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Abstract 

The doctoral thesis discusses the challenges to the security of the state, which 

come from both foreign countries and also exist within the country. Raising public 

awareness about the function / responsibilities of the special services will help the 

public to contribute to the establishment of a strong security system in the country, 

which in itself implies participation in building a successful state. The public should 

be made aware of the challenges facing the country, prepare for the impending 

threats and provide information on preventive measures, defining the role of the 

community. Without mobilizing good public opinion on issues of national 

importance, it is difficult for a state to succeed in political, economic, military, or 

other matters. 

The topic discusses the reason for the success or development delay of the 

state, the society and public opinion on the issues of organization and functioning of 

the state. The paper also discusses the specifics of the activities of the special 

services, the methods and means used to carry out the tasks of intelligence 

importance, to achieve results, which are actively used by the special services to 

manipulate public opinion. In many countries of the world, the unity of public 

opinion created and developed strong institutions of the state, therefore, in the early 

period and even today, the field of interest of foreign special services is to create 

favorable public sentiments in the target countries. Therefore, civil society should be 

prepared to deal with the challenges facing the country, which at different times are 

different depending on the ongoing processes in the region. 

Threats of national importance are systematically assessed by the relevant 

structures of the state, which carry them out within their authority. Threats arise 

from political, economic, cultural, or other changes in the world and in the region. 

To achieve a specific goal, the opposing party actively and effectively uses the 

production of information propaganda. After analyzing the security challenges posed 

by the state, it is imperative that the public be dosed to inform the public to take its 

share of responsibility for the security of the country and help its country not to fall 

under the influence of a disinformation campaign against its national security. 

To influence public opinion, foreign special services actively use the media to 

spread disinformation campaigns. The study clearly identifies the methods of 

"hybrid warfare", where one of the most important methods of combat is considered 

to be the production of disinformation propaganda. In the modern world, war 

between states is invisible, without armed confrontation. During the "hybrid war" 

there are no territorial borders, the line of war is virtually erased, in this war every 

citizen of the country is represented as a soldier and the media is influenced by 

public opinion. Foreign special services are also very active in using intelligence 

methods to persuade individuals carrying intelligence in the country. The study 
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presents as understandable as possible the methods of operation of special services 

(intelligence / counterintelligence), both within the country and abroad. In order to 

take preventive measures to address the security challenges facing the state, the 

paper provides preventive recommendations, with examples of countries with strong 

foreign security systems. 

With regard to security issues, the state should ensure the coordinated work of 

public structures and the civil sector. The paper discusses the threats posed by the 

Russian Federation in the region, the methods of operation of their country's special 

services and the intelligence tasks of disinformation propaganda. The study focuses 

on the Russia-Ukraine war of 2022 and the production of pre-war disinformation 

propaganda by Russia. In connection with the methods of work of the Russian 

special services, on the example of Ukraine, there are parallels with Georgia, 

expressed by the methods of "hybrid warfare", one of the main means of which is to 

conduct disinformation campaigns on national and state issues using Internet and 

TV media. 

Due to national security against the disinformation campaign, it is necessary to 

create regulations at the legislative level, which will make it necessary for the media 

to verify and process information properly. In case of deliberate dissemination of 

false information, the public should be provided with real, fact-based information 

using the same media. The media, together with the state and civil society, should 

also ensure the organization of "good propaganda" for the sake of national security, 

which will significantly reduce the threats to the state. Regarding the challenges of 

national importance facing the state, it is desirable for the adolescent generation of 

the society to receive dosed information in schools and higher education 

institutions. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

ნაშრომი ეხება სახელმწიფოს წინაშე არსებულ და პოტენციურ 

საფრთხეებს, რომლის ინსპირირებაც ხდება სამოქალაქო საზოგადოების მიერ 

გათვითცნობიერებლად, თუ გაუთვითცნობიერებლად. ყოველივე აღნიშ-

ნულს მთავარ პრობლემად ნაშრომში განხილულია საზოგადოებაში დაბალი 

ცნობიერება ერეოვნული და სახელმწიფო მნიშვენელობის საფრთხეების, 

საზოგადოების მნიშვნელობის და პასუხისმგებლობის შესახებ. საზოგადო-

ებრივი აზრის პოლარიზება მთავარ სამიზნეს წარმოადგენს უცხო ქვეყნის 

სპეციალური სამსახურებისთვის. 
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თემის აქტუალობა - უძველესი პერიოდიდან დღემდე სახელ-

მწიფოებრივი ინტერესების საზიანო ქმედებების ორგანიზება, დაზიანებას 

დაქვემდებარებული სახელმწიფოების  საზოგადოების და საზოგადოებრივი 

განწყობის მობილიზების ფონზე მიმდინარეობს. მათი წარმატებული 

განხორციელების მნიშვნელოვან პირობას, დაზიანებას დაქვემდებარებული 

ქვეყნისა და უცხო სახელმწიფოების საზოგადოების სამიზნე ჯგუფებად 

სწორად დაყოფისა და შესაბამისი ზეგავლენის მაინსპირირებელი, საინფორ-

მაციო ომის მნიშვნელოვანი შემადგენლის - პროპაგანდის წარმოება განაპი-

რობებს. 

გამოდის, რომ ორგანიზატორი სახელმწიფოს მხრიდან დაზიანებას 

დაქვემდებარებული ქვეყნის საზიანო საქმიანობის განხორციელება საზოგა-

დოების აქტიური მონაწილეობის გარეშე წარმოუდგენელია.  

სწორედ კონკრეტული სახელმწიფო(ები)ს საზოგადოება გვევლინება 

საინფორმაციო ომის ზემოქმედების ობიექტად და სწორედ საზოგადოებას 

ეკისრება მნიშვნელოვანი როლი აქტიური მონაწილეობა მიიღოს კონკრეტუ-

ლი სახელმწიფოსადმი, თუ საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი მიმარ-

თული დამაზიანებელი ქმედებების ნეიტრალიზებისთვის. 

ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე ქართული სახელმწიფოებ-

რივი  ინტერესების საზიანო საზოგადოებრივი აზრის დროული გამოვლე-

ნისა და აღკვეთის/საწინააღმდეგო რეაგირების ორგანიზების კუთხით 

მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს:   

 საკვლევი მიმართულებით ქართული სამეცნიერო ლიტერატურის 

სიმწირე. ძირითადად ვხვდებით სამეცნიერო სტატიებს, ხოლო მონოგრაფი-

ებსა თუ სადისერტაციო ნაშრომებში საზოგადოება და საზოგადოებრივი აზრი, 

როგორც უცხო ქვეყნების სადაზვერვო ზეგავლენის და მასთან საზოგადოების 

მხრიდან სათანადო რეაგირების მეთოდოლოგია განზოგადოებული/ჩამოყა-

ლიბებული არ არის;  

 საქართველოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, ქართული 

სახელმწიფოებრივი ინტერესის დამაზიანებელი საზოგადოებრივი აზრის 

მიმართულებების ირგვლივ შესაბამისი კლასიფიკატორის არარსებობა. მისი 

გამოკვეთა მნიშვნელოვან როლს ითამაშებდა დამაზიანებელი პროპაგანდის 
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საწინააღმდეგოდ, ქმედებათა იდენტიფიცირებისა და მსგავსების დროული 

გამოკვეთის მიმართულებით. 

საკვლევი მიმართულებით ნაშრომის შექმნა ხელსაყრელ პირობას 

შექმნის საზოგადოების საგანმანათლებლო, ეროვნული უსაფრთხოების 

შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლებაში, სტაბილური ოპერატიული 

ვითარების შენარჩუნება-გამყარების, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგე-

ნის, მასობრივი არეულობისა და სამოქალაქო ომის თავიდან აცილების 

თვალსაზრისით. 

კვლევის ძირითადი მიზანი - ჩვენ მიერ შერჩეული თემა მიზნად ისახავს 

საზოგადოების და საზოგადოებრივი განწყობის მობილიზების ფონზე 

წარმოვადგინოთ სახელმწიფოებში კონსტიტუციურ წყობილებაზე ძალადობ-

რივი და არა ძალადობრივი ზემოქმედების შედეგები, მოსალოდნელი 

პრობლემების ანალიზი და შეფასება შემდეგი საკითხებიდან გამომდინარე: 

1. ანტისახელმწიფოებრივი საზოგადოებრივი აზრიდან მომდინარე 

საფრთხეები; 

2. ქვეყნების უსაფრთხოების საკითხები. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობა სახელმწიფო უსაფრთხოების და ქვეყნის განვითარების საკით-

ხებში, ასევე სპეცსამსახურების როლი ეროვნულ უსაფრთხოებასა და 

სამოქალაქო საზოგადოების უსაფრთხოებაში. 

საკვლევი კითხვები 

1. საზოგადოების როლის განსაზღვრა სახელმწიფო უსაფრთხოების 

პროცესში; 

2. უცხო ქვეყნების მონაწილეობა დაზვერვის ობიექტი სახელმწიფოს 

პოლიტიკურ პროცესებში; 

3. საზოგადოების ჩართულობა სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანი-

ზების საკითხებში; 

4. მექანიზმები უცხო ქვეყნების სადაზვერვო ზეგავლენისა და 

შეღწევადობის თავიდან ასაცილებლად. 
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კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები - ნაშრომი 

პრობლემას აანალიზებს საზოგადოების უსაფრთხოების, ეროვნული და 

სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების, ქვეყნის განვითარებისა და 

დემოკრატიის პრინციპების საფუძველზე. ჩატარებული იქნა შედარებითი 

თეორიული ანალიზი კვლევის მეცნიერული სიზუსტისთვის.  

