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შესავალი
წინამდებარე ანგარიში საქართველოს 2021 წლის თვითმმართველობის
არჩევნების 1-ელ ტურამდე სოციალურ ქსელში საინფორმაციო სივრცეს
მიმოიხილავს. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი გამოკითხვების
თანახმად, საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობისთვის ინფორმაციის
მიღების მთავარ წყაროდ კვლავ ტელევიზია რჩება, 2014 წლის შემდეგ
ინტერნეტისა და განსაკუთრებით სოციალურ ქსელ Facebook-ის მოხმარება
მნიშვნელოვნად გაიზარდა1. გარდა ამისა, წინასაარჩევნო პერიოდში
პოლიტიკური სუბიექტები სოციალურ ქსელს როგორც ოფიციალური, ასევე
შეფარული (არაოფიციალური) კამპანიის წარმოებისთვის აქტიურად იყენებენ.
Facebook-ის ანგარიშის თანახმად, საქართველო მსოფლიოში იმ 5 ქვეყანაშია,
რომლებიც 2017-2020 წლებში ყველაზე ხშირად გახდა ადგილობრივი
აქტორების (მათ შორის პოლიტიკური პარტიების) მხრიდან საინფორმაციო
ოპერაციების სამიზნე2. ამდენად, წინასაარჩევნო პერიოდში სოციალურ ქსელში
არსებული საინფორმაციო გარემო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა როგორც
პოლიტიკურ გარემოზე, ისე ამომრჩევლების განწყობებზე.
წინამდებარე ანგარიში მიმოიხილავს სოციალურ ქსელში პოლიტიკურ
პარტიებთან აფილირებული, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ანონიმურად მოქმედი,
ანგარიშების (გვერდები, ჯგუფები) მიერ გამოქვეყნებულ მასალებს და
მათ მიერ სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის წინააღმდეგ წარმოებულ
მადისკრედიტირებელ
კამპანიებს.
ანგარიშში
ასევე
წარმოდგენილია
„საქართველოს რეფორმების ასოციაციის“ პროექტ „ფაქტ-მეტრის“ მიერ
წინასაარჩევნო პერიოდში სოციალურ ქსელში აღმოჩენილი და Facebook-ის
ფაქტების გადამოწმების პროგრამის ფარგლებში მონიშნული დეზინფორმაციის
მაგალითები.

1 ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI), საზოგადოების განწყობა
ივლისი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/8TmcrKs
2
Facebook, „2017-2020 წლების საინფორმაციო
ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/TR3ZSwS
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ოპერაციების

საქართველოში,

მიმოხილვა“,

მაისი,

2021.

მეთოდოლოგია
სოციალური ქსელის მონიტორინგი მოიცავდა 300-მდე Facebook-ანგარიშს,
რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტების
სასარგებლოდ და/ან საწინააღმდეგოდ საინფორმაციო მანიპულაციების
გავრცელებით
გამოირჩეოდნენ.
როგორც
წესი,
დამონიტორინგებული
გვერდების უმრავლესობა ანონიმურად მოქმედებდა და რიგითი Facebook-მომხმარებლისთვის მათ უკან მდგომი ადამიანების ვინაობა და მიზნები
ცალსახა არ იყო.
მონიროტინგი განხორციელდა 1 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრამდე პერიოდში,
რომლის დროსაც შეირჩა და გაანალიზდა 425 Facebook-პროდუქტი (მათ შორის
სტატია, ფოტო/ვიდეო, ტექსტური პოსტი). სოციალურ ქსელში შერჩეული
გვერდების მონიტორინგი ხდებოდა Facebook-ის ანალიტიკური ხელსაწყოს,
CrowdTangle-ის მეშვეობით.

ძირითადი მიგნებები
● მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მადისკრედიტირებელი
კამპანიების
სამიზნე
ყველაზე
მეტად
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა“ გახდა. თუკი სხვა ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ
გამოქვეყნებულ მასალებსაც გავაერთიანებთ, საერთო ჯამში, ოპოზიციის
წინააღმდეგ მიმართული დისკრედიტაცია უფრო მასშტაბური იყო.
დამონიტორინგებული მასალიდან, მადისკრედიტირებელი გზავნილების
შემდეგ სამიზნეს „ქართული ოცნება“ წარმოადგენდა. გარდა ამისა, მედია
და სამოქალაქო ორგანიზაციები ასევე გახდნენ მავნე დისკრედიტაციის
სამიზნეები. დეტალურად იხილეთ ცხრილი 1.
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მადისკრედიტირებელი მასალის რაოდენობა
სამიზნეების მიხედვით

მედიის საწინააღმდეგო
“ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის" საწინააღმდეგო
“ქართული ოცნების"
საწინააღმდეგო
გიორგი გახარიასა და
“საქართველოსთვის"
საწინააღმდეგო
სხვა ოპოზიციური პარტიებისა
და ზოგადად ოპოზიციის
საწინააღმდეგო

ცხრილი 1: დისკრედიტაციის სამიზნეები (ცხრილი
ეყრდნობა მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ მასალებს)

● წინასაარჩევნო
პერიოდში,
დეზინფორმაციის
გამოყენებით
დისკრედიტაციის კამპანია, ერთი მხრივ, რადიკალიზაციისა და
პოლარიზაციის ხარისხის გაზრდას უწყობდა ხელს, მეორე მხრივ,
საზოგადოებაში ჯანსაღი დებატებისა და მსჯელობის განვითარების
საშუალებას მკვეთრად ზღუდავდა. მსგავსი ნეგატიური კამპანიები
კი მოსახლეობის რეალურ პრობლემებს ჩრდილავდა და არაჯანსაღ
საარჩევნო გარემოს ქმნიდა.
● წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი დეზინფორმაციის უმრავლესობა
ეხებოდა „ქართული ოცნების“ მიერ ევროკავშირის სესხზე „უარის“
თქმის საკითხს. პოლიტიკური ლიდერებისა თუ კანდიდატების შესახებ
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გავრცელებული დეზინფორმაცია უმრავლეს შემთხვევაში გაყალებებული
ციტატების ფორმით გავრცელდა. მცდარი ინფორმაცია ასევე გავრცელდა
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესახებ. ამასთან, საარჩევნო დღის
მიწურულს, 2 ოქტომბერს, სოციალურ ქსელში ფოტოების სახით კვლევითი
ორგანიზაციების მიერ არჩევნების წინასწარი შედეგების ყალბი მასალები
გამოქვეყნდა.
● წინასაარჩევნო პერიოდში ცალკეული პრორუსული თუ ანტიდასავლური
აქტორის მხრიდან გავრცელებულ დეზინფორმაციაზე მეტად საგანგაშო
მმართველი გუნდის წარმომადგენლების მიერ ღიად გაკეთებული
ანტიდასავლური განცხადებები იყო, რაც, ბუნებრივია, გრძელვადიან
პერიოდში საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს
და ამ კუთხით, საზოგადოებრივ განწყობებს აზიანებს.

წინასაარჩევნო პერიოდში სოციალურ
ქსელში გავრცელებული დეზინფორმაცია

წინამდებარე ქვეთავი „ფაქტ-მეტრის“ მიერ საარჩევნო პერიოდში სოციალური
მედიის მონიტორინგის შედეგად ცალკეული Facebook-გვერდებისა და ონლაინ
მედიასაშუალებების მიერ არჩევნებთან დაკავშირებულ გავრცელებულ
დეზინფორმაციულ
და
შეცდომაში
შემყვან
მასალებს
მიმოიხილავს,
რომლებიც მოქალაქეებში დაპირისპირებისა და პოლარიზაციის გაღრმავებას
ემსახურებოდა.
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ევროკავშირის სესხზე „უარის“ თქმა ანტიდასავლური კონტექსტი, პრორუსული
ჯგუფების ნარატივების მეინსტრიმიზაცია
საქართველოს პრემიერ მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა 2021 წლის 31
აგვისტოს განაცხადა3, რომ ქართული ოცნების მთავრობის გადაწყვეტილებით,
საქართველო თავს შეიკავებდა ევროკავშირის 75 მილიონიანი სესხის აღებისგან.
პრემიერის მტკიცებით, მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება საგარეო ვალის
შემცირების მიზნით მიიღო, რაც ბიუჯეტში დამატებითი რესურსების მობილიზაციამ
გახადა შესაძლებელი. საქართველოსთვის გამიზნული ფინანსური რესურსის
მეორე ნაწილის, 75 მლნ ევროს, გამოყოფის წინაპირობად საქართველოსა
და ევროკავშირს შორის გაფორმებულ მემორანდუმში სასამართლო სისტემის
დამოუკიდებლობის4, ანგარიშვალდებულებისა და ხარისხის გაუმჯობესების
მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური რეკომენდაციები იყო
მითითებული.
სინამდვილეში, „ქართულმა ოცნებამ“ წინასწარ „უარი თქვა“ იმ დახმარების
(150 მილიონიანი მაკროფინანსური დახმარების5 მეორე ტრანშის - 75 მილიონი

