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1. winasityvaoba 
 

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ფონზე საქართველოში გააქტიურდა ქსენოფობიური, ეთნო-

ნაციონალისტური და ანტიდასავლური მედიაკამპანია. სხვადასხვა ონლაინ მედია-

პლატფორმები ხშირად ავრცელებდნენ დეზინფორმაციულ მასალას, რომლის მთავარი მიზანი 
იყო საზოგადოებაში ქსენოფობიური განწყობების გაღვივება. მიზანმიმართული არმენო-
ფობიული და ანტიაზერბაიჯანული დისკურსი საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ რეგიონებში კონფლიქტური კერების შექმნას ემსახურებოდა. 
 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მედიამონიტორინგის ფარგლებში 2020 წლის დეკემბრიდან 
აანალიზებს მთიანი ყარაბაღის გარშემო მიმდინარე ონლაინ მედიადისკურსის ძირითად 
ტენდენციებს და შეისწავლის ეთნონაციონალისტურ, ქსენოფობიურ და დეზინფორმაციულ 
ნარატივებს. წინამდებარე ანგარიში, ორ შუალედურ ანგარიშზე დაყრდნობით, 6 თვის მანძილზე 
გამოვლენილი დეზინფორმაციული მედიაკამპანიის ძირითად ტენდენციებს და მიგნებებს 

აჯამებს. 
 

ძირითადი დაკვირვების სახით უნდა ითქვას, რომ ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებულ 
დეზინფორმაციულ მედიაკამპანიას ქსელური ხასიათი და მანიპულაციური, ყალბი შინაარსი 
აქვს, რაც საზოგადოებაში ეთნონაციონალისტური განწყობების წახალისებას ემსახურება. 

დეზინფორმაციული მედიაკამპანიის მიზანმიმართული მცდელობა, საქართველო ყარაბაღის 
კონფლიქტში წარმოჩენილიყო რომელიმე დაპირისპირებული მხარის მხარდამჭერად, მნიშ-
ვნელოვან საფრთხედ შეაფასა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 2020 წლის ანგარიშში.  
შესამჩნევ ტენდენციად გამოიკვეთა სხვადასხვა ონლაინ მედიაპლატფორმებზე  ულტრა-
მემარჯვენე ჯგუფების გააქტიურებაც. ისინი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს წარმოაჩენენ 

რეგიონში ლიბერალური დასავლეთის მარცხად და ამ გზით ცდილობენ ევროატლანტიკური 
ინსტიტუტების დისკრედიტაციას. 
 
მედიამონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ  მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი პრორუსულმა 

მედიასაშუალებებმა აქტიურად გამოიყენეს საქართველოში, ერთი მხრივ, მანიპულაციური, ყალ-

ბი  კონტენტის შესაქმნელად, მეორე მხრივ კი,  სტრატეგიული პრორუსული გზავნილების გასავ-
რცელებლად. ზოგადად, დეზინფორმაციულ კამპანიაში შესამჩნევი იყო რუსული კვალი და  
ქსელური, მანიპულაციური შინაარსი. ხშირ შემთხვევაში სომხურ, ქართულ და აზერბაიჯანულ 
მედიაპლატფორმებზე გავრცელებული დეზინფორმაციული ნარატივების პირველ წყაროს 
რუსულენოვანი მედია წარმოადგენდა.  
 

საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა ულტრამემარჯვენე ლიდერები და მედიასაშუალებები 
უწყვეტ რეჟიმში იყენებდნენ ანტიდასავლურ რიტორიკას. იმისდა მიხედვით, თუ რომელი 
პოლიტიკური თუ სოციალური საკითხები იყო აქტუალური, დროის სხვადასხვა შუალედში 
ერთმანეთს ენაცვლებოდა არმენოფობიული, ანტიაზერბაიჯანული და ანტითურქული დისკურ-
სი და, შესაბამისად, ხასიათდებოდა ფრაგმენტულობით.  

 

ეთნონაციონალისტური მედიაკამპანიის ტენდენციები, მისი შინაარსობრივი მახასიათებლებ-
იდან გამომდინარე, არაერთგვაროვანია. თუკი თურქეთისა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ 
მიმართული დეზინფორმაციის მიზანს მათი ოკუპანტ ქვეყნად წარმოჩენა წარმოადგენს, 
სომხეთთან მიმართებაში, არმენოფობიული განწყობების გასაღვივებლად გამოყენებულია 

მკვეთრად შოვინისტური და ქსენოფობიური გზავნილები. 
 
საერთო ჯამში, საანგარიშო პერიოდში, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა მთიანი ყარაბაღის 
კონფლიქტის ფონზე ეთნონაციონალისტურ ნიადაგზე გავრცელებული დეზინფორმაციული 
ნარატივების 620 შემთხვევა გამოკვეთა 6 ტელეგრამ არხზე, 15 ფეისბუკგვერდსა და 12 

ვებგვერდზე. დეზინფორმაციული კამპანიის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყო ფოტო/ვიდეო 
მანიპულაცია, რაც რუსული პროპაგანდის  მძლავრი იარაღია. 

 

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/151521/1-4905.pdf
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2. meTodologiuri CarCo 

 
წინამდებარე ანგარიში დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ მომზადებულ ორ შუალედურ 

ანგარიშზე დაყრდნობით შემუშავდა. მედიამონიტორინგი მოიცავს ექვსთვიან  საანგარიშო 

პერიოდს 2020 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის მაისის ჩათვლით. მედიამონიტორინგის ფარ-

გლებში, რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების ანალიზზე დაყრდნობით, შევისწავლეთ 

ყარაბაღის კონფლიქტის ფონზე მიმდინარე დეზინფორმაციული ონლაინ მედიაკამპანიის 

ძირითადი გზავნილები, პირველწყაროები და ტენდენციები. დეზინფორმაციული ნარატივების 

გავრცელების სიხშირისა და არეალის ხარისხობრივ შესწავლაში კი ფეისბუქის ანალიტიკური 

ხელსაწყო CrowdTangle დაგვეხმარა.   

 

ანგარიშში თემატური ტიპოლოგიის გზით არის დაჯგუფებული მთიანი ყარაბაღის კონფლიქ-

ტთან დაკავშირებული საინფორმაციო და ვიზუალური მასალა. ტენდენციური გზავნილების 

იდენტიფიცირებისთვის კი საკვლევ ობიექტებად ის ფეისბუქგვერდები და ტელეგრამ არხები 

განვსაზღვრეთ, რომელთა მომხმარებლებიც მაღალი ონლაინ ინტერაქციით გამოირჩევიან. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვან მახასიათებელს წარმოადგენს სხვადასხვა სტატიებსა და ფეისბუქ-

პოსტებში გამოყენებული ტექსტების ანალიზი. გარდა ამისა, შევისწავლეთ სოციალურ ქსელებში 

გავრცელებული ფოტო- და ვიდეომასალა; თემატური კატეგორიზაციის გზით გავაანალიზეთ 

დეზინფორმაციული მედიაკამპანიის საინფორმაციო თუ ვიზუალური კონტექსტი. 

