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შესავალი 
 
2021 წლის 5 ივლისს თბილისი პრაიდის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი “ღირსების მარშის” 
საწინააღმდეგო ძალადობრივი ქმედებებიდან ერთი წელი გავიდა. აქციის ჩასაშლელად 
ძალადობრივმა ჯგუფებმა რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია გამართეს, სამოქალაქო 
აქტივისტების ორგანიზაცია “სირცხვილიას” და “თბილისი პრაიდის” ოფისები, ასევე პარლამენტის 
წინ გაშლილი ოპოზიციის კარვები  დაარბიეს. 6 ივლისს კონტრაქციის მონაწილეებმა პარლამენტის 
წინ საქართველოს დროშის გვერდით აღმართული ევროკავშირის დროშა ჩამოხსნეს და დაწვეს. 
ძალადობრივი ჯგუფები 53 ჟურნალისტს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მათი ტექნიკა კი 
მიზანმიმართულად დააზიანეს. 5-6 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ინფორმაციით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით, 
უკანონოდ ხელის შეშლის, ძალადობითა და ძალადობის მუქარით დევნის, ასევე, ჯგუფური 
ძალადობის ფაქტებზე თავდაპირველად 31 პირი დააკავეს. თუმცა, მედია ადვოკატირების კოალიციის 
შეფასებით, თავად ძალადობის ორგანიზატორთა მიმართ სამართალდამცავებს ზომები არ მიუღიათ. 

ძალადობრივი აქციის მონაწილეთა დიდი ნაწილი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან: 
სხვანეთიდან, იმერეთიდან, კახეთიდან, რუსთავიდან, სამეგრელოდან, აჭარიდან იყვნენ ჩამოსულები 
და მეტწილად ლევან ვასაძის პარტიის “ერთობა, რაობა, იმედის” და “ქართული მარშის” 
მხარდამჭერებს წარმოადგენდნენ. სოციალულ ქსელში გავრცელებული ფოტომასალების ანალიზის 
შედეგად “მითების დეტექტორმა” ღია წყაროებით ძალადობრივ აქციაში მონაწილე პირების 
ამოცნობა და მათი კავშირების დადგენა მოახერხა (იხ. დანართი 1). გამოიკვეთა ჯგუფები, რომლებიც 
სხვადასხვა მიმართულებით ან ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით საქმიანობენ. ეს 
ჯგუფებია:  

1. ეროვნულობის და გენდერული იდენტობის შესანარჩუნებლად ფიზიკურ წვრთნებში ჩართული 
პირები, 

2. “ჯვაროსნულ მოძრაობაში” ჩართული და “საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოებასთან” 
დაკავშირებული პირები, 

3. ნამოხვან ჰესის საწინააღმდეგო კამპანიასა და სხვადასხვა აქტივობებში ჩართული პირები, 
4. ანტივაქსერულ კამპანიებში ჩართული პირები. 

აქციის ორგანიზებას და იდეოლოგიურ მხარდაჭერას, მათ შორის ძალადობის კულტივირებას, 
როგორც მიზნის მიღწევის შესაძლებლობას, ტვ ალტ-ინფოს დამფუძნებლები და წამყვანები 
ახდენდნენ, რომლებიც მოგვიანებით პოლიტიკურ პარტიად ალტ-ინფო/კონსერვატიული მოძრაობა 
ტრანსფორმირდნენ. თავის მხრივ, აღნიშნული ჯგუფი ულტრანაციონალისტ რუს ფილოსოფოსსა და 
ევრაზიანისტული მოძრაობის დამფუძნებელ ალექსანდრ დუგინთან არის დაკავშირებული.  

წინამდებარე ანგარიში მიზნად ისახავს იმ ჯგუფების შესწავლას, ვინც საზოგადოებრივ ასპარეზზე 
ყველაზე მკაფიოდ 2021 წლის 5 ივლისს, თბილისი პრაიდის კვირეულის ფარგლებში ძალადობრივი 
პროტესტის და ჟურნალისტებზე ორგანიზებული ძალადობის შედეგად გამოჩნდა. ანგარიშის პირველი 
ნაწილი აქციის მონაწილეთა პროფილებს დაეთმობა, მეორე ნაწილი კი პოლიტიკურ პარტიად 
გარდაქმნილ ალტ-ინფოს, რომელიც ასპარეზზე ქვეყნის პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური 
კურსის შეცვლის და რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარების, მათ შორის  სამხედრო 
თანამშრომლობის გზით, დღის წესრიგით შემოვიდა და რომელიც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი 
იყო.  

 

https://on.ge/story/85416-%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98
https://www.facebook.com/watch/?v=561536661891132
https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/88604-dashavebuli-zhurnalistebis-sia
http://mediacoalition.ge/ge/a/02a736f4
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-5-ivliss-/14835
http://mediacoalition.ge/ge/a/02a736f4
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მთავარი მიგნებები 

2021 წლის 5-6 ივლისს “ღირსების მარშის” ძალადობრივ კონტრაქციაში მონაწილე პირები სხვადასხვა 
აქტივობებში არიან ჩართული: 

● ნაწილი სპორტულ ცენტრებში ფიზიკურ მომზადებას ეროვნული და გენდერული იდენტობის 
შენარჩუნების გზად სახავს. მწვრთნელთა ნაწილი კრემლთან აფილირებული “ქართული მარშის” 
ყოფილი წევრები არიან. 

● ნაწილი, მათ შორის ისინიც, ვინც ახალგაზრდების ფიზიკურად მომზადებაში არიან ჩართული, 
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ჯვრების აღმართვის რიტუალებში ე.წ. “ჯვაროსნულ 
მსვლელობაში” მონაწილეობს ან “საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოებასთან” არის 
დაკავშირებული. ეს უკანასკნელი 5 ივლისის მოვლენებს ფეისბუკზე ლაივში გადასცემდა. 

● “ჯვაროსნული მოძრაობა” საქართველოსთვის ჯვრებით სარტყელის შემორტყმას ისახავს მიზნად.  
მოძრაობის თანახმად, საქართველოს საზღვარი 1970 კმ-ია და მათ სწორედ 1970 ჯვრის აღმართვის 
განზრახვა აქვთ, რისთვისაც თანამოძმეების მობილიზებას ახდენენ. 

● აქციის მონაწილეთა უმეტესობა ნამოხვან ჰესის საწინააღმდეგო აქციებში იყო ჩართული, მათი 
ნაწილი კი ამ მიზნით თანამოაზრეთა მობილიზებითა და ქრაუდფანდინგით იყო დაკავებული. 

● ღირსების მარშის კონტრაქციის მონაწილეები 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ ანტივაქსერულ 
აქტივობებში განსაკუთრებით აქტიურად ჩაერთვნენ, რაც ერთი მხრივ, კრიტიკულ თემაზე 
ნეგატიური მუხტის შენარჩუნებას ისახავდა მიზნად, მეორე მხრივ, ივლისის ბოლოს აშშ-ს 
მთავრობის დახმარების ჩამოსვლას უკავშირდებოდა. 

● 5 ივლისის ძალადობის ორგანიზებას ლევან ვასაძესთან დაკავშირებული ტელეკომპანია ალტ-
ინფოს დამფუძნებლები და წამყვანები ახდენდნენ, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ აგრესია 
პოლიტიკური და იდეოლოგიური ბრძოლის სტანდარტად უნდა ქცეულიყო, დასავლური 
სიმბოლოების (დროშების) დაწვა კი - ყოველდღიურ რეალობად. 

● ალტ-ინფოს წამყვანები საინფორმაციო ველის ოპოზიციურად განწყობილი არხებისგან გაწმენდის  
აუცილებლობაზე საუბრობდნენ და ამოცანად ქვეყნის პროდასავლური კურსის ცვლილებას, 
ლიბერალიზმის კონსერვატიული იდეოლოგიით ჩანაცვლებას და ეკლესიასთან ერთად ქვეყნის 
მართვას ასახელებდნენ. 

● თბილისში მიმდინარე ძალადობას და ევროკავშირის დროშების დაწვის აქციას მხრადაჭერას 
უცხადებდა რუსი ფილოსოფოსი,  ევრაზიანისტული მოძრაობის დამფუძნებელი ალექსანდრე 
დუგინი, რომელიც ანტიდასავლური რიტორიკით ალტ-ინფოს ეთერში 5 ივლისამდეც ჩნდებოდა. 

● 5 ივლისს ძალადობის დემონსტრირების შემდეგ, 2021 წლის 20 ნოემბერს ტელეკომპანია 
პოლიტიკურ პარტიად ტრანსფორმირდა და ქვეყნის მასშტაბით 62 პარტიული ოფისი გახსნა.  

● მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირების მიერ ძალადობრივი აქციის მხარდაჭერასთან 
ერთად რამდენიმე სასულიერო პირი კონსერვატიული მოძრაობის ოფისების კურთხევაში 
მონაწილეობდა და პარტიას ღია მხარდაჭერას უცხადებდა. ესენია: ვარდიგორის მამათა მონასტრის 
დეკანოზი სპირიდონ ცქიფურიშვილი, დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მამა 
არჩილი,  შემოქმედის ეპარქიის მაკვანეთის ეკლესიის წინამძღვარი მამა ვახტანგი (თოხაძე), 
თელავის ღვთაების დედათა მონასტრის მღვდელმსახური, გენადი გოგილაშვილი; საგარეჯოს 
რაიონის სოფელ გიორგიწმინდას ღვთისმშობლის შობის ტაძრის წინამძღვარი გიორგი პავლოვი.  
საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგიწმინდას ღვთისმშობლის შობის ტაძრის წინამძღვარი გიორგი 
პავლოვი. 

● ძალადობრივი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კონსტანტინე მორგოშია წარსულში 
კრემლისტური პარტიებთან “პატრიოტთა ალიანსთან” და “ქართულ მარშთან” იყო დაკავშირებული. 
“ალტ-ინფოს” წამყვანი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზურა მახარაძე კი წარსულში 
სახელისუფლებო არხ Post TV-ზე გადაცემებს ამზადებდა, ასევე აქვეყნებდა სტატიებს “ქართულ 
ოცნების” მემარცხენე ფრთასთან დაკავშირებულ პლატფორმაზე European.ge, სადაც  საქართველოს 
იმ მომენტისთვის მომზადებაზე საუბრობდა, როცა “ამერიკის გლობალური უკანდახევის” გამო, 
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური არჩევანის გაკეთება მოუწევდა. მახარაძე ასევე ამტკიცებდა, 
რომ “დასავლეთის, როგორც აბსოლუტური სიკეთისა და ერთადერთი პოლიტიკური ორიენტირის 
ხატის ნგრევა”გარდაუვალი იყო, რითაც “ეპოქა, რომელიც ზურაბ ჟვანიას ცნობილი სიტყვებით 
გაფორმდა (“მე ვარ ქართველი და მაშასადამე, მე ვარ ევროპელი”) დასრულდებოდა. 
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I. ძალადობრივი აქციის მონაწილე სხვადასხვა ჯგუფები 

1.1. ეროვნულობის და გენდერული იდენტობის შესანარჩუნებლად ფიზიკურ წვრთნებში 
ჩართული პირები 

გამოიკვეთა აქციის მონაწილეების ერთი ნაწილი, რომელიც სპორტულ ცენტრებში ფიზიკურ 
მომზადებას ეროვნული და გენდერული იდენტობის შენარჩუნების გზად სახავს. მათ შორის არიან: 

● ერმილე ნემსაძე, ყოფილი სამხედრო, რომელიც  2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 
კრემლთან დაკავშირებული ულტრამემარჯვენე პარტია “ქართული მარშის” მაჟორიტარობის 
კანდიდატი იყო;  

● ენრი ონიანი, რომელიც “ქართული მარშის” 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პარტიულ 
სიაში 21-ე ნომრად იყო წარდგენილი. 

● ჯარჯი ნონეშვილი, “MMA group მძლევარი-სამწევრისის” მწრთვნელი. 

მათთან ერთად სპორტულ სივრცეებში ჩნდებოდნენ და ასევე 5 ივლისის აქციაში მონაწილეობდნენ 
ლაშა ლეკიაშვილი, რატი ნიჟარაძე და გიორგი ნასყიდაშვილი. 