3 InterpressNews.ge, “ირაკლი ღარიბაშვილი: გადაწყვეტილი გვაქვს, თავი შევიკავოთ
ევროკავშირის სესხის მეორე ნაწილის აღებისგან - მთავარი მოტივი არის ის, რომ დავიწყეთ
საგარეო ვალის შემცირება“, 17 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/JTc3UiC
4 სასამართლო სისტემის ნაწილში არსებული მოთხოვნები, მოგვიანებით ე.წ „შარლ
მიშელის დოკუმენტშიც“ აისახა, რომელიც 19 აპრილის შეთანხმების ფარგლებში იქნა
მიღებული.
5 ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ 2020 წლის 25 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება,
COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ კრიზისთან გასამკლავებლად პარტნიორი ქვეყნებისათვის
მაკროფინანსური დახმარება გამოეყო (გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსი, დაბალი - 0.125%იანი საპროცენტო განაკვეთით). აღნიშნული პროგრამით, საქართველოსთვის გამოყოფილმა
რესურსმა 150 მლნ ევრო შეადგინა. პირველი ტრანში - 75 მლნ ევროს ოდენობით, შესაბამისი
დოკუმენტაციის გაფორმებისთანავე, თითქმის უპირობოდ იქნა გამოყოფილი და ის
საქართველომ სრულად აითვისა.
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ევროს) მიღებაზე, რომლის გადმორიცხვასაც საქართველოს მხრიდან ნაკისრი
ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ევროკავშირი არ აპირებდა.
აღნიშნული თავად ევროკავშირის მხრიდან დადასტურდა6.
აღნიშნულ საკითხს ანტიდასავლური და პრორუსული დეზინფორმაციის
გამავრცელებელი ჯგუფების მხრიდან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. სოციალური
მედიის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები, რომლებიც
ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი 75 მილიონი ევროს
ოდენობის სესხის დანიშნულებასთან დაკავშირებით დეზინფორმაციასა
და
ანტიდასავლურ
გზავნილებს
ავრცელებდნენ.
გამავრცელებლებს
შორის იყვნენ ღიად ანტიდასავლური და პრორუსული განწყობების მქონე
პირები და ორგანიზაციები, მათ შორის, ლევან ვასაძესთან დაკავშირებული
ოჯახების მსოფლიო კონგრესის (WCF) Facebook-გვერდი, პრორუსული
გამოცემა „საქართველო და მსოფლიო“, Facebook-გვერდები „2012-იანელები“,
„საერთო გაზეთი“. მათი მტკიცებით, 75 მილიონი ევროს ოდენობის სესხს,
რომელიც საქართველოს უნდა მიეღო, ევროკავშირისგან მოჰყვებოდა ისეთი
სასამართლო რეფორმის გატარება, რომელშიც მოსამართლეებს უცხოელები
გააკონტროლებდნენ.7 ამას გარდა, ანტიდასავლელი აქტორები, ევროკავშირის
სესხზე უარის თქმის თაობაზე გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრებების გამო,
ბრიუსელს საქართველოს მათი გავლენის სფეროში მოქცევის და ტოტალური
გავლენების დამყარების მცდელობაში ადანაშაულებდნენ. საპასუხოდ კი
აღნიშნავდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, საქართველო მოსკოვის
გავლენის ქვეშ იყო, „იმ მოსკოვში ვერ ბედავდნენ იმდენს, რამდენსაც დღეს
ბედავენ ბრიუსელსა თუ ვაშინგტონში“.
ევროკავშირის დახმარება ასევე გახდა შეთქმულების თეორიის სამიზნე,
რომლის
თანახმად,
სესხის
სანაცვლოდ
საქართველოს
ავღანელი

6 Civil.ge, „ევროკავშირი: საქართველომ ვერ შეძლო საკმარისად შეესრულებინა
მაკროფინანსური დახმარების მიღების პირობა“, 31 აგვისტო, 2021. ხელმისაწვდომია: https://civil.
ge/ka/archives/437989
7
ფაქტ-მეტრი. „დეზინფორმაცია: 75 მლნ სესხს მოჰყვებოდა ვალდებულება, რომ
მოსამართლეებს უცხოელები შეარჩევდნენ და გააკონტროლებდნენ“, Factcheck.ge, 17
სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/ka/story/39954
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ლტოლვილები უნდა მიეღო.8 პრორუსული გამოცემა „საქართველო და
მსოფლიო“ პრორუსულად განწყობილი ექსპერტების საშუალებით სესხთან
დაკავშირებით
ავრცელებდა
ანტიდასავლურ
გზავნილებს,
თითქოს
ევროკავშირი კი არ გვეხმარება, არამედ ვალებში გვახრჩობს და „მაშინაც კი,
როცა სესხი არ გვჭირდება ძალით გვტენის.“
თუმცა, სოციალურ ქსელში გავრცელებულ აღნიშნულ დეზინფორმაციულ
გზავნილებზე
მეტად
შემაშფოთებელი
მმართველი
გუნდის
მხრიდან
გაკეთებული ანტიდასავლური განცხადებები იყო. ევროკავშირის საკმაოდ
მკაფიო განცხადების9 შემდეგაც, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უარყოფდა
ამ პროცესში ქართული ოცნების ხელისუფლების პასუხისმგებლობას და
ევროპულ ოჯახში შემავალი სახალხო პარტიის მიკერძოებაზე მიუთითებდა10:
„ტრაგედია არის ის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და მათ შორის ყოფილი
პრეზიდენტი სააკაშვილი, 9 წლის განმავლობაში რომ იყო პრეზიდენტი, დადის
ევროკავშირის სტრუქტურებში და მოგეხსენებათ, ის არის გაწევრიანებული
ევროკავშირის სახალხო პარტიაში, EPP-ს ჯგუფში და ყველა მცდელობა აქვს
იმისა, რომ როგორღაც რაღაც სანქციები და შეფერხებები წამოვიდეს ჩვენი
მიმართულებით“.
მოგვიანებით,
ჟურნალისტების
კითხვის
საპასუხოდ,
შეეფასებინა
ევროპარლამენტარების განცხადება, სადაც მათ საქართველოს მთავრობა
ევროკავშირისგან მაკროფინანსურ დახმარებაზე „უარის“ გამო გააკრიტიკეს,
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა11:

8
ფაქტ-მეტრი. „დეზინფორმაცია: ევროკავშირის სესხის სანაცვლოდ საქართველოს
ავღანელი ლტოლვილები უნდა მიეღო”, Factcheck.ge , 21 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია:
https://factcheck.ge/ka/story/39967
9
რადიო თავისუფლება, „საქართველო ევროკავშირისგან 75 მლნ ევროს მაკროფინანსურ
დახმარებას აღარ მიიღებს“, Radio Liberty, 31 აგვისტო, 2021. ხელმისაწვდომია: https://www.radiotavisupleba.ge/a/31437173.html
10 Civil.ge, „პრემიერი: გადაწყვეტილი გვაქვს, თავი შევიკავოთ ევროკავშირის სესხის
აღებისგან“, 31 აგვისტო, 2021. ხელმისაწვდომია: https://civil.ge/ka/archives/437861
11 რადიო თავისუფლება, „ღარიბაშვილი კრიტიკაზე: ევროპარლამენტარი არ არის ჩემი
უფროსი, არ მაინტერესებს, ვინ რა თქვა “, Radio Liberty, 1 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია:
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31438285.html
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„ევროპარლამენტარი არ არის ჩემი უფროსი, ჩვენი უფროსი არის ქართველი
ხალხი. თუ მათ აინტერესებთ საქმის ვითარებაში და არსში გარკვევა, უნდა
გაარკვიონ და არა ზედაპირული განცხადებები აკეთონ... არ მაინტერესებს,
ვინ რა თქვა, მე ვეუბნები ჩვენს ხალხს, რომ ეს იყო სესხი და ჩვენ დამატებითი
სესხის აღებაზე ვთქვით უარი“. აღსანიშნავია, რომ ღარიბაშვილის აღნიშნული
გზავნილი სრულიად თანხვედრაში მოდის როგორც ევროკავშირის ფინანსური
დახმარების შესახებ პრორუსული ჯგუფების გზავნილებთან, ასევე ზოგადად
წლების
განმავლობაში
ანტიდასავლური
აქტორების
მიერ
მუდმივად
განმეორებად „სუვერენული დემოკრატიის“ ნარატივთან, რომლის თანახმად,
საქართველო დასავლეთთან კოლონიალურ მდგომარეობაში იმყოფება და
რომ საქართველომ არ უნდა დაუშვას მის საქმეებში დასავლური ქვეყნების
უხეში ჩარევა.12
პრემიერმა, პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიერ, დახმარების მიღებაზე
„უარის“ თქმის გამო მთავრობის გადაწყვეტილების კრიტიკის საპასუხოდ,
ასევე განაცხადა13: ”სესხი იყო დაკავშირებული სასამართლო რეფორმასთან,
მოსამართლეების
დანიშვნასთან,
ასეთ
წვრილმანებზე
როდესაც
ვკონცენტრირდებით და ხაზს ვუსვამთ ურთიერთობას ევროკავშირთან, ვფიქრობ,
ეს არის დამაკნინებელი და დამაზიანებელია საქართველო-ევროკავშირის
ურთიერთობების, რადგან ჩვენ გაცილებით უფრო მაღალი დონის სტრატეგიული
ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვაკავშირებს ევროკავშირთან“. პრემიერმინისტრის ეს განცხადება, ერთი მხრივ, უგულებელყოფდა საქართველოევროკავშირის თანამშრომლობაში დემოკრატიული ფასეულობების, მათ შორის,
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს მნიშვნელობას, ხოლო,
მეორე მხრივ, ამ მიმართულებით ევროკავშირის ძალისხმევას საქართველოევროკავშირის ურთიერთობისთვის დამაზიანებლად წარმოაჩენდა.

