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XXVIII გამოცემა

18 ივნისი - 1 ივლისი, 2021

მიმდინარე გამოცემის თემები
ბრიტანული საესკადრო ნაღმოსანი HMS Defender ბათუმის
პორტს ეწვია
რუსეთმა აფხაზური სოფლის, აიბღას ანექსირება მოახდინა
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53-ე რაუნდი გაიმართა
საქართველოს მიერ ინიცირებული დეოკუპაციის სტრატეგია და
სოხუმის რეაქცია
რუსეთს აფხაზეთის ენერგოსექტორის კონტროლი სურს
საქართველოს საპატრიარქომ მოსკოვის მიერ კონტროლირებად
უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციას
უმასპინძლა
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საქართველოს გუშაგის მიმოხილვა - ივნისი

ძვირფასო მკითხველებო,
თქვენი მოსაზრებები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! გთხოვთ, შეავსოთ პატარა კითხვარი,
რომელიც შექმნილია პროექტის შედეგების ეფექტურობისა და "საქართველოს გუშაგის"
ნიუსლეთერის გავრცელების მასშტაბების გასაზომად. ეს დაგვეხმარება ჩვენი
საქმიანობა უკეთესი გავხადოთ.
მადლობა!

პოლიტიკის უახლესი მოვლენები
ბრიტანული საესკადრო ნაღმოსანი HMS Defender ბათუმის პორტს ეწვია
HMS Defender-ი, დიდი ბრიტანეთის სამეფო ფლოტში შემავალი ყველაზე დიდი და
ძლიერი Type 45-ის საესკადრო ნაღმოსანი ხომალდი, საქართველოს შავი ზღვის
სანაპიროს ეწვია ქალაქ ბათუმში. უკრაინიდან საქართველოს მიმართულებით
ცურვისას საესკადრო ნაღმოსანი საერთაშორისო ყურადღების ცენტრშიმოექცა,
როდესაც რუსეთმა ბრიტანულ ხომალდს გამაფრთხილებელი ცეცხლი გაუხსნა
(რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რასაც ბრიტანული მხარე უარყოფს)
მისი „საზღვრების” უკანონო კვეთის გამო ყირიმის ნახევარკუნძულთან ახლოს ტერიტორიის, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების მიერ უკრაინის განუყოფელ
ნაწილადაა მიჩნეული. HMS Defender-ისა და საქართველოს სანაპირო დაცვის
მონაწილეობით, შავ ზღვაში წვრთნები უკვე გაიმართა.
საქართველოში ბრიტანეთის საელჩოს განცხადებით: „გემის ვიზიტი შავი ზღვის
თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოსა და ბრიტანეთს შორის
არსებული მჭიდრო თანამშრომლობის დემონსტრაციაა”. ბრიტანეთის საელჩომ
ასევე აღნიშნა, რომ „ბრიტანეთი მხარს უჭერს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას,
სტაბილურობასა და კეთილდღეობას, ასევე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას
და სუვერენიტეტს. NATO-სთან ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთან
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თანამშრომლობას რათა დავიცვათ დემოკრატიული ღირებულებები, საერთაშორისო
სამართლის პრინციპები და რეგიონალური უსაფრთხოება”.
აღსანიშნავია, რომ უკრაინა და მისი პარტნიორები, ჯამში - 32 ქვეყანა, რუსეთის მწვავე
კრიტიკის მიუხედავად, შავ ზღვაში მასობრივ სამხედრო წვრთნებს Sea Breeze
2021 მართავენ. მოსკოვმა აღნიშნული წვრთნები პროვოკაციად შეაფასა და მიიჩნევს,
რომ სწავლებები სინამდვილეში მიზნად უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას ისახავს.
Sea Breeze 2021, ორი კვირა გაგრძელდება და მასში მონაწილეობას 5000-ზე მეტი
სამხედრო მოსამსახურე, ათეულობით გემი და 40 თვითმფრინავი ღებულობს. მათ
შორის. საქართველოს სანაპირო დაცვის კუთვნილი Island-ის კლასის ორი საპატრულო
კატარღაცაა.

