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აბსტრაქტი 

დეზინფორმაცია რუსეთის ხელში არსებული მძლავრი იარაღია, რომელსაც წარმატებით 

მიმართავს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების რეალიზებისთვის. რუსეთის დეზინფორმაციულ 

კამპანიას მრავალი სამიზნე ყავს, რომელთაგან ერთ-ერთი დღეს ბელარუსია.  2020 წლის 9 აგვისტოს 

ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელთა შედეგებიც მოსახლეობის დიდმა 

ნაწილმა არ აღიარა. შედეგები არც ევროპარლამენტმა ცნო. ქვეყანაში საპროტესტო აქციების 

ხანგრძლივი სერია დაიწყო, რომელიც მთავრობის ძალადობის მიუხედავად, თვეების განმავლობაში 

არ წყდებოდა. მასობრივი აქციები მხოლოდ ზამთრის მიწურულს დასრულდა. ბელარუსში 

განვითარებული პროცესების პარალელურად, რუსულმა საინფორმაციო და ანალიტიკურმა 

სააგენტოებმა აქტიურად დაიწყეს დეზინფორმაციის გავრცელება.  

რუსეთის დეზინფორმაციული პოლიტიკა წლებია, რაც დარგის ექსპერტთა კვლევის საგანია. 

მიუხედავად ამისა, აკადემიურ ლიტერატურაში შეინიშნება აშკარა სიმცირე  შრომებისა, რომელთა 

უშუალო ფოკუსიც ბელარუსში 2020 წელს განვითარებული მოვლენებია. სწორედ ამიტომ, მოცემული 

კვლევა მიზნად ისახავს, გამოავლინოს აღნიშნული დეზინფორმაციული კამპანიის მთავარი მიზანი. 

კვლევის ძირითადი ამოცანებია: (ა) რუსული დეზინფორმაციის კონკრეტული მაგალითების 

იდენტიფიცირება, (ბ) მათი ანალიზის საფუძველზე, დეზინფორმაციის  ძირითადი ნარატივების 

გამოვლენა და ბოლოს - (გ) რუსეთის მიზნების განსაზღვრა. 

ჩატარდა თვისებრივი კვლევა, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილი იქნა სხვადასხვა ტიპის 

წერილობითი და ვიზუალური წყარო, კერძოდ, მაღალჩინოსანთა განცხადებები (მარია ზახაროვა), 

რუსულ სამთავრობო საინფორმაციო-ანალიტიკურ პორტალებზე  (Первый Канал, RT, ФАН, Россия 1, 

Россия 24, Sputnik და ა.შ ) განთავსებული სტატიები და გადაცემები; საჯარო დოკუმენტები, 

ანგარიშები და დარგის ექსპერტთა პუბლიკაციები. გამოვლენილი საერთო ნარატივების მიხედვით, 

საპროტესტო გამოსვლების უკან დასავლური ძალები დგანან, რომლებიც განგებ ცდილობენ 

ბელარუსის დესტაბილიზაციას. დეზინფორმაციის  მიზნების გამოსავლენად გამოყენებულ იქნა ჯოზეფ 

ნაის რბილი ძალის კონცეფცია. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ რუსეთი  დასავლური და 

პროდასავლური ძალების დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად, რათა რუსეთს მიეცეს შესაძლებლობა, 

წინ აღუდგეს დასავლეთის გავლენის გაფართოებას  და ხისტი ძალის გამოუყენებლად შეძლოს 

საკუთარი პოლიტიკური მიზნების განხორციელება. 

 

 

საკვანძო სიტყვები: რუსეთი, ბელარუსი, დეზინფორმაცია, პოსტსაბჭოთა სივრცე, რბილი ძალა.  
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შესავალი 

 

რუსეთი წლებია, რაც საკუთარი პოლიტიკური მიზნების რეალიზებისთვის ინფორმაციულ 

ომში არის ჩაბმული და აქტიურად აწარმოებს დეზინფორმაციულ და პროპაგანდისტულ საქმიანობას. 

მას დღესდღეობით უკვე ღიად ამხელენ ცალკეული სახელმწიფოები და ორგანიზაციები. 

ილუსტრაციისთვის, ევროპარლამენტის მიერ 2016 წლის 23 ნოემბერს  მიღებულ იქნა რეზოლუცია, 

რომელიც რუსეთის ფედერაციას ევროპის კავშირის წინააღმდეგ წარმოებული დეზინფორმაციისა და 

პროპაგანდის ძირითად წყაროდ ასახელებს  (Europarl 2016). გარდა ამისა, ჯერ კიდევ 2012 წელს 

ჰაქტივისტურმა დაჯგუფებამ, Anonymous-მა გამოააშკარავა რუსეთის მიერ “ანტირუსული 

ინფორმაციის დისკრედიტაციის, კრემლისტული მესიჯების ინტერნეტში გავრცელებისა და 

პროკრემლისტური განწყობის ჩამოყალიბების მიზნით პროფესიონალი ტროლების დაქირავების 

შემთხვევები“, რაც მედიის ყალბი კონტენტით გადავსების გზით, არა მხოლოდ პროკრემლისტური 

განწყობების ფორმირებას ისახავდა მიზნად, არამედ საზოგადოებაში შიშის, ეჭვისა და 

არასტაბილურობის გაჩენას (გოცირიძე, 2019). დამატებით, რუსეთს ამხელს ამერიკის შეერთებული 

შტატების ეროვნული დაზვერვის 2017 წლის ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთი 

დეზინფორმაციის გზით ზეგავლენას ახდენს ევროპის სახელმწიფოებში მიმდინარე პოლიტიკურ 

მოვლენებზე (Office of the Director of National Intelligence, 2017). გამონაკლისი არც ბელარუსი 

აღმოჩნდა.  