12 იხილეთ - „დეზინფომეტრის“ 2020 წლის სექტემბერ-ოქტომბრის გამოცემა, გვ: 18-19.
ხელმისაწვდომია: https://grass.org.ge/uploads/other/2021-01-06/825.pdf; ასევე, „დეზინფომეტრის“
2020 წლის ივლის-აგვისტოს გამოცემა. გვ: 16-17, ხელმისაწვდომია: https://grass.org.ge/uploads/other/2020-10-27/791.pdf
13 Netgazeti.ge, “ავუხსნით, საერთოდ რა ვალზეა საუბარი – ღარიბაშვილი პრეზიდენტზე”, 3
სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://netgazeti.ge/news/561795/
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ქართული ოცნების კიდევ ერთი მანიპულაციური გზავნილი მათი ლიდერების
იმ განცხადებებს უკავშირდება, რომლებიც ევროკავშირის ფინანსური რესურსის
მნიშვნელობის ნიველირებას ცდილობდნენ. ამ კონტექსტში საყურადღებო
იყო პრემიერის განაცხადა14: „[ოპოზიცია] გამოდიან ურცხვად და ატყუებენ
მოსახლეობას, თითქოს ეს იყო გრანდიოზული დახმარება ევროკავშირის
მხრიდან... როგორ შეიძლება ასეთი ტყუილი იკადროს ადამიანმა, აკადრო
შენს ხალხს, როცა იცი ერთი ფაქტი, რომ ეს იყო სესხი, 75 მილიონი ევრო?!“.
ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, კახა კალაძემ, განაცხადა15: „ეს არ
არის დახმარება, საზოგადოება შეგყავთ შეცდომაში. ეს არის სესხი. რა სხვაობაა
დახმარებასა და სესხს შორის? გაქვთ მცდელობა საზოგადოება შეიყვანოთ
შეცდომაში, თურმე ვიღაცები გვეხმარებიან და ჩვენ ისეთი „დურაკები“ ვართ,
რომ დახმარებაზე ვეუბნებით უარს, არ არის ეს მართალი. საუბარია სესხზე და
განსხვავებაა სესხსა და დახმარებას შორის“16.
წინასაარჩევნო პერიოდში ცალკეული პრორუსული თუ ანტიდასავლური
აქტორის მხრიდან გავრცელებულ დეზინფორმაციაზე მეტად საგანგაშო
მმართველი
გუნდის
წარმომადგენლების
მიერ
ღიად
გაკეთებული
ანტიდასავლური განცხადებები იყო, რაც, ბუნებრივია, გრძელვადიან
პერიოდში საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და ამ
კუთხით, საზოგადოებრივ განწყობებს ზიანს აყენებს. საგულისხმოა ისიც, რომ
ევროკავშირის სესხზე „ქართული ოცნების“ „უარი“ ანტიდასავლური ჯგუფების
მხრიდან ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურად და ქვეყნის სუვერენიტეტის
გაძლიერებად შეფასდა.

14 InterpressNews.ge, „პრემიერი - ურცხვად ატყუებენ მოსახლეობას, თითქოს 75 მილიონი
ევრო გრანდიოზული დახმარება იყო ევროკავშირისგან და თითქოს ეს არის უარის თქმა
ევროკავშირის წევრობაზე“, 1 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/ITn2uGp
15 InterpressNews.ge, „კახა კალაძე ევროკავშირის დაფინანსებაზე - თურმე ვიღაცები
გვეხმარებიან და ჩვენ ისეთი „დურაკები“ ვართ, რომ დახმარებაზე ვეუბნებით უარს, ეს არ არის
მართალი“, 2 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/fTn2j75
16 რეალურად, ევროკავშირის სესხის საპროცენტო განაკვეთი (0.125%), გაცილებით დაბალია,
ვიდრე საქართველოს სახელმწიფოს მიერ პანდემიის პირობებში აღებული სხვა ნებისმიერი
საგარეო სესხის განაკვეთი, რაც სწორედ იმით იყო განპირობებული, რომ ევროკავშირი
მის პარტნიორ ქვეყნებს პანდემიით გამოწვეულ კრიზისთან გასამკლავებლად შეღავათიან
პირობებს სთავაზობდა.

12

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან
დაკავშირებული დეზინფორმაცია
წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა წყაროები,
რომლებიც სოციალურ ქსელში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო)
საქმიანობის შესახებ მცდარ ინფორმაციას ავრცელებდნენ: Facebook-გვერდები
„ძალა სიმართლეშია“, „ყოველდღიური მოვლენები“, „ნამდვილი ცესკო ვართ
ჩვენ“. Facebook-გვერდმა „ნამდვილი ცესკო ვართ ჩვენ“, რომელიც ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის იმიტაციას ახდენდა, ცესკოს თავმჯდომარის გაყალბებული
ბრძანება გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც, თავმჯდომარემ 2 ოქტომბრის
არჩევნებისთვის, საზოგადოებრივი ურთიერთობების დეპარტამენტს სირიის
ცენტრალური საარჩევნო დეპარტამენტის თავმჯდომარისა და მისი კომისიის 2
წევრის მოწვევა დაავალა. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ გვერდს პოსტის
გამოქვეყნების დროს სულ სამი მოწონება ჰქონდა, მის მიერ დადებული პოსტი
დადებიდან მცირე დროში ინტენსიურად კოორდინირებულად გაზიარდა ერთი
და იმავე Facebook-მომხმარებლის მიერ როგორც ოპოზიციის, ისე „ქართული
ოცნების“ მხარდამჭერ ჯგუფებში.17 აღნიშნულმა გააჩინა ეჭვი, რომ გვერდის
შექმნაც და მასზე ცრუ ინფორმაციის განთავსებაც მიზანმიმართულად დაიგეგმა
და განხორციელდა გარკვეული ჯგუფების მიერ.

17 ფაქტ-მეტრი. “სოციალურ ქსელში ცესკოს თავმჯდომარის ბრძანების ყალბი ფოტო
ვრცელდება”, Factcheck.ge, 28 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/ka/story/39991
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რაც შეეხება Facebook-გვერდს „ძალა სიმართლეშია“, რომელიც ცესკოს
არავარგისი მარკირების სითხის შემოტანაში ადანაშაულებდა, გასულ წლებში,
მათ შორის - 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, ძირითადად
ოპოზიციისა
და
არასამთავრობო
სექტორის
დისკრედიტაციით
იყო
18
დაკავებული.

18 ფაქტ-მეტრი. „სოციალურ ქსელში მარკირების სითხესთან დაკავშირებით ყალბი
ინფორმაცია ვრცელდება“, Factcheck.ge, 29 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.
ge/ka/story/39998
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აღსანიშნავია, რომ როგორც ცესკოს ბრძანების, ასევე მარკირების შესახებ
დეზინფორმაცია ერთი და იმავე ანგარიშების მიერ კოორდინირებულად
გაზიარდა და ამ ანგარიშების ნაწილი ოპოზიციის საწინააღმდეგო გზავნილების
გავრცელებაშიც იყო შემჩნეული. აღნიშნული შესაძლოა მიუთითებდეს, რომ
ცესკოს საწინააღმდეგო დეზინფორმაციის შექმნისა და გავრცელების რეალური
მიზანი ოპოზიციის მხრიდან ცესკოზე თავდასხმის შთაბეჭდილების შექმნა
წარმოადგენდა. სამართლიანი არჩევნების ISFED-ის ანგარიშების თანახმად,
აღნიშნული მავნე აქტორები ორმაგ საინფორმაციო ოპერაციას აწარმოებდნენ.
ერთი მხრივ, ჩართულები იყვნენ ცესკოს შესახებ ყალბი ინფორმაციის
გავრცელებაში. მეორე მხრივ, კი დისკრედიტაციულ პოსტებს ავრცელებდნენ
ოპოზიციური პარტიების, ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი
მედია საშუალებების წინააღმდეგ. მათი პოსტების მიზანი იყო, დესტრუქციულად
წარმოეჩინა ყველა, ვინც საარჩევნო ადმინისტრაციას აკრიტიკებდა.
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შეფარული სახელწოდების გვერდი „ყოველდღიური მოვლენები“ კი
წინასაარჩევნოდ
ამომრჩეველთა
სიით
მანიპულირებდა,
კერძოდ,
ამომრჩეველთა
რაოდენობა
საქსტატის
მონაცემებით
მოსახლეობის
რაოდენობასთან იყო შედარებული, რითიც მინიშნება ხდებოდა, რომ ცესკო
ISFED-ის ანგარიშების თანახმად,
საარჩევნო სიებით მანიპულირებდა.19
მოცემული გვერდი რეალურად „ქართული ოცნების» წევრების და მათთან
დაკავშირებული პირების დისკრედიტაციას ემსახურება და „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის» სასარგებლოდ მოქმედებს.

ონლაინ გამოცემა ``Spacesnews •
სივრცეების'' მანიპულაცია
სოციალური მედიის მონიტორინგისას დეზინფორმაციის გამავრცელებელი
კიდევ ერთი მედიასაშუალება - “Spacesnews • სივრცეები“ - გამოვლინდა. ონლაინ
გამოცემაზე დაკვირვებისას გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ გამოცემა შერეული
სახის გზავნილებს ავრცელებდა - ნეიტრალური ტონის სტატიებთან ერთად
პრორუსული/ანტიდასავლური ნარატივის შემცველ სტატიებსაც აქვეყნებდა.
ამასთან, რიგ შემთხვევაში, ინფორმაციას კონტექსტიდან ამოგლეჯილი
სათაურებით აშუქებდა, რაც მკითხველთა შეცდომაში შეყვანასა და განცხადების
ავტორის დისკრედიტაციას ისახავდა მიზნად.
წინასაარჩევნო პერიოდში Spacesnews-მა ფარული მიყურადების საკითხზე
სოციალურ ქსელში არსებულ დისკუსიაზე ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესიის
ეპისკოპოსის, რუსუდან გოცირიძის გამოხმაურება დამახინჯებული სათაურით

19 ფაქტ-მეტრი . “სოციალურ ქსელში ამომრჩეველთა სიაზე მანიპულაციური პოსტი
ვრცელდება”, Factcheck.ge, 1 ოქტომბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/ka/story/40010
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გაავრცელა.20 წინასაარჩევნოდ ამავე შინაარსის მანიპულაცია Spacesnewsმა ჟურნალისტ ვახო სანაიას სტატუსის მიმართაც გამოიყენა. სტატუსში
ჟურნალისტი ყურადღებას ამახვილებდა იმაზე, თუ რატომაა არჩევნებზე
მოქალაქეთა
აქტივობა
აუცილებელი.
საკუთარ
პოსტში
ჟურნალისტი
აღნიშნავდა, რომ რევოლუცია მხოლოდ მაშინაა „გზა,“ როცა „ხელისუფლება
სხვა გზას არ ტოვებს“ და ოპოზიციას მოგებულ არჩევნებს „პარავს.“ სტატუსის
მთელი შინაარსი კი იმას ეხებოდა, რომ ადამიანები არჩევნებზე უნდა
მისულიყვნენ. სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტომ, მათ შორის Spacesnews-მა
სტატუსის სწორედ ეს ნაწილი კონტექსტიდან ამოგლიჯა და სათაურად გაიტანა
(„რევოლუციის გარდა გამოსავალი რომ არ რჩება...“ - ვახო სანაია).21
სამართლიანი არჩევნების ISFED-ის კვლევის თანახმად, კრემლისტურ სააგენტო
„ნიუსფრონტსა“ და Spacesnews-ს შორის კავშირი შეინიშნება. ერთი და იგივე
არაავთენტური ანგარიშები მრავალათასიან საჯარო ჯგუფებში ძირითადად,
ორი გამოცემის - “ნიუსფრონტის” და Spacesnews-ის მასალებს ავრცელებენ.
ერთ-ერთი
გამზიარებელი
“ნიუსფრონტის”
ყოფილი
ადმინისტრატორი
კონსტანტინე ჩიკვილაძეა. აღსანიშნავია, რომ Spacenews-ზე ადგილი ეთმობა
გადაცემებს: „ლაბორატორია z”, „მთავარი სივრცე“, „მოლოტოვის კოქტეილი“
და სხვ. გადაცემების წამყვანები და ხშირ შემთხვევაში სტუმრები „ქართულ
ოცნებასთან“ აფილირებული პირები არიან. „ლაბორატორია z”-ის წამყვან ვაკა
გორგილაძეს ტელეკომპანია „იმედზე“ გადაცემა „იმედის ფაქტორი“ მიჰყავდა.
გადაცემებს სტუმრობენ „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერი ექსპერტები გია
აბაშიძე, ზაალ ანჯაფარიძე.

