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9 მაისი - 15 მაისი 

 

მიმდინარე გამოცემის თემები: 

 ომის უკრაინიდან საქართველოში შესაძლო გავრცელების შესახებ შიშის 

დანერგვის მიზნით გავრცელებული გზავნილები 

 არაპროვოცირებული შეჭრის გამამართლებელი არგუმენტები 

 კრემლის პრიზმით დანახული ადგილზე არსებული სამხედრო ვითარება  

 კრემლის პოზიციით, სანქციების ეკონომიკური შედეგები აზარალებს დასავლეთს 

და არა რუსეთს  

 „ლენდ-ლიზმა“ საქართველოში კრემლისტური ჯგუფების გაღიზიანება 

გამოიწვია  
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ძირითადი მიგნებები 

დეზინფორმაციის წყაროები აგრძელებდნენ პრორუსული ნარატივების გავრცელებას. 

უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე პასუხისმგებლობას დასავლეთსა და უკრაინელ 

„ნაცისტებს“ აკისრებდნენ. ზოგიერთი წყარო ამტკიცებდა, რომ რუსეთის სამხედრო 

წარმატებიდან გამომდინარე, უკრაინელებისთვის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა 

რთული იქნებოდა. 

პროპაგანდა უფრო მეტად გაზრდილ ყურადღებას უთმობდა სანქციების ზეგავლენას 

და აღნიშნულ დისკურსში წამყვან ადგილს იკავებდა მტკიცება, რომ დასავლური 

სანქციები რუსეთზე მეტად ზიანს დასავლეთს აყენებს. ასევე გამოჩნდა დამატებითი 

„არგუმენტები“, რომელთა თანახმადაც, უკრაინის მიმართ დასავლეთის გაზრდილი 

მხარდაჭერა ომის გახანგრძლივებას ემსახურება. ხელახლა წამოიწია 

დეზინფორმაციულმა გზავნილმა, რომ პოლონეთი უკრაინის ტერიტორიების ანექსიას 

ცდილობს.   

 

 

დეზინფორმაციული ნარატივები უკრაინის ომის 

შესახებ საქართველოში  

(9-15 მაისი) 
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ომის უკრაინიდან საქართველოში შესაძლო გავრცელების შესახებ შიშის 

დანერგვის მიზნით გავრცელებული გზავნილები 

 ყველაზე გავრცელებული გზავნილი საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, 

მილიარდერს და ქვეყნის არაფორმალურ მმართველად მიჩნეულ ბიძინა 

ივანიშვილს ეხებოდა. შვეიცარიული ბანკის „კრედიტ სუისის“ მიერ 

ივანიშვილის ფინანსური ოპერაციების შეჩერების შემდეგ, პროპაგანდისტულ 

სივრცეში იმძლავრა გზავნილებმა, რომ აშშ და დასავლეთი ივანიშვილის 

სანქცირების გზით ცდილობს მას საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა 

აიძულოს. აღნიშნული გზავნილი სულ მცირე 30-ჯერ გავრცელდა 

დეზინფორმაციის წყაროების მიერ, რომელთა შორისაა: Space News (სხვა 

ავტორი), „ნიუსფრონტი“, „ჯეოპრესი“, „ბლოგნიუსი“, „Georgian Report”, “Media 

Digest”, “საქართველო და მსოფლიო“, „თვალსაზრისი“ და ა.შ. 

 

 „ალტ-ინფო“, „ნიუსფრონტი“, „ტვ ობიექტივი“, „საერთო გაზეთი“, „Space News” 

და სხვა Facebook-გვერდები ამტკიცებდნენ, რომ აშშ-ს, უკრაინას, დასავლეთს 

და ქართულ ოპოზიციურ პარტიებს რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის 

გახსნა სურდათ, თუმცა საქართველო უარზეა, რის გამოც საქართველოს 

მთავრობაზე გაბრაზებულები არიან. „საერთო გაზეთი“ ასევე იყენებდა შიშის 

დანერგვის ტაქტიკას და ავრცელებდა მუქარას, რომ რუსეთს საქართველოს 

დასაბომბად საკმარისი შესაძლებლობა გააჩნდა და მხოლოდ 500 სამხედროს 

მეშვეობით შეძლებდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს 

დამაკავშირებელი საკვანძო ავტომაგისტრალის ბლოკირებას.  