 

ასევე, დეზინფორმაციული კამპანიის ფართო სპექტრში გაანალიზების მიზნით, დაკვირვება 

მიმდინარეობდა განსხვავებული სარედაქციო პოლიტიკისა და კონტექსტის მქონე მედიასაშ-

უალებებზე. დისკურსანალიზზე დაყრდნობით, დეზინფორმაციული ნარატივები გავა-

ანალიზეთ შინაარსობრივი მახასიათებლების მიხედვით და დავაჯგუფეთ  ოთხ ძირითად 

მიმართულებად: ანტიდასავლურ, ანტიაზერბაიჯანულ, არმენოფობიულ და ანტითურქულ 

გზავნილებად. ასევე, საანგარიშო პერიოდში გამოიკვეთა, რომ საკვლევ ობიექტებზე 

განთავსებული პოსტების ნახევარზე მეტი (85%), წარმოდგენილი იყო ტექსტური მასალის 

(სტატუსი, სტატია) სახით, ფოტომასალა შეადგენდა 13%-ს, ხოლო ვიდეოკონტენტი მოიცავდა 

შესწავლილი საინფორმაციო კონტენტის 2%-ს. 

 

პოსტების ჯამურმა ინტერაქციამ გამოავლინა მნიშვნელოვანი ტენდენცია - დროის სხვადასხვა 

მონაკვეთებში განსხვავებული დისკურსების გააქტიურება. კონკრეტულად კი, დეკემბერ-

იანვრის შუალედში მაღალი ინტერაქციით გამოირჩეოდა ანტიაზერბაიჯანული პოსტები, 

თებერვალ-მარტის პერიოდში გააქტიურდა არმენოფობიული გზავნილები. საერთო ჯამში, 

ყარაბაღის კონფლიქტის ფონზე, შესწავლილ დეზინფორმაციულ ნარატივებთან დაკავშირებით 

ონლაინაქტიურობამ ჯამურად 100,000 მომხმარებელს გადააჭარბა. რაოდენობრივ ანალიზზე 

დაყრდნობით გამოვლინდა 5 ონლაინ პლატფორმა, სადაც ყველაზე ხშირად ხდებოდა დეზინ-

ფორმაციული ნარატივების ტირაჟირება. არმენოფობიული განწყობებით გამოირჩეოდა ონლაინ 

მედია „კავკაზ პლუსი“; ანტიაზერბაიჯანულ ნარატივებს ხშირად ავრცელებდნენ სომხურ-

ენოვანი ტელეგრამ არხები- karabah_news და Kolorit 18+; ხოლო ანტითურქული რიტორიკა 

განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო ფეისბუქ გვერდებზე „თურქეთი ოკუპანტია“ და „აზიმუტი“. 
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დეზინფორმაციული  გვერდების მიმდევრების რაოდენობა: 
 

 
 

 

მონიტორინგის ფარგლებში საკვლევ ობიექტად შერჩეული ტელეგრამ არხები: 
 

 Mediaport https://t.me/mediaport2020 

 Karabakh_news https://t.me/karabah_news 

 Kolorit 18+ https://t.me/kolorit_18 

 Armenian Military Portal https://t.me/military_arm 

 Artsakh Now / Karabakh now https://t.me/Arcakhnow 

 Hay mtorum https://t.me/hmtorum 

 

 

მონიტორინგის ფარგლებში საკვლევ ობიექტად შერჩეული ონლაინ მედიაგამოცემები: 
 

 bavnews.am https://bavnews.am/ 

 Oxu.az https://oxu.az/ 

 Baku.ws https://baku.ws/ 

 Armenpress.am https://armenpress.am/rus/ 

 7or.am https://www.7or.am/ 

 Media.az https://median.az/ 

 Kavkazplus.ge http://ge.kavkazplus.com/index.php 

 Golosarmenii https://golosarmenii.am/ 

 Alt-info https://alt-info.com/ 

 ნიუს-ფრონტი https://ge.news-front.info/ 

 kentron.am https://kentron.am/ 

 mamul.am https://mamul.am/ 
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Kolorit 18+

Karabakh news

კავკაზ პლიუსი

თურქეთი ოკუპანტია

დეზინფორმაციული TOP 5 წყარო:

https://t.me/mediaport2020
https://t.me/karabah_news
https://t.me/kolorit_18
https://t.me/military_arm
https://t.me/Arcakhnow
https://t.me/hmtorum
https://bavnews.am/
https://oxu.az/
https://baku.ws/
https://armenpress.am/rus/
https://www.7or.am/
https://median.az/
http://ge.kavkazplus.com/index.php
https://golosarmenii.am/
https://alt-info.com/
https://ge.news-front.info/
https://kentron.am/
https://mamul.am/
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მონიტორინგის ფარგლებში საკვლევ ობიექტებად შერჩეული ფეისბუქგვერდები: 
 

 Hayastan https://www.facebook.com/Hayastans/ 

 BORCALI.PRESS. DIGEST https://www.facebook.com/groups/zumnrud.orxan 

 The caucasian telegraph https://www.facebook.com/TheCaucasianTelegraph 

 MƏN GÜRCÜSTANLIYAM https://www.facebook.com/groups/1015249085537901 

 Gündəlik – Gürcüstan https://www.facebook.com/gundelikgurcustan 

 თურქეთი ოკუპანტია https://www.facebook.com/StopTurkishOccupation/ 

 ფარნავაზიანი https://www.facebook.com/FarnavaZiani 

 BORÇALI https://www.facebook.com/groups/elvar010/?ref=share 

 Themis https://www.facebook.com/ThemisEstonia/ 

 In Armenia https://www.facebook.com/inarmenya/ 

 მსოფლიო საოჯახო 

კონგრესი 

https://www.facebook.com/wcf10/ 

 Alt-tv https://www.facebook.com/alttv01 

 აზიმუტი https://bit.ly/3wIpm9n 

 კარდჰუ https://bit.ly/2SyiWed 

 დადუმებული 

ქართველობა 

https://bit.ly/3vAKT3w 

 

 

 

 

პოსტებზე ინტერაქციის რაოდენობა 
 

 

 

ნარატივი 

სტატუსების და 

სტატიების 
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გაზიარების 

რაოდენობა 

 

კომენტარების 

რაოდენობა 

 

სხვა ტიპის 

რეაქციები 

 

ჯამური 

ინტერაქცია 

ანტიაზერბაიჯანული გზავნილები 230 6 300 10 480 14 150 30 930 

არმენოფობიული გზავნილები 200 6 155 22 435 15 233 43 823 

ანტიდასავლური გზავნილები 150 10 125 8 564 5 222 23911 

ანტითურქული გზავნილები 40 300 7 638 2 235 10 173 
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არმენოფობიური დისკურსი

ანტიდასავლური დისკურსი

ანტითურქული დისკურსი

13%
2%

85%

პოსტების ტიპები

ფოტო ვიდეო სტატია/სტატუსი

https://www.facebook.com/Hayastans/
https://www.facebook.com/groups/zumnrud.orxan
https://www.facebook.com/TheCaucasianTelegraph
https://www.facebook.com/groups/1015249085537901
https://www.facebook.com/gundelikgurcustan
https://www.facebook.com/StopTurkishOccupation/
https://www.facebook.com/FarnavaZiani
https://www.facebook.com/groups/elvar010/?ref=share
https://www.facebook.com/ThemisEstonia/
https://www.facebook.com/inarmenya/
https://www.facebook.com/wcf10/
https://www.facebook.com/alttv01
https://bit.ly/3wIpm9n
https://bit.ly/2SyiWed
https://bit.ly/3vAKT3w
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3. antiTurquli da antidasavluri diskursi 

prorusul onlain da socialur mediaSi 
 

საქართველოში სხვადასხვა ულტრამემარჯვენე ჯგუფები და პრორუსული მედიასაშუალებები 

აქტიურად ეწევიან ანტითურქულ, დეზინფორმაციულ კამპანიას. საანგარიშო პერიოდში პრო-

პაგანდისტული აქტორები თურქეთს წარმოაჩენდნენ ოკუპანტ, მტერ სახელმწიფოდ და 

ცდილობდნენ მისგან მომდინარე საფრთხეებზე აპელირებას ყარაბაღის კონფლიქტის კონტექ-

სტში. ყარაბაღის ომში აზერბაიჯანის გამარჯვების შემდეგ ძირითადი აქცენტი რეგიონში 

თურქეთის პოლიტიკური გავლენების ზრდაზე კეთდებოდა. დეზინფორმატორული მედია-

საშუალებები, ანტითურქული რიტორიკის კვალდაკვალ, ევროატლანტიკური ინსტიტუტების 

დემონიზაციასაც ცდილობდნენ. კონკრეტულად კი თურქეთისგან მომდინარე საფრთხეებზე 

აპელირებით ცდილობდნენ, ხაზი გაესვათ ევროკავშირისა და NATO-ს უმოქმედობის იდეის-

თვის. შესაბამისად, ანტიაზერბაიჯანული და არმენოფობიული დისკურსისგან განსხვავებით, 

მკვეთრად ანტითურქული რიტორიკა ვითარდებოდა ანტიდასავლური ნარატივების ფონზე. 

