
 
 

Foreign Policy Council 

საგარეო პოლიტიკის საბჭო 

 

 

 

რუსული პროპაგანდა სლოვაკეთში - მიზნები 

ნარატივები და აქტორები 

 

 

გრიგოლ ჯულუხიძე 

 

 



1 
 

Foreign Policy Council 

საგარეო პოლიტიკის საბჭო 

 

 

გრიგოლ ჯულუხიძე 

რუსული პროპაგანდა სლოვაკეთში - მიზნები, 

ნარატივები და აქტორები 

 

 

 

საავტორო უფლებები დაცულია და ეკუთვნის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს. 

პუბლიკაციაში გამოთქმული დასკვნები წარმოადგენს ავტორის/ავტორების 

მოსაზრებებს და შეიძლება არ ასახავდეს საგარეო პოლიტიკის საბჭოს ხედვებს. 

 

 

 

© 2018 საგარეო პოლიტიკის საბჭო



 
 

რუსული პროპაგანდა სლოვაკეთში - მიზნები, 

ნარატივები და აქტორები 

 

გრიგოლ ჯულუხიძე 

(ბრატისლავა) 

განსაკუთრებული მადლობა სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის დირექტორს, 

ბატონ ალექსანდერ დულებას!  

 

აბსტრაქტი: 

მიუხედავად იმისა, რომ რუსული პროპაგანდა უკვე გლობალური გამოწვევაა და 

თითქმის ყველა დემოკრატიული სახელმწიფოს პოლიტიკურ სტაბილურობას უქმნის 

საფრთხეს, იკვეთება რამდენიმე რეგიონი, სადაც კრემლის დეზინფორმაციული ხასიათის 

ოპერაციები განსაკუთრებით მძლავრია. ერთ-ერთი ასეთი გეოპოლიტიკური სივრცეა 

ვიშეგრადის ჯგუფი, რომელიც რუსეთის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს. 

პირველ რიგში იმიტომ, რომ პოლონეთიც, სლოვაკეთიც, ჩეხეთიცა და უნგრეთიც 

ისტორიულად რუსული იმპერიის და შემდგომში - საბჭოთა კავშირის საგარეო 

პოლიტიკური ინტერესის მნიშვნელოვან სუბიექტებს წარმოადგენდნენ. გარდა ამისა, 

აღსანიშნავია ის ლოკალური პერსპექტივებიც, რომელთა მეშვეობითაც კრემლს 

სასურველი პოლიტიკური გავლენის მოხდენა შეუძლია ევროკავშირსა და ვიშეგრადის 

ოთხეულში.  

ძალიან ბევრი რუსი პოლიტიკოსი დღემდე ვერ ეგუება საბჭოთა კავშირის დაშლის 

შემდეგ ჩამოყალიბებულ პოსტსოციალისტურ წესრიგს და აღნიშნული სახელმწიფოების 

რუსული გავლენის ორბიტიდან გაქრობას. ერთი სიტყვით, რუსეთის ფედერაცია 

რამდენიმეწლიანი პასიურობის შემდეგ (სსრკ-ის დანგრევიდან პუტინის 

გაპრეზიდენტებამდე), კვლავ აქტიურდება აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში და 
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მნიშვნელოვან წარმატებებსაც აღწევს (განსაკუთრებით - სლოვაკეთში, უნგრეთსა და 

ჩეხეთში). ამ ბრძოლაში ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი პროპაგანდაა. 

წინამდებარე პუბლიკაცია მიზნად ისახავს რუსული პროპაგანდის კუთხით ვიშეგრადის 

ოთხეულში არსებული ვითარების მიმოხილვას. საველე კვლევების ფარგლებში ნათლად 

გამოიკვეთა ის კაუზალური უკუკავშირი, რაც რუსეთის აღნიშნულ რეგიონში 

გააქტიურებას მოჰყვა.  

