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1. ტერმინთა მოკლე ლექსიკონი 

 

 დისკურსი - გულისხმობს მნიშვნელობათა გაზიარებულ მოდელებს, რომლებიც 

სოციალურ ობიექტებს კონკრეტულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. 

 ულტრამემარჯვე დისკურსი - გულისხმობს იდეოლოგიის იმ ნაირსახეობას, რომელიც 

საკუთარ თავში აერთიანებს რასიზმს, ქსენოფობიას, მიზოგენიას, ანტისემიტიზმსა და 

ჰომოფობიას. 

 

 დისკურსის ანალიზი - თვისებრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც ტექსტობრივი 

მასალის დეტალურ ანალიზს გულისხმობს. 

 

 ნორმან ფეირკლოუს კრიტიკული დისკურსის ანალიზი - გულისხმობს დისკურსის 

ანალიზის სამ ძირითად ეტაპს: აღწერითს, ინტერპრეტატულს და ახსნითს. 

 

 ულტრამემარჯვენე ჯგუფები - გულისხმობს იმ ჯგუფებს, რომლებიც აღვივებენ 

ანტილიბერალურ და ანტიდასავლურ განწყობებს. გარდა ამისა, მათი რიტორიკა 

მკვეთრად ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და ნაციონალისტურია. 

 

 ექსტრემიზმი - გულისხმობს იმ იდეოლოგიის ნაირსახეობას, რომელიც არ აღიარებს 

ადამიანთა თანასწორობის პრინციპს. აღვივებს სიძულვილს, ძალადობასა და 

შეუწყნარებლობას. 

 

 სოციალური მედია - ონლაინ კომუნიკაციის უწყვეტი ფორმა, რომელიც აერთიანებს 

სოციალურ ქსელებს, მულტიმედიას, ბლოგებს, პოდკასტებს და სხვა სოციალურ 

არხებს. 

 

 ონლაინ მედია - გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

თემებზე მომუშავე ვებსაიტებსა და საინფორმაციო სააგენტოებს. 

 

 

ტერმინთა მოცემული განმარტებები არ ატარებს უნივერსალურ ხასიათს და შემუშავებულია 

მიმდინარე კვლევის ფარგლებში. 
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2. შესავალი   

წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ (DRI) ოთხთვიანი 

მედია მონიტორინგის შედეგების ანალიზს, რომელშიც წარმოდგენილი და გაანალიზებულია 

2019 წლის მაისიდან აგვისტოს ჩათვლით ქართული ულტრამემარჯვენე ჯგუფების და მათი 

ლიდერების აქტივობა სოციალურ და ონლაინ მედიაში, ძირითადი გზავნილები და სამიზნე 

ჯგუფები.  

 

ზოგადი დაკვირვების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

პოლიტიკური იდეოლოგია საქართველოში ფრაგმენტული და ჰიბრიდული ხასიათისაა. 

შესაბამისად, რთულია მათი რომელიმე კონკრეტულ იდეოლოგიასთან მისადაგება. ასევე, 

გაუმართლებელია ამ ჯგუფების ერთი ქოლგის ქვეშ მოქცევა და საუბარი იმაზე, რომ მათი 

პოლიტიკური შინაარსი ერთმანეთის იდენტურია. მეტი სიცხადისათვის, დასაწყისშივე უნდა 

აღინიშნოს, რომ მიმდინარე მონიტორინგის ფარგლებში ულტრამემარჯვენე დისკურსი 

განმარტებულია როგორც იდეოლოგია, რომელიც საკუთარ თავში აერთიანებს რასიზმს, 

ქსენოფობიას, მიზოგენიას, ანტისემიტიზმსა და ჰომოფობიას.1 

 

მიმდინარე კვლევის მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენდა სოციალურ და ონლაინ მედიაში 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მიერ სიძულვილის ენის ტირაჟირების განსაზღვრა და მათი 

საგარეო-პოლიტიკური დისკურსის დადგენა. 

მიმდინარე ანგარიშში აღწერილია კვლევის მეთოდოლოგიური ჩარჩო; გაანალიზებულია 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მათი ლიდერების ძირითადი სამიზნე ჯგუფები. გარდა 

ამისა, აღწერილია მათ მიერ სიძულვილის ენის გამოყენების კონკრეტული ფაქტები. კვლევის 

დასკვნითი ნაწილი მოიცავს კვლევის ფარგლებში არსებულ ძირითად მიგნებებს.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ულტრამემარჯვენე დისკურსი, ულტრანაციონალისტური 

განწყობები, ეროვნული ღირებულებები.  

 

 

 

 

                                                      
1 Macridis, Roy C. Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes, 4th ed. Glenview: Scott, 

Foresman and Co., 1989, გვ. 231 
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3. მეთოდოლოგიური ჩარჩო         

მიმდინარე მედია მონიტორინგში მოცემულია როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი 

მონაცემები. რაოდენობრივი მონაცემების სახით გადმოცემულია ქსენოფობიური, 

ჰომოფობიური და სხვა სახის სიძულვილის ენის შემცველი პოსტების რაოდენობა სხვადასხვა 

თემატიკის მიხედვით. შერჩეული ფეისბუქ გვერდებიდან რაოდენობრივი მონაცემების 

შეგროვება შესაძლებელი გახდა სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემის 

Netvizz-ის მეშვეობით. არსებული მონაცემების გამოყენება კი მოხდა სიძულვილის ენის 

ტიპოლოგიის დასადგენად.      

