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ანგარიში მოამზადა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა (DRI) პროექტის 

„ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი 

მხარდაჭერილია საქართველოში ნიდერლანდის სამეფოს საელჩოს მიერ. პუბლიკაციაში 

ასახული პოზიციები და შეხედულებები ეკუთვნის პროექტის გუნდს და არ უნდა იქნეს  

აღქმული დონორის ოფიციალურ მოსაზრებად. 



შესავალი 

 

ღიად პრორუსული და ულტრამემარჯვენე განწყობებით ცნობილი მედია პლატფორმების 

დისკურსში 17 მაისის შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდა ჰომოფობიური და 

ანტიდასავლური გზავნილები. პარალელურად, მათი დეზინფორმაციული მედია კამპანიის 

ფოკუსში კვლავ იყო რუსეთ-უკრაინის ომი. განსაკუთრებით აქტიურობდა „ალტ-ინფოს“ 

გუნდი, რომელიც საზოგადოებაში ირაციონალური შიშების, ევროსკეპტიციზმისა და 

ჰომოფობიური განწყობების დანერგვასთან ერთად, ღიად პროკრემლისტური პროპაგანდითა 

და ძალადობრივი მედია კამპანიით გამოირჩევა. 

წინამდებარე ანგარიში შემუშავებულია სოციალური მედიის მონიტორინგის შედეგებზე 

დაყრდნობით. მასში გაანალიზებულია 2022 წლის მაისსა და ივნისში ულტრამემარჯვენე 

ლიდერების და მედია საშუალებების ძირითადი გზავნილები, ტენდენციები და შესწავლილია 

მათი დეზინფორმაციული დისკურსის მიმართულებები. საანგარიშო პერიოდში 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა სოციალურ და ონლაინ მედიაში გავრცელებული 

პროპაგანდისტული შინაარსის 463 შემთხვევა გააანალიზა.  

განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდნენ პოლიტიკური პარტიების „კონსერვატიული 

მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ და „ქართული იდეის“ ლიდერები. ასევე, ორგანიზაცია „ზნეობა“ და 

„ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება“. სწორედ მათი ორგანიზებით ჩატარდა არაერთი 

მკვეთრად ჰომოფობიური და ანტიდასავლური შინაარსით გამორჩეული აქცია. სიძულვილის 

ენის ტირაჟირებასა და ანტიდასავლური გზავნილების გავრცელებაში ლიდერებთან ერთად 

აქტიურობდნენ „კონსერვატიულ მოძრაობასთან/ალტ-ინფოსთან“ დაკავშირებული ფეისბუქ 

გვერდები: „კონსერვატიული მოძრაობა ლაგოდეხის ორგანიზაცია“, „კონსერვატორი ქალები“ 

და „კონსერვატორები-კონსერვატორები“. 

გასული თვეების მსგავსად, საანგარიშო პერიოდშიც გამოიკვეთა, რომ ულტრამემარჯვენე 

ძალები საქართველოში სოციალურ და ონლაინ მედია პლატფორმებს აქტიურად იყენებენ 

მცდარი საზოგადოებრივი განწყობების ჩამოსაყალიბებლად და მხარდამჭერების 

მობილიზაციისთვის.  

საანგარიშო პერიოდში ულტრამემარჯვენე ძალების განსახილველ თემათა შორის სამი 

ძირითადი მიმართულება დომინირებდა:  

1. ჰომოფობიური რიტორიკა, რომელიც „თბილისი პრაიდის“  ფესტივალის დაანონსების 

შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდა 

2. ანტიდასავლური კამპანია, რომელმაც ახალი სიცოცხლე შეიძინა საქართველოს შესახებ 

ევროპარლამენტის მიერ მიღებული კრიტიკული რეზოლუციის1 შემდეგ 

3. პროკრემლისტური რიტორიკა რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე. 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ერთი ფლანგი, რომელსაც „ქართული იდეა“, „ბავშვთა 

უფლებების დაცვის საზოგადოება“ და „ზნეობა“ წარმოადგენენ, დასავლეთის 

დისკრედიტაციას ჰომოფობიური განწყობების გაღვივების გზით ცდილობდა. მეორე ფლანგი 

                                                      
1 ევროპარლამენტის რეზოლუცია კრიტიკულად აფასებს საქართველოს ხელისულებას და ხაზს უსვამს 

რეფორმების აუცილებლობას, რომელიც უნდა გაატაროს „ქართულმა ოცნებამ“ საქართველოსთვის 

ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებისთვის.   

https://www.facebook.com/photo?fbid=138536702122026&set=pcb.138536755455354
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-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-104925432141759
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=115974784456330&set=pb.100081314264205.-2207520000..&type=3


- „კონსერვატიული  მოძრაობა“ და ტელეკომპანია „ალტ ინფო“ კი, ევროატლანტიკური 

ინსტიტუტების დემონიზაციის პარალელურად, აქტიურად აჟღერებდა ღიად 

პროკრემლისტურ ნარატივებს. საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვან ტენდენციად 

გამოიკვეთა იდენტობისა და ღირებულებითი შეუთავსებლობის ხაზგასმა საქართველოსა და 

დასავლეთს შორის. ამავდროულად, მართლმადიდებელი რუსეთი დასავლეთის საპირწონედ 

იყო წარმოდგენილი, რომელთანაც დიალოგის აუცილებლობას ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

აზრით, განაპირობებს როგორც კულტურულ/რელიგიური მსგავსება, ასევე, უსაფრთხოების 

გარანტიების მიღების საჭიროება. 

ულტრამემარჯვენე  ჯგუფების „ქართული იდეის“, „ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საზოგადოებისა“ და „კონსერვატიული მოძრაობის“ ლიდერების მყისიერი და აგრესიული 

რეაქცია მოჰყვა „თბილისი პრაიდის” მიერ დაანონსებულ  ფესტივალს, რომელიც 2 ივლისს 

ჩაინიშნა. ულტრამემარჯვენე ჯგუფებმა ძალების სრული მობილიზაცია გამოაცხადეს, რათა 

„არ დაეშვათ“ „გარყვნილების პროპაგანდა“ საქართველოში. ულტრამემარჯვენე ლიდერების 

გურამ და ალექსანდრე ფალავანდიშვილების, კონსტანტინე მორგოშიას, ზურა მახარაძის, 

შოთა მარტინენკოს, ლევან ჩაჩუასა და გიორგი ქარდავას რიტორიკაში შესამჩნევი იყო 

მკვეთრად ჰომოფობიური განწყობები, სიძულვილის ენის ტირაჟირება და 

დეზინფორმაციული ნარატივები.  

 

1. ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიდასავლური რიტორიკა 
 

2022 წლის 9 ივნისს მიღებულ რეზოლუციაში - საქართველოში მედიის თავისუფლებისა და 

ჟურნალისტების უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ, ევროპარლამენტმა „ქართული ოცნების“ 

ხელისუფლება პრესის თავისუფლების კუთხით არსებული მდგომარეობის გამო გააკრიტიკა. 

