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შესავალი 
 
21-ე საუკუნის ომები განსხვავდება  წარსულში ნაცადი მილიტარისტული ომების კონცეფციებისგან. 

დღეს აგრესორი ქვეყნები სამხედრო ხისტ ძალასთან ერთად, ხშირად მიმართავენ ე.წ რბილი ძალის 

ტექნიკებს - პროპაგანდა, საინფორმაციო ომი, დეზინფორმაცია, უცხო ქვეყნის არჩევნებზე გავლენა და 

ა.შ. ამ მეტად კომპლექსურ ომის მეთოდს ყველაზე ხშირად ჰიბრიდული ომის სახელით მოიხსენიებენ.  

ჰიბრიდული ომიდან მომდინარე საფრთხეები დიდი ხანია გასცდა მხოლოდ სამხედრო 

სტრატეგოსებისთვის საინტერესო თემატიკას და მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა ქვეყნების ეროვნული 

უსაფრთხოებისთვის.  ომის ამ ახალი ფენომენის გავრცელებას უსაფრთხოების კონცეფციების 

გადააზრება და უსაფრთხოების სამსახურების სტრატეგიების ცვლილება  მოჰყვა. 

საქართველოს კონტექსტში ექსპერტული წრეებისთვის ჰიბრდიული ომის საკითხის ხსენება ძნელად 

წარმოსადგენია მასთან რუსეთის სახელმწიფოს ასოცირების გარეშე. საქართველო, იმ ქვეყნებს შორისაა, 

რომელიც ამ კონცეფციის დანერგვის ადრეულ ეტაპზევე გახდა რუსეთის აგრესიული საინფორმაციო 

ომის სამიზნე. ამ ფენომენის ევოლუციის საჩვენებლად მკვლევრები ხშირად სწორედ საქართველოში 

რუსეთის მიერ 2008 წელს წარმოებულ ომში გამოყენებულ ტექნიკებს მოიხმობენ.1 შესაბამისად, 

ქვეყანას, რომელიც მე-15 წელია რუსული  მცოცავი ოკუპაციის/ანექსიის პირობებში ცხოვრობს, ერთი 

შეხედვით გააზრებული უნდა ჰქონდეს ჰიბრიდული ომის საფრთხეები და მასთან გამკლავების 

ქმედითი სტრატეგიები და ტექნიკები უნდა გააჩნდეს.  

უკანასკნელი წლებია საქართველოში განსაკუთრებით ბევრი იწერება ჰიბრიდული ომის, რუსული 

ნარატივებისა და მათი კულტივირების საფრთხეების შესახებ.2  გამოიკვეთა, რომ ქართული 

საინფორმაციო სივრცე კრემლიდან მართული ნარატივების მიღება-გავრცელებისთვის საკმაოდ 

ნაყოფიერი ‘ნიადაგია’. ამიტომაც,  საინფორმაციო უსაფრთხოება  განსაკუთრებით მიმდინარე 

ოკუპაციისა დარუსეთისგან მომდინარე აგრესიის რისკების ფონზე,  საქართველოს მთავრობისთვის 

ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს.  

ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის შესახებ 2017-2020 წლებისთვის 

საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის თანახმად, „2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის მიერ 

საქართველოში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დროს აქტიურად იქნა 

გამოყენებული ჰიბრიდული ომის სხვადასხვა ელემენტი, მათ შორის, პროპაგანდისტული 

საინფორმაციო კამპანია და კიბერშეტევები. 2014 წელს რუსეთის ფედერაციამ უკრაინის წინააღმდეგ 

                                                 
1 James K. Wither, Making Sense of Hybrid Warfare Connections QJ 15, no. 2 (2016): 75 
2 მაგალითისთვის იხილეთ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ ბლოგპოსტი 

რუსეთის რბილი და ხისტი ძალა საქართველოს წინააღმდეგ; პოლიტიკის დოკუმენტი კრემლის 

საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ: პროპაგანდასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის 

აუცილებლობა 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ანგარიში https://www.democracyresearch.org/geo/560/  

 „მედიის განვითარების ფონდის“ ანგარიშები „რუსული და ჩინური გავლენები საქართველოში - 2021 

წლის განახლება“; „ანტიდასავლური პროპაგანდა - 2020“ ხელმისაწვდომია: 

https://mdfgeorgia.ge/geo/library/  

ასევე იხილეთ: რუსული მედია ფორუმი საქართველოში რუსეთის ჰიბრიდული ომის კიდევ ერთი 

დემონსტრირებაა; პროპაგანდის მანქანა დასავლური მისწრაფებების წინააღმდეგ  

https://idfi.ge/ge/russias_soft_and_hard_power_in_georgias
https://idfi.ge/ge/informational-war-of-kremlin-against-georgia-the-necessity-of-having-state-policy-against-propaganda
https://idfi.ge/ge/informational-war-of-kremlin-against-georgia-the-necessity-of-having-state-policy-against-propaganda
https://idfi.ge/ge/informational-war-of-kremlin-against-georgia-the-necessity-of-having-state-policy-against-propaganda
https://www.democracyresearch.org/geo/560/
https://mdfgeorgia.ge/geo/library/
https://www.isfed.ge/geo/news/rusuli-media-forumi-sakartveloshi-rusetis-hibriduli-omis-kidev-erti-demonstrirebaa
https://www.isfed.ge/geo/news/rusuli-media-forumi-sakartveloshi-rusetis-hibriduli-omis-kidev-erti-demonstrirebaa
https://www.isfed.ge/geo/gantskhadebebi/220614031534propagandis-manqana-dasavluri-mistsrafebebis-tsinaaghmdeg
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აგრესიისას კიდევ უფრო გააძლიერა პროპაგანდა და დეზინფორმაცია. რუსეთი განაგრძობს 

საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისკენ მიმართულ ქმედებებს და აქტიურად ეწევა 

საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების ხელისშემშლელ პროპაგანდას“.3 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (შემდგომში - „სუს“) ანგარიშებში ჰიბრიდული 

ომი პირველად 2016 წლის ანგარიშში არის ნახსენები - ამ წელს სუს-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტულ 

მიმართულებად ჰიბრიდული და კონვენციური ომის წარმოშობის საფრთხეები დასახელდა.4 

აღსანიშნია, რომ ჰიბრიდული ომის, და, კერძოდ საინფორმაციო ომის საფრთხეებზე სუს-ის 

ანგარიშებამდე სამოქალაქო სექტორი უკვე აქტიურად საუბრობდა. 

ამ დოკუმენტის მიზანია, გამოვიკვლიოთ, რამდენად პრიორიტეტულია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების 

პოლიტიკაში რუსული ნარატივების შეკავება და კონტროლი, პრობლემის სახელდება, აგრესორი 

ქვეყნის გავლენების გამოვლენა და ანგარიშვალდებულება ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ. ამ მიზნით, 

ჩვენ გავაანალიზეთ სუს-ის უკანასკნელ ექვს წლიურ ანგარიშს (2016-2021). შედარებისთვის, ასევე 

განვიხილავთ ლატვიაში, ლიეტუვასა და ჩეხეთში უსაფრთხოების სამსახურების მუშაობის პრაქტიკას 

რუსეთისგან მომდინარე საინფორმაციო საფრთხეებთან გამკლავების მიმართულებით. ამ ქვეყნების 

პოლიტიკური და უსაფრთხოების კონტექსტიდან გამომდინარე, მათი მუშაობის  ჩვენთვის 

რელევანტური შეიძლება იყოს.  რუსეთისთვის ლატვია და ლიეტუვა განსაკუთრებით საინტერესო 

სამიზნეს წარმოადგენენ  და ამ ქვეყნებში ინფორმაციული ომი ძალიან ინტენსიურია. სწორედ ამ 

ქვეყნებმა გასწიეს ძალიან დიდი შრომა მათი საინფორმაციო ველის დასაცავად. შეირჩა ქვეყნაც, 

რომლის მოსახლეობა პოსტსოციალისტურ სივრცეში შეიძლება ყველაზე 

რეზისტანტული/ნეიტრალური იყოს რუსული პროპაგანდისადმი და შესაბამისად, რუსეთის 

საინფორმაციო ომს აქ ნაკლები გავლენის შანსი აქვს (ჩეხეთის რესპუბლიკა).  საინტერესოა ამ კუთხით 

მაღალი და შედარებით დაბალი რისკების მქონე უსაფრთხოების სამსახურების ანგარიშები შევადაროთ 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშებს. 

თითოეული ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურების ანგარიშების შეფასებამდე, მოკლედ აღვწერთ იმ 

კონტექსტს, რაც ამ ქვეყნებს ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით მოწყვლადად აქცევს. 

 

ლატვია 
 
შესადარებლად შერჩეულ სამ ქვეყანას შორის ლატვია ყველაზე მასშტაბურ და აგრესიულ 

საინფორმაციო თავდასხმას უმკლავდება. ეს ლოგიკურიცაა, ვინაიდან, ბალტიის ქვეყნებიდან ყველაზე 

დიდი, რუსი ეთნიკური უმცირესობა ლატვიაში ცხოვრობს. 2018 წლის საყოველთაო გამოკითხვის 

თანახმად, მოსახლეობის 25.2% ეთნიკურად რუსია5. ცენტრალური სტატისტიკის ბიუროს ცენსუსის 

                                                 
3 ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 

სტრატეგია 2017-2020 წლებისთვის, თავი 1 „სტრატეგიული გარემო“. 
4 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიში, საქართველოს 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი, გვ.3. ხელმისაწვდომია: 

https://ssg.gov.ge/uploads/ანგარიშები/angarishi2016.pdf  
5 ლატვიის ცენტრალური სტატისტიკის ბიურო, https://www.csp.gov.lv/lv  

https://data.stat.gov.lv/pxweb/en/OSP_PUB/START__POP__IR__IRE/IRE010.
https://ssg.gov.ge/uploads/ანგარიშები/angarishi2016.pdf
https://www.csp.gov.lv/lv
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თანახმად, 2021 წლის დასაწყისში ლატვიაში ცხოვრობდა  ≈ 464K ეთნიკურად რუსი6. რუსეთის, როგორც 

მილიტარისტი მეზობლის არსებობა, ლატვიელებზე ძლიერ ემოციურ გავლენას ახდენს, რასაც  

ადასტურებს 2016 წლის გამოკითხვა - რუსეთის სამხედრო საფრთხეს გამოკითხულთა თითქმის 

ნახევარი (43%) გრძნობს.7 1990 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ, ლატვიის პოლიტიკამ 

სამართლებრივი უწყვეტობის პრინციპის გამოყენებით8, ბევრი ეთნიკურად რუსი დატოვა ლატვიის 

მოქალაქეობის გარეშე. მიუხედავად კანონების ლიბერალიზაციისა, ბევრი რუსულენოვანი პირი ჯერაც 

მოქალაქეობის გარეშეა დარჩენილი.9 აღსანიშნავია, რომ ამ მიდგომების გამო ლატვია საერთაშორისო 

და ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციების კრიტიკასაც იღებს. ძალიან ბევრმა ეთნიკურმა რუსმა 

ლატვიაში არ იცის სახელმწიფო ენა. სწორედ ამ ჯგუფის  გაძნელებულ ინტეგრაციას, რუსული ენის 

ჩაუნაცვლებლობას, და, შესაბამისად გაუცხოვებასა და იზოლირებას  ეყრდნობა რუსეთის აგრესიული 

პროპაგანდაც.10    

ქვეყანამ საინფორმაციო სივრცის უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე განსაკუთრებით აქტიურად დაიწყო 

მსჯელობა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდგომ. გაახლდა მსჯელობა ენობრივი 

ბარიერის კრემლის მიზნებთან თანხვედრაზე და, ამიტომ, ლატვიის მდგრადი განვითარების 2030 წლის 

სტრატეგიის მიხედვით, სასკოლო რეფორმის შედეგად სკოლებში სწავლა სრულად ლატვიურ ენაზე 

ჩატარდება. სტრატეგიის თანახმად, სწავლება სახელმწიფო ენაზე ლატვიის საინფორმაციო სივრცის 

გაძლიერების სასიცოცხლი პირობაა.11  მთავრობამ რეფორმის მთავარი გზავნილი რუსულენოვანი 

ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებიდან ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერებაზე 

გადაიტანა.12 

ამასთანავე, სახელმწიფო ინსტიტუტები ხედავენ მედიაპლურალიზმის მნიშვნელობას 

უსაფრთხოებისთვის შექმნილი გამოწვევების განეიტრალების გზაზე  - ლატვიის ეროვნული 

უსაფრთხოების კონცეფცია ხაზს უსვამს მედია სივრცის მრავალფეროვნების შემცირების ფაქტს, 

როგორც ეროვნული უსაფრთხოებისთვის შესაძლო საფრთხეს. თუ კომერციული მედია ვერ 

უზრუნველყოფს ადგილობრივი კონტენტის უწყვეტობას უახლოეს მომავალში, ლატვიის 

საინფორმაციო სივრცეს  უმძიმესი დარტყმა მიადგება. მაყურებლები და მსმენელები სხვა ქვეყნის მედია 

სივრცეში გადანაცვლებით დაშორდებიან ლატვიის მოვლენებსა და  ქვეყნის ღირებულებათა სისტემას. 

