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21 აპრილს პანკისის ხეობაში დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ადგილობრივ მოსახლეობას  

შორის ჰესის მშენებლობის გამო დაიწყო. „ხადორი 3“-ის სამშენებლო სამუშაოების განახლებას 

პანკისელების მხრიდან პროტესტი მოჰყვა, რამაც მათი სამართალდამცავებთან დაპირისპირება 

გამოიწვია.  პოლიციამ გამოიყენა ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები, მოსახლეობამ კი, 

სამართალდამცავებს ქვები დაუშინა. დაპირისპირების შედეგად, დაშავდა როგორც 

სპეცდანიშნულების რაზმი, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა,  დაზიანდა პოლიციის მანქანები და 

ჰესის მშენებელი კომპანიის ტექნიკა.   

ფეისბუქში გამოჩდნენ  ტროლები, რომლებიც რეალური იდენტობების მითითების გარეშე 

მოქმედებდენ და ერთი მხრივ, პანკისის ხეობაში სპეციალური დანიშნულების რაზმის მოქმედებას 

ამართლებდნენ, მეორე მხრივ კი პანკისის ხეობის, ქისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წინააღმდეგ ავრცელებდნენ გზავნილებს. “მითების დეტექტორმა” ასეთი 15 ტროლი გამოავლინა. 

● გამოვლინდა ტროლების ორი კატეგორია: ისინი, ვინც სხვა ადამიანების ფოტოებს იპარავენ

და ტროლები, რომლებიც მაიდენტიფიცირებელ ფოტოებს არ აქვეყნებენ.

● ტროლები, რომლებიც სხვის იდენტობას იპარავენ, მეტწილად პანკისის მოვლენების შესახებ

სხვადასხვა ჯგუფებში სახელისუფლებო ექსპერტის, გია აბაშიძის პოსტს აზიარებნენ,

რომელშიც გია აბაშიძე პანკისში სიტუაციაციის ესკალაციაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს

ადანაშაულებს.

● ტროლების უმეტესობა, რომლებიც ფოტოებს საერთოდ არ აქვეყნებენ ან ზოგად ფოტოებს 

ტვირთავენ, ფეისბუკზე 2018 წელს დარეგისტრირდა.

● მათი უმეტესობა მხოლოდ სხვა გვერდების მიერ გამოქვეყნებული პოსტების ქვეშ ტოვებს

კომენტარებს და საკუთარ თაიმლაინზე პოსტებს არ აზიარებს/აქვეყნებს.



 



 



ტროლები, რომლებიც სხვის იდენტობას იპარავენ 

ირინა მოსეშვილი რუსი მომღერალი ტატიანა ბოგაჩევა 

ქეთი ჯაფარიძე ამინა კაპში, აფხაზი მოდელი 
მიშა მიშა ებრაულ გაცნობით საიტზე ფოტოს ავტორის პროფილი 25 წლის 

მოშეს სახელით იძებნება, რომელიც თელ-ავივში ცხოვრობს 
ნატალია დევდარიანი Vkontakte-ს მომხმარებელი Inga Lace 
მაია სივსივაძე Vkontakte-ს მომხმარებელი გალინა რომანოვსკაია 
ნინო დიდებაძე Vkontakte-ს მომხმარებელი Anastasia Sayfutdinova 
თეონა ზედანია იტალიელი მოდელი გიულია ტორდინი 

 

    

https://www.facebook.com/irirna.moseshvili/photos?lst=100000288013053%3A100002555197488%3A1556099443
https://www.facebook.com/qeti.japaridze.96/timeline?lst=100000288013053%3A100027640150364%3A1556098488
https://www.facebook.com/natalia.devdariani12?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAZLRoeu3n9PoFlUuJz_7a-U-yKsbKF1AQheSZO63JpBvyghYr4VMKmQdTtsD7GVOQ80debuYR7HBAR&hc_ref=ARSN3uyI8H6IL1dDeu7-D9aeGoh8lOIxlnCgxq3uXuy9GyeAZN5LeLK7_yE3chiWFog
https://www.facebook.com/maia.sivsivadze.7?__tn__=lC-R&eid=ARDNcDAmvZZh0RZt14tTULPT-PFuNUytZiko6Ys6Iy8_FiozyFt63SFj0_vjnZI9wKQCznWIv-6uQ7yY&hc_ref=ARSSi1dbdtGKtFYllA7zsoU0HvY7OlTEulCraQnTSs-ONmTIGZjpVlxd_SK1BCsKwP0
https://www.facebook.com/nana.didebadze?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD_bAwI7FQU6b91QEXgix31stVjNqJNFg3wLVpkXmPdVUhlkVo3PXeFQrlXZCJlfSKXjr2JlvL8u10F&hc_ref=ARRiLXpR3PQGuAedlBAeK5ohaVUUs4G6uHPgNA0Tmyrn5nFKOxca2TO64w9JY5Z1SbA
https://www.facebook.com/zedaniateona?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBeKaIjvQDTD2NA4a2SOAyOysu4hZpTMU0Ht9P0FHZAo5QGk6fBE1yRHVilRgcsnkQR-KT1iZbrDCJa


