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შესავალი

ტროლი არის პიროვნება, რომელიც ონლაინ სივრცეში რეალური იდენტობის მითითების
გარეშე მოქმედებს, რათა სხვადასხვა ვებ-გვერდებზე, ფორუმებსა და სოციალურ ქსელებში
მომხმარებელთა შორის ჯანსაღ დისკუსიას ხელი შეუშალოს. ტროლის მთავარი და ყველაზე
მნიშვნელოვანი მახასიათებელი მისი რეალური იდენტობის დამალვაა. ონლაინ სივრცეში ის
ყალბი პროფილის მეშვეობით მოქმედებს, სადაც მის შესახებ არსებული ინფორმაცია ან
გაყალბებულია, ან საერთოდ არ არის ასახული. ეს შეიძლება იყოს ფოტოები, საკონტაქტო
ინფორმაცია, მონაცემები განათლებისა და სამუშაო ადგილის, ასევე ჰობის და ინტერესების
შესახებ.
წინამდებარე კვლევა სახელისუფლებო ტროლების იდენტიფიცირებას და მათ მიერ
ცალკეული ჯგუფების წინააღმდეგ წარმოებული კამპანიების შესახებ საზოგადოების
ინფორმირებას ისახავს მიზნად.
მეთოდოლოგია

მედიის განვითარების ფონდმა 2019 წლის 25 თებერვალს გამოაქვეყნა კვლევა
“სახელისუფლებო ტროლები მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ 1”, რომელმაც TBC ბანკის
მადისკრედიტირებელ კამპანიაში ჩართული 9 ფეისბუკ გვერდი და რამდენიმე ტროლი
გამოავლინა, რომლებიც სხვა პირების იდენტობას იპარავდნენ.
წინა ანგარიშზე დაყრდნობით, რომელიც TBC-ის წინააღმდეგ სოციალურ ქსელში დაწყებულ
კამპანიას იკვლევდა, მედიის განვითარების ფონდმა გადაწყვიტა, თოვლის გუნდის
პრინციპით დამატებით იმ ტროლების მოძიება, რომლებიც ერთმანეთის ფეისბუკ პოსტებზე
კომენტარებს ტოვებდნენ, ერთმანეთთან ინტერაქციაში შედიოდნენ და ამავე დროს
ორგანიზებულად იდენტური შინაარსის მასალებს აზიარებდნენ ან საზოგადოებრივი აზრის
მობილიზების მიზნით ერთგვაროვანი შინაარსის კომენტარებს ტოვებდნენ.
ტროლების პროფილების შესწავლა პროფილების ანალიზის ღია წყაროების მეშვეობით
მოხდა, რა დროსაც პირველ რიგში ხდებოდა იმის იდენტიფიცირება, თუ რამდენად რეალური
იყო ფეისბუკ მომხმარებელი და თუ ვის იდენტობას იყენებდა ის საკუთარის დასამალად.
ყალბი პროფილების იდენტიფიცირების შემდეგ კი ტროლების გზავნილები, გზავნილების
იდენტური შინაარსი და სამიზნე ჯგუფები გაანალიზდა.
“მედიის განვითარების ფონდი” ფეისბუკის ყალბ ანგარიშებს ერთი თვის განმავლობაში (4
მარტი - 5 აპრილი) აკვირდებოდა და დაკვირვების საგანი იყო არა მხოლოდ TBC ბანკის
მიმართ ინიცირებული კამპანია, არამედ სხვა სუბიექტებიც, კერძოდ, არასამთავრობო
ორგანიზაციები და მედია. ამასთანავე, ტროლების პროფილების ანალიზისას,
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საილუსტრაციოდ, ანგარიშში სოციალურ ქსელში მათი წარსული აქტივობების მაგალითებიც
არის მოყვანილი.
მთავარი მიგნებები
მონიტორინგის შედეგად შემდეგი ტენდენცია გამოიკვეთა:
● გამოვლინდა ფეისბუკის 15 პროფილი, რომელიც სხვის იდენტობას იპარავს. 15-დან 11
რუსული სოციალური ქსელების - ოდნოკლასნიკებისა (3) და VKontakte-ს (8) მომხმრებლების იდენტობას იპარავს, 2 - სერიალის პერსონაჟების, 1 - ფეისკბუკ
მომხმარებლის, ხოლო 1 - თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ჟურნალისტისა და
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის.
● 15-დან 9 ტროლს ყველაზე ხშირად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ოფიციალური ღონისძიებების ამსახველი ფოტოები აქვს მოწონებული და
ბევრ მათგანს უშუალოდ სამინისტროს პოსტები გაზიარებული.
● გამოვლენილი საეჭვო პროფილები სოციალურ ქსელებში ხელისუფლების, მმართველი
პარტია ქართული ოცნებისა და მისი თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მხარდასაჭერ
პოსტებს ან კომენტარებს აქვეყნებენ.
● აღნიშნული პროფილები ბიძინა ივანიშვილის მიმართ კრიტიკულ პოსტებზე მწვავედ
რეაგირებენ და საპირისპიროს დამტკიცებას თავიანთი კომენტარებით ცდილობენ.
● გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც ტროლები ოპოზიციური პარტიების,
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ჟურნალისტების და სხვა
ფეისბუკ მომხმარებლების პოსტების ან ინფორმაციის შინაარსს თავიანთ
კომენტარებში ეჭვქვეშ აყენებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ პოსტების ავტორები
თავიანთ მოსაზრებებს წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებდნენ.
● ერთი და იგივე ტროლები კონტრ-კომენტარებს, რომელთა მიზანი ხელისუფლების
ქმედებების გამართლება იყო, განსხვავებულ თემატიკაზე წერდნენ, იქნებოდა ეს
ტაქსებზე დაწესებული რეგულაციები, 2008 წლის ომი, დემირელის კოლეჯისთვის
ავტორიზაციის შეჩერების მიზანშეწონილობა თუ სხვა საკითხები.
● ტროლების სამიზნე TBC ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის
მამუკა ხაზარაძის გარდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები და კრიტიკული მედიაა,
რომელთა წინააღმდეგ პოსტები კამპანიურად ქვეყნდება და ერთგვაროვანი
შინაარსისაა.
● TBC. ყალბი ანგარიშების ხელახალი მობილიზება მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ 4
მარტს პარლამენტში მის გამოსვლასა და იმ განცხადებას მოჰყვა, სადაც მან მუქარის
შემცველი წერილის მიღების შესახებ ისაუბრა.
● არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ სახელისუფლებო ტროლების
მობილიზება შემდეგ საკითხებს უკავშირდებოდა:
1. 2 შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ გამოქვეყნებულ კრიტიკულ
კვლევებს: 3 აპრილს ღია საზოგადოების ფონდისა და საერთაშორისო
ორგანიზაცია IDEA-ს დაკვეთით კავკასიური რესურსების კვლევითი ცენტრის
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(CRRC) მიერ ჩატარებულ კვლევას 2; ასევე 15 მარტს “მედიის განვითარების
ფონდის” მიერ ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე ეთნიკური
უმცირესობების ინფორმირებულობის შესახებ გამოქვეყნებულ კვლევას 3,
რომელიც ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით ჩატარდა.
2. 2 აპრილს ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ექსპერტის გია აბაშიძის მიერ
წარმოდგენილ ანგარიშს, “ნაციონალური მოძრაობის შეღწევა სამოქალაქო
სექტორში 4”, რომელსაც სახელისუფლებო ტროლები აქტიურად აზიარებდნენ.
3. 15 მარტს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე "საერთო
სასამართლოების შესახებ" კანონში ცვლილებების კანონპროექტების განხილვის
დროს არასათავრობო ორგანიზაციების აქციას, როდესაც ისინი მაისურებზე
წარწერით "კლანი უნდა წავიდეს" მივიდნენ 5.
● კრიტიკული მედია. ტროლების მობილიზება ასევე კრიტიკული მედია საშუალებების და
მათი ჟურნალისტების წინააღმდეგ ხდებოდა (რუსთავი 2, ტვ პირველი, ონლაინ
გამოცემა “ლიბერალი” და სხვა).
● გამოვლინდა 6 ფეისბუკ გვერდი, რომელიც სხვადასხვა კამპანიაში იყო ჩართული. 6იდან 3 გვერდი 2019 წელს, 2 - 2018 წელს, ხოლო ერთი 2014 წელს შეიქმნა.
● სახელისუფლებო ექსპერტის გია აბაშიძის მიერ 2 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიში,
რომელშიც ის ნაციონალურ მოძრაობასთან არასამთავრობო ორგანიზაციების
კავშირებზე საუბრობდა, გამოვლენილ 6 გვერდს დასპონსორებული ჰქონდა.
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დასახლებული რეგიონების ინფორმირება.
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I.

