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მიმოხილვა 

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 

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 მომდევნო ობიექტი ჩეხეთის რესპუბლიკაა. შესაბამისად, ნაშრომში აქცენტი 

ჩეხეთში რუსული პროპაგანდის მეთოდოლოგიაზე, ნარატივსა და აქტორებზე 

გაკეთდება. ასევე განიხილება ის მიზნებიც, რომელთა მიღწევასაც კრემლი უკანასკნელი 

წლების განმავლობაში აქტიურად ცდილობს ქვეყნის მასშტაბით. 
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ადგილობრივი პოლიტიკური ლანდშაფტი რუსეთთან 

მიმართებაში    1 

ტრადიციულად, ჩეხეთის რესპუბლიკა მუდამ კრემლის ინტერესის სფეროსა და 

დაკვირვების ობიექტს წარმოადგენდა. საბჭოთა კავშირი და შემდგომში, 

რუსეთის ფედერაცია აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ჩეხეთის პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში. უწინ, საბჭოთა კავშირი საზოგადოებრივ წარმოდგენაში აღქმული 

იყო, როგორც „ზემდგომი კომისარი“, ხოლო თანამედროვე რუსეთი, როგორც 

ჩეხეთის „ავისმსურველი“. მიუხედავად ამ ნეგატიური წინაპირობისა, 

საზოგადოებაში რუსეთისადმი დამოკიდებულება საკმაოდ არაერთგვაროვანია. 

მაგალითად, Eurobarometr-ის მიხედვით, მოსახლეობის 39% პოზიტიურად 

აღიქვამს რუსეთს, ხოლო გლობსეკის მიერ ჩატარებული 2017 წლის კვლევის 

თანახმად, ჩეხეთი ვიშეგრადის ოთხეულის ყველაზე ევროსკეპტიკურად 

განწყობილი სახელმწიფოა: ქვეყნის ევროკავშირში წევრობას მოსახლეობის 32% 

უჭერს მხარს, ხოლო 24% - არა. საზოგადოების 44% კი ინდიფერენტულადაა 

განწყობილი (Milo and Klingová, 2017, 11).  

  

2000-იანი წლებიდან, ქვეყანაში ერთგვარ ტრადიციად იქცა პრორუსული ძალების 

მიერ პოლიტიკური ელიტის ფორმირება და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ 

პროცესებში აქტიური მონაწილეობა. იქამდე, სანამ უკრაინაში განვითარებული 

მოვლენების ინტერპრეტაციის მიზნით, კრემლი ახალ საინფორმაციო ფრონტს 

გახსნიდა ცენტრალურ ევროპაში, რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება 

მუდმივად ცდილობდა ცალკეული ისტორიული ფაქტების დამახინჯებას. ერთ-

ერთი ასეთი მცდელობა 1968 წლის „პრაღის გაზაფხულის“ მოტივებთანაა 

დაკავშირებული - საბჭოთა ხელისუფლება იძულებული იყო პრაღაში 

შეჭრილიყო ნატოს აგრესიისაგან ჩეხების დასაცავად,” (Kremlin Watch Team, 2017).  

 



 

3 
 

არაერთგვაროვანია საგარეო პოლიტიკური განწყობები პოლიტიკურ წრეებშიც - 

მთავრობა, საკანონმდებლო ორგანო და პრეზიდენტი.  

 

2013-2017 წლებში, ჩეხეთს „სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა“ და ANO 2011-ის  

კოალიცია მართავდა. მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ბოჰუსლავ სობოტკა 

პრინციპულად უჭერდა მხარს რუსეთისათვის სანქციების დაწესებას და ამის 

გამო არაერთხელ გამხდარა სხვადასხვა პრორუსული ძალების კრიტიკის 

ობიექტი. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სობოტკას მთავრობა ძალიან 

პრაგმატული პოლიტიკის მიმდევარი იყო, რომელიც მხოლოდ უკიდურეს 

შემთხვევაში გულისხმობდა მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმას - მაგალითად, 

აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების საპასუხოდ, რუსეთისადმი 

სანქციების მხარდაჭერას (Czech Ministry of Foreign Affairs, 2015). ძირითადად, 

ჩეხეთის ხელისუფლება ე.წ. „ბალანსის“ პოლიტიკას ატარებდა და არც 

რომელიმე საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს უპირისპირდებოდა და არც 