20 ფაქტ-მეტრი. „რუსუდან გოცირიძის ციტატა სოციალურ ქსელში შეცდომაში შემყვანი
სათაურით ვრცელდება”, Factcheck.ge, 20 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/
ka/story/39962
21 ფაქტ-მეტრი. „ვახო სანაიას ციტატა სოციალურ ქსელში შეცდომაში შემყვანი სათაურით
ვრცელდება”, Factcheck.ge, 17 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/ka/story/39958
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პოლიტიკოსების გაყალბებული
ციტატები და სატირული მასალები
წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პროცესში გამოიკვეთა, რომ
სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიასთან აფილირებული თუ დამოუკიდებლად
მოქმედი Facebook-ანგარიში, გვერდი და ჯგუფი ძირითადად პოლიტიკოსების
დისკრედიტაციისა თუ მხარდაჭერის მიზნით, სხვადასხვა პოლიტიკოსის
გაყალბებულ ციტატებს ავრცელებდნენ, რომლებიც ცალკეულ შემთხვევაში
სატირულ ხასიათსაც ატარებდა. აღნიშნული დეზინფორმაციის სამიზნეს
წარმოადგენდნენ როგორც მმართველი პარტიის, ისე ოპოზიციური პარტიების
წევრები.

ნიკა მელიას სიტყვით გამოსვლით მანიპულაცია
Facebook-გვერდმა „ლიდერი 41“ სოციალურ ქსელში პოსტი და ვიდეო-მასალა
გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც, დმანისში ამომრჩეველთან შეხვედრის
დროს ნიკა მელიამ მოქალაქეებს ძალადობისკენ მოუწოდა. რეალურად,
„ლიდერი 41“-მა დმანისში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ22 გაკეთებული
განცხადების კონკრეტული ნაწილი მანიპულაციურად გამოიყენა. გვერდმა
ვიდეოს შემდეგი ნაწილი გაავრცელა - „მიდით შეესიეთ, დაჭერით, დაარტყით,
ესროლეთ“, რითაც შეეცადა Facebook-მომხმარებლები შეცდომაში შეეყვანა
და ისეთი შთაბეჭდილება შეექმნა, თითქოს ნიკა მელია მოსახლეობას
ძალადობისკენ მოუწოდებდა23.

22 დმანისის მერობის კანდიდატის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე ოპოზიციის 2 მხარდამჭერს
სახის არეში დაზიანებები მიაყენეს.
23 ფაქტ-მეტრი. „დეზინფორმაცია: ნიკა მელია დმანისში მხარდამჭერებს ძალადობისკენ
მოუწოდებს“, Factcheck.ge, 27 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/ka/story/39986
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სამართლიანი არჩევნების (ISFED) კვლევის თანახმად, „ლიდერი 41“
„ქართული ოცნების“ მხარდამჭერი გვერდია. გვერდზე გამოქვეყნებული
მასალის შინაარსი საარჩევნო კამპანიამდე ძირითადად „ქართული ოცნების“
ლიდერების ოჯახურ ფოტოების გამოქვეყნებით შემოიფარგლებოდა, თუმცა
წინასაარჩევნო პერიოდში ხშირ შემთხვევაში გვერდზე ოპოზიციის და მედიის
მადისკრედიტირებელი პოსტები ვრცელდება.

„ქართული ოცნების“ წევრების
გაყალბებული ციტატები
სოციალურ ქსელში სექტემბრის დასაწყისში „ქართული ოცნების ლიდერების“
შესახებ სატირული შინაარსის პოსტები გამოქვეყნდა. პოსტებში მოცემული
იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის, „ქართული
ოცნების“ თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძისა და პარლამენტის თავმჯდომარის,
კახა კუჭავას გაყალბებული ციტატები24. სატირული შინაარსის პოსტები ირაკლი
ღარიბაშვილისა და თბილისის მერის, კახა კალაძის მიმართ მოგვიანებითაც
ვრცელდებოდა.2526

24 ფაქტ-მეტრი. „სოციალურ ქსელში „ქართული ოცნების“ ლიდერების შესახებ სატირული
შინაარსის პოსტები ვრცელდება“, Factcheck.ge ,10 სექტემბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://
factcheck.ge/ka/story/39930
25 ჩოხელი, ნ. „ სოციალურ ქსელში ირაკლი ღარიბაშვილის გაყალბებული ციტატა
ვრცელდება“. 1 ოქტომბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/ka/story/40006
26 ფაქტ-მეტრი. „სატირა: ქალაქში გაკეთდება V.I.P ტრასები, სადაც მხოლოდ მთავრობის
მანქანები ივლიან“, Factcheck.ge, 1 ოქტომბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/ka/story/40005
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მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში
დაბრუნებასთან დაკავშირებით
გავრცელებული დეზინფორმაცია

		

პირველ ოქტომბერს, მიხეილ სააკაშვილის მიერ Facebook-ზე გამოქვეყნებული
პოსტები მედიისა და სოციალური ქსელის მომხმარებლების ყურადღების
ცენტრში მოექცა. სააკაშვილის მიერ საქართველოში დაბრუნების შესახებ
გავრცელებული ინფორმაცია პირველი ოქტომბრის მთავარ საკითხად მალევე
იქცა და, შესაბამისად, სოციალურ ქსელში დეზინფორმაცია სწორედ მიხეილ
სააკაშვილის შესაძლო დაბრუნების საკითხის ირგვლივ ვრცელდებოდა.
მაგალითად, „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერი გვერდის, „ლიდერი 41“-ის
მტკიცებით, მიხეილ სააკაშვილის Facebook-გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში,
ექსპრეზიდენტი უკრაინაში იმყოფებოდა და არა საქართველოში: „...გაეცანით
ამინდის პროგნოზს და მიხვდებით, რომ ვიდეო ბათუმის არ ყოფილა და მიშა
ხალხს ამასხარავებს. ვიდეო არის ყალბი, ის უკრაინაა და არა საქართველო…“.
აღსანიშნავია, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნების საკითხი სხვადასხვა
აქტორის მხრიდან აშშ-სა და NATO-სთან დაკავშირებით შეთქმულების თეორიის
შექმნისთვისაც გამოიყენეს. მაგალითად, 1-ელ ოქტომბრამდე კამპანიურად
ვრცელდებოდა გზავნილი, რომ სააკაშვილი საქართველოში ამერიკისა და
ამერიკული სამხედრო გემების დამხარებით ბრუნდებოდა. ამ ტიპის ყალბი
ამბები გავრცელებას წინ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საქართველოში კიევითბილისის რეისით ჩამოსვლა დაანონსება უძღვოდა. უკვე პირველ ოქტომბერს
კი, ქართულ საინფორმაციო სივრცეში, ერთი მხრივ, პრორუსული ჯგუფები
ნეგატიურ კონტექსტში, ხოლო, მეორე მხრივ, ნაციონალური მოძრაობის
მხარდამჭერი წყაროები, პოზიტიურ კონტექსტში, ავრცელებდნენ ინფორმაციას,
რომ სააკაშვილი საქართველოში 28 სექტემბერს ბათუმის ნავსადგურში
შემოსული NATO-ს მუდმივმოქმედი ნაღმსაწინააღმდეგო მეორე შენაერთის
ერთ-ერთი ხომალდით, და/ან ამერიკული გემით შემოვიდა.
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რაც შეეხება ყალბი ამბების გამავრცელებელ წყაროებს, დეზინფორმაცია
გავრცელდა სააგენტო „თვალსაზრისზე“, Facebook-გვერდ „ჰამბავზე“ და
„ნიუსფრონტზე“. „თვალსაზრისი“ ონლაინ მედია სააგენტოა, რომელიც
მკვეთრად ანტიდასავლური და პრორუსული სარედაქციო პოლიტიკით
გამოირჩევა. მსგავსი სარედაქციო პოლიტიკა აქვს „ნიუსფრონტსაც“. ISFED-ის
სოციალური მედიის მონიტორინგის თანახმად, Facebook-გვერდი „ჰამბავი“ ცრუ
მედიის გვერდია, რომელიც სწორედ ზემოთხსენებულ „თვალსაზრისს“ ეკუთვნის.
პირველ ოქტომბერს, მიხეილ სააკაშვილის ქვეყანაში დაბრუნებისა და მისი
დაკავების შემდგომ, პროსამთავრობო Facebook-ჯგუფების მხრიდან „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ საწინააღმდეგო კამპანია დაიწყო, რომლითაც
ისინი სოციალური ქსელის მომხმარებლების იმაში დარწმუნებას ცდილობდნენ,
რომ სააკაშვილის დაბრუნებამ პარტიაში განხეთქილება გამოიწვია. ერთერთი ამგვარი დეზინფორმაციის თანახმად, მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნებას
ნიკა მელიამ მასკარადი უწოდა, რის გამოც, მელიამ ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის მოხსნისა და
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო27.
სააკაშვილისა და მელიას დაპირისპირების შესახებ, ექს-პრეზიდენტის
დაკავების შემდეგ სოციალურ ქსელში აღნიშნულ ყალბ ამბავს ავრცელებდნენ
Facebook-გვერდები „პოლიტიკური აბსურდი“ და „Politics - პოლიტიკა“.
ISFED-ის სოციალური მედიის მონიტორინგის კვლევის თანახმად, „პოლიტიკური
აბსურდი“ ოპოზიციური პარტიების თბილისის მერობის კანდიდატების
დისკრედიტაციის მიზნით მოქმედი გვერდია. „პოლიტიკური აბსურდის”
დასპონსორებული პოსტები ნათელა კილაძის სახელითაა დეკლარირებული,
რომელიც, ამავდროულად, მედიის მადისკრედიტირებელ პოსტებს ასპონსორებს
გვერდზე „ქართული ჟურნალისტიკის მარგალიტები / journalist fails”. რაც შეეხება
გვერდს „Politics - პოლიტიკა“, მასზე ძირითადად „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ და მიხეილ სააკაშვილის დისრედიტაციის მიზნით გამოქვეყნებულ,
რამდენიმე შემთხვევაში დასპონსორებულ, პოსტებს ვხვდებით.

