
კომენტარი

საქართველოს კულტურის ისტორია ათასწლეულებს ითვლის, შესაბამისად, 

ქართველებს  საკმარისი დრო ჰქონდათ იმისათვის, რომ ეროვნული 

იდენტობის ძლიერი ფორმა ჩამოეყალიბებინათ, თუმცა მისი მცირე ზომის 

გათვალისწინებით, საქართველო ნაკლებად არის ცნობილი მისი უშუალო 

რეგიონის საზღვრებს გარეთ. ის ფაქტი, თუ როგორ აღიქვამენ სხვები 

საქართველოს და მის ხალხს, თითქმის ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც 

ის, თუ თავად ქართველები როგორ ხედავენ საკუთარ თავს, განსაკუთრებით 

მაშინ, როდესაც ქვეყანა ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას 

ცდილობს.

გარდა გეოგრაფიული სივრცისა, საქართველო არის ადგილი, სადაც 

ქართველი ხალხი ქმნის იდენტობას. კონსტრუქტივისტი მეცნიერი ფრანკ 

ვილმერი გვახსენებს, რომ  „ეროვნული იდენტობა, რომელიც ეთნიკურ 

იდენტობას მოიცავს, არის ნარატივით შექმნილი“. არსებობს რამდენიმე 

ნარატივი: პირველი, ვინ არის ეს ხალხი, რა როლი აქვს მას კაცობრიობის 

ისტორიაში და რა არის მათი მომავალი? მეორე, ყველა ქვეყანას აქვს 

წარმოდგენა უცხოებზე - იმ ადამიანებზე, რომლებიც ვერ მოხვდნენ 

ეროვნების კოლექტიურ საზღვრებში. მესამე, ყველა ერს აქვს შეცნობილი, თუ 

რას ფიქრობენ სხვა ერები მათზე. 

* დევიდ რიპელი  - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის სტაჟიორი და 
მასარიკის უნივერსიტეტის მაგისტრი, ჩეხეთი

დევიდ რიპელი 

ინგლისურიდან თარგმნა იოსებ ჟორჟოლიანმა

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

კომენტარი / 2017 წლის მარტი
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https://www.amazon.com/Social-Construction-Man-State-War/dp/0415929636
https://www.amazon.com/Social-Construction-Man-State-War/dp/0415929636
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ქართული იდენტობა მნიშვნელოვანია იმის 

ფონზე, რომ ამჟამად საქართველო ევროკავშირთან 

და ევრო-ატლანტიკურ ალიანსთან ინტეგრაციას 

ცდილობს. ვინაიდან საკუთარი თავის აღქმა დიდ 

როლს ასრულებს საგარეო პოლიტიკაში, ასევე 

საჭიროა იმის გაგება, თუ რა წარმოდგენები აქვს 

სხვა ქვეყნის მოსახლეობას საქართველოზე. მეტიც, 

დემოკრატიის პირობებში, საზოგადოებრივი აზრი 

ქმნის ამინდს, რაც გავლენას ახდენს ქვეყნის იმიჯის 

ჩამოყალიბებაზე საზღვარგარეთ. ასე რომ, ისმის 

კითხვა: რას ფიქრობენ სხვები, როგორ აღიქმება 

საქართველო სხვა ქვეყნების პერსპექტივიდან?

ეს ბლოგი არის მცდელობა, წარმოგიდგინოთ 

ჩეხეთის ხედვა საქართველოზე. მიუხედავად 

იმისა, რომ ეს არის ერთი, გლობალურ ჭრილში 

არც თუ ისე მნიშვნელოვანი, ქვეყნის - ჩეხეთის 

- ხედვა, მისი, როგორც  ევროკაშირისა და 

ნატოს წევრი ქვეყნის პოზიცია მნიშვნელოვანია. 

ალბათ, სწორედ ამიტომ არის ფასეული 

გავიგოთ, თუ როგორ ჩანს საქართველო ჩეხეთის 

გადმოსახედიდან.  

სიმართლე რომ ვთქვათ, საქართველოს საკითხი 

არ არის აქტუალური განსახილველი თემა ჩეხეთში 

ისევე, როგორც ჩეხეთის თემა - საქართველოში. 