კვლევის პირველი ობიექტი სლოვაკეთის რესპუბლიკაა. შესაბამისად, ნაშრომში აქცენტი 

სლოვაკეთში რუსული პროპაგანდის მეთოდოლოგიაზე, ნარატივსა და აქტორებზე 

გაკეთდება. ასევე განიხილება ის მიზნებიც, რომელთა მიღწევასაც კრემლი უკანასკნელი 

წლების განმავლობაში აქტიურად ცდილობს ქვეყნის მასშტაბით.  

  

რუსული გავლენის პოლიტიკური და ეკონომიკური ელემენტები სლოვაკეთში 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთის ფედერაცია, როგორც 

„არადემოკრატიული პოლიტიკური რეჟიმი, რომლის ქმედებებიც ძალის 

არალიბერალური გამოყენებით ხასიათდება“ (Mesežnikov and Pleschová, 2017, 124), 

საფრთხის შემცველია სლოვაკეთის რესპუბლიკისათვის. კრემლი სლოვაკეთში თავისი 

გავლენის ექსპანსიას 2 ძირითადი ხერხით ცდილობს - ეკონომიკურითა და 

პოლიტიკურით. ეკონომიკური თვალსაზრისით, ყველაზე მარტივად მანიპულირებადი 

ენერგოსექტორია. სლოვაკეთი ძალიან მაღალი დოზითაა დამოკიდებული რუსულ გაზზე 

და 2009 წლის რუსულ-უკრაინული ენერგეტიკული კრიზისისას ყველაზე მეტადაც 

დაზარალდა (Kirby, 2014). გარდა გაზის მოწოდებისა, სლოვაკეთი რუსეთთან ე.წ. 

„ენერგეტიკული კორიდორების“ სფეროში თანამშრომლობს და დასავლეთ ევროპაში 

რუსული გაზის გატარების სანაცვლოდ დიდ თანხებს იღებს, რითაც ბიუჯეტის 

უდიდეს ნაწილს ავსებს. ბრატისლავა მოსკოვთან შეიარაღების სფეროშიც 

თანამშრომლობს და რუსული იარაღის ერთ-ერთი მთავარი ბენეფიციარიცაა (Pynnoniemi 

and Rácz, 2016, 295). ალექსანდრ დულებას თქმით, სლოვაკეთის შეიარაღებული ძალების 

30%-ზე მეტი რუსული ტექნიკითაა აღჭურვილი (Duleba, 2017). 
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იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი საკმაოდ სერიოზულ ეკონომიკურ ბერკეტებს ფლობს 

სლოვაკეთში, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც იდეალური ნიადაგი იქმნება 

ზემოქმედებისათვის. ერთი მხრივ, ქვეყნის საგარეო კურსის თვალსაზრისით 

ჩამოუყალიბებელი საზოგადოება, მეორე მხრივ - ევროსკეპტიკოსი/ულტრამემარჯვენე 

პარტიების აღმასვლა და კორუფციის მაღალი დონე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია 

კიდევ ერთი ფაქტორი - რეგიონში არსებული მზარდი საემიგრაციო ტალღა, რაც 

ინფორმაციით მანიპულაციის საშუალებას იძლევა. მაგალითად, სლოვაკეთი ერთ-ერთი 

ყველაზე აგრესიული სახელმწიფოა მუსლიმი მიგრანტების მიღების მხრივ. უკანასკნელი 

3 წლის განმავლობაში 20-ზე მეტი მასშტაბური ანტიმიგრაციული დემონსტრაცია 

გაიმართა. პრემიერი ფიცო კი ხმამაღლა აცხადებს, რომ „სლოვაკეთში ისლამის ადგილი 

არ არის!“ (Chadwick, 2016).  

 

ცალკე სასაუბრო თემაა მზარდი ნაციონალიზმი, რომელიც სლოვაკეთის ყველა 

საპარლამენტო პარტიის ერთ-ერთი მთავარი ნარატივია. ბრიუსელისაგან 

„დამოუკიდებელი“ და „ნეიტრალური“ სლოვაკეთის იდეა ძალიან პოპულარულია. 

