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Abstract 

It must be said that Georgian Media from the Soviet regime quite 

unexpectedly and without any  preparation moved  into the post- soviet space .  It 

was indeed the effect of  "shock therapy with bare hands " , from many years of 

Soviet censorship  to the freedom of  expression.Naturally,  It  had its advantages 

and disadvantages. 

Georgia has a positive experience of centuries of coexistence  with people of 

different ethnic backgrounds.  History reveals that ethno conflicts in Georgia have  

very serious reasons, therefore, to  study the issue, analyse and work out the plan 

of action for the settlement of the problem needs multilateral engagement. The 

role of the media  is the most important in the coverage of of ethnic conflicts. 

Itshouldbeconsidered thatethnicminorities have their eternal, 

existentialinterests. While coverage ethnoproblemsthe interests of all national 

minorities living in Georgia shouldbeenvisaged and protected. Preferably, the tone 

and rhetoric of journalists be free of pseudo-liberal internationalism and 

chauvinism. While preparing the material about the problems of etho, 

wemustrememberthattheothersideof the conflict - betheyethnicOssetiansor 

Abkhazians, they are the citizensofourcountry, it is inadmissible to dividethem on 

– we and they.  When the article is about the return of territories, focusing on the 

return of the land space size is absolutely unacceptable, emphasis should be made 

on  the areas inhabited by the people back.A journalist'sjob isnottoencouragethe 

conflictbut prevent it; 

Covering the problems of ethno is extremely sensitive issue, so it must be 

completely free of propaganda and language of hatred. The journalist's professional 

competence is reflected in the fact that the material has to be balanced, evidence-

based, credible and based on a number of sources; 

In the modern politicized world the conflicts,ingeneral,  and particularly, 

ethno-politicalconflictsare socloselytiedtothecreative industry of massmedia, that 

it’s impossible to discuss them separately. 

The aim of this Thesis is to put a questionandgive the answer, howcould 

coexist with each other ethno-political conflicts, and her constant companion – 

them ass media, when and at what stage they are converged or  have a break, what 

kind of externalforcesaffect theprocesses. 

While researching a new question came to my mind: if media as the constant 

companion of  the social actions can affect the general political, social and military 

mood or lessen the  passions? Orviceversa: Can Media stir up the smoldering 

conflict.  

From the modern methodologies and experience "the printed media" may 

affect certain eventsin the initial stages, but it is only in the case if the media is 

consciouslya ware of the conflict nature and the theory of public opinion. 

Here comes the issue of media owner ship, it is the issue of separate research,  

I lightly touchedit, to findout if media is in the position to play the role of the 
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responsible  "person" The structure is approximately as follows:   Targeted conflict 

– Astong sense of responsibility - MassMedia. 

It's hard to define where the line between mediaethics and news policy, state 

interests. In conflict situations it is even more vagueandchaotic.  Georgian Media 

publications of  theearly 90-ies  - the period of civil war, Georgian-Abkhazian and 

Georgian-Ossetian conflict – are mostly emotional,  based on patriotic instincts. 

Though  the Georgian press was providing  public society  with the news taking 

place at the conflict territories , but couldnot get the key:  to review the conflicts 

in its historical context, to analyse the structure of the conflict, mediahaslost a 

sense of responsibility, them ost important was the emotional charge. Press during 

the military operations didnot meet some of the universally recognized moral and 

disciplinary-psychological requirements. Inparticular: 

1) information on the authenticity, accuracy; 

 zhichis essential for the correct formation of public opinion and the forms of 

behavior; 2)technologies of obtainingthe news–trainings for reporters, high level 

of professionalism, 3) reporters on the front line significantly reduces the 

misinformation out there; 5) to work out the accurate terminology; 6) efficiency in 

the war. 

In order to make Mediaactivities more effective it is necessary to establish 

certain criterias, called indicators, we used the international experience and 

worked the system of indicators proven in  several conflict situations: 

 Whentherewas a crackintherelationship; 

 Whatwere the reasons for confrontation; 

 Externalinterferencefactors; 

 Promotingfactor; 

 To draw the attention of International Community; 

 Emotionalstimulation; 

Purposeofthe Thesis was to figure out how  Media of early 90-s was 

operating,  a worldwide accepted standards  - internationally recognized 

indicators– were a great help to me in this process. With the help of worldwide 

accepted standards  we’ve described  where and what mistakes were made, how 

those errors affected the over all situation, where media intersect with the thestate 

or military interests and how dangerous the violation of ethics norms.  

Therefore, we can conclude the following: 

The media of 90-s had its positive sides- the patriotic and historical aspects of 

the conflict; 

Disadvantage was disregard of international experience.     

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ცხადყოფს, რომ სა-

ქართველოში  ეთნოკონფლიქტებს საკმაოდ სერიოზული საფუძვლები აქვს, 
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აქედან გამომდინარე, მის შესწავლას, ანალიზსა და დარეგულირების 

სამოქმედო გეგმას მრავალმხრივი ჩართულობა სჭირდება.  უმნიშვნელოვა-

ნესია  მედიის როლი ეთნოკონფლიქტების გაშუქებასა და მოგვარების გზე-

ბის ძიებაში. 

ამ თვალსაზრისით, ქართულმა მასმედიამ 1990-1993 წლებში მნიშვნე-

ლოვანი როლი იკისრა. მიზანი სწორედ იმის წარმოჩენაა, თუ რამდენად 

წარმატებით გაართვა მან თავი ამ რთულ მისიას.    

პრობლემის აღწერა: კონფლიქტებთან დაკავშირებული თემების ნაკ-

ლებობას მედიას ნამდვილად ვერ დავწამებთ, შინაარსი კი ხშირად ორიენ-

ტირებულია უფრო მეტად სენსაციასა და სკანდალზე, ვიდრე ჟურნალის-

ტური სტანდარტების დაცვაზე. მედიასაშუალებებში ეთნოპრობლემების 

გაშუქებისას გათვალისწინებული და დაცული უნდა იყოს საქართველოში 

მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობათა ინტერესები,  რაც შეეხება მედიის 

ინტონაციასა და რიტორიკას, ის თავისუფალი უნდა იყოს ეთნოშოვინიზ-

მისაგანაც და ფსევდოლიბერალური ინტერნაციონალიზმისაგანაც. 

თანამედროვე მეთოდოლოგიებიდან და უახლესი ისტორიის გამოც-

დილებიდან გამომდინარე, ბეჭდურ სიტყვას შეუძლია გავლენა იქონიოს 

გარკვეულ მოვლენებზე, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ მედია კარგად იცნობს 

და ღრმად აცნობიერებს  კონფლიქტის ბუნებასა და საზოგადოების გან-

წყობას. 

ხოლო იმისთვის, რომ ამაში გავერკვეთ, უნდა გამოვიყენოთ  ურთი-

ერთდამოკიდებულების თეორია  - 21-ე საუკუნის ყველაზე დამახასიათე-

ბელი ნიშან-თვისება. ურთიერთდამოკიდებულება ეთნოპოლიტიკურ კონ-

ფლიქტებში ნიშნავს ერთდროულად რამდენიმე, ზოგჯერ კი ძალზე ბევრი 

კომპონენტის შერწყმას, ბუნებრივ სიმბიოზს. 

მედიის ეთიკისა და ქცევის ფორმები იმ პერიოდში იწყებდა ჩამოყა-

ლიბებას და მისმა დეფიციტმა განსაკუთრებით იჩინა თავი კონფლიქტების 

გაშუქების დროს, როცა წინა პლანზე წამოიწია სახელმწიფო ინტერესებისა 

და პასუხისმგებლობის გრძნობის პრობლემამ. ინფორმაციული კონფლიქტი 
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თვალსაჩინო გახდა უშუალოდ საომარი მოქმედებების დროს. ქართულ 

მედიასაშუალებებს ექსტრემალურ ვითარებებში მოქმედების გამოცდილება 

ნაკლებად ჰქონდათ, არც საერთო სახელმწიფო სტრატეგია საზღვრავდა 

ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებშიც უნდა ჩატეულიყო ნებისმიერი სახელ-

მწიფო თუ არასახელმწიფო შტო.  ასეთ დროს გამოსაკვეთია ისიც, რომ 

„პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა შესახებ კანონი“ 

(რომლის შექმნაშიც თავადაც ვმონაწილეობდი, როგორც საქართველოს 

ჟურნალისტთა ფედერაციის თავმჯდომარე) 90-იანი წლების დასაწყისში 

აღიქმებოდა ფარატინა ქაღალდად და მის შესრულებას არავინ არავის 

ავალდებულებდა. არ არსებობდა ზოგადი სახელმწიფო ინტერესი და 

მწყობრი მეთოდოლოგია, რომლითაც უნდა ემოქმედა მედიას. აქედან 

გამომდინარე, პრესა საომარი მოქმედებების დროს ვერ აკმაყოფილებდა 

ზოგიერთ ზნეობრივ თუ ფსიქოლოგიურ მოთხოვნას. საზოგადოება მედი-

ისგან მოითხოვდა ინფორმაციის უტყუარობასა და სიზუსტეს, პროფესი-

ონალიზმს, რაც მედიასაშუალებებს ავტორიტეტულობას შესძენდა, მოე-

ლოდა რეპორტაჟებს ფრონტის წინა ხაზიდან. 

