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შესავალი 

 

დეზინფორმაციული გზავნილები პანდემიასთან ბრძოლის პროცესში მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციისა და ეროვნული ჯანდაცვის სისტემებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ონლაინ 

სამყაროში კოვიდ 19 პანდემიის გარშემო ყალბი ამბებისა და კონსპირაციული თეორიების 

გავრცელების სიხშირე იმდენად მაღალია, რომ ალტერნატიულ რეალობას ქმნის. შესაბამისად, 

გართულდა ზღვარის გავლება გამიზნულ ცრუ პროპაგანდასა და სინამდვილეს შორის.  

სოციალური მედია და სხვა მასობრივი კომუნიკაციები ხელსაყრელი პლატფორმა აღმოჩნდა 

დეზინფორმაციული კამპანიისა და პროპაგანდის საწარმოებლად. წინამდებარე ანგარიში 

წარმოადგენს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის (DRI) მიერ განხორციელებული სოციალური 

მედიის მონიტორინგის შედეგს, რომელშიც გაანალიზებულია 2020 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში 

კოვიდ 19-ის პანდემიის ფონზე დეზინფორმაციის გამავრცელებელი მედია საშუალებების 

გზავნილები და შესწავლილია მათი მანიპულაციური დისკურსის ძირითადი ტენდენციები. 

ანალიზი ეყრდნობა ფეისბუქ გვერდების მონაცემებს (სტატუსებს და ფოტო-ვიდეო 

ვიზუალიზაციას). 

საერთო ჯამში, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა კოვიდ 19-თან დაკავშირებული სტიგმების, 

დეზინფორმაციისა და კონსპირაციული თეორიების 785 შემთხვევა გამოავლინა 15 ვებგვერდსა 

და 10 ფეისბუქ გვერდზე. ყალბი ამბებითა და კონსპირაციული თეორიებით აღსავსე ინფოდემია1 

კორონა ვირუსის მკურნალობის დაუსაბუთებელ მეთოდებს და ვირუსის წარმოშობის საკითხებს 

ეხებოდა.  

ძირითადი დაკვირვების სახით შეიძლება ითქვას, რომ დეზინფორმაციული კამპანიის ერთ-

ერთი ძირითადი სამიზნე კოვიდ 19-ის ექსპერიმენტული ვაქცინებია. აღნიშნული საკითხი დიდი 

ბრიტანეთის მთავრობის კომუნიკაციების ცენტრმა (GCHQ) შეისწავლა. მათი დასკვნით, Covid 19-

ის ვაქცინების შესახებ დეზინფორმაციის მთავარ პირველწყაროს რუსეთი წარმოადგენს.  

აქტიური პრორუსული კამპანია რუსული ვაქცინის „Sputnik V“-ს გარშემო საქართველოშიც 

მიმდინარეობდა. ასევე, ვრცელდებოდა ანტიდასავლური შინაარსის კონსპირაციული თეორიები 

ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ვირუსის ლაბორატორიაში ხელოვნურად შექმნის და 

Microsoft-ის დამფუძნებლის ბილ გეითსის მიერ ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მსოფლიო 

მოსახლეობის კონტროლის მექანიზმად გამოყენების შესახებ. კოვიდ 19-ის ვირუსთან 

დაკავშირებით გავრცელებული ჭარბი ინფორმაციები მოიცავს დეზინფორმაციებს 

მკურნალობის არაზუსტი მეთოდების, გადადების გზებისა და წარმოშობის შესახებ. ასევე, 

აქტიურად მიმდინარეობდა ვაქცინაციის სამომავლო პროცესის მადისკრედიტირებელი კამპანია. 

მედიამონიტორინგის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ კოვიდ 19-ის პანდემიასთან დაკავშირებულ 

დეზინფორმაციულ მედიაკამპანიას ქსელური ხასიათი აქვს. იგი მიზანმიმართულად ქმნის ყალბ, 

მანიპულაციურ კონტენტს, რაც მნიშვნელოვანი ზიანის მომტანია, ვინაიდან საზოგადოებაში 

გაურკვევლობასა და შიშს ნერგავს. 

 
1 ინფოდემია - ინფორმაციის ჭარბი მიწოდება, რასაც თან ახლავს ყალბი ამბების და კონსპირაციული 

თეორიების გავრცელება. 

https://www.thetimes.co.uk/article/gchq-in-cyberwar-on-anti-vaccine-propaganda-mcjgjhmb2


 
 

1. მეთოდოლოგიური ჩარჩო 

 

მედიამონიტორინგი მოიცავს, როგორც რაოდენობრივ, ასევე თვისობრივ მონაცემებს. მასში 

გაანალიზებულია კოვიდ 19 პანდემიასთან დაკავშირებული დეზინფორმაციული კამპანიის 

ძირითადი გზავნილები ონლაინ მედია კონტექსტში. ანგარიშში თემატური ტიპოლოგიის გზით 

არის დაჯგუფებული კორონავირუსთან დაკავშირებული საინფორმაციო და ვიზუალური 

მასალა. 