                                                 
6 შესადარებლად, 2020 წლის დასაწყისში სრული მოსახლეობა 1.907 მლნ, ხოლო 2021- 1.893მლნ. 

სტატისტიკა ხელმისაწვდომია: https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/population/population-number/247-

population-number-its-changes-and-density?themeCode=IR  
7 Scholer, Gabriele, “Russia—A Threat to European Security? A View from Germany,” Bertelsmann Stiftung, 2016. 

P.2  
8ლატვიის მოქალაქეები ავტომატურად გამხდარიყვნენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც WW2-მდე 

არსებული ლატვიის რესპუბლიკის მოქალაქეების შთამომავლები არიან. 
9 Cohen, Raphael S. and Andrew Radin, Russia's Hostile Measures in Europe: Understanding the Threat. Santa 

Monica, CA: RAND Corporation, 2019. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1793.html. P.28 
10 David P. Canaday, “Avoiding Death By A Thousand Cuts: A Western Response To Russia’s Hybrid Threat”, Per 

Concordiam, George Marshall Center, Special Edition: Countering Russian Propaganda, 2016. p.25 
11 Ibid, 23 
12 The NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE), Russia's Footprint in the 

Nordic-Baltic Information Environment 2019/2020, p.27 

https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/LIAS_2030_en_1.pdf
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/LIAS_2030_en_1.pdf
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/population/population-number/247-population-number-its-changes-and-density?themeCode=IR
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/population/population-number/247-population-number-its-changes-and-density?themeCode=IR
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1793.html
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ასეთი სცენარი მიუღებელია, მაგრამ დაუყოვნებელი რეაგირების გარეშე, მომხმარებლების დაბრუნება 

ხანგრძლივი და რთული პროცესი იქნება.13 

უკვე მრავალი წელია, ლატვიის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ქვეყნის ეროვნული 

უსაფრთხოებისთვის და დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ 

გამოწვევად ლატვიის საინფორმაციო სფეროზე რუსეთის გავლენა სახელდება.14  

ლატვიის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (VDD), რომლის უფლებამოსილებაცაა, inter alia, 

კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა და კონტრდაზვერვა, ყოველწლიურად დეტალურად აანალიზებს 

რუსეთის კოორდინირებულ ქცევას და მის მნიშვნელობას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის.  

VDD-ს ეფექტიანობის ამოსავალი წერტილი ისაა, რომ ის ნათლად ხედავს და იაზრებს ჰიბრიდული 

ომით,  პროპაგანდის ახალი და მზარდად დახვეწილი მეთოდებით, ფაქტების მანიპულირებით 

სისტემატური და კოორდინირებული ზემოქმედებით ლატვიის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის 

საფრთხის შექმნის გარდაუვალობას. ამიტომაც, ხაზს უსვამს ლატვიის საინფორმაციო სივრცის 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად კონკრეტული ზომების მიღების აუცილებლობას. VDD 

ადვოკატირებს პოლიტიკურ და სოციალურ ინიციატივებს, რომლებიც მიმართული იქნება 

საზოგადოებრივი მედიაწიგნიერების გაზრდისკენ.15 

ჩვენს კვლევაშ გაანალიზებული 6 წლის ანგარიშებში (2016-2021 წლების)  აშკრად ჩანს მკაცრი ტონი: 

სიტყვისა და შეკრების თავისუფლებას და დემოკრატიული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ სხვა 

სიკეთეებს ამოფარებული რუსეთი განაგრძობს ლატვიის საინფორმაციო სივრცის ცრუ და 

მანიპულაციური ინფორმაციით დაბინძურებას.16 რუსეთი აგრძელებს მცდარი, დამახინჯებული 

ინფორმაციის გავრცელებას, რაც მიზნად ისახავს სისტემურ პროპაგანდისტულ კამპანიას ლატვიის 

წინააღმდეგ.17  კერძოდ, უსაფრთხოების სამსახური რუსული ტელეარხების და რუსეთის მიერ 

დაფინანსებული სხვა საინფორმაციო არხების მიერ ლატვიაში შემოდინებული ინფორმაციის მიზნად 

რეგიონალურ თუ საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ საჯარო დისკურსების რუსეთის 

გეოპოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად გენერირებას ხედავს. ამიტომ, მიიჩნევს, რომ 

საინფორმაციო რესურსები (რომელსაც ის რუსეთის სახელმწიფოს მიერ საზოგადოებასთან 

                                                 
13ლატვიის ელექტრონული მასმედიის ეროვნული საბჭოს განცხადება, 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/314454-covid-19-krizes-parvaresana-nav-iespejama-bez-stipriem-vietejiem-

medijiem-2020  
14უსაფრთხოების სამსახურის ყოველწლიური ანგარიშები. ხელმისაწვდომია: 

https://vdd.gov.lv/en/useful/annual-reports   
15 2016 წლის ანგარიში, ხელმისაწვდომი: https://vdd.gov.lv/uploads/materials/20/en/annual-report-2016.pdf  
16 ლატვიის უსაფრთხოების პოლიციის 2017 წლის წლიური ანგარიში ანგარიში, ლატვიის სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი. ხელმისაწვდომი: https://vdd.gov.lv/uploads/materials/19/en/annual-

report-2017.pdf 
17 ლატვიის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2018 წლის ანგარიში, ლატვიის სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი. ხელმისაწვდომი: https://vdd.gov.lv/uploads/materials/2/en/annual-

report-2018.pdf 

ნატოს მიერ რუსეთთან პროვოცირებული გარდაუვალი სამხედრო კონფლიქტი; ლატვიაში მზარდი 

„რუსოფობია“ და ნაციზმისა და ფაშიზმის აღორძინება; წარუმატებელი სახელმწიფო მომავლის გარეშე, 

რომელიც რამდენიმე წელიწადში შეწყვეტს არსებობას; რუსეთი, როგორც ერთადერთი ალტერნატივა, 

რომლის გარეშეც ლატვია ვერ იარსებებს და ა.შ.)  

https://lvportals.lv/dienaskartiba/314454-covid-19-krizes-parvaresana-nav-iespejama-bez-stipriem-vietejiem-medijiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/314454-covid-19-krizes-parvaresana-nav-iespejama-bez-stipriem-vietejiem-medijiem-2020
https://vdd.gov.lv/en/useful/annual-reports
https://vdd.gov.lv/uploads/materials/20/en/annual-report-2016.pdf
https://vdd.gov.lv/uploads/materials/19/en/annual-report-2017.pdf
https://vdd.gov.lv/uploads/materials/2/en/annual-report-2018.pdf
https://vdd.gov.lv/uploads/materials/2/en/annual-report-2018.pdf


 

 

 8 

ურთიერთობის სფეროში დაქირავებულის სტატუსით მოხსენიებს18) უნდა შეფასდეს არა როგორც 

დამოუკიდებელი მედია პროდუქტები, არამედ გაანალიზდეს  რუსეთის საგარეო პოლიტიკის მიზნების 

კონტექსტში. ეს ერთგვარი სახელმძღვანელო პრინციპია მედია კონტენტის მონიტორინგის 

ორგანოებისთვის. 

VDD აჯამებს წლის განმავლობაში რუსეთის პროპაგანდისტული კამპანიის ძირითად საშუალებებს, მათ 

მფლობელებს, პროპაგანდის პრინციპებსა და შეჯამებულ გზავნილებს19, ახალ პერსპექტივებს, 

გამოვლენილ ტენდეციებს. მაგალითად, ახლახანს გამოქვეყნებული ანგარიშის ფარგლებში 

გამოყოფილია წლის ტენდენცია - „[...] რუსეთის ინფორმაციული გავლენის დამყარების 

არქიტექტურაში ლატვიის მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართულ მასიურ პროპაგანდასთან ერთად, 

განსაკუთრებული როლი საინფორმაციო ოპერაციებმა ითამაშეს“.20 იქვე, VDD განასხვავებს აღნიშნული 

საინფორმაციო ოპერაციებისა და კრემლის ძირითადი მესიჯბოქსის მიზნებს, მათი მიღწევის გზებს. 

პასუხისმგებლობას უსაფრთხოების სამსახური პირდაპირ რუსეთის დაზვერვისა და უსაფრთხოების 

სამსახურებს (მასთან დაკავშირებულ პირებს) აკისრებს.21 

VDD-ის შეფასებით ისტორიისა და მიმდინარე მოვლენების კრემლის სასურველი ინტერპრეტაციით 

გასავრცელებლად რუსეთი იყენებს ყველაზე გავლენიან ფორმატს - აუდიო-ვიზუალურ კონტენტს. 

გარდა ამისა, VDD ჩართულია პროპაგანდის უშუალო მხილებაში: მაგ. ჩამოთვლის იმ ვებ-გვერდებსა და 

მედიებს, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი ლატვიის საინფორმაციო სივრცეში შიშის, 

გაურკვევლობისა და დაუცველობის ატმოსფეროს დალექვაში.22 

2021 წლის ანგარიშის ფარგლებში, უსაფრთხოების სამსახური ისევ აჯგუფებს ყველა საინფორმაციო 

არხის საშუალებით გასულ წელს კრემლის მიერ გავრცელებულ ნარატივებს და გამოყოფს მათ მიზნებს. 

ეს ნარატივები საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ძალიან რელევანტური და ნაცნობია.23 

                                                 
18 ლატვიის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2019 წლის ანგარიში, ლატვიის სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი. ხელმისაწვდომი: https://vdd.gov.lv/uploads/materials/1/en/annual-

report-2019.pdf  
19 მაგალითად: ლატვია ნატოს და აშშ-ს მარიონეტია, ლატვია ჩამოშლილი და შემთხვევითი 

სახელმწიფოა, სადაც ფაშიზმი თავიდან იბადება, ლატვიის ეკონომიკური განვითარება და 

პოლიტიკურიი სტაბილურება  მსოფლიოს სუპერძალასთან და რეგიონის უსაფრთხოების გარანტთან, 

ანუ რუსეთთან, კარგი ურთიერთობაა და აშ. 
20 ლატვიის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2021 წლის ანგარიში, ლატვიის სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი. ხელმისაწვდომი:  https://vdd.gov.lv/uploads/materials/30/en/annual-

report-2021.pdf, გვ.27. 
21 Idem. 
22 “Rossiya RTR”, “NTV”, “REN TV”, “Pyatiy kanal”, “Zvezda” და სხვა. 
23 2021 წლის ანგარიში, გვ. 27-29. საერთაშორისო სისტემა უსამართლო და არალეგიტიმურია, რადგან ის 

განასახიერებს დასავლეთის მიერ დაწესებულ წესრიგს. რუსეთს გააჩნია ლეგიტიმური მოთხოვნები 

მეზობლებთან მიმართებით; რუსეთი აშშ-სა და ნატოს მეთაურობით მტრულად განწყობილი ქვეყნების 

ალყაში მოექცა. რუსეთი იძულებულია ჩაებას ომში და გამოიყენოს სამხედრო ძალა. VDD-ს შეფასებით 

ეს ემსახურება „[...] რუსული საზოგადოების კონსოლიდაციას, კრემლისადმი ლოიალობის დამყარებად 

და რუსეთის სამხედრო კამპანიების გამართლებას[...]“; „რუსული მიწების“ გაერთიანება და სხვა 

ქვეყნებში რუსეთის უფლებების მასობრივი დარღვევა და თავდასხმა რუსეთის კულტურაზე, 

ტრადიციებსა და ენაზე. ეს რუსეთს „კარს უხსნის“ ჩაერიოს ამ ქვეყნების ეროვნულ საქმიანობაში; 

ლატვია, როგორც ხელახალი ფაშიზმის, სსსკ-ს მიღწევების შეურაცხყოფის სამშობლო; „კარგი 

https://vdd.gov.lv/uploads/materials/1/en/annual-report-2019.pdf
https://vdd.gov.lv/uploads/materials/1/en/annual-report-2019.pdf
https://vdd.gov.lv/uploads/materials/30/en/annual-report-2021.pdf
https://vdd.gov.lv/uploads/materials/30/en/annual-report-2021.pdf
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VDD წარმატებით თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, რომლებიც კანონის შესაბამისად 

უფლებამოსილნი, და მეტიც, ვალდებულნი არიან ლატვიის ინტერესების შესაბამისად, გაფილტრონ 

(მათ შორის) რუსეთიდან შემოდინებული სახიფათო კონტენტი და იზრუნონ საინფორმაციო ველის 

გაჯანსაღებასა და უსაფრთხოებაზე.  ამ კუთხით, გამოირჩევა მისი ეფექტიანი თანამშრომლობა 

ლატვიის ელექტრონული მასმედიის ეროვნულ საბჭოსთან. საბჭო უფლებამოსილია სანქციების 

გვერდის ავლაში დაკავშირებული პირები და მედიუმები გამოავლინოს და დაუქვემდებაროს ჯარიმებს, 

თუ სხვა კანონით დადგენილ პასუხისმგებლობას.  

