
 
 

მედიის განვითარების ფონდი წინასაარჩევნო პერიოდში რეგიონულ მედიასა და სოციალურ 

ქსელებში სიძულვილის ენის და ანტიდასავლური კომენტარების, ასევე დეზინფორმაციის 

მონიტორინგს ახოციელებს. აჭარის, იმერეთის, სამეგრელოს, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის, 

ქვემო ქართლის ტრადიციულ მედია საშუალებებთან ერთად (TV, online), მონიტორინგი ფეისბუკის 

გვერდებსა და ჯგუფებზეც ხორციელდება. 

 

 

 

 

 

ქართული მარში. ანტილიბერალური 

გაერთიანება “ქართული მარშის” პოლიტიკურ 

პარტიად გარდაქმნის განაცხადთან ერთად, 

დასავლეთ საქართველოს ოფისის 

ხელმძღვანელად ერმილე ნემსაძე დაინიშნა. 

როგორც ნემსაძის, ასევე 9 ივნისს შექმნილი 

“ქართული მარში - ქუთაისი” ფეისბუკ 

გვერდებზე თურქოფობიური და 

ანტიდასავრული კომენტარები კეთდებოდა: 

 

თურქოფობია 

ქართული მარში - ქუთაისი: “(თუ იგივე 

სიტუაცია გაგრძელდა სულაც არ იქნება 

გასაკვირი, თურქებმა მიისაკუთრონ აჭარა) 

მიწა ფეხ ქვეშ გვეცლება და ჩვენ ასე მშვიდად 

არ უნდა ვიყოთ !!“ (9 ივლისი) 

 

ერმილე ნემსაძე, ქართული მარში: “ახლა 

როდესაც ფეისბუქზე ხალხი აია სოფიას გამო 

წუხს და ასეც უნდა იყოს, სამწუხაროდ, ამ 

ხალხის უმრავლესობამ არ იცის ის 

ვანდალიზმი, რა ვანდალიზმიც და 

რელიგიური, კულტურული თუ ეთნიკური 

გენოციდი მოგვიწყო "სტრატეგიულმა 

მეგობარმა თურქეთმა.” (15 ივლისი) 

 

ანტი-NATO 

ერმილე ნემსაძე, ქართული მარში: "ასე იყო 

მაგალითად, 2001 წელს ავღანეთში ბუდას 

ძეგლის აფეთქებას თალიბანის თავზე 19 

წლით ნატოს ოკუპაცია მოჰყვა, რომელიც 

დღემდე გრძელდება." (15 ივლისი) 

 

სექსისტური / ანტილიბერალური 

პოლიტიკური პარტია “ლელო 

საქართველოსთვის” პროტესტს მარნეულში 

ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის აღების 

მოთხოვნით გამართულ აქციასთან 

დაკავშირებით, “ლელოს” წევრების და 

არასამთავრობოების მიმართ ერმილე 

ნემსაძის სექსისტური და ანტილიბერალური 

შინაარსის კომენტარი მოჰყვა: “სოროსის 

ვირთხები,” “საბას მიერ დაჯილდოვებული 

"კუტუები" და “მოძრაობა "ფუჩუს" წევრები”, 

“ორგანიზაცია "ფუჩუ" წარმოადგენს სოროსის 

ოფიციალურ ფილიალს საქართველში, 

რომელიც რომელიც დაკავებულია 

კომპექსიანი ქალების შეგროვებით და 

გამოყენებით.”  

 

ქართული ოცნება - რელიგიური ნიშნით 

დისკრიმინაცია 

დიმიტრი მხეიძე, ქართული ოცნება, ქუთაისის 

მაჟორიტარი: "დღესდღეობით ვდგავართ იმ 

პრობლების წინაშე, რომ ჯარში არ მიდიან 

ახალგაზრდები, ეწერებიან რაღაც სხვადასხვა 

სექტებში და იცილებენ იმ ერთ-ერთ მთავარ 

პასუხისმგებლობას, რაც არის ემსახურონ 

თავის ქვეყანას, კარგი იქნება თუ ამასაც 

გავითვალისწინებთ." (8 ივლისი). 