ბელარუსი რუსეთის მოსაზღვრე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკაა, რომელიც  თავის 

მეზობელთან საკმაოდ ახლო ურთიერთობაშია. ილუსტრაციისთვის, ორივე სახელმწიფოს 1999 

წლიდან ხელმოწერილი აქვს ხელშეკრულება რუსეთისა და ბელარუსის სამოკავშირეო 

სახელმწიფოს შექმნის თაობაზე, რომელიც ქვეყნებს შორის ღრმა იტეგრაციას გულისხმობს. 

მართალია, ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესი სრულად წარმატებული არ არის, თუმცაღა, 

დღევანდელ დღემდე რუსეთი ბელარუსისათვის ყველაზე დიდ და ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტ-

ეკონომიკურ პარტნიორად რჩება. ბელარუსის საგარეო პოლიტიკურ კურსს განაპირობებს ქვეყნის 

პირველი პირი, ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ  ლუკაშენკო, რომელიც ქვეყნის სათავეში 1994 

წლიდან დგას და ევროპის უკანასკნელი დიქტატორის სახელითაა ცნობილი (The Economist, 2021). 

ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ლუკაშენკომ ეროვნული სიმბოლიკა საბჭოთა სიმბოლიკით 

ჩაანაცვლა, ეკონომიკა საბჭოთა მოდელზე დატოვა, ქვეყანაში კი ცენზურის შემოღება და 

ოპონენტების დევნა დაიწყო. ამასთან, მისმა მმართველობამ დიდი დარტყმა მიაყენა ბელარუსულ 

იდენტობას, რამდენადაც პრეზიდენტმა ქვეყანა რუსიფიკაციის გზით წაიყვანა (GISP 2020).2020 

წლამდე ლუკაშენკო ქვეყანაში შედარებით სტაბიულურობას ინარჩუნებდა, რასაც დიდ წილად 

მედიის მკაცრი კონტროლითა და პოლიტიკური რეპრესიების გზით ახერხებდა. მას ბრალს დებენ 

სულ მცირე - 4 პოლიტიკურ მკვლელობასა და ათობით პოლიტიკური ოპონენტის დაპატიმრებაში  

(Atlantic Council, 2020). ვითარება მნიშვნელოვნად შეიცვალა 2020 წლის აგვისტოში, როდესაც 

ქვეყანაში უპრეცენდენტოდ მასშტაბური საპროტესტო დემონსტრაციების სერია დაიწყო, რომელიც 

თვეების განმავლობაში არ წყდებოდა. 
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2020 წლის 9 აგვისტოს ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელთა 

თანახმადაც, ლუკაშენკომ ხმათა 80%-ზე მეტი მოიპოვა (Statista, 2020). აღნიშნული არჩევნების 

შედეგები მოსახლეობის ნაწილმა არ აღიარა. შედეგები არც ევროპარლამენტმა ცნო. არჩევნების 

ხელახლა ჩატარების მოთხოვნით ბელარუსში საპროტესტო აქციების ხანგრძლივი სერია დაიწყო. 

საპროტესტო დემონსტრაციების დასაშლელად პოლიციამ წყლის ჭავლი, ცრემლსადენი გაზი, 

ხმოვანი ყუმბარები და ხელკეტები გამოიყენა. მოცემული პროცესების პარალელურად გარდაიცვალა 

ექვსი ადამიანი (European Parliament 2020), მათ შორის 31 წლის რამან ბანდარენკა, რომელიც 

პოლიციამ სასტიკად სცემა. ჯამურად კი დააპატიმრეს 30 ათას ადამიანზე მეტი, რომელთა 

უმრავლესობა მინსკის საპატიმროებში იქნა მოთავსებული, სადაც დაკავებულებს ფიზიკურად 

უსწოდებოდნენ. (Crowcroft, 2020). 

ბელარუსი ის ქვეყანაა, რომელსაც წლებია, ღიად პრორუსი მთავრობა მართავს. შესაბამისად, 

ქვეყანაში 2020 წელს განვითარებულმა მოვლენებმა, როდესაც ყოველდღიურად ათიათასობით 

ადამიანი მმართველი ძალის ცვლილებას მოითხოვდა, რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს, აშკარა 

საფრთხე შეუქმნა. მოსკოვისთვის მიუღებელია საპროტესტო აქციების შედეგად ლუკაშენკოს 

ხელისუფლებიდან ჩამოცილება, რამდენადაც ერთი მხრივ, რუსეთი მიიჩნევს, რომ ასეთ  შემთხვევაში 

ბელარუსში დასავლეთის პოზიციები გაძლიერდება, ხოლო მეორე მხრივ კი, ბელარუსში 

„ხავერდოვანი რევოლუციის“ გამარჯვება გააძლიერებს საპროტესტო ტალღას თვითონ რუსეთშიც, 

რაც, ბუნებრივია, ამჟამინდელი მმართველი წრეებისთვის ყოვლად დაუშვებელია. შესაბამისად, 

ლოგიკურია, რომ მოსკოვში ლუკაშენკოს რეჟიმის დახმარების გადაწყვეტილება მიიღეს. 