იდენტიფიცირებული ტროლები და მოპარული იდენტობა

“მედიის განვითარების ფონდმა” 4 მარტის - 5 აპრილის პერიოდში 15 ყალბი პროფილი
გამოავლინა. გამოვლენილი 15 პროფილიდან 11 რუსული სოციალური ქსელების ოდნოკლასნიკებისა (3) და VKontakte-ს (8) - მომხმრებლების იდენტობას იპარავს, 2 სერიალის პერსონაჟების, 1 - ფეისბუკ მომხმარებლის და ჟურნალ “ლიბერალის”
თანამშრომლის, ხოლო 1 - თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ჟურნალისტისა და ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის:
ტროლი

პლატფორმა/ორგანიზაცია

მოპარული იდენტობა

Mariam Svanidze

Одноклассники

♕Svetlana♕ Ajiotaje♕одежда♕
სვეტლანა
(ასტრახანი, რუსეთი)

Ketevan Arabuli

Одноклассники

Lusine Vardanyan
ლუსინე ვარდანიან
(ერევანი, სომხეთი)

Giorgadze Lekso

Одноклассники

Дмитрий Михайлов
დმიტრი მიხაილოვი
(აჩინსკი, კრასნოდარის მხარე, რუსეთი)

Tamro Todadze

VKontakte

Natasha Baskaeva
რუსი დიზაინერი და მოდელი ნატაშა ბასკაევა
(მოსკოვი, რუსეთი)

