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შესავალი 
 
2019 წლის 20 ივნისს მართლმადიდებელი საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის სესიაზე რუსეთის 
სახელმწიფო დუმის კომუნისტი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის მიერ პარლამენტის 
თავმჯდომარის ადგილის დაკავებას ჯერ საპარლამენტო ოპოზიციის, შემდეგ კი პარლამენტის 
წინ საქართველოს მოქალაქეების პროტესტი მოჰყვა. სამართალდამცავების მიერ აქციის 
პირველ დღეს მომიტინგეების ძალის გამოყენებით დაშლის შემდეგ კი ანტისაოკუპაციო 
აქციებმა, სახელწოდებით “სირცხვილია” პერმანენტული სახე მიიღო. აქციის მონაწილეები მათი 
მესამე მოთხოვნის - შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებოიდან გადაყენებას ითხოვენ, რაც 20 
ივნისს ძალის გამოყენებით აქციის დაშლას უკავშირდებოდა.  
 
სოციალურ ქსელებში აქციის დისკრედიტაციის კამპანია დაიწყო, რომელშიც როგორც 
სახელისუფლებო, ასევე პრორუსული და სიძულვილის ჯგუფების ტროლები და Facebook 
გვერდები ორგანიზებულად ჩაერთვნენ. 
 
წინამდებარე ანგარიში სახელისუფლებო, პრორუსული და სიძულვილის ენის ჯგუფების 
ტროლების გამოვლენას ახდენს და მათი გზავნილების თანხვედრაზე და განსხვავებულ 
ტაქტიკებზე ამახვილებს ყურადღებას. მომავალ ანგარიშში (II ნაწილი) მედიის განვითარების 
ფონდი ამავე ჯგუფების ფეისბუკ გვერდების მონიტორინგის შედეგებს მიმოიხილავს. 
 
ფეისბუკ ტროლებზე სოციალურ ქსელში დაკვრვება 20 ივნისიდან 15 ივლისამდე 
ხორციელდებოდა და ამ პერიოდში ანტისაოკუპაციო პროტესტთან დაკავშირებული სხვა 
მოვლენებიც მოიცვა.  
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მთავარი მიგნებები 
 
ფეისბუკის მონიტორინგის შედეგად შემდეგი ტენდენცია გამოიკვეთა: 
 

• მონიტორინგის პერიოდში სულ 39 ტროლი გამოვლინდა, რომელთაგან 32 
სახელისუფლებო, ხოლო 7 პრორუსულ და სიძულვილის  ჯგუფებს წარმოადგენს. 

• 32 სახელისუფლებო ტროლიდან 18 სხვის იდენტობას იპარავს, ხოლო 14 საკუთარ 
იდენტობას მალავს. ტროლების უმეტესობა რუსული სოციალური ქსელის Vkontacte-ს 
პროფილებს იყენებს, ამასთანავე რუსეთის გარდა, ავთენტური პროფილები ისრაელის, 
პოლონეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის, უკრაინის, ზიმბაბვეს, ბელორუსის, ეგვიპტის 
მცხოვრებლებს ეკუთვნით, გარკვეულ შემთხვევებში კი ტროლები მსახიობების და 
მომღერლების იდენტობით აქვეყნებენ თავიანთ პოსტებს. 

•  32-დან 16 ტროლს მოწონებული აქვს ხულოს და ზუგდიდის სხვადასხვა საარჩევნო უბნის 
ფეისბუკ გვერდები. აღნიშნულ გვერდებზე 2019 წლის 19 მაისს ხულოსა და ზუგდიდის 
შუალედურ არჩევნებზე საარჩევნო უბნებზე და მიმდებარე ტერიტორიებზე გადაღებული 
სამოყვარულო ვიდეოკადრებია განთასვებული. რამოდენიმე ვიდეოში გაცხადებულია, 
რომ ვიდეოს ტვ “იმედის” სტრინგერები იღებდნენ. 

• გარდა საარჩევნო გვერდებისა, სახელისუფლებო ტროლები ძირითადად იწონებდნენ 
ქართული ოცნების მხარდამჭერ პარტიულ, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ 
შექმნილ ისეთ ფეისბუკ გვერდებს, როგორიცაა “ერთიანი პროვოკაციული მოძრაობა”, 
“ამხილე”, “ნაცი კლავას”, “ტერენტი გლდანელი”, “ზუგდიდს ნაცების არ სჯერა” და სხვა. 

•  ზოგიერთი სახელისუფლებო ტროლი აქციამდეც იყო ჩართული როგორც საერთაშორისო 
და ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციის, ასევე პოლიტიკური 
ოპონენტებისა და TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძის 
წინააღმდეგ კამპანიაში. 

• გამოიკვეთა ორი ტიპის სახელისუფლებო ტროლები: ერთი ნაწილი ღიად იყო ჩართული 
ანტისაოკუპაციო პროტესტის წინააღმდეგ კამპანიაში და თავიანთ მოსაზრებებს საკუთარ 
გვერდებზე გამოხატავდა; მეორე ნაწილი კი უფრო მხარდამჭერი ტროლების კატეგორიას 
განეკუთვნება, რომლებიც  ქართული ოცნების ხელისუფლების, განსაკუთრებით შინაგან 
საქმეთა მინისტრის ცალკეულ ინიციატივებს ან იწონებენ (ალაიქებენ), ან მათთან 
დაკავშირებულ სიახლეებზე და პოსტებზე მხარდამჭერ კომენტარებს ტოვებენ. 

• როგორც სახელისუფლებო ტროლები, ასევე პრორუსი და სიძულვილის ჯგუფების 
ანტისაოკუპაციო აქციის პრაიდად და გეი რევოლუციად წარმოჩენას ცდილობდნენ და 
ლგბტ თემის გარდა მას ნაციონალურ მოძრაობას და ლიბერალურ ჯგუფებს ნეგატიურ 
კონტექსტში უკავშირებდნენ. 

• ორივე ჯგუფის ტროლების შემთხვევაში თანხვედრა იკვეთება რუსეთის მიმართ ომისა და 
ეკონომიკური სანქციების დაწესების შიშების დათესვის მხრივაც, რაც განსაკუთრებით მას 
შემდეგ გამძაფრდა, რაც ტვ რუსთავი 2-ის წამყვანმა გიორგი გაბუნიამ რუსეთის 
პრეზიდენტს პირდაპირ ეთერში აგინა. 

• სახელისუფლებო ტროლები მეტ აქცენტს აკეთებდნენ ანტისაოკუპაციო აქციის 
სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობად, რევოლუციად წარმოჩენაზე, ასევე მინისტრ 
გახარიას მხარდასაჭერ კომენტარებზე, რა დროსაც როგორც ქრისტიანობით 
მანიპულირება (ვინც ქრისტიანია, დაუჭირეთ მხარი), ასევე ჰომოფობიური კონტექსტის 
შექმნა (გახარია არ მოსწონთ ლიბერალებს იმის გამო, რომ ის გარყვნილებისგან 
გვიცავს) ხდებოდა. 

• სახელისუფლებო ტროლების სამიზნე რუსთავი 2-ის გარდა, ტვ პირველი და რადიო 
თავისუფლება იყო. 

• 31 სახელისუფლებო ტროლიდან, რომლებიც მედიის განვითარების ფონდმა TBC ბანკის 
საქმეზე, პანკისში განვითარებულ მოვლენებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციების და 
კრიტიკული მედიის საწინააღმდეგო კამპანიის პროცესში გამოავლინა, 15 ივლისის 
მონაცემებით 29 დეაქტივირებულია. 
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I. ტროლები  
 
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.  
 