 

 „ტვ ობიექტივი“ ამტკიცებდა, რომ პოლონეთის აქტიურობა უკრაინაში 

მიმდინარე ომის კონტექსტში საპირისპირო შედეგს გამოიღებდა და ომი 

უკრაინის ტერიტორიის მიღმა გავრცელდებოდა, კერძოდ, პოლონეთი ასევე 

https://split.spnews.io/ka/archives/139031
https://split.spnews.io/ka/archives/138966
https://ge.news-front.info/2022/05/10/omshi-saqarthvelos-charthva-natsionalebisa-da-mathi-ukraineli-kolegebis-ki-ara-aramed-amerikis-interesi-da-mizania-khathuna-khopheria/
https://www.facebook.com/100072012341389/posts/168559805554430
https://www.facebook.com/108019154915381/posts/175743734809589
https://www.facebook.com/104139037916416/posts/596373662026282
https://www.facebook.com/107750074095037/posts/530903831779657
https://www.facebook.com/107750074095037/posts/530903831779657
https://www.facebook.com/168972509838588/posts/4999784856757305
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/
https://georgia-news.info/2022/05/12/arestovichi-podolski-kuleba-arakhamia-zelenski-da-adeishvili-lorthqiphanidze-kezerashvili-iqedan-da-aq-dorblianis-sbrodi-amerikidan-gaaqtiures/?fbclid=IwAR203f6vn-JqV7B1l85pUcYnjhuhJGvS35WYbmvO5g-5PFKMIeoQ35ae8uw
https://www.facebook.com/obieqti/videos/835690574057104
https://www.facebook.com/264206696928162/posts/5880039978678111
https://split.spnews.io/ka/archives/139331?fbclid=IwAR0At8J7SqnuGZubpiRSmJrs4oG34tg9VCwA9tI_Xf35icwpr1EgQ1WmWps
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=148011394429643&id=100076623507809
https://www.facebook.com/ketino.kalaijishvili/posts/2608926032571904
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1100507740530295
https://www.facebook.com/obieqti/videos/835690574057104
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=476062720884838
https://www.facebook.com/watch/?v=992538238102384&t=0
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1100507740530295
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1100507740530295
https://www.facebook.com/239219396599898/posts/1341261449729015
https://www.facebook.com/groups/206961719507958/permalink/1858245854379528
https://www.facebook.com/264206696928162/posts/5879971235351652
https://www.facebook.com/obieqti/videos/1400455770399716
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ჩართული აღმოჩნდებოდა ომში. „პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერის, დავით 

თარხან-მოურავის მტკიცებით, პოლონეთი აღმოჩნდებოდა ომში ჩათრეული, 

ხოლო NATO არც პოლონეთს და არც სხვა მოკავშირეებს არ დაეხმარებოდა და 

შესაბამისად, დაიშლებოდა.  

 

 

არაპროვოცირებული შეჭრის გამამართლებელი არგუმენტები 

რუსული პროპაგანდა, პასუხისმგებლობის რამდენიმე სხვადასხვა აქტორზე 

გადატანით ცდილობდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამართლებას. ამ მხრივ, 

პრორუსული პროპაგანდისთვის ძირითად დამნაშავე მხარეებს წარმოადგენდნენ ე.წ. 

ნეონაცისტები უკრაინაში, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და 

დასავლეთი. 

 რუსეთსა და საქართველოში 9 მაისის [ნაციზმზე] გამარჯვების დღის საზეიმო 

აღნიშვნის კონტექსტში, პრორუსული გამოცემები „საქინფორმი“ და Tvm.ge 

უკრაინაში რუსეთის გაუმართლებელ შეჭრას ნეოფაშისტების წინააღმდეგ 

სამართლიან ბრძოლად წარმოაჩენდნენ. აღნიშნული გამოცემების თანახმად, 

სიმბოლურია რომ რიცხვი 77 (1945 წლის 9 მაისს „დიდ სამამულო ომში“ 

გამარჯვების 77 წლისთავის მიხედვით) ლათინურ ასოებს ZZ-ს წააგავს, 

რომელიც თავის მხრივ პუტინის მიერ უკრაინაში დაწყებული ომის სიმბოლოა 

და ამტკიცებდნენ, რომ ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა კვლავაც გრძელდება. 