თუმცა ჩეხური პრესის, ანალიტიკური 

ნაშრომების, სტრარტეგიული დოკუმენტებისა 

და პოლიტიკოსების განცხადებების გაცნობისას 

შემდეგი სამი დისკურსი იკვეთება:  

I. „საქართველო არ არის ალიანსის 

წევრი, მაგრამ მოქმედებს როგორც 

ალიანსის წევრი ქვეყანა“

მიუხედავად ზემოთქმულისა, საქართველომ 

შეძლო ჩეხური პოლიტიკური ისთებლიშმენთის 

გულის მოგება. ხშირად, ჩეხები საქართველოსა 

და რუსეთის დაძაბულ ურთიერთობებს აღიქვამენ 

1968 წელს საბჭოთა კავშირის ჩეხოსლოვაკიაში 

შეჭრის კონტექსტში.

 „ვისგან შეიძლება მოიპოვოს საქართველომ 

ძლიერი მხარდაჭერა თუ არა იმ ქვეყნებისაგან, 

რომლებმაც უშუალოდ გამოსცადეს რუსეთის 

იმპერიალისტური წინამორბედის აგრესია?“, - ეს 

რიტორიკული კითხვა 2008 წელს პარლამენტარმა 

ბოჰუსლავ სობოტკამ დასვა, რომელიც ამჟამად 

ჩეხეთის პრემიერმინისტრია.

მნიშვნელოვანია, „მხარი დავუჭიროთ  და 

მაქსიმალურად ვითანამშრომლოთ  (ისეთ 

ქვეყნებთან, როგორიც საქართველოა) და 

ამგვარად დავაბალანსოთ  ის ეკონომიკური 

წნეხი, რომელსაც რუსეთი მათთან მიმართებით 

იყენებს და ამ გზით აშანტაჟებს მათ“, - თქვა 

ჩეხეთის წარმომადგენელმა ევროპარლამენტში, 

ჟირი პოსპისილმა.

 არსებობს სხვა, მსგავსი მხარდაჭერის 

გამომხატველი გამონათქვამებიც. მიუხედავად 

იმისა, რომ სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე 

მოვლენებს ბევრი ადამიანი არ ადევნებს 

თვალყურს, ჩეხეთში საქართველოსადმი 

სიმბოლური თანაგრძნობა მუდამ იგრძნობა: ჩეხი 

პოლიტიკოსები მტკიცე მხარდაჭერას გამოხატავენ 

საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული 

მთლიანობისა და მისი უფლებისადმი - თავადვე 

განსაზღვროს და აირჩიოს საკუთარი მომავალი.

აღსანიშნავია, რომ ჩეხებსა და ქართველებს 

საერთო სენტიმენტი აერთიანებს, რომელიც 

რუსეთთან ურთიერთობის ცუდ გამოცდილებას 

უკავშირდება, შესაბამისად, ჩეხეთი მხარს 

უჭერს და მიიჩნევს, რომ საქართველომ არ 

უნდა შეანელოს სვლა და გააგრძელოს ევრო-

ატლანიკური ინტეგრაციის კურსი. მართლაც, 

„სტემ“-ის სამსახურის გამოკითხვების შედეგები, 

რომელიც 2008 წელს  ჩატარდა, აჩვენებს, რომ 

აგვისტოს ომის შემდეგ გამოკითხული ჩეხების  42% 

საქართველოსადმი სიმპათიით იყო განწყობილი, 

ხოლო 19%  კი - რუსეთისადმი.

ეს სიმპათიები კიდევ უფრო გაძლიერდა 

ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ჩართულობის 

შედეგად.  ჩეხი პოლიტიკოსებისთვის შეუმჩნეველი 

არ დარჩენილა საქართველოს კონტრიბუცია. 

მადლიერება ღიად გამოხატა ჩეხეთის თავდაცვის 

მინისტრმა, მარტინ სტრობნიკმა, რომელმაც 

განაცხადა: „საქართველო არ არის ალიანსის 

წევრი, მაგრამ მოქმედებს, როგორც ალიანსის 

წევრი ქვეყანა - ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით“. 

