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XXXVIII გამოცემა

6 ნოემბერი - 20 ნოემბერი, 2021

მიმდინარე გამოცემის თემები

მოშიმშილე ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი ციხეში არასათანადოდ
მოპყრობის შემდეგ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს

აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტი მოსკოვში ვიზიტისა და
თბილისთან ურთიერთობის შესახებ

დეზინფორმაცია სააკაშვილის წინააღმდეგ

პოლიტიკის უახლესი მოვლენები

მოშიმშილე ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი ციხეში არასათანადოდ
მოპყრობის შემდეგ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს

19 ნოემბერს, პატიმარი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 50 დღიანი შიმშილობის
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შემდეგ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. 1-ელ ოქტომბერს საქართველოში
უკანონოდ შემოსვლის შემდეგ დაკავებული სააკაშვილი, რომელსაც დაუსწრებლად
მიესაჯა 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა, მისი შეფასებით, პოლიტიკურ დევნას
აპროტესტებს.

მმართველი “ქართული ოცნების” ხელისუფლებამ აქამდე რამდენჯერმე უარყო
წინადადება სააკაშვილის სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანასთან დაკავშირებით
იმ ირაციონალური შიშის გამო, რომ სააკაშვილის მხარდამჭერები ექს-პრეზიდენტს
მსგავსი საავადმყოფოდან გაიტაცებდნენ. ამასთან, “ქართული ოცნების” ლიდერები
აქამდე იმასაც ამტკიცებდნენ, რომ სააკაშვილი რეალურად არ შიმშილობდა და
სინამდვილეში სხვადასხვა სახის საკვებს იღებდა. მსგავსი მტკიცებების
გასამყარებლად, მთავრობამ ვიდეო მასალა გამოაქვეყნა, სადაც, როგორც ჩანს,

სააკაშვილი ციხის სამედიცინო პუნქტში საკვებ დანამატებს იღებს – აღნიშნული
გავრცელებული პრაქტიკაა იმ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანები ხანგრძლივი
პერიოდის განმავლობაში შიმშილობენ.

მტკიცება, რომ სააკაშვილმა, თითქოს, შიმშილობა დაარღვია, თავად “ქართული
ოცნების” მიერ გაქარწყლდა, როდესაც 8 ნოემბერს საქართველოს ექს-პრეზიდენტი,

“ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით”, რუსთავის
ციხიდან საავადმყოფოთი აღჭურვილ გლდანის ციხეში გადაიყვანეს, რასაც
სააკაშვილი, მისი ოჯახი, ექიმები, ადვოკატები და სახალხო დამცველი
ეწინააღმდეგებოდნენ. სააკაშვილის გლდანის ციხეში გადაყვანის გადაწყვეტილებაზე
კრიტიკის პასუხად, საქართველოს სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა
განაცხადა, რომ ექს-პრეზიდენტმა რუსთავის ციხე თავისი ნებით დატოვა. სააგენტომ
Facebook-ზე ვიდეომასალაც კი გამოაქვეყნა, სადაც ჩანს, რომ სააკაშვილი იძულების
გარეშე ტოვებს ციხეს. თუმცა, სააკაშვილის Facebook-გვერდზე გამოქვეყნებული
განცხადების მიხედვით, ის სინამდვილეში "მოტყუებით გადაიყვანეს" გლდანის
ციხეში მას შემდეგ, რაც რუსთავის ციხეში სააკაშვილს უთხრეს, რომ მის გადაყვანას
ქალაქის ჩვეულებრივ, სამოქალაქო კლინიკაში აპირებდნენ. მოგვიანებით, 11

ნოემბერს, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დამატებითი ვიდეოები
გამოაქვეყნა. ერთ-ერთ მათგანში ჩანს სასწრაფო დახმარების მანქანაში მჯდომი
სააკაშვილი, რომელიც უარს ამბობს გლდანის ციხეში შესვლაზე და სასწრაფოდ
რუსთავის ციხეში დაბრუნებას ითხოვს. მეორე ვიდეოში კი ჩანს, როგორ მიათრევს
სააკაშვილს რამდენიმე მამაკაცი, რომლებიც ექს-პრეზიდენტს ციხის კლინიკის
პალატაში ათავსებენ.