შესაბამისად, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ისეთმა აგრესიულმა და 

ევროსკეპტიკოსმა პარტიებმა დაიწყეს აღზევება, როგორიცაა: „კოტლება - ჩვენი 

სლოვაკეთი“. პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც ოფიციალურად ნეონაცისტური და 

ანტიდასავლურია. აღნიშნული პარტიის წევრები და თავად ხელმძღვანელი მარიან 

კოტლება ნაცისტური უნიფორმებითა და სიმბოლიკით მართავენ მარშებს. ასევე „ჩვენი 

სლოვაკეთი“ იყო ინიციატორი ანტიდასავლური კამპანიისა, რომელიც „კოკა-კოლას“ არ 

შეძენისა და შობის დღესასწაულის სანტა-კლაუსის გარეშე აღნიშვნისკენ მოუწოდებდა 

საზოგადოებას (Blog SP, 2012). 
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გამოსახულება 1: „არ მოგცემთ ჩვენი დღესასწაულების მოპარვის საშუალებას!“. 

წყარო: „სლოვაკური საძმოს“ ბლოგი. 

 

 
გამოსახულება 2: „“ჩვენი სლოვაკეთის“ მარში“. 

წყარო: nol.hu. 

 

 

რუსული პროპაგანდის ნარატივი სლოვაკეთში 

სლოვაკეთში რუსული პროპაგანდისა და „რბილი ძალის“ ნარატივი, უპირველეს 

ყოვლისა, იდეოლოგიურ საწყისებს ეფუძნება. ამგვარი ნარატივი ისტორიისა და 

მიმდინარე მსოფლიო მოვლენების ალტერნატიულ პროფილს სთავაზობს ადგილობრივ 



6 
 

საზოგადოებას რუსეთი წარმოჩნდება, როგორც კონსერვატიული და ტრადიციული 

ღირებულებების დამცველი (Mesežnikov and Pleschová, 2017, 125).  

 

პირველ რიგში, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს პანსლავიზმის იდეა. ეს თეორია ეფუძნება 

ცნობილი სლოვაკი საზოგადო მოღვაწის, ლუდოვიტ შტურის წიგნს Slovanstvo a Svet 

Budúcnosti („სლავიზმი და მომავალი მსოფლიო“). თავის წიგნში შტური ყველა სლავი 

ერის ერთობასა და რუსეთთან ახლო კავშირების დამყარების აუცილებლობაზე 

საუბრობს. ამავე მოძღვრების თანახმად, სლავები გამორჩეული და განსაკუთრებით 

გონებამახვილი ხალხია, რომელთაც ერთობლივი თანაცხოვრებით კონტინენტური 

ბატონობაც კი შეუძლიათ (Štúr, 1993). გარდა ლუდოვიტ შტურის წიგნისა, აღსანიშნავია 

ის ფაქტიც, რომ ისტორიულად რუსეთი ყოველთვის მისაღები სუბიექტი იყო 

სლოვაკებისათვის. „პოლონელები ხსნას ყოველთვის დასავლეთში ეძებდნენ, ჩეხები და 

უნგრელები - გერმანელებთან, ხოლო სლოვაკები - რუსებთან“, - ხაზგასმით აღნიშნავს 

ალექსანდერ დულება. საყურადღებოა ასევე ის ფაქტიც, რომ სოციალისტური წყობისას 

ყველაზე ნაკლებად მასშტაბური რეპრესიები  იყო სლოვაკეთში. ანდრას რაცის თქმით, 

პანსალვიზმის იდეისადმი ლოიალური დამოკიდებულება განსხვავებულ ჩარჩოში აქცევს 

ცალკეულ მოვლენებს და, შესაბამისად, განსხვავებულია მოვლენების ინტერპრეტაციაც. 