იმავე რეზოლუციით, ევროპარლამენტმა დემოკრატიული პროცესების გაუარესებაში 

შესრულებული როლის გამო პარტნიორებს ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესების 

რეკომენდაციით მიმართა. დოკუმენტში კრიტიკულადაა შეფასებული 2021 წლის 5-6 ივლისს 

ჟურნალისტებსა და სამოქალაქო აქტივისტებზე ძალადობის ორგანიზატორთა მიმართ 

ეფექტიანი გამოძიების ნაკლებობა. აღნიშნულის ფონზე, საქართველოსთვის ევროკავშირის 

წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის დაუყოვნებლივ მინიჭების ნაცვლად, 

ევროპარლამენტმა რეფორმების გატარების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.  

რეზოლუციის გამოქვეყნებას საქართველოში ულტრამემარჯვენე ძალების მხრიდან 

ანტიდასავლური გზავნილების გააქტიურება მოჰყვა. ულტრამემარჯვენე ლიდერების 

განცხადებებში  აშკარად გამოიკვეთა, როგორც ევროკავშირში გაწევრიანებასთან 

დაკავშირებით საზოგადოებაში ნიჰილიზმის დანერგვის, ასევე, დასავლური ინსტიტუტების 

დისკრედიტაციის მცდელობა. გარდა ამისა, ცალკეულ შემთხვევებში, გაჟღერდა „ქართული 

ოცნების“ დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერი გზავნილებიც.   

ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციას მყისიერი გამოხმაურება მოყვა 

ულტრამემარჯვენე მედია პლატფორმა „ალტ-ინფოსა“ და პოლიტიკური პარტია 

„კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ მხრიდან. 10 ივნისს, ულტრამემარჯვენე ლიდერმა 

და „ალტ-ინფოს“ დამფუძნებელმა კონსტანტინე მორგოშიამ პირად ფეისბუქ გვერდზე 

გამოაქვეყნა ცინიკური პოსტი ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0239_EN.html


პოსტში აღნიშნულია, რომ კანდიდატის სტატუსზე უარის შემთხვევაში „ნაციონალური 

მოძრაობა და მისი ანასხლეტები“ ემზადებიან რევოლუციის მოსაწყობად. „24-26 ივნისს 
გამოცხადდება, მოგვანიჭებს თუ არა EU კანდიდატის სტატუსს. ანუ, რომც მოგვანიჭოს, ეს დიდი 
არაფერია. მაგალითად, თურქეთს ეგ სტატუსი უკვე 28 წელია აქვს. ანუ არის იმის ალბათობაც, 
რომ არ მოგვანიჭონ.“ 

 

           

 

ანტიდასავლური გზავნილები გააჟღერა კონსტანტინე მორგოშიამ 11 ივნისს „ალტ-ინფოს“ 

გადაცემა „დღის კომენტარში“. მორგოშიამ კრიტიკულად შეაფასა ევროპარლამენტის 

რეზოლუცია და უსამართლო უწოდა მას როგორც ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირების 

მოთხოვნის, აგრეთვე მედია გარემოს კრიტიკული შეფასების გამო. მის გამოსვლაში აშკარად 

შეიმჩნეოდა დასავლური ინსტიტუტების დემონიზაციისა და დისკრედიტაციის 

მცდელობები. მორგოშია შეეცადა ევროკავშირი ქართულ იდენტობასთან ყოვლად 

შეუთავსებელ ღირებულებით ერთობად წარმოეჩინა: „30 წელია პროდასავლური კურსი გვაქვს 
და ვართ ვითომ მეგობრულ სიტუაციაში. რა მივიღეთ ამ პერიოდის განმავლობაში? 30 წელია 
ჩვენ ტრადიციებს ებრძვიან და სარწმუნოებას გვიგინებენ. ვის რად უნდა მაგათი წევრობის 
კანდიდატის სტატუსი.“  

 

1.1. „ქართული ოცნების“ და „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ 

იდენტური გზავნილები 
 

რეზოლუციის შეფასების კონტექსტში „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ 

ლიდერებისა და „ქართული ოცნების“ რიტორიკა იდენტური გზავნილების შემცველია. ორივე 

პოლიტიკური ორგანიზაცია ცდილობდა დასავლეთი წარმოეჩინა მხარედ, რომელიც  რუსეთ-

უკრაინის ომის პარალელურად „საქართველოში მეორე ფრონტის“ გახსნას და ქვეყნის საომარ 

პლაცდარმად გადაქცევას მოითხოვს.  

10 ივნისს „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერმა გიორგი ქარდავამ გადაცემა 

„ალტერნატიულ ხედვაში“ კრიტიკულად შეაფასა ევროპარლამენტის რეზოლუცია და 

განაცხადა, რომ „დასავლეთს საქართველო სჭირდება დაძაბულობის კერად, საომარ 
პლაცდარმად. ამ ფუნქციას ბიძინა ივანიშვილი ვერ შეუსრულებს, სულ რომ გეიპარადი 
ჩაუტაროს.“  

https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240231%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240233%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2


ევროპარლამენტარები საქართველოს „ომში ჩათრევის“ მცდელობაში ღიად დაადანაშაულა 

„ქართული ოცნების“ ლიდერმა მამუკა მდინარაძემაც. ის გამოეხმაურა 8 ივნისს 

ევროპარლამენტში გამართულ დებატებს და განაცხადა, რომ „არსებობენ ადამიანები, 
საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, რომლებიც მუშაობენ გეგმაზე, რომელიც მეორე ფრონტის 
გახსნაზე მიდის. ეს არის მათი გენერალური ინტერესი და სამწუხაროდ, ამის განხორციელებაში 
ჩართულია 10-ზე მეტი ევროპელი კოლეგა“.2  

გარდა ამისა, „ქართული ოცნებისა“ და „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერები 

ცდილობდნენ ევროპარლამენტარების კრიტიკული შეფასება ხელისუფლების მიმართ 

წარმოეჩინათ, როგორც „ნაციონალური მოძრაობისა“ და მისი ლიდერის, ყოფილი 

პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ძალისხმევის შედეგი. „ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი 
შეუსრულა დასავლეთს, ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის გარდა. რუსეთთან დაძაბული 
პოლიტიკური კურსის გატარების გარდა. სწორედ ამიტომ დააყენა ევროპარლამენტმა საკითხი 
ასე, ან მიხეილ სააკაშვილი ან კონფრონტაცია დასავლეთთან“ - განაცხადა „ალტ-ინფოს“ 

გადაცემა „ალტერნატიულ ხედვაში“ პარტია „კონსერვატიული მოძრაობის“ გენერალურმა 

მდივანმა გიორგი ქარდავამ.  