ჩვენი აზრით, მასმედიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა უნდა 

ყოფილიყო იდეოლოგიური ფრონტის განსაზღვრა, სწორი ორიენტირების 

ჩამოყალიბება, ისტორიული ფაქტორების გათვალისწინება.  

კვლევის საგანი:  90-იანი წლების ქართული პრესის შესწავლამ 

ცხადყო, რომ ზემოხსენებული მოთხოვნები ქართულ-აფხაზური და ქარ-

თულ-ოსური კონფლიქტების დროს, ხშირ შემთხვევაში, ან მთლიანად იყო 

უგულებელყოფილი, ან დამახინჯებულად სრულდებოდა.  

არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორია საომარი მოქმედებების დროს 

ზუსტი ტერმინოლოგიის შემუშავება და გამოყენება. ამ მხრივაც, ქართულ 

მედიაში ერთგვარი დაბნეულობა სუფევდა. მაგალითისთვის ეს ფაქტიც 

კმარა: დაპირისპირებების სრული ციკლის განმავლობაში სხვადასხვა 

მედია-საშუალება სხვადასხვა ტერმინოლოგიით აფასებდა მიმდინარე პრო-

ცესებს; საქართველოში გამომავალმა ჟურნალ-გაზეთებმა ვერ ჩამოაყალიბეს 
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ერთიანი პოზიცია, რა ეწოდებინათ ამ კონფლიქტისთვის: სისხლიანი დაპი-

რისპირება, ეთნოკონფლიქტი თუ ომი. სხვადასხვა ბეჭდური გამოცემა  

სხვადასხვა ტერმინოლოგიით მანიპულირებდა, ეს კი ძალზე საზიანო 

აღმოჩნდა როგორც უშუალოდ ქართული საზოგადოებისთვის, რომელიც 

ბოლომდე ვერ გაერკვა, ომი იყო ეს, საომარი მოქმედება თუ ეთნიკური 

დაპირისპირება, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რომელსაც არ 

მიეცა საშუალება, თავის რეზოლუციებში ზუსტი კვალიფიკაცია განე-

საზღვრა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური დაპირისპირებისთვის. 

მეტიც, დიდი ხნის განმავლობაში ქართული პრესა გაურბოდა რუსული 

მხარის დაფიქსირებას კონფლიქტების მიმდინარეობაში, რაც ასევე იყო 

შეცდომა. 

საბოლოო ჯამში, ყოველივე ეს საზოგადოებაშიც გარკვეულ დაბნე-

ულობას იწვევდა. ქართულ მედიას აკლდა გამოცდილება,  არ ფლობდა 

თავისუფალ პოლიტიკურ ბაზარზე მოქმედების  სტრატეგიასა და ტაქტიკას, 

არ იცოდა ინფორმაციული ომის წარმართვის ხერხები და მეთოდები და ამ 

ყველაფერს  თავისი ახსნა, საფუძველი მოეძებნება. ქართული ჟურნალის-

ტური სკოლა ათეული წლების მანძილზე სწორხაზოვნად, ერთი პარტიული 

წნეხის ქვეშ აზროვნებდა და არსებობდა. მისთვის უცხო იყო კომუნისტური 

„დღის წესრიგის“  შეცვლა. ის მისდევდა წინასწარ გაკვალულ ბილიკს და 

ასეთ ვითარებაში დამოუკიდებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე 

საუბარი, რა თქმა უნდა, ზედმეტია.  

ამთავითვე უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა რეჟიმიდან პოსტსაბჭოთა სივ-

რცეში ქართულმა მედიამ სრულიად მოულოდნელად და მოუმზადებლად 

გადაინაცვლა. ეს იყო მართლაც  „შიშველი ხელებით შოკური თერაპიის“  

ეფექტი, ანუ მრავალწლიანი საბჭოთა ცენზურიდან პირდაპირ სიტყვის 

თავისუფლების ტრიალ მინდორში აღმოჩენა, რასაც ჰქონდა, როგორც 

დადებითი, ისე უარყოფითი შედეგები.   

საქართველოს სხვადასხვა ეთნოსის თანაცხოვრების მრავალსაუკუ-

ნოვანი  პოზიტიური გამოცდილება აქვს.  ამ მიმართულებით საჭიროა 
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ერთიანი ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი პოლი-ტიკის შემუშავება, გეოპო-

ლიტიკური, კულტურული და სხვა ასპექტების გათვალისწინებით. საჭიროა 

ერთიანი ეროვნული პოლიტიკა, ცალკეული პრობლემების მოგვარებით 

შედეგი ნაკლებად პროდუქტიულია.  მრავალ-საუკუნოვანი ისტორია ცხად-

ყოფს, რომ საქართველოში  ეთნოკონფლიქტებს  საკმაოდ სერიოზული 

მიზეზები აქვს, აქედან გამომდინარე, მის შესწავლას, ანალიზსა და 

დარეგულირების სამოქმედო გეგმას მრავალმხრივი ჩართულობა სჭირდება.  

სწორედ ამ და სხვა მიზეზების გამო,  მედიის როლი ეთნოკონფლიქტების 

გაშუქების საკითხში უმნიშვნელოვანესია. ბოლო ორ ათწლეულში 

ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის არაერთი გამოკითხვის ავტორი-

ტეტული კვლევა აჩვენებს, რომ  ტერიტორიული მთლიანობის პრობ-

ლემატიკა ერთ-ერთი ის საკითხია, რომელიც საქართველოს საზოგადოებას 

ყველაზე მეტად აღელვებს.  უნდა ითქვას, რომ  ამ ინტერესის ასახვა  მედი-

ასაშუალებებში,  ჩვენის აზრით,  ზოგჯერ არასათანადო ხასიათს ატარებდა.     

როდესაც მზადდება ჟურნალისტური მასალა ეთნოპრობლემებზე, 

უნდა გვახსოვდეს, რომ კონფლიქტის მეორე მხარის წარმომადგენლები - 

იქნებიან ესენი ეთნიკური ოსები თუ აფხაზები, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები 

არიან, დაუშვებელია  მათი დაყოფა  - ჩვენ და ისინი. ჩვენ, აპრიორი, სხვე-

ბად აღვიქვამთ მათ, ვინც გვინდა, რომ ჩვენი ნაწილი იყოს. ხოლო, როდესაც 

სტატიაში ლაპარაკია ტერიტორიების დაბრუნებაზე,  აქცენტი მიწის კვად-

რატულ მეტრებზე კი არ უნდა გადავიტანოთ, არამედ ამ ტერიტორიებიდან 

ადამიანების დაბრუნებაზე.  

ჟურნალისტის საქმიანობა კონფლიქტის არათუ გაღვივების, არამედ 

პრევენციის ხელმშემწყობი უნდა იყოს;  

ეთნოპრობლემების გაშუქება უაღრესად სენსიტიური თემაა, ამდენად, 

ის სრულიად თავისუფალი უნდა იყოს  პროპაგანდისტული ელფერისა და 

სიძულვილის ენისაგან.  ჟურნალისტის პროფესიული კომპეტენცია სწო-

რედ იმით გამოიხატება, რომ მასალა უნდა იყოს დაბალანსებული, ფაქტებ-

ზე დაფუძნებული, სარწმუნო და ეყრდნობოდეს  რამდენიმე წყაროს.   
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არანაკლებ მნიშვნელოვანია  ეთნოპრობლემების გაშუქების ინტენ-

სივობა, რათა  საზოგადოება  ინფორმირებული იყოს  ყველა მნიშვნელოვანი 

თემის  შესახებ.  ჟურნალისტის სიტყვებმა შეიძლება გაართულოს სიტუაცია 

ან,  პირიქით, ხელი შეუწყოს სამშვიდობო პროცესებს. 

