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XXXVII გამოცემა

29 ოქტომბერი - 5 ნოემბერი, 2021

მიმდინარე გამოცემის თემები

მმართველი „ქართული ოცნება” მეორე ტურში თავს
გამარჯვებულად აცხადებს, ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ
საქართველოში არჩევნები „გაუქმებულია”

არჩევნების დღეს ენგურის ხიდი კვლავ დაიკეტა

კოორდინირებული დეზინფორმაცია ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის წინააღმდეგ

ბათუმში ჩინური ინვესტიციით „West Tower“ შენდება

პოლიტიკის უახლესი მოვლენები

მმართველი „ქართული ოცნება” მეორე ტურში თავს გამარჯვებულად
აცხადებს, ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ საქართველოში არჩევნები
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„გაუქმებულია”

30 ოქტომბერს  ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე
ტურის დასრულების შემდეგ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ (ცესკო) მმართველი
პარტია, ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის „ქართული ოცნება”, გამარჯვებულად იმ 20

მუნიციპალიტეტიდან 19-ში გამოაცხადა, სადაც მოქალაქეებმა არჩევნების მეორე
ტურში მიიღეს მონაწილეობა. ამრიგად, ოფიციალური შედეგების
მიხედვით,  „ქართულმა ოცნებამ” გამარჯვება ყველა ძირითად მუნიციპალიტეტში,

მათ შორის, თვითმმართველ ქალაქებში: ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, ფოთსა და
დედაქალაქ თბილისში მოიპოვა, სადაც ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით
მესამედი ცხოვრობს. წალენჯიხა აღმოჩნდა ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც
ოპოზიციის კანდიდატმა „ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატზე უკეთესი შედეგი
აჩვენა.

ცესკოს შედეგების  მიხედვით, თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ ხმების
55,6% მიიღო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის (ენმ) ლიდერმა ნიკა მელიამ - 44,3%.

სიდიდით მეორე ქალაქში - ბათუმში, ენმ-ს კანდიდატს, გიორგი კირთაძეს (49%)

მცირედით აჯობა არჩილ ჩიქოვანმა „ქართული ოცნებიდან” (51%). ხოლო სიდიდით
მესამე ქალაქში, ქუთაისში, ენმ-ს კანდიდატი ხატია დეკანოიძე (48,3%)    „ქართული
ოცნების” კანდიდატ იოსებ ხახალეიშვილთან (51,6%) დამარცხდა. 

ოპოზიციამ,  რომელიც წარმატების მიღეწევას რამდენიმე დიდი ზომის
მუნიციპალიტეტში ელოდა, განსაკუთრებით კი იქ, სადაც მათმა კანდიდატებმა
პირველ ტურში გაიმარჯვეს (ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი), არჩევნების მეორე ტური
გაყალბებულად გამოაცხადა.  ენმ-ს ლიდერმა ნიკა მელიამ  განაცხადა, რომ ბიძინა
ივანიშვილის „ქართულმა ოცნებამ“ „ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში“ მოპოვებული
გამარჯვებები „წაიღო საკუთარ რეზიდენციებში, მოიპარა“. საქართველოს ყოფილმა
პრემიერ-მინისტრმა „ქართული ოცნებიდან“, რომლის მიერ დაფუძნებული პარტია
„საქართველოსთვის” „ქართული ოცნებისა” და ენმ-ს ალტერნატივად პოზიციონირებს,

ასევე  განაცხადა, რომ „არჩევნები არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი“ და
აღნიშნა, რომ თუ ამ კუთხით სათანადო პროგრესი არ იქნება მიღწეული, „არჩევნები
[საქართველოში] უაზრო შოუს დაემსგავსება“.  ოპოზიციური პარტიების
გადაწყვეტილებით, პოლიტიკური ბრძოლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით
ქუჩაში გადაინაცვლებს.

OSCE/ODIHR-ისა და ევროპარლამენტის დამკვირვებლებმა არჩევნების მეორე ტურთან
დაკავშირებით გავრცელებულ ერთობლივ  განცხადებაში  აღნიშნეს: „[არჩევნები]