„საქინფორმის“ მთავარმა რედაქტორმა არნო ხიდირბეგიშვილმა განაცხადა, 

რომ იგი 30 წელი ელოდა ნაციზმის წინააღმდეგ შურისძიებას. მის თანახმად, 

ამჟამად, სამართლიანობის აღდგენაში ჩართულია რუსეთის შეიარაღებული 

ძალების მცირერიცხოვანი კონტინგენტი, რომელიც „სპეციალურ ოპერაციას“ 

ატარებს. ხიდირბეგიშვილის აღიარებით, მას საერთოდ არ აწუხებს უკრაინაში 

დაღუპული „ნაცისტები“ და მხოლოდ იმაზე დარდობს, რომ არც ერთი 

http://www.saqinform.ge/news/54956/arno+xidirbegishvili%3A+es+her+kidev+ar+aris+gamarhvebis+aRlumi%2C+magram+ukve+1941+wlis+7+noembris+msgavsi+imedis+aRlumia.html
https://tvm.ge/archives/37546
http://www.saqinform.ge/news/54957/arno+xidirbegishvili%3A+es+her+kidev+ar+aris+gamarhvebis+aRlumi%2C+magram+ukve+1941+wlis+7+noembris+msgavsi+imedis+aRlumia.html
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უკრაინელი და უცხოელი დაქირავებული მებრძოლი არ გადარჩეს. იგი ასევე 

ამტკიცებდა, რომ სამხედრო ტყვეები, რომელთაც მონაწილეობა არ მიუღიათ 

უკრაინის მიერ მოწყობილ მასობრივ წამებებში, უნდა გამოეყენებინათ 

დანგრეული უკრაინის აღსადგენად. ხიდირბეგიშვილი აცხადებდა, რომ 

ამჟამად რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი უკრაინელები არიან იმ უკრაინელი 

„ნაცისტების“ შთამომავლები, როგორებიც იყვნენ სტეპან ბანდერა და რომან 

შუხევიჩი. შესაბამისად, ზემოხსენებული პრორუსული გამოცემები, რუსეთის 

გაუმართლებელ შეჭრას უკრაინაში ნეოფაშისტების წინააღმდეგ წარმოებულ 

სამართლიან ბრძოლად წარმოაჩენდნენ.  

 პრორუსული გამოცემები Tvm.ge და „საქართველო და მსოფლიო“ 

ამტკიცებდნენ, რომ უკრაინა თავდასხმისთვის დიდი ხნის მანძილზე 

ემზადებოდა და რუსეთმა „სპეციალური ოპერაციის“ დაწყებით ჩაშალა 

უკრაინის მხრიდან „დონეცკისა და ლუგანსკის“ სახალხო რესპუბლიკებზე 

ფართომასშტაბიანი იერიშის გეგმა. აღნიშნული გზავნილი ამართლებს 

რუსეთის შეჭრას და ამტკიცებს, რომ უკრაინამ მოახდინა რუსეთის 

პროვოცირება, ხოლო ეს უკანასკნელი იძულებული გახდა იერიშზე 

გადასულიყო.  

 „პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი, დავით თარხან-მოურავი „ტვ ობიექტივის“ 

ეთერში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვასა და დაღუპვაზე 

პასუხისმგებლობა პუტინის და რუსეთის არმიის ნაცვლად ზელენსკისა და 

უკრაინულ ძალებს დააკისრა. მისი მტკიცებით, სწორედ ზელენსკიმ და არა 

პუტინმა გასცა უკრაინელების დაბომბვის და დახოცვის ბრძანება. დავით 

თარხან-მოურავის შეფასებით, ზელენსკის რომ 2 თვის წინ დაეწყო 

ნეიტრალიტეტზე საუბარი, აღარ იქნებოდა ომი და შესაბამისად არც მსხვერპლი 

და ლტოლვილები. დავით თარხან-მოურავის მტკიცებით, გერმანია და 

საფრანგეთი მხარს უჭერდნენ უკრაინის ნეიტრალიტეტს, როგორც 

https://tvm.ge/archives/37588
http://geworld.ge/ge/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90/
https://www.facebook.com/groups/2356324297823969/permalink/4808661909256850
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უკრაინისთვის სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების ერთადერთ ვარიანტს, 

თუმცა აღნიშნულს ეწინააღმდეგებოდა აშშ. იგი ასევე აფრთხილებდა მსმენელს, 

რომ აშშ-ის იგივე გეგმა გააჩნია საქართველოსთან მიმართებით და ქვეყანამ არ 

უნდა დაუშვას იგივე შეცდომა, რითაც მიანიშნებდა, რომ საქართველო უნდა 

გახდეს ნეიტრალური სახელმწიფო („ტვ ობიექტივი“ და სხვა წყაროები ასევე 

იმეორებდნენ ამ მოთხოვნას).  