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით
განვითარებული მოვლენები
რუსეთმა აფხაზური სოფლის, აიბღას ანექსირება მოახდინა
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის (DRI) მიხედვით, რუსეთის ფედერაციამ 2014
წლიდან კრემლის ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფი აფხაზური სოფლის, აიბღას
ნაწილის ოფიციალური ანექსირება 2021 წლის მაისში დაასრულა და აფხაზეთის ეს
სოფელი ამჟამად კრასნოდარის რეგიონზეა მიერთებული. 2020 წელს, აიბღას
მოსახლეობამ
კრასნოდარის
გუბერნატორს
მძიმე
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გამო, დახმარების თხოვნით მიმართა, რომელიც რუსეთმა
დააკმაყოფილა. თუმცა, მათ შორის, აფხაზეთში გავრცელებული მოსაზრებით,
მოსახლეობის აღნიშნული მიმართვა საკუთრივ FSB-ს მიერ იყო ორგანიზებული.
აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება პროცესის წინააღმდეგი იყო, რის გამოც, მათ ე.წ.
სასაზღვრო პუნქტიც გახსნეს. ამასთან, 2020 წლის 13 ნოემბერს, პუტინთან შეხვედრის
დროს, ეს საკითხი ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ლიდერმა ასლან ბჟანიამ
დღის წესრიგში დააყენა. აღნიშნულის შემდეგ პუტინმა საკითხის სამართლიანად
გადაწყვეტის პირობა დადო. 2021 წლის 19 მაისს, დე ფაქტო პარლამენტის საგარეო
ურთიერთობების კომიტეტის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ აფხაზები რუსულ
მხარესთან საკითხის მოსაგვარებლად მუშაობენ. თუმცა, DRI-ის ინფორმაციით,
ოფიციალური განცხადებების მიუხედავად, აფხაზები მიიჩნევენ, რომ აიბღა
დაკარგულია. ორგანიზაციის მიხედვით, რუსეთის მადა უფრო დიდია და კრემლს
აიბღას გარშემო გაცილებით უფრო დიდი ტერიტორიის ანექსირება სურს, რამაც
გაგრის მუნიციპალიტეტის 20% შეიძლება შეადგინოს.
საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას, პრემიერმა ღარიბაშვილმა
საკითხთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ გაგრის მუნიციპალიტეტის სოფელ აიბღას
ანექსირებით, რუსეთი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და
პრინციპებს. პრემიერის მიხედვით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საკითხს ყველა დონეზე აყენებს, მათ შორის, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე.
ამასთან, ღარიბაშვილის განცხადებით, იუსტიციის სამინისტროს მიერ საკითხზე
სამართლებრივი რეაგირების მოხდენა აქტიურად განიხილება.

ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53-ე რაუნდი გაიმართა
29-30 ივნისს, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების
საფუძველზე შექმნილი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53-ე რაუნდი
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გაიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების თანახმად,
„მოლაპარაკებების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო ზაზა გახელაძისა და უკანონო
ტყვეობაში მყოფი საქართველოს დანარჩენი მოქალაქეების გათავისუფლების თემას” და
ამ კუთხით, „ხაზი გაესვა საკითხის ჰუმანიტარულ ჭრილში უპირობო და დროული
გადაწყვეტის აუცილებლობას”. ამასთან, ქართულმა მხარემ შეხვედრაზე „კვლავ დასვა
დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიასა და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის
საქმეებზე მართლმსაჯულების აღსრულების აუცილებლობის საკითხი და აღინიშნა,
რომ დაუსჯელობის სინდრომი ხელს უწყობს ეთნიკური ნიშნით ძალადობისა და
დანაშაულის წახალისებას”.
„მოსკოვის პროვოკაციული ნაბიჯების”, კერძოდ, „საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო
საზღვრის ოკუპირებული ტერიტორიების სეგმენტის ცალმხრივად დადგენის
მიმართულებით და
გაგრის რაიონის სოფელ აიბღას ნაწილის კრასნოდარის
მხარისათვის” მიერთების საკითხის მწვავედ დასმასთან ერთად, საქართველოს
დელეგაციამ შეხვედრის ფარგლებში, „ერთიანი სოციალურ-ეკონომიკური სივრცის
შესახებ გაფორმებული „პროგრამის“ ფარგლებში აფხაზეთის რეგიონის რუსეთში
ინტეგრაციის მიმართულებით გააქტიურებული მუშაობა, აგრეთვე რუსეთის
პრეზიდენტსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერს შორის ე.წ. სამოკავშირეო
სახელმწიფოს შექმნის საკითხის განხილვა” დააყენა.
ამასთან, შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა „ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე
მილიტარიზაციაზე, უკანონო სამხედრო წვრთნებსა და საქართველოს საჰაერო სივრცის
რეგულარულ დარღვევებზე”. ამას გარდა, აღინიშნა, რომ „სოფელ ჩორჩანასთან
მიმდინარე მცოცავი ოკუპაცია მზარდ რისკებს ქმნის კონფლიქტის ფართო ესკალაციის
მიმართულებით”. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ხაზი გაუსვა ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს ისტორიულ გადაწყვეტილებას, რომელმაც „დაადგინა
რუსეთის მიერ საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეფექტური
კონტროლი და ოკუპაცია, როგორც სამართლებრივი ფაქტი, და რუსეთის ფედერაციას
დააკისრა პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დარღვევებში 2008 წლის
აგვისტოს ომის დროს ისევე, როგორც საქართველოს ტერიტორიების შემდგომი
ოკუპაციის პერიოდში”. ამასთან, ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ „სტრასბურგის
სასამართლო
ღიად
საუბრობს
რუსეთის
პასუხისმგებლობაზე
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლების
ხელყოფის კუთხით და ხაზს უსვამს რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს
ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების
შეუსრულებლობას”.
გარდა ამისა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53-ე რაუნდის ფარგლებში,
ქართულმა მხარემ „დასვა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში დარჩენილი
ქართველების ეთნიკური დისკრიმინაციის საკითხი და ყურადღება გაამახვილა
ახალგორისა და გალის რაიონების, აგრეთვე კოდორის ხეობის მაცხოვრებლების რთულ
მდგომარეობაზე”.
შეხვედრებზე
საქართველოს
დელეგაციამ
ასევე
ისაუბრა
„ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლების
მდგომარეობაზე”. ამ კუთხით, ქართველმა მონაწილეებმა „ყურადღება გაამახვილეს
მათი მიზანმიმართული დაზიანებისა და განადგურების შემთხვევებზე, რაც
რუსიფიკაციის პროცესის ნაწილად და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში
ქართული კვალის წაშლის მცდელობად შეფასდა”.
„მიუხედავად
საქართველოს
დელეგაციის
მცდელობისა,
რომ
აღნიშნული
ჰუმანიტარული საკითხი კონსტრუქციულად განხილულიყო, რუსეთის ფედერაციამ
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და