ზოგადად კარგად ადმინისტრირებული იყო, მაგრამ უწყვეტმა პოლარიზაციამ და
ნეგატიური რიტორიკის გამწვავებამ პროცესზე უარყოფითად იმოქმედა“. განცხადებაში
ასევე ვკითხულოთ: „დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომ დამკვირვებელი
ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოქმედებენ როგორც პარტიის მხარდამჭერები, და
დროდადრო პროცესში ერევიან, ასევე ზოგიერთი საარჩევნო უბნის გარეთ ცალკეული
ადამიანების ჯგუფები, რომლებიც პოტენციურად ზეგავლენას ახდენენ
ამომრჩევლებზე, შეშფოთების საფუძველს ქმნიდა.” საქართველოში აშშ-ის საელჩომ
არჩევნების შეფასებისას  განაცხადა, რომ ზოგიერთი რეფორმა, რომელიც ქართველმა
პოლიტიკურმა ლიდერებმა ინკლუზიური და მრავალპარტიული პროცესის შედეგად
წლის დასაწყისში მიიღეს „შეასუსტა წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღეს
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ფართოდ გავრცელებულმა დარღვევებმა, რამაც უარყოფითად იმოქმედა მოქალაქეების
მიერ ხმის თავისუფლად მიცემის შესაძლებლობაზე”.

არჩევნების პირველი და მეორე ტური „ქართული ოცნების” ხელისუფლების მიერ
საქართველოს ექს-პრეზიდენტისა და ენმ-ს დამფუძნებლის, მიხეილ
სააკაშვილის  დაპატიმრების  ფონზე ჩატარდა.  სააკაშვილი უკვე თვეზე მეტია, რაც
შიმშილობს და აპროტესტებს, მის წინააღმდეგ წარმოებულ “პოლიტიკურად
მოტივირებულ დევნას”.  ცესკოს მიერ არჩევნების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ,

სააკაშვილმა თავის მხარდამჭერებს სხვადასხვა ლოკაციაზე პერმანენტული აქციების
გამართვისკენ მოუწოდა, სანამ „ქართული ოცნების” ხელისუფლება იძულებული არ
გახდება, რომ ვადამდელი არჩევნები დანიშნოს.

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით
განვითარებული მოვლენები

არჩევნების დღეს ენგურის ხიდი კვლავ დაიკეტა

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს-ი) თანახმად,

ოკუპირებული აფხაზეთიდან თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე
თავისუფალი გადაადგილება 28-30 ოქტომბრის ჩათვლით ყველა ადამიანისთვის
უკანონოდ შეიზღუდა, გარდა მათთვის, ვისაც სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებოდა.
შესაბამისად, არჩევნების დღეს მოქალაქეებს თბილისის კონტროლირებად
ტერიტორიაზე გადმოსვლა აეკრძალათ. აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობამ განაცხადა,
რომ გადასასვლელის ჩაკეტვა ეპიტემიოლოგიურ სიტუაციას უკავშირდებოდა. მაგრამ,

სუს-ის მტკიცებით, საოკუპაციო რეჟიმი მისი უკანონო გადაწყვეტილებებს
გამართლებას გამოგონილი მიზეზებით ცდილობს. აღსანიშნავია, რომ ენგურის ხიდი
თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტურის დღეს - 2 ოქტომბერსააც - ჩაიკეტა
(დეტალურად შეგიძლიათ საქართველოს გუშაგის 35-ე გამოცემაში გაეცნოთ).
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საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავებები გრძელდება

ცხინვალის რეგიონის/”სამხრეთ ოსეთის” საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს ორი
მოქალაქე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ უკანონოდ დააკავა. ის ფაქტი, რომ დროთა
განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება საოკუპაციო
ძალებისათვის ნორმად იქცა, ასახავს ოკუპაციის უკიდურესად უარყოფით გავლენას
ადგილობრივებსა და ზოგადად, ადამიანის უფლებებზე.

საოკუპაციო რეჟიმი: საქართველო “სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის
საპრეზიდენტო არჩევნებში” “ჩარევას” აპირებს

ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ლიდერმა, ანატოლი ბიბილოვმა
განაცხადა, რომ “საქართველო [სამხრეთ ოსეთის] რესპუბლიკის საპრეზიდენტო
არჩევნების ჩარევას შეეცდება”. ე.წ. “საგარეო დაზვერვის სამსახურთან” შეხვედრის
დროს მან აღნიშნა, რომ “არაკეთილისმოსურნე” სახელმწიფოები მათი პოლიტიკური
პროცესით დაინტერესებულები არიან და აპირებენ, 2022 წლის ე.წ. “საპრეზიდენტო
არჩევნებზე” გავლენა მოახდინონ. ბიბილოვის თანახმად, შესაბამისმა სააგენტოებმა
ჩაატარეს ანალიზი, რომლის მიხედვითაც “სამხრეთ ოსეთისადმი” ნეგატივის 36%

საქართველოდან მოდის და უკვე საეჭვო აღაა, რომ ქართველები სოციალური ქსელების
“ოსურ სეგმენტში” აქტიურები არიან, რამაც “სამხრეთ ოსეთის” “მოქალაქეთა” ნაწილის
ყურადღება მიიქცია. შესაბამისად, ბიბილოვა ე.წ. “საგარეო დაზვერვის სამსახურს”

“შიდა” პოლიტიკურ პროცესებზე მსგავსი “მავნე ზეგავლენის” მინიმიზება “დაავალა”.