27 ჩოხელი, ნ. „სოციალურ ქსელში ნიკა მელიას ყალბი ციტატა გავრცელდა“, Factcheck.ge, 2
ოქტომბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://factcheck.ge/ka/story/40032
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აქვე, აღსანიშნავია, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელებული დეზინფორმაციის
ნაწილი სათავეს „ქართული ოცნების“ ლიდერების განცხადებებიდან იღებდა,
რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში
ყოფნას უარყოფდნენ.
მაგალითად,
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ
განაცხადა: „სააკაშვილი საქართველოში არ არის, მიხეილ სააკაშვილის ვიდეო
არ არის ჩაწერილი საქართველოში, ამას თამამად ვამბობ”28. პარლამენტის
თამჯდომარემ, კახა კუჭავამ სააკაშვილის საქართველოში შემოსვლაზე
აღნიშნა: „არ შეიძლება სერიოზული კომენტარი გააკეთო არასერიოზული
კაცის არასერიოზულ ქმედებებზე. სააკაშვილი საქართველოში არ არის, ვისაც
სჯერა გავატაროთ, მაგრამ ეს არის Fake ვიდეო და ემოციების დაცხრომისკენ
მოვუწოდებ ყველას“29.
„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა, მამუკა მდინარაძემ საქართველოს
ექსპრეზიდენტის ოფიციალურ Facebook-გვერდზე გავრცელებული ინფორმაცია
უარყო და მოსახლეობას უმტკიცებდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არათუ
საქართველოში არ შემოსულა, მას უკრაინის ტერიტორიაც კი არ ჰქონდა
დატოვებული და ლვოვის ოლქში მდებარე საკურორტო ქალაქ ტრუსკავეცში,
სასტუმრო რიქსოსში იმყოფებოდა: „იმყოფება უკრაინაში, კურორტ ტრუსკავეცში
და რა სიმბოლურია ტრუს-კავეცი, მისივე ენაზე რომ იმყოფება ეს ადამიანი. ის
იმყოფებოდა, ვითომ ვიდეოს რომ დებდა ღამე ბათუმიდან, სასტუმრო რიქსოსში.
ახლა, ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ შეიძლება, დაიმალოს, მაგრამ ეს
ინფორმაცია არ დაიმალება“30.
ყალბი ამბავი უწოდა და ირონიით შეხვდა გავრცელებულ ინფორმაციას
თბილისის მერი, კახა კალაძეც, რომელმაც განაცხადა: „ამ კაცმა დაამთავრა

28 Tabula.ge, „კობახიძე: სააკაშვილი საქართველოში არ არის“, 1 ოქტომბერი, 2021.
ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/8TmcK4y
29 Tabula.ge, „კუჭავა: სააკაშვილი საქართველოში არ არის, ეს არის Fake ვიდეო“, 1 ოქტომბერი,
2021. ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/dTmc23l
30 Tabula.ge, „მდინარაძე: სააკაშვილი უკრაინაში, კურორტ ტრუსკავეცში იმყოფება“, 1
ოქტომბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/dTmvyui
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საკუთარი პოლიტიკური მოღვაწეობა საბოლოოდ. ამ მოქმედებით კიდევ
ერთხელ, ამ ბინძური ფეიკით, რომელიც დღეს გამოამზეურა, დაამთავრა
საერთოდ ნაცმოძრაობა. ეს, ერთი მხრივ, ძალიან კარგია, ამ ქვეყანას
სჭირდებოდა, რომ პოლიტიკურად ამორალური ძალა დასრულებულიყო,
წავიდა ვა-ბანკზე და ამ ვა-ბანკის შედეგად მიიღო ის, რომ ნაცმოძრაობა დღეს
დასრულდა და ამას ქართველი ხალხი ნაცმოძრაობის ყველა წევრს და ლიდერს
ხვალ უკვე აჩვენებს საარჩევნო ყუთებთან“31.
„ქართული ოცნების“ მიერ საკითხის გაშარჟების ფონზე, საქართველოს
მოქალაქეების
ნაწილს
სახელმწიფო
ინსტიტუტების
ეფექტურად
ფუნქციონირების მიმართ, შესაძლოა, უნდობლობის განცდა გასჩენოდათ.
აღნიშნულ საკითხს საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი შეეხო,
რომელმაც „ქართული ოცნების“ წევრებისა და ხელისუფლების არასერიოზული
დამოკიდებულება გააკრიტიკა და აღნიშნა: „ხელისუფლების რეაქცია არ არის
ის, რაც ევალება, რასაც საზოგადოება ელოდება და რაც მას დაამშვიდებს და
დააბრუნებს წინასაარჩევნო განწყობაზე. კომენტარები დღეს პარტიიდან კი
არუნდა მოდიოდეს, არამედ სახელმწიფო უწყებებიდან, რომლებიც ვალდებული
არიან, ფაქტებითდაუდასტურონ საზოგადოებას ტყუილ-მართალი და ამით
დააწყნარონ. დაცინვა და ქილიკი პასუხი არ არის, როცა ქვეყანაში სახელწიფო
სტრუქტურების ეფექტურობას ვიღაცები კითხვის ქვეშ აყენებენ“32.
მას შემდეგ, რაც 1-ელი ოქტომბრის საღამოს სააკაშვილის საქართველოში
ყოფნა დადასტურდა, ხოლო ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას ექსპრეზიდენტის დაკავების შესახებ ამცნო33, მთელი დღის განმავლობაში
მმართველი პარტიის მიერ არასწორი ინფორმაციის გავრცელება პრემიერმინისტრმა სააკაშვილის დაკავების მიზნით განზრახ წარმოებულ „ოპერატიულ
ტაქტიკად“ გამოაცხადა:

31 Tabula.ge, „კალაძე: სააკაშვილს დიდ მადლობას ვუხდი, გააფარჩაკა თავისი პარტია და
კანდიდატი“, 1 ოქტომბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/ITmvfnL
32 Tabula.ge, „ზურაბიშვილი სააკაშვილზე: მთავრობის რეაქცია არაა ის, რაც ევალება –
საზოგადოების დამშვიდება“, 1 ოქტომბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/VTmvRWq
33 Tabula.ge, „ღარიბაშვილი: მიხეილ სააკაშვილი დაკავებულია“, 1 ოქტომბერი, 2021.
ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/tTmvFIR
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„ცრუ ინფორმაცია ვრცელდებოდა იმის თაობაზე, რომ თითქოს ხელისუფლებამ
არ იცოდა. აქვე მინდა ბოდიში მოვუხადო ჩვენი გუნდის წევრებს, მათაც მოუწიათ
საპირისპირო განცხადების გაკეთება. ჩვენ შეგნებულად არ ვამბობდით ამის
თაობაზე, ეს იყო ჩვეულებრივად ოპერატიული ტაქტიკა, რომელიც საჭირო იყო
ასეთი შედეგის დასაყენებლად“34.
თუმცა, მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა აღნიშნული მართლაც წინასწარ
შეთანხმებული „ოპერატიული ტაქტიკა“, „ქართული ოცნების“ ლიდერების
მიერ სააკაშვილის საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებით არასწორი
ინფორმაციის გავრცელება, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანამ წინასაარჩევნო
საინფორმაციო
გარემო
დააზიანა
და
მოქალაქეთა
პოლიტიკური
პროცესებისადმი ისედაც სუსტ ნდობაზე შესაძლოა კიდევ უფრო უარყოფითად
იმოქმედა.

ორი ოქტომბერი - არჩევნების დღეს
გამოვლენილი დეზინფორმაცია
2 ოქტომბერს, სოციალურ ქსელში დეზინფორმაცია ძირითადად კვლავ
პოლიტიკოსებისთვის გაყალბებული ციტატების მიწერის სახით ვრცელდებოდა.
ამასთან, საარჩევნო დღის მიწურულს სხვადასხვა გვერდზე ფოტოების სახით
კვლევითი ორგანიზაციების სახელით არჩევნების წინასწარი შედეგების ყალბი
მასალები გამოქვეყნდა. მაგალითად, Facebook-გვერდმა „ძალა სიმართლეშია“
Edison Research-ის კვლევის შედეგები, ხოლო „Provocateurs“-მა IPSOS-ის საარჩევნო
ეგზიტპოლების გაყალბებული შედეგები გამოაქვეყნა.