ტროლები, რომლებიც მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას არ აქვეყნებენ 

1.გიორგი 

ჩადუნელი 

 

 

აღნიშნულ ანგარიშს სახელი შეცვლილი აქვს და გიორგი ჩადუნელი დაირქვა, თუმცა მისი 

პროფილის მისამართში სახელი დავით ზანდუკელი კვლავ არის მითითებული.  

ჩადუნელის თაიმლაინზე მხოლოდ ორი აქტივობა ჩანს: 2018 წლის სექტემბერში პროფილისა და 

გარეკანის ფოტოების ატვირთვა, რაც იმას მიანიშნეს, რომ ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში 

შეიქმნა. პროფილის ფოტოზე მომხმარებელს ცნობილი მსახიობის კიანუ რივზის ფოტო უყენია.  

2. დანიელ 

კაკაბაძე 

 

ონლაინ სივრცეში არ აქვს მითითებული პირადი ინფორმაცია. მას   ანგარიშის შექმნის პირველ 

ეტაპზე  მოწონებული აქვს მსხვილი საინფორმაციო სააგენტოები, შემდეგ ივანიშვილის, 

ღარიბაშვილის, სოზარ სუბარისა  და ქართული ოცნების გვერდები. ინკოგნიტოდ  ცხოვრების 

მესამე ეტაპზე ის  ავეჯითა და სამშენებლო მასალებით დაინტერესდა. 

დანიელ კაკაბაძის თაიმლაინზე ყველაზე ძველი აქტივობა 2018 წლის მაისში ჩანს, რაც 

მიუთითებს, რომ ანგარიში სწორედ ამ პერიოდში დარეგისტრირდა. იმ მცირე აქტივობებიდან, 

რომლებიც მის თაიმლაინზე ჩანს, ყველაზე ხშირად ის “საქართველო და მსოფლიოსა” და ამავე 

გამოცემის ავტორის, ბაკურ სვანიძის პოსტებს აზიარებს.  

3. 
ანასტასია 
ლევინსკი 

არ აქვს პროფილის, გარეკანის ფოტოები და აქტივობები თაიმლაინზე. არ ჰყავს მეგობრები, 

მოწონებული აქვს მხოლოდ საინფორმაციო სააგენტოთა გვერდები. 

4. მაინერ 
გენერალ 

მომხმარებელს მაინდეტიფიცირებელი ინფორმაცია გამოქვეყნებული არ აქვს და მის პირად 

თაიმლაინზეც აქტივობები არ ჩანს, თუმცა პანკისის მოვლენების გარშემო სოციალურ ქსელებში 

საკმაოდ აქტიური იყო და სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების ინფორმაციის ქვეშ 

ტოვებდა კომენტარებს.  

5. დემე 
მეტრეველი 

პროფილი არ იძლევა მომხარებლის რაიმე ნიშნით  იდენტიფიცირების საშუალებას, არ აქვს 

ფოტოები, არ ჰყავს მეგობრები და მის თაიმლაინზეც აქტივობები საერთოდ არ არის. 

6. თამარი 
ქართველი 
 
 

თამარ ქართველს  სხვადასხვა გვერდზე ხელისუფლების მხარდამჭერი კომენტარების გარდა 

სხვა აქტივობა/მაინდეტიფიცირებელი ნიშანი არ აქვს. ატვირთული აქვს მხოლოდ ყვავილების 

ფოტოები, არ ჰყავს მეგობრები და ინფორმაციას პირად გვერდზე არ აზიარებს. მოწონებული 

აქვს სამთავრობო და ივანიშვილის მხარდამჭერი  გვერდები. 

