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შესავალი 

 

 

კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, რუსეთი აქტიურად იყენებდა დეზინფორმაციას დასავლეთის 

დემოკრატიულ საზოგადოებებში დაბნეულობისა და მათი შეცდომაში შეყვანის მიზნით. 

ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კრემლი დეზინფორმაციის გავრცელებაში 

ოფიციალურად დაადანაშაულეს. ანტიდასავლური და პრორუსული დეზინფორმაცია 

საქართველოშიც აქტიურად ვრცელდებოდა.  

 

აღნიშნული ანგარიშის მიზანია, გამოიკვლიოს კორონავირუსის პანდემიის ფონზე 

დეზინფორმაციის გამავრცელებელი საშუალებების გზავნილები და მკითხველს გააცნოს მათ 

დისკურსში არსებული ტენდენციები. 

 

ანგარიში მიმოიხილავს ანტიდასავლური და პრორუსული დეზინფორმაციის გამავრცელებელი 

მედიის გზავნილებს 2020 წლის მარტი-აპრილის პერიოდში. მონიტორინგის ფარგლებში მოხდა 8 

ონლაინ მედიისა და 4 Facebook-გვერდის კვლევა. საერთო ჯამში, მონიტორინგის ფარგლებში 

გამოვლინდა 217 მასალა (სტატია, ვიდეო, ფოტო, Facebook-პოსტი), საიდანაც ანგარიშში მოხვდა 68. 

ნაშრომში მიმოხილულია ის მასალები, რომლებიც ყველაზე მეტად გამოიკვეთა პრორუსული და 

ანტიდასავლური მედიის დისკურსში და რომლებიც კამპანიურად ვრცელდებოდა. მონიტორინგის 

შედეგად გამოვლინდა ექვსი ძირითადი მიმართულება, რომლის ფარგლებშიც ანტიდასავლური და 

პრორუსული დეზინფორმაცია მანიპულაციურ გზავნილებს ავრცელებდა.  

 

სოციალურ ქსელში დეზიფორმაციის გავრცელების მასშტაბის გასაზომად გამოყენებულია 

Facebook-ის ანალიტიკური ხელსაწყო CrowdTangle. 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-disinformation/russia-deploying-coronavirus-disinformation-to-sow-panic-in-west-eu-document-says-idUSKBN21518F
https://www.politico.com/news/2020/04/21/russia-china-iran-disinformation-coronavirus-state-department-193107
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ძირითადი მიგნებები 

 

 

NATO-ს წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 NATO მსოფლიო პანდემიის ფონზეც აგრესიულად იქცევა და შავ ზღვაში წვრთნებს მართავს. 

 პანდემიის დროს NATO-ს მიერ საქართველოს მიმართ ყურადღება და სამხედრო ალიანსის 

გემების ფოთის პორტში შემოსვლა იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს კი არ სჭირდება 

NATO, არამედ NATO იყენებს საქართველოს თავისი საჭიროებებისთვის. 

აშშ-ის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 კორონავირუსი აშშ-ის მიერ ჩინეთთან სავაჭრო ომში გამარჯვებისთვის ხელოვნურად 

შექმნილი ბიოლოგიური იარაღია. 

 ვუჰანში მყოფმა ამერიკელმა ჯარისკაცებმა კორონავირუსი ჩინეთში ჯერ კიდევ 2019 წლის 

ოქტომბერში გაავრცელეს. 

 ვირუსი ამერიკელების მიერ შექმნილი „ბაქტერიოლოგიური იარაღია“ და ის იმ ქვეყნების 

წინააღმდეგ გამოიყენეს, რომლებიც, პენტაგონის დასკვნის თანახმად,        აშშ-თვის საფრთხეს 

წარმოადგენენ, ესენია: საფრთხე №1 - ჩინეთი, საფრთხე №2 - რუსეთი და საფრთხე №3 - 

ირანი. 

დეზინფორმაცია სამიზნეების მიხედვით 
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ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 ევროკავშირი იტალიას არ დაეხმარა და მიატოვა, ხოლო იტალიის მეგობრები მხოლოდ 

რუსეთი და ჩინეთი აღმოჩნდნენ. 

 შენგენის ზონა აღარ არსებობს, რაც ევროკავშირის დაშლას ნიშნავს. ევროკავშირი ვერც 

პანდემიის შემდეგ აღდგება, ამიტომ საქართველომ ევროკავშირსა და NATO-ში შესვლისკენ 

აღარ უნდა ისწრაფოს. 

 კორონავირუსის მიმართ ევროკავშირის უსუსურობის გამო, საქართველოს მოქალაქეების 

უმრავლესობის დამოკიდებულება ევროკავშირთან მიმართებით ნეგატიური ხდება. 

 რუსეთისა და ირანისთვის დაწესებული სანქციებით, ევროკავშირი ამ ქვეყნებს 

პანდემიასთან ბრძოლაში ხელს უშლის. 

საბჭოთა კავშირისა და ავტორიტარული სისტემების გაიდეალება 

 საბჭოთა კავშირში ჰიგიენა დაცული იყო, ხოლო ჰომოსექსუალიზმი დაგმობილი, რაც 

პანდემიების გავრცელებას ხელს უშლიდა.   

 ევროპის საგანმანათლებლო სისტემის სისუსტის გამო ევროპული სახელმწიფოები 

პანდემიას თავს ვერ ართმევენ, ხოლო საქართველო და პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, მათ შორის 

რუსეთიც, საბჭოთა მედიცინის წყალობით, კორონავირუსს წარმატებით უმკლავდებიან. 

 პანდემიის შეჩერებაში სოციალისტური და ჩინური მოდელი ეფექტურია, ხოლო 

დასავლური, დემოკრატიული და კაპიტალისტური სისტემები წარუმატებელი აღმოჩნდა. 

ლუგარის ცენტრის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 ლუგარის ცენტრში ამერიკის შეიარაღებული ძალების საიდუმლო ლაბორატორია 

მდებარეობს, რომელშიც საშიში პათოგენებისა და ბიოლოგიური იარაღის შექმნაზე 

მუშაობენ. 

 ლუგარის ლაბორატორიის ქართული ხელმძღვანელობა არაკომპეტენტურია და მას 

ვირუსთან დაკავშირებით რეალურ ინფორმაციას ამერიკული მხარე არ აწვდის. 

პრორუსული მედიის კამპანია ეკლესიაზე „ლიბერალების შეტევაზე“ 

 არასამთავრობო ორგანიზაციები კორონავირუსის გამოყენებით ეკლესიებში წირვა-ლოცვის 

აკრძალვასა და პატრიარქის დისკრედიტაციას ცდილობენ. 

 დასავლეთი საქართველოს „ეკლესიასთან ბრძოლის“ სანაცვლოდ ეხმარება. 

 მმართველ ლიბერალურ ელიტებს ანტიეკლესიური კურსი აქვთ და ეკლესიას ებრძვიან. 
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 მთავრობა აღდგომის შემდეგ მასობრივი ტესტირებების დაწყებას გეგმავდა რათა 

ინფიცირებულთა გაზრდილ რიცხვი ეკლესიისთვის გადაებრალებინა. 

 აღდგომის ღამეს 5G ანძების ტესტირება იგეგმებოდა, რაც ეკლესიაში მყოფი ადამიანების 

ჯანმრთელობას დააზიანებდა და ეს საბოლოოდ ეკლესიას დაბრალდებოდა. 

დეზინფორმაციული კამპანია: დასავლეთი საქართველოს არ ეხმარება 

 საქართველოს ევროპა და ამერიკა არ სჭირდება, რადგან საქართველოს „სასიცოცხლო 

არტერია“ რუსეთზე გადის. 