ანტისაოკუპაციო აქციასთან მიმართებით ფეისბუკის მონიტორინგის პროცესში ერთი მხრივ 
სახელისუფლებო, მეორე მხრივ კი პრორუსული და სიძულვილის ჯგუფების ტროლები 
გამოვლინდნენ. 
 
მონიტორინგის პერიოდში სულ 39 ტროლი გამოვლინდა, რომელთაგან 32 სახელისუფლებო, 
ხოლო 7 პრორუსულ და სიძულვილის  ჯგუფებს წარმოადგენს.  
 
1.1. სახელისუფლებო ტროლები 
 
32 სახელისუფლებო ტროლიდან 18 სხვის იდენტობას იპარავს, ხოლო 14 საკუთარ იდენტობას 
მალავს. ამასთანავე ტროლების დიდი ნაწილი აქტიური, აგრესიული პოსტებით გამოირჩევა, 
ხოლო რამდენიმე პასიურია და მხოლოდ ხელისუფლების მხარდამჭერ კომენტარებს ტოვებს 
ცალკეულ პოსტებზე.  
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1 Liza Iluridze 
 

 

Vkontakte-ს პროფილი Anastasia Morozova, 
ჰადერა, ისრაელი 

 

2 ლევან ნაკაშიძე 
 

 

ფეისბუკ პროფილი Вася Рогожинський, 
ვარშავა, პოლონეთი 

  

3 Giga Mesxi 

 

Vkontakte-ს მომხმარებელი Арсен Арутюнов, 
პიატიგორსკი, რუსეთი 

 
4 გიორგი ლომაია 

 

 

უკრაინელი მოდელი იგორ კოვალი 
(ინსტაგრამი) 

 
 

 

https://www.facebook.com/liza.ilrudze/timeline?lst=1025208052%3A100004961190964%3A1562013060
https://vk.com/id15995032?fbclid=IwAR3Vcwp-nQ9Hf9-fP9DqifV23UtYlJHbiNGVZWkgVOe32IOI_npyIawcsMk&z=photo15995032_299733677%2Fphotos15995032
https://www.facebook.com/levan.nakashidze.10
https://www.facebook.com/VasylRohozynskyi?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/giga.mesxi.1
https://vk.com/arsenmokrii
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027833984637&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCpFhq4Uxnyjk7LNTCeqP3RlK9o9o9XT0P2jGoAagYQZk4T-2QYncRf7_ckytuHsNSk2ZPtMGQrFugk&hc_ref=ARSx_8WWgpK9x9oKh5ub-t7e-3DiyuxFL7pBOvwF7I9eMtSg-qUctsneAf0SztIYSpg
https://www.instagram.com/p/BihUGvGFHq7/
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5 Eka Tlashadze  
 

 
 

 

 Irma Burnatseva, ჩიტუნგვიზა, ზიმბაბვე. 
მოწონებული აქვს ზუგდიდის საარჩევნო 
უბნის #83 ფეისბუკ გვერდი 
 

 

6 Mari Shengelia  
 

 

ინდოელი მსახიობი Anushka Sharma 
 

 
7 Nini Gogiberidze 

 

 

ამერიკელი მოდელი ალექსანდრია 
მორგანი. მოწონებული აქვს ზუგდიდის 48 
და ხულოს 2 საარჩევნო უბნის ფეისბუკ 
გვერდი 

 

8 Davit Kharebava 

 

Vkontakte-ს მომხმარებელი Vitya Zorin, 
მინსკი, ბელორუსი. მოწონებული აქვს 
ზუგდიდის საარჩევნო უბნის #3 ფეისბუკ 
გვერდი 

 

https://www.facebook.com/eka.tlashadze.5
https://www.facebook.com/eka.tlashadze.5
https://vk.com/id253585200
https://www.facebook.com/marita.shengelia.9?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.abplive.in/movies/fans-find-anushka-sharmas-look-alike-in-us-singer-julia-michaels-pics-have-taken-internet-by-storm-911569#image7
https://www.facebook.com/nini.gogebiredze/timeline?lst=100000288013053%3A100002766433836%3A1562327880
https://www.instagram.com/alexandriatothemax/
https://www.instagram.com/alexandriatothemax/
https://www.facebook.com/davit.kharebava/timeline?lst=100000288013053%3A100024750707207%3A1562329385
https://vk.com/id33219021
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9 Giorgi Jikia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ამერიკელი მსახიობი კრის ევანსი. 
მოწონებული აქვს ბერას, ბიძინა 
ივანიშვილის მხარდაჭერი გვერდები, ასევე 
ზუგდიდის 20 საარჩევნო უბნის ფეისბუკ 
გვერდი 

 

 
10 იკა დიასამიძე 

 
 

ფეისბუკ მომხმარებელი Mustafa Fawzy 
ეგვიპტიდან. მოწონებული აქვს ზუგდიდის 37 
საარჩვენო უბნის, ქართული ოცნების 
მხარდამჭერი და ნაციონალური მოძრაობის 
წინააღმდეგ შექმნილი (ზუგდიდს ნაცების არ 
სჯერა, მახსოვს და სხვა) გვერდები. 

 
 

 
11 Kato Saluqvadze 

 

 

უკრაინელი მომღერლის რუსლანას ფოტო. 
მოწონებული აქვს ზუგდიდის 29 და ხულოს 
2 საარჩევნო უბნის ფეისბუკ გვერდი 
 

https://www.facebook.com/giorgi.jikia.27?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBM8JAFJj6Dka8ohJx-1zif5tkllqaoiPrN8xOZ7GsSB1B0wQNnrpuEEvNeAmWTFfIEwzZ_5WcyDqM8&hc_ref=ARS0L5PARH7-a34A2ky1uTz-K89qPJ_EAoqkeAOHpaUo7OB9ENBQ-sw8o6z6jrXSdUQ&fref=nf
https://www.facebook.com/giorgi.jikia.27?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBM8JAFJj6Dka8ohJx-1zif5tkllqaoiPrN8xOZ7GsSB1B0wQNnrpuEEvNeAmWTFfIEwzZ_5WcyDqM8&hc_ref=ARS0L5PARH7-a34A2ky1uTz-K89qPJ_EAoqkeAOHpaUo7OB9ENBQ-sw8o6z6jrXSdUQ&fref=nf
https://www.facebook.com/giorgi.jikia.27?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBM8JAFJj6Dka8ohJx-1zif5tkllqaoiPrN8xOZ7GsSB1B0wQNnrpuEEvNeAmWTFfIEwzZ_5WcyDqM8&hc_ref=ARS0L5PARH7-a34A2ky1uTz-K89qPJ_EAoqkeAOHpaUo7OB9ENBQ-sw8o6z6jrXSdUQ&fref=nf
https://www.facebook.com/ikdiasamidze?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCO59Xa8OyeHXQDXU_j6e6hmZT5P7eFqKkfPgE596xyb-4G0j0iREGXw6U8dK_pS8mwNeelAc4X8c6b&hc_ref=ARTXcWRhNG5QHkIioUdB4VWXlO7hRyL0GaD-SvfMMB5NRBAcBUGdq79QEvdqUw1HXww&fref=nf
https://www.facebook.com/ikdiasamidze?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCO59Xa8OyeHXQDXU_j6e6hmZT5P7eFqKkfPgE596xyb-4G0j0iREGXw6U8dK_pS8mwNeelAc4X8c6b&hc_ref=ARTXcWRhNG5QHkIioUdB4VWXlO7hRyL0GaD-SvfMMB5NRBAcBUGdq79QEvdqUw1HXww&fref=nf
https://www.facebook.com/ikdiasamidze?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCO59Xa8OyeHXQDXU_j6e6hmZT5P7eFqKkfPgE596xyb-4G0j0iREGXw6U8dK_pS8mwNeelAc4X8c6b&hc_ref=ARTXcWRhNG5QHkIioUdB4VWXlO7hRyL0GaD-SvfMMB5NRBAcBUGdq79QEvdqUw1HXww&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922229927925806&set=pb.100004164212913.-2207520000.1563117886.&type=3&theater
https://www.facebook.com/kato.saluqvadze.92/photos_of?sk=wall&lst=1025208052%3A100026765651490%3A1562010020
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12 Rezo Oqropiridze 

