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მედია მონიტორინგის ანგარიში მოამზადა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა (DRI) პროექტის 

„ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი 

მხარდაჭერილია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. პუბლიკაციაში 

ასახული პოზიციები და შეხედულებები ეკუთვნის პროექტის გუნდს და არ უნდა მოხდეს მისი 

აღქმა დონორის ოფიციალურ მოსაზრებად.  



შენიშვნა ტერმინოლოგიაზე1 

 

• ულტრამემარჯვენე იდეოლოგია - ქოლგა ტერმინი, რომელიც აერთიანებს რადიკალურ, 

ულტრანაციონალისტურ და ექსტრემისტულ იდეოლოგიებს. მოქმედების 

ინსტრუმენტად იყენებს რასიზმს, ქსენოფობიას, მიზოგენიას, ანტისემიტიზმსა და 

ჰომოფობიას. 

• ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტები - ექსტრემისტული, ულტრამემარჯვენე 

იდეოლოგიის მქონე პოლიტიკური პარტიები და მოძრაობები. ხასიათდებიან მკვეთრად 

ანტილიბერალური და ეთნონაციონალისტური განწყობებით. ამასთან, მათი რიტორიკა 

მკვეთრად ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და ანტიდასავლურია. 

• ექსტრემიზმი - იდეათა ერთობლიობა, იდეოლოგია, რომელიც არ აღიარებს ადამიანთა 

თანასწორობის პრინციპს, მხარს უჭერს სიძულვილს, ძალადობას და შეუწყნარებლობას. 

საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ წყობას და კანონის უზენაესობას.  

• ულტრამემარჯვენე პოპულიზმი - ნაციონალისტური შინაარსის მქონე 

ანტილიბერალური და ანტიგლობალური დღის წესრიგი, რომელიც უპირისპირდება 

მულტიკულტურალიზმს და ხასიათდება მკვეთრად ნაციონალისტური შინაარსით. 

მთავარი მახასიათებელია ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაფუძნებული 

ეთნონაციონალისტურ ნარატივებზე აპელირება. 

• ულტრანაციონალიზმი - ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის შემადგენელი ნაწილი, 

რომელიც გაჯერებულია არსებული პოლიტიკური სისტემისა თუ ლიბერალური დღის 

წესრიგის მიმართ უკმაყოფილებით. მისი გამოხატული ასპექტებია ეთნონაციონალიზმი 

და რადიკალიზმი. ხასიათდება წარსულისა და ნაციის მითოლოგიზირებით, 

დომინანტური ჯგუფების აღზევებითა და რადიკალური დღის წესრიგით სხვადასხვა 

უმცირესობათა ჯგუფების მიმართ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ტერმინთა მოცემული განმარტებები არ ატარებს უნივერსალურ ხასიათს და შემუშავებულია 

კონკრეტულად წინამდებარე კვლევის მიზნებისთვის. 



1. წინასიტყვაობა  

დღითიდღე იზრდება სოციალური მედიის გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე, განსაკუთრებით 

წინასაარჩევნო პერიოდში. ონლაინ პლატფორმები ხშირად გამოიყენება ამომრჩეველთა 

განწყობებზე ზემოქმედების მიზნით. მედია ტექნოლოგიების მანიპულაციურ პლატფორმებად  

ტრანსფორმირების პროცესი მნიშვნელოვანი რისკების შემცველია საარჩევნო პოლიტიკური 

კამპანიის ფონზე, რადგან საზოგადოების ფართო მასებს განსაკუთრებით მოწყვლადს ქმნის 

დეზინფორმაციული მედია კონტენტის მიმართ. საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

გაზრდილი ხილვადობისა და პოლიტიკურ სუბიექტებად ჩამოყალიბების ფონზე, მათი 

ძირითადი პოლიტიკური რიტორიკის და წინასაარჩევნო ტენდენციების  გამოსააშკარავებლად  - 

სოციალური მედიის მონიტორინგი მეტ აქტუალობას იძენს.   

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ათამდე მემარჯვენე-

კონსერვატიული იდეოლოგიის მქონე პოლიტიკური სუბიექტი იღებს მონაწილეობას. თუმცა, 

შესამჩნევია მკვეთრად ულტრამემარჯვენე ფლანგის პასიურობა. მიუხედავად 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების პოლიტიკურ პარტიებად ჩამოყალიბების მზარდი ტენდენციისა, 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემებით, 2021 წლის ოქტომბრის 

თვითმართველობის არჩევნებში ულტრამემარჯვენე პარტიებიდან მხოლოდ „საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი“ მონაწილეობს. თუმცა, წინასაარჩევნოდ სოციალურ მედიაში შესამჩნევია 

ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტების „ქართული იდეის“, „ქართული მარშის“, 

„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა“ და „ერთობა, რაობა, იმედის“ აგრესიული, მკვეთრად 

ჰომოფობიური, ქსენოფობიური, მადისკრედიტირებელი და სიძულვილის ენის შემცველი 

კამპანიები.  

წინამდებარე ანგარიშში სოციალური მედიის კონტექსტშია გაანალიზებული 2021 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდში ულტრამემარჯვენე 

პოლიტიკური სუბიექტებისა და მათი ლიდერების მიერ წარმოებული კამპანიის ძირითადი 

ტენდენციები და აქტივობები. ასევე, აღწერილია (ანონიმურ თუ ღია გვერდებზე) 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მთავარი გზავნილები და რიტორიკა. მედია მონიტორინგი 2021 

წლის 1 აგვისტოდან 30 სექტემბრის ჩათვლით საანგარიშო პერიოდს მოიცავს. საერთო ჯამში, 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მედიამონიტორინგმა წინასაარჩევნო პერიოდში, 

ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტების მიერ გავრცელებული, მადისკრედიტირებელი 

პოლიტიკური გზავნილების 645 შემთხვევა გამოკვეთა; გამოაშკარავდა „ქართულ იდეასთან“ 

დაკავშირებული 10 და „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან“ დაკავშირებული, 

კოორდინირებულ ქსელში ჩართული ხუთი ფეისბუქ გვერდი. 

„ქართული იდეა“ და „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ ოპონენტთა დისკრედიტაციის 

მიზნით, კოორდინირებულად მართავენ დეზინფორმაციული და მანიპულაციური შინაარსის 

მქონე გვერდებს. ხშირ შემთხვევაში, სოციალურ მედია პლატფორმებზე ულტრამემარჯვენე 

ძალების სამოქმედო პოლიტიკაც ერთმანეთის მსგავსია და ეთნონაციონალისტურ და რელიგიურ 

იდენტობათა საკითხებზე მანიპულირებით ცდილობენ ამომრჩეველთა პოლიტიკურ 

განწყობებზე ზემოქმედებას. ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის პოლიტიკური პარტიები 

„ქართული იდეა“  და „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ აქტიურად ეწევიან ფეისბუქ 

კამპანიას, რომელიც ძირითადად ეყრდნობა რელიგიურ და ნაციონალისტურ ნარატივებს. 

პოლიტიკური ნიშნით დისკრედიტაციისა და მანიპულაციური ნარატივების გასავრცელებლად 

ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური აქტორები იმ ფეისბუქ ჯგუფებსაც იყენებენ, სადაც ონლაინ 
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მომხმარებელთა ფართო აუდიტორია იყრის თავს და შესაბამისად, მნიშვნელოვანი 

საინფორმაციო ინსტრუმენტს წარმოადგენს პოლიტიკური კამპანიის დაჩქარებულ ვადებში 

საწარმოებლად. 

ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტები აქტიურად იყენებენ ფეისბუქს, როგორც 

იდეოლოგიზირებული პროპაგანდის გამავრცელებელ პლატფორმას. საზოგადოებაში 

ირაციონალური შიშების გაღვივება და ამ გზით ამომრჩეველთა პოლიტიკურ განწყობებზე 

ზემოქმედება, ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტების  სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ელემენტია. მედიამონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა ლევან ვასაძის მიერ  

დაფუძნებული, ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური პარტია „ერთობა, რაობა, იმედი - ერის“ 

მხარდამჭერი და იდეოლოგიზირებული, პროპაგანდისტული ნარატივების გამავრცელებელი 

ხუთი აქტიური ფეისბუქ გვერდი: „სარკაზმელები“, „ტრადიციონალისტური პლატფორმა“, 

„მნიშვნელოვანი“, „კონსერვატორი“ და „მსოფლიო საოჯახო კონგრესი X / World Congress Of 

Families X Tbilisi“. აღნიშნული პლატფორმა გამოირჩევა მკვეთრად ანტილიბერალური 

დისკურსით, სადაც უმეტესად სიძულვილის ენა ვრცელდება. 

წინასაარჩევნო კამპანიაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია 13 სექტემბერს, სხვადასხვა მედია 

პლატფორმებზე, სავარაუდოდ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან ფარული 

მიყურადებისა და თვალთვალის ფაქტების  გასაჯაროებამ. გავრცელებული ინფორმაციით, სუს-

ის თვალთვალის ობიექტები რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად  

ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური ლიდერებიც აღმოჩნდნენ. ამ ინფორმაციების გახმაურების 

შემდეგ, „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა“ სასულიერო პირებს მხარდაჭერა გამოუცხადა და 

ფარული მიყურადების საკითხი პოლიტიკური ოპონენტებისა და არასამთავრობო სექტორის 

მხრიდან მართლმადიდებლური ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ დისკრედიტაციის 

მცდელობად შეაფასა.  

საერთო ჯამში, სოციალური მედიის მონიტორინგი ეყრდნობა ფეისბუქ ქსელში მიმდინარე 

ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტების სამოქმედო სტრატეგიის ძირითადი 

ტენდენციების ანალიზს. ასევე, ცალკეულ შემთხვევებში შესწავლილია ტელეგრამ არხსა და 

ონლაინ მედიაში გამოვლენილი ტენდენციებიც და გაანალიზებულია სატელევიზიო არხ 

ობიექტივზე მიმდინარე „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ პოლიტიკური კამპანიის  

მთავარი გზავნილები. 

2. მეთოდოლოგიური ჩარჩო 
 

წინამდებარე კვლევითი ანგარიში ეფუძნება შინაარსობრივი ანალიზის მეთოდს და მასში 

ასახულია 2021 წლის აგვისტო-სექტემბერში, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წინასაარჩევნო პერიოდში, ულტრამემარჯვენე რიტორიკის მქონე პოლიტიკური სუბიექტების 

აქტივობები, მანიპულაციური მედია კონტექსტი, ტენდენციები და დისკურსი. კერძოდ, 

ანგარიშში აღწერილია პოლიტიკური პარტიების „ეროვნული მოძრაობა ქართული მარშის“, 

„ქართული იდეის“, „ერთობა, რაობა, იმედი - ერის“ და „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ 

ოფიციალურ და მხარდამჭერთა გვერდებზე გააქტიურებული დეზინფორმაციული, 

მადისკრედიტირებელი და სიძულვილის ენის შემცველი პოლიტიკური კამპანია.  

 

მედიამონიტორინგის შედეგად გაანალიზდა ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე 

პოლიტიკური პარტიებისა და ლიდერების ძირითადი პოლიტიკური ნარატივები. გარდა ამისა, 

https://www.facebook.com/sarkrazm
https://www.facebook.com/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90-103208272006193/
https://www.facebook.com/%EF%B8%8F%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%EF%B8%8F-112602754409647
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%9D%E1%83%A0%E1%83%98-101576948830115
https://www.facebook.com/wcf10
https://www.facebook.com/wcf10
https://www.facebook.com/allianceofficiall/videos/890801848198854/
https://www.facebook.com/allianceofficiall/videos/614382856391919/
http://www.obieqtivi.info/tv-shows
https://www.facebook.com/qartulimarshi2021
https://www.facebook.com/qartuliideaa
https://www.facebook.com/ertobaraobaimedi
https://www.facebook.com/allianceofficiall


მონიტორინგის ფარგლებში ის ონლაინ სივრცე და მედია კონტენტი შევისწავლეთ, სადაც 

ყველაზე აქტიურად მიმდინარეობს მათი პოლიტიკური იდენტობისა და პოსტულატების 

ჩამოყალიბება-გავრცელება. მანიპულაციური და პოპულისტური ნარატივების გავრცელების 

სიხშირისა და არეალის ხარისხობრივი შესწავლა კი  ფეისბუქის ანალიტიკური ხელსაწყო 

CrowdTangle-ს გამოყენებით განხორციელდა.   

 

მედიამონიტორინგის ფარგლებში, საინფორმაციო მასალის რაოდენობრივი და თვისებრივი 

ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პოსტების 73% წარმოდგენილი იყო ტექსტური მასალის 

(სტატუსის, სტატიის) სახით, ვიდეო კონტენტი (ლაივ ჩართვების ჩათვლით) წარმოადგენდა 

მონაცემთა 11%-ს, ხოლო ფოტო მასალა 16%-ს შეადგენდა. შესწავლილი პოსტების ჯამურმა 

ინტერაქციამ გამოავლინა, რომ მაღალი ინტენსივობით გამორჩეოდა იდენტობასთან 

დაკავშირებული, ღირებულებათა საკითხებზე მიმართული პროპაგანდისტული ნარატივები. 

საანგარიშო პერიოდში ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე პოლიტიკური პარტიების 

ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდებზე ონლაინ მომხმარებელთა ჯამურმა ინტერაქციამ 120 300-ს 

გადააჭარბა (კომენტარები, გაზიარებები და სხვა ონლაინ რეაქციები). ყველაზე მაღალი 

ინტერაქციით გამოირჩეოდნენ „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან“ დაკავშირებული 

ფეისბუქ გვერდები. მიმდევართა და ონლაინ მომხმარებელთა ინტერაქცია ულტრამემარჯვენე 

პოლიტიკური სუბიექტების გვერდებზე უმეტესწილად აისახა სხვადასხვა რეაქციების სახით 

(68%), ყველაზე ნაკლებად გამოქვეყნებული პოსტების გაზიარება ხდებოდა (14%). ონლაინ 

მომხმარებელთა (18 %) პოსტებზე კომენტარების განთავსებას ამჯობინებდა. 

 

 

                 
 

  

ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტების ფეისბუქ გვერდებზე მიმდევრების რაოდენობა: 
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TOP 5 წყარო:



 

3. საქართველოში არსებული ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური 

აქტორების მოკლე მიმოხილვა 
 

„ეროვნული მოძრაობა - ქართული მარში“ 
 
საზოგადოებრივი მოძრაობა „ქართული მარში“ 2017 წლის აპრილში დაარსდა. ხასიათდება 

მკვეთრად ანტიდასავლური, ქსენოფობიური, ჰომოფობიური და ანტილიბერალური დისკურსით. 