ანგარიშის მიზანია, კორონავირუსის პანდემიის ფონზე დეზინფორმაციის გამავრცელებელი 

მედია საშუალებების მთავარი გზავნილების იდენტიფიცირება და საზოგადოების ინფორმირება 

ინფოდემიის დისკურსის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ. ტენდენციური გზავნილების 

საიდენტიფიკაციოდ, საკვლევ ობიექტებად ის ფეისბუქ გვერდები და მედია საშუალებები 

განვსაზღვრეთ, რომელთა მომხმარებლებიც მაღალი ონლაინ ინტერაქციით გამოირჩევიან. 

დეზინფორმაციული კამპანიის ფართო სპექტრში გაანალიზების მიზნით, განსხვავებული 

სარედაქციო პოლიტიკისა და კონტექსტის მქონე მედია საშუალებები შევარჩიეთ. 

დეზინფორმაციის გავრცელების სიხშირისა და პირველწყაროების იდენტიფიცირებისთვის 

ფეისბუქის ანალიტიკური ხელსაწყო CrowdTangle გამოვიყენეთ. 

შესწავლილი დეზინფორმაცია შინაარსობრივი მახასიათებლების მიხედვით ორ ძირითად 

ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: ანტიდასავლური გზავნილები და კონსპირაციულ/ 

პროპაგანდისტული გზავნილები. 

 

პოსტებზე ინტერაქციის რაოდენობა 

 

ნარატივი სტატუსების 

და 

სტატიების 

რაოდენობა 

გაზიარების 

რაოდენობა 

კომენტარების 

რაოდენობა 

სხვა ტიპის 

რეაქციები 

ჯამური 

ინტერაქცია 

ანტიდასავლური 

გზავნილები 

405 1000 1300 1 375 3675 

კონსპირაციული/ 

პროპაგანდისტული 

გზავნილები 

380 775 1042 1022 2839 



 
 

პოსტებზე ინტერაქციის პროცენტული მახასიათებლები პოსტების ტიპოლოგიის პროცენტული მახასიათებელი 

  

 

მედიამონიტორინგის ფარგლებში შერჩეულ საკვლევ ობიექტებზე განთავსებული პოსტების 

ნახევარზე მეტი - 66% წარმოდგენილი იყო ტექსტური მასალის (სტატუსი, სტატია) სახით, ვიდეო 

კონტენტი მოიცავდა 24%-ს, ხოლო ფოტოები 10%-ს შეადგენდა. შესწავლილი პოსტების ჯამურმა 

ინტერაქციამ გამოავლინა, რომ ყველაზე მაღალი რეიტინგით ანტიდასავლური შინაარსის მქონე 

პოსტები გამოირჩეოდა. 

მონიტორინგის ფარგლებში საკვლევ ობიექტებად შეირჩა როგორც პრორუსული, აგრეთვე 

მკვეთრად კონსერვატიული, ანტილიბერალური მედია საშუალებები. ჩვენი ყურადღების ცენტრში 

აღმოჩნდა ასევე ისეთი ქართული ონლაინ გამოცემები, რომელთა მეშვეობითაც ყველაზე ხშირად 

ვრცელდებოდა დეზინფორმაციები კოვიდ 19-ზე.  

 

მონიტორინგის ფარგლებში საკვლევ ობიექტად შერჩეული ონლაინ მედია გამოცემები:  

1 საქართველო და მსოფლიო 
http://geworld.ge/ge/ 

 

2 საქინფორმი 
http://saqinform.ge/ 
 

3 სპუტნიკ საქართველო 
https://sputnik-georgia.com/ 
 

4 ალტ-ინფო 
https://alt-info.com/ 

 

5 abcnews 
http://abcnews.com.ge/ 

 

6 თვალსაზრისი 
https://tvalsazrisi.ge/ 

 

7 News-Front Georgia 
https://ge.news-front.info/ 
 

8 ალია 
https://www.alia.ge/ 

 

9 For.ge https://for.ge/ 

ანტიდასავლური გზავნილები 

 
კონსპირაციული/პროპაგანდისტული 

54% 46% 

დეზინფორმაციული  
ნარატივები 

სტატუსი ფოტო ვიდეო 

66% 

24% 

 
10% 

პოსტების ტიპები 

http://geworld.ge/ge/
http://saqinform.ge/
https://sputnik-georgia.com/
https://alt-info.com/
http://abcnews.com.ge/
https://tvalsazrisi.ge/
https://ge.news-front.info/
https://www.alia.ge/
https://for.ge/


 
 

 

10 qartuliazri.reportiori.ge 
http://qartuliazri.reportiori.ge/ 

 

11 exclusivenews.ge 
http://www.exclusivenews.ge/ 
 

12 ჰოთ ნიუსი 
http://hotnews.ge/index.php/en/ 

 

13 ინფო-ფოსტალიონი 
https://www.infopostalioni.com/ 

 

14 presa.ge 
https://presa.ge/?m=world&AID=80719 

 

15 readtime.ge 
http://readtime.ge/ 
 

 

მონიტორინგის ფარგლებში საკვლევ ობიექტებად შერჩეული ფეისბუქ გვერდები:   

 

1 
კორონავირუსი/covid 19 ერთად 

დავამარცხოთ 
https://cutt.ly/UhwzUrL 

2 სტალინი 
https://cutt.ly/9hwzlRQ 

 

3 საქართველოსთვის 
https://cutt.ly/YhwxqsK 

 