 

Vkontakte-ს მომხმარებელი ვიაჩესლავ 
დანჩი, სუმგაითი, აზერბაიჯანი. 
მოწონებული აქვს ზუგდიდის 13 საარჩევნო 
უბნის ფეისბუკ გვერდი 
 

 
13 Ani Kipiani 

 

ამერიკული ბენდის Best Coast-ის წევრი 
Bethany Cosentino 

 
 

https://vk.com/id271830112
https://vk.com/id271830112
https://www.facebook.com/ani.kipiani.10/timeline?lst=100000288013053%3A100007426231566%3A1562311869
https://www.instagram.com/best_coast/
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14 Lamara Gamcemlidze 
 

 

Vkontakte-ს მომხმარებელი ოკსანა 
მასლიუკი. მოწონებული აქვს ზუგდიდის 27 
საარჩევნო უბნის ფეისბუკ გვერდი 
 

 

15 Levan Lkhinadze 

 
 

Vkontakte-ს მომხმარებელი მარატ 
გრიგორიანი, კაპანი, სომხეთი. 
მოწონებული აქვს ხულოს 2 საარჩევნო 
უბნის ფეისბუკ გვერდი 

 

16 Merab Kakabadze 

 

იტალიელი მსახიობი Giulio Berruti. 
მოწონებული აქვს ზუგდიდის 48 და ხულოს 
2 საარჩევნო უბნის ფეისბუკ გვერდი 
 

 

https://www.facebook.com/lamara.gamcemlidze/timeline?lst=100000288013053%3A100032516293701%3A1562329080
https://vk.com/id75096202
https://vk.com/id75096202
https://www.facebook.com/levan.lkhinadze.1/photos?lst=100000288013053%3A100032401595494%3A1562330548
https://vk.com/id43562256
https://vk.com/id43562256
https://www.facebook.com/merab.kakabadze
http://www.stampamagazine.cl/giulio-berruti/
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17 Zura Kakablishvili 

 

ფეისბუკ პროფილი Orxan Mirzayev, ბაქო, 
აზერბაიჯანი. 

 
მოწონებული აქვს ზუგდიდის 35 საარჩევნო 
უბნის ფეისბუკ გვერდი 
 

 
 
 

18 Mia Feru 

 

Vkontakte-ს მომხმარებელი Darya Zulevich, 
მინსკი, ბელორუსი 

 
19 ნინელი ადამია 

 

სამი სრულიად განსხვავებული პროფილი 
აქვს, მოწონებული აქვს ზუგდიდის #3-5, 7-8 
საარჩევნო უბნების ფეისბუკ გვერდები 

 

 
 

https://www.facebook.com/zura.kakablishvili.1
https://www.facebook.com/omirzayev1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBetR2VpC3oIsL6ZDUJUE-CL3NgH_gp8M2nZncWHoBTccJhE8b66GMYg8SqzwujYOXLtzjvK3euK6u6&hc_ref=ARTcoTXJMifnvcex6JDa7hSN0gHSj0XUZhjTCe8UX2bkdoIWRKRmFmAYnILvkbLC9GE&fref=nf
https://www.facebook.com/omirzayev1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBetR2VpC3oIsL6ZDUJUE-CL3NgH_gp8M2nZncWHoBTccJhE8b66GMYg8SqzwujYOXLtzjvK3euK6u6&hc_ref=ARTcoTXJMifnvcex6JDa7hSN0gHSj0XUZhjTCe8UX2bkdoIWRKRmFmAYnILvkbLC9GE&fref=nf
https://www.facebook.com/omirzayev1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBetR2VpC3oIsL6ZDUJUE-CL3NgH_gp8M2nZncWHoBTccJhE8b66GMYg8SqzwujYOXLtzjvK3euK6u6&hc_ref=ARTcoTXJMifnvcex6JDa7hSN0gHSj0XUZhjTCe8UX2bkdoIWRKRmFmAYnILvkbLC9GE&fref=nf
https://www.facebook.com/omirzayev1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBetR2VpC3oIsL6ZDUJUE-CL3NgH_gp8M2nZncWHoBTccJhE8b66GMYg8SqzwujYOXLtzjvK3euK6u6&hc_ref=ARTcoTXJMifnvcex6JDa7hSN0gHSj0XUZhjTCe8UX2bkdoIWRKRmFmAYnILvkbLC9GE&fref=nf
https://www.facebook.com/mia.feru
https://vk.com/id30589667?fbclid=IwAR3NqOvhc33D6Vf6buXroGeiTJOkbs9HXd0RF-1-mjvuQpjG9UNoTbfeQTg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004423489614&lst=1025208052%3A100004423489614%3A1562010795&sk=timeline
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20 სალო ტალახაძე 

 

ორი განსხვავებული პროფილი აქვს, 
მოწონებული აქვს ზუგდიდის #1-5, 7-8 
საარჩევნო უბნების ფეისბუკ გვერდები 

 

21 სანდრა დარჯანია 

 

მალავს იდენტობას, იწონებს ზუგდიდის #2-
8, 79-80, 83 და 87 საარჩევნო უბნების 
ფეისბუკ გვერდეს 
 

 

22 თაკო სანაია 

 
 

მალავს იდენტობას, მოწონებული აქვს 
ზუგდიდის საარჩევნო უბანი 40 
 

 

23 ელენიკო დადიანი 
 

 
 

 
 
 
 
 
მალავს იდენტობას 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019997736246
https://www.facebook.com/september.kowalski/likes?lst=100000288013053%3A100008000589037%3A1562248525
https://www.facebook.com/tako.tiko.sanaia?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAYRnKwxuUHQ6O2SGfV5qsjXHLNMAO74FjfrBU2pEBAKStY16NzlVD_4q41IXv5Dv7oMs57WTe_0mLE&hc_ref=ARQL9399hALtYS9Jz9HIIVT4Lox3XqqsEejHs7r1ERbl1b9mNTUMxDASiLpxotmBrec&fref=nf
https://www.facebook.com/tako.tiko.sanaia?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAYRnKwxuUHQ6O2SGfV5qsjXHLNMAO74FjfrBU2pEBAKStY16NzlVD_4q41IXv5Dv7oMs57WTe_0mLE&hc_ref=ARQL9399hALtYS9Jz9HIIVT4Lox3XqqsEejHs7r1ERbl1b9mNTUMxDASiLpxotmBrec&fref=nf
https://www.facebook.com/tako.tiko.sanaia?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAYRnKwxuUHQ6O2SGfV5qsjXHLNMAO74FjfrBU2pEBAKStY16NzlVD_4q41IXv5Dv7oMs57WTe_0mLE&hc_ref=ARQL9399hALtYS9Jz9HIIVT4Lox3XqqsEejHs7r1ERbl1b9mNTUMxDASiLpxotmBrec&fref=nf
https://www.facebook.com/Elenedadiani15
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24 Mari Kikaleishvili 
 

 

 
 
 
 
მალავს იდენტობას 

25 Giorgi Natroshvili 

 