მაგალითისათვის გამოდგება კოსოვოს აღიარება, როდესაც სლოვაკურმა საზოგადოებამ 

„სლავ ძმებს“ (სერბებს) სრული სოლიდარობა გამოუცხადა და აღნიშნული 

გადაწყვეტილება ანტისლავურ ნაბიჯად მიიჩნიეს (Pynnoniemi and Rácz, 2016).  

 

რუსეთის კიდევ ერთი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კომუნიზმის 

„განსხვავებული თვალსაზრისით“ წარმოჩენაა. ამ მიდგომით, კომუნიზმი არ იყო 

იდეალური, თუმცა თავისი არსითა და წესით გაცილებით სჯობდა თანამედროვე 

დასავლურ კაპიტალისტურ წყობას.  
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რუსული პროპაგანდის აქტორები სლოვაკეთში 

 

ადგილობრივი რუსული მოსახლეობა: 

2011 წლის მონაცემებით, სლოვაკეთის 5.4-მილიონიანი მოსახლეობის მხოლოდ 0.1%-ს 

(1997 ადამიანს) აქვს რუსული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლის სტატუსი. 

ამავე ანგარიშის თანახმად, 2015 წლისათვის სლოვაკეთში მუდმივი ცხოვრების უფლებას 

რუსეთის 3532 მოქალაქე ფლობდა (Mesežnikov and Pleschová, 2017, 129). მიუხედავად ამ 

მცირე ადამიანური რესურსისა, კრემლი მაინც ძალიან აქტიურად იყენებს ამ ადამიანებს, 

როგორც ორგანიზაციულ, ისე ინდივიდუალურ დონეზე საკუთარი პოლიტიკური და 

ინფორმაციული მიზნებისათვის - „ისეთ პატარა სახელმწიფოებში, როგორიც 

სლოვაკეთია, მცირე რაოდენობის ხალხსაც კი ძალუძს მნიშვნელოვანი გავლენის 

მოხდენა“ (Mesežnikov and Pleschová, 2017, 129). საზოგადოების ამ ნაწილის ძალისხმევის 

შედეგია „სლოვაკეთში რუს ხალხთა გაერთიანების“ დაფუძნება (Zväz Rusov na Slovensku), 

რომელიც „რუს თანამემამულეთა საერთაშორისო საბჭოს“ წევრია (ეს ორგანიზაცია 

რუსეთის მთავრობამ დასფუძნა და დააფინანსა). ერთი შეხედვით, ZRS-ი აპოლიტიკური, 

ერთგვარი კულტურული გაერთიანებაა, თუმცა ყირიმის ანექსიის შემდეგ კრემლის 

ნარატივს იმეორებს და ყოველთვიური გამოცემა „Vmeste”-ს მეშვეობით, პრორუსულ 

საგაზეთო სტატიებს აქვეყნებს.   

 

კიდევ ერთი სამოქალაქო ასოციაცია, რომელიც ადგილობრივმა სლოვაკებმა რუსეთის 

მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით დააფუძნეს, არის „სლოვაკურ-რუსული 

საზოგადოებაა“ (Slovensko-Ruská Spoločnosť) - მკაცრად ანტიდასავლური და 

ანტიამერიკული ორგანიზაცია. სწორედ SRS-ი არის მთავარი არასამთავრობო 

ორგანიზაცია, რომელიც დეკლარირებულად მხარს უჭერს სლოვაკეთის რუსეთთან 

დაახლოებასა და ნატოსგან დისტანცირებას.    
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„რბილი ძალა“: 

სლოვაკეთში რუსული „რბილი ძალის“ უმთავრესი აქტორი ბრატისლავაში 2001 წელს 

რუსეთის საელჩოს დაფუძნებული „მეცნიერებისა და კულტურის რუსული ცენტრია“ 

(Russian Center of Science and Culture).  