 კორონავირუსი გვაჩვენებს რომ საქართველოს რუსეთის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლია. 

 აშშ-ის დახმარება საქართველოსთვის მიზერულია. 

 საქართველომ სამედიცინო დამხარება არა დასავლეთისგან, არამედ ჩინეთისგან მიიღო. 

ქართველ ექიმებს დახმარების იმედი რუსი კოლეგებისგანაც უნდა ჰქონდეთ. 
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NATO-ს წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, პრორუსული მედიის მიერ ნეგატიური კამპანია NATO-ს 

წინააღმდეგაც აქტიურად გრძელდებოდა. „საქართველო და მსოფლიოს“ სტატიაში NATO 

აგრესიულ საერთაშორისო აქტორადაა მოხსენიებული, რომელიც სამხედრო სწავლებების 

ჩატარებით რეგიონში სიტუაციას ძაბავს: „[პანდემიის ფონზე, ონლაინ პრესკონფერენციაზე      

NATO-ს წევრი ქვეყნების ლიდერები] ვის უნდა დამუქრებოდნენ, ვისთვის უნდა აეწიათ ყური? 

მაგრამ არა, მათ წინაც გაიხედეს და ჩვენი დარი ქვეყნებისთვის მაინც განაცხადეს, თქვენ გვერდით 

ვართ, შავ ზღვაში საქართველოს და უკრაინის ერთობლივ წვრთნებს გავმართავთო. რისთვის, 

ვისთვის?!“.  

 

NATO-სა და საქართველოს ურთიერთობებს, კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, სტატია 

„საქინფორმმაც“ მიუძღვნა. ფოთის პორტში NATO-ს გემების შემოსვლის ფაქტს და რუსეთისგან 

ქვეყნის დაცვას, არნო ხიდირბეგიშვილი უარყოფითად აფასებს. მისი თქმით, თბილისი ალიანსთან 

პარტნიორობით სარგებელს ვერ იღებს, ხოლო NATO საქართველოს იყენებს. სტატიის მიხედვით, 

სამხედრო სწავლებების პანდემიის ფონზე ჩატარება იმაზე მიანიშნებს, რომ „სინამდვილეში 

საქართველოს მთავრობა კი არ ითხოვს საქართველოს ალიანსში მიღებას, პირიქით, ალიანსი არ 

ანებებს თავს საქართველოს მთავრობას, რადგან საქართველოს კი არ სჭირდება ნატო, არამედ ნატოს 

სჭირდება საქართველო“. სტატია თავდაპირველად პარტნიორ მედია პლატფორმაზე, 

„ნიუსფრონტზე“ გამოქვეყნდა. „საქინფორმის“ რედაქტორმა არნო ხიდირბეგიშვილმა 

მორიგ სტატიაში იგივე გაიმეორა: „უახლოეს მომავალში საქართველოს, ღვთის სასჯელის მსგავსად, 

ზეციდან თავს დაატყდება მინიმუმ 14 ათასი სამხედრო მოსამსახურე სამედიცინო ნიღბების გარეშე, 

რომელთა უმეტესობა შეიძლება კორონავირუსით იყოს დაინფიცირებული!“.   

 

NATO-ს გემების შემოსვლას გამოეხმაურა ვალერი კვარაცხელიაც. „ნიუსფრონტისთვის“ მიცემულ 

ინტერვიუში მან განაცხადა: „რას დაათრევთ მაგ გემებს წინ და უკან, ვის ემუქრებით, ვის აშინებთ, 

ან რა დროს მაგ ჯართის ტარებაა ზემოთ-ქვემოთ, ერთ სინჯარას მოხსნიან თავს რომელიმე 

სამხედრო-ბიოლოგიურ ლაბორატორიაში და შვიდი მილიარდიდან შვიდი კაკალი არ დარჩება ამ 

ცოდვით სავსე პლანეტაზე“. 

აშშ-ს წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 
 
მონიტორინგის ფარგლებში პრორუსული მედიის მიერ კორონავირუსის საკითხის აშშ-ის 

საწინააღმდეგოდ გამოყენებაც არაერთხელ დაფიქსირდა.      

 

“პროგრესნიუსმა“ რუსულ წყაროზე  დაყრდნობით  გამოაქვეყნა სტატია, სადაც კორონავირუსის 

პანდემიას აშშ-ჩინეთის სავაჭრო ომს უკავშირებს. სტატიის მიხედვით, „[ინდოელმა] მეცნიერებმა 

დაასკვნეს, რომ COVID-19 ხელოვნურად შექმნილი ვირუსია და ის ამერიკის შეერთებულმა 

შტატებმა ჩინეთის წინააღმდეგ ბიოლოგიური ომის საწარმოებლად შექმნა“. სტატიაში 

ვკითხულობთ, რომ აღნიშნული მეცნიერების მიხედვით: „ვირუსის აფეთქებამ კოლოსალური 

დარტყმა მიაყენა ჩინეთის ეკონომიკას და სავაჭრო მოლაპარაკებებში ჩინეთის პოზიციები 

მკვეთრად შეასუსტა“.   

http://geworld.ge/ge/%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%a1%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%90%e1%83%a9%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%90/
http://www.saqinform.ge/news/46067/saqinformis+shishi+dadasturda+-+foTshi+natos+5+xomaldi+shevida+.html
https://news-front.info/2020/04/05/arno-hidirbegishvili-pust-saakashvili-zabiraet-gruzinskih-zonderemigrantov-v-kiev-a-ne-zasylaet-v-tbilisi/?fbclid=IwAR3zOs5LfwD6kSfdrpHWSBjnTL8135HPtpHFTa7zfEOPq2wiPCVQHI0JYpw
https://www.saqinform.ge/news/45624/COVID-19%3A+saqarTvelom+uari+unda+Tqvas+wvrTnebze+Defender+Europe+2020+-+arno+xidirbegishvili.html
https://ge.news-front.info/2020/04/09/vai-thqvens-patrons-dasneulebuli-italiis-gems-epatizhebith-valeri-kvaratskhelia/
https://cont.ws/@galtuv/1593498?fbclid=IwAR37GX73OrfL7Ou_ElQajrhjNhECreN15abx0OYQVTNbpywuPsU6MPTOmXc
https://progressnews.ge/koronavirusi-khelovnurad-sheiqmna-da-biologiur-iaraghs-tsarmoadgens-indoeli-metsnierebi/
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ამავე თემაზე, „ნიუსფრონტის“ ვებ-გვერდზე პრორუსული მედიის, „საქინფორმის“ რედაქტორთან, 

არნო ხიდირბეგიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუ გამოქვეყნდა. ინტერვიუში არნო ხიდირბეგიშვილი 

ამტკიცებდა, რომ „კორონავირუსი 

ბაქტერიოლოგიური იარაღია“ და მის შესახებ 

ინფორმაცია მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნის 

ლიდერსა და საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქს, ილია მეორეს აქვთ. 

ხიდირბეგიშვილის თქმით: „რამდენიმე დღით 

ადრე ვიდრე მსოფლიო შეიტყობდა 

კორონავირუსის შესახებ, მან [ილია მეორემ] 

თავის საკვირაო ქადაგებაში განაცხადა, რომ 

მეორე მოსვლამდე სულ რამდენიმე დღეა დარჩენილი...“. ინტერვიუს მიხედვით, „კორონავირუსის 

ბაქტერიოლოგიური იარაღის“ შექმნაში ბრალი რამდენიმე ქვეყანას შეიძლება მიუძღვოდეს (აშშ-ს, 

დიდ ბრიტანეთსა და ჩინეთს - მაგრამ არა რუსეთს): „[ვირუსი] გამოიყენეს იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, 

რომლებიც, პენტაგონის დასკვნის თანახმად, საფრთხეს წარმოადგენენ აშშ-თვის, ესენია: საფრთხე 

№1 - ჩინეთი, საფრთხე №2 - რუსეთი და საფრთხე №3 - ირანი“.  

