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აბსტრაქტი 

საქართველოს ევროატლანტიკურ კავშირში ინტეგრაცია ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური 

საკითხია. ათწლეულებია, რაც  საქართველოს საგარეო პოლიტიკა პროდასავლურია. 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა 1992 წლიდან 

იწყება, ხოლო საქართველოს გაწევრიანების საკითხი 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე წამოიჭრა. 

მას შემდეგ ნატოსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გამყარდა. 

საქართველო აქტიურად მონაწილეობს ალიანსის სამხედრო ოპერაციებში ავღანეთში, ამასთან 

გაღრმავდა თანამშრომლობა კიბერუსაფრთხოების სფეროში. მიუხედავად იმისა, რომ 

ორგანიზაციის არაერთი წევრი ხაზს უსვამს საქართველოს მზადყოფნას წევრობისათვის, 

არსებობს ცალკეული გამოწვევები, რომლებიც აფერხებს ამ პროცესს, მათ შორის  უმთავრესია 

საქართველოს ჩრდილოელი მეზობლის, რუსეთის ფაქტორი. საქართველოს ტერიტორიების 

20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. მცოცავი ოკუპაცია დღემდე გრძელდება, ეს მოვლენები 

საქართველოს დასავლურ  სივრცეში ინტეგრაციის პროცესებზე ნეგატიურად აისახება.  

მნიშვნელოვანია, რომ მასალა, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას ამ კომპლექსური 

საკითხის ირგვლივ მიეწოდება, ზუსტი და გადამოწმებული იყოს, შესაბამისად, აუცილებელია, 

გამოვიკვლიოთ, როგორ შუქდება მთავარი მოვლენები და სიახლეები ჩრდილოატლანტიკური 

ხელშეკრულების ორგანიზაციისა და საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ ქართულ 

მედიაში, უფრო კონკრეტულად კი, ონლაინგამოცემების გვერდებზე. წინამდებარე კვლევის 

მიზანია, შევისწავლოთ ქართული ონლაინგამოცემების ,,ნეტგაზეთისა’’ და ,,ტაბულას’’ გვერდებზე 

1 წლის განმავლობაში, კერძოდ, 2020 წლის იანვარ-დეკემბრის თვეებში ნატო-საქართველოს 

ურთიერთობების ირგვლივ არსებული სტატიები და გამოვკვეთოთ მნიშვნელოვანი ტენდენციები. 

ეს პერიოდი საინტერესოა, რამდენადაც მნიშვნელოვანი  პროცესები განვითარდა როგორც 

საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში, ასევე, ქვეყნის ალიანსთან დაახლოების თვალსაზრისით. 

საკვლევი კითხვა შემდეგნაირად ფორმირდება: რა  სპეციფიკით შუქდება ქართულ 

ონლაინგამოცემებში გამოქვეყნებულ მასალებში საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი? 

კვლევის პროცესში გაანალიზდა ზემოხსენებული ონლაინგამოცემების სხვადასხვა პუბლიკაციები. 

ინფორმაცია დამუშავდა კვლევის მეთოდის, კონტენტ-ანალიზის, თვისებრივი და რაოდენობრივი 

კატეგორიების  მიხედვით. 

 

შესავალი 

საქართველოსთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო დასავლური ღირებულებებისაკენ სწრაფვა, 

შესაბამისად, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში გაწევრიანებაა. ამ თვალსაზრისით 

ხაზგასასმელია, რომ ნატო-საქართველოს ურთიერთობები უკვე ათწლეულებია დადებითი 

დინამიკით ვითარდება. ერთი მხრივ, საქართველომ გადადგა არაერთი ნაბიჯი ორგანიზაციის 

წევრობისაკენ ქვეყანაში გატარებული რეფორმების, დემოკრატიზაციის ხარისხის გაზრდისა და 

ნატოს ეგიდით ჩატარებულ მრავალ სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის კუთხით. მეორე მხრივ, 

თავად ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოთა მეთაურებმა არაერთხელ აღნიშნეს, რომ 

საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და ქვეყანას ყველა ინსტრუმენტი აქვს 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში ინტეგრაციისათვის. ნატო-
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საქართველოს ურთიერთობები 1992 წლიდან იწყება.  მას შემდეგ  ორგანიზაციის არაერთ სამიტზე 

გაჟღერდა ალიანსში საქართველოს მიღების საკითხი, ასევე, შემუშავდა მნიშვნელოვანი პაკეტები, 

რომელთა მეშვეობით ორგანიზაცია ურყევად განაგრძობდა ქვეყნის ხელშეწყობას ნატოში 

გაწევრიანებისათვის. თუმცა, საქართველოსათვის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების 

ორგანიზაციაში გაწევრიანება დღემდე შორეულ პერსპექტივად რჩება. ნატოში გაწევრიანებული 

ქვეყნები ორგანიზაციის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას უნდა ამყარებდნენ, მაგრამ საქართველოს 

დაძაბული შიდაპოლიტიკური ვითარება, კერძოდ, ტერიტორიული პრობლემები და რუსეთისაგან 

მომდინარე მზარდი საფრთხე არ ქმნის მოლოდინს, რომ ქვეყნის ორგანიზაციაში მიღებით ამ 

უკანასკნელის სტაბილურობა შენარჩუნდება. ამგვარი სიტუაციის ფონზე ნამდვილად 

საინტერესოა, თუ როგორ შუქდება ქართულ ონლაინმედიასივრცეში საქართველო-ნატოს 

ურთიერთობები, რამდენადაც აქ გამოქვეყნებულ მასალას ქვეყნის მოსახლეობის 

დამოკიდებულებებსა და განწყობაზე არსებითად მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. 

იმისათვის რომ საქართველო ალიანსის წევრი გახდეს, აუცილებელია, ქვეყანას ჰქონდეს  

მედიასივრცე, რომელიც საზოგადოებას მიაწვდის მართებულად და მიუკერძოებლად გაშუქებულ 

ინფორმაციას, ასევე, საზოგადოებაში დასავლური კურსით განვითარების სურვილს გააძლიერებს. 

საქართველოს ონლაინმედიასივრცეში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ ონლაინგამოცემებს - 

,,ტაბულასა’’ და ,,ნეტგაზეთს’’, შესაბამისად, საკვლევ საკითხზე გარკვეული სურათის 

შესაქმნელად, მნიშვნელოვანია გამოვკვეთოთ, თუ რა სიხშირით და რა სახის პუბლიკაციები 

ვრცელდება ამ ორი ონლაინგამოცემით. 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

როგორც ჯეინ რუთი  თავის წიგნში ,,გახსენი ყუთი’’ აღნიშნავს, მედიას აქვს მნიშვნელოვანი როლი 

ჩვენი ბუნებრივი ფიქრებისა და დამოკიდებულების განსაზღვრაში (socialmediatoday.com). 

ზოგადად, მედიის უმთავრესი დანიშნულებაა, ხმა მიაწვდინოს ადამიანთა განსაზღვრულ ჯგუფებს. 