ოპერირებს, როგორც უკიდურესად მემარჯვენე, ნაციონალ-კონსერვატიული2 იდეოლოგიის მქონე 

ჯგუფი. მისი სტრატეგია ეთნიკურად ჰომოგენური სახელმწიფო მოდელის შექმნას ეფუძნება, 

რიტორიკაში კი მართლმადიდებლურ და ნაციონალისტურ მოტივებზე აპელირება შეიმჩნევა.  

მოძრაობამ საზოგადოების ყურადღება სხვადასხვა ქსენოფობიური და ჰომოფობიური აქციების 

ორგანიზებით მიიქცია. 2020 წლის 2 ივლისს „ქართული მარშის“ ლიდერმა სანდრო ბრეგაძემ, 

საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ მუზეუმში პოლიტიკური პარტია დააფუძნა და ყრილობაზე 

არჩეულ იქნა პარტია „ეროვნული მოძრაობა-ქართული მარშის“ თავმჯდომარედ. პარტიის 

პოლიტიკურ მდივნად ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის ყოფილი უფროსი და თბილისის 

საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე (2013-2014 წლებში) ირაკლი შიხიაშვილი აირჩიეს. პარტიის 

თავმჯდომარის მოადგილედ დაინიშნა ჰომფობიური და ქსენოფობიური დისკურსით ცნობილი, 

გაზეთ „ასავალ-დასავალის“ ჟურნალისტი გიორგი გიგაური.  

 

პარტია „ქართულმა მარშმა“ მონაწილეობა მიიღო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, სადაც  20 

წევრისგან შემდგარი, პროპორციული სიის პირველ ნომრად სანდრო ბრეგაძე იყო წარდგენილი, 

ხოლო მეორე ნომრად კენჭს იყრიდა „ქართული ოცნების“ ყოფილი წევრი ირაკლი შიხიაშვილი.  

პარტიამ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საარჩევნო ნომრით 55 და ხმათა 0.25% აიღო, რომელიც 

არ აღმოჩნდა საკმარისი საარჩევნო 1%-იანი ბარიერის გადასალახად. წინაასარჩევნოდ, პარტიამ 

შემოწირულობის სახით მიიღო 95 267 ლარი. პარტიის მხარდამჭერებმა და ლიდერებმა 

არალეგიტიმურად სცნეს არჩევნები და მის შედეგებს საპროტესტო აქციებით უპასუხეს. პარტია არ 

მონაწილეობს 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. 

 

პარტიის იდეოლოგია: ნაციონალ-კონსერვატიზმი  

პოლიტიკური საარჩევნო ნომერი: N 55 

პარტიის სიმბოლო: დავით აღმაშენებლის დროშა 

ლოზუნგი: ბრძოლა ქართული იდენტობისა და საქართველოსთვის 

პარტიის ლიდერი: სანდრო ბრეგაძე 

დაფუძნების თარიღი: 2020 წლის 2 ივლისი 

ფეისბუქ გვერდი: https://www.facebook.com/qartulimarshi2021 

 

                                                                                      
  

 
2 პოლიტიკური მიმდინარეობა, რომელიც წინა პლანზე აყენებს ეროვნული და ეთნიკური იდენტობის 

საკითხებს; ეწინააღმდეგება თავისუფალ მიგრაციას და ემიგრანტებს ეთნიკური კონფლიქტების და 

სოციალური არასტაბილურობის უმთავრეს მიზეზად აღიქვამს. 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30702965.html
http://saqinform.ge/news/48380/qarTulma+marshma+proporciuli+sia+waradgina.html
http://saqinform.ge/news/48380/qarTulma+marshma+proporciuli+sia+waradgina.html
https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_43/dashboard
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/party/201/donor
https://rustavi2.ge/ka/news/180889
https://www.facebook.com/qartulimarshi2021


 

„ქართული იდეა“ 
 

საჯარო რეესტრის ოფიციალური მონაცემებით, 2014 წლის 21 თებერვალს ლევან ჩაჩუამ 

საზოგადოებრივი მოძრაობა „ქართული იდეა“ არასამეწარმეო იურიდიული პირად 

დაარეგისტრირა. მისივე განცხადების საფუძველზე, 2014 წლის 31 მარტს, საჯარო რეესტრმა 

ლიკვიდირებულად გამოაცხადა საზოგადოებრივი მოძრაობა „ქართული იდეა.“ ამავე წლის 16 

დეკემბერს „ქართული იდეა“ დარეგისტრირდა, როგორც პოლიტიკური პარტია. ინფორმაცია 

პოლიტიკური სუბიექტის დაარსების შესახებ ლევან ჩაჩუამ საზოგადოებას „რიანოვოსტის“ 

თბილისის პრესცენტრში გამართულ პრესკონფერენციაზე აუწყა.  

 

 
პარტია „ქართული იდეა“ მონაწილეობდა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ნომრით N18  და  

მიიღო 2 019 ხმა (0.17%). ცესკოსთვის მიწოდებულ სიაში „ქართული იდეის“ მეორე ნომრად 

წარდგენილი იყო „ქართული მარშის“ ლიდერი სანდრო ბრეგაძე. შემოწირულობის სახით,  

წინასაარჩევნოდ პარტიამ მიიღო 14 459 ლარი.  პარტია „ქართულმა იდეამ“ 2020 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნებშიც მიიღო მონაწილეობა, ნომრით 44. პარტიის პირველ ნომრად 

წარდგენილი იყო ლევან ჩაჩუა, ხოლო მეორე ნომრად „ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საზოგადოების“ თავჯდომარე, ჰომოფობიური დისკურსით ცნობილი გურამ ფალავანდიშვილი.  

პარტიამ 8 263 ხმა (0.43 %) მიიღო. 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნებში „ქართული იდეა“ 

მონაწილეობას არ იღებს. 

 

პარტიის იდეოლოგია: ეთნოცენტრიზმი3 

პოლიტიკური საარჩევნო ნომერი: N 44 

ლოზუნგი: რწმენით და სიყვარულით, ღირსეული მომავლისთვის 

პარტიის ლიდერი: ლევან ჩაჩუა 

დაფუძნების თარიღი: 2014 წლის 16 დეკემბერი 

ფეისბუქ გვერდი: https://www.facebook.com/qartuliideaa 

 

 

 

 

 
3 იდეოლოგია, რომელიც ეფუძნება საკუთარი ერისა და კულტურული ფასეულობების გაზვიადებას, ხოლო 

სხვა ეთნოსებისადმი გამოირჩევა მკვეთრად ნეგატიური და ტენდენციური მსჯელობით. საკუთარ ეროვნულ 

ფასეულობებს აღიქვამს რა როგორც ეტალონს, აქვს წინასწარ ჩამოყალიბებული აზრი იმის შესახებ, თუ რა 

არის სწორი, მისაღები, მორალური და ჯანმრთელი. 

http://www.ivote.ge/saparlamentoarchevnebi2016/index.html
https://partylists.cec.gov.ge/uploads/43/18.pdf
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/party/7?year=all&sort=date&direction=desc&page=2
https://cesko.ge/res/docs/31.10.2020_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%AE.%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%92.%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0.%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A9.%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-.pdf
https://cesko.ge/res/docs/44.%E2%80%9E%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%90,%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%90%E2%80%9C.pdf
https://www.facebook.com/qartuliideaa


 

                                                                         
 
 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 
 

პოლიტიკური პარტია „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ 2012 წლის 19 დეკემბერს დაფუძნდა.  