მან ასევე დასძინა: „ვერ წარმომიდგენია 

კანდიდატმა ქვეყანამ უფრო მეტი გააკეთოს 

http://www.upress.umn.edu/book-division/books/writing-security
http://www.upress.umn.edu/book-division/books/writing-security
https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=40076
http://blog.aktualne.cz/blogy/bohuslav-sobotka.php?itemid=4354
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vaclav-Havel-je-to-nejlepsi-co-mame-rika-Jiri-Pospisil-A-sdeluje-nepekne-veci-o-Milosi-Zemanovi-a-Vaclavu-Klausovi-352465
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1441179-podle-pruzkumu-sympatizuje-vetsina-cechu-v-kavkazske-krizi-s-gruzii
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-stropnicky:-gruzie-neni-clenem-aliance--ale-chova-se-jako-jeji-clen-112924/


3

ჩეხური ხედვები საქართველოზე: სამი რაკურსი

გაწევრიანებისთვის, ვიდრე საქართველომ.“

თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან 

საქართველოს პრობლემატურმა ურთიერთობამ 

გარკვეული წვლილი შეიტანა საქართველოსათვის 

ჩეხეთის სიმპათიის მოპოვებაში, საქართველოს 

დასავლური ინტეგრაციის სწრაფვაში გარკვეული 

დამაბრკოლებელი გარემოებები მაინც არსებობს.

ჩეხეთი არ ესაზღვრება რუსეთს. ამიტომაც 

რუსეთის სტრატეგიული გავლენა  მკვეთრად არ 

იგრძნობა. იშვიათია, რომ ჩეხურ საზოგადოებაში 

რუსეთი არსებით საშიშროებად აღიქმებოდეს. 

შესაძლოა, ჩეხეთში ფიქრობენ, რომ რუსეთთან 

პრაგმატული ურთიერთობის შენარჩუნება 

ეკონომიკას გააძლიერებს. ასეთი მიდგომის გამო, 

ჩეხეთის მკაცრი ტონი რუსეთთან მიმართებით, 

ზოგჯერ, არადამაჯერებელია. 

ამ ხედვების შედეგია საქართველოს მიმართ 

პრაღის ცვალებადი ტონიც. ყირიმის ანექსიის 

გამო რუსეთზე დაწესებული სანქციების შემდეგ, 

სამწუხაროდ, გაჩნდა აზრი, რომ ჩეხეთმა რუსეთის 

პოზიცია უნდა გაითვალისწინოს.

პარადოქსია, რომ სტროპნიკმა აღიარა, 

რომ „საქართველოს ნატოში გაწევრიანება 

ბევრ კითხვას გააჩენს“, რომლებზე პასუხებიც 

სერიოზულ დისკუსიას საჭიროებს. მიუხედავად 

ამისა, შეიძლება დავასკვნათ, რომ მთლიანობაში 

საქართველო აღიქმება, როგორც სოლიდური 

ქვეყანა: ხანდახან - როგორც პარტნიორი 

საუკეთესო შემთხვევაში, ხოლო როგორც 

პრობლემა - ყველაზე უარეს შემთხვევაში. 

ამას ემატება ის, რომ საქართველოსადმი ამგვარი 

შეხედულება არ არის საფუძველსმოკლებული. 

საქართველოს ყველაზე აქტიური მხარდამჭერიც 

კი, ევროპარლამენტარი - იარომირ სტეტინა 

აკრიტიკებს ქვეყანაში შერჩევითი სამართლისა და 

მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ტენდენციებს.

ვინაიდან ჩეხეთში საქართველოს 

მხარდამჭერები, ძირითადად, ლიბერალ-

დემოკრატიული ყაიდის პოლიტიკოსები არიან, 

დემოკრატიის გზიდან საქართველოს შესაძლო 

გადახვევამ, შესაძლოა, ჩეხური მხარდაჭერა 

მნიშვნელოვნად შეასუსტოს.

„რომ არა რუსული ტანკები, სამხრეთ 

ოსეთისგან არაფერი დარჩებოდა“

ჩეხეთში არსებული მეორე ნარატივის 

მიხედვით რუსეთთან მიდგომა ისევე 

მნიშვნელოვანია, როგორც - საქართველოსთან. 