საარჩევნო დეზინფორმაცია

ძველია სტატია ენმ-ს დისკრედიტაციისთვის კოორდინირებულად
ვრცელდება

მუნიციპალური არჩევნების მეორე ტურამდე ერთი დღით ადრე ფეისბუქზე
კოორდინირებულად გავრცელდა NSP.ge-ს სტატია, რომლის მიხედვითაც, რუსმა
გენერალმა ვიაჩესლავ ბორისოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი 2008 წელს ახალგორში
შესვლას არ აპირებდა და ტერიტორია “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის”

ლიდერების მოთხოვნით დაიკავეს. სტატია ასევე ამტკიცებს, რომ ბორისოვმა
სამხედრო ტყვეები ქართულ მხარეს თავისი კეთილი ნების საფუძველზე გადასცა და
სანაცვლოდ არაფერი მოუთხოვია. რეალურად, ტყვეების გაცვლა ქართულ და რუსულ
მხარეებს შორის საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს ეგიდით მოხდა და ქართულმა
მხარემ 5 რუსი სამხედრო ტყვე გაათავისუფლა, ხოლო რუსეთმა საქართველოს 15 ტყვე
გადმოსცა. მცდარი ბრალდებები, თითქოს რუსეთმა ახალგორი უსაფრთხოების საბჭოს
ყოფილი მდივნის კახა ლომაიას თხოვნით დაიკავა, რუსეთის პროპაგანდის
შემადგენელი ნაწილია და ომის წამოწყებაში ქართული მხარის დადანაშაულებას
ისახავს მიზნად.

დეზინფორმაცია, თითქოს ენმ-ს წევრები პარტიას ტოვებენ
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არჩევნების დღეს სავარაუდოდ ყალბმა ანგარიშმა გაავრცელა ტვ პირველის ლოგოს
მქონე სქრინშოტი, რომელშიც ამტკიცებდნენ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის
წევრები პარტიის დატოვებას აპირებდნენ. მსგავსი ინფორმაცია არც ტვ პირველის
გვერდზე მოიძებნა და არც სხვა სანდო წყაროებში.

ნიკა მელიასა და მიხეილ სააკაშვილის გაყალბებული ციტატები

30 ოქტომბერს საარჩევნო უბნების დახურვამდე, ანტი-ოპოზიციურმა ფეისბუქ
ანგარიშებმა გაავრცელეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის
ყალბი ციტატა, თითქოს ის თავის მხარდამჭერებს არჩევნებზე წასვლის ნაცვლად
ციხესთან შეკრებისკენ მოუწოდებდა. კიდევ ერთი გაყალბებული განცხადება ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ნიკა მელიას სახელით გავრცელდა, სადაც ის
სააკაშვილს რევოლუციისკენ მოწოდებების გამო საყვედურობს და დამდგარ შედეგებში
ადანაშაულებს.

ჩინური გავლენა

ბათუმში ჩინური ინვესტიციით „West Tower“ შენდება

ქართულმა მედიასაშუალებამ „ბათუმელები“  გამოაქვეყნა სტატია შპს „მეტრო
ჰოლდინგის“ შვილობილი კომპანიის მიერ, 72 სართულიანი ცათამბჯენის „West

Tower“-ის მშენებლობის შესახებ. „მეტრო ჰოლდინგი“ ბიძინა ივანიშვილის
რწმუნებულს, თურქ ბიზნესმენს, გალიფ ოზთურქს ეკუთვნის, რომლის
სასტუმროებშიც ამჟამად ბათუმში კრიპტო ლაბორატორიასა და ონლაინ კაზინოზე
უკანონოდ მომუშავე ჩინელი IT სპეციალისტები ცხოვრობენ. ამასთან, კომპანიის
დირექტორმა რაულ კახაძემ, ინვესტორების შესახებ დეტალების მოწოდების გარეშე,

ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „West Tower“ აშენდება ქართულ-ჩინური ინვესტიციით.

მან ასევე აღნიშნა, რომ კომპანია აპირებს სასტუმროს საერთაშორისო ბრენდის - Ritz

Carlton-ის ინტეგრირებას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ საუდის არაბეთში მომხდარ
სკანდალში გაეხვია. მისი ერთ-ერთ ფილიალს, Ritz Carlton Riyadh-ს, იყენებდნენ
როგორც „დაკავების ცენტრს“ (საპატიმროს) საუდის სამეფო ოჯახის წევრებისთვის,

რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ტექ. ბიზნესში და რომლებსაც ადანაშაულებდნენ
„ქრთამის აღებაში, იარაღის უკანონო გარიგებებში, ფულის გათეთრებაში,

გადასახადებისგან თავის არიდებაში“ და ა.შ.