ამ თანამშრომლობის მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ 2020 წლის თებერვალ-მარტში მიმდინარე 

მოვლენები: კერძოდ, VDD-ს მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, საბჭომ 2020 წელს ევროკავშირის 

მიერ სანქცირებული პირების, დიმიტრი კისელიოვითა და იური კოვალჩუკის მფლობელობაში არსებულ 

20-მდე ტელევიზიას ლატვიის ტერიტორიაზე ოპერირება აუკრძალა.  გარდა ამისა, 14 მარტს VDD-მ 

ელექტრონული მასმედიის საბჭოს მიაწოდა ინტერნეტ-გვერდების სია, რომლებიც ავრცელებდნენ აშკარა 

დეზინფორმაციას უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და მხარს უჭერდნენ 

რუსეთის აგრესიას. სწორედ ამ სიის საფუძველზე საბჭომ  შეზღუდა ლატვიაში ხელმისაწვდომი 71 

ვებგვერდი. აღნიშნული ინფორმაციის ლატვიის საინფორმაციო ველში არსებობამ, საბჭოს შეფასებით, 

შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ლატვიის სახელმწიფო უსაფრთხოებას.24 

უსაფრთხოების სამსახურს სრულად აქვს გააზრებული რა, რომ სანქცირებული პირების 

ტელევიზიებისთვის მაუწყებლობის უფლების ჩამორთმევა/შეჩერება მნიშვნელოვნად წმენდს ლატვიურ 

საინფორმაციო სივრცეს, მუდმივ რეჟიმში აკონტროლებს ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების 

პირნათლად აღსრულების საკითხს. კერძოდ,  ევროსაბჭოს 2006 წლის 18 მაისის რეგულაცია No. 765/2006-

ის თანახმად, „I დანართში ჩამოთვლილი ყველა ფონდი და ეკონომიკური რესურსი, რომელიც 

ეკუთვნის, ფლობს ან აკონტროლებს მათთან ასოცირებულ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან 

ორგანოებს, უნდა გაიყინოს“.25 ლატვიური კანონმდებლობით ევროკავშირის სანქციები პირდაპირ 

აღსრულებადია და ყველა პირი ვალდებულია არამარტო თავად დაიცვას ის, არამედ არ გაუწიოს 

დახმარება სანქცირებულ პირებს, ირიბად აუარონ გვერდი დაწესებულ სანქციებს.26 სწორედ ამ 

                                                 
რუსეთის“ ვერსია - რუსეთთან თანამშრომლობა მშვიდობის, სტაბილურობისა, ეკონომიკური და 

კულტურული აყვავების და უსაფრთხოების გარანტია. რუსეთი როგორც, მეცნიერების და ხელოვნების 

აკვანი. 
24 13 ივლისის მონაცემებით საბჭომ შეზღუდა წვდომა 109 ვებგვერდზე უსაფრთხოების საფრთხეებიდან 

გამომიდნარე, აქედან 22 ვებგვერდი საერთაშორისო სანქციების დარღვევასთან კავშირში. „NEPLP 

ზღუდავს წვდომას კიდევ 16 ვებსაიტზე ლატვიის ტერიტორიაზე ეროვნული უსაფრთხოებისთვის 

საფრთხის გამო“, ლატვიის ეროვნული მასმედიის საბჭოს ვებგვერდი, ხელმისაწვდომი: 

https://www.neplp.lv/lv/jaunums/neplp-saistiba-ar-apdraudejumu-valsts-drosibai-ierobezo-piekluvi-vel-16-

timeklvietnem-latvijas-teritorija  
25 გარდა ამისა, „აკრძალულია მონაწილეობა, შეგნებულად და განზრახ, იმ საქმიანობაში, რომლის 

მიზანი ან შედეგია, პირდაპირ ან ირიბად, აღნიშნული ზომების გვერდის ავლა“. 2021 წლის 25 

თებერვალს ევროკავშირის საბჭომ მიიღო №2021/339 მაიმპლემენტირებელი რეგულაცია, რომლითაც 

დაემატა 765/2006 რეგულაციის (EC) I დანართში შეყვანილი პირების სია. 
26 ლატვიის რესპუბლიკის „საერთაშორისო და ეროვნული სანქციების შესახებ“ კანონის მე-11 ნაწილის 

1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ: „გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით დაწესებული ფინანსური და 

სამოქალაქო სამართლებრივი სანქციები და  ევროკავშირის რეგულაციებით დაწესებული 

სავალდებულოა და უშუალოდ გამოყენებადია ლატვიის რესპუბლიკისთვის“. 

https://www.neplp.lv/lv/jaunums/neplp-saistiba-ar-apdraudejumu-valsts-drosibai-ierobezo-piekluvi-vel-16-timeklvietnem-latvijas-teritorija
https://www.neplp.lv/lv/jaunums/neplp-saistiba-ar-apdraudejumu-valsts-drosibai-ierobezo-piekluvi-vel-16-timeklvietnem-latvijas-teritorija
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სამართლებრივ მოწესრიგებაზე დაყრდნობით, საბჭომ ჯერ შეზღუდა Russia Today-ს მაუწყებლობა27 

ლატვიის ტერიტორიაზე, შემდგომ კი Belarus 24-ის.28 საქმე შეეხებოდა სანქცირებული პირების მიერ 

ლატვიის ტერიტორიაზე მათ ირიბ მფლობელობაში/რეალურ კონტროლში მყოფი ტელევიზიებით 

სარგებლის მიღებას. ერთ შემთხვევაში საქმე ეხებოდა ლატვიის უსაფრთხოების სამსახურების მიერ 

დასავლეთში რუსული პროპაგანდის ყველზე ძლიერ და გავლენიან იარაღად მიჩნეული „Rossiya 

Segodnya”-ს გენერალურ დირექტორს - დიმიტრი კისელიოვს, ხოლო მეორე შემთხვევაში ივან 

მიხაილოვიჩ ეისმონტს, ლუკაშენკოს პრესმდივნის მეუღლესა და Belteleradio-ს მმართველს. ისინი 

სანქცირებულნი არიან იმიტომ, რომ ფლობენ/აკონტროლებენ ტელეარხებსა და სხვა მედია 

პლატფორმებს, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და 

დამოუკიდებლობის შელახვისთვის გამოიყენებოდა რუსეთის საგარეო პოლიტიკის 

განსახორციელებლად.29 სანქციებისთვის გვერდის ავლის შესაძლო ორივე შემთხვევაზე საბჭოს 

ინფორმაცია VDD-მ მიაწოდა. შედეგად დაიბლოკა, ის არხები და მათი რესურსები, საიდანაც ისინი 

არაპირდაპირ განაგრძობდნენ ლატვიის ტერიტორიაზე მოგების მიღებას. 

ხაზგასასმელია, რომ VDD თანამშრომლობს არამხოლოდ ეროვნულ უწყებებთან, არამედ ბალტიის 

პირეთის სხვა ქვეყნებთანაც. მაგალითად, ლატვიისა და ესტონეთის უსაფრთხოების სამსახურებმა 2022 

წლის 4 თებერვალს ჩაატარეს კოორდინირებული ოპერაცია. ოპერაციის ფარგლებში რიგასა და 

ტალინში სხვადასხვა მედია კომპანიაში ჩატარდა რეიდები და ამოიღეს დიდი რაოდენობით 

დოკუმენტები. გამოძიების დროს მოპოვებული ინფორმაცია აჩენდა საფუძვლიან ეჭვს, რომ პირთა 

ჯგუფი წინასწარი შეთანხმებით უზრუნველყოფდა ევროკავშირის მიერ უკრაინის ტერიტორიული 

მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ძირის გამოთხრისთვის სანქცირებულ 

პირთათვის დიდი რაოდენობით ფინანსურ და ეკონომიკურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას.30 

გარდა ამისა, უსაფრთხოების სამსახურმა 2020 წლის ოქტომბერში მიმართა პროკურატურას 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე ევროკავშირის სანქციების შესაძლო დარღვევის გამო. 

                                                 
ლატვიის რესპუბლიკის „საერთაშორისო და ეროვნული სანქციების შესახებ“ კანონის მე-5 ნაწილის 1-

ლი პუნქტის საფუძველზე, თუ სანქციების საგანზე დაწესდა ფინანსური შეზღუდვები, ყველა პირს 

თავისი კომპეტენციის შესაბამისად აქვს ვალდებულება დაუყოვნებლივ და წინასწარი გაფრთხილების 

გარეშე, გადადგას შემდეგი ნაბიჯი: 1) გაყინოს ყველა ფინანსური რესურსი და ფინანსური 

ინსტრუმენტი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად, მთლიანად ან ნაწილობრივ ექვემდებარება სანქციების 

საგნის საკუთრებას, ფლობას ან კონტროლს, მათ შორის იმ ფინანსურ რესურსებსა და ფინანსურ 

ინსტრუმენტებს, რომლებიც გადაეცა მესამე პირებს; 2) სანქციების სუბიექტისთვის ფინანსურ 

რესურსებსა და ფინანსურ ინსტრუმენტებზე წვდომის აკრძალვა; 3) არ გაუწიოს საერთაშორისო ან 

ეროვნულ სანქციებში განსაზღვრული ფინანსური მომსახურება სანქციების სუბიექტს (მათ შორის, 

ავტორიზაციის საშუალებით). 
27 2020 წლის 30 ივნისის N216 გადაწყვეტილება ლატვიის ტერიტორიაზე „RT (Russia Today)-ს 

შეზღუდვის შესახებ, ხელმისაწვდომია საბჭოს ვებგვერდზე: https://www.neplp.lv/lv/media/1037/download  
28  2022 წლის 25 თებერვლის N106/1-2 გადაწყვეტილება ლატვიის ტერიტორიაზე “Belarus 24” ის 

დისტრიბუციის შეჩერების თაობაზე. ხელმისაწვდომია საბჭოს ვებგვერდზე:  

https://www.neplp.lv/lv/media/992/download  
29ევროპის  საბჭოს 2014 წლის 17 მარტის 2014/145/CFSP გადაწყვეტილება , ხელმისაწვდომია: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0145&from=EN  
30 ლატვიის და ესტონეთის უშიშროების სამსახურები მედიის შესაძლო სანქციების დასაძლევად ძალებს 

აერთიანებენ, https://eng.lsm.lv/article/society/crime/latvian-estonian-security-services-join-forces-to-tackle-

potential-media-sanctions-busting.a347278/  

https://www.neplp.lv/lv/media/1037/download
https://www.neplp.lv/lv/media/992/download
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0145&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0145&from=EN
https://eng.lsm.lv/article/society/crime/latvian-estonian-security-services-join-forces-to-tackle-potential-media-sanctions-busting.a347278/
https://eng.lsm.lv/article/society/crime/latvian-estonian-security-services-join-forces-to-tackle-potential-media-sanctions-busting.a347278/
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გამოძიების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციით, ბრალდებული პირები თავიანთი სამეწარმეო 

საქმიანობის ფარგლებში, რომლებიც დაკავშირებულია მედიაკონტენტის შექმნასა და გავრცელებასთან, 

განუწყვეტლივ თანამშრომლობდნენ რუსულ მედია კომპანიებთან, რომლებიც შედიან რუსულ 

მედიაჰოლდინგში „Nacionalnaya Media Gruppa“, რომელიც ნაწილობრივ ეკუთვნის იური კოვალჩუკს -  

პუტინის ახლო მეგობარს და რუსეთის მედიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პირს. 

VDD 2020 წლის ანგარიშში კოვალჩუკის შემთხვევაზე წერს, რომ მიიჩნევს, მიუღებელია ლატვიიდან 

ფინანსური აქტივების მიწოდება იმ პირებისთვის, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს დამოუკიდებელი 

ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის შელახვაში და ამის გამო დაეკისრათ ევროკავშირის სანქციები.  

ლატვიის ტერიტორიაზე მისი გადაცემების გავრცელებით ირღვევა სანქციების რეჟიმი, საფრთხე 

ექმნება დაწესებული სანქციების მიზანს - საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კანონის 

უზენაესობის უზრუნველყოფას.  