პუტინის 2012 წლის პოლიტიკური მანიფესტის შემდეგ აღნიშნული ორგანიზაცია „რბილი 

ძალის“ რუსული ვერსიის ბრწყინვალე მაგალითი გახდა. მაგალითად, თუკი უწინ 

„მეცნიერებისა და კულტურის რუსული ცენტრი“ სხვადასხვა გამოფენების, წიგნებისა და 

რუსეთის პოპულარიზაციაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზებით იყო 

დაკავებული, 2012 წლიდან ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. ჩეხური ცენტრების, 

„გოეთეს ინსტიტუტისა“ და „ბრიტანული საბჭოსაგან“ განსხვავებით, სლოვაკეთში „რბილი 

ძალის“ რუსული ანალოგი რამდენიმე თვალშისაცემ კომპონენტს შეიცავს: 

- არის ადგილობრივი დიპლომატიური მისიის ერთ-ერთი განშტოება; 

- ნაცვლად კულტურულ ასპექტებზე ორიენტირებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების პოპულარიზაციისა, ხდება კრემლის საგარეო პოლიტიკის 

ადვოკატირება; 

- ნარატივი იდეოლოგიური ხასიათისაა და აქცენტი სლოვაკური საზოგადოების 

დარწმუნებაზე კეთდება (თუნდაც სხვათა დისკრედიტაციის ხარჯზე); 

- უწყვეტ რეჟიმში ყურადღება რუსული პატრიოტული სულის უნიკალურობაზე 

მახვილდება. (Mesežnikov and Pleschová, 2017, 140). 

„მეცნიერებისა და კულტურის რუსული ცენტრი“ სხვადასხვა პოლიტიკურ დისკუსია-

კონფერენციებსაც მართავს, რომლებშიც მონაწილეობას ცნობილი რუსი პოლიტოლოგები 

და სოციოლოგები იღებენ. მსგავსი შეკრებების მთავარი ნარატივი დასავლეთის კრიტიკა 

და რუსეთის, როგორც „ერთადერთი ალტერნატივის“ წარმოჩენაა. სხვათა შორის, 

რუსული პროპაგანდა სლოვაკურ აკადემიურ-კვლევით სივრცეშიც აღწევს. მაგალითად, 

რუსეთის საელჩომ კრემლთან დაახლოებული რამდენიმე ცნობილი რუსი პოლიტიკური 

ექსპერტი დაპატიჟა სლოვაკეთში. ვიზიტების მიზანს სლოვაკებისათვის ე.წ. 

„განსხვავებული რეალობის“ ჩვენება წარმოადგენდა: 
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- რუსეთის მთავრობასთან დაახლოებული ისტორიკოსის, სვიატოსლავ რიბასის 

სალექციო ტური კოშიცეს, ბანსკა-ბისტრიცესა და ბრატისლავის საშუალო 

სკოლებში. მთავარი ნარატივი დემოკრატიასთან შედარებით კომუნიზმის, 

როგორც გაცილებით უფრო ჰუმანური მოწყობის წესის წარმოჩენა იყო; 

- 2016 წლის თებერვალში ბრატისლავას ცნობილი რუსი პოლიტოლოგი ნიკოლაი 

სტარიკოვი ესტუმრა და სლოვაკეთის მთავარ „საფრთხეებზე“, ამერიკის 

შეერთებულ შტატებზე, ნატოს ბაზებსა და ლიბერალიზმზე ისაუბრა; 

- 2017 წლის მარტში ბრატისლავის ეკონომიკურ უნივერსიტეტსა და სკალიცას 

ცენტრალური ევროპის უმაღლეს სკოლაში საჯარო ლექციები რუსეთის საგარეო 

პოლიტიკის აქტიურმა მხარდამჭერმა, პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორმა 

ანდრანიკ მიგრანიანმა გამართა; 

- 2017 წლის აპრილში რუსეთის საელჩოს ორგანიზებით ბრატისლავაში საჯარო 

ლექცია კიდევ ერთმა ანტიდასავლურად განწყობილმა რუსმა მეცნიერმა 

ვლადიმირ კოზინმა გამართა.  