9 ივნისს რეზოლუციის მოთხოვნებს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა „ქართული ოცნების“ 

თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეც, რომელმაც პარადოქსი უწოდა ევროპარლამენტარების 

მიერ მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლების და ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების 

დაწესების მოთხოვნას. მან ფაქტობრივად გაიმეორა „ალტ-ინფოს“ ლიდერების ძირითადი 

ნარატივი ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ 

„საქართველოს „კეთილმოსურნეებს“ შეიძლება არ მოსწონთ, რომ საქართველო სრულიად 
საბედისწერო და ფატალურ ომში არ ჩაერთო და ქვეყანა არავის გაანადგურებინა.“  

ერთმანეთთან თანხვედრაშია საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის „ქართული ოცნების“ 

წევრის დიმიტრი ხუნდაძისა და „კონსერვატიული მოძრაობის“ ლიდერის კონსტანტინე 

მორგოშიას შეფასებები ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან მიმართებით. ორივემ, იმის 

გარდა, რომ ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას უსამართლო უწოდა, აღნიშნა, რომ 

უსამართლო ვალდებულებების ფონზე საქართველომ თავადვე უნდა თქვას უარი 

კანდიდატის სტატუსზე. 10 ივნისს დიმიტრი ხუნდაძემ ევროპარლამენტის რეზოლუცია 

შეაფასა ქართველი ხალხის შეურაცხყოფად. „ასეთი უსამართლო ევროპა საქართველოს 
დამოუკიდებლობის პერიოდში ჯერ არ გვინახავს. სტატუსის მისაღებად ღირსებას ვერ 
დავთმობთ!“, - განაცხადა მან.  მეორე დღეს, 11 ივნისს „კონსერვატიული მოძრაობის“ ლიდერმა 

კონსტანტინე მორგოშიამ „ალტ-ინფოს“ გადაცემა „დღის კომენტარში“ ბიძინა ივანიშვილის 

მხარდამჭერი განცხადების ფონზე, ასევე კრიტიკულად შეაფასა ევროპარლამენტარების 

გადაწყვეტილება და აღნიშნა: „რეზოლუციის ნაწილი, რაც გაჟღერდა, ჩემი აზრით, სავსებით 
უსამართლოა, როგორც მედიის კუთხით, ასევე ბიძინა ივანიშვილის მისამართით, რომელსაც 
იმის გამო, რომ არ სურს ქართველ ხალხს დაუპირისპირდეს და ომის მეორე ფრონტი გახსნას 
საქართველოში, უწესებენ სანქციებს“.  „ქართული ოცნებიდან“ წასვლის გადაწყვეტილების 

ფონზე, 29 ივნისს, იდენტური გზავნილების შემცველი ერთობლივი  განცხადება გააკეთეს 

რეზოლუციის შეფასების ნაწილში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა სოზარ 

სუბარმა, მიხეილ ყაველაშვილმა და დიმიტრი ხუნდაძემ: „ერთი მხრივ, კანდიდატის 

                                                      
2 რადიო თავისუფლება, „მდინარაძის თქმით, 10-ზე მეტ ევროპარლამენტარს საქართველოში მეორე 

ფრონტის გახსნა სურს“, 9.06.2022- ხელმისაწვდომია: https://rb.gy/anvxrz 

 

https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240233%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://kavkasiatv.ge/2022/06/09/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%90/
https://on.ge/story/105342-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94
https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240231%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://netgazeti.ge/life/618494/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/717611-subari-xundaze-qavelashvili-erti-mxriv-kandidatis-statusit-xorcieldeba-zecola-mtavrobaze-meore-mxriv-arapormaluri-sankciit-bizina-ivanishvilze-darcmunebuli-vart-amxela-zecolis-miuxedavad-bizina-ivanishvili-sakartvelos-omistvis-arasodes-gaimetebs
https://rb.gy/anvxrz


სტატუსით ხორციელდება ზეწოლა მთავრობაზე, მეორე მხრივ, არაფორმალური სანქციით, 
ბიძინა ივანიშვილზე - დარწმუნებული ვართ, ამხელა ზეწოლის მიუხედავად, ბიძინა 
ივანიშვილი საქართველოს ომისთვის არასოდეს გაიმეტებს.“  

 

1.2. დასავლეთთან ღირებულებითი „შეუთავსებლობა“ და რუსეთთან 

დიალოგის აუცილებლობა  
 

საანგარიშო პერიოდში ულტრამემარჯვენე ლიდერების ანტიდასავლურ რიტორიკაში 

შესამჩნევი იყო იდენტობისა და ღირებულებით ნაწილში შეუთავსებლობის ხაზგასმა - 

თითქოს დასავლეთი ებრძვის ქართველი ერის თვითმყოფადობას, ტრადიციებს, 

მართლმადიდებლობას, ოჯახის ინსტიტუტს და თავს გვახვევს „გარყვნილი ცხოვრების“ წესს 

- ჰომოსექსუალობას, ინცესტს და პედოფილიას. ამავდროულად, დასავლეთის საპირწონედ  

წარმოდგენილი იყო მართლმადიდებელი რუსეთი, რომელთანაც დიალოგის აუცილებლობის 

მნიშვნელობა ღიად იყო დაკავშირებული ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიებთან.  

8 ივნისს „ალტ-ინფოს“ გადაცემა „დღის კომენტარში“ „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-

ინფოს“ ლიდერმა ზურა მახარაძემ  ქვეყნის ევროატლანტიკური საგარეო კურსი შეაფასა და 

აღნიშნა, რომ ქართველი ხალხი დასავლეთში ინტეგრაციას აღარ აპირებს. მან აღნიშნა, რომ 

შექმნილი გეოპოლიტიკური სიტუაციის ფონზე, საქართველოს ინტერესებიდან და 

უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, აუცილებელია დიალოგი რუსეთთან. „ჩვენ ვართ 
თვისობრივად განსხვავებული ხალხი, რომლებიც ვამბობთ, რომ დასავლეთში ინტეგრაციას 
აღარ ვაპირებთ, ვაცნობიერებთ რა, რომ გეოპოლიტიკურად აქ სიტუაცია იცვლება, ვაპირებთ, 
რომ დავიწყოთ დიალოგი რუსეთთან, იმიტომ, რომ სხვა ნებისმიერი სცენარი იწვევს ბევრად 
უფრო მძიმე შედეგებს. დასავლეთში საუბრობენ რაღაც აბსტრაქტულზე, რომ მოგვცემენ 
კანდიდატის სტატუსს, რომელიც თურქეთს აქვს წინა საუკუნის 80-იანი წლებიდან.“   

ნიჰილიზმის დანერგვას, თითქოს საქართველო ვერასდროს გახდება ევროკავშირის წევრი და 

მისკენ სწრაფვა არა მხოლოდ უტოპიაა, არამედ საფრთხის შემცველია საქართველოს 

უსაფრთხოებისთვის, მიზანმიმართულად ცდილობდნენ სხვა ულტრამემარჯვენე 

ლიდერებიც. მაგალითად, „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერმა და 

პოლიტსაბჭოს წევრმა ირაკლი მარტინენკომ 10 ივნისს „ალტ-ინფოს“ გადაცემა „დღის 

კომენტარში“ განაცხადა: „საქართველოს არასდროს ეღირსება ევროკავშირში შესვლა. რაც 
გვეღირსება ამ პროცესში არის ომი, რაც უკრაინას უქნეს და უკრაინა ამ ომს წააგებს, ისევე 
როგორც ჩვენ. საქართველო ვერსად ვერ შევა, ბოლოს გვაომებენ და მოვკვდებით.“  ამის 