ემხრობოდა (Kremlin Watch Team, 2017, 1). საყურადღებოა ისიც, რომ ბოჰუსლავ 

სობოტკას პრემიერობისას, ნაციონალური უსაფრთხოების სამსახურის 

ყოველწლიურ ანგარიშებსა და სტრატეგიულ დოკუმენტებში რუსეთი 

განსაზღვრული იყო, როგორც „საფრთხე“, რომელიც ზიანს აყენებს ჩეხეთისა და 

ევროპის უსაფრთხოების სისტემებს (Security Strategy of the Czech Republic, 2015).  

 

ასევე სობოტკას მმართველობისას დაფუძნდა რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სპეციალური ორგანო Centrum Proti Terorismu a Hybridním Hrozbám - 

(„ტერორიზმთან და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის ცენტრი“) - 

ერთადერთი სახელმწიფო სტრუქტურა ევროკავშირში, რომელიც რუსულ 

პროპაგანდასა და ჰიბრიდულ საფრთხეებს მიზანმიმართულად 

უპირისპირდებოდა (Milo and Klingová, 2017, 31). 
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რაც შეეხება პარლამენტს, იქ უფრო მკვეთრად იყო საგარეო პოლიტიკური 

განწყობები გამოხატული. მაგალითად, „სამოქალაქო დემოკრატიის პარტია“ და 

TOP 09 ღიად ანტირუსულ პოზიციებს აფიქსირებდნენ. აღნიშნული პოლიტიკური 

ძალები მუდმივად აკრიტიკიებდნენ/აკრიტიკებენ რუსეთის ფედერაციას 

აგრესიული და იმპერიალისტური პოლიტიკის გამო.  

 

რადიკალურად განსხვავებული მოცემულობა იყო მეორე საპარლამენტო ბანაკში, 

სადაც „ბოჰემიისა და მორავიის პარტია“, „ეროვნული დემოკრატები“ და 

„თავისუფლება პირდაპირ დემოკრატიას“ ღიად პრორუსულ ნარატივს 

ავრცელებდნენ და უწყვეტ რეჟიმში დასავლეთს აკრიტიკებდნენ 

(განსაკუთრებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს). მაგალითად, „თავისუფლება 

პირდაპირ დემოკრატიას“ ლიდერი ტომიო ოკამურა აღმოსავლეთ უკრაინაში 

არსებულ სეპარატისტულ მოძრაობებს უჭერს მხარს და იქ პარტიის 

წარმომადგენლებსაც კი აგზავნის (Vejvodová, Janda and Víchová, 2017, 18-19). 

  

განხილული პოლიტიკური ინსტიტუტებისაგან განსხვავებით, ჩეხეთის 

პრეზიდენტის, მილოშ ზემანის პოლიტიკური ორიენტირი ცალმხრივად, 

ერთმნიშვნელოვნად და დაუფარავად პრორუსულია. მას კრემლის „ტროას 

ცხენსაც“ კი უწოდბენ (Janda and Špalková, 2017). ჩეხურმა კვლევითმა ინსტიტუტმა, 

European Values („ევროპული ღირებულებები“) მილოშ ზემანის 5 პრორუსული 

მიმართულება გამოყო: 

1. საერთაშორისო არენაზე კრემლის ნარატივის გავრცელება; 

2. ჩეხეთის რესპუბლიკაში რუსული ნარატივის გავრცელება;  

3. პუტინის მხარდაჭერის მიზნით, რუსულ საინფორმაციო სივრცეში 

მუდმივად ყოფნა;  

4. კონფედერანტების, ექსტრემისტებისა და პრორუსი 

დეზინფორმატორების მხარდაჭერა; 
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5. რუსეთთან მიმართებაში ჩეხეთის რესპუბლიკის ხელისუფლების 

საგარეო პოლიტიკის საბოტაჟი.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკაში პრეზიდენტი ძალიან 