2021 წლის ანგარიშში VDD ამბობს, რომ რუსული საინფორმაციო სააგენტო Rossiya Segodnya-ს 

(კისილიოვის კონტროლირებადი) მიერ დაფინანსებულ საინფორმაციო რესურსებთან Sputnik-თან და 

Baltnews-თან თანამშრომლობის გამო წლის ბოლოს სამსახურმა პროკურატურას მიმართა 14 პირის 

მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის აღძვრისთვის. უსაფრთხოების სამსახურის შეფასებით, ეს 

კონკრეტული საინფორმაციო რესურსები არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელსაც კრემლი 

იყენებს ლატვიის წინააღმდეგ.31 

რეგიონში მიმდინარე დაძაბულობის გამო პროპაგანდის უპრეცენდენტო შემოტევებზე გართულებული 

სახელმწიფო რეაგირების ფონზე,  უმნიშვნელოვანეს იარაღად იქცა VDD-ს მონიტორინგის ანგარიშები 

მტრული მედია კონტენტის გაფილტვრის პროცესში. ინფორმაციის გადამუშავებით, ტრენდების 

გამოყოფით და ნარატივებისთვის სახელების დარქმევით, VDD უმარტივებს საქმეს არამხოლოდ 

საინფორმაციო სივრცის უსაფრთხოების კონტროლზე პასუხისმგებელ ორგანოებს, არამედ, თავად 

ლატვიელ ხალხს, მარტივად ამოიცნოს ცრუ ინფორმაცია. 

 

ლიეტუვა 
 
ლიეტუვას დაახლოებით 680 კმ სიგრძის საერთო საზღვარი აქვს ბელორუსთან და ესაზღვრება 

კალინინგრადს. ამ ტერიტორიული ერთეულის განსაკუთრებული სტატუსის გამო, რუსული 

სამოქალაქო, თუ სამხედრო ტრანსპორტი ტრანზიტს ლიეტუვაში გადის. საბჭოთა კავშირის დაშლის 

შემდგომ, ლატვიისა თუ ესტონეთისგან განსხვავებით, ლიეტუვის ყველა მაცხოვრებელი ავტომატურად 

გახდა ქვეყნის მოქალაქე. შესაბამისად, რუსული ნარატივი ეთნიკურად რუსების დისკრიმინაციაზე 

სანდო საყრდენი ვერ გახდა პროპაგანდისთვის. ვინაიდან ბალტიის ქვეყნებიდან ყველაზე მცირე 

რაოდენობის რუსი სწორედ ლიეტუვაში სახლობს (მოსახლეობის 6%-ზე ნაკლები),  ეროვნული 

უმცირესობის მობილიზება გაცილებით გაჭირდა. ამიტომ კრემლის მიზანია ეს ჯგუფი გააერთიანოს 

პოლონურ უმცირესობასთან (მოსახლეობის დაახლოებით 6.6%). ამის მტკიცებულებად გამოდგება 

პუტინის იდეოლოგის, დუგინის სიტყვები „ეთნიკური დაძაბულობა ლიეტუველებსა და პოლონელებს 

შორის განსაკუთრებით ღირებული აქტივია და უნდა იქნეს გამოყენებული, ან, შესაძლებლობის 

                                                 
31VDD-ს 2021 წლის ანგარიში, გვ. 21. 
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პირობებში, დაძაბულობა უნდა გაღრმავდეს“.32  რუსულენოვანი ლიეტუველი პოლონელებისთვის, 

რომლებსაც საბჭოთა წარსულის მიმართ ნოსტალგია აქვთ, მაგრამ ბევრი არაფერი იციან პოლონეთის 

შესახებ, რუსეთი თავშესაფარის ილუზიას უქმნის ე.წ. რუსული სამყაროს კონცეფციით.33  

2014 წლის ყირიმის მოვლენები გარდამტეხი აღმოჩნდა - ლიეტუვისთვის რუსული დეზინფორმაცია 

უსაფრთხოების გამოწვევად შეფასდა. ხელისუფლებამ პროპაგანდასთან ბრძოლა ლიეტუვის რადიოსა 

და ტელევიზიის კომისიის მეშვეობით დაიწყო, ასევე გამკაცრდა მედიის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობა და საინფორმაციო სივრცის მონიტორინგი, ჩამოყალიბდა სტრატეგიული 

კომუნიკაციის ორგანოები (MFA StratCom), შეიქმნა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე 

სტრატეგიული კომუნიკაციის კოორდინაციის მექანიზმი, გაძლიერდა თემატური საერთაშორისო 

თანამშრომლობა.34  

წინააღმდეგობამ რუსული აგრესია არ შეაჩერა: რუსული მაუწყებლების რაოდენობა საგანგაშოდ 

გაიზარდა 2007 დან 2017 წლამდე პერიოდში, მაგალითად, თუ 2007 წელს კვირაში 79 იყო ეთერში 

რუსული მაუწყებლობა, 2017 წელს - 198 საათს მიაღწია.  ლიეტუვაში ტელევიზია რჩება ინფორმაციის 

მიღების მთავარ წყაროდ: 2020 წლის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის 66% უყურებს 

ტელევიზორს ყოველდღიურად, გამოკითხულთა 5% აცხადებს, რომ ყოველდღიურად უყურებს 

რუსულ არხებს. 2015 წლის გამოკითხვის თანახმად, ლიეტუვის მოსახლეობის 30%, მათ შორის 

რუსულენოვანი მოსახლეობის 2/3 ყოველდღიურად ადევნებს თვალს რუსეთის მიერ კონტროლირებად 

ტელეარხებს.35 2016 წელს ლიეტუველ რუსებსა და პოლონელებს შორის ჩატარებულმა გამოკითხვამ 

მკვეთრი კონტრასტი აჩვენა: რუსების 57% და პოლონელების 42% ყოველდღიურად უყურებს რუსულ 

ტელევიზიებს.36 შესაბამისად, სატელევიზიო სივრცის გაჯანსაღება ამ ქვეყნის უსაფრთხოების 

ინტერესებთან მნიშვნელოვან კავშირშია. 

ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი (AODT) სახელმწიფო უსაფრთხოების 

დეპარტამენტთან (VSD) ერთად ყოველწლიურად აქვეყნებს ეროვნული უსაფრთხოების სფეროს წინაშე 

არსებული რისკების შესახებ საჯარო ანგარიშს (ეროვნული საფრთხის შეფასება). დოკუმენტი ყოველ 

წელს აფასებს საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საყურადღებო 

მოვლენებს, პროცესებსა, თუ ტენდენციებს. ანგარიში როგორც წესი მოიცავს შემდგომ თემებს: 

რეგიონალური უსაფრთხოება, სამხედრო უსაფრთხოება, მტრული ქვეყნების დაზვერვისა და 

უსაფრთხოების სამსახურების საქმიანობა, კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა, საინფორმაციო 

უსაფრთხოება, ეკონომიკური და ენერგეტიკული უსაფრთხოება. 2022 წლის  ანგარიშში უსაფრთხოების 

დეპარტამენტები გამოყოფენ ცალკე თავს სახელწოდებით „რუსეთი“. 

                                                 
32 Mike Winnerstig, Tools of Destabilization: Russian Soft Power and Non-Military in the Baltic States, Swedish 

Defence Research Agency, December 2014. 118 
33 https://warsawinstitute.org/hostile-propaganda-affects-lithuanian-society/  
34 Vytautas Keršanskas, Deterring disinformation? Lessons from Lithuania’s countermeasures since 2014, Hybrid 

CoE Paper 6:11 
35 ლიეტუვის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული თავდაცვის 

სამინისტროს მეორე საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეროვნული საფრთხეების შეფასება, 2016, ლიეტუვის 

რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის ვებგვერდი, ხელმისაწვდომი: 

https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2016/10/EN-2015-gresmes.pdf  
36Vytautas Keršanskas, Deterring disinformation? Lessons from Lithuania’s countermeasures since 2014, Hybrid CoE 

Paper 6, 8 

https://warsawinstitute.org/hostile-propaganda-affects-lithuanian-society/
https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2016/10/EN-2015-gresmes.pdf
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ყველა გაანალიზებული დოკუმენტის (2016-2022 წლების დოკუმენტები) პირველი წინადადება იწყება  

მტკიცებით, რომ ეროვნული უსაფრთხოებისთვის მთავარი საფრთხე რუსეთის აგრესიული 

ზრახვებიდან და ქმედებებიდან მოდის. 

2016 წელს  საგამოძიებო და უსაფრთხოების დეპარტამენტები წერენ, რომ რუსეთის ფოკუსირება 

რუსულენოვანი საინფორმაციო სივრცის კონტროლზე ძალიან სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს, 

რადგან ლიეტუვის მოსახლეობის დაახლოებით 1/3 ყოველდღიურ ამბებს იგებს რუსეთის მიერ 

კონტროლირებადი მედიიდან და რუსულენოვანი ხალხის უმრავლესობა მხოლოდ მასზეა 

დამოკიდებული.37  

2017 წელს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ „2016 წელს, 16 წლიანი პაუზის შემდეგ, 

რუსეთმა განაახლა ინფორმაციული უსაფრთხოების დოქტრინა, რომელშიც განსაზღვრულია 

დასავლეთის წინააღმდეგ საინფორმაციო ომის ზომები“.38  

2018 წელს სამსახურები წერენ, რომ ლიეტუვა 2017 წელს რუსული პროპაგანდის განსაკუთრებული 

სამიზნე იყო. საინფორმაციო სივრცისა და სოციალური მედიის საშუალებით კრემლი ცდილობდა 

ანტიდასავლური განწყობის გაღვივებას, ხელსაყრელი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას.39  

2019 წელს - რუსეთი მანიპულირებს სიტყვის თავისუფლებით, კრემლი ბოროტად იყენებს ამ 

ფუნდამენტურ დემოკრატიულ პრინციპს და თავის პროპაგანდას წარმოაჩენს ჟურნალისტიკად, 

რომელიც წარმოადგენს ალტერნატიულ აზრს და ეფუძნება ობიექტურობის კრიტერიუმებს.40  

2020 წელს - საინფორმაციო სივრცეზე რუსეთის თავდასხმები ხარისხით განსხვავდება წინა წლებისგან 

- სიუჟეტები უფრო ხშირად ეფუძნება რეალურ მოვლენებს, მესიჯები უფრო ფართოდ ვრცელდება 

უცხოურ მედიაში, ჩართულია ახალი ინსტიტუტები და სოციალური ჯგუფები, რაც ხელს უწყობს 

დეზინფორმაციის გავრცელებას.41  

                                                 
37 ლიეტუვის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული თავდაცვის 

სამინისტროს მეორე საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეროვნული საფრთხეების შეფასება, 2016, გვ. 8. 

ხელმისაწვდომი: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2016/10/EN-2015-gresmes.pdf  
38 ლიეტუვის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული თავდაცვის 

სამინისტროს მეორე საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეროვნული საფრთხეების შეფასება, 2017, 22. 

ხელმისაწვდომი: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2017/03/AKATSKT_DRAFT-3-31-EN-HQ.pdf  
39 ლიეტუვის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული თავდაცვის 

სამინისტროს მეორე საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეროვნული საფრთხეების შეფასება, 2018, გვ. 5. 

ხელმისაწვდომი: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2018/03/ENG.pdf  
40 ლიეტუვის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული თავდაცვის 

სამინისტროს მეორე საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეროვნული საფრთხეების შეფასება, 2019, გვ. 40. 

ხელმისაწვდომი: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2019/02/2019-Gresmes-internetui-EN.pdf  
41 ლიეტუვის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული თავდაცვის 

სამინისტროს მეორე საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეროვნული საფრთხეების შეფასება, 2020, გვ. 43. 

ხელმისაწვდომი: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2020/02/2020-Gresmes-En.pdf  

https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2016/10/EN-2015-gresmes.pdf
https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2017/03/AKATSKT_DRAFT-3-31-EN-HQ.pdf
https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2018/03/ENG.pdf
https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2019/02/2019-Gresmes-internetui-EN.pdf
https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2020/02/2020-Gresmes-En.pdf


 

 

 14 

2021 წელს საგამოძიებო და უსაფრთხოების დეპარტამენტები აღნიშნავენ, რომ პროპაგანდის მანქანა 

გააქტიურებულია კიბერ- თავდასხმების კუთხით.42  

2022 წელს გამოქვეყნებულ შეფასებაში აღნიშულია, რომ ლიეტუვისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის 

რუსეთი არის არსებობისთვის პოტენციურად უდიდესი საფრთხე.43 VSD-სა და AODT-ს შეფასებით, 

ლიეტუვისა და სხვა დასავლური სახელმწიფოების წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდისტული 

კამპანიის უკან არამხოლოდ რუსული მედია და პუტინის რეჟიმის გამმართლებელი საზოგადოებრივი 

მოღვაწეები დგანან, არამედ თავად რუსული დაზვერვის სამსახურები (FSB). VSD და AODT ასახელებენ 

კიდეც რამდენიმე პლატფორმას, რომლის გავლითაც მოქმედებს რუსეთის უსაფრთხოების 

სამსახურები.44 

გარდა ზოგადი გამოწვევების შეფასებისა და სამომავლო საფრთხეების სამიზნეების განსაზღვრისა, 

სამსახურები აანალიზებენ ზოგადად პროპაგანდის მიზნებს, ლიეტუვის საინფორმაციო სივრცეში 

გავრცელებულ ნარატივებს, ნარატივების უკან არსებულ რეალურ ისტორიებს. საგამოძიებო და 

უსაფრთხოების დეპარტამენტები საანგარიშო წლის მანძილზე დაფიქსირებულ მსხვილ 

დეზინფორმაციას აბათილებენ რეალური ფაქტებით, ფოტომასალებით და ა.შ. 