 

არნო ხიდირბეგიშვილთან ჩაწერილი ამ ინტერვიუს გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს, 

„ნიუსფრონტმა“ აშშ-ს ახალი ფრონტი გაუხსნა და ამერიკელ სამხედროებს ვუჰანში კორონავირუსის 

გავრცელებაში ბრალი ხელახლა დასდო. აღნიშნული ნარატივი ჩინეთის საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს სპიკერის ბრალდებას ეფუძნება, რომლის მიხედვითაც, ვუჰანში კორონავირუსის 

გავრცელება, შესაძლოა, ოქტომბერში ჩატარებული საერთაშორისო სამხედრო სპორტული 

თამაშების დროს, ამერიკელი ჯარისკაცების მიერ მომხდარიყო. დეზინფორმაცია პრორუსული 

მედიის მიერ ადრეც გავრცელდა, თუმცა „ნიუსფრონტის“ 25 მარტს გამოქვეყნებული სტატია მას 

კიდევ უფრო განავრცობს. ამჯერად, აშშ-ზე შეტევა ავიამზიდ „თეოდორ რუზველტზე“ მყოფ 

ჯარისკაცებს შორის კორონავირუსის აღმოჩენას უკავშირდება, რაც, სტატიის მიხედვით: „კიდევ 

ერთი ირიბი დასტურია, რომ „კორონა“ ამერიკული სამხედრო ვირუსია...“.    

 

პრორუსული მედია „საქინფორმისა“ და „ნიუსფრონტის“ მიერ ანტიამერიკული საინფორმაციო 

კამპანია “კორონავირუსის ტესტებთან” დაკავშირებითაც წარიმართა. მას შემდეგ, რაც აშშ-მა 

იტალიისგან კორონავირუსზე დასატესტად აუცილებელი კომპლექტის ნაწილი შეიძინა, 

აღნიშნულმა სააგენტოებმა ამბავი მანიპულაციურად გაავრცელეს: „ამერიკელმა მტაცებლებმა 

იტალიელები კორონავირუსის ტესტების გარეშე დატოვეს“. სტატიის მიხედვით, აღნიშნული 

„საბოტაჟის აქტი“ იტალიაში არსებული „მეხუთე კოლონის“ მეშვეობით განხორციელდა და 

ვაშინგტონს მსგავსი ჯგუფები NATO-ს ყველა ქვეყანაში ჰყავს, მათ შორის, რასაკვირველია,  

საქართველოს მსგავს „დამონებულ“ ქვეყნებშიც. ხიდირბეგიშვილის აზრით, საქართველომ აშშ 

სტრატეგიულ პარტნიორად არ უნდა აღიქვას და მისგან რაიმე სერიოზულ დახმარებას არ უნდა 

ელოდოს: „ხელისუფლება პირდაფჩენილი შესცქერის „სტრატეგიულ პარტნიორს“ და მისგან რაღაც 

დახმარებას ელის. ამერიკა „პამპერსებს“ კვლავ არ დაიშურებს, ამის გჯეროდეთ!“. ამასთან, 

თვალშისაცემია, რომ ანტიამერიკული საინფორმაციო კამპანია რუსეთის მიერ იტალიისთვის 

„კორონა“ ამერიკული სამხედრო- 

ბიოლოგიური იარაღია და მის შესახებ 

ინფორმაცია მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნის 

ლიდერსა და საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქს, ილია II-ს აქვთ“ 
 

https://news-front.info/2020/03/23/arno-hidirbegishvili-koronavirus-covid-19-bakteriologicheskoe-oruzhie-vsyu-pravdu-o-kotorom-znayut-lish-nemnogie/?fbclid=IwAR24oJ_-df9lW3BkAuK4sp0GPCqQ-gd_mVhjQkV0IVIeoQAm4e37EfklPFE#.Xnju0be_Wr0.facebook
http://www.saqinform.ge/news/45855/arno+xidirbegishvili%3A+koronavirusi+COVID-19+baqteriologiuri+iaraRia%2C+romlis+shesaxebac+sruli+simarTle+Zalian+cotam+icis.html
https://ge.news-front.info/2020/03/24/amerika-tsdilobs-g7-s-koronavirusthan-dakavshirebith-antichinuri-gantskhadeba-miaghebinos/?fbclid=IwAR2fKoRcPPX2qPTTY5V5z3Cqqquu-Hpidkqb-oH88o5QYiqRvlFgGI4GECM
https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/chinese-diplomat-accuses-us-spreading-coronavirus
https://factcheck.ge/ka/story/38390-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%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%9A%E1%83%90%E1%83%93
https://ge.news-front.info/2020/03/25/kidev-erthi-iribi-dasturi-rom-korona-amerikuli-samkhedro-virusia/?fbclid=IwAR167IPyRZtep3nZPc21NtkmdterK-rhO1tZU4mWfF0ll7rKrkOyyNFDCLE
http://www.saqinform.ge/news/45999/amerikelma+mtaceblebma+italia+koronavirusis+testebis+gareshe+datoves+%E2%80%94+gulbaaT+rcxilaZe.html
https://ge.news-front.info/2020/04/02/amerikelma-mtatseblebma-italia-koronavirusis-testebis-gareshe-datoves/
https://www.nytimes.com/2020/03/20/us/politics/swabs-for-coronavirus-testing.html
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ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდების პარალელურად მიმდინარეობდა, ხოლო საკითხზე 

ინფორმაცია მანიპულაციურად არაერთ ქვეყანაში გავრცელდა.  

ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 

საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის 

დისკრედიტაციის მიზნით,  „ნიუსფრონტმა“, 

პრორუსული ორგანიზაცია „ევრაზიული 

ინსტიტუტის“ დამფუძნებლის, გულბაათ 

რცხილაძის მიერ სოციალურ ქსელში 

გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

საქართველოში კორონავირუსის გავრცელება 

ასოცირების ხელშეკრულებას დააბრალა. 

ამასთან, გულბაათ რცხილაძე ცდილობდა დაერწმუნებინა მკითხველი, რომ კორონავირუსის 

გავრცელების გამო ქართველთა უმრავლესობის დამოკიდებულება ევროპის მიმართ უარყოფითი 

ხდება. 

მონიტორინგის პერიოდში, პრორუსული მედია ასევე აქტიურად ცდილობდა ევროკავშირის 

დაშლისა და დასუსტების შესახებ ნარატივის გავრცელებას. „საქართველო და 

მსოფლიო“ ამტკიცებდა, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ საზღვრების ჩაკეტვის შედეგად 

შენგენის ზონა აღარ არსებობს, ეს კი ევროკავშირის დაშლას ნიშნავს. უფრო მეტიც, აღნიშნული 

მედია ამტკიცებდა, რომ ევროკავშირი არც პანდემიის შემდეგ აღდგება, რის გამოც NATO-სა და 

ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველომაც უნდა შეწყვიტოს.  