კვლევის თვისებრივ ნაწილში გადმოცემულია ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მათი 

ლიდერების ძირითადი გზავნილების, პოლიტიკური დისკურსისა და აქტივობების 

ერთგვარი ტიპოლოგია. მიმდინარე კვლევის ფარგლებში დისკურს-ანალიზის საშუალებით 

გამოვლინდა ულტრანაციონალური ჯგუფების აგრესიის სამიზნე ჯგუფები და საგარეო-

პოლიტიკური ორიენტირები. გარდა ამისა, გამოიკვეთა თუ რა საკითხებზე ახდენს ესა თუ ის 

ულტრამემარჯვენე და ექტრემისტული ჯგუფი რეფლექსიას საქართველოში. მიმდინარე 

მედია კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია ბრიტანელი მკვლევრის ნორმან ფეირკლოუს 

კრიტიკული დისკურსის ანალიზი,  რომელიც  ეყრდნობა ისეთ სამ ძირითად მახასიათებელს, 

როგორიცაა: 1) ტექსტის  ანალიზი, 2) დამუშავების ანალიზი, 3) სოციალური ანალიზი. 

საკვლევი მეთოდის  ინსტრუმენტად კი  გამოყენებულია კონტენტ-ანალიზი, რომელზე 

დაყრდნობითაც მოხდა  კვლევის ფარგლებში შერჩეული ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

სამოქმედო დისკურსის შესწავლა. კვლევის ფარგლებში ასევე მოხდა ძირითადი საკვლევი 

საკითხების იდენტიფიცირება : 

 ულტრამემარჯვენე, რადიკალური ჯგუფების აქტივობათა თავისებურებებისა და 

ტენდენციების დადგენა სოციალურ და ონლაინ მედიაში; 

 ულტრამემარჯვენე, რადიკალური ჯგუფებისა და მათი ლიდერების საგარეო-

პოლიტიკური დისკურსის განსაზღვრა ქართულ რეალობაში; 

 სიძულვილის ენის ტირაჟირება სოციალურ და ონლაინ  მედიაში ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფებისა და მათი ლიდერების მიერ. 

 

მონიტორინგის ფარლგებში საკვლევ ობიექტებად შეირჩა:   

1. ცხრა ონლაინ მედია გამოცემა 

1 ზნეობა https://zneoba.ge/ 

2 საქართველო და მსოფლიო http://geworld.ge/ge/  

3 პოლიტიკანო https://www.facebook.com/PoliticanoGeorgia/ 

4 ალტ-ინფო https://alt-info.com/ 
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5 ალია http://alia.ge/ 

6 საქინფორმი http://saqinform.ge/ 

7 პროგრეს-ნიუსი http://progressnews.ge/ 

8 ჯეო-დაიჯესტი https://geodigest.ge/ 

9 ასავალ-დასავალი https://asavali.ge/ 

 

2. თხუთმეტი ულტრამემარჯვენე ჯგუფის ფეისბუქ გვერდები:  

  

1 „ნუ გამოლიბერალდები, 

იაზროვნე“ 

https://www.facebook.com/dontbealiberal/ 

2 „კარდჰუ“ https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83

%A0%E1%83%93%E1%83%B0%E1%83%A3-

217114512148619/ 

3 „ეროვნება ქართველი“ https://www.facebook.com/erovnebaqartveli/ 

4 „ქართული ძალა“ https://www.facebook.com/GeoAltRight/ 

5 „ქართული იდეა“ https://www.facebook.com/gaertianebaQARTULIIDEA/ 

6 „ანტი-პარადოქსი“ https://www.facebook.com/antiparadox/ 

7 „წითელი აბი“ https://www.facebook.com/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83

%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-

%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98-347365112564928/ 

8 „კავკასიელი“ https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83

%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1

%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-642881216062820/ 

9 „ძლევაი საკვირველი“ https://www.facebook.com/dzlevai.sakvirveli/ 

 

10 

„ნაციონალისტური 

გამოღვიძება“ 

https://www.facebook.com/GeorgianNationalAwakening/ 

 

11 

„მსოფლიო საოჯახო 

კონგრესი“ 

https://www.facebook.com/wcf10/ 

12 „ახალგაზრდული 

ერთობა“ 

https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83

%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1

%83%A0%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98

-

%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83

%91%E1%83%90-267188220859097/ 

13 ქართული მარში https://www.facebook.com/QartuliMarshiGeorgianMarch/ 
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14 geo-pepe https://www.facebook.com/geopepe01/ 

15 ანტი-ლიბერალური 

ლიგა 

https://www.facebook.com/Antiliberal-League-

%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83

%9A%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1

%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98

-%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%90-

2029505250478169/ 

 

3. კვლევის ფარგლებში მკვლევრის დაკვირვების ქვეშ იყო ულტრამემარჯვენე ლიდერთა 

(შემდგომში „ლიდერები“) პირადი ფეისბუქ გვერდებიც. კვლევის ობიექტად შეირჩა შემდეგი 

ფეისბუქ გვერდები:  