4 გზა ქრისტესკენ 
https://cutt.ly/YhwxiKP 

 

5 საერთო სახალხო მოძრაობა 
https://cutt.ly/Vhwz1kz 

 

6 კორონა მაფია 
https://cutt.ly/HhwzXYb 
 

7 პოლიტიკანო 
https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia 

 

8 ქართული ყირამალა 
https://cutt.ly/0hwxQKL 

 

9 დედაქალაქი 
https://www.facebook.com/dedakalaki 

 

10 საერთო გაზეთი 
https://www.facebook.com/saertogazeti.ge 
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https://www.facebook.com/saertogazeti.ge


 
 

2. დეზინფორმაციული კამპანიის ანტიდასავლური გზავნილები კოვიდ 

19 პანდემიის ფონზე 

 

კოვიდ 19-ის მსოფლიო პანდემიად გამოცხადების პარალელურად, ონლაინ მედიაში არაერთი 

ანტიდასავლური გზავნილების მქონე კონსპირაციული თეორიები და ყალბი ამბები გავრცელდა. 

დეზინფორმაციული კამპანიის მნიშვნელოვან სამიზნედ იქცა ერთი მხრივ, ვაქცინაზე მომუშავე 

დასავლური კომპანიები, ხოლო მეორე მხრივ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. გარდა ამისა, 

გააქტიურდა ანტივაქსერული2 კამპანიაც. 

დეზინფორმაციული კამპანიის ძირითადი მიზანი მოსახლეობაში დასავლური კომპანიებისა და 

ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობის დათესვა იყო. სწორედ ამ მიმართულებით იქმნებოდა და 

ვრცელდებოდა ყალბი ამბები. დეზინფორმაციული კამპანიის სამიზნე აღმოჩნდნენ დასავლეთის 

წამყვანი ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემები და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. 

დეზინფორმაციული კამპანიის თანახმად, კორონავირუსი გამოგონილია ფარმაცევტული 

კომპანიების მიერ, მილიარდიანი მოგების მიზნით. საგულისხმოა, რომ დასავლური 

ფარმაცევტული კომპანიები და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ანტივაქსერული ჯგუფების 

მიერ აღიქმებიან, როგორც ლიბერალური, მათთვის მტრული იდეოლოგიის გამტარი ძალები. 

სწორედ ამიტომ, ისინი სკეპტიკურად აფასებენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ქმედებებს და 

შესაბამისად, უნდობლობას უცხადებენ პანდემიას. დეზინფორმაციულმა კამპანიამ ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის წინააღმდეგ იმდენად მასშტაბური ხასიათი მიიღო, რომ ინფოდემიის 

წინააღმდეგ ბრძოლაში საჭირო გახდა დიდი მედია და ტექნოლოგიური კომპანიების გააქტიურება. 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დირექტორმა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე 15 

თებერვალს განცხადა, რომ ყალბი ამბების წინააღმდეგ საბრძოლველად თანამშრომლობა დაიწყეს 

ისეთ მედია კომპანიებთან, როგორებიც არის: Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok, 

YouTube და სხვები. 

 

2.1. ძირითადი ანტიდასავლური გზავნილები კორონავირუსის შესახებ: 

• ვირუსის გავრცელების თანმხლები პროცესია დასავლური ფარმაცევტული კომპანიების მიერ 

იძულებითი ვაქცინაცია, რაც ერთი მხრივ, ემსახურება მოსახლეობის მასობრივ კონტროლს, ხოლო 

მეორე მხრივ, მილიარდიანი ფინანსური მოგების ნახვას 

• ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გაურიგდა დასავლურ ფარმაცევტულ კომპანიებს 

ფინანსური მოგების ნახვის მიზნით და რეალურად პანდემია არ არსებობს  

 

2.2. ფარმაცევტული კომპანიები და ანტივაქსერული დისკურსი 

 

2 ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც ვაქცინების ეფექტიანობას და სანდოობას ეჭვქვეშ აყენებენ და არ სცნობენ 

ვაქცინების საჭიროებას. გარდა ამისა, ავრცელებენ სხვადასხვა კონსპირაციულ თეორიებს ვაქცინის 

საწინააღმდეგოდ. 

 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30565992.html


 
 

სოციალურ ქსელ ფეისბუქში კორონავირუსთან დაკავშირებული არაერთი კონსპირაციული 

თეორია და დეზინფორმაცია გავრცელდა, რომლის თანახმადაც, პანდემია კარგად დაგეგმილი 

აფიორაა და ემსახურება ფარმაცევტული კომპანიების გამდიდრებას. საქართველოში 

ანტივაქსერული ჯგუფების მიერ ამ მიმართულებით გავრცელებული ყალბი ამბების პირველ 

წყაროს წარმოადგენს რუსულენოვან საიტზე stoppanika.ru3 გამოქვეყნებული სტატია, სადაც 

აღნიშნულია, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ხელს უწყობს ვირუსის გავრცელებას და 

მსოფლიო მოსახლეობის ვაქცინაციის გზით ფარმაცევტული კომპანიების გამდიდრებას ისახავს 

მიზნად. 

დეზინფორმაცია N1: პანდემია აფიორაა და ვაქცინაციის გზით ემსახურება ფარმაცევტული 

კომპანიებისა და ენტონი ფაუჩის გამდიდრებას. 