მისი

საოკუპაციო

რეჟიმების

წარმომადგენლებმა

ისევ

სცადეს

საკითხის

პოლიტიზირება და დისკუსიის მსვლელობისას კვლავ დატოვეს მოლაპარაკებები” აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
29-30 ივნისს, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების
საფუძველზე შექმნილი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53-ე რაუნდი
გაიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების თანახმად,
„მოლაპარაკებების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო ზაზა გახელაძისა და უკანონო
ტყვეობაში მყოფი საქართველოს დანარჩენი მოქალაქეების გათავისუფლების თემას” და
ამ კუთხით, „ხაზი გაესვა საკითხის ჰუმანიტარულ ჭრილში უპირობო და დროული
გადაწყვეტის აუცილებლობას”. ამასთან, ქართულმა მხარემ შეხვედრაზე „კვლავ დასვა
დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიასა და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის
საქმეებზე მართლმსაჯულების აღსრულების აუცილებლობის საკითხი და აღინიშნა,
რომ დაუსჯელობის სინდრომი ხელს უწყობს ეთნიკური ნიშნით ძალადობისა და
დანაშაულის წახალისებას”.
„მოსკოვის პროვოკაციული ნაბიჯების”, კერძოდ, „საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო
საზღვრის ოკუპირებული ტერიტორიების სეგმენტის ცალმხრივად დადგენის
მიმართულებით და გაგრის რაიონის სოფელ აიბღას ნაწილის კრასნოდარის
მხარისათვის” მიერთების საკითხის მწვავედ დასმასთან ერთად, საქართველოს
დელეგაციამ შეხვედრის ფარგლებში, „ერთიანი სოციალურ-ეკონომიკური სივრცის
შესახებ გაფორმებული „პროგრამის“ ფარგლებში აფხაზეთის რეგიონის რუსეთში
ინტეგრაციის მიმართულებით გააქტიურებული მუშაობა, აგრეთვე რუსეთის
პრეზიდენტსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერს შორის ე.წ. სამოკავშირეო
სახელმწიფოს შექმნის საკითხის განხილვა” დააყენა.
ამასთან, შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა „ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე
მილიტარიზაციაზე, უკანონო სამხედრო წვრთნებსა და საქართველოს საჰაერო სივრცის
რეგულარულ დარღვევებზე”. ამას გარდა, აღინიშნა, რომ „სოფელ ჩორჩანასთან
მიმდინარე მცოცავი ოკუპაცია მზარდ რისკებს ქმნის კონფლიქტის ფართო ესკალაციის
მიმართულებით”. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ხაზი გაუსვა ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს ისტორიულ გადაწყვეტილებას, რომელმაც „დაადგინა
რუსეთის მიერ საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეფექტური
კონტროლი და ოკუპაცია, როგორც სამართლებრივი ფაქტი, და რუსეთის ფედერაციას
დააკისრა პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დარღვევებში 2008 წლის
აგვისტოს ომის დროს ისევე, როგორც საქართველოს ტერიტორიების შემდგომი
ოკუპაციის პერიოდში”. ამასთან, ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ „სტრასბურგის
სასამართლო
ღიად
საუბრობს
რუსეთის
პასუხისმგებლობაზე
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლების
ხელყოფის კუთხით და ხაზს უსვამს რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს
ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების
შეუსრულებლობას”.
გარდა ამისა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53-ე რაუნდის ფარგლებში,
ქართულმა მხარემ „დასვა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში დარჩენილი
ქართველების ეთნიკური დისკრიმინაციის საკითხი და ყურადღება გაამახვილა
ახალგორისა და გალის რაიონების, აგრეთვე კოდორის ხეობის მაცხოვრებლების რთულ
მდგომარეობაზე”.
შეხვედრებზე

საქართველოს

დელეგაციამ

ასევე

ისაუბრა

„ოკუპირებულ

ტერიტორიებზე
არსებული
კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლების
მდგომარეობაზე”. ამ კუთხით, ქართველმა მონაწილეებმა „ყურადღება გაამახვილეს
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მათი მიზანმიმართული დაზიანებისა და განადგურების შემთხვევებზე, რაც
რუსიფიკაციის პროცესის ნაწილად და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში
ქართული კვალის წაშლის მცდელობად შეფასდა”.
„მიუხედავად

საქართველოს

დელეგაციის

მცდელობისა,

რომ

აღნიშნული

ჰუმანიტარული საკითხი კონსტრუქციულად განხილულიყო, რუსეთის ფედერაციამ
და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა ისევ სცადეს საკითხის
პოლიტიზირება და დისკუსიის მსვლელობისას კვლავ დატოვეს მოლაპარაკებები” აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