7. ილიკო 
ძნელაძე 
 
 
 
 

ილიკო ძნელაძის თაიმლაინზე ორი აქტივობა შეინიშნება: 1) გარეკანის ფოტოს შეცვლა, 2) 

მუსიკის ბმულის გაზიარება. ორივე აქტივობა 2015 წლით თარიღდება და მანამდე და  მას შემდეგ 

პირად გვერდზე გაზიარებული რაიმე ინფორმაცია არ ჩანს. არ ჰყავს მეგობრები, პროფილად 

მანქანის ფოტო უყენია. პანკისის მოვლენების შესახებ აღნიშნული მომხმარებელი იდენტურ 

კომენტარებს სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ მასალებზე ტოვებდა.  

8. ჯონ 
სმიტი1 

პირად თაიმლაინზე არ ჰქონდა გამოქვეყნებული რაიმე ინფორმაცია თუ პოსტი. არ ჰქონდა 

ატვირთული არცერთი ფოტო. სოციალურ ქსელებში მხოლოდ სახელისუფლებო გზავნილების 

გასავრცელებლად აქტიურობდა და სხვადასხვა პოსტის ქვეშ კომენტარებს ტოვებდა. პანკისის 

მოვლენების შესახებ ფეისბუკში საკმაოდ აგრესიული კომენტარებით გამოირჩეოდა.  

                                                
1 ანგარიში ამ დროისთვის გაუქმებული ან დეაქტივირებულია. 

https://www.facebook.com/davit.zandukeli.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAiLhMdv_4pbjfUK0hMD4r2C1Le1j-LU1h-ZMokxiABmwtGTlJl38OZKALiOLQ2pjzB-Fwx7pNMwLAF&hc_ref=ARThDdTazy3yI8CAeAenqjkZN2Vy2OGgHR3fBKveOfNtP1iTSN4_H9phg-bKwys9fik
https://www.facebook.com/davit.zandukeli.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAiLhMdv_4pbjfUK0hMD4r2C1Le1j-LU1h-ZMokxiABmwtGTlJl38OZKALiOLQ2pjzB-Fwx7pNMwLAF&hc_ref=ARThDdTazy3yI8CAeAenqjkZN2Vy2OGgHR3fBKveOfNtP1iTSN4_H9phg-bKwys9fik
https://www.facebook.com/daniel.kakabadze/photos?lst=100000288013053%3A100026435649951%3A1556010042
https://www.facebook.com/daniel.kakabadze/photos?lst=100000288013053%3A100026435649951%3A1556010042
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012150486508
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012150486508
https://www.facebook.com/miner.general
https://www.facebook.com/miner.general
https://www.facebook.com/deme.metreveli.589
https://www.facebook.com/deme.metreveli.589
https://www.facebook.com/t.kartveli
https://www.facebook.com/t.kartveli
https://www.facebook.com/iliko.dzneladze/timeline?lst=100000288013053%3A100010198274299%3A1556018224
https://www.facebook.com/iliko.dzneladze/timeline?lst=100000288013053%3A100010198274299%3A1556018224
https://www.facebook.com/iliko.dzneladze/timeline?lst=100000288013053%3A100010198274299%3A1556018224


პანკისის მოვლენების გარშემო ტროლების მიერ გავრცელებული გზავნილები 

● პანკისის ხეობაში ჰესის მშენებლობის გამართლება 

იდენტიფიცირებული ტროლები ორგანიზებულად ცდილობდნენ პანკისის ხეობაში მორიგი ჰესის 

მშენებლობის გამართლებას, რისთვისაც ისინი სხვადასხვა პოსტის ქვეშ ტოვებდნენ კომენტარებს და 

ამტკიცებდნენ, რომ დაგეგმილი ჰესის პროექტი გარემოსთვის უსაფრთხო და უვნებელი იყო. 

ტროლები ცდილობდნენ, რომ ამ საკთხზე დისკუსია სოციალურ ქსელებში საქართველოს 

ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის ჭრილში განეხილათ და პანკისის ხეობაში 

ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების საპირწონედ რუსეთზე 

ენერგოდამოკიდებულებას ასახელებდნენ.  

 

 



 

 

 



 

 

 



● 21 აპრილს პანკისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედებების გამართლება 

იდენტიფიცირებული ტროლები 21 აპრილს სპეციალური დანიშნულების რაზმის ქმედებების 

გამართლებას სოციალურ ქსელებში აქტიურად ცდილობდნენ. ტროლები ერთი მხრივ პანკისელებს 

“ქვების მსროლელებს” უწოდებდნენ,  მეორე მხრივ კი სპეცოპერაციის მოწინააღმდეგეებს 

“არეულობის მომხრეებად” და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებად 

მოიხსეინებდნენ.  
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გარდა ამისა, ვხვდებოდით ერთი ტროლის იდენტურ კომენტარს, რომელსაც ის სხვადასხვა პოსტს 

ქვეშ ტოვებდა.  