შეზღუდული უფლება-მოსილებით სარგებლობს, ზემანი მაინც წონად ფიგურად 

ითვლება რუსული პროპაგანდისათვის, რადგან იგი ევროპული სახელმწიფოს 

არჩეული პრეზიდენტია, რომელიც ბრიუსელისა და ვაშინგტონის პოლიტიკას 

უპირისპირდება და ღიად აკრიტიკებს არსებულ სისტემას. ასევე ზემანი იყო ის 

უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსი, რომელიც არასდროს ერიდებოდა რუსეთის 

მხარდამჭერ განცხადებებს ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციებშიც კი - ყირიმის 

აგრესიისას. თავისი „მეამბოხე“ სტრატეგიით იგი ერთი მხრივ, რუსეთისაგან 

იღებს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას (მაგალითად, წინასაარჩევნო დაფინანსებასა 

და სხვადასხვა პოლიტიკურ დივიდენდებს), მეორე მხრივ - შიდა ასპარეზზე 

გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურის როლის გათამაშებას ცდილობს, რომელიც 

ჩეხეთს „საშიში დასავლური ტენდენციებისაგან იცავს,“ (Janda and Špalková, 2017).  

 

არანაკლებ მნიშნელოვანია უკანასკნელ პერიოდში აღზევებული კიდევ ერთი 

პოლიტიკოსის ფაქტორიც - ანდრეი ბაბიში. 2017 წელს გაპრემიერებული ბაბიში 

ერთ-ერთი ყველაზე კონტრავერსიული ფიგურაა ჩეხურ პოლიტიკაში. იგი უფრო 

მეტად ანტი-დასავლურია, ვიდრე პრო-რუსული, თუმცა თავისი 

იზოლაციონისტური პოლიტიკით, ნებსით, თუ უნებლიედ კრემლის ინტერესებს 

ემსახურება. ბაბიში პირდაპირ უპირისპირდება ევროკავშირის თითქმის ყველა 

ინიციატივას და მუდმივად აკრიტიკებს ბრიუსელს „ჩეხეთის ნაციონალური 

ინტერესებისათვის საზიანო პოლიტიკის გატარების გამო“. გარდა იმისა, რომ 

ბაბიში უკვე პრემიერ-მინისტრია, მის საკუთრებაშია 2 ბეჭდური მედია, 2 რადიო 

სადგური, 3 გავლენიანი ვებ-გვერდი და 1 ტელევიზია. შესაბამისად, მას ძალიან 
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ბევრი ზეგავლენის ბერკეტი აქვს ჩეხეთში საზოგადოებრივი აზრის 

ფორმირებისათვის (Milo and Klingová, 2017, 26). 

 

რუსული გავლენის ეკონომიკური და პოლიტიკური 

ელემენტები და პროპაგანდისტული ნარატივი  2 

 ჩეხეთის ნაციონალურ ენერგო კომპანია RWE-ს 2035 წლამდე აქვს კონტრაქტი 

„გაზპრომთან“, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომდევნო წლების განმავლობაში, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა ძალიან მაღალი დოზით იქნება დამოკიდებული რუსულ 

გაზზე. ასევე ხაზგასასმელია თანამშრომლობის კიდევ ერთი სფერო - ატომური 

ენერგია. ამ პროფილით ჩეხეთს Rosatom-თან აქვს კონტრაქტი გაფორმებული 

(Kremlin Watch Team, 2017).    

 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია ტურიზმის სფეროც. ჩეხეთის სტატისტიკის 

სამსახურის 2017 წლის მონაცემების მიხედვით, ჩეხეთს 551 191 რუსი ვიზიტორი 

ეწვია (Český statistický úřad, 2017).  

 

მზარდია ჩეხური უძრავი ქონებით დაინტერესებული რუსების რაოდენობაც. 

ee24.com-ის მიხედვით, ყოველ წელს ჩეხეთის რესპუბლიაკში 1000-მდე 

სახლს/ბინას ყიდულობენ რუსეთის მოქალაქეები. ამავე სააგენტოს მიერ 

გავრცელებული 2014 წლის ყველაზე მოკრძალებული მონაცემებით, უძრავი 

ქონების 6500 ერთეული იყო რუსების საკუთრებაში (Ozerov, 2014).     

