
15-21 სექტემბრის პერიოდში შემდეგი 
ტენდენციები იყო აქტუალური: 
 
 10 სექტემბერს ქობულეთში 

მომხდარი რელიგიური 
შეუწყნარებლობის ფაქტს 
ისლამოფობიური განცხადებების 
კიდევ უფრო გამძაფრება მოჰყვა. 
ქართველ მუსლიმთა რელიგიური 
აღმსარებლობის უფლება მეტწილად 
მეზობელი სახელმწიფოს - 
თურქეთის ინტერესებთან იყო 
დაკავშირებული; 

 
 ისლამოფობიასთან ერთად 

აღნიშნულ პერიოდში იმატა 
თურქოფობიულმა შეფასებებმაც 
როგორც პოლიტიკოსების (ირმა 
ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსი; 
თემურ შაშიაშვილი, ბურჯანაძე - 
ერთიანი ოპოზიცია), ასევე 
მართლმადიდებელ მშობელთა 
კავშირისი(ავთანდილ უნგიაძე) და 

მედიის მხრიდან (გაზეთი "კვირის 
ქრონიკა"); 

 იმატა ანტიდასავლურმა განწყობებმაც 
მეტწილად ამერიკის შეერთებული 
შტატების მიმართ, რა დროსაც 
რესპონდენტები ამერიკის, როგორც 
მართლმადიდებლობასთან 
მებრძოლის (თემურ შაშიაშვილი, 
ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია;  
ავთანდილ უნგიაძე, 
მართლმადიდებელ მშობელთა 
კავშირი) და უკრაინის მოვლენების 
მაპროვოცირებლად (ნანა დევდარიანი, 
ყოფილი სახალხო დამცველი) 
წარმოჩენას ცდილობდნენ; 

 
 ჰომოფობიური განცხადებების 

გაკეთებისას ხდებოდა კონკრეტული 
ინდივიდების სექსუალური 
იდენტობის დაუსაბუთებელი 
მითითება, მათი "ქათმებად" და ქალის 
სახელებით მოხსენიების გზით. 
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Zaladobis waxaliseba 

alia, 16 seqtemberi  

 

manana kobaxiZe, ქართული ოცნება: „როცა სრულიად უცნობი ადამიანები 
უკანასკნელი სიტყვებით ილანძღებიან, ყოვლად უზნეო და ამორალურ პოსტებს 
დაგიდებენ ეს ვითომ კაცები, სინამდვილეში არაკაცები, ბილწსიტყვაობენ და 
თანაც ქალის მიმართ, აი, მერე მეუღლემ ან ძმამ ან შვილმა მართლა შუბლი რომ 
გაუხვრიტოს, მერე არ გვითხრას ვინმემ, კრიმინოგენური ვითარება დამძიმდაო. 
შეურაცხყოფისა და ლანძღვის თმენის ვალდებულება ნამდვილად არ აქვთ 
ადამიანებს. ისე, პოლიტიკოსიც ადამიანია!.. 
 
შეიძლება ადამიანი რაღაც მაპროვოცირებელი ქმედების შედეგად მართლა 
მივიდეს იქამდე, რომ ვიღაცას შუბლი გაუხვრიტოს.“ 



ქობულეთში მომხდარი რელიგიური შეუწყნარებლობის ფაქტს, როდესაც მართლ-
მადიდებელი მრევლის ნაწილმა მუსლიმთა პანსიონის შენობაზე დაკლული ღორის 
თავი მიამაგრა, მედიაში ისლამოფობიური შეფასებების ახალი ნაკადი მოჰყვა. 