34 FormulaNews.ge, „ღარიბაშვილი: შეგნებულად არ ვამბობდით სააკაშვილის ჩამოსვლაზე,
ოპერატიული ტაქტიკა იყო“, 1 ოქტომბერი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://formulanews.ge/
News/57538
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ISFED-ის სოციალური მედიის მონიტორინგის თანახმად, Facebook-გვერდი
Provocateurs ოპოზიციური პარტიების, კრიტიკული მედიისა და სამოქალაქო
აქტივისტების დისკრედიტაციის მიზნით მოქმედებს და დისკრედიტაციისთვის,
სარკასტულ ფოტო-ვიდეო მანიპულაციებსა და მიმებს იყენებს, ხოლო „ძალა
სიმართლეშია“ ძირითადად, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის» და მათთან
აფილირებული პირების დისკრედიტაციას ახდენს.

დისკრედიტაციის კამპანია სოციალურ ქსელში
წინასაარჩევნო პერიოდში Facebook-ზე პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებული
ღია მხარდამჭერი თუ შეფარული გვერდები ტრადიციულად აქტიურდებიან
და დისკრედიტაციის შემცველი ნარატივების გავრცელებით ნეგატიური
საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში ერთვებიან. ამ მხრივ, გამონაკლისი არც
2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდი იყო. მოცემულ
თავში სწორედ „საქართველოს რეფორმების ასოციაციის“ მიერ Facebook-ზე
პოლიტიკური ინტერესებისათვის მოქმედი გვერდების მონიტორინგის შედეგად
გამოვლენილი მადისკრედიტირებელი გზავნილები იქნება აღწერილი.
აღსანიშნავია, რომ დისკრედიტაციის კამპანიების ძირითადი სამიზნე
პოლიტიკური პარტიები „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „ქართული ოცნება
- დემოკრატიული საქართველო“ და „გახარია საქართველოსთვის“ იყვნენ,
თუმცა მადისკრედიტირებელი გზავნილები შეეხო „ლელოს“ და სხვა ოპოზიციურ
პარტიებსაც. ამასთან, მადისკრედიტირებელი გვერდების ფოკუსში მედია და
არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მოექცნენ. დისკრედიტაციის კამპანიები
წინასაარჩევნო პერიოდში, ერთი მხრივ, რადიკალიზაციისა და პოლარიზაციის
ხარისხის გაზრდას უწყობდა ხელს, მეორე მხრივ, საზოგადოებაში ჯანსაღი
დებატებისა და მსჯელობის განვითარების საშუალებას მკვეთრად ზღუდავდა.
მსგავსი ნეგატიური კამპანიები კი მოსახლეობის რეალურ პრობლემებს
ჩრდილავდა და არაჯანსაღ საარჩევნო გარემოს ჰქმნიდა.
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დისკრედიტაციის კამპანია „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ საწინააღმდეგოდ
წინასაარჩევნო პერიოდში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ (ენმ)
საწინააღმდეგოდ სოციალურ ქსელში რამდენიმე ნარატივი იკვეთებოდა.
მაგალითად, ენმ-ს სასულიერო პირების შესახებ ფარული ჩანაწერების საკითხის
„შეკვეთას“ აბრალებდნენ. თუმცა ძირითადი აქცენტები „ნაციონალური
მოძრაობის“ მმართველობაზე კეთდებოდა, რომელსაც „სისხლიან ცხრა
წლად“ მოიხსენიებდნენ. კერძოდ, „ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობა
დაკავშირებული
იყო
გარყვნილების
პროპაგანდასთან,
სადიზმთან,
ძალადობასთან, სისასტიკესთან, რეპრესიებთან, კორუფციასთან, ქონების
ჩამორთმევასთან, აქციების დაშლასთან, ტერიტორიების დაკარგვასთან, ქვეყნის
განადგურებასთან, 2008 წლის აგვისტოს ომში ჯარისკაცების მიტოვებასთან
და ა.შ. დღეისათვის, „ნაციონალურ მოძრაობას“ ინსტიტუტებზე (ეკლესია,
პატრიარქი, პოლიცია, ჯარი, სასამართლო) თავდასხმასა და პროპაგანდის
გავრცელებაში
ადანაშაულებდნენ.
ამ
მიზნით,
ხშირად
ქვეყნდებოდა
„ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის პერიოდში მომხდარი ძალადობის
შესახებ ძველი ვიდეოების გამოქვეყნება. ენმ-ს წინააღმდეგ მოქმედი კამპანია
ასევე აპელირებდა პარტიის მიერ შარლ მიშელის დოკუმენტზე დაგვიანებით
ხელმოწერის გამო, მაგალითად მას „სპეკულიანტურ სვლად“ აფასებდა და
„ნაციონალურ მოძრაობას“ ანტიდასავლურ ძალად წარმოაჩენდა.
საინტერესო ფაქტია, რომ ერთი შეხედვით რელიგიური ტიპის გვერდი
„ნაციონალურ მოძრაობას“ საქართველოს ეკლესიის მტრად განიხილავდა და
აუდიტორიას მოუწოდებდა, აღნიშნული პარტიისთვის მხარი არ დაეჭირათ.
მაგალითად, Facebook-გვერდი „უფალო შეგვიწყალე“, რომელიც 2021 წლის
აგვისტოს შეიქმნა, რელიგიური ატრიბუტიკის (ხატების) გამოქვეყნების
პარალელურად, „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ ანტიეკლესიურ ძალად
წარმოაჩენდა და შერჩევითად აქვეყნებდა „ქართული ოცნების“ ლიდერების
განცხადებებს, რომლითაც მათ ანტიეკლესიური ძალის წინააღმდეგ მებრძოლ
და შესაბამისად, ეკლესიის დამცველ ძალად წარმოადგენდა.
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სოციალურ ქსელში ქვეყნდებოდა საქართველოში 2021 წლის არჩევნებისთვის
და ასევე წინა არჩევნების პერიოდში ბილბორდებზე გამოჩენილი ბანერებიც,
რომლებზეც „ნაციონალური მოძრაობის“, მედიის, ოპოზიციური პარტიების
წარმომადგენლები, მათ შორის გიორგი გახარია, სისხლიან ფონზე იყვნენ
გამოსახულნი და თან ერთვოდა მოწოდებები „#არანაცებს“, „#არაბოროტებას“,
„#არაღალატს“.
„ნაციონალური მოძრაობის“ შესახებ ვრცელდებოდა დამცინავი სურათებიც.
„ნაციონალურ მოძრაობასა“ და კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილს არჩევნების
შემდგომ, 3 ოქტომბერს არეულობის მოწყობის დაგეგმვაშიც სდებდნენ
ბრალს. დისკრედიტაციის კამპანიაში ჩართული გვერდებისათვის მეგის
ქარდავას საქართველოში ექსტრადირება აქტუალური საკითხი იყო, რასაც
მრავალი პოსტი და არქივიდან ამოღებული ვიდეო მიუძღვნეს. გზავნილების
უმრავლესობა „ნაციონალური მოძრაობას“ „სასტიკ მოძალადეთა და ჯალათთა
პარტიად“ წარმოაჩენდა, რომელიც „დღეს კვლავ ცდილობს ძალაუფლების
ხელში ჩაგდებას“. ხშირი იყო პოლარიზების გამაღვივებელი გზავნილებიც,
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როგორიცაა, მაგალითად: „ნაცმოძრაობა“ მტერია, რომელიც 2 ოქტომბერს
კიდევ ერთხელ უნდა დავამარცხოთ - სხვა გზა, სხვა საშველი არ არის!“.
„ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერი, მიხეილ სააკაშვილი, დისკრედიტაციის
ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო. მის შესახებ წერდნენ, რომ „მსოფლიო დონის
თაღლითი“ და „აფერისტია“ და ასევე უცენზურო სიტყვების შემცველ პოსტებს
და ვიდეოებსაც აქვეყნებდნენ. აგრეთვე მიუთითებდნენ, რომ სააკაშვილი
ჯანმრთელი არ იყო და ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა; ამასთან, მისი
განცხადების პასუხად, რომ ნარკოტიკულ საშუალებებს არასდროს გაკარებია,
კოორდინირებულად ცდილობდნენ მისი ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება
წარმოეჩინათ. როგორც ზოგადად „ნაციონალური მოძრაობის“ შესახებ,
უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის შესახებაც იმავე კონტექსტში ქვეყნდებოდა
ძველი ვიდეოები (ასევე იხილეთ ბმული1 და ბმული2). ასევე მის დასაცინად
სხვადასხვა ვიდეო და სურათი ქვეყნდებოდა.
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დამცინავი და მადისკრედიტირებელი პოსტების მასშტაბური სერია მიეძღვნა
მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ ის საქართველოში ჩამოვიდოდა;
მოცემულ საკითხს სააკაშვილის მიერ მასობრივი არეულობის და რევოლუციის
მოწყობის მცდელობასა და სამოქალაქო დაპირისპირების გაღვივევებასთანაც
აკავშირებდნენ, რათა სააკაშვილი და „ნაციონალური მოძრაობა“ დესტრუქციულ
და არეულობის მოსურნე ძალად წარმოეჩინათ. სააკაშვილს რევოლუციის
მოწყობის სურვილში ადანაშაულებდნენ და ამტკიცებდნენ, რომ სიტყვის
ძალადობრივი კონოტაციის გამო სააკაშვილმა პარტიას „რევოლუციის“
ნაცვლად „სახალხო რეფერენდუმის“ გამოყენების მითითება მისცა. ამავე
კონტექსტში ხელახლა ვრცელდებოდა 2016 წელს გამოქვეყნებული ფარული
ჩანაწერი35, რომელშიც სააკაშვილი კოალიციური მმართველობის მოდელს
უარყოფდა და რევოლუციურ სცენარზე საუბრობდა.
აღსანიშნავია, რომ მადისკრედიტირებელი გვერდები სააკაშვილის
არაქართულ ეთნიკურ წარმოშობაზე ქსენოფობიურ განცხადებებს აკეთებდნენ.
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რომლის ავთენტურობაც დადგენილი არაა
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ერთ-ერთი პრორუსული გამოცემა, „საქინფორმი“, სააკაშვილს უკრაინასა
და საქართველოში რუსეთისთვის ხელსაყრელი პროვოკაციების მომზადებაში
ადანაშაულებდა. ასევე წერდნენ, რომ სააკაშვილის მტკიცება, თითქოს
მას პუტინი ემტერებოდა, მითი იყო და მათი „სიახლოვის“ წარმოსაჩენად
სააკაშვილი-პუტინის საერთო სურათს აქვეყნებდნენ. სააკაშვილს რუსეთისთვის
კოდორის ხეობისა და გორის ასობით სოფლის, ასევე სტრატეგიული ობიექტების
გადაცემასაც აბრალებდნენ, რის გამოც „რუსეთუმედ“ და „სამშობლოს
მოღალატედ“ მოიხსენიებდნენ.
მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ, ენმ-ს პოლიტიკოსებიდან დისკრედიტაციის
კამპანია ყველაზე მეტად „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარესა და
თბილისის მერობის კანდიდატს, ნიკანორ მელიას შეეხო. მაგალითად, მის
შესახებ აქვეყნებდნენ დამცინავ, მადისკრედიტირებელ, გინების შემცველ,
სურათებს, პოსტებს, ვიდეოებს; წარმოაჩენდნენ, როგორც მოძალადეს (მათ
შორის მელიას მიერ ძალადობისკენ მოწოდების წარმოსაჩენად მისი გამოსვლის
განზრახ დამახინჯებული ვიდეოც გავრცელდა).
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დისკრედიტაციისა და დაცინვის სამიზნე გახდნენ ენმ-ს სხვა ლიდერებიც,
მაგალითად, კობა ნაყოფია, ლევან ხაბეიშვილი, ანზორ მელია (მათ შორის მის
ხანდაზმულობაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას). Facebook-გვერდი „სამეგრელო
თაიმს“ აფხაზეთის საკითხზე ანზორ მელიას მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე
აპელირებდა და მას რუსეთის მხარდამჭერ განცხადებად აფასებდა.
აქტიური დისკრედიტაციის კამპანია მიმდინარეობდა ფოთის მერობის
ოპოზიციონერი კანდიდატის, გიგი უგულავას წინააღმდეგაც36, მაგალითად მას
პრესკონფერენციაზე ხალხის მცირე რაოდენობის გამო დასცინოდნენ, ასევე
მის შესახებ ძველ სურათებს და შეურაცხმყოფელ პოსტებს აქვეყნებდნენ.