ლიეტუვაშიც საინფორმაციო სივრცის უსაფრთხოების დასაცავად სახელმწიფო ორგანოები 

აქტიურად თანამშრომლობენ რადიოსა და ტელევიზიის კომისიასთან. მაგალითად,  2022 წლის 25 

თებერვლის No. KS-3045 და No. KS-3146 გადაწყვეტილებები, ასევე ამავე წლის 28 თებერვლის No. KS-3247 

გადაწყვეტილება, რომლებიც შეეხება რუსული მაუწყებლობის შეჩერებას ლატვიის ტერიტორიაზე, 

მნიშვნელოვნად ეყრდნობა კომისიისთვის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მიერ 

გაგზავნილ წერილებს. თავდაცვის სამინისტროს წერილში აღნიშნული იყო, რომ „[...] ყალბი 

ინფორმაციისა და პროპაგანდის გავრცელება იმ ჰიბრიდული ღონისძიებების ნაწილია, რასაც რუსეთი 

თავისი პოლიტიკური მიზნების მისაღწებად იყენებს. ეს მიზნები ეწინააღმდეგება ლიეტუვის 

ეროვნულ უსაფთხოებას და, შესაბამისად, ევროატლანტიკურ საზოგადოებას. რუსეთის მიერ 

                                                 
42 ლიეტუვის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული თავდაცვის 

სამინისტროს მეორე საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეროვნული საფრთხეების შეფასება, 2021. 

ხელმისაწვდომი:  https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-EN-el_.pdf  
43 ლიეტუვის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული თავდაცვის 

სამინისტროს მეორე საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეროვნული საფრთხეების შეფასება, 2022, გვ. 5. 

ხელმისაწვდომი: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2022/04/ANGL-el-_.pdf  
44 Ibid, გვ. 54. 
45 ლიეტუვის რადიოსა და ტელევიზიის კომისია,  2022 წლის 25 თებერვლის გადაწყვეტილება KS-30,  

ხელმისაწვდომია: 

https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/20220301%20Re%204%20Russian%20channels(EN).pdf  
46 ლიეტუვის რადიოსა და ტელევიზიის კომისია,  2022 წლის 25 თებერვლის გადაწყვეტილება KS-31,  

ხელმისაწვდომია: 

https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/20220301%20Re%202%20Russian%20channels(EN).pdf  
47 ლიეტუვის რადიოსა და ტელევიზიის კომისია,  2022 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილება KS-32,  

ხელმისაწვდომია: https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/KS-

32%20EN%20Re%202%20more%20Russian%20channels(EN).pdf  

https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-EN-el_.pdf
https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2022/04/ANGL-el-_.pdf
https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/20220301%20Re%204%20Russian%20channels(EN).pdf
https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/20220301%20Re%202%20Russian%20channels(EN).pdf
https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/KS-32%20EN%20Re%202%20more%20Russian%20channels(EN).pdf
https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/KS-32%20EN%20Re%202%20more%20Russian%20channels(EN).pdf
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კონტროლირებადი არხები მის მიერ გამოყენებული ყალბი ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ინსტრუმენტებია. ამიტომ, ამ არხების გავრცელება საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას“.48 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს წერილში კი  აღნიშნულია, რომ „[...] RT-ს და სხვა რუსული 

მაუწყებლების მიერ გავრცელებული კონტენტი საზიანოა და საჯარო უსაფრთხოებას, ეროვნულ 

უსაფრთხოებასა და თავდაცვას სერიოზული საფრთხის წინაშე აყენებს, რადგან ცდილობს იმოქმედოს 

საზოგადოების სულისკვეთებაზე და რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევის 

მზადყოფნაზე“.49 

ეს წერილები ადასტურებს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საერთო, გამოკვეთილი გამოწვევის 

წინააღმდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტების კოორდინირებულ მუშაობას. 

 

 

ჩეხეთი 
 
მიუხედავად იმისა, რომ ჩეხეთიც სსრკ-ს აქტიური წევრი და სატელიტი იყო, დღეს  რუსული 

საინფორმაციო ოპერაციებს ქვეყანაში ნაკლებად ნაყოფიერი მიწა ხვდება, რადგან მოსახლეობა ამ 

პროპაგანდისადმი გულგრილია.50 ჩეხეთის რესპუბლიკაში რუსეთს ნაკლები ხელმოსაჭიდი აქვს. 

ცხადია, ბალტიის ქვეყნებთან შედარებით, ჩეხეთში რუსეთის ინტერესიც გაცილებით ნაკლებია. თუმცა, 

მაინც, როგორც 2013 წელს ჩეხეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურმა 

საზოგადოებას შეატყობინა, ქვეყანაში უკიდურესად ბევრი აგენტურა იმყოფებოდა, რომლებიც 

საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებად წარმოგვიჩენენ თავს, იქნებიან ესენი 

დიპლომატები, ტურისტები, ექსპერტები, აკადემიკოსები, თუ მეწარმეები.51 უსაფრთხოების სამსახურმა 

აღნიშნა, „შესაძლოა ცივი ომი და საბჭოთა კავშირი ჩავლილია, თუმცა არა რუსეთის ვნება, სცადოს, 

მოიპოვოს გავლენა და გადადგას აქტიური ნაბიჯები (მაგალითად, გამოიყენოს აგენტები) ამ მიზნის 

მისაღწევად“.52  

2016 წელს გამოქვეყნდა ეროვნული უსაფრთხოების აუდიტიც (შეეხება წინა წელს), რომელმაც 

დაადასტურა რუსეთის ჰიბრიდული სტრატეგიები. ამ დოკუმენტებით გამოვლენილი რისკების 

შედეგად, ჩეხეთის მთავრობამ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წიაღში დაარსა ცენტრი ჰიბრიდული 

საფრთხეების წინააღმდეგ. შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი აცხადებდა, რომ მიზანი არჩევნების 

სტაბილურ და სამართლიან, ინფორმირებულ გარემოში ჩატარებაა. ცენტრს კი უნდა შეეძლოს თითქმის 

                                                 
48 გადაწყვეტილება No. KS-30, პარაგრაფი 1.6. 
49 გადაწყვეტილება No. KS-31, პარაგრაფი 1.6.1 
50 Cohen, Raphael S. and Andrew Radin, Russia's Hostile Measures in Europe: Understanding the Threat. Santa 

Monica, CA: RAND Corporation, 2019, 135. 
51 Ibid, 105 
52Day, M. (2014, October 27). 'Extremely high' number of Russian spies in Czech Republic, The Telepraph,  

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/11190596/Extremely-high-number-of-Russian-

spies-in-Czech-Republic.html  

http://www.mvcr.cz/terorismus/clanek/centre-against-terrorism-and-hybrid-threats.aspx
http://www.mvcr.cz/terorismus/clanek/centre-against-terrorism-and-hybrid-threats.aspx
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/11190596/Extremely-high-number-of-Russian-spies-in-Czech-Republic.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/11190596/Extremely-high-number-of-Russian-spies-in-Czech-Republic.html
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რეალურ დროში დეზინფორმაციაზე რეაგირება Facebook-ის, Twitter-ისა და კომუნიკაციის სხვა 

საშუალებების გამოყენებით.53 

ცენტრი ამოქმედდა 2017 წლის 1 იანვრიდან, 20 საჯარო მოხელის შემადგენლობით. ცენტის 

ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ ეს ‘იქნება’ ანალიტიკური განყოფილება, რომელიც მონიტორინგს 

გაუწევს შიდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებს, მათ შორის დეზინფორმაციის კამპანიებს.  

ცენტრის ვებგვერდზე ერთ-ერთი ბოლო პოსტია ცენტრის მიერ გადამუშავებული მანიპულაციური 

ნარატივები რუსეთის პოზიციაზე გეოპოლიტიკურ სივრცეში. ერთ-ერთი ნაწილი შეეხება ნარატივს, 

რომ რუსეთი დასავლეთის მსხვერპლია. ცენტრი აჯამებს ქვე-ნარატივებს და თავს მოუყრის ამ 

ნარატივთა გავრცელების ადგილებსა და ვებ-გვერდებს.54  

ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურიც (BIS) ყოველწლიურად 

აქვეყნებს ანგარიშებს. მაგალითად, 2015 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ამ წელს რუსეთის 

საინფორმაციო ოპერაციები ჩეხეთში ძირითადად ფოკუსირებული იყო: 

- შეესუსტებინა ჩეხეთის მედიის ძალა (მედიისა და ინტერნეტის ინფილტრაცია რუსული 

პროპაგანდის მასიური წარმოებითა და სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი 

დეზინფორმაციით); 

- გაეძლიერებინა რუსული აუდიტორიის საინფორმაციო წინააღმდეგობა (რუსული 

აუდიტორიისთვის წინასწარი ფაბრიკაციით დეზინფორმაცია ჩეხური წყაროებიდან);  

- გავლენა მოეხდინა ჩეხეთის აუდიტორიის აღქმებზე და შეესუსტებინა საზოგადოების 

წინააღმდეგობის ან დაპირისპირების ნება (აუდიტორიის ინფორმაციული და 

დეზინფორმაციული გადატვირთვა, სიმართლისა და ობიექტურობის რელატივიზაცია, 

დევიზის „ყველა იტყუება“ პროპაგანდა); 

- ხელი შეეწყო ინტერსოციალური და ინტერპოლიტიკური დაძაბულობებისთვის 

(მარიონეტული ორჰანიზაციების დაარსებით, პოპულისტი ან ექსტრემისტი პირების ფარული 

და ღია მხარდაჭერით); 

- ჩამოეშალა ნატოსა და ევროკავშირის თანმიმდევრულობისა აღქმა და მზაობის ფაქტი 

(ჩეხეთ-პოლონეთის ურთიერთობების ჩაშლის მცდელობები, დეზინფორმაცია და 

შემაშფოთებელი ჭორები, რაც ცილს სწამებს აშშ-სა და ნატოს, დეზინფორმაცია, რომელიც ქმნის 

რუსეთთან ომის ვირტუალურ საფრთხეს); 

- შეელახა უკრაინის რეპუტაცია, ქვეყნის საერთაშორისო იზოლაცია. 

BIS წერს, რომ ზემოაღნიშნული ქმედებები საფრთხეს უქმნის ჩეხეთს, ევროკავშირს და ნატოს და ეს 

საფრთხე დაკავშირებული არაა მხოლოდ უკრაინისა და სირიის კონფლიქტებთან. ამ მიზნების 

მისაღწევად რუსეთის შექმნილი ინფრასტრუქტურა არ გაქრება კონფლიქტების დასრულების 

შემდეგაც. თუკი რუსეთს ამის სურვილი ექნება, ეს ინფრასტრუქტურა შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

                                                 

53 Czechs set up unit to counter perceived propaganda threat from Russia. (2016, October 20). Reuters. 

https://www.reuters.com/article/us-czech-security-russia-idUSKCN12K22V 
54   Manipulative narratives about the position of the Russian Federation in the geopolitical space. The Center Against 

Hybrid Threats. https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/manipulativni-narativy-o-postaveni-ruske-federace-v-

geopolitickem-prostoru.aspx  

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/centre-against-terrorism-and-hybrid-threats.aspx
https://www.reuters.com/article/us-czech-security-russia-idUSKCN12K22V
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/manipulativni-narativy-o-postaveni-ruske-federace-v-geopolitickem-prostoru.aspx
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/manipulativni-narativy-o-postaveni-ruske-federace-v-geopolitickem-prostoru.aspx
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ნებისმიერ დროს, ჩეხეთის საზოგადოების ან პოლიტიკური გარემოს დესტაბილიზაციის ან 

მანიპულაციისთვის.55 

2016 წლის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ „[...] რუსეთი ყველა ხელმისაწვდომ საშუალებას თავის 

სასარგებლოდ  იყენებს, მაგრამ (პირველ რიგში) მოწინააღმდეგის ყველა ძლიერ და სუსტ მხარეს“. ეს 

ნიშნავს, რომ ჰიბრიდული კონფლიქტის პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: 

1. მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ ყველა არსებული ძალისა და საშუალების გამოყენება 

(სამხედრო და არასამხედრო [...]); 

2. მოწინააღმდეგის ჩაბმა საკუთარ დეფინიციებსა და სქემებში [...]; 

3. მიზნობრივი აქტივობა [...] ანუ მოქმედებების ერთობლიობა, რომელიც იწვევს 

მოწინააღმდეგის პარალიზებას [...] ან მოწინააღმდეგის არაადეკვატური რეაქციას (მაგ. მედია 

ისტერია, ცრუ რეაქციები, რაც ხდება შემდგომი ჰიბრიდული ომის კამპანიების, უფრო 

კონკრეტულად მათი კომპონენტების დაგეგმვის ნაწილი). 