სიმართლე: ჯერ-ჯერობით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას არ დაუმტკიცებია არცერთი 

ფარმაცევტული კომპანიის ვაქცინა Covid 19-ის წინააღმდეგ. აშშ-ს ალერგიისა და ინფექციური 

დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორის ენტონი ფაუჩის ვაქცინებიდან ფინანსური 

მოგების შესახებ ინფორმაცია კონსპირაციული თეორიაა. 4 ამ ეტაპზე საკვლევ პროცესშია 70-მდე 

ვაქცინა, რომელთაგანაც ერთ-ერთ კომპანიასთან პარტნიორობს ალერგიისა და ინფექციური 

დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტი, თუმცა არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ ენტონი 

ფაუჩი მიიღებს რაიმე სახის ფინანსურ სარგებელს აღნიშნული ვაქცინის დამტკიცების შემთხვევაში. 

დეზინფორმაციის გავრცელების წყაროები: აღნიშნული დეზინფორმაცია ქსელურად გავრცელდა 

შემდეგ Facebook ჯგუფებში: „კორონა აფიორა“, „ანტი-მასონობა. „ანტიქრისტეს“ ახალი მსოფლიო 

წესრიგი (NWO); ანტი-ეკუმენიზმი“, „საერთო სახალხო მოძრაობა“, „კორონა მაფია“. CrowdTangle-ის 

თანხმად, ჯამში აღნიშნულ პოსტებზე ონლაინ ინტერაქციამ 854 მომხმარებელი შეადგინა. 

 

  

 
3 stoppanika.ru, „ПАНДЕМИЯ СОVID-19 - ПРОЕКТ ВОЗ И ВСЕМИРНОГО БАНКА, 5 ოქტომბერი 2020, ხელმისაწვდომია: 

https://cutt.ly/shttfwf 

4 მითების დეტექტორი, „საიდან იღებს სათავეს კონსპირაციები, თითქოს კოვიდის პანდემია მოსახლეობის 

შესამცირებლად და ფარმაცევტული კომპანიების გასამდიდრებლად დაიგეგმა“, 15 ოქტომბერი 2020. 

ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/khtysmN 

 

https://stoppanika.ru/blog/44-pandemija-sovid-19-proekt-voz-i-vsemirnogo-banka.html
https://www.statesman.com/news/20200416/fact-check-does-anthony-fauci-have-millions-invested-in-coronavirus-vaccine
https://www.facebook.com/groups/761402957751974/permalink/781428299082773
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3305435269577965
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3305435269577965
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3305435269577965
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3305435269577965
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/permalink/376486343536896
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/permalink/376486343536896
https://www.facebook.com/groups/2013096312353264/permalink/2681006958895526
https://www.facebook.com/groups/2013096312353264/permalink/2681006958895526
https://cutt.ly/shttfwf
https://cutt.ly/khtysmN


 
 

3. დეზინფორმაციული კამპანია და კონსპირაციული თეორიები 

 

პანდემიის პარალელურად, ონლაინ სივრცეში გავრცელდა სხვადასხვა შეთქმულების თეორიები და 

ყალბი ინფორმაციები კოვიდ 19-ის წარმოშობის, მკურნალობისა და დიაგნოსტირების შესახებ. 

ვირუსთან დაკავშირებულმა დეზინფორმაციამ სრულიად მოიცვა ონლაინ მედია და იმხელა 

მასშტაბებს მიაღწია, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ პანდემიასთან ბრძოლის 

პარალელურად მნიშნელოვან გამოწვევად სწორედ ინფოდემია დაასახელა. გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ანტონიუ გუტერეშიმ კი ტვიტერის ანგარიშზე გამოაქვეყნა 

პოსტი: „ჩვენი საერთო მტერი არის Covid 19, თუმცა ჩვენი მტერი ასევე, დეზინფორმაციის 

ინფოდემიაა“. დეზინფრომაციული გზავნილები და კონსპირაციული თეორიები ვირუსის გარშემო 

მნიშვნელოვნად აფერხებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემების ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

საზოგადოებაში აღვივებს უნდობლობას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიმართ. 

პანდემიის ფონზე, ყალბი ინფორმაცია მკურნალობის მეთოდებისა და ვირუსის დიაგნოსტირების 

შესახებ სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმებზე საქართველოშიც ფართოდ გავრცელდა. სოციალურ 

ქსელში ცალკეულმა ინდივიდებმა და სხვადასხვა ჯგუფებმა აქტიურად გააზიარეს 

კონსპირაციული თეორიები ვირუსის განკურნების მეთოდების შესახებ. არაერთი შეთქმულების 

თეორია შეიქმნა ვირუსის ხელოვნურად შექმნისა და გავრცელების შესახებაც. 

