკაციებსაც აწყობს, როგორიც ვაჟა 

გაფრინდაშვილის მონაწილეობით განხორციელდა“. ამასთან, პროპაგანდის მიხედვით, აშშ-ის 

სამსახურში მყოფი საქართველო ვერ აცნობიერებს, რომ, რეალურად, ვაშინგტონისგან ის სარგებელს 

არ იღებს. ამ მხრივ, აღსანიშნავია ანაკლიის პორტის საკითხიც, რომელიც, პრორუსული მედიის 

თქმით, აშშ-ის მიერ საქართველოზე „თავსმოხვეულია“ და ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდაა 

მიმართული, რადგან ის რუსეთის გაღიზიანებას იწვევს. 

 

უფრო მეტიც, ანტიდასავლური მედიის მიხედვით, აშშ, ისევე როგორც NATO, აგრესიული 

საერთაშორისო აქტორი და არასანდო მოკავშირეა, რომელიც საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ 

განაწყობს, ხოლო მოსკოვი, უბრალოდ, იძულებული ხდება, რომ საპასუხო ნაბიჯების გადადგმით 

თავი დაიცვას. ამ მიმართულებით, აღსანიშნავია შეთქმულების თეორია, რომლის მიხედვითაც, 

საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციები აშშ-ში მოახლოებულ საპრეზიდენტო 

არჩევნების პარალელურად ხორციელდება. აღნიშნული თეორიის თანახმად, აშშ-ის არჩევნებში 

პოლიტიკოსები რუსეთის საფრთხის საკითხის წინ წამოწევას ცდილობენ, რათა მის 

საწინააღმდეგოდ უფრო მკაცრი პოლიტიკის გატარების დაპირებით ამომრჩეველთა ხმები მიიღონ. 

ამგვარად, შეთქმულების მიხედვით, ამერიკელები საქართველოს ერთგვარ პოლიტიკურ 

ინსტრუმენტად იყენებენ, რის გამოც, 2020 წელს, საქართველოსა და რუსეთს შორის კიდევ ერთი 

სამხედრო დაპირისპირებაა მოსალოდნელი. 

 

აშშ-ის „აგრესიულ ბუნებაზე“ ხაზგასასმელად, პრორუსული მედიის მიერ არაერთხელ გავრცელდა 

დეზინფორმაცია, თითქოს, უკრაინის 2014 წლის რევოლუცია წინასწარ დაგეგმილი და ამერიკული 

ძალების მიერ ორგანიზებული იყო, რაც კრემლის ოფიციალური პოზიციის იდენტურია. 

ვაშინგტონის, როგორც არასანდო პარტნიორის წარმოსაჩენად კრემლის მიერ მხარდაჭერილი მედია 

ოფიციალურ პირთა განცხადებებს არასრულად/მანიპულაციურად ავრცელებდა, მაგალითად მაიკ 

პომპეოს მიაწერეს გამონათქვამი, რომ „უკრაინამ ყირიმი სამუდამოდ დაკარგა“. ამასთან, აშშ-ის 

შემთხვევაშიც ანტიდასავლური მედია იდენტობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე აპელირებდა: 

„აშშ-ში უკეთესია, იყო გეი”.  

რუსეთის მხარდამჭერი პროპაგანდა 

სამონიტორინგო პერიოდში, რუსული დეზინფორმაცია 

აქტიურად ცდილობდა რუსეთის მხარდამჭერი 

პროპაგანდის გავრცელებას, მათ შორის, საქართველოს 

რუსეთთან ურთიერთობების გაძლიერების კუთხით. ამ 

მიმართულებით აქტიურობდნენ შემდეგი საინფორმაციო 

წყაროები: გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“, გამოცემა 

„საქინფორმი“, გამოცემა „ნიუსფრონტი“,      Facebook-

გვერდი „სტალინი“, „სპუტნიკ საქართველო“. 

 

გავრცელებული ნარატივის მიხედვით, საქართველოს მთავარი პარტნიორი რუსეთი უნდა გახდეს. 

აღნიშნულის გასამტკიცებლად კი, რუსეთის უძლეველობისა და დასავლეთის სისუსტის შესახებ 

„დასავლეთს მოლაპარაკებების 

მაგიდასთან საქართველოსა და 

რუსეთის შუამავლების გარეშე 

დასხდომის ეშინია, რადგან იცის 

რომ საერთო ენას გამოვნახავთ“ 

http://saqinform.ge/news/45009/saqinformi%3A+hashushuri+operacia+%E2%80%9Edoqtori+vaJa%E2%80%9D+baidenma+da+saakashvilma+sheimushaves.html
http://saqinform.ge/news/45177/saqinformi%3A+ashsh+%E2%80%9Eamayobs+saqarTvelosTan+partniorobiT%E2%80%9C%2C+radgan+qarTvelebiviT+miamitebs+msoflioshi+versad+ipoviT%21+.html
https://ge.news-front.info/2020/02/03/morigi-amerikuli-khriki-anakliis-portis-themaze/?fbclid=IwAR0_r5QUCgDVyhgsiDErbCV5sb_92HbrDtQ4e6005-Hw5vaJxF2Ozy0n1Ko
http://geworld.ge/ge/%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A9%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
https://ge.news-front.info/2019/11/27/kidev-erthi-omi-rusethsa-da-saqarthvelos-shoris-2020-tsels-irakli-gogava/?fbclid=IwAR09aNNvFZJJw16XsuPgJVLDCh720BmC42G5u4_4XvKImJrvuvZt93TZrn8
https://tvalsazrisi.ge/%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%ae%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a6%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%90-%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%9d%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a3/
https://ge.news-front.info/2020/02/04/maik-pompeo-qhirimi-ukrainam-samudamod-dakarga/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A8%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D-%E1%83%92%E1%83%94/
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ფაქტები მანიპულაციურად ვრცელდებოდა. დეზინფორმაციის გამავრცელებელი ჯგუფების 

თანახმად, „ნატოსა და ევროკავშირის ძახილის“ ნაცვლად, საქართველოს რუსეთთან უფრო 

პოზიტიური ურთიერთობები უნდა ჰქონდეს, რაც რუსეთთან შუამავლების გარეშე, პირდაპირი 

დიალოგის საშუალებით მიიღწევა. ამისათვის, „მოსკოვმა და თბილისმა დიალოგის შესაძლებლობა 

უნდა მოძებნონ“. პრორუსული მედიის მიხედვით, „დასავლეთს მოლაპარაკების მაგიდასთან 

საქართველოსა და რუსეთის შუამავლების გარეშე დასხდომის ეშინია“ და სწორედ ამიტომ, ის 

თბილისს მოსკოვთან პირდაპირი მოლაპარაკების საშუალებას არ აძლევს. კრემლისტური მედია 

ჟენევისა და მისი მსგავსი საერთაშორისო ფორმატების წინააღმდეგაც გამოვიდა. ამასთან ერთად, 

რუსული პროპაგანდა საქართველოსა და რუსეთს შორის ისტორიულ და რელიგიურ კავშირზე 

აქტიურად აქცენტირებდა. 

 

საანგარიშო პერიოდში, პრორუსული მედია საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების გამწვავებაში 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს ადანაშაულებდა. სააგენტო „ნიუსფრონტი“ ამტკიცებდა, რომ 

„საქართველოს რუსეთთან შეჯახების მთავარი პროვოკატორი“ სოროსის ფონდი და ქართული 

არასამთავრობო ორგანიზაციებია, რომელთა მიზანიც „რუსეთთან მარადიული დაპირისპირების 

შენარჩუნებაა“. ამასთან, გამოცემამ საქართველოში რუსული პროპაგანდის არსებობა უარყო და მას 

არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოგონება უწოდა. 