კვლევის მეთოდები - დისერტაციაში ზოგად მეცნიერულ მეთოდებთან 

ერთად გამოყენებულ იქნა კვლევის თვისებრივი და სამაგიდო მეთოდები.  

ჩატარებულ კვლევაში არსებული საგანი კომპლექსური ხასიათისაა, რაც 

ნიშნავს, რომ კვლევა რამდენიმე მეთოდზე დაყრდნობით ჩატარდა (მისი 

სირთულიდან გამომდინარე), კერძოდ, კი: 

1. ჩაღრმავებული ინტერვიუები  - საქართველოს უსაფრთხოების 

სამსახურში და დაზვერვის სამსახურში მუშაობის გამოცდილების მქონე 

სპეციალისტებთან, ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით კვლევებით 

დაკავებულ ორგანიზაციებთან და სხვა სპეციალისტებთან;  

2. ფოკუსჯგუფები - სამიზნე პოპულაციად შეირჩა საზოგადოების 

სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი: ახალგაზრდები, სტუდენტები, 

საშუალო ასაკის, ხანში შესული ადამიანები, განსხვავებული პროფესიის, 

სოციალური ფენის, რელიგიური მრწამსისა და ეთნიკური ჯგუფების 

წარმომადგენლები. ასევე იმ პროფესიული ჯგუფების, ინსტიტუციების 

წარმომადგენლები, რომლებიც გავლენას ახდენენ დამოკიდებულებების 

ჩამოყალიბებაზე ან წარმოადგენენ დაინტერესებულ მხარეებს (სპეცსამ-

სახურების თანამშრომლები, მედია, ექსპერტები და არასამთავრობო სექტორი 

და სხვ.); 

3. სამაგიდო კვლევა - გაანალიზდა ქართული და უცხოური სადაზვერვო 

სამსახურების ღია წყარობეში წარმოდგენილი ანგარიშები, უცხოური 

კვლევები, მედიის და სხვა დოკუმენტაციის ანალიზი და მონაცემთა 

ინტერპრეტირება; შესაბამისი ონლაინ სივრცეების აუდიტი;  სისტემურ-

სტრუქტურული ანალიზი; საზოგადოებრივი აზრის არსებული კვლევები, 

კერძოდ, ინსტიტუების შეფასების მიმართულება და ეროვნული მნიშვნე-
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ლობის პრობლემური საკითხები; სადაზვერვო საქმიანობის ონლაინ 

რეპუტაციის შესწავლა/ანალიზი. 

სადისერტაციო ნაშრომის სიახლე - ნაშრომის სიახლეს წარმოადგენს 

ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების შესახებ, საზოგადოებრვი აზრის 

პოლარიზებასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხი,  რომლებიც 

წარმოდგენილია ახლებური ხედვით და შემუშავებულია შემდეგნაირად: 

1. კვლევის შედეგად დავადგინეთ სპეცსამსახურების მუშაობის 

ტრადიციულ და თანამედროვე მეთოდების შესახებ საზოგადოების 

მომზადებისა და ინფორმირების აუცილებლობა; 

2. შევისწავლეთ და განვსაზღვრეთ სამოქალაქო საზოგადოების როლი 

სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში; 

3. შევისწავლეთ და განვსაზღვრეთ საზოგადოებრივი აზრის მნიშვნე-

ლობა, როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო, 

სამეცნიერო-ტექნიკური და ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე მადესტა-

ბილიზებული საშუალება; 

4. გავაანალიზეთ და დავადგინეთ საზოგადოებრივი აზრის 

მობილობის ისეთი პროცესები, რომელიც გათვლილია საზოგადო-

ების დემორალიზაციაზე (ტერორისტული ჯგუფები, კრიმინალური 

სამყაროს გამოყენება და სხვ.); 

5. შევისწავლეთ და განვსაზღვრეთ მედია საშუალებების გამოყენებით 

საზოგადოებრივი აზრის პოლარიზებით გამოწვეული ეროვნული 

მნიშვნელობის საფრთხეები. 

ნაშრომის თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა - იგი შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას, როგორც დამხმარე მასალა შესაბამისი პროფილის 

დისციპლინების ათვისებისას. კერძოდ კი, ის გამოადგება შესაბამისი 

სპეციალობის ნებისმიერ მეცნიერს თუ ანალიტიკოსს;   

ნაშრომს აქვს პერსპექტივა, გახდეს სალექციო კურსისათვის გამოსაყე-

ნებელი მნიშვნელოვანი მასალა; 

ნაშრომში გამოკვეთილია კლასიფიკატორები სადაზვერვო სამსახურე-

ბის საქმიანობის მეთოდების, ხერხების, დამაზიანებელი შედეგების შესახებ. 
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კვლევის შედეგების თეორიული და პრაქტიკული რეკომენდაციების 

გამოყენებას შეძლებენ ამ სფეროში ჩართული ადამიანები, სტუდენტები, 

მეცნიერები პრობლემის შესწავლით დაინტერესებული სახელმწიფო 

სტრუქტურები, საკანონმდებლო ხელისუფლება, სათანადო კანონმდებ-

ლობის შემუშავებისათვის ან ცვლილებების შეტანისათვის. სპეცამსახუ-

რებისათვის ნაშრომი გახდება მნიშვნელოვანი გასაზიარებელი დოკუმენტი, 

ოპერატიულ საქმიანობასა და სამეცნიერო კვლევების მიმართულებით. 

სადისერტაციო ნაშრომის ამოცანები - თემის დამუშავებისას ჩვენ მიერ 

დასახული ამოცანები გამოხატავს ქმედებას, რომელიც დასახული მიზნების 

მიღწევას ემსახურება და მოიცავს: 

1. საზოგადოებრივი აზრის როლი სახელმწიფო მმართველობით 

პროცესში და ახალი საფრთხის შემცველი გამოწვევები; 

2. საზოგადოებრივი აზრის ზემოქმედებით დემოკრატიისა და დემოკ-

რატიული ინსტიტუტების დაზიანება;  

3. კიბერსივრცის როლი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე და 

მისგან მომდინარე საფრთხეები; 

4. დაზვერვის როლი საზოგადოებრივი განწყობის ფორმირებაზე 

ახალი გეოპოლოტიკური წესრიგის პირობებში; 

5. კონტრსადაზვერვო საქმიანობაში საზოგადოებრივი აზრის მნიშვნე-

ლობა; 

6. საზოგადოებრივი აზრის როლი თანამედროვე კონფლიქტების საკი-

თხებში. 

კვლევის საგანს წარმოადგენს უცხო სახელმწიფოთა სპეცსამსახურების 

ქმედებების გაანალიზება დაზვერვის ობიექტი სახელმწიფოს საზოგადოება-

ზე და ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა - სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 

150 გვერდისგან, რომელიც შეიცავს 3 თავს, 12 ქვეთავს და დასკვნას. 

ნაშრომის შინაარსი შემდეგნაირია: 

შინაარსი; 

შესავალი; 

ლიტერატურის მიმოხილვა.  
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კვლევა, შედეგები და მათი განსჯა; 

თავი 1 საზოგადოებრვი აზრის როლი სახელმწიფო მმართველობაში;  

1.1 საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება;  

1.2 სახელმწიფო, როგორც სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო უზრუნ-

ველყოფის სეგმენტი;  

თავი 2. სპეცსამსახურების მიერ საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების  

ეფექტური მეთოდები;  

2.1 პროპაგანდა, როგორც საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების იარა-

ღი;  

2.2 დეზინფორმაციისა და ყალბი ამბების გავლენა საზოგადოებრივ 

აზრზე;  

2.3  საინფორმაციო ომი ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ;  

2.4 ჰიბრიდული ომი;  

2.5 რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაზე ზემოქმედების ბერკეტები;  

2.6 სპეციალური სამსახურების მიერ გავლენის მოპოვება პირზე, ან 

პირთა ჯგუფზე; 

თავი 3. უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებიდან მომდინარე საფრთხეების 

განეიტრალების საშუალებები;  

3.1 სპეცსამსახურების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის 

შესწავლა;  

3.2 საზოგადოებაში სახელმწიფო მნიშვნელობის საფრთხეების შეფასე-

ბის უნარების განვითარება;  

3.3 საზოგადოების ინფორმირება ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვე-

ვებთან დაკავშირებით;              

3.4 სახელმწიფოს მიერ მედია მონიტორინგის რეგულაცია დეზინფორ-

მაციასთან დაკავშირებით და „კარგი პროპაგანდის“ წარმოება;  

დასკვნა;  

გამოყენებული ლიტერატურა.  
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში მიმოხილულია საკვლევი თემის ძირითადი 

ასპექტები და გამოწვევები, კერძოდ განხილულია საზოგადოების 

მნიშვნელობა ეროვნული მნიშვნელობის საფრთხეებთან დაკავშირებით და 

უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებიდან მომდინარე საფრთხეების განეიტრა-

ლების საშუალებები. 

ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით 

გამოყენებული საინფორმაციო წყაროების ანალიზს, რომლებიც სადისერ-

ტაციო თემაზე მუშაობის პროცესში იქნა გამოყენებული, განხილულია 

გამოყენებული ლიტერატურის შინაარსის მნშვნელობა კვლევაზე მსჯელობის 

პროცესში. 