 

„საქართველო და მსოფლიო“ ევროკავშირის მხრიდან უნგრეთში პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ 

ორბანის მიერ განუსაზღვრელი ვადით დაწესებული საგანგებო მდგომარეობით განსაკუთრებული 

ძალაუფლების მინიჭების დაგმობის ფაქტსაც გამოეხმაურა. გაზეთმა ევროკავშირი გააკრიტიკა და 

უნგრეთის პრეზიდენტის კრიტიკის რეალურ მიზეზებად ორბანის კონსერვატიულობა, 

ანტიგლობალისტობა, ევროსკეპტიკოსობა და ჯორჯ სოროსთან ბრძოლა დაასახელა. „საქართველო 

და მსოფლიოს“ ნარატივი ზუსტად ემთხვევა კრემლის ნარატივს, რომელიც ამტკიცებს, რომ 

ორბანის ძალაუფლების კრიტიკა გლობალისტების მიერ გავრცელებულ ყალბ ამბებს წარმოადგენს. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რუსული პროპაგანდა Sputnik-ზე, TASS-ზე, Russia Today-ზე 

(იხილეთ ბმული 1, ბმული 2, ბმული 3, ბმული 4) ხშირად ვრცელდება. 

 

„ნიუსფრონტის“ კიდევ ერთი დეზინფორმაციული გზავნილის მიხედვით, „ევროკავშირი ხელს 

უშლის მსოფლიოში კორონავირუსთან ბრძოლას“. პროპაგანდისტულ მედიამ არგუმენტად გაერო-ს 

გენერალური მდივნის, ანტონიო გუტიერეშის განცხადება მანიპულაციურად გამოიყენა, სადაც მან 

G20-ის სახელმწიფოებს მოუწოდა, სანქციები გარკვეული ქვეყნებისთვის მოეხსნათ. 

„ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების 

მთავარი „მონაპოვარი“ საქართველოსთვის 

კორონა ვირუსია“ 

 

 

https://medium.com/dfrlab/pro-kremlin-media-spins-story-of-u-s-military-transporting-covid-19-test-swabs-from-italy-548b98c0435d
https://ge.news-front.info/2020/03/11/evrokavshirthan-asotsiatsiis-qhvelaze-didi-monapovari-koronavirusi/
https://ge.news-front.info/2020/03/14/qarthvelebis-thvalshi-evropaze-tsarmodgenebi-thandathan-uaresisken-sheitsvleba/?fbclid=IwAR3LNtxE27ADcRqZITfs3IrgjEfk4reBefpth8NcRdSSF6xd0P63TiJ8rcQ
http://geworld.ge/ge/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%A8/
http://geworld.ge/ge/%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%a1-%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%95-%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%98-%e1%83%91/
https://preview.mailerlite.com/c4p0a0/1395519087748057012/o3c6/
https://cz.sputniknews.com/svetovytisk/2020040211744417-robejsek-prozradil-proc-nemecka-media-tepou-do-orbana-plati-to-i-pro-prazskou-kavarnu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kremlin_watch_briefing_how_is_the_pandemic_being_abused_by_authoritarian_regimes&utm_term=2020-04-16
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8144373?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kremlin_watch_briefing_how_is_the_pandemic_being_abused_by_authoritarian_regimes&utm_term=2020-04-16
https://www.rt.com/op-ed/484527-orban-hungary-coronavirus-dictatorship/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kremlin_watch_briefing_how_is_the_pandemic_being_abused_by_authoritarian_regimes&utm_term=2020-04-16
https://www.rt.com/op-ed/484932-eu-sanctions-threats-orban/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kremlin_watch_briefing_how_is_the_pandemic_being_abused_by_authoritarian_regimes&utm_term=2020-04-16
https://www.rt.com/op-ed/484527-orban-hungary-coronavirus-dictatorship/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kremlin_watch_briefing_how_is_the_pandemic_being_abused_by_authoritarian_regimes&utm_term=2020-04-16
https://russian.rt.com/opinion/734016-rostovskiy-es-kritika-orban?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kremlin_watch_briefing_how_is_the_pandemic_being_abused_by_authoritarian_regimes&utm_term=2020-04-16
https://ge.news-front.info/2020/04/08/evrokavshiri-khels-ushlis-msophlioshi-koronavirusthan-brdzolas/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-guterres/u-n-chief-calls-on-g20-nations-to-boost-resources-to-aid-coronavirus-pandemic-idUSKBN21B2N7
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საბჭოთა კავშირისა და ავტორიტარული სისტემების გაიდეალება 

“საქინფორმმა“ COVID-19-ის გავრცელება საბჭოთა კავშირის გაიდეალებისათვის გამოიყენა. არნო 

ხიდირბეგიშვილის მიხედვით, სსრკ-ში ჯანდაცვის სისტემა და ჰიგიენა იმდენად მოწესრიგებული 

იყო, რომ მსგავსი დაავადებები არ ვრცელდებოდა. მან საბჭოთა სისტემა ჰომოსექსუალიზმის 

დაგმობის გამოც შეაქო და დღეს ჰიგიენის წესების 

უგულებელყოფა და ჰომოსექსუალური კავშირები 

პანდემიის გავრცელების ერთ-ერთ მიზეზად დაასახელა.  

 

„საქინფორმის“ მთავარი რედაქტორის კიდევ ერთი 

მტკიცებით, COVID-19 აშშ-ში შექმნეს და ჩინეთში 

გაავრცელეს. მისი თქმით, აშშ-მა ჯერ კიდევ 1991 წელს, 

საბჭოთა კავშირში „COVID-91” გაავრცელა, რომელიც არა 

ფილტვებს, არამედ ტვინს ვნებდა, რის შედეგადაც დაიშალა სსრკ და განადგურდა სტალინის 

„დიადი საქმეების ხსოვნა“. მისი აზრით, სსრკ-ში ადამიანები 70 წლის განმავლობაში მეგობრულად 

ცხოვრობდნენ, ხოლო დამოუკიდებლობის მოპოვების შედეგად საქართველო აშშ-ის კოლონიად 

გადაიქცა, მის რეალურ მმართველად კი აშშ-ის ელჩი, კელი დეგნანი იქცა.  

საბჭოთა წარსულისა და მემკვიდრეობის დადებით როლზე გაზეთი „საქართველო და 

მსოფლიოც“ აქტიურად წერდა. სტატიაში - “ნაყიდდიპლომიანთა ტრიუმფი, ანუ რას გვასწავლის 

“კოვიდ-19”-ის განსაცდელი“, ევროპაში კორონავირუსის პანდემიის გავრცელების და მძიმე 

მდგომარეობის შექმნის მიზეზად ევროპის ცუდი საგანმანათლებლო სისტემა დასახელდა, ხოლო 

საქართველოს წარმატების მიზეზად კი - ამირან გამყრელიძის, თენგიზ ცერცვაძისა და მარინა 

ეზუგბაიას საბჭოთა განათლება. სტატიაში ჩინელი და კუბელი მედიკოსების კვალიფიკაციაც 

საბჭოთა კავშირის დახმარებას მიეწერება, ხოლო საბჭოთა სისტემის დანგრევა და მის ნაცვლად, 

დასავლეთზე, ინგლისურისა და კომპიუტერული უნარების განვითარებაზე აქცენტის გაკეთება 

საქართველოს შეცდომადაა გამოცხადებული. 

 

ამ ნარატივის მიხედვით, დასავლურთან შედარებით საბჭოთა განათლების სისტემის უპირატესობა 

სწორედ კორონავირუსმა გამოაჩინა. ევროკავშირის ქვეყნებთან და აშშ-თან შედარებით, დსთ-ის 

ქვეყნებში  COVID-19-ით ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა დაბალი რაოდენობა 

„ნიუსფრონტმაც“ საბჭოთა მედიცინით ახსნა. გარდა ამისა, „ნიუსფრონტი“ დსთ-ის 

სახელმწიფოებში კორონავირუსის გავრცელებას არა ჩინეთს, არამედ ევროკავშირს აბრალებდა. 