Nino Menabde

VKontakte

Marika Dgebuadze 6

VKontakte

ანი
იორდანიშვილი

VKontakte

Nana Ediberidze

VKontakte

Lina Abu-El-Khassan
ლინა აბუ-ელ-ხასანი
(მაიამი ბიჩი, აშშ)
Amalia Akhmedova
ამალია ახმედოვა
(სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი)
Christina Margaryan
კრისტინა მარგარიანი
(ერევანი, სომხეთი)
Marina Rozhkova
მარინა როჟკოვა
(კოვროვი, რუსეთი)

Saba Giorgadze

VKontakte
Рашид Магомедов
რაშიდ მაგომედოვი
(ხასავიურტი, დაღესტანი, რუსეთი)
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ამ ეტაპისთვის ანგარიში გაუქმებულია
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Marika Melikidze

VKontakte
Natalia Timofeeva

Salome Koridze

VKontakte

ნატალია ტიმოფეევა,
(მინერალური წყლები (მინვოდი) - ქალაქი
რუსეთის სტავროპოლის მხარეში
Gayane Harutyunyan

გაიანე ჰარუტინიანი
(ერევანი, სომხეთი)
ფოტო ეკუთვნის შვედეთში დაბადებულ თურქ
მსახიობს Barış Arduç, რომელიც თურქულ
სერიალში “დაქირავებული სიყვარული”
თამაშობს. ფოტოების საძიებო სისტემებში
მითითებული ფოტო იძებნება, როგორც კადრი
აღნიშნული სერიალიდან.

გიორგი ტუღუში

Salome Sixarulidze

ცნობილი სერიალის “ახალგაზრდა პაპი”
მსახიობი მადალინა ბელარიუ

1. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის
ჟურნალისტის.

Marika Wveraidze

Giorgi Baliashvili

2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სტუდენტის.
1. Игорь Бахмацкий

Facebook

(კიევი, უკრაინა)
2. გიორგი ბელიაშვილს ყოფილ სამსახურად
მითითებული აქვს გამოცემა “ლიბერალი”.
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ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ ანგარიშს Marika Wveraidze-ს მითითებული აქვს, რომ მუშაობს
“თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლში” და ასევე არის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით,
“მედიის განვითარების ფონდი” “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს” დაუკავშირდა, სადაც
განმარტეს, რომ მსგავსი სახელისა და გვარის პიროვნება მათთან არ მუშაობს. ბათუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან “მედიის განვითარების ფონდს” კი წერილობით აცნობეს,
რომ ამ სახელითა და გვარით უნივერსიტეტში არც სტუდენტი, არც კურსდამთავრებული
ირიცხება.
მომხმარებელ გიორგი ბალიაშვილს კი მითითებული აქვს, რომ ის წარსულში (2009 წლის 1
თებერვალი - 2011 წლის 4 ივნისი) ჟურნალ “ლიბერალში” მუშაობდა. მედიის განვითარების
ფონდი ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით “ლიბერალის” რედაქციას დაუკავშირდა, სადაც
ამ სახელით და გვარით თანამშრომელი ვერ გაიხსენეს.
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ამ სექციაში ყვითლად მონიშნულია ის პროფილები, რომლებიც ტროლებს მეგობრებში ჰყავთ
დამატებული და ისინიც სხვა ადამიანების იდენტობას იპარავენ. ამასთან, ისინი ერთმანეთის
ფოტოებს, კომენტარებს და პოსტებს იწონებენ, ერთმანეთთან ინტერაქციაში შედიან, რაც არ
გამორიცხავს ვარაუდს, რომ აღნიშნული პროფილები ერთი ანგარიშიდან იმართებოდეს.
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ინდიკატორები, რომლებიც მიუთითებენ, რომ აღნიშნული ყალბი ანგარიშები
სახელისუფლებო ტროლები არიან
გამოვლენი ყალბი პროფილების ხელისუფლებასთან კავშირებზე შემდეგი ფაქტორები
მიანიშნებენ:
● იდენტიფიცირებული ტროლები მმართველი პარტიის ან ცალკეული უწყებების
მხარდამჭერ გზავნილებს ავრცელებენ. ეს გზავნილები სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე
მმართველი პარტიის პოზიციებთან მოდის თანხვედრაში და ზოგჯერ კამპანიური
სახისაა.
● იდენტიფიცირებული ტროლების უმეტესობა სიმპათიებს გამოხატავს თბილისის მერ
კახა კალაძის, პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძისა და შინაგან საქმეთა მინისტრ
გიორგი გახარიას მიმართ. პოსტების დიდი ნაწილი შსს-ს მიერ კრიმინალთან ეფექტიან
გამკლავებას ეხება.
● 15-დან 9 ტროლს ყველაზე ხშირად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ოფიციალური ღონისძიებების ამსახველი ფოტოები აქვს მოწონებული და
ბევრ მათგანს უშუალოდ სამინისტროს პოსტები გაზიარებული.
● კვლევის ფარგლებში იდენტიფიცირებული ტროლები, სოციალურ ქსელში
ხელისუფლებისა და ბიძინა ივანიშვილის მიმართ კრიტიკულ პოსტებზე მწვავედ
რეაგირებენ და საპირისპიროს დამტკიცებას თავიანთი კომენტარებით ცდილობენ.
● მმართველი პარტიისა და ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერი პოსტებისა და
კომენტარების გარდა, როგორც TBC ბანკის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა
და მედიის წინააღმდეგ ტროლები კამაპნიურად ერთვებიან და ერთგვაროვანი
გზავნილების შემცველ პოსტებს ორგანიზებულად ავრცელებენ.
● ტროლები მმართველ პარტიასთან დაკავშირებულ ფეისბუკ ჯგუფებში არიან
გაწევრიანებული, ასევე იდენტური ფეისბუკ გვერდების და მედიების ინფორმაციას
ავრცელებენ.
კომენტარები ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ კრიტიკულ ინფორმაციაზე.
მონიტორინგის პერიოდში ტროლები იდენტურ კომენტარებს ტოვებდნენ სხვადასხვა მედია
საშაულებებით გავრცელებულ იმ ინფორმაციებზე, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მიერ
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის მიერთების გეგმებს შეეხებოდა, ასევე აბასთუმნის
ტუპდისპანსერის დახურვას და ივანიშვილის აღნიშნული ადგილით დაინტერესების შესახებ
გავრცელებულ ცნობებს, რაც სასტუმროს აშენებას უკავშირდება. ტროლები კომენტარებში ან
გავრცელებული ინფორმაციის სიზუსტეს აყენებდნენ ეჭვქვეშ ან სასტუმროს აშენების
მიზანშეწონილობას ასაბუთებდნენ.