ნაშრომის პირველი თავი (ორი ქვეთავით) ეთმობა საზოგადოების 

მნიშვნელობას სახელმწიფოს მოწყობისა და მართვის საკითხებში. 

დემოკრატიულ, განვითარებულ ქვეყნებში, სახელმწიფო უსმენს და 

იზიარების თავისი მოქალაქეების ინტერესს მნიშვნელოვან საკითხებთან 

დაკავშირებით. სახელმწიფოში გარკვეულ პოლიტიკურ, თუ სხვა ეროვნული 

მნიშვნელობის პროცესებში ჩარევის მიზნით, უცხო ქვეყნის სპეციალური 

სამსახურები საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებენ, რათა სამოქალაქო 

საზოგადოების ზეგავლენით ქვეყნები აიძულონ ეროვნული უსაფრთხოების 

დამაზიანებელი ნაბიჯები გადადგან. მსოფლიოში მრავალი ქვეყნის 

მაგალითს ვიცნობთ, როცა სახელმწიფო კონსტიტუციური წყობილების 

შეცვლის წინაპირობად, სწორედ საზოგადოებრივ აზრზე უცხო ქვეყნის 

სპეცსამსახურების გავლენა იქცა.  

საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში დიდ როლს ასრულებს პრესა, 

ტელევიზია და ინტერნეტ საინფორმაციო პლატფორმა. გავლენას ახდენს 

როგორც სახელმწიფო მმართველობით პროცესებზე, ასევე პოლიტიკურ დღის 

წესრიგზე, მნიშვნელოვანი როლი აქვს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს 

პროგრესულ განვითარებაში. მედია საშუალებების წარმომადგენლები 

განსაზღვრავენ, როგორ და რა ფორმით მოახდინონონ ფაქტებისა და მოვლე-

ნების საზოგადოებისთვის მიწოდება.  მედიის როლი განისაზღვრება იმით, 
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თუ როგორ და რამდენად შეუძლია ჩაწვდეს და გააანალიზოს მიმდინარე 

პროცესები. შესაბამისად, სათანადო ცოდნის არარსებობის/ნაკლებობის 

შემთხვევაში მათი მხრიდან არსებობს დეზინფორმაციული ნაკადის 

გავრცობის, შესაბამისად სახელმწიფო ინტერესის დაზიანების საფრთხე.  

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები მრავალ ფუნქციას ასრულებენ: 

საზოგადოების ინფორმირება, განათლება, რეკლამირება, გართობა, დისკრე-

დიტაცია, კომპრომენტაცია, შიშის, პანიკის, ანტისახელისუფლებო განწყობის, 

რელიგიურ, ეთნიკურ და კუთხურ ნიადაგზე კონფლიქტების ინსპირირება 

და სხვა, რომელთა შორის ჩამონათვალის მნიშვნელოვანი ნაწილი სადაზვერ-

ვო სამსახურის გამოსაყენებელი მეთოდებთან თანხვედრაშია. საკითხი 

აქტუალურია იმ კუთხითაც, რომ შესაბამისი საზოგადოებრივი აზრის 

ფორმირება სადაზვერვო სამსახურის მიერ განსახორციელებე-

ლი/განხორციელებული საქმიანობის წარმატებას მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს და ეს მიმართულებაც სათანადო განსწავლის პროცესების 

გარეშე სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვან საფრთხეებს 

შეიცავს. საზოგადოების განწყობებზე მასმედიის როლს კიდევ უფრო 

აქტუალურს ხდის კიბერსივრცის მასშტაბების ზრდა. მსოფლიო მასშტაბით 

ინტერნეტს დაახლოებით 3.5 მილიარდი მომხმარებელი ჰყავს, რომლებიც 

ინფორმაციის მნიშვნელოვან ნაწილს სწორედ ინტერნეტის საშუალებით 

იღებენ, რაც მათ ცნობიერებაზე არსებითად მოქმედებს.  

აღნიშნული ციფრობრივი მონაცემების ანალიზით შეიძლება დავას-

კვნათ, რომ დაინტერესებული ქვეყნის სპეცმსახურების მიერ დაზვერვის 

ობიექტ სახელმწიფოში და საერთაშორისო არენაზე კონკრეტულ სახელ-

მწიფოსთან მიმართებით უმოკლეს პერიოდში შეუძლია შექმნას ისეთი აზრი, 

რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობი-

ლების ძალადობრივ რღვევას. მსოფლიოში მომხდარი რევოლუციების 

თვალსაჩინო მაგალითია ე. წ. „არაბული გაზაფხული“, სადაც საზოგადოების 

მობილიზების მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო თანამედროვე საშუალე-

ბები, პირველ რიგში, ინტერნეტი და სოციალური მედია. 
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საინფორმაციო წყაროები მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ქართული 

სახელმწიფოს განვითარებაში, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის დაშლის 

შემდეგ, როდესაც საქართველოში აქტიური პოლიტიკური პროცესები 

ვითარდებოდა. საზოგადოება, რომლის ინფორმირებულობაც კომუნიკაციის 

სხვადასხვა საშუალებით ხორციელდება რამდენიმე სუბიექტებად იყოფა. 

ესენია: მასა, პუბლიკა და აუდიტორია. 

„მასა“ არის საზოგადოების ის ჯგუფი, რომელიც იღებს ნებისმიერ 

ინფორმაციას, მიუხედავად შინაარსისა. რადგან „მასა“ არ არის 

დაინტერესებული ინფორმაციის სიღრმისეული შინაარსით, რის გამოც 

ადვილად ექცევა ინფორმაციის ზეგავლენის ქვეშ. საზოგადოებრივ ჯგუფებს 

შორის სპეცსამსახურებისთვის „მასა“ შედარებით ყველაზე ადვილად 

მოწყვლადი ჯგუფია. 

„მასისგან“ განსხვავებით „პუბლიკას“ ინფორმაციის მიღების დროს 

მეტად ჩამოყალიბებული ინტერესები აქვს, შესაბამისად სხვადასხვა საინ-

ფორმაციო წყაროს მეშვეობით, მოსმენილ/წაკითხული ინფორმაციის 

ფილტრაციას ახდენს. „პუბლიკა“ აქტიურად არის ჩართული, როგორც 

საკუთარი ინტერესების გატარებში, ისე საზოგადოებრივი ინტერესების 

დაცვაში, რაც ამცირებს იმის შანსს, რომ ადვილად მოექცევა სუბიექტი 

სახელმწიფოს სადაზვერვო ზეგავლენის ქვეშ. 

საზოგადოებრივი ჯგუფები „პუბლიკა“ და „აუდიტორია“ შინარსობ-

რივად ერთმანეთის მსგავსია. „აუდიტორიას“ მიეკუთვნებიან ისეთი 

ადამიანები, რომლებიც ინფორმაციის მოსაძიებლად თვითონ ცდილობენ 

სხვადასახვა მედია და ინტერნეტ საინფორმაციო საშუალებებით მოიპოვონ 

უტყუარი ინფორმაცია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სუბიექტი სახელმწი-

ფოს სადაზვერვო ინტერესების გატარების მიზნით, საზოგადოება და 

საზოგადოების კონკრეტული ჯგუფები წარმოადგენენ სადაზვერვო 

ობიექტებს, რომლებზეც სისტემატიურად ხორციელდება დეზინფორმაციის 

გავრცელების მეთოდებით კონკრეტული მიზნების მიღწევა. საზოგადოებ-

რივი აზრის სწრაფ და მასშტაბურ ფორმირებაზე, შეგვიძლია გამოვკვეთოთ 

ის მნიშვნელოვანი ობიექტები, რომლის მეშვეობითაც დაინტერესებული 
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სახელმწიფო სპეცსამსახურების ორგანიზებით მიაღწევს მნიშვნელოვან 

შედეგს. ეს მიმართულებებია: ტელევიზია, რადიო, კინო, პრესა, მხატვრული  

და სამეცნიერო ლიტერატურა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები, 

ტრეინინგები/სწავლებები. 

მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებით ინფორმაციის მიწოდება 

აქტუალურია მიზნობრივი აუდიტორიისათვის, რათა დაკმაყოფილდეს მათი 

მოთხოვნილებები და მისწრაფებები, ან ინსპირირებული იქნან ისინი. 

მიუხედავად იმისა, რომ აუდიტორიას აქვს ყველაზე კარგი შესაძლებლობა 

გაფილტროს ინფორმაციული ნაკადები და მიიღოს მის ინტერესთა სფეროზე 

დამყარებული მონაცემები, აღნიშნული საზოგადოებრივი ჯგუფი სადაზვერ-

ვო ზეგავლენისათვის მნიშვნელოვანი სეგმენტია. მოწყვლადი მასისთვის 

ტელევიზიის საშუალებით ხდება სადაზვერვო ინფორმაციის შენიღბულად 

მიწოდება, ისე, რომ ისინი ვერც სწვდებიან და დროთა განმავლობაში 

უნებლიეთ ხდებიან კონკრეტული პროპაგანდის მსხვერპლები და 

გამავრცელებლები.  