მალავს იდენტობას, მოწონებული აქვს 
ზუგდიდის 7 საარჩევნო უბნის ფეისბუკ 
გვერდი  

 
კახა მჭედლიძის ფოტო 

 
26 Ertaozi Jurkvetidan 

 

 
 
 
მალავს იდენტობას 

27 Bom Bora  

 

 
 
 
მალავს იდენტობას 

https://www.facebook.com/mari.kikaleishvili.102
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016333606628
https://www.facebook.com/eristavi.jurkvetidan/timeline?lst=100015153645292%3A100015664098783%3A1562836038
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005462440584
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28 Zurab Nakeuri 

 

 
 
 
მალავს იდენტობას 

29 ლემუელ სხვა 

 
 

საკუთარი იდენტობის დამალვის მიზნით 
იყენებს ვენესუელის ყოფილი პრეზიდენტის 
უგო ჩავესის ფოტოს, არ აქვეყნებს პირად 
ფოტოებს 

30 Dato Axvlediani 

 

მალავს იდენტობას, ერთიდაიგივე 
სახელით და ვიზუალით აქვს 2 ფეისბუკ 
პროფილი 

 

 

31 Ia Jayeli 

 

 
 
 
მალავს იდენტობას 

32 Maka Makrine Tbilisi 

 
 

 

საკუთარი იდენტობის დამალვის მიზნით 
იყენებს მსახიობ ლიკა ქავჟარაძის ფოტოს, 
არ აქვეყნებს პირად ფოტოებს. გვერდის 
ქავერად შს მინისტრის გიორგი გახარიას 
ფოტო აქვს განთავსებული 

 
 
32-დან 16 ტროლს მოწონებული აქვს ხულოს და ზუგდიდის სხვადასხვა საარჩევნო უბნების 
ფეისბუკ გვერდები. ყველაზე მეტი ასეთი გვედრი (48) მერაბ კაკაბაძის და ნინი გოგიბერიძის 
პროფილებს აქვთ მოწონებული.  

https://www.facebook.com/zurab.nakeuri
https://www.facebook.com/lemuelverde?__tn__=C-R&eid=ARDLWkLRDUkf8JQc2J2o6gUQ4sGzeQZn1L_rAkKcQfaFBLn8lls_mBQap6XgNMDX-33AIJ5WZgQuN6bt&hc_ref=ARQ59DTOvslfpE_U3xBF5UyifOTasCbpDZyOCkW95wgQx9d6Y1S36ducp7QiqRG4hI8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBgIs793OxSZBfa-zPxNaMcUjbKAORQcEiPtJf8bWxlvnnL2WW3fxusgWU_8KYTWQwRGFcMyR7mGtfx84HT0L-hRcPYucdBK2Zt61IRPvsh1hEI1D11Nyml_HssJojIIjJMpGWzONjir7vS7ktoBlgKJaOoMfIvOMyHLABonM_qsR7MMiPIt0VZGNs7IBRnNJXDxX0tLhqIjus
https://www.facebook.com/lemuelverde?__tn__=C-R&eid=ARDLWkLRDUkf8JQc2J2o6gUQ4sGzeQZn1L_rAkKcQfaFBLn8lls_mBQap6XgNMDX-33AIJ5WZgQuN6bt&hc_ref=ARQ59DTOvslfpE_U3xBF5UyifOTasCbpDZyOCkW95wgQx9d6Y1S36ducp7QiqRG4hI8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBgIs793OxSZBfa-zPxNaMcUjbKAORQcEiPtJf8bWxlvnnL2WW3fxusgWU_8KYTWQwRGFcMyR7mGtfx84HT0L-hRcPYucdBK2Zt61IRPvsh1hEI1D11Nyml_HssJojIIjJMpGWzONjir7vS7ktoBlgKJaOoMfIvOMyHLABonM_qsR7MMiPIt0VZGNs7IBRnNJXDxX0tLhqIjus
https://www.facebook.com/lemuelverde?__tn__=C-R&eid=ARDLWkLRDUkf8JQc2J2o6gUQ4sGzeQZn1L_rAkKcQfaFBLn8lls_mBQap6XgNMDX-33AIJ5WZgQuN6bt&hc_ref=ARQ59DTOvslfpE_U3xBF5UyifOTasCbpDZyOCkW95wgQx9d6Y1S36ducp7QiqRG4hI8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBgIs793OxSZBfa-zPxNaMcUjbKAORQcEiPtJf8bWxlvnnL2WW3fxusgWU_8KYTWQwRGFcMyR7mGtfx84HT0L-hRcPYucdBK2Zt61IRPvsh1hEI1D11Nyml_HssJojIIjJMpGWzONjir7vS7ktoBlgKJaOoMfIvOMyHLABonM_qsR7MMiPIt0VZGNs7IBRnNJXDxX0tLhqIjus
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009527800531
https://www.facebook.com/sandra.baloki.73?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDcs12nAixFC7zxdJeH_9UV9Zz8qhiAxG3Hj16KyRGosa8pdiSDfIv-KfwHmpEi8340GItq-DAJPFs4&hc_ref=ARQg_2MbgfTwrbB0qwL4N4THtJhJOtcldQPVjTr-VxNR1ufpqNTm6XS4pXYFFilZ-cI
https://www.facebook.com/sandra.baloki.73?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDcs12nAixFC7zxdJeH_9UV9Zz8qhiAxG3Hj16KyRGosa8pdiSDfIv-KfwHmpEi8340GItq-DAJPFs4&hc_ref=ARQg_2MbgfTwrbB0qwL4N4THtJhJOtcldQPVjTr-VxNR1ufpqNTm6XS4pXYFFilZ-cI
https://www.facebook.com/sandra.baloki.73?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDcs12nAixFC7zxdJeH_9UV9Zz8qhiAxG3Hj16KyRGosa8pdiSDfIv-KfwHmpEi8340GItq-DAJPFs4&hc_ref=ARQg_2MbgfTwrbB0qwL4N4THtJhJOtcldQPVjTr-VxNR1ufpqNTm6XS4pXYFFilZ-cI
https://www.facebook.com/merab.kakabadze/likes?lst=1025208052%3A100002554714571%3A1562880815
https://www.facebook.com/nini.gogebiredze/timeline?lst=100000288013053%3A100002766433836%3A1562327880
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აღნიშნულ გვერდებზე ძირითადად 2019 წლის 19 მაისს ხულოსა და ზუგდიდის შუალედურ 
არჩევნებზე საარჩევნო უბნებზე და მიმდებარე ტერიტორიებზე გადაღებული სამოყვარულო 
ვიდეოკადრებია განთასვებული. რამოდენიმე ვიდეოში გაცხადებულია, რომ ვიდეოს ტვ “იმედის” 
სტრინგერები იღებდნენ. აღსანიშნავია, რომ ქართულმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა 
შუალედურ არჩევნებზე რამდენიმე უბანზე ტვ “იმედის” სტრინგერების აკრედიტაციის გარეშე 
ყოფნის ფაქტები დააფიქსირეს. ქვემოთ წარმოდგენილ სურათზე ხულოს #22-32 საარჩევნო 
უბნის ფეისბუკგვერდზე განთავსებული ვიდეოს კადრია, სადაც ავტორი თავს მუხრან გორგაძედ, 
ტვ “იმედის” სტრინგერად წარადგენს.  
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გარდა საარჩევნო გვერდებისა, სახელისუფლებო ტროლები ძირითადად იწონებდნენ ქართული 
ოცნების მხარდამჭერ პარტიულ, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ შექმნილ ისეთ 
ფეისბუკ გვერდებს, როგორიცაა “ერთიანი პროვოკაციული მოძრაობა”, “ამხილე”, “ნაცი კლავას”, 
“ტერენტი გლდანელი”, “ზუგდიდს ნაცების არ სჯერა”  და სხვა. 
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ზოგიერთი სახელისუფლებო ტროლი აქციამდეც იყო ჩართული როგორც საერთაშორისო და 
ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციის, ასევე პოლიტიკური 
ოპონენტებისა და TBC ბანკის ერთ-ერთი მფლობელის, მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ 
კამპანიაში. მაგალითად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი 
დირექტორის ეკა გიგაურის წინააღმდეგ პოსტი ლევან ნაკაშიძის პროფილით გამოქვეყნდა, 
რომელიც პოლონელი Вася Рогожинський-ს ფოტოს იპარავს.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევების წინააღმდეგ ფეისბუკ მომხმარებელი 
რეზო ოქროპირიძე პოსტავდა, რომელიც Vkontakte-ს მომხმარებლის სუმგაითელი ვიაჩესლავ 
დანჩის იდენტობას იპარავს. 