ის სლოვაკი სტუდენტები და მკვლევრები, რომლებიც აღნიშნულ ღონისძიებებს 

ესწრებიან, ან კრემლისათვის ხელსაყრელ პოზიციებს აფიქსირებენ საჯაროდ, სხვადასხვა 

სტიპენდიით ჯილდოვდებიან და წამყვან რუსულ უნივერსიტეტებში ეძლევათ სწავლის 

შესაძლებლობა. რაც შეეხება პრორუსულად განწყობილ სლოვაკ პოლიტიკურ 

ექსპერტებს, მათ სტატიებს ხშირად რუსულ აკადემიურ ჟურნალებში იხილავთ, ხოლო 

თავად პოლიტოლოგებს - ვალდაის სადისკუსიო კლუბსა და რუსეთის უმაღლეს 

სასწავლო დაწესებულებებში.   

 

მედია: 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ სლოვაკეთის ყველაზე დიდ საჯარო 

საინფორმაციო სააგენტოს (TASR) ცნობათა ურთიერთგაცვლის ხელშეკრულება აქვს 

გაფორმებული რუსეთის ხელისუფლების საკუთრებაში მყოფ სახელმწიფო 

ინფორმაციულ ცენტრთან (TASS). ამიტომაც ძალიან ხშირად TASR-ი პირდაპირ იღებს 
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TASS-ის მიერ გავრცელებულ სიახლეებს და გადამოწმების გარეშე აწვდის სლოვაკურ 

საზოგადოებას (Mesežnikov and Pleschová, 2017).  

რაც შეეხება რუსული პროპაგანდის უმთავრეს საინფორმაციო აქტორებს სლოვაკეთში, 

ესენია: 

- Zem a Vek („დედამიწა და საუკუნე“) - რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი 

ინსტრუმენტი, RT-დან და Sputnik-იდან თარგმნის სტატიებს. მის დამფუძნებელ 

ტიბორი როსტს პირდაპირი კავშირი აქვს რუსეთის საელჩოსთან ბრატისლავაში 

და დაფინანსებას ბეჭდური ვერსიისთვის რუსეთის საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს ფონდებიდან იღებს; 

- Hlavné Správy („მთავარი ამბები“) – კრემლის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი 

სლოვაკეთში, რომელიც სხვადასხვა ანალიტიკურ სტატიას აქვეყნებს და რუსეთის 

საგარეო პოლიტიკის ლეგიტიმაციას ცდილობს. მაუწყებლობს რადიოტალღაზეც; 

- Slobodný Vysielač („თავისუფალი მაუწყებელი“) - შეთქმულების თეორიებისა და 

ვლადიმირ პუტინის მხარდამჭერი ონლაინ გამოცემა რადიო მაუწყებლობით. 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული საინფორმაციო საშუალება ცნობადი 

სახეების მეშვეობით სენსაციურ, თუმცა გადაუმოწმებელ, ინფორმაციას 

ავრცელებს. Slobodný Vysielač-მა 2016 წელს ტელევიზია INTV დააფუძნა, რომელიც 

მსგავსად გამოცემისა, პრორუსულ ნარატივს ავრცელებს; 

- Parlamentné Listy („საპარლამენტო წერილები“) - ონლაინ საინფორმაციო 

საშუალება, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკურ სიახლეებს რუსული 

თვალთახედვით ავრცელებს; 

- SME („ჩვენ“) - საინფორმაციო სააგენტო, რომელიც ნატოს, ევროკავშირისა და 

ამერიკის შეერთებული შტატების კრიტიკითაა ცნობილი; 

- Topky.sk - ონლაინ ტაბლოიდი, რომელიც პოლიტიკურ თემაზე სენსაციურ და 

დაუჯერებლ საიხლეებს ავრცელებს. ხშირად აკრიტიკებს მთავრობასა და 

დასავლურ საზოგადოებებს; 
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- Pravda („სიმართლე“) - პროსამთავრობო გამოცემა, რომელიც მეტ-ნაკლებად 

ობიექტურად ითვლება, თუცა ძალიან ხშირად ლიბერალური დემოკრატიების 

საწინააღმდეგო სტატიებს აქვეყნებს; 

- Literárny Týždenník („ლიტერატურული კვირეული“), Slovo („სიტყვა“), Bojovník 

(„მებრძოლი“), Extra Plus („დამატებითი პლუსი“) და ა.შ. (Pynnoniemi and Rácz, 2016), 

(Fischer, 2017), (Mesežnikov and Pleschová, 2017).   