ქართულ პოლიტიკურ არენაზე „პატრიოტთა ალიანსი“ „წინააღმდეგობის მოძრაობის“ ბაზაზე 

ჩამოყალიბდა. პარტიის თავჯდომარედ წარმოდგენილია დავით თარხან-მოურავი, ხოლო 

გენერალურ მდივნად - ირმა ინაშვილი. დამფუძნებელ ყრილობაზე პარტიის შექმნის მიზეზად 

საქართველოში ჭეშმარიტად მემარჯვენე ძალის ჩამოყალიბება დასახელდა. „პატრიოტთა ალიანსი“ 

ხასიათდება მკვეთრად ანტითურქული და პრორუსული რიტორიკით. პარტიას არჩევნებში 

მონაწილეობის და პოლიტიკური აქტიურობის დიდი გამოცდილება აქვს.  

 

2014 წლის  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიამ  ამომრჩეველთა ხმების  4.72% 

მიიღო და საქართველოს თვითმართველობის ორგანოებში 44 დეპუტატის მანდატიც მოიპოვა. 

„პატრიოტთა ალიანსმა“ მონაწილეობა მიიღო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებშიც და 

მოპოვებული ხმათა რაოდენობით (5.01%) 6 საპარლამენტო მანდატი მოიპოვა. 2017 წლის 

თვითმართველობის არჩევნებში პარტიამ შეძლო 98 585 ხმის მიღება (6.56%). 2018 წლის 

საპრეზიდენტო არჩევნებში მათ კანდიდატი არ წამოუყენებიათ, მეორე ტურში კი „ქართული 

ოცნების“ კანდიდატს სალომე ზურაბიშვილს გამოუცხადეს პოლიტიკური მხარდაჭერა. 2020 წლის  

საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის რეიტინგმა 3.14% შეადგინა მოპოვებული (60 480) ხმით.  

„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ მონაწილეობას იღებს 2021 წლის თვითმმართველობის 

არჩევნებშიც. რაც შეეხება პარტიის ფინანსურ მდგომარეობას, პარტიამ დაფუძნების დღიდან, ჯამში 

შემოწირულობის სახით მიიღო 4 089 314 ლარი. 2020 წლის არჩევნებისგან განსხვავებით, როდესაც 

პარტიამ შემოწირულობის სახით კოლოსალური თანხა  - 1 864 635 ლარი მიიღო, 2021 წელს 

მიღებული შემოწირულობა გაცილებით მწირია და მხოლოდ 35 850 ლარი შეადგინა.  

 

პარტიის იდეოლოგია: ულტრამემარჯვენე, ნაციონალ-კონსერვატიზმი4 

პოლიტიკური საარჩევნო ნომერი: N 8 

ლოზუნგი:  ერთგული, მამაცი და ღირსეული 

პარტიის ლიდერები: დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი 

დაფუძნების თარიღი: 2012 წლის 19 დეკემბერი 

პოლიტიკური კურსი: პრორუსული, ანტიდასავლური 

ფეისბუქ გვერდი: https://www.facebook.com/allianceofficiall 

 

 

 
4 ქოლგა ტერმინი, რომელიც აერთიანებს რადიკალურ, ულტრანაციონალისტურ და ექსტრემისტულ 

იდეოლოგიებს. მოქმედების ინსტრუმენტად კი იყენებს რასიზმს, ქსენოფობიას, ჰომოფობიას და მიზოგენიას. 

https://www.ghn.ge/news/30324
https://www.amerikiskhma.com/a/georgia-new-party/1570400.html
https://netgazeti.ge/news/147378/
https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20161008/index.html
https://civil.ge/ka/archives/219039
https://reginfo.ge/politics/item/10489-patriotta-aliansi-meore-turshi-mxars-salome-zurabishvils-dauchers
https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_43/dashboard
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/party/22
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/party/22?year=2020
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/party/22?year=2021
https://www.facebook.com/allianceofficiall


 

                                                
 

 

„ერთობა, რაობა, იმედი - ე.რ.ი“ 
 
2021 წლის 6 მაისის პრესკონფერენციაზე პრორუსულმა და ულტრამემარჯვენე განწყობებით 

ცნობილმა ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ  საზოგადოებას პოლიტიკური მოძრაობის „ერი, რაობა, 

იმედის“ დაფუძნება აუწყა. ლევან ვასაძის განცხადებით, მისი პოლიტიკური საქმიანობა ემყარება 

ელექტორატის სამ შრეს: 

• საზოგადოების 60%-ს - ვინც აღარ დადის არჩევნებზე და ნიჰილისტურად არის განწყობილი 

პოლიტიკური ელიტისადმი 

• „ქართული ოცნების  ელექტორატს“, რომელიც ხმას აძლევს ლოზუნგით - „ოღონდ ნაცების 

და მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნება არა“ 

• ხალხის იმ ნაწილს, რომელიც „ისეა გამწარებული და იმედგაცრუებული ქართულ ოცნებაზე 

და პირადად ბიძინა ივანიშვილზე, რომ მათი დასჯის მიზნით „კოლექტიურ ნაცებს“ აძლევს 

ხმას. 

ანტიდასავლური განცხადებები და ხედვები ლევან ვასაძემ 6 მაისის პრესკონფერენციაზევე 

გააჟღერა და მისი პარტიის სამომავლო საგარეო კურსის ძირითადი ვექტორებიც დააანონსა: 

• დასავლეთი საქართველოს თავს ახვევს მისთვის მიუღებელ ფასეულობებს და ართმევს 

სუვერენიტეტს 

• დასავლეთში არ იციან ზნეობისა და ოჯახის ფასი - „ისეთი სამარცხვინო კოლაფსი, 

როგორიც ახლა არის დასავლურ კულტურაში, არ მომხდარა“ 

• დასავლეთი მხოლოდ ტექნოლოგიური სფეროებით არის მისაბაძი საქართველოსთვის; 

დანარჩენ სფეროებში საქართველომ რჩევებიც არ უნდა მიიღოს. 

 
პარტიის დაფინანსების წყაროებთან დაკავშირებით, ვასაძემ განაცხადა, რომ ფულადი სახსრები 

თავადაც აქვს და დამატებით დახმარებას მოიზიდავს ბიზნესმენებისგან, სამომავლო 

თავისუფლების მინიჭების სრული გარანტიით. ოფიციალურ ვებგვერდზე eri.ge, განთავსებულია 

დონაციის გრაფა, სადაც მითითებულია საბანკო მონაცემები მხარდამჭერთათვის. პოლიტიკური 

მოძრაობა „ერთობა, რაობა, იმედი“ აპელირებს რელიგიური და ეთნონაციონალისტური 

ნარატივებით, პირად მთავარ გამოწვევად ასახელებს ქვეყნის იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ 

გაჯანსაღებას. გარდა ამისა, ლევან ვასაძე ემხრობა საპრეზიდენტო მმართველობას და  პოლიტიკურ 

მიზნად ისახავს დემოკრატიული გზით არჩეული, ძლიერი უფლებებით აღჭურვილი 

საპრეზიდენტო ინსტიტუტის დაბრუნებას ქვეყანაში. მოძრაობა „ერს“ ჯერ არ აქვს არჩევნებში 

https://formulanews.ge/News/49976
https://gurianews.com/?p=784843
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31243329.html
https://eri.ge/donations/
https://eri.ge/about/
https://eri.ge/about/
https://news.ge/2021/05/06/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%92/


 

მონაწილეობის პოლიტიკური გამოცდილება და არც 2021 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში იღებს მონაწილეობას.  