ციხის კლინიკაში სააკაშვილისთვის გაწეული სამედიცინო დახმარების მონიტორინგის
მიზნით სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა ექიმთა გუნდმა 17 ნოემბერს დაასკვნა,
რომ “პაციენტის მდგომარეობის კრიტიკულობიდან გამომდინარე, მისი მკურნალობის
გაგრძელება დაუყოვნებლივ რეკო მენ დებულია ფუნქციურად გამართულ და დიდი
გამოცდილების მქონე პოლიპროფილურ ჰოსპიტალში”. სააკაშვილის ჯანმრთელობის
მდგომარეობა 18 ნოემბერს მნიშვნელოვანად გაუარესდა, რა დროსაც მან დროებით
გონებაც დაკარგა და შედეგად ის ციხის კლინიკის ინტენსიური თერაპიის
განყოფილებაში გადაიყვანეს.

მიუხედავად იმისა, რომ “ქართულ ოცნებას” სააკაშვილის სრულად აღჭურვილ
საავადმყოფოში გადაყვანა არ სურდა, საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციის
გათვალისწინება ხელისუფლებას მაინც მოუხდა. უკრაინის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ
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ზელინსკიმ, აშშ-ს ელჩმა, კელი დეგნანმა, ევროკავშირის ელჩმა, კარლ ჰარცელმა,
მმართველ პარტიას მოუწოდეს, რომ ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს
„სააკაშვილს საჭირო სამედიცინო დახმარება სრულად აღჭურვილ სამედიცინო
დაწესებულებაში“ და ექს-პრეზიდენტის “უფლებების და შესაბამისი ლეგალური
პროცესების დაცვა”. “Amnesty International”-მა სიტუაციის შეფასებისას აღნიშნა, რომ
“ეს არის არა უბრალოდ შერჩევითი სამართალი, არამედ აშკარა პოლიტიკური
შურისძიება” ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის წინააღმდეგ. ევროპელი პოლიტიკოსების
დელეგაციას, რომელიც პოლონეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრისა და
მოქმედი ევროპარლამენტარის ანა ფოტიგას და ლიეტუვას პარლამენტის წევრის
(საქართველოს მეგობართა საპარლამენტო ჯგუფის ხელმძღვანელი) რაიმონდას
ლოპატასგან შედგებოდა, უარი ეთქვათ სააკაშვილთან ციხეში ვიზიტზე. გამოთქმული
მოსაზრებების და პოზიციების საპასუხოდ კი, ქართული ოცნების თავჯდომარემ,

ირაკლი კობახიძემ, დასავლელი პარტნიორების მისამართით, მწვავე კრიტიკა “არ
დაიშურა”. “მომავალში, როდესაც ჩვენი უცხოელი პარტნიორების ნაბიჯებს
შევაფასებთ, ჩვენთვის სახელმძღვანელო პრინციპი იქნება, რომ ქართული სახელმწიფო
ვერ ითანამშრომლებს იმ ადამიანებთან, რომლებიც კრიმინალების სასარგებლოდ
პოლიტიკური მიკერძოების გამო, ამ სახელმწიფოს სახელმწიფოდ არ ცნობენ,”

განაცხადა კობახიძემ.

რუსეთის სახელმწიფო მედია სააკაშვილის დაკავებასა და მოპყრობას მხიარულებითა
და აღტაცებით გამოეხმაურა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი წარმოაჩინეს,

როგორც ომის დამნაშავე, დასავლეთის აგენტი, რომელიც სამართლიანად არის
დაკავებული საქართველოს მთავრობის მიერ. რუსული არხების მიერ მოვლენათა
გაშუქება მკვეთრ კონტრასტში მოდის დასავლურ მედიებთან, რომლებიც ხაზს
უსვამენ, რომ სააკაშვილის მმართველობის ყველა ნაკლოვანების მიუხედავად,