 
 

2020 წლის მარტში ClickMedia • ქლიქმედია-მ მოამზადა ფილმი, სახელწოდებით “უფასოდ ვარჯიში 
"ქართული მარშისგან", რომლითაც გაირკვა, რომ ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება “ქართული მარში” 
მხარდამჭერებს სხვადასხვა სპორტულ დარბაზში უფასოდ ავარჯიშებდა. ერმილე ნემსაძე 
სავარჯიშოდ იმ ადამიანებს ეპატიჟებოდა, ვინც ფიქრობდა, რომ ეროვნულობის დაკარგვა რეალურ 
საფრთხეს წარმოადგენდა და საქართველოს მთავარი მტერი “სოროსის ფონდი” და დასავლური 
ღირებულებების მქონე ორგანიზაციები იყვნენ. ფილმში ერმილე ნემსაძე “ქართული მარშის” 
პოლიტიკურ პარტიად გარდაქმნის პერსპექტივაზეც საუბრობდა და აცხადებდა, რომ ისინი 
უმრავლესობის აზრს წარმოადგენენ და რომ მართლმადიდებელ საქართველოში, პირველ რიგში, 
ქრისტიანები და ეროვნებით ქართველები იჩაგრებოდნენ. 

https://mythdetector.ge/ka/profiles/ermile-nemsadze/?_post_id=85096
http://mdfgeorgia.ge/uploads/MDF%20winasaarchevno%20monitoringi%202020.pdf
https://cesko.ge/res/docs/55.%E2%80%9E%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E2%80%9C.pdf
https://www.facebook.com/lasha.lekiashvili.7
https://www.facebook.com/Rati.Njaradze
https://www.facebook.com/giorgi.naskidashvili.52
https://www.facebook.com/clickismedia/?__tn__=-UC
https://www.facebook.com/clickismedia/videos/2562632503976988/
https://www.facebook.com/clickismedia/videos/2562632503976988/


7 
 

 

 
აღსანიშნავია, რომ ClickMedia • ქლიქმედიას მომზადებულ ფილმში სავარჯიშო დარბაზში 
ფიგურირებს ენრი ონიანიც, რომელიც 5 ივლისის აქციის მონაწილეცაა და ერმილე ნემსაძესთან 
ერთად ხშირად ჩნდება. 
 

 
ენრი ონიანი (მარცხნივ) 
 

2020 წლის ივნისში “ტვ პირველის” მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, “ქართული მარშის” ლიდერმა 
სანდრო ბრეგაძემ დაადასტურა, რომ  მოძრაობა იმ ახალგაზრდების ფიზიკურად მომზადებას 
უზრუნველყოფდა, ვინც მიიჩნევდა, რომ ეროვნული ინტერესებს ფიზიკურად დაცვა ესაჭიროება. 
გარდა ამისა ბრეგაძე აღნიშნავდა, რომ გარეუბანში მსურველებს სავარჯიშოდ მისვლა უჭირდათ და 
ამიტომ დარბაზი ქალაქის ცენტრში უნდა გადმოეტანათ.  
 
2020 წლის სექტემბერში ენრი ონიანმა უკვე “იუთუბის” პირად არხზე ვიდეო შემდეგი სათაურით 
ატვირთა: “უფასო დარბაზი ყველა ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანისთვის✊🏻 “ 

https://www.youtube.com/watch?v=LzZB52Zkhmg
https://www.facebook.com/watch/?v=186410219401343
https://www.youtube.com/watch?v=uP3X34nDz-w
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ენრი ონიანის მიერ ფეისბუკზე გამოქვეყნებულ ფოტოებსა და “იუთუბზე” ატვირთულ ვიდეოში 
ვხედავთ, რომ 2020 წლის შემოდგომაზე სავარჯიშო დარბაზის ინტერიერი უკვე შეცვლილია და 
სავარაუდოდ, ისინი სხვა დარბაზში ვარჯიშობენ. 2020 წლის სექტემბრიდან “ქართული მარშის” 
მხარდამჭერები სპორტულ კომპლექს “არენაშიც” ვარჯიშობდნენ.  
 

 
ენრი ონიანი (მარცხნივ), რატი ნიჟარაძე (შუაში) 
 
 

2020 წლის 12 სექტემბერს ექსტრემისტული გაზეთ “ასავალ-დასავალის” ავტორმა და იმ დროისთვის 
“ქართული მარშის” პარტიის თავმჯდომარის მოადგილემ, გიორგი გიგაურმა პარტიის წევრი 
ახალგაზრდების ფოტო შემდეგ კომენტართან ერთად გამოაქვენა: 
 

““შეხედეთ სპორტულ დარბაზში (და არა რომელიღაც ნარკო-გეი-კლუბის ჯურღმულებში) მყოფ ,,ქართული 

მარშის" სულითა და ხორცით ქართველ ახალგაზრდა ლომებს და მიხვდებით, რომ: ,,ქართული მარში - 
ეროვნული მოძრაობა" - ქართული საქართველოა!” 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=793915058048086&set=t.100022887982101&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=uP3X34nDz-w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=836842290422029&set=t.100022887982101&type=3
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=653880615242430&id=100018614935016
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მარცხნიდან რატი ნიჟარაძე, ენრი ონიანი (ზის), გიორგი ნასყიდაშვილი (მარჯვნიდან 
პირველი) 

მარცხნიდან ენრი ონიანი, გიორგი ნასყიდაშვილი (წინა რიგში) 

 

 
მარცხნიდან გიორგი დიღმელაშვილი, გიორგი ნასყიდაშვილი, მარჯვნიდან პირველი - ენრი ონიანი. 
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2021 წლიდან ენრი ონიანმა სოფელ მარაბდაში ბავშვების ფიზიკურად მომზადება დაიწყო.  
პარალელურად კი, ერმილე ნემსაძესთან ერთად ჩართული იყო ნამოხვან ჰესის საწინააღმდეგოდ 
გამართულ აქციებში. 

  

ენრი ონიანი 2020 წლის ივლისში სოროსის ფონდის, ხოლო ნოემბერში - ფილმის ”და ჩვენ 
ვიცეკვეთ” ჩვენების საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაშიც მონაწილეობდა. 

 
ონიანს 2022 წლის 28 ივნისის მონაცემებით, 1 ფეისბუკ გვერდი (პერსონალური ბლოგი) და ორი 
ანგარიში:  ენრႨ  Ⴍნიანი და Enri Oniani აქვს. ონიანი ასევე მართავდა ფეისბუკ ჯგუფს “ქართველთა 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=906965306743060&set=t.100022887982101
https://www.facebook.com/photo/?fbid=923978051708452&set=t.100022887982101
https://www.facebook.com/Enri-Oniani-102509392100640/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069759558185
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069759558185
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069759558185
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069759558185
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069759558185
https://www.facebook.com/enri.oniani.5
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საძმო”, რომელიც 2021 წლის 25 ივნისს დაიბლოკა.   

 
ონიანი 5 ივლისს გამართულ პრაიდის საწინააღმდეგო აქციაზე ჯარჯი ნონეშვილთან ერთად 
იმყოფებოდა, რომელიც ქვემო ქართლში, სოფელ სამწევრისში ახალგაზრდების საწვრთნელი კლუბი 
აქვს.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079591285128
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051163204562
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ჯარჯი ნონეშვილს სოფელ სამწვერისში უფასო სპორტ-სკოლა აქვს, რომელშიც ადგილობრივ 
ბავშვებს შერეული ტიპის ორთაბრძოლაში ავარჯიშებს.  MMA Group მძლევარი-სამწევრის ფეისბუკ 
გვერდზე გამოქვეყნებული პოსტის მიხედვით, სპორტ-კლუბის მიზანი ”ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
დანერგვა პატარებში და ახალგაზრდებში, მომავალი თაობის მაქსიმალურად მოშორება 
მომაკვდინებელი და ცუდი ჩვევებისგან (ნარკოტიკები, ალკოჰოლი, თამბაქო...), ზნეობრივი და 
ვაჟკაცური (ქართულ-კავკასიური) მენტალიტეტის ჩამოყალიბება” არის. ერთ-ერთ ვიდეო 
მიმართვაში შუქიაური განმარტავს, თუ როგორი ბიჭების აღზრდა არ არის ქვეყნის 
განვითარებისთვის კარგი (“ფისუსა ბიჭები”) და რა როლი აქვს მათ სწორად აღრდაში ფიზიკურ 
ვარჯიშს. 
 

ჯარჯი ნონეშვილი, “MMA group მძლევარის” მწრთვნელი: “სამწუხაროდ, ისეთი ტენდენცია შემოვიდა, 
რომ ფისუსა ბიჭები იზრდებიან, რაც არ არის ქვეყნის განვითარებისთვის, ქვეყნის სიძლიერისთვის 
კარგი.” 
 

ჯარჯი ნონეშვილი და ენრი ონიანი ხშირად ხვდებოდნენ ერმილე ნემსაძეს და 5-6 ივლისის აქციის 
სხვა მონაწილე პირებს. ერმილე ნემსაძემ, თავის ფეისბუკ ანგარიშზე 15 თებერვალს ლაივში 
განაცხადა, რომ საქართველოს ტოვებდა.  წასვლიდან რამდენიმე დღეში, ერმილე ნემსაძემ ერთ-ერთ 
ლაივში აღნიშნა, რომ პოლონეთში არის სამუშაოდ წასული. 
 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/MMA-Group-%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-101440048897564/?__cft__%5B0%5D=AZWoA-QOfV__yTVdAB2sie3097YZf2XyogMwPfMg8qbnMIimQ3zPKFOfdQS4MGpjuPr8GThw2kfuHUne94kthauGh5o_pLLOTnZ-n7fQwz3f0AeLhvo4NrL8nE8tO3nYUFsEV8hkOhIuCsy8Oj0RpFuH&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102612452113657&id=101440048897564
https://www.facebook.com/Geokidsmma/videos/193988305930623
https://www.facebook.com/100041625362878/videos/674439310237720/
https://www.facebook.com/100041625362878/videos/2738945689735026
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1.2. “ჯვაროსნულ მოძრაობაში” ჩართული და “საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოებასთან” 
დაკავშირებული პირები 
 
გარდა სასულიერო პირების ძალადობის წამახალისებელი რიტორიკისა, რომელიც 5 ივლისის 
მოვლენებს წინ უსწრებდა და ძალადობრივი ჯგუფების აქციაში სასულიერო პირების 
მონაწილეობისა, ძალადობრივი აქციის მონაწილეთა პროფილების ანალიზით გამოიკვეთა შემდეგი:  

ა) აქციის მონაწილეთა ნაწილი, მათ შორის ისინიც, ვინც ახალგაზრდების ფიზიკურად 
მომზადებაში არიან ჩართული, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ჯვრების აღმართვის 
რიტუალებში ე.წ. “ჯვაროსნულ მსვლელობაში” მონაწილეობს;  
ბ) ნაწილი “საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოებასთან” არის დაკავშირებული. 
 

ჯვაროსნული მსვლელობა.  ტვ პირველის გარდაცვლილ ოპერატორზე ლექსო ლაშქრავაზე 
ძალადობაში ბრალდებული დათო კუტალაძის მიერ დაფუძნებული გაერთიანება “ის აქ არის” 2021 
წლის მაისში, ტვიშში The Crusade"ჯვაროსნული მსვლელობის" მიერ გამართულ ჯვრის აღმართვის 
რიტუალში მონაწილეობდა.  “ჯვაროსნული მსვლელობის” ფეისბუკ გვერდზე განთავსებული ფოტოს 
აღწერის თანახმად, ჯვაროსნული მდუმარე მსვლელობის მიზანი ”ტკბილი საქართველოსთვის 
ჯვრებით სარტყელის შემორტყმა” არის.  მოძრაობის თანახმად, საქართველოს საზღვარი 1970 კმ-ია 
და მათ სწორედ 1970 ჯვრის აღმართვის განზრახვა აქვთ, რისთვისაც თანამოძმეების მობილიზებას 
ახდენენ. 
 

 

“ჯვაროსნული მსვლელობის” რიტუალებში ჩართულები იყვნენ 5 ივლისის აქციის სხვა 
მონაწილეებიც: ენრი ონიანი, ჯარჯი ნონეშვილი, ნასყიდაშვილი ლევანი, გიორგი ნასყიდაშვილი 
ფიდო ხიზანიშვილი, ხვიჩა ამირანაშვილი, გიორგი დემეტრაძე, გიორგი ასათიანი. 

https://mythdetector.ge/ka/radikalizatsia-religiis-sakhelith-da-politikuri-oponentebis-tsinaaghmdeg-vin-risthvis-iqhenebs-ghirsebis-marshs/
https://www.ifact.ge/mghvdlebi/
https://www.facebook.com/jvarosnulimsvleloba
https://www.youtube.com/watch?v=OzH34eCDuTE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=109407654637719&id=101042432140908
https://www.facebook.com/jvarosnulimsvleloba/photos/312354447397896
https://www.facebook.com/jvarosnulimsvleloba/videos/481727696751158
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069759558185
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051163204562
https://www.facebook.com/levani.nasyidashvili.3
https://www.facebook.com/giorgi.naskidashvili.52
https://www.facebook.com/giorgi.naskidashvili.52
https://www.facebook.com/fxizanishvili
https://www.facebook.com/grizli.grizli.75
https://www.facebook.com/photo/?fbid=851234302468652&set=pb.100027462693000.-2207520000..
https://www.facebook.com/giorgi.asatiani.1654
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საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოება. საქართველოს ჩოხოსანთა საზოგადოების ფეისბუქ 
გვერდი 5 ივლისს ღირსების მარშის საწინააღმდეგოდ გამართულ  აქციას პირდაპირ ეთერში 
აშუქებდა და ალტ-ინფოს წევრებისა და მხარდამჭერების მიმართვებსაც ავრცელებდა. 