1.2 სამოქალაქო განათლება ძლიერი საზოგადოების აუცილებელი 

პირობაა, რომელიც აცნობს მოქალაქეებს დემოკრატიული საზოგადოებისა და 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საფუძვლებს. მოქალაქე იღებს მონაწილე-

ობას ქვეყანაში საზოგადოებრივი და სამართლებრივი რეგულაციების 

შემოღებაში. სახელმწიფოებში, სადაც ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხი 

სავალალოა, გამარტივებულია ამ სახელმწიფოსა და ხელისუფლების 

კომპრომეტაციის და დესტაბილიზაციის პროცესი. სახელმწიფოს კონსტიტუ-

ციური წყობილების ძალადობრივი დამხობის, დაზვერვის ობიექტი 

სახელმწიფოს საზოგადოების დემორალიზაციის მიზნით სადაზვერვო 

სამსახურები აქტიურად იყენებენ სადაზვერვო პროპაგანდას და ამ მეთოდის 

მნიშვნელოვან ქვემეთოდს - სადაზვერვო დეზინფორმაციას. ამ მიმართუ-

ლებით გამორჩეულია რუსეთის ფედერაციის ქმედებები საქართველოს 

წინააღმდეგ, რომლის დროსაც გამოყენებულია „ჰიბრიდული ომის“ 

ინსტრუმენტები.  
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 აღნიშნული პროცესების ანალიზი გვაძლევს საშუალებას დასკვნისათვის, 

რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს აღმშენებლობა სახელმწიფო მმართვე-

ლობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვალეობაა, რომლის დაცვა 

სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო ორგანიზებით უნდა განხორციელდეს. 

ადამიანი, ქვეყნის კონსტიტუციით და სხვა კანონების შესაბამისად მოქალაქე-

ობის მიღებით კისრულობს ვალდებულებებს სახელმწიფოს მიმართ 

(გადაიხადოს გადასახადები, იმსახუროს სახელმწიფო შეიარაღებულ ძალებში 

და სხვ.). თავის მხრივ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას დაიცვას თავისი 

მოქალაქის უფლებები ნებისმიერი ხელყოფისაგან ქვეყნის შინაგანი თუ 

გარეგანი საფრთხეებისგან. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე სამოქალაქო 

საზოგადოების და ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელია 

სათანადო ცოდნის არსებობა, რაც ძალადობრივ ანტისახელმწიფოებრივ 

ქმედებებში ჩართვის გამორიცხვის ხელსაყრელი პირობაცაა.  

დემოკრატიულ სახელმწიფოში მმართველობის ბალანსის დასაცავად 

პოლიტიკური ძალაუფლება გადანაწილებულია საკანონმდებლო, აღმასრუ-

ლებელ და სასამართლო ხელისუფლებას შორის, სადაც მოქმედებს ურთიერთ 

კონტროლის მექნიზმი და უფლებამოსილების განხორცილებაში დამოუკი-

დებელი არიან. ამ რგოლებს შორის კოორდინაციის მოშლა სადაზვერვო 

აქტივობების შედეგად დამდგარ ნიშნებზე მიანიშნებს. თითოეული მათგანის 

საქმიანობის სფეროში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ სადაზვერვო 

პოზიციების შექმნამ შესაძლოა გამოიწვევს ქვეყნის სწორი პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, სამხედრო კურსიდან გადახვევა. აღნიშნული, შექმნილი 

პოზიციებიდან სადაზვერვო საქმიანობის შესაბამისი მეთოდების გამოყენე-

ბით საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება გაცილებით მარტივად მისაღწევია. 

პოლიტიკურ, თუ ეკონომიკურ ჩიხში (სადაზვერვო ქმედებების ნიშნების 

შემცველი ქმედებებით) ხელოვნურად შესული სახელმწიფო, იმავე 

პოლიტიკური გუნდის საშუალებით ეძებს საუკეთესო გამოსავალს, რომელიც 

არის მტრულად განწყობილი სახელმწიფო სადაზვევრო სამსახურების 

ინტერესების შესაბამისი. სახელმწიფოში არსებული პოლიტიკური, თუ 

ეკონომიკური კრიზისის შემთხვევაში, დაინტერესებული მედიასაშუალები 
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ინფორმაციას შედარებით მძიმე ფორმით აშუქებენ, რათა საზოგადოებრივი 

აზრის ფორმირება სადაზვერვო ინტერესების შესაბამისად მოხდეს. 

ნაშრომის მეორე თავი (ექვსი ქვეთავით) მოიცავს სპეცსამსახურების 

მიერ საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების მეთოდებს და განმარტავს მის 

მნიშვნელობას სახელმწიფო მოწყობის საკითხებში. მასების განწყობით 

მანიპულირება მხოლოდ მე-20 ან 21-ე საუკუნის პრობლემა არ არის, თუმცა 

პროპაგანდის მასშტაბები და საშუალებები, რასაც ამჟამად სპეცსამსახურები 

იყენებენ გავლენის მოპოვებით დაინტერესებული ქვეყნების საზოგადოებებ-

ზე ზემოქმედებისთვის, არასდროს ყოფილა უფრო დახვეწილი და 

მრავალფეროვანი. ბოლო რამდენიმე წელია, საქართველოს სპეციალური 

სამსახურები თავიანთ ანგარიშებში, რომელსაც საქართველოს პარლამენტს 

წარუდგენენ, ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად საქართველოში რუსული 

პროპაგანდის გავლენასა და მასშტაბს ასახელებენ.  

2.1 ედუარდ ბერნეისი პროპაგანდის ბუნებას განიხილავს როგორც 

საზოგადოების ფიქრებისა და სურვილების ფორმულირებისა და კონტრო-

ლის მექანიზმს. იგი აღნიშნავს, რომ ფართომასშტაბიანი პროპაგანდა 

პირველად ამერიკის შეერთაბული შტატების ხელისუფლებამ ამერიკელი 

ხალხის თვალში ნაცისტური გერმანიის „დემონიზებისთვის“ გამოიყენა. 

თავის ნაშრომში, ბერნეისი ამტკიცებს, რომ მასების ორგანიზებული 

ჩვევებისა თუ შეხედულებების „შეგნებული და ჭკვიანური მანიპულაცია 

არის დემოკრატიული საზოგადოების განუყრელი და უმნიშვნელოვანესი 

ნაწილი. ხოლო ისინი, ვინც მართავენ ხალხს ამ უხილავი მექანიზმით, არიან 

კიდეც ქვეყნის ნამდვილი მმართველი ძალა“. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

პროპაგანდა, მხოლოდ ცუდს არ ნიშნავს და ის მხოლოდ ასეთი არ შეიძლება 

იყოს. პროპაგანდა იარაღია და მხოლოდ მფლობელის ნებაზეა დამოკიდე-

ბული, რა მიზნებით გამოიყენებს მას. კარგი, სწორი პროპაგანდა ქვეყნის 

ინტერესების გაძლიერებას და მნიშვნელოვანი თემების გარშემო საზოგადო--

ების  კონსოლიდაციას შეიძლება მოემსახუროს, მაშინ როცა ის ასევე მძლავრი 

იარაღია სპეცსამსახურების ხელში, გავლენის მოპოვებით დაინტერესებულ 

ქვეყნებზე ზეგავლენის მოსახდენად. 
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2.2 ყალბი ახალი ამბებისა და დეზინფორმაციის საშუალებით, 

პროპაგანდის მწარმოებლებს აქვთ პოტენციალი მოახდინონ საზოგადო-

ებრივი აზრის პოლარიზება, ხელი შეუწყონ ძალადობის, ექსტრემიზმისა და 

სიძულვილის ენის გაღვივებას და სხვ.  

არსებობს ორი სახის ყალბი ახალი ამბავი: 

1. ამბავი, რომელიც სრულად გამოგონიალია; 

2. ამბავი, სადაც ფაქტების ნაწილი ნამდვილია, მაგრამ მთლიანობაში 

ყალბია.  

ყალბი ამბების მიზანია, მკითხველი დაარწმუნოს გარკვეულ 

პოლიტიკურ ან იდეოლოგიურ მოსაზრებებში. ამერიკის შეერთებული 

შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისა და ამავე წელს ბრიტანეთში 

ჩატარებული რეფერენდუმის ანალიზი ცხადყოფს, რომ რუსული სპეცსამ-

სახურები იყენებდნენ „რეფლექსური მართვისისა და კონტროლის თეორიას“, 

რომლის თანახმადაც, მათი დავალებით მოქმედი ტროლებისა და ბოტების 

მიზანი არ იყო სოციალური ჯგუფის ქცევის შეცვლა. ისინი არ მუშაობდნენ 

იმისათვის, რომ პოზიცია შეეცვალა ამომრჩეველს, ან გადაერწმუნებინათ 

ისინი. პირიქით, საზოგადოებრივ ჯგუფებს ყველანაირ „საჭირო“ ინფორმა-

ციას და მეტ ყალბ არგუმენტს აწვდიდნენ იმ პოზიციის გასამყარებლად, 

რისიც სჯეროდათ. ,,რანდის" თეორიის მიხედვით, მთავარია ადამიანებს 

შორის მოხდეს პოლარიზება და შეიქმნას დაძაბული, კონფლიქტური გარემო. 