საქართველოს მიერ ინიცირებული დეოკუპაციის სტრატეგია და სოხუმის
რეაქცია
21 ივნისს, საქართველოს მთავრობამ „დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი
მოგვარებისთვის საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებისა და
განხორციელების მიზნით” სამთავრობო კომისიაშექმნა. სხვადასხვა სახელმწიფო
უწყებასთან ერთად, კომისიის მუშაობაში სამოქალაქო საზოგადოებაც იქნება
ჩართული, პროცესს კი საგარეო საქმეთა სამინისტრო უხელმძღვანელებს. ამასთან,
კომისია დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში ჩართვის
მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთანაც იმუშავებს. აღსანიშნავია,
რომ პრემიერი ღარიბაშვილის განცხადებით, თბილისი გალისა და ახალგორის
მუნიციპალიტეტების
სოციალურ-ეკონომიკური
რეაბილიტაციის
კონცეფციას
შეიმუშავებს. თუმცა, სოხუმი მსგავსი ინიციატივების მიმართ კრიტიკულადაა
განწყობილი – დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომისიას „მკვდრადშობილ
პროექტსა“ და „უსარგებლო ინიციატივას“უწოდებს, რომელსაც სოხუმი ენთუზიაზმით
არ შეხვდება. ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს
მტკიცებით, თბილისის წინა ინიციატივები, როგორიცაა „ნაბიჯი უკეთესი
მომავლისკენ“, არაეფექტური იყო და ყველა მათგანი კრახით დასრულდა, რადგან მათ
ჰუმანიტარული სახე გააჩნდათ და მხოლოდ მოკლევადიანი პროპაგანდისტული
ეფექტი შეიძლება ჰქონოდათ.

რუსეთს აფხაზეთის ენერგოსექტორის კონტროლი სურს
აფხაზეთში რუსეთის ე.წ. ელჩმა, ალექსანდე დვინიანმა, „სპუტნიკ-აფხაზეთის” მიერ
მოწყობილ ვიდეო-კონფერენციაში აფხაზეთის ე.წ. „პარლამენტს” მოუწოდა, აფხაზეთის
ენერგო, ტურისტულ და სოფლის მეურნეობის სექტორში რუსული ინვესტიციების
მოზიდვისათვის, დე ფაქტო საკანონმდებლო ორგანომ ე.წ მთავრობასა და პრეზიდენტს
საჭირო ცვლილებების განხორციელებასა და აფხაზური „კანონმდებლობის” რუსულ
კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციაში მოსაყვანად მხარი დაუჭიროს.
თუმცა,
აფხაზეთის
არსებული
„კანონმდებლობა”
სინამდვილეში
რუსულ
ინვესტიციებს სულაც არ ზღუდავს, პირიქით - ის გარკვეულ პრეფერენციებსაც კი
სთავაზობს მათ. რეალურად, რუსი „დიპლომატი” აფხაზეთის იმ „კანონზე”
მიუთითებდა, რომელიც ენერგო ინფრასტრუქტურის გაყიდვას კრძალავს. აღნიშნული
განცხადება მიუთითებს რუსეთის სურვილზე იყიდოს და სრულად გააკონტროლოს
აფხაზეთის ენერგოსექტორი, რაც აფხაზეთს რუსეთზე კიდევ უფრო მეტად
დამოკიდებულს გახდის, გაზრდის კრემლის ზემოქმედების მექანიზმებს და რუსეთის
მიერ აფხაზეთის ანექსიის პროცესს შეუწყობს ხელს. დვინიანის განცხადებიდანჩანს,
რომ აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობა აღნიშნულ საკითხზე რუსეთთან აქტიურად
მუშაობს, ხოლო ე.წ. პარლამენტი ინიციატივას მკაცრადეწინააღმდეგება.
https://preview.mailerlite.com/k7p2l7/1723985427741804356/f5t4/
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დეზინფორმაციის მონიტორინგი
დეზინფორმაცია ღირსების მარშზე. 15 ივნისს ფეისბუქზე ზიარდებოდა პოსტი,
რომელიც ამტკიცებდა, რომ უკრაინაში სამართალდამცველებმა ‘გეი აღლუმის’ დაცვაზე
უარი თქვეს და განაცხადეს, რომ ისინი არ დაუპირისპირდებოდნენ პატრიოტებს,
რომლებიც ლგბტ აქტივისტების წინააღმდეგ გამოვიდოდნენ. აღნიშნული პოსტი
ფეისბუქ ჯგუფებში „ლევან ვასაძის მხარდამჭერები levan vasadze” და „პატრიოტთა
ალიანსის მხარდამჭერები ! ! !” გამოქვეყნდა. რეალურად, უკრაინაში 2019 წელს
პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე დიდი ღირსების მარში ჩატარდა. მარშის
მონაწილეებს პოლიციის დიდი კორდონი იცავდა და ძალადობას ადგილი არ ჰქონია.
მსგავსი დეზინფორმაცია პირველად 2016 წელს რუსულ და უკრაინულ მედიაში
გავრცელდა და კვლავ აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში ღირსების
მარშის გამართვა 5 ივლისისთვის დაანონსდა.