 

მონიტორინგის დროს გამოვლინდა ნარატივი, რომელიც კავკასიის კონფლიქტებს - აფხაზეთი, 

ცხინვალის რეგიონი და მთიანი ყარაბაღი - აშშ-ის პროვოცირებულად წარმოაჩენდა. აღნიშნული 

კონფლიქტების მოგვარების გზად კი რუსეთის მფარველობას ასახელებდა.  

 

პრორუსული მედიის თანახმად, ვინც თვლის, რომ „რუსეთთან დიალოგს აზრი არ აქვს, 

მიზანმიმართულად ეწინააღმდეგება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას“. „პატრიოტთა 

ალიანსის“ „გამოკითხვის“ შედეგები ამ კონტექტში გამოიყენეს, რომელთა მიხედვით, მოქალაქეების 

უმრავლესობა რუსეთთან დიალოგის მომხრეა. პრორუსული მედია საკითხს შემდეგნაირიად 

სვამდა: „ვის ბანაკში იქნება საქართველო - მარად შეშფოთებული, უღმერთო შტატების თუ 

ერთმორწმუნე, აღმავლობის გზაზე მდგარი რუსეთის?“ პროპაგანდის მიხედვით, „მკვეთრად 

დასავლური არჩევანის გამო საქართველო მრავალჯერ დაისაჯა“. ამიტომ საქართველო 

„დასავლეთის მონური, კოლონიური მორჩილებიდან“ უნდა გამოვიდეს. რუსეთთან 

ურთიერთობების აუცილებლობას ირანისა და თურქეთისგან მომავალი საფრთხეების 

არგუმენტებითაც ხსნიდნენ, რადგან „მხოლოდ რუსეთს შეუძლია გადაარჩინოს საქართველო 

ირანთან ომის შემთხვევაში“. 

 

ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების მცდელობები პრორუსულმა მედიამ პროპაგანდის 

გასავრცელებლად გამოიყენა. „საქინფორმის“ მიხედვით, ვაჟა გაფრინდაშვილის მიზანი არა 

ჰიპოკრატეს ფიცის შესრულება, არამედ სააკაშვილის დავალებით პროვოკაციის მოწყობა იყო. 

„საქინფორმი“ შეეცადა ცხინვალის დე ფაქტო ლიდერის, ბიბილოვის პოზიტიურ კონტექსტში 

წარმოჩენას, რომელმაც „გაუძლო საქართველოს დასავლელი პარტნიორების (აშშ და ევროკავშირი) 

ზეწოლას“. მეტიც, „საქინფორმი“ ამტკიცებდა, რომ ბიბილოვმა ვაჟა გაფრინდაშვილის 

http://geworld.ge/ge/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%94/
https://ge.news-front.info/2019/12/30/moskovma-da-thbilisma-dia/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A1-%E1%83%9B/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%9b-%e1%83%90%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c-%e1%83%a3%e1%83%a4%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91/
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2240959176206811/?type=3&theater
http://geworld.ge/ge/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%90-%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90/
https://ge.news-front.info/2019/12/12/sorosis-phondi-saqarthvelos-ruseththan-shejakhebis-provokatori/
https://ge.news-front.info/2019/12/12/sorosis-phondi-saqarthvelos-ruseththan-shejakhebis-provokatori/?fbclid=IwAR0TKl1PDJy_Gxll5eVwxWzl3Oy48E30ERiPFBXomd_TY1ShzsKUI5nXpow
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2229310777371651/?type=3&theater
http://geworld.ge/ge/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%96-%e1%83%9b%e1%83%9f%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94-%e1%83%a7%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%90-2/
https://sputnik-georgia.com/politics/20191223/247334027/patriotTa-aliansis-gamokiTxva-mosaxleobis-umravlesoba-ruseTtan-dialogis-momxrea.html
http://geworld.ge/ge/%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%98%e1%83%a5%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0/
https://ge.news-front.info/2019/11/11/mkvethrad-dasavluri-archevanis-gamo-saqarthvelo-mravaljer-daisaja/?fbclid=IwAR0aiIyH9ebprkmw3NmDP0DoFLmhYclqEoH3TMv9hJ_VKkWcOv_0ap8s3VI
http://geworld.ge/ge/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A/
http://saqinform.ge/news/44939/arno+xidirbegishvili%3A+mxolod+ruseTs+sheuZlia+gadaarchinos+saqarTvelo+iranTan+omis+shemTxvevashi+.html
http://saqinform.ge/news/44936/arno+xidirbegishvili%3A+Tbilisis+sherigeba+soxumsa+da+cxinvalTan+ruseTis+strategiul+interesebshia.html
http://saqinform.ge/news/44898/bibilovma+yvelaferi+Tavisi+nebiT+gadawyvita%2C+aranairi+rusuli+zewola+da+iZuleba+mas+ar+qonia%21+%E2%80%93g%D1%83%D0%BB%D0%B1%D1%82r%D1%86%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B7%D0%B5.html
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გათავისუფლება თავისი ნებით გადაწყვიტა და მასზე რუსეთის მხრიდან არანაირ ზეწოლას ან 

იძულებას ადგილი არ ჰქონია.  

 

პრორუსული მედიის მიხედვით, ბიბილოვის გარდა, დასავლეთი ზეწოლას ვერც რუსეთზე ახდენს. 

იმის მიუხედავად, რომ ევროკავშირმა რუსეთს სანქციები გაუხანგრძლივა, მათ რუსეთზე გავლენა 

არ აქვთ; რუსეთს „აშშ-ის ჯოჯოხეთური სანქციების“ არ უნდა ეშინოდეს, რადგან მას „სანქციები და 

ბლოკადები რომ შლიდეს, დიდი ხნის გამქრალი იქნებოდა“. 

 

საანგარიშო პერიოდში რუსული დეზინფორმაცია 2008 წლის აგვისტოს ომისა და ოკუპაციის თემის 

შესახებაც აქტიურობდა. მისი მიხედვით, ომი საქართველომ, კონკრეტულად კი სააკაშვილმა, 

დაიწყო. პრორუსული დეზინფორმაცია რუსული ოკუპაციის გადაფარვას და საპირწონედ, აშშ-ის 

საფრთხედ წარმოჩენას ცდილობდა. ამ ნარატივის მიხედვით, რუსეთის ოკუპანტად წოდება 

უსამართლოა, რადგან ამერიკამ დემოკრატიის გავრცელების ლოზუნგით მრავალი ქვეყანა 

გაანადგურა (ერაყი, ავღანეთი, სირია, ლიბია). მეტიც, პრორუსული წყაროები ამტკიცებენ, რომ 

საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, რუსეთი ოკუპანტი არაა და ეს ბრალდება ცილისწამებაა. 

დეზინფორმაციის გამავრცელებელი აქტორები ამტკიცებდნენ, რომ იურიდიული თვალსაზრისით, 

ოკუპირებული ტერიტორიები სინამდვილეში თვითაღიარებულ რესპუბლიკებს წარმოადგენენ და 

არანაირ ოკუპაციას არ აქვს ადგილი; მათივე მიხედვით, „რუსეთი ოკუპანტიას“ ჯიუტი გამეორება 

მხოლოდ აკანონებს ტერიტორიულ დაშლილობას“.  

 

მონიტორინგის პერიოდში, საქართველოში პრორუსული მედია იმეორებდა რუსეთის ერთ-ერთ 

სტრატეგიულ პროპაგანდისტულ ნარატივს, რომლის თანახმადაც, დასავლეთში 

„რუსოფობიაა“ გავრცელებული, მაგალითად: „რუსოფობია შხამია“, „რუსოფობია არა მარტო 

აბრმავებს, არამედ აყრუებს კიდეც“. აღნიშნული მედიები, დასავლეთთან ერთად, ქართულ 

ლიბერალურ ელიტას რუსული ენის წინააღმდეგ ბრძოლაში ადანაშაულებდნენ და რუსოფობიას 

ლიბერალების „გამოგონებას“ უწოდებდნენ.  