შესამჩნევ ტენდენციად გამოიკვეთა, რომ NATO-ს დისკრედიტაციაც ხდებოდა თურქეთის 

დემონიზაციის ჭრილში. შესაბამისად, წინამდებარე ანგარიშში ანტითურქული და ანტიდასავ-

ლური რიტორიკის განხილვა ხდება ერთმანეთის პარალელურად, როგორც ერთი იდენტური 

დისკურსის ორი საინფორმაციო განშტოებისა. 

 

ანტითურქული დეზინფორმაციული კამპანია 
 

ანტითურქული კამპანიის მიზანი იყო საზოგადოებაში პრორუსული განწყობების გაღვივება 

რუსეთის მხარდამჭერ ქვეყნად წარმოჩენის გზით, რომელმაც საქართველო გადაარჩინა თურქულ 

ექსპანსიას. დეკემბერში პრორუსულ ფეისბუქგვერდზე „სტალინი“ და მედიაპლატფორმა „ნიუს 

ფრონტზე“ გავრცელდა იდენტური შინაარსის მასალა, რომლის თანახმადაც, თურქეთის მიერ 

ოკუპირებული მიწები საქართველოს რუსეთის დახმარებით დაუბრუნდა და, შესაბამისად, 

არასწორია რუსეთის ისტორიულ მტრად წარმოჩენა. 

 

საანგარიშო პერიოდში ანტითურქული რიტორიკა განსაკუთრებით გააქტიურდა ჰესების 

მშენებლობის კონტექსტში. რიონის ხეობაში, თურქული კომპანია „ენკას“ მიერ ნამახვანჰესის 

მშენებლობა ანტიდასავლურმა მედიააქტორებმა წარმოაჩინეს, როგორც  თურქეთის მხრიდან 

საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური ექსპანსიის მცდელობა. 

 

ფეისბუქგვერდები „თურქეთი ოკუპანტია“ და „კარდჰუ“ ნამახ-

ვანჰესთან დაკავშირებით აქტიურად ეწეოდნენ ანტითურქულ 

კამპანიას, რომლის მთავარი მიზანი თურქეთის სახით საქარ-

თველოს ისტორიული მტრის ხატის შექმნა იყო. საქართველოს 

ხელისუფლება ეროვნული ინტერესების ღალატსა და თურ-

ქული მხარის ღია მხარდაჭერაში დაადანაშაულა ქსენოფო-

ბიური განწყობებით ცნობილმა და ულტრამემარჯვენე აქტივის-

ტმა დავით ნემსაძემაც. მან საკუთარ ფეისბუქგვერდზე 6 აპრილს 

გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც განაცხადა, რომ რიონის ხეობაში 

ქართველებთან დაპირისპირების მიზნით თურქული სპეც-

დანიშნულების რაზმები შემოიჭრნენ. რიონის ხეობაში თურ-

ქული სპეცდანიშნულების რაზმის შემოყვანა არ დასტურდება. 

გარდა ამისა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 4 

აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც  რიონის 

ხეობაში მართლწესრიგის დასამყარებლად იმყოფებოდნენ 

სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის წარმომადგენლები და 

სწორედ ისინი უზრუნველყოფდნენ უსაფრთხოებას და წეს-

რიგს.  

https://www.facebook.com/1510968955872507/posts/2480184925617567
https://ge.news-front.info/2020/12/05/video-gurjistanis-vilaiethi-philmi/
https://ge.news-front.info/2020/12/05/video-gurjistanis-vilaiethi-philmi/
https://www.facebook.com/StopTurkishOccupation/posts/1314485235613322
https://www.facebook.com/StopTurkishOccupation/posts/1314485235613322
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1067080090485386&id=217114512148619
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118351957008948&id=100065024328980
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/14516
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* * * * 

 

ვიდეომანიპულაცია: თურქული კომპიუტერული თამაში „თურქეთი vs საქართველო - ომის 

სცენარი“ ასახავს თურქეთის მტრულ გეგმებს საქართველოს წინააღმდეგ 

 

რეალობა: ვიდეო კერძო პირის მიერ შექმნილი ანიმაციური შინაარსის მასალაა. ვიდეოს 

პირველწყაროს წარმოადგენს თურქულენოვანი Youtube არხი „Cem Algül.“ ვიდეოში წარ-

მოდგენილია სიმულაციური სცენარი ართვინში მცხოვრები გლეხების მიერ საქართველოს 

საზღვრის გადმოკვეთისა და მაჭახელის ეროვნული პარკიდან ხეების უკანონოდ გატანის 

შესახებ. ვიდეოში ქართული მხარე ითხოვს თურქი გლეხების დასჯას, რაზეც თურქეთი უარს 

აცხადებს. ვიდეოს ავტორი გვთავაზობს სიმულაციურ სცენარს, სადაც შედარებულია 

თურქეთისა და საქართველოს სამხედრო ძალები და განხილულია ომის სცენარი. ვიდეო 

სრულდება საქართველოსა  და თურქეთს შორის გაფორმებული შეთანხმებით, რომლის 

თანახმადაც, ბათუმი მილიარდი დოლარის სანაცვლოდ თურქეთს გადაეცა.  

 

ეს ვიდეო წარმოადგენს კერძო პირის მიერ შექმნილ კონტენტს და, შესაბამისად, მისი, როგორც 

თურქეთის სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიციის გავრცელება, მანიპულაციური შინაარსისაა. 

მაგალითად, ზემოხსენებულ Youtube არხზე ასევე გამოქვეყნებულია სხვა ვიდეოთამაშიც, სადაც 

იგივე ავტორი თამაშის სახით განსხვავებულ სიმულაციურ სცენარს განიხილავს. აქ პოზიტიურ 

ჭრილშია წარმოდგენილი თურქეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, ავღანეთისა და 

თურქმენეთის მიერ ერთობლივი ბლოკის შექმნა. ეს კონტენტი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, 

რომ ვიდეოს ავტორის მიზანი მაღალრეიტინგული გასართობი პლატფორმის შექმნაა. 