 

 

1. ზვიად ტომარაძე 

https://www.facebook.com/%E1%83%96%E1%83%95

%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93-

%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90

%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-

511471425912362/ 

2. რამაზ გაგნიძე https://www.facebook.com/ramaz.gagnidze 

3. ბექა ვარდოსანიძე https://www.facebook.com/beqavardosanidzeofficial/ 

4. მიხეილ ამისულაშვილი https://www.facebook.com/mixail.amisulashvili 

5. ალექსანდრე ფალავანდიშვილი https://www.facebook.com/a.palavandishvili/ 

6. კონსტანტინე მორგოშია https://www.facebook.com/konstantine.morgoshia 

7. ლევან ჩაჩუა https://www.facebook.com/chachualevan1971 

8. გულბაანთ რცხილაძე https://www.facebook.com/gulbaat.rcxiladze.001 

9. გია კორკოტაშვილი https://www.facebook.com/gia.korkotashvili 

10. დავით ნემსაძე https://www.facebook.com/profile.php?id=10001576279

7617 

11. ლადო სადღობელაშვილი https://www.facebook.com/lado.sadgobelashvili?ref=br_

rs 

12. ნიკოლოზ მჟავანაძე https://www.facebook.com/nikoloz.mzhavanadze 

13. სანდრო ბრეგაძე https://www.facebook.com/sandro.breg 

14. ლევან ვასაძე2 https://www.facebook.com/wcf10/?epa=SEARCH_BOX 

15. დიმიტრი ლორთქიფანიძე https://www.facebook.com/dimitri.lortkipanidze 

 

                                                      
2 ლევან ვასაძეს არ აქვს პირადი გვერდი ფეისბუქზე, თუმცა, მისი გზავნილების შესწავლა 

შესაძლებელია „მსოფლიო საოჯახო კონგრესის“ ფეისბუქ გვერდზე, სადაც აქტიურად ზიარდება 

ლევან ვასაძის ვიდეო მიმართვები. 
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მიმდინარე მონიტორინგის ფარგლებში შესწავლილია 15 ულტრამემარჯვენე  ჯგუფის მიერ 

ფეისბუქ გვერდებზე გამოქვეყნებული 2,272 სტატუსი. გარდა ამისა,  გაანალიზდა ონლაინ 

მედიაში გამოქვეყნებული 1,043 სტატია. უნდა აღინიშნოს, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფები 

აქტიურად იყენებენ სოციალურ ქსელს საკუთარი შეხედულებებისა და სიძულვილის ენის 

ტირაჟირების მიზნით. ამის დასტურია მაღალი ინტერაქცია ჯგუფის მიმდევრებს შორის, 

რომლებიც ხშირად იწონებენ  სხვადასხვა სტატუსს და  აქტიურად არიან ჩართულნი 

მიმდინარე ულტრამემარჯვენე დისკუსიებში. 
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4. ულტრამემარჯვენე დისკურსის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები  

საქართველოში 

მიმდინარე მონიტორინგის ფარგლებში  გამოიკვეთა ის ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე 

ხშირად არიან ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებების მხრიდან აგრესიული რიტორიკის 

მსხვერპლი. დაკვირვებამ ცხადყო, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფები სოციალურ ქსელებს და 

ონლაინ მედიას სიძულვილის ენის ტირაჟირებისთვის იყენებენ. მიუხედავად იმისა, რომ 

სოციალურმა ქსელმა Facebook არაერთხელ გაამკაცრა რეგულაციები სიძულვილის ენის 

ტირაჟირებასთან დაკავშირებით, რასაც მოჰყვა სხვადასხვა ულტრამემარჯვენე ჯგუფის 

ფეისბუქ გვერდების დაბლოკვა,3 ამ ჯგუფების ნაწილმა მალევე მოახერხა საკუთარი 

გვერდების აღდგენა და აგრესიულად გააგრძელა ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და 

ანტილიბერალური რიტორიკა. ქართულ ფეისბუქ სივრცეში აქტიურად მოიძებნება 

დახურული და ღია ჯგუფები, გვერდები და პიროვნებათა პროფილები, რომლებიც 

გამიზნულად ეწევიან მიგრანტების, ლგბტქ ადამიანების და რელიგიური უმცირესობების 

დისკრედიტაციას. ამის პარალელურად, ფეისბუქ დისკურსში ვლინდება ულტრამემარჯვენე 

რიტორიკის ანტიდასავლური და პრორუსული გზავნილები. კვლევის ფარგლებში 

გამოიკვეთა სამი ძირითადი სამიზნე ჯგუფი: სექსუალური უმცირესობა, მიგრანტები და 

ლიბერალები, რომელთა წინააღმდეგ ყველაზე ხშირად არის მიმართული ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფების ნეგატიური დამოკიდებულებები. 