 

პარტიის იდეოლოგია: ულტრამემარჯვენე, ნაციონალ-კონსერვატიზმი5 

ლოზუნგი:  ერთობა, რაობა, იმედი 

პარტიის ლიდერი: ლევან ვასაძე 

დაფუძნების თარიღი: 2021  წლის 6 მაისი 

ფეისბუქ გვერდი: https://www.facebook.com/ertobaraobaimedi 

 

 

4. ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური აქტორების წინასაარჩევნო 

კამპანია სოციალურ მედიაში 
 

„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ 
 

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე, პარტია „პატრიოტთა ალიანსმა“ თბილისის მერობის 

კანდიდატად გიორგი ლომია დაასახელა.  პარტია აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებს და 

მრავალფეროვანი საარჩევნო პროგრამით გამოირჩევა. ამომრჩეველთან კომუნიკაციისთვის   

აქტიურად იყენებს ტელეარხ ობიექტივს. მედიამონიტორინგმა „პატრიოტთა ალიანსის“ 

სასარგებლოდ მოქმედი კოორდინირებული ჯგუფები გამოკვეთა, რომლებიც პარტიის პოზიტიურ 

ჭრილში წარმოჩენის ფონზე აქტიურად ცდილობენ სახელისუფლებო და კონკურენტი 

ოპოზიციური ძალების დისკრედიტაციას. 

 

 „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან“ დაკავშირებული კოორდინირებული ქსელი სოციალურ 
მედია კონტექსტში 

 
მედიამონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა „პატრიოტთა ალიანსის“ კავშირები პრორუსული 

ონლაინ მედიის „საქართველო და მსოფლიოს“ ერთ-ერთ ავტორთან ბაკურ სვანიძესთან. კერძოდ, 

ფეისბუქ ჯგუფებს „გონიერი საქართველო“ და „ბაკურ სვანიძის ინტერნეტ-TV და მეგობარი 

საიტები (ახალი ლინკები)“, რომლებიც აქტიურად ეწევიან „პატრიოტთა ალიანსის“ მხარდამჭერ 

კამპანიას, სწორედ ბაკურ სვანიძე მართავს. ამ გვერდებზე შესამჩნევია კონკურენტი ოპოზიციური 

პარტიებისა და სახელისუფლებო ძალების დისკრედიტაცია და მკვეთრად ანტითურქული და 

ანტიდასავლური რიტორიკა. აღნიშნულ ონლაინ პლატფორმებზე ძირითადად არხ „ობიექტივის“ 

ვიდეო მასალა და ჯგუფ „პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერების“ ინფორმაციები ზიარდება. 

 

 
5 ქოლგა ტერმინი, რომელიც აერთიანებს რადიკალურ, ულტრანაციონალისტურ და ექსტრემისტულ 

იდეოლოგიებს. მოქმედების ინსტრუმენტად კი იყენებს რასიზმს, ქსენოფობიას, ჰომოფობიას და მიზოგენიას. 

https://www.facebook.com/ertobaraobaimedi
https://cesko.ge/res/docs/20210916213532.%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
http://www.obieqtivi.net/news/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90/
http://geworld.ge/ge/tag/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0-%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94/
https://www.facebook.com/groups/1757110904426103/members
https://www.facebook.com/groups/348865951977039
https://www.facebook.com/groups/348865951977039
https://www.facebook.com/groups/1757110904426103/permalink/2311541385649716/
https://www.facebook.com/groups/1757110904426103/permalink/2311541385649716/
https://www.facebook.com/groups/1757110904426103/permalink/2315528491917672/
https://www.facebook.com/groups/348865951977039/permalink/1691330091063945/
https://www.facebook.com/groups/348865951977039/permalink/1677917059071915/


 

                               
 

წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურ ონლაინ პლატფორმას წარმოადგენს „პატრიოტთა ალიანსის“ 

პარტიული ვებ-გვერდი patriots.ge , რომლის დომეინიც 2019 წლის 20 ოქტომბერს დარეგისტრირდა. 

აღნიშნულ ვებგვერდზე განთავსებული ახალი ამბები, წინასაარჩევნოდ პარტიის სტრატეგია, 

ლიდერების აქტივობები, შეხვედრები ამომრჩეველთან და პოლიტიკური განცხადებები, 

ავტომატურ რეჟიმში ზიარდება პარტიის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე და ასევე  ჯგუფში 

„პატრიოტთა ალიანსის“ მხარდამჭერები“.   

 

პარტია  2016 წლის 17 ნოემბრიდან მართავს და აქტიურად იყენებს „იუთუბ არხს“, სადაც 2021 წლის 

წინაასარჩევნო პერიოდში განთავსდა 60 ვიდეო. ვიდეოები შეიცავს პარტიის ლიდერების 

მოწოდებებს, შეხვედრებს ელექტორატთან და „პატრიოტთა ალიანსის“ მხარდამჭერ პარტიულ 

საარჩევნო რგოლებს. „პატრიოტთა ალიანსის“ მძლავრი საინფორმაციო იარაღია არხი „ობიექტივი“, 

რომლის პლატფორმაზეც მათი თბილისის მერობის კანდიდატი გიორგი ლომია, თოქ შოუში „დღის 

ბოლოს“ 2 საათის მანძილზე ჩართულია ამომრჩეველთან პირდაპირ კომუნიკაციაში და პირდაპირ 

ეთერში პასუხობს ტელემაყურებელთა შეკითხვებს.  

 

მედია-კავშირ „ობიექტივის“ მთავარი პროდიუსერი ილია ჩაჩიბაია მოდერატორობას უწევს 

ფეისბუქ ჯგუფს „ქვეყნის მტრების წინააღდეგ“, სადაც წინასაარჩევნოდ გაზიარდა არაერთი ვიდეო 

თუ ტექსტური მასალა, რომელიც ღიად უჭერს მხარს „პატრიოტთა ალიანსის“ მერობის 

კანდიდატებს და ლიდერებს თვითმმართველობის  არჩევნებში. 

 

                                                     
 

 

წინასაარჩევნოდ მაღალი ინტერაქციით გამოირჩევა პარტიის გენერალური მდივნის ირმა 

https://patriots.ge/ka/
https://www.facebook.com/allianceofficiall
https://www.facebook.com/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-107018475054151
https://www.youtube.com/channel/UCpbz5J3QSxewSBQSsbyQo5A/videos
https://www.facebook.com/obieqti/videos/554563442418971
https://www.facebook.com/obieqti/videos/554563442418971
https://www.facebook.com/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-107018475054151
https://www.facebook.com/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-107018475054151
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013062005932


 

ინაშვილის, რუსთავის მერობის კანდიდატის თორნიკე არევაძის და თბილისის მერობის 

კანდიდატის გიორგი ლომიას ფეისბუქ პროფილები. მათ გვერდებზე აქტიურად ზიარდება 

ინფორმაცია პარტიული ყრილობების, პროგრამისა და ამომრჩეველთან შეხვედრების შესახებ.  

 

23 სექტემბერს გიორგი ლომიამ პრორუსული მედია პლატფორმების Tvalsazrisi.ge და News front-ის 

ავტორის ირაკლი ჯანყარაშვილის ვიდეო პოსტი გააზიარა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ბათუმში 

„ქართულ ოცნებასთან დაახლოვებული ბიზნესმენი გალიფ ოზთურქი უკანონოდ აწარმოებს 

მშენებლობებს“. ამ კონკრეტულ საკითხზე მკვეთრად ანტითურქული სიუჟეტი მოამზადა 

ტელეკომპანია ობიექტივმა, სადაც გაიჟღერა, რომ „ოსმალური ექსპანსია აჭარაში ფართო 

მასშტაბებს იღებს“.  