თანამედროვე რეალობაში მედიის როლი განსაკუთრებით წარმოჩინდება დემოკრატიის დაცვასა 

და გამყარებაში მთელი მსოფლიოს გარშემო. სწორედ მედიის საშუალებით ყალიბდება ზოგადი 

აზრი და ხდება მისი დაცვა, ამასთან მედია მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ინდივიდების 

ინტერესებზე, ხედვებსა და ქმედებებზე. ეს არც არის გასაკვირი, რამდენადაც ღილაკზე თითის 

მხოლოდ რამდენიმე დაჭერაა საკმარისი ინფორმაციის გასავრცელებლად, იმისდა მიუხედავად, 

არის ეს სიმართლე, სიცრუე, სპეკულაცია თუ ჭორი. მედიას აქვს საზოგადოებაზე მანიპულაციის, 

ზეგავლენის, დარწმუნების მექანიზმი და ასევე, გარკვეულწილად,  აქვს საზოგადო აზრის 

კონტროლისა და პოზიტიური თუ ნეგატიური კურსით მიმართვის უნარი (medium.com). 

თანამედროვე ცხოვრების დატვირთული რიტმის პირობებში ადამიანებს ნაკლებად აქვთ დრო 

ბეჭდური მედიის შესაძენად, შესაბამისად, სიახლეებს სწორედ ონლაინმედიის მეშვეობით 

ეცნობიან. სწორედ ამიტომ, ძალზე მნიშვნელოვანია ამ ონლაინგამოცემების გვერდებზე სწორი 

და გადამოწმებული მასალების ატვირთვა და მკითხველისათვის მიწოდება, განსაკუთრებით 

ისეთი სენსიტიური და მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ, როგორიც საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკური კურსია, მაგალითად, ნატო-საქართველოს ურთიერთობები. ამდენად, 

მნიშვნელოვანია გამოვიკვლიოთ,  როგორ შუქდება საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში 

ინტეგრაციის თემა ონლაინმედიაში.  
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დასავლური კურსით განვითარება და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში 

გაწევრიანება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. აღსანიშნავია, 

რომ ამ მხრივ ქვეყანას არაერთი ნაბიჯი გადაუდგამს. საქართველო-ნატოს ურთიერთობები 

დადებითი დინამიკით ვითარდება. ქვეყნისა და ორგანიზაციის თანამშრომლობა 1992 წლიდან 

იწყება, როდესაც საქართველო ჩრდილოატლანტიკური თანამშრომლობის საბჭოს (NACC) 

შეუერთდა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო). ხოლო აშშ-ში საქართველოს საელჩოს 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით,  ქვეყნის 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში სწრაფვა 2000 წლიდან იწყება, 

როდესაც პრაღაში გამართულ ნატოს სამიტზე საქართველომ პირველად გამოთქვა ნატოში 

გაწევრიანების სურვილი, ხოლო 2004 წელს საქართველო გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც 

შეიმუშავა ნატოსთან ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა (IPAP). როგორც 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ოფიციალურ საიტზეა აღნიშნული, 

ნატო-საქართველოს ურთიერთობებში გარდამტეხია აგრეთვე  ბუქარესტის 2008 წლის სამიტი, 

როდესაც ნატოს მოკავშირე სახელმწიფოების  მეთაურები შეთანხმდნენ, რომ საქართველო 

გახდება ალიანსის წევრი ( Georgiaembassyusa.org ). ხოლო 2014 წლის უელსის სამიტზე 

მოკავშირეებმა მხარი დაუჭირეს ნატო-საქართველოს არსებით პაკეტს, რომელიც მიზნად ისახავს, 

გააძლიეროს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობა და დაეხმაროს ქვეყანას ალიანის 

წევრობისათვის მზადებაში. ამ მხრივ, აღსანიშნავია თბილისში 2015 წელს ნატო-საქართველოს 

ერთობლივი სასწავლო ცენტრის (JTEC)  გახსნა, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოებისა და 

თავდაცვის სექტორის მოდერნიზებასა და გაძლიერებას უწყობს ხელს (nato.int). საქართველოსა 

და ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით,  

ნატო-საქართველოს ურთიერთობებში ასევე  მნიშვნელოვანია 2016 წლის 9 ივლისს გამართული 

ვარშავის სამიტი, რომლის ფარგლებში პირველად გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის 

სხდომა, სამიტის დეკლარაციაში მოკავშირეებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს ნატოს ურყევი 

მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და ორგანიზაციაში 

ინტეგრაციის პროცესის მიმართ. ხოლო 2018 წლის ნატოს ბრიუსელის სამიტზე პირველად 

გაიმართა შეხვედრა უმაღლეს დონეზე საქართველოს საკითხის შესახებ და მიიღეს ნატო-

საქართველოს დეკლარაცია, რომლითაც მოკავშირეებმა დაადასტურეს, რომ საქართველო 

გახდება ალიანსის წევრი. ურთიერთობებში პროგრესი იქნა მიღწეული 2020 წლის დეკემბერშიც, 

როდესაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოსთვის განახლებული არსებითი 

პაკეტი (SNGP) დაამტკიცეს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის შემდგომი გაძლიერებისთვის 

(old.infocenter.gov.ge). 

აშკარაა, საქართველოს კავშირი ალიანსთან საკმაოდ მჭიდრო და პოზიტიური მიმართულებისაა, 

ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მეთაურებიც აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს 

ინტეგრაციას. თუმცა ამ დადებითი დინამიკის ფონზე არ უნდა დაგვავიწყდეს საქართველოში 

არსებული ტერიტორიული პრობლემები და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე. ქვეყნის 

ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რაც საქართველოს ნატოსაკენ მიმავალ 

გზაზე დიდ დაბრკოლებებს უქმნის. გარდა იმისა, რომ ქვეყანაში დღემდე გრძელდება მცოცავი 

ოკუპაცია, აღსანიშნავია ისიც, რომ აფხაზეთისა და რუსეთის ხელისუფლებებს შორის ე.წ 
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ინტეგრაციის ხელშეკრულებაც გაფორმდა (სეფერთელაძე, 2016). შესაბამისად, ცალსახაა, რომ 

ტერიტორიული პრობლემები და რუსეთის ფაქტორი აფერხებს ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციას.  

 

 

 

კვლევის მეთოდოლოგია 

აღსანიშნავია, რომ საკითხის კომპლექსურობიდან გამომდინარე, კვლევის პროცესში 

გამოყენებული იქნა კონტენტ-ანალიზის მეთოდის როგორც თვისებრივი, ასევე, რაოდენობრივი 

კატეგორიები. კონტენტ-ანალიზის თვისებრივი მახასიათებლის საშუალებით გაანალიზდა 

მასალების ჟანრები, რომლებიც მოიცავს ნიუსს, სტატიას, ინტერვიუს, მიმართვა-მოწოდებასა და 

კომენტარს. ამასთანავე, დამუშავდა წყაროები, რომელთაც ეფუძნება სტატიები და მიმოიხილა 

გამოცემებში გაშუქებული პოლიტიკური მოღვაწეების მიმართვები და კომენტარები. 