 

4 ივლისს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოებამ განცხადება გაავრცელა და კონტრაქციაზე 
ბავშვების გამოყვანა დააანონსა. “5 ივლისს ,,თბილისი-პრაიდის“ მიერ დაანონსებული მარში 
უხეშად არღვევს როგორც საერთო მორალს, ასევე ბავშვთა, ანუ ჩვენს საუკეთესო ინტერესს. 
ამასთან, რაც უფრო აგრესიულად გვილანძღავენ მშობლებს, რომლებიც რელიგიური, ეროვნული და 
ზნეობრივ წესებით გვზრდიან და რაც უფრო დაჟინებით მოითხოვენ პრაიდის გამართვას, მით უფრო 
მეტად ძალადობენ ჩვენზე”, - ნათქვამი იყო განცხადებაში. 

https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A9%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-1785420318347473
https://www.facebook.com/watch/live/?v=207703661262175&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=816417842388057&ref=watch_permalink
https://netgazeti.ge/news/552071/
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აღსანიშნავია, რომ საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოება 24 ივნისს “ალტ-ინფოს” 
მოკავშირეების საორგანიზაციო შეხვედრაზე იმყოფებოდა. “დემოკრატიის მცველების” კვლევის 
თანახმად, 2021 წლის 24 ივნისს მცხეთაში, „ჯინო ველნესში“ გაიმართულ შეხვედრაზე ორგანიზაცია 
„მამულიშვილები“, ჩოხოსანთა საზოგადოება, მოძრაობა „ეროვნული მასმედიისთვის“, პედაგოგთა 
ასოციაცია „განათლება და ზნეობა“ “ალტ-ინფოს” თამფუძნებლებთან ერთად ლგბტქ+ პრაიდის 
წინააღმდეგ აქციის ორგანიზებაზე შეთანხმდნენ.  
 
5 ივლისის ძალადობრივ აქციაში ასევე მონაწილეობდა “საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების” 
წევრი, ნიკოლოზ კვანჭიანი, რომელიც  ყოფილი სამხედროა.  კვანჭიანმა სამხედრო სამსახური 2021 
წლის 2 ივნისს რიონის ხეობის მცველების მხარდაჭერის მიზნით დატოვა. ნამოხვან ჰესის 
საწინააღმდეგოდ გამართულ პროტესტში კვანჭიანი გოგა ფოლადიშვილთან  ერთად იღებდა 
მონაწილეობას. ეს უკანასკნელი კი კონტრაქციაზე ენრი ონიანთან ერთად იმყოფებოდა. 

 

3 ივლისს  კვანჭიანმა ფეისბუკის ლაივში თქვა, რომ 5 ივლისს ლგბტ ადამიანებს რუსთაველის 
გამზირზე შიშვლებსა და შეღებილებს უნდა ჩაევლოთ და ეს ინფორმაცია მას სუსისა და სხვა 
სამსახურებისგან ჰქონდა მოწოდებული. 

ნიკოლოზ კვანჭიანი, საპარტიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი: “ეს პიდარასტები, 
ელგებეტეები აპირებენ შიშვლები  გამოვიდნენ და შეიღებონ ლგბტ ფერებში. პოლიციის, 
ზოგადად შინაგანის დახმარებით ჩამოიარონ რუსთაველზე. და არა მარტო შინაგანის. 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იქნება ჩართული მაგაში, სუსი. ყველა აბსოლიტურად 
და სავარაუდოდ, თავდაცვის ძალების შესაძლოა შეაშველონ, თუ არ ეყოთ რესურსი. სრული 
მობილიზაცია არის გამოცხადებული საქართველოს მასშტაბით, ძალიან ბევრი ახლობელი 
მყავს ყველა სტრუქტურაში და ძალიან ბევრმა შინაურმა მითხრა, რომ სრული მობილიზაციაა 
გამოცხადებული და აბსოლუტურად მთელი ერი უნდა გამოვიდეს 5 ივლისს რუსთაველზე.” 

 

https://en.demdef.org/_files/ugd/1bedb6_0dd7ea73278e438faf960301286c36c7.pdf
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31286917.html
https://www.facebook.com/goga.poladishvili.180
https://www.facebook.com/photo/?fbid=984191855716668&set=pb.100023775892169.-2207520000..
https://www.facebook.com/photo/?fbid=116675467334438&set=ecnf.100034302276198
https://www.facebook.com/100023775892169/videos/522369632512111
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"“ვეღარც ვლაპარაკობ, ისეთ დონეზე ვარ მისული. გაჭედილი მაქვს, სრულად მაქვს გაჭედილი. ძლივს ვიკავებ 

თავს რო აი რაღაცა რამე რესურსი, რაც არის, იარაღი იქნება თუ სხვა, არ ავიღო და არ ჩავცხრილო ისინი, ის 
არაადამიანები. იმიტომ, რომ ისინი არიან ერის გამრყვნელები.” 

ნიკოლოზ კვანჭიანს, 27 ივნისის მონაცემებით, 5 ფეისბუკ ანგარიში აქვს: ნიკოლოზ კვანჭიანი, 
საქართველო უპირველესყოვლისა (დეაქტივირებულია), ნიკოლოზ კვანჭიანი, ნიკოლოზ კვანჭიანი 
მეექვსე ფბ, ნიკოლოზ კვანჭიანი მერვეჯერ დამარეპორტეს და 2 ფეისბუკ გვერდი: იბერთა 
შეფიცულთა რაზმი, რომელიც 27 ივნისს Geo DevelopmenT Group 2022-ად გადაკეთდა და ნიკოლოზ 
კვანჭიანი - ენა.მამული.სარწმუნოება, რომელმაც სახელი ასევე შეიცვალა (სჰსბსბსბ).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023775892169
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057508225669&__cft__%5B0%5D=AZXqGxhnzudzwAKnxDUrQdGNiTH5qZtl1BtyJnOHK8OEGaLnAxv4fqUlZmxkfDbqVAz-0p3mgOeIBPjL5e6ptt__PVA5Kk9qsAiK5K-44D6Flu98QHqwJJRTZNuWKX0z6JI&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071618979511
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070047045410
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070047045410
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071623655463
https://www.facebook.com/%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-102413284658443
https://www.facebook.com/%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-102413284658443
https://www.facebook.com/Geodevelop2022/?__cft__%5B0%5D=AZWIVLDuYXYVD5wK6vjvWDcxCKrl9ylXsGKvvHpUNbe2ERWa_prGTglbu2z6kRzeAhyZZfaS8-JPHhuqczTTtwRduSgB1NObSNOp4Y0uJQxcAg7j_hINUpHJXG7QEl7bibCDuZ_31gV4uPHtvatY2x6DKjmyfqIM5W6QypLDXD4OjTR8FhgEbpBDOyEIMfxG_ARaCRivKzgdcwlIMSwuevS7&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AD%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-106094738561149
https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AD%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-106094738561149
https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%B0%E1%83%A1%E1%83%91%E1%83%A1%E1%83%91%E1%83%A1%E1%83%91-106094738561149/?__cft__%5B0%5D=AZVbbfm3mhyeCmIzn6WscJtgyCRHaB5iazvnaKGhfFQVDpS0hh7d7j2YSwC4sC2Q1FhtrR6luEh5c_WwYaZnvgx7iPa1JRsciveh2xfTsWISd9PLAF6a9KzYU5GrcET8pxwd1Vqd3QhUpteZ9X11xRm4LJ02L5JaLZPjU79avH1rF6UmNYl5mcfVIhB6I4-CgFizJ64mUWH2LwWjJlB-c66d1K07kJTzO8V_bKb9zCJo_iL8kZ2iJWY-ELMd3Lkrudc&__tn__=-UC%2CP-R
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1.3. ნამოხვან ჰესის საწინააღმდეგო კამპანიასა და სხვადასხვა აქტივობებში ჩართული პირები 
 
5 ივლისს, „თბილისი პრაიდის“ საწინააღმდეგოდ გამართული აქციის მიმდინარეობის დროს, 
ტელეკომპანია „ტვ პირველის“ ოპერატორ ალექსანდრე ლაშქარავაზე ჯგუფურ ძალადობაში 
მონაწილეობის ფაქტზე დაკავებული დათო კუტალაძე ჯვრების აღმართვის გარდა, სოციალური 
დახმარების მიზნით თანხების შეგროვებითა (ქრაუდფანდინგი) და სხვადასხვა რეგიონში 
დახმარებების გადანაწილებით, ასევე ნამოხვანჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ ხალხის 
მობილიზებით იყო დაკავებული. 

სქრინი: პოსტი, სადაც თანხების მობილიზების მიზნით დავით კუტალაძე საბანკო ანგარიშს უთითებს 

დათო კუტალაძემ მეგობარ ბექა ბერიშვილთან ერთად  2021 წლის 25 აპრილს ფეისბუკ გვერდი Is aq 
aris/ის აქ არის შექმნა. გვერდზე გამოქვეყნებული 2021 წლის 20 ივლისის პოსტის მიხედვით, Is aq 
aris/ის აქ არის სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს დახმარებას უწევს, რასაც გვერდზე 
გაზიარებული კუტალაძის ერთ-ერთი ვიდეოც ცხადყოფს, სადაც ის დახმარების მიზნით შეგროვებული 
საკვების და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების დემონსტრირებას ახდენს და უცხოეთიდან, 
ასევე ადგილობრივი რესურსით თანხების მობილიზებაზე საუბრობს. ამავე გვერდზე გაზიარებული 
პირველი პოსტებიდან ვიგებთ, რომ კუტალაძის მიერ წამოწყებული მოძრაობის მიზანს ქართული 
დროშის ქვეშ მთელი საქართველოს გაერთიანება, უფრო კონკრეტულად კი ნამოხვან ჰესის აქციის 
საწინააღმდეგოდ თანამოაზრეების შემოკრება წარმოადგენს.  

 
             

https://netgazeti.ge/news/553629/
https://www.facebook.com/Is-aq-aris-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A5-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-101042432140908/
https://www.facebook.com/Is-aq-aris-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A5-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-101042432140908/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143182797926871&id=101042432140908
https://www.facebook.com/Is-aq-aris-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A5-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-101042432140908/
https://www.facebook.com/Is-aq-aris-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A5-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-101042432140908/
https://www.facebook.com/dato.kutaladze.7/videos/3019571054955752
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2021 წლის 30 აპრილს რეგიონულმა ტელეარხმა რიონმა დავით კუტალაძის მოძრაობა “ის აქ არის” 
ქუთაისში გამართული აქცია გააშუქა, რომელიც რიონის მცველების სოლიდარობის მიზნით შეიკრიბა, 
სადაც საქართველოს 12 სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოტანილი ნივთები გამოჰფინეს. აქციის 
ორგანიზატორების თქმით, რეგიონებში ნამოხვან ჰესის საწინააღმდეგო კამპანია აწარმოეს და 
თანამოაზრეები შემოიკრიბეს. 

 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ნამოხვანჰესის საწინააღმდეგოდ საზოგადოებრივი აზრის 
მობილიზების ამსახველი ვიდეომასალა დავით კუტალაძეს საკუთარ youtube არხზეც აქვს 
ატვირთული.  

ნამოხვან ჰესის წინააღმდეგ აქციებში იყო ასევე ჩართული “თბილისი პრაიდის“ ოფისზე ჯგუფურად 
თავდასხმის ბრალდებით დააკავებული  გიორგი ოძელაშვილიც, რომელიც 3 ივლისს ლგბტ 
კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების წინააღმდეგ მხარდამჭერების მობილიზებას 
სოციალური ქსელით ახდენდა. ოძელაშვილი ყოფილი სამხედროა. გიორგი ოძელაშვილს ფეისბუკ 
პროფილი გიორგი ოძელაშვილი, საქართველოს მომავალი და გვერდები არსენა ოძელაშვილის 
კვალდაკვალ,  ნუ გეინაზები არ გეილახები, მამული, ენა, სარწმუნოება აქვს.  
 

 
5 ივლისის აქციაზე ენრი ონიანთან ერთად დავით ლომსაძე იმყოფებოდა.  

https://www.youtube.com/watch?v=MYCDnUf5l9U
https://www.youtube.com/channel/UCOUJmPGP1XBhfMeCw9IoxuQ/videos
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=151045650266619
https://1tv.ge/news/advokatis-ganckhadebit-tbilisi-praidis-ofisze-tavdaskhmis-braldebit-dakavebuli-pirebi-saqartvelos-umravlesobistvis-gmirebi-arian/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009771285853
https://www.facebook.com/ArsenaOdzelashviliOfficial/videos/5973854649321726/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009771285853
https://www.facebook.com/georgiaswill
https://www.facebook.com/ArsenaOdzelashviliOfficial
https://www.facebook.com/ArsenaOdzelashviliOfficial
https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-468697450215823
https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-105665228449763/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=115915420743776&set=a.113018857700099
https://www.facebook.com/davit.lomsadze.18


19 
 

 
 

დავით ლომსაძის პირად ფეისბუკ გვერდზე სულ რამდენიმე პოსტი იძებნება, საიდანაც ორივე  
შემთხვევაში იარაღი ფიგურირებს. პირველ შემთხვევაში სურათი გრაფიკულია და მასზე 
საქართველოს სხვადასხვა დროს დაკარგული ტერიტორიები ჩანს, რომლის დასაცავად, ბორჯღალოს 
სიმბოლიკიანი მებრძოლი იარაღით ხელში დგას. მეორე ფოტოზე კი ლომსაძე ფაშისტური 
მოძრაობის, “საქართველოს ეროვნული ერთობის” წევრ გიორგი ჭელიძესთან ერთად იარაღით 
ხელში ჩანს. აღსანიშნავია, რომ გიორგი ჭელიძე 2018 წლის 31 აგვისტოს ცეცხლსასროლი იარაღის 
და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით დააკავეს.  
 