 

„პატრიოტთა ალიანსი“ წინასაარჩევნოდ ანტისახელისუფლებო რიტორიკას მისდევს და წინასწარ 

აანონსებს არჩევნების გაყალბებას. 28 სექტემბერს გიორგი ლომიამ ობიექტივის გადაცემაში  

„ნამდვილი ამბები“ ყურადღება გაამახვილა სახელისუფლებო გუნდის დაკარგულ რეიტინგზე და 

„ქართული ოცნების“ არასამართლებრივ ბრძოლის მეთოდებზე. 

 

ჯამში, საანგარიშო პერიოდში, წინასაარჩევნოდ „პატრიოტთა ალიანსის“ მხარდამჭერ გვერდებსა 

და ჯგუფებში გამოქვეყნებულ ათასზე მეტ პოსტზე, ჯამურმა ინტერაქციამ მომხმარებელთა 

მხრიდან მიაღწია 28 327 რეაქციას. 

 

 „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ საარჩევნო პროგრამა და ძირითადი გზავნილები 
 
2021 წლის საარჩევნო გეგმასა და პროგრამაში „პატრიოტთა ალიანსმა“ ძირითადი აქცენტები 

სოციალურ მიმართულებაზე გააკეთა. მათი შეფასებით, ქვეყნის მთავარ გამოწვევას სიღარიბის 

აღმოფხვრა წარმოდგენს. პარტიის ეკონომიკური ხედვები ასახულია საარჩევნო პროგრამაში, 

რომელიც გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე patriots.ge 

 

 
 

„პატრიოტთა ალიანსის“ მიერ პროგრამულად გამოტანილი საკითხები მოიცავს ისეთ ასპექტებს, 

როგორებიცაა: საყოველთაო დაზღვევა და ჯანდაცვა, მუნიციპალური ბინათმშენებლობა, 

ანაბრების დაბრუნება, პენსია, სოფლების წყლითა და გაზით მომარაგება, ხელმოკლე ოჯახებზე 

ზრუნვა, სოფლის მეურნეობა, მეწარმეთა გადასახადი, მეცნიერება და განათლება. „პატრიოტთა 

ალიანსი“ სახელმწიფო ზრუნვის მთავარ ობიექტებად მოიაზრებს პენსიონერებს, ვეტერანებს, 

ეკონომიკურად ხელმოკლე ოჯახებს, შშმ პირებსა და დევნილებს. ეკონომიკური რეფორმების 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013062005932
https://www.facebook.com/tornike.arevadze
https://www.facebook.com/giorgi.lomia.982
https://www.facebook.com/100057263684749/videos/543535760088866
https://patriots.ge/ka/files/NP5.pdf


 

კუთხით პარტია ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფოს მხრიდან მცირე და საშუალო ბიზნესის 

მხარდაჭერაზე, მუნიციპალური ბინათმშენებლობის საკითხებზე, წვრილ მეწარმეთათვის მხოლოდ 

ფიქსირებული გადასახადის დაწესებაზე, ექსპორტის შემცირებაზე, მიწის პასპორტიზაციაზე 

(პარტია უკმაყოფილებას გამოთქვამს სამეურნეო მიწების უცხოელთა მფლობელობაში არსებობის 

გამო) და  ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე. „პატრიოტთა ალიანსი“ ქვეყნის  განვითარების 

გზად ასევე სახავს ტექნოლოგიურ პროგრესს, რომელსაც უნდა დაეფუძნოს მაღალგანვითარებული 

მაკროეკონიმიკა. ზოგადი შეფასების სახით უნდა ითქვას, რომ პარტიის პროგრამა გამოირჩევა 

ფრაგმენტული ხასიათით და მეტად ბუნდოვანია, თუ რა ფინანსური სახსრებით უნდა 

უზრუნველყოს სახელმწიფომ მთელი რიგი ფუნდამენტური ცვლილებები, როგორც ეკონომიკური, 

ასევე, სოციალური ჯანდაცვის მიმართულებით. 

 

„პატრიოტთა ალიანსი“ კვლავ ამახვილებს ყურადღებას დასჯის პოლიტიკაზე და მას 

სამართლიანობის აღდგენის კონტექსტში განიხილავს. პარტია მთავარ პოლიტიკურ მტრად 

ასახელებს სააკაშვილი-ბოკერიას ტანდემს და „ნაციონალური მოძრაობის“ რეჟიმს  ადანაშაულებს 

მოქალაქეებისთვის ქონების წართმევაში; ამომრჩეველს კი ნაციონალური მოძრაობის 

წარმომადგენელთა დასჯას უანონსებს. საგულისხმოა პარტიის საგარეო პოლიტიკური კურსიც. 

2021 წლის პროგრამაში პარტიამ საზღვრისპირა სოფლების მხარდაჭერის ასპექტში განიხილა 

საგარეო საფრთხეები და აღნიშნა, რომ „მრავალ დაცარიელებულ სოფელს გვედავება რუსეთი, 

თურქეთი, მოძმე აზერბაიჯანი და მოძმე სომხეთი“ და აღნიშნული საკითხი საჭიროებს 

სახელმწიფო მხრიდან დიდ ყურადღებას. მიუხედავად იმისა, რომ „პატრიოტთა ალიანსი“ ღიად 

პრორუსული პარტიაა და ანტიდასავლური კურსითაც გამოირჩევა, პროგრამაში პოზიტიურ 

კონტექსტში განიხილავს აშშ-ს ტექნოლოგიურ პროგრესს და განათლების მიმართულებით 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყოს სკოლის მოსწავლეების გაგზავნა 

ევროპისა და იაპონიის საზაფხულო სკოლებში. ასევე სტუდენტთა განათლების მხარდაჭერა 

ევროპის წამყვან საზაფხულო უნივერსიტეტებში. 

 

პარტიული სიის გენდერული ასპექტები: „პატრიოტთა ალიანსის“ თბილისის საკრებულოს 10 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატიდან მხოლოდ ერთია ქალი. ირმა ცხორაგაული პარტიამ 

ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატად წარადგინა. თვითმმართველ ოლქებში დარეგისტრირებული 6 

კანდიდატიდან კი, ხარაგაულსა და მცხეთაში 2 ქალი კანდიდატი ლია ფცქიალაძე და ნანა 

დევდარიანი წამოაყენა. 

 

„პატრიოტთა ალიანსის“ საარჩევნო პროგრამა შეგიძლიათ იხილოთ აქ.  

https://patriots.ge/ka/files/NP5.pdf
https://cesko.ge/res/docs/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://cesko.ge/res/docs/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://patriots.ge/ka/files/NP5.pdf


 

 
 

 

 

„ქართულ იდეასთან“ დაკავშირებული კოორდინირებული ქსელი სოციალურ მედიაში  
 
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ სოციალურ მედიაში 

განსაკუთრებით გააქტიურდა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკურ პარტია ქართული იდეასთან 

დაკავშირებული, იდეოლოგიურ მანიპულაციებზე დაფუძნებული, მკვეთრად 

დისკრედიტაციული შინაარსის მქონე ფეისბუქ გვერდების ქსელი. მართალია, პარტია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში არ იღებს მონაწილეობას, თუმცა რელიგიურ-

ეთნონაციონალისტურ განწყობებზე აპელირებით ცდილობს, ხელი შეუწყოს საზოგადოების 

პოლარიზაციას. მედია მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა 10 ფეისბუქ გვერდი, რომელიც 

პირდაპირ ბმაშია „ქართული იდეის“ პოლიტიკურ დისკურსთან. აღნიშნულ გვერდებზე აქტიურად 

ზიარდება იდენტური შინაარსის პოსტები, ფოტო-ვიდეო მასალა თუ „ქართული იდეის“ ლიდერთა 

ლაივ ჩართვები. ფაქტია, რომ პარტია კოორდინირებულ ქსელს სოციალურ მედიაში აქტიურად 

იყენებს საზოგადოების ფართო მასებში ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და 

ულტრანაციონალისტური პოლიტიკური რიტორიკის გასავრცელებლად. ფეისბუქ სივრცეში 

აქტიურია „ქართული იდეის“ ლიდერთა პროფილებიც, მათ შორის არიან ლევან ჩაჩუა, გეგა გიორგი 

ხვედელიძე, რამინ აბესაძე, გურამ და ალექსანდრე ფალავანდიშვილები.   