obieqtivi, Ramis studia, 15 seqtemberi 

 

jondi baRaTuria, ქართული დასი, ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია: „ჩვენ რომ 
მოვინდომოთ, მაგალითად, ხოფაში ან ტრაპზონში ან სამსუნში ან რომელიმე ქალაქში 
ქრისტიანობის მართლმადიდებლური სასულიერო სემინარიის გახსნა, ამას 
თურქეთის ხელისუფლება დაუშვებს?.. ამას მოჰყვა საუბარი კიდევ აზიზეას მეჩეთის, 
მედრესი უნდა იყოს იმისი, ეს არის პლუს სასწავლებელი ცენტრი. როგორ ყალიბდება 
ტერორიზმი? ტერორიზმი ხო იდეოლოგიაა?.. მოზარდების გონება, როცა მათი 
ფსიქიკა, მათი გონება არ არის ჩამოყალიბებული, მათი გონების რაღაცა 
ფანატიზმისკენ მიდრეკა, რაღაცაში დარწმუნება და მერე მათი გამოყენება, როგორც 
საზარბაზნე ხორცი.“ 
http://www.myvideo.ge/?video_id=2411460 
 

alia, 16 seqtemberi  

 

elizbar javeliZe, სახალხო კრება: „მედრესე რომ ააშენეს, ვინმეს ჰკითეს? 
ნებართვა აიღეს სახელმწიფოსგან? მიმართეს უწმინდესს? არა როგორც უნდა ისე 
აშენებენ ასე „უპრაგუნოდ“ თუ გააგრძელებენ შენებას, ყველა უნდა დაინგრეს... 
ჩვენ მეჩეთებს არ ვუტევთ, მაგრამ საკმარისია უკვე. ჩვენ ვიცავთ ჩვენ სარწმუნოებას, 
ყოველ 10 ნაბიჯზე მეჩეთია, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ სალოცავები 
სჭირდებათ, იმას ნიშნავს, რომ ამით ჩვენი ქრისტიანობის, განდევნა უნდათ. შეხედეთ 
ეკრანს, ვერც ერთ არხს ვერ ნახავთ, სადაც თურქული სერიალი არ გადის. ეს რას 
ნიშნავს?.. 
 
თუ არ აღვუდექით მათ (თურქულ სერიალებს), თურქები რას კარგავენ?..  
სწორედ რელიგიითა და კულტურით ხდება ტერიტორიების დაკარგვა.“ 

rezonansi, 15 seqtemberi 

 

sulxan evgeniZe, ქობულეთის გამგებელი: „მაგრამ ეს ხალხი თავად მუსლიმების 
განცხადებამ გააღიზიანა თავის დროზე. ეუბნებოდნენ - მინარეთი უნდა ავაშენოთო. 
სინამდვილეში მინარეთის აშენება არ იგეგმებოდა... 
 
ადგილობრივ ქრისტიანებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, მაგრამ მუსლიმებმა 
თქვეს, რომ ეს ჩვენი მხრიდან არ ხდება და ჩვენთვისაც უცნობი ადამიანები აკეთებენ 
ამასო... მე ყველა რწმენას პატივს ვცემ, მაგრამ მოსახლეობის აზრიც ძალიან 
მნიშვნელოვანია.“ 

interpresniusi, 15 seqtemberi  

 

nodar WeiSvili,  ქობულეთის მკვიდრი: "ვსვამ კითხვას - ყურანს რომ კარგად 
შეისწავლის, იმას ქართული აზროვნება ექნება?.. სასწავლებლის ფუნქციონირებაში 
უცხო ქვეყნის ფული არ უნდა იყოს ჩადებული". 
http://bit.ly/1xVtGRp 

religiuri Seuwynareblobis faqti qobuleTSi  
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გაგრძელება გვ. 3 

jondi baRaTuria, 

ქართული დასი, 
ბურჯანაძე-ერთიანი 
ოპოზიცია: “ამას მოჰყვა 
საუბარი კიდევ აზიზეას 
მეჩეთის, მედრესი უნდა 
იყოს იმისი, ეს არის პლუს 
სასწავლებელი ცენტრი. 
როგორ ყალიბდება 
ტერორიზმი? ტერორიზმი 
ხო იდეოლოგიაა?.. 
მოზარდების გონება, როცა 
მათი ფსიქიკა, მათი გონება 
არ არის ჩამოყალიბებული, 
მათი გონების რაღაცა 
ფანატიზმისკენ მიდრეკა, 
რაღაცაში დარწმუნება და 
მერე მათი გამოყენება, 
როგორც საზარბაზნე 
ხორცი.“ 