 

ეს ვიდეო საქართველოში ანტითურქული გზავნილების წყარო გახდა. 1-ელ აპრილს ვიდეო 

მანიპულაციური შინაარსით გამოქვეყნდა ხაშურის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, 

რამაზ ნოზაძის ფეისბუქგვერდზე. პოსტში აღნიშნულია, რომ ეს არის სცენარი იმ შემთხვევაში, 

თუ თურქეთსა და საქართველოს შორის ომი დაიწყება და წარმოადგენს თურქეთის რეალურ 

ოცნებას საქართველოსთან დაკავშირებით. 5-6 აპრილს ვიდეო ვირუსულად გავრცელდა 

ანტითურქული განწყობებით ცნობილ ფეისბუქგვერდ „აზიმუტსა“ და ფეისბუქპროფილ „Lasha 

Amire“-ზე. ამ გვერდებზე ვიდეოს გარშემო ონლაინ ინტერაქციამ ჯამურად 20,000 მომხმარებელს 

გადააჭარბა.  ფეისბუქგვერდზე  ვიდეოთამაშს დართული აქვს წარწერა: „თურქეთი ოკუპანტია“ 

და ამ თამაშით გაცხადებულია თურქეთის რეალური ინტერესები საქართველოს მიმართ.  

 

                                      

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WMTFCGEAVQw
https://www.youtube.com/watch?v=WMTFCGEAVQw
https://www.youtube.com/watch?v=WMTFCGEAVQw
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1176900326083924&id=100012919036961
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233649911540236&id=172814127623815
https://www.facebook.com/lasha.amire/videos/4534905629869379
https://www.facebook.com/lasha.amire/videos/4534905629869379
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დეზინფორმაცია: ახალქალაქში, ყოფილი 62-ე რუსული სამხედრო ბაზის ადგილზე  თურქული 
სამხედრო ბაზა განთავსდება. 

 
რეალობა: ამ ტერიტორიაზე  2020 წლის 19 სექტემბრიდან ქართველი გმირის, სერჟანტ ზაზა 
ფერაძის სახელობის რეკრუტთა  საბრძოლო მომზადების ცენტრი ფუნქციონირებს. 

 
დეზინფორმაციის პირველწყარო რუსულენოვანი საინფორმაციო სააგენტო „რეალისტის“ 
ფეისბუქგვერდი და ტელეგრამ არხია. 2021 წლის 3 აპრილს სომხურ- და რუსულენოვან 
ტელეგრამ არხსა და ონლაინ მედიაპლატფორმაზე regst.net და ИА Реалист გავრცელდა 
იდენტური შინაარსის დეზინფორმაცია: „ახალქალაქში, ყოფილი 62-ე რუსული სამხედრო ბაზის 
ადგილზე, იგეგმება თურქული სამხედრო ბაზის განთავსება.“ სომხურ მედიაპლატფორმაზე 
გამოქვეყნებულ სტატიაში „ახალქალაქში, შესაძლოა,  თურქული სამხედრო ბაზა განთავსდეს“ 
აღნიშნულია, რომ ახალქალაქში თურქული კომპანიები სამხედრო ბაზას აშენებენ. სააგენტო ამ 
ინფორმაციას რუსულენოვან ტელეგრამ არხ ИА Реалист-ზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით  ავრცელებს. ტელეგრამ პოსტი უთითებს, რომ ინფორმაცია თბილისიდან 
მოიპოვეს, თუმცა წყარო დაკონკრეტებული არ არის.  
 
რეალურად ამ ტერიტორიაზე 2020 წლის 19 სექტემბრიდან ფუნქციონირებს ქართველი 
სამხედრო გმირის, სერჟანტ ზაზა ფერაძის სახელობის რეკრუტთა  საბრძოლო მომზადების 
ცენტრი. იმჟამინდელმა თავდაცვის მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს ცენტრი საზეიმო 
ვითარებაში გახსნა და ხაზი გაუსვა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ობიექტის მნიშვნელობას 
ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისითაც. მინისტრმა ცენტრის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე 250 ობიექტზე ინფრასტრუქტურის განახლების პირობაც დადო. თავდაცვის 
სამინისტროს სტრატკომის განცხადებით, ამ ტერიტორიაზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები 
თავდაცვის ძალებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული განახლების პოლიტიკის ნაწილია. 
შესაბამისად, მტკიცება, რომ ახალქალაქში ყოფილი რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე 
მიმდინარე სამუშაოები თურქული სამხედრო ბაზის განლაგებასთან არის დაკავშირებული,  
რუსულ დეზინფორმაციას  წარმოადგენს. 
 
ამ სიცრუეს 5 აპრილს გამოეხმაურა საქართველოში თურქეთის ელჩი და აღნიშნა, რომ ეს არის 
მავნე დეზინფორმაციის კლასიკური ნიმუში. ელჩის შეფასებით, ეს დეზინფორმაცია მიზნად 
ისახავს ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ საზოგადოებებში ნატოს წინააღმდეგ უარყოფითი 
განწყობების გაღვივებას. სწორედ თურქეთის ელჩის სატელევიზიო განცხადებაზე დაყრდნობით 
სომხურენოვანმა საინფორმაციო სააგენტო „ალიქ მედიამ“ გამოაქვეყნა სტატია „თურქეთი 
ჯავახეთში სამხედრო ძალის გაგზავნას არ აპირებს“. სტატიაში მოცემულია თურქეთის ელჩის 
მიერ TV პირველის ეთერში გაკეთებული განცხადების ფრაგმენტი: „ყარსის ხელშეკრულება არ 
შეწყდება, ბათუმის დაბრუნებას არ მოითხოვს თურქეთი და სამცხე-ჯავახეთში არ გზავნის 
შეიარაღებულ ძალებს - ამ დეზინფორმაციას ავრცელებენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფი 
ჯგუფები, რადგან უნდათ, ხელი შეუშალონ რეგიონის სტაბილურობას. ასეთი არალოგიკური და 
აშკარა ტყუილი არა საქართველოდან, არამედ საზღვარგარეთიდან მოდის“. 

 

         

https://rustavi2.ge/ka/news/176063?fbclid=IwAR1nRicPe8G2yYCDUshH9fXLNdOJOgeJAp8AAeBQBTq_mLffDYpE8vvGkJk
https://www.facebook.com/realtribune/posts/3973765716072017
https://t.me/realtribune/7763
https://t.me/realtribune/7763
https://t.me/realtribune/7763
https://rustavi2.ge/ka/news/176063?fbclid=IwAR1nRicPe8G2yYCDUshH9fXLNdOJOgeJAp8AAeBQBTq_mLffDYpE8vvGkJk
https://rustavi2.ge/ka/news/176063?fbclid=IwAR1nRicPe8G2yYCDUshH9fXLNdOJOgeJAp8AAeBQBTq_mLffDYpE8vvGkJk
https://www.facebook.com/MODSTRATCOM/photos/a.108420437393489/285770682991796/?type=3
https://twitter.com/fcyazgan/status/1378899105552949249?fbclid=IwAR2yF-8vpA_HFe6BxwNP89nLuYpi7n0ZtypZlEb7Zvawhqxo_Dv9n9n-Le4
https://www.youtube.com/watch?v=u_SMBvtRFZM
https://www.aliqmedia.am/2021/03/29/9161/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=u_SMBvtRFZM
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დეზინფორმაცია: საქართველო-რუსეთის საზღვარზე სატვირთო მანქანების მძღოლებს შორის  

კონფლიქტი თურქი მძღოლის მიერ  სომეხი კოლეგის მკვლელობით დასრულდა. 

 

რეალობა: ამ ინციდენტს არც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს და არც  

სომხეთის ოფიციალურ მხარე.  

 
დეზინფორმაციის პირველწყაროა რუსული ტელეკომპანია „360tv.ru“. ეს ინფორმაცია გავრცელ-

და აგრეთვე სომხურ მედიაპლატფორმებზე: panorama.am და lragir.am.  