კორონა ვირუსის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის შესახებ დეზინფორმაციულმა კამპანიამ 

ფართო მასშტაბის გამო საფრთხის წინაშე დააყენა, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სისტემები, ასევე ცალკეულ ინდივიდთა სიცოცხლეც. ამის ნათელი დადასტურებაა ფატალური 

შემთხვევები ირანში. გამოცემა Telegraph-ის თანახმად, Covid 19-ის მკურნალობის მიზნით მეთილის 

სპირტის გამოყენებას ირანში 700 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. BBC-ის მიერ ჩატარებული 

ჟურნალისტური გამოძიებით კი, რომელიც ეყრდნობოდა ექიმების, მსხვერპლებისა და ექსპერტების 

მონათხრობს, გამოაშკარავდა, რომ კონკრეტულ დანაშაულებს, რომლებმაც ადამიანთა 

გარდაცვალება გამოიწვია, პირდაპირი კავშირი ჰქონდა ვირუსის შესახებ გავრცელებულ 

დეზინფორმაციასთან. ტროპიკული მედიცინისა და ჰიგიენის ამერიკულ ჟურნალში მკვლევართა 

ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში მითითებულია, რომ პანდემიის დასაწყისში, 

კორონავირუსის შესახებ გავრცელებულ დეზინფორმაციას მსოფლიოს მასშტაბით 800-ზე მეტი 

ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.5 

ამ პერიოდში განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდა საქართველოში ასევე ანტივაქსერული კამპანიის 

გააქტიურებაც. სხვადასხვა ონლაინ გამოცემებსა და ფეისბუქ გვერდებზე გავრცელდა 

კონსპირაციული თეორიები ვაქცინაციის მიკროჩიპებით ჩატარების თაობაზე, მსოფლიო 

მოსახლეობის გაკონტროლების მიზნით. გარდა ამისა, ანტივაქსერული კამპანიის მნიშვნელოვანი 

დეზინფორმაციული გზავნილი იყო ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მეშვეობით ადამიანის დნმ-

ს ცვლილება და ამ გზით მსოფლიო კონტროლის დაწესება. აღნიშნული ინფორმაცია არის 

პანდემიის გარშემო გავრცელებული კონსპირაციული თეორიების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც 

მიზნად ისახავს ვაქცინის შესახებ ადამიანების შეცდომაში შეყვანას და საზოგადოებაში 

უნდობლობის გაჩენას. 

 

 
5 On.ge, „COVID 19-ზე გავრცელებული დეზინფორმაციის გამო ასობით ადამიანი გარდაიცვალა“, 28 აგვისტო 

2020, ხელმისაწვდომია: http://tiny.cc/ep75tz 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf?sfvrsn=195f4010_6
https://twitter.com/antonioguterres/status/1243748397019992065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1243748397019992065%7Ctwgr%5E&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fun-coronavirus-communications-team%2Fun-tackling-E28098infodemicE28099-misinformation-and-cybercrime-covid-19
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/toxic-alcohol-kills-700-iran-following-false-reports-ward-coronavirus/
https://www.bbc.com/news/stories-52731624
http://www.ajtmh.org/content/journals/10.4269/ajtmh.20-0812%3Bjsessionid%3D-ETrfB53Hw7IIHnlp2BbSu4i.ip-10-241-1-122
http://tiny.cc/ep75tz


 
 

3.1. კოვიდ 19 ვირუსი და მკურნალობის ყალბი მეთოდები 

დეზინფორმაცია N2: გერმანელმა მეცნიერებმა დაასახელეს მცენარე, რომელიც კორონავირუსის 

97%-ს წუთებში ანადგურებს.6 

სიმართლე: მტკიცება, რომ გერმანელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს მცენარე, რომელიც კორონავირუსს 

წუთებში სპობს, ემყარება ტაილანდური მედიცინის ვებპორტალზე გამოქვეყნებულ კვლევას, 

რომლის სანდოობა და ვალიდურობა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მიერ არ არის 

დამტკიცებული. გარდა ამისა, კვლევაში არაა აღნიშნული, თუ რომელ შრატზე დაყრდნობით 

ჩატარდა ექსპერიმენტი.  

დეზინფორმაციის გავრცელების წყაროები: აღნიშნული დეზინფორმაცია ქსელურად გავრცელდა 

შემდეგ ფეისბუქ გვერდებსა და ჯგუფებში: „დიასპორული ამბები“, „საქართველო“, „იტალიის ცის 

ქვეშ“, „ემიგრანტის დღიურები ამერიკიდან“. ჯამში მანიპულაციური მასალა მცენარეზე, რომელიც 

კორონა ვირუსს კურნავს, 165-ჯერ გაზიარდა სოციალურ ჯგუფში და CrowdTangle-ის თანხმად, 

ონლაინ ინტერაქციამ 300 მომხმარებელს გადააჭარბა. დეზინფორმაციის პირველ წყაროს ქართულ 

ონლაინ მედიაში წარმოადგენს ვებ პორტალი Nostal.ge. 

დეზინფორმაცია N3: მედიკამენტი ლევოფლოქსაცინი არის პირველი წამალი, რომელიც Covid-19 

ვირუსს კურნავს. 