ასევე ხაზგასასმელია, რომ კერძო ტელევიზია TV3 ხშირად აკრიტიკებს ნატოს, ამერიკის 

შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს. თავის მხრივ, აქცენტს კრემლის პოლიტიკის 

დადებითად წარმოჩენაზე აკეთებს და ისეთ რეპორტაჟებს ამზადებს, რომელიც რუსულ 

მოდელს „მოძველებული“ ლიბერალური მმართველობის ერთადერთ ალტერნატივად 

წარმოაჩენს (Mesežnikov and Pleschová, 2017).  

 

ინტერნეტ სივრცე: 

ყურადსაღებია ასევე იურაი სმატანას ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად მხილებული 

ათეულობით პრორუსული საიტი, რომლებიც სლოვაკეთში პროპაგანდისტულ და 

დეზინფორმაციულ მესიჯებს ავრცელებენ, კერძოდ:  

- www.svetkolemnas.info;  

- www.zvedavec.org;  

- www.rodinajezaklad.sk; 

- www.stopautogenocide.sk;  

- www.vzdor.sk;  

- www.czech.ruvr.ru; 

- www.slovak.ruvr.ru; 

- www.httppanobcan.sk; 

- www.vaseforum.sk; 

- www.badatel.sk;  

- www.badatel.net;  

- www.protiprudu.org;  
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- www.beo.sk;  

- www.obcianskytribunal.sk; 

-  www.sho.sk;  

- www.voxvictims.com; 

- www.magnificat.sk;  

- www.auria.sk; 

- www.dolezite.sk; 

- www.inespravy.sk;  

- www.tvina.sk;  

- www.nadhlad.com;  

- www.nwoo.org;  

- www.orgo-net.blogspot.sk;  

- www.cez-okno.net;  

- www.neskutocne.sk;  

- www.nazorobcana.sk;  

- www.slovenskeslovo.sk;  

- www.noveslovo.sk.  

„სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციისა“ და „ვიშეგრადის ფონდის“ 

მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ ყველა მეტ-ნაკლებად პრორუსული ინტერნეტ 

ფორუმი თუ სააგენტო მაქსიმალურად ერიდება სლოვაკეთის პოლიტიკური ცხოვრების 

ანალიზს, რადგან ძირითადი აქცენტი რუსეთის დადებითად წარმოჩენაზე კეთდება. 

ხდება იმ მოსაზრების პოპულარიზაცია, რომ რუსეთი სტაბილური და განვითარებაზე 

ორიენტირებული სახელმწიფოა. კიდევ ერთი ელემენტი პრეზიდენტი პუტინია - 

ძლიერი ლიდერი, რომელიც უკომპრომისოდ ცდილობს თავისი ქვეყნის ინტერესის 

დაცვასა და ნატოს აგრესიული პოლიტიკის დაბალანსებას. გარდა პრორუსული 

ნარატივისა, კრემლის მიერ დაფინანსებულ ან წახალისებულ ინტერნეტაქტორებს 

რამდენიმე თვალშისაცემი თავისებურება ახასიათებთ - გრამატიკულად გაუმართავი 

სტატიების გამოქვეყნება სლოვაკურ ენაზე. ცალკეულ შემთხვევებში ძალიან რთულია 

იმის გარჩევა, ეს ყველაფერი მწერლის გრამატიკული უცოდინრობის ბრალია თუ 
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რუსულიდან პირდაპირი თარგმანისა. კიდევ ერთი ასპექტი გაურკვეველი წყაროებისა 

და ავტორების ციტირებაა. ხდება დაბალი რანგის ჩინოვნიკების მოსაზრებების 

ინსტრუმენტალიზაცია და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პოზიციად 

გასაღება (Fischer, 2017). 