  

 

დავით ლომსაძე და გიორგი ჭელიძე 

https://www.facebook.com/davit.lomsadze.18
https://www.facebook.com/photo?fbid=108937080859232&set=a.108937110859229
https://netgazeti.ge/news/301670/
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1.4. აქციის მონაწილეების ჩართულობა ანტივაქსერულ კამპანიაში 

ღირსების მარშის კონტრაქციის მონაწილეები 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ ანტივაქსერულ 
აქტივობებში განსაკუთრებით აქტიურად ჩაერთვნენ, რაც ერთი მხრივ, კრიტიკულ თემაზე ნეგატიური 
მუხტის შენარჩუნებას ისახავდა მიზნად, მეორე მხრივ, ივლისის ბოლოს აშშ-ს მთავრობის 
დახმარების ჩამოსვლას უკავშირდებოდა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს Pfizer/BioNTech-ის 
ნახევარი მილიონი დოზა გადმოეცა. 2021 წლის 24 ივლისს პარლამენტის წინ გამართულ 
ანტივაქსერულ დემონსტრაციაზე 5 ივლისის აქციაში მონაწილეთა ნაწილი1 იყო მობილიზებული, მათ 
შორის ერმილე ნემსაძე და ბექა ვარდოსანიძე, რომელიც აქციას ლაივში აშუქებდა.  

 

ძალადობრივი აქციის მონაწილეები “მწვანე პასპორტებისა” და ვაქცინაციის საწინააღდეგო 
შეკრებებში ჩართულობის გარდა, სოციალურ ქსელში ვაქცინებზე დეზინფორმაციის გავრცელებითაც 
იყვნენ დაკავებულნი: მაგალითად, 5 ივლისის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე თემო ბოკელავაძე ზვიად 
ტომარაძესთან ერთად სავალდებულო ვაქცინაციისა და “მწვანე პასპორტების” წინააღმდეგ აქციების 
ორგანიზებაში იყო ჩართული. თემო ბოკელავაძე ერთდროულად რამდენიმე ფეისბუკ ანგარიშს 
მართავს:   

ფეისბუქ გვერდები ფეისბუქ პროფილი ფეისბუქ ჯგუფი 

თემო ბოკელავაძე (პერსონალური ბლოგი) Ersmen Kong (თემო ბოკელავაძე) სამოქალაქო პროტესტი (გადაადგილება)  

ეროვნული ფრონტის ხაზზე თემო ბოკელავაძე (თემო ბოკელავაძე)  

თემურ ბოკელავაძე   
თემო ბოკელავაძე სათადარიგო 

სინდისის ბიჭები 

თანამებრძოლი  

 

                                                 
1 სანდრო ლობჟანიძე, თემო ბოკელავაძე, ნიკოლოზ კვანჭიანი, ლაშა მენთეშაშვილი, გოგა ფოლადიშვილი, დავით ლომსაძე, ლაშა ლეკიაშვილი, ლევან 
მჭედლიშვილი, ნასყიდაშვილი ლევანი, ერმილე ნემსაძე, ენრი ონიანი, იაგო ჭანტურია, დავით გუდაშვილი, გიორგი ნემსაძე, ლუკა ჩირგაძე, ოთარი 
ჩიტიშვილი, ვაჟა გუმბერიძე, ელდარ დადვანი, გიორგი დადვანი, მირიანი ბერიძიშვილი, ლევან სარჯველაძე, ლაშა ხეცურიანი, გელა გაგუა, გიორგი 
ნასყიდაშვილი, დავით გუდაშვილი, გიგა კარბელაშვილი, დავით ლომსაძე,გიორგი ანიაშვილი, გიორგი ანიაშვილი, შოთა მამულაშვილი, გიორგი 
გულიკაშვილი, ზურაბ კობახიძე, გიორგი ქერდეყაშვილი, გიორგი დემეტრაძე, გიორგი ასათიანი, Beso Berishvili 

https://civil.ge/ka/archives/433795
https://www.youtube.com/watch?v=uy3v5hVw9bs
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=185296853617468
https://www.facebook.com/100064209727439/videos/1062459961164572
https://www.facebook.com/watch/?v=1311929775920984
https://www.facebook.com/photo/?fbid=220210053462651&set=a.199042455579411
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064209727439&__cft__%5B0%5D=AZXqKOdqxBFwecHXaYEuegPjrBGa--ZQ5qQ_9lu8Dv17rSBl1yUvL7p7GaZ88of254zY614yBm5-2kkhB0uMAZLTpJCyW1Us_k3kQXxLT67j6Qe2UJ65XEyYoGDMGxM7DPXmvfjDjeJnW3z0Iy2iLyMszhHnvuV23zfX9X1L_o51mw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015220050889&__cft__%5B0%5D=AZWYHrlIzjFuSFqpUbH5ul1fvUDDTgH2GyNOB2JBxXYozz598RpIuWzAJ6IpIg9zQKiXZIP41N0dSXRXu6d2o3vO6Gzn9GmMlBv0NPK4XcqvPzZUmfWlfNxU23eJdz9p60L1V-qY7ItWkMbACjnLYzAB&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015220050889&__cft__%5B0%5D=AZXEh6BwnFRbAyq_yGpop6Tbe8mydN0OpvW_ivmtLlQd0d-fjHRQih17Ykw2wE3JmSjxBwJ7xdMpQSbi8T1mi8JVo5NuL91CkSy1mLu-MlYYfqitYfwtG4TBkrHaK0-dLj7_Yov_aA9Uo6G6vbvYV75X&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/952627291999464/about
https://www.facebook.com/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%96%E1%83%94--101221325628676/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015220050889
https://www.facebook.com/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-101436959121891/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077935758702
https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-102319299029654/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075944952073
https://www.facebook.com/saandro.lobzhanidze
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015220050889
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023775892169
https://www.facebook.com/lasha.menteshashvili
https://www.facebook.com/goga.poladishvili.180
https://www.facebook.com/davit.lomsadze.18
https://www.facebook.com/lasha.lekiashvili.7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030349247867
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030349247867
https://www.facebook.com/levani.nasyidashvili.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041625362878
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069759558185
https://www.facebook.com/iago.chanturia
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046198335337
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4337661459618681&set=ecnf.100001246084927
https://www.facebook.com/oto3.25
https://www.facebook.com/oto3.25
https://www.facebook.com/vaja.gumberidze
https://www.facebook.com/eldar.dadvani
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007913505210
https://www.facebook.com/miriani77
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008328574214
https://www.facebook.com/lasha.xecuriani.948
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030349247867
https://www.facebook.com/giorgi.naskidashvili.52
https://www.facebook.com/giorgi.naskidashvili.52
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046198335337
https://www.facebook.com/giga.karbelashvili
https://www.facebook.com/davit.lomsadze.18
https://www.facebook.com/nikusha.koberidze
https://www.facebook.com/nikusha.koberidze
https://www.facebook.com/shotam62
https://www.facebook.com/nikusha.koberidze
https://www.facebook.com/nikusha.koberidze
https://www.facebook.com/zurab.kobakhidze.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028379469698
https://www.facebook.com/photo/?fbid=851234302468652&set=pb.100027462693000.-2207520000..
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008775851625
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II. ძალადობის ორგანიზატორები 

5 ივლისის მოვლენების ორგანიზატორთა შორის იმ ხანად ლევან ვასაძესთან დაკავშირებული 
ტელეკომპანია ალტ-ინფოს დამფუძნებლები და წამყვანები იყვნენ, რომლებიც აქციას 
საინფორმაციო იდეოლოგიურ მხარდაჭერას უწევდნენ. ალტ-ინფოს ეთერით ხშირად ისმოდა 
განცხადებები, რომ აგრესია პოლიტიკური და იდეოლოგიური ბრძოლის სტანდარტად უნდა 
ქცეულიყო, დასავლური სიმბოლოების (დროშების) დაწვა კი - ყოველდღიურ რეალობად. ალტ-ინფოს 
წამყვანები ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის რადიკალურ ცვლილებას, “დასავლელი 
კოლონიზატორების” წინააღმდეგ პროტესტის პოლიტიკურ მოძრაობად კონვერტირებას, 
ლიბერალიზმის  ქრისტიან-კონსერვატული მმართველობით ჩანაცვლებას და ქვეყნის დედა-
ეკლესიასთან ერთად მართვას აანონსებდნენ. პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად კი საინფორმაციო 
ველის ოპოზიციურად განწყობილი არხებისგან გაწმენდის  აუცილებლობაზე საუბრობდნენ. 
 
5 ივლისის ძალადობრივ მოვლენებს, მათ შორის ევროკავშირის დროშის დაწვის ვანდალურ 
მოწოდებებს და შესაბამისს ქმედებებს, მხარდაჭერას უცხადებდა რუსი ფილოსოფოსი,  
ევრაზიანისტული მოძრაობის დამფუძნებელი ალექსანდრე დუგინი, რომელიც პირად ფეისბუქ 
გვერდზე თბილისში ევროკავშირის დროშის დაწვის პოსტს შემდეგი ტექსტით აზიარებდა: 
“საქართველო, რომლითაც აღტაცებული ვარ” (Georgia I admire). 

 
 

დუგინი, რომელსაც მჭიდრო ურთიერთობა აკავშირებს “ერთობა, რაობა, იმედის” დამფუძნებელ 
ლევან ვასაძესთან, 5 ივლისის მოვლენებამდე “ალტ-ინფოს” ეთერში ანტიდასავლური გზავნილებით 
ხშირად ჩნდებოდა.  

https://mythdetector.ge/ka/kremlis-dzaladobrivi-jguphebis-strategia-dasavlethis-simboloebis-datsva-normad-unda-iqtses/
https://mythdetector.ge/ka/vasadzis-alt-inphos-da-eris-mkhardamtcherebis-vandaluri-motsodebebi-2/
https://mythdetector.ge/ka/vasadzis-alt-inphos-da-eris-mkhardamtcherebis-vandaluri-motsodebebi-2/
https://mythdetector.ge/ka/duginis-26-fb-posti-dzaladobrivi-aqtsiis-mkhardasatcherad/
http://mythdetector.ge/ka/profile/vasadze-levan
https://mythdetector.ge/ka/dugini-zogierth-shemthkhvevashi-chven-idzulebulebi-vkhdebith/
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ფოტოზე: ალექსანდრე დუგინი 

უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციის შემდეგ, ალტ-ინფოს წამყვანები შიშების კულტივირებას 
ახდენდნენ და ამტკიცებდნენ, რომ თუ საქართველო საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას არ 
შეცვლიდა და რუსეთზე სწორებას არ აიღებდა, მას იგივე ელოდა, რაც უკრაინას, რადგან 
საქართველოს ომში ითრევდნენ და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საომარ მოქმედებებად არ 
ღირდა. ალტ-ინფო/კონსერვატიული მოძრაობის ამ გზავნილს, რომელიც შიშების 
ინსტრუმენტალიზაციას ახდენს, კრემლის პროპაგანდისტული მედიაც ტირაჟირებს.  

 
“მითების დეტექტორის” ომის პერიოდის მონიტორინგმა ასევე აჩვენა, რომ ალტ-ინფო და მათი 
პარტიული მხარდამჭერები ომის შესახებ კრემლის პროპაგანდისტული არხების იდენტურ 
დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ. 

https://mythdetector.ge/ka/moskovis-droith-ras-laparakobs-da-uchvenebs-alt-inpho/
https://www.kp.ru/daily/27415/4613906/
https://mdfgeorgia.ge/geo/view-library/227
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შპს “ალტ-ინფო” 2019 წლის 28 იანვარს  დარეგისტრირდა და მისი მფლობელები 
კონსტანტინე მორგოშიას მამიდა ციალა მორგოშია (50%), ასევე გადაცემის წამყვანი შოთა 
მარტინენკო (50%) იყვნენ. პარტია კონსერვატიული მოძრაობის დაფუძნების შემდეგ, 
ტელევიზიის მფლობელთა შორის შოთა მარტინენკო აღარ ფიგურირებს და ის ალექსანდრე 
ქარდავამ ჩაანაცვლა.  მას შემდეგ, რაც ფეისბუკმა 2020 წელს ალტ-ინფოსთან 
დაკავშირებული ანგარიშები კოორდინირებული არაავთენტური ქმედების გამო წაშალა, 
ალტ-ინფომ საეთერო მაუწყებლობის ლიცენზია მოიპოვა და ეთერში 2021 წლიდან გავიდა. 
მათ საეთერო მაუწყებლობაზე ავტორიზაცია 2020 წლის 26 ნოემბერს მიიღეს. 

 
კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში დეკლარირებული თანხების მიხედვით, ალტ-ინფოს 
ფინანსები 2021 წლის მესამე კვარტლიდან გაზრდილია. ტელეკომპანიამ თოქ-შოუების 
საინფორმაციო გამოშვებები დაამატა, რაზეც პერიოდულად ვაკანსიებს აცხადებდა. თანხების დიდი 
წილი მფლობელის შემოწირულობებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ არხი ძირითადად დოტაციურია. 