დიაგრამა N 1  ულტრამემარჯვენე  ჯგუფების ძირითადი გზავნილები 

 

                                                      
3 https://www.facebook.com/dontbealiberal/photos/a.573812713012480/873166189743796/?type=3&theater 

48%

32%

20%

ჰომოფობიური დისკურსი ქსენოფობიური დისკურსი

ანტილიბერალური დისკურსი

https://www.facebook.com/dontbealiberal/photos/a.573812713012480/873166189743796/?type=3&theater
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4.1. ჰომოფობიური დისკურსი 

ჰომოფობიური და ტრანსფობიური გზავნილების ტირაჟირება ქართული ულტრამემარჯვენე 

რიტორიკისთვის დამახასიათებელი ელემენტია. მედია მონიტორინგის ფარგლებში ოთხი 

თვის განმავლობაში გამოიკვეთა ოთხი ძირითადი მოვლენა, რომლის გარშემოც 

ვითარდებოდა ჰომოფობიური დისკურსი ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მათი 

ლიდერების მხრიდან.  

1) 17 მაისი, როდესაც, ერთი მხრივ, აღინიშნება ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან 

ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ხოლო მეორე მხრივ, ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების დღე. 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ღიად აპროტესტებდნენ ლგბტქ თემთან დაკავშირებული 

საკითხების აქტუალიზაციას. ჰომოფობიური და ტრანსფობიური რიტორიკა საქართველოში, 

ძირითადად, დაკავშირებულია ანტილიბერალურ და ანტიდასავლურ დისკურსთან.4  

მიმდინარე ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ჯორჯ სოროსს და ფონდ ,,ღია საზოგადოებას” 

ბრალს სდებენ ლგბტ თემის მიზანმიმართულ პროპაგანდასა და მხარდაჭერაში. ყოველივე 

ამის უკან კი ისინი მოიაზრებენ ,,ჰომოსექსუალობის ნორმატიზირებას, რაც ძირს უთხრის“ 

ქართულ ეროვნულ ღირებულებებს.  

2) 20 ივნისი, ე.წ. ,,გავრილოვის ღამე”- ულტრამემარჯვენე ჯგუფები აქტიურად ეწეოდნენ 

ანტისაოკუპაციო აქციების მადისკრედიტირებელ კამპანიას, უკავშირებდნენ რა მათ 

ორგანიზებას ლგბტქ თემს.5 მათი მხრიდან დაცინვის ობიექტები გახდნენ აქციის 

ორგანიზატორები. ასევე, ისინი მოუწოდებდნენ მოქალაქეებს არ მიეღოთ მონაწილეობა 

ლგბტ ადამიანების მიერ დაგეგმილ პროვოკაციულ აქტივობაში. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ 

ამ შემთხვევაში, ლგბტ თემის დემონიზაცია აქტიურად დაუკავშირდა ისეთ საკითხს, 

როგორიც იყო ეროვნული ხასიათის აქცია, სადაც რიგითი მოქალაქეები აპროტესტებდნენ 

რუსი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის მიერ  საქართველოს საპარლამენტო სესიის 

ჩატარებას. 

3) ,,ღირსების მარში” და თბილისი პრაიდი - ივლისში ჰომოფობიურ დისკურსს წინ უძღოდა 

ლგბტქ თემის მხრიდან დაანონსებული ე.წ. ,,ღირსების მარშის” ჩატარება. ამ მხრივ, 

განსაკუთრებით აქტიურობდა ორი ფეისბუქ გვერდი ,,ანტი-პარადოქსი” და ,,ნუ 

გამოლიბერალდები, იაზროვნე”, რომლებიც მკვეთრად აგრესიულ და ცინიკური  შინაარსის 

ჰომოფობიურ ნარატივებს ავრცელებდნენ.6  

,,მსოფლიო საოჯახო კონგრესის” ფეისბუქ გვერდზე 9-ჯერ გააზიარეს ლევან ვასაძის 

ჰომოფობიური და სიძულვილის ენის შეცველი ვიდეო მიმართვები, სადაც ის პირდაპირ 

                                                      
4 https://www.facebook.com/antiparadox/photos/a.1811057452250407/2551601901529288/?type=3&theater 
5 https://www.facebook.com/dontbealiberal/photos/a.529852814075137/933308487062899/?type=3&theater 
6 https://www.facebook.com/antiparadox/photos/a.1811057452250407/2453884921300987/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/antiparadox/photos/a.1811057452250407/2551601901529288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dontbealiberal/photos/a.529852814075137/933308487062899/?type=3&theater
https://www.facebook.com/antiparadox/photos/a.1811057452250407/2453884921300987/?type=3&theater
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გმობდა თბილისი პრაიდის ჩატარებას.7 

                       

მის განცხადებას, ,,თუ იქნება პოლიციის კორდონი, ჩვენი მიზანია მისი გარღვევა და 

გარყვნილების პროპაგანდისტების იქიდან გათრევა”,8 გამოუჩდნენ აქტიური მხარდამჭერები 

ისეთი ულტრამემარჯვენე ლიდერების სახით, როგორებიც არიან გურამ ფალავანდიშვილი, 

ლევან ჩაჩუა, ალექსანდრე ფალავანდიშვილი, კონსტანტინე მორგოშია და ნიკოლოზ 

ლორთქიფანიძე.  სწორედ აქ იკვეთება კიდევ ერთი მნიშნელოვანი ტენდენცია - „ლიდერებს“ 

აქტიური მხარდაჭერა გამოუცხადა სხვადასხვა სასულიერო პირმა. ალექსანდრე 

ფალავანდიშვილის მიერ ფეისბუქ გვერდზე ვერის ბაღიდან გაზიარებულ სიახლეებში 

ნათლად ჩანდა ულტრამემარჯვენე აქტივისტების მხარდაჭერა სასულიერო პირების მიერ.9 

მიმდინარე თვის განმავლობაში ულტრამემარჯვენე შეკრებების ძირითად გეოგრაფიულ 

არეალად სწორედ ვერის ბაღი განისაზღვრა.  