15

16

ინფორმაციაზე 7, სათაურით "ამხანაგო ბიძინა, ასე როგორ გეზიზღებათ ხალხისთვის ხელის
ჩამორთმევა... ხელთათმანი ჩაიცვით ხოლმე", რომელშიც ფეისბუკის ერთ-ერთი
მომხმარებელი ბიძინა ივანიშვილს იმის გამო აკრიტიკებდა, რომ ხიბულაში სტუმრობისას მან
ხალხს ჯერ ხელი ჩამოართვა, შემდეგ კი გაიწმინდა, თან ერთვოდა ტროლის კომენტარი,
რომელიც ამტკიცებდა, რომ ხელის ჩამორთმევამ შესაძალოა, იშემიური ინფაქტი
გამოიწვიოს და ამ კონტექსტში ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალება იყო მოხსენიებული.
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https://presa.ge/?m=regions&AID=73893
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ტროლების კომენტარები სხვა კრიტიკულ პოსტებზე. გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც
ტროლები ოპოზიციური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების,
ჟურნალსტების და სხვა ფეისბუკ მომხმარებლების პოსტების ან ინფორმაციის შინაარსს
თავიანთ კომენტარებში ეჭვქვეშ აყენებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ პოსტების ავტორები
თავიანთ მოსაზრებებს წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებდნენ. მაგალითად, ეროვნულდემოკრატიურლი პარტიის წევრმა ზურაბ ღონღაძემ ფეისბუკში გაავრცელა newpost.ge-ს
ინფორმაცია, სათაურით “ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, ამომრჩევლის
მოსყიდვა, ძალადობა - ეუთო საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ”, რასაც ერთდროულად 3
ტროლის მობილიზება მოჰყვა, რომლებიც თავიანთ კომენტარებში ფაქტების არასწორ
ინტერპრეტაციას რუსთავი 2-ს აბრალებდნენ და ამტკიცებდნენ, რომ რეალურად ეუთოს
დასკვნაში ამომრჩეველთა მოსყიდვაზე საუბარი არ ყოფილა.

19

ევროპული საქართველოს პრესსპიკერმა ირაკლი კიკნაველიძემ გამოაქვეყნა ფეისბუკ სტატუსი,
რომელიც მამუკა ხაზარაძის მიერ წარმოდგენილ წერილს შეეხებოდა და მისი განცხადებით, შინაგან
საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს შეეხებოდა.
კიკნაველიძის კრიტიკა წერილის იმ ნაწილს შეეხებოდა, სადაც ტელეკომპანია “არტერიას” მიმართ
“ობიექტურობის მაღალი ხარისხის” მოთხოვნაზე იყო საუბარი, რასაც ნინო მენაბდის სახელით
რეგისტრირებული მომხმარებლის კომენტარი მოჰყვა, რომელიც მამუკა ხაზარაძის გაცხადების
აბსურდულობის დამტკიცებას ცდილობდა.