ქართული ოცნების მიერ ექს-პრეზიდენტის არასათანადო მოპყრობამ შესაძლოა
სიტუაცია კრიტიკული გახადოს, საქართველო დასავლურ ოჯახს კიდევ უფრო
დაშორდეს და კრემლის ორბიტისკენ გადაიწიოს.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI0NjkyMjY5MjQwODEzMDQzJmM9ZDZ6NSZiPTgwMzQ0MDAzNyZkPXQ1cDdhM2s=.Cyanrw4Jm7LBJSOwXyq4ZKAXmY7R7a5RQKpFH9pmnbA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI0NjkyMjY5MjQwODEzMDQzJmM9ZDZ6NSZiPTgwMzQ0MDA4NSZkPXEyZDN0M2c=.vOwtQ_lX1iCdVKr3P0EXM461zEaxB6ini7oYGpGbeSY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI0NjkyMjY5MjQwODEzMDQzJmM9ZDZ6NSZiPTgwMzQ0MDE5MyZkPWw3cTZiNm0=.xR5nOxD2dObZ1seFesrCPIRHdcdwP8rAU8Q-Tc84tWk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI0NjkyMjY5MjQwODEzMDQzJmM9ZDZ6NSZiPTgwMzQ0MDIxNyZkPXYzcjF5M2Y=.DRVRy_Zl-xUVRPJOnfeANpXJTuKSv2A85MOv732MibU
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ბათუმში აშშ-ის სამხედრო გემების ვიზიტმა კრემლი გააღიზიანა

აშშ-ის მეექვსე ფლოტის ფლაგმანი USS Mount Whitney და მართვადი სარაკეტო
გამანადგურებელი USS Porter შავ ზღვაში შემოვიდნენ, რათა NATO-ს მოკავშირეებთან
და რეგიონულ პარტნიორებთან საზღვაო ოპერაციები განეხორციელებინათ, და
ბათუმის პორტს ესტუმრნენ.

შავ ზღვაში აშშ-ის გემების ყოფნამ მოსკოვი გააღიზიანა და თავდაცვის მინისტრმა,
სერგეი შოიუგომ, განაცხადა: “აშშ-ს და NATO-ს მართვადი სარაკეტო გემები, რომლებიც
შავ ზღვაში შემოდიან, ცდილობენ რუსეთის შავი ზღვის სანაპიროსა და სამხრეთის
საზღვრის დაცულობის სიძლიერე გამოსცადონ”. “ისინი შემდეგ წვრთნებს ჩვენს
მეზობლებთან, ქართული და უკრაინულ ფლოტთან გეგმავენ. მაგრამ ჩვენ ასევე
გავმართავთ წვრთნებს და გავაგრძლებთ მომავალშიც” - განაცხადა შოიგუმ.

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით
განვითარებული მოვლენები

აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტი მოსკოვში ვიზიტისა და თბილისთან
ურთიერთობის შესახებ

რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დე ფაქტო პრეზიდენტმა, ასლან
ბჟანიამ, განაცხადა, რომ მოსკოვში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მთავარი განსახილველი
თემა 2022-2025 წლების ოკუპირებული რეგიონის განვითარების პროგრამა იყო,

რომლის თანადამფინანსებელიც რუსეთია. ბჟანიას თანახმად, პროგრამის ფარგლებში
რუსეთი სოხუმს პატარა და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებაში დაეხმარება. ასევე
დაგეგმილია ე.წ. “საჯარო მოხელეების” ხელფასის გაზრდა, რომელიც 2025 წლისთვის
საშუალოდ 500 დოლარზე მეტს მიაღწევს. ბჟანიამ ასევე აღნიშნა, რომ განიხილეს
რუსეთიდან აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტრანსფერი და ხაზი გაუსვა, რომ
კრიპტოვალუტის უკანონო “მაინინგის” გამო რუსებს დახმარების მიწოდება
დაუსრულებლად არ ენდომებათ.

მეორე მხრივ, გაერო-ს წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს, თბილისთან
ურთიერთობების შესახებ ბჟანიამ განაცხადა, რომ “აფხაზეთი ორ მეზობელ ქვეყანას
შორის ნორმალური, ცივილიზებული ურთიერთობების ჩამოყალიბების მომხრეა,
თუმცა ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ საქართველო აფხაზეთის
დამოუკიდებლობასა და სახელმწიფო სუვერენიტეტს აღიარებს”. ეს კომენტარი ბჟანიას
რიტორიკის ცვლილებას ასახავს - მისი “პრეზიდენტობის” დასაწყისში ბჟანიამ
თბილისთან სავაჭრო და სხვა საკითხებში თანამშრომლობის ინიციატივები გააჟღერა,
და ე.წ. “აფხაზეთის საგარეო პოლიტიკის კონცეფციაში” თბილისთან “მრავალდონიანი”

დიალოგის შესახებ მუხლი შეიტანა. როგორც ჩანს, მას შემდეგ ბჟანიას პრიორიტებები
მკვეთრად შეიცვალა.