ცხრილი 1. ტვ ალტ-ინფოს დეკლარირებული ფინანსური შემოსავლები 2021-2022წწ. 

2021, I კვ 2021, II კვ 2021, III კვ 2021, IV კვ 2022, I კვ 

8216 23,489.00 269,447.40 276,864.41 225,927.65 
წყარო: კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია 

ალტ-ინფოსთან დაკავშირებული ანგარიშები ფეისბუქმა კოორდინირებული არაავთენტური ქმედების 
გამო არაერთჯერ წაშალა. 6 ივლისის მონაცემებით, გადაცემებს შემდეგი გვერდებით ავრცელებენ:  
ალტერინფო, Kima’s Page, Punisher. გავრცელების მიზნით იყენებენ ასევე პარტიის მხარდამჭერ 
ინდივიდუალურ ანგარიშებსაც და სხვადასხვა სოცპლატფორმებს, როგორიცაა ტიკტოკი, ტელეგრამს 
და vkontakte. 

კიდევ ერთი ფეისბუქ გვერდი, რომელიც მხარს უჭერს ალტ-ინფო კონსერვატიულ მოძრაობას და 
ქსენოფობიურ, ანტილიბერალურ და ანტივაქსერულ მასალებს აქვეყნებს. დედაქალაქია. კოკა 
მორგოშიას მამიდასთან ერთად შპს დედაქალაქის დამფუძნებლები არიან ალტ-
ინფო/კონსერვატიული მოძრაობის სხვა მხარდამჭერები - ბექა ვარდოსანიძე, ნინო ქავთარაძე და 
ირაკლი ანთიძე, რომელიც აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი თანამშრომელია. ბექა 
ვარდოსანიძე, რომელიც წარსულში “ქართული მარშის” საინიციატივო ჯგუფის წევრი იყო ამჟამად 
მართავს სამ ფეისბუქ გვერდს: ბექა ვარდოსანიძის ბლოგი•Beka Vardosanidze's blog, ბექა ვარდოსანიძე 
და საზოგადოება•Beqa Vardosanidze and the society, BeqaNews. 

ტელევიზიის ტრანსფორმაცია პოლიტიკურ პარტიად. 2021 წლის 20 ნოემბერს ტელეკომპანია „ალტ-
ინფოს“ გუნდმა ყრილობა გამართა და ახალი პარტია “კონსერვატიული მოძრაობა” წარადგინა. 
პარტია ოფიციალურად 7 დეკემბერს დარეგისრტრირდა, 2022 წლის 15 იანვარს კი ზუგდიდში 
“კონსერვატიული მოძრაობის” პირველი რეგიონული ოფისი გაიხსნა. 2022 წლის 28 ივნისის 
მონაცემებით, “კონსერვატიულ მოძრაობას” თბილისის გარდა, საქართველოს 60  დიდ და პატარა 
ქალაქსა და 2 სოფელში  წარმომადგენლობა ჰყავს. იანვრის განმავლობაში კონსერვატიულმა 
მოძრაობამ ოფისები 10 მუნიციპალიტეტში (ხობი,  მარტვილი, მესტია, წალენჯიხა, აბაშა, ზუგდიდი, 
თელავი, ლაგოდეხი, დმანისი, რუსთავი), თებერვალში 33 (ახალქალაქი, ნინოწმინდა, დუშეთი, 
ქარელი, გორი, ტყიბული, ბაღდათი, თერჯოლა, ვანი ხონი, წყალტუბო, ბათუმი, ქუთაისი, სამტრედია 
, სენაკი, ფოთი, ჩხოროწყუ, საჩხერე, ჭიათურა, ზესტაფონი, ახმეტა, ყვარელი, წნორი, ბორჯომი, 

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHGiFKAt3IKyIWaVvlpR4CXCU2lBX2cGRAv5PD53A7l6
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/10489/10489721-B22035562.pdf
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/10489/10489721-B22035562.pdf
https://about.fb.com/news/2020/11/october-2020-cib-report/
https://registry.comcom.ge/Organisation.aspx?OrgID=3516
https://netgazeti.ge/news/595320/
https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D-110430525053132
https://www.facebook.com/Kimas-Page-105738281943160/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046452561390&__cft__%5B0%5D=AZXgkxIrrdNBItdDBxI68vkDlbVnoH6c4C6YUESp-TK2NHO0UOnr_qKAuYLrjEKX-LWpQNEiyAOSDqEeh56GPMZ3aSd3QAPQqWOy9tQ6jRM_M0ceIdASXhDnXRaLFOIbzuCmEdoZN9lfbliDOkxDj47kDkAjVkwqhC27r9En46-5jM2jlmdEMmi1vvruMP0klkAYYOz68AiYVJpZrxDRrPDc&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.isfed.ge/geo/sotsialuri-mediis-monitoringi/alt-infos-koordinirebuli-faruli-operatsia-Facebook-ze
https://www.isfed.ge/geo/sotsialuri-mediis-monitoringi/alt-infos-koordinirebuli-faruli-operatsia-Facebook-ze
https://t.me/altinfocom
https://vk.com/altinfo1
https://www.facebook.com/dedakalaki
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPSuQLpY0Ix9KKmdgEL6vFnUd03856%5BDCbmTz%5Bfw2qL%5D
https://www.facebook.com/nini.kavtaradze.1
https://www.companyinfo.ge/ka/people/310337
https://www.facebook.com/siaxlebeqasgan/?__cft__%5B0%5D=AZXPcR9M8_CQdJZxFTyFmWHZ5VxOen4C4tb69bCIPYN73-6IRsrvQ6ltCxQVczt9RdWLGRqKC7QPCQQVdRgx8-lYO-k3uXt79E_HdG3Q0L5Z4HHlhOCk1J3Hayl3alFEzfo1PCy0bdTFLd9hKtCI8H6Z8B59KnfM7KlalH8goozq9asgxUQ0xtmzGcYhCWHG4jDjdJhRtAMF61lAEm_Cw-igpe2oUcAbB2PIslD8Ovg5Og&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/beqassazogadoeba
https://www.facebook.com/beqassazogadoeba
https://www.facebook.com/beqasniusebi
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=900&bid=7c9JthgWNnAMXazKP2jf0B%5Bi2w8TUGPVJHKT0JEsZnvxep3kfWAJbfPeIKI%5DDat1
https://split.spnews.io/ka/archives/129958
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116608124225449&id=100076287844742
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116588954227366&id=100076287844742
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116581470894781&id=100076287844742
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116562960896632&id=100076287844742
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116556974230564&id=100076287844742
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116517990901129&id=100076287844742
https://www.facebook.com/watch/?v=621511328920750
https://www.facebook.com/watch/?v=621511328920750
https://www.facebook.com/watch/?v=621511328920750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119103107309284&id=100076287844742
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119122950640633&id=100076287844742
https://www.facebook.com/chakhvashvili/posts/5879254715425091
https://www.facebook.com/chakhvashvili/posts/5879254715425091
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/128758399677088
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/128758399677088
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/128758399677088
https://www.facebook.com/watch/?v=5028016033927230
https://www.facebook.com/watch/?v=5028016033927230
https://www.facebook.com/watch/?v=5028016033927230
https://www.facebook.com/watch/?v=960831934549499
https://www.facebook.com/watch/?v=960831934549499
https://www.facebook.com/watch/?v=960831934549499
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/127871153099146
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/127871153099146
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/127871153099146
https://www.facebook.com/watch/?v=1298629240619913
https://www.facebook.com/watch/?v=1298629240619913
https://www.facebook.com/watch/?v=1298629240619913
https://www.facebook.com/watch/?v=1298629240619913
https://www.facebook.com/watch/?v=1298629240619913
https://www.facebook.com/watch/?v=1298629240619913
https://www.facebook.com/watch/?v=1298629240619913
https://www.facebook.com/watch/?v=1298629240619913
https://www.facebook.com/watch/?v=500634101621789
https://www.facebook.com/watch/?v=500634101621789
https://www.facebook.com/watch/?v=500634101621789
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/videos/242451901425054/
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/videos/242451901425054/
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/videos/242451901425054/
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/videos/242451901425054/
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/videos/242451901425054/
https://www.facebook.com/watch/?v=1537267839984341
https://www.facebook.com/watch/?v=1537267839984341
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ახალციხე, გარდაბანი, თეთრიწყარო, ხაშური, კასპი, ლენტეხი, ცაგერი, ონი, ამბროლაური), მარტში  
13 (საგარეჯო, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ხარაგაული, თიანეთი, მცხეთა, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, 
ჩოხატაური, ქობულეთი, ქედა, ხელვაჩაური, ადიგენი, მარნეული), აპრილში კი 3 მუნიციპალიტეტში 
(წალკა, ასპინძა, ყაზბეგი)  გახსნა. მარტში დამატებით ორი ოფისი მესტიის მუნიციპალიტეტის  
სოფელ ხაიშსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში გაიხსნა.   

 

ალტ-ინფო კონსერვატიული მოძრაობის ოფისები საქართველოში 
 

კონსერვატიულმა მოძრაობამ 20 ნოემბრიდან დღემდე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 62 
ოფისი გახსნა. ოფისები 4 ქალაქში ადგილობრივმა სასულიერო პირებმა აკურთხეს. 
 
 

# ალტ-ინფო კონსერვატიული მოძრაობის რეგიონული 
ოფისები, მათი ფეისბუქ გვერდები, ჯგუფები და ანგარიშები 

სასულიერო პირების მონაწილეობა პარტიული 
ოფისების კურთხევაში 

1 კონსერვატიული მოძრაობა ოზურგეთი 12 აპრილს ოზურგეთის კონსერვატიული მოძრაობის ოფისი მამა 
ვახტანგ თოხაძემ აკურთხა. 

2 კონსერვატიული მოძრაობა ბორჯომი 
 

24 მარტს  ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქიის მოძღვრებმა 
აკურთხეს, მათ შორის ერთ-ერთია ბორჯომის დავით 
აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მამა არჩილი. 

3 კონსერვატიული მოძრაობა/თელავი 31 იანვარს თელავში "კონსერვატიული მოძრაობის" ოფისის 
გახსნას  თელავის ღვთაების დედათა მონასტრის 
მღვდელმსახური, გენადი გოგილაშვილი დაესწრო.  

4 კონსერვატიული მოძრაობა საგარეჯო 
 

3 აპრილს კონსერვატიული მოძრაობის საგარეჯოს ოფისი მამა 
გიორგი პავლოვნა აკურთხა. 