სპეცსამსახურები წინასწარ შესწავლილ იდეოლოგიურად დაყოფილ 

ჯგუფებს, სოციალურ ქსელებში ტროლებისა და ბოტების საშუალებით 

აწვდიან მათთვისა და მხოლოდ მათთვის საინტერესო ყალბ ამბებს, რათა 

გაუმძაფრონ შეხედულებები მათთვის პრობლემატურ და განსაკუთრებით 

სენსიტიურ საკითხებზე. ამ თეორიის მიხედვით, საზოგადოების წევრები 

უნებლიედ თავად ხდებიან პროპაგანდის მსახურები  - რადგან მათთვის 

მისაღებ ყალბ ახალ ამბავს, რომელიც მათ პოზიციებს ამყარებს, ავტომატუ-

რად აზიარებენ სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე, კამათის 

დროს არგუმენტებად იშველიებენ და გავრცელებას ხელს უწყობენ. იმავე 

მოდელმა წარმატებით იმუშავა „ბრექსითის“ შემთხვევაშიც.  საზოგადოების 
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გახლეჩისთვის, რუსულმა სპეცსამსახურებმა დიდი ბრიტანეთის 2016 წლის 

რეფერენდუმის შემთხვევაში, რამდენიმე სენსიტიური თემა გამოიყენეს. 

მათგან უმთავრესი კი მიგრაციის საკითხი იყო. 

2.3 რუსული სპეცსამსახურები პროპაგანდისტული ზეგავლენის 

მოსახდენად თემებსა და მიმართულებებს სამიზნე ქვეყნების სპეციფიკის 

მიხედვით არჩევენ. საქართველო, რუსული სადაზვერვო სამსახურებისთვის 

ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დამუშავებული თემაა. სადისერტაციო ნაშრომში 

ერთ-ერთ მაგალითად არის მოყვანილი რუსეთის მიერ წარმოებული  

საინფორმაციო ომი ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ. 

2.4 სამხედრო თეორეტიკოსები ომების ე. წ. ოთხ თაობას გამოყოფენ. მათ 

შორის, ჩვენთვის საინტერესოა მეოთხე თაობის ომი - იგივე „ჰიბრიდული 

ომი“, ან „შეუზღუდავი ომი“, სადაც არ არსებობს მკაფიო ბრძოლის ხაზი, არ 

არსებობს წესი ან აკრძალვა, ყველაფერი დასაშვებია, წაშლილია ზღვარი ომსა 

და პოლიტიკას, ჯარისკაცსა და სამოქალაქოს, ბრძოლის ველსა და 

ყოველდღიურობას შორის. 

ჰიბრიდული ომის მსგავსად, შეუზღუდავი ომის კონცეფცია 

გულისხმობს ყველა იმ საშუალების ერთდროულ გამოყენებას რასაც 

ჰიბრიდული ომების დღეს არსებული თეორია მოიცავს. ქუაო ლიანგი 

აღნიშნავს, რომ  „შეუზღუდავი ომის“ პირველი წესია -  „არ არსებობს 

არანაირი წესი, არაფერია აკრძალული“. ბრძოლის მთავარ სამიზნეს გონება 

წარმოადგენს. შესაბამისად, თანამედროვე სამხედრო ოპერაციებში დომინან-

ტური ადგილი საინფორმაციო და ფსიქოლოგიურ ომს ეთმობა.  

2.5 კონკრეტულ ქვეთავზე მუშაობა მიმდინარეობდა 2022 წლის 24 

თებერვალს რუსეთის მიერ უკრაინაში სამხედრო აგრესიის დაწყებამდე და 

განხილულია რუსეთის ჰიბრიდული ომი უკრაინის წინააღმდეგ. 

დედამიწის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თანაუგრძნობს 

უკრაინელთა ბრძოლას დამპყრობლის წინააღმდეგ. უკრაინის საომარი 

პროპაგანდა მიმართულია საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზებისკენ. 

უკრაინისგან განსხვავებით, რუსეთის საინფორმაციო პროპაგანდა სრული 

იზოლაციონიზმისკენაა მიმართული. რუსული საინფორმაციო საშუალებები 
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მხოლოდ საკუთარი მოსახლეობის დასარწმუნებლად იბრძვიან და 

დაუღალავად ამტკიცებენ რომ „სპეციალური სამხედრო ოპერაცია“ 

წარმატებით მიმდინარეობს და რომ მშვიდობიან მოსახლეობას არავინ ერჩის.  

უკრაინის მსგავსად, რუსეთი საქართველოსთან მიმართებაშიც 

პოლიტიკის საწარმოებლად ზეწოლის მრავალ ბერკეტს იყენებს (მასმედია, 

პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, პოლიტიკური პარტიები, ეკლესია, კონფლიქ-

ტური რეგიონები და ა. შ). აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს უკრაინის და დასავლური სახელმწი-

ფოების გამოცდილება და რუსულ ჰიბრიდულ საფრთხეებთან საბრძოლ-

ველად შეიმუშავოს შესაბამისი პოლიტიკა. 

2.6 კონკრეტულ პირზე, ან პირთა ჯგუფზე გავლენის მოპოვებას, 

სპეციალური სამსახურები გადმობირებას უწოდებენ. გადმობირების 

მეთოდები რამდენიმენაირია და ყველა მათგანის მიზანია ობიექტ 

სახელმწიფოში სადაზვერვო მნიშვნელობის საკითხებთან დაკავშირებით 

ინფორმაციით უზრუნველყოფა. სპეცსამსახურების ძირითად  საქმიანობას 

ობიექტ სახელმწიფოში არსებული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო, 

და სხვა რიგ საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოპოვება წარმოად-

გენს. სპეცსამსახურების მუშაობის მეთოდები მრავალნაირია, დაწყებული 

ინდივიდუალური პიროვნებების გადმობირებით (სამოქალაქო საზოგადოე-

ბის აქტიური პირები, კონკრეტული დარგის ექსპერტები, განათლებული და 

პერსეპქტიული ახალგაზრდები, პოლიტიკურად მნიშვენელოვანი პირები და 

ა. შ.), ისე სამოქალაქო საზოგადოებაში აზრის პოლარიზებით. აგენტები არიან 

პირები, რომლებიც სპეცსამსახურების საქმიანობაში აღქმული არიან, 

როგორც საიდუმლო თანამშრომლები. ობიექტ სახელმწიფოში აგენტურული 

ქსელის შექმნა წარმოადგენს უცხო ქვეყნის სპეცსმსახურების მთავარ მიზანს. 

დისერტაციის მესამე თავი (ოთხი ქვეთავი) მოიცავს ეროვნული 

მნიშვნელობის არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებთან გამკლავების 

პრევენციულ საშუალებებს. აღნიშნულ თავში განხილულია მეთოდები და 

საშუალები, თუ როგორ შეიძლება ავირიდოთ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახუ-

რების მიერ საზოგადოებრივი აზრის პოლარიზება. განხილულია საზოგა-
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დოების ინფორმირების მნიშვნელობა დაზვრევის და კონტრდაზვერვის 

საქმიანობის ღია მეთოდების შესახებ, ასევე კვლევის შედეგები, რომელიც 

ჩატარდა ფოკუსჯგუფებში და ჩაღრმავებული ინტერვიუების ფორმატით. 

3.1 კვლევამ გვაჩვენა, რომ სპეციალური სამსახურების მუშაობის 

სპეციფიკის შესახებ, სამოქალაქო საზოგადოებაში ცნობიერება დაბალია. 

საზოგადოებისთვის ტაბუ დადებული თემაა სპეცსამსახურების საქმიანობა, 

მისი შინაარსი და მასშტაბები. საზოგადოება სპეცსამსახურებს, ისევე როგორც 

კრიმინალურ პოლიციას, აღიქვამს როგორც საფრთხეს და ცდილობს მათთან 

შეხება ნაკლებად ჰქონდეს.  

კვლევისას დარგის სპეციალისტებმა აღნიშნეს, რომ თუკი სამოქალაქო 

საზოგადოება ქვეყნის წინაში არსებული საფრთხეების შესახებ 

მაქსიმალურად ინფორმირებული იქნება, ის ძლიერ დასაყრდენად იქცევა 

ქვეყნისა და სპეცსამსახურებისთვის გარედან მომდინარე საფრთხეებთან 

გამკლავებისას, მსგავსად კანადის, ისრაელის და სხვა უსაფრთხოების 

კუთხით განვითარებული ქვეყნებისა.  

საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არ იციან რა უფლებამო-

სილებით სარგებლობენ თავის ქვეყნის სპეცსამსახურები ქვეყნის 

უსაფრთხოების მიმართულებით. ნაკლებად არიან ინფორმირებული ასევე 

საჯარო მოხეელები და მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომ-

ლებიც, რომელთა სამსახურებრივი ფუნქციები იკვეთება სპეცსამსახურების 

საქმიანობის პროცესში და ვერ გარკვეულან, სად მთავრდება ერთი უწყების 

და იწყება მეორე უწყების მუშაობის არეალი. აღნიშნული ხაზს უსვამს 

ქვეყნის უსაფრთხოების წინაშე მდგარი ამოცანების გამკლავების უუნარო-

ბას/შეუძლებლობას. ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია საზოგადო-

ების ინფორმირებულობა, როგორც საკუთარი, ისე უცხო ქვეყნის 

სპეცსამსახურების საქმიანობის შესახებ. სამოქალაქო საზოგადოების 

პოზიტიურ დამოკიდებულებასა და ნდობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის 

სპეცსამსახურების წარმატებული საქმიანობისთვის. ნდობას და პოზიტიურ 

დამოკიდებულებას კი ქმნის სპეცსამსახურების მუშაობის მნიშვნელობისა და 

სპეციფიკის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება და საზოგადოების 
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ინფორმირებულობა ქვეყნის წინაში არსებულ საფრთხეებთან და მათთან 

გამკლავების საშუალებებთან დაკავშირებით. 

კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ საზოგადოება ადვილად ექცევა 

უცხო ქვეყნის სპესამსახურების მიერ ორგანიზებული პროპაგანდის 

გავლენის ქვეშ. დღევანდელ რეალობაში მეტად აქტუალურია სოციალური 

მედია საშუალებების გამოყენებით პროპაგანდის წარმოება, რომლის 

კონტროლის მექანიზმიც ბევრად რთულია სახელმწიფოს მიერ და ადვილად 

ხელმისაწვდომია უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურებისთვის. კვლევამ 

გვიჩვენა, რომ საზოგადოებაში არ არის გააზრებული ეროვნული მნიშვნე-

ლობის საფრთხეები, რომელიც მრავალი მხრიდან მომდინარეობს და 

ნაკლებად უკავშირდება ქვეყნის დაპყრობას ტანკებით და სამხედრო 

ტექნიკით. უცხო ქვეყნის სპესამსახურების აქტიური მუშაობის შედეგია, რომ 

სამოქალაქო საზოგადოება არ არის სწორად ინფორმირებული ეროვნული 

მნიშვნელობის საკითხებთან  დაკავშირებით, შესაბამისად ნაკლებად ხედავან 

თავიანთ ადგილს ქვეყნის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველ-

ყოფის მიმართულებით. 

3.2 საშუალო განათლების მიღების დროს ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს მოსწავლის სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარებაზე. 

სასურველია განათლების სამინისტროს მხრიდან შემუშავდეს პროგრამა, 

მოსწავლის სახელმწიფო მნიშვნელობის საფრთხეების შეფასების უნარების 

განვითარების მიმართულებით. აღნიშნული უნარების განვითარება 

გულისხმობს მოსწავლისთვის ინფორმაციის სწორად მიწოდებას სახელმწი-

ფო სტრუქტურების ფუნქცია-მოვალეობებზე, რაც გარკვეულწილად 

უზრუნველყოფის მისი უფლებების/მოვალეობების შესახებ ცოდნას, 

დაეხმარება პროფესიის არჩევაში და დაინახავს საზოგადოების როლს 

სახელმწიფო განვითარების და უსაფრთხოების საკითხებში. სახელმწიფო 

უსაფრთხოების მნიშვნელოვან გამოწვევებთან დაკავშირებით სპეციალური 

დარგის ექსპერტები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები ყველა ასაკის 

საზოგადოებაში ინფორმაციის და რეკომენდაციების მიწოდებით, კონკრეტუ-

ლი საფრთხის დროს თუ როგორ უნდა მოიქცნენ. ტერორიზმთან ფსიქოლო-
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გიური ომის პირობებში, ისრაელში ხშირია ტერორიზმის ექსპერტების 

ვიზიტები სასაწავლო დაწესებულებებში და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 

მოსწავლეებზე მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩატარება. 

სახელმწიფო მნიშვენლობის საფრთხეებთან დაკავშირებით, დეტალური 

ინფორმაციის მიწოდება უნდა მოხდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო 

სასწავლებლებშიც. სასწავლო კურსში განხილული უნდა იყოს ძალოვანი 

სტრუქტურების საქმიანობის როლი სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებ-

თან და ეროვნული სახელმწიფებრივი უსაფრთხოების ზოგადი საკითხები, 

საზოგადოების მნიშვნელობა სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებთან 

დაკავშირებით და სხვა საზოგადოებრივი აზრის სწორად ჩამოყალიბე-

ბისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. 

კვლევის პროცესში გამოჩნდა, არა თუ სტუდენტების, საზოგადოების 

ზრდასრული წევრების უმრავლესობა არ არის ინფორმირებული სახელმწი-

ფოს წინაშე არსებულ საფრთხეებთან დაკავშირებით, ასევე არ იციან, როგორ 

და რა მეთოდებით ხდებიან უნებლიეთ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების 

იარაღი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. 

სახელმწიფოს წინაშე მდგარი გამოწვევების პრევენციის კუთხით დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ინფორმირებულობასა და საჭიროებისამებრ, სახელმწიფო სტრუქტურებთან 

კოორდინირებულ მუშაობას. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს 

არასამთავრობო სექტორის ჩართულობას ქვეყნის წინაშე არსებულ 

საფრთხეებთან გამკლავებასა და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის 

კონკრეტული მიმართულებით ერთობლივი გეგმის შემუშავებაში. კერძოდ, 

დეზინფორმაციის ზეგავლენით საზოგადოებრივი აზრის პოლარიზების 

წინააღმდეგ კოორდინირებულ მუშაობაში. სახელმწიფოსთან ერთად, 

საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო სექტორის 

ჩართულობა ე. წ. კარგი პროპაგანდის წარმოებაში დეზინფორმაციასთან 

ბრძოლისა და პრევენციის ერთ-ერთი საუკეთესო იარაღია. 

ძლიერი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია 

დემოკრატიული ინსტიტუტების სტაბილური განვითარება, რაც გამოიხატება 
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საჯარო სტრუქტურებში მომუშავე თანამშრომლების და მენეჯერული 

რგოლის სტაბილური სამუშაო გარემოს შექმნასა და ინსტიტუციური 

მეხსიერების ხელშეწყობაში. ასეთ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის სადაზვერვო 

სამსახურების მიერ რთულია მოახდინონ გავლენის მოპოვებ იქ მომუშავე 

თანამშრომლებზე. სახელმწიფო ინსტიტუტებში თანამშრომელთა ხშირი 

ცვლა ხელს უწყობს უცხო ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურებს მათთვის 

საინტერესო სტუქტურაში დანიშნონ მათი გავლენის ქვეშ მყოფი პირები, 

რომლებიც მათ სადაზვერვო ამოცანების შესრულებაში მნიშვნელოვან 

ფუნქციას შეასრულებენ.  

ქეყანაში არსებული საფრთხეების შემჩნევა და მისი ანალიზი ყველა 

პროფესიის ადამიანს არ შეუძლია. სახელმწიფოს განვითარებისთვის და 

უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია ყველა დარგის სპეციალისტმა, მათ მიერ 

შემჩნეული და გამოკვეთილი სახელმწიფო მნიშვნელობის ფაქტები/გარემოე-

ბები გაუზიარონ სხვა უწყებებს და სამოქალაქო სექტორს, კოორდინირებულ 

რეჟიმში (საიდმულოების რეჟიმის დაცვით). სახელმწიფოს წინაშე არსებული 

გამოწვევების და საფრთხეების შეფასება ევალებათ ქვეყნის სპეცსამსახურებს 

თავიანთი ფუნქცია/მოვალეობის ფარგლებში. სპეცსამსხურმა უნდა უზრუნ-

ველყოს სახელმწიფო მნიშვნელობის საფრთხესთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის დროული მოპოვება, მისი შეფასება, ანალიზი და ქვეყნის 

პირველი პერებისთვის მიწოდება, რასთან დაკავშირებითაც უნდა 

შემუშავდეს დროში გაწერილი გეგმა კონკრეტული საფრთხის განეიტრალე-

ბასთან დაკავშირებით. საფრთხიდან გამომდინარე, სამოქმედო გეგმა 

შეიძლება გაწერილი იყოს მოკლე ან გრძელ პერიოდზე. საჭიროებისამებრ 

გეგმის მიხედვით მოხდეს სხვა საჯარო სტრუქტურებთან კოორდინირებული 

მუშაობა. საფრთხის მნიშვნელობიდან და მტერი ქვეყნის სპეცსამსახურების 

მუშაობის მეთოდებიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს „კარგი პროპაგანდის“ 

წარმოება ტრადიციული და სოციალური მედიის საშუალებებით. 

3.3 ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, სასურველია, მოხდეს 

საზოგადოების ინფორმირებულობა საქართველოს სპეცსამსახურების, დაზ-

ვერვის და კონტრდაზვერვის საქმიანობასთან დაკავშირებით. სპეცსამსა-
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ხურების საქმიანობის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოება 

რეკომენდებულია აღნიშნული სპეცსამსახურების საზოგადოებასთან ურთი-

ერთობის დეპარტემენტებმა განახორციელონ. სპეცსამსახურებში მუშაობა 

უნდა იყოს მომხიბვლელი მომავალი თაობისთვის, ხოლო  ის, ვისაც არ სურს 

იქ მუშაობა, აუცილებელია პატივს სცემდეს ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის 

„პირველი ხაზის“ წარმომადგენლებს. ამ ამოცანის განსახორციელებლად, 

შესაძლებელია საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ცნობიერების ასამაღ-

ლებელი კამპანიების წარმოება. მაგალითისთვის, ისეთი სპეციალური 

სივრცის შექმნა, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატების „ჯაშუშთა 

მუზეუმი“ ვაშინგტონში, რომელიც მომავალ თაობას საინტერესო 

გამოფენების, ვორქშოფების, შეხვედრების, ლექციებისა და სხვა ფორმატებში 

უყვება დაზვერვის თანამშრომლის რთული, საინტერესო და საპატიო 

საქმიანობის შესახებ.  