http://www.myvideo.ge/?video_id=2411460�
http://bit.ly/1xVtGRp�


imedis qronika, 16 seqtemberi  

 

samuli koplataZe: „ჩვენ ვართ ქრისტიანული სახელმწიფო და ვცდილობთ, ეს 
ქრისტიანობა ჩვენთან იყოს განმტკიცებული.” 
http://www.myvideo.ge/?video_id=2412085 
 

sazogadoebrivi mauwyebeli, moambe, 15 seqtemberi  

qobuleTis mkvidri: „ჩვენი თავდადებული მეფეები, რისთვის დებდნენ თავს 
იცი? მართლმადიდებლობისთვის დებდნენ...“ 

qobuleTis mkvidri (muslimi): „მეც ქართველი ვარ...“ 
 
qobuleTis mkvidri: „არა ხარ ქართველი! შენ რომ ქართველი იყო, ლოცვებს არ 
ასწავლი...“ 
 
Temur TxilaSvili, ქობულეთის მკვიდრი: „ქრისტიანული ჯვარი აგერ იდგეს 
და ჯამე აქ იდგეს, ეს არის ჩვენი კუთხის და ჩვენი ხალხის შეურაცხყოფა.“ 
 
daviT manjgalaZe, ქობულეთის მკვიდრი: დააწყნარებენ ხელოვნურად 
სიტუაციას. აშენდება ჯამე და ა.შ. ჩვენ ეს არ გვაწყობს, რადგან  სანამ სარეველა 
პატარაა, მანამ უნდა მოვთხაროთ... ქართული ცხოვრების წესში ისტორიულად არ 
იჯდა მუსლიმანობა. ვის გაუგია წარმოშობით ქართველი ყოფილიყოს მუფთი ან 
ყოფილიყოს ხოჯა?!“ 
 
qobuleTis mkvidri: „შენ თავზე მაზიხარ უკვე მე. თურქის პოლიტიკას 
მიტარებ აქ...“ 
 
nana melaZe, ქობულეთის მკვიდრი: „გახსნან ტრიალ მინდორზე, სადაც უნდა იქ, 
ოღონდ არა აქ. ვნება არ დაცხრება აქ. დავიღუპებით ჩვენ, დედები ვართ, 
შვილიშვილები გვყავს, ყველა აგზნებულია.“ 
http://1tv.ge/news-view/76241 
 

rezonansi, 15 seqtemberi  

 
merab baRdavaZe, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: „აჭარაში 
უკვე 600 მედრესეა. მივმართავთ სრულიად საქართველოს, ხელისუფლებას, 
საზოგადო მოღვაწეებს, მწერლებს, პოეტებს, დაგვიდგნენ გვერდში და ერთად 
გავაკონტროლოთ ის თანხები, რომლებიც მეზობელი ქვეყნებიდან საქართველოში 
შემოდის და რომელიც არ ვიცით, რა მიზანს ემსახურება.“ 
 
kviris qronika, 15-21 seqtemberi  

 
Tamaz bakuraZe, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: „ეს 
არასამთავრობოები, რომ აწივლდნენ, არიქა, რელიგიური დაპირისპირებააო, ვინმე 
თუ დაინტერესდა, რატომ  იზრდება ე.წ. პანსიონების რიცხვი? რატომ ხდება ასეთი  

religiuri Seuwynareblobis faqti qobuleTSi 

გაგრძელება გვ. 4 

გვ. 3 

აქცია მუსლიმთა 
სასულიერო პანსიონთან 
ქობულთში 

http://www.myvideo.ge/?video_id=2412085�
http://1tv.ge/news-view/76241�


სასწავლებლების დაფინანსება თურქეთის მხრიდან? თურმე ვინმე მუსტაფა 
დაინტერესებულია იმით, რომ ქობულეთში მუსლიმანურმა მრევლმა მიიღოს სწავლა-
განათლება... თურქები სარგებლობენ იმით, რომ ძალიან ბევრ ოჯახს უჭირს, ძალიან 
ბევრს არა აქვს საშუალება, ასწავლოს შვილებს, სწორედ ამას სთავაზობს თურქეთი და 
ასე ვკარგავთ მომავალ თაობას.“ 
 