ილუსტრაციისთვის, რუსეთის ფედერაციამ ბელარუსს 1.5 მლრდ აშშ დოლარის ოდენობის კრედიტი 

გამოუყო. დამატებით,  მოსკოვმა მინსკში მიავლინა პიარტექნოლოგები, სამხედრო მრჩევლები და 

ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცრები  (GFSIS 2020). გარდა ამისა, რუსეთმა თავისი 

პროპაგანდისტული მანქანა აამუშავა, რის შედეგადაც რუსულმა საინფორმაციო და ანალიტიკურმა 

სააგენტოებმა აქტიურად დაიწყეს დეზინფორმაციის გავრცელება.    

მართალია, ბელარუსში მასობივი საპროტესტო აქციების სერია შეწყდა, თუმცაღა, რუსული 

დეზინფორმაციული მედიასაშუალებები კვლავაც აქტიურად განაგრძობენ მუშაობას. მიუხედავად 

ამისა, ბელარუსში განვითარებული მოვლენები რუსული დეზინფორმაციული კამპანიის ჭრილში 

ნაკლებად არის შესწავლელი. მაშინ, როცა ერთი მხრივ, რუსეთის დეზინფორმაციული პოლიტიკის 

მოქმედების არეალის ზრდა, ხოლო მეორე მხრივ - ჯერაც მიმდნარე დაძაბულობა ბელარუსში, 

მოცემულ ქეის კვლევის აქტუალურ საგნად აქცევს.  

მოცემული კვლევის მიზანია, ახსნას, ბელარუსში 2020 წელს განვითარებული მოვლენების 

პარალელურად მიმდინარე რუსული დეზინფორმაციული კამპანიის კონკრეტული მიზნები. კვლევის 

ძირითადი ამოცანებია: (ა) რუსული დეზინფორმაციის კონკრეტული მაგალითების იდენტიფიცირება, 

(ბ) მათი ანალიზის საფუძველზე, დეზინფორმაციის  ძირითადი ნარატივების გამოვლენა და ბოლოს - 

(გ) რუსეთის მიზნების განსაზღვრა. 
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ლიტერატურის მიმოხილვა 

საერთაშორისო ურთიერთობებში დეზინფორმაციის კვლევის საკმაოდ ხანგრძილი ტრადიცია 

არსებობს. ამ საკითხმა არა ერთი მკვლევარის ყურადღება მიიქცია.  მათ შორის ერთ-ერთი 

უპირველესი ედვარდ ქარია, რომელმაც სახელმწიფოთა მიერ პროპაგანდისტული აპარატის 

ამუშავება ხელსაყრელი პოლიტიკის წარმოების ახლებურ იარაღად შერაცხა. მისი განმარტების 

თანახმად, პროპაგანდა გამოიყენება მოსახლეობაზე გავლენის მოხდენის მიზნით, მათი 

განწყობილების ან დამოკიდებულების შესაცვლელად. საერთაშორისო ურთიერთობებში ტყუილის 

ფენომენს ჯონ მირშაიმერიც შეისწავლიდა, თუმცა ის უფრო მეტად ფოკუსირებული გახლდათ 

უშიშროების საკითხებთან დაკავშირებული სიცრუის შესწავლით.  

პროპაგანდის ძალაზე მსჯელობდა ჯოზეფ ნაიც, რომელმაც რბილი ძალის კონცეფცია 

ჩამოაყალიბა. კონცეფციის თანახმად, სახელმწიფოებს სასურველი შედეგის მიღწევა ხისტი ძალის 

გარეშე, პროპაგანდითა და შესაბამისი დიპლომატიური სვლებითაც შეუძლია (Cour, 2017). ნაის 

მიხედვით, „რბილი ძალა“ საკუთარ თავში მოიაზრებს სახელმწიფოს უნარს, პოზიტიური 

დამოკიდებულებებისა და განწყობების შექმნით, გავლენა მოახდინოს საერთაშორისო აქტორებზე და 

განახორციელოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნები.  აღსანიშნავია, რომ კონტექსტის გარეშე რბილი 

ძალა თავისი ბუნებით არც პოზიტიური მოვლენაა და არც ნეგატიური: მისი შეფასება სრულადაა 

დამოკიდებული იმაზე, თუ რას ისახავს მიზნად, რა საშუალებებით იქმნება და რა მოაქვს შედეგად. 

ამასთან, საკუთარი რბილი ძალის გაზრდა შესაძლებელია ან პოზიტიური ქმედებით, რაც საკუთარი 

მიმზიდველობის ობიექტურად გაზრდას გულისხმობს, ან - ნეგატიურით, როდესაც აქტორი  საკუთარი 

მოწინააღმდეგის რბილი ძალის შესუსტებას ცდილობს. თვალსაჩინოებისთვის, მოწინააღმდეგეების 

„განიარაღებისთვის“ შესაძლოა, გამოყენებული იქნას ინფორმაციული ომი, რითაც თავდასხმა 

მოხდება მათ ღირებულებებზე, რის საფუძველზეც, მათი რბილი ძალა შესუსტდება და სხვა 

აქტორების თვალში ისინი ნაკლებად მოსაწონნი გახდებიან (Nye, 2017). სწორედ აღნიშნული 

კონცეფცია შეირჩა მოცემული ნაშრომის თეორიულ ჩარჩოდ. 