ამ კატეგორიას განეკუთვნებიან, ძირითადად, 

პრორუსული ძალები, რომლებიც სამხრეთ 

კავკასიას რუსეთის გავლენის არეალად 

მოიაზრებენ. სხვები, უბრალოდ, არ ენდობიან 

იმ ნარატივს, რომ ქართული ლიბერალური 

დემოკრატია თავგანწირვით იცავს თავს 

ავტორიტარული მეზობლისგან.  ამიტომ ეს ხედვა 

საქართველოსადმი ნაკლებად პოზიტიურია და 

ბევრ კრიტიკულ კითხვას მოიცავს საქართველოს 

მთავრობის მიმართ.

ხალხის ამ კატეგორიისთვის კრიტიკა 2008 წლის 

რუსეთ-საქართველოს ომიდან იწყება. ჩეხეთის 

ყოფილმა პრეზიდენტმა, ვაცლავ კლაუსმა, 

რომელიც ხშირად საკამათო აზრებით გამოირჩევა, 

განაცხადა, რომ საქართველოს იმდროინდელ 

ხელისუფლებასაც მიუძღვის გარკვეული წვლილი  

აგვისტოს ომის დაწყებაში. 

კლაუსის მსგავსად, ტომას პოლაცეკმა, 

რომელიც ყოველთვიური ჟურნალი 

„რეპორტიორის“ რედაქტორია, დაიჩივლა, 

რომ ჩეხმა პოლიტიკოსებმა და მედიამ ვერ 

გაიხედეს იმ ნარატივის მიღმა, რომელიც რუსეთს 

მთავარ დამნაშავედ მიიჩნევს. სამხრეთ ოსეთში 

რამდენიმედღიანი მოგზაურობის შემდეგ, 

პოლაცეკმა დაასკვნა: „რომ არა რუსული ტანკები, 

სამხრეთ ოსეთისგან არაფერი დარჩებოდა“.

უფრო მკაცრი განწყობა საქართველოს 

მიმართ, ტრადიციულად, ჩეხეთის კომუნისტური 

პარტიის მხრიდან გამოიხატება, რომელიც დღესაც 

მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენს ჩეხეთის 

პარლამენტის ქვედა პალატაში, სადაც ის 200-

დან 33 მანდატს ფლობს. ევროპარლამენტარი 

ჟირი მასტალკა საქართველოს მოქმედებას 

ცხინვალის რეგიონში  „გენოციდის ზღვარზე 

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-stropnicky:-gruzie-neni-clenem-aliance--ale-chova-se-jako-jeji-clen-112924/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160120+ITEM-014+DOC+XML+V0//CS&language=cs&query=INTERV&detail=3-650-000
http://zpravy.idnes.cz/klaus-prestanme-si-lhat-o-gruzii-doi-/domaci.aspx?c=A080817_195217_nazory_dp
http://manipulatori.cz/tomas-polacek-spousta-novinaru-zemana-a-priori-nenavidi-a-nenavist-je-emoce-ktera-do-zurnalistiky-nepatri/
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მყოფ მოქმედებებად“ აფასებს. მისმა კოლეგამ, 

კატერინა კონეჩნამ საქართველო არასტაბილურ 

ქვეყანად დაახასიათა, რომელიც ჩეხურ სამხედრო 

დახმარებას იყენებს და ოლიგარქების მიერ 

იმართება.

ამ ხედვის ძალა არ შეიძლება, რომ სათანადოდ 

არ შევაფასოთ. ჩეხური პოპულარული მედიის 

ფონზე, რომელიც საქართველოზე იშვიათად 

საუბრობს, ორი „ალტერნატიული“ ონლაინ 

მედიასაშუალება უფრო აქტიურად განიხილავს 

საქართველოს თემას. ასეთებია, რუსული 

„სპუტნიკის“ ჩეხური გამოცემა და „პარლამენტნი 

ლისტი“. ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, 

რომ მასარიკის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა 

განაცხადეს, რომ ორივე ვებგვერდი იყენებს 

„მანიპულაციის ტექნიკებს“ და ცნობილია 

ისეთი სტატიების გამოქვეყნებით, რომელიც 

ზემოთხსენებულ ხედვას ფართოდ აჟღერებს. 