GEWORLD.GE,  18 seqtemberi  

 
avTandil ungiaZe, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი: „ქობულეთში 
მომხდარ ინცინდენტს პირდაპირ შეიძლება პროვოკაცია ვუწოდოთ. ამაზე 
მეტყველებს თუნდაც ის, რომ ეს ფაქტი საეჭვოდ დაემთხვა თურქეთის რელიგიური 
ლიდერის ვიზიტს საქართველოში. საერთოდ ასეთი ვიზიტების დროს ხდება ხოლმე 
მსგავსი საკითხების გამწვავება და მე ვფიქრობ, რომ ეს შემთხვევითი არ არის. ამის 
უკან დგანან გარკვეული ძალები და მათ აქვთ კონკრეტული ამოცანა, რომელიც 
მიზნად ისახავს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის დისკრედიტებას, მის 
საბოლოოდ განადგურებას.“ 
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171 
 
alia, 17 seqtemberi 

 

niuposti: „ადგილობრივები ამბობენ, რომ მუსლიმანთა სასწავლებლის გახსნით 
თუქეთი აჭარის შეფარულ ექსპანსიას ეწევა და რეალურად შენობაში არა პანსიონი, 
არამედ მედრესე იხსნება, სადაც ბავშვებს რელიგიურ ლიდერებად მოამზადებენ.“  
 
obieqtivi, Ramis studia, 15 seqtemberi 

 

nino ratiSvili, წამყვანი: „ეს არის ექსპანსია და ამას მეგობრობას ნუ 
ვუწოდებთ, იმიტომ, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ იცით, რა - ისინი ჩვენი 
მეგობრები არიან,  არ არის ესე, იმიტომ, რომ მეგობრობა არის ორმხრივი.“ 
http://www.myvideo.ge/?video_id=2411471 

 

religiuri Seuwynareblobis faqti qobuleTSi 
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religiuri niSniT diskriminacia 

GEWORLD.GE,  18 seqtemberi  

 

jaba Jvania, ჟურნალისტი: „უფლებადამცველები ხშირად აცხადებენ ხოლმე, რომ 
აჭარის მუსლიმანური მოსახლეობა განიცდის დისკრიმინაციას, 
თუმცა ქრისტიანი ქართველების დისკრიმინაციაზე არავინ საუბრობს...  
 
avTandil ungiaZe, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი: "პირველი [შიდა 
პრობლემა] აშკარად იკვეთება ისლამიზაციის სახით, რაც გამოიხატება მეჩეთების 
მომრავლებაში, ხოლო მეორე, - გლობალური პრობლემა ჩანს უკვე მსოფლიო 
მასშტაბით. ანუ, ფაქტობრივად აქ სახეზეა რელიგიური ექსპანსია და საინტერესოა, ვინ 
ახორციელებს ამას. დღეს ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ამის უკან დგას თურქეთი.” 
 
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171 

nino ratiSvili, 

წამყვანი: „ეს არის 
ექსპანსია და ამას 
მეგობრობას ნუ 
ვუწოდებთ, იმიტომ, რომ 
როდესაც ჩვენ ვამბობთ, 
რომ იცით, რა - ისინი 
ჩვენი მეგობრები არიან,  
არ არის ესე, იმიტომ, რომ 
მეგობრობა არის 
ორმხრივი.“ 

http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171�
http://www.myvideo.ge/?video_id=2411471�
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171�


reportiori,  

15 seqtemberi  

 

irma inaSvili, 

პატრიოტთა ალიანსი: 
"[გიორგი ბარამიძე] 
თურქებისათვის აჭარის 
მიყიდვის სამარცხვინო 
და მზაკვრულ საქმეში  
ჩაერთო". 
http://www.reportiori.ge/?
menuid=3&id=38516 
 
 
asaval-dasavali,  

15-21 seqtemberi  

 