საბჭოთა კავშირის მიერ დანატოვარ მედიცინაზე, რომელიც „ამჟამინდელ დასავლურ სისტემასაც კი 

სჯობია“, ყურადღება „საქართველო და მსოფლიომაც“ გაამახვილა, ხოლო კორონავირუსი ერთგვარ 

ტესტად და გამოცდად შეაფასა, რომელმაც „დასავლეთის ამორალური სახე გამოაჩინა“. 

 

გაზეთ „საქართველო და მსოფლიოში“ გამოქვეყნებულ კიდევ ერთ სტატიაში - „კორონავირუსი 

დაავადებაა თუ ადამისა და ევას ნაშიერთა უკანასკნელი გაფრთხილება?“ - ავტორი, დავით მხეიძე, 

კორონავირუსით განსაკუთრებით დასავლური სახელმწიფოების დაზარალებას, ირიბად მათ მიერ 

LGBTQ+ საზოგადოების მხარდაჭერით ხსნის. ამასთან, ის „ნეოლიბერალებს“ კორონავირუსის 

კორონავირუსს ეფექტურად არა 

კაპიტალისტური, არამედ 

სოციალისტური სისტემები 

გაუმკლავდნენ 

http://saqinform.ge/news/45839/saqarTvelo%2C+COVID-19%3A+usmineT+stalins%21+-+arno+xidirbegishvili.html
https://www.saqinform.ge/news/45738/arno+xidirbegishvili%3A+saqarTvelos+imperiis+korona-virusi.html
http://geworld.ge/ge/%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a7%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%9e%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a3/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%9b-%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%94/
https://ge.news-front.info/2020/04/06/kidev-mogvenatreba-sabtchotha-meditsina-dsth-shi-covid19-is-statistikis-shedareba-evrokavshiris-statistikasthan/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%95%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%a4%e1%83%9a/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%90/


 

 

                                                            
 

 

12 

საბაბით მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ბრძოლაში ადანაშაულებს. ავტორი მთავრობის მიერ 

მიღებულ შემზღუდავ გადაწყვეტილებებს უაზროდ მიიჩნევდა, ისევე როგორც ოქტომბრის 

არჩევნების ჩატარებასა და მასში ფულის დახარჯვას.  

 

 „საქართველო და მსოფლიო“ რუსულ პროპაგანდისტულ მედიაზე (ria.ru) დაყრდნობით მიდის 

დასკვნამდე, რომ მმართველობის დასავლურ პოლიტიკურ სისტემას ჩინური მოდელი სჯობს, 

რადგან დასავლეთისგან განსხვავებით, ჩინეთი უფრო ეფექტური იყო და კრიზისის დაძლევა 

შეძლო. ასევე, „საქართველო და მსოფლიოს“ ცნობით, იტალიის მიერ ჩინეთისა და რუსეთისთვის 

დახმარების თხოვნა დემოკრატიული წყობის სისუსტესა და საბჭოთა მიდგომების უპირატესობას 

წარმოაჩენს. შესაბამისად, გაზეთის მიხედვით, კორონავირუსთან გასამკლავებლად ეფექტური არა 

კაპიტალისტური, არამედ სოციალისტური სისტემაა. დემოკრატიის სისუსტეზე გაამახვილა 

ყურადღება საქინფორმის მთავარმა რედაქტორმა არნო ხიდირგებიშვილმაც სტატიაში „დაე, 

სააკაშვილმა, თბილისში შემოგზავნის ნაცვლად, თავისთან, კიევში, წააცუნცულოს ქართველი 

ზონდერ-ემიგრანტები!“. „ნიუსფრონტის“ მიხედვით, „ქართველები ევროპიდან და ამერიკიდან 

გამორბიან, ხოლო რუსეთიდან არა“, რადგან „ევროპასა და ამერიკაში ქართველებს სამედიცინო 

დახმარების იმედი ნაკლებად აქვთ“. აქედან გამომდინარე, „ნიუსფრონტის“ ასკვნის, რომ ევროპაში 

დასაქმებულების რუსეთში გადასამისამართებლად, რუსეთთან სახელმწიფო დონეზე 

მოლაპარაკებები უნდა შედგეს, რათა სამუშაო ძალა საქართველოდან რუსეთში ლეგალურად 

გავიდეს. 

 

კორონავირუსის პანდემიას მანიპულაციურად 

გამოეხმაურა Facebook-გვერდი „პოლიტიკანოც“. 

გვერდზე გამოქვეყნდა ფოტო შემდეგი წარწერით: 

„აშშ ბანკებს აძლევს 1.5 ტრლნ დოლარს; დიდი 

ბრიტანეთი ცდილობს “კოლექტიური იმუნიტეტის” 

შექმნას; იტალია ჩამოიშალა. ამის საპირისპიროდ, 

ჩინეთი აშენებს საავადმყოფოებს; კუბა ავრცელებს 

ანტივირუსულ წამლებს; ვიეტნამმა შექმნა სწრაფი 

ტესტები კორონავირუსზე; ჩრდილო კორეა 

ამოწმებს მოგზაურების ჯანმრთელობას. ჯანდაცვა 

სწორია მხოლოდ სოციალიზმში!“. აღნიშნული 

Facebook-პოსტი გაავრცელა „ნიუსფრონტმაც“. 

 

ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 
 
22 მარტს რუსეთმა იტალიაში ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანა დაიწყო, ოპერაციას კი სახელად 

„From Russia with Love” (სიყვარულით რუსეთისგან) ეწოდა. ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა,  

რუსეთმა პიარისა და პროპაგანდისთვის გამოიყენა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რუსული 

პროპაგანდა საქართველოშიც ამუშავდა. მან კამპანიური ხასიათი მიიღო, რომელიც რუსეთის 

დადებითად წარმოჩენასა და ევროკავშირის დისკრედიტაციას ისახავდა მიზნად.  

 

http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%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%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B/
http://www.saqinform.ge/news/46015/dae%2C+saakashvilma%2C+Tbilisshi+shemogzavnis+nacvlad%2C+TavisTan%2C+kievshi%2C+waacunculos+qarTveli+zonder-emigrantebi%21+-+arno+xidirbegishvili.html
https://ge.news-front.info/2020/04/04/ratom-morbian-qarthvelebi-evropa-amerikidan-rusethidan-ki-ara/
https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia/photos/a.880738781971917/2812919242087185/?type=3&theater
https://ge.news-front.info/2020/03/15/kapitalisturi-da-sotsialisturi-pasukhebi-koronaviruss/?fbclid=IwAR1eVvn2o_WOanvdnk1Fjmk4s8kq3fmQHFNvQWdfm0gByUcAFJo8KhZHnes
https://www.themoscowtimes.com/2020/03/22/from-russia-with-love-putin-sends-aid-to-italy-to-fight-virus-a69711
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„ნიუსფრონტის“ მიხედვით, იტალიელები ევროკავშირის დროშას რუსულზე ცვლიან. მსგავსი 

ინფორმაცია გაავრცელა „საქართველო და მსოფლიომაც“, თითქოს ევროკავშირმა იტალია ბედის 

ანაბარად მიაგდო, ხოლო რუსეთმა, ჩინეთსა და 

კუბასთან ერთად, მას დახმარების ხელი 

გაუწოდა. გულბაათ რცხილაძე, „საქართველო და 

მსოფლიოსთან“ ინტერვიუში ამტკიცებდა, რომ 

ევროკავშირმა ვირუსთან საბრძოლველად 

თანხები გამოყო, მაგრამ იტალიას დახმარება არ 

მიუღია. ასევე, რცხილაძის მტკიცებით, გერმანიამ 

იტალიაში ტექნოლოგიებისა და მედიკამენტების 

ექსპორტი შეაჩერა და მის დახმარებაზე უარი თქვა, სამაგიეროდ იტალიისთვის ჰუმანიტარული 

დახმარება ჩინეთმა და რუსეთმა გამოყვეს.  