დისკრედიტაციის კამპანია „ქართული
ოცნების“ საწინააღმდეგოდ
„ნაციონალური მოძრაობის“ შემდეგ დისკრედიტაციის კამპანია ყველაზე
მასშტაბურად „ქართულ ოცნებას“ შეეხო. მადისკრედიტირებელ გზავნილებს
ოპოზიციასთან აფილირებული გვერდები ავრცელებდნენ.
აღსანიშნავია, რომ კახა კალაძეს თბილისში ახალგაზრდა მამაკაცის37
მკვლელობასთან
აკავშირებდნენ
და
მკვლელობას
მის
„მიღწევად“
განიხილავდნენ. მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით მადისკრედიტირებელი
პოსტები
ვრცელდებოდა
წარწერებით:
„#მეტისიკვდილიყველაუბანში“;
მადისკრედიტირებელი გვერდების მიხედვით, მთავრობამ მკველობები
სტანდარტად აქცია და მკვლელობა „სისტემას“, „ტოტალური კრიმინალსა“ და
„ქართულ-ჯიგრული დაუსჯელობას“ დააბრალეს; მკვლელები კი „მთავრობის
წახალისებულებად“ წარმოაჩინეს.

36 მართალია, უგულავა ენმ-ს წევრი არაა, თუმცა ის არჩევნებში „ნაციონალური მოძრაობის“
საარჩევნო ნომრით (5) იყრიდა კენჭს.
37 15 სექტემბერს თბილისში, ფიქრის გორაზე 22 წლის ნიკოლოზ კვარაცხელია მოკლეს.
მედიაში მკვლელობის ერთ-ერთ მოტივად გარდაცვლილის მამის ქურდულ სამყაროსთან
კავშირი სახელდებოდა.
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პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და მთავრობას პრორუსულობაში
სდებდნენ ბრალს და მოსახლეობას მათი „გაყრისკენ“ მოუწოდებდნენ. ასევე
კალაძეს, კობახიძესა და ღარიბაშვილს ბიძინა ივანიშვილისა და პუტინის
მარიონეტებად წარმოადგენდნენ.
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„ქართული ოცნების“ დისკრედიტაციის მიზნით პარტიაში დაპირისპირებებისა
და შესაძლო დაშლის, ასევე კალაძის გუნდის გამოყოფის შესახებ,
დაუდასტურებელი ცნობები ვრცელდებოდა. აგრეთვე, აქტიურად ვრცელდებოდა
2018 წლით დათარიღებული ვიდეო, რომელსაც „ქართული ოცნების“ ციხეში
სასტიკი მოპყრობის კადრად წარმოადგენდნენ. „ქართულ ოცნებას“ დამცინავი
სურათის მასალით კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე დაჯგუფებებთან და
არჩევნების გაყალბებასთან აკავშირებდნენ.
თბილისის მერობის კანდიდატს ავტობუსების ძვირ ფასად შესყიდვაში
სდებდნენ ბრალს და 60 მილიონის მოპარვაში ადანაშაულებდნენ. კალაძის
„კორუმპირებულ“ მერად წარმოჩენა ხდებოდა სხვადასხვა პოსტისა და ვიდეო
მასალის გამოყენებით.

„ქართული ოცნებისა“ და მთავრობის, ისევე როგორც პარტიის ლიდერების
პრემიერ-მინისტრ
ირაკლი
ღარიბაშვილის,
„ქართული
ოცნების“
თავმდჯომარის ირაკლი კობახიძის, თბილისის მერობის კანდიდატის კახა
კალაძის, ეკატერინე ტიკარაძის, თეა წულუკიანის (ასევე „ქართული ოცნების“
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დამფუძნებლის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის, ასევე
მისი შვილის - ბერა ივანიშვილის) - შესახებ არაერთი ირონიული, დამცინავი,
აგრესიული, დამამცირებელი, ძალადობის მოწოდების და გინების შემცველი
და შეურაცხმყოფელი სურათი, პოსტი და ვიდეო გავრცელდა. მათ შორის იყო
ძველი სურათების თავიდან გავრცელების ფაქტები. სატირის სახით ხშირად
ვრცელდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის (ასევე კახა კუჭავას) გაყალბებული
განცხადებები. ასევე, ათონის მთაზე ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის შესახებ
მრავალი პოსტი გავრცელდა. ღარიბაშვილს სატირულად თალიბანთანაც
აკავშირებდნენ.

დისკრედიტაციის კამპანია გიორგი გახარიასა
და პარტია „საქართველოსთვის“ წინააღმდეგ
წინასაარჩევნო პერიოდში დისკრედიტაციის კამპანია გიორგი გახარიას
წინააღმდეგ საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა. ის ძირითადად გახარიასთან
დაკავშირებით „ქართული ოცნების“ ნარატივებთან იყო თანხვედრაში. ზოგ
შემთხვევაში ახალი ამბების სააგენტოდ შენიღბული „ქართული ოცნების“
მხარდამჭერი გვერდები „ქართული ოცნების“ ლიდერების მადისკრედიტირებელ
განცხადებებს შერჩევითი პრინციპით ავრცელებდნენ, მაგალითად მტკიცებას,
რომ „[გახარია] მელიასთვის გადადგა და ახლა მელიას მეორე ტურში
გასათრევად იწყებს ბრძოლას“. გიორგი გახარიას დისკრედიტაციის მიზნით
დამცინავ კონტექტსში ვრცელდებოდა გზავნილი, რომ იგი წარსულში პრემიერმინისტრი იყო და ამჟამად მხოლოდ თბილისის მერობისთვის იბრძოდა. ამ
„სრული უკუსვლის“ მიზეზად კი კვლავ მელიას მეორე ტურში გადასასვლელად
დახმარება სახელდებოდა.
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ასევე გამოქვეყნდა დამცინავი ვიდეო, სადაც გახარია „ბურატინოდ“
მოიხსენიებოდა და ნაჩვენები იყო პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში გახარიას
პოზიტიური შეფასება კახი კალაძისადმი და შემდგომ განსხვავებული შინაარსის
ამონარიდი საკუთარი თავის თბილისის მერობის კანდიდატად დასახელებიდან.
გახარიას სიცრუის გავრცელებაში დასადანაშაულებლად იყენებდნენ
ვიდეოებს, სადაც სრული კონტექსტი დაკარგული იყო და გახარიას ირაკლი
ღარიბაშვილის მიერ დამკვიდრებული ეპითეტით - „მაზაკვალი“ მოიხსენიებდნენ.
ასევე იყენებდნენ ირაკლი კობახიძის მიერ დასახელებულ გახარიას მეტსახელს
- „ბოლი“. „ქართული ოცნების“ ამომრჩევლებისადმი კი იყო მოწოდება, რომ
გახარიასთვის მხარი არ დაეჭირათ. აქტიურად ვითარდებოდა გახარიას
მოღალატეობის შესახებ ნარატივი. ამ მიზნით მას ორჯონიკიძეს ადარებდნენ.
გახარიას გადადგომა ფასდებოდა, როგორც უპასუხისმგებლობა, „ხალხის
მიმართ დაკისრებული მოვალეობიდან გაქცევა“ და ნიკა მელიას გამო პრემიერმინისტრის პოსტიდან გადადგომა.
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აღსანიშნავია, რომ შენიღბული ახალი ამბების გვერდები შერჩევითად და
მასობრივად აშუქებდნენ სიახლეებს წევრების მიერ პარტია „საქართველოსთვის“
დატოვების შესახებ.
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ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი გიორგი გახარიას „ნაციონალურ მოძრაობასთან“
აკავშირებდა. მინიშნება ხდებოდა, რომ მას თბილისის მერობის კანდიდატად
დადგომა სხვამ დაავალა. მას წარმოაჩენდნენ სააკაშვილის მარიონეტად,
რომელიც მის დასაბრუნებლად იბრძვის. ხოლო ოპოზიციასთან აფილირებული
გვერდები გახარიას ბიძინა ივანიშვილის მარიონეტად წარმოაჩენდნენ.