● სიძულვილის ენა და შუღლის გაღვივება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამართლების პარალელურად ტროლები და ფეისბუკ გვერდები 

ქისტების დისკრედიტაციას რელიგიური ნიშნით ცდილობდნენ. ფეისბუკ გვერდმა inews გაავრცელა 

ვიდეო, რომელიც რელიგიური ნიშნით შუღლის გაღვივებას ისახავდა მიზნად. ვიდეოს ახლავს 

აღწერა, რომ პანკისელები “ალაჰ აკბარს” გაიძახოდნენ. სხვა პოსტების ქვეშ კი ვხდებოდით 

ტროლების კომენტარებს, რომ ქისტებს “სხვა ღმერთი” ჰყავთ, რაც მართლმადიდებლების 

რელიგიური გრძნობებით მანიპულირებასა და საქართველოს მოქალაქე ქისტების დისტანცირებასა 

და გაუცხოებას ისახავს მიზნად.  

რელიგიური ნიშნით შუღლის გაღვივების გარდა ფეისბუკ გვერდები და ტროლები ცდილობდნენ, რომ 

ქისტები და მათი მხარდამჭერები სეპარატისტებად წარმოეჩინათ. სოციალურ ქსელებში ვირუსულად 

გაავრცელდა მანიპულაციური ვიდეო, რომელშიც პანკისის მკვიდრი ამბობს, რომ სოფელი ”ჩვენია”, 

რასაც სპეცრაზმელი ეწინააღმდეგება და ეუბნება, რომ სოფელი “საქართველოსია”. აღნიშნული 

ფრაგმენტი კონტექსტიდან ამოგლეჯილად გავრცელდა, რადგან პანკისის მკვიდრის სიტყვები 

სოფელი “ჩვენია” ქვეყნიდან იზოლაციას და სეპარატიზმს კი არ გულისხმობდა, არამედ მისი, 

როგორც საქართველოს მოქალაქის, უფლების დეკლარირებას ახდენდა.  “სეპარატისტებად” და 



“ეროვნების მოღალატეებად” მოიხსენიეს ტროლებმა ბათუმში პანკისელების სოლიდარობის აქციის 

მონაწილეებიც, რაც მათ რელიგიურ იდენტობას დაუკავშირეს.  







ერთ შემთხვევაში კი ტროლი კომენტარებში ქისტების ტერორიზმთან გაიგივებას ახდენა და აქციის 

მონაწილე ქალებს “ტერორისტების აღმზრდელებლად” მოიხსენიებდა.  



● ტროლები არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ

ტროლების მობილიზება არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ პანკისის მოვლენების 

გარშემო ორ ეტაპად გამოჩნდა. ერთი მხრივ, დისკრედიტაციის ტალღა პანკისის ხეობაში 

“ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” ხელნძღვანელის, სულხან სალაძის ჩასვლას მოჰყვა. მეორე 

მოვლენა კი სახელისუფლებო ექსპერტის, გია აბაშიძის 23 აპრილს გამოქვეყნებულ პოსტს 

უკავშირდება, რომელშიც ის არასამთავრობო ორგანიზაციებს კიდევ ერთხელ დაესხა თავს და 

გამოთქვა ვარაუდი, რომ პანკისის ხეობაში სიტუაციას არასამთავრობო ორგანიზაციები რევენ და 

პროვოკაციულ ქმედებებს სჩადიან. უფრო მეტიც, მის პოსტში იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების 

დაფინანსების წყაროებიც არის ჩამოთვლილი, რომლებიც სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებზე 

მუშაობენ და პაკისში სიტუაციის შესასწავლად და ადგილობრივების უფლებების დასაცავად ჩავიდნენ 

(ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინფის ცენტრი, 

სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია). 

დონორების ჩამონათვალში აქცენტი ღია საზოგადოების ფონდის მიერ ამ ორგანიზაციების 

დაფინანსებაზე კეთდებოდა.  გია აბაშიძის პოსტი სხვადასხვა ტაბლოიდურმა მედიამ (lid.ge2, 

2 http://bit.ly/2IVn7tS 

http://bit.ly/2IVn7tS


exclusivenews.ge3, pia.ge4), ახლადშექმნილმა გვერდებმა (პრესკლუბი5, zetnews6, საინფორმაციო 

გვერდი7, caucasus press8)   გამოაქვეყნეს, იდენტიფიცირებული ტროლები კი ამ გვერდებიდან 