BIS-ის შეფასებით სწორედ ამ სქემას შეესაბამებოდა 2016 წელს რუსეთის გავლენა და დაზვერვის 

ოპერაციები, რაც წარმოადგენს ამ ქვეყნის ჩარევას ჩეხეთის საშინაო საკითხებში. იმავდროულად, ესაა 

რუსეთის ჰიბრიდული ომის ნაწილი უკრაინის, ნატოსა და ევროკავშირის წინააღმდეგ.56 

2017 წლის ანგარიშში BIS გვამცნობს, რომ ამ წელსაც ჩეხეთი რუსეთის აქტივობის სამიზნე იყო, თუმცა 

აღნიშნავს, რომ ჩეხეთის პრობლემა ისაა, რომ “we do not see the wood for the trees” (იდიომა აღნიშნავს 

დიდი სურათის ვერ დანახვის, მთლიანი კონტექსტის აღუქმელობის პრობლემას).57 ჰიბრიდული 

კონფლიქტის კონცეფცია ემყარება არამხოლოდ მისთვის ხელმისაწვდომი სამხედრო და არასამხედრო 

ინსტრუმენტების [...] კომპლექსურ გამოყენებას [...], არამედ მეორე მხარის მიერ შემოთავაზებული 

ინსტრუმენტებს, ან შესაძლებლობებს (მაგ. სიტყვის თავისუფლება). რუსული ჰიბრიდული კამპანიის 

არსებითი მიზანია ნატოსა და ევროკავშირის შესუსტება, ცალკეული წევრი სახელმწიფოების 

დასუსტების გზით.58 BIS ე.წ დეზინფორმაციულ ვებგვერდებს რუსული ჰიბრიდული სტრატეგიის 

სისტემის ერთ-ერთ ნაწილად აღიქვამს, თუმცა მათ მიიჩნევს ჰიბრიდული ომის უფრო მნიშვნელოვანი 

აქტივობებიდან ყურადღების გადატანის სტრატეგიად. BIS განმარტავს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში 

[2017 წლის მონაცემებით] ვებ-გვერდების უმრავლესობა, მართალია პრორუსულ ნარატივს ემთხვევა, 

მაგრამ ჩეხი მოქალაქეების შემოქმედებაა. ისინი თავიანთი თავისუფლების ფარგლებში ავრცელებენ იმას, 

რაც სიმართლედ მიაჩნიათ. ამ ადამიანებს რუსეთი იყენებს.  

BIS  მიიჩნევს, რომ უფრო კონკრეტული გზით ჰიბრიდული ომი ჩეხური კომპანიების რუსული 

კომპანიების მიერ შესყიდვაა. რუსი ინვესტორები (ხშირად, რუსული სადაზვერვო სამსახურების ყოფილი 

                                                 
55 ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის 2015 წლის ანგარიში, გვ. 

9, ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის ვებგვერდი, 

ხელმისაწვდომი: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/ar2015en.pdf  
56 ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის 2016 წლის ანგარიში, გვ. 

10-11, ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის ვებგვერდი, 

ხელმისაწვდომი: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/ar2016en.pdf  
57 ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის 2017 წლის ანგარიში, 

გვ.6-7, ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის ვებგვერდი, 

ხელმისაწვდომი: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/ar2017en.pdf  
58 Ibid, გვ.7 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/ar2015en.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/ar2016en.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/ar2017en.pdf
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წევრები) ჩეხეთთან დაკავშირებული პირების ან იმ ოფშორული კომპანიების მიღმა იმალებიან, 

რომლებიც აკონტროლებენ ჩეხურ კომპანიას, რომელიც იძენს, ან ცდილობს მოიპოვოს სახელმწიფო 

კონტრაქტები და ასაქმებს მენეჯერებს, რომლებიც წარსულში მონაწილეობდნენ მედიის ან პოლიციის 

მიერ კორუფციულ საქმიანობასთან დაკავშირებით გამოძიებულ საქმეებში. კომპანიების საბოლოო 

მესაკუთრეთა იდენტიფიცირება და კორუფციული აქტივობების იდენტიფიცირება ჩეხეთის 

სახელმწიფო კონტრაქტის პროცედურებში მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სახელმწიფო ეკონომიკური 

ინტერესების საფრთხის თვალსაზრისით, არამედ ჯაშუშობის რისკებთან მიმართებითაც.59 

2018 წელს BIS წერს, რომ რუსეთის შემთხვევაში, მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს არა დაზვერვის ან 

პარა-სადაზვერვო საქმიანობის ელემენტები, არამედ რუსული ოპერაციების არატრადიციული (ე.წ. 

ჰიბრიდული) ხასიათი, რომელიც მიმართულია ნატოს და მისი წევრი ქვეყნების, ანუ ჩეხეთის 

წინააღმდეგაც.60 BIS  შეფასებით, რუსეთის მრავალი წელია ცდილობს სამიზნე ქვეყნებში შექმნას და 

გაამწვავოს  სოციალური დაძაბულობა, რაც საბოლოოდ გავლენას ახდენს ძალთა მთელ ბალანსზე.61  

ამ წლის ანგარიშში ცალკე ადგილი გამოეყო პრორუს აქტივისტებს და აღინიშნა, რომ უკანასკნელ წლებში 

პრორუსი აქტივისტები უფრო ინტენსიურად, კონცეპტუალურად და სისტემატურად ეწინააღმდეგებიან 

ჩეხეთის პოლიტიკურ წესრიგს და მის წევრობას ევროკავშირსა და ნატოში. ამ გზით ისინი მონაწილეობენ 

იმ თემათა პოპულარიზაციაში, რაც უცხო ქვეყნის ძალების მიერაა წარმოებული. შეცდომაში შემყვანი, 

მანიპულაციური ან ყალბი განცხადებების გამოყენებით პრორუსი აქტივისტები გავლენას ახდენენ 

საზოგადოებრივ აზრზე, ქმნიან და ინარჩუნებენ შიშს და დაძაბულობას საზოგადოებაში. ეს ხელს 

უწყობს საზოგადოების პოლარიზაციას და რადიკალიზაციას და ძირს უთხრის საზოგადოების ნდობას 

თავისუფალი დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპების მიმართ. პრორუსული აქტივისტების დიდი 

ნაწილი მოტივირებულია იდეოლოგიურად, პრეზიდენტ პუტინის რეჟიმისადმი, ან რუსეთისადმი 

თაყვანისცემით. თუმცა არსებობს იმგვარი ინფორმაციაც, რომ ზოგიერთი მათგანი კავშირშია, ან 

მართულია რუსეთის სადაზვერვო სამსახურებთან. BIS აღნიშნავს, რომ პრორუსული აქტივისტების 

სპექტრი მათ შორის შედგება მედიისგან, რომლებიც წარმოადგენენ საკუთარ თავს დამოუკიდებელ, ან 

ალტერნატიულ პირებად. პრორუსმა აქტივისტებმა გავლენა მოახდინეს საზოგადოებრივ აზრზე, 

ამისთვის ისინი იყენებდნენ ინტერნეტს, სოციალურ ქსელებს, საკუთარ ინტერნეტ ვიდეო არხებს, ან 

ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ/ალტერნატიულ მედიას, რომლებიც ახლა რუსეთის სასარგებლოდ 

დეზინფორმაციის მთავარი მწარმოებლები არიან.62 

2019 წლის ანგარიშითაც, BIS გვამცნობს, რომ განგრძობადი დეზინფორმაციამ და მანიპულაციური 

მედია პროდუქტებმა გამოიწვია საზოგადოების მზარდი პოლარიზაცია, დემოკრატიული პროცესებში 

რწმენის შერყევა და უცხო ქვეყნის ინტერესების მზარდი მხარდაჭერა. ამჯერად, შეფასების ენა უფრო 

მყარი და პირდაპირია. ბოლო წლების განმავლობაში დეზინფორმაციამ მყარად გაიდგა ფესვი, 

დეზინფორმაციის მამოძრავებელი ძალა კი მედიაა, რომელიც თავს დამოუკიდებელ და ალტერნატიულ 

                                                 
59Ibid, გვ.8 
60 ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის 2018 წლის ანგარიში, გვ 

6. ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის ვებგვერდი, 

ხელმისაწვდომია: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/ar2018en.pdf.pdf  
61 Ibid., გვ.7 
62 Ibid., გვ.9 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/ar2018en.pdf.pdf
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ინფორმაციულ წყაროდ ასაღებს. ხშირად ეს მედია ცდილობს თავი დააღწიოს დეზინფორმატორის 

წოდებას და მოიპოვოს ლეგიტიმაცია მეინსტრიმ მედიაში.63 

BIS-ის ისედაც მკაცრი ტონი კიდევ უფრო გამწვავდა 2020 წლის ანგარიშში - ბოლო რამდენიმე წელია 

BIS აფრთხილებს საზოგადოებაში მანიპულაციური განცხადებების გავრცელების მზარდ რისკებზე. ე.წ 

ალტერნატიული მედია ავრცელებს საკუთარ, ან სხვის ნაწარმოებ, მიკერძოებულ, მანიპულაციურ ან 

სრულად ცრუ კონტენტს, როგორც „ალტერნატიულ ხედვას“. თემების თვალსაზრისით, ასეთი 

დეზინფორმაციის აქცენტი დიდი ხანია სრულად შეესაბამება რუსეთის ინტერესებს. დეზინფორმაციის 

გავრცელების საქმეში ყველაზე აქტიური პირები ხშირად არიან თავიანთი იდეოლოგიური რწმენით 

მოტივირებული პირები, რომლებიც ტრადიციულად მიდრეკილნი არიან თანაუგრძნობდნენ 

ავტორიტარულ ძალაუფლებას, ან მათ წარმომადგენლებს და ხშირად დარწმუნებულები არიან, რომ 

დაბრმავებულ მეინსტრიმული მედიით საზოგადოებას ისინი „ანათლებენ“. უფრო მეტიც, ზოგიერთი 

თავს თანამედროვე დისიდენტად მიიჩნევს. BIS-ის თანახმად, 2020 წელს დეზინფორმაციული 

ეკოსისტემის მიერ ხარისხიან მედიაზე, მათ შორის საზოგადოებრივ მედიაზე, ზეწოლა კიდევ უფრო 

გაიზარდა. მედია მუდმივად აფრთხილებს საზოგადოებას კონტენტით მანიპულაციისა და 

დეზინფორმაციის შესახებ, რაც მათ ე.წ ალტერნატიული მედიის სიტყვიერი თავდასხმისა და 

მადისკრედიტირებელი კამპანიების სამიზნედ აქცევს. განგრძობადი დეზინფორმაციული ზეწოლა 

ასევე ზღუდავს სახელმწიფოს შესაძლებლობას მიაწოდოს სტრატეგიული თემები საზოგადოების 

დეზინფორმაციისგან დაზარალებულ ნაწილს და, შედეგად, საბოლოოდ ზრდის საზოგადოების 

დაუცველობას. 64 

 

საქართველო 
 
ზემოთ აღნიშნული ქვეყნების გამოცდილებების ფონზე, საინტერესოა საქართველოს უსაფრთხოების 

სამსახურის ანგარიშების განხილვა, რათა გავაანალიზოთ და შევადაროთ, რამდენად ადეკვატურადაა 

აღქმული შესაბამისი საფრთხე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, შეფასდეს მოსახლეობისადმი 

სამსახურის ანგარიშვალდებულების ხარისხი რუსეთის მიერ ე.წ რბილი ძალით შექმნილი 

საფრთხეების შესახებ. აღნიშნული საკითხები მოიცავს შემდეგ კითხვებს: , აიდენტიფიცირებს თუ არა 

ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოები სამსახური აგრესორ ქვეყნებს, მათ მიზნებს, სტრატეგიებს დააანალიზებს 

თუ არა კონკრეტულ შემთხვევებს?  ლატვიის, ლიეტუვისა და ჩეხეთის უსაფრთხოების სამსახურების 

მსგავსად აბათილებს თუ არა წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ პროპაგანდისტულ ნარატივებს?  

როგორც შესავალშივე აღვნიშნეთ, სუს-ი ჰიბრიდულ საფრთხეს პირველად 2016 წლის ანგარიშში 

ასახელებს. სუს-ი აღნიშნავს, რომ საანგარიშო პერიოდში „სხვადასხვა ქვეყნების სპეცსამსახურები [...] 