 

24 მარტს რუსულ ტელეარხ 360tv.ru-ზე გავრცელდა ინფორმაცია საქართველო-რუსეთის 

საზღვარზე  სატვირთო მანქანების მძღოლებს შორის დაპირისპირების შესახებ, რომლის დროსაც 

თურქმა მძღოლმა თითქოსდა სომეხი მძღოლი მოკლა. ეს ინფორმაცია მომდევნო დღეებში 

ფართოდ გავრცელდა სხვადასხვა სომხურ მედიაპლატფორმებზე. მათ შორის, aravot.am-მა 

გამოაქვეყნა სტატია „თურქმა მძღოლმა მოკლა სომეხი რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე“. 

სტატიაში მსჯელობა ისე ვითარდება, თითქოს ინციდენტი ეროვნული შუღლის ნიადაგზე 

მოხდა.  

 

ეს ინციდენტი არ დადასტურებულა არცერთი ოფიციალური მხარის მიერ. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მათ არ მიუღიათ  შეტყობინება ზემო ლარსის საგუშაგოდან 

სატვირთო მანქანების მძღოლებს  შორის დაპირისპირების ან მკვლელობის შესახებ. ამ 

ინფორმაციას გამოეხმაურა სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი ანა ნაღდალიანი, 

რომელმაც განაცხადა, რომ სომხური მხარე დაუკავშირდა საქართველოსა და როსტოვის 

შესაბამის ორგანოებს, თუმცა მათ ინფორმაცია არ დაადასტურეს.   

 

                                            
 

 

 

NATO - დეზინფორმაციული კამპანიის სამიზნე 
 

 

დეზინფორმაციული მედიაკამპანიის მნიშვნელოვანი სამიზნე აღ-

მოჩნდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. ყარაბაღში მხარეებს შორის 

კონფლიქტის  დასრულებისთანავე გაჩნდა ახალი მედიანარატივი, 

რომლის მიხედვითაც, რუსეთი რეგიონში უალტერნატივო ძალაა, 

რომელმაც ომის დასასრულს კავკასიაში სამხედრო კონტინგენტი 

კიდევ უფრო გააფართოვა. ეს ნარატივი NATO-ს დისკრედიტაციას 

ისახავდა მიზნად და ემსახურებოდა საქართველოს ჩრდილოატლან-

ტიკურ ალიანსში გაწევრების სურვილის დაკნინებას. პრორუსული 

მედიასაშუალების „საქართველოსა და მსოფლიოს“ პლატფორმაზე 

https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210324/251255180/MVD-Gruzii-ne-podtverzhdaet-informatsiyu-o-gibeli-dalnoboyschika-na-granitse-s-Rossiey.html
https://360tv.ru/news/proisshestviya/dva-dalnobojschika-podralis-na-granitse-rossii-s-gruziej-odin-iz-nih-pogib/
https://www.panorama.am/am/news/2021/03/24/%D5%A2%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4/2474533
https://www.lragir.am/2021/03/24/629561/
https://360tv.ru/news/proisshestviya/dva-dalnobojschika-podralis-na-granitse-rossii-s-gruziej-odin-iz-nih-pogib/
https://www.aravot.am/2021/03/24/1179423/
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210324/251255180/MVD-Gruzii-ne-podtverzhdaet-informatsiyu-o-gibeli-dalnoboyschika-na-granitse-s-Rossiey.html
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210324/251255180/MVD-Gruzii-ne-podtverzhdaet-informatsiyu-o-gibeli-dalnoboyschika-na-granitse-s-Rossiey.html
https://armeniasputnik.am/society/20210324/26910423/vrac-rusakan-sahmanin-hay-varord-chi-spanvel.html
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გამოქვეყნებულ სტატიაში „ადამიანი, რომელიც ახლა ნატოზე დაიწყებს ლაპარაკს, ქვეყნის 

მტერია!“, NATO-ში ინტეგრაციის სურვილი დაკავშირებულია ეროვნული ინტერესების მიმართ 

მტრობასთან. გარდა ამისა, სტატიაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სწრაფვა ნატოსკენ 

ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველია.  „40 კილომეტრში რუსეთის ჯარი დგას. ლიბერალ პოლიტ-

იკოსებს სურთ, ეს პატარა, ლამაზი ქვეყანა გაანადგურონ, სამხედრო დაპირისპირების 

პოლიგონად აქციონ,“- ვკითხულობთ ამ სტატიაში.1 

 

ანტიდასავლური გზავნილები ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო შესამჩნევი გახდა ჯერ კიდევ 

2020 წლის ნოემბრიდან. პრორუსულმა მედიაპლატფორმამ „საქართველო და მსოფლიო“2 

სტატიაში „პოლიტიკა - ფულის კეთების ინსტრუმენტი საქართველოში“ სომხეთის მარცხი 

პრემიერმინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ლიბერალურ რეფორმებს და ჯორჯ სოროსის ფიგურას 

დაუკავშირა. „სოროსი სიკეთეს არავის  მოუტანს!“ - ვკითხულობთ სტატიაში. გარდა ამისა, 

საგულისხმოა, რომ ყარაბაღის კონფლიქტში სომხეთის მარცხზე აპელირებით პრორუსული 

მედია „საქართველო და მსოფლიო“ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის და ევროკავშირის 

დისკრედიტაციასაც ცდილობს. სტატიაში ნათქვამია, რომ სწორედ სომხეთის მაგალითზე 

დაყრდნობით უნდა თქვას საქართველომ უარი დასავლურ ინსტიტუტებში გაწევრებაზე და 

ნეიტრალიტეტი გამოაცხადოს. გარდა ამისა, პრორუსულმა მედიასაშუალებებმა ყარაბაღის 

კონფლიქტში სომხეთის მარცხი პროევროპულ საგარეო კურსს დაუკავშირეს. ანტიდასავლური 

რიტორიკის მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ასევე „ფერადი რევოლუციების“, როგორც 

ლიბერალური დასავლეთის პროექტის, წარუმატებელ მაგალითებად წარმოჩენა. „ლიბერალური 

პროექტი, სახელად „ფაშინიანის ფერადი რევოლუცია“, სრული კრახით დასრულდა“.3 - 

აღნიშნულია პრორუსულ ონლაინ პლატფორმაზე „თვალსაზრისი“.  გარდა ამისა, ანტიდასავ-

ლური რიტორიკის პარალელურად პრორუსული მედიასაშუალებები ცდილობდნენ რუსეთის 

უპირატესობის ხაზგასმას ყარაბაღის კონფლიქტში და მის წარმოჩენას უძლეველ სახელმწიფოდ. 

ამ შემთხვევაში მიზანი იყო იმის წარმოჩენა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 

შეძლო ყარაბაღის კონფლიქტის დასრულება4 და მხარეების დათანხმება ცეცხლის დაუყოვნებ-

ლივი შეწყვეტის თაობაზე, ევროკავშირისა თუ აშშ-ს დაუხმარებლად. 