 

საბჭოთა კავშირის გაიდეალებისა და ნოსტალგიის გაღვივების მცდელობები 

 

საბჭოთა წარსულის გაიდეალება რუსული 

პროპაგანდის ერთ-ერთი ტრადიციული 

მიმართულებაა და ის საანგარიშო პერიოდშიც 

გამოვლინდა. რუსული პროპაგანდა ამტკიცებს, რომ 

თანამედროვე საქართველოს გამოწვევები საბჭოთა 

კავშირის პერიოდში დღის წესრიგში არ იდგა. 

მაგალითად, „საბჭოთა სოციალისტურ საქართველოში 

არ არსებობდა ტერიტორიული მთლიანობის 

პრობლემა“.  

 

პრორუსული ჯგუფები საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ საბჭოთა პროპაგანდას 

იმეორებდნენ. მათ თანახმად, ნოე ჟორდანიას მთავრობამ ქვეყნიდან ეროვნული განძი გაიტანა და 

„საბჭოთა კავშირმა საქართველო 

ლიბერალური აჯანყებისგან იხსნა. 

საბჭოთა კავშირში ტერიტორიული 

მთლიანობის პრობლემა არ 

არსებობდა“ 

https://sputnik-georgia.com/world/20191213/247261144/evrokavSirma-ruseTs-sanqciebi-gaugrZela.html
https://sputnik-georgia.com/opinion/20191213/247264094/aSS-jojoxeTuri-sanqciebi-ruseTis-mimarT.html
http://geworld.ge/ge/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%97-%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A1/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98/
https://tvalsazrisi.ge/2-%e1%83%92%e1%83%96%e1%83%90-%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%a1-%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%92-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE/
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2242157249420337/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2230320833937312/?type=3&theater
https://ge.news-front.info/2020/02/04/4376/?fbclid=IwAR39_R6F1-7TcCEzgahxJB0qnC79IKBapB4Jsdb3McmLP9KMSMQeSQTGn2w
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2201042713531791/?type=3&theater
https://ge.news-front.info/2020/02/14/rusophobia-ara-marto-abrmavebs-aramed-aqhruebs-kidets-radiomimghebis-gamomgonebeli-rusi-iqho/?fbclid=IwAR0dpmLbMJwAav3jrnMLZcIm7JBjuJIqfL4huFrArMz185idIVUo2BkYMOE
https://ge.news-front.info/2019/12/13/rusul-enasthan-brdzolashi-natsebs-mkhari-zhurnalistma-merab-metrevelmats-auba/?fbclid=IwAR0i66v7aW6twY2Aclki2qZkw6NtCjsA-cU3NDOe4_qWMXrUEIlGNtYNwoM
https://ge.news-front.info/2019/12/13/ra-khdeba-thornike-gurulis-sakhlshi-thavshi/?fbclid=IwAR0i66v7aW6twY2Aclki2qZkw6NtCjsA-cU3NDOe4_qWMXrUEIlGNtYNwoM
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2256607224642006/?type=3&theater
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მისი დიდი ნაწილი საფრანგეთში გაფლანგა, ხოლო გადარჩენილი ნაწილი საქართველოში სწორედ 

სტალინის მეცადინეობით დაბრუნდა. 1921 წელს განხორციელებულ საბჭოთა ოკუპაციას კი 

პროპაგანდა ბოლშევიკური რუსეთის მიერ „ლიბერალური აჯანყებისგან“ საქართველოს დაცვის 

მოტივით ხსნის. 

 

მონიტორინგის პერიოდში გამოვლინდა პრორუსული მედიის მცდელობა, რომ საბჭოთა კავშირი 

ქართული ისტორიის დამცველად წარმოეჩინა. ამასთან, საბჭოთა ნოსტალგიის გასაღვივებლად, 

პრორუსული ჯგუფები საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მყოფ საქართველოს დაწინაურებულ 

ქვეყნად წარმოადგენდნენ და 70-წლიან ოკუპაციას საქართველოს ისტორიის გამორჩეულად 

„ლაღ“ პერიოდად ასახელებდნენ.  

 

გამოცემა „ნიუსფრონტი“ სტალინის გაიდეალებას ცდილობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლას 

„საუკუნის ღალატად“ აფასებდა და მოქალაქეებს 21 დეკემბერს საქართველოში სტალინის 140-ე 

იუბილის აღნიშვნისკენ მოუწოდებდა. ამასთან, პრორუსული მედია აღნიშნავდა, რომ ანტისაბჭოთა 

30-წლიანი პროპაგანდის მიუხედავად, მოსახლეობის 42% საბჭოთა კავშირის დანგრევას 

უარყოფითად აფასებს.  

ანტითურქული პროპაგანდა 

თურქეთის საწინააღმდეგო პროპაგანდის წარმოება 

საქართველოში პრორუსული დაჯგუფებების ერთ-

ერთი სტრატეგიაა. თურქეთის ოკუპანტად წარმოჩენით 

პრორუსული ჯგუფები საქართველოს მთავარ მტრად 

არა - რუსეთს, არამედ - თურქეთს განიხილავენ. 

შედეგად მოსახლეობის რუსეთისადმი უარყოფითი 

განწყობა თურქეთისკენ ხელოვნურად გადააქვთ. 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, რომლებიც ანტითურქულ დეზინფორმაციას 

ავრცელებდნენ: გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“, გამოცემა „სპუტნიკი“, გამოცემა 

„საქინფორმი“, გამოცემა „ნიუსფრონტი“, Facebook-გვერდი „სტალინი“, გამოცემა „თვალსაზრისი“.  

 

„სპუტნიკთან“ ინტერვიუში „საქინფორმის“ მთავარი რედაქტორი, არნო ხიდირბეგიშვილი 

ამტკიცებდა, რომ რადგან ქართული მიწები თურქეთის ტერიტორიაზეც მდებარეობს და თურქეთს 

არ ვებრძვით, მაშინ რუსეთთანაც არ უნდა ვიბრძოლოთ სოხუმსა და ცხინვალში.   

 