Teimuraz SaSia-

vili, ბურჯანაძე -
ერთიანი ოპოზიაცია: 
„თქვენ გავიწყდებათ, რომ 
თურქეთის ტერიტორიის 
ძალიან მნიშვნელოვანი 
ნაწილი საქართველოს 
ისტორიული მიწა-წყალია 
და ეს თითოეულმა 
თურქმა ძალიან კარგად 
იცის... თურქეთმა 
„დისკრიმინაციული 
კანონი“ მიიღო და 
სახლმწიფოში 90 დღეზე 
მეტ ხანს დარჩენის 
უფლება აუკრძალა 
ყველას, ვინც არ მუშაობს 
სასტუმროში, 
სასადილოში, ან არ 
უვლის მოხუცს და ა.შ. 
ამაზე დიდი შეურაცხყოფა 
ჩვენ ვინ მოგვაყენა? ანუ 
მხოლოდ იმ ქართველს 
შეუძლია დარჩეს 
თურქეთში 90 დღეზე 
მეტხანს, ვინც 

ფაქტობრივად, მონურ 
შრომას ეწევა". 
 
 
GEWORLD.GE,  18 
seqtemberi  

 
avTandil ungiaZe, 

მართლმადიდებელ 
მშობელთა კავშირი: 
"აჭარის მუსულმანური 
მოსახლეობის ნაწილი 
არის თურქეთის 
პოლიტიკის გამტარებელი 
საქართველოში. გარდა 
ამისა, საქართველოს 
ხელისუფლებაში არიან 
გარკვეული ძალები, 
რომლებიც ხელს უწყობენ 
ამ პროცესს. ეს არის 
რესპუბლიკური პარტია, 
რომელიც აგრძელებს 
ნაციონალური მოძრაობის 
მიერ დაწყებულ 
ანტიეროვნულ 
პოლიტიკას და 
მიზანმიმართულად 
ანგრევს, აკნინებს 
ყველაფერ ქართულს... 
 
აჭარის მუსულმანურ 
მოსახლეობას რაც შეეხება, 
რომ გამოდიან და იძახიან, 
ჩვენც ქართველები ვართ, 
თქვენი ძმები ვართო, რის 
ქართველები არიან ეს 
ადამიანები, როცა 
პირდაპირ თურქეთის 
ექსპანსიურ პოლიტიკას 
ატარებენ?!" 
http://www.geworld.ge/View.php?
ArtId=6171 
 

 

 

 

 

asaval-dasavali,  

15-21 seqtemberi  

 

vasil bostaSvili, 

პოეტი:  
ვ _ აი, რომ გვრყვნიან 
თურქნი და სპარსნი!... 
ი - არებიან ჯოგნი 
მშიერთა...“ 
 
kviris qronika, 15-21 

seqtemberi  

 

levan javaxiSvili, 
ჟურნალისტი: „რაც არ 
უნდა კეთილი მეზობელი 
ვეძახოთ თურქეთს, 
იქაური პოლიტიკოსები, 
სხვა გავლენიანი 
ადამიანები, მედია ღიად 
აცხადებენ, რომ 
საქართველოსგან აჭარის 
მოწყვეტა და მისი 
თურქეთთან შეერთება, 
მხოლოდ დროის საქმეა. 
ამ მიმართულებით 
თურქეთის ხელისუფლება 
დიდი ხანია მუშაობს და 
ამ პროცესს ხელს 
„ნაცმოძრაობა“ ძალიან 
უწყობდა. სწორედ 
„ნაცმოძრაობის“ 
მმართველობისას და 
უშუალოდ, მიხეილ 
სააკაშვილის წყალობით, 
22 ათას თურქს მიენიჭა 
საქართველოს 
მოქალაქეობა, აჭარაში კი 
თურქეთის პოლიტიკური, 
რელიგიური და 
ფინანსური გავლენა, რომ 
იზრდება, ამას ყველა 
ხედავს." 