4) ულტრამემარჯვენე კამპანიის წარმოება „ლგბტ გარყვნილებისა“ და ანტიდისკრიმინაციული 

კანონის წინააღმდეგ - საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ულტრამემარჯვენე ჯგუფებმა და 

მათმა ლიდერებმა დაიწყეს მხარდამჭერთა აქტიური მობილიზაცია ანტიდისკრიმინაციული 

კანონის წინააღმდეგ ხელმოწერების შეგროვების მიზნით. მათი განცხადებით, აღნიშნული 

კანონი ემსახურება ლგბტ თემის პოპულარიზაციას და გარყვნილების პროპაგანდას. 

სოციალური ქსელის მეშვეობით მხარდამჭერთა მოზიდვას ყველაზე აქტიურად ლევან 

ვასაძე, ლევან ჩაჩუა და გურამ ფალავანდიშვილი ცდილობდნენ. მათ მოუწოდეს 

საქართველოს მოსახლეობას, დაეფიქსირებინათ ხელმოწერა „ჰომოსექსუალთა 

გარყვნილების” წინააღმდეგ  მიმართული კამპანიის მხარდასაჭერად. ულტრამემარჯვენე 

ლიდერებს მალევე შეურთდნენ სასულიერო პირებიც. კერძოდ, 1) კვირიკობის 

დღესასწაულზე მეუფე ილარიონმა დალოცა და მხარდაჭერა გამოუცხადა კამპანიას;10 2) 

ზუგდიდში ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში გაიმართა ტრაპეზი და ხელმოწერები 

შეგროვდა ,,გარყვნილების პროპაგანდის” წინააღმდეგ. ტრაპეზის წინ, მამა გერასიმემ 

აღავლინა წირვა საქართველოს მთლიანობისთვის. საეკლესიო ტრაპეზს დაესწრო  ლევან 

                                                      
7 https://www.facebook.com/wcf10/ 
8 https://www.facebook.com/wcf10/videos/1375123525961137/ 
9 https://www.facebook.com/a.palavandishvili/videos/336913017255415/ 
10https://www.facebook.com/a.palavandishvili/videos/353302038909723/ 

https://www.facebook.com/wcf10/
https://www.facebook.com/wcf10/videos/1375123525961137/
https://www.facebook.com/a.palavandishvili/videos/336913017255415/
https://www.facebook.com/a.palavandishvili/videos/353302038909723/
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ვასაძეც.11 

“ლგბტ გარყვნილების” წინააღმდეგ ბრძოლასა და ანტიდისკრიმინაციული კანონის 

გაუქმების მოთხოვნის კამპანიაში აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 

მოძრაობა „ქართული იდეის“ თავჯდომარე ლევან ჩაჩუაც. ის იმყოფებოდა სტეფანწმინდაში, 

სადაც „ლგბტ გარყვნილების“ წინააღმდეგ კამპანიის წარმოებაში მას ეხმარებოდა მეუფე 

იეგუდიელი.12 ჰომოფობიური დისკურსით განსაკუთრებით გამოირჩეოდა საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ჯგუფი ,,ქართული იდეა“. მათ ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნეს პეტიცია და 

მხარდამჭერებს „სოდომური ცოდვის“ (ლგბტ პროპაგანდის) დაკანონების წინააღმდეგ მისი 

ხელმოწერა სთხოვეს. დაკვირვებამ ცხადყო, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფის წევრები 

რელიგიას იყენებენ, როგორც ინსტრუმენტს, რომელზე დაყრდნობითაც ცდილობენ 

საკუთარი ჰომოფობიური დისკურსის გამართლებას. „ქრისტიანი ყველა საშუალებით უნდა 

ებრძოდეს გარყვნილებას” - ვკითულობთ ქართული იდეის Facebook-პოსტზე. 

        

 

4.2. დავით გარეჯი, დიდგორობა და ქსენოფობიური დისკურსი 

 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებმა სწრაფად აიტაცეს დავით გარეჯთან დაკავშირებით 

წარმოშობილი დაძაბულობა აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან, რამაც მნიშვნელოვნად 

გააძლიერა ეთნონაციონალისტური ნარატივები ულტრამემარჯვენე დისკურსში. ფეისბუქი 

კი გახდა პლატფორმა მხარდამჭერთა მოსაზიდად. მონიტორინგის  ქვეშ მყოფი  ჯგუფები 

მოსახლეობას მობილიზაციისკენ და „საქართველოს მთავრობის მიერ გაყიდული“ დავით 

გარეჯის მტრისაგან დასაცავად მოუწოდებენ; აქვეყნებდნენ სხვადასხვა რუკებს და 

ავრცელებდნენ დაუზუსტებელ ინფორმაციას აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს 