დღეისათვის არ არსებობს კონფლიქტების დარეგულირების უნივერ-

სალური კონცეფცია. კონფლიქტების თანამედროვე თეორია, უმეტესწილად, 

აგებულია ცალკეულ იდეებზე, კონფლიქტოლოგების, სოციოლოგების, 

პოლიტოლოგების, პოლიტიკოსებისა და საზოგადო მოღვაწეების მოსაზ-

რებებზე  და მათ მიერ ჩატარებულ კვლევებზე. კონფლიქტის გადაწყვეტა 

შეიძლება გადაიდოს ან დროში გაიწელოს, თუმცა, ამით კონფლიქტი კი არ 

აღმოიფხვრება, არამედ პირიქით, უფრო გაღრმავდება და გამწვავდება 

კიდეც. კონფლიქტის გადაწყვეტის ვარიანტებს შესაძლოა სხვადასხვა 

საფუძველი ჰქონდეს: კომპრომისი, კონსენსუსი და ა.შ. ამ თვალსაზრისით, 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კონფლიქტის დასრულების მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი  შედეგების ღრმა ანალიზს.  

მეტ-ნაკლებად, ასე გამოიყურება მოვლენათა რიგი, რომელმაც დასა-

ბამი დაუდო საქართველოში გაჭიანურებული კონფლიქტების  პროცესებსს, 

თუმცა აქვე აუცილებელია პრობლემის უფრო ღრმა წარსულში ძებნა, რათა 

გაირკვეს, რა ნიადაგზე აღმოცენდა და რა დაედო საფუძვლად დღეს 

არსებულ განხეთქილებას, ვინ არიან ამ პროცესების მონაწილეე მხარეები 

და არსებობს თუ არა მესამე მხარე. ასევე საინტერესოა, როგორ იცვლებოდა 

კონფლიქტური მოვლენების განვითარების პარალელურად ქართული 

მედია, რა სტადიები გაიარა მან ამ პერიოდის განმავლობაში და რა 

გამოცდილება დაიგროვა ამ წლების მანძილზე. სწორედ ეს იქნება ჩემი 

მომდევნო თემის ძირითადი მიმართულება. 

თანამედროვე მეგაპოლიტიზებულ სამყაროში ზოგადად კონფლიქ-

ტები და, მათ შორის, გამორჩეულად, ეთნოპოლიტიკური ხასიათის 

კონფლიქტები  ისე მჭიდროდ გადაეჯაჭვა მასობრივი ინფორმაციის საშუ-
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ალებათა შემოქმედებით ინდუსტრიას, რომ ერთის განხილვა,  პრაქტი-

კულად,   შეუძლებელია. 

ჩვენი ნაშრომის  მიზანიც სწორედ ესაა. იმის გარკვევა, თუ რამდენად 

შეწყობილად თანაარსებობენ ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები და მასობ-

რივი ინფორმაციის საშუალებები, რამდენად მყარია, ან პირიქით, ხისტია 

მათი, ასე ვთქვათ, „ნათესაური კავშირი“ სამართლებრივი, ზნეობრივი, 

ფსიქოლოგიური და თუნდაც, სუბორდინაციული  თვალსაზ-რისით, რო-

დის და ურთიერთობის რა ეტაპზე ხდება ზემოხსენებული კავშირის თან-

ხვედრა ან წყვეტა და რა გარეგანი ძალები მოქმედებს ამ პროცესებზე.  

საკითხი რთულია და მას თავისი ფესვები, ისტორია, შორეული კონ-

ტურები მოიძებნება. ამიტომაც, კვლევის ამ ეტაპზე, აუცილებელია, უპირ-

ველეს ყოვლისა, შეიქმნას სოციოლოგიური კონფლიქტებისა და მედიის 

ურთიერთდამოკიდებულების ზოგადი, წარმოსახვითი კონსტრუქცია, 

რომელიც შემდგომში კონკრეტული მაგალითების გამოყენებით გაგვიად-

ვილებს დასახული მიზნების მიღწევას.  

მიზანმიმართული კონფლიქტი მძლავრ ფესვთა სისტემაზე შეიძლება 

იყოს აღმოცენებული. მას აუცილებლად აქვს წარსული, რომელიც ამ 

ფესვთა სისტემას კვებავს, აქვს კარგად განვითარებული იდეოლოგიურ-

პროპაგანდისტული მექანიზმიც, რომელიც მნიშვნელოვანწილად განაპირო-

ბებს კონფლიქტის სიცოცხლისუნარიანობას, მის წარმატებულ განვითა-

რებასა და დასასრულს. 

ჩემთვის, როგორც მკვლევარისთვის, რომელიც კონფლიქტისა და 

მედიის ურთიერთობას მისი მიმდინარეობის პროცესში იკვლევს, საინტე-

რესო აღმოჩნდა  გარდამავალი ფაზაც, ანუ პოლიგონი კონფლიქტის ჩასახ-

ვიდან მის გაღვივებამდე. გაჩნდა დამატებითი კითხვაც: მედიას, როგორც 

სოციოლოგიური ქმედებების ერთ-ერთ მუდმივ თანამგზავრს, დაპირისპი-

რების დაწყებამდე თუ ძალუძს, გავლენა იქონიოს პოლიტიკურ, საზოგა-

დოებრივ და ზოგადჰუმანურ  განწყობაზე და ჩააცხროს საომარი ვნებები? 
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ანდა პირიქით: შეუძლია თუ არა მედიას, მინავლებული კონფლიქტის 

გაღვივება და მისი ესკალაცია? 

აქ დგება მედიის მფლობელთა საკითხი, ეს კი ცალკე  კვლევის საგანია 

და ამჯერად, მხოლოდ იმის გასარკვევად შევეხეთ, რამდენად მზად არის 

თანამედროვე მედია, შეასრულოს მომრიგებლის, პასუხისმგებლობით აღ-

ჭურვილი „პირის“  როლი.  

ჩვენი აზრით, მედიისა და კონფლიქტის ურთიერთობა, შესაძლე-

ბელია, ამგვარი სქემით გამოვსახოთ: 

კონფლიქტი →პასუხისმგებლობა →მასმედია 

ცხადია, ცალკე აღებული „კონფლიქტი“ ბევრს არაფერს გვეუბნება. ურ-

თიერთდამოკიდებულების თეორიის მიხედვით კი „კონფლიქტის“  გარშე-

მო თანამგზავრებივით ჩნდება სხვადასხვა სიმძიმისა და ავტო-რიტეტის 

მქონე ისეთი ტერმინები, როგორიცაა: ისტორია, ქცევის ნორმა, სამშობლოს 

მაკიაველისეული განმარტება, საზოგადოებრივი განწყობა, სახელმწიფო 

ინსტიტუციები და ა.შ. 

პირველი: ისტორია, როგორც მოვლენა, რომელსაც შეესაბამება საგნობ-

რივი მეთოდოლოგია. კვლევის ობიექტია ისტორიული ფაქტების შესწავლა 

და, ამასთანავე, ისტორიული პროცესების მიზეზთადა კანონზომიერებათა 

დადგენა. აქ თავს იყრის ემპირიული მასალები ჩვენთვის საინტერესო 90-

იანი წლების დასაწყისის ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონ-

ფლიქტების მომწიფებისა და განხორციელების შესახებ. პასუხია გასაცემი 

რამდენიმე ფუნდამენტურ კითხვაზე: 

- როდის დაიწყო ურთიერთობაში ბზარის გაჩენა? 

- რა იქცა დაპირისპირების მთავარ მიზეზად? 