 აღნიშნულის მსგავსად, „Space News”-მა გამოაქვეყნა COVID-19-ისა და რუსეთ-

უკრაინის ომთან დაკავშირებით ტყუილების და შეთქმულების თეორიების 

აქტიური გამავრცელებლის ლალი მოროშკინას განცხადება, რომელიც 

უკრაინის ომში ჩათრევაში ადანაშაულებდა ზელენსკის, ზელენსკის მრჩეველ 

არესტოვიჩს და ზურაბ ადეიშვილს. მოროშკინა ასევე ამტკიცებდა, რომ 

უკრაინელმა ხალხმა უკვე დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა მათ მოსაშორებლად. 

 პრორუსული გამოცემა Isari.ge-ის მთავარმა რედაქტორმა ჰამლეტ ჭიპაშვილმა, 

კრემლისგან დაფინანსებულ „ნიუსფრონტში“ ომის მიმოხილვა გამოაქვეყნა და 

NATO-ს მოსკოვის გაღიზიანებასა და კრემლისგან საპასუხო ქმედების 

პროვოცირებაში დასდო ბრალი. სტატიაში ასევე მოყვანილი იყო მტკიცება, რომ 

აშშ-მა უკრაინას რუსეთთან ომის დაწყებისკენ უბიძგა რუსეთის როგორც 

სამხედრო, ისე ეკონომიკურ ასპექტებში დასამარცხებლად. ავტორი ასევე 

ამტკიცებდა, რომ „ნეოფაშისტური“ უკრაინის შეიარაღებული ძალები ომს 

აწარმოებდნენ დონეცკსა და ლუჰანსკში. 

 პრორუსული პოლიტიკური პარტია „პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი ირმა 

ინაშვილი ასევე ადანაშაულებდა NATO-ს უკრაინის ომისკენ წაქეზებასა და 

შემდეგ მის არდახმარებაში.  

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1025987365012104
https://www.facebook.com/403402626421763/posts/5061857673909545
https://www.facebook.com/obieqti/videos/1400455770399716
https://split.spnews.io/ka/archives/139221
https://georgia-news.info/2022/05/14/romis-papi-natos-braleulobaze-saubrobs-da-moskovshi-chasvlas-apirebs-israeli-ki-moskovisgan-bodishs-ithkhovs-hamlet-tchipashvilis-mimokhilva/?fbclid=IwAR1TDc48FkvQncWDqM9uf9HHYod7g7ptZ7gv_67RmKlWwAahJwi-GSy6Uo0
https://www.facebook.com/groups/patriotebis.aliansi/posts/4814646365325071/
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კრემლის პრიზმით დანახული ადგილზე არსებული სამხედრო ვითარება  

პრორუსული პროპაგანდა აგრძელებდა მტკიცებას, რომ რუსეთის ჯარი წარმატებით 

მიიწევდა წინ უკრაინის ტერიტორიაზე, ხოლო უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს 

წარმოაჩენდა დამარცხებისთვის განწირულ მხარედ, რომელიც დაკავებული იყო  

მშვიდობიანი მოსახლეობის განადგურებით. ამას გარდა, კრემლის რუპორები 

ამტკიცებდნენ, რომ დასავლეთი ვერ და არ დაეხმარებოდა უკრაინას, რადგან მას 

ფარული მიზნები ამოძრავებდა:  

 დავით თარხან-მოურავი „ტვ ობიექტივის“ ეთერში მოურიდებლად 

ამტკიცებდა, რომ რუსეთის „ოპერაცია“ დაბალი ტემპით იმიტომ მიიწევდა წინ, 

რომ რუსული არმია ცდილობდა არ დაეშვა მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის 

ზიანის მიყენება.  