Turqofobia 

გვ. 5 

avTandil ungiaZe, 

მართლმადიდებელ 
მშობელთა კავშირი: 
“აჭარის მუსულმანურ 
მოსახლეობას რაც 
შეეხება, რომ გამოდიან 
და იძახიან, ჩვენც 
ქართველები ვართ, 
თქვენი ძმები ვართო, რის 
ქართველები არიან ეს 
ადამიანები, როცა 
პირდაპირ თურქეთის 
ექსპანსიურ პოლიტიკას 
ატარებენ?!" 

http://www.reportiori.ge/?menuid=3&id=38516�
http://www.reportiori.ge/?menuid=3&id=38516�
http://www.reportiori.ge/?menuid=3&id=38516�
http://www.reportiori.ge/?menuid=3&id=38516�
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171�
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171�
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171�
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171�


asaval-dasavali, 15-21 seqtemberi  

 

Temur SaSiaSvili, ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია: „დიახ წააგო (პოლიტიკური 
თამაში ბიძინა ივანიშვილმა), რადგან ბიძინა ივანიშვილის პარლამენტი, მეტი თუ არა, 
90 პროცენტი დაკომპლექტებულია ამერიკული პოლიტიკური წრეების მონებით!.. 
დებილებად რომ არ გამოეცხადებინა მარგველშვილს ქართველები, მაშინ 
ამერიკელები პრეზიდენტად არ დაგვისვამდნენ!..  
მათ პირდაპირ შეკვეთა აქვთ მიღებული, რომ საქართველოში მართლმადიდებლობის  
ავტორიტეტი უნდა დამთავრდეს!.. მე შეიძლება ძალიან ბევრი დავკარგე, თავის 
დროზე ამერიკელების წინადადებას რომ არ დავთანხმდი, მაგრამ ასე ჯობდა, რადგან 
დამწვარა ყველა სკამი, თუ პატრიარქს, საქართველოსა და მართლმდაიდებლობას 
უნდა ვაგინო!  
ვინც ეს გააკეთა, ვინც სატანას შეეკრა, დღეს ყველანი თანამდებობაზე არიან!“ 
 
GEWORLD.GE,  18 seqtemberi  

 

nana devdariani,  ყოფილი სახალხო დამცველი: „დღესაც დასავლეთს დიდად არ 
ადარდებს, მაგალითად, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა;  
გეოპოლიტიკური ამბიციების განსახორციელებლად რა მოსატანია ან სომხების, ან 
აზერბაიჯანელების, ან ქართველების სისხლი ან ტერიტორიული მთლიანობა...  
დღეს მსოფლიოში ერთადერთი წითელი არმიაა - ნატოს სახით, რომელიც ყველგან 
შედის, სადაც ბუნებრივი რესურსები ეგულება... 
როცა რუსეთს ამუნათებენ, ივიწყებენ, რომ ზუსტად იმ პერიოდში ევროპიდან 
ჩასახლებულმა “დემოკრატიზატორებმა” დღევანდელი შტატების ძირძველი 
მოსახლეობა საკუთარი მიწიდან აყარა და თითქმის სრულად გაანადგურა."  
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6156 
 
asaval-dasavali, 15-21 seqtemberi  

 

vladimer xomeriki,  „რუს და ქართველ ხალხთა ერთობის ფონდი“: „თურმე, 
ამერიკელებს მკაცრად გაუფრთხილებიათ [სააკაშვილი] - „არავითარი მოლაპარაკება 
და ურთიერთობა რუსეთთან, არავითარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა!“ 
 
asaval-dasavali, 15-21 seqtemberi  

 

nana devdariani, ყოფილი სახალხო დამცველი: „შევხედოთ დღევანდელ 
ლიბერალურ სამყაროში რა დგას დღის წესრიგში - ერთსქესიანთა ქორწინება და 
ერთსქესიანთა ოჯახებისთვის ბავშვის აყვანის უფლების დაკანონება!.. 
ერთია, როდესაც ემხრობა ქალისა და მამაკაცის ღვთივბოძებული 
თანასწორუფლებიანობას (ეს ქართველებმა ჯერ კიდევ თამარ მეფის დროს იცოდნენ _ 
ევროპელებზე გაცილებით ადრე!) და აბსოლიტურად სხვა რამ არის, როდესაც 
ერთსქესიანი ქორწინების უფლებისთვის იბრძვი!.. 
საქართველოს პოლიტიკური ელიტისა და ქართველი ხალხის ინტერესები 
დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან! ისინი დასავლეთს ემორჩილებიან 
უსიტყვოდ, ქართველ ხალხს კი ამ დასავლეთს ისევ რუსეთი ურჩევნია!“ 