ყურადსაღებია ასევე, სტატიების ტონი, იმის დასადგენად, თუ რამდენად პოზიტიური, ნეგატიური ან 

ნეიტრალური კუთხით წარმოაჩენს კონკრეტული გამოცემა ინფორმაციებს. რაც შეეხება 

რაოდენობრივ ასპექტს, ყურადღება გამახვილდა ჟანრების, ასევე, სტატიების თემების სიხშირესა 

და  სტატიების ნახვებზე.  

კვლევის ობიექტად შეირჩა ქართული ონლაინმედიაგამოცემები ,,ტაბულა“ და ,,ნეტგაზეთი“, 

რამდენადაც ორივე გამოცემისთვის დამახასიათებელი გამოკვეთილი დასავლური ვექტორის 

ფონზე საინტერესოა საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანების ირგვლივ 

არსებული მასალების გაშუქების განსხვავებული სპეციფიკისა და სიხშირის შესწავლა. ამასთანავე, 

გამოცემები საკმაოდ რეიტინგულია ქართულ ონლაინმედიასივრცეში.  

წინამდებარე კვლევის მიზანია, შესწავლილ იქნას, თუ რა მახასიათებლებითა და რა სიხშირით 

შუქდება ზემოაღნიშნულ ორ ცნობილ ქართულ ონლაინგამოცემაში საქართველო- ნატოს 

ურთიერთობების შესახებ მასალები. 

ნაშრომი უპასუხებს შემდეგ საკვლევ კითხვას, რა სპეციფიკით შუქდება ქართულ 

ონლაინგამოცემებში გამოქვეყნებულ მასალებში საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი? 

 

,,ტაბულა’’ 

2020 წლის იანვარ-დეკემბრის თვეებში ონლაინგამოცემა ,,ტაბულაში“ გამოქვეყნებულ სტატიათა 

რიცხვმა, რომლებიც ნატო-საქართველოს ურთიერთობებს მიემართებოდა, 44 შეადგინა. 

აღსანიშნავია, რომ ,,ტაბულაში“ შუქდება არა მხოლოდ ის მასალა, რომლის მიმართაც 

საზოგადოებრივი ინტერესი მაღალია, არამედ- შედარებით ნაკლებად პოპულარული თემებიც. 

შესაბამისად, გამოცემა ორიენტირებულია არა მხოლოდ რეიტინგზე, არამედ- მასალების 

მრავალმხრივ გაშუქებაზე. სტატიებმა, რომელთა ნახვებმა 1000-ს- გადააჭარბა 10 იყო, ხოლო 

500-დან 1000-მდე ნახვა 18 სტატიას ჰქონდა, დანარჩენი 14 სტატია კი 500-ზე ნაკლები ნახვით 

ხასიათდება.  

ონლაინგამოცემა ,,ტაბულაში“ საქართველოს ევროატლანტიკურ კავშირში ინტეგრაციის შესახებ 

გამოქვეყნებული მასალები ჟანრობრივად მრავალფეროვანია და მოიცავს როგორც სტატიებს, 

ასევე ნიუსებს, მიმართვა-მოწოდებებსა და კომენტარებს. ონლაინგამოცემაში რაოდენობრივად  
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ყველაზე ბევრჯერ გამოქვეყნდა სტატიები (15), რაც შეეხება ნიუსებს, მათი რაოდენობა აღნიშნულ 

პერიოდში 14 იყო, კომენტარი-9, მიმართვა-მოწოდება- 3,გამოკითხვა-2, ხოლო ინტერვიუ-1. 

საქართველოს კავშირი ალიანსთან ათწლეულებს ითვლის და მრავალ ასპექტს აერთიანებს. 

შესაბამისად, აღნიშნულ ონლაინგამოცემაში გამოქვეყნებული ინფორმაცია ამ საკითხის  შესახებ 

კონტექსტურად განსხვავებულია და მოიცავს სხვადასხვა თემას (მაგალითად, საქართველოს 

საშინაო პოლიტიკას, რუსეთის ფაქტორს, ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებსა ა.შ.), რომლებიც 

მეტ-ნაკლებად ზემოქმედებს ორგანიზაციასა და ქვეყანას შორის ურთიერთობების წარმართვაზე.  

თემატური თვალსაზრისით, აღნიშნულ ონლაინგამოცემაში ყველაზე დიდი რაოდენობით 

გამოქვეყნდა ინფორმაცია საქართველო-ნატოს ურთიერთობებისა და ორგანიზაციაში 

ინტეგრაციის შესახებ- ამ თემას მიეძღვნა სულ 20 პუბლიკაცია, ასევე საკმაოდ აქტიურად 

შუქდებოდა მოვლენები რუსეთის თემაზე, აღნიშნული ინფორმაცია გამოცემაში სულ 7-ჯერ  

გამოქვეყნდა. 2 სტატია შეეხო ქვეყანაში განვითარებულ სხვადასხვა მოვლენას, რომლებმაც 

საქართველო-ნატოს ურთიერთობებში წინსვლა შეაფერხა. გამოცემაში საკმაოდ აქტიურად 

შუქდებოდა მასალები საქართველოში ნატოს ეგიდით ჩატარებული წვრთნების შესახებ, 

აღნიშნულ თემაზე ინფორმაცია სულ 5-ჯერ გამოქვეყნდა, გარდა ამისა, ,,ტაბულაში“ გაშუქდა 

სიახლეები ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობის შესახებ - 5-ჯერ. გამოცემაში 

მიმოიხილა აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნების დასავლელი პარტნიორების შეფასებებიც, 

აღნიშნული თემის ირგვლივ ინფორმაცია 2-ჯერ გამოქვეყნდა. ,,ტაბულაში“ 2-ჯერ გაშუქდა 

გამოკითხვის შედეგებიც, რომლებიც აფიქსირებდა ქართველი ხალხის დამოკიდებულებას 

საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისა და ზოგადად, ევროინტეგრაციის შესახებ.  

ონლაინგამოცემის ანალიზისას დადგინდა, რომ იანვარ-დეკემბრის განმავლობაში ,,ტაბულაში“ 

არაერთი მიმართვა-მოწოდება და კომენტარი გამოქვეყნდა. ყურადსაღებია, რომ ამ ჟანრში 

დომინირებდა დასავლელი პარტნიორების გამოსვლები და განცხადებები.  მათ შორის, ყველაზე 

მეტჯერ გამოქვეყნდა აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნის, დიპლომატ 

მეთიუ ბრაიზას, კომენტარები- ორჯერ და მიმართვა ერთხელ, გამოცემაში ასევე გაშუქდა NATO-ს 

გენერალური მდივნის, იენს სტოლტენბერგის ერთი კომენტარი და ერთი მიმართვა. ამერიკელი 

კონგრესმენის, ადამ კინზინგერის კომენტარი ტაბულაში სულ ორჯერ შეგვხდა. გამოცემაში ასევე 

აქტიურად შუქდებოდა ქართველი პოლიტიკოსების კომენტარები, მათ შორის საქართველოს 

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, გიორგი გახარიას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი 