პარალელურად, მან დასავლეთი წარმოაჩინა გარყვნილ მხარედ, რომლის მთავარი ინტერესიც 

საქართველოში „ლგბტ“ თემის პროპაგანდა და „სექტანტების მხარდაჭერაა. „ევროპა რა არის, 
დასავლეთი რა არის, ეგ შეუიარაღებელი თვლით ჩანს მარტივად. მაგალითად, ვინ ფინანსდება 
ევროპიდან, ეს ხომ დამალული ინფორმაცია არ არის. ევროწარმომადგენლები შეხვდნენ ქალ-
მამაოს და გეიაქტივისტებს. ხომ უნდა გაიაზროს ხალხმა, რომ ევროპა უპირატესობას ანიჭებს ამ 
ადამიანებს, ქალ-მამაოს, რომელიც არარსებული რელიგიური წარმონაქმნია. ევროპელები 
უპირატესობას ანიჭებენ გეი აქტივისტებს და სექტანტებს.“  

ევროკავშირის დისკრედიტაციას ცდილობდნენ ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციის „ბავშვთა 

უფლებების დაცვის საზოგადოების“ ლიდერები გურამ და ალექსანდრე 

https://vk.com/video/@altinfo1?q=%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&z=video-211896348_456240186%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240220%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240220%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2


ფალავანდიშვილებიც. მათი შეფასებით, ევროპა „გარყვნილი ძალაა“ და „ლგბტ დიქტატურას“ 

უდრის.   

გურამ ფალავანდიშვილმა 30 და 31 მაისს პირად ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა პოსტები, 

სადაც წერს: „დასავლეთი და მისი ლიბერალიზმი მტერია ჩვენი ეკლესიის, წინაპრების, 
ზნეობის, ტრადიციის, სულის“; „საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება 
დამღუპველი იქნება ქვეყნისთვის“. 

 

                           

 

ალექსანდრე ფალავანდიშვილმა 20 ივნისს პირად ფეისბუქ გვერდზე შემდეგი შინაარსის 

პოსტი გამოაქვეყნა - „ევროინტეგრაციის ყველა მომხრე (შეგნებულად თუ შეუგნებლად) ჩვენი 

ქვეყნის, ჩვენი შვილების სოდომიზაციას აწერს ხელს“. 

 

       

 

ანტიდასავლურ კამპანიაში ჩართულები იყვნენ ულტრამემარჯვენე პარტიის „ქართული 

იდეის“ ლიდერები ლევან ჩაჩუა და გეგა ხვედელიძე. 1 ივნისს გამოქვეყნებულ პოსტში ლევან 

ჩაჩუამ ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს მიმართა: „პრობლემები საქართველოს კი არა, 
თანამედროვე ევროპას აქვს, რომელმაც დაივიწყა ქრისტიანული ღირებულებები, ტრადიციები 
და ახლა იძირება მულტიკულტურიზმის, მკვდარი ზღვის ფსკერზე.“  ევროპული და ქართული 

კულტურის შეუთავსებლობაზე გაამახვილა ყურადღება გეგა ხვედელიძემაც და ფეისბუქ 

პოსტში აღნიშნა - „ლიბერალური დემოკრატია ცდილობს დაამკვიდროს: მატერიალიზმი, 
სეკულარიზაცია, პლურალიზმი. შესაბამისად, ქართველი ერისთვის არა ბუნებრივი, არა 
ორგანულია ეს იდეოლოგია და მუდმივი კონფლიქტი არის და იქნება სანამ ფორმაციული 
ცვლილებები არ მოხდება". 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051116913835
https://www.facebook.com/Chachua.Levan
https://www.facebook.com/Chachua.Levan
https://www.facebook.com/gega.khvedelidze.94


           

 

საქართველოში, ულტრამემარჯვენე მედიაპლატფორმებისა და ლიდერების ძირითადი 

ანტიდასავლური გზავნილებია: 

 „დასავლეთი ებრძვის ქართულ ტრადიციებს, სარწმუნოებასა და ღირებულებებს. 

შესაბამისად, პროდასავლური კურსი დამღუპველია საქართველოსთვის.“ (ალტ-ინფოს 

დამფუძნებელი კონსტანტინე მორგოშია,  გადაცემა დღის კომენტარი 11.06.2022) 

 

 „დასავლეთს საქართველო სჭირდება დაძაბულობის კერად, საომარ პლაცდარმად. ჩვენ 

ევროკავშირში ვერასდროს ვერ შევალთ, ეს არის ზღაპარი.“ (გიორგი ქარდავა, პარტია 

კონსერვატიული მოძრაობის“ გენერალური მდივანი, „ალტ-ინფოს გადაცემა 

„ალტერნატიული ხედვა“ 10.06.2022) 

 

 „საქართველოს არასდროს ეღირსება ევროკავშირში შესვლა. რაც გვეღირსება ამ 

პროცესში არის ომი, რაც უკრაინას უქნეს და უკრაინა ამ ომს წააგებს, ისევე, როგორც 

ჩვენ. საქართველო ვერსად ვერ შევა, ბოლოს გვაომებენ და მოვკვდებით.“ (ირაკლი 

მარტინენკო პარტია „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფო“ პოლიტსაბჭოს წევრი, 

გადაცემა  „დღის კომენტარი“ 10.06.2022) 

 

 „საქართველოს ინტერესებს ვხედავთ ასე: უსაფრთხოება, ტერიტორიული მთლიანობა, 

ეკონომიკა, დემოგრაფია. ამის ფონზე აუცილებელია რუსეთთან დიალოგი. 

დასავლეთი, რაღაც აბსტრაქტულს გვპირდება სტატუსის სახით.“ (ზურა მახარაძე, 

„კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ ლიდერი („ალტ ინფოს“ გადაცემა „დღის 

კომენტარი“ 8.06.2022 ) 

 

 „დასავლეთი და მისი ლიბერალიზმი მტერია ჩვენი ეკლესიის, წინაპრების, ზნეობის, 

ტრადიციისა და სულის.“ (გურამ ფალავანდიშვილი, „ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საზოგადოების“ თავმჯდომარე, ფეისბუქ პოსტი, 30.05.2022) 

 

 „ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს გარყვნილების დაკანონებას და სოდომიზაციას. უარი 

უნდა ვუთხრათ ევროკავშირის მიერ თავსმოხვეულ „ლგბტ დიქტატურას“. 

(ალექსანდრე ფალავანდიშვილი, „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“  

ლიდერი, პირადი ფეისბუქ გვერდი.) 