მაგალითად, ავტორი, რომელიც ხშირად წერს 

„პარლამენტნი ლისტისთვის“, არის ამერიკელი 

ეკონომისტი პოლ კრეიგ რობერტსი. მისი აზრით, 

„ვლადიმერ პუტინს მკაცრად უნდა დაესაჯა მიხეილ 

სააკაშვილი, რომელიც ამერიკელებმა მარიონეტ 

პრეზიდენტად დასვეს საქართველოში,“ და რომ 

რუსეთმა „საქართველო რუსეთის ფედერაციის 

შემადგენლობაში უნდა შეიყვანოს“. რობერტსის 

აზრები ასევე გავრცელებულია ჩეხურ კომუნისტურ 

პარტიის მიმდევრებში.

დღემდე არ არსებობს კვლევა, რომელიც ამ 

ალტერნატიული მედიაგამოცემების გავლენას 

ზომავს, მაგრამ საქართველოს თემაზე გადაცემების 

ნაკლებობის ფონზე, მსგავსი ალტერნატიული 

წყაროები საფრთხისშემცველია. 

 „ საქართველო - ქვეყანა, სადაც დრო 

გაჩერდა“

საქართველოს გაშუქებისას ჩეხური მედია, 

ძირითადად, ორ სფეროს ეხება: პოლიტიკას 

და ტურიზმს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი 

სფერო ერთმანეთთან ნაკლებ კავშირშია,  

მკვლევარებმა დაადგინეს, თუ როგორი გავლენა 

აქვს ტურიზმს გეოპოლიტიკაზე და იდენტობის 

შექმნაზე - მაგალითად, თუ როგორ აისახება 

ტურისტების მასობრივი გადაადგილება ერთი 

ქვეყნის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ჯარისკაცების 

გადაადგილების პარალელურად.

შესაბამისად, მესამე ხედვა დაკავშირებულია 

ტურიზმის გამოცდილებასთან საქართველოში. 

ერთიმხრივ, ეს ნარატივი მოიცავს ქართველი 

ხალხის სტუმართმოყვარეობას, რომელსაც 

სიამოვნებას ანიჭებს ღვინის წარმოება და 

დალევა. ასევე, საქართველოს აქვს ხანგრძლივი 

ქრისტიანული ქვეყნის ისტორია. მეორემხრივ, 

ეს ნარატივი საქართველოს გვიხატავს ღარიბ, 

ჩამორჩენილ ქვეყანად, რომელსაც სუსტი 

მთავრობა და მოუწესრიგებელი ქუჩები აქვს.

 „საქართველო -  ქვეყანა, სადაც დრო 

გაჩერდა. საქართველო საბჭოთა კავშირის 

დაშლისას“;  „მოგზაურების აღთქმული ქვეყანა. 

საქართველო მხოლოდ ზურგჩანთით, თითქმის 

უფასოდ“; „საქართველო მოგხიბლავთ თავისი 

ლამაზი ბუნებით, მაგრამ მოგიწევთ შეეგუოთ 

მოუწესრიგებელ საგზაო მოძრაობას, ამის 

გარეშე ვერ გადარჩებით“. ეს არის იმ სტატიების 

სათაურების მცირე ჩამონათვალი, რომლებიც 

ჩეხური ტურისტების გამოცდილებას აღწერს 

საქართველოში.

რამდენიმე ავტორი თამამდება და 

საქართველოს კულტურისა და მენტალიტეტის 

ანალიზსაც გვთავაზობს: „ქართველები იმ 

გაგებით ცხოვრობენ, რომ მათ ცხოვრებაში ისეთი 

პიროვნება უნდა ჰყავდეთ, რომელიც ყველაფერს 

განუსაზღვრავს და ეტყვის, რა და როგორ 

გააკეთონ,“ თქვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, 

რომელიც საკუთარ ანალიზს ტაქსის მძღოლთან 

დიალოგზე დაყრდნობით წერს.