საზოგადოების ჩართულობა თავისი ქვეყნის დაზვერვისა და კონტრ-

დაზვერვის (შენიშვნა: აღნიშნული სპეცსამსახურები მუშაობენ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებზე, რომლებიც მოქმედებენ თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ, ან 

პირებზე რომელთა გამოყენება შეიძლება თავისი ქვეყნის ეროვნული 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად) საქმიანობაში უფრო ეფექტურს გახდის 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემას. დაეხმარო შენი ქვეყნის 

სპეცსამსახურს, ნიშნავს, დაეხმარო შენი ქვეყნის უსაფრთხოებას რეგიონში, 

ხელი შეუწყო შენი ქვეყნის განვითარებას და ძლიერ სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბებას, მსგავსად ისრაელის, კანადის, ამერიკის შეერთებული 

შტატების და სხვა ძლიერი სახელმწიფოებისა. ამის მიღწევა ადვილი 

შესაძლებელი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებას ექნება სწორი 

მიდგომები,  ინფორმაცია სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევების 

თაობაზე და ამ გამოწვევებთან საბრძოლველად სახელმწიფო სპეცსამ-

სახურების საქმიანობის უფლებამოსილებების შესახებ. სამოქალაქო საზოგა-

დოება ერთიანი უნდა იყოს სახელმწიფოსთან განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც 21-ე საუკუნეში ბრძოლის ველი არ გადის გეოგრაფიულ 
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ტერიტორიებზე და ჯარისკაცებზე, როდესაც ჰიბრიდული ომი 

მიმდინარეობს ყველგან და საზღვრები არ არსებობს.  

3.4 მედიის წარმომადგენლების მაღალი პროფესიონალიზმი 

განისაზღვრება იმით, თუ როგორ და რამდენად შეუძლია ჩაწვდეს და 

გაანალიზოს მიმდინარე პროცესები. შესაბამისად, სათანადო ცოდნის 

ნაკლებობის შემთხვევაში არსებობს შეცდომით ცრუ ინფორმაციის 

გავრცელების საშიშროება, რაც საფრთხეს უქმნის სახელმწიფო ინტერესებს. 

როდესაც არ არსებობს პასუხისმგებლობის განცდა ცრუ ინფორმაციის 

გავრცელებაზე, შესაბამისად არ ხდება ინფორმაციის სიღრმისეული 

შესწავლა. აღნიშნული სფეროს რეგულაციის არ არსებობა კიდევ უფრო 

ათამამებთ ტელევიზიის ხელმძღვანელებს და სხვადასხვა მიზეზით აძლევენ 

დაკვეთას თავიანთ თანამშრომლებს მიზანმიმართულად მოამზადონ ცრუ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით სიუჟეტები და მოახდინონ მისი გავრცელება. 

მასმედიის მუშაობის ეს სტილი იზიდავს უცხო ქვეყნის სპეციალური 

სამსახურებს, რომლებიც ცდილობენ გავლენა მოიპოვონ ამ თუ იმ 

ტელევიზიაში. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში კი დიდი როლი აქვს 

სოციალურ და ტელე-მედია საშუალებებს, აღნიშნული პლატფორმა 

მნიშვნელოვნად მოქმედებს პოლიტიკურ დღის წესრიგზე. 

მედია არ არის მხოლოდ საინფორმაციო ამბების გამავრცელებლი. 

ტელესერიალები, მურტფილმები, სახალისო გადაცემები და ა. შ. ასევე 

წარმოადგენს სადაზვერვო ინტერესს. აქ მეტად შეუმჩნევლად და 

უმტიკვნეულოდ ხდება საზოგადოებრივი აზრის პოლარიზება, კონკრეტული 

ქვეყნის მიმართ დადებითი, თუ უარყოფითი გავლენის შესაქმნელად.  

 

დ ა ს კ ვ ნ ა 

სადოქტორო ნაშორმში განხილულია საზოგადოების როლი 

სახელმწიფოს წინაშე არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებთან დაკავში-

რებით. რა მეთოდებით მოქმედებენ უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურები 

ობიექტი ქვეყნის წინააღმდეგ პოლიტიკური, ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური, 

სამეცნიერო, სამხედრო-ტექნიკური თუ კულტურული მიმართულებით. 
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ნაშრომში განხილულია „ჰიბრიდული ომისთვის“ დამახასიათებელი 

კომპლექსური შეტევები დაზვერვის სამსახურების მიერ; განხილულია 

სპეცსამსახურების მუშაობის მეთოდიკა საზოგადოებრივ აზრზე 

ზემოქმედების მოსახდენად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტია ქვეყნაში 

პოლიტიკური თუ სხვა პროცესების წარსამართად.  

მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით საზოგადოებრივი  

აზრის ფორმირება სახელმწიფოს მმართველობითი პროცესის უსაფრთხო-

ებისათვის მნიშვნელოვანია. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებე-ბით 

სახელმწიფო ინტერესების საზიანო ისეთი პროცესების ინსპირირებაა 

შესაძლებელი, როგორიცაა: პირის/ინსტიტუციის/პროცესის და ა. შ. დისკრე-

დიტაცია, კომპრომენტაცია, შიშის, პანკის, ანტისახელისუფლებო განწყობის, 

რელიგიურ, ეთნიკურ და კუთხურ ნიადაგზე კონფლიქტების ინსპირირება 

და სხვა. ყველა ეს პროცესი დაზვერვის ობიექტ სახელმწიფოში 

დესტაბილიზაციის, ე. ი. ეროვნულ უსაფრთხოებაზე დამაზიანებელი 

ზემოქმედების მაპროვოცირებელი საშუალებაა. 

აღნიშნული მსჯელობით მივდივართ დასკვნამდე, რომ საზოგადოების 

გარეშე არ არსებობს სახელმწიფო, ხოლო ძლიერი სახელმწიფოს არსებობა და 

განვითარება დამოკიდებულია სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე საზოგადო-

ებაზე. 

წარმოვადგინეთ რა, ხელისუფლების და სახელმწიფოს არსი და მიზანი, 

ხელისუფლების მიერ სახელმწიფოს მმართველობით პროცესში ქვეყნის 

წინაშე მდგარი გამოწვევები, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სხვა მნიშვნელოვან 

პროცესებთან ერთად სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო აქტივობებითა და 

სამეცნიერო სრულყოფით უნდა განხორციელდეს ქვეყნის საშინაო და 

საგარეო პოლიტიკის წარმოება. შესაბამისად, საქართველოს კონსტიტუციის 

პრეამბულაში მოცემული ჩანაწერის გათვალისწინებით, მოქალქის 

უფლებების დაცვით გამარტივდება ქვეყნის მიზნებისა და ამოცანების 

შესრულება. 

მასმედიის განვითარებასთან ერთად განვითარდა და დაიხვეწა 

პროპაგანდის მეთოდები და საშუალებები. სოციალური ქსელები, ელექტრო-
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ნული მედიის შედარებით ყველაზე ახალი, თუმცა თავისი გავლენით 

ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღია პროპაგანდის მწარმოებელი სამსახურების 

ხელში. სწორედ სოციალურმა ქსელებმა გახადეს ყველაზე თვალსაჩინო 

კოლექტიური ქცევის თეორეტიკოსებისა და პროპაგანდის ფუძემდებლების 

მიგნებები - მასის ქცევის შეცვლა შესაძლებელია სენსიტიური თემების 

მანიპულირებით, გაღიზიანებით, დაშინებით და სხვ, სწორად დაგეგმილი 

პროპაგანდის სხვადასხვა ხერხის გამოყენებით. 

ნაშრომში მოყვანილია რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საქართვე-

ლოში ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ წარმოებული საინფორმაციო-

ფსიქოლოგიური კამპანიის მაგალითი, მხოლოდ ერთი კონკრეტული თემის 

შესახებ. ცხადია, ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, რასაც რუსული 

პროპაგანდა საქართველოს და მისი ინტერესების საზიანოდ იყენებს. ამ 

შემთხვევის მსგავსად, საქართველო ხშირად ხდება რუსეთის მხრიდან 

ჰიბრიდული შეტევის მსხვერპლი, რისგან თავდაცვაც დღეს ჩვენი ქვეყნის 

უსაფრთხოების სამსახურების უპირველესი გამოწვევაა. 

შეჯამების სახით უნდა ითქვას, რომ საქართველოსთვის განსაკუთ-

რებით საყურადღებო და საინტერესოა ის მიდგომები, რომელსაც რუსეთი 

იყენებს როგორც დასავლეთის წინააღმდეგ, ისე აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნების წინააღმდეგ. კრემლი არ ცდილობს გამარჯვებას, ის ცდილობს 

სამიზნე ქვეყანა დაასუსტოს ისე, რომ მის გარდა მოგებული არავინ დარჩეს. 

დღეს იმ ქვეყანის წინააღმდე, რომელზეც გავლენის მოპოვება სურთ,  უცხო 

ქვეყნის სპეცსამსახურები უფრო „დახვეწილი“ მეთოდებით მუშაობენ. 