ინფორმაციას სხვადასხვა ჯგუფებში აზიარებდნენ. სახელისუფლებო ექსპერტის გია აბაშიძის 

კომენტარი კი, რომელშიც ის პანკისში განვითარებულ მოვლენებში არასამთავრობოებს 

ადანაშაულებს და ღია საზოგადოების ფონდის მიერ ამ ორგანიზაციების დაფინანსების 

მიზანშეწონილობაზე საუბრობს, 23 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ-გვერდმაც 

გამოაქვეყნა9: 

“კითხვაზე, კონკრეტულად რომელ არასამთავრობოებზე საუბრობს გია აბაშიძე, იგი პასუხობს. 
„პანკისში არის სათემო რადიო, EMC-ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის 
ცენტრი, იქ არიან თამთა მიქელაძე, სულხან ბორძიკაშვილი, რომელიც მაშინაც, იმ კვირა 
დღესაც კი ავრცელებდა ყალბ ამბებს, რომ თურმე მოლაპარაკებების დროს პოლიციის 
მხრიდან მიმდინარეობდა ზეწოლა. კიდევ არიან სხვები, მაგალითად გელა მთივლიშვილი 
ამბობდა, რომ მიმდინარეობდა დაკავებები, ხალხის დარბევა და ასე შემდეგ. იქ არის 
საინფორმაციო ქსელი, სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი. ინტერნეტში რომ ჩავხედოთ, მათ 
ვებგვერდებსა და მათ დასპონსორებულ ფეისბუკგვერდებზე, ისინი უაპელაციოდ აცხადებდნენ, 
რომ თურმე მცირე ჰესები უშვილობასაც კი იწვევს, აერიათ ეტყობა, ატომური ენერგო 
სადგურის ცნებასთან“, – განმარტა აბაშიძემ. 

მისივე თქმით, ხსენებული არასამთავრობოები ფინანსდებიან უმეტესად „სოროსის ფონდით, 
ღია საზოგადოება – საქართველოდან“. 

„ცუდი არაფერია დაფინანსებაში, მაგრამ ხანდახან უნდა გადაიხედოს ხოლმე, როდესაც 
პოლიტიკური პარტიის, პოლიტიკური ნარატივების ელფერს იძენს ცალკეული არასამთავრობო 
ორგანიზაციის“, – აღნიშნა გია აბაშიძემ. 

მანამდე, 22 აპრილს კი ფეისბუკში პანკისელი აქტივისტების, პანკისის სათემო რადიოსა და კახეთის 

საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის, გელა მთივლიშვილისა და მისი კოლეგების 

დისკრედიტაციის კამპანია გამოჩნდა. 2019 წელს შექმნილი გვერდი “ქართული სახელმწიფო” 

პანკისის ხეობაში აქტივობების დისკრედიტაციას იმაზე ხაზგასმით ცდილობდა, თითქოს აქტივობებზე 

გრანტი ფონმდა ღია საზოგადოებამ გასცა. პოსტში აღნიშნული იყო, რომ რეალურ შუღლს პანკისის 

ხეობაში არასამთავრობო ორგანიზაციები აღვივებდენ. 

3 http://bit.ly/2GB1bS1  
4https://pia.ge/post/258327-gia-abasize-xom-ar-hqonda-adgili-pankisis-xeobasi-ramdenime-arasamtavrobo-organizaciis-mxridan-provokaciul-qmedebebs 
5 http://bit.ly/2GyBamh  
6 http://bit.ly/2GERgvF  
7 http://bit.ly/2XImfg2  
8 http://bit.ly/2W5dlZP 
9 საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 1 არხი, 23 აპრილი, 2019. გია აბაშიძე - პანკისის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებზე ზოგიერთი არასამთავრობო 
ორგანიზაციის სპეკულაციები ერთი-ერთში ჩაჯდა „ნაციონალური მოძრაობის“ დღის წესრიგშიhttps://1tv.ge/news/gia-abashidze-pankisis-kheobashi-
ganvitarebul-movlenebze-zogierti-arasamtavrobo-organizaciis-spekulaciebi-erti-ertshi-chajda-nacionaluri-modzraobis-dghis-wesrigshi/ 

http://bit.ly/2GB1bS1
https://pia.ge/post/258327-gia-abasize-xom-ar-hqonda-adgili-pankisis-xeobasi-ramdenime-arasamtavrobo-organizaciis-mxridan-provokaciul-qmedebebs
http://bit.ly/2GyBamh
http://bit.ly/2GERgvF
http://bit.ly/2XImfg2
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