ავტორი: ხატია ლაღიძე, სექტორი 3-ის მკვლევარი

რუსული დეზინფორმაცია, მითები და რეალობა
ყველაფერი ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ

ახალი კორონავირუსის პანდემიამ ცხადად დაგვანახა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს
ლუგარის კვლევით ცენტრს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის. ბოლო რამდენიმე თვეა,
საქართველოს მოსახლეობის ყურადღება მიმართულია ცენტრისკენ, რომელიც
მუდმივად იყო დეზინფორმაციული თავდასხმების სამიზნე.
ლუგარის

ლაბორატორიის

ტექნოლოგიური

აღჭურვილობის

საშუალებით,

საქართველო გახდა რეგიონის პირველი ქვეყანა, რომელშიც კორონავირუსის
დადგენაა შესაძლებელი, თანაც უმოკლეს დროში - 4-5 საათში. სიზუსტეზე, არავინ
დაობს და ფაქტია, რომ ლუგარის ლაბორატორია COVID-19-თან ბრძოლის “მთავარი
იარაღი” გახდა.
აშშ-ის მხარდაჭერით გახსნილი, რიჩარდ ლუგარის სახელობის მიკრობიოლოგიური
ლაბორატორიის საქმიანობის შესახებ დეზინფორმაციას, მისი დაარსების დღიდან
ავრცელებენ რუსული მედია და პოლიტიკოსები. ეს ლაბორატორიის მიმართ
უარყოფითი საზოგადოებრივი აზრის შექმნას ემსახურება.

ალბათ მოსალოდნელიც იყო, რომ მიმდინარე პანდემიის დროს, ლაბორატორია კიდევ ერთხელ
მოექცეოდა დეზინფორმაციის ქვეშ და მართლაც - ვირუსულად გავრცელდა ინფორმაცია, იმის შესახებ,
თითქოს ახალი კორონავირუსი ლუგარის ლაბორატორიაში შეიქმნა.

ლუგარის ლაბორატორიაზე თავდასხმა რუსეთმა განსაკუთრებით გაააქტიურა 2018
წელს, მას შემდეგ, რაც რუსეთში მცხოვრებმა საქართველოს უშიშროების ყოფილმა
მინისტრმა, იგორ გიორგაძემ განაცხადა, რომ აშშ ლაბორატორიაში, საიდუმლო
ექსპერიმენტებს ატარებს ადამიანებზე, რომლებიც ლეტალური შედეგებით მთავრდება.
ამ განცხადებას, ვლადიმირ პუტინიც კი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ “თუ ეს
სიმართლეა, შემაშფოთებელია”.

ვიცით, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა პრეს-სპიკერმა მარია ზახაროვამ, რამდენიმე ბრიფინგზე
ისაუბრა აშშ-ის ინტერესებსა და ლუგარის ლაბორატორიიდან მომდინარე ე.წ. საფრთხეზე. ბოლო დროს
კი, მისი ნარატივი გაიმეორა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინიტროს სპიკერმაც.
ლუგარის ლაბორატორიაზე დეზინფორმაციული ნარატივით გამოირჩევიან რუსეთის
უსაფრთხოების ფედერალური ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი ნიკოლაი პატრუშევი,
საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და რუსეთის სახელმწიფო სანიტარიის
უფროსი ინსპექტორი გენადი ონიშენკო.

სხვადასხვა დროს, რუსეთის სხვადასხვა ოფიციალური პირების მიერ დაფიქსირებული
ბრალდებებიდან, ყველაზე ცნობილი

მითებია, რომ:

ლუგარის ლაბორატორიაში ადამიანებზე ცდებს ატარებენ;
ლაბორატორიაში ამზადებენ ბიოლოგიურ იარაღს და ამას ამერიკა რუსეთზე
თავდასხმისთვის აკეთებს;
რუსეთში H1N1 ლუგარის ლაბორატორიიდან გავრცელდა;
ზიკას ვირუსის გადამტანი კოღოები ლუგარის ლაბორატორიაში გამოჰყავთ;
ლაბორატორიის ჭერქვეშ აშშ-ის სახმელეთო ჯარების სამედიცინო კვლევითი
ქვედანაყოფი არსებობს;
გრიპის ვირუსს ლუგარის ლაბორატორიიდან ბანანების მეშვეობით ავრცელებენ;
ვრცელდება საშიში ვირუსები, სახიფათო მწერებს იყენებენ დივერსიული
მიზნებისთვის და წამლავენ ხალხს;
შესაძლოა აწარმოებდნენ თხევად ჰეროინს;

ზემოთ ხსენებულ მითებს საქართველოში, პრორუსული მედია-გამოცემები და
პირები ავრცელებენ. მათ შორის ისეთი გამოცემები, როგორებიცაა “საქინფორმი”,
“საქართველო და მსოფლიო, “სპუტნიკ საქართველო”.
ცენტრის“

„გლობალური კვლევების

ხელმძღვანელმა ნანა დევდარიანმა კი, 2015 წელს თბილისში ლუგარის

ლაბორატორიის საქმიანობის “შესასწავლად” კონფერენცია მოაწყო. აღნიშნული
კონფერენციის შესახებ კი, რუსულ მედიაში დაიწერა სტატიები, სადაც საუბარი იყო
იმაზე, რომ ექსპერტები თბილისში, საფრთხეს ხედავენ “ლუგარის ლაბორატორიის”
საქმიანობაში.