მონიტორინგის ფარგლებში, ანტითურქული დეზინფორმაციის ყურადღების ცენტრში ცნობილი 

ნარატივიც მოექცა, რომლის მიხედვითაც, თურქეთის მიერ აჭარის მიერთების საშიშროება 

არსებობს. მაგალითად, „თვალსაზრისზე“ გამოქვეყნებულ სტატიებში ირაკლი ჯანყარაშვილი 

(ანტიდასავლური განწყობების მქონე ჟურნალისტი, რომლის სტატიებიც ხშირად ქვეყნდება 

„თვალსაზრისზე“ და „ნიუსფრონტზე“) ამტკიცებს, რომ თუ ერდოღანი სირიაში გაიმარჯვებს, 

შემდეგ ყურადღებას აჭარაზე გადაიტანს და საქართველო დაუცველი დარჩება. აღნიშნულის 

დასამტკიცებლად თურქეთის თავდაცვის მინისტრის ყალბ Facebook-გვერდზე გავრცელებული 

„ყარსის ხელშეკრულებას მალე 

ვადა გაუვა და თურქეთი აჭარაზე 

ოფიციალურად განაცხადებს 

პრეტენზიას“ 

https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2230315377271191/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2238063723163023/?type=3
https://ge.news-front.info/2020/02/09/sulkhan-saba-orbeliani-sabtchotha-kavshiris-markaze/?fbclid=IwAR33ycUqw12F4cgQ-CyvcAqzH4x501KE5gaHxH5hyUIz3-nXjKOsnZGoKlk
https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia/photos/a.788340987878364/2742970379082072/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDXDhW9vYoF6Xd-Cfdh3Hsh6K-OIMORzFxCuqPXeykQYOdjmLdCkQe0NC6pD9DoXpB-MX3j4NmWyH-aixnwBwccLXPyoIWA_ToLv0yrAAkDauDMK_9IpJmcKNM1ustvmcSJpILrHb5UTTCIgcbA9tBGA7nrsAdvr5uxrp0VEobpCLO7dUdR3ROmgXagF0CCamXGrlJa20mHZxlE_uEaWgFC-z35NpwoON-ofvbEMJqb7EcQ8nbkAJsS1oF-m3N-dUbeHp09SbRfrTpzaaEMe-lMBmsqiQ4tOZPP63JIENVp_zDB4ZUyro1-zftpOA1oPFksTlRJL9bzCXBfIhebTcUuAg
https://ge.news-front.info/2019/12/15/kaladzis-ironia-anu-shromisadmi-damokidebuleba/?fbclid=IwAR3i3wKY0Cmv3Wx-4yi9WcFyEEteoUMSsEjYIqwFKNywt1nGdae8p6BV36g
https://ge.news-front.info/2019/12/21/stalini-da-rusethi-rogorts-mesame-romi-dokumenturi-philmi/?fbclid=IwAR3krXnLjM1gqzNNZu5v_hYUs0BWHA-WzsKPnLmInigLN2TYo18XYdH_0LI
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98/
https://ge.news-front.info/2019/12/21/aqtivistebi-21-dekembers-stalinis-140-e-iubiles-aghnishnaven-da-qveqhanashi-arsebul-samartskhvino-vitharebas-odnav-maints-gaaneitraleben/?fbclid=IwAR2Zce2pbzMrX1gZXttQLpPy9HPCLBbaIb7lkcAmSkdAxnMjjP_a28keHp4
https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia/posts/2720434534668990?__xts__%5b0%5d=68.ARDkZJRfqiJ9gH1P5GZ4fRaiuKqQggl9iZBzZBEoFMYEcrC4avejG4s1KjUOz2SOf2Gbmsf0xJi3fu84ivVzQGg0a8rjo2VNWrwo1noq8TiYRJdGvKFGGIRpiUrZT4fXRdkhfFETW6AtggE-S380hVA1LdR9j9oOQ_B6OpVi8e977n_VAMVOQ4iwK-keflq8TiI6L0WdJt1gMRf0y-FxQ8CnpVTZF3yzj7zdg2PBrXXaV0zlvs92DKuR4r3UHHcIhyeeCEKU79rCffXDLYcvoP5MFVpDxAs7y_6PyTCep8paV8kWEFKjb3N7EGF1Xo0XeGUwdO9-5l7je35ICpzh4blkGQ
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20200218/247762697/Yuzhnyy-Kavkaz-kak-zona-raznoglasiy-ili-Kak-razrubit-kavkazskiy-uzel.html
http://saqinform.ge/news/45456/damoukidebloba+saWiroa+keTildReobisTvis+da+ara+saflavis+qvebisTvis%21+-+xidirbegishvili+komentari+miunxenshi+alievisa+da+fashinianis+shexvedris+shesaxeb+%28SPUTNIK%29.html
https://tvalsazrisi.ge/%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%90%e1%83%a0-%e1%83%90%e1%83%9a-%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%98-%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1/
https://tvalsazrisi.ge/%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9e%e1%83%a3%e1%83%91%e1%83%9a%e1%83%98/
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რუკა მოჰყავდა, სადაც ერდოღანის იმპერიალისტურ 

მისწრაფებებში აჭარაც მოიაზრება. გაზეთ „საქართველო 

და მსოფლიოს“ ინტერვიუში ნიკოლოზ მჟავანაძე 

მკითხველს აჭარის თურქეთისგან დასაცავად რეგიონში 

რუსეთის ბაზების ჩაყენებას სთავაზობდა. 

 

აჭარის მთავარ საფრთხედ თურქეთს და თურქულ 

ინვესტიციებს მიიჩნევდა „ნიუსფრონტიც“, ხოლო მის 

საპირწონედ და აჭარის გადარჩენის საშუალებად რუსულ ინვესტიციებს განიხილავდა. თურქეთის 

ფინანსურ ექსპანსიას საქართველოსთვის საფრთხედ ასახელებდა ალექსანდე ჭაჭიაც (კრემლთან 

დაახლოებული რუსეთში მოღვაწე ქართველი პოლიტოლოგი). თურქეთიდან მომდინარე 

საფრთხისგან საქართველოს დამცველად ის რუსეთს მიიჩნევდა და მოსკოვთან ურთიერთობის 

ნორმალიზების აუცილებლობაზე მიუთითებდა. გაზეთში „საქართველო და მსოფლიო“ კვლავ 

გამოვლინდა რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი დეზინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, 

ყარსის ხელშეკრულებას უახლოეს მომავალში ვადა გაუვა და თურქეთი აჭარის მიერთებას ეცდება.  

 

საქართველოში გავლენის მოსაპოვებლად და ტერიტორიების მისაერთებლად კიდევ ერთ 

ინსტრუმენტად ერდოღანის მიერ „თურქი მესხებისთვის“ საქართველოში დაბრუნების პირობის 

მიცემა სახელდებოდა. „თურქ მესხებს“ ნიკოლოზ მჟავანაძე „ფაშისტებს“ უწოდებს და მათ 

გადასახლებას დამსახურებულად მიიჩნევს.  

 

მონიტორინგის ფარგლებში გამოიკვეთა ანტიდასავლური მედიის მიერ გავრცელებული 

ინფორმაცია, რომელიც ამტკიცებდა, რომ თურქეთი აფხაზეთის აღიარებას აპირებს: გაზეთი 

„საქართველო და მსოფლიო“ - „თურქი პოლიტიკოსები აფხაზეთის დამოუკიდებლობის 

აღიარებისთვის ემზადებიან“, გამოცემა „ნიუსფრონტი“ - „თურქეთი საქართველოს წინააღმდეგ! - 

მზადება აფხაზეთის დამოუკიდებლობისთვის“.  

მიგრაციის საკითხების საფრთხედ წარმოჩენის კამპანია 
 
საქართველოში რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთ 

ამოცანას კრემლიდან მომდინარე საფრთხიდან 

ფოკუსის გადატანა და საქართველოს ოკუპაციის 

საკითხის სხვა თემებით გადაფარვა წარმოადგენს. ამ 

მხრივ, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ რუსული 

პროპაგანდის საქმიანობა, რომელიც, ქვეყანაში 

„უცხოტომელთა“ მიგრაციის თემის გამოყენებით, 

ქართველი ერის იდენტობის დაკარგვასა და 

ასიმილაციის საფრთხეზე საუბრობს. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, რომლებიც 

ანტითურქულ დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ: გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“,        

Facebook-გვერდი „სტალინი“, Facebook-გვერდი „დედაქალაქი“, საინფორმაციო სააგენტო 

„ჯეომედიაპრესი“, „ალტ-ინფო“.  

„ქართული მიწები თურქეთის 

ტერიტორიებზეც მდებარეობს და 

თუ თურქეთს არ ვებრძვით, მაშინ 

არც რუსეთს უნდა ვებრძოლოთ 

სოხუმსა და ცხინვალში“ 

„გაეროს გლობალური მიგრაციის 

პაქტზე ხელმოწერის შემდეგ 

საქართველოსკენ მილიონობით 

მიგრანტი დაიძვრება“ 

http://geworld.ge/ge/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96-%E1%83%9B%E1%83%9F%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2242222086080520/?type=3&theater
http://geworld.ge/ge/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D/
https://ge.news-front.info/2019/12/26/thurqethi-saqarthvelos-tsina/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96-%E1%83%9B%E1%83%9F%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96/
https://ge.news-front.info/2019/12/26/thurqethi-saqarthvelos-tsina/
https://ge.news-front.info/2019/12/26/thurqethi-saqarthvelos-tsina/
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მიგრაციის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური იანვარში, აშშ-ირანის დაპირისპირების ფონზე 

გახდა. კონკრეტული მედიების მიერ გახშირდა ქსენოფობიური განწყობების გაღვივების 

მცდელობები. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ საქართველოში სულ მალე ნახევარი მილიონი 

ირანელი შემოვა. ქსენოფობიურ ნიადაგზე და მიგრანტების თემის ხელოვნურად წარმოსაჩენად 

პროპაგანდისტულმა მედიამ სხვადასხვა ყალბი ამბავი გამოიყენა, მათ შორის, გავრცელდა 

ინფორმაცია, თითქოს, საქართველოში ირანის მოქალაქეები 134 ათას ბინას ფლობენ.  