5 კონსერვატიული მოძრაობა - თიანეთი  

https://www.facebook.com/watch/?v=1537267839984341
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/125617313324530
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124038090149119&id=100076287844742
https://www.facebook.com/100076287844742/posts/123503126869282
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=123457083540553&id=100076287844742
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/129799699572958
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/129799699572958
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/129925189560409
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/129925189560409
https://www.facebook.com/watch/?v=496792731901107
https://www.facebook.com/watch/?v=496792731901107
https://www.facebook.com/watch/?v=496792731901107
https://www.facebook.com/watch/?v=312706740952734
https://www.facebook.com/watch/?v=312706740952734
https://www.facebook.com/watch/?v=312706740952734
https://www.facebook.com/watch/?v=312706740952734
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/133457132540548?__cft__%5B0%5D=AZXpRxRM8j_K0hsS17rWJW1ahwMrWkoy-STheJ2TfTIpXwYVFuy_T9Ie-gv1Ehpq5D64uWNpvJdoraLfLwZMyfSwTNTftWXulv9dJDlnKcj0NDWdgiu5fmm_O1IiBNMk118YybvkCFJw6j2FXMVaGvgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/133457132540548?__cft__%5B0%5D=AZXpRxRM8j_K0hsS17rWJW1ahwMrWkoy-STheJ2TfTIpXwYVFuy_T9Ie-gv1Ehpq5D64uWNpvJdoraLfLwZMyfSwTNTftWXulv9dJDlnKcj0NDWdgiu5fmm_O1IiBNMk118YybvkCFJw6j2FXMVaGvgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/133457132540548?__cft__%5B0%5D=AZXpRxRM8j_K0hsS17rWJW1ahwMrWkoy-STheJ2TfTIpXwYVFuy_T9Ie-gv1Ehpq5D64uWNpvJdoraLfLwZMyfSwTNTftWXulv9dJDlnKcj0NDWdgiu5fmm_O1IiBNMk118YybvkCFJw6j2FXMVaGvgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/133457132540548?__cft__%5B0%5D=AZXpRxRM8j_K0hsS17rWJW1ahwMrWkoy-STheJ2TfTIpXwYVFuy_T9Ie-gv1Ehpq5D64uWNpvJdoraLfLwZMyfSwTNTftWXulv9dJDlnKcj0NDWdgiu5fmm_O1IiBNMk118YybvkCFJw6j2FXMVaGvgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/133457132540548?__cft__%5B0%5D=AZXpRxRM8j_K0hsS17rWJW1ahwMrWkoy-STheJ2TfTIpXwYVFuy_T9Ie-gv1Ehpq5D64uWNpvJdoraLfLwZMyfSwTNTftWXulv9dJDlnKcj0NDWdgiu5fmm_O1IiBNMk118YybvkCFJw6j2FXMVaGvgg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/133686675850927
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/133686675850927
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/134470275772567?__cft__%5B0%5D=AZV9nqn42OUeAMmwkwUXfU5bjh_IIw6ma4lcjNWg6jmmMULWeZJOsOKDOP6eTgkkqbGSZPIgVAwVQhAOs0M8oNu8q_hZbCZM_rn2jGTylVUOCGfHKtAVLoZEW61C-xL13GVyLPylyzXTXlzJijjf5YFJ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://mtisambebi.ge/news/item/1478-%E2%80%9Eqatamivit-unda-mogachra-eg-tavi%E2%80%9C-%E2%80%9Ealt-inpos%E2%80%9C-muqaris-gamo-samira-bairamovam-polizias-mimarta
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/pfbid02dmxDBVD1bHDnkh5zZ4orkfYfJnmKCFDYz5D53WxnLwa6gBwjvPSYFf6kC5j5znF1l
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/pfbid023fPkukg6KYtZ7z97Kt5BLWoCPqx18sRiKEXK9geHdyBzjUrNi25xYw9fUvi31mGsl
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/pfbid02HiY8AU1ufjMPQQoL5CfybPXm9tC6beEzWDCLG1fjK2pzpKbDgzU2nKrmyMCiB5Usl
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/pfbid02NfyhhtUj8xtHBLicMRmvRYRexu1jPdH9SNBnBsRKmhzQnC9GTykwAabYzCGuRCFWl
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/pfbid02NfyhhtUj8xtHBLicMRmvRYRexu1jPdH9SNBnBsRKmhzQnC9GTykwAabYzCGuRCFWl
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/pfbid02NfyhhtUj8xtHBLicMRmvRYRexu1jPdH9SNBnBsRKmhzQnC9GTykwAabYzCGuRCFWl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080406373560&__cft__%5B0%5D=AZXR-gewGzAPDQOoQ2CYDacKVfHKxBV_psFjffwNUcOXj6xbqO4qc3b_ZSm5jcAd8n5nnPjWDZpyZJs7y55fsBUF4NC7F_k2YKJxkcTbGrZ4YxlVtZE_kSKAo25iC2re4fyenMkVqv4BM20ETnrTOocfPW8iIpMOmlThXMQ19iijyA&__tn__=-%5DC%2CP-R
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=719532799072069&external_log_id=cf660f88-3cfa-469d-b3d4-6839c756f9b9&q=%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1%20%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%20%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9C%2C%20%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%3F
https://www.facebook.com/conservative.movement.borjomi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811197023605054&id=100041442923918
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-103906778864387/
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/121807333705528
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079158653727&__cft__%5B0%5D=AZVLjuA9s_5mFCcQHdlHvbG8iTzXYK86aizHVWUGBFZcCOIZ_ctaHwUuKQDyxjH0Inp1DOF3DEmAzOTy4f08_MuJsH_HPy3Ho2XFYEata6wjgw0Z8N9sjeYwWyIIDfKRd1s&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/lizi.01.4747.0865/posts/3076194162597374
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079054462150
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6 კონსერვატიული მოძრაობა ადიგენი 

7 კონსერვატიული მოძრაობა გორში 

8 კონსერვატიული მოძრაობა /გურჯაანი 
 

9 კონსერვატიული მოძრაობა რუსთავი 

10 Kკონსერვატიული მოძრაობა სამტრედიაში 

11 კონსერვატიული მოძრაობა ბათუმში / Conservative movement in 
Batumi 

12 კონსერვატიული მოძრაობა კასპში, კონსერვატიული მოძრაობა 
კასპი (2) 

13 კონსერვატიული მოძრაობა ქობულეთი / Conservative Movement 
Kobuleti 

14 კონსერვატიული მოძრაობა ჩხოროწყუ 

15 კონსერვატიული მოძრაობა ქედა / Conservative movement Keda 

16 კონსერვატიული მოძრაობა სენაკი 

17 კონსერვატიული მოძრაობა ხელვაჩაურში 

18 კონსერვატიული მოძრაობა ზესტაფონი 

19 კონსერვატიული მოძრაობა დედოფლისწყაროში (ჯგუფი) 

20 კონსერვატიული მოძრაობა ქარელში 

21 კონსერვატიული მოძრაობა თერჯოლაში 

22 კონსერვატიული მოძრაობა - ლაგოდეხის ორგანიზაცია 

23 კონსერვატიული მოძრაობა-აბაშა (ჯგუფი) 

24 კონსერვატიული მოძრაობა მარტვილი (ჯგუფი) 

25 კონსერვატიული მოძრაობა წნორი (ჯგუფი) 

26 კონსერვატიული მოძრაობა ახმეტა (ჯგუფი) 

27 კონსერვატიული მოძრაობა - ჭიათურა (ჯგუფი) 

28 კონსერვატიული მოძრაობა - დმანისი (ჯგუფი) 

29 თეთრიწყაროს კონსერვატიული მოძრაობა (ჯგუფი) 

30 კონსერვატიული მოძრაობა გარდაბანი (ჯგუფი) 

31 კონსერვატიული მოძრაობა ახალციხე 

32 კონსერვატიული მოძრაობა ყვარელი 

33 კონსერვატიული მოძრაობა - ხარაგაული  

34 კონსერვატიული მოძრაობა მარნეული 

35 კონსერვატიული მოძრაობა ხობი 

36 კონსერვატიული მოძრაობა მესტია 

37 კონსერვატიული მოძრაობა ჩოხატაური 

38 კონსერვატიული მოძრაობა საჩხერეში 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079925053972
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98-109719648260888/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077178844037
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-102337782386151/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076348035957
https://www.facebook.com/ConservativeBatumi
https://www.facebook.com/ConservativeBatumi
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A8%E1%83%98-103837452225381/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077880223069
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077880223069
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98-Conservative-Movement-Kobuleti-108595318416871/
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98-Conservative-Movement-Kobuleti-108595318416871/
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%A3-101859782427074
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070058684336
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A8%E1%83%98-110253841585670/
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D-106580511964353/
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98-105549778733273/
https://www.facebook.com/groups/656843588989844
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98-100724019258639/
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-103248842261222/?__cft__%5B0%5D=AZURLAC2gA_usifFSy6EgV8VK8xWghM6k32K0o9SvecN1v-bs33dDDFg1415yPGjhZDU14pZ6TdinRo4dA0Ov7m-ZSbs0mnVxWBqyB_IEjk70CM1pmCW8PjEu_IkTzH7QDiG5whJMFSrlVCYISvxKja6BMsx7bbkfhK1JYtmTH_f6Jl1KBNpAKm2kHflw1TYzP0qfL1jtfv4nn3zKizdByhK&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078970899899
https://www.facebook.com/groups/7017587078253250/
https://www.facebook.com/groups/1592234351137249
https://www.facebook.com/groups/346528530466076/
https://www.facebook.com/groups/559968168859001
https://www.facebook.com/groups/318681403611806/?__cft__%5B0%5D=AZUQBWgh_BpNGknHNpLJJgc9AoXY5bCt3zOHi3uowUVtxNpAEkMUhWfDgKN18fITtoHDcmgqw70tQIv5AbOsjzAc4bFj8-GwSobvY-UnMEhP4_cxN4akMSfJ0X6vhRP9_pGizGMSBkC8o7hvMWYaUKDzYOSptFrtEVm5Wiuv4ZjYimuVV75TxGJ8W-0ACKy1MZoNpspkeoH937CCaVUg645s&__tn__=C%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/303299438482907/about
https://www.facebook.com/groups/4806631806039549/
https://www.facebook.com/groups/375996407322220
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077341505666
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078282824069&__cft__%5B0%5D=AZUzEQfyOS4LtlB-7frM23nBdK7iPtpQ64Or_Zr7HMlsSOPgMLqHgQ6heLFuEHC1bo5oLR3j39jRP6ihKoS43Wr_IoVcZ9jG5dLfk1CMwY9Add1gj9UHTOJSKx1dNEyL0_u6sr8UYJP8J77icLAboR7Gfmzc99Nu8MZ_rX_krsL6G5K02O6TBHsn6ORP4YSt7Uk&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/658329448640977/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078150517570&__cft__%5B0%5D=AZVyM_MumuQr5qH1rNt78NrUzSyLSUULsDiMidP7vLKu2xKbG28eYYGKhYLzNL7RBU8dHvGPKkwlvv_y2IemyO8oIsIg6Zm1e_aVck11v6HQcnkmlVE2XTxnmh3oVqeT8v0m9gfGtpc5NxYAUpVbJB2P7IdnxEaHJ_6pk2ilDa0aErQWeECogJrI02VfhpbFj78&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078479190217
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079473182328&__cft__%5B0%5D=AZUplABCbtWTKOFom6AfFofnjBRtq5KKFRoFSkDX4OyjqoiLzdc6bd3viH5yf01K8PJlTftVWhIBU5_oBYNcYeTeKO10NqGqnqEExhOy7Ae1plF5Jp3bQyaqS1hSsrTDOub7OlGUQG-lEOKnT8Q37pnyjqkVhw9Kx1KSUpvGrKpuYKUFRZ8MUHFsFVteQnfwCko&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081536343690
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080074734274
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39 კონსერვატიული მოძრაობა ფოთი 

40 კონსერვატიული მოძრაობა-ქუთაისის ორგანიზაცია 

41 კონსერვატიული მოძრაობა წყალტუბოში 

42 ხონის კონსერვატიული მოძრაობა 

43 კონსერვატიული მოძრაობა ტყიბულში 

44 კონსერვატიული მოძრაობა დუშეთი 

45 კონსერვატიული მოძრაობა-ლანჩხუთი  

46 კონსერვატიული მოძრაობა ზუგდიდი 

47 მცხეთის კონსერვატიული მოძრაობა  

48 კონსერვატიული მოძრაობა წალენჯიხაში 

49 კონსერვატიული მოძრაობა ამბროლაური  

50 ლენტეხის კონსერვატიული მოძრაობა 

51 კონსერვატიული მოძრაობა ცაგერი  

52 კონსერვატიული მოძრაობა ონი 

53 კონსერვატიული მოძრაობა ხაშურში. 

54 წალკა-კონსერვატიული მოძრაობა (ჯგუფი) 

55 კონსერვატიული მოძრაობა ხაიში 

56 კონსერვატიული მოძრაობა დარჩელი 

57 ბაღდათი (ფეისბუკ ანგარიში 27 ივნისის მდგომარეობით 
წაშლილია) 

58 ვანი 

59 ნინოწმინდა 

60 ახალქალაქი 

61 ასპინძა 

62 ყაზბეგი 

 

27 ივნისის მონაცემებით “კონსერვატიული მოძრაობის” ოფისი ოფიციალურად არ გახსნილა 
ბოლნისსა და სიღნაღში, ხოლო ხულოსა და შუახევში პარტიას ოფისის მიქირავებაზე უარი უთხრეს.  
აღსანიშნავია, რომ ოფისის არარსებობის მიუხედავად, არსებობს ფეისბუკ ჯგუფი კონსერვატიული 
მოძრაობა - ბოლნისი, ფეისბუკ გვერდი კონსერვატიული მოძრაობა ხულო / Conservative movement 
Khulo.   
 