ღარიბაშვილის, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, დავით ზალკალიანის, ევროპული 

საქართველოს ლიდერის, დავით ბაქრაძის, კომენტარები თითოჯერ გაშუქდა. ,,ტაბულაში“ 

გვხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის, მარია ზახაროვას ოფიციალური 

განცხადებაც.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გამოცემაში გამოქვეყნებული ინფორმაციებიდან ყველაზე მეტად 

ჭარბობდა სტატიები და ნიუსები, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია იმის გარკვევაც, თუ რა წყაროები 

იყო გამოყენებული გამოცემის რეპორტიორების მიერ. ,,ტაბულაში“ გამოქვეყნებული სტატიების 

ერთ-ერთ მთავარ წყაროს სხვადასხვა ოფიციალური პირების განცხადებები და კომენტარები 

წარმოადგენს. ხოლო ნიუსები, თავის მხრივ, როგორც რეალურად მომხდარ და მოძიებულ 

ფაქტობრივ მასალებს, ასევე სხვადასხვა უცხოურ საინფორმაციო წყაროსაც ეყრდნობა. მათ 

შორის წყაროდ ერთხელ არის გამოყენებული ,,Wahington Times’’-სა და ,,TRT World’’-ზე 
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გამოქვეყნებული სტატია. აქედან გამომდინარე, ,,ტაბულაში’’ გაშუქებული ინფორმაცია 

შესაძლოა, მივიჩნიოთ სანდოდ, რამდენადაც მითითებულია წყაროები და შესაძლებელია მათი 

გადამოწმება.  

ონლაინგამოცემის კიდევ ერთი საინტერესო მახასიათებელია გამოქვეყნებული ინფორმაციის 

სათაურები. ძირითადად, სათაურები მოკლედ გადმოსცემს მასალის შინაარსსა და მთავარ 

გზავნილს. გამომდინარე იქიდან, რომ გამოცემაში უმეტესად ნიუსებია გამოქვეყნებული, ბევრი 

სათაური უბრალოდ ფაქტებს აღწერს, ასეთებია: ,,NATO-ს საგარეო საქმეთა მინისტრთა 

კონფერენციაზე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას განიხილავენ“(01.12.2020), ,,ღირსეული 

პარტნიორის წვრთნები 7 სექტემბერს იწყება – ამერიკელი ჯარისკაცები საქართველოში არიან“ 

(31.08.2020) და სხვ. თუმცა ზოგიერთი სათაური საკმაოდ თამამია და საქართველოს ნატოში 

გაწევრიანების შესახებ მეტად პოზიტიურ მოლოდინებს აღძრავს, მაგალითად: „ბრიდლოვი: 

ნატოსთვის გაღებული წვლილის მხრივ საქართველო უკვე გავიდა ფინიშის ხაზზე“(18.08.2020), 

,,კინზინგერი: საქართველოსთვის დრო დადგა, გახდეს NATO-ს სრულუფლებიანი წევრი“ 

(07.08.2020). ამასთან, გვხვდება სათაურები, რომლებიც საქართველო-ნატოს ურთიერთობების 

შემაფერხებელ მიზეზებს აშუქებს: ,,ბრაიზა ანაკლიის პორტზე: ბევრს სურს საქართველო ნატოში, 

ასეთი უკუსვლა საქმეს აფუჭებს’’ (23.12.2020).  

მნიშვნელოვანია ძირითადი ტენდენციების გამოყოფა: 1. საქართველო უნდა გახდეს ნატო-ს 

წევრი. ამ შინაარსის მატარებელი მოწოდებები ირიბად თუ პირდაპირ სტატიების 

უმრავლესობაშია გაჟღერებული, რაც მიმართულია მკითხველთა საქართველოს 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ პოზიტიურად განწყობისკენ. სტატიაში ,,ბრაიზა: 

საქართველო უკვე უნდა იყოს NATO-ს წევრი’’ (22.12.2020) ვკითხულობთ: საქართველო უნდა 

იყოს NATO-ს წევრი. ალბათ, მესამედ ვამბობ ამას, მაგრამ კვლავ დიდი წინააღმდეგობა 

არსებობს და ეს ძალიან უსამართლოა. ასევე სტატიაში ,,კინზინგერი: საქართველოსთვის დრო 

დადგა, გახდეს NATO-ს სრულუფლებიანი წევრი’’ (07.08.2020) ვკითხულობთ: 12 წელი ძალიან 

გრძელია, საქართველოსთვის დრო დადგა, რათა გახდეს NATO-ს სრულუფლებიანი წევრი. 

ვფიქრობ, ჩემი მეგობრები დაეთანხმებიან, ფაქტობრივად ის, რომ საქართველო ოკუპირებულია, 

ეს არ უნდა გახდეს მიზეზი, რომ საქართველო არ გახდეს NATO-ს წევრი. 2. საქართველოს 

საშინაო პოლიტიკა და ნატო. ,,ტაბულაში’’ საკმაოდ აქტიურად ვრცელდება როგორც 

საქართველოს სამთავრობო პირების, ასევე- ოპოზიციის წევრებისა და დასავლელი 

პარტნიორების კომენტარები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. სტატიაში ,,ღარიბაშვილი: 

საქართველოს არასდროს ჰქონია ასეთი მხარდაჭერა NATO-სგან’’ (22.12.2020) ვკითხულობთ: 

საქართველო, სხვა მიმართულებებთან ერთად, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ 

დააკმაყოფილოს NATO-ს წევრი ქვეყნებისათვის დაწესებული ფინანსური მოთხოვნები. სტატიაში 

,,NATO PA-ის პრეზიდენტი: უგულავას განაჩენი შეშფოთებას ზრდის და დიალოგს რისკის ქვეშ 

აყენებს’’ (25.02.2020) ვკითხულობთ: მე მინდა შეგახსენოთ, რომ NATO ეფუძნება დემოკრატიის, 

ინდივიდუალური თავისუფლებისა და სამართლის უზენაესობის პრინციპებს. 3. რუსეთი, როგორც 

საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შემაფერხებელი ფაქტორი და ოკუპირებული 

ტერიტორიები. ,,ტაბულაში’’ გაშუქებულ სტატიებში აქტიურად დაისმის საკითხი, რომ რუსეთის 

მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია ინტეგრაციის შემაფერხებელი ფაქტორია და ასევე 

განიხილება ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი. სტატიაში ,,აპატურაი: NATO არ ცნობს 



25 
 

ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ე.წ არჩევნებს’’ (23.03.2020) ვკითხულობთ: "NATO არ ცნობს 

ე.წ არჩევნებს, რომელიც გუშინ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში, აფხაზეთში ჩატარდა. 

