
17-23 ნოემბრის პერიოდში შემდეგი 
ტენდენციები გამოიკვეთა: 
 
 სიძულვილის ენა ტრადიციულად 

ნაციონალური მოძრაობის 
წინააღმდეგ იყო მიმართული; 

 
 კვლავ სახეზე იყო თურქოფობიული 

განწყობები; რელიგიური ნიშნით 
დისკრიმინაცია გამოხატული იყო 
იეჰოვას მოწმეთა, სომხების და 
ევანგელისტების, კვაკერების 
მიმართ, რომლებიც სექტანტებად 
იყვნენ მოხსენიებულნი; 

 
 გაზეთმა "რეზონანსმა" 

დაუსაბუთებლად დაუკავშირა 
იეჰოვას მოწმეთა რუსთაველის 

პროსპექტზე ყოფნა 15 ნოემბრის 
ნაციონალური მოძრაობის აქციას; 

 
 ჰომოფობიურ განცხადებებს მედია-

კავშირ "ობიექტივის" წამყვანი, 
გაზეთი "კვირის ქრონიკის" 
ჟურნალისტი და სხვა 
რესპონდენტები ახდენდნენ; 

 
 სახეზე იყო ასევე გენდერული 

იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაცია 
და სტერეოტიპები; 

 
 ანტიდასავლურ განწყობებს 

პოლიტიკოსებთან ერთად 
სასულიერო პირები და მედია 
საშუალებები გამოხატავდნენ. 

monitoringis mTavari mignebebi # 35, 17-23 noemberi 

Sinaarsi religiaTa sabWom MDF tolerantobis qomagad daasaxela 

17 ნოემბერს ტოლერანტობის საერთაშო-
რისო დღისადმი მიძღვნილ ტრადიციულ 
ღონისძიებაზე სახალხო დამცველთან 
არსებულმა რელიგიათა და ეროვნულ უმ-
ცირესობათა საბჭოებმა წლის ტოლერან-
ტობის ქომაგები დააჯილდოვეს. 
 
რელიგიათა საბჭომ საქართველოში ტოლ-
ერანტობის კულტურის განვითარებაში 
შეტანილი წვლილისათვის ტოლერან-
ტობის ქომაგის წოდება მიანიჭა ქობულეთის მე-5 საჯარო სკოლის დირექტორს, 
ნარგიზ ჯინჭარაძეს, საქართველოს პარლამენტის წევრს, თამარ კორძაიას, მედიის 
განვითარების ფონდს (MDF), ლევან სუთიძის საავტორი გადაცემას „საუბრები 
რელიგიაზე." 

გაგრძელება გვ. 11 

თურქოფობია 2 

ქსენოფობია 3 

რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია 3 

რელიგიური იდენტობის 
დაუსაბუთებელი  დაკავშირება 
პოლიტიკურ  აქტივობასთან 

4 

ჰომოფობია 4 

 გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია 5 

 ანტიდასავლური  განწყობები 6 
 

სიძულვილის ენა 2 



asaval dasavali, 17-23 noemberi 

 

elizbar javeliZe, სახალხო კრება: "სააკაშვილი და მისი ნაცმო არიან 
კანალიზაციის ვირთხები, რომლებსაც ჭირის ვირუსი გადააქვთ! ამ უბედურებას კი 
სასწრაფოდ ჭირდება ამოშანთვა!.. 
 
იმ ზომამდე ვარ მისული, რომ პირადად ავიღებ ხელში ცოცხს  ამ სიბინძურისაგან 
საქართველოს გასაწმენდად!“ 
 
asaval dasavali, 17-23 noemberi 

 

leliko jafariZe,  მომღერალი: „ესენი არიან მატლები, რომლებიც უნდა 
გასრისო, ვიდრე ქვეყანას შეჭამენ. მე მივმართავ ხალხს პირდაპირ, სადაც დაიჭერენ 
რომელიმე ნაციონალს, იქვე დააჭირონ ფეხი და გასრისონ, როგორც მატლი, 
სხვანაირად ამათი მოცილება არ იქნება!“ 

საერთო მუსლიმანური ნატოს შექმნა. 
სააკაშვილისა და ერდოღანის 
თანამშრომლობის შედეგად კი ის 
მივიღეთ, რომ თურქეთის 65 ათასი 
მოქალაქე საქართველოს მოქალაქეცაა, 
ხოლო 2009 წლის შემდეგ დაიწყო 
სერიოზული რელიგიური ექსპანსია. ის, 
რაც ხდება საქართველოში, 
უპირველესად, საქართველოს 
ხელისუფლების დანაშაულია.  
 