 

 

https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240231%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240233%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240220%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://vk.com/video/@altinfo1?q=%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&z=video-211896348_456240186%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://vk.com/video/@altinfo1?q=%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&z=video-211896348_456240186%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058324486014


2. ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური ძალების ღიად პრორუსული 

დისკურსი „თბილისი პრაიდის“ წინააღმდეგ 
 

„თბილისი პრაიდის“ ორგანიზატორების მიერ 2 ივლისისთვის დაგეგმილი ფესტივალის 

საპასუხოდ, „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“, „ქართული იდეისა“ და „ბავშვთა 

უფლებების დაცვის საზოგადოების“ ულტრამემარჯვენე ლიდერებმა ფართომასშტაბიანი 

აქციები დააანონსეს. მათ რიტორიკაში ჭარბობდა ჰომოფობია, სიძულვილის ენა და 

დეზინფორმაცია.  

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებმა „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება“, „ქართული იდეა“, 

„კონსერვატიული მოძრაობა“ და მედია პლატფორმა „ალტ-ინფო“   „თბილისი პრაიდის“ 

ღონისძიებების ჩასაშლელად სრული მობილიზაცია გამოაცხადეს.  საპროტესტო აქციები ორ 

ლოკაციაზე დაიგეგმა. „კონსერვატიულმა მოძრაობამ“ დემონსტრანტთა შეკრება 2 ივლისს 

პარლამენტის მიმდებარედ დაგეგმა, ხოლო „ქართულმა იდეამ“ ძალების მობილიზაცია 

მთაწმინდის პარკთან, ფესტივალის წინა დღეს, 1 ივლისს გადაწყვიტა. შეკრების მიზნად 

პრაიდის კვირეულის ჩაშლა გამოცხადდა. ულტრამემარჯვენე ძალების რიტორიკა 

გაჯერებული იყო რელიგიური სენტიმენტებით. ლიდერების განცხადებით, პრაიდის 

კვირეულის ჩატარება მართლმადიდებლობის შეურაცხყოფას ნიშნავდა, შესაბამისად, 

„გარყვნილების პროპაგანდის“ შეჩერება ყველა მეთოდით გამართლებული იყო. 

 

 

              

 

 

ულტრამემარჯვენე ძალებმა „თბილისი პრაიდის“ კვირეულის ჩასაშლელად ძალების 

მობილიზაცია ჯერ კიდევ მაისიდან დაიწყეს. მხარდამჭერთა მოსაზიდად აქტიურად იყენებენ 

პირად ფეისბუქ გვერდებსა და ჯგუფებს. განსაკუთრებული აქტიურობით  გამოირჩეოდა 

მედია პლატფორმა „ალტ-ინფო“, რომლის ეთერშიც ღიად ავრცელებდნენ ძალადობის 

წამახალისებელ, ჰომოფობიურ განცხადებებს.  

26 მაისს ღიად პრორუსული პოლიტიკური დაჯგუფების „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-

ინფოს“ ლიდერმა ზურაბ მახარაძემ „ალტ-ინფოს“ ეთერში სახელმწიფო სტრუქტურებს 

მოუწოდა, სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, „თბილისი 

პრაიდისთვის” არ მიეცათ ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობა. მისი განცხადებით, 

https://www.facebook.com/ConservativeGeorgia/videos/447983193437632
https://www.facebook.com/photo?fbid=339218435053774&set=a.228604502781835
https://publika.ge/makharadze-praidis-gamartvis-shemtkhvevashi-khalkhis-organizebas-aanonsebs/?fbclid=IwAR03inAEb1ppLqDmAIFgJqBaxRtY77w8-Xjh2cpAKZ-HaChUpoML0mUVSAc


„პრაიდის“ ჩატარების შემთხვევაში, „ალტ-ინფო“ დააორგანიზებდა ხალხის გარეთ გამოსვლას, 

რის გამოც, ექსცესებს შეიძლება არაკონტროლირებადი სახე მიეღო – „ბევრად უფრო მძიმე, 

ვიდრე წინა წელს.”  

22 ივნისს გავრცელდა ზურაბ მახარაძის მორიგი მიმართვა, სადაც მან ფესტივალის 

საწინააღმდეგო აქციაზე რეგიონებიდან ხალხის ჩამოსაყვანად თანხის მობილიზაციის შესახებ 

განაცხადა. მხარდამჭერებისადმი მიმართვა  არა მხოლოდ მკვეთრად მანიპულაციური და 

დეზინფორმაციული იყო, არამედ, ცალკეულ შემთხვევაში, ძალადობის წამახალისებელი და 

მუქარის შემცველიც. მახარაძემ გაავრცელა დეზინფორმაცია, თითქოსდა ფესტივალის 

ჩატარება დასავლეთის იძულებითა და დაკვეთით ხდება; ორგანიზატორებს დაემუქრა, 

მხარდამჭერებს კი ძალადობისკენ მოუწოდა: „როგორც ერეკლე მეორე ამბობდა, როდესაც 
ბრძოლა არის, კაცმა ან ხმალს უნდა მოკიდოს ხელი, ან ფული გაიღოს საქმისთვის. ამათ ჩვენ 
საბოლოოდ გადავამტვრევთ და საქართველოში შეიცვლება არა ერთი ხელისუფლება მეორით, 
არამედ მთლიანად წყობა“.  

29 ივნისს ზურა მახარაძემ კიდევ ერთხელ მოუწოდა მხარდამჭერებს თანხების 

მობილიზებისკენ და 2 ივლისს პარლამენტის წინ შეკრებისკენ, „თბილისი პრაიდის“ მიერ 

ორგანიზებული ფესტივალის ჩაშლის მიზნით. იმავე დღეს, მან „ალტ-ინფოს“ გადაცემა „დღის 

კომენტარში“, ათასობით ადამიანის მობილიზება დააანონსა 2 ივლისის აქციაზე და განაცხადა, 

რომ სამოქალაქო პროტესტი აქტიური იქნებოდა.   

„თბილისი პრაიდის“ კვირეული დასავლური ძალების მიერ წაქეზებულ ღონისძიებად 

მოიხსენია  „კონსერვატიული მოძრაობის“ კიდევ ერთმა ლიდერმა ირაკლი მარტინენკომ. 28 

ივნისს, „ალტ ინფოს“ გადაცემა „ალტერნატიულ ხედვაში“ მან მართლმადიდებლური 

ეკლესიის მრევლს მიმართა, არ დაეშვათ „გეი ფესტივალის“ ჩატარება საქართველოში და 

განაცხადა, რომ „ჩვენ გვაქვს მარტივი არჩევანი გასაკეთებელი - ვართ ან ქრისტიანები ან 
ევროატლანტიკური ძალების მიერ თავს მოხვეული „გეი აქტივისტები“.  

2 ივლისს მხარდამჭერებს მობილიზებისკენ მოუწოდა „კონსერვატიული მოძრაობის“ 

გენერალურმა მდივანმა გიორგი ქარდავამაც. მისი განცხადებები მკვეთრად ჰომოფობიური 

იყო. ქარდავამ მოუწოდა მოსახლეობას, აღეკვეთათ „გარყვნილების პროპაგანდა და 

გაუკუღმართებული სექსუალური პათოლოგიების დაკანონების მცდელობა“ საქართველოში.  