ალიანსი აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის 

მხარდაჭერას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში". 4. საქართველოსა და ნატოს 

თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში. საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ასპექტი თავდაცვა და სამხედრო განვითარებაა. ონლაინგამოცემაში ხაზი გაესმის 

საქართველოსა და ნატოს სამხედრო კავშირს, რაც მკითხველს კიდევ ერთხელ არწმუნებს 

პროდასავლური კურსის მნიშვნელობაში. სტატიაში: ,,ღირსეული პარტნიორი 2020 

ოფიციალურად გაიხსნა’’ (07.09.2020) ვკითხულობთ: ,,ღირსეული პარტნიორი’’ საქართველოში 

მეხუთედ ტარდება და მისი მიზანია საქართველოს, აშშ-სა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის 

მზადყოფნისა და თავსებადობის გაუმჯობესება, შავი ზღვის რეგიონში სტაბილური და უსაფრთხო 

გარემოს შენარჩუნებაში წვლილის შეტანა. 

„ტაბულას“ შემთხვევაში გამოქვეყნებული ინფორმაციის უმეტესობა ნატო-საქართველოს 

ურთიერთობების პოზიტიურ რაკურსს გვათავაზობს. სტატიების უმეტესობაში პირდაპირაა 

გამოხატული, რომ საქართველოს აქვს მზაობა, გახდეს ორგანიზაციის წევრი, გატარებული 

რეფორმების, დემოკრატიაში მიღწეული პროგრესისა და ნატოს სამშვიდობო მისიებში 

მონაწილეობის თვალსაზრისით. თავად დასავლელი პარტნიორები ადასტურებენ, რომ დროა, 

საქართველო ნატოს წევრი გახდეს და საუბრობენ საქართველოსა და ალიანსს შორის 

ურთიერთობების გაღრმავების ინიციატივების შესახებ. მაგალითად, სწორედ პოზიტიური ტონის 

თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია გამოცემაში გამოქვეყნებული სტატიებიდან შემდეგი 

ამონარიდები. სტატიაში ,,კინზინგერი: საქართველოსთვის დრო დადგა, გახდეს NATO-ს 

სრულუფლებიანი წევრი’’ (07.08.2020) ვკითხულობთ:,,დრო დადგა, რათა გახდეს NATO-ს 

სრულუფლებიანი წევრი, ამერიკის კონგრესი, სენატი და პრეზიდენტი ყველა მხარს უჭერს 

საქართველოს და გავაგრძელებთ ამის კეთებას. მე ველი მომავალზე საუბრებს ჩემ მეგობრებთან 

და ყველა სხვასთან“. სტატიაში ,,პომპეო: საქართველოსთან პარტნიორობა ღირებულებებსა და 

თავისუფლების სიყვარულზეა დამყარებული’’ (26.04.2020) ვკითხულობთ: ,,აშშ-სა და 

საქართველოს მძლავრი სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებთ, რომელიც დამყარებულია 

საერთო ღირებულებებსა და თავისუფლების, დამოუკიდებლობისა და ერთიანობის სიღრმისეულ 

სიყვარულზე“. ამგვარი ტონი მოსახლეობაში ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ 

პოზიტიურ დამოკიდებულებას აღძრავს და  ქვეყნის ორგანიზაციაში გაწევრიანების სურვილს 

აძლიერებს, ზრდის ალიანსის მიმართ სიმპათიასა და ნდობას.  

,,ტაბულაში’’ დაცულია  ეთიკური სტანდარტები. სტატიები ეფუძნება წყაროებიდან მოძიებულ 

ინფორმაციებს და შეიცავს საკითხის ირგვლივ არსებულ მნიშვნელოვან ფაქტებს. ავტორთა 

სუბიექტური დამოკიდებულებები და შეფასებები არ არის წარმოდგენილი, რაც მკითხველს 

საშუალებას აძლევს, დამოუკიდებლად შეაფასოს მოვლენები.  

 

,,ნეტგაზეთი’’ 

2020 წლის იანვარ-დეკემბრის თვეებში ,,ნეტგაზეთის’’ გვერდზე საქართველოს ნატოსთან 

თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის თემაზე 19 სტატია გამოქვეყნდა. სტატიების რაოდენობა არც 

თუ ბევრია, თუმცა საკმაოდ ინფორმაციული და განსახილველად საინტერესოა, რამდენადაც 
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ონლაინგამოცემაში არა მხოლოდ ის თემები შუქდებოდა, რომელთაც პოტენციურად უფრო მეტი 

ნახვა ექნებოდა, არამედ- საკითხთან დაკავშირებული განსხვავებული ინფორმაცია.  

ონლაინგამოცემაში გამოქვეყნებული სტატიებიდან, ათას ნახვას გადააჭარბა 8 სტატიამ, მათ 

შორის ყველაზე მეტი ნახვა -1873 ჰქონდა სტატიას ,,საქართველო ნატოს COVID-19-თან 

საბრძოლველად აღჭურვილობას სთხოვს’’. ყველაზე ნაკლები- 539 ნახვა  აქვს სტატიას ,,ნატო და 

საქართველო ავიამიმოსვლების მონაცემებს გაცვლიან’’. ეს კი აიხსნება იმით, რომ სტატია 

ინფორმაციული ხასიათისაა და მთავარი გზავნილი თავად სათაურშივეა გაჟღერებული.  

ონლაინგამოცემა ,,ნეტგაზეთი’’ საკვლევ საკითხს სხვადასხვა ჟანრით აშუქებს.  ყველაზე დიდი 

რაოდენობით ,,ნეტგაზეთის’’ გვერდზე გამოქვეყნდა მიმართვა-მოწოდება (8), ასევე დიდი 

რაოდენობით გაშუქდა ნიუსები (6). კომენტარები და სტატიები თანაბარი რაოდენობით (2-2) 

გაშუქდა და გამოქვეყნდა მხოლოდ 1 ინტერვიუ.  

საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში ინტეგრაციისა და 

გაწევრიანების საკითხი საკმაოდ კომპლექსურია. ონლაინგამოცემაში ,,ნეტგაზეთი’’ განიხილება 

არაერთი მოვლენა  მოცემული თემის ირგვლივ, მათ შორის საქართველოს ერთ-ერთი 

სტრატეგიული პარტნიორის, უკრაინის, თანამშრომლობა ნატოსთან, ასევე რუსეთი, როგორც 

საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის შემაფერხებელი ფაქტორი, საქართველოს საშინაო 

პოლიტიკა და სხვა. რაოდენობრივად ონლაინგამოცემის გვერდზე გაშუქებულ თემებში ჭარბობს 

1.ნატო-საქართველოს ურთიერთობები და ინტეგრაცია (11), რომელიც გულისხმობს როგორც 

ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს, ასევე პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რომლებიც გადაიდგა 

ნატოსა და საქართველოს დაახლოების მიმართულებით. 2.რუსეთის საკითხი (4), ეს  თემა 

წარმოაჩენს არა მხოლოდ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, არამედ -

დასავლელი პარტნიორების კომენტარებსა და მიმართვებს რუსეთის მიმართ; 3.გამოკითხვა (2), 

ამ თემაში გამოხატულია ქართველი მოსახლეობის პოზიცია ნატოში გაწევრიანებისა და ზოგადად, 

დასავლეთში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. 4.ინიციატივები (1), მოცემული თემა 

გამოკვეთილად მხოლოდ ერთ სტატიაში განიხილა, რამდენადაც ინიციატივებსა და სიახლეებს 

გარკვეული კუთხით პირველი თემა ასახავს. 5.კიდევ ერთი თემა კოვიდპანდემიაა (1). 