 

რაც შეეხება ჩეხეთში რუსული პროპაგანდის უმთავრეს ნარატივს, იგი 

საიმიგრაციო თემაა. კრემლისადმი ლოიალურად განწყობილი პოლიტიკური 

ძალები, ორგანიზაციები თუ ფსევდოსაინფორმაციო სააგენტოები ერთხმად, 

ემოციურ ტონში ავრცელებენ სხვადასხვა შეთქმულების თეორიებსა და მითებს: 
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მაგალითად, „არაბების მასიური შემოდინება პირდაპირ დაარტყამს ჩეხეთის 

სუვერენიტეტსა და მის ტრადიციებს,“ „აშშ შეგნებულად ავრცელებს ქაოსს 

(მიგრაციის სახით), რათა ქაოსით მსოფლიო მართოს.“ აღნიშნულ მიზეზთა გამო, 

2017 წლის საპარლამენტო არჩევნების უმთავრესი ნარატივი მიგრაციული 

საფრთხისაგან ჩეხეთის დაცვა იყო. მიგრაცია გაიგივებულია ისლამთან, ისლამი - 

ტერორიზმთან, ხოლო ტერორიზმი - სიკვდილთან (Maza, 2017).  

 

 

გამოსახულება 6: „ტომიო ოკამურას წინასაარჩევნო ბანერი: „არა ისლამს, არა ტერორისტებს“. 

 

 

 

გამოსახულება 7: „მილოშ ზემანის წინასაარჩევნო ბანერი: „სტოპ მიგრანტებსა და ლტოლვილებს - ეს მიწა ჩვენია“. 
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კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც კრემლის ნარატივში იკვეთება, 

დემოკრატიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დემონიზაციაა: 

„პოლიტიკოსები კორუმპირებულები არიან და მათ არ ძალუძთ კრიზისული 

სიტუაციების მოგვარება - ისინი თავად ქმნიან კრიზისებს,“ „აშშ ებრაელების 

მიერ მართული იმპერიაა, რომელიც ტრადიციულ ღირებულებებს ფეხქვეშ 

თელავს“ (Weselowsky, 2016).  

 

პოზიტიურად, ან არანეგატიურადაა წარმოჩენილი რუსეთი და პუტინი: „პუტინი 

გამბედავი პოლიტიკოსია და ლიბერალურ (ღირებულებადაკარგულ) სამყაროში 

ამერიკული მოდელის ერთადერთი კონსერვატიულ-ტრადიციული 

ალტერნატივაა“. 

 

აღნიშნულ „ტრენდებზე“ პრაღაში არსებული რუსეთის ფედერაციის საელჩო 

მუშაობს. ჩეხეთის უშიშროების სამსახურის 2015 წლის ანგარიშის თანახმად 

(Bezpečnostní Informační Služba, 2015), ჩეხეთი რუსული პროპაგანდის 

განსაკუთრებულ ობიექტთა შორისაა. სხვა მტკიცებულებებთან ერთად, 

აღნიშნული ფაქტის დასტური პრაღაში რუსეთის ფედერაციის საელჩოს 

თანამშრომელთა განსაკუთრებით დიდი რაოდენობაა - 140 დიპლომატი და 1000-

ზე მეტი თანამშრომელი. სადაზვერვო სამსახურის ინფორმაციით, საელჩოს 

თანამშრომელთა უმრავლესობა რუსული სპეც-სამსახურების პირდაპირ დაკვეთას 

ასრულებს (Bezpečnostní Informační Služba, 2015, 8).  

 

ჩეხეთში რუსული სპეც-სამსახურების განსაკუთრებულ მობილიზაციას ორი 

ფაქტორით ხსნის ცნობილი ჩეხი მკვლვარი და აქტივისტი ონდჟეი კუნდრა: 

ისტორიულითა და ხელსაყრელი მდებარეობით (Kundra, 2018). ისტორიულად, 

სწორედ პრაღა იყო საბჭოთა (და შემდგომში რუს) ჯაშუშთა უმთავრესი პუნქტი 

აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. ჩეხეთი ის სახელმწიფო იყო, საიდანაც 
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საბჭოთა სპეც-სამსახურები გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან სხვადასხვა 