 

 

ცხრილი 3: სლოვაკეთში მოქმედი რუსული ორგანიზაციები. 

წყარო: Mesežnikov and Pleschová, 2015, 125. 

 

 

რუსული პროპაგანდის მიზნები სლოვაკეთში 

 

„პრაღის უსაფრთხოების კვლევების ინსტიტუტის” ანგარიშის თანახმად, რუსეთის 

ფედერაციას სლოვაკეთში რამდენიმე კონკრეტული მიზანი აქვს: 

 

1. უკრაინის დისკრედიტაცია  

„„მაიდანი“  ფაშისტებისა და მოძალადეების მიერ იყო ორგანიზებული, ხოლო მისი 

ხელმძღვანელები უცხო ქვეყნის აგენტები არიან“; „უკრაინის რევოლუცია 

წარუმატებლად დასრულდა და ქვეყანა კორუფციულ ჭაობში ჩაეფლო“. 



14 
 

2. ამერიკის შეერთებული შტატების დისკრედიტაცია 

„2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტი თავად ამერიკის შეერთებული 

შტატების სპეცსამსახურების ორგანიზებულია“; „ამერიკის შეერთებული შტატები 

მსოფლიო ბატონობას გეგმავს“; „ყველა გადატრიალება ამერიკის შეერთებული შტატების 

მოწყობილია“; „ამერიკის შეერთებული შტატების მიზანი მსოფლიოს ყველა 

სახელმწიფოში სამხედრო ბაზის განთავსებაა“; „ამერიკის შეერთებული შტატები 1999 

წელს მოძმე სლავ ხალხს ბომბავდა“; „ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო 

პოლიტიკას მასონები მართავენ“. 

3. ნატოს დისკრედიტაცია 

„რუსეთის წინააღმდეგ გაჩაღებულ ომში ნატო მხარს ამერიკის შეერთებულ შტატებს 

დაუჭერს“; „ნატო სლოვაკეთში სამხედრო ბაზას განათავსებს და რუსეთის წინააღმდეგ 

აღმოსავლეთ ევროპას „ფარად“ გამოიყენებს“. 

4. ევროკავშირის დისკრედიტაცია  

„ევროკავშირმა საკუთარი ფუნქცია ამოწურა“; „ევროკავშირში მხოლოდ დემონსტრაციები 

და გაფიცვებია“; „წამყვან სახელმწიფოებს ევროკავშირის დატოვება სურთ“; 

„ევროკავშირში დემოკრატია და თავისუფლება მხოლოდ ფასადურია“; „არჩევნები 

მხოლოდ ილუზიაა და ხალხი რეალურად ვერაფერს ცვლის“. 

5. შეთქმულების თეორიებისა და ნიჰილიზმის გავრცელება  

„მსოფლიოს მასონები მართავენ“;  „პოლიტიკოსები მხოლოდ მერკანტილურ 

ინტერესებზე არიან ორიენტირებული“; „დასავლური მედია მხოლოდ ამერიკულ 

თვალსაზრისს ავრცელებს“.   

6. რუსეთის საგარეო პოლიტიკის დადებითად წარმოჩენა  

„რუსეთი იძულებულია რეაგირება მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და 

ნატოს აგრესიულ ქმედებებზე.“; „რუსეთი უკრაინაში რუსულენოვანი უმცირესობის 

დასაცავად შეიჭრა“; „სირიაში რუსეთის შეჭრა ანტიტერორისტული ღონისძიება იყო“; 
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„რუსეთი არ არის იდეალური სახელმწიფო, თუმცა მისი პოლიტიკა გაცილებით 

ნაკლებად აგრესიულია“; „რუსეთი ამერიკული მოწყობის წესის ერთადერთი 

ალტერნატივაა“. (Smoleňová, 2015, 9-10); (Fischer, 2017).   
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