სიმართლე: მტკიცება, თითქოს მედიკამენტი ლევოფლოქსაცინი ეფექტური საშუალებაა კოვიდ 19 

ვირუსის განსაკურნებლად, არის ყალბი. პრეპარატი ლევოფლოქსაცინი განეკუთვნება 

ანტიბაქტერიულ საშუალებებს და მის ანოტაციაში ხაზგასმულია, რომ სასუნთქი გზების, ყელ-ყურ-

ცხვირის და კანის ინფექციების დროს გამოიყენება. კოვიდ 19 კი არის ვირუსი და არა ბაქტერიული 

დაავადება. გარდა ამისა, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ცნობით, ჯერ კიდევ არ არსებობს 

მედიკამენტი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება კორონა ვირუსისგან განკურნება. გარდა ამისა, 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მუდმივად მოუწოდებს მოსახლეობას, არ მიმართონ 

თვითმკურნალობას კოვიდ 19 ვირუსის შემთხვევაში და ყურადღებას ამახვილებს საფრთხეებზე, 

რაც თან ახლავს ექიმის ზედამხედველობის გარეშე, დამოუკიდებლად ამა თუ იმ პრეპარატის 

მიღებას. 

დეზინფორმაციის გავრცელების წყაროები: დეზინფორმაცია მედიკამენტ ლევოფლოქსაცინის 

შესახებ გავრცელდა ფეისბუქ გვერდებზე; „სტალინი“, „მთავარი სიახლეები“, „ქართველთა 

მსოფლიო ცენტრი“ და „შუა გზაზე“. ინფორმაციის წყაროდ მითითებულია ვებ პორტალი tvm.ge. 

CrowdTangle-ის თანხმად, ჯამში აღნიშნულ პოსტებზე ონლაინ ინტერაქციამ 220 მომხმარებელს 

გადაჭარბა. 

  

 

6 factcheck.ge, „დეზინფორმაცია: გერმანელმა მეცნიერებმა დაასახელეს მცენარე, რომელიც კორონავირუსის 

97%-ს 5 წუთში სპობს“, 16 ნოემბერი 2020, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/ahtDyzW 

 

https://www.thailandmedical.news/news/covid-19-herbs-german-study-shows-green-tea%2C-chokeberry-and-pomegranate-juices-inhibit-sars-cov-2-in-vitro%2C-but-beware-of-vitro-studies
https://www.facebook.com/groups/235434743502214/permalink/1256944861351192
https://www.facebook.com/groups/625040134275373/permalink/3354026038043422
https://www.facebook.com/groups/209842236232490/permalink/810622869487754
https://www.facebook.com/groups/209842236232490/permalink/810622869487754
https://www.facebook.com/groups/209842236232490/permalink/810622869487754
https://www.facebook.com/groups/1909829025741392/permalink/3559963247394620
https://nostal.ge/2020/11/12/mcenare-romelic-koronas-spobs/?fbclid=IwAR14dtgGL_CAt1uIfkkLUNSnTvOuhnBY_2LBZGvU-4yuVH5BK0Mb2PQ-Nq8
https://www.medicinenet.com/levofloxacin/article.htm
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-for-covid-19
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2464117760557617&amp;id=1510968955872507
https://www.facebook.com/groups/1818245261762788/permalink/2706840236236615
https://www.facebook.com/groups/1414813975430131/permalink/2781237882121060
https://www.facebook.com/groups/1414813975430131/permalink/2781237882121060
https://www.facebook.com/310451642911572/photos/a.310453429578060/703695950253804/?type=3&amp;__xts__%5b0%5d=68.ARCpJpD3jyQi79o5qHPLXafipiKsVLLk7w_VeRw74WBMt70Qfg-2aKU5jFUQoS84lscyJp0-BGmeD-PQAvv1wt0aCx1-qtvlKmH6POjBiQayp6wy8j_M6mgERZAMvlxIUFkep3p3NlpkDMoulfJJmNrwxLqupk_6-gcC1ux8sXZUTamUYkyCXb6-Tzx5YZAiasgnii30VB61IkTfVtrLeBKD9HD8CQ_iTg8eqBhfF7WFQnk-E9POL7ocW2W7xzcR6G20m69lGep_XvmA4hViKtW1jPH1KesMsmoMxQ20Nf3wPx8yB3A-O3eEMcBzb5LbVIIW
https://tvm.ge/archives/29320
https://cutt.ly/ahtDyzW


 
 

 

3.2. კონსპირაციული თეორიები და დეზინფორმაციული გზავნილები კოვიდ 19 ვირუსის 

წარმოშობისა და მახასიათებლების შესახებ 

დეზინფორმაცია N4: კოვიდ 19 უბრალო ვირუსია, სეზონური გრიპი მასზე უფრო სახიფათოა და 

სიკვდილიანობაც სეზონური გრიპის შემთხვევაში უფრო მაღალია. 

სიმართლე: სამწუხაროდ, აღნიშნული მტკიცება საფუძველს მოკლებულია. სეზონური გრიპის 

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (0.1%) გაცილებით დაბალია, ვიდრე კოვიდ 19-ის. ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის ნოემბრის მონაცემებით, კოვიდ-19-ით გარდაიცვალა დაავადებულთა 

2.7%. ასევე დეზინფორმაციაა მტკიცება, რომ კოვიდ 19 ნაკლებად სახიფათოა, ვიდრე სეზონური 

გრიპი. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის შეფასებით, კორონა ვირუსი 

უფრო სწრაფად ვრცელდება და გაცილებით საშიშია ხანდაზმული ადამიანებისთვის, ვიდრე 

სეზონური გრიპი. 