-  ასევე აუცილებელია: გარე ძალების მიერ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე 

პროცესების მართვადობის ხასიათისა და მოცულობის დადგენა; 

- ამ ფონზე ინფორმაციული მეთოდოლოგიებით წარმოებული დაპი-

რისპირების ხარისხი, მართლზომიერება და ფსიქოლოგიურ-ზნეობრივი 

ასპექტების გამოკვეთა. 
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გამოსავლენია ის დეფექტებიც, რომლებიც თან სდევდა კონ-ფლიქტს  

მთელი მისი მიმდინარეობის მანძილზე. გამორიცხული როდია, ეს ნუსხა 

დაუსრულებელი და ამოუწურავი აღმოჩნდეს, რადგან უახლესი კონფლიქ-

ტები არა მხოლოდ ისტორიის განზომილებისგან, არამედ მრავალი მსხვი-

ლმანი და წვრილმანი დეტალისგან შედგება. მათ შორის უმნიშვნელოვანეს 

როლს ასრულებს მასმედია, როგორც ფაქტზე ოპერატიული რეაგირების 

უმძლავრესი მექანიზმი. 

მედიაექსპერტები დღემდე ვერ შეთანხმებულან სტანდარტებზე, რომე-

ლიც მედიის მიერ შექმნილი ინფოპროდუქციის ობიექტურად შეფასების 

კრიტერიუმებად გამოდგებოდა.  

ძნელი დასადგენია, სად გადის ზღვარი მედიაეთიკასა და საინფორ-

მაციო პოლიტიკას, სახელმწიფო ინტერესებს შორის. კონფლიქტურ სიტუა-

ციაში ეს ზღვარი კიდევ უფრო ბუნდოვანია.  ტერმინი „ინფორმაციული 

კონფლიქტები“  სულ უფრო აქტუალური ხდება.  

თუ თვალს გადავავლებთ მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისის 

ქართულ მედიას, სამოქალაქო ომის, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-

ოსური კონფლიქტების დროს, საქართვე-ლოში გამომავალი ჟურნალ-

გაზეთები, ძირითადად, ემოციური ინსტინქტებით  მოქმედებდნენ. 

ობიექტურობის გრძნობამ, საომარი ვითარებების დროს საიდუმ-

ლოების შემცველი ინფორმაციის დაცვის ნორმამ უკიდურესად უკანა 

პლანზე გადაიწია, რაც ხშირ შემთხვევაში მოწინააღმდეგე მხარის წისქვილ-

ზე წყლის დასხმის ტოლფასი აღმოჩნდა. იმდროინდელი პრესის ზერელედ 

გაცნობაც კი საკმარისია, რომ დავრწმუნდეთ: დაპირისპირებების დროს 

ინფორმაცია სრულიად დაუცველი აღმოჩნდა. საქმეში ჩაერთო უნებლიე 

დეზინფორმაცია, ჭორებზე აგებული ორიენტირები, ინფორმაციის ნაად-

რევად ან ძალზე დაგვიანებით მიწოდება, ინფორმაციის სიმწირე, ანდა ზოგ 

შემთხვევაში სიჭარბე, გადაუმოწმებელი ფაქტების დეკლარირება და ა.შ. 

90-იანი წლების ქართულმა პრესამ, მართალია, შეძლო კონფლიქტების 

მიმდინარეობის ასახვა, მაგრამ ვერ შეძლო მთავარი:  ამ კონფლიქტების 
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ისტორიულ ჭრილში განხილვა, მისი აგებულების ანალიზი, მედიამ 

დაკარგა პასუხისმგებლობის გრძნობა, მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

გახდა ინფორმაციის ემოციური მუხტით დატვირთვა, სიტყვებმა - 

„სამშობლო“,  „მტერი“,  „მიწა-წყალი“ - განსაკუთრებული ელფერი შეიძინა, 

ხოლო ცნებამ - პასუხისმგებლობის გრძნობა - აქტუალურობა დაკარგა.  

უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია აღვადგინოთ იმ პერიოდის 

პოლიტიკური, საზოგადოებრივი და სოციალური  სურათი. ეს ის დროა, 

როცა საქართველოში 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად დას-

რულდა კომუნისტური ეპოქა და ქვეყანას ოფიციალურად ეწოდა  „საქარ-

თველოს რესპუბლიკა.“ სამაგიეროდ, კრემლმა ავტონომიური რესპუბ-

ლიკა/ოლქის სახით მიძინებული ნაღმები აამოქმედა, რამაც სახელმწიფოს 

მართვაში გამოუცდელ ეროვნულ ძალებს პრობლემები შეუქმნა: დაიწყო 

სისხლიანი კონფლიქტების დაუსრულებელი, ხანგრძლივი სერია. ამ ბრძო-

ლაში  დამოუკიდებლობის მძაფრი სურვილით შეპყრობილი ქართველობა 

ძნელად აცნობიერებდა ისეთ ტრადიციულ, ზოგადსაკაცობრიო ცნებებს, 

როგორიცაა  „დიპლომატია“,  „კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება“ 

და ა.შ.  ქვეყნის შიგნით მოქმედ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებულმა 

შუღლმა და  აშლილობამ უარყოფითი პროცესების გაღრმავებას კიდევ 

უფრო შეუწყო ხელი. 

90-იანი წლების მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, კერძოდ,  

ქართული პრესა, დაემსგავსა პოლიგონს, სადაც ბრძოლა წესების გარეშე 

დასაშვებ ნორმად, ცხოვრების წესად იქცა. ისტორიული წიაღსვლები 

რუსეთთან, აფხაზეთთან ან ოსეთთან მიმართებაში საქმეში ჩაუხედავი, 

დილეტანტი, ხშირ შემთხვევაში, ხელმოცარული და უმეცარი სუბიექტების 

ურა-პატრიოტულ განწყობა-შეხედულების საფუძველზე იქმნებოდა, 

შემდეგ იბეჭდებოდა და ასეთი სახით მიეწოდებოდა საზოგადოებას. უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ 90-იანი წლების საზოგადოებამ  სწორედ ამგვარი 

პუბლიკაციების საშუალებით შეიქმნა საერთო წარმოდგენა, ქართულ-ოსუ-

რი თუ ქართულ-აფხაზური პრობლემის მიმართ. იმდროინდელმა მედიამ 
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მას არ მისცა მოსალოდნელი კონფლიქტების ობიექტურად გაანალიზების 

საშუალება, ვერ დაანახა მათი წარმომავლობა, ბუნება, ხასიათი და 

მოსალოდნელი შედეგები. საზოგადოების პატრიოტიზმი დაემყარა ცრუ 

ვნებებს, საკუთარი ისტორიის განდიდებულ ვარიანტს,  რამაც   ქართულ 

საზოგადოებას - იოლად გადაადგმევინა ნაბიჯი სისხლიანი დაპირისპირე-

ბისკენ. სამწუხაროდ, მასობრივი ინფორმაციის მაშინდელმა საშუალებებმა 

ვერ შეასრულეს სათანადო როლი.  ამის თქმის საფუძველს კი 90-იანი 

წლების დასაწყისის  ქართული პრესის შესწავლა-ანალიზი იძლევა. 

1990 წლის შემდეგ ქართულ მედია-ბაზარზე ნელ-ნელა გამოჩნდა  

კომპარტიისგან, ანუ სახელმწიფო ცენზურისგან  თავისუფალი, საკუთარ 

პრინციპებზე აგებული, დაფინანსების საკუთარი წყაროსა  და დამოუკი-

დებლობის პრეტენზიის  მქონე გაზეთები. მათი რაოდენობა თითზე ჩამო-

სათვლელი იყო: „დრონი“, „შანსი“,  „7 დღე“,  „მამული“,  „საქართველო“,  

„კაბადონი-16“,  „ქართული ფილმი“,  „საქმე“  და ა.შ.  თითოეული მათგანი 

თავისებურად ჩაერთო ახალი ეპოქის თანმდევი პროცესების აღქმა-

გაშუქებასა და საზოგადოების ინფორმირებაში.  თუმცა, აქ ძალზე დიდი 

შეასრულა ვაცლავ ჰაველისეულმა პოზიციამ: „ჩემთვის უფრო მნიშვნელო-

ვანია იმ პირთა პასუხისმგებლობა, რომლებიც განკარგავენ მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებს...“ არ დაეთანხმო ცნობილ დისიდენტს ძნელია, 

როცა 90-იანი წლების ქართული მედიის ზოგად უნარებს აანალიზებ.  