კვლევის პროცესში აგრეთვე მნიშვნელოვანია წყაროების განხილვა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

ჟანრების მიხედვით სტატიების უმეტესობა მიმართვა-მოწოდების ხასიათისაა და შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, თუ ვისი მიმართვები და კომენტარები მიიჩნევა ,,ნეტგაზეთის“ 

რეპორტიორების მიერ მნიშვნელოვნად. სტატიების უმეტესობაში განხილულია  დასავლელი 

პარტნიორების მოწოდებები,  მათ შორის ყველაზე მეტჯერ გაშუქდა  ნატოს გენერალური მდივნის, 

იენს სტოლტენბერგის, მიმართვები (3). თითო სტატია მიეძღვნა   დანარჩენ ავტორებს, მათ შორის: 

ნატოს ყოფილი გენერალური მდივნის, ანდერს ფოგ რასმუსენის, კავკასიასა და ცენტრალურ 

აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის, ჯეიმზ აპატურაის, ამერიკის 

შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარის, ადამ 

კინზინგერის, Heritage Foundation-ის ანალიტიკოსის, ლუკ კოფის კომენტარებს.  აგრეთვე, 

განხილულია ქართველი პოლიტიკოსების, იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრის, გიორგი 

გახარიას და საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანის მიმართვები. ერთი სტატია ეხება, 

ასევე, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სერგეი ლავროვის, მოწოდებას.  
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განვიხილოთ ძირითადი  წყაროები. უმეტესად, ნიუსებისა და მიმართვა-მოწოდების ჟანრის 

სტატიები ემყარება სამთავრობო პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს სხვადასხვა 

ოფიციალურ შეხვედრებსა და კონფერენციებზე.  წყაროდ ასევე შეგვიძლია განვიხილოთ 

,,ამერიკის ხმა’’ (2), ,,Washington Times’’(1), ,,TRT World’’ (1), ,,TASS’’ (1). სტატიების ინფორმაციის 

წყაროა ასევე Facebook (1) და Twitter (1). რაც შეეხება გამოკითხვებს, ,,ნეტგაზეთის“ გვერდზე 

წარმოდგენილია ორი ორგანიზაცია NDI- ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი და TI- 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო. ,,ნეტგაზეთში’’ გამოქვეყნებული მასალები 

შეიძლება, ჩაითვალოს სანდოდ, რამდენადაც სტატიებში მითითებულია წყაროები, კომენტარების 

ავტორები და შესაბამისად, შესაძლებელია მათი გადამოწმება.  

,,ნეტგაზეთში’’ სათაურები მოკლედ გადმოსცემს ძირითად თემას, რომელსაც სტატია მიემართება 

და შესაბამისად, მკითხველისთვის უფრო მარტივად მოსაძიებელი და აღსაქმელია 

ონლაინგამოცემაში გამოქვეყნებული ინფორმაცია.  რამდენიმე სათაური მხოლოდ ფაქტს 

წარმოადგენს, მაგალითად: ,,ნატო და საქართველო ავიამიმოსვლების მონაცემებს გაცვლიან’’. 

აგრეთვე, შეინიშნება ხმამაღალი და თამამი სათაურები, რომლებიც მკითხველის მაღალ 

ინტერესს იმსახურებს, მაგალითად: ,,რუსეთს არ უნდა მივცეთ ვეტოს უფლება ნატო-ში 

საქართველოს გაწევრიანებაზე - რასმუსენი’’, ,,ნატო კვლავ მოუწოდებს რუსეთს საქართველოს 

ტერიტორიიდან ჯარი გაიყვანოს- აპატურაი’’ და სხვა.  

მნიშვნელოვანია რამდენიმე ძირითადი ტენდენციის გამოყოფა: 1. საქართველო იმსახურებს 

ნატოს წევრობას. სტატიათა უმრავლესობაში ხაზგასმულია მოწოდებები, რომ საქართველო 

იმსახურებს იყოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი. სტატიაში 

,,საქართველო ნატოს წევრი უნდა გახდეს - თურქეთი’’ (23.01.2020) მოყვანილია ციტატა : „არ 

მესმის, რატომ არ მოვიწვიეთ საქართველო, ან რატომ არ გავააქტიურეთ საქართველოს 

წევრობის გეგმა (MAP)“, – აცხადებს ჩავუშოღლუ, ასევე სტატიაში ,,საქართველო იმსახურებს 

ნატოს წევრობას - გახარიას სტატია ამერიკულ გამოცემაში’’ (25.02.2020) ვკითხულობთ: “რუსეთი 

დღესაც ეწინააღმდეგება საქართველოს სრულფასოვან წევრობას ნატოში; სწორედ ახლა დადგა 

დრო, ნატომ უპასუხოს ჩვენს მოთხოვნას ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით”, – წერს 

გახარია. ონლაინგამოცემა იმის ხაზგასმით, რომ საქართველო იმსახურებს ალიანსის წევრობას 

მკითხველს შთააგონებს, რომ ქვეყანამ საკმაოდ რთული გზა გაიარა ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პროცესში და მნიშვნელოვანია ამ კურსის გაგრძელება წარმატების მისაღწევად. 2. 

უკრაინისა და ნატოს თანამშრომლობის გაშუქება. არაერთ სტატიაში ყურადღება მახვილდება 

უკრაინის თანამშრომლობაზე ნატოსთან, რაც მკითხველს უჩვენებს, რომ საქართველოს 

სტრატეგიული პარტნიორისთვის მნიშვნელოვანია ევროატლანტიკური კურსი. სტატიაში ,,ნატო 

საქართველოსა და უკრაინის მხარდაჭერის ახალ ზომებზე შეთანხმდა’’ (03.04.2020) ხაზგასმულია 

ალიანსის ერთგულება საქართველოსა და უკრაინის მიმართ. 3. რუსეთი, როგორც საქართველოს 

ნატოში გაწევრიანების შემაფერხებელი ფაქტორი. ონლაინგამოცემის არაერთ სტატიაში 

აღნიშნულია, რომ რუსეთი აფერხებს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ასევე 

გამოცემა აქტიურად აქვეყნებს დასავლელი პარტნიორების პოზიციას ამ საკითხის მიმართ. 