 

             

                                                      
1„საქართველო და მსოფლიო“, „ადამიანი, რომელიც ახლა ნატოზე დაიწყებს ლაპარაკს, ქვეყნის მტერია!“, 

24 ნოემბერი, 2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3u6xsHH 
2„ საქართველო და მსოფლიო“, „პოლიტიკა ფულის კეთების ინსტრუმენტი საქართველოში“, 20 ნოემბერი 

2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3cufNUn 
3 „თვალსაზრისი“, “როგორც მოსალოდნელი იყო, პოსტსაბჭოთა კიდევ ერთი ლიბერალური პროექტი 

სახელად „ფაშინიანის ფერადი რევოლუცია“, სრული კრახით დასრულდა”, 12 ნოემბერი 2020, 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3flWgY4 
4 “საქართველო და მსოფლიო“, „არც ნიკოლ ფაშინიანის მეხოტბე ვარ და არც ილჰამ ალიევის 

მგალობელი“, 17 ნოემბერი 2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3fmXxxN 

http://geworld.ge/ge/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-_-%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-_-%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98/
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D-%E1%83%9E/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A-%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AE/
https://bit.ly/3u6xsHH
https://bit.ly/3cufNUn
https://bit.ly/3flWgY4
https://bit.ly/3fmXxxN


 

11 

gverdi 

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო არსებული ანტიდასავლური გზავნილები 

ონლაინ მედიაში 
 

 აზერბაიჯანის გამარჯვება ყარაბაღის კონფლიქტში დაკავშირებულია მის 

ცენტრალიზებულ მმართველობას, ძლიერ პრეზიდენტსა და არალიბერალურ კურსთან 

(ეს ნარატივი გაავრცელა ფეისბუქგვერდზე „მსოფლიო საოჯახო კონგრესი“ ულტრა-

მემარჯვენე ლიდერმა ლევან ვასაძემ 2020 წლის 16 დეკემბერს). 

 პუტინმა შეძლო ყარაბაღის კონფლიქტის დასრულება და მხარეების დათანხმება ცეცხლის 

დაუყოვნებლივ შეწყვეტაზე მიმდინარე პროცესებში ევროკავშირისა და აშშ-ს 

ჩაურევლად; მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში მშვიდობის დამყარებისთვის  რუსეთის 

პრეზიდენტს ნობელის პრემია ეკუთვნის (ეს გზავნილები გავრცელდა პრორუსულ 

მედიაპლატფორმაზე „საქართველო და მსოფლიო“  2020 წლის 17  და 3 ნოემბერს).  

 სომეხთა და აზერბაიჯანელთა შერიგება და მითუმეტეს „ერთ ჭერქვეშ” მშვიდობიანი 

ცხოვრება, პრაქტიკულად გამორიცხულია; თუმცა, სადაც რუსეთის სამშვიდობო ძალები 

შევიდნენ და დგანან, იმ ქალაქებსა თუ რაიონებში აღარ ისვრიან (ამ გზავნილის წყაროა 

პრორუსული მედიაპლატფორმა „საქართველო და მსოფლიო“, 2020 წლის 17 ნოემბერი). 

 ყარაბაღის კონფლიქტში სომხეთის მარცხი დაკავშირებულია მის დასავლურ კურსთან და 

ლიბერალურ „დიქტატურასთან“ (ეს ნარატივი 2020 წლის 12 ნოემბერს გავრცელდა 

ონლაინ პლატფორმაზე „თვალსაზრისი“ და აგრეთვე პრორუსულ მედიაპლატფორმაზე 

„საქართველო და მსოფლიო“  2020 წლის 3 ნოემბერს).  

 

 

ანტითურქული გზავნილები ონლაინ მედიაში 
 

 თურქეთი საქართველოს ისტორიული მტერია და მისგან  საქართველოს ვერც ნატო 

დაიცავს და ვერც ევროკავშირი. თურქეთისგან მომდინარე საფრთხეების განეიტრალება 

კი საქართველოსთვის მხოლოდ რუსეთს შეუძლია (ეს ნარატივი გავრცელდა პრორუსულ 

მედიაპლატფორმაზე „ნიუს ფრონტი“ 2020 წლის 5 დეკემბერს  და ფეისბუქგვერდზე 

„სტალინი“ 2020 წლის 8 დეკემბერს). 

 ნამახვანჰესის საკითხი ამჟღავნებს საქართველოს გენეტიკური მტრის, თურქეთის 

ექსპანსიონიზმს და საქმე გვაქვს ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატთან (ეს 

ნარატივი გავრცელდა ფეისბუქგვერდებზე „თურქეთი ოკუპანტია“ 2021 წლის 24 მაისს და 

„აზიმუტი“ 2021 წლის 6 აპრილს). 

 თურქეთი საქართველოს დამპყრობელია, რომელმაც ახალი საზღვარი გაავლო რიონის 

ხეობაში (ეს ნარატივი გავრცელდა ფეისბუქგვერდზე „თურქეთი ოკუპანტია“ 2021 წლის 9 

აპრილს).  

                               

 
 

https://www.facebook.com/wcf10/posts/1318376031860919
http://geworld.ge/ge/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A-%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AE/
file:///C:/Users/DRI-1/Downloads/მთიანი%20ყარაბაღის%20კონფლიქტში%20მშვიდობის%20დამყარებისთვის,%20%20რუსეთის%20პრეზიდენტს%20ნობელის%20პრემია%20ეკუთვნის
http://geworld.ge/ge/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A-%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AE/
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D-%E1%83%9E/
http://geworld.ge/ge/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-_-%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98/
https://ge.news-front.info/2020/12/05/video-gurjistanis-vilaiethi-philmi/
https://www.facebook.com/1510968955872507/posts/2480184925617567
https://www.facebook.com/StopTurkishOccupation
https://www.facebook.com/Azimut%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98-172814127623815
https://www.facebook.com/StopTurkishOccupation
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4. socialur da onlian mediaSi gavrcelebuli 

armenofobiuli narativebi 
 

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ფონზე, დეზინფორმაციული კამპანიის ფარგლებში  შესამჩნევი 

გახდა არმენოფობიული რიტორიკის გააქტიურება. ამ მიმართულებით ერთგვარ ტენდენციად 

ჩამოყალიბდა ეთნიკურ ნიადაგზე, შუღლის გაღვივების მცდელობები და ცხელი კერების შექმნა 

ეთნიკურად სომხებით დასახლებულ საქართველოს რეგიონებში. იანვარში არმენოფობიული 

მედიაპლატფორმების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ახალი წლის საღამოს ეთნიკურად 

სომეხი მოსახლეობის მიერ ჯავახეთში, ყარაბაღის კონფლიქტში მებრძოლი მათი თანა-

მემამულეებისადმი მიძღვნილი სიმბოლური ცერემონიალი.  არმენოფობიული განწყობებით 

ცნობილ ქართულენოვან ვებგვერდზე „კავკაზპლუსი“ ეს ფაქტი შეფასდა, სეპარატისტულ ღონის-

ძიებად, ხოლო მასში მონაწილე ეთნიკურად სომხები მოხსენიებულნი არიან, „ტერორისტებად“ 

და „სეპარატისტებად“. 

 

თებერვალში არმენოფობიული კამპანიის სამიზნე გახდა საქველმოქმედო ფონდი „ჯავახეთი 

სომხების გვერდით“, რომლის ახალი ფილიალი ნინოწმინდაში 25 თებერვალს საზეიმო ვითარ-

ებაში გაიხსნა. ამ ფაქტს, არმენოფობიული განწყობებით ცნობილი ონლაინ მედიაპლატფორმა 
5კავკაზპლუსი  გამოეხმაურა და ფონდი მოიხსენია „სეპარატისტულ პროექტად“, რომლის მი-

ზანიცაა საქართველოს წინააღმდეგ სომხეთის აგრესიის დაკანონება „ყარაბაღის სცენარით“. 

თუმცა, ფონდის დამფუძნებლების განცხადებით, „ფონდი შექმნილია საქველმოქმედო მიზ-

ნებისთვის, რათა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონმა თანადგომა გაუწიოს ჯავახეთის, ყარაბაღის და 

სომხეთის მოქალაქეებს“. 