20

ერთი და იგივე ტროლები კონტრ-კომენტარებს, რომელთა მიზანი ხელისუფლების
ქმედებების გამართლება იყო, განსხვავებულ თემატიკაზე წერდნენ, იქნებოდა ეს ტაქსებზე
დაწესებული რეგულაციები, 2008 წლის ომი, დემირელის კოლეჯისთვის ავტორიზაციის
შეჩერების მიზანშეწონილობა თუ სხვა საკითხები. მაგალითად, მომხმარებელი, რომელიც
21

ნანა ედიბერიძის სახელით პოსტავს, „ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარის
დავით მესხიშვილის კრიტიკულ კომენტარსაც ეხმაურება ტაქსების რეგულაციების შესახებ;
დემირელის სახელობის კოლეჯისთვის 2017 წელს ავტორიზაციის შეჩერებას კოლეჯში
არსებული დარღვევებით ამართლებს და ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგიენკოს მიერ 2008
წლის აგვისტოს ომზე გაკეთებული განცხადების 8 კრიტიკაზეც რეაგირებს და ამტკიცებს, რომ
მინისტრის მხრიდან ტერმინ “მცოცავი ოკუპაციის” უარყოფას კი არ აქვს მნიშვნელობა,
არამედ იმას, რომ წინა ხელისუფლებამ რუსეთს ქართული სოფლები ჩააბარა და თავად
ქვეყნიდან გაიქცა.

8

მეტრონომი, 3 აგვისტო, 2017. “ “არანაირი მცოცავი და ეტაპობრივი ოკუპაცია არ არის”. დავით სერგიენკო: “არანაირი

მცოცავი და ეტაპობრივი ოკუპაცია არ არის – ეს არის იმ ”საზღვრების” დადგენა, რომელსაც 2008 წელს, ძალიან
სამწუხაროდ, ლეგიტიმაცია მაშინდელმა მთავრობამ გაუკეთა”. https://metronome.ge/story/110286
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პოსტები შსს-ს კრიმინალთან ეფექტიან ბრძოლაზე და შს მინისტრის პოზიტიურ იმიჯზე.
ოპოზიციის ბრალდებების საპასუხოდ კრიმინოგენული მდგომარეობის გაუარესების შესახებ
ტროლები ხშირად აქვეყნებდნენ ისეთ პოსტებს, რომლებიც დანაშაულის გახსნას შეეხებოდა,
ასევე პოზტიურად წარმოაჩენდნენ თავად შინაგან საქმეთა მინისტრს და არასწორი ფაქტების
გავრცელებაში ძირითადად ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს ადანაშაულებდნენ.

24
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ამასთანავე, ტროლები რეაგირებენ ფეისბუკის მომხმარებლების მიერ სოციალურ ქსელებში
ცალკეულ დანაშაულთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ შეფასებებზე და დისკუსიაზე
გავლენის მოხდენას ცდილობდნენ: მაგალითად, რადიო “თავისუფლების” ჟურნალისტის
სალომე ასათიანის პოსტზე, რომელიც ხორავას ქუჩის მკვლელობის საქმესთან მიმართებით
მართლმსაჯულების სისტემის პრობლემაზე ამახვილებდა ყურადღებას, ასევე ისტორიკოსს
გრიგოლ გეგელიას 9 კრიტიკაზე შსს-ს მიმართ.

9

ამჟამად მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატი

26

ტროლების უმეტესობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფოტოებს
იწოწონებს და პოსტებს აზიარებს. 15-დან 9 ტროლს ყველაზე ხშირად გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური ღონისძიებების ამსახველი ფოტოები აქვს ყველაზე ხშირად
მოწონებული და ბევრ მათგანს უშუალოდ სამინისტროს პოსტები გაზიარებული.

27
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ფეისბუკ გვერდები/ჯგუფები და მედიები. გამოვლინდა 6 ფეისბუკ გვერდი, რომელიც

სხვადასხვა კამპანიაში იყო ჩართული. 6-იდან 3 გვერდი 2019 წელს, 2 - 2018 წელს, ხოლო
ერთი 2014 წელს შეიქმნა. ამასთანავე სახელისუფლებო ტროლები მასალებს, როგორც
პოლიტიკური, ასევე არაპოლიტიკური შინაარსის ფეისბუკ ჯგუფებში აზრიარებდნენ. ისინი
ოფიციალური უწყებებისა და სხვადასხვა მედიების სტატუსებსაც ხშირად ავრცელებდნენ.
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პოლიტიკური შინაარსის
და პოლიტიკასთან
დაკავშირებული ჯგუფები

არაპოლიტიკური
შინაარსის ჯგუფები

გვერდები, რომლებსაც
ტროლები აზიარებენ

უწყებების, ქართული ოცნების წევრებისა
და ბიძინა ივანიშვილთან
დაკავშირებული ოფიციალური გვერდები

ბიძინა ივანიშვილის
მეგობრები "ფეისბუქზე".
კახა კალაძე თბილისის
მერი

პროტესტი! Protest!
Протест!
ქართველთა
მსოფლიო ცენტრი
Georgians World
Center Всемирный
центр грузин Gürc
აქტუალური
თემები,
საინტერესო
მოვლენები და
ფაქტები!
მე თბილისის
მოტრფიალე

ქართული პრესა

ქართული ოცნება / Georgian dream (
Regional Page)
შიდა ქართლის მხარე

საქართველო და
მსოფლიო

'მოქალაქე’’
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
პოლიტიკური კოალიცია
"ქართული ოცნება"-ს
მხარდამჭერთა ჯგუფი
,,2012" ერთად
ავიხდინოთ ქართული
ოცნება !!!!!!!!
გიორგი მარგველაშვილი
გისმენთ მეგობრებო!