                                                      
11 https://www.facebook.com/a.palavandishvili/videos/472901343543453/ 
12 https://www.facebook.com/qartuliidea.ge/photos/a.337690293798722/362896897944728/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/a.palavandishvili/videos/472901343543453/
https://www.facebook.com/qartuliidea.ge/photos/a.337690293798722/362896897944728/?type=3&theater
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ტერიტორიის მიტაცებასთან დაკავშირებით.13 მიმდინარე ქსენოფობიურ დისკურსს ფონად 

გასდევდა მუქარა და შეურაცხმყოფელი სიტყვები აზერბაიჯანელების მიმართ. დავით 

გარეჯის ტერიტორიაზე მიმდინარე აქციების ძირითადი ლოზუნგი იყო: „დავით გარეჯი 

ჩვენი იერუსალიმია.”14 

 

                                   

ქსენოფობიურ დისკურსში ყურადსაღები კომპონენტი იყო  ჯგუფი „ანტი-პარადოქსის“ მიერ 

გაკეთებული ოფიციალური განაცხადი. მათ მიერ 23 ივნისს გამოქვეყნებულ პოსტში, 

პირველივე აბზაცში ვკითხულობთ: „რატომ ხარ სულელი? არ ფლობ ინფორმაციას 

საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის შესახებ. საქართველოს ყველა მეზობელს აქვს 

ანექსირებული ქართული მიწა, ასევე ახორციელებს მცოცავ ოკუპაციას. სომხეთი და 

აზერბაიჯანი ასახლებს თავის ხალხს სამხრეთ საქართველოში. შედეგად რიგ რეგიონებში 

ქართველები უმცირესობაში არიან”. 15 

მიმდინარე მონიტორინგის ფარგლებში ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მათი ლიდერების  

ქსეონოფობიურ რიტორიკაში შესამჩნევი იყო ანტითურქული განწყობებიც. 12 აგვისტოს, 

დიდგორობის დღე ბათუმში აღინიშნა. ამ დღესთან დაკავშირებით ფეისბუქ გვერდის 

„ეროვნება ქართველის“ მიერ გაზიარებული ფოტოები და ილუსტრაციები მკვეთრად ანტი-

თურქული ხასიათით გამოირჩეოდა.         

                            
                                                      
13 https://www.facebook.com/217114512148619/photos/a.217989565394447/554166381776762/?type=3&theater 
14 https://www.facebook.com/217114512148619/photos/a.217989565394447/560306267829440/?type=3&theater 
15 https://www.facebook.com/pg/antiparadox/posts/ 

 

https://www.facebook.com/217114512148619/photos/a.217989565394447/554166381776762/?type=3&theater
https://www.facebook.com/217114512148619/photos/a.217989565394447/560306267829440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/antiparadox/posts/
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ქსენოფობიური რიტორიკის მხვერპლი ხშირად ხდებიან უცხოელებიც, განსაკუთრებით კი - 

მიგრანტები. ულტრამემარჯვენე ჯგუფების წევრები სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის 

მაგალითზე ცდილობენ წარმოაჩინონ საიმიგრაციო პოლიტიკასთან დაკავშირებული 

სირთულეები და საფრთხეები; ხშირად აზიარებენ კონკრეტული ინდივიდების მიერ 

ჩადენილ დანაშაულებებს და ანზოგადებენ ამ ფაქტებს; ქმნიან შთაბეჭდილებას, თითქოს 

ყველა მიგრანტი კრიმინალი, მოძალადე და საფრთხის შემცველია.   

4.3. ანტი-ლიბერალური დისკურსი 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მათი ლიდერების რიტორიკა მკვეთრად ანტი-

ლიბერალურია. ლიბერალიზმი განიხილება როგორც გარყვნილების მთავარი წყარო, 

რომელიც  ებრძვის და ანადგურებს ყოველივე ქართულს. ლიბერალური შეთქმულების 

მთავარ ფიგურად  ხშირად მოიაზრებენ ჯორჯ სოროსს, რომელიც მათივე შეფასებით, 

გამიზნულად აფინანსებს ლგბტ თემის წარმომადგენლებს. გარდა ამისა, ლიბერალები 

წარმოჩენილნი არიან „ერის გადაშენების“ უმთავრეს მიზეზად. ლიბერალიზმი 

გაიგივებულია პედოფილიასთან და გარყვნილებასთან. მიმდინარე მონიტორინგის 

ფარგლებში ასევე გამოიკვეთა, რომ ლიბერალიზმი ხშირად გაიგივებულია 

მართლმადიდებლობის გმობასთან.  

 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ფეისბუქ სივრცეში აღტაცებით შეხვდნენ  სომხეთში „ფონდ ღია 

საზოგადოების” ე.წ. სოროსის ფონდის სათაო ოფისის პიკეტირებას. ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფებში აქტიურად მსჯელობდნენ იმაზეც, რომ ე.წ. “გავრილოვის ღამის” შემდეგ 

მიმდინარე ანტისაოკუპაციო აქციების უკან სწორედ დასავლური ქვეყნის საელჩოები და ე.წ. 