სტატიაში ,,რუსეთს არ უნდა მივცეთ ვეტოს უფლება ნატო-ში საქართველოს გაწევრიანებაზე -

რასმუსენი’’ (30.09.2020) ვკითხულობთ: თბილისმა და ბრიუსელმა უნდა განსაზღვრონ 
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საქართველოს გაწევრიანების გზა და არა – კრემლმა. ამავე თემას ეძღვნება სტატია: 

,,საქართველოს ოკუპაცია მის ნატო-ში მისაღებად საკმარისია - კინზინგერი’’(22.05.2020),  

რაც შეეხება სტატიების ტონს, აღსანიშნავია, რომ ონლაინგამოცემაში გამოქვეყნებული სტატიების 

უმრავლესობაში ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია პოზიტიურად შუქდება და ხაზი გაესმის 

დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერასა და ერთგულებას საქართველოს პროდასავლური 

კურსის მიმართ. სტატიაში ,,ნატოსთან დასაახლოებლად საუკეთესო გზა რეფორმების 

გაგრძელებაა - სტოლტენბერგი’’ (01.12.2020) ვკითხულობთ: “ჩვენ გავზარდეთ ნატოს ყოფნა შავი 

ზღვის რეგიონში და მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ უკრაინასთან და საქართველოსთან, ვინაიდან 

ვნახეთ, რომ რუსეთმა დაარღვია ამ ორი სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა და 

სუვერენიტეტი ყირიმის უკანონო ანექსიით და რუსეთის შეიარაღებული ძალების ყოფნით 

საქართველოს ტერიტორიებზე’’ - სტოლტენბერგი;  ამგვარი პოზიტიური განცხადებების 

პარალელურად, მრავალ სტატიაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება 

რეალური, თუმცა ჯერ შორეული პერსპექტივაა, რაც გამოიხატება როგორც ერთ-ერთი ძირითადი 

ტენდენციით- საქართველო იმსახურებს ალიანსში გაწევრიანებას, ასევე რამდენიმე სტატიაში 

გაკეთებული კომენტარით. სტატია ,,ნატოსთან დასაახლოებლად საუკეთესო გზა რეფორმების 

გაგრძელებაა - სტოლტენბერგი’’ (01.12.2020) - ვკითხულობთ: საქართველომ და უკრაინამ 

ნატოში გაწევრიანების დაპირება 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიიღეს, თუმცა ამ დრომდე არ 

მიუღიათ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა (MAP)’’; ამგვარი კომენტარები რეალური სურათის 

წარმოსადგენად აუცილებელია, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს მხარდაჭერა 

მნიშვნელოვანია და ურთიერთობები ალიანსსა და საქართველოს შორის არსებითად 

გაღრმავდა, რეალური ფაქტია, რომ ჯერ საქართველო წევრი არ არის.  

ონლაინგამოცემა ,,ნეტგაზეთი’’ იცავს ეთიკურ სტანდარტს. სტატიებში, საკითხის ირგვლივ 

მნიშვნელოვანი ფაქტები აღინიშნება, თუმცა სუბიექტური პოზიციები და შეფასებები არ 

ფიქსირდება. ამიტომ ,,ნეტგაზეთი’’ აძლევს მკითხველს საშუალებას, თავად შეაფასოს სიტუაცია 

და მოვლენები გამოცემის ზეგავლენის გარეშე.  

 

შედარებითი ანალიზი 

შედარებითი ანალიზის შედეგად ,,ნეტგაზეთსა“ და ,,ტაბულას“ შორის არაერთი მსგავსება და 

განსხვავება გამოიკვეთა. უმთავრესი მსგავსებაა, რომ ორივე გამოცემას გამოკვეთილი 

დასავლური ვექტორი აქვს და მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში 

ინტეგრაციას. თუმცა განსხვავებულია მოცემული თემის ირგვლივ მათ მიერ მასალების 

გამოქვეყნების სიხშირე და სპეციფიკა. ,,ტაბულაში“ 2020 წლის იანვარ-დეკემბრის თვეებში 

საქართველოს ევროატლანტიკურ ორგანიზაციაში ინტეგრაციის საკითხზე გამოქვეყნდა სულ 44 

სტატია, ხოლო ,,ნეტგაზეთში’’ -19. ამასთან, სხვაობაა ჟანრების მიხედვით. ,,ტაბულაში’’ მოცემულ 

პერიოდში ყველაზე მეტი რაოდენობით გამოქვეყნდა სტატია (15), ხოლო ,,ნეტგაზეთში’’ ყველაზე 

მეტი რაოდენობით გაშუქდა ,,მიმართვა-მოწოდება’’ (8) და მხოლოდ 2 სტატია. ამგვარი 

მონაცემები კი ცხადყოფს, რომ ,,ტაბულასთვის“ უფრო პრიორიტეტული ანალიტიკური ხასიათის 

ინფორმაციების გამოქვეყნებაა, ხოლო ,,ნეტგაზეთი“, უმეტესწილად, ფაქტობრივ მასალებს 

აშუქებს.   
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რაც შეეხება გაშუქების ტონს, ,,ნეტგაზეთი’’ და ,,ტაბულა’’ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის  

შესახებ მასალებს პოზიტიური ტონით აქვეყნებენ. ორივე ონლაინგამოცემის შემთხვევაში 

დაცულია ეთიკის სტანდარტები, რამდენადაც არ არის წარმოდგენილი შეურაცხმყოფელი 

შეფასებები და სუბიექტური დამოკიდებულებები, რაც საშუალებას იძლევა, მკითხველს 

ობიექტური ინფორმაცია მიეწოდოს. 

ნატო-საქართველოს ურთიერთობები მეტად კომპლექსურია, შესაბამისად, მოცემულ გამოცემებში 

გაჟღერებული თემებიც მრავალფეროვანია. თუმცა, შესაძლებელია ძირითადი ტენდენციებისა და 

რაკურსის გამოკვეთა,. ,,ტაბულაში“ საქართველოსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების 

ორგანიზაციას შორის არსებული ურთიერთობების დადებითი დინამიკა მეტ-ნაკლებად 

სისტემატურად ვრცელდება.  ,,ტაბულამ“ მოიცვა დასავლელი პარტნიორების დამაიმედებელი 

კომენტარები, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, ასევე გაგვაცნო სიახლეები ალიანსის 

ვიდეოკონფერენციების ფარგლებში საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის შესახებ გაკეთებული 

განცხადებები, თუმცა გამოცემა პარალელურად ხშირად ეხებოდა რუსეთის ფაქტორსა და 

საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში არსებულ პრობლემებს, რომლებიც ალიანსში ინტეგრაციის 

პროცესს მნიშვნელოვანწილად აფერხებს. მაგალითად, ,,ტაბულაში“ სისტემატურად შუქდებოდა 

ინფორმაცია რუსეთისაგან მომდინარე საფრთხის შესახებ. ონლაინგამოცემაში გამოქვეყნდა 

არაერთი დასავლელი პარტნიორის უარყოფითი დამოკიდებულებაც საქართველოს ალიანსში 

გაწევრიანებისადმი რუსეთთან ურთიერთობების დაძაბულობის პოტენციური გაზრდის გამო. 

გარდა ამისა, ,,ტაბულაში“ არაერთხელ გაშუქდა ინფორმაცია ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნების 

შემდეგ განვითარებული შიდაპოლიტიკური დაძაბულობის ირგვლივ, რომელთა შესახებ 

დასავლელი პარტნიორების რამდენიმე უარყოფითი კომენტარი გამოქვეყნდა და აღინიშნა 

ინფორმაცია ამერიკელი კონგრესმენების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოგზავნილი 

კრიტიკული წერილების შესახებაც. ტაბულაში გამოქვეყნებული ინფორმაცია მოიცავს როგორც 

საქართველო-ნატოს ურთიერთობების დადებით რაკურსს, ასევე აშუქებს ინტეგრაციის 

შემაფერხებელ ფაქტორებს და ქმნის ერთიან სურათს. 