მიუხედავად გარეგნული თავისუფლებისა, ინფორმაციის მოპოვება-

გავრცელებაზე ექსკლუზიური უფლებებისა, ზემოხსენებულ ქართული 

გაზეთები მავანის განკარგვის, ანუ მავანის ინტერესების საგანს წარმოად-

გენდა. მაგალითისთვის: გაზეთი  „საქართველო“  საქართველოს სახალხო 

ფრონტის ორგანოა და იგი დაფუძნების დღიდან, 1990 წლიდან, ამ პოლი-

ტიკური ორგანიზაციის უცვლელი ლიდერის ნოდარ ნათაძის ინტერესების, 

პოლიტიკური გემოვნებისა და თვალთახედვის გამტარებელი იყო.  ასეთივე 

პოლიტიკური კუთვნილებით მოქმედებდა გაზეთი  „მამული“ – რუსთავე-

ლის საზოგადოების ორგანო. გაზეთი „კაბადონი-16“ საქართველოს პროფ-
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კავშირების ორგანო იყო, საქართველოს პროფკავშირები კი 90-იანი წლების 

დასაწყისში კომუნისტური პარტიის დანამატად ითვლებოდა. „ქართული 

ფილმი“  კინოსტუდიას ეკუთვნოდა, კინოსტუდია კი ჯერაც საბჭოთა დაფი-

ნანსებით არსებობდა. ეს ფაქტი ლაიტმოტივად გასდევდა ზემოჩამოთ-

ვლილი მედიის შემოქმედებით კონსტრუქციას. თითოეული მათგანი, იმ 

სიმღერას ასრულებდა, რასაც მფლობელი უკვეთავდა“. გაზეთის დევიზი, 

მიმართულება და მიზანი განისაზღვრებოდა ზემდგომის პოლიტიკური, 

მსოფლმხედველობითი,  ზნეობრივი და ეროვნული შეხედულებით.  ერი 

აღმოჩნდა იმ რეალობის წინაშე, რომ   თვალი ედევნებინა არა უშუალოდ 

ჟურნალისტურ-პუბლიცისტურ ჭრილში იდეოლოგიათა ჭიდილისთვის,  

არამედ ე.წ.  „დამკვეთთა“  კაპრიზიდან და შეხედულებიდან გამომდინარე, 

რაც, უმეტესად, სუბიექტური იყო და ბრძოლის აღიარებულ კანონებს 

სცილდებოდა. 

დღეს უკვე, არავისთვის არის საიდუმლო, რომ აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის საომარი მოქმედებების დროს მთავარი დაპირისპირე-

ბული ძალა რუსეთის ფედერაცია იყო, თავისი სამხედრო და ადამიანური 

რესურსებით და ასევე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მასობრივი ინფორ-

მაციის საშუალებებით. რუსულმა მედიამ ინფორმაციული ომი კონფლიქ-

ტის დაწყებისთანავე ერთდროულად სამი მიმართულებით წამოიწყო: შიდა 

აუდიტორიისთვის, კონფლიქტში ჩართული მხარეებისა და დანარჩენი 

მსოფლიოსთვის. ქართულმა მედიამ კი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მხოლოდ 

შიდა აუდიტორიაზე იმუშავა და ისიც მხოლოდ ემოციების დონეზე. რაც 

შეეხება, კონფლიქტში ჩართულ მხარეს ან დანარჩენ მსოფლიოს,   ქარ-

თულმა ჟურნალისტიკამ ვერ შეძლო ყურადღების მიქცევა, განწყობების 

შექმნა, საერთაშორისო აზრის ჩამოყალიბება. 

ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს – ობიექტურიც და სუბიექტურიც. 

პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართულ მედიას, გარდა 

1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებისა, კონფლიქტების დროს მუშაობის გა-

მოცდილება არ გააჩნდა. მას არასდროს ჰქონია საერთაშორისო საზოგა-
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დოებაზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა. მისგან განსხვავებით, რუ-

სულ მედიას ასეთი გამოცდილება საბჭოთა კავშირის არსებობის პირობებ-

შიც გამოუმუშავდა, რადგან ის მუდმივად წარმართავდა ინფორმაციულ ომს 

აშშ-სა და ევროპის იდეოლოგიური და სამხედრო პოლიტიკის წინააღმდეგ. 

შესაბამისად, ზუსტად იცოდა, როგორ გამოეყენებინა მასობრივი ინფორმა-

ციის საშუალებების ზემოქმედების ძალა, გამოეთვალა მოწინააღმდეგის 

სუსტი წერტილები, ზეწოლა განეხორციელებინა საერთაშორისო ცნობიერე-

ბაზე. იმის მიუხედავად, რომ მსოფლიოს მრავალმა განვითარებულმა 

ქვეყანამ ძირითადად იცოდა კონფლიქტის წარმოშობის რაობა და მტყუან-

მართალის ვინაობა, მიზანმიმართულმა რუსულმა ინფორმაციულმა ომმა 

შეძლო ის, რომ 90-იანი წლების ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ 

კონფლიქტში ის პასიურად ჩაერია. მეტიც, იმ დროს მსოფლიოს არაფერი 

გაუკეთებია კონფლიქტის დარეგულირების თვალსაზრისით,  მხოლოდ ის 

მოახერხა, რომ არსებული ვითარება დააკონსერვა, გაყინა, რაც სრულად 

შედიოდა რუსეთის ინტერესებში.  ამაში კი ლომის წილი რუსულ მედიას 

მიუძღვის.       

ინფორმაციულ ომს აქვს თავისი მკვეთრად გამოხატული თვისებები. 

მისი ობიექტი არის როგორც მასების, ისე ინდივიდების ცნობიერება, 

ინფორმაციული ომი შეიძლება მიმდინარეობდეს როგორც ინფორმაციულ 

ქაოსში, ისე სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში, ამ ომის წარმოება შესაძ-

ლებელია ინფორმაციის გადაცემის ნებისმიერი საშუალებით - ობიექტური 

ინფორმაციით დაწყებული და შეგნებული დეზინფორმაციის გავრცელებით 

დასრულებული. 

აღსანიშნავია საინფორმაციო ომის კიდევ ერთი და ძალზე მნიშვნე-

ლოვანი სახე - პროპაგანდა.  პროპაგანდის პროცესი, პირობითად, შეიძლება 

სამ ეტაპად დავყოთ: 

 ყურადღების მიქცევა და დაინტერესება; 

 ემოციური სტიმულირება; 
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 იმის ჩვენება, თუ როგორ შეიძლება არსებული დაძაბულობის 

მოხსნა. 

ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების დაწყებამდე 

და შემდგომ,  მიმდინარეობისას გათვალისწინებული არ იყო პროპაგანდის 

სწორედ ეს ფორმები. ინფორმაციული ნაკადი მოედინებოდა ქაოტურად, 

წესების დაუცველად, არა საბოლოო შედეგზე ორიენტირებულად, მხოლოდ 

ემოციურ  სტიმულატორებზე პედალირებით, რამაც, როგორც მომდევნო 

ეტაპზე გაირკვა, არანაირი შედეგი არ მოუტანა საერთო მდგომარეობას. 

90-იანი წლების დასაწყისში ქართული მედია მოქმედებდა მხოლოდ 

პატრიოტულ პრინციპებზე დაყრდნობით.  ფრონტის ხაზზე წასული მედია-

რეპორტიორები და რიგ შემთხვევაში მთლიანად სარედაქციო შემადგე-

ნლობა კმაყოფილდებოდა დოკუმენტურ-რეპორტაჟული მასალებით, ანა-

ლიზისა და წიაღსვლების უგულებელყოფით. პრესის პუბლიკაციებში 

ხშირად ჟონავდა მტრისთვის სასარგებლო ინფორმაცია, რომელიც ბევრჯერ 

ტრაგიკული შედეგებით შემოუტრიალდა თავად სამხედრო შტაბს. აქ 

ძალზე საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ  მოწინააღმდეგე ბანაკში წარმატებით 

ფუნქციონირებდა უკვე კარგად გამოცდილი, მრავალ საბრძოლო მოქმედე-

ბაში აპრობირებული და დახვეწილი ინფორმაციული ომის ე. წ. ქვედა-

ნაყოფი. 

გამოცდილებიდან გამომდინარე, უპირატესობამ მალევე იჩინა თავი. 