„ლიბერასტები“ იდგნენ, რომელთა სიმბოლოდაც წარმოდგენილნი არიან ნაციონალური 

მოძრაობა, ტელეკომპანია რუსთავი 2 და არასამთავრობო სექტორი.  

რუსთავი 2-ის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა სტრასბურგის სასამართლოს  

გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისთანავე, რომლის საფუძველზეც რუსთავი 2-ის მესაკუთრედ 

ქიბარ ხალვაში დარეგისტრირდა. ულტრამემარჯვენე დისკურსის ლიდერთა მხრიდან 

ირონიისა და აგრესიის სამიზნე მალევე აღმოჩნდა ნიკა გვარამია. გარდა ამისა, მიმდინარე 

პერიოდში გააქტიურდა ანტიევროპული და ანტილიბერალური რიტორიკა. 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მათი ლიდერებისთვის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 
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გუნდი მუდმივად დაკავშირებულია „დასავლურ“ ღირებულებებთან და შესაბამისად, 

ანტიქართული ფასეულობების ტირაჟირებასთან.  
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5. ონლაინ მედიის ძირითადი მახასიათებლები ულტრამემარჯვენე 

დისკურსში  

 

მიმდინარე მედია მონიტორინგის ფარგლებში  დაკვირვება მიმდინარეობდა  ცხრა  ონლაინ 

მედია გამოცემაზე. სულ დაკვირვების ქვეშ მოხვდა 1,043 სტატია. ხაზგასასმელია, რომ 

აღნიშნული ცხრა მედია საშუალება აქტიურად ავრცელებდა ულტრამემარჯვენე  ჯგუფების 

ძირითად გზავნილებს.  

მონიტორინგის პროცესში გამოიკვეთა, რომ მედია საშუალებების საგარეო პოლიტიკური 

შეხედულებები შედარებით განსხვავებულია. პატრიოტულ ღირებულებებსა და 

ეთნონაციონალისტურ თემებზე აპელირებით გამოირჩევა ისეთი მედია საშუალებები, 

როგორებიცაა: ,,ალტ-ინფო”, ,,ალია” და ზნეობა”, ხოლო მკვეთრად პრორუსული დისკურსი 

აქვთ „საქინფორმს”, „პოლიტიკანოს” და „საქართველო და მსოფლიოს”.  ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფებში ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ისეთი მედია საშუალებები, როგორიც 

არის  ,,ჯეო დაიჯესტი”  და “პროგრესნიუსი“, რომლებიც ხშირად შეფარულად თუ პირდაპირ 

ავრცელებენ ულტრამემარჯვენე შეხედულებებს. გარდა ამისა, ეს მედია საშუალებები 

ულტრამემარჯვენე ლიდერებისთვის ქმნიან პლატფორმას ფართო მასებისთვის ხმის 

მისაწვდენად. ამის ნათელი მაგალითია ივლისის თვეში ,,ჯეონდაიჯესტის“ მიერ ლადო 

სადღობელაშვილის განცხადებისა და ლევან ვასაძის ვიდეო მიმართვის გამოქვეყნება. 

      

აღნიშნული მედია საშუალებები აქტიურად უთმობენ დროს სხვადასხვა 

ულტრანაციონალისტური თემის გაშუქებასა და ტირაჟირებას, ავრცელებენ ანტი-დასავლურ 

გზავნილებს და ეწევიან საბჭოთა წარსულის რომანტიზირებას.  

 

გარდა ამისა, დაკვირვების ქვეშ მყოფი ონლაინ მედია გამოცემები აქტიურად ტირაჟირებენ 

ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების დამაკნინებელ ნარატივებს, ავრცელებენ 

გადაუმოწმებელ ინფორმაციას. მაგალითად, „ალტ ინფოს’’ გუნდი, რომელიც დიდ 

ყურადღებას უთმობს უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებს, ხშირად ავრცელებს 

გადაუმოწმებელ კვლევებს მიგრანტებისა და ლგბტ ადამიანების მიერ ჩადენილ 

გარყვილებებსა თუ დანაშაულებებზე ევროპაში.  მათ პლატფორმაზე ასევე შესამჩნევია 
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ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსების რესპონდენტებად მოწვევაც  (მათ შორის, ჯონდი 

ბაღათურია, ირმა ინაშვილი, კობა დავითაშვილი, ემზარ კვიციანი).  

 

ონლაინ მედიის მონიტორინგმა ასევე გამოკვეთა, რომ ზოგიერთი მედია საშუალება 

ანტიდასავლური გზავნილების ფონზე ხშირად ავრცელებს პრორუსულ ნარატივებს. ამ 

მხრივ განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევა „საქართველო და მსოფლიოს” 

სარედაქციო გუნდი. მაგალითად, მათ აქტიურად გააშუქეს რუსთავი 2-ის ჟურნალისტის 

გიორგი გაბუნიას შეურაცხმყოფელი განცხადება რუსეთის პრეზიდენტის მისამართით და 

აღნიშნეს, რომ ყოველივე ეს ძვირად დაუჯდებოდა ქვეყანას. ამის პარალელურად 10 ივლისს 

გამოაქვეყნეს სტატია რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შესახებ, 

რომლის თანახმადაც, პრეზედენტი არ უჭერს მხარს საქართველოსთვის სანქციების 

დაწესებას ქართველი ერის პატივისცემის გამო.16 

 

ანტიდასავლური და ანტიევროპული ნარატივების გავრცელებაში განსაკუთრებით 

აქტიურობდა „პოლიტიკანოს” სარედაქციო გუნდი. ისინი უარყოფით კონტექსტში 

მოიხსენიებდნენ როგორც ევროკავშირს, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აქტიურად 

გამოხატავენ აგრესიასა და ცინიზმს გლობალიზაციის წინააღმდეგ. გარდა ამისა,  აზიარებენ 

იტალიის  საგარეო საქმეთა მინისტრის მატეო სალვინის ევროსკეპტიკურ განცხადებებს. 