დემოკრატიულ მოძრაოებებს ებრძოდნენ რეგიონში. რაც შეეხება მეორე მიზეზს, 

მიზეზი გეოგრაფიული მდებარეობაა. საკუთარი ადგილმდებარეობოდან 

გამომდინარე, ჩეხეთი ძალზედ ხელსაყრელი სახელმწიფოა ჯაშუშური 

საქმიანობისათვის. უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ მასშტაბებით ძალიან 

პატარა სპეც-სამსახური ჰყავს (რუსეთის მიმართულებაზე მხოლოდ 60-მდე 

თანამშრომელი მუშაობს) და ამავდროულად, ძალიან მარტივადაა შესაძლებელი 

შენგენის სხვა სახელმწიფოებში ისე გადასვლა და უკან დაბრუნება, რომ სხვა 

ქვეყნის უშიშროების სამსახურების ყურადღების ცენტრში არ მოხვდე.     
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აშშ 

სურს მსოფლიო 

კონტროლის დამყარება; 

სურს ბაზების განთავსება 

ყველგან; 

ბომბავს ყველას; 

ემზადება ახალი 

მსოფლიო ომისთვის; 

პასუხისმგებელია 

ტერორიზმზე; 

მხარს უჭერს 

უკრაინის ნაცისტურ 

რეჟიმს; 

ემზადება რუსეთთან 

ომისთვის. 

რეალურად, 

ებრაელები მართავენ. 

 

ხელს უწყობს 

რუსეთის 

დემონიზაციას რათა 

ხელი შეუშალოს 

რუსულ-ევროპულ 

ურთიერთობების 

ნორმალიზაციას; 

ჰიბრიდული ომით 

მსოფლიო 

კონტროლის 

მოპოვებას ცდილობს 

(რუსეთი მხოლოდ 

პასუხსობს). 

აშშ ჩინეთთან ომისთვის 

ემზადება; 

ყოველი რევოლუციისა და 

დესტაბილიზაციის უკან დგას; 

ყოველგვარი ფინანსური 

კრიზისის ინიციატორია; 

მიუხედავად ყველაფრისა, 

სუსტდება და მისი ჰეგემონია 

დასასრულს უახლოვდება. 

 

 

მერკანტილურ 

ინტერესებზე 

ორიენტირებული 

ჯგუფები მართავენ; 

შეგნებულად 

აღიზიანებს რუსეთს; 

ცდილობს უკრაინაში 

მიმდინარე 

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატების 

საიდუმლო 

აღმოსავლეთით გაფართოება 

კარგს არაფერს მოუტანს 

ალიანსს. ეს მხოლოდ ზედმეტი 

თავის ტკივილი იქნება.  
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ნატო 

 

რეგიონში სამხედრო 

ბაზის განთავსებას 

აპირებს.  

მოვლენების 

დესტაბილიზაციას.  

 

სამსახურები 

მართავენ; 

ნატოში წევრობა 

სხვაზე 

დამოკიდებულს 

გხდის. 

უსამართლოდ ადანაშაულებს 

რუსეთს მინსკის შეთანხმების 

დარღვევაში. 

 

 

 

ევროკავშირი 

არანაირი დემოკრატია და 

თავისუფლება არაა 

ევროკავშირში; 

არჩევნები მხოლოდ 

ილუზიაა - ხალხი 

ვერაფერს ცვლის. 

იშლება; 

თანამშრომლობს 

ამერიკასთან და 

ცდილობს ქაოსით 

მართოს პროცესები; 

მისი ლიდერები 

ამერიკისკონტროლის 

ქვეშ არიან 

ღრმა კრიზისში 

იმყოფება და 

მხოლოდ დროის 

საკითხია როდის 

დაიშლება; 

ყველაფერი მაინც 

ბრიუსელში წყდება. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობა 

კრახია; 

საემიგრაციო კრიზისზეა 

პასუხისმგებელი.  

 

 

 

უკრაინა 

 

ფაშისტების მიერ 

იმართება; 

პოროშენკო და იაცენიუკი 

უცხო ქვეყნის აგენტები 

არიან.  

არანაირი 

მტკიცებულება არ 

არსებობს იმისა, რომ 

უკრაინაში რუსი 

ჯარისკაცები 

იბრძოდნენ/იბრძვიან. 

არანაირი რუსული 

აგრესია არ ყოფილა; 

თუ ამერიკა 

აღმოსავლეთ 

უკრაინას დაკარგავს, 

დასავლეთში 

ბირთვულ იარაღს 

განათავსებს. 