 

antidasavluri ganwyobebi 

MDF & GDI                                                 ara fobias !   # 26                                               გვ. 6 

გაგრძელება გვ. 7 

nana devdariani,  
ყოფილი სახალხო 
დამცველი: „დღესაც 
დასავლეთს დიდად არ 
ადარდებს, მაგალითად,
 უკრაინის ტერიტორიუ
ლი მთლიანობა;  
გეოპოლიტიკური 
ამბიციების 
განსახორციელებლად 
რა მოსატანია ან 
სომხების, ან 
აზერბაიჯანელების, ან 
ქართველების სისხლი 
ან ტერიტორიული 
მთლიანობა.” 

http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6156�


 
antidasavluri ganwyobebi 

GEWORLD.GE,  18 seqtemberi  

 

avTandil ungiaZe, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი: „ამერიკის 
შეერთებული შტატები ვითომ შეშფოთებულია იმით, რომ ისლამისტი 
ფუნდამენტალისტები ხოცავენ მშვიდობიან მოსახლეობას, რის გამოც ომი 
გამოუცხადა მათ, ამ დროს საქართველოში ხელს უწყობს ისლამის გავრცელებას... ეს 
არის მართლმადიდებლობისა და ეროვნული ცნობიერების წინააღმდეგ მიმართული 
ქმედება... 
ავიღოთ თუნდაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, რომელშიც 
აღნიშნულია, რომ ვაშინგტონს აშფოთებს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალუი 
მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული, პრივილეგირებული მდგომარეობა 
სხვა რელიგიურ კონფესიებთან მიმართებაში... 
დემონიზებულ მსოფლიოს აშფოთებს ის, რომ მართლმადიდებლობა არსებობს და 
ყველაფერს აკეთებენ, რათა იგი გაქრეს, დაკნინდეს ადამიანების ცნობიერებაში... 
მიმაჩნია და ეს არა მარტო ჩემი აზრია, ასეთი დაუფიქრებელი ლტოლვა 
ევროკავშირისკენ ან იგივე ნატოსკენ არის უგუნური ქმედება. ამას რუსეთი არ 
დაუშვებს და ფაქტობრივად საქართველო იქნება მუდმივი დაპირისპირების არეალი. 
ეს აწყობს ამერიკას, იმიტომ რომ მის ინტერესებშია მართვადი ქაოსი. აგერ შეხედეთ 
რა ხდება უკრაინაში... ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ დღესდღეობით 
ამერიკისთვის საშველია ომი.“ 
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171 
 

GEWORLD.GE,  18 seqtemberi  

 

givi somxiSvili, მწერალი: „გაევროპელება მთლად იოლი საქმე ნუ გვგონია, 
ჯერ იმ მდინარეში ფეხი რომ ჩაგაყოფინონ, ანტიდისკრიმინაციული კანონი უნდა 
მიიღო. ასეთი უცოდველი კრავის სახელით არის შენიღბული ეს სატანის ძღვენი... 
მაგრამ ანტიდისკრიმინაციური კანონის მიღებით უკვე თავი ავხადეთ ამ პანდორას 
სკივრს, რომლიდანაც უკვე ერთსქესიანთა ქორწინება ემზადება ამოსაფრენად, შემდეგ
ში კი ინცესტი გაისწორებს ფრთებს, ეს უმაღლესი დონის გარყვნილება, რომელსაც 
საქონელი, მხეცი და ნადირი არ კადრულობს... 
 