საქართველოში დღეს რელიგიური და 
კულტურული ექსპანსია მიმდინარეობს. 
ყოველ არხზე ყოველდღე თურქული 
სერიალები გადის და დარწმუნებული 
ვარ, ეს თურქული სერიალები “25-ე 
კადრის” პრინციპითაა აგებული. წელს 
ასეთი შემთხვევა მოხდა: ლანჩხუთის 
რაიონში, ეკლესიაში, ქალბატონი 
აღსარებას ამბობდა და მან მამაოს 
უთხრა, - ალაჰმა დაგლოცოს, მამაოო.“ 
http://geworld.ge/View.php?ArtId=6321 

 

obieqtivi, Ramis studia,  

18 noemberi 

 
daviT 

Tarxan-

mouravi, 

პატრიოტთა 
ალიანსი: „აქეთ 
ვიძახით ჩვენი 
მეგობარია 
თურქეთი, 
ჩვენი 
მეგობარია თურქეთი. თურქეთი ხედავს 
ქურთებს როგორ კლავენ ხალიფატის 
მეომრები და თურქეთში მცხოვრები 
ქურთები ეხვეწებიან გადაგვიშვი იქით, 
იმ ჩვენ ქურთ ძმებს მივეხმაროთო და არ 
უშვებს. და ვინმეს ჰგონია, რომ ჩვენ რამე 
უკეთესად მოგვექცევა?“ 
http://www.myvideo.ge/?video_id=2458376  
 
 
Geworld.ge, 20 noemberi 
 
Tamaz imnaiSvili, 

საქართველოს გენერალთა კლუბის ანალი
ტიკური ცენტრი: „ერდოღანის იდეაა, 

 siZulvilis ena 
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Turqofobia 

http://geworld.ge/View.php?ArtId=6321�
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asaval dasavali, 17-23 noemberi 

 

jaba eqimi: „ის, რაც დღეს 
საქართველოში ხდება, არის 
ეკოლოგიური კატასტროფა. სწორედ 
ამიტამაა პირველ ადგილზე სიმსივნით 
სიკვდილიანობა. სხვათაშორის, სააფრთხე 
ბაზარშიც დიდია. სომხებმა ისწავლეს 
ვირეშმაკობა და ატომურ 
ელექტროსადგურთან მოყვანილ 
ბოსტნეულს გვაჭმევენ.“ 

kavkasia, speqtri, 19 noemberi 

 

zurab bigvava, ფსიქოლოგი: „ჩინეთი 
გააწითლა [სტალინმა] და ეხლა ჩინეთი 
გააყვითლებს დიდ მსოფლიოს. ესეთი 
პროგნოზი გააკეთა ჯერ კიდევ 
ბისმარკმა: „внимание, желтая 
опасность!“ (ყურადღება, ყვითელი 
საშიშროება!)“ 
http://www.myvideo.ge/?video_id=2454319 
 

alia, 19 noemberi  

 

Toma cecxlaZe, მღვდელი: „ღმერთმა დაგლოცოს, გიორგი [ტელეკომპანია 
რუსთავი 2-ის გადაცემა "ნიჭერის" მონაწილე გევორქ პეტროსიანი]. ის 10 წელი იმ 
ორგანიზაციის წევრი იყო, რომელსაც ამჟამად იეჰოვას მოწმეები ჰქვია... მან დაინახა 
რა ამ სატანისტური ორგნაიზაციის ნამდვილი სახე, დატოვა ეშმაკის მსახურთა 
ბრუკლინიდან მართული ორგანიზაცია და დღეს მართლმადიდებელია, ქრისტეს 
სისხლსა და ხორცს ზიარებული.“  
 
 
GEWORLD.GE, 19 noemberi 

 

basil mkalaviSvili,  მღვდელი: „სომხებმა გარეგინ მეორე მოიწვიეს 
საქართველოში და, სულ ცოტა, 653 ეკლესია მოითხოვეს, მათ შორის, რამდენიმე 
თბილისში მდებარეც. სექტების უფლებები მართლმადიდებლობას გაუტოლეს და 
მილიონობით ლარით დააფინანსეს, ეკლესია კი მთავრობის ყველა გადაწყვეტილებას 
ეთანხმებოდა. 
 