 

 

https://www.facebook.com/VasylRohozynskyi?_rdc=1&_rdr
https://vk.com/id271830112
https://vk.com/id271830112
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იმ ტროლების გარდა, რომლებიც მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ კამპანიაში წინა კვლევების 
შედეგად გამოვლინდა, ანტისაოკუპაციო პროტესტის წინააღმდეგ მობილიზებული ტროლების 
ნაწილი წარსულში TBC ბანკის საქმეზეც აქტიურობდა: 

   
გამოიკვეთა ორი ტიპის სახელისუფლებო ტროლები: ერთი ნაწილი ღიად იყო ჩართული 
ანტისაოკუპაციო პროტესტის წინააღმდეგ კამპანიაში და თავიანთ მოსაზრებებს საკუთარ 
გვერდებზე გამოხატავდა; მეორე ნაწილი კი უფრო მხარდამჭერი ტროლების კატეგორიას 
განეკუთვნება, რომლებიც  ქართული ოცნების ხელისუფლების, განსაკუთრებით შინაგან 
საქმეთა მინისტრის ცალკეულ ინიციატივებს ან იწონებენ (ალაიქებს), ან მათთან დაკავშირებულ 
სიახლეებზე და პოსტებზე მხარდამჭერ კომენტარებს ტოვებენ. 
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სახელისუფლებო ტროლები აქციის დისკრედიტაციის მიზნით შემდეგ გზავნილებს 
ავრცელებდნენ: 
 
აქციის დაკავშირება პრაიდთან, ლგბტ თემთან. მიზანმიმართულად ხდებოდა აქციის გეი 
პრაიდთან დაკავშირება და ჰომოსექსუალების რევოლუციად მონათვლა. გარკვეულ 
შემთხვევებში კი აქციის როგორც ნაციონალურ მოძრაობასთან, ასევე ლგბტ თემთან 
ერთდროულად დაკავშირება ხდებოდა. ასევე ვრცელდებოდა ჰომოფობიური კომენტარები 
როგორც საპროტესტო აქციებთან, ასევე რუსთავი 2-ის მენეჯმენტის და წამყვანის, გიორგი 
გაბუნიას მიმართებით, რომელმაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს პირდაპირ ეთერში, 
აგინა: 
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აქციის დაკავშირება ოპოზიციასთან. სახელისუფლებო ტროლები აქციის მონაწილე 
აქტივისტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების ცალკეულ წარმომადგენლებს 
ოპოზიციასთან, ძირითადად კი ნაციონალურ მოძრაობასთან აკავშირებდნენ, ხოლო აქციის 
მონაწილეებს ფინანსური საზღაურის გამო მობილიზებულ ადამიანებად წარმოაჩენდნენ. 
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აქციების რევოლუციად, სახელმიწიფო გადატრიალების მცდელობად წარმოჩენა. ტროლები 
საპროტესტო აქციების რევოლუციად და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობად 
წარმოაჩენდნენ, რასაც მომიტინგეთა შორის სომეხი რევოლუციონერების ყოფნას 
უკავშირებდნენ. ასევე ახდენდნენ აქციის ძალადობრივად დაშლის გამართლებას. 
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შს მინისტრის მხარდაჭერა, ხელისუფლების ქმედებების გამართლება. ვინაიდან 
ანტისაოკუპაციო აქციის მესამე მოთხოვნა “გავრილოვის ღამეს”, 20 ივნისის საპროტესტო 
აქციის ძალის გამოყენების გამო გადადგომას შეეხებოდა, სახელისფულებო ტროლები 
მობილიზებულები იყვნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მხარდასაჭერად და 
ხელისუფლების მხირდან ძალის გამოყენებას ამართლებდნენ. ამასთანავე მხრადაჭერამ კიდევ 
უფრო ორგანიზებული სახე მიიღო 12 ივლისს მინისტრის ტვ პირველის გადაცემა “რეაქციაში” 
ინგა გრიგოლიასთან სტუმრობის შემდეგ, როდესაც ტროლები ერთი მხრივ, გახარიას 
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წარმატებულ ეთერს და ჟურნალისტის არაპროფესიონალიზმს უსვამდნენ ხაზს. ამასთანავე 
ხდებოდა როგორც ქრისტიანობით მანიპულირება (ვინც ქრისტიანია, დაუჭირეთ მხარი), ასევე 
ჰომოფობიური კონტექსტის შექმნა (გახარია არ მოსწონთ ლიბერალებს იმის გამო, რომ ის 
გარყვნილებისგან გვიცავს). 
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რუსეთის მიმართ ომის და ეკონომიკური სანქციების შიში. რუსთავი 2-ის წამყვანის გიორგი 
გაბუნიას მიერ ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში რუსეთის პრეზიდენტის გინებას ტროლების 
მხრიდან შიშების დათესვა მოჰყვა. ვრცელდებოდა მოსაზრება, რომ  ჟურნალისტის ქმედება 
რუსეთის პროვოცირებას ახდენდა, როგორც საომარი მოქმედებების, ასევე ეკონომიკური 
სანქციების მხრივ. ამასთანავე პუტინის მხრიდან დუმის გადაწყვეტილების რევიზია და 
საქართველოს მიმართ საქნციების დაწესების ინიციატივის შეჩერება პოზიტიურად იყო 
შეფასებული. ისმოდა მოწოდებები რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის გინების გამო, 
შსს-ს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს რეაგირება მოეხდინათ, ასევე ხდებოდა 
რუსთავის 2-ის ოფისის წინ პროტექსტის გამოსახატავად ხალხის მობილიზება. 
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სხვა მედიების წინააღმდეგ. ტროლების სამიზნე რუსთავი 2-ის გარდა ტვ პირველი და რადიო 
თავისუფლება იყო. ერთ შემთხვევაში სახელისუფლებო ტროლი სხვა ფეისბუკ მომხმარებლების 
რადიო თავისუფლების წინააღმდეგ მობილიზებას პატრიოტთა ალიანსის დასაცავად ახდენდა. 
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1.2. პრო-რუსული და სიძულვილის ჯგუფების ტროლები 
 
მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა 7 ტროლი, რომელთა პოსტები/კომენტარები პრო-
რუსული ან/და სიძულვილის შემცველია. პრო-რუსი და სიძულვილის ჯგუფების ტროლები 
სახელისუფლებო ტროლებისგან განსხვავებით სხვისი იდენტობის მოპარვის ნაცვლად, საკუთარ 
იდენტობას მალავენ. 7 ტროლიდან 1-ს მოწონებების განყოფილება დახურული აქვს. 6 ტროლის 
მიერ გვერდების მოწონებების ანალიზიდან ჩანს, რომ ტროლების ნაწილი თანაბრად იწონებს 
კრემლის მედიის, ასევე სიძულვილის ჯგუფების არაერთ გვერდს. 6-დან 4 ტროლს მოწონებული 
აქვს გვერდები Росси́я - Российская Федерация - Russia, მსოფლიო საოჯახო კონგრესი X, ალტ-
ინფო, ყბადაღებული საზოგადოება, ანტილიბერალური კლუბი, ვერ დაბრუნდებიან.  
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1 დაათ ცაბაძე 
 

 

მალავს იდენტობას. პროფილის ფოტო ღია წყაროებში 
სხვადასხვა ვებ-გვერდებზე იძებნება, მათ შორის 
odnoklassniki.ru-ზე არსებულ პროფილზე “russian soldiers”.  