რაც შეეხება უშუალოდ რუსეთს, მისი საგარეო პოლიტიკისათვის დეზინფორმაციის წარმოება 

და ინფორმაციული ომები რომ დამახასიათებელია, ამაზე თითქმის ყველა ანალიტიკოსი თანხმდება. 

პიტერ მეტისონის და მარგარიტა ჯაიტნერის  თანახმად, რუსეთი წლებია, დეზინფორმაციულ 

პოლიტიკას ეწევა; ამასთან, თანამედროვე ტექნოლოგიურ პროცესთან ადაპტირებული, 

დეზინფორმაციას მრავალი ახალი იარაღით აწარმოებს (Jaitner, Mattsson, 2015) მიმდინარე საუკუნის 

განმავლობაში რუსეთმა ამ სტრატეგიას რამდენჯერმე მიმართა, მათ შორის, საქართველოსა და 

უკრაინის შემთხვევები დღემდე აქტუალურია. ძირითადად შემთხვევებში რუსეთი ილაშქრებს 

დასავლური კულტურისა და საკუთარი თავი კეთილისმოსურნე ძალად წარმოაჩინოს. თუ ერთ-ერთ 

კვლევას დავუჯერებთ, პუტინი ცდილობს საკუთარი თავი ე.წ "მხსნელად" წარმოაჩინოს, 

აღმოსავლეთ ევროპული ერების უანგარო დამცველად, რომელიც ცდილობს ეს ქვეყნები 

დასავლური ქვეყნებიდან მომდინარე გავლენისგან დაიცვას. (Rrustemi, Wijk, Dunlop, 2019) 

ზოგიერთი მკვლევარი, მათ შორის თიერი ტარდი, მიიჩნევს, რომ რუსული დეზინფორმაციული 

პოლიტიკა განსაკუთრებით გააქტიურდა Covid19-ის პანდემიის მიმდინარეობისას, ვინაიდან პუტინს 
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გაუჩნდა  შესაძლებლობა იმისა, რომ ისედაც არასტაბილურ მდომარეობაში მყოფი პოლიტიკური 

მოწინააღმდეგეებისთვის უფრო მეტი ზიანის მიყენება მოეხერხებინა. 2020 წლის იანვრიდან 

დაწყებული, პუტინი აქტიურად ცდილობდა "დაენერგა კიდევ უფრო მეტი დაბნეულობა და პანიკა 

კორონა ვირუსის არსებობასთან დაკავშირებით, არა მარტო უკრაინაში თუ სხვა მოსაზღვრე ქვეყნებში, 

არამედ ნატოს წევრ ქვეყნებშიც, სადაც კორონა ვირუსის მიერ მიყენებული ზიანი ყოველთვიურად 

იზრდებოდა". ტარდის აზრით, რუსული დეზინფორმაციული პოლიტიკა მხოლოდ იმ ქვეყნებზე არ 

ვრცელდება, სადაც რუსეთს საკუთარი გავლენის გაზრდა ან შენარჩუნება სურს, არამედ იმ ქვეყნებშიც, 

რომლებსაც ის საკუთარი პოლიტიკური კურსის მოწინააღმდეგეებად აღიქვამს. ტარდის დასკვნა 

კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს რუსული დეზინფორმაციის მრავალმხრივობას, ანუ იმას, რომ ის 

შესაძლოა ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებულ მიზნებს ემსახურებოდეს. (Tardy, 2020) 

ზემოხსენებული კვლევები საკმაოდ მცირე ნაწილია იმ მასალებისა, რომლებიც რუსული 

დეზინფორმაციული პოლიტიკის მოქმედების სტადიებსა და მიზნებზე საუბრობს. თუმცა, აკადემიურ 

ლიტერატურაში საკმაოდ იშვიათად თუ  შევხვდებით იგივე შინაარსის კვლევას უშუალოდ ბელარუსში 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ.  ერთეულ კვლევებში საკმაოდ გაკვრითა და მოკლედ თუ იქნება 

საუბარი რუსეთის მიერ ინფორმაციული ომის გაჩაღებაზე ბელარუსის წინააღმდეგ.  

2016 წლიდან მოყოლებული დღემდე, რუსული ინფორმაციული ომი და დეზინფორმაციის 

ოდენობა უფრო და უფრო იზრდება, საკითხი საკმაოდ აქტუალური და მნიშვნელოვანია, შესაბამისად 

აუცილებელია, უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდეს და უკეთ იქნეს შესწავლილი რუსული 

დეზინფორმაციის ეს კონკრეტული ასპექტი. ვფიქრობთ, რომ ეს აკადემიურ ლიტერატურაში 

არსებული აშკარა სიცარიელეა, რომლის შევსებასაც ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევა ემსახურება. 