კრემლისტური News Front საქართველოს სახალხო დამცველზე დეზინფორმაციას
ავრცელებს. სახალხო დამცველ ნინო ლომჯარიაზე დეზინფორმაციული კამპანია
კრემლისტური და ანტილიბერალური ჯგუფებისგან მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც
ლომჯარიამ არასრულწლოვნების მიმართ ძალადობრივი მოპყრობის სავარაუდო
შემთხვევების გამო ნინოწმინდის პანსიონში შესვლა მოითხოვა. 5 ივნისს
კრემლისტურმა გამოცემა News Front-მა დეზინფორმაციული მტკიცება გამოაქვეყნა,
რაც ნინო ლომჯარიას პედოფილიის ქსელსა და ბავშვების ორგანოებით ვაჭრობაში
ჩართულობას
ეხებოდა.
ფეისბუქზე
სახალხო
დამცველის
წინააღმდეგ
დისკრედიტაციული კამპანიის ნაწილი იყო ასევე სხვა გავრცელებული პოსტები, მათ
შორის ლომჯარიას გაყალბებული ციტატა, რომელიც “მითების დეტექტორმა” ადრე
გადაამოწმა. სტატია სრულად იხილეთ აქ.
ანტი-ვაქსერები
სისხლის
გადასხმასთან
დაკავშირებით
დეზინფორმაციას
ავრცელებენ. მტკიცება, თითქოს ვაქცინირებულ ადამიანებს სისხლის დონაცია არ
შეუძლიათ, აქტიურად ვრცელდებოდა ფეისბუქის ანტივაქსერული ანგარიშების მიერ
და ტვ „ობიექტივის” ეთერშიც გაჟღერდა. „მითების დეტექტორი” ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალურ დირექტორ
თენგიზ ცერცვაძეს დაუკავშირდა, რომელმაც დაადასტურა, რომ საქართველო ამერიკის
წითელი ჯვრის რეგულაციების მიხედვით მოქმედებს. წითელი ჯვრის თანახმად,
ადამიანებს, ვინც რნმ ან ვექტორული ვაქცინებით აიცრნენ, სისხლის დონაცია
ნებისმიერ დროს შეიძლიათ, ხოლო ისინი ვინც ინაქტივირებული ვაქცინებით არიან
აცრილნი, სისხლის გადასხმა ვაქცინაციიდან ორი კვირის შემდეგ არის შესაძლებელი.