 
გარეკანზე არსებული ფოტოზე რუსეთში მცხოვრები Elena 
Deligioz-ია, რომელიც სამხედრო ფორმაში გადაღებულ 
ფოტოებს აქვეყნებს. 

 
მოწონებული აქვს კრემლთან დაკავშირებული 
პოლიტიკოსების და მედიების, ასევე სიძულვილის 
გამღვივებელი მედიები და Facebook გვერდები. მათ 
შორის: Nino Burjanadze - ნინო ბურჯანაძე, Sputnik 
საქართველო, RT, ВЕСТИ.ru, Росси́я - Российская 
Федерация - Russia, მსოფლიო საოჯახო კონგრესი X , Союз 
Советских Социалистических Республик საბჭოთა 
სოციალისტური რესპუბლიკები, პოლიტიკანო, ასავალ-
დასავალი, მარშალპრესი. სიძულვილის გვერდებიდან 
მოწონებული აქვს Resistance/წინააღმდეგობა, კარდჰუ, 
ანტილიბერალური გვერდი, ლიბერალების დასაცინი 
page, ყბადაღებული საზოგადოება, ანტილიბერალური 
კლუბი, Geo Pepe. ასევე მოწონებული აქვს ოპოზიციის 
მადისკრედიტირებელი გვერდი “ვერ დაბრუნდებიან”.  

2  Ika Irakli 
 

 

მალავს იდენტობას. საცხოვრებელ ადგილად სანკტ-
პეტერბურგი აქვს მითითებული. მოწონებული აქვს 
კრემლის მედიის გვერდები, როგორიცაა სპუტნიკ 
საქართველო და RT, ასევე გვერდები Vladimir Putin და 
Россия́ - Российская Федерация - Russia. ასევე იწონებს 
სიძულვილის გამაღვივებელ მედიასა და Facebook 
გვერდებს: კარდჰუ, ალტ-ინფო, პატრიოტული 
სულისკვეთება, ფსევდოლიბერალების მხილება, 
თურქეთი ოკუპანტია, ყბადაღებული საზოგადოება, ნუ 
გამოლიბერალდები იაზროვნე, Geo Pepe. 
ორგანიზაციებიდან მოწონებული აქვს რუსული პროექტის  
მსოფლიო ოჯახების X კონგრესის გვერდი, რომელიც 
თბილისში ჩატარდა, ასევე გურამ ფალავანდიშვილის 
ორგანიზაცია “ბავშვთა უფლებების დაცვის 

https://www.facebook.com/Levtolstoy007?fref=pb&__tn__=%2Cd-a-R&eid=ARA8nhzoXnCrGXdIt373jS1zx6WDBsw6FhJ1_oMRTaPywc_5yZKuTVM0UoVhIWKpXzQrFT0vwcF9CTzw&hc_location=profile_browser
https://ok.ru/profile/575904964116
https://www.facebook.com/truegeorgian?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDOAwOgaP47dGNyRry01Xa6T-juvjYZfMLTZgWn4ASxa_Fcns0o7LZ0wDsvHN8r_kjfgRI5_UhraMEu&hc_ref=ARRcB1zbyiMBdpx8M1_grVnexUTJ6EeLw1Q6wMBYxGuNVHiWrpiqPB2p4VN07NYeD8A
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საზოგადოების” გვერდი. ასევე მოწონებული აქვს 
ოპოზიციის მადისკრედიტირებელი გვერდი “ვერ 
დაბრუნდებიან”.  

3 გიორგი გურჯი გიაური 
 

 

მალავს იდენტობას. საცხოვრებელ ადგილას 
მითითებული აქვს ქობულეთი. პროფილის ბმულში 
ვხვდებით განსხვავებულ სახელს davit.davit.39750. 
აქვეყნებს სტალინის ფოტოებსა და ციტატებს. 

 

 
მოწონებული აქვს საბჭოთა კავშირის მიმართ 
ნოსტალგიის გამაღვივებელი გვერდი СССР. Прекрасная 
страна, в которой мы жили (სსრკ. მშვენიერი ქვეყანა, 
რომელშიც ცვენ ვცხოვრობდით), ასევე გვერდები Росси́я 
- Российская Федерация - Russia, Моя Москва, Владимир 
Путин, მსოფლიო საოჯახო კონგრესი X. 
 
კრემლის მედიებიდან მოწონებული აქვს NTV, Sputnik 
საქართველო, RT. კრემლთან დაკავშირებული ქართული 
გამოცემებიდან მოწონებული აქვს საქართველო და 
მსოფლიოს, ობიექტივის, Politicano-ს გვერდები. ქართული 
მედიებიდან იწონებს ქსენოფობიური და ჰომოფობიური 
სარედაქციო პოლიტიკის მქონე “ასავალ-დასავალის” 
გვერდს.  
 
სიძულვილის ჯგუფების გვერდებიდან მოწმებული აქვს 
ყბადაღებული საზოგადოება, ანტილიბერალური კლუბი, 
ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება, ბათუმი 
აზიზიეს მეჩეთის გარეშე, ნუ გამოლიბერალდები 
იაზროვნე.  

4 ანდრია ბლუმი მალავს იდენტობას. პროფილის ფოტოდ 
გამოქვეყნებული აქვს რუსი სასულიერო პირის 
მიტროპოლიტი ანტონის ფოტო.  
მოწონებული აქვს გვერდები ანტილიბერალური კლუბი, 

https://www.facebook.com/davit.davit.39750
https://www.facebook.com/theo.philus.77920
http://sdsmp.ru/news/n3306/


38 

 

ალტ-ინფო, პატრიოტული გვერდი, POS TV.  

5 Sonam Nguvien 

 

მალავს იდენტობას. მოწონებების სექცია დახურული 
აქვს. აქციებთან დაკავშირებით არ აქტიურობს პირად 
კედელზე, თუმცა პრო-რუსული და ანტი-დასავლურ 
გზავნილებს კომენტარებში წერს. განსაკუთრებით 
აქტიურია რადიო თავისუფლების მიერ გამოქვეყნებული 
პოსტების ქვეშ.  

6 დაჩი ქართველი 

 

 

მალავს იდენტობას და არ აქვეყნებს 
მაიდენტიფიცირებელ ფოტოებს. პროფილის ფოტოდ 
გამოყენებული აქვს ჩე გევარას ფოტო. სამუშაო ადგილად 
მითითებული აქვს გვერდი, რომელიც პალერმოს 
უნივერსიტეტის არაოფიციალური გვერდია და გაცვლით 
პროგრამებზე, ონლაინ სწავლებაზე და სტუდენტურ 
ცხოვრებაზე კონცეტრირდება. გვერდის 
ადმინისტრატორმა “მედიის განვითარების” ფონდს 
განუცხადა, რომ დაჩი ქართველი მათთვის არ მუშაობს.  