აკადემიური მხრიდან რომ შევხედოთ, მსგავს 

წყაროებზე დაყრდნობილი ანალიზები ვერ 

აღიქმება სერიოზულად, შესაძლოა, რომ ისინი 

უფრო ხუმრობის საგანიც კი გახდნენ. ამგვარი 

ანალიზის მიზანი მავნებლობა არ არის. მათი 

უმრავლესობა იმ ტურისტების რომანტიკულ 

წარმოდგენებზეა დაფუძნებული, რომლებიც 

ფიქრობენ, რომ რამდენიმე დღეში სრულად 

https://www.mastalka.cz/rozhovor-o-gruzinskem-kofliktu/
http://www.stopfake.org/en/research-report-analysis-of-manipulation-techniques-on-selected-czech-websites/
http://www.paulcraigroberts.org/2014/12/29/outlook-new-year-paul-craig-roberts-2/
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Skala-KSCM-Mozek-reaganomiky-o-systemovem-selhani-379761
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/holidays-in-the-danger-zone
http://nazory.e15.cz/reportaze/gruzie-zeme-kde-se-zastavil-cas-prave-pri-rozpadu-sovetskeho-svazu-1203529
https://twitter.com/karlremarks/status/500964295237451776
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შეიცნეს ქვეყნის ბუნება და ადგილობრივი 

მოსახლეობის აზროვნება, თუმცა მსგავსი 

შემთხვევები ხელს უწყობს სტერეოტიპებისა და 

კლიშეების დამკვიდრებას.

ამ შემთხვევაში, საქართველო ყოველთვის 

აღიქმება უფრო, როგორც ეგზოტიკური 

ტურისტული ადგილი, ვიდრე ევროპის ნაწილი და 

მისი სამხედრო და პოლიტიკური პარტნიორი.

ჩეხების უმრავლესობისთვის, საქართველო 

მხოლოდ აბსტრაქტულად აღიქმება, ასე რომ არ 

უნდა გადავამეტოთ ამ ხედვების პოტენციალს. 

თანაც, ტურისტების გაზრდილმა რაოდენობამ 

შესაძლოა დიდი გავლენა იქონიოს იმ 

პოლიტიკოსების აზროვნებაზე, რომლებმაც ბევრი 

რამ არ იციან საქართველოზე.

მთლიანობაში რომ ვთქვათ, ჩეხური 

წარმოდგენა საქართველოზე არაერთგვაროვანია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოგში ვისაუბრე 

სამ სხვადასხვა ხედვაზე საქართველოსთან 

მიმართებით, ალტერნატიული მოსაზრებები 

კვლავ ქმნიან ამინდს საქართველოს შესახებ.

ამ ხედვებიდან გამომდინარე შესაძლოა 

დავასკვნათ:

1. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან 

ურთიერთობის ისტორიამ ჩეხ პოლიტიკოსებში 

საქართველოსადმი სიმპათია გამოიწვია, 

ზოგიერთი მათგანი მაინც არ არის მზად, რომ 

საქართველოს ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის გამო რუსეთი გადაიმტეროს. 

არსებობს მოლოდინი, რომ საქართველოს 

მხრიდან რუსეთის მიმართ პოზიტიური ნაბიჯები 

შესაძლოა იყოს გამოსავალი შექმნილი 

ვითარებიდან.

2. დემოკრატიის უკანდახევამ საქართველოში, 

შესაძლოა, ჩეხეთის სიმპათიების დაკარგვა 

გამოიწვიოს. საქართველო უნდა დარჩეს 

დემოკრატიული ინსტიტუციების მშენებლობის 

ერთგული.

3. რაც უფრო ახლოს მიიწევს საქართველო 

ევრო-ატლანტიკური სტრუქტურებისკენ, მით 

უფრო ძლიერდება რუსული დეზინფორმაციის 

კამპანია. ამიტომ, საქართველომ უნდა 

გააძლიეროს სტრატეგიული კომუნიკაცია, რათა 

უფრო ეფექტურად ებრძოლოს დეზინფორმაციას.

4. ასევე, საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს 

ყოველდღიური საკითხები. ტურისტები 

ხშირად ტოვებენ ქვეყანას წინააღმდეგობრივი 

წარმოდგენებით და ისტორიებით, რომელიც 

აძლიერებს სტერეოტიპებს და ცუდ გავლენას 

ახდენს საქართველოსთან პოლიტიკურ და 

სამხედრო თანამშრომლობაზე.

http://agenda.ge/news/36499/eng
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