„თბილისი პრაიდის“ ფესტივალის ჩაშლის მიზნით, მაისის ბოლოდან აქტიურობდა 

„კონსერვატიული მოძრაობის“ კიდევ ერთი ლიდერი შოთა მარტინენკო. მან „ალტ-ინფოს“ 

გადაცემაში „დღის სიახლეები“ 31 მაისს განაცხადა: „ამ მომენტიდან  ვიწყებთ მობილიზებას 
მთელი საქართველოს მასშტაბით, მოხდება მაქსიმალური მობილიზაცია. ეჭვი არ გვეპარება, 
რომ ხალხი იქნება საკმარისზე მეტი იმისთვის, რომ არანაირი შანსი არ ჰქონდეთ ამ 
ავადმყოფური პრაიდის ჩატარებისა.“   

ფესტივალის ჩაშლის მიზნით, ძალების მობილიზება ივნისის დასაწყისში დააანონსა „ალტ-

ინფოს“ დამფუძნებელმა კონსტანტინე მორგოშიამაც. მისი განცხადებით, იგი მხარდამჭერთა 

შეკრების მიზნით რეგულარულ შეხვედრებს მართავდა „კონსერვატიული მოძრაობის“ 

რეგიონული ოფისის წარმომადგენლებთან. „წელს ბევრად უფრო ორგანიზებულები 
დავხვდებით ამ პროვოკაციას. ასევე უკვე ბევრად უფრო ეფექტურად და დაძაბულობის გარეშე 
გადავაგორებთ ამ ქვეყნისთვის მოწყობილ დივერსიას“ - ვკითხულობთ კონსტანტინე 

მორგოშიას ფეისბუქ პოსტში.   

https://www.facebook.com/Q.Lone.shako.Qerelashvili/videos/562322565292524
https://vk.com/altinfo1?z=video-211896348_456240458%2F2a33195c9fbed4970f%2Fpl_wall_-211896348
https://vk.com/altinfo1
https://vk.com/altinfo1
https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240452%2F15958d4a3923c8abb6%2Fpl_wall_-211896348
https://www.facebook.com/nini.javelidze/videos/2532439520220821


 

                              

 

მხარდამჭერთა მობილიზაცია 2 ივლისის საპროტესტო აქციაზე დასასწრებად, აქტიურად 

მიმდინარეობდა „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ რეგიონული ოფისების ფეისბუქ 

ჯგუფებსა და გვერდებზე. „კონსერვატიული მოძრაობის“ ზუგდიდის, თეთრიწყაროს, 

მესტიის,  გურჯაანის, და ბათუმის რეგიონული ოფისების ფეისბუქ გვერდებზე გაზიარდა 

ინფორმაცია 2 ივლისის აქციის მნიშვნელობასა და მხარდამჭერების უფასო 

ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით.        

  

                                      

 

„თბილისი პრაიდის“ ფესტივალის ჩაშლის მიზნით ძალთა მობილიზებისთვის 

„კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერები კონსტანტინე მორგოშია, ზურა 

მახარაძე და შოთა მარტინენკო 27 ივნისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 

გამოკითხვაზე დაიბარეს - საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართვის საფუძველზე. 

კონსტანტინე მორგოშიას განცხადებით, ისინი ძალადობას არ გეგმავდნენ, თუმცა „თბილისი 

პრაიდის“ ორგანიზატორებს ფესტივალის  ჩატარების შესაძლებლობას არ მისცემდნენ. მისი 

განცხადებით, „ჩვენ კანონი გვაინტერესებს, მაგრამ ზნეობა უფრო მაღლა გვიყენია.“  

„თბილისი პრაიდის“ წინააღმდეგ ჰომოფობიური კამპანია აქტიურად მიმდინარეობდა 

„კონსერვატიულ მოძრაობასთან“ ღიად დაკავშირებულ ფეისბუქ გვერდებზე: „კონსერვატორი 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076977747420
https://www.facebook.com/nino.gujejiani/videos/4884471938347067
https://www.facebook.com/100062853314752/videos/433301382006363
https://www.facebook.com/photo/?fbid=134973205817511&set=gm.990445221618785
https://www.facebook.com/ConservativeBatumi
https://netgazeti.ge/news/618112/
https://www.facebook.com/104925432141759/photos/a.104943912139911/139855411982094/


ქალები“ , „კონსერვატიული მოძრაობა ლაგოდეხის ორგანიზაცია“ და „კონსერვატორები-

კონსერვატორები“ 

 

 

საანგარიშო პერიოდში, ჰომოფობიური დისკურსი განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო 

ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციის „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ ლიდერების 

გურამ და ალექსანდრე ფალავანდიშვილების რიტორიკაშიც. სწორედ მათ გაუწიეს 

ორგანიზება 6, 9 და 28 ივნისს ჩატარებულ საპროტესტო აქციებს, რომლის მთავარი მოთხოვნაც  

„თბილისი პრაიდის“ ფესტივალის ჩაშლა და დასავლეთის ელჩების ქვეყნიდან გაძევება იყო. 

ფალავანდიშვილებს მხარდაჭერა ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციის „ზნეობას“ ლიდერმა 

დავით ლორთქიფანიძემ და ბლოგერმა ბექა ვარდოსანიძემ გამოუცხადეს. მათ ერთობლივი 

ღია წერილი გამოაქვეყნეს ონლაინ პლატფორმა „ზნეობაზე“ და მიმართეს საელჩოებსა და 

საერთაშორისო მისიებს, შეეწყვიტათ „სიბილწის პროპაგანდა“. „თქვენ და თქვენი „დიპლომატი” 
დამქაშები ბევრად უარესები ხართ, ვიდრე ჩვეულებრივი ტერორისტები, მკვლელები, მწამებლები, 
რადგან ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი შვილების, არა მარტო ფიზიკურ მოსპობას, არამედ ხორცთან 
ერთად, მთლიანად მათ მორალურ-სულიერ გახრწნას და სიკვდილს ემსახურებით.“- აღნიშნულია 
ღია წერილში. 

                    

 

საანგარიშო პერიოდში ჰომოფობიური რიტორიკით გამოირჩეოდნენ აგრეთვე ულტრამემარჯვენე 

პოლიტიკური პარტიის „ქართული იდეის“ ლიდერები. გეგა ხვედელიძე გამოეხმაურა „თბილისი 

პრაიდის“ ფესტივალს და აღნიშნა, რომ „ივნისის თვის ბოლოს ეშმაკის მსახურმა სოდომისტებმა 
მთელი რიგი ღონისძიებები დაგვიანონსეს, რაც არ უნდა მოხდეს, საქართველოს სამღვდელოება და 
ერი ერთად უნდა დაუპირისპირდეს და აღუდგეს წინ ჩვენ სამშობლოში ანტიქრისტეს 
სტანდარტების გავრცელებასა დამკვიდრებას! მის ყველა ფორმას და გამოვლინებას“.  