 
მოწონებული აქვს საქართველოს სლავ ხალხთა 
ეროვნული კონგრესის დირექტორის ლიკა ზახაროვას, 
RT-ის, Новости Первого канала, სტალინის და მსოფლიო 
საოჯახო კონგრესი X-ის და პოლიტიკანოს გვერდები. 
ასევე მოწონებული აქვს სიძულვილის ჯგუფების 
გვერდები წინააღმდეგობა, პატრიოტული გვერდი, 
ლიბერასტული სენი, ალფა-დომინანტი, ალტ-ინფო, 
პატრიოტული სულისკვეთება, ფსევდოლიბერალების 
მხილება, ანტილიბერალური გვერდი, ყბადაღებული 
საზოგადოება, ანტილიბერალური კლუბი, რიტორიკა, ნუ 
გამოლიბერალდები იაზროვნე, ეროვნული ფრონტი. 
ოპოზიციის მადისკრედიტირებელი გვერდებიდან 
მოწონებული აქვს გვერდები ნაც-სექტა, ვერ 
დაბრუნდებიან, ნაც სექტა education.  

 
7 

 
Giorgi Beria 

 
არ აქვს გამოქვეყნებული პირადი ფოტოები და 
ინფორმაცია. პროფილად ლეონიდ ბრეჟნების ფოტოს 
იყენებს, ხოლო სამუშაო ადგილას მითითებული აქვს 
“საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური 

https://www.facebook.com/sonam.nguvien
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001893743792
https://www.facebook.com/beriaandberia?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCxgnUKGy2nx0J77pklfoPeLPA0R3dTXS70YsAZ0-hYAhuTOaNM6Puq1CGg2TMiE6SKYfdZibibA3oa&hc_ref=ARSZ3r8lEsPFif72QR4p9GQRqU8uvpo5zgvD2cN3AXNO6hsN8jTF6mqtf1j--X4hCr0
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კომიტეტის გენერალური მდივანი”. აქვს მეორე 
პროფილიც იმავე სახელით. მართავს გვერდს Kidobani 
News, სადაც Geworld-ისა და პოლიტიკანოს მასალებია 
გამოქვეყნებული.   
 
მოწონებული აქვს კრემლის მედიების გვერდები, მათ 
შორის NTV, Sputnik საქართველო და ВЕСТИ.ru. ქართული 
მედიებიდან მოწონებული აქვს ასავალ-დასავალი და 
პრიმაკოვის ფონდთან დაკავშირებული პოლიტიკანო. 
ასევე იწონებს გვერდებს Росси́я - Российская Федерация - 
Russia და Владимир Путин сегодня.  
ოპოზიციის მადისკრედიტირებელი გვერდებიდან 
მოწონებული აქვს გვერდი “ვერ დაბრუნდებიან”.  
 

 
იდენტიფიცირებული ტროლები 20 ივნისიდან 15 ივლისის პერიოდში მათ პირად თაიმლაინსა თუ 
სხვადასხვა პოსტის ქვეშ კომენტარებში შემდეგ ნარატივებს ავრცელებდნენ.  
 
აქციის დაკავშირება პრაიდთან, ლგბტ თემთან. აქციების პარალელურად პრო-რუსული და 
სიძულვილის ჯგუფების ტროლები აქციების ორგანიზატორებისა და მონაწილეების 
მარგინალიზაციის სხვადასხვა ნარატივების გაღვივებით ცდილობდნენ. ერთ-ერთი სტრატეგია, 
ისევე როგორც სახელისუფლებო ტროლების შემთხვევაში, აქციის მონაწილეების ლგბტ თემის 
წევრებად წარმოჩენა იყო.  

https://www.facebook.com/giorgi.beria.142?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDAa5PZGUp_T5XPwK3AkWXgv0FeToybhvDRg1FjPHfQOBDKria5kkWCWhsYdn2njQUHPK7p80JJGW7C
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შუღლის გაღვივება. ტროლები შუღლის გაღვივებას ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით 
ცდილობდნენ. ერთი მხრივ, ხდებოდა ანტი-საოკუპაციო აქციების მუსლიმებთან/სომხეთის 
მოქალაქეებთან დაკავშირება, მეორე მხრივ  გვხვდებოდა შუღლის გაღვივება ეკონომიკისა და 
ტურიზმის კონტექსტში და პოტენციური ტურისტების გამოყოფა წარმომავლობის მიხედვით.
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ამავე ტროლების მიერ ხდებოდა აქციის მოთხოვნებიდან ყურადღების გადატანა ცნობილი 
ქსენოფობიური გზავნილით, თითქოს ბათუმი თურქეთად გადაიქცა და თურქეთი და აზერბაიჯანი 
საქართველოს ტერიტორიებს იტაცებენ. 
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ტროლები ასევე აქციის ანტიმართლმადიდებლურად წარმოჩენას ცდილობდნენ. 

 
რუსეთის მიმართ ომის და ეკონომიკური სანქციების შიში, პუტინის ქმედებების მოწონება. ანტი-
საოკუპაციო აქციების პარალელურად იდენტიფიცირებული ტროლები რუსეთის მიმართ შიშებს 
ნერგავდნენ. ერთი მხრივ ეს ეხებოდა ომს და უსაფრთხოებას, მეორე მხრივ კი მოქალაქეებს 
ეკონომიკურ კეთილდღეობას. მონიტორინგის პერიოდში პრო-რუსული ტროლები აქვეყნებდნენ 
პოსტებს რუსეთის სამხედრო შეიარაღების შესახებ, რითაც რუსეთის უძლეველობის მითის 
განმტკიცებას ცდილობდნენ. ლარის გაუფასურების პროცესს, რომელიც აქციებამდე რამდენიმე 
წლით ადრე დაიწყო, ასევე პუტინის მიერ საქართველოში პირდაპირი ფრენების აკრძალვას 
მიმდინარე აქციებს მიაწერდნენ. თუმცა ამავე დროს, პოზიტიურად იყო შეფასებული პუტინის 
განცხადება, რომლითაც მან დუმის ინიციატივა საქართველოსთვის სანქციების დაწესების 
თაობაზე შეაჩერა. 
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რუსთავი 2-ის გარდა ტროლების სამიზნე ტვ იმედის წამყვანი ოტარ ტატიშვილიც გახდა, 
რომელმაც ვლადიმერ პუტინს ტელეთერში გაბუნიას მსგავსად აგინა. 

 
ოკუპაციის გამართლება. გამოვლენილი ტროლები მონიტორინგის პერიოდში მანიპულაციური 
და არარელევანტური შედარებებით რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის 
გამართლებას ცდილობდნენ. ერთ-ერთი ტროლი რუსეთის ბრალეულობის უარყოფას იმ ფაქტით 
ხსნიდა, რომ ევროსაბჭოში რუსეთს ხმის მიცემის უფლება აღუდგა.  
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აქციის მონაწილეთა დისკრედიტაცია, შს მინისტრის მხარდაჭერა. პრო-რუსული ტროლების 
მხრიდან აქციის ინდივიდუალური მონაწილეების წინააღმდეგ შედარებით ნაკლები 
მადისკრედიტირებელი პოსტები ქვეყნდებოდა, თუმცა რამდენიმე შემთხვევაში სამიზნე აქციის 
მონაწილე ლიბერალური იდეოლოგიის პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
მედიის თუ საზოგადოების ცალკეული წევრი იყო.   
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გამოიკვეთა შინაგან საქმეთა მინისტრის მხარდაჭერის შემთხვევაც. 