დეზინფორმაციის გავრცელების წყაროები: დეზინფორმაცია, თითქოს სეზონური გრიპი უფრო 

სახიფათოა, ვიდრე კორონა ვირუსი, აქტიურად გავრცელდა შემდეგ ფეისბუქ ჯგუფებში: „საერთო 

სახალხო მოძრაობა“ და „მთავარი საქართველოა“. პირველწყაროს კი წარმოადგენს ვებპორტალი 

publishers.ge. Crowdtangle-ის მონაცემებით, აღნიშნულ დეზინფორმაციაზე ონლაინ ინტერაქციამ 200 

მომხმარებელს გადააჭარბა. 

დეზინფორმაცია N5: საგანგებოდ შექმნილმა საგამოძიებო კომისიამ Covid-19 ვირუსის 

თაღლითური შინაარსი დაადგინა და პანდემია აფიორად გამოაცხადა. 

სიმართლე: რეალურად კი 7 ექიმისა და გერმანელი ადვოკატის რაინერ ფულმიხის განცხადებას, 

რომლის მიხედვითაც Covid 19 პანდემია თაღლითობაა, არ მოჰყოლია არანაირი ოფიციალური 

გამოხმაურება. გარდა ამისა, ადვოკატის ვიდეო მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ეს მისი პირადი 

მოსაზრებებია. ავტორთა განცხადება ცრუ პანდემიასთან დაკავშირებით მოკლებულია 

სამართლებრივ არგუმენტაციას. შესაბამისად, მტკიცება, რომ კოვიდ 19 პანდემია აფიორად 

გამოცხადდა, კონსპირაციული შინაარსისაა.  

დეზინფორმაციის გავრცელების წყაროები: აღნიშნული კონსპირაციული თეორია გავრცელდა 

შემდეგ ფეისბუქ გვერდებზე: „კორონა მაფია“, „ანტი-მასონობა. „ანტიქრისტეს“ ახალი მსოფლიო 

წესრიგი (NWO); ანტი-ეკუმენიზმი“ და „მოქალაქე“. Crowdtangle-ის მონაცემებით, აღნიშნულ 

დეზინფორმაციაზე ონლაინ ინტერაქციამ 250 მომხმარებელს გადააჭარბა. 

 

                               

 

 

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/03/24/820797301/fact-check-trump-compares-coronavirus-to-the-flu-but-they-are-not-the-same
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/258538/
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/search?q=%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/search?q=%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://www.facebook.com/groups/686263601859743/permalink/946064465879654
https://publishers.ge/politika/229--.html
https://publishers.ge/politika/229--.html
https://www.bitchute.com/video/lWSuvM5MjV2r/
https://www.facebook.com/761402957751974/posts/785961645296105
https://www.facebook.com/432629653525222/posts/3322797081175117
https://www.facebook.com/432629653525222/posts/3322797081175117
https://www.facebook.com/432629653525222/posts/3322797081175117
https://www.facebook.com/206961719507958/posts/1443264322544352


 
 

3.3. ბილ გეითსი და ანტივაქსერული დისკურსი 

ონლაინ და სოციალურ მედიაში დეზინფორმაციული კამპანიის მნიშვნელოვანი სამიზნე აღმოჩნდა 

კომპანია „Microsoft“-ის დამფუძნებელი ბილ გეითსი. ვინაიდან ის პანდემიის წინააღმდეგ 

ბრძოლაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემომწირველია და ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე აქტიურ 

კამპანიას აწარმოებს. მედიამონიტორინგის პერიოდში მის წინააღმდეგ ქსელური ხასიათის 

დეზინფორმაცია გავრცელდა, რომლის მიხედვითაც, ბილ გეითსი ცდილობს მსოფლიო 

მოსახლეობაზე მასობრივი კონტროლის მოპოვებას ვაქცინაციის გზით და პანდემიას იყენებს 

პირადი ფინანსური მოგებისთვის. გარდა ამისა, აქტიურად გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ის 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას გაურიგდა Covid 19 ვირუსის პანდემიად გამოცხადების 

თაობაზე. საქართველოში აღნიშნული დეზინფორმაციის ერთ-ერთი წყარო გახდა ონლაინ 

პლატფორმაზე გამოქვეყნებული სასულიერო პირების ვიდეო მიმართვა „პანდემია თუ კორონა-

თაღლითობა“. 

დეზინფორმაცია N6: ბილ გეითსი მსოფლიოში სავალდებულო და სახიფათო ვაქცინაციის დაწყებას 

გეგმავს მოსახლეობაზე მასობრივი კონტროლის მოპოვების მიზნით. 

სიმართლე: ქართულ ფეისბუქ ჯგუფებში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ბილ გეითსი 

იძულებითი ვაქცინაციით მსოფლიო ბატონობას გეგმავს, არის დეზინფორმაცია, რომლის 

პირველწყაროა რუსული ვებ-გვერდი cont.ws. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ბილ გეითსმა New 

England Journal of Medicine-ში გამოქვეყნა პუბლიკაცია, სადაც ასახულია მის მიერ მსოფლიო 

მოსახლეობის იძულებითი ვაქცინაციის გეგმა. რეალურად კი აღნიშნულმა გამოცემამ ბილ გეითსის 

სტატია სათაურით: Responding to Covid-19 - A Once-in-a-Century Pandemic? (პასუხი Covid 19-ზე - 

საუკუნის პანდემია?) თებერვალში გამოაქვეყნა და მასში კომპანია Microsoft-ის დამფუძნებელი 

ვირუსის გლობალურ საფრთხეებსა და გამოწვევებზე საუბრობს და კაცობრიობას პანდემიასთან 

გამკლავების რეკომენდაციებს სთავაზობს. სტატიაში არაფერია ნათქვამი იძულებით ვაქცინაციაზე. 