სასურველი შედეგის მიღებას, არაძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით, ე.წ. „რბილი ძალის“ 

                                                 
63 ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის 2019 წლის ანგარიში, 

გვ.11. ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის ვეგგვერდი, 

ხელმისაწვდომი: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vvz-2019-web-en-k-publikaci.pdf  
64 ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის 2020 წლის ანგარიში, 

გვ.11 ჩეხეთის სადაზვერვო სააგენტოს უსაფრთხოების საინფორმაციო სამსახურის ვებგვერდი, 

ხელმისაწვდომი: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/ar2020en-2.pdf  

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vvz-2019-web-en-k-publikaci.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/ar2020en-2.pdf
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კონცეფციის მიხედვით ცდილობენ. ისინი აქტიურად იყენებენ „სახალხო დიპლომატიის“ და 

„ინფორმაციული დივერსიის“ კომპონენტებს“.65  

2017 წლის ანგარიშის ფარგლებში სუს-ი უკვე ასახელებს  საქართველოში უცხო ქვეყნების 

სპეცსამსახურების ძირითადი ამოცანებს, რომლებიც შემდგომში მდგომარეობს: 

 ქართულ საზოგადოებაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება;  

 საერთაშორისო დონეზე საქართველოს, როგორც საიმედო პარტნიორის იმიჯის შელახვა;  

 საზოგადოებაში უნდობლობის, გაურკვევლობის, უიმედობისა და ნიჰილიზმის გაჩენა;  

 ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე დესტაბილიზაციის კერების შექმნა, რათა ქვეყანაში 

განვითარდეს დეზინტეგრაციული პროცესები და მოხდეს ქართული საზოგადოების 

პოლარიზაცია.66 

სუს-ის 2018 წლის ანგარიშის თანახმად, ამ წელს  სამსახურისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო 

სხვადასხვა აქტორებიდან მომდინარე ჰიბრიდული საფრთხეები.67 

2017 წლის ანგარიშის ფარგლებში უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების იდენტიფიცირებულ ძირითად 

მიზნებს 2018 წელს შემატა შემდგომი ამოცანები: 

 საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების გაუარესება რეგიონის ქვეყნებსა და სტრატეგიულ 

პარტნიორებთან; 

 საქართველოს, როგორც დემოკრატიული და სტაბილური ქვეყნის იმიჯის შელახვა; 

 ეკონომიკური ზეგავლენის ბერკეტების მოპოვება; 

 მუდმივი შიდაპოლიტიკური დაძაბულობის ხელშეწყობა.68  

როგორც ანგარიშებიდან ირკვევა, 2019 წელი განსაკუთრებით კომპლექსური იყო.  გაგრძელდა უცხო 

ქვეყნების სპეცსამსახურების აქტიურობა, რაც მიზნად სხვა უკვე იდენტიფიცირებულ მიზნებთან 

ერთად ისახავდა საქართველოში „მმართველობის ფორმების, ინსტიტუციური სისტემების 

ფუნქციონირებისა და მათი შესაძლებლობების განვითარების შეფერხებას“.69 აქვე, სუს-ი აღნიშნავს, რომ 

ამ წელს დაიხვეწა ჰიბრიდული ომის მეთოდები და ტაქტიკა.70 ტაქტიკათა ეფექტურად 

გამოყენებისთვის დაინტერესებული ქვეყნები სწავლობენ სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს.71 

                                                 
65 Ibid, 8. 2016 
66 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2017 წლის ანგარიში, საქართველოს 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი, გვ.9. ხელმისაწვდომია: 

https://ssg.gov.ge/uploads/ანგარიშები/angarihi%202017.pdf 
67 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2018 წლის ანგარიში, საქართველოს 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი, გვ.12. ხელმისაწვდომია: 

https://ssg.gov.ge/uploads/ანგარიშები/ანგარიში%202018.pdf 
68 Ibid, 13. 
69 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2019 წლის ანგარიში, საქართველოს 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი, გვ.12. ხელმისაწვდომია: 

https://ssg.gov.ge/uploads/ანგარიშები/სუს%202019%20ანგარიში.pdf  
70 Ibid, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის წინასიტყვაობა.  
71 Ibid, 13. 

https://ssg.gov.ge/uploads/ანგარიშები/angarihi%202017.pdf
https://ssg.gov.ge/uploads/ანგარიშები/ანგარიში%202018.pdf
https://ssg.gov.ge/uploads/ანგარიშები/სუს%202019%20ანგარიში.pdf
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სუს-ი აღნიშნავს, რომ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საინფორმაციო ომის ძირითადი მიზნებს 2019 

წელს წარმოადგენდა დემოკრატიული ღირებულებების დაკნინება, ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის 

და დასავლეთის კრიტიკა და ცალკეული ქვეყნებისთვის მისაღები მსოფლმხედველობის გავრცელება.72  

2020 წლის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ამ წელსაც უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურები, „[...] 

განაგრძობდნენ მოსახლეობაში საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მიმართ უნდობლობის 

გაღვივებას, დემოკრატიული ღირებულებებისა და სისტემების დაკნინებას საპირწონედ, ქვეყნების 

ინტერესებს მორგებული მსოფლმხედველობის გავრცელებას“.73  

2021 წლის ანგარიშით ირკვევა, რომ საანგარიშო წლის ფარგლებში არ შეცვლილა „ჰიბრიდული ომის“ 

მიზნები თუ მათ მისაღწევად გამოყენებული ხერხები. სუს-ი აღნიშნავს, რომ „[...] დესტრუქციულ გარე 

აქტორებთან შესაძლო კავშირის მქონე პოლიტიკური ძალები [...] ბოროტად იყენებდნენ სიტყვისა და 

გამოხატვის თავისუფლების უფლებას და მიზანმიმართულად ეწეოდნენ დემოკრატიის 

დამაზიანებელი იდეოლოგიის გავრცელებას“.74 

სხვადასხვა წლების ანგარიშების ფარგლებში იდენტიფიცირებულია საქართველოში  ჰიბრიდული 

ომით დაინტერესებული „უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების“ მიზნების მიღწევის გზებიც, ესენია - 

პროპაგანდისტული მედიები, დეზინფორმაცია, კიბეროპერაციები, დესტრუქციული და 

პოპულისტური დაჯგუფებები, ექსპერტული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები და სააგენტოები,75 

ყალბი ამბები, ფაქტების დამახინჯება, ისტორიის გაყალბება, აზრზე მანიპულირება,76 მითები, 

„[...]კულტურული, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, საექსპერტო, სპორტული თუ სხვა პროფესიული 

არხების [...]“ გამოყენება.77 2020 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ  უცხო ქვეყნების სპეციალური 

სამსახურები თავიანთ ქვეყნებში მოღვაწე პოლიტიკური თუ სამეცნიერო წრეების, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ფონდების მეშვეობით ცდილობდნენ 

ჩვენს ქვეყანაში მათი ქვეყნისადმი ლოიალურად განწყობილ წრეებთან78 მჭიდრო კავშირის დამყარებით 

უარყოფითი გავლენა მოეხდინათ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გარემოზე.79 

 

შეჯამება 
 
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის საინფორმაციო ომის სტრატეგია კონტექსტუალურია და ეფუძნება 

შესაბამის ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ მოვლენებსა თუ გამოწვევებს, მის მიერ წარმოებული 

                                                 
72 Ibid, 14. 
73 Ibid, 14 
74 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2021 წლის ანგარიში, საქართველოს 

პარლამენტის ვებგვერდი, გვ. 19-20. ხელმისაწვდომია: 

https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/34501  
75 2017 წლის ანგარიში, გვ. 9-10 
76 2018 წლის ანგარიში, გვ. 13 
772019  წლის ანგარიში, გვ. 17 
78 მოქალაქეებთან, კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან, სტუდენტურ წრეებსა და სამოქალაქო 

აქტივისტებთან, ასევე ცალკეულ ექსპერტებთან, პოლიტოლოგებსა და ბიზნესსექტორის 

წარმომადგენლებთან 
79 2021 წლის ანგარიში, გვ.23. 

https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/34501
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საინფორმაციო ომის მიზნები უცვლელია -  ქვეყანაში ნატოსა და ევროკავშირის გავლენის შესუსტება, 

დასავლური კურსიდან  გადახვევა, დესტაბილიზაცია, ინსტიტუტებისადმი უნდობლობის გაღვივება, 

ნიჰილიზმის დანერგვა, პოლარიზაცია და სხვ.  

საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშებიდან ზემოთ ციტირებულ მონაკვეთებზე 

დაყრდნობით, შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურს თეორიულ დონეზე აქვს 

ცოდნა ჰიბრიდული ომის ფენომენზე, მისგან წარმოქმნილ საფრთხეებზე და იმაზე, რომ საქართველო 

ნამდვილად წარმოადგენს „რბილი ძალის“ ტაქტიკებისა და საინფორმაციო ომის სამიზნეს.  

სამსახური, როგორც თავად გვამცნობს, ყოველი წლის მანძილზე აანალიზებს ჩვენი ქვეყნის 

უსაფრთხოების გარემოს წინააღმდეგ მიმართული ჰიბრიდული ომის ძირითად მიზნებსა და ამ 

მიზნების განხორციელების გზებს. მართლაც, ყოველი წლის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ 

საფრთხეების პრევენცირების ან მათ საპასუხოდ, სუს-ი ატარებს კანონით გათვალისწინებულ 

ღონისძიებებს, აიდენტიფიცირებს იმ პირებს, რომლებიც შემჩნეულნი არიან საქართველოს საზიანო 

ნარატივების გავრცელებაში, ამუშავებს იმ გეგმებს, ძალებს, საშუალებებს, მეთოდებს, რომლებსაც 

იყენებენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები.  

მაგალითად, 2018 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „გატარებული კონტრდაზვერვითი 

ღონისძიებების შედეგად აღკვეთილ იქნა „ჰიბრიდული ომის“ ფარგლებში დაგეგმილი რამდენიმე 

ღონისძიება“.80 ხოლო 2021 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ სამსახურმა გამოავლინა უცხო ქვეყნების 

სპეციალური სამსახურების დაინტერესების კონკრეტული სფეროები, ის ორგანიზაციები და პირთა 

ჯგუფი, რომლებიც ძირეულ როლს თამაშობდნენ ანტიდასავლურ პროპაგანდაში.81  

 ანგარიშებში სუს-ი არ ასახელებს თუ რა კონკრეტული ღონისძიებები გატარდა მის მიერ, არ 

ჩამოთვლის იმ პირებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც შემჩნეულნი არიან საზიანო ნარატივების 

მიზანმიმართულად გავრცელებაში. ანგარიშები, ფაქტობრივად, თეორიული და აღწერილობითი 

ხასიათისაა, ნაკლებად შეიცავს იმგვარ ინფორმაციას, რომელიც რელევანტური, მეტიც სიახლე 

შეიძლება იყოს დაინტერესებული მხარისთვის.  

ჩვენს ანალიტიკურ დოკუმენტში, რომელიც სუს-ის 2020 წლის ანგარიშთან დაკავშირებით მომზადდა, 

გაკრიტიკებული იყო, რომ ანგარიშში არ არის ახსნილი და გაანალიზებული, საქართველოში 

ჰიბრიდული ომის მუშაობის სქემა და დეტალები, არაა დასახელებული ამგვარი ომის ინტერესების 

გამტარებელი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო ჯგუფები.82 გარდა ამისა, აღნიშნულია, რომ 

დოკუმენტი არ მოიცავს სახელმწიფოს თვალთახედვას ამგვარი დამაზიანებელი ქმედებების 

შესაკავებლად და პოზიტიური საინფორმაციო პოლიტიკის საწარმოებლად.83 

2021 წლის ანგარიშთან დაკავშირებით კი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის (DRI) შეფასებით, 

დეტალური ანგარიშვალდებულების, ანალიზის და კონკრეტიკის მაგიერ, სუსი ირჩევს შემოიფარგლოს 

„[...] ისეთი უკიდურესად ზოგადი ფრაზებით, როგორებიცაა: „გატარდა სათანადო ღონისძიებები“, 

                                                 
80 2018 წლის ანგარიში,  გვ.13 
81 2021 წლის ანგარიში, გვ 24. 
82 „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ ანალიტიკური დოკუმენტი, გვ.4. 

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ვებგვერდი, ხელმისაწვდომია: 

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/სუს-ის_ანგარიში_1588337772.pdf  
83 Idem. 