 

 
          წყარო: tv9news.ge 

 

სხვადასხვა მედიაპლატფორმებზე არმენოფობიული განწყობების გაღვივების მიზნით მასობ-

რივად გავრცელდა დეზინფორმაცია 3,000 სომხის აფხაზეთში ჩასახლების თაობაზე.  

ფეისბუქჯგუფებში „აფხაზთა კრება“, „დევნილები დევნილებისთვის“ და „სახალხო ეროვნული 

მოძრაობა“  ზიარდებოდა საინფორმაციო მასალა აფხაზეთში სომხების მასობრივი ჩასახლების 

თაობაზე. აფხაზეთში  3-4 ათასი ყარაბაღელი სომხის ჩასახლების თაობაზე ინფორმაცია აზერ-

                                                      
5„კავკაზპლუსი“, „არის თუ არა სეპარატისტული ფონდი „ჯავახი სომხების გვერდით“ საფრთხე 

საქართველოს უსაფრთხოებისთვის?!“, 27 თებერვალი 2021, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2NZhWOf 

https://t.me/jvkhk1/73
http://ge.kavkazplus.com/news.php?id=35365#.YLPUcqgzbIU
https://t.me/jvkhk1/135
http://ge.kavkazplus.com/news.php?id=36366#.YFRnz68zbIU
https://tv9news.ge/ka/akhali-ambebi/sazogadoeba/article/25567--javakhethi-somkhebthan-erthad-aris-ninotsmindashi-saqvelmoqmedo-fondis-filiali-gaikhsna
file:///C:/Users/DRI-1/Desktop/ყარაბაღი/tv9news.ge
https://www.facebook.com/groups/1381650895459985/permalink/2616291828662546
https://www.facebook.com/groups/707402402981532/permalink/1602960733425690
https://www.facebook.com/groups/1727194944255657/permalink/2474655536176257
https://www.facebook.com/groups/1727194944255657/permalink/2474655536176257
https://bit.ly/2NZhWOf
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ბაიჯანულმა მედიაპლატფორმამაც (day.az) გაავრცელა რუსულენოვან საინფორმაციო პორტალ 

smi6.ru დაყრდნობით. ეს ინფორმაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა სხვადასხვა 

წყაროებზე დაყრდნობით შეისწავლა და დაადგინა, რომ იგი არ შეესაბამება რეალობას და 

დეზინფორმაციას წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ პერიოდში კოვიდ19 პანდემიის გამო 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი სომხეთთან ჩაკეტილი იყო და ათასობით სომეხი მოქა-

ლაქე საქართველოს  საზღვარს ვერ გადმოკვეთდა. 

 

 
 

 

 

5. socialur mediaSi gavrcelebuli 

antiazerbaijanuli narativebi 
 

მთიან ყარაბაღში სამხედრო დაპირისპირების ფონზე საქართველოში პრორუსულმა მედიამ 

ანტიაზერბაიჯანული მედიაგზავნილები გაააქტიურა. რუსულენოვან მედიაპლატფორმებსა და 

სოციალურ ქსელებში შესამჩნევი იყო აზერბაიჯანისგან მტრის ხატის შექმნის მცდელობა.  

 

დეზინფორმაციულ პლაკატებს „მარნეული აზერბაიჯანის ტერიტორიული ერთეულია, სახელ-

წოდებით „ბორჩალო“ მაღალი ონლაინ ინტერაქცია მოჰყვა. დეზინფორმაციული პლაკატები 

სომხურ  და რუსულენოვან ტელეგრამ არხებზე და ონლაინ მედიაპლატფორმებზე kentron.am, 

MAMUL.am.ru და Hay mtorum გავრცელდა. ამ  დეზინფორმაციის პირველწყაროს წარმოადგენდა 

რუსულენოვანი საინფორმაციო პლატფორმა АЗЕРБАЙДЖАН online. რეგიონში არსებული 

დაძაბულობის ფონზე მსგავსი ტიპის დეზინფორმაციული ნარატივების გავრცელება და 

საქართველოს სტრატეგიული მოკავშირისა და მეზობელი ქვეყნის, აზერბაიჯანისგან მტრის 

ხატის შექმნა რუსული დეზინფორმაციული კამპანიის სახიფათო გზავნილია. მნიშვნელოვანი 

ტენდენციაა, რომ ყალბი ამბები, რომლებიც ეთნიკური შუღლის გაღვივებას უწყობს ხელს, 

ძირითადად არა სომხურ ან აზერბაიჯანულ, არამედ რუსულ ენაზე ვრცელდება.  

 

                                               

Пропагандистские 

плакаты, 

распространённые 

азербайджанскими 

ресурсами. 

Армения, 

Иран, 

Ирак, 

Грузия. 

Россия. Кто следующий? 

https://news.day.az/politics/1288068.html?fbclid=IwAR0WERu0Y51fQWRtiYH2fGiKtT0rcVFadgN8bG1G7sf1Uh_XSvRjMko8sc8
http://www.democracyresearch.org/files/97%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%20(%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%20%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98)05.04.21.pdf
http://www.democracyresearch.org/files/97%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%20(%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%20%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98)05.04.21.pdf
http://www.democracyresearch.org/files/97%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%20(%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%20%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98)05.04.21.pdf
https://kentron.am/am/news/200686
file:///C:/Users/DRI-1/Desktop/ყარაბაღი/200686%3ffbclid=IwAR3ofKWLKj4fyozQdRbEj5kNRV_U4F68d3M2Ljl7zSmHiDHXNnAUEMkQ6KY
https://t.me/hmtorum/7468?fbclid=IwAR3qep2x-oYn9GcldtvBxCngugZGWoV45Gpwclf0CiHVN7eF6jZNwDOYG5Y
https://vk.com/wall-23232544_4244222?fbclid=IwAR2ExWED5rW6pESbJgmNuOV3MkZSSLz0Fspp0B9TpjvGShT5Mp_7PBs2FW0
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იანვარში, სომხურ ტელეგრამ არხებსა და მედიაპლატფორმებზე შესამჩნევად გააქტიურდა 

ანტიაზერბაიჯანული დეზინფორმაცია, რომელიც საქართველოსთან იყო დაკავშირებული. კონ-

კრეტულად კი, რამდენჯერმე გავრცელდა დეზინფორმაცია მარნეულში ეთნიკურ ნიადაგზე 

მომხდარი დაპირისპირებების შესახებ ეთნიკურად სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის.  

 

10 იანვარს სომხურენოვანმა ტელეგრამ არხმა Mediaport-მა გაავრცელა დეზინფორმაცია 

მარნეულში სომხურ სატვირთო მანქანებზე აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების თავდასხმის 

შესახებ.  

 

25 იანვარს სომხურენოვან მედიაპლატფორმაზე yerevan.today გავრცელდა დეზინფორმაცია 

მარნეულში სომხურ სატვირთო მანქანებზე აზერბაიჯანელების თავდასხმის ფაქტზე. ამ ფაქტს 

მყისიერად გამოეხმაურა საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის საელჩო. მათ მიერ 

გავრცელებულ განაცხადში აღნიშნულია, რომ ინციდენტს ადგილი ჰქონდა ფონიჭალაში და არა 

მარნეულში. გარდა ამისა, არც თავდამსხმელთა ეთნიკური მიკუთვნებულობაა ცნობილი. 