 

გაეროს გლობალური მიგრაციის პაქტი, რომელსაც საქართველო 2018 წლის ბოლოს შეუერთდა, 

პრორუსული ჯგუფების მიერ, თებერვალში, დღის წესრიგში ხელახლა წამოიჭრა. შიშის დათესვის 

მიზნით შესაბამისი საშუალებების მიერ მანიპულაციურად გავრცელებული ინფორმაციის 

მიხედვით, პაქტზე ხელმოწერით, „საქართველოში აზიისა და აფრიკის ღარიბი ქვეყნებიდან 

შეუზღუდავი რაოდენობის მიგრანტები დასახლდებიან, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საფრთხეს 

წარმოადგენს“. აღსანიშნავია, რომ გლობალური მიგრაციის პაქტის საკითხი ანტიდასავლური 

საინფორმაციო საშუალებების მიერ კოორდინირებულად შუქდებოდა.  

 

აღსანიშნავია, რომ იმიგრანტების საფრთხით მანიპულირებისას, ანტილიბერალური ძალები 

საქართველოში აზიელების „ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ ექსპანსიაზე“ საუბრობდნენ და 

საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრებას სახელწმიფოს ყოფნა-არყოფნის საკითხად წარმოაჩენდნენ. 

დეზინფორმაცია საერთაშორისო საკითხებზე 

საქართველოში რუსული პროპაგანდა საერთაშორისო არენაზე განვითარებულ საკითხებთან 

დაკავშირებითაც საკმაოდ აქტიურია. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, რომლებიც 

მოსახლეობას საერთაშორისო სიახლეებს რუსული პერსპექტივით აწოდებდა - მათ მიერ აქცენტი, 

ერთი მხრივ, საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთის „ძლიერებაზე“, ხოლო, მეორე მხრივ, დასავლური 

სახელმწიფოების „სისუსტეზე“ კეთდებოდა: გამოცემა „ნიუსფრონტი“, გაზეთი „საქართველო და 

მსოფლიო“, გამოცემა „სპუტნიკი“, გამოცემა „საქინფორმი“, Facebook-გვერდი „სტალინი“, გამოცემა 

„თვალსაზრისი“. 

 

მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი 

თვითმფრინავის (რეისი MH17) ჩამოგდებასთან 

დაკავშირებით რუსული დეზინფორმაცია, 

როგორც საეთაშორისო მასშტაბით, ისე 

საქართველოში, აქტიურად ვრცელდებოდა. 

რუსული პროპაგანდისტული მედიების ქართული 

რედაქციები („ნიუსფრონტი“ და „სპუტნიკი“) და 

გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“ ამტკიცებდნენ, რომ მალაიზიური ბოინგის ჩამოგდების 

რუსეთზე დაბრალება „ანტირუსული თეორიაა“. მსგავსი შინაარსის დეზინფორმაცია კამპანიურად 

ვრცელდებოდა მრავალ ქვეყანაში (იხილეთ EUvsDinsinfo). MH17-თან დაკავშირებული 

„დასავლეთი ანტირუსული ისტერიის 

ფარგლებში ცდილობს ისტორიის 

გადაწერასა და საბჭოთა კავშირის 

დამსახურებების წაშლას“ 

https://factcheck.ge/ka/story/38304-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://www.facebook.com/dedakalaki/posts/2917038411673934
http://geworld.ge/ge/%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%a5%e1%83%98%e1%83%a4%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%ab%e1%83%94-%e1%83%a1%e1%83%90-2/?fbclid=IwAR3XY2gKJ8GB2yZuoTHrM8GD8_iyhgKZ1Fcj3yxpmsFxl0P8yVFTkiqsotY
https://1tv.ge/news/saqartvelo-gaero-s-globalur-migraciul-paqts-sheuertda/?fbclid=IwAR1T1aaFlKIJlQBRWRjQKqnQT8SNsU2QSqJnxVi1rasdzZ808Y63soJZ6ZE
https://www.facebook.com/groups/537238106469270/permalink/1259294350930305
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2250917935210935&id=1510968955872507&__xts__%5B0%5D=68.ARAzdA5SYwJJziQjMkYKaveDHc1L8G0hinqiRmJvasU4BpjDZ_1pD9u94877bFQ8QjO10uAUCoNxiaFfjbJpPjysy1p6vPsKiDzoKSzKWDN-8KBHcXXAENQQi8uE3-75IQ-gDyPfMZAAGm0MfPQiQThaOBPTAEk8cekjLC4T31esEViCZr92E63mu70u0CboPf7Iz4zXsmzZUY9g4gkhMgQEN00RVlEWgLitFhyliPqpLpW0x6anviXWMPz2WCa0LtyolhgHiaCiiVv-u2GlsA2MEGze_yVL3M99UDceOvSZDFSZ8ILJoDFgTafUH5QnTl6yPqakTHGie1oiVDT_gVBas2Fm&__tn__=-R
https://www.facebook.com/altinfo01/videos/665578774183065/?v=665578774183065
https://ge.news-front.info/2019/11/17/kharvezebi-mh17-is-saqmis-masalebshi-romlebits-dasavlethma-ver-damala/?fbclid=IwAR3RMy6Non25b2c0Kzv8NEQMoc0IZUWql_3vq9QQAbbOqHU6ikyNiL52bLk
https://sputnik-georgia.ru/radio/20200218/247762888/Gusev-spetsialistam-ponyatna-neprichastnost-ZRK-Buk-k-krusheniyu-malayziyskogo-Boeing.html
http://geworld.ge/ge/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92/
https://ge.news-front.info/2019/12/27/antirusuli-theoria-malaiz/
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?disinfo_keywords%5B%5D=77107&date=&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kremlin_watch_briefing_kremlin_s_malign_influence_in_the_western_balkans&utm_term=2020-04-15
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დეზინფორმაციის გავრცელება Facebook-ის ანგარიშშიც მოხვდა, როგორც კოორდინირებული და 

არაავთენტური ქცევის მაგალითი. 

 

საანგარიშო პერიოდში, ქართულ მედიაში მეორე მსოფლიო ომის შესახებ ისტორიული ფაქტების 

დამახინჯების მცდელობები გამოვლინდა. ისეთმა მედიებმა, როგორებიცაა: „საქართველო და 

მსოფლიო“, „ნიუსფრონტის“ ქართული რედაქცია, „სპუტნიკის“ ქართული, აფხაზური, სამხრეთ 

ოსეთის რედაქციები და „საქინფორმი”, ზედმიწევნით გაიმეორეს კრემლის ნარატივი. მაგალითად, 

„საქართველო და მსოფლიო“ „ისტორიის გადაწერის მცდელობაზე” აპელირებდა, პუტინსა და 

სტალინს დიად ლიდერებად წარმოაჩენდა, ხოლო კრემლის დეზინფორმაციული კამპანიის 

მხარდაჭერით, მეორე მსოფლიო ომში სსრკ-ის როლის განდიდებას ცდილობდა.  

 

ამასთან, გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“ ოფიციალური კრემლის მსგავსად საბჭოთა კავშირის 

პოლონეთში შეჭრას ამართლებდა. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებაში                                                

„მოლოტოვ-რიბენტროპის“ პაქტის როლთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ 

რეზოლუციაზე პუტინის შეხედულება Facebook-გვერდმა „სტალინმაც“ დაიცვა.  