პრესკლუბი

Caucasus Press

შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry
of Internal Affairs of Georgia

Zetnews.ge

მამუკა ბახტაძე Mamuka Bakhtadze

საინფორმაციო
გვერდი / Information
Page
POSTV - ანალიტიკა

თამარ ჩუგოშვილი / Tamar Chugoshvili

ერთიანი
პროვოკაციული
მოძრაობა
სალომე პრეზიდენტად / Salome
Zourabichvili
თბილისის მაცნე
მახსოვს/Makhsovs
ნაცია - ადამიანი ?
ნაციონალისტის
გვერდი
მეამაყება ქართველი
რომ ვარ
გრიგოლ
შტაბკვარწირა
ამხილე
სოციალ დემოკრატები
პარლამენტში/Social
Democrats In Parliament
Unofficial: Rustavi 5
მიხეილ უკრაინოლოგი
ეროვნული მედია
ნიუსრუმი/Newsroom
ბიძინა ივანიშვილის
მხარდამჭერები/Bidzin
a Ivanishvili
Bidzina Ivanishvili &
Media

ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze
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ქართული ოცნება / Georgian Dream

გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო

II. ტროლები TBC-ის წინააღმდეგ
TBC-ი ბანკის, კერძოდ მამუკა ხაზარაძის დისკრედიტაციის ახალი ტალღა 2019 წლის 4 მარტს
დაიწყო, როცა თიბისი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი საქართველოს
პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წინაშე სიტყვით გამოვიდა. ხაზარაძემ
განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან,
გიორგი გახარიასგან მუქარის წერილი მიიღო.
იდენტური შინაარსის პოსტები. 2019 წლის 4 მარტს, მამუკა ხაზარაძის პარლამენტის
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ტროლები იდენტური
შინაარსის პოსტებს რამდენიმე წუთიანი შუალედით აქვეყნებდნენ:

33

34

ამასთანავე ხაზარაძის წინააღმდეგ კამპანია საპარლამენტო გამოსვლის შემდეგაც
ორგანიზებულად გრძელდებოდა:
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უფრო მეტიც, ერთ-ერთი ტროლის კრიტიკის ობიექტი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი,
პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის
თავმჯდომარე რომან კაკულიაც გახდა, რომელმაც განაცხადა, რომ TBC ბანკს თავის
მართლების ვალდებულება არ ჰქონდა.

პირად პროფილზე გამოქვეყნებული პოსტების გარდა, იდენტიფიცირებული ტროლები
კომენტარებს სხვადასხვა მედია-საშუალების ფეისბუქ პოსტებზე ტოვებდნენ, ასევე ხშირად
აქვეყნებდნენ ან აზიარებდნენ პოსტებს საჯარო ფეისბუქ-ჯგუფებში. იყო შემთხვევები,
როდესაც ერთი და იმავე პოსტის ქვეშ რამდენიმე ტროლის კომენტარი გვერდიგვერდ ან
რამდენიმე წუთის ინტერვალით იყო ჩნდებოდა.
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III. ტროლები არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ
აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციას ფეისბუქში სწორედ
ის სახელისუფლებო ტროლები ახდენდნენ, რომლებიც სოციალურ ქსელებში მმართველი
გუნდის გზავნილების გამავრცელებლები და TBC-ის წინააღმდეგ ორგანიზებული კამპანიის
მონაწილეები იყვნენ. იდენტიფიცირებული სახელისუფლებო ტროლები დაკვირვების
პერიოდში არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციას რამდენიმე საბაბით
ახდენდნენ:
1. 2 შემთხვევაში საქმე შეეხებოდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს: 1.1) 4 აპრილს ღია
საზოგადოების ფონდისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია IDEA-ს დაკვეთით
კავკასიური რესურსების კვლევითი ცენტრის (CRRC) მიერ ჩატარებულ კვლევას,
რომელშიც რამდენიმე კითხვა საზოგადოებრივი მაუწყებლისადმი ნდობას შეეხებოდა;
1.2) MDF-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის
საკითხებზე უმცირესობების ინფორმირების შესახებ, რასაც საზოგადოებრივი
მაუწყებლის მხრიდან რამდენიმე შეცდომაში შემყვანი სიუჟეტი მოჰყვა.
2. 2 აპრილს ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ექსპერტის გია აბაშიძის მიერ
წარმოდგენილ ანგარიშს, “ნაციონალური მოძრაობის შეღწევა სამოქალაქო სექტორში”,
რომელსაც სახელისუფლებო ტროლები აქტიურად აზიარებდნენ.
3. 15 მარტს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე "საერთო
სასამართლოების შესახებ" კანონში ცვლილებების კანონპროექტების განხილვის
დროს არასათავრობო ორგანიზაციების აქციას, როდესაც ისინი მაისურებზე წარწერით
"კლანი უნდა წავიდეს" მივიდნენ.
კვლევები. მედიის განვითარების ფონდის (MDF) და ღია საზოგადოების ფონდის წინააღმდეგ
ტროლების მადისკრედიტირებელი პოსტები 15 მარტს გამოქვეყნებულ კვლევას შეეხებოდა,
რომლის მიზანი ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე ეთნიკური უმცირესობების
ინფორმირებულობის საკითხის შესწავლა იყო 10. კვლევის შედეგების ინტერპრეტირება
მონიტორინგის სუბიექტმა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მანიპულაციურად მოახდინა და
ამტკიცებდა, თითქოს კვლევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთლიანი პროდუქტი რუსულ
დეზინფორმაციად იყო შეფასებული 11. თავად საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 15 მარტის
კვლევას რამდენიმე ცალმხრივი და დაუბალანსებელი სიუჟეტი მიუძღვნა, სახელისუფლებო
სარედაქციო პოლიტიკის მქონე ონლაინ გამოცემებმა კი - არაერთი ცალმხრივი პუბლიკაცია,
რასაც თან სდევდა სოციალურ ქსელებში ტროლების მობილიზების კამპანია.
პირად კედელზე გამოქვეყნებული პოსტების გარდა, მადისკრედიტირებელ პოსტებს
აღნიშნული ტროლები “ქართულ ოცნებასთან” თემატურად დაკავშირებულ ჯგუფებში
აზიარებდნენ.
10