ასე ცივილიზებულად, თურმე, ამერიკელთა სტრატეგიული პარტნიორები ვართ და 
უპატრონობით დაბნეული დეკეულივით მივდევთ ამერიკა-ნატოს ფორანს, რომელთა 
ნაკვალევზე გმინავს გაპუტული ლივია, ბორგავენ სისხლშეუშრობი ერაყი, ავღანეთი, 
სირია და ახლა მათ მიერ აწეწილი უკრაინა.“ 
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6170 
 
asaval-dasavali, 15-21 seqtemberi  

 

hamlet WipaSvili, პოლიტოლოგი: „რა მოგვიტანა ნატო-ნატო-ს გამუდმებულმა 
ყვირილმა - დაგვაკარგვინა საქართველოს ისედაც მცირე ტერიტორიის 20 პროცენტი; 
გადაგვკიდა მეზობელი ბირთვული სახელმწიფო; დაგვიხოცა მეომრები ერაყსა და 
ავღანეთში; საქართველო გადააქცია ნატო-ს კარზე ატუზულ ქვეყანად, რომლის 
დანახვაც ნეგატიურ რეაქციას იწვევს ბრიუსელში. “ 

  გვ. 7 

http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6171�
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6170�
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homofobia 

asaval-dasavali,   

15-21 seqtemberi  

 

elizbar diakoniZe, 

დიაკონი: „სანამ 
იერუსალიმის მაცხოვრის 
აღდგომის ტაძრის 
ქრისტეს ღვთაებრივი და 
წმინდა ცეცხლის 
ჩამომტანად, უკაცრავად 
პასუხია და, 
პედერასტობაში 
ეჭვმიტანილი მამუკა 
ახვლედიანი გვეყოლება, 
მანამ არაფერი 
გვეშველება!...“ 
 
kviris qronika, 15-21 

seqtemberi  

 

elizbar javeliZe, 

სახალხო კრება: 
„ყველაფერს გარყვნილს 
გვტენიან ცხვირში. 
„ლგბტ“ ადამიანების 
„პარადების“ არ იყოს." 
 
 
asaval-dasavali,   

15-21 seqtemberi  

 

dito CubiniZe, 

ჟურნალისტი: „როგორც 
დიდი გერმანელი  

მხატვრის _ ლუკას 
კრანახის „მაჭანკალი“ 
ჰგავს მიხეილ 
სააკაშვილის „ქათმების“ 
ბრიგადირს _ ანჟელა 
მაზმანიანს [გიორგი 
მაზმანიანი], ზუსტად ისე 
ჩამოჰგავს გიორგი 
ზაქიჭამიას გიორგი 
გრანტიჭამია, ანუ 
მარგველაშვილი!... 
თუ ზაქიჭამია ვიღაცისგან 
რაღაცას ითხოვდა, 
გრანტიჭამიას ვიღაცები 
რაღაცას სთხოვენ და 
მისგან კატეგორიულად 
მოითხოვენ: ...ქართველი 
ერი დებილად კი არა 
კონჩიტად 
გამოაცხადოს!...“ 
 
 
 
kviris qronika, 15-21 

seqtemberi  

 

giorgi jiqiSvili, 

ჟურნალისტი: „მოკლედ, 
ამ „ქათმების 
ატამანს“ [ირაკლი 
ვაჭარიძე] თუ 
დავუჯერებთ,  

თითოეული 
მართლმადიდებელი 
მოძალადე, „კაგებეს“ 
აგენტი და სამშობლოს 
მტრები ვყოფილვართ... 
ვაჭარაძინაირი ქათმები 
ამას სიტყვით აკეთებენ 
(ვინაიდან სხვა არაფრის 
თავი არ აქვთ), ხოლო 
სააკაშვილი -
ბოკერიასნაირი 
პოლიტიკური ქათმები 
საქმით ცდილობენ 
არევას... 
ამიტომ ეშლებათ ნერვები 
ამ სისხლისმსმელ 
კრიმინალებს და ამიტომ 
აკრიახებენ ვაჭარაძისნაირ 
ჭროლა ქათმებსაც, თორემ 
სინამდვილეში სულ 
ფეხებზე კიდიათ 
ისლამიც, მუსლიმანებიც 
და მათი უფლებებიც?!“ 

genderuli stereotipebi 

praimtaimi, 15 seqtemberi  

 

Tamar gongaZe, ჟურნალისტი: „მარაო“ ქალბატონებზე გათვლილი არხია, თუმცა 
არხის ხელმძღვანელი არ გამორიცხავს, რომ სუსტი სქესის მაყურებელთა სიას 
მამაკაცებიც შეუერთდებიან.“ 
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