შეგახსენებთ, ათასობით ჩინელი IT სპეციალისტი ბათუმში ათეულობით
სასტუმროშია მობილიზებული. მოცემული სასტუმროების უმეტესობა
ტურისტებისთვის 1 იანვრამდე დაკეტილია. თითქმის ყველა მათგანის ფასადზე
გაკრულია ბანერი ჩინური წარწერებით. კაზინო „პრინცესას“ და ბათუმის სასტუმრო
„ინტურისტ პალასის“ ფასადზე ჩინური იეროგლიფები გამოჩნდა, ხოლო 25 დღის წინ
ჩინური რესტორანიც გაიხსნა. tv25-ის სტატიაში მოცემული ინფორმაციის მიხედვით,

ჩინელებისთვის გოგოლის ქუჩაზე შვიდ კორპუსს უკანონოდ აშენებენ, რასაც ბათუმის
მერიამ ხელი ვერ შეუშალა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ახალი „West Tower“

შესაძლოა მათ ერთ-ერთ ბაზად იქცეს მომავალში.
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სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივები

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ (ISFED)

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის
წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში  გამოაქვეყნა. ანგარიშში
შეფასებულია წინასაარჩევნო პოლიტიკური გარემო, განხილულია საპარლამენტო
უმრავლესობის 14 წევრის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი საკანონმდებლო
ინიციატივა, რომლითაც იკრძალება საარჩევნო კამპანიისას პოლიტიკური სუბიექტის
მიმართ „უარყოფითი დამოკიდებულების“ შემქმნელი გარე და სატელევიზიო
რეკლამის გავრცელება. ამასთან ერთად ანგარიშში გაანალიზებულია წინასაარჩევნო
მედია გარემო, საარჩევნო ადმინისტრაცია და “ქართული ოცნებისა” და “ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის” წინასაარჩევნო კამპანიები.

კრემლის პოლიტიკის გზამკვლევმა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში -

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის
ვებგვერდთან ინტეგრირებული საინფორმაციო-ანალიტიკური პორტალი (GFSIS -

Rondeli Foundation) - „აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში კრემლის პოლიტიკის
მიმოხილვის“ 34-ე გამოცემა გამოაქვეყნა. გამოცემაში თავმოყრილია აფხაზეთსა და
ცხინვალის რეგიონში რუსეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი
მოვლენები, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების რიგით 54-ე
რაუნდის გამართვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

რონდელის ფონდმა (GFSIS) გამოაქვეყნა “ექსპერტის მოსაზრება” - „რუსეთის
შეცვლილი შეტევითი ტაქტიკა და ვექტორები კიბერსივრცეში”. პუბლიკაციაში
მიმოხილულია ძირითადი რუსული ორგანიზებული კიბერდანაშაულებრივი
ჯგუფები და მათი კავშირები რუსულ სპეცსამსახურებთან. გამოცემა აანალიზებს
კიბერსივრცეში რუსეთის სპეცსამსახურების შეტევის ვექტორისა და ტაქტიკის
ცვლილებას, რომელიც გულისხმობს სადაზვერვო ორგანოების კიბერდანაყოფების
ნაცვლად, რუსეთში ბაზირებული ორგანიზებული კიბერდამნაშავეების გამოყენებას
ნატოს წევრი სახელმწიფოების წინააღმდეგ.

სამოქალაქო იდეის (Civic Idea) კვლევა გამოყენებულ იქნა კარნეგის ფონდის (Carnegie

Endowment for International Peace) 2021 წლის პუბლიკაციაში სახელწოდებით
„ჩინეთის გავლენა სამხრეთ-აღმოსავლეთ, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის
მოწყვლადობასა და მედეგობაზე ოთხ ქვეყანაში“. პუბლიკაციის ნაწილი ეხება ჩინეთის
გავლენებს და ცნობილი ჩინური კომპანიების საქმიანობას საქართველოში, ქვეყანაში
ჩინეთის აკადემიურ ინიციატივებს და კოვიდდიპლომატიას. პუბლიკაციაში
გამოყენებული სამოქალაქო იდეის კვლევა აანალიზებს საქართველო-ჩინეთის
ეკონომიკურ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით გამოვლენილ გადაცდომებს.

წაიკითხეთ საინფორმაციო ბიულეტენი ინგლისურ ენაზე აქ
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