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/სუს-ის_ანგარიში_1588337772.pdf
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„გაიმართა არაერთი შეხვედრა“, „გატარდა კომპლექსური ღონისძიებები,“ „მიმდინარეობდა 

უწყებათაშორისი კოორდინაცია“ და სხვ.“.84  

სუს-ის მიერ ანგარიშების უკიდურესად ზოგადი ფორმულირებით ჩამოყალიბება, ცხადია, 

შეუძლებელს ხდის სამსახურის საქმიანობის ადექვატურობის შეფასებას, როგორც საზოგადოების, ისე 

უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესებული ორგანიზაციებისა, თუ ზედამხედველი ორგანოების 

მიერ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სუს-ის ანგარიშები მხოლოდ უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე შეიცავს 

ანალიტიკის ნიშნებს. დადებითიტენდენციაა, რომ ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ადგილი 

ეთმობა საინფორმაციო ომისგან წარმოქმნილ საფრთხეებს. სუს-ი გამოკვეთს ინფორმაციული ომის 

მიზნებს, თუმცა ლატვიის, ლიეტუვისა და ჩეხეთის ქვეყნების სამსახურებისგან განსხვავებით, არ 

ჩამოთვლის კონკრეტულ ნარატივებს, რომელზეც უცხო ქვეყანათა მიერ შენდება დამაზიანებელი 

ტაქტიკები. 

ინფორმაციული ომის ერთადერთი მაგალითი, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

ანგარიშებში ვხვდებით (არა მხოლოდ საოკუპაციო კონტექსტში, არამედ ქვეყნის სრული ტერიტორიის 

მიმართ) არის 2019 წლის ანგარიშში განხილული დეზინფორმაციის „კლასიკური მაგალითი“. კერძოდ, 

თითქოს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი 

დაკავშირებულია ე.წ ღორის გრიპის გავრცელებასთან. სამსახური მსჯელობს ამ კამპანიის მიზნებზე და 

ასეთად ჩამოთვლის: „საქართველოს მოქალაქეებში პროგრესის, მეცნიერული და ტექნოლოგიური 

განვითარებისადმი შიშის დათესვა; საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის  ამერიკის შეერთებული 

შტატების  წინააღმდეგ მიმართული უარყოფითი განწყობების გაღვივება და ზოგადად,  დასავლური 

სამყაროს „დემონიზება“; საქართველოს ხელისუფლების მიმართ მოსახლეობის ნდობის შემცირება“.85 

მიუხედავად იმისა, რომ აქ, სუს-მა გამოყო ამ კონკრეტული თავდასხმის მიზნები, მან არ აირჩია გზა, 

პროაქტიულად, ფაქტებზე, ცოდნაზე და მეცნიერებაზე დაფუძნებით გაებათილებინა ეს დეზინფორმაცია.  

გარდა გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების პრობლემისა, სამსახური ამგვარი შეზღუდული 

ინფორმაციის გავრცელებით, საინფორმაციო ომის საფრთხეების განხორციელების პრევენციას 

ეფექტურად ვერ განახორციელებს. ამის მიზეზი, ისაა, რომ ის გადამუშავებულ ცოდნას არ უზიარებს 

პროგაგანდისა და დეზინფორმაციის სამიზნეს - საზოგადოებას. შესაბამისად, საზოგადოება 

სახელმწიფოსგან მიტოვებულია საინფორმაციო ომის მწარმოებელი ქვეყნის წინაშე, ის ანიავებს 

პრევენციის ყველაზე ძლიერ იარაღს - ინფორმირებულობას. ამის საწინააღმდეგოდ, ლატვია და 

ლიეტუვა, მაქსიმალურად აიდენტიფიცირებენ პირებს, ორგანიზაციებს, ვებ-გვერდებს, პლატფორმებს 

თუ მედიებს, რომლებიც მონაწილეობენ საინფორმაციო ომში. ისინი პროაქტიულად აბათილებენ ამ 

ომის ფარგლებში გავრცელებულ ცრუ ინფორმაციას, იყენებენ ისტორიულ ფაქტებს, ფოტო-ვიდეო 

მასალას და მათ ხელთ არსებულ ნებისმიერ რესურსს. 

ჰიბრიდული ომის სუს-ის მიერ იდენტიფიცირებული მიზნები და რიტორიკა სრულად თანხვედრაშია იმ 

მიზნებთან, რომლებიც გამოავლინეს უსაფრთხოების სამსახურებმა ლატვიაში, ლიეტუვასა და ჩეხეთში, 

                                                 
84 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის (DRI) შუალედური ანგარიში „უსაფრთხოების სექტორზე 

საპარლამენტო კონტროლის მნიშვნელობა და არსებული გამოწვევები“, დემოკრატიის კვლევის 

ინსტიტუტის (DRI) ვებგვერდი, 2022, ხელმისაწვდომია: https://www.democracyresearch.org/geo/1008/  
852019 წლის ანგარიში, 14-15. 

https://www.democracyresearch.org/geo/1008/
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და რომელთა ავტორადაც, რუსეთი დაასახელეს. მიუხედავად ამისა, საქართველოში განხორციელებულ 

იდენტურ ქმედებებს სუს-ი განზოგადებულ ავტორს უძებნის და უკავშირებს „სხვადასხვა ქვეყნების 

სპეცსამსახურებს“, „დაინტერესებულ ქვეყნებს“, „უცხო ქვეყნებს“, „დაინტერესებულ მხარეებს“, 

„სხვადასხვა ქვეყნებს“, „საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს დაზიანებით დაინტერესებული პირები“. 

შემთხვევები, როდესაც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახური რუსეთს ჰიბრიდულ ომში ამხელს, სულ 

რამდენიმეა.  

იმ ერთეულ შემთხვევაში, როდესაც სუს-ი სახელდებით მოიხსენიებს ჰიბრიდული ომის „ხელოვნების“ 

ყველაზე სახელგანთქმულ გამომყენებელს - რუსეთს, სუს-ი მას ან ოკუპაციის საკითხით შემოფარგლავს, 

ან უშუალოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე მკაფიო სიტყვებით საუბარს ერიდება.  

ჰიბრიდულ ომთან კავშირში პირველად რუსეთი მხოლოდ 2019 წელს არის ნახსენები. ამ წლის 

ანგარიშში აღნიშნულია. რომ „საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა საოკუპაციო ძალებისა და დე 

ფაქტო რეჟიმების ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენდად გამოყენება“.86  მიუხედავად იმისა, რომ შერჩეული 

სიტყვაა „გრძელდებოდა“, აქამდე არც ერთ წელს სუს-ს რუსეთი არ დაუსახელებია საინფორმაციო ომის 

ავტორად. 2019 წელსაც რუსეთის ამგვარი ‘რბილი ძალა’ მხოლოდ ოკუპირებული რეჟიმით 

შემოფარგლა. საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მიმდინარე ჰიბრიდულ ომთან კავშირში რუსეთი 

არ ხსენებულა.87 

ამავე წლის ანგარიშში განხილული რიჩარდ ლუგარის  ლაბორატორიის შესახებ დეზინფორმაციის 

„კლასიკური მაგალითის“ ირგვლივ არანაირი სპეკულაცია არ არსებობს. საყოველთაო ცოდნაა, რომ ამ 

ლაბორატორიის შესახებ მითები, ცრუ ინფორმაცია და პროპაგანდა რუსეთის სახელმწიფოში 

იწარმოება, თუმცა სუს-ი ამ შემთხვევასაც ზოგად კონტექსტში - „უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების 

გამოყენებული [...] ე.წ. საინფორმაციო ომის იარაღ[ად]“ განიხილავს.88 

ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სუს-ი არამხოლოდ დეფაქტო რეჟიმის თავებში მოიხსენიებს რუსეთს, 

არამედ, ზოგადად „რბილი ძალისა და ფარული ოპერაციების“ თავში ახსენებს, არის 2020 წელს მთიანი 

ყარაბაღის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე გავრცელებული ნარატივები. სუსი აღნიშნავს, რომ 

გამოიკვეთა მეზობელი ქვეყნების (აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი) საწინააღმდეგო გაძლიერებული 

რიტორიკაც და  რომ მან გამოიკვლია „[...] მსგავს პროცესებში მონაწილე პირები, სოციალური ქსელების 

ყალბი ანგარიშები, კონკრეტული ორგანიზაციები და მათთან აფილირებული მასობრივი კომუნიკაციის 

საშუალებები. დადგინდა, რომ აღნიშნული აქტორები მოქმედებდნენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, 

ძირითადად, რუსეთის ფედერაციაში“.89 აქაც, სუს-ს შეეძლო სახელდებას გაცდენოდა, და ეთქვა, რომ 

იდენტიფიცირებული პირები არამხოლოდ მოქმედებდნენ რუსეთიდან, არამედ პასუხისმგებლობა 

გარკვევით დაეკისრებინა რუსული სახელმწიფოსთვის.   

2021 წლის ანგარიშში კონკრეტულად რუსეთი აღარ სახელდება ჰიბრიდული ომის მწარმოებელ ქვეყანად.  

შეჯამების სახით, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს და მასთან შესადარებლად არჩეული სამივე 

ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებს თვიანთ პრიორიტეტად განსაზღვრული აქვთ ჰიბრიდული ომის 

                                                 
86 2019 წლის ანგარიში, გვ. 8 
87 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსეთის, როგორც დეზინფორმაციასთან დაკავშირებული 

სახელმწიფოს  სახელდება გაგრძელდა 2020 და 2021 წლების ანგარიშებშიც. 
88 2019 წლის ანგარიში, გვ.14 
89 Ibid, 21 
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საფრთხეების პრევენცირება. მიუხედავად ამ საერთო მიზნისა, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურსა 

და ზოგადად, მთავრობის ქმედებებში ნაკლებად გამოიკვეთება, რომ სახელმწიფოს გააჩნია რეალური და 

ეფექტიანი გამკლავების პოლიტიკა  რუსული პროპაგანდის საფრთხეებთან.  

როგორც აღინიშნა, შესადარებელი ქვეყნების სამსახურები სახელდებით მოიხსენებენ ინფორმაციული 

ომის ავტორებს, გამოავლენენ და საზოგადოებას აწვდიან ინფორმაციას კონკრეტულ პლატფორმებზე, 

ნარატივებსა, თუ ადამიანებზე, რაც და ვინც ხელს უწობს რუსულ ინტერესებს. ჩვენს რეალობაში კი სუს-

ის ანგარიშები ძალიან ზოგადია, არ იძლევა ზედამხედველობის საშუალებას, არ ასახელებს რუსეთს, 

როგორც ჰიბრიდული ომის ყველაზე აქტიურ მხარეს. ლიეტუვის, ლატვიისა და ჩეხეთის უსაფრთხოების 

სამსახურები მაქსიმალური გამჭვირვალობითა და პროაქტიული ანალიზის გზით არამხოლოდ 

ასრულებენ ანგარიშვალდებულების ვალდებულებას, არამედ საზოგადოების განათლებით, 

ინფორმირებულობით, ხელს უწყობენ საკუთარი მიზნის ფასილიტაციას - ეფექტიანად გაანეიტრალონ 

ქვეყნისთვის რუსული საინფორმაციო ომით შექმნილი საფრთხეები.  

ამის საპირისპიროდ, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური რუსეთს ღია მტრად 

მხოლოდ საოკუპაციო რეჟიმში აცხადებს, საზოგადოებას არ ეხმარება ფართოდ გავრცელებული ცრუ 

ფაქტებთან გამკლავებაში და საკუთარი ძალებით პროპაგანდასთან გამკლავებაში. ამგვარი მიდგომა 

ძალიან დამაზიანებელია იმ ფონზე, რომ რუსული მედია, რომელიც რუსეთის გეოპოლიტიკური 

ინტერესების გამტარია, საქართველოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ამასთანავე, 

საზოგადოებაში კრემლის ნარატივები მარტივად იკიდებს ფეხს (განსხვავებით, მაგალითად, 

პოლონეთისგან, სადაც მოსახლეობა ძალიან რეზისტენტულია რუსეთის პროპაგანდის მიამრთ) და 

ციფრული წიგნიერების დონე ძალიან დაბალია. ამის გამო, მოსახლეობას ფაქტების გადამოწმების 

უნარები ნაკლებად აქვს განვითარებული და მოკლებულია შესაძლებლობას გაეცნოს ალტერნატიულ 

აზრებს, ფაქტებსა თუ ისტორიული მოვლენების რეალურ განვითარებას. 

ამ პირობებში, სუს-ი მაქსიმალურად უნდა ცდილობდეს საუკეთესო იარაღის - ინფორმირების 

გამოყენებას, უნდა იყენებდეს ნაკლებად სპეკულაციურ ენას (განხილვის დამოუკიდებელი საგანია, რომ 

სუს-ი თავის ანგარიშებში უსაფრთხოების გარემოსთვის დამაზიანებლად ისეთ შემთხვევებს განიხილავს, 

მკითხველს უჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ ის მიემართება ოპოზიციურად განწყობილ მედიებს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სამოქალაქო აქტივისტებს), აქტიურად უნდა ცდილობდეს 

დააიდენტიფიციროს კონკრეტული მაგალითები და გააბათილოს ისინი, ასევე, სახელდებით გამოკვეთოს 

პირები და ორგანიზაციები, პლატფორმები, კონკრეტული ვებგვერდები და მედიები, რომლებიც 

რუსეთის სახელმწიფოს ეხმარებიან დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნასა და გავრცელებაში. 

 

 