თანამედროვე საინფორმაციო საშუალებებსა და მის განუზომლად დიდ 

გავლენაზე უკვე ვისაუბრეთ, თუმცა ასევე აღნიშვნის ღირსია გამოცდილი 

მეთოდი - აგენტურული ქსელი, რაც ქვეყნებში პოლიტიკური პროცესებსა და 

საზოგადოებრივი აზრზე ზემოქმედების კარგ საშუალებათ ითვლება. 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ საზოგადოებაში არ არის გააზრებული 

ეროვნული მნიშვნელობის საფრთხეები, რომელიც მრავალი მხრიდან 

მომდინარეობს და ნაკლებად უკავშირდება ქვეყნის დაპყრობას ტანკებითა და 

სამხედრო ტექნიკით. ისეთი მნიშვნელოვანი მტერი, როგორიც რუსეთის 
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პოლიტიკური ხელისუფლებაა, საქართველოსთან მიმართებაში დღეს უკვე 

აღარ ცდილობს სამხედრო ომის წარმოებას. იგი ცდილობს საქართველო 

დაასუსტოს ეკონომიკურად და პოლიტიკურად, დეზინფორმაციით და 

ყალბი ამბებით იმოქმედოს საზოგადოებრივ განწყობებზე და მოსახლეობის 

თვალში გამოჩნდეს ერთადერთი გზად -  ქვეყნის სტაბილური განვითარების. 

ყოველივე ამის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი იარაღია საზოგადოების 

სწორი ინფორმირებულობა და განათლება, მათ შორის სპეცსამსახურების 

საქმიანობის შესახებ; დეზინფორმაციის და ყალბი ამბების მიმართ 

კრიტიკული დამოკიდებულება; სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობის 

სწორი გააზრება; სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და სხვ. 

რეკომენდაცია - ეროვნული მნიშვნელობის საფრთხეებთან გამკლავების 

საკითხები ბევრნაირია, მთავარია მოხდეს საფრთხის სწორი შეფასება და 

შემდეგ კოორდინირებული მუშაობა სასურველი შედეგის მისაღწევად. 

სადოქტორო ნაშრომში განხილული სახელმწიფოს უსაფრთხოების 

გამოწვევების წინაშე არსებულ საკითხებში, სადაც უცხო ქვეყნის 

სპეცსამსახურების მთავარი სამიზნე ობიექტი არის სამოქალაქო საზოგადო-

ება, გასატარებული პრევენციული ღონისძიებების საფუძველზე რეკომენ-

დებულია სახელმწიფოს და საზოგადოების მხრიდან მოხდეს შემდეგი 

ნაბიჯების გადადგმა: 

 საშუალო განათლების საფეხურზე შემუშავდეს პროგრამა, რომელიც 

დაეხმარება მოსწავლეებს სახელმწიფო მნიშვნელობის საფრთხეების 

შეფასების უნარის განვითარებაში. აღნიშნული უნარების განვითარება 

გულისხმობს მოსწავლისთვის ინფორმაციის სწორად მიწოდებას 

სახელმწიფო სტრუქტურების ფუნქცია-მოვალეობებზე; 

 სკოლის დამამთავრებელ კლასებში ჩატარდეს ღია გაკვეთილები 

სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით და სპეცსამსა-

ხურების საქმიანობის შესახებ, მსგავსად ისრაელის სახელმწიფოში 

არსებული მრავალწლიანი პრაქტიკისა; 

 სახელმწიფოს წინაშე მდგარ გამოწვევებთან დაკავშირებით პრევენციის 

კუთხით რეკომენდებულია სახელმწიფოს მხრიდან არასამთავრობო 
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ორგანიზაციების ინფორმირებულობა და საჭიროების შემთხვევაში 

სახელმწიფო სტრუქტურებთან კოორდინირებული მუშაობა; 

 პრევენციის ერთ-ერთ საუკეთესო იარაღს წარმოადგენს „კარგი 

პროპაგანდის“ წარმოება. კარგი პროპაგანდა ქვეყნის ინტერესების 

გაძლიერებას და მნიშვნელოვანი თემების გარშემო საზოგადოების  

კონსოლიდაციას შეუწყობს ხელს. სახელმწიფომ და სამოქალაქო სექტორმა 

კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით კოორდინირებულად უზრუნველ-

ყოს „კარგი პროპაგანდის“ წარმოება, რომელიც მიმართული იქნება 

საზოგადოებრივი აზრის სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად ინფორ-

მირებისკენ; 

 სახელმწიფოს წინაშე არსებული საფრთხეების შეფასება სპეცსამსახურების 

მიერ უნდა განხორციელდეს დროულად, რაც დაუყოვნებლივ ეცობებათ 

ქვეყნის პირველ პირებს, რათა შემუშავდეს დროში გაწერილი გეგმა 

კონკრეტულ საფრთხესთან დაკავშირებით. საჭიროების შემთხვევაში 

გეგმის მიხედვით მოხდეს სხვა საჯარო სტრუქტურებთან კოორდინი-

რებული მუშაობა;  

 სახელმწიფო და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე განზრახ ცრუ 

ინფორმაციის გავრცელების საწინააღმდეგოდ, მოხდეს საზოგადოები-

სთვის სანდო და სწორი ინფორმაციის მიწოდება, იმავე საინფორმაციო 

საშუალებების გამოყნებით; 

 არასმთავრო ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსებაც ხორციელდება 

საზღვარგარეთიდან, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ, ადგილობრივმა 

სპეცსამსახურებმა უნდა განახორციელონ მათი საქმიანობის სიღრმისეული 

შესწავლა. საეჭვო გარემოების არსებობის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 

უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან მათ კავშირებს, დაუყოვნებლივ 

შეეზღუდოთ საქმიანობის უფლება და ორგანიზაციის დამფუძნებლების 

მიმართ გატარდეს კანონით დადგენილი ღონისძიებები; 

 ოკუპაციის პირობებში, საზოგადოებასთან კონსენსუსით, შეეზღუდოთ 

მაუწყებლობა იმ ქვეყნების საინფორმაციო საშუალებებს, რომლებიც აწარმოებენ 

განზრახ, ოკუპაციის პირდაპირ ან ირიბ მხარდაჭერას, სახელმწიფოს და 
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სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ დეზინფორმაციულ 

პროპაგანდას, როგორც ეს არაერთმა ევროპულმა ქვეყანამ გააკეთა (საფრანგეთი, 

დიდი ბრიტანეთი, ჰოლანდია და სხვ).  

კვლევის შედეგად შემუშავებული მიგნებები და რეკომენდაციები, 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას საქართველოს სპეციალური სამსახურე-

ბის და მთავრობის მიერ, ქვეყნის უსაფრთხოების მიმართულებით უცხო 

ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი ეროვნული ინტერესების 

დამაზიანებელი ქმედებების იდენტიფიცირების, თავიდან აცილების და 

პრევენციის პოლიტიკის შემუშავებისთვის. ასევე, შესაბამისი სამსახურების 

თანამშრომელთა ტრენირებისა და უმაღლეს სასწავლებლებში სპეციალური 

კურსების წარმართვისას. 

სადოქტორო თემაში განხილული საკითხები ცალ-ცალკე, ცხადია, 

შესწავლის საგანია და მათ შესახებ გვხვდება სხვადასხვა ნაშრომი. ამ თემაში 

ვეცადეთ, დღეისათვის საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების ყველა 

საშუალებისთვის თავი მოგვეყარა და ერთიანი, სისტემური სურათი 

შემოგვეთავაზებინა იმის გასააზრებლად, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა 

აქვს საზოგადოების სიფხიზლეს, სწორ რეაგირებას, განათლებასა და 

რელევანტურ ინფორმაციას, რათა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებმა ქვეყნის 

მოსახლეობა, საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაგეგმილ ოპერაციაში 

მთავარ იარაღად არ გამოიყენონ. 

 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები 

    დოქტორანტურაში სწავლის დებულებით გათვალისწინებული,  

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებების შესახებ დაცულ იქნა სამი 

კოლოკვიუმი:  

1. კოლოკვიუმი: „საზოგადოების როლი სახელმწიფო უსაფრთხოების 

საკითხებში“ (21.02.2021); 

2. კოლოკვიუმი: „საზოგადოების როლი სახელმწიფო უსაფრთხოების 

ორგანიზების საკითხებში“ (10.07.2021); 
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3. კოლოკვიუმი: „სპეცსამსახურების მიერ საზოგადოებრივ აზრზე 

ზემოქმედების ეფექტური მეთოდები“ (23.02.2022). 

 

სადისერტაციო ნაშრომში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები 

ასახულია და გამოქვეყნებულია ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

რეკომენდებულ საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში: 

სტატიები: 

1. ქიმაძე გ., „საზოგადოებრივი აზრის როლი სახელმწიფო 

მმართველობაში, მისი სადაზვერვო ასპექტები“, სამეცნიერო ჟურნალი 

,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“,  

ხელისუფლება და საზოგადოება №2 (58) 2021, გვ. 45-55; 

2. ქიმაძე გ., „ჰიბრიდული ომი, როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების 

მნიშვნელოვანი გამოწვევა“, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და 

საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“,  ხელისუფლება და 

საზოგადოება №1 (61) 2022, გვ. 45-55; 

3. ქიმაძე გ., „დეზინფორმაციისა და ყალბი ამბების გავლენა 

საზოგადოებრივ აზრეზე“, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ №1 (36) 2022, გვ. 126-133; 

 

კონფერენცია: 

1. ქიმაძე გ., „საზოგადოების როლი სახელმწიფო უსაფრთხოების 

საკითხებში“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექ-

ნოლოგიების ფაკულტეტი, ხელისუფლება და საზოგადოება - 2020, XIV 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, 

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 455-459. 