მეთოდოლოგია 

კვლევის ხასიათი წმინდად თვისებრივია, კვლევის წარმოება ამ შემთხვევაში ემსახურება 

ძირითადად პრობლემის ახსნას. თვისებრივი დიზაინი გამოირჩევა უფრო ღია და მოქნილი 

სტრუქტურით, დამახასიათებელია კულტურულ-ისტორიულ კომპონენტებსა და კონტექსტზე 

ყურადღების გამახვილება, საკითხის თითოეული ნაწილის სიღრმისეული კვლევა. მონაცემების 

შეგროვების ძირითადი ხერხი გახლდათ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დოკუმენტებისა და 

ვიზუალური წყაროების შესწავლა, ანუ კონტენტ-ანალიზი,  უფრო კონკრეტულად კი - რუსულ 

სამთავრობო საინფორმაციო-ანალიტიკურ პორტალებზე განთავსებული სტატიების, გადაცემების, 

საჯარო დოკუმენტების, ჩანაწერების, სტატიებისა და ექსპერტთა პუბლიკაციების. დამატებით, უნდა 

ითქვას, რომ აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს მაინტერპრეტირებელ შემთხვევის შესწავლას, 

რომლის ფარგლებშიც ხდება საკვლევი მოვლენის ინტერპრეტირება უკვე შემუშავებული თეორიის 

დაკავშრებით საკვლევ რეალობასთან (Odell 2001). როგორც ვიცით, თვისებრივი კვლევისათვის 

დამახასიათებელია მონაცემების რამდენიმე სახეობის წყაროს არსებობა. რუსული 

დეზინფორმაციული პოლიტიკის თითოეული გამოვლინება შესაბამისად გაანალიზდა, შემდეგ კი 

დაჯგუფდა, სწორედ ასე მოხდა პოლიტიკის ნარატივების გამოვლენა. ამის შემდეგ კი გაადვილდა 

ნარატივებსა და რუსული პოლიტიკის მიზნებს შორის პარალელების გავლება. ანალიზის შედეგები 

წარმოდგენილია შესაბამისი ლოგიკური მსჯელობის სახით. კვლევისა და მონაცემების ვალიდურობა 
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დამოწმებულია მისი კოლეგებთან გაზიარებით. ამასთან ერთად თემის შესასწავლად და მონაცემების 

შესაგროვებლად გამოყენებულია სხვადასხვა ადეკვატური და აკადემიური წყაროები, რაც 

მეტნაკლებად ზრდის კვლევის ვალიდურობას. კვლევის თეორიულ ჩარჩოდ არჩეულ იქნა ჯოზეფ 

ნაის ნეგატიური რბილი ძალის კონცეფცია. 

დეზინფორმაციული კამპანიის კონკრეტული მაგალითები და ძირითადი ნარატივები 

სტატიის მოცემული ნაწილი, დეზინფორმაციის კონკრეტული მაგალითების დემონსტრირების 

საფუძველზე, დაეთმობა ძირითადი ნარატივების გამოვლენას,  რათა შესაძლებელი გახდეს რუსეთის 

მიზნების იდენტიფიცირება. 

ბელარუსის ჟურნალისტთა ასოციაციის მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, 

ბელარუსის „პრაიმ-ტაიმ“ კონტენტის 49 % რუსეთშია წარმოებული. ამასთან, მოცემული კონტენტი 

ცალსახად პრორუსული და ანტიდასავლური ნარატივებით ხასიათდება (baj.by, 2019). მიუხედავად 

ამისა, საპროტესტო აქციების დაწყებასთან ერთად ბელარუსულ სატელევიზიო ეთერში 

განსაკუთრებით თვალშისაცემად გაიზარდა მოწვეული პრორუსი ექსპერტებისა (მაგ. ალექსანდრ 

მალკევიჩი - ეროვნული ღირებულებების დაცვის ფონდის პრეზიდენტი) და კომენტატორების 

რიცხვმა. ყველა სამთავრობო ბელარუსული არხი კი კრემლისტური არხების სინქრონულად და 

იდენტურად ამაუწყებლდა. ეს გასაკვირი არ უნდა იყოს, რამდენადაც საპროტესტო აქციების 

დაწყებასთან ერთად ბელარუსულ მედიაში მასობრივად დაიწყო ოპოზიციურად განწყობილი 

ბელარუსების რუსეთის სამთავრობო არხებზე მომუშავე ჟურნალისტებითა და სპეციალისტებით 

ჩანაცვლება (ძირითადად „RT“, „Звезда“, „ВГТРК“ და „НТВ-დან“. ). აღსანიშნავია, რომ მოცემული 

ფაქტი თავად ლუკაშენკომაც დაადასტურა, როდესაც არა ერთხელ გააჟღერა თავისი მადლიერება 

რუსი ჟურნალისტებისა და რუსეთის ელჩის მიმართ. ამის პარალელურად, აქტიურად ხდებოდა სხვა 

უცხოური მედია-წარმომადგენლების ქვეყნიდან დეპორტირება ან მათთვის აკრედიტაციის შეჩერება 

(Meduza, 2020). ამდენად, აშკარაა, რომ რუსეთი მაქსიმალურად შეეცადა, ბელარუსში 

მედიამაუწყებლობა თავისი კონტროლის ქვეშ აეყვანა და მისთვის ხელსაყრელი რიტორიკა 

გაევრცელებინა.   

ცალკეული რუსული და ბელარუსული მედიასაშუალებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, 

რომ ერთ-ერთი საერთო ტენდენცია, რომელიც ახასიათებს რუსულ დეზინფორმაციას, არის მტკიცება 

იმისა, რომ საპროტესტო დემონსტრაციების უკან დასავლეთი დგას. მაგალითისთვის, „Первый 

канал“ რუსეთის სამთავრობო და ყველაზე პოპულარული არხია, რომელსაც მსოფლიოს გარშემო 

250 მილიონზე მეტი მაყურებელი ყავს (Channel One Russia. International broadcasting, 2021). 