რელიგიური სენტიმენტების ფონზე ჰომოფობიური განცხადებებით გამოირჩეოდა „ქართული 

იდეის“ ლიდერი ლევან ჩაჩუა, საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ერთად ორგანიზებულ 

https://www.facebook.com/104925432141759/photos/a.104943912139911/139855411982094/
https://www.facebook.com/photo?fbid=138536702122026&set=pcb.138536755455354
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=115974784456330&set=pb.100081314264205.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=115974784456330&set=pb.100081314264205.-2207520000..&type=3
https://zneoba.ge/8021/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=325544609754490&set=a.228604502781835


სახალხო მსვლელობაზე 17 მაისს, რომელიც, მართალია, „ოჯახის სიწმინდის დღეს მიეძღვნა, 

თუმცა აშკარა იყო შეკრების ჰომოფობიური განწყობები და გზავნილები. 

               

3. ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური ძალების  პრორუსული დისკურსი 

რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე 
 

საანგარიშო პერიოდში  ულტრამემარჯვენე ლიდერების ყურადღების ცენტრში კვლავ დარჩა 

რუსეთ-უკრაინის ომი. ომის ფონზე, ულტრამემარჯვენე ძალები საქართველოში ცდილობენ 

დასავლეთის საპირწონედ რუსეთის შემოთავაზებას, რომელთანაც დიალოგის 

აუცილებლობას ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიებით ხსნიან. მედია მონიტორინგის 

პერიოდში „ალტ-ინფოს“ მიერ გავრცელებული რამდენიმე ძირითადი გზავნილი გამოიკვეთა. 

შესამჩნევია, როგორც რუსეთის სამხედრო პოტენციალის გაიდეალება და მისი გამარჯვებულ 

მხარედ გამოცხადების მცდელობები, აგრეთვე უკრაინის წარმოჩენა დასავლეთის მიერ 

განწირულ ქვეყნად, რომელიც ვერასდროს გახდება ევროკავშირის წევრი. 

 

N1 გზავნილი - დასავლეთს არ სჭირდება უკრაინა და კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არაფერს 

ნიშნავს 

„კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერებმა „ალტ-ინფოს“ ეთერში არაერთხელ 

გაავრცელეს გზავნილი, რომლის თანახმადაც, ეკონომიკურ კრიზისში მყოფ დასავლეთს 

არაფერში სჭირდება უკრაინა დამატებითი ტვირთის სახით.  

„კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერმა გიორგი ქარდავამ უკრაინისთვის 

მინიჭებულ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს „თვალის ახვევის“ მცდელობა 

უწოდა და 24 ივნისს გადაცემა „ალტერნატიულ ხედვაში“ განაცხადა: „არაფერს არ ნიშნავს ეს 
ფარატინა ქაღალდი, უბრალოდ, იმედის მიცემაა. უკრაინას იმიტომ მისცეს კანდიდატობის 
სტატუსი, რომ კიდევ უფრო დაარწმუნონ, იმაში რომ რა პოლიტიკასაც ატარებენ, სწორია, – 
„ტყუილად კი არ ვიხოცებით, წევრობის კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ!“.  აღნიშნულ 

გადაცემაში მან ასევე გაავრცელა დეზინფორმაცია, თითქოს ევროპაში არსებული 

ეკონომიკური კრიზისის გამო, რაც რუსეთის მხრიდან გაზსადენის  „ჩრდილოეთის ნაკადის“ 

გადაკეტვამ გამოიწვია, ომში მყოფი უკრაინისთვის ახლა არავის სცალია. „სერიოზული 
ეკონომიკური კრიზისია, ინფლაციაა. რუსეთმა გადაკეტა ჩრდილოეთ ნაკადი. მთელი ევროპა 
ხარჯავს ზამთრის მარაგებს. შემოდგომაზე და ზამთარში საიდან უნდა მოიტანონ 
ენერგომატარებლები, არ იციან. არაფერში სჭირდებათ დამატებითი ტვირთი.  50 მილიონიანი  
ნახევრად დაშლილი უკრაინა, რომელიც რუსეთთან ომში იმყოფება.“  

რეალურად, დასავლეთის მხარდაჭერა მაის-ივნისის პერიოდში უკრაინისადმი ერთიორად 

გაიზარდა. კერძოდ, 28 აპრილს აშშ-ს კონგრესმა ლენდ ლიზის პროგრამა დაამტკიცა, რაც 

საშუალებას აძლევს ვაშინგტონს, უკრაინას უფრო სწრაფად და ეფექტიანად გადასცეს 

შეიარაღება. „ლენდ ლიზის“ აქტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 9 მაისს 

ხელმოწერით დაადასტურა. გაძლიერდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერაც 9 

მილიარდიანი დახმარების სახით. გარდა ამისა, ევროკავშირი აქტიურად ეხმარება უკრაინელ 

ლტოლვილებს და უზრუნველყოფს მათ სხვადასხვა ჰუმანიტარული, სოციალური და 

https://vk.com/video/@altinfo1?z=video-211896348_456240404%2Fclub211896348%2Fpl_-211896348_-2
https://1tv.ge/news/jo-baidenma-kheli-moawera-e-w-lend-lizis-aqts-romelic-ukrainistvis-iaraghis-miwodebis-process-gaamartivebs/
https://euronewsgeorgia.com/2022/05/19/evrokavshiri-ukrainis-agdgenistvis-9-miliar-evros-gamokofs/


სამედიცინო სერვისებით. საგულისხმოა, რომ ისტორიაში პირველად, ევროკავშირმა დაიწყო 

სამხედრო აღჭურვილობის გადაცემა ქვეყნისთვის, რომელიც მისი წევრი არ არის. 

დასავლეთისადმი სკეპტიკური განწყობებით აღსავსე განცხადება გააკეთა „ალტ-ინფოს“ 

ლიდერმა შოთა მარტინენკომაც და აღნიშნა, რომ უკრაინა ვერასდროს გახდება ევროკავშირის 

წევრი: „ევროკავშირის ზღურბლს უკრაინა ვერასოდეს გადააბიჯებს და ამ ევროპის რეალური 
სახის დემონსტრირების გამო გვეძახიან მოღალატეებს.“ 

 

გზავნილი N2 - რუსეთის სამხედრო უპირატესობა აშკარაა და ამ ომში უკრაინა ვერ გაიმარჯვებს 

„ალტ-ინფოს“ წამყვანები ცდილობენ გაავრცელონ მოსაზრება რუსული არმიისა და სამხედრო 

პოტენციალის უძლეველობის შესახებ და უკრაინაში მისი სამხედრო ოპერაციები 

წარმატებულად გამოაცხადონ. 13 ივნისს  „ალტ-ინფოს“ გადაცემა „ალტერნატიულ ხედვაში“ 

ზურა მახარაძემ რუსეთ-უკრაინის ომის მიმდინარეობის 4 თვის შეჯამებისას  განაცხადა, რომ 