 

 
ანტი-დასავლური გზავნილები. აქციების მონაწილეების თუ პოლიტიკური ოპონენტების 
დისკრედიტაციის გარდა, პრო-რუსული ტროლები Facebook-ში ანტი-დასავლურ გზავნილებს 
ავრცელებდნენ. ეს გზავნილები თანხვედრაში მოდის კრემლის სტრატეგიასთან და 
ნარატივებთან, რომლებიც ასევე მედიის განვითარების ფონდის ანტი-დასავლური პროპაგანდის 
2018 წლის ანგარიშში აისახა. პრო-რუსი ტროლები მონიტორინგის პერიოდში ავრცელებდნენ 
კონსპირაციებს ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ, ასევე ეჭვქვეშ აყენებდნენ ქვეყნის 
სუვერენიტეტს, თითქოს საქართველოში პროცესებს ამერიკის საელჩო აკონტროლებს. ასევე 
აღვივებდნენ უნდობლობასა და ნიჰილიზმს დასავლური ისნტიტუტების მიმართ.  

http://www.mdfgeorgia.ge/uploads/library/119/file/AntiWest-2018-GEO.pdf
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II. დეაქტივირებული სახელისუფლებო ტროლები 
 
მედიის განვითარების ფონდმა 2019 წელს 3 ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლებიც 
სახელისუფლებო ტროლების სხვადასხვა მიზნობრივ კამპანიებს შეეხებოდა:  

1. სახელისუფლებო ტროლები მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ 
2. ტროლების ფაბრიკა, TBC-ის, არასამთავრობოების და მედიის წინააღმდეგ 
3. სახელისუფლებო ტროლები პანკისის მოვლენებზე, არასამთავრობოების და 

მედიის წინააღმდეგ 
 
ადრე გამოვლენილი 31 სახელისუფლებო ტროლიდან, რომლებიც მედიის განვითარების 
ფონდმა TBC ბანკის საქმეზე, პანკისში განვითარებულ მოვლენებზე და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების და კრიტიკული მედიის საწინააღმდეგო კამპანიის პროცესში გამოავლინა, 15 
ივლისის მონაცემებით 29 დეაქტივირებულია ან ხელმისაწვდომი არ არის. 
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დეაქტივირებული ტროლები 15 ივლისის მონაცემებით 
 
სახელისუფლებო ტროლები მამუკა ხაზარაძის 
წინააღმდეგ 

 
Avtandil Kereselidze 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
სახელისუფლებო ტროლები TBC-ის, 
არასამთავრობოების და მედიის წინააღმდეგ 

Giorgadze Lekso X 

Giorgi Baliashvili X 

Ketevan Arabuli X 

Mariam Svanidze X 

Marika Dgebuadze X 
Marika Melikidze X 

Marika Wveraidze X 

Nana Ediberidze X 

Nino Menabde X 

Saba Giorgadze აქტიურია 

Salome Koridze X 

Salome Sixarulidze X 

Tamro Todadze X 

ანი იორდანიშვილი X 

გიორგი ტუღუში X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
სახელისუფლებო ტროლები პანკისის 
მოვლენებზე, არასამთავრობოების და მედიის 
წინააღმდეგ 

ანასტასია ლევინსკი X 

გიორგი ჩადუნელი X 

დანიელ კაკაბაძე აქტიურია 

დემე მეტრეველი X 

თამარი ქართველი X 

თეონა ზედანია X 

ილიკო ძნელაძე X 

ირინა მოსეშვილი X 

მაია სივსივაძე X 

მაინერ გენერალ X 

მიშა მიშა X 

ნატალია დევდარიანი X 

ნინო დიდებაძე X 

ქეთი ჯაფარიძე X 

ჯონ სმიტი X 
 

https://www.facebook.com/aleqsandre.giorgadze.16
https://www.facebook.com/Balliashvili/timeline?lst=1025208052%3A100003624186527%3A1554538269
https://www.facebook.com/ketevan.arabuli.961?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCz04aof0WPaTsaBVwZD2msUInD0fGZFGti06sniTM0iHyl-Cr47489IS2WjA52DAgAjTAgv8gJrdgx&tn-str=*F
https://www.facebook.com/mariam.svanidze.94/timeline?lst=100000288013053%3A100033211456442%3A1553780759
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011997965491
https://www.facebook.com/marika.wveraidze.3
https://www.facebook.com/nana.ediberidze15/timeline?lst=1025208052%3A100019812821692%3A1554492678
https://www.facebook.com/ninomenabde11
https://www.facebook.com/giorgadzesabaa/timeline?lst=1025208052%3A100004912367800%3A1554585602
https://www.facebook.com/salome.koridze.96/timeline?lst=1025208052%3A100021800624611%3A1554656537
https://www.facebook.com/salome.sixarulidze.7
https://www.facebook.com/tamro.todadze.1?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBkwq03IsaXcIXHUo5pUSnApOkbMf4ZOghA-WdNM6WdA7aLGgDWq5o1fmpQnjqIISzR09f8Z1ZluItH&hc_ref=ART_k7nyC4C-5R3zTa0hfEihWy1qXIXujDi1_RhnfozFKZ6FCYnJ7-u0Xt58w3ImsBM
https://www.facebook.com/anoo.ior
https://www.facebook.com/giorgi.tugushi.9066
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012150486508
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/deme.metreveli.589
https://www.facebook.com/t.kartveli
https://www.facebook.com/zedaniateona?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBeKaIjvQDTD2NA4a2SOAyOysu4hZpTMU0Ht9P0FHZAo5QGk6fBE1yRHVilRgcsnkQR-KT1iZbrDCJa
https://www.facebook.com/iliko.dzneladze/timeline?lst=100000288013053%3A100010198274299%3A1556018224
https://www.facebook.com/irirna.moseshvili/photos?lst=100000288013053%3A100002555197488%3A1556099443
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/miner.general
https://www.facebook.com/misha.msxaladze/timeline?lst=100000288013053%3A100002759105796%3A1556102720
https://www.facebook.com/natalia.devdariani12?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAZLRoeu3n9PoFlUuJz_7a-U-yKsbKF1AQheSZO63JpBvyghYr4VMKmQdTtsD7GVOQ80debuYR7HBAR&hc_ref=ARSN3uyI8H6IL1dDeu7-D9aeGoh8lOIxlnCgxq3uXuy9GyeAZN5LeLK7_yE3chiWFog
https://www.facebook.com/nana.didebadze?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD_bAwI7FQU6b91QEXgix31stVjNqJNFg3wLVpkXmPdVUhlkVo3PXeFQrlXZCJlfSKXjr2JlvL8u10F&hc_ref=ARRiLXpR3PQGuAedlBAeK5ohaVUUs4G6uHPgNA0Tmyrn5nFKOxca2TO64w9JY5Z1SbA
https://www.facebook.com/qeti.japaridze.96/timeline?lst=100000288013053%3A100027640150364%3A1556098488

	Giorgi Jikia
	იკა დიასამიძე
	Rezo Oqropiridze
	ფეისბუკ პროფილი Orxan Mirzayev, ბაქო, აზერბაიჯანი.
	Vkontakte-ს მომხმარებელი Darya Zulevich, მინსკი, ბელორუსი
	თაკო სანაია
	ლემუელ სხვა
	Dato Axvlediani
	Maka Makrine Tbilisi

	1. სახელისუფლებო ტროლები მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ
	2. ტროლების ფაბრიკა, TBC-ის, არასამთავრობოების და მედიის წინააღმდეგ
	3. სახელისუფლებო ტროლები პანკისის მოვლენებზე, არასამთავრობოების და მედიის წინააღმდეგ