 

პუტინის მიერ ისტორიის გადაწერის მცდელობას მხარს „ნიუსფრონტიც“ უჭერდა. გამოცემის 

თანახმად, ნაციზმზე გამარჯვებას არა აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთს, არამედ სსრკ-ს უნდა 

ვუმადლოდეთ; „ნიუსფრონტმა“ აშშ პოლონეთისა და რუსეთის ისტორიულ დავაში პოლონეთის 

მხარდაჭერისთვისაც გააკრიტიკა (საკითხზე „ნიუსფრონტისგან“ დამატებით იხილეთ სტატია 1 და 

სტატია 2).  

 

თავის მხრივ, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აშშ „სპუტნიკმაც“ გააკრიტიკა და ოსვენციმის 

გათავისუფლების 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე მაიკ პენსის მოხსენებას „ყალბი 

და იაფფასიანი” უწოდა. ხოლო ევროპარლამენტის რეზოლუციის მხარდაჭერისთვის 

„სპუტნიკის“ კრიტიკის ობიექტი პრეზიდენტი ზელენსკიც გახდა. გამოცემის მიხედვით, ვლადიმერ 

პუტინი მეორე მსოფლიო ომის შესახებ მსოფლიოს სიმართლეს ახსენებს და კრემლი ისტორიის 

დამახინჯებას სიმართლით პასუხობს; ამის პარალელურად კი, რუსული გამოცემის მიხედვით, 

პოლონეთსა და აღმოსავლეთ ევროპას სიმართლის მოსმენა არ სურს. მეტიც, „სპუტნიკმა“ მსოფლიო 

ომებში რუსეთსა და გერმანიას შორის დაპირისპირება „ანგლო-საქსებს“ დააბრალა, ხოლო 

ესტონეთსა და რუსეთს შორის ტერიტორიულ დავებში, რომლებიც მეოცე საუკუნის განმავლობაში 

ესტონეთის ოკუპაციას უკავშირდება, რუსულმა გამოცემამ ოფიციალური მოსკოვის პოზიცია 

გაამართლა.  

 

„საქინფორმი“ და მისი მთავარი რედაქტორი კი ამტკიცებდნენ, რომ „წითელ არმიას მთელ 

მსოფლიოში ყველა ადამიანი უნდა ემადლიერებოდეს“. მსგავსს მესიჯს ავრცელებდა ალექსანდრე 

ჭაჭიაც, რომელიც „ისტორიის ფალსიფიკაციის დაუშვებლობის” შესახებ საუბრობდა. მისი აზრით, 

დასავლური დეზინფორმაცია „ძველი და ახალგაზრდა თაობების კავშირების რღვევას” და 

ნაცისტური გერმანიისა და ჰიტლერის სსრკ–სა და სტალინთან გათანაბრებას ისახავს მიზნად. 

 

https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/03/February-2020-CIB-Report.pdf
http://geworld.ge/ge/%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%aa%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%9a/
http://geworld.ge/ge/1939-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1/
https://www.facebook.com/1510968955872507/photos/a.1510978569204879/2199282840374445/?type=3&theater
https://ge.news-front.info/2019/12/22/rusethis-prezidenti-e-ts-molotov-ribentropis-paqtis-shesakheb/?fbclid=IwAR2IK35C-ULwgnkDU9o2f0a-usDNs0XwXIUMEWaaT1pw18Kf6WvDWyXxxVk
https://ge.news-front.info/2020/02/02/qhochaghi-phritsebi-da-khelith-sathrevi-anglo-amerikelebi-anu-vis-unda-vumadlodeth-natsizmze-gamarjvebas/?fbclid=IwAR0EWKla6ZqeHjEIMqCTvtHgTdrCFI_aCm-tyl0sv-gJqzfzSKNVSLawLlo
https://ge.news-front.info/2019/12/31/3387/?fbclid=IwAR0WWzu2eR2tYa-kLif7qLXlIP9EBUS23h_smV2RusCBMWAAVrUjEMvh1Bc
https://ge.news-front.info/2019/12/29/antisemiti-ghori-poloneth/
https://ge.news-front.info/2020/02/06/ashsh-is-prezidentis-thanashemtsis-sensatsiuri-gantskhadeba-rusebthan-mimarthebashi/?fbclid=IwAR2QjZF4vs8CVzilddYP963zfKCf6mpkU7VkdSobhvkt061b95yqA03_wPg
https://sputnik-georgia.com/opinion/20200127/247583102/maik-pensis-moxseneba.html
https://sputnik-ossetia.ru/world/20200129/9982104/Pokayalsya-za-SSSR-Na-chto-podpisalsya-Zelenskiy-v-Polshe.html
https://sputnik-georgia.com/video/20200124/247565357/---------.html
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191212/1029006122/Putin-Rossiya-pravdoy-otvetit-na-iskazhenie-istorii-Vtoroy-mirovoy-.html
https://sputnik-georgia.ru/video/20200119/247517930/V-Moskve-dali-salyut-v-chest-75-y-godovschiny-osvobozhdeniya-Varshavy.html
https://sputnik-georgia.ru/radio/20200121/247536123/Smolin-stranam-Vostochnoy-Evropy-nuzhno-priznat-nalichie-temnykh-pyaten-v-istorii.html
https://web.archive.org/web/20200120105853/https:/sputnik-abkhazia.ru/opinion/20200119/1029265653/Varshava-ne-khochet-slyshat-pravdu-o-tom-kto-ee-pogubil.html
https://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20200113/1029230848/Merkel-v-Moskve-tsentr-tyazhesti-evropeyskoy-politiki-smeschaetsya-na-Vostok.html
https://sputnik-georgia.ru/video/20200205/247654841/Pogranichnye-raznoglasiya-kakie-rossiyskie-territorii-strany-Baltii-schitayut-svoimi.html?fbclid=IwAR37R-pXO_-88RfTgO5l6KlDA93Ejv5zjFO-O39nq5s0UP9wT7hhBBME9pE
https://sputnik-ossetia.ru/analytics/20200203/10012262/Stoletie-Tartuskogo-mira-Estoniya-otkryvaet-yaschik-Pandory.html
http://saqinform.ge/news/45491/arno+xidirbegishvili%3A+wiTel+armias+mTel+msoflioshi+yvela+adamiani+unda+emadlierebodes+%28SPUTNIK-is+gamokiTxva%29.html
http://saqinform.ge/news/45090/arno+xidirbegishvili%3A+putinis+reformebi.html?fbclid=IwAR1CKZBlWiY1b-JCWpEOtun5ZCuUcIC3hceytPOFwhruFSlFwsVhqXcf7uc
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ბერლინში საქართველოს მოქალაქის, ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობაში გერმანიის 

პროკურატორის მიერ რუსეთის დადანაშაულებას რუსეთის მხრიდან პროპაგანდის კიდევ ერთი 

კამპანია მოჰყვა. პროპაგანდა სხვადასხვა მიმართულებით ვრცელდებოდა: რუსეთის 

დასადანაშაულებლად მტკიცებულებები არ არსებობს 

და მსგავსი ბრალდება, ისევე როგორც სკრიპალების 

საქმე, რუსოფობიითაა განპირობებული. თუმცა, 

ხანგოშვილის მკვლელობაში FSB-ს კვალზე Bellingcat-

ის მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი გამოძიებაც 

მიუთითებს. კრემლის მიერ გავრცელებული 

ინფორმაციით, ხანგოშვილი ტერორისტი იყო და 

წარსულში მოსკოვში ტერაქტები განახორციელა. 