მოწინააღმდეგემ  როგორც აფხაზეთის, ისე სამხრეთ ოსეთის მიმართულე-

ბით საინფორმაციო ომი იმ პერიოდისათვის ჯერ კიდევ ინერტულად გან-

წყობილ  დასავლურ ორიენტაციას, საერთაშორისო საზოგადოებისა და ინ-

სტიტუტების ხასიათს მოარგო.  გამოიყენა  რა ამ კონტინგენტის გაურკვევ-

ლობაში ყოფნა, შექმნა თავისთვის სასარგებლო ილუზიური სურათი, 

საქმეში ჩართო მცირე ერების თვითგამორკვევის  წინა პლანზე წამოწეული 

თემა, რითაც გარკვეული ხნით დაბნეულობა შეიტანა ევროპულ და 

ამერიკულ პოლიტიკურ წრეებში. 
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ცხადია, ამგვარ მანევრებში ქართული მედია საგრძნობლად ჩამორ-

ჩებოდა რუსეთის მძლავრ პროპაგანდისტულ მანქანას. მეტიც, საქარ-

თველოში იმჟამად მოქმედი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები მოკლე-

ბული იყვნენ საერთაშორისო არენაზე მოქმედების არეალს, არ იყო 

კონკურენტუნარიანი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, არ შეეძლო მტრის ინფორ-

მაციული ბაზის დაზიანება და არც ფსიქოლოგიური ოპერაციების ჩატარება 

შეეძლო. 

მუშაობის პროცესში არ შემოვიფარგლეთ მხოლოდ 1990-იანი წლების 

კონფლიქტებით. შევეცადეთ, გაგვეანალიზებინა მთლიანად კონფლიქტების 

ისტორიის 25-წლიანი პერიოდი, როცა დაიწყო, ჩამოყალიბდა და განვი-

თარების სხვადასხვა ფაზაში გადაინაცვლა ქართულ-აფხაზურმა, ქართულ-

ოსურმა და ბოლოს, ქართულ-რუსულმა დაპირისპირებებმა. ასე შეიქმნა 

უფრო ნათელი და ყოვლისმომცველი სურათი, რაც ჟურნალისტიკისა და 

კონფლიქტების ურთიერთდამოკიდებულების  ვრცელი ხედვის, საერთო 

პანორამის ერთიანი თვალთახედვის არეში მოქცევის საფუძველი გახდა. 

აღნიშნულის კვლევა განსაკუთრებულ აქტუალურობას ანიჭებს ქარ-

თულ მედიასივრცეში სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობამდე და მის 

შემდგომ პერიოდში მოქმედი მედია-საშუალებების მოკლე სოციალურ-

ფსიქოლოგიურ დახასიათებას, რაც კონფლიქტების დროს მათ მიერ გამოვ-

ლენილი უნარ-ჩვევების ანალიზის საშუალებას იძლევა. 

აქედან გამომდინარე, საჭირო ხდება ისეთი ტექნიკურ-სტრატეგიული 

სტანდარტებისა და უნარ-ჩვევების ცოდნა, რომელიც თანამედროვე საინ-

ფორმაციო ომის წარმოების ტექნოლოგიებს შეეფერება. ამგვარი ცოდნა 

მხოლოდ გამოცდილებას როდი ემყარება. აქ გასათვალისწინებელია ღრმად 

განვითარებული ქვეყნების სპეციალურ ინსტიტუტებსა და სამეცნიერო-

კვლევით დაწესებულებებში ხანგრძლივი ანალიზისა და კვლევის შედეგად 

მიღებული დასკვნების, მათი ფორმულირების გაზიარებაც, რათა ადგი-

ლობრივმა მედიასაშუალებებმა, საჭიროების შემთხვევაში, სწორად 

წარმართონ საინფორმაციო ომი. 
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აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ განსახილველი მასალა, ცხადია, 

მოძიებულია 1990-93 წლებში გამომავალ ქართულ პერიოდიკაში. სრული 

სურათის დახატვის მიზნით, აუცილებელია, წარმოვადგინოთ ამ გამოცე-

მების მოკლე დახასიათება, რათა აღვადგინოთ იმდროინდელი მედიის 

შემოქმედებით-სახელმწიფოებრივი სულისკვეთება და პათოსი. ეს პარამეტ-

რები მოგვცემს სუბიექტურ მიდგომათა  ინდიკატორების  ჩამოყალიბების 

საფუძველს, რაც, თავის მხრივ, გაგვიადვილებს ჩვენს წინაშე მდგარი საკი-

თხების ანალიზს. 

ჩვენს მიერ საბაზისოდ გამოყენებული გაზეთებიდან  („საქართველოს 

რესპუბლიკა“,  „თბილისი“,  „შანსი“, “დრონი“,  „სვობოდნაია გრუზია“,  

„ახალგაზრდა ივერიელი“ და სხვ.) ზოგიერთი  ქვეყნის დამოუკიდებლობის 

შემდეგ შეემატა ქართულ მედია–სივრცეს. წესითა და რიგით, ამ გაზეთებს 

ახალი, სრულიად განსხვავებული მსოფლმხედველობა უნდა შემოეტანა 

იმდროინდელ მედია-ბაზარზე, მსოფლმხედველობა, რომელიც დაფუძნე-

ბული იქნებოდა არა იმდენად უკვე გარდასული საბჭოთა რეჟიმის გამუდ-

მებულ განქიქებაზე (ამას ყოფილი კომპარტიული გაზეთებიც წარმატებით 

ასრულებდნენ, მით უფრო, გორბაჩოვისეული „პერესტროიკის“ ტრენინგ-

გამოვლილნი), არამედ  ფაქტის, მოვლენისა და  ანალიზის მიუკერძოებელ, 

ობიექტურ, სხარტ, ლაკონიურ და მიზნობრივ აუდიტორიაზე გათვლილ 

თანამედროვე ჟურნალისტიკაზე. ამას ითხოვდა მაშინაც და ახლაც  თანა-

მედროვე მედია-სტანდარტი. ამაზეა ორიენტირებული დასავლური მედია-

სამყარო. სამწუხაროდ, საქართველოში მწირად გამომავალმა  დამოუკიდე-

ბელმა გაზეთებმა  ვერ მოახერხეს განსხვავებული სურათის შექმნა, თუმცა 

ეს უკვე სხვა კვლევის საგანია და განსხვავებული კრიტერიუმები სჭირდება. 

ამდენად, საერთო კვლევის დროს ამ ტიპის გაზეთებმა ფანტომურად 

„ოფიციოზ“ გაზეთებთან შედარებით  მხოლოდ ის განსხვავება მოგვცა, რომ 

მათში უფრო თამამად, უფრო ხმამაღლა, ზედმეტად ემოციურად და 

ვულგარულად ხორციელდებოდა ხელისუფლების შტოებისა და ამ შტოთა 

ცალკეული ნომენკლატურული გვამების კრიტიკა, რადიკალური იყო 
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შეფასებები და პატრიოტული შეძახილები, აქ უხვად შევხვდებით რომან-

ტიკულ-ჰეროიკული ჟანრის ყაიდაზეა აგებულ საველე რეპორტაჟებს უშუ-

ალოდ საომარი მოქმედებების ზონიდან. ხსენებულ გაზეთებში გვხვდება 

ყველაფერი ის, რაც ეროვნული სულისკვეთებით არის ნაკარნახები – დავი-

ნახავთ წმინდა ემოციური იმპულსებს, რაც მკითხველის  ეგოს აფორიაქებს. 

არც თუ ისე ხშირად ვხვდებით კონფლიქტის გააზრებასა და მის მოგ-

ვარებას. 

მედიის ქმედების, მისი ეფექტურობის დადგენის მიზნით, აუცი-

ლებელია, გარკვეული კრიტერიუმების, ეგრეთ წოდებული ინდიკატორების 

დადგენა, რათა შედარების მეთოდით დავადგინოთ, როგორ იღვწოდნენ 90–

იანი წლების დასაწყისში, კონფლიქტის წინა პერიოდში, ქართული მასობ-

რივი ინფორმაციის საშუალებები. ამ მიზნით გამოვიყენეთ საერთაშორისო 

გამოცდილება და სხვადასხვა კონფლიქტურ სიტუაციებში აპრობირებული 

ინდიკატორები. 

პოჩევცოვისა და ტოპოლსკის მეთოდებიდან გამომდინარე, ჩამოვაყა-

ლიბეთ ინდიკატორთა ის ჩამონათვალი, რომელიც მეტ-ნაკლებად მიესადა-

გება ჩვენს სინამდვილეს. აღნიშნული ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: 

–    როდის დაიწყო ურთიერთობაში ბზარის გაჩენა; 

–    რა საკითხები იქცა დაპირისრიპების მიზეზად; 

–    გარე ძალების ჩარევის ფაქტორი; 

–    პროპაგანდის ფაქტორი; 

–    ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების 

მიქცევა; 

–    ემოციური სტიმულირება; 

რა სურათი მივიღეთ?  

