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შესავალი

წინამდებარე მონიტორინგი “მედიის განვითარების ფონდმა” (MDF) სოციალურ ქსელებში
თიბისი ბანკის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის და ამ კამპანიის წყაროების
იდენტიფიცირების მიზნით განახორციელა. თიბისი ბანკის გარშემო მიმდინარე გამოძიების
პარალელურად ფეისბუკზე თიბისი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თამვდჯომარის მამუკა
ხაზარაძის მადისკრედიტირებელი პოსტები გამოჩნდა და სამ ტალღად წარიმართა:

1. პირველი ტალღა 2019 წლის 9 იანვარს დაიწყო, როდესაც საქართველოს
გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ თიბისი ბანკთან დაკავშირებით
გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ე.წ. ფულის გათეთრების ფაქტზე
მიმდინარეობდა1.

2. მეორე ტალღა უკავშირდება 2019 წლის 14 თებერვალს საქართველოს ეროვნული
ბანკის მოთხოვნას2, რომ მამუკა ხაზარაძესა და მის მოადგილეს ბადრი ჯაფარიძეს
თანამდებობა დაეტოვებინათ.

3. მესამე ტალღა 2019 წლის 21 თებერვალს დაიწყო, როდესაც მამუკა ხაზარაძემ ბანკის
სამეთვალყურეო საბჭოდან წასვლის გადაწყვეტილების შესახებ განაცხადა.

დაკვირვების საგანი იყო ის ფეისბუკ გვერდები, რომლებიც 9 იანვრიდან 21 თებერვლის
პერიოდში მამუკა ხაზარაძის მადისკრედიტირებელ პოსტებს აქვეყნებდნენ. პირველადი
დაკვირვების შედეგად შევადგინეთ მთავარი საძიებო სიტყვების (keywords) სია, რომელთა
გამოყენებითაც მადისკრედიტირებელ პოსტებს ფეისბუკის საძიებო სისტემის გამოყენებით
ვეძებდით. ძიების შედეგად გამოვლენილი გვერდებისა და მათი ადმინისტრატორების
პროფილები სხვადასხვა ღია რესურსების გამოყენებით გაანალიზდა.

1 http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=1943
2 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3588&lng=geo

http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=1943
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3588&lng=geo
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მთავარი მიგნებები

მონიტორინგის შედეგად შემდეგი ტენდენციები გამოვლინდა:

➔ მონიტორინგის ფარგლებში მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ კამპანიაში ჩართული 9
გვერდის იდენტიფიცირება მოხდა, რომელთაგან 8 გვერდი 2018 წელსაა შექმნილი.

➔ 9-დან 6 გვერდის ძირითადი კონტენტი ენმ-ის და რუსთავი 2-ის, კერძოდ კი ნიკა
გვარამიას და გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ არის მიმართული;

➔ 9-დან 4 გვერდის ადმინისტრატოტი ფეისბუკ მომხმარებელი “ავთანდილ
კერესელიძეა”, რომელიც ტროლია და ერევანში მცხოვრები Karo Manukyan-ის
პროფილზე განთავსებულ ფოტოებს იყენებს. ის ფეისბუკში ხელისუფლების
მხარდამჭერ გზავნილებს ავრცელებს;

➔ “ავთანდილ კერესელიძე” და მის მიერ მართული გვერდები სხვა ყალბ ანგარიშებთან
ერთად ამავდროულად იდენტურ ჯგუფებს მართავენ, რაც მადისკრედიტირებელი
პოსტების გავრცელებისთვის გამოიყენება;

➔ “ავთანდილ კერესელიძე” პრო-სახელისუფლებო ტროლია და ძირითადად კახა
კალაძის, მამუკა ბახტაძისა და გიორგი გახარიას მხარდამჭერ პოსტებს პირადი
პროფილის, მის მიერ შექმნილი გვერდებისა და ჯგუფების მეშვეობით ავრცელებს:

➔ “კერესელიძის” მართული გვერდების მიერ გამოქვეყნებული პოსტების ქვეშ,
რომლებიც ხაზარაძის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული, კომენტარებს ერთი და
იგივე ყალბი მომხმარებლები ტოვებდნენ;

➔ 9-დან ორი გვერდი - “ორი გვამი უნდათ” და “სტოკჰოლმის სინდრომი” ორგანიზაცია
“სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების” (ISFED)
მიერ მიერ იდენტიფიცირებულია, როგორც გვერდები, რომლებიც 2018 წლის
საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ენმ-ის კანდიდატის, გრიგოლ ვაშაძის წინააღმდეგ
დასპონსორებულ პოსტებს აქვეყნებდნენ.