ლუგარის ცენტრის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია 

 

ლუგარის ლაბორატორია წლებია, რაც რუსული დეზინფორმაციის სამიზნეა. პრორუსული 

გამოცემების მიერ ლუგარის ცენტრის შესახებ 

შეთქმულებების და ყალბი ამბების გავრცელება 

პანდემიის დროს განსაკუთრებით აქტუალური 

გახდა. პრორუსული წყაროები დასავლეთს 

ვირუსის ხელოვნურად შექმნაში ღიად 

ადანაშაულებენ  და ამტკიცებენ, რომ ვირუსი 

სამხედრო-ბიოლოგიურ ლაბორატორიებში 

შექმნილ საიდუმლო ბიოლოგიურ იარაღს 

წარმოადგენს.  

 

პრორუსულმა გამოცემა „ნიუსფრონტმა“ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით - „კორონავირუსი 

ჩინეთში არ წარმოიშვა! გამარჯობა, ლუგარის ლაბორატორიავ!“. მათი ბრალდება ჩინეთის მიერ 

გავრცელებულ ვერსიას ემყარებოდა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა, ლიჯიან 

ჟაომ 12 მარტს Twitter-ზე განაცხადა, რომ კორონავირუსი არა ჩინეთის ვუჰანის პროვინციაში, 

არამედ აშშ-ში წარმოიშვა და იქიდან გავრცელდა. 13 მარტს Twitter-ზე მორიგ განცხადებაში მან 

„გლობალიზაციის კვლევის ცენტრის” (შეთქმულების თეორიების გამავრცელებელი 

ფსევდომეცნიერული კვლევითი ცენტრი), სტატია გააზიარა და ხალხს მისი გადაზიარებისკენ 

მოუწოდა. იმავე სტატიაში, „გლობალიზაციის კვლევის ცენტრზე” დაყრდნობით, 

„ნიუსფრონტი“ აღნიშნავს, რომ „ვინაიდან 2005 წლიდან 2012 წლამდე აშშ-ში საიდუმლო 

ლაბორატორიებიდან პათოგენების გაჟონვის 1 059 შემთხვევა აღინიშნა, ეს ვარიანტი სულ უფრო და 

უფრო რეალური ხდება“ და გამოცემა ლუგარის ლაბორატორიას სწორედ ამ კონტექსტში  ახსენებს. 

იმავე პერიოდში გამოქვეყნებულ სხვა სტატიაში  „ნიუსფრონტი“, ერთი მხრივ, კორონავირუსთან 

ბრძოლის ჭრილში ლაბორატორიის მნიშვნელობის შესუსტებას ცდილობდა და, მეორე მხრივ, მისი 

რეალური ფუნქციების შესახებ ეჭვებს გამოთქვამდა.  

ევროკავშირმა იტალია მიატოვა და 

იტალიელები ევროკავშირის დროშას 

რუსულზე ცვლიან 

„მესამე ქვეყნებში არსებულ რეფერენს-

ლაბორატორიებში ამერიკელები საშიში 

დაავადებების სხვადასხვა პათოგენების 

შექმნასა და მოდიფიცირებაზე მუშაობენ, 

მათ შორის სამხედრო მიზნებისთვის“ 

https://ge.news-front.info/2020/03/24/madloba-ruseths-madloba-putins-italielebi-evrokavshiris-droshas-rusulze-tsvlian/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%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/
http://geworld.ge/ge/%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%9B%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98/
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%9b%e1%83%a8%e1%83%98%e1%83%94/
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%9b%e1%83%a8%e1%83%98%e1%83%94/
https://www.facebook.com/watch/?v=528216721227495
http://geworld.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%a9%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%a8%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%ad%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9b/
http://saqinform.ge/news/46100/arno+xidirbegishvili%3A+COVID-19+da+AIDS+-+adamianis+imunitetis+gasanadgureblad+samxedro+laboratoriashi+sheqmnili+biologiuri+iaraRia%21.html
http://www.saqinform.ge/news/46185/sensacia%21+qarTvelma+analitikosma+koronavirusis+saidumlo+amoxsna+-+xidirbegishvili+marTali+aRmochnda.html
http://www.saqinform.ge/news/46185/sensacia%21+qarTvelma+analitikosma+koronavirusis+saidumlo+amoxsna+-+xidirbegishvili+marTali+aRmochnda.html
https://ge.news-front.info/2020/03/18/koronavirusi-chinethshi-ar-tsarmoishva-gamarjoba-lugaris-laboratoriav/?fbclid=IwAR3n3m1krUuW8icz3O5Xa-HHZjqv0YiVrL29xIAhASIYu_AhU38ECkWajiw
https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/chinese-diplomat-accuses-us-spreading-coronavirus
https://twitter.com/zlj517/status/1238292025817968640
https://factcheck.ge/ka/story/38515-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98-%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%90
https://ge.news-front.info/2020/03/12/erthujrediani-natsebi-da-lugaris-laboratoria/?fbclid=IwAR0NK-yA2TtL5l5uNTveIW40Yr-op2p35u3W7kdEYxozs1-c9TvuZKyqfzY
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რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებებს, რომელიც 

საკმაოდ აქტიური ლუგარის ცენტრთან მიმართებით იყო, საქართველოში არსებული პრორუსული 

მედია დაუყოვნებლივ აშუქებდა. ზახაროვას განცხადებით, ამერიკელები აპრილში საქართველოში 

იმყოფებოდნენ და ქვეყნის ხელისუფლებას ლუგარის ლაბორატორიაში მიმდინარე ფარული 

კვლევებისა და საქმიანობის გაფართოება შესთავაზეს.  როგორც ზახაროვამ განაცხადა, „საბჭოთა 

კავშირის ყოფილ წევრ ქვეყნებში, აშშ ბიოტერორიზმთან ბრძოლის საბაბით, ორგვარი 

დანიშნულების მქონე ბიოლოგიური კვლევების ლაბორატორიებს ქმნის: „ვერ გამოვრიცხავთ, რომ 

მესამე ქვეყნებში არსებულ ასეთ რეფერენს-ლაბორატორიებში ამერიკელები საშიში დაავადებების 

სხვადასხვა პათოგენების შექმნასა და მოდიფიცირებაზე, მათ შორის სამხედრო მიზნებით 

მუშაობენ“. დეზინფორმაციის სამიზნე იყო არა მხოლოდ ლაბორატორია, არამედ მისი 

ხელმძღვანელობაც. პრორუსულ მედიებს ეჭვი შეჰქონდათ ლაბორატორიის ხელმძღვანელის 

მოტივებსა და კომპეტენციაში.  

პრორუსული მედიის კამპანია ეკლესიის წინააღმდეგ „ლიბერალების შეტევაზე“ 
 
მოწოდებები ეკლესიისადმი, რომ აღდგომისა და სხვა დღესასწაულების ღვთისმსახურება მრევლის 

დასწრების გარეშე ჩატარებულიყო, პრორუსულმა წყაროებმა ეკლესიაზე „ლიბერალების“ და 

„დასავლეთის“ თავდასხმად და „ლიბერალურ პროპაგანდად“ წარმოაჩინეს.  

 

 მამა გიორგი რაზმაძე - დაკეტილი ტაძრები დასავლელი ლიბერალების ოცნებაა. 