ივნისის თვეში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კონსერვატიული მოძრაობა არადეკლარირებული 
შემოსავლების გამო დააჯარიმა. აუდიტმა სასამართლოს პარტიის 2021 წლის დეკლარაციის არასწორი 
წარდგენის და შემოწირულობების დამალვის გამო მიმართა და მათი 217 482 ლარით დაჯარიმება 
მოითხოვა.   
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078206144809&__cft__%5B0%5D=AZXnqbXT0UaOAJeN8Is6ZD9iGTnuQ2mK9RZvl1-ze7aiDGhzx9F51Yqirur_2wRwdThRt1F9gT_i7TenggdtCdCZQpyCr99i4NoysDvgbyarJW2ce_aYGEzISDzzkf7eMsGBGEaUZVUAiB_lqwaC-P-fQnwcZRR2dG9wzJ6-Op6JJg&__tn__=-%5DC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078252745974&__cft__%5B0%5D=AZVe0L_fGB6kCssWYATc8pAjUl6a-xcY7WftagZvq6WQrR0EFtwLtb535fjVLLFagJo-B601abUJYoJJYmR9XtF50-fC_nCykMnlBehWRKYSCh64PSMMeTWqDjNZTbOs3TxObksK9lwHEfpDBho6SA4x7W_mFRLmOfbRrs9K0m1B-coRA46-RY214n_2tZEtfNo&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078235475996&__cft__%5B0%5D=AZW_9Wmr6hOuAY4fjqB7Y9FHd9Na16GYCoBXhHfeSsmV-KOXtdSCmVWQzz67JskXO5Ietr9qZmESkxlx8iYHkamFuWL2TjHzWbvujr36J9kjbZ16BHCmrq0f2WwyRQ3DcBQSVdDSimhqiieKPPqEObqgCpJ3d5W6pPKGZVdLoZXqc1HAGWTwe4EC-jvRLXve36w&__tn__=-%5DC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078312343233&__cft__%5B0%5D=AZU8W1zRkDBJ1uUsOBIzB9mtx8sBXhIfpAP01wC99TYUa513GAjE8A48QYU6Jlsup3U6oG_gx3W9xVQ6RVVO7Ni64i8qDcllyFsHTlK6P9OBvtroaHRxwPCNBuj7qw3nkGhshSjMw0_8ceCCkyVpTuCtLcFXLKyIaSbrMZCQPYscnw&__tn__=-%5DC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078386559125&__cft__%5B0%5D=AZVeaGIO13N1K4UewssqoSbaBtegyqGiJtvEXLZmfeFK6T81g-y6k-lY0wH4_6CDvsOHCSuvuic2e2vAz4pLH5vtgeASOpkZc5ExCC2oZ876K2V-aL1aNecVloPT0vPkuFNOHY1Tz2TNcmXEJ9xN4vtE_GTi3ExPCv71bClR-v7a_w&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078350320588&__cft__%5B0%5D=AZUhay-AuANVyDvOvEpx949qYfyj-Q2V6EwgH6MVjNKh36Z7PC_DB2kaQEcp0Upn7D-Kh-VLIoR3CLWVnMlWZGK6IvHAejbCxPQpm1Rmlf9Py0lTfHbK_OvsYUwrEJOSNXF2gPTw6pcJv8-8egLkoNpNjBr1MQK5RJehkrsT988ZExF9xhrA4xyxezTJ-pGYFkI&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079617666209
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076977747420&__cft__%5B0%5D=AZUPocUmW7TlMRqCMZDJoaSQ4l1UcrTASzQ8eBdpTiJXeqF3HxstD56wIcxEYV7rQqF81BEIpFyFgIkoE-fPA2kxFnXoXb1sUcdsgiN6W9IUsVuhtugJ11mxqr44zhb_EyY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079075693709
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076228488518&__cft__%5B0%5D=AZUyqTQtRaZDG10nF-_0qk0BPITYYltkwVGDvGb5AW96Uo6wrBv9Q4wzGZ5FaIcJB8WcdE-lN3T3FfqicF2J40Tcq2IuesGJFFKfzpbNUSIwr_XmkeVSNSjqpRIZ4mPVlJo&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079897150128
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078933540007&__cft__%5B0%5D=AZWUm5IhkYVZeDhQDQaCbSWcEgOPlzgwQjhI_qYFSA7vDJuybpGFiHXSIn_6ENpCLH7pzEYJ8QWwC1sUCGcQWD7TDdP9R8Ddc7IoZkTS5RWf6bPDgp16s-nJSmpYc8iJ6iR-cTvp-vPQBSbtzB0SKZxFqnzsyED_RiUmwY4KWahOuA&__tn__=-%5DC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078757683782&__cft__%5B0%5D=AZWh1eCJEuFb6BDeXU8qDFK8rjfBgr89kniy8SkbC09DHR-uq_r3moU5SFyeimHmzrjTwKlFI6meEGMlEAJPA77vw7ONSXDHa3PeWpl4wOsxzvAxefJW9uU2S4jBwRJ1y5SV6F3YN6GSmsKCZ9f0bjl_i4vqdraL5GhwNTAZ8auknH4oWN535d_5gLTf4Porhjo&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082596035772&__cft__%5B0%5D=AZUjlIYmcWrIMnSRf1V0inBofZ77Ga68-YHY-XiC8f7rGjJw6KPrMYH_5PY9GuWKwpEmuesAdMVAYPUGFVRcthKyUfhnvU4ftM3K5GYoKqgoM5-HWSEKM4mnBjBvs-gLGpfxHCiGtQ-TphaN3p8ZCJpjJmdGF3bowI91p2G2z0Yl5g&__tn__=-%5DC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077968059683
https://www.facebook.com/groups/349587410523057/?__cft__%5B0%5D=AZXn_6BJxkC7miSgPN4VQmET5Ehf_LB85FfNeP36gOK_X82Vp0YxwQPACCQ6EYv5VL9ZQEgE2Ai9jTlt6Y3dx_qlQXHLYn3IivUnwl26cg0brOj2fRBTX3FrnyD1vePi-NzBM5q5-B7dF66YmJCoPV1cmBBwSOp2rCQANaPCUsT54UPSurpoqA4GaU9LzIc-wRqyLk8OcVUy-nA5hU16H045&__tn__=C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079446365915&__cft__%5B0%5D=AZWpMFRFE74w2en5AZbRcN3iOb5rYa5OvuCQdH0X8RE0cksNzuHtm5MtgWTvPDWnRHwk7IM6ofal3vE_3EMa9qC-N_QUyMFTpfo0FouvOONFHvs95mo-e9Iq6eSIEWCZ7saG_apROlAJoUDDQDosVitWDAUSsmnPIXA9Vvj4AO6Qc3PJlIP0Bg5paEvTOddps9I&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080074734274&__cft__%5B0%5D=AZXskqWgMj0svTrW2LZFYvm_fuShRbWDb4Hpn6xJ0Kj07Z0xs9wxFrzAmDLo2wz_Oc8ZSampbSRoamUVM1i7JCTaAo1-WRRC0GVcR04ig-9-v-rw_vJ6dAOK1QXQxTeVxbH8396uyQDNQdJskRI_nFp4W0fztRhdbobJL2C44r-Nww&__tn__=-%5DC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078378125249
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/395860/
https://www.facebook.com/groups/454616186198301/
https://www.facebook.com/groups/454616186198301/
https://www.facebook.com/CMkhulo
https://www.facebook.com/CMkhulo
https://netgazeti.ge/life/614123/
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სასულიერო პირების კავშირი “კონსერვატიულ მოძრაობასთან”. სასულიერო პირების კავშირი 
“ალტ-ინფოსთან” ჯერ კიდევ 5 ივლისის “თბილისი პრაიდის” საწინააღმდეგო აქციამდე გამოიკვეთა. 
სიძულვილის ჯგუფები პრაიდამდე ერთი თვით ადრე ტრადიციულ და სოციალურ მედიაში პრაიდის 
საწინააღმდეგო კამპანიაში ჩაერთნენ და ჰომოფობიური შინაარისისა და ძალადობის შემცველ 
მოწოდებებს ტირაჟირებდნენ. “აი, ფაქტის” გამოძიების თანახმად,  5 ივლისს ძალადობრივ აქციაზე 
26 სასულიერო პირი იმყოფებოდა. მათგან რამდენიმემ “ალტ-ინფოს” მხარდაჭერა პარტიად 
რეგისტრირების შემდეგაც განაგრძო, მაგალითად, დეკანოზი სპირიდონ ცქიფურიშვილი “ალტ-
ინფოს” გადაცემების ხშირი სტუმარია და რუსეთ-უკრაინის ომის პირობებში “კონსერვატიული 
მოძრაობის” კრემლისტურ პოზიციებს იზიარებს.   
 
"კონსერვატიული მოძრაობის" აქტიურმა მხარდამჭერმა დეკანოზმა, სპიროდონ ცქიფურიშვილმა, 
რომელიც 5 ივლისს გამართულ "თბილისი პრაიდის" საწინააღმდეგო აქციაზე იმყოფებოდა, 
სიძულვილის ჯგუფებს ტრიბუნიდან შემდეგი სიტყვებით მიმართა: "არა ძალადობას კი არა, 
ვალდებულები ხართ იძალადოთ სამშობლოსთვის, იძალადოთ ქვეყნისთვის, იძალადოთ 
სიწმინდისთვის". იქ შეკრებილებს ძალადობისკენ მოუწოდებდა. "ალტ-ინფო " ეთერის ხშირი 
სტუმარი დეკანოზი ფიქრობს, რომ უკრაინის მხარდაჭერა დაუშვებელია, რამდენადაც ზელენსკი “გეი 
აქტივისტი” არის.  

 
ვარდიგორის მამათა მონასტრის დეკანოზი სპირიდონ ცქიფურიშვილი “ალტ-ინფოს” მასალების გავრცელებაშიც 
აქტიურად მონაწილეობს და ომის შეჩერებას მათ  დამსახურებად მიიჩნევს.  

 

https://mythdetector.ge/ka/radikalizatsia-religiis-sakhelith-da-politikuri-oponentebis-tsinaaghmdeg-vin-risthvis-iqhenebs-ghirsebis-marshs/
https://www.ifact.ge/mghvdlebi/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31350887.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=980898869202378&id=100018468233527
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=981773155781616&id=100018468233527
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24 მარტს  ბორჯომში “კონსერვატიული მოძრაობის” ოფისი ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქიის 
მოძღვრებმა აკურთხეს, მათ შორის ერთ-ერთია  ბორჯომის დავით აღმაშენებლის სახელობის 
ტაძრის წინამძღვარი მამა არჩილი.  კურთხევის ფოტომასალა სოციალურ ქსელში  პარტიის 
ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა  გაავრცელეს. 
 

  
3 აპრილს საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგიწმინდას ღვთისმშობლის შობის ტაძრის 
წინამძღვარმა გიორგი პავლოვმა კონსერვატიული მოძრაობის საგარეჯოს ოფისი  აკურთხა . 
ფოტოები სოციალურ ქსელში  კონსერვატიული მოძრაობა საგარეჯო-ს წარმომადგენლებმა 
გაავრცელეს.  
მამა გიორგი პავლოვი, 5 ივლისის ძალადობრივ აქციაზეც იმყოფებოდა.  
 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811197023605054&id=100041442923918
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119851563969562&id=108628481758537
https://www.facebook.com/lizi.01.4747.0865/posts/3076194162597374
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079158653727&__cft__%5B0%5D=AZV_PXdzZ3S1k98q6D8eNsy3Eq90TNcbQEiGtmkPqedvnzdgJPa1zep6XWYOQ2l5WZnjriNOq0SzzvYw4ID1fZB21v2FWQzQPYnevzZFTKnbNEr6LAh4MTQlIWqMFRiDDQM&__tn__=-%5DC%2CP-R
https://www.ifact.ge/mghvdlebi/
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12 მარტს  ოზურგეთში,  პარტიის ცნობით, "კონსერვატიული მოძრაობის” ოფისი გაიხსნა. პარტიის 
გახსნამდე, "გურიის მოამბემ" გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოფისის დაფუძნებაში 
შემოქმედის ეპარქიის მაკვანეთის ეკლესიის წინამძღვარი მამა ვახტანგი (თოხაძე) მონაწილეობდა 
და ორგანიზაციისათვის კადრებს არჩევდა, რაც სასულიერო პირმა "ტვ პირველისთვის" მიცემულ 
კომენტარში დაადასტურა.  ვახტანგ თოხაძე, სასულიერო პირი: "ყველა ეროვნულ ძალას ვეხმარებით 
– ვასაძესაც, თარხან-მოურავსაც. მაგ ბიჭებსაც ვეხმარები“. აღსანიშნავია, რომ 12 აპრილს თოხაძემ 
ოზურგეთის კონსერვატიული მოძრაობის ოფისი აკურთხა. ოფისის კურთხევის შემდეგ სასულიერო 
პირმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ „რუსეთთან კავშირი აუცილებელია“, პუტინი არაფერ შუაშია 
და ქალებისა და ბავშვების გაუპატიურება ყველა ომში ხდება.  
 
31 იანვარს თელავში "კონსერვატიული მოძრაობის" ოფისის გახსნას სასულიერო პირი,  თელავის 
ღვთაების დედათა მონასტრის მღვდელმსახური, გენადი გოგილაშვილი დაესწრო.  

 
 
 
 

კონსტანტინე მორგოშია 
 
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი კონსტანტინე მორგოშია ძალადობის წამახალისებელ 
განცხადებებს აქციამდეც აკეთებდა, ხოლო უშუალოდ 5 ივლისს კონტრაქციის მონაწილე 500-600 
ადამიანს ორგანიზაცია “სირცხვილიას” ოფისისკენ გადაადგილებისკენ მოუწოდებდა და 
ინფორმაციას აწვდიდა, რომ იქ “თბილისი პრაიდის” წევრებიც იმყოფებოდნენ. სწორედ 
სირცხვილიას ოფისში მოხდა თავდასხმა ტელეკომპანია პირველის ოპერატორ ლექსო 
ლაშქარავაზე, რომელიც იქ სასტიკად სცემეს. 

კონსტანტინე მორგოშია ორგანიზაცია “ალტერნატივა საქართველოსთვის” დამფუძნებელია, ა(ა)იპ 
“ახალგაზრდული ალტერნატივას” დამფუძნებელი კი რუსეთ-საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობის 
მქონე გიორგი ქარდავაა, რომელიც ალტ-ინფოს წამყვანია.   შპს “ალტ-ინფოს” წილი კი მორგოშიას, 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, მისი მამიდის ციალა მორგოშიას სახელზეა გაფორმებული. 