                                    

პრორუსული განწყობების ტირაჟირება ხშირად სწორედ დასავლური ღირებულებების 

დემონიზაციის ხარჯზე ხდება. ლიბერალიზმი, ნატო და ევროკავშირი კი წარმოდგენილია 

საფრთხედ, რომელიც ზიანს აყენებს საქართველოს. ,,პოლიტიკანოს” სარედაქციო გუნდი 

განსაკუთრებული აგრესიითა და ცინიზმით გამოირჩევა ამერიკის შეერთებული შტატების 

მიმართ. 

                                                      
 
16 http://geworld.ge/ge/putinma-sanqciebze-uari-tqva/ 

http://geworld.ge/ge/putinma-sanqciebze-uari-tqva/
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პრორუსული კურსით გამოირჩევა ,,საქინფორმის” სარედაქციო გუნდიც, რომელიც ხშირად 

უთმობს დროს პრორუსულ პოლიტოლოგებსა და პოლიტიკოსებს. მაგალითად, 

„საქინფორმმა“ გამოქვეყნა ინტერვიუ „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის” ლიდერთან. 

“არაფერი სასარგებლო იმით, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი” ოკუპანტია, ჩვენ არ 

მიმიგვიღია. ჩვენ უნდა ავაშენოთ გულწრფელი ურთიერთობები, სიცრუის გარეშე“ - 

განაცხადა ინტერვიუში დავით თარხან მოურავმა.  მნიშნელოვანი პრორუსული გზავნილი 

იყო 29 აგვისტოს საქინფორმის გვერდზე გამოქვეყნებული ფეისბუქ პოსტიც, სადაც 

,,საქინფორმის” მთავარმა რედაქტორმა არნო ხიდირბეგიშვილმა დაწერა - „რუსებო კეთილი 

იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში, სადაც უყვარხართ და გელიან”.17 

მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ულტრამემარჯვენე ჯგუფები აქტიურად 

პოზიციონირებენ ფეისბუქ  სივრცეში, მათი მხრიდან არ მომხდარა ისეთი მნიშნელოვანი 

სოციალური ქსელებისა თუ ფორუმების ათვისება, როგორიცაა ტვიტერი, იუთუბი ან 

ინსტრაგრამი.  

გრაფიკი  N3  ულტრამემარჯვენე დისკურსი ონლაინ მედიაში

 
                                                      
17http://saqinform.ge/news/43438/rusebo%2C+keTili+iyos+Tqveni+mobrZaneba+saqarTveloshi%2C+sadac+uyva

rxarT+da+gelian%21+-+arno+xidirbegishvili.html 

 

35%

28%

37%

ჰომოფობიური დისკურსი ქსენოფობიური დისკურსი

ანტილიბერალური დისკურსი

http://saqinform.ge/news/43438/rusebo%2C+keTili+iyos+Tqveni+mobrZaneba+saqarTveloshi%2C+sadac+uyvarxarT+da+gelian%21+-+arno+xidirbegishvili.html
http://saqinform.ge/news/43438/rusebo%2C+keTili+iyos+Tqveni+mobrZaneba+saqarTveloshi%2C+sadac+uyvarxarT+da+gelian%21+-+arno+xidirbegishvili.html
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6. მედია მონიტორინგის ძირითადი მიგნებები  

 ქართული ულტრამემარჯვენე ჯგუფების რიტორიკა მკვეთრად ანტიდასავლური და 

ანტილიბერალურია; 

 ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან ყველაზე ხშირად თავდასხმის ობიექტები 

არიან: სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები, მიგრანტები და ლიბერალები;  

 დასავლეთი და ევროკავშირი წარმოდგენილია, როგორც გარყვნილების, ინცესტისა 

და პედოფილიის დამკანონებელი, რომელიც ებრძვის მართლმადიდებლობას, 

ეროვნულ ტრადიციებსა და  ღირებულებებს; 

 სოციალურ და ონლაინ მედიაში მიმდინარე ულტრამემარჯვენე დისკურსი 

ხასიათდება, ერთი მხრივ, ეთონაციონალისტური თვისებებით, ხოლო, მეორე მხრივ, 

მკვეთრად პრორუსული გზავნილებით; 

 სოციალურ და ონლაინ მედიაში, ულტრამემარჯვენე დიკურსი ძირითადად 

ეყრდნობა გადაუმოწმებელ კვლევის შედეგებსა და პროპაგანდისტულ 

დეზინფორმაციას.  

 