რუსეთის ოფიციალური პირები იმასაც აცხადებენ, რომ ლაბორატორია რუსი
მეცნიერებისთვის დახურულია. თუმცა, როგორც ვიცით, მათ შორის ლაბორატორიის
გენერალური დირექტორის, ბატონი ამირან გამყრელიძის არაერთი განცხადებიდან,
დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა, რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო
არაერთხელ მიიწვია ლუგარის ცენტრში, მაგრამ მათ ჩამოსვლის სურვილი დღემდე არ
გამოუხატავთ.

რეალურად,
რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი — საქართველოს
დაავადებათა

კონტროლისა

და

საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის

ეროვნული

ცენტრის ბაზაზე არსებული კვლევითი ცენტრია (ლაბორატორიაა), რომელიც 2011

წელს გაიხსნა და სრულ ექსპლუატაციაში 2013 წლის აგვისტოში შევიდა. ლუგარის
ცენტრი ქვეყნის ლაბორატორიული ქსელის უმაღლესი დონის დაწესებულებაა,
რომელიც საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის რეფერალური

ლუგარის ცენტრი ბიოსამედიცინო სფეროს ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზაა რეგიონში.
აღსანიშნავია მისი უნიკალურობა ბიოუსაფრთხოების სამეცნიერო კვლევებისა და სტუდენტების,
მაგისტრებისა და დოქტორების მომზადებისთვის.

ლაბორატორიაა.

შეთანხმების საფუძველზე ბოლო 13 წლის განმავლობაში, ადამიანისა და ცხოველთა
ჯანმრთელობისა და ბიოუსაფრთხოების სფეროში განხორციელდა და ხორცილდება
ფინანსური

და

ტექნიკური

დახმარების

პროგრამა,

რომლის

საერთო

ჯამური

ღირებულება 2018 წლისთვის შეადგენს დაახლოებით 350 მილიონ დოლარამდე
ინვესტიციას. ამ პროგრამის ფარგლებში ქვეყანაში მოეწყო თანამედროვე დონეზე
აღჭურვილი ბიოუსაფრთხოების ლაბორატორიული ქსელი ადამიანისა და ცხოველთა
საშიშ დაავადებათა გამომწვევი პათოგენების დიაგნოსტირებისთვის.

ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის მიზანია, საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველოს ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებული, ან ახლად აღმოჩენილი
ვირუსებისა და ბაქტერიების დროული დიაგნოსტიკითა და საერთაშორისო თანამგობრობისთვის კვლევის
შედეგების გაზიარებით.
ლაბორატორიაში უახლესი, თანამედროვე ტექნიკით ხდება მავნე და განსაკუთრებით
საშიში დაავადებების ბაქტერიებისა და შტამების შესწავლა-ანალიზი.

ლუგარის კვლევით ცენტრში განლაგებულია თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი
ბიოუსაფრთხოების მე–2 და მე–3 დონის ლაბორატორიები, რომელთა მიზანია
ადამიანისა და ცხოველთა, საშიშ დაავადებათა გამომწვევი პათოგენების დროული
აღმოჩენა და იდენტიფიკაცია „ერთიანი ჯანმრთელობის“ პრინციპით.

გარდა ამისა, არის ვირუსოლოგიური ლაბორატორია, სადაც გრიპის ნაირსახეობების დიაგნოსტირება
მიმდინარეობს.

ცენტრის

ერთ-ერთი

მიმართულებით,

ლუგარის

მთავარი

პრიორიტეტი

ლაბორატორია

სურსათის

სოფლის

უვნებლობაცაა.

მეურნეობის

ამ

ცენტრალურ

ლაბორატორიასთან თანამშრომლობს და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების
ევროკავშირის ბაზარზე გატანისთვისაც უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. საკვები
პროდუქტების ექსპერტიზა, ძირითადად, სოფლის მეურნეობის ბიოუსაფრთხოების მე-2
დონის

ლაბორატორიაში

შემთხვევაში

ხდება,

ბიოუსაფრთხოების

თუმცა
მე-3

განსაკუთრებით
დონის

საშიში

დაავადების

ლაბორატორიას

მიმართავს.

აღსანიშნავია, რომ ლუგარის ლაბორატორიის ყველაზე დიდი აღმოჩენა, ახმეტა
ვირუსია.
და მაინც, რატომ გახდა საქართველოში არსებული ლაბორატორია რუსული
დეზინფორმაციის მთავარი სამიზნე?! აშშ-ის ბოროტების იმპერიად წარმოჩენის
მცდელობის დანახვა აქ მარტივია. მეორე მხრივ კი, რუსეთს დამოუკიდებელი

საქართველო

არასოდეს

მოსწონდა.

ბუნებრივია,

არც

მისი

სამედიცინო

თუ

სამეცნიორო დამოუკიდებლობა მოსწონს. თანაც, ლუგარის ლაბორატორიამ წარსულს
ჩააბარა დრო, როდესაც საქართველო დიაგნოსტირებაში დახმარებას რუსეთს
სთხოვდა. უფრო მეტიც, რუსეთის დიაგნოსტირება, ახლა აღარც რეგიონის სხვა
ქვეყნებს სჭირდებათ. ფაქტია, რომ რუსულმა დეზინფორმაციულმა მანქანამ, ლუგარის
ლაბორატორიის წინააღმდეგ ბრძოლა წააგო.