,,ნეტგაზეთი“ მკვეთრად არ განსხვავდება ,,ტაბულასგან“, რამდენადაც პუბლიკაციათა ტონი 

საქართველოს ევროატლანტიკურ კავშირში ინტეგრაციის მიმართ პოზიტიურია. ,,ნეტგაზეთი“ 

აქტიურად აქვეყნებს როგორც საქართველოსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების 

ორგანიზაციას შორის ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს, ასევე, ორგანიზაციასა და 

ქვეყანას შორის ურთიერთობებში წინგადადგმულ ნაბიჯებს, რაც მოსახლეობაში ალიანსსა და 

ქვეყანას შორის ურთიერთობების შესახებ დადებით დამოკიდებულებას ქმნის და პროდასავლურ 

შეხედულებებს ამყარებს. აღსანიშნავია, რომ ,,ტაბულას“ მსგავსად რუსეთის საკითხი 

,,ნეტგაზეთშიც“ არის გამოყოფილი, თუმცა სხვაგვარი რაკურსით. თუ ,,ტაბულაში“ რუსეთიდან 

მომდინარე საფრთხე ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემაფერხებელ ფაქტორად არის 

წარმოჩენილი, ,,ნეტგაზეთში“ ეს უკანასკნელი სახელდება მიზეზად, რომლის გამოც ნატო 

რეგიონში თანამშრომლობას მეტად აღრმავებს. ,,ნეტგაზეთში“ არსებული კონტენტის მიხედვით, 

ვითარდება ამგვარი დასკვნა, რომ რამდენადაც რუსეთი აგრძელებს საქართველოსათვის 

პრობლემების შექმნას, იმდენად აქტიურ ფაზაში უნდა გადავიდეს ქვეყანასა და ალიანსს შორის 

თანამშრომლობა რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის დასაბალანსებლად. აღსანიშნავია ისიც, 

რომ  განსხვავებით ,,ტაბულასაგან“, ,,ნეტგაზეთში“ ნაკლები სიხშირით ქვეყნდება მასალები 
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ქვეყნის შიდაპოლიტიკური ვითარების შესახებ. საბოლოოდ, ,,ნეტგაზეთის“ ტონი 

პროდასავლურია, თუმცა ნაკლებად კრიტიკული,  ვიდრე ,,ტაბულასი“. 

 

დასკვნა 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ ქართულ ონლაინმედიაგამოცემებს - ,,ტაბულასა’’ და ,,ნეტგაზეთს’’ 

შორის, მიუხედავად საერთო, პროდასავლური ვექტორისა, არის ცალკეული განსხვავებები 

მასალის გამოქვეყნების სიხშირისა და მახასიათებლების მიხედვით. როგორც უკვე შედარებით 

ანალიზში აღვნიშნეთ, ,,ტაბულა’’ მეტი სიხშირით აქვეყნებს ნიუსებსა და სტატიებს ნატოში 

საქართველოს ინტეგრაციის თემაზე, ვიდრე ,,ნეტგაზეთი’’. ამასთან, სხვაობა შეინიშნება გაშუქების 

სპეციფიკაში. უპირველეს ყოვლისა, გამოცემები განსხვავებულ ჟანრებს ანიჭებენ უპირატესობას - 

,,ტაბულა’’ დიდი რაოდენობით სტატიებს აქვეყნებს, ხოლო ,,ნეტგაზეთი’’- მოწოდება-მიმართვის 

ჟანრის მასალებს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ორივე გამოცემა თითქმის თანაბარი სიხშირით 

აშუქებს ნიუსებს. გამოცემებში გამოიკვეთა განსხვავებული ტენდენციებიც. ,,ტაბულას’’ შემთხვევაში 

მასალებში ერთ-ერთი ძირითადი ტენდენციაა ის, რომ  - ,,საქართველო უნდა გახდეს ნატოს 

წევრი’’, ხოლო ,,ნეტგაზეთის“ - ,,საქართველო იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას’’. ორივე 

ტენდენცია მსგავსი შინაარსის მატარებელია, თუმცაღა ,,ტაბულას’’ შემთხვევაში ის უფრო მყარია 

და ხაზი გაესმის საქართველოს საჭიროებას, გახდეს ნატოს წევრი,  ხოლო ,,ნეტგაზეთის’’ 

შემთხვევაში ყურადღება მახვილდება საქართველოს მიღწევებზე ნატოს წინაშე. აგრეთვე, ორივე 

გამოცემა აშუქებს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

კონტექსტში, თუმცა ,,ტაბულაში’’ გამოქვეყნებულ მასალებში რუსეთისგან მომდინარე საფრთხე 

წარმოდგენილია, როგორც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მთავარი ხელისშემშლელი 

ფაქტორი. ,,ნეტგაზეტში’’ კი როგორც მნიშვნელოვანი წინაპირობა საქართველოსა და 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციას შორის ურთიერთობების 

გასაღრმავებლად. მოცემული საკითხის ირგვლივ მასალების გაშუქების მნიშვნელოვანი 

სპეციფიკაა ისიც, რომ ,,ტაბულაში’’ ყურადღება მეტად მახვილდება საქართველოს შიდა 

პოლიტიკურ პროცესებზე, ვიდრე- ,,ნეტგაზეთში’’, რამდენადაც ,,ტაბულაში’’ საკმაოდ ხშირად 

შუქდება როგორც დასავლელი პარტნიორების, ასევე,  ქართველი პოლიტიკოსების კომენტარები 

ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე.   

,,ნეტგაზეთში’’ შეიმჩნევა მასალების გამოქვეყნების კიდევ ერთი საინტერესო ტენდენცია. 

გამოცემაში აქტიურად შუქდებოდა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის, უკრაინის, 

მჭიდრო თანამშრომლობა ნატოსთან, ასევე, ალიანსის მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, რაც 

მიზნად ისახავს მკითხველში ორგანიზაციის მიმართ ნდობისა და სიმპათიის გაზრდას. 

ონლაინგამოცემებში გამოქვეყნებულ მასალებში პირდაპირ არ კეთდება კომენტარი 

საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულებების შესახებ. 

ამის საპირწონედ, სტატიათა დიდ ნაწილში მოყვანილია დასავლელი პარტნიორების 

განცხადებები და დაპირებები, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ამასთან, 

ონლაინგამოცემების პუბლიკაციები, სქემატური და აღწერილობითია, დიდწილად,  

საინფორმაციო ღირებულების მქონე.  შესაბამისად, სასურველია,  გამოქვეყნდეს მეტი 

ანალიტიკური სტატია, რათა შესაძლებელი იყოს აღნიშნული  თემის სიღრმისეული განსჯა. 
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