გაბანკროტების პირასაა და 

მალე დაიშლება; 

რუსეთისთვის ვალის 

დაბრუნება არ სურს; 

არადემოკრატიულია და მისი 

მხარდამჭერები ფაშისტები 

არიან.  

 

 

რუსეთი 

 

არ არის იდეალური, 

თუმცა გაცილებით 

ნაკლებად აგრესიულია, 

ვიდრე ამერიკა; 

ეროვნული და 

პატრიოტულია. 

მალე ამერიკა 

დაესხმება თავს; 

არავისთვის არ 

წარმოადგენს 

საფრთხეს. 

არ მალავს თავის 

ინტერესებს და 

მოქმედებს 

საზღვრებზე 

მშვიდობის 

დასამყარებლად. 

იძულებულია უპასუხოს. 

არასდროს იწყებს კონფლიქტს 

საკუთარი ინიციატივით. 

თანამედროვე ლიბერალური 

წყობის ერთადერთი მისაღები 

ალტერნატივაა. 

 

ცხრილი 7: წამყვანი ჩეხური ანტიდასავლური საინფორმაციო საშუალებების ნარატივი. 

წყარო: Smoleňová 2015. 
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რუსული პროპაგანდის აქტორები   3 

ჩეხეთში პრორუსული ნარატივის გავრცელება სხვადასხვა პრორუსული ვებ-

გვერდების, არაფორმალური ჯგუფების, ბეჭდური გამოცემებისა და ტელე-რადიო 

საშუალებების მეშვეობით ხდება (Smoleňová, 2015, 3). მათი პოლიტიკური 

მიკერძოებულობისა და ობიექტურობის ხარისხის დადგენა ძალიან მარტივია: 

საერთაშორისო ურთიერთობებში საბაზისო დონეზე გარკვეული 

ადამიანისთვისაც კი ნათელია ის პრიმიტიულად ახსნილი და შეთქმულების 

თეორიად ქცეული მოსაზრებები დაუჯერებელი დაშვებებითა თუ 

დამახინჯებული ფაქტებით, რომელიც ძალიან ცალმხრივად, ანტიდასავლურად 

შუქდება. გარდა ამისა, ნარატივი აგრესიული და ვულგარულია. ხშირ 

შემთხვევაში, ფოტოები ამოჭრილი, დამუშავებული და განსხვავებული 

მოცემულობებიდანაა მოტანილი. ამასთან ერთად, პრორუსული აქტორები 

პირდაპირ არიან დაკავშირებულები რუსეთთან - აქვთ ერთობლივი პროექტები 

რუსეთის საელჩოსთან და ფედერალურ ფონდებთან. პროექტების მიზანს კი 

კრემლის საგარეო პოლიტიკის „ანალიზი“ და რუსეთის ადვოკატირება 

წარმოადგენს.  

 

ასეთი სუბიექტებია: 

- Aeronet - პოპულარული ჩეხური ვებ-გვერდი 2014 წლიდან ხდება რუსული 

პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. 

გამორჩეულია ანტი-ამერიკული და ანტი-დასავლური რიტორიკით. 

ამავდროულად, რუსეთის საგარეო პოლიტიკასა და ვლადიმირ პუტინს 

ერთ-ერთი მთავარი მეხოტბეა. ავტორთა უმრავლესობა ანონიმურობას 

ინარჩუნებს.  
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- Vědomí („ცოდნა“)- კომპანია AC24-ის მიერ დაფუძნებული ჟურნალია, 

რომელიც ძირითად, რუსეთის საგარეო პოლიტიკისა და კრემლის 

„ალტერნატიული“ კუთხით წარმოჩენაზეა ორიენტირებული. 

- Czech Sputnik News – „შეთქმულების თეორიების” გამავრცელებელი 

ფსევდოსაინფორმაციო საიტი, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში სენსაციურ 

ინფორმაციას ავრცელებს ჩეხურ ენაზე.  

- Zprávy („სიახლეები“) – სენსაციური „ექსკლუზივების“ ჩეხურენოვანი საიტი 

(Syrovatka, 2017).   