თუ საკითხთა ამ ჯგუფს, გავაერთიანებთ პირობითად  ერთ ე. წ.  

ოჯახში და მას ვუწოდებთ „კონფლიქტის წარმოშობა-განვითარების  ინდი-

კატორს“, მაშინ ქართული მედიიდან ამოკრეფილი მასალების ანალიზის 

პირველი ეტაპი შეიძლება სწორედ ამ ინდიკატორით დავიწყოთ. ეს 
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უფლებას მოგვცემს, თვალსაჩინოდ დავინახოთ მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებების წილი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქ-

ტის  ზოგად კონსტრუქციაში, მათი ჩართულობა და აქტივობა საერთო მოვ-

ლენების გაშუქებაში, მისი, როგორც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების   

ტრიბუნის როლი. 

შესწავლილი საგაზეთო პუბლიკაციების საფუძვლიანმა ანალიზმა 

გვიჩვენა, რომ „ინდიკატორებზე“ პედალირება ჯიუტად არ ხდება. მიზნობ-

რივი აუდიტორია ვერ ასწრებს ფაქტზე ყურადღბის კონცენტრირებას, მის 

გააზრებას. ოფიციალური ინფორმაცია ისედაც მოკლებულია რეიტინგულ 

მდგომარეობას. ამიტომაც არის საჭირო და აუცილებელი სწორი სარედაქ-

ციო პოლიტიკა, წინასწარ შემუშავებული სარედაქციო ტაქტიკა და სტრა-

ტეგია, 

საგანგაშო ინფორმაციული გზავნილები ქართულ პრესაში ჩაკარგუ-

ლია. ამგვარი დამოკიდებულება ძალზე შორსაა იმ ინდიკატორებისგან, რო-

მელთა საჭიროა გამოყენებაც აუცილებლად სჭირდებათ მასობრივი ინფორ-

მაციის საშუალებებს კონფლიქტის დროს, მისი მიმდინარეობის ნებისმიერ 

ეტაპზე. 

თუ ამ ინდიკატორებს მივუსადაგებთ 90-იან წლებში საქართველოში 

გამომავალ მედია-საშუალებებს, მათ  საქმიანობას კონფლიქტის პირობებში, 

მაშინ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ის არ აკმაყოფილებს ზემოჩამოთ-

ვლილ პარამეტრებს,  გარდა ერთისა - ემოციის სტიმულირება. 

არქივთან მუშაობისას, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, გადავაწყ-

დით ძალზე საინტერესო მასალებს, რომელთა მოკლე ანალიზიც აუცილე-

ბელია.  ამ შემთხვევაში,  საქმე ეხება უკვე არა მოწინააღმდეგისთვის  ფრონ-

ტისპირა ორიენტირების უნებურ მიწოდებაზე ჟურნალისტური კორპუსის 

მხრიდან, არამედ ქართულ ჯარში მედიის მიერ უნებურად პანიკის 

დათესვას.  ასეთი პანიკური ეგზალტაცია მრავლად აღმოვაჩინე 90-იანი 

წლების ქართულ პრესაში, რაც, ალბათ, გამოუცდელობასა და საბჭოთა 

წყობის ელვისებურ ნგრევას  უნდა მივაწეროთ. ქართულ მედიას დროც არ 
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ჰქონდა, გასცნობოდა საერთაშორისო სტანდარტებს, გამოცდილებას, ინ-

ფორმაციული ბრძოლის მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს. მან, საბჭოთა 

დაგეგმილ-გაწონასწორებული რეჟიმიდან პირდაპირ შეაბიჯა ქაოსსა და 

პოლიტიკურ ორომტრიალში და გზადაგზა მოუხდა მანამდე მისთვის 

უცნობი ჟურნალისტური ხერხებისა და მეთოდების შეთვისება და მაინც, 

არსებობს ზოგადი პრინციპები, რომელთა გათვალისწინებაც ნებისმიერ 

ვითარებაში აუცილებელია, რადგან ეს არის უბრალო, მარტივი და 

დაუწერელი ჭეშმარიტება. ერთ-ერთი მათგანია წესი: არ დათესო პანიკა. 

პანიკა ღუპავს ადამიანთა ფსიქოლოგიას. პანიკა უკვე დამარცხებული ომია. 

ამიტომაც ღირს ამ მომენტზე ყურადღების გამახვილება. 

თანამედროვე მსოფლიო თანამედროვე გამოწვევებით არის გამორჩე-

ული. ამ გამოწვევათა სპექტრი იმდენად მრავალმხრივი და მასშტაბურია, 

რომ ძნელია დასახელდეს დარგი, სფერო, საზოგადოებრივი მიმართულება, 

სადაც დღესდღეობით არ მიმდინარეობდეს მიდგომათა და გააზრებათა 

ძირეული გარდაქმნა, იდეებისა და გონებრივი გაანგარიშებების სრული 

რესტრუქტურიზაცია. ეს ურთულესი პროცესია, რადგან სწორედ ახლა, 

ჩვენს ეპოქაში, ჩვენს თვალწინ ყალიბდება  მსოფლიოს ახალი  საზოგადო-

ებრივი, სამეცნიერო, სოციალური, პოლიტიკური თუ კულტურული წეს-

რიგი, საერთო-საყოველთაო თანაარსებობის წესების დამკვიდრება.  

 

დასკვნა 

ნაშრომის მიზანი იყო საერთაშორისოდ აღიარებული ინდიკატო-

რების მეშვეობით გაგვერკვია, როგორ მოქმედებდა ქართული მედია 1990-

იანი წლების დასაწყისის კონფლიქტების დროს. 

შერჩეული მასალების ანალიზმა ცხადყო, რომ 90-იანი წლების ქარ-

თული მედია, კონფლიქტური სიტუაციების, ქართულ-აფხაზური და 

ქართულ-ოსური  დაპირისპირების  დროს  რეგულარუად და ჟანრობრივი 

მრავალფეროვნებით აშუქებდა განვითარებულ მოვლენებს. მეტიც,  ზოგი-

ერთი პერიოდული გამოცემა ომის დროს საველე-სამხედრო გაზეთადაც 
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გადაკეთდა („შანსი“) და უშუალოდ ფრონტის ხაზიდან აწვდიდა რეპორ-

ტაჟებს მოსახლეობას. თუმცა ჩვენი ნაშრომის დანიშნულება ამ პარამეტ-

რების ანალიზი არ ყოფილა, ნაშრომის ძირითადი ხაზი იმ ფაქტორების 

გამოკვეთაა, რომლებიც განსაზღვრავენ მედიის სწორ იდეოლოგიურ, 

ფსიქოლოგიურ, პროპაგანდისტულ, სახელმწიფოებრივ, საზოგადოებრივ, 

სამხედრო და პატრიოტულ მიდგომას, რომ განსაზღვრავენ, საგანგებო 

ვითარების პირობებში ინფორმაციული ომის წარმართვის ხერხებისა და 

ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

მასალებიდან კარგად ჩანს, სად და რა ხასიათის შეცდომები იყო დაშვე-

ბული, როგორ შეიძლებოდა ამ შეცდომებს ემოქმედა საერთო ვითარებაზე, 

სად იკვეთება მედიისა და სახელმწიფო თუ სამხედრო ინტერესები და 

რამდენად სახიფათოა ამის უგულებელყოფა.  

აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია დავასკვნათ: 

        90–იან წლებში ქართულ მედიას ჰქონდა პოზიტიური მხარეები საერთო 

პატრიოტული და ისტორიული ასპექტების გაშუქების თვალსაზრისით,  

კონფლიქტების წინა და შემდგომ პერიოდებში. სწორედ ამ ფაქტორების 

გამოვლენას ემსახურება ეს ნაშრომიც;  

აღნიშნული პერიოდის მედიის მუშაობაში იყო ჩრდილოვანი  მომენ-

ტებიც, რომელთა ერთობლიობამ გამოიწვია ერთგვარი ნეგატიური შედე-

გებიც. კერძოდ:  

 არ იყო გათვალისწინებული სამიზნე აუდიტორიაზე გათვლილი 

ზუსტი და უტყუარი ინფორმაცია. ის, ძირითადად, ეყრდნობოდა პათოსურ 

განწყობას, პატრიოტულ ემოციას, რაც, ერთის მხრივ, მისაღებია საომარი 

მოქმედებების დროს, მაგრამ, მეორეს მხრივ, მხოლოდ ამგვარი შიშველი 

ემოცია არ ემსახურება საზოგადოების ინფორმირებას, მისთვის მართალი 

და მიუკერძოებელი საინფორმაციო ნაკადის მიწოდებას, მოსალოდნელი 

ვარიანტებისთვის მომზადებას; 

 ინფორმაციის მოპოვებისას ხშირ შემთხვევაში არ ხდებოდა მისი გა-

დამოწმება და ამგვარი სახით გავრცელება საზოგადოებაში, რაც იწვევდა ქა-



24 

ოტური გარემოს წარმოშობას. სხვადასხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუა-

ლება  თავის წყაროზე დაყრდნობით მოპოვებულ ინფორმაციას ავრცელებ-

და. ინფორმაციათა ამ ნაკადის გადამოწმება კი. არ ხდებოდა, რადგან იმ 

დროს ძალზე სუსტი იყო კავშირი მედიასა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს - 

სწორედ ამიტომ ფერხდებოდა სწორი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყა-

ლიბება, რაც ბუნებრივად იწვევდა ძირითადი სამიზნე აუდიტორიის დაბ-

ნეულობას. ამ მოვლენით კარგად სარგებლობდა დაპირისპირებული მხარე, 

რომელიც ინფორმაციის გამოყენების კარგად დამუშავებულ მეთოდებს 

ფლობდა; 

 საველე ჟურნალისტიკის მიმართულება სწორედ ამ პერიოდში 

დგამდა პირველ ნაბიჯებს. საბჭოთა წყობილების დროს საველე 

ჟურნალისტიკა რესპუბლიკური მედიის დონეზე არ იყო განვითარებული, 

რასაც თავის ობიექტური მიზეზები ჰქონდა.  ხოლო საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ, ქართული მედია მალევე გადაეშვა კონფლიქტების 

მორევში და, ცხადია. ვერ მოასწრო ჟურნალისტიკის ამ მიმართულებისთვის 

დამახასიათებელი უნარ-ჩვევების ათვისება. საველე ჟურნალისტიკა 

ფრონტის წინა ხაზიდან ძალზე ეფექტური და მიზანმიმართული ფორმაა 

სწორი მედია-პოლიტიკის წარსამართავად;   

 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია მედიისა და სამხედრო და 

სახელმწიფო მართვის შტაბების ერთობლივი მუშაობის პრაქტიკის საომარი 

მოქმედებების დროს. ამ მექანიზმის გამართულ, სინქრონულ, შეთანხმებულ 

მოქმედებაზე უნდა აეწყოს სახელმწიფოს იდეოლოგიური და 

საინფორმაციო პროპაგანდის ძირითადი ღერძი, რათა არ მოხდეს სამხედრო 

საიდუმლოებების შემცველი ინფორმაციის გაჟონვა, ასევე სამხედრო 

შენაერთების ტიპისა და ცოცხალი ძალის, შეიარაღების, ტექნიკის 

რაოდენობის, ოპერაციის ჩატარების ადგილის, დროის, პაროლების მქონე 

ფრაზეოლოგიის გამჟღავნება. ამ მიმართულებით, 90-იან წლებში 

საქართველოში გამომავალ მედია-საშუალებებს სერიოზული პრობლემა 

აღმოაჩნდათ. რიგ შემთხვევაში, ინფორმაცია პრესის ფურცლებზე იძლეოდა 
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სრულ სურათს, როდის, როგორ და რა ძალით უნდა განხორციელებულიყო 

სხვადასხვა რანგის სამხედრო ოპერაცია. ასეთ დროს, დაპირისპირებული 

მხარე აშკარად კომფორტულ ვითარებაში იყო მოქცეული, ქართული მხარე 

კი – პირიქით, წინდაწინ წარუმატებლობისთვის განწირული. ეს საკითხი 

დღემდე აქტუალურია ქართული მედიისთვის და მის გამოსასწორებლად 

საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა სპეციალური მეთოდიკით ტრენინგების, 

სემინარების, მიზანმიმართული ღონისძიებების დაგეგმვა საერთაშორისო 

სპეციალისტების მონაწილეობით;  

 90-იანი წლების მედიის კიდევ ერთი და ძალზე მნიშვნელოვანი 

ნაკლი იყო საერთაშორისო არენაზე შეუღწევლობა, უცხოურ მედიასთან 

კონტაქტების სრული უქონლობა, ინფორმაციული იზოლაცია, რითაც ასევე 

კარგად ისარგებლეს დაპირისპირებული მხარის საინფორმაციო 

საშუალებებმა. მოწინააღმდეგის პროპაგანდისტულ მანქანას კონფლიქტის 

დაწყებისთანავე,  საერთაშორისო საზოგადოების ცნობიერების   სათავისოდ 

ფორმირებაზე გადაჰქონდა აქცენტი. სხვა საკითხია, რამდენად ექცეოდა 

უცხოური მედია კონფლიქტში ჩართული მესამე მხარის გავლენის ქვეშ, 

თუმცა ცხადია, რომ  იქ, დასავლეთში, ქართული მხარის პოზიცია 

უიმედოდ ფერმკრთალი და სუსტი იყო. მეტიც, არ მიმდინარეობდა 

მუშაობა იმ უცხოელ ჟურნალისტებთანაც კი, რომლებიც ქართულ-აფხაზურ 

და ქართულ-ოსურ კონფლიქტებზე მასალებს თავიანთი გამოცემებისთვის 

ამზადებდნენ. ამ მხრივ, თანამედროვე ეპოქაში მდგომარეობა შედარებით 

საიმედოა, რადგან არსებულ ეტაპზე ქართული მედია, ასე თუ ისე, 

გამოჩნდა საერთაშორისო მედია-ბაზარზე, თუმცა წარსულის გამოცდილება 

და დაპირისპირებული მესამე მხარის პროპაგანდისტული მექანიზმის 

სიმძლავრეები ცხადყოფს, რომ ქართულ ინფორმაციას მაინც საგრძნობლად  

უჭირს საერთაშორისო ინსტიტუციებსა და საზოგადოებაში გზის გაკვლევა. 

საჭიროა სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ 

ერთობლივი პოლიტიკის შემუშავება კონფლიქტების წინა პერიოდში და 
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მათი მიმდინარეობისას სახელმწიფოებრივი ინტერესების შემცველი 

საინფორმაციო ომის  წარმართვის შესახებ.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენდა: 

1. „ჟურნალისტი ქალები და შეიარაღებული ეთნოკონფლიქტები“, 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი“-3,  სტუ, 

თბილისი, 23 ოქტომბერი, 2015. 

 

დისერტაციის თემაზე სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის 

ქართული ფილოლოგიისა და მედიატექნოლოგიების დეპარტამენტის 

საგამოცდო კომისიაში დაცულია სამი  კოლოქვიუმი და ორი სემინარი. 

1. შეიარაღებული კონფლიქტი (აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი) და 

მედია (04.07.2014); 

2. ქართული მედიის ფუნქცია პოსტსაბჭოთა საომარ დაპირისპირებათა 

პირობებში (16.02.2016). 

კოლოკვიურმები 

1. ქართული ჟურნალისტიკის როლი 1990-იანი წლების 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენების ფონზე (16.02.2015) 

2. კონფლიქტების ასახვის თავისებურებანი ბეჭდურ მედიაში 

(10.07.2015). 

3. საქართველოს რეგიონები – აფხაზეთი და სამაჩაბლო – ისტორია და 

პოსტსაბჭოთა ვითარება (04.07.2014) 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

ავტორის სამეცნიერო შრომებში: 

1. საქართველოს რეგიონები – აფხაზეთი და სამაჩაბლო (ისტორია და 

პოსტსაბჭოთა ვითარება), ჟურნალისტური ძიებანი, XIV, თბ., 2012, გვ. 58-65; 

2. საქართველოში შეიარაღებული კონფლიქტების ასახვის თავისე-

ბურებანი რესპუბლიკურ ბეჭდურ მედიაში, ჟურნალისტური ძიებანი, XV, 

თბ., 2015; 

3. მედია და კონფლიქტი -  სტუ-ს  სამეცნიერო ჟურნალი  „განათლება“ 

#3 (14) , 2015. 