რუსეთს უკრაინული სამხედრო ძალის სრულიად განადგურების დიდი რესურსი გააჩნია და 

უკრაინა კრიზისულ სიტუაციაშია. მან ასევე ძირითადი აქცენტები გააკეთა უკრაინის 

პარტნიორებზე და აღნიშნა, რომ მათ დამარცხებული უკრაინის დახმარების ენთუზიაზმი 

აღარ გააჩნიათ. „რუსები უკრაინულ პოზიციებს აუთოებენ, აყენებენ დიდ დანაკარგებს. ნელ-
ნელა ანადგურებენ უკრაინის სამხედრო პოტენციალს. ომის ეს ტაქტიკა პირველ რიგში არის 
კონცენტრირებული იმაზე, რომ უკრაინას საარტილერიო დანადგარები, ტანკები, 
ჰაერსაწინააღმდეგო დანადგარები და ჯავშანტრანსპორტიორები აღარ დარჩეს. რუსეთისთვის 
უფრო მნიშვნელოვანია არა დიდი ტერიტორიების წაღება, არამედ უკრაინული სამხედრო 
ძალის განადგურება.“   

16 ივნისს, გადაცემა „ალტერნატიულ ხედვაში“ რუსეთ-უკრაინის ომი „კონსერვატიული 

მოძრაობის“ კიდევ ერთმა ლიდერმა  შოთა მარტინენკომ მიმოიხილა. მისი განცხადებით,  

დასავლეთმა დიდი ხანია წააგო ომი რუსეთთან და უკრაინა ვეღარ დაიბრუნებს დაკარგულ 

ტერიტორიებს: „ყველა ხვდება, რომ უკრაინა დაკარგულ ტერიტორიებს ვეღარ დაიბრუნებს, 
ბრძოლაში ვეღარ დაამარცხებენ რუსეთს, ამიტომ ეს ტერიტორიები უნდა დაუთმონ რუსეთს". 
მან რუსეთი უპირობო გამარჯვებულად გამოაცხადა, რომელსაც კიდევ უფრო მეტი 

ტერიტორიის დაპყრობა შეუძლია მძლავრი სამხედრო პოტენციალის წყალობით.  

უკრაინის ტერიტორიულ დანაკარგებზე გაამახვილა ყურადღება „ალტ-ინფოს“ 

დამფუძნებელმა კონსტანტინე მორგოშიამაც გადაცემა „დღის კომენტარში“ 29 მაისს. მან 

აღნიშნა, რომ რუსეთის წინსვლა და გამარჯვება ამ ომში გარდაუვალია, რომ უკრაინამ უკვე 

დაკარგა ყველა მნიშვნელოვანი ტერიტორია და მისი სამომავლო პერსპექტივა მხოლოდ 

რუსეთის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. „უკრაინა რითიც იყო მდიდარი, მარცვლეულით, 
ის ტერიტორიები დაკარგეს. ზღვა აღარა აქვთ. პორტი დარჩათ, სადაც მანევრების საშუალებაც 
არა აქვთ და ისიც რუსეთის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული, დაუტოვებენ თუ არა ნიკოლაევისა 
და ოდესის პორტს. დარწმუნებული ვარ, როდესაც დონბასის ოპერაციას გადაჭრიან და 
აღიარებს უკრაინის ხელისუფლება, რომ რუსეთი ნელ-ნელა წინ მიიწევს, აღარც ოდესის პორტს 
დაუტოვებენ.“ 

 

 

გზავნილი N3 - დასავლეთის სურვილია საქართველოში ომის მეორე ფრონტის გახსნა 

https://tabula.ge/ge/news/681904-rogor-uchers-mkhars-evrokavshiri-ukrainas
https://tvalsazrisi.ge/%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%98%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%a3%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a1/
https://vk.com/altinfo1?z=video-211896348_456240258%2Fcbcc9379ce0107c28b%2Fpl_wall_-211896348
https://vk.com/altinfo1?z=video-211896348_456240296%2Fpl_wall_-211896348


რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე „ალტ-ინფოს“ დეზინფორმაციული მედია კამპანიის 

მნიშვნელოვან გზავნილს წარმოადგენს დასავლეთის დადანაშაულება საქართველოში ომის 

მეორე ფრონტის გახსნის სურვილში. აღნიშნული ემსახურება საზოგადოების ფართო წრეებში 

ომის შიშის დანერგვას და მიზნად ისახავს ევროსკეპტიციზმისა და ანტიდასავლური 

განწყობების გაღვივებას საქართველოში. გარდა ამისა, აქტიურად მიმდინარეობს აშშ-ს  

დისკრედიტაცია და მისი წარმოჩინება მხარედ, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში მეორე 

ფრონტის გახსნას. 

6 მაისს „ალტ-ინფოს“ გადაცემა „ალტერნატიულ ხედვაში“ კონსტანტინე მორგოშიამ რუსეთ-

უკრაინის ომი ანტიდასავლური განწყობების ფონზე მიმოიხილა. მან ნატო ღიად 

დაადანაშაულა საქართველოში ომის მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობაში და აღნიშნა, რომ 

დასავლეთი ისევე გაწირავს საქართველოს, როგორც უკრაინა მიატოვა ომში. „ამას არ უნდა 
ბევრი ახსნა და ბევრი ფიქრი. ნატოს მოთხოვნა არის მეორე ფრონტის გახსნა საქართველოში. 
თვეების წინაც იგივე მოთხოვნა და იგივე მცდელობები ჰქონდათ. თუ უკრაინა გაწირეს, 
საქართველო რა არის, არ გაწირავენ? თავისთავად ცხადია, საქართველოს „დაახურდავებენ 
სათამაშო ფიშკად“.  

რუსეთ-უკრაინის ომი ასევე შეაფასა კონსერვატიული მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა 

გიორგი ქარდავამაც „ალტ-ინფოს“ გადაცემაში „გეოპოლიტიკის დრო“. ქარდავამ აშშ 

დაადანაშაულა საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობაში და აღნიშნა, რომ 

უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები მხოლოდ ამერიკის დაკვეთას ასრულებენ. „ომის 
დაწყებიდან პირველივე დღეებშიც წავიდა არნახული პროპაგანდისტული ნარატივი, 
ემოციური ფონი, რომ ჩვენც უნდა გავხსნათ მეორე ფრონტი, სხვათა შორის, პირდაპირ 
მოგვიწოდებდნენ უკრაინელი მაღალჩინოსნების პირით, პირდაპირ გვეუბნებოდნენ, რომ 
ცხინვალში არავინ არ არის და ახლა გაქვთ უნიკალური შანსი. რა თქმა უნდა, ეს უკრაინის 
დონეზე არ წყდება. ეს ორკესტრირებული პოლიტიკა იყო აქაურ და უკრაინის ლიბერალურ 
წრეებთან, რომელიც დიდწილად იყო ნაკარნახევი რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატების 
მხრიდან“ – განაცხადა გიორგი ქარდავამ. 

       

 

https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94/
https://tvalsazrisi.ge/%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%a3%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%96%e1%83%94-%e1%83%90%e1%83%a0-%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/