შესაბამისად, სამეცნიერო ჟურნალში ბილ გეითსის მიერ „სახიფათო ვაქცინაციით“ მსოფლიო 

მოსახლეობაზე კონტროლის დაწესების გეგმაზე საუბარი არის დეზინფორმაცია. 

დეზინფორმაციის გავრცელების წყაროები: ანტი-მასონობა. „ანტიქრისტეს“ ახალი მსოფლიო 

წესრიგი (NWO); ანტი-ეკუმენიზმი“, „საერთო სახალხო მოძრაობა ქართველი ერის 

გადარჩენისთვის!“, „საქართველო უპირველეს ყოვლისა“, „კორონა მაფია“, „იტალიის ცის ქვეშ.“ 

ფეისბუქის საძიებო ინსტრუმენტის CrowdTangle-ის თანხმად, ჯამში აღნიშნულ პოსტებზე ონლაინ 

ინტერაქციამ 1 100 მომხმარებელი მოიცვა. 

 

https://www.facebook.com/Qadagebage/videos/1056440661484447
https://www.facebook.com/Qadagebage/videos/1056440661484447
https://cont.ws/%40violakrim/1811117?fbclid=IwAR2mC4vgzRV_w5LtrmpsHLGCTntKKbrbxtcGVUWq69aUxlvgj5FwVTf6kqc
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2003762
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3364211853700306
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3364211853700306
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/permalink/393735235145340
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/permalink/393735235145340
https://www.facebook.com/groups/1230872440405291/permalink/1757728924386304
https://www.facebook.com/groups/2013096312353264/permalink/2699115967084625
https://www.facebook.com/groups/209842236232490/permalink/801836663699708


 
 

 

დეზინფორმაცია N7: პანდემია არ არსებობს. კორონავირუსის პანდემიად გამოცხადების მიზნით, 

ბილ გეითსმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოისყიდა თაღლითური გეგმის მიხედვით. 

სიმართლე: რეალურად, ბილ გეითსი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ერთერთი ყველაზე 

დიდი დონორია. მისი ფონდის შემოწირულობა მხოლოდ პანდემიის დასაწყისში 150 მილიონი 

დოლარი იყო. ბილ გეითსმა ჯერ კიდევ თებერვლის დასაწყისში გააფრთხილა ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაცია, რომ პანდემია გარდაუვალი იყო, თუმცა კოვიდ 19 ვირუსი პანდემიად 2020 წლის 11 

მარტამდე არ გამოცხადდა. ასევე დეზინფორმაციაა მტკიცება, რომ პანდემია არ არსებობს იმ 

პირობებში, როდესაც აღნიშნული ვირუსით დაინფიცირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად 

იზრდება და დეკემბრის მონაცემებით 220 ქვეყანაში 77 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო 

გარდაცვლილთა რაოდენობა 1 700 000-ზე მეტია. 

დეზინფორმაციის გავრცელების წყაროები: „კორონა აფიორა“, „საერთო სახალხო მოძრაობა 

ქართველი ერის გადარჩენისთვის!“, „საქართველო უპირველეს ყოვლისა“, „ანტი-მასონობა. 

„ანტიქრისტეს“ ახალი მსოფლიო წესრიგი (NWO); ანტი-ეკუმენიზმი“, “ქართველთა მსოფლიო 

ცენტრი“. უნდა აღინიშნოს, რომ სასულიერო პირების ვიდეო მიმართვა „პანდემია თუ კორონა-

თაღლითობა“ ფეისბუქის მიერ შეფასდა, როგორც დეზინფორმაცია. CrowdTangle-ის თანახმად, 

ჯამში, აღნიშნულ პოსტებზე ონლაინ ინტერაქციამ 6 400 მომხმარებელს გადაჭარბა. 

 

 

 

https://www.businessinsider.com/bill-gates-coronavirus-pandemic-solutions-2020-2
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.facebook.com/groups/761402957751974/permalink/790695104822759
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/permalink/386810862504444
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/permalink/386810862504444
https://www.facebook.com/groups/286417012543830/permalink/386810862504444
https://www.facebook.com/328255007802524/posts/681973119097376
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3342675269187298
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3342675269187298
https://www.facebook.com/groups/432629653525222/permalink/3342675269187298
https://www.facebook.com/groups/1414813975430131/permalink/2755960611315454
https://www.facebook.com/groups/1414813975430131/permalink/2755960611315454
https://www.facebook.com/Qadagebage/videos/1056440661484447
https://www.facebook.com/Qadagebage/videos/1056440661484447
https://www.mythdetector.ge/ka/myth/sasuliero-pirebi-qadagebage-ze-kovidze-konspiratsiebs-avrtseleben