გიორგი გახარიას დისკრედიტაციის მიზნით ცდილობდნენ საზოგადოებაში
გაევრცელებინათ მოსაზრება გახარიას ნარკოდამოკიდებულების შესახებ.
წინასაარჩევნო პერიოდში სავარაუდო ფარული ჩანაწერების გავრცელებას
გიორგი გახარიას და მისი პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, ხოჯევანიშვილს
აბრალებდნენ. როგორც სხვა პარტიების შემთხვევაში, „საქართველოსთვის“
და გახარიას წინააღმდეგ არაერთი სხვადასხვა დამცინავი სურათი, ვიდეო თუ
პოსტი ვრცელდებოდა.
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დისკრედიტაციის კამპანია სხვა
ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ
დასახელებული პარტიების გარდა წინასაარჩევნოდ დისკრედიტაცია
ნაკლები მასშტაბით სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც შეეხო. მათგან პირველ რიგში
„ლელოს“ წინააღმდეგ წარმოებული დისკრედიტაციის კამპანიაა აღსანიშნავი.
„ლელოს“ და მისი ლიდერების, მამუკა ხაზარაძისა და დავით უსუფაშვილის
შესახებ დამცინავი და შეურაცხმყოფელი ვიდეოები, სურათები და პოსტები
ქვეყნდებოდა. ისინი ძირითადად მამუკა ხაზარაძის საბანკო საქმიანობის
უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენას ცდილობდნენ. ასევე ხაზარაძეს მერაბ
კოსტავასთვის ხელის დარტყმას აბრალებდნენ.

		

რაც შეეხება სხვა პარტიებისა და კანდიდატების დისკრედიტაციას,
მაგალითად, აღსანიშნავია თბილისის მერობის კანდიდატის რიჩარდ არინზე
ოგბუნუჯუს შესახებ გავრცელებული დამცინავი ან/და შეურაცხმყოფელი და
რასისტული მესიჯები. დამცინავი სურათების გზით დისკრედიტაცია შეეხო პარტია
„ხალხისთვის“ ლიდერ და თბილისის მერობის კანდიდატ ანა დოლიძესაც.
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პარტია „მოქალაქეები“ ასევე გახდა დისკრედიტაციის სამიზნე. მაგალითად,
მისი ლიდერები, განსაკუთრებით ალეკო ელისაშვილი, წარმოჩენილნი იყვნენ
არაკომპეტენტურებად, პოპულისტებად; ასევე დამცინავი და შეურაცხმყოფელი
სურათებისა და ვიდეოების გავრცელების გზით „ქართული ოცნების“ მსახურებად
იყვნენ წარმოდგენილნი.

დისკრედიტაცია შეეხო „ევროპული საქართველოს“ ლიდერს, გიგა
ბოკერიასაც - კერძოდ, მის მიერ ავტორიტარულ რეჟიმზე საუბარს ცინიკური
რეპლიკის შემცველი პოსტი მოჰყვა. სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი
- გიგა ბოკერია, ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია, გიორგი გახარია და ზურაბ გირჩი
ჯაფარიძე - მიხეილ სააკაშვილის მარიონეტებად იყვნენ წარმოჩენილნი.
დისკრედიტაცია/დამცინავი პოსტები შეეხო „მესამე ძალის“ ერთ-ერთ
ლიდერ გრიგოლ ვაშაძეს, „ლეიბორისტული“ პარტიის ლიდერ შალვა
ნათელაშვილს. ცალკეული პარტიების გარდა ზოგადად „ოპოზიციის“ (ან
სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ერთობლივად) დისკრედიტაცია
და დემონიზაციაც შეიმჩნეოდა.

დისკრედიტაციის კამპანია მედიის წინააღმდეგ
დისკრედიტაციის კამპანიის სამიზნეში მოექცნენ მედიები და ჟურნალისტები.
მადისკრედიტირებელი გზავნილები ძირითადად ოპოზიციურად განწყობილ
მედიებსა და ჟურნალისტებს უკავშირდებოდა. მათ ადანაშაულებდნენ
უწყვეტი პროპაგანდის წარმოებაში, რომელიც საქართველოში არსებული
მდგომარეობის „ჯოჯოხეთად“ წარმოჩინებას ემსახურება. მეტიც, ტელევიზიების
ტყუილის გავრცელებაში დადანაშაულების გარდა, „ქართულ ოცნებასთან“
აფილირებული გვერდი გავრცელებულ ვიდეოში ამტკიცებდა, რომ „მთავარი
არხი“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ „ნეო-ფაშისტური მეთოდებით ცდილობენ
ჩვენი ტვინების გამორეცხვას. აღვივებენ შუღლს, თესავენ პანიკას, გინერგავენ
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უიმედობას...“. ვიდეოს თანახმად, დასახელებული ტელევიზიები არა მედიები,
არამედ „პოლიტიკური პარტიის პროპაგანდის სამსახურია“. მოცემულ სამ
ტელევიზიას ასევე სიძულვილისა და ზიზღის ენის გამოყენებაში, მხოლოდ
ნეგატივის გავრცელებაში და ხალხის მანიპულირებაში ადანაშაულებდნენ და
„ნაციონალური მოძრაობის“ მარიონეტებად აფასებდნენ. ასევე, ნიკა გვარამიას,
ვატო წერეთელსა და ვახო სანაიას დამცინავი სახელებით „სასოწარკვეთილ
რევოლუციონერებად“ მოიხსენიებდნენ, ხოლო მედიის წარმომადგენლების
უმეტესობას „სიცრუის ჟურნალისტებს“ უწოდებდნენ.

მადისკრედიტირებელი, დამცინავი და შეურაცხმყოფელი პოსტების, ვიდეოებისა
და სურათების ყველაზე დიდი წილი „მთავარი არხს“ და მის დირექტორს, ნიკა
გვარამიას მიემართებოდა, მათ შორის მასთან დაკავშირებითაც ნარკომანიაზე
მიდრეკილების წარმოჩენას ცდილობდნენ. ნიკა გვარამიასთან ერთად
მადისკრედიტირებელი გვერდების სამიზნე ელისო კილაძეც იყო.
დისკრედიტაცია, შეურაცხმყოფელი და დამცინავი სურათები და პოსტები შეეხო
„ტვ პირველს“ და მის ჟურნალისტებსაც, განსაკუთრებით ნოდარ მელაძესა და
ინგა გრიგოლიას, თუმცა ნაკლები სიხშირით სხვა წამყვანებსაც, მაგალითად
ეკა მშვილდაძეს, ალექსი პეტრიაშვილს, დიანა ტრაპაიძეს.
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ძველი ვიდეოების ხელახლა გამოქვეყნება მედიებთან დაკავშირებითაც
აქტიურად გამოიყენებოდა. მაგალითად, კონტექსტის გარეშე გამოაქვეყნეს
ძველი ვიდეო, სადაც ნიკა გვარამიასა და ვახო სანაიას შორის სიტყვიერი
დაპირისპირებაა ასახული.
აღსანიშნავია, რომ მედიის საწინააღმდეგო დისკრედიტაციის კამპანიაში
რელიგიური შინაარსისა და დასახელების გვერდიც ჩაერთო. კერძოდ, მან
ტელეკომპანია „კავკასიის“ დირექტორს, ნინო ჯანგირაშვილს და „ფორმულას“
ჟურნალისტს, მიშა მშვილდაძეს შესახებ გამოაქვეყნა შეურაცხმყოფელი
პოსტები; ასევე, ნინო ჯანგირაშვილი „პატრიარქისა და საქართველოს
ინტერესების განუხრელი დამცველი“ პოლიტიკოსების წინააღმდეგ ბრძოლაში
დაადანაშაულა.
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დისკრედიტაციის კამპანია არასამთავრობო
ორგანიზაციების წინააღმდეგ
დისკრედიტაციის კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგაც
წარმოებდა. მადისკრედიტირებელი გვერდების მთავარი ფოკუსი არჩევნების
სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე კეთდებოდა. „ალტერნატიულ საარჩევნო
კომისია“ ერთ-ერთი სამიზნე იყო. დამცინავი და შეურაცხმყოფელი ვიდეოები
და პოსტები ძირითადად მის დამფუძნებლებს, აკაკი ხუსკივაძესა და შოთა
დიღმელაშვილს
მიემართებოდა.
„სამოქალაქო
საარჩევნო
კომისიის“
მუშაობას აფასებდნენ, როგორც „ყოვლად ამორალურს და მიუღებელს“ და
„ნაციონალური მოძრაობის ქვეგანყოფილებად“ მოიხსენიებდნენ, რომელიც
ობიექტურობას არ იცავს.
დისკრედიტაციის
სამიზნე
იყო
„სამართლიანი
არჩევნებისა
და
დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაც“ (ISFED). მაგალითად, ერთერთ მადესკრედიტირებელ ვიდეოში ISFED-ის არჩევნებთან დაკავშირებული
ანგარიში დამცინავად, ხოლო ISFED და „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
საქართველო“ შეურაცხმყოფელ კონტექსტში იყო წარმოდგენილი. ISFED-ის საქმიანობას „მავნებლობად“ წარმოაჩენდნენ, PVT-ის გაყალბებასა
და მოსახლეობის მოტყუებაში ადანაშაულებდნენ; აკრიტიკებდნენ ISFED-ის
გამოქვეყნებულ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ანგარიშს, როგორც
„არაფრისმთქმელს“ და ფაქტების ნაცვლად ფანტაზიის გადმომცემს. ასევე,
ამტკიცებდნენ, რომ ISFED-ი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად
არჩევნების გაყალბებულად გამოცხადებისთვის ემზადებოდა, არგუმენტად კი
მათი პარტიულ მიკერძოება სახელდებოდა.
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