➔ 9-დან 2 გვერდს - “სამოქალაქო გაერთიანება - ხალხის ხმა” და”სტოკჰოლმის
სინდრომი” - ხაზარაძის მადისკრედიტირებელი პოსტები დასპონსორებული ჰქონდათ,
თუმცა ამჟამად ეს პოსტები ხელმიუწვდომელია, რადგან წაშლილია. ორივე გვერდს
ჯამში 3 აქტიური დასპონსორებული პოსტი აქვს. სამივე მათგანი მიხეილ სააკაშვილის
წინააღმდეგ არის მიმართული. ორივე გვერდმა 21 თებერვალს ხაზარაძის
გადადგომის შემდეგ მის წინააღმდეგ ორი ახალი პოსტი გამოაქვეყნა.

➔ გვერდებზე განთავსებული ხაზარაძის მადისკრედიტირებელი პოსტების უმეტესობა
მემე/კარიკატურაა.
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ფეისბუკ გვერდები მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა 9 გვერდი, რომლებიც მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ
მადისკრედიტირებელი შინაარსის პოსტებს სისტემატურად ავრცლებდნენ. ეს გვერდებია:

გვერდის სახელი შექმნის თარიღი
ორი გვარმი უნდათ 15.11.2018
იყავი და გაგეკეთებინა 02.03.2018
პოლიტიკური სანაგვე 27.06.2018
კაი გვერდი 30.10.2014
ჩვენთვის არავინაა 02.03.2018
პოლიტიკური იუმორი 25.09.2018
მოვკვდები საქართველოსთვის 15.06.2018
სამოქალაქო გაერთიანება - ხალხის ხმა 06.07.2018
სტოკჰოლმის სინდრომი 06.07.2018

ამ გვერდების უმეტესობა “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა” და რუსთავი 2-ის
წინააღმდეგ არის მიმართული. ISFED-ის მიერ ჩატარებულმა სოციალური მედიის
მონიტორინგმა კი აჩვენა, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი გვერდებიდან 2 გვერდი 2018 წლის
საპრეზიდენტო არჩევნების წინ “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” საპრეზიდენტო
კანდიდატის, გრიგოლ ვაშაძის დისკრედიტაციაში იყო აქტიურად ჩართული3.

იდენტური პოსტები, იდენტური ტროლები

ხაზარაძის მადისკრედიტირებელი პოსტების უმეტესობა მემე/კარიკატურაა. აღსანიშნავია,
რომ იდენტიფიცირებული გვერდები იდენტურ პოსტებს, ძირითადად იმავე დღეს ან 1 დღის
შუალედში აქვეყნებდნენ.

3 ISFED, 20 დეკემბერი, სოციალური მედიის მონიტორინგი - მეორე შუალედური ანგარიში
http://www.isfed.ge/geo/news/sotsialuri-mediis-monitoringi-meore-shualeduri-angarishi

https://www.facebook.com/origvamiundat/
https://www.facebook.com/Ikavidagageketebina/
https://www.facebook.com/pg/Politikurisanagve/posts/?ref=page_internalhttps://www.facebook.com/pg/Politikurisanagve/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/kaiGverdia/?__xts__%5B0%5D=68.ARCKQsyZ6KoI8eK91BMN5OhCoIIehaP8r3dvQhwOcvRqawirmi9AgmoMPQZV7NBTBguphbAEyd42tOp6m5sogK1iAnQuZu8y22MEunw8huDkqXbsR3gFOK1sXGNOrR0UXeROw4rpbf792CzdW3t91GKvdu6tO5s9MG_IdaHMjlzxW2fdqJs1AlRgqT78D7WbTcYdKXV0pLuMycCxHKItmis0XaVQcjZ5q0wqX2nYbnUPMadRzFC9IcdrffbRu35JTDiYVkf99nXuLi05DH6XxPk_928LO3QTA_KA89bjz8i9BZuU44YW5p0Xg29hUyorNZS5uOQGh2Qn1HFO07ZoTw8P99Ly1uT4bls
https://www.facebook.com/ChventvisAravinaa/
https://www.facebook.com/pg/politikuriiumori/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MovkvdebiSakartvelostviss/
https://www.facebook.com/pg/samokalako.gaertianeba/ads/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stockholm-syndrome-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-1895462873865178/
http://www.isfed.ge/geo/news/sotsialuri-mediis-monitoringi-meore-shualeduri-angarishi


5



6

ხაზარაძის მადისკრედიტირებელი პოსტების ქვეშ ერთი და იგივე ყალბი ანგარიშები
ტოვებდნენ კომენტარს. ხშირ შემთხვევაში კი სხვადასხვა გვერდის სხვადასხვა პოსტის ქვეშ
კომენტარებიც იდენტური იყო.
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ვინ მართავს გვერდებს, რომლებიც ხაზარაძის მადისკრედიტებელ პოსტებს

აქვეყნებდნენ?