საქართველოში იგივე ნარატივები პრორუსულმა მედიამ გაავრცელა. „საქართველო და 

მსოფლიომ“ პუტინის ვერსია გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც, ზელიმხან ხანგოშვილი მოსკოვის 

მეტროპოლიტენში მომხდარი აფეთქების ერთ-ერთი ორგანიზატორია. სპუტნიკის მიხედვით კი, 

გერმანია ფაქტებს უგულებელყოფს და ხანგოშვილის საქმეს „კერავს, რის გამოც, ის „სკრიპალების 

საქმე 2.0“ ხდება. ამასთან, „ნიუსფრონტმა“ და „საქართველო და მსოფლიომ“ ქართული 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავრობისადმი მოწოდება, რომ გერმანიიდან რუსი 

დიპლომატების გაძევების შემდეგ მას ხანგოშვილის საქმეზე პოზიცია დაეფიქსირებინა, 

„საქართველოსა და რუსეთს შორის ახალი სკანდალის გამოწვევის მცდელობად“ შეაფასა. 

 

კრემლისტურმა მედიამ საქართველოს მიერ პრორუსული საგარეო პოლიტიკური კურსის 

გატარების საჭიროების ახსნა სხვა ქვეყნების მაგალითებით სცადა - „რუსეთთან 

კეთილმეზობლობის ფასი: ჩინეთისკენ მიმავალი ახალი გაზსადენი მონღოლეთზე გაივლის“; 

„კეთილმეზობლობის ფასი: მოლდოვა რუსულ ბუნებრივ აირს იაფად მიიღებს“. რუსეთთან 

ურთიერთობების „მოგვარება“ „ნიუსფრონტმა“ ბელორუსსა და ყაზახეთსაც მოუწონა, ხოლო ამ 

კონტექსტში საქართველო და უკრაინა „ოფსაიდში“ განიხილა. ამასთან, ყურადღება რუსეთისადმი 

დაპირისპირების შემთხვევაში მოსალოდნელ ზარალზეც გამახვილდა. პროპაგანდის მიხედვით, 

რუსეთისადმი მტრულ რიტორიკას ლატვიაში ეკონომიკური ზარალი მოჰყვება. 

 

ადგილობრივმა პრორუსულმა მედიამ აქტიურად გაავრცელა ინფორმაცია, რომ „სიმართლე 

ევრომაიდანზე თანდათან სააშკარაოზე გამოდის“. ისინი კონსპირაციულ დოკუმენტურ ფილმსა და 

რუსულ წყაროებს იყენებდნენ და ამტკიცებდნენ, რომ ევრომაიდანი ობამამ, ბაიდენმა და 

სააკაშვილმა მოაწყეს; ხოლო მომიტინგეებს სააკაშვილის ჩაყვანილი ქართველი სნაიპერები 

ესროდნენ. მათი მიხედვით, დასავლეთის მიერ დაგეგმილმა რევოლუციამ („გადატრიალებამ“) 

უკრაინის ეკონომიკა ჩამოშალა (მსგავსი დეზინფორმაცია ევროპის სხვა ქვეყნებშიც ვრცელდებოდა 

EUvsDisinfo-ზე).  

 

„ნიუსფრონტმა” იანვარში აშშ-სა და ირანს შორის ურთიერთობის გამწვავება ანტიამერიკული 

კუთხით გააშუქა და პროპაგანდისტული კამპანია ჩაატარა. ის აშშ-ს დამნაშავედ, ტერაქტის 

მომწყობად, საერთაშორისო სამართლის დამრღვევად, ოკუპანტად, ვანდალად, სუსტად 

წარმოაჩენდა. „ნიუსფრონტის“ მიხედვით, ამერიკელები რეგიონიდან „გარბიან“, ხოლო 

„ირანის პრეზიდენტი საქართველოს 

ირანის ტერიტორიად განიხილავს და 

მის დაბრუნებას აპირებს“ 

https://euvsdisinfo.eu/report/new-skripal-case-is-actively-promoted-in-germany/
https://euvsdisinfo.eu/report/new-skripal-case-is-actively-promoted-in-germany/
https://euvsdisinfo.eu/report/to-contain-and-intimidate-russia-the-west-came-up-with-a-new-skripal-like-khangoshvilis-murder-story/
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/02/17/v-like-vympel-fsbs-secretive-department-v-behind-assassination-of-zelimkhan-khangoshvili/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1/
https://sputnik-ossetia.ru/columnists/20191207/9720009/V-Germanii-shyut-novoe-delo-Skripalya-Fakty-roli-ne-igrayut.html
https://sputnik-georgia.com/video/20191205/247195111/20.html
https://sputnik-georgia.com/video/20191205/247195111/20.html
https://ge.news-front.info/2019/12/08/sorosis-organizatsiebi-saqarthvelo-ruseths-shoris-akhali-skandalis-gamotsvevas-tsdiloben/?fbclid=IwAR2rM36giyyqKsMhgdyaaHSRd3f7I15fAgPITcPeLQePsZ3bNmn_jVjKJns
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D/
https://ge.news-front.info/2019/12/08/qhazakhethis-prezidenti-qhirimi-aneqsirebuli-ar-aris/?fbclid=IwAR2r569sUV32kxwVBe4dbivjKmuqnuROa-2W4ctmrP8tttA7J1E9AcT0Z8A
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%97%E1%83%90/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8-%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94/
https://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20200229/1029552587/Istoriya-uspekha-postmaydannoy-ekonomike-Ukrainy-shest-let.html
https://euvsdisinfo.eu/report/the-coup-in-ukraine-resulted-in-destroyed-economy/
https://ge.news-front.info/2020/01/03/amerikelebi-jer-danashaul/
https://ge.news-front.info/2020/01/06/ashsh-is-mier-gankhortsieleb/
https://ge.news-front.info/2020/01/08/vashingtoni-panikashia-da/
https://ge.news-front.info/2020/01/06/amerika-eraqhis-okupanti/
https://ge.news-front.info/2020/01/07/trampis-amerika-vandaleb/
https://ge.news-front.info/2020/01/08/levan-bodzashvili-ashsh-sa-da/
https://ge.news-front.info/2020/01/07/iraneli-generali-tqhuilad/
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საერთაშორისო პოლიტიკა მრავალპოლუსიანი ხდება, რადგან რუსეთი უკვე ამერიკულ სამხედრო 

გემებსაც კი ავიწროებს, თურქებს ამერიკული სანქციები არ ადარდებთ და რუსეთთან 

თანამშრომლებენ. „ნიუსფრონტმა“ აშშ და ბრიტანეთი ირანში სახელმწიფო გადატრიალებაშიც 

დაადანაშაულა. კრემლისტურმა გამოცემამ ირანში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში 

კანადის პრემიერ-მინისტრის, ტრუდოს მიერ ირანის დადანაშაულება „მსოფლიო გეი-ლობის 

ირანის წინააღმდეგ ამოქმედებად“ შეაფასა. ამასთან, „ნიუსფრონტმა“ საქართველოში მყოფ აშშ-ის 

მოქალაქეებს მზვერავები, ჯაშუშები და პროვოკატორები უწოდა და ისინი ქვეყნისთვის საფრთხედ 

წარმოაჩინა. ამის გამო, გამოცემამ აშშ-ის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესებაც მოითხოვა. 

თავის მხრივ, „ნიუსფრონტმა“ აშშ რუსეთისა და ირანისადმი საქართველოს პოლიტიკის 

შეზღუდვაში დაადანაშაულა. სხვა პრორუსული მედია კი ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ ირანის 

პრეზიდენტი საქართველოს ირანის ტერიტორიად განიხილავს და მის დაბრუნებას აპირებს. 

 

ზემოთ აღწერილი კამპანიური დეზინფორმაციების გარდა, პრორუსული მედია ინფორმაციას 

მანიპულაციურად არაერთი საკითხის შესახებ ავრცელებდა, მაგალითად: 

 „იდლიბის კრიზისის გადაუჭრელობის შემთხვევაში საქართველოში რუსული სამხედრო 

ძალების შემოჭრის საფრთხე დგას”; 

 სირიის ქალაქ დუმაზე ქიმიური შეტევა ფალსიფიკაციაა;  

 „სპუტნიკ-ესტონეთზე“ ზეწოლა მიმდინარეობს და ბალტიის ქვეყნებში მედიის 

თავისუფლების შეზღუდვა ნორმად იქცა, ხოლო ევროკავშირი ორმაგი სტანდარტებით 

მოქმედებს და სიტყვის თავისუფლებას მხოლოდ საკუთარ ფარგლებს გარეთ აკვირდება; 

 დასავლეთს პოლიტპატიმრები ჰყავს;  

 ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება, რომ რუსი ათლეტები ოთხი წლის განმავლობაში 

მთავარ საერთაშორისო შეჯიბრებებზე არ დაუშვან, უკანონოა; 

 საქართველოს მიერ ვენესუელაში გუაიდოს მხარდაჭერა, ნაცვლად მადუროსი, რომელიც 

აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს, ქართული დიპლომატიის მარცხია. 

ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე დეზინფორმაცია 

რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთ ამოცანას, ყალბი ან ნახევრად სწორი ინფორმაციის გავრცელებით, 

ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე გავლენის მოხდენა წარმოადგენს. მონიტორინგის 

ფარგლებში, ამ მხრივ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი შიდაპოლიტიკური საკითხი გამოიკვეთა, 

რომელთაც პრორუსული მედია მანიპულაციურად 

აშუქებდა: გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“, 

გამოცემა „სპუტნიკი“, გამოცემა „საქინფორმი“, გამოცემა 

„ნიუსფრონტი“, Facebook-გვერდი „პოლიტიკანო“.  

 

თვალშისაცემია, რომ სრულად პროპორციულ საარჩევნო 

სისტემაზე გადასვლის პირობის დარღვევით 

გამოწვეული ანტისამთავრობო აქციების პერიოდში, პრორუსული მედია გაერთიანებულ 

ოპოზიციას მწვავედ აკრიტიკებდა და მათ წინააღმდეგ შავ პიარ კამპანიას აწარმოებდა. ამასთან, 

„ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის 

შემთხვევა წინასწარ დაგეგმილი 

აშშ-ის ჯაშუშური ოპერაცია იყო“ 

https://ge.news-front.info/2020/01/09/rogori-iqho-amerikis-dzlie/
https://ge.news-front.info/2020/01/10/rusma-mezghvaurebma-ameri/
https://ge.news-front.info/2019/12/29/thurqebs-amerikuli-sanqtsi/
https://ge.news-front.info/2020/01/12/iranelebma-britanel-elchs/
https://ge.news-front.info/2020/01/10/msophlio-gei-lobi-iranis-ts/
https://ge.news-front.info/2020/01/05/iranis-moqalaqeebis-gesh/
https://ge.news-front.info/2020/01/03/amerikis-politika-saqarth/
https://factcheck.ge/ka/story/38304-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%AD/
https://sputnik-georgia.com/russia/20200121/247535424/ruseTi-siria-duma-qimiuri-Seteva-falsifikaciaa.html
https://sputnik-georgia.ru/video/20200227/247832721/Lavrov-podavlenie-svobody-SMI-stalo-normoy-v-stranakh-Baltii.html
https://sputnik-georgia.com/russia/20191223/247333223/vladimir-CiJovi-sputni-estoneTi.html
https://ge.news-front.info/2019/12/30/politikuri-patimrebi-tsi/
https://ru.armeniasputnik.am/radio/20191209/21364421/Alekseev-reshenie-WADA-ob-otstranenii-rossiyskikh-sportsmenov-nezakonno.html
https://ge.news-front.info/2020/01/06/guaido-gadaido-qarthuli-d/
http://saqinform.ge/news/44622/xidirbegishvili%3A+opozicias+ar+sheuZlia+quchebshi+xalxis+masobrivad+gamoyvana.html
http://geworld.ge/ge/%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%90/
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რუსული ბიუჯეტით დაფინანსებული სააგენტოები ამტკიცებდნენ, რომ არჩევნები მაჟორიტარული 

სისტემით უნდა ჩატარებულიყო.  

 

გარდა ამისა, პრორუსული მედიის სამიზნე ვაჟა გაფრინდაშვილიც გახდა, რომელმაც ცხინვალში 

ტყვეობაში 49 დღე გაატარა. პროპაგანდისტული კამპანიის ფარგლებში, ქართველი ექიმის 

დისკრედიტაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის ყალბი ამბავი გავრცელდა. შეთქმულების თეორიებს 

შორის პრორუსული მედია საკითხში აშშ-ის „როლზეც“ აპელირებდა და მომხდარს წინასწარ 

დაგეგმილ „ჯაშუშურ ოპერაციას“ უწოდებდა.  

 

კიდევ ერთი თემა, რომელზეც კრემლის მიერ დაფინანსებულმა მედიამ დეზინფორმაცია 

გაავრცელა, ოქტომბერში, საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერშეტევა იყო. 

პრორუსულმა მედიამ საქართველოზე განხორციელებულ თავდასხმაში რუსეთის სამხედრო 

დაზვერვის სამსახურის („გრუ“) მხილებასთან დაკავშირებით ოფიციალური მოსკოვის ნარატივი 

ზუსტად გაიმეორა. მათ მიხედვით:  

 „გრუს“ მიერ თავდასხმის განხორციელება გამოგონილია;  

 აღნიშნული მხოლოდ დავით-გარეჯის თემის გადასაფარად გამოიყენეს;  

 არ არსებობს თავდასხმის დამადასტურებელი მტკიცებულებები;  

 დასავლეთი კვლავ ე.წ. “highly likely” პრინციპით მოქმედებს;  

 დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ ინფორმაციულ კამპანიას აგრძელებს.  

 კიბერშეტევა აშშ-მა განახორციელა. 

 

 

 

 

https://sputnik-georgia.com/video/20191210/247233860/---------.html
https://ge.news-front.info/2019/12/16/vazha-eqimi-pirdapiri-agentia-natsebis-girchelebis-maqarashvilis-dostebis-sandro-jamaspishvili/?fbclid=IwAR2r569sUV32kxwVBe4dbivjKmuqnuROa-2W4ctmrP8tttA7J1E9AcT0Z8A
http://saqinform.ge/news/45009/saqinformi%3A+hashushuri+operacia+%E2%80%9Edoqtori+vaJa%E2%80%9D+baidenma+da+saakashvilma+sheimushaves.html
https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia/posts/2720434534668990?__xts__%5b0%5d=68.ARDkZJRfqiJ9gH1P5GZ4fRaiuKqQggl9iZBzZBEoFMYEcrC4avejG4s1KjUOz2SOf2Gbmsf0xJi3fu84ivVzQGg0a8rjo2VNWrwo1noq8TiYRJdGvKFGGIRpiUrZT4fXRdkhfFETW6AtggE-S380hVA1LdR9j9oOQ_B6OpVi8e977n_VAMVOQ4iwK-keflq8TiI6L0WdJt1gMRf0y-FxQ8CnpVTZF3yzj7zdg2PBrXXaV0zlvs92DKuR4r3UHHcIhyeeCEKU79rCffXDLYcvoP5MFVpDxAs7y_6PyTCep8paV8kWEFKjb3N7EGF1Xo0XeGUwdO9-5l7je35ICpzh4blkGQ
https://factcheck.ge/ka/story/38366-%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%A3-%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
http://saqinform.ge/news/44162/arno+xidirbegishvili%3A+saqarTveloze+uprecedento+kibersheteva+ashsh-dan+ganxorcielda+.html
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                                ძირითადი აქტორების სტატისტიკა 

 

 

 

 

 

 
საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) არის მრავალპროფილური ანალიტიკური ცენტრი, 

რომელიც დაარსდა 2012 წლის ოქტომბერში. GRASS-ის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები 

მოიცავს საქართველოს საგარეო, უსაფრთხოების, საჯარო პოლიტიკისა და საჯარო 

ადმინისტრირების სფეროს კვლევასა და მის სიღრმისეულ ანალიზს, ასევე 

დეზინფორმაცია/პროპაგანდის საკითხებს. 

 