მედიის განვითარების ფონდი, 2019, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე უმცირესობებით

დასახლებული რეგიონების ინფორმირება.
http://mdfgeorgia.ge/geo/view-library/107
11
მედიის განვითარების ფონდი, 22 მარტი, 2019. საზოგადოებრივ მაუწყებელს საზოგადოება შეცდომაში შეჰყავს.
http://www.mdfgeorgia.ge/geo/view_statements/524
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აღსანიშნავია, რომ პრო-სახელისუფლებო გვერდ Zetnews-ს, რომელიც 2019 წლის 10
თებერვალს შეიქმნა, მედიის განვითარების ფონდის” კვლევის გარშემო დაწყებული
კრიტიკული დისკუსია დასპონსორებულიც ჰქონდა. დასპონსორებული იყო ასევე Pos TV-ის
მიერ ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტიც.
ღია საზოგადოების ფონდის წინააღმდეგ სახელისუფლებო ტროლების მეორე კამპანია 3
აპრილს გამოქვეყნებულ, CRRC-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს შეეხებოდა,
რომელმაც აჩვენა, რომ მოსახლეობის 47% საზოგადოებრივ მაუწყებელს არასდროს

უყურებდა 12. კვლევის შედეგები საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მის წინააღმდეგ
წარმოებულ კამპანიად შეაფასა, რასაც დაუბალანსებელი სიუჟეტი და მცდარი
ფაქტების გავრცელება მოჰყვა, თითქოს ფონდი კვლევის შედეგებს მალავდა 13.
ამასთანავე სოციალურ ქსელებში გააქტიურდნენ სახელისუფლებო ტროლები,
რომლებიც სხვადასხვა ჯგუფებში ფონდის წინააღმდეგ მაუწყებლის განცხადებას
აზიარებდნენ და მადისკრედიტებელ კომენტარებს წერდნენ, ზოგიერთი გვერდი კი ამ
განცხადებას ასპონსორებდა.

ნეტგაზეთი, 3 აპრილი, 2019. მოსახლეობის 47% ამბობს, რომ საზმაუს არასდროს არ უყურებს – CRRC-ის კვლევა.
http://netgazeti.ge/news/353590/
13
ღია საზოგადოების ფონდი, 3 აპრილი, 2019. “საზოგადოებრივი მაუწყებელი ღია საზოგადოების ფონდს კვლევის
12

შედეგების დამალვაში ადანაშაულებს”
https://osgf.ge/sazogadoebrivi-mauwyeblis-reaqcia-mosakhleobis-gamokitkhvis-shedegebze/
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აღსანიშნავია ისიც, რომ კვლევების შედეგებისადმი მწვავე დამოკიდებულებას მმართველი
პარტია და ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები ადრეც ავლენდნენ, როცა
ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) საზოგადოებრივი აზრის კვლევები
პერიოდულად ქვეყნდებოდა. წინამდებარე კვლევაში იდენტიფიცირებული ერთ-ერთი ტროლი
(გიორგაძე ლექსო) ფეისბუკ გვერდზე “ერთიანი პროვოკაციული მოძრაობა 14” გამოქვეყნებულ
გაყალბებული ინფორმაციის სკრინზე ტოვებს კომენტარს. საინფორმაციო სააგენტო
ინტერპრესნიუსის (IPN) ლოგოს გამოყენებით 15 გაყალბებული ინფორმაციისა და ფოტო კი
NDI-ის ქართული ოფისის ხელმძღვანელ ლორა თორნტონს შეეხება, სათაურით “NDI -ს
ხელმძღვანელმა ლორა თორნტონმა ტყუილისგან გაზრდილი ცხვირი მოიჭრა”, რასაც თან
ახლავს ტროლის კომენტარი, რომ მას ცხვირი ისევ გაეზრდებოდა.