ფეისბუქის მომხარებელი Avtandil Kereselidze ზემოთ ჩამოთვლილი 9 გვერდიდან 4-ის
ადმინისტრატორია. ეს გვერდებია:

1. იყავი და გაგეკეთებინა
2. პოლიტიკური სანაგვე
3. ჩვენთვის არავინაა
4. მოვკვდები საქართველოსთვის

კიდევ ერთი გვერდის “პოლიტიკური იუმორის” კავშირები ავთანდილ კერესელიძის მიერ
მართულ ჯგუფებთან გვაფიქრებინებს, რომ “პოლიტიკური იუმორის” ადმინისტრატორიც
კერესელიძეა.
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ჩამოთვლილთაგან 2 გვერდს, კერესელიძე კიდევ ორ მომხმარებელთან Temo Davitadze-სა და
ოლეგი გებონიასთან ერთად მართავს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს ორივე მომხმარებელი
ტროლია და ისინი რეალური პიროვნებები არ არიან.

კერესელიძის მართული გვერდები ერთი და იმავე ჯგუფებთან არის დაკავშირებული,
რომლებშიც ფეისბუქის ათასობით მომხმარებელია გაწევრიანებული. ამ ჯგუფებსაც ერთი და
იგივე ანგარიშები მართავენ, მათ შორის არის ავთანდილ კერესელიძეც. ყველაზე დიდი
ჯგუფი არის “ახალი ამბები”, რომელშიც 230 000-ზე მეტი ადამიანია გაწევრიანებული.
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Avtandil Kereselidze - რეალური პიროვნება თუ სახელისუფლებო ტროლი?

ავთანდილ კერესელიძის ფეისბუქ ანგარიშის მახასიათებლები ადასტურებს, რომ ის ყალბი
ანგარიშია და რეალური პიროვნება არ არის.

კლასიკური ტროლისგან განსხვავებით ავთანდილ კერესელიძის პროფილი არა ერთ პირად
ფოტოს მოიცავს, რაც ქმნის განცდას, რომ ის რეალური პიროვნებაა. მისი თაიმლაინიდან
ჩანს აქტივობები და მისი პირადი ინტერესები, როგორიცაა მაგალითად ე.წ. ჩექ-ინები
გერმანიაში, პოსტები შთაბეჭდილებების შესახებ. მისი ფოტოებს ასევე ახლავს აღწერები.
ერთ-ერთი ფოტოზე, რომელიც კერესელიძეს პირად ფოტოებში აქვს ატვირთული, ჩანს
წარწერა Schüco, რაც ფანჯრებისა და კარების სისტემების გერმანულ კომპანიას
წარმოადგენს. კერესელიძის მიერ ატვირთული სხვა ფოტოების yandex.people-ში
გადამოწმებით, საძიებო სისტემამ იდენტური ფოტოები სხვადასხვა რუსულ გაცნობით
პლატფორმებზე იპოვნა. ერთ-ერთ პლატფორმაზე კი მითითებული იყო, რომ ფოტო
მომხმარებელს Karo Manukyan-ს ეკუთვნის, რომელიც ერევანში ცხოვრობს.
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ამის შემდეგ Karo Manukyan-ის პროფილი ფეისბუკში მოვიძიეთ. აღმოჩნდა, რომ ფოტოები,
რომლებსაც ტროლი ავთანდილ კერესელიძე თავისად ასაღებდა, კარო მანუკიანს ეკუთვნის.
მის შესახებ განყოფილებაში კი კარო მანუკიანს მითითებული აქვს, რომ გერმანულ
კომპანიაში “Schüco” ტექნიკურ კონსულტანტად და სპეციალისტად მუშაობს.
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ავთანდილ კერესელიძის ყალბი პროფილი სოციალურ ქსელებში პრო-სახელისუფლებო
გზავნილების გავრცელებით არის დაკავებული და ამავდროულად “ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის” მადისკრედიტირებელ პოსტებს აქვეყნებს. გზავნილების გასავრცელებლად ის
მისივე მართულ “სპამ” ჯგუფებს იყენებს, ასევე კომენტარებს ტოვებს იმ გვერდების პოსტების
ქვეშ, რომელთა ადმინისტრატორი თავადვეა.
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მადისკრედიტირებელი პოსტების გავრცელების სქემა

მადისკრედიტირებელი პოსტების გავრცელებისათვის ყალბი ანგარიშები, იგივე ტროლები,
ფეისბუკ გვერდებს ქმნიან, რომელსაც ათასობით გამომწერი ჰყავს. პარალელურად, იგივე
გვერდები და ამ გვერდების ადმინისტრატორები ქმნიან ე.წ. სპამ ჯგუფებს, რომლებშიც
ფეისბუკის ათასობით მომხმარებბელია გაწევრიანებული. ეს ჯგუფები გვერდების მიერ
გამოქვეყნებული მადისკრედიტირებელი პოსტების გასავრცელებლად და აუდიტორიის
გაზრდისათვის გამოიყენება. როგორც წესი, ასეთი პოსტების ქვეშ გევრდების
ადმინისტრატორები ყალბი ანგარიშებით, ასევე სხვა ტროლები ტოვებენ კომენტარებს და
ქმნიან ილუზიას, რომ მათ პოსტებს ფეისბკუში დისკუსია მოჰყვა.
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