გამოაშკარავება და საჯარო კრიტიკა
საქართველოს საპატრიარქომ მოსკოვის მიერ კონტროლირებად უკრაინის
მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციას უმასპინძლა
7 ივნისს, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პატრიარქმა ილია მეორემ,
მიტროპოლიტ
შიოსთან
ერთად,
უმასპინძლა
მოსკოვის
საპატრიარქოს
დაქვემდებარებაში მყოფ უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის ოფიციალურ
დელეგაციას ეპისკოპოს ანტონის ხელმძღვანელობით. საქართველოს საპატრიარქოს
https://preview.mailerlite.com/k7p2l7/1723985427741804356/f5t4/
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ოფიციალური
განცხადების
თანახმად,
მხარეებმა
განიხილეს
სამომავლო
თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხი და უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიაში
(რუსეთის საპატრიარქოს ნაწილი) არსებული ვითარება. თუმცა, უცნობია შეეხნენ თუ
არა ახლახან დაარსებული უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის
აღიარების საკითხს. ჯერ კიდევ 2019 წლის იანვრიდან მოყოლებული, საქართველოს
მართლმადიდებელმა ეკლესიამ კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ბართოლომეო I-ის
კურთხევით უკრაინის ეკლესიის რუსეთის საპატრიარქოდან გაყოფისა და მისი
დამოუკიდებლობის შესახებ პოზიციის ან მხარდაჭერის დაფიქსირებისგან თავი
შეიკავა. რუსეთის მიერ კონტროლირებად უკრაინის მართლმადიდებლურ
დელეგაციასთან მეგობრული კავშირების გარდა, ეს შეხვედრა რუსეთის მიმართ
უკრაინის წინააღმდეგობრივი პოლიტიკისადმი საქართველოს სოლიდარობის
არარსებობას ასახავს.
უფრო მეტიც, თეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ეს ვიზიტი დაინიშნა უკრაინის პრემიერ
მინისტრის თბილისში ვიზიტის პარალელურად, რადგან კრემლი ცდილობს ხელი
შეუშალოს საქართველოს საპატრიარქოს მიერ უკრაინის მართლმადიდებლური
ეკლესიის დამოუკიდებლობის აღიარებას.

სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივები
2021 წლის ივნისის დასაწყისში „რონდელის ფონდმა” წარადგინა მისი ახალი
პროდუქტის - ჩინეთის რადარი: სამხრეთ კავკასია - ყოველთვიური დაიჯესტის
პირველი გამოცემა. „ჩინეთის რადარი” ეფუძნება „რონდელის ფონდის” მიერ სამხრეთ
კავკასიაში ჩინეთის აქტივობების მონიტორინგს და გამოკვეთს ჩინური პოლიტიკის
ყველაზე მნიშვნელოვან ტრენდებს სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს
მიმართულებით, ასევე ამ ქვეყნების პოზიციებს და ქმედებებს ჩინეთთან
დაკავშირებით. იხილეთ პირველი გამოცემა შემდეგ ბმულზე (ინგლისურად).
ევროპული ღირებულებების უსაფრთხოების პოლიტიკის ცენტრმა (EVC) გამოაქვეყნა
რიგით მეოთხე კვარტალური ანგარიში საქართველოში არსებული პოლიტიკური
ვითარებისა და უცხოური მავნე ზეგავლენის შესახებ. ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას
საქართველოში 2021 წლის მარტიდან მაისამდე მომხდარი ძირითადი პოლიტიკური
მოვლენების შესახებ, მიმოიხილავს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ჩიხსა და
გამოკვეთს საქართველოს დასავლელი პარტნიორების როლს მის მოგვარებაში.
წაიკითხეთ საინფორმაციო ბიულეტენი ინგლისურ ენაზე აქ

გამოწერა
იხილეთ ამ დროისთვის გამოქვეყნებული GWB-ის ყველა პუბლიკაცია აქ.

მხარდამჭერი:
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