აღნიშნული არხის ეთერში გადის პოლიტიკური თოქ-შოუ „60 минут“, რომლის 10 აგვისტოს 

გადაცემაში, არჩევნებიდან მეორე დღეს, ითქვა, რომ მოვლენები ბელარუსში მეიდანის სცენარით 

ვითარდება, კერძოდ, საპროტესტო აქციები არა ბელარუსი ხალხის, არამედ დასავლეთის მიერაა 

ორგანიზებული (60 минут, 2020). 

კიდევ ერთი პოპულარული ნარატივი, რომელიც აღნიშნული არხის ეთერში გაჟღერდა, იმაზე 

მიუთითებს, რომ ოპოზიციას ამოფარებული დასავლეთი ცდილობს, ბელარუსი რუსეთს ჩამოშოროს. 

ილუსტრაციისთვის, „Время покажет“ პოლიტიკური თოქ-შოუა, რომლის ეთერშიც, 2020 წლის 10 
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აგვისტოს, გაჟღერდა მტკიცება, რომ დასავლეთის მთავარი მიზანია, დააშოროს ბელარუსი რუსეთს 

და გაანადგუროს ბელარუსისა და რუსეთის სამოკავშირეო სახელწიფო. აღნიშნულის 

რეალიზებისთვის კი, პირველი არხის თქმით, დასავლეთის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია 

საპროტესტო აქციების ინიცირება და ლუკაშენკოს დამარცხებაა (“Время покажет”, 2020).  

აღნიშნული ნარატივს უერთდებიან სხვა მედიასაშუალებებიც. კერძოდ, ახალი ამბების 

ფედერალური სააგენტო (Федеральное агентство новостей) - რუსული ინტერნეტ გამოცემა, 

რომელსაც რუსი მილიარდერი, ევგენი პრიგოჟინი აფინანსებს („პუტინის მზარეული“). პრიგოჟინი 

ასევე აფინანსებს „ინტერნეტ-კვლევების სააგენტოს“, რომელიც აშშ-ის ნაციონლური დაზვერვის 2017 

წლის ანგარიშში ერთ-ერთ უმსხვილეს ტროლების ფერმადაა დასახელებული. ამასთან, თვითონ 

ახალი ამბების ფედერალური სააგენტო რუსეთის ფედერაციის ციფრული განვითარების, კავშირისა 

და მასობრივი კომუნიკაციების სამინისტროს მიერ სოციალურად მნიშვნელოვანი ინფორმაციული 

სააგენტოების სიაშია შეტანილი. ამავე სიაში არიან: „ТАСС“, „Россия сегодня“, „Российская газета“ და 

ა.შ (Литвиненко, 2020). ФАН-მა 2020 წლის 15 სექტემბერს სტატია გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, 

რომ დასავლეთმა რუსეთს ჯერ საქართველო და უკრაინა დაუპირისპირა, ხოლო ახლა კი 

ბელარუსშიც იმავე სცენარით მოქმედებს. თუმცაღა, სტატიაში დასკვნის სახით ნათქვამია, რომ ამ 

შემთხვევაში დასავლეთმა საწადელს არათუ ვერ მიაღწია, არამედ პირიქით - ხელი შეუწყო 

ბელარუსს, კიდევ უფრო მეტად დაახლოებოდა რუსეთს (Ольга Тимошина, 2020).  

საინტერესოა, რომ ამავე ნარატივს უერთდება მარია ზახაროვა - რუსეთის საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი. ზახაროვამ 2020 წლის 13 აგვისტოს ბრიფინგზე 

განაცხადა, რომ დასავლური ძალები განგებ ცდილობენ ბელარუსში ვითარების დესტაბილიზაციას 

(Sputnik на русском, 2020). მოცემული ნარატივი რამდენჯერმე განმეორდა „Первый канал-ისა“ და 

„Россия 1-ის“ ეთერებში. მაგალითად, პირველი არხის ვერსიით, ბელარუსის დესტაბილიზაციას 

ლიეტუვა, ლატვია და პოლონეთი ცდილობენ, ხოლო „Россия 1-ის“ ეთერში გასული გადაცემა 

„Вести-ის“ მიხედვით კი ბელარუსის საპროტესტო აქციების უკან პოლონეთი დგას (Meduza 2020, 16 

აგვისტო). 

კიდევ ერთი ნარატივი, რომელიც ხშირად შეინიშნება დეზინფორმაციულ გამოცემებში, 

ბელარუსში აპოკალიფტური სცენარების განვითარებაზე მიუთითებს. კერძოდ, ხდება დამახინჯებული 

პარალელების გავლება მაედანთან და იმგვარი გაფრთხილებების ტრანსლირება, რომლებიც  

ლუკაშენკოს ჩამოგდების შემთხვევაში ბელარუს ხალხს მხოლოდ სიღარიბესა და გაჭირვებას 

უქადიან. მაედანთან პარალელი რუსული და ბელარუსული სამთავრობო არხების უმრავლესობამ 

გაავლო: „Россия 24-ის“ მიხედვით,  ბელარუსში ვითარება უკრაინის მსგავსი დადგმული სცენარით 

ვითარდება(Россия 24, 2020, 17 აგვისტო); „Россия 1-ის“ მტკიცებით კი ბელარუსში დასავლეთის იგივე 