 „ალტ-ინფოს“ თანახმად, რუსეთის მიერ ლუჰანსკის და დონეცკის დაკავება 

მხოლოდ დროის ამბავია. „ალტ-ინფოს“ მტკიცებით, მიუხედავად იმისა, რომ 

უკრაინა ევროპაში ერთ-ერთი დიდი სახელმწიფოა და ერთ-ერთი 

მრავალრიცხოვანი არმია ჰყავს, მაინც აგებდა ომს და საბოლოოდაც, 

დამარცხდებოდა. „ალტ-ინფო“ ასევე აცხადებდა, რომ რუსეთი ისევ 

სპეციალური ოპერაციის და არა ომის რეჟიმში იმყოფებოდა და საომარ 

მდგომარეობაში გადასვლის შემთხვევაში უკრაინელებს გაცილებით მეტად 

გაუჭირდებოდათ წინააღმდეგობის გაწევა.  

 ზოგიერთი Facebook-ჯგუფი ამტკიცებდა, რომ უკრაინა ვერ შეძლებდა 

დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას და ნეიტრალიტეტი უნდა 

გამოეცხადებინა. 

 სხვა Facebook-ჯგუფის მტკიცებით, უკრაინის მთავრობას აზოვის ბატალიონის 

განადგურება სურდა და ამის შემდეგ დაიწყებდა მათ განდიდებას რეიტინგის 

მომატების მიზნით. 

https://www.facebook.com/watch/?v=739127260456654
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1100507740530295
https://www.facebook.com/watch/?v=463223838899628
https://www.facebook.com/939671702785173/posts/5174110816007886
https://www.facebook.com/100077329563292/videos/525851719171815
https://www.facebook.com/239219396599898/posts/1340720353116458
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 პრორუსული infoanalytical.ge-ს და ირაკლი ჯანყარაშვილის Facebook-გვერდები 

უკრაინას ბრალს სდებდნენ რაკეტების გასაშვებად სამოქალაქო სატრანსპორტო 

საშუალებების გამოყენებაში. 

 „ნიუსფრონტი“ ამტკიცებდა, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია თავს იკავებდა 

კიევისთვის სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარებისგან. 

 პრორუსი ბლოგერი ირაკლი ჯანყარაშვილი „ტვ ობიექტივის“ ეთერში 

აცხადებდა, რომ ზელენსკიმ გააცნობიერა, რომ ეკონომიკურ სანქციებს აღარ 

შეეძლოთ რუსეთის შეკავება და მას აღარ უნდა ჰქონოდა კოლექტიური 

დასავლეთის იმედი, რის გამოც პუტინთან შეხვედრას ითხოვდა. თუმცა, 

ირაკლი ჯანყარაშვილი ასკვნიდა, რომ პუტინისთვის შეხვედრა არ იყო 

მომგებიანი, რადგან იგი იმარჯვებდა ომში და საბოლოო ჯამში, რუსეთი 

იქნებოდა გამარჯვებული მხარე.   

 „ტვ ობიექტივი“ ავრცელებდა გზავნილს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

უკან, რომელიც პოლონურ პროექტს წარმოადგენდა, იდგა რეჩ პოსპოლიტას 

აღდგენის გეგმა და ამ მიზნის მისაღწევად პოლონეთი აშშ-ისა და რუსეთის 

თანხმობით ემზადებოდა უკრაინის ტერიტორიების ანექსირებისთვის.  

 

 

კრემლის პოზიციით, სანქციების ეკონომიკური შედეგები აზარალებს 

დასავლეთს და არა რუსეთს  

რუსული პროპაგანდა ცდილობდა საკუთარი ინტერესებისთვის გამოეყენებინა 

დასავლურ მედიაში ანალიტიკოსებსა და ექსპერტებს შორის მიმდინარე ჯანსაღი და 

ობიექტური დებატები რუსეთზე დაწესებული სანქციების ეფექტურობის შესახებ და 

ცდილობდა კიდევ უფრო გაემძაფრებინა პროპაგანდისტული ნარატივები. რუსული 

პროპაგანდა მიანიშნებდა, რომ რუსულ იმპორტზე დაწესებული დასავლური 

https://www.facebook.com/watch/?v=741396237006697
https://www.facebook.com/watch/?v=1047440615862536
https://georgia-news.info/2022/05/12/baidenis-administratsia-kievisthvis-sadazvervo-inphormatsiis-gaziarebaze-shezghudvas-atsesebs/?fbclid=IwAR1LN_fUHa0oi8ZMUXwAgIlarWHtU9AsXgETD45DveQBlgSCiC6LpQfNK0o
https://www.facebook.com/watch/?v=594600258248827
https://www.facebook.com/obieqti/videos/835690574057104


                                                                                                                                         
 

9 
 

სანქციები უფრო მეტად თავად დასავლეთს აყენებს ზიანს, ვიდრე რუსეთის 

ეკონომიკას:   

 „სპუტნიკ საქართველო“ ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ რუსული ნავთობის 

ექსპორტის აკრძალვა ევროპისთვის თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა. 