2021 წელს ლევან ვასაძის პარტიის “ერი” გამოჩენის შემდეგ მორგოშიამ ვასაძეს მხარი ღიად 
დაუჭირა და მის პარტიასთან თანამშრომლობა დააანონსა. ვასაძემდე მორგოშია 2016 წელს კიდევ 
ერთი პრორუსული პარტიის “პარტიოტთა ალიანსის” მცხეთის მაჟორიტარ კანდიდატად იყრიდა 
კენჭს, 2017 წლიდან კი “ქართულ მარშს” შეუერთდა და არაერთი ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და 
ანტიდასავლური აქციის ორგანიზატორი იყო. 

https://www.facebook.com/100076287844742/posts/133457132540548/
http://guriismoambe.com/archives/66268?fbclid=IwAR28QReW7-BROQ0XHCzgrsd6ZFvU1Hw_gFgNupDcRgjo0uvz-gll8y1SlvU
https://publika.ge/tu-mama-vakhtangi-alt-infos-mkharshi-amoudgeba-mghvdloba-sheucherdeba-shemoqmedis-mitropoliti/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=719532799072069&external_log_id=cf660f88-3cfa-469d-b3d4-6839c756f9b9&q=%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1%20%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%20%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9C%2C%20%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%3F
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/121807333705528
https://mythdetector.ge/ka/zhurnalistebze-dzaladobis-organizatori-alt-inpho-atskhadebs-rom-zhurnalistebi-modzaladeebis-amotsnobas-ver-akherkheben/
https://publika.ge/video/sirckhvilias-ofissa-da-leqso-lashqaravaze-tavdaskhmis-qronologia/
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMyQLSGl%5Bngq8IR5AhWIuEMAmwiCo4U5oAGzS6g82zMN
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBpqIqpELnCbmNj20fP7Rq3yUfDWs6DwepLzRNS4G8Z6
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBpqIqpELnCbmNj20fP7Rq3yUfDWs6DwepLzRNS4G8Z6
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHGiFKAt3IKyIWaVvlpR4CXCU2lBX2cGRAv5PD53A7l6
https://rustavi2.ge/ka/news/198249
https://rustavi2.ge/ka/news/198249
https://www.timer.ge/patrioteli-konstantine-morgoshia-sagangebo-mimarthvas-avrcelebs/
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მორგოშია „ქართული მარშიდან“ წასვლის შემდეგ,  ლევან ვასაძის პარტიის “ერთობა, რაობა, იმედის” წევრი გახდა  და 2021 
წლის 5-6 ივლისს “თბილისი პრაიდის” საწინააღმდეგო აქციას “ალტ-ინფოს” წამყვანებთან ერთად ხელმძღვანელობდა. 

 
კონსტანტინე მორგოშია ორი კომპანიის შპს “მაგნუს დიზაინისა” და შპს “კემ კონსტრაქშენის” 
თანამფლობელია.   “აიფაქტის” გამოძიების თანახმად, 2015 წელს შპს “მაგნუს დიზაინს”,  
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრომ 82 ათასი ლარი გადაუხადა. სამინისტრო კომპანიას პირდაპირ, 
კონკურსის გარეშე უფორმებდა ხელშეკრულებებს.   

ზურაბ მახარაძე 

 

კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისა და ტვ “ალტ-ინფოს” წამყვანის ზურა მახარაძის 
წარსულ კავშირებზე სახელისუფლებო ჯგუფებთან “ქართული ოცნების” დამფუძნებელ ბიძინა 
ივანიშვილთან გადაღებული ერთობლივი ფოტოს გარდა, სახელისუფლებო PosTV-სთან  მისი 
თანამშრომლობაც მეტყველებს. 
 

https://www.companyinfo.ge/ka/corporations/359264
https://www.companyinfo.ge/ka/corporations/381785
https://www.ifact.ge/morgoshia/?fbclid=IwAR20u8Z7jm-II4XosQIcLvex5VEA7Lup1AkIgim2nY6zAUkzV3h6qw035C4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UD4v7Fp9iv6OLuMVmVpQQD_oUqB2nz59_v-gsqQrW-U/edit#gid=150230698
https://www.facebook.com/GeorgianDreamOfficial/photos/a.417271304999487/417272664999351
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2017 წელს მახარაძე  PosTV-ში  გადაცემას “ზურა მახარაძის რეცეპტი” ამზადებდა, სადაც მისი 
საავტორო მონოლოგები ძირითადად ლიბერალების წინააღმდეგ იყო მიმართული და 
კონსერვატორების მარგინალიზაციის დაძლევის გზებზე ფოკუსირებული, მათ შორის იმ 
ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომელთაც ლიბერალური ჯგუფები იყენებენ (ზურა მახარაძე: 
“რატომ არ არსებობს კონსერვატიული დღის წესრიგის დამცველი ნჯოები? სად არის ჩვენი 
სამოქალაქო საზოგადეობის პოზიცია”). 

 
 

2016-2017 წლებში მახარაძე ასევე აქვეყნებდა სტატიებს “ქართულ ოცნების” მემარცხენე ფრთასთან 
დაკავშირებულ პლატფორმაზე European.ge, სადაც ერთ-ერთ პუბლიკაციაში ის სწორედ შეცვლილ 
რეალიებში საქართველოს გეოპოლიტიკურ არჩევანზე ამახვილებდა ყურადღებას. 2016 წლის 
პუბლიკაციაში “ვართ თუ არა მზად შეცვლილი გეოპოლიტიკური სცენარისთვის?” მახარაძე იმ 
რეალობაზე საუბრობდა, როცა ამერიკის გლობალური უკანდახევის გამო, საქართველო რუსეთთან 
მარტო დარჩება: 
 

https://www.facebook.com/page/651534988375338/search/?q=%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94
https://www.facebook.com/POSTV.Analytics/videos/694568527405317
http://european.ge/author/z-makharadze/
http://european.ge/zura-makharadze-vart-tu-ara-mzad-axali-geopolitikuri-scenaristvis/


33 
 

“ 

 “თუკი უკრაინისა და სირიის შემდგომ ურთიერთობათა გარკვევის წერტილი ისევ კავკასია გახდება, 
გაუძლებს კი ამ ყველაფერს საქართველო თავის დღევანდელ მდგომარეობაში? მგონი დროა, იმ 
ადამიანებს, ვინც ჩვენს ქვეყანაში გადაწყვეტილებების მიღებაზე არიან პასუხისმგებელნი, ვკითხოთ, 
არის თუ არა რაიმე გეგმა იმ სცენარისთვის, როდესაც ამერიკის გლობალური უკანდახევის გამო, ჩვენ 
რუსეთთან სრულიად მარტო დავრჩებით, ან იმ სცენარისთვის, როდესაც ახალი მსოფლიო 
გადანაწილების პირობებში ომი ისევ კარს მოგვიკაკუნებს”. 

 
მახარაძე 2016 წელს ასევე ამტკიცებდა, რომ “დასავლეთის, როგორც აბსოლუტური სიკეთისა და 
ერთადერთი პოლიტიკური ორიენტირის ხატის ნგრევა” მოსახლეობის ცნობიერებაში გარდაუვალია, 
და რომ  “ეპოქა, რომელიც ზურაბ ჟვანიას ცნობილი სიტყვებით გაფორმდა (მე ვარ ქართველი და 
მაშასადამე, მე ვარ ევროპელი), დასასრულს უახლოვდება.” 
 
2019 წელს მახარაძე ფიგურირებდა რუსთავი 2-ის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაში, რომელიც 
ტელეკომპანიის ეთერში არხის წამყვანის გიორგი გაბუნიას მხრიდან რუსეთის პრეზიდენტის 
ვლადიმერ პუტინის მიმართ გინებას მოჰყვა.  არქივში იძებნება კრემლის პროპაგანდისტული 
გამოცემა სპუტნიკისა და სხვა რუსული საინფორმაციო სააგენტოების (express-novosti.ru, newizv.ru, 
news-rbk.ru) მასალები, სადაც ფოტოებზე მომიტინგეთა შორის ზურა მახარაძეც  ჩანს. ქართველი 
ჟურნალისტის მხრიდან რუსეთის პრეზიდენტის გინებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
მხრიდან განცხადება მოჰყვა, სადაც ჟურნალისტის ქმედება პროვოკაციად და რუსუფობიად არის 
შეფასებული, რომლის მიზანი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების  ხელშეშლაა. 

 
 
 

მახარაძე  ახალგაზრდული ორგანიზაცია შავფაროსნებისა და ქართული საბრძოლო ხელოვნების 
ფედერაცია  ავფაროსნების გამგეობის წევრია, გამგეობის ხელმძღვანელი კი ორივე ორგანიზაციაში 
ირაკლი ქოქოსაძეა.   

http://european.ge/zura-maxaradze-partia-romelic-ar-arsebobs/
https://sputnik-georgia.com/20190708/---2----245870067.html
https://express-novosti.ru/world/2147498186-gruziya-vtoroj-den-mitinguet-protiv-rustavi-2.html
https://newizv.ru/news/world/08-07-2019/v-tbilisi-nachalis-stolknoveniya-uchastnikov-dvuh-aktsiy
https://news-rbk.ru/world/3657-gruziya-vtoroy-den-mitinguet-protiv-rustavi-2.html
https://m.lenta.ru/news/2019/07/08/provokation/
https://companyinfo.ge/ka/corporations/654502
https://companyinfo.ge/ka/corporations/656471
https://companyinfo.ge/ka/corporations/656471
https://companyinfo.ge/ka/people/199311
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ირაკლი ქოქოსაძე დირექტორად და მეწილედ ფიგურირებს ორ კომერციულ კომპანიაში, სადაც 
ზურაბ მახარაძეს 25% (შპს კავკასიის საექსპორტო კომპანია, 405172432) და 20%( შპს Art-M Travel, 
401972317) წილები აქვს.  
 

 

 

 

https://companyinfo.ge/ka/corporations/249635
https://companyinfo.ge/ka/corporations/448181
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Art-M Travel ტურისტული კომპანიაა, რომელიც ფეისბუკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ძირითადად 
რუსულენოვან ტურისტებზეა გათვლილი. 
 

 
 

მახარაძე წარსულში საქართველოს თავდაცვის ძალების საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურშიც 
მუშაობდა.   

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/art.mtravel
https://www.facebook.com/wcf10/videos/402037630742160/
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დანართი 1. 5 ივლისის ძალადობრივ აქციაზე მყოფი პირები 

 დაკავებული პირები აქციის მონაწილეები 
1. ალიკ ალაზოვი Jaki Alazovi  ენრი ონიანი 
2. თედო ბურდული თემო ბოკლევაძე 
3. ივანე ბურდული ლაშა ლეკიაშვილი  
4. თორიკე გაბლიანი სანდრო ლობჟანიძე 
5. ოთარ გელაშვილი გოგა ფოლადიშვილი 
6. გია გიგუაშვილი ნიკოლოზ კვანჭიანი  
7. გენო გერმანიშვილი ფიდო ხიზანიშვილი 
8. ნიკოლოზ გულედანი დავით გუდაშვილი 
9. მუხრან დადვანი ჯარჯი შუქიაური 
10. უშანგი დათუნაშვილი (გათავისუფლდა) ხვიჩა ამირანაშვილი  
11. თორნიკე დავლაშერიძე ოთარი ჩიტიშვილი  
12. მურად დევლარიშვილი ვაჟა გუმბერიძე  
13. გიორგი ელისაბარაშვილი ერმილე ნემსაძე 
14. რომეო კეკუტია გიორგი ქართველი 
15. დათო კუტალაძე ბექა ბერიშვილი 
16. ბაქარ მაისურაძე გიგა ჩაკვეტაძე 
17. ზაზა მჭედლიძე დათო კვიციანი 
18. გიორგი მაღრაძე დავით ლომსაძე  
19. აკაკი ნაკაშიძე თემო ხაჯბა 
20. გიორგი ნასყიდაშვილი  გიორგი ქერდეყაშვილი 
21. გიორგი ოძელაშვილი  იაგო ჭანტურია 
22. ილია ქებაძე ბიჭიკო ანთიძე 
23. ირაკლი ყავლაშვილი მიშო გამრეკელაშვილი 
24. დავით ქოჩიაშვილი ჩოგოვა ძე 

25. ზაზა ჭაავა რატი ნიჟარაძე 
26. თემური ხარაული ზურაბ კობახიძე 
27. ირაკლი წიგნაძე შაკო ქერელაშვილი 
28. გიორგი წარუაშვილი ბესო ბერიშვილი 
29. ცოტნე ჩიხლაძე კობა ცისკაძე 
30.  გიო მენთეშაშვილი 
31.  უშო მათიაშვილი 
32.  ბექა მიქაია 
33.  ბაკო ზედგინიძე 
34.  ლევან მჭედლიშვილი 
35.  გელა გაგუა  
36.  ლაშა ხეცურიანი 
37.  გეგა გიორგი ხვედელიძე 
38.  ლევან სარჯველაძე 
39.  დიეგო შამათავა 
40.  ლუკა ჩირგაძე 
41.  მირიანი ბერიძიშვილი 
42.  გიორგი დადვანი 
43.  ნოდარ გიგანი 
44.  გიგა კარბელაშვილი 
45.  ზუკა ოთარაშვილი 
46.  ოთო ზუკაკიშვილი 
47.  ზურა ანიაშვილი 
48.  გიორგი ანიაშვილი 
49.  შოთა მამულაშვილი 
50.  გიორგი დემეტრაძე 
51.  გიორგი ასათიანი 
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