 „საქართველო და მსოფლიოს“ სტატიის მიხედვით, არასამთავრობო ორგანიზაციები კორონას 

გამოყენებით ეკლესიებში წირვების აკრძალვას და პატრიარქის დისკრედიტაციას 

ცდილობდნენ.  

 „ნიუსფრონტის“ მიხედვით, მასმედია 

ეკლესიაზე სააღდგომო იერიშს ამზადებდა.  

 „საქართველოს და მსოფლიოს“ ნარატივის 

მიხედვით, ეკლესიას ლიბერალები ებრძვიან, 

რადგან ისინი ჯანმრთელობის დაცვის 

საბაბით, ეკლესიაში წასვლას ზღუდავდნენ. 

 „ნიუსფრონტი“ აცხადებდა, რომ „ლიბერალ-

ფაშისტური მასმედიის ანტიეკლესიური 

პროპაგანდა“ მიმდინარეობს.  

 Facebook-გვერდი „სტალინი“: მსოფლიო სავალუტო ფონდი და ევროკავშირი საქართველოს 

„ეკლესიასთან ბრძოლის“ ხარჯზე ეხმარება. 

 Facebook-გვერდი „სტალინი“: პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და დაავადებათა 

კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ამირან გამყრელიძე, პატრიარქსა და 

თანამოსაყდრე შიოს დაუპირისპირდნენ. 

  „ნიუსფრონტი“: „ნაციონალურ მოძრაობასა“ და „ქართულ ოცნებას“ ანტიეკლესიური კურსი 

აქვთ და ეკლესიას ებრძვიან.  

 პროკრემლური პარტიის, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ობიექტივის ეთერში განაცხადა: „მე 

ვერ ვიხსენებ, რომ რომელიმე მღვდელი, ზიარების შემდეგ, დაინფიცირდა“ - ეკლესიაში 

წასვლისკენ აღნიშნული ირიბი მოწოდება ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების 

საპირისპიროდ ხდებოდა.  

„დაკეტილი ტაძრები დასავლელი 

ლიბერალების ოცნებაა და დასავლეთი 

საქართველოს ეკლესიებთან ბრძოლის 

ხარჯზე ეხმარება“ 

http://www.saqinform.ge/news/46183/lugaris+laboratoria+amas+winaT+kvlav+moinaxules+pentagonis+maRalchinosanma+warmomadgenlebma%2C+romlebmac+saqarTvelos+xelisuflebas++shesTavazes+mimdinare+kvlevebis+diapazonis+gafarToeba+-+maria+zaxarova.html
https://ge.news-front.info/2020/04/21/paata-imnadze-mikhvda-rom-kovid19-is-shesakheb-arapheri-itsis/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%98-%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%94/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%90/
https://ge.news-front.info/2020/04/06/masmedia-eklesiaze-akhal-saaghdgomo-ierishs-amzadebs/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%9b-%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%93-19/
https://ge.news-front.info/2020/04/15/aleqsandre-begiashvili-chaaqheneth-eklesiebshi-jari-da-politsia/
https://ge.news-front.info/2020/04/15/aleqsandre-begiashvili-chaaqheneth-eklesiebshi-jari-da-politsia/
https://ge.news-front.info/2020/04/15/aleqsandre-begiashvili-chaaqheneth-eklesiebshi-jari-da-politsia/
https://www.facebook.com/1510968955872507/posts/2299907533645308
https://www.facebook.com/1510968955872507/posts/2297467827222612
https://ge.news-front.info/2020/04/15/nika-melia-qotsnebas-saqhvedurobs-thumtsa-masthan-ideur-erthianobas-adasturebs/
https://www.myvideo.ge/v/3922026
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ამ მიმართულებით შეთქმულების თეორიებიც ვრცელდებოდა:  

 მთავრობა მასობრივ ტესტირებას აღდგომის შემდეგ დაიწყებს და ინფიცირებულთა 

გაზრდილ რიცხვს მრევლს დააბრალებს. 

 მთავრობას პანდემია კონტროლიდან გაექცა და მის ეკლესიაზე გადაბრალებას ცდილობს.  

 აღდგომის შემდეგ კვირას 99%-ით ინფიცირებულთა რიცხვის მატება იქნება და ამიტომ 

ხელისუფლებას აქვს მზაკვრული ჩანაფიქრი, რომ ეს ეკლესიას დააბრალოს. 

 აღდგომის ღამეს 5G ანძების ტესტირება იგეგმება, შედეგად კი ის ეკლესიებში მყოფი 

ადამიანების ჯანმრთელობასაც დააზიანებს. მოქალაქეების დაავადება რომ ეკლესიას არ 

დაბრალდეს, მორწმუნეებმა მობილური ტელეფონები და Wi-Fi-ს აპარატები უნდა გათიშონ.  

 „ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველობის“ გამო მთავრობისადმი 5G ტექნოლოგიის 

დანერგვის აკრძალვის მოთხოვნით მიმართვაც გავრცელდა.  

დეზინფორმაციული კამპანია: დასავლეთი საქართველოს არ ეხმარება 

კიდევ ერთი ნარატივი, რომელსაც საქართველოში პრორუსული ჯგუფები ავრცელებდნენ, 

კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის 

დროს დასავლეთის მიერ საქართველოს მიტოვება იყო. 

„საქართველო და მსოფლიო“ ამტკიცებდა, რომ 

ამერიკას საქართველო არ სჭირდება. გამოცემა 

ამტკიცებდა, რომ საქართველო ევროპისა და ამერიკის 

იმედად არ უნდა იყოს: „საქართველოს სასიცოცხლო 

არტერია რუსეთზე გადის“, რადგან საქართველო 

სურსათის, განსაკუთრებით კი ხორბლის, რუსეთიდან 

იმპორტზეა დამოკიდებული. 

 

„საქინფორმის“ მთავარი რედაქტორი სტატიაში  „კორონავირუსი COVID-19 დაგვანახვებს - შეძლებს 

თუ არა საქართველო რუსეთის გარეშე ცხოვრებას“ - წერდა, რომ საქართველოს დასავლელმა 

სტრატეგიულმა პარტნიორებმა რუსეთის მიმართ საქართველოდან ჯარების გაყვანასთან 

დაკავშირებული პეტიციები შეწყვიტეს, რათა საქართველოს მათთვის ფინანსური დახმარება არ 

ეთხოვა. ხოლო მას შემდეგ, რაც ფონდმა „ქართუმ“ განაცხადა, რომ ნებისმიერი ოდენობის ფინანსურ 

დახმარებას გამოჰყოფდა, დასავლელმა პარტნიორებმა კვლავ ამოიღეს ხმა. აღნიშნული სტატია 

„ნიუსფრონტის“ რუსულ რედაქციაშიც გამოქვეყნდა. არნო ხიდირბეგიშვილმა აშშ-ის განცხადება 

დახმარებასთან დაკავშირებით ზეწოლად შეაფასა, რომ აფხაზებთან და რუსებთან ურთიერთობები 

არ დავალაგოთ. ხოლო „საქართველო და მსოფლიომ“ აშშ-ის დახმარება საკუთრივ აშშ-ის 

მოსახლეობისთვის გამოყოფილ ფინანსურ რესურსთან შედარებით მიზერულად წარმოაჩინა. 

აგრეთვე, გულბაათ რცხილაძემ „საქართველო და მსოფლიოსთან“ ინტერვიუში, აშშ და კონგრესმენი 

კინზინგერი გააკრიტიკა, რადგან იგი კონგრესში საქართველოს დახმარების საკითხს არ სვამს. 