 

იმერეთი  

http://www.psnews.ge/index.php?m=68&news_id=62324
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141257074287418&id=110671210679338
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141257074287418&id=110671210679338
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175526317313741&id=100897191443321
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175558047310568&id=100897191443321
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=176527827213590&id=100897191443321&__tn__=K-R
https://www.myvideo.ge/v/3950083


 

 

 

ისლამფობია 

ნუგზარ ჩხაიძე, სოციოლოგი, TV 12: “...აი, 

ასეთი აგრესიული ანტიქართული 

გამოვლინებები, იცით, რომ ჩვენთან არის 

პოლიტიკური ისლამი, თურქეთში ახლა რომ 

მოდის, მეჩეთი არის მონობის სიმბოლო, ეს 

უნდა გაიგოს ყველამ, არავინ არ გეუბნება, 

რომ მაინდამაინც ჯამედან გადახვიდე და 

მიხვიდე ეკლესიაში, დაჯექი სახლში, წიგნი 

წაიკითე ქართული ლიტერატურა, რუსთაველი 

წაიკითხე და ა.შ.” 

 

ლიბერალების/სოროსის წინააღმდეგ 

ნუგზარ ჩხაიძე, სოციოლოგი, TV12: “დღეს 

მიდის საშინელი ლიბერალურ-სოროსული  

აგიტაცია-პროპაგანდა, ეს ყვრნის 

ახალგაზრდებს, ამათი იდეოლოგიაა არა 

სამშობლოს, არა ეკლესიას, ე.ი. არის 

ანტიქართული მიმართულება, ამიტომ ესენი 

არიან მოსაცილებლები, თორემ ძალიან 

ცუდად გვექნება საქმე, აი, ესენი ეწევიან 

ანტისახელმწიფოებრივ საქმეს”.  

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთში ადგილობრივი მედია და 

სოციალური ქსელები აქტიური 

ინფორმაციული ნაკადით არ გამოირჩევიან. 

 

ნინოწმინდაში მოქმედი ფარვანა TV ფეისბუკ 

გვერდზე სხვადასხვა მედიების რუსულენოვანი 

მასალები ზიარდება, მათ შორისაა: 

სპუტნიკთან დაკავშირებული  newsgeorgia.ge 

(45), რუსეთის მთავრობის მიერ დაფუძნებული 

sputnikgeorgia.ru (7), ria.ru (1).  

 

ფარვანა TV დირექტორი ნინოწმინდის 

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილეკონსტანტინ ვარდანიანია.  

 

ფეისბუკ გვერდი Akhalkalaki News სავარაუდოდ 

პატრიოტთა ალიანსთანაა დაკავშირებული, 

რომელიც 2020 წლის 21 მარტს შეიქმნა და 

ძირითადად პატრიოტთა ალიანსის წევრის, 

სამველ პეტროსიანსა და ნინოწმინდა- 

 

ახალქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატ ენძელ 

მკოიანს შორის დაპირისიპირების შესახებ 

მასალებს აზიარებს. გვერდზე ასევე ხშირად 

გვხვდება ამავე პარტიასთან დაკავშირებული 

ტვ “ობიექტივის” სიუჟეტები.  

 

 

 

სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ვითარების 

ესკალაციის ფონზე 16 ივლისს მარნეულში 

ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის დემონტაჟის 

მოთხოვნით  აქცია გაიმართა, რომელშიც 

“ქართული მარშის”, “ქართული იდეის”, 

“პატრიოტთა ალიანსის” და პრიმაკოვის 

სახელობის ქართულ-რუსული 

საზოგადოებრივი ცენტრის წარმომადგენლები 

მონაწილეობდნენ.  Marneuli TV-ის  სიუჟეტში  

აქციაზე მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის 

ეპისკოპოსის  გიორგი ჯამდელიანის 

გამოსვლა გაშუქდა. 

 

გიორგი (ჯამდელიანი), მარნეულისა და 

ჰუჯაბის ეპარქიის ეპისკოპოსი: “ეხლაც ესეთი 

ამაზრზენი მეთოდებით მავანი რაღაცა 

ცდილობს, რომ ფონს გავიდეს. 