ყურადსაღებია სლოვაკი აქტივისტის, იურაი სმატანს კვლევაც, რომლის 

თანახმად, სლოვაკეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში 42 პრო-რუსული ვებ-გვერდი 

ოპერირებს (Šnídl, 2015). გამომდინარე იქიდან, რომ ჩეხური და სლოვაკური ენები 

ძალიან მცირედით განსხვავდება ერთმანეთისაგან, აღნიშნული კვლევა და 

შესაბამისად გამოწვევაც ორივე ქვეყნისათვის თანაბრად რელევანტურია. 

კვლევაში რამდენიმე ცნობილი საიტი და Youtube არხი მოხვდა: www.pro-

tiproud.cz4, www.novarepublika.cz www.bezpolitickekorektnosti.cz, www.czechfree-

press.cz, www.eurodenik.cz, www.ceskoaktualne.cz, www.ac24.cz, 

www.parlamentnilisty.cz,  www.euportal.cz24, www.eurabia.cz, freeglobe.cz, Česká 

nezávislá televize, Svobodný vysílač (Syrovatka, 2017, 4-6).  

 

ყველა მსგავს საინფორმაციო სააგენტოს თუ ე.წ. კვლევით ორგანიზაციას 

რამდენიმე საერთო ნიშან-თვისება აქვს: 

- ემოციურად დამძიმებული ნარატივი; 

- სენსაციური სათაურები; 

- მანიპულაციური ფოტოები; 

- დაუზუსტებელი წყაროები; 

- განზოგადოებული თხრობის სტილი; 
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- დამახინჯებული ფაქტები;    

- უცნობი „ექსპერტების“ დამოწმება; 

- ცალმხირივი ინტერპრეტაცია;  
 

- ღია ანტი-ამერიკანიზმი; 

- ანტი-უკრაინული ნარატივი; 

- ნიჰილისტური დისკურსი; 

- იმ ე.წ. „უცხოურ“ საინფორმაციო საშუალებათა დამოწმება, რომელთაც 

თავად კრემლი აფინანსებს (Syrovatka, 2017). 

ასეთი ორგანიზაციების უმრავლესობა დაფუძნებულია 2013-2014 წლებში და 

თითოეული მათგანი მკაცრად უარყოფს ყოველგვარი კავშირს კრემლთან, თუმცა 

ერთი-ერთში იმეორებს რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ნარატივს.  

 

რუსული პროპაგანდის მიზნები   4 

იმ ანგარიშის თანახმად, რომელიც ჩეხეთის უშიშროების ბიურომ 2015 წელს 

გამოაქვეყნა,  ჩეხეთში რუსული პროპაგანდის 6 მთავარი მიზანი იკვეთება: 

1. ჩეხური მედიის დასუსტება; 

2. რუსული საინფორმაციო საშუალებების გაძლიერება; 

3. პოლიტიკური ნიჰილიზმის გაზრდა; 

4. ჩეხეთში პოლიტიკური სისტემის შერყევა (სხვადასხვა არასამთავრობო და 

პოლიტიკური ორგანიზაციების შექმნით); 

5. ნატოსა და ევროკავშირის დისკრედიტაცია და ჭორების გავრცელება; 

6. უკრაინის სრული იზოლაცია და საერთაშორისო რეპუტაციის შელახვა. 

(Bezpečnostní Informační Služba, 2015, 9).   
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ერთი სიტყვით, რუსეთის ფედერაცია ჩეხეთში განსაკუთრებულ ძალისხმევას 

დებს იმისათვის, რათა ქვეყანაში ნიჰილიზმის, გაურკვევლობისა და 

დაუცველობის განცდა დანერგოს - ცენტრალური ევროპის პოლიტიკური 

სტაბილურობა დაარღვიოს, რასაც დომინოს პრინციპით შესაბამისი უარყოფითი 

ეფექტი მოჰყვება სრულიად ევროკავშირში. ჩეხეთის რესპუბლიკაში მიმდინარე 

პროპაგანდისტული ოპერაციებითა და ჰიბრიდული ომის ტაქტიკით კრემლი 

კიდევ ერთხელ ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ ქაოსის დასანერგად, მცირე 

ძვრებმაც კი შესაძლოა სასურველი შედეგი მოიტანოს.  
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