დეზინფორმაცია

დეზინფორმაცია სააკაშვილის კუჭის ოპერაციასთან დაკავშირებით

5 ნოემბერს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში
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ჩამოსვლამდე, 23 სექტემბერს ნიდერლანდებში კუჭის რეზექცია გაიკეთა
სახელისუფლებო მედიის მიერ კოორდინირებულად გავრცელდა. მედია-საშულებები
წყაროდ სამთავრობო ექსპერტებს ეყრდნობოდნენ, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ
საქართველოს პრეზიდენტი მხოლოდ ფაფებს ჭამს, რადგან მისმა ექიმმა ის კუჭის
რეზექციის შემდეგ გამოუწერა. წყაროს მტკიცებით, ადამიანი ამ ოპერაციის შემდეგ
გარკვეული დროის განმავლობაში საკვებს ვერ იღებს და წყალსაც კი ზომიერად სვამს.

აღნიშნული მტკიცება იმ სახელისუფლებო ნარატივის გაგრძელებაა, რომლის
მიხედვითაც სააკაშვილი კი არ შიმშილობს, დიეტაზეა. რეალურად, არ არსებობს
მტკიცებულება, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა კუჭის რეზექცია
ნიდერლანდებში 23 სექტემბერს გაიკეთა და ღია წყაროებით მოპოვებული ინფორმაცია
აჩვენებს, რომ სააკაშვილი 23 სექტემბერს ფიზიკურად ესწრებოდა ფრანკფურტში
ჩატარებულ ღონისძიებას. დროის გათვალისწინებით, რომელიც კუჭის რეზექციის
ოპერაციას და პოსტ-ოპერაციულ რეაბილიტაციის პერიოდს სჭირდება, ყოფილი
პრეზიდენტი ვერ მოახერხებდა პროცედურა საქართველოში ჩამოსვლამდე
ჩაეტარებინა.

სააკაშვილის დაბალი მხარდაჭერის შესახებ გაყალბებული კვლევის
შედეგები გავრცელდა

9 ნოემბერს ფეისბუქ გვერდმა “National News” გამოაქვეყნა ორგანიზაცია EMB-

research-ის კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის მხოლოდ 15%

ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას. EMB-research ფილიპინებში
დაფუძნებული ორგანიზაციაა, რომლის მისიაც გარემოზე ზრუნვაა და ორგანიზაციის
სახელით სააკაშვილზე ჩატარებული კვლევა არ იძებნება. რაც შეეხება გამავრცელებელ
წყაროს, “National News” პოზიციონირებს, როგორც მედია-საშუალება, რომელსაც
“ჩვენს შესახებ” განყოფილებაში მითითებული აქვს ვებსაიტი nationalnews.ge, თუმცა
საიტი აქტიური არ არის და ინფორმაციას ის ფეისბუქ გვერდის საშუალებით
ავრცელებს. National News-ს დარეკლამებული აქვს რამდენიმე პოსტი მთავრობის
აქტივობებზე, ადრე კი გვერდი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას და მისი
პარტიის “საქართველოსთვის” შესახებ კიდევ ერთ გაყალბებულ კვლევას აქვეყნებდა.

დეზინფორმაცია ლუგარის ლაბორატორიაზე

რიჩარდ ლუგარის ლაბორატორია კვლავ რჩება კრემლთან დაკავშირებული წყაროების
სამიზნე. ოქტომბერში რამდენიმე რუსული მედია-საშუალება და ქართულენოვანი
კრემლისტური წყაროები ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის
შესახებ ახალ ბრალდებებს ავრცელებდნენ, რომელიც 5 დეზინფორმაციას მოიცავდა:

დეზინფორმაცია 1: კოვიდ19-მა ლუგარის ლაბორატორიიდან გაჟონა

დეზინფორმაცია 2: საქართველოში ახალი ლაბორატორია შენდება, რომელიც
საქართველოს მთავრობის კონტროლის ქვეშ არ მოექცევა

დეზინფორმაცია 3: ქართველი სამხედროები ჩართულები იყვნენ ლუგარის
ლაბორატორიის ჩატარებულ ექსპერიმენტში და გაურკვეველ ვითარებაში
ტულაარემიით დაინფიცირდნენ
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დეზინფორმაცია 4: C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართული პაციენტები
გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალნენ

დეზინფორმაცია 5: “ღამურების კვლევის პროგრამის” თანამშრომლებში
ლუგარის ცენტრში ბიოლოგიური იარაღის შექმნაში მონაწილეობდნენ

გაქარწყლებული ყალბი მტკიცებები და ინფორმაცია გამავრცელებელი წყაროების
შესახებ ხელმისაწვდომია აქ.

ჩინური გავლენა

ჩინელი IT სპეციალისტებისთვის ბათუმში ოთხი ახალი ცათამბჯენის
მშენებლობა იგეგმება

ქართული მედიასაშუალება „ბათუმელების“ ცნობით, ჩვენს წინა გამოცემაში ნახსენებ
„West Tower"-თან და გოგოლის ქუჩაზე მშენებარე შვიდ კორპუსთან ერთად შპს
„შინჩიბა“, რომელიც შპს „მეტრო ჰოლდინგის“ კიდევ ერთი შვილობილი კომპანიაა,
ბათუმში ყოფილი მანქანათმშენებლობის ქარხნის ტერიტორიაზე ოთხი ცათამბჯენის
აშენებას გეგმავს. ბათუმის მერიამ ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის შედგენის
ნებართვა უკვე გასცა. შპს „შინჩიბას“ 80% თურქეთის მოქალაქე ჩინური წარმოშობის
ბიზნესმენს, ოზგურ ქურთს ეკუთვნის, რომელიც ასევე "West Tower"-ის წილებსაც
ფლობს.

ვინ არიან ბათუმში ჩამოსული ჩინელები? როგორც ჩინეთის ერთ-ერთმა მოქალაქემ
„ბათუმელებთან“ საუბრისას აღნიშნა, მათი თემი  არაბთა გაერთიანებული
საემიროებიდან ბათუმში გადავიდა. 2021 წლის მაისში, ჩინეთის საელჩომ არაბეთის
გაერთიანებულ საემიროებში გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება ჩინეთის
თაღლითური კიბერ ჯგუფების შესახებ, რომლებმაც სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან
არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში გადაინაცვლეს და პასუხისმგებელნი იყვნენ
ონლაინ კაზინოებსა და აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებულ უკანონო საქმიანობაზე.

მოგვიანებით, მათი ბაზები ფილიპინებსა და კამბოჯაშიც აღმოაჩინეს. შეგვიძლია
ვივარაუდოთ, რომ იგივე კიბერკრიმინალებმა თავშესაფარი ამჯერად ბათუმში იპოვეს.

ჩინელი რესპონდენტის თქმით, ახლო მომავალში ბათუმში ამჟამად მცხოვრებ 3000-

4000 ჩინელს კიდევ 8000 ჩინეთის მოქალაქე შეუერთდება.

სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივები

მითების დეტექტორმა 2021 წლის მინუციპალურ არჩევნებზე ანგარიში გამოაქვეყნა,
რომელიც პირველი და მეორე ტურის საარჩევნო პერიოდში გავრცელებულ
დეზინფორმაციასა და არაავთენტური კოორდინირებული ქმედებების შემთხვევებს
მოიცავს. სულ 53 დეზინფორმაციული და მანიპულაციური შინაარსის მასალა
გამოვლინდა, უმეტესობა მათგანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ იყო
მიმართული (33), ხოლო გამოვლენილი მასალების დიდი ნაწილი გაყალბებულ
ციტატებს წარმოადგენდა. მიგნებები იხილეთ აქ.

წაიკითხეთ საინფორმაციო ბიულეტენი ინგლისურ ენაზე აქ
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გამოწერა

იხილეთ ამ დროისთვის გამოქვეყნებული GWB-ის ყველა პუბლიკაცია აქ.
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