ხელწერა შეინიშნება, რაც უკრაინაში განვითარებული მოვლენების დროს (Россия 1, 2020, 12 

აგვისტო). ამავე ნარატივს იმეორებს მთავარი ბელარუსული არხი "Беларусь 1", რომლის ახალი 

ამბების ეთერში ექსპერტები ირწმუნებიან, რომ საპროტესტო აქციების უკან გარე ძალები დგნან (АТН: 

новости Беларуси и мира, 2020, 18 აგვისტო), მოვლენები ბელარუსში კი სწორედ ფერადი 

რევოლუციების სცენარით ვითარდება (АТН: новости Беларуси и мира, 2020, 17 აგვისტო). 
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დამატებით, ჯერ კიდევ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს აქტიურად მიმდინარეობდა 

ოპოზიციის ლიდერების - სვეტლანა ტიხანოვსკაიას, მარია კალესნიკოვასა და ვერანიკა ცეპკალას 

დისკრედიტაცია. კერძოდ, მედიასაშუალებები იუწყებოდნენ, რომ ბელარუსული ოპოზიციის ქალი 

ლიდერების უკან ევროპელი ფემინისტები იდგნენ, რომლებიც ბელარუსში ტრადიციული ოჯახური 

ფასეულობების მსხვრევას ისახავენ მიზნად (EU vs DISINFORMATION, 2020). 

საინტერესოა ისიც, რომ საპროტესტო აქციების განმავლობაშირი რუსული წყაროები 

აქტიურად ცდილობდნენ, მიმდინარე მოვლენების მასშტაბი შეემცირებინათ და საპროტესტო 

დემონსტრაციები იმაზე გაცილებით უმნიშვნელო მოვლენად გაეშუქებინათ, ვიდრე რეალურად იყო. 

ამის მაგალითია RT-ს სიუჟეტები. RT რუსეთის სამთვრობო არხია, რომელიც ექვს ენაზე მაუწყებლობს 

და საერთაშორისო აუდიტორიაზეა გათვლილი. 2020 წლის 23 აგვისტოს არხის კორესპონდენტმა, 

კონსტანტინე პრიდიბაილომ განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციებზე ხალხის ოდენობა სულ უფრო 

და უფრო მეტად მცირდებოდა (Meduza, 2020). და ეს მაშინ, როდესაც ქვეყანაში თვეების მანძილზე 

ბელარუსის ისტორიაში უპრეცენდენტოდ მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა. 

გარდა ამისა, RT-ს მიერ ჟღერდებოდა არა ერთი დეზინფორმაციული ნარატივი, რომელთა 

სამიზნედაც ევროკავშირი იყო ამოღებული. მაგალითისთვის, RT-ს მტკიცებით, მოქმედი მთავრობის 

ჩამოგდების მცდელობა სანქციების, პროპაგანდისა და გარე წნეხის გზით ევროკავშირისთვის უკვე 

ტრადიციული პრაქტიკაა (RT на Русском, 2020).  როგორც უკვე აღინიშნა, არხი ძირითადად უცხოურ 

აუდიტორიაზეა გათვლილი, რუსულად კი გადაცემათა შედარებით მცირე ნაწილი გადის. თუმცა 

ბელარუსის მოვლენები მათ შორის ყველაზე ხშირად გადაცემაში „Прекрасная Россия бу бу бу-

ში“ შუქდებოდა. გადაცემაში მოწვეული ექსპერტების ყველაზე ტიპურ ჯგუფს ძირითადად ყოფილი 

უკრაინელი პოლიტიკოსები წარმოადგენდენ, რომლებმაც ევრომაედანის შემდეგ რუსეთში დაიწყეს 

მოღვაწეობა. მათგან ყველაზე ცნობილი ყოფილი პრემიერი, ნიკოლაი აზაროვი იყო, რომელიც 

ამტკიცებდა, რომ ბელარუსში განვითარებული მოვლენების უკან ევროკავშირი და აშშ დგანან, 

რომლებიც იმავე მეთოდებით მოქმედებენ, რომელთაც საქართველოსა და უკრაინაში მიმამართავენ. 

ამავე პოზიციას აჟღერებდნენ სხვა მოწვეული ექსპერტები, კერძოდ, ყოფილი უკრაინელი დეპუტატი - 

ვლადიმირ ოლეინიკოვი, პოლიტოლოგი - როსტისლავ იშჩენკო, პოლიტიკოსი - ტატიანა მონტიანი 

და ა.შ (iSANS, 2020). 

 

დასკვნა: დეზინფორმაცია, როგორც რუსეთის რბილი ძალის წყარო 

დეზინფორმაციის კონკრეტული მაგალითების გამოვლენის შედეგად, შესაძლებელი გახდა 

რუსეთის დეზინფორმაციული კამპანიის ძირითადი ნარატივების გამოვლენა, რომლებიც 

შემდეგნაირად ჟღერს: 

1. ოპოზიციის ლიდერების უკან დასავლეთი დგას, რომელიც ტრადიცულ სლავურ 

ფასეულობებს უპირისპირდება. 

2. ბელარუსში დაწყებული საპროტესტო გამოსვლები დასავლური ძალების მიერ არის 

ორგანიზებული. 

3. დასავლეთის მიზანია, ბელარუსი რუსეთს ჩამოაშოროს. 
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4. ლუკაშენკოს ჩამოგდების შემთხვევაში ბელარუსს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, 

სოციალური და სამხედრო სირთულეები ელის.  