სახელისუფლებო ექსპერტის კვლევა. სახელისუფლებო ექსპერტის გია აბაშიძის მიერ 2
აპრილს გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელშიც ის ნაციონალურ მოძრაობასთან
არასამთავრობო ორგანიზაციების კავშირებზე საუბრობდა, ტროლების მხრიდან შესაბამისი
პოსტების ორგანიზებულად გაზიარება და ინფორმაციის რეკლამის სახით განთავსება
მოჰყვა. ტროლები ავითარებდნენ მოსაზრებას, რომ ტენდენციური არასამთავრობო
ორგანიზაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაობიექტურ ინფორმაციებს აწვდიან და
ისინი შეცდომაში შეჰყავთ. აღსანიშნავია, რომ ამ შემთხვევაშიც ის ტროლები აქტიურობდნენ,
ვინც TBC-ის, MDF-ის და სოროსის ფონდის წინააღმდეგ იყო მობილიზებული.

14

https://bit.ly/2VpPO5o

15

მსგავსი ინფორმაცია ინტერპრესნიუსს არ გაუვრცელებია.
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აქციის “კლანი უნდა წავიდეს” წინააღმდეგ. 15 მარტს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა

კომიტეტის სხდომაზე "საერთო სასამართლოების შესახებ" კანონში ცვლილებების
კანონპროექტების განხილვის დროს არასათავრობო ორგანიზაციების აქციას, როდესაც
ისინი მაისურებზე წარწერით "კლანი უნდა წავიდეს" მივიდნენ და მოსამართლეთა დანიშვნის
წესს აპროტესტებდნენ, სახელისუფლებო ტროლების მობილიზება მოჰყვა.

51

ცალკეულ შემთხვევებში სახელისუფლებო ტროლები “საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს” ხელმძღვანელ ეკა გიგაურის შესახებ ნეგატიურ პოსტებს აქვეყნებდნენ ან
სასამართლოსთან დაკავშირებით თავად მის კრიტიკულ პოსტებზე ტოვებდნენ კომენტარებს.
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IV. ტროლები კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ
იდენტიფიცირებული სახელისუფლებო ტროლები მადისკრედიტირებელ კონტენტს
ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მედიების წინააღმდეგაც აქვეყნებდნენ.
ასეთი ტიპის პოსტები/კომენტარები მიმართული იყო როგორც უშუალოდ მედია საშუალების,
ასევე კონკრეტული ჟურნალისტების წინააღმდეგადაც. ამ მხრივ თავდასხმის სამიზნე
რუსთავი 2 და ტვ პირველი იყო, ცალკეული პუბლიკაციების შემთხვევაში კი ონლაინ
გამოცემა “ლიბერალიც”.
ტროლები რუსთავი 2-ს კრიმინალის გაშუქების გამო აკრიტიკებდნენ, ასევე ციტირებდნენ
სახელისუფლებო ექსპერტ გია აბაშიძეს, რომლის მიხედვითაც რუსთავი 2-ზე გასული
ინფორმაციის უმეტესობა ყალბი ან ინტერპრეტირებული იყო, რასაც ტროლები სხვადასხვა
ჯგუფებში აზიარებდნენ.
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რაც შეეხება ტვ პირველს, ტროლების სამიზნე ტელეარხის ჟურნალისტები ვახო სანაია და
ინგა გრიგოლია 22 მარტს გადაცემაში “პირველები” შს მინისტრ გიორგი გახარიას
სტუმრობის შემდეგ გახდნენ.
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სახელისუფლებო ტროლი გიორგაძე ლექსო ასევე ავრეცელებდა ყალბ ინფორმაციას ტელეკომპანია
პირველის შესახებ, თითქოს რედაქციიდან ოპერატორები ლგბტ პირების გადაღებაზე უარის თქმის
გამო დაითხოვეს. ის ოპერატორების ქმედებას იწონებდა, ხოლო ტვ პირველს ამის გამო
აკრიტიკებდა.
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ჟურნალ “ლიბერალის” შემთხვევაში კი ინდივიდუალური კრიტიკა გარდაცვლილი ზუგდიდის
#6 სკოლის დირექტორის ია კერზაიას გათავისუფლების მიზანშეწონილობის შესახებ
მომზადებულ მასალას შეეხებოდა, რომელსაც მედია საშუალების მიმართ ერთ-ერთი
ტროლის კრიტიკული კომენტარი “ლიბერალის” ვებ-გვერდის რედაქტორის ლიკა ზაკაშვილის
პოსტზე მოჰყვა.
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V. დისკრედიტაციის კამპანიური ხასიათი
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების დისკრედიტაციის მიზნით იდენტიფიცირებული
ტროლები მეტწილად ერთი და იმავე გვერდების პოსტებს სხვადასხვა ჯგუფებში აზიარებდნენ. ამ
გვერდების უმეტესობა 2019 წელს არის შექმნილი.

გვერდი

შექმნის თარიღი

ქართული სახელმწიფო

20 მარტი, 2019

Caucasus Press

11 მარტი, 2019

Zetnews.ge

10 თებერვალი, 2019

პრესკლუბი

2 ნოემბერი, 2018

ეროვნული მედია

2 ნოემბერი, 2018

საინფორმაციო გვერდი

4 თებერვალი, 2014

აღნიშნულ ახალშექმნილ გვერდებს არასმთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ პოსტები
დასპონსორებული ჰქონდათ, რაც ამ პროცესის კამპანიურ ხასიათზე მიუთითებს.
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