 

 პრორუსული „საქართველო და მსოფლიო“, „Space News” და ცალკეული 

Facebook-ანგარიშები/ჯგუფები ავრცელებდნენ ქართული წარმოშობის რუსი 

პროპაგანდისტის და ცნობადი სახის თინა კანდელაკის ნათქვამს, რომელიც 

ამტკიცებდა, რომ დასავლური სანქციები ყოველ ჯერზე უფრო სასაცილოა. 

თინა კანდელაკის თანახმად, სანქციები ვერ აყენებდა რუსეთს ზიანს და 

მიუთითებდა, რომ რუსეთი კვლავ ეწეოდა დასავლური ფილმების იმპორტს. 

აღნიშნული აბსურდული განცხადების გარდა, თინა კანდელაკი ამბობდა, რომ 

რუსეთს არ სჭირდება დასავლური ტექნიკა და არ ადარდებს აშშ-ში ფრენაზე 

დაწესებული შეზღუდვები. 

 „აინიუსი“ აღნიშნავდა, რომ რუსეთზე დაწესებული სანქციებით რუსეთის 

ნაცვლად აშშ დაზარალდა, რადგან რუბლი სულ უფრო მყარდება, ხოლო 

ამერიკული დოლარი და ევრო უფასურდება. „Space News” და ზოგიერთი 

Facebook-ანგარიშები და ჯგუფებიც ასევე ხაზს უსვამდნენ აღნიშნულ 

არგუმენტს.  

 „ქართული TV” აცხადებდა, რომ დასავლური ნარატივის მიუხედავად, სადაც 

რუსეთი „ცუდ ბიჭად“ გამოჰყავთ და საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ 

ომისკენ უბიძგებენ, დასავლეთი მოსკოვის წინააღმდეგ დაწესებული 

სანქციების პარალელურად აგრძელებს რუსეთთან საიდუმლოდ ვაჭრობას. 

„ქართული TV” ასევე ადანაშაულებდა დასავლეთს საქართველოს რუსეთთან 

ისტორიული კავშირების (სინამდვილეში, ძირითად კოლონიური/იმპერიული 

კავშირების) გაწყვეტის წაქეზებასა და საქართველოს რუსეთისგან ეკონომიკურ 

https://sputnik-georgia.com/20220510/analitikosma-rusuli-navtobis-eqsportis-akrzalvas-tvitmkvleloba-uwoda-266547029.html
https://www.facebook.com/168972509838588/posts/4999872483415209
https://www.facebook.com/939671702785173/posts/5179395508812750
https://www.facebook.com/groups/B.Ivanishvili/posts/5638602322835403/
https://www.facebook.com/watch/?v=494660302390586
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და პოლიტიკურ იზოლაციაში მოქცევაში, როდესაც თავად დასავლეთი 

სარგებელს ნახულობს რუსეთთან ვაჭრობით.  

 Facebook-მომხმარებლები გამოეხმაურნენ გაერთიანებული სამეფოს მიერ 

რუსეთიდან რკინისა და ფოლადის იმპორტის აკრძალვის შესახებ 

გადაწყვეტილებას და აცხადებდნენ, რომ რუსეთზე დაწესებული ეკონომიკური 

სანქციების შედეგად, რუსეთი „აღარ იძარცვებოდა“. აღნიშნული არგუმენტი 

წარმოადგენს აბსურდულ მტკიცებას, რომ ქვეყნიდან პროდუქციის შეძენა 

ძარცვაა და უფრო ფართო კონტექსტში მოიაზრებს გზავნილს, რომ დასავლეთი 

ვეღარ ახერხებს რუსეთის გაძარცვას.  