ძირითადი ნარატივების იდენტიფიცირების საფუძველზე უკვე შესაძლებელია იმ ძირითადი 

მიზნების დადგენა, რომლებიც რუსეთის დეზინფორმაციულ კამპანიას ამოძრავებს. აღნიშნულის 

რეალიზებაში დაგვეხმარება თეორიული ჩარჩო, კერძოდ, ჯოზეფ ნაის რბილი ძალის კონცეფცია. 

მცირე ისტორიული ექსკურსით რომ დავიწყოთ, ცივი ომის დასასრთულთან ერთად, როდესაც 

აშკარა გახდა, რომ ნატო და ევროკავშირი გაფართოებაზე უარის თქმას არ აპირდებდნენ, რუსეთმა 

თავისი რბილი ძალის ფორმირება დაიწყო, რომელიც ტრადიციონალიზმსა და სუვერენულობის 

კონცეფციას დააფუძნა (Nye, 2017). დღევანდელ დღემდე რუსეთის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია, 

წინ აღუდგეს ევროკავშირისა და ნატოს გაფართოებას. აღნიშნულის რეალიზებისთვის კი რუსეთს 

სართაშორისო აქტორების მხრიდან მაღალი ხარისხის კეთილგანწყობები და დადებითი 

დამოკიდებულებები სჭირდება, რომლებიც გადაწონის აშშ-ისა და ევროკავშირის მიმართ არსებულ 

დადებით განწყობებს. აღნიშნულ მტკიცებას უდაოდ ამყარებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, 

სერგეი ლავროვის 2008 წლის განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ რბილი ძალის მექანიზმი რუსული 

გავლენის ექსპორტის ყველაზე კარგი საშუალებაა (Российская газета 2008). 

მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც არსებული სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური 

რეალობის გათვალისწინებით, საკუთარი რბილი ძალის გაზრდა რთული ან თითქმის 

შეუძლებელია?! ასეთ დროს არსებობს მეორე გზაც, კერძოდ, მოწინააღმდეგეთა რბილი ძალის 

შესუსტება. ინფორმაციულ ომში ჩაბმა კი აღნიშნულის მისაღწევად ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. 

დეზინფორმაცია რუსეთის ინფორმაციული ომის მთავარი ინსტრუმენტია, რომელიც, ერთი მხრივ, 

დემოკრატიული ინსტიტუტების, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურებისა და მთავრობების 

დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად; ხოლო მეორე მხრივ - რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობების 

გაზრდას.  

ბელარუსში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებული რუსული დეზინფორმაციის ძირითადი 

ნარატივების გამოვლენისას, ვრწმუნდებით, რომ თითოეული ზუსტად პასუხობს რუსეთის ზემოთ 

დასახელებულ მიზნებსა და ამოცანებს.  როდესაც რუსული მედიასაშუალებები აქტიურად აცხადებენ, 

რომ ბელარუსში განვითარებული საპროტესტო გამოსვლების უკან დასავლური ძალები დგანან, 

რომლებიც განგებ ცდილობენ ქვეყანაში არეულობის შექმნას, კრემლი ამით ცდილობს (ა) 

ბელარუსში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლები არალეგიტიმურად გამოაცხადოს, (ბ) დასავლეთი 

„მზაკვარ და ბოროტ“ ძალად გამოიყვანოს, (გ) დასავლურ გაერთიანებებში ინტეგრირება წამგებიან 

და ნეგატიურ პერსპექტივად დასახოს. ყოველივე ამის საბოლოო მიზანი კი დასავლური და 

პროდასავლური ძალების დისკრედიტაციაა, რითაც რუსეთი საკუთარი გავლენის სფეროების 

შენარჩუნებას ცდილობს.  

რომ შევაჯამოთ,  მოცემული კვლევა მიზნად ისახავდა, დაედგინა ბელარუსში 2020 წელს 

განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული რუსული დეზინფორმაციული კამპანიის მიზნები. 

საამისოდ, კვლევის ფარგლებში მოვიძიეთ და გავაანალიზეთ რუსული დეზინფორმაციის 

კონკრეტული მაგალითები და გამოვავლინეთ ძირითადი ნარატივები. ძირითადი ნარატივების 
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მიხედვით, ბელარუსში განვითარებული საპროტესტო გამოსვლების უკან დასავლური ძალები 

დგანან, რომლებიც განგებ ცდილობენ ქვეყანაში მდგომარეობის დესტაბილიზაციას. რუსეთის 

მამოძრავებელი მიზნების გასაანალიზებლად გამოყენებული იქნა ჯოზეფ ნაის რბილი ძალის 

კონცეფცია. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ რუსეთი დეზინფორმაციული კამპანიის წარმოებით 

დასავლური და პროდასავლური ძალების დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. საკუთრივ მათი 

დისკრედიტაცია კი მათი რბილი ძალის შესუსტებას ემსახურება, რათა იკლოს მათ მიმართ სხვა 

აქტორთა პოზიტიურმა დამოკიდებულებებმა და განწყობებმა. აღნიშნულის მიზანია, რუსეთს მიეცეს 

შესაძლებლობა, წინ აღუდგეს დასავლეთის გავლენის გაფართოებას  და ხისტი ძალის 

გამოუყენებლად შეძლოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების განხორციელება. 
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