„საქართველო და მსოფლიოს“ მიხედვით, ევროპამ და აშშ-მა კორონავირუსთან საბრძოლველად 

სხვადასხვა ქვეყნის დასახმარებლად დიდი თანხა გამოყო, თუმცა „მათ შორის საქართველო 

ნახსენები არ არის“.  

 

„საქართველო დასავლეთის იმედად 

ვერ იქნება, რადგან „საქართველოს 

სასიცოცხლო არტერია რუსეთზე 

გადის“ 

https://ge.news-front.info/2020/04/14/phrthkhilad-masobrivi-testirebebi-aghdgomis-shemdeg-daitsqheba-da-qhvelapheri-mlotsvelebs-dabraldeba/
https://www.facebook.com/altinfo01/posts/533366040877660
https://ge.news-front.info/2020/04/16/khelisuphlebis-mzakvruli-chanaphiqri-eklesiis-mimarth-sandro-bregadze/
http://geworld.ge/NEW/PDF/geworld-14-2020.pdf
https://tvalsazrisi.ge/ირინა-გოგოსაშვილი-ხალხ/
https://tvalsazrisi.ge/მიმართვა-ხელისუფლებას-დ/
http://geworld.ge/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%a1%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%9d%e1%83%aa%e1%83%ae%e1%83%9a%e1%83%9d-%e1%83%90/
http://geworld.ge/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%a1%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%9d%e1%83%aa%e1%83%ae%e1%83%9a%e1%83%9d-%e1%83%90/
http://www.saqinform.ge/news/45924/arno+xidirbegishvili%3A+koronavirusi+COVID-19+dagvanaxvebs+-+sheZlebs+Tu+ara+saqarTvelo+ruseTis+gareshe+cxovrebas.html
https://news-front.info/2020/03/29/arno-hidirbegishvili-koronavirus-covid-19-pokazhet-smozhet-li-gruziya-prozhit-bez-rossii/?fbclid=IwAR0guFAwO3SM5wdkbUDZWx0pgUa1ppeRgeszoxA3_5ecwqCLk5EX4yYX_oA
http://www.saqinform.ge/news/45954/RmerTo%2C+ushvele+amerikas%21+-+arno+xidirbegishvili.html
http://geworld.ge/ge/%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%a1%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%90%e1%83%a9%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%90/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%AD%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B/?fbclid=IwAR3agdjC8TJ02eg7kerdXBBpnjOOqWD6A1G7HaB0EdKYo4wfOP_hOL0dzjc
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„ნიუსფრონტმა“ ჩინეთის მხარდამჭერი მასალაც გამოაქვეყნა და ლუგარის ლაბორატორიის 

წინააღმდეგ მიმართული რუსული დეზინფორმაცია და ჩინური ნარატივი ერთ სტატიაში 

გააერთიანა - „ლუგარი კი არა, ჩინეთი გვეხმარება!“. ამასთან, სტატიაში ვკითხულობთ, რომ 

ქართველ ექიმებს სერიოზული დახმარების იმედი რუსი კოლეგებისგანაც უნდა ჰქონდეთ.  

პროპაგანდა რუსეთის მიერ აშშ-ში „ჰუმანიტარული დახმარების“ გაგზავნაზე 

პირველ აპრილს რუსეთმა აშშ-ში კორონავირუსთან საბრძოლველად „ჰუმანიტარული 

დახმარება“ გაგზავნა. აღნიშნული დახმარება, რუსეთმა გამოიყენა და სოციალურ ქსელებში 

მასობრივად გაავრცელა „ჰეშთეგი“ - #Russiahelps (რუსეთი გვეხმარება). საქართველოში რუსული 

პროპაგანდის გზავნილები გაიმეორეს „ნიუსფრონტმა“ და „საქართველო და მსოფლიომ“. 

შეთქმულების თეორიები 

პანდემიის პერიოდში გავრცელებულ შეთქმულების თეორიებს შორის აღსანიშნავია ინფორმაცია, 

თითქოს დედამიწას ებრაული წარმოშობის დინასტიები მართავენ და მათი ერთ-ერთი უმთავრესი 

მიზანი კაცობრიობის 50%-ით შემცირებაა, რისთვისაც მომაკვდინებელი დაავადებები და ვირუსები 

შექმნეს. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას იმ 

თეორიით ცდილობდნენ, რომლის მიხედვითაც 

კორონავირუსი არც იმდენად სახიფათოა, როგორც 

წარმოაჩენენ. პრორუსული მედიის თანახმად, 

კორონავირუსი ხელოვნურადაა შექმნილი, 

სავარაუდოდ, ისეთი მიზნებისთვის, როგორებიცაა: 

მოსახლეობის დეპოპულაცია, ტოტალური 

კონტროლი, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის 

შექმნა, მსოფლიო მთავრობის შექმნა, მოსახლეობისა და სახელმწიფოებისთვის ვალების გაზრდა, 

ნაღდი ფულის გაუქმება, სხვადასხვა აქციების ფასებით მანიპულირება, ქაოსის და შიშის გამოწვევა, 

მედიკამენტების ბიზნესის ხელშეწყობა, საყოველთაო ვაქცინაცია, რელიგიების დამორჩილება, 

ადამიანების „ჩიპიზაცია“. ხშირი იყო კორონავირუსის გავრცელების ბილ გეითსისათვის 

დაბრალების მცდელობაც.  

 

საქართველოში ინფექციის გავრცელების ტემპის შესამცირებლად საკარანტინო ზომების შემოღება  

„ნიუსფრონტის“ მიერ „სატანისტურ დიქტატურად“ შეფასდა. პანდემიის პირობებში ასევე 

აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია ყალბი სამედიცინო რჩევებისა და სამკურნალო საშუალებების 

შესახებ. მაგალითად, აბზინდა კურნავს კორონას.  

 

 

 

„საყოველთაო და სავალდებულო 

ვაქცინაციის პირობებში, დასავლელი 

გლობალისტები ადამიანების ჩიპი-

რებას გეგმავენ“ 

https://ge.news-front.info/2020/03/21/lugari-ki-ara-chinethi-gvekhmareba/
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-01-20-intl/h_4b44f0a964a219c84a107328712cacc4
https://ge.news-front.info/2020/04/02/rogor-miighes-ashsh-shi-rusuli-samkhedro-thvithmphrinavi-dzvirphasi-humanitaruli-tvirthith/
http://geworld.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%9b/
https://www.facebook.com/PatriotuliGverdi/posts/616688389061851
https://tvalsazrisi.ge/ზვიად-ტომარაძე-კორონავირ/
https://tvalsazrisi.ge/%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%98-%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/
https://www.facebook.com/watch/?v=1102996166729918
http://www.saqinform.ge/news/46220/didi+biznesmenis+alRoianma+prezidentma+trampma+tyuilubralod+rodi+ganacxada%2C+rom+WHO+sazogadoebas+atyuebs%21+-+aleqsandre+WaWia.html
https://tvm.ge/archives/27399?fbclid=IwAR1-7Rw04TFUhgqWqhxOj6k-vGS3N6ETIeu2AI49G8ragl4-uLp3vlFon8g
https://ge.news-front.info/2020/04/14/marat-saphini-brals-sdebs-bil-geitss-geitsma-itsoda-am-virusis-shesakheb/
https://ge.news-front.info/2020/04/14/marat-saphini-brals-sdebs-bil-geitss-geitsma-itsoda-am-virusis-shesakheb/
https://ge.news-front.info/2020/04/16/nel-nela-ukve-gvapareben-totalur-karantins-damqhardeba-thu-ara-satanisturi-diqtatura/
https://tvalsazrisi.ge/%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%96%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98/
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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. 

 