 

სექტემბერში, ანტივაქსერული კამპანიის ფონზე, შესამჩნევი გახდა „ქართული იდეის“ ლიდერთა 

მკვეთრად ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელსაც პოლიტიკური ელფერიც დაჰკრავდა. პარტიის 

https://www.facebook.com/qartuliideaa
https://www.facebook.com/Chachua.Levan
https://www.facebook.com/gega.khvedelidze.94
https://www.facebook.com/gega.khvedelidze.94
https://www.facebook.com/ramini.abesadze.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058324486014
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051116913835


 

აქტივისტები და ხელმძღვანელები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ვაქცინაციის პროცესთან 

დაკავშირებით და საზოგადოებაში ავრცელებდნენ დეზინფორმაციას, თითქოს მთავრობის 

დადგენილებით, კოვიდ-19-ის ვაქცინით აცრა სავალდებულო გახდა. 4 სექტემბერს, „ქართული 

იდეის“ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა პოსტი „საქართველოს მთავრობამ სავალდებულო 

ვაქცინაცია (ანუ, იძულებით აცრა) დააკანონა!!!“.  

 

„ქართული იდეა“ გლობალისტური ძალების მარიონეტად მოიხსენიებს ხელისუფლებას და 

საზოგადოებას მოუწოდებს, ხმა აიმაღლოს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის 

პოლიტ ელიტის წინააღმდეგ. იდენტური დეზინფორმაციული და პოლიტიკური ძალების 

მადისკრედიტირებელი პოსტები, დროის მოკლე შუალედში, კოორდინირებულად გაზიარდა 

ფეისბუქ გვერდებზე პოლიტიკური ნაკვალევი, ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება და 

ფალავანდიშვილთან.   

 

                                        
 

„ქართული იდეის“ კოორდინირებული ქსელი 

   

გვერდის სახელწოდება      ბმული  გამომწერთა რაოდენობა 
1. პოლიტიკური ნაკვალევი https://bit.ly/2XxBMV9 

 

13 933 

2. ქართული იდეა https://bit.ly/3lIJwfL 

 

29 575 

3. ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საზოგადოება 
https://bit.ly/3Asf0N2 

 

28 871 

4. ფალავანდიშვილთან https://bit.ly/3zoSXpo 

 

2 932 

5. ქართული გვერდი / Georgian 

Page 
https://bit.ly/3zoQISI 

 

20 720 

6. ზნეობა https://bit.ly/3kpoS4S 

 

4 902 

7. საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური მოძრაობა 

„ქართული იდეა“ 

https://bit.ly/2XFclS7 

 

2 000 

8. დიდ ხარ შენ უფალო https://bit.ly/39lmGoE 

 

112 168 

9. მამული, ენა, სარწმუნოება https://bit.ly/3zoDm99 

 

67 523 

https://www.facebook.com/qartuliideaa/photos/a.105847060786085/587285165975603/
https://fb.watch/8jko5XzfvN/
https://bit.ly/2XxBMV9
https://bit.ly/3lIJwfL
https://bit.ly/3Asf0N2
https://bit.ly/3zoSXpo
https://bit.ly/3zoQISI
https://bit.ly/3kpoS4S
https://bit.ly/2XFclS7
https://bit.ly/39lmGoE
https://bit.ly/3zoDm99


 

10. ღმერთი, სამშობლო, 

ადამიანი 
https://bit.ly/3zmcE16 

 

860 

 

„ქართული იდეა“ წინასაარჩევნოდ, საზოგადოების პოლიტიკურ განწყობებზე მანიპულაციის 

მიზნით აქტიურად იყენებს ვებ გვერდსაც qartuliidea.ge. აღნიშნულ პლატფორმაზე ხშირად 

ზიარდება პარტიის ლიდერის ლევან ჩაჩუას სტატიები, რომლებიც მკვეთრად ანტიდასავლურია და 

ძირითადად მიზნად ისახავს ოპოზიციური პარტიებისა და ხელისუფლების დისკრედიტაციას.  25 

სექტემბერს მან საზოგადოებას მოუწოდა, უარი თქვას როგორც „სამარცხვინო და გლობალურ-

ლიბერალური ძალების მარიონეტი“ ქართული ოცნების მხარდაჭერაზე, ასევე, „დრომოჭმულ 

ლიბერალურ ოპოზიციაზეც“.  
 

„ერთობა, რაობა, იმედი“ - კოორდინირებული წინასაარჩევნო რიტორიკა სოციალური მედიის 
კონტექსტში 

მედიამონიტორინგის ფარგლებში ფეისბუქ სივრცეში ლევან ვასაძის პოლიტიკური მოძრაობის 

მხარდამჭერი კოორდინირებული ქსელი გამოიკვეთა. გვერდების რიტორიკა 

იდეოლოგიზირებული და  პროპაგანდისტულია. ქსელში შემავალი გვერდებია: სარკაზმელები, 

ტრადიციონალისტური პლატფორმა, მნიშვნელოვანი, კონსერვატორი და მსოფლიო საოჯახო 

კონგრესი X / World Congress Of Families X Tbilisi. ეს უკანასკნელი გამოირჩევა მკვეთრად 

ანტილიბერალური დისკურსით და  სიძულვილის ენით. გვერდზე „სარკაზმელები“ სექტემბერში  

როგორც ოპოზიციური პარტიების, ასევე ხელისუფლების მადისკრედიტირებელი არაერთი პოსტი 

გაზიარდა. ანტიდასავლური დისკურსით ხასიათდება ლევან ვასაძის პარტიის მხარდამჭერი კიდევ 

ერთი გვერდი ტრადიციონალისტური პლატფორმა, რომელიც ულტრანაციონალისტური 

ნარატივების გამოყენებით უწყობს ხელს ირაციონალური შიშების გაღვივებას საზოგადოებაში. 

გვერდი ხშირად აზიარებს ულტრამემარჯვენე მედია პლატფორმის „ალტ-ინფოს“ საინფორმაციო 

მასალებს და ლევან ვასაძის ვიდეო მიმართვებს. საკუთარი საქმიანობის მთავარ მიზნად კი 

საქართველოში ეროვნული, ტრადიციონალისტური იდეოლოგიის პოპულარიზაციას ასახელებს. 

„ლიბერალიზმი უნდა დასრულდეს“ - ამ ლოზუნგით შეიქმნა 2021 წლის 7 ივნისს ლევან ვასაძის 

პარტიის მხარდამჭერი კიდევ ერთი გვერდი კონსერვატორი. მათი სარედაქციო ველი სრულიად 

ეთმობა „ალტ-ინფოს“ ანტილიბერალური და ანტიდასავლური რიტორიკის შემცველი ვიდეო 

მასალის გაზიარებას. გვერდი გამოირჩევა ანტისახელისუფლებო განცხადებებითაც და სატირულ 

ჭრილში განიხილავს „ქართული ოცნების“ პოლიტიკას. 