მიმიფურთხებია ყველა იმ ქართველისთვის, 

ვინც ამ ძეგლს დაიცავს. ის არი 

სულგაყიდული, ის არი უსინდისო და მას წილი 

ზეციურ საქართველოსთან, არც მიწიერთან 

არც დედა ეკლესიასთან, არც 

ქართველობასთან, არც ღირსებასთან არ 

არის წილნაყარი.” 

 

 

 

 

პატრიოტთა ალაინსი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში პარტია 

„პატრიოტთა ალიანსის“ წევრმა, ნინო 

კვარაცხელიამ 13 ივლისს ქართული მარშის 

წევრის ილია კობაიძისა და საზოგადეობა 

„ზნეობის“ წარმომადგენლიხ გურამ 

ფალავანდიშვილის შესახებ პოსტი 

ჰომოფობიური კომენტარით გააზიარა: „კაცი 

რომელიც პატრიოტებს ებრძვის და ლჭპტ-

ლიბერასტებთან თანამშრომლობს!“  

 

 

 

 

 

 

 

აჭარა  

სამცხე-ჯავახეთი 

ქვემო ქართლი 

სამეგრელო 

ბიულეტინი მომზადდა მედიის განვითარების ფონდის მიერ, საქართველოს გაეროს ასოციაციისა და აშშ საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში. ბიულეტინში 

გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის მედიის განვითარების ფონდს (MDF) და არ უნდა აღიქმებოდეს, აშშ საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს გაეროს ასოციაციის ოფიციალურ პოზიციად. 

https://www.facebook.com/TV12TV/videos/vb.679817402121483/319032652820786/?type=2&theater
https://www.facebook.com/TV12TV/videos/vb.679817402121483/319032652820786/?type=2&theater
https://www.facebook.com/televidenia/?__tn__=kC-R&eid=ARBI3GPrUTPPA2G_wcR6cYsmhwCEq0lWwx59GVtkhPWcRTnYreMexrBC6DNBIOQ2S8KWndFHIkyPmaHg&hc_ref=ARSY8N2DMqK5n-aGCgiOOFZzi_P9GBv_vZQWo9iFK9TQIWW5-xQIJeDFKLUXW1ABKIY&fref=nf
http://mediameter.ge/ge/media-profiles/sputniki-sakartvelo
https://www.newsgeorgia.ge/
https://sputnik-georgia.ru/
https://ria.ru/20200716/1574417367.html?fbclid=IwAR37Y7FmDsOo0Q2hDfprwQDkSgxzWQ
http://www.parvana.ge/2019/08/10/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/
http://www.parvana.ge/2019/08/10/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/
http://nala.ge/post/242306-ninowmindis-municipaliteti-
https://web.facebook.com/akhalkalakinews/?__tn__=kC-R&eid=ARDrmNnXKA-r0YG7fZw-dcHiO7IGDmo83A9MelInllpwshv1Ie6g8JxpyQHmZYKLsG86X3cJRaet4f_K&hc_ref=ARTVcqgTDnyGO7u9Dn6KuV5dnoixAu5ETJvl6woI8wNLgtTyheHx1yIN6ZSHSNW8v28&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCuRMNIztXkp6Xbof37ZAsuexbo2JOnzFF9Sc6uJ_ApcfaWph_Sc0TLW2YJ-YrC4eN0tQwf4OLiQhtD6DxYyn78-knWH8dhtOUQIgf4EEIoUdw-qydhs8l8w1POHHM-4eMH0hsH0pnPWNGvMfmmJpJ-ZsuztI9JWLhR3vFcK2ZxQI6Z5FDqmFGGFK2eWnTL3FlrW9yXFmxqn9p6dTwm46DBpvj48eTRdkWg9hcVzDpm-FcVcAJSB1b5Yl2aMJYbBmvB0NN_km22pp3VFZWtq456sOprPtKcIjRZWOkxsHyvyYQOwBUPFoK2j_NhRA1pqQlQd9xxitG_ioH9md2K_Nl32KL2qloY
https://apnews.com/4dff21869538c70bfd7487e4548ac667
https://www.facebook.com/watch/MARNEULITV/
https://www.facebook.com/MARNEULITV/videos/302988417555950/?v=302988417555950
https://www.myvideo.ge/v/3951792
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=361784351460564&set=a.102268720745463&type=3&theater