 

 

„ლენდ-ლიზმა“ საქართველოში კრემლისტური ჯგუფების გაღიზიანება 

გამოიწვია  

„ალტ-ინფო“, „Space News”, „InfoAnalytical“ (და მისი ავტორი ირალი ჯანყარაშვილი), 

ზოგიერთ Facebook-მომხმარებელთან ერთად აკრიტიკებდნენ აშშ-ის 

გადაწყვეტილებას „ლენდ-ლიზის“ კანონის მიღებასა და უკრაინისთვის 40 მილიარდი 

აშშ დოლარის მოცულობის მხარდაჭერის პაკეტის გამოყოფასთან დაკავშირებით. 

აღნიშნული წყაროები ამტკიცებდნენ, რომ კანონის ხელმოწერით ბაიდენი მიზნად 

ისახავდა ომის გახანგრძლივებას და უკრაინის სახით რუსეთისთვის ახალი ავღანეთის 

შექმნას. ასევე აცხადებდნენ, რომ აშშ აწარმოებდა ე.წ. „ომს სხვისი ხელით“ რუსეთთან 

და მიზნად ისახავდა რუსეთის ეკონომიკური განვითარების შეფერხებას. Facebook-

მომხმარებლის თანახმად, NATO ახანგრძლივებს ომს და შესაბამისად, ხელს უწყობს 

უკრაინელების ხოცვას. ამავე მომხმარებლის მტკიცებით, ომზე პასუხი მშვიდობაა და 

არა „მეტი ომი“ (თითქოსდა უკრაინამ ან NATO-მ გადაწყვიტა ამ ომის დაწყება ან 

შეეძლოთ ამ ომის ცალმხრივი გადაწყვეტილებით დასრულება). აშშ-ის მიერ 

უკრაინისთვის გამოყოფილი დახმარების პაკეტს ასევე აკრიტიკებდნენ აშშ-ში 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1679445682391583&id=100009785025991
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=476062720884838
https://www.facebook.com/393739407915453/posts/1023097184979669
https://www.facebook.com/photo/?fbid=412252577571611&set=a.130028525794019
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149437974251284&id=100075552475918
https://www.facebook.com/photo/?fbid=168343705587189&set=a.108660531555507
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არსებული ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მაღალი დანახარჯების გაწევის 

საბაბით. აღნიშნული გზავნილის თანახმად, აშშ-ს არ შეეძლო უკრაინის დახმარება 

საკუთარი ფინანსური პრობლემების გამო და ამგვარი პოლიტიკა აშშ-ს რეცესიასამდე 

მიიყვანდა.  

 „საერთო გაზეთის“ რესპონდენტი ამტკიცებდა, რომ აშშ-ის სახელმწიფო 

მდივნის და თავდაცვის მდივნის ვიზიტები ადასტურებდა, რომ აშშ-მა დიდი 

მოცულობით ფინანსური დახმარება გამოუყო უკრაინას და გადაწყვიტა 

შეიარაღების მიწოდება. თუმცა, აღნიშნული რესპონდენტი ეჭვობდა, 

უზრუნველყოფდა თუ არა აშშ ამ შეიარაღების მიწოდებას უკრაინის 

ტერიტორიაზე, რადგან რუსეთს გააჩნდა ამ პროცესის ხელშეშლის 

შესაძლებლობა და გაცხადებული ჰქონდა, რომ გამოიყენებდა ბირთვული 

ქობინით აღჭურვილ რაკეტას „სარმატ“, რომლის ანალოგიც მსოფლიოში არ 

მოიძებნებოდა. სინამდვილეში, რუსეთს არ განუცხადებია, რომ ბირთვულ 

დარტყმებს განახორციელებდა დასავლური სამხედრო დახმარების 

გადაზიდვის წინააღმდეგ.  

 „ტვ ობიექტივი“ ამტკიცებდა, რომ უკრაინისთვის გაწეულ სამხედრო 

დახმარებას აზრი არ ჰქონდა, მაგრამ რუსეთის გამარჯვების შემთხვევაში 

თითოეულ მიმწოდებელს მოუწევდა პასუხისგება. 

 

 

 

ანგარიში მომზადდა „საქართველოს რეფორმების ასოციაციის“ 

(GRASS) მიერ „პარტნიორობა ღია ინფორმაციისთვის“ (Open 

Information Partnership (OIP)) მხარდაჭერით. ანგარიშში 

გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა არ 

გამოხატავდეს OIP-ის პოზიციებს. 

https://www.facebook.com/264206696928162/posts/5868706256478150
https://www.facebook.com/obieqti/videos/835690574057104