მედიამონიტორინგის ფარგლებში ორივე შემთხვევა დეტალურად შეისწავლა დემოკრატიის 

კვლევის ინსტიტუტმა. სხვადასხვა წყაროების გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ორივე 

შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა დეზინფორმაციული ნარატივების გავრცელებას.6 

                                                       

 
 

საანგარიშო პერიოდში ერთგვარ ტენდენციად გამოიკვეთა ულტრამემარჯვენე ძალების მხრიდან  

რელიგიურ და ეთნიკურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობები ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელ და ქართველ მოსახლეობას შორის. ამ მხრივ ყურადსაღებია მათი ქსელური 

დეზინფორმაციული მედიაკამპანია 2021 წლის 27 იანვარს  გაგის ციხესიმაგრეზე აღმართული 

ჯვრის ქურდობასა და 16 მაისს დმანისში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირ-

ებით.  

 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფები და მედიაპლატფორმები ცდილობდნენ, დმანისში დაპირისპირება 

ანტიაზერბაიჯანული განწყობების  გასაღვივებლად გამოეყენებინათ. კონფლიქტს ადგილიდან 

აშუქებდა ულტრანაციონალისტური მედია „ალტ-ინფო“. ალტ-ინფომ ეს ინციდენტი შეაფასა, 

როგორც პროვოკაცია  ეთნიკური აზერბაიჯანელების მხრიდან.  

 

                                                      
6 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, „სოციალური მედიის მონიტორინგის ანგარიში (დეკემბერი 2020 წ. 

- იანვარი 2021 წ.), ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3vA9iq7 

 

https://t.me/mediaport2020/2439?fbclid=IwAR2xC2NJ4I2AqMdgUTcbUooXXctMhOW1ZeMUL_l0dTOwygEFP38k56nO7Xs
https://yerevan.today/all/society/74841/tourqery-marneouloum-djardouxourd-en-arel-hayastan-ekogh-30-ic-aveli-bernatar
https://www.facebook.com/ArmEmbGeorgia/posts/1939128782896388
https://www.youtube.com/watch?v=WMow-WJHFGA
https://bit.ly/3vA9iq7
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ულტრამემარჯვენე ფეისბუქგვერდები „კარდჰუ“, “პატრიოტული გვერდი“ და „დიდება ერს - 

სიკვდილი მტერს“ კი ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები აღჭურ-

ვილნი იყვნენ სხვადასხვა ცივი იარაღით, უროებით, ქვებით და გამოირჩეოდნენ აგრესიით 

ქართველების მიმართ. დმანისში მომხდარი დაპირისპირების გარშემო მკვეთრად ეთნონაციო-

ნალისტური გზავნილებით გამორჩეოდა ფეისბუქგვერდები: „ფაქტები“, და “Georgian Page” . მათი 

რიტორიკის თანახმად, „საქართველო, უპირველეს ყოვლისა, ეკუთვნის ქართველებს და ყველა 

სხვა ეროვნების წარმომადგენელი მხოლოდ სტუმარია“. სოციალური ქსელი მხარდამჭერთა 

მობილიზაციის მიზნით აქტიურად გამოიყენა ულტრანაციონალისტურმა ჯგუფმა ქართულმა 

ძალამ. მათ ფეისბუქგვერდზე გამოაქვეყნეს ინფორმაცია, თითქოს დმანისში ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელებს საპროტესტო აქციაზე უერთდებოდნენ მარნეულში მცხოვრები აზერბაიჯან-

ელები. ამ მოტივით კი გაერთიანებისა და სვანების მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს ეთნიკურად 

ქართულ მოსახლეობას.  
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იანვარს, გაგის ციხესიმაგრეზე აღმართული ჯვრის ქურდობის ინციდენტთან დაკავშირებითაც. 

ამ ფაქტზე მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას წინ უსწრებდა  

მიწის დამუშავების ნიადაგზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე ქესალოში ეთნიკ-

ურად აზერბაიჯანელ საქართველოს მოქალაქეებსა და ადგილობრივ ეპარქიას შორის 

დაპირისპირების ფაქტები.  ულტრანაციონალისტურმა მედია „ალტ-ინფომ“ ინციდენტში ბრალი 

დასდო ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს. მარნეულში ჯვრის ხელახლა აღმართვის პროცესში 

უშუალოდ ჩაერთნენ ულტრამემარჯვენე ჯგუფების „ქართული მარშის“ და „ქართული იდეის“ 

ლიდერები. მათ მიერ გამოქვეყნებულ პოსტებში იგრძნობოდა ანტიაზერბაიჯანული განწყობები, 

ხოლო კომენტარების ველში შესამჩნევი იყო ეთნონაციონალისტური, რელიგიური 

ექსტრემიზმისა და მუქარის შემცველი გზავნილები. 

 

 

 

5. mediamonitoringis ZiriTadi mignebebi 
 

 ტენდენციად გამოიკვეთა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი საქართველოში, პრო-

რუსული მედიასაშუალებების მხრიდან გამოყენებულ იქნა მანიპულაციური, ყალბი  

კონტენტის შესაქმნელად და  პრორუსული გზავნილების გასავრცელებლად. 

 საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფები მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს წარმოაჩენენ 

რეგიონში ლიბერალური დასავლეთის მარცხად და ამ გზით ცდილობენ ევროატლან-

ტიკური ინსტიტუტების დისკრედიტაციას. 

 

 ეთნონაციონალისტური მედიაკამპანიის ტენდენციები, მისი შინაარსობრივი მახასი-

ათებლებიდან გამომდინარე, არაერთგვაროვანია. თუკი თურქეთისა და აზერბაიჯანის 

წინააღმდეგ მიმართულ ძირითად დეზინფორმაციულ ნარატივს მათი ოკუპანტ ქვეყნად 

წარმოჩენა წარმოადგენს, სომხეთთან მიმართებაში არმენოფობიული განწყობების 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1081493849044010&id=217114512148619
https://www.facebook.com/PatriotuliGverdi/
https://www.facebook.com/groups/477749082577955/permalink/1469665016719685
https://www.facebook.com/groups/477749082577955/permalink/1469665016719685
https://www.facebook.com/392254511421380/posts/811594062820754
https://www.facebook.com/392254511421380/posts/811347522845408
https://www.facebook.com/267579327040357/posts/1178560305942250
https://www.facebook.com/267579327040357/posts/1178560305942250
https://www.facebook.com/359561074407687/photos/a.493765680987225/1339603239736794/
https://www.youtube.com/watch?v=9v2ex53xtIk
https://www.facebook.com/359561074407687/videos/430084324709355
https://www.facebook.com/watch/live/?v=336248010899786&ref=watch_permalink
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გაღვივების ინსტრუმენტად გამოყენებულია მკვეთრად შოვინისტური და ქსენოფობიური 

გზავნილები. 

 

 მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ფონზე გააქტიურდა არმენოფობიული და ანტი-

აზერბაიჯანული მედიაკამპანია. ამ მიმართულებით ერთგვარ ტენდენციად ჩამოყალიბდა 

ეთნიკურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობები და ცხელი კერების შექმნა 

ეთნიკური უმცირესობებით დაკომპლექტებულ საქართველოს რეგიონებში. 

 რუსულ და აზერბაიჯანულენოვან მედიაპლატფორმებსა და თუ სოციალურ ქსელებში 

შესამჩნევი იყო საქართველოსთვის აზერბაიჯანის სახით მტრის ხატის შექმნის მცდელობ-

ები და ამ მიმართულებით სხვადასხვა დეზინფორმაციის გავრცელება. 

 ტენდენციად გამოიკვეთა ულტრამემარჯვენე ძალების მხრიდან  ეთნიკურად აზერ-

ბაიჯანელ და ქართველ მოსახლეობას შორის რელიგიურ და ეთნიკურ ნიადაგზე შუღლის 

გაღვივების მცდელობები. 
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