                

ლევან ვასაძის ღიად მხარდამჭერ და ოფიციალურ პლატფორმას წარმოადგენს  ფეისბუქ გვერდი 

https://bit.ly/3zmcE16
http://qartuliidea.ge/
https://www.facebook.com/sarkrazm
https://www.facebook.com/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90-103208272006193/
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%9D%E1%83%A0%E1%83%98-101576948830115
https://www.facebook.com/wcf10
https://www.facebook.com/wcf10
https://www.facebook.com/sarkrazm/photos/a.106266555051958/141764894835457/
https://www.facebook.com/sarkrazm/photos/a.106266555051958/132901529055127/
https://www.facebook.com/103208272006193/photos/a.103729278620759/124337049893315/
https://fb.watch/8jpAB8TJuE/
https://www.facebook.com/101576948830115/photos/a.108853668102443/139744475013362/
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%9D%E1%83%A0%E1%83%98-101576948830115/
https://www.facebook.com/100071631967407/videos/178969074380715
https://www.facebook.com/101576948830115/photos/a.108853668102443/152655120388964/
https://www.facebook.com/101576948830115/photos/a.108853668102443/152655120388964/


 

„მსოფლიო საოჯახო კონგრესი X / World Congress Of Families X Tbilisi“. მკვეთრად 

ულტრანაციონალისტურ და ანტილიბერალურ პლატფორმას 69 ათასზე მეტი მიმდევარი ჰყავს და 

ფეისბუქ სივრცეში წარმოადგენს ლევან ვასაძის მნიშვნელოვან საკომუნიკაციო არხს 

საზოგადოებასთან.  გვერდზე აქტიურად ზიარდება პარტია „ერის“ მხარდამჭერი პოსტები და ამ 

მიზნით ანონსდება ინფორმაცია პარტიის ლიდერის ონლაინ შეხვედრების შესახებ 

ამომრჩეველთან.  

 

5. სუს-ის ფაილები ულტრამემარჯვენე პოლიტიკის ჭრილში 

12-13 სექტემბერს მედია სივრცეში გასაჯაროებული ფარული მიყურადების „კრებსების“ 

მიხედვით, თვალთვალის ობიექტებს შორის იყვნენ ულტრამემარჯვენე ლიდერები: სანდრო 

ბრეგაძე, ლევან ვასაძე, გურამ ფალავანდიშვილი, კონსტანტინე მორგოშია და ირმა ინაშვილი. 

სკანდალური ჩანაწერების თანახმად, „ქართული მარშის“ ლიდერი სანდრო ბრეგაძე პრიმაკოვის 

ფონდის ხელმძღვანელთან დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან საუბარში აღნიშნავს, რომ თბილისის 

მერი კახი კალაძე ფინანსურ დახმარებას უწევს „ალტ-ინფოს“ დამფუძნებელს კონსტანტინე 

მორგოშიას და მას უკანონო მშენებლობის ნებართვებს აძლევს. აღნიშნულ დოკუმენტში სანდრო 

ბრეგაძე ასევე ბრალს სდებს კონსტანტინე მორგოშიას ბიზნესმენ დავით კოდუას დაშანტაჟებასა და 

ფულის გამოძალვაში.6 საგულისხმოა, რომ „ქართული მარშის“ ლიდერი არ ადასტურებს არსებული 

საუბრის ავთენტურობას და ფარული ჩანაწერების შემქმნელს ბრალს სდებს ცრუ ინფორმაციის 

გავრცელებაში. 

სუს-ის სავარაუდო მოსმენების სიაში აღმოჩნდა „პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი ირმა 

ინაშვილიც, რომელიც, თუკი აღნიშნულ ფაილებს დავეყრდნობით, ამის შესახებ ინფორმირებული 

იყო. სავარაუდო ფარული მიყურადების ფაქტებს გამოეხმაურნენ „პატრიოტთა ალიანსის“ 

წარმომადგენლები და სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს ეკლესიას, ხოლო ფარული მიყურადების 

ფაქტები შეაფასეს, როგორც პოლიტიკური ოპონენტებისა და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან 

დაგეგმილი პროვოკაცია მართლმადიდებლური ეკლესიის წინააღდეგ. 

 
 

სუს-ის სავარაუდო მოსმენების ობიექტი აღმოჩნდა  ლევან ვასაძეც. გავრცელებული დოკუმენტების 

მიხედვით, ის „მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის“ წარმომადგენლებთან ერთად ცდილობდა 

 
6 Formulanews, „სანდრო ბრეგაძის თქმით, კახა კალაძე კოკა მორგოშიას ფინანსურად ეხმარება - სუსის 

ფაილები“, 15 სექტემბერი 2021,  ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3icJsnd 

 

https://www.facebook.com/wcf10/
https://www.facebook.com/ertobaraobaimedi/photos/a.115543937378580/127651842834456/
https://formulanews.ge/News/56675
https://formulanews.ge/News/56675
https://tabula.ge/ge/news/673301-rogor-tsdilobda-mtavroba-eklesia-2019-clis
https://tabula.ge/ge/news/673300-sus-cheti-palavandishvils-mama-basilma-pride-s
https://mtavari.tv/news/56530-sus-pailebis-mikhedvit-kaladzem-morgoshias
https://on.ge/story/89218-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A1
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A1-%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1/31477782.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A1-%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1/31477782.html
https://www.facebook.com/allianceofficiall/videos/890801848198854/
https://www.facebook.com/allianceofficiall/videos/614382856391919/
https://tabula.ge/ge/news/673301-rogor-tsdilobda-mtavroba-eklesia-2019-clis
https://bit.ly/3icJsnd


 

„ღირსების მარშის“ ჩაშლას და გეგმის დეტალებს საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ათანხმებდა.  

 

სუს-ის ამავე „ჩატში“ ფიგურირებს კიდევ ერთი ულტრამემარჯვენე ლიდერი გურამ 

ფალავანდიშვილი, რომელმაც მმკ-ს იდეოლოგ სასულიერო პირს ბასილ ანთაძეს სატელეფონო 

საუბრისას თბილისი პრაიდზე  კვერცხების სროლის კურთხევას სთხოვა. ფარულ ჩანაწერებს 

„ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ გვერდზე ონლაინ მიმართვით გამოეხმაურა 

ულტრამემარჯვენე აქტივისტი ალექსანდრე ფალავანდიშვილი, რომელმაც ლიბერალური მედია 

დაადანაშაულა პირადი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებასა და სასულიერო პირების 

ცილისწამებაში. ალექსანდრე ფალავანდიშვილს არ უარუყვია ჩანაწერთა ნაწილის ავთენტურობა, 

თუმცა ფიქრობს, რომ ყველა ფაილი სიმართლეს არ შეესაბამება და საზოგადოების შეცდომაში 

შესაყვანად მიზანმიმართულ მცდელობასთან გვაქვს საქმე. მნიშვნელოვანია, რომ სხვა 

ულტრამემარჯვენე ლიდერებს, რომელთა სახელებიც ასევე ფიგურირებს ჩანაწერებში, აღნიშნულ 

ფაქტთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებიათ. 
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https://www.facebook.com/bavshvtauflebebisdatsvissazogadoeba/videos/1570328753304151