... ამჟამად გლდანის ტბასთან ევანგელისტები აშენებენ სპორტის სასახლის მსგავს 
რაღაცას... მეტის მოთმენა აღარ შეიძლება! ვაპირებ, შევხვდე შინაგან საქმეთა 
მინისტრს, ბატონ ალექსანდრე ჭიკაიძეს ან მის მოადგილეს, რათა გადავცე სია იმ 
ადგილებისა, სადაც ეს სექტები იკრიბებიან." 
http://geworld.ge/View.php?ArtId=6312 
 
 

asaval dasavali, 17-23 noemberi  

 

nikoloz mJavanaZe, უფლებადამცველთა გაერთიანება: "თუ საკონსტიტუციო 
სასამართლომ „კვაკერების“ (ამერიკული ორგანიზაცია) სარჩელი წარმოებაში მიიღო 
და დააკმაყოფილა, საქართველოს სამოციქულო ეკლესია დაიღუპება, რადგან 20-
პროცენტიან დაბეგვრას საპატრიარქო ვერ გაუძლებს და იმ სექტებთან შედარებით, 
რომლებსაც გრანტის სახით ათეული მილიონობით დოლარი შემოსდით 
უცხოეთიდან, საქართველოს სამოციქულო ეკლესია აღმოჩნდება 
დაკნინებულ დამცირებულ მდგომარეობაში.“ 
 

qsenofobia 

religiuri niSniT diskriminacia 

გაგრძელება გვ. 4 

გვ. 3 

http://www.myvideo.ge/?video_id=2454319�
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obieqtivi, Ramis studia,  

19 noemberi  

 

bondo mZinaraSvili, წამყვანი: 
„ორუელის ...  „ცხოველების ფერმაში“ 
არის, რომ ყველა თანასწორია და 
ზოგიერთი უფრო თანასწორია. ისე 
გამოდის, რომ ჩვენ ყველანი ვართ 
თანასწორები  და ეს ელგებეტეები არიან 
უფრო თანასწორები. ეს მიდგომა არ არის 
სწორი... ადამიანი [საბი] მოკლეს, რა 
შუაშია, ვინ მოკლეს? რა შუაშია მისი 
ორიენტაცია...? თვითონ ამახვილებენ 
ყურადღებას, იმიტომ რომ ორუელის 
„ცხოველების ფერმასავით“ ისინი 
თავიანთ თავს თვლიან უფრო 
თანასწორებად“... 
 
telemayurebeli: ეს მიდგომაც არ 
არის მთლად სწორი იმიტომ, რომ ესენი 
ჩვენს ირგვლივ სულიერ ატმოსფეროს 
აბინძურებენ. 
 

bondo mZinaraSvili, წამყვანი: 
...თქვენ როგორ ფიქრობთ, 
ყოველდღიურად რამდენი ადამიანი 
აფუჭებს ჰაერს? ვისაც, ვთქვათ, 
მეტეორიზმი სჭირს. იმის გამო, რომ ჰაერი 
დაბინძურებულია, ხალხი ქუჩაში ვეღარ 
გამოდის? სწორედ ესე არიან ისინიც, 
ძალიან ცოტა არიან საიმისოდ, რომ ჰაერი 
დააბინძურონ... 
ნახეთ ასი ათასი მოწამის თავის კვეთის 
ადგილას პატრიარქმა რომ წირვა ჩაატარა 
რამდენი ხალხი გამოვიდა მეტეხის 
ხიდზე? ეგენი რამდენი არიან განა, რომ ამ 
ხალხს აჯობონ? მორწმუნე 
მართლმადიდებლებს?“ 
http://www.myvideo.ge/?video_id=2460580 
 

asaval dasavali, 17-23 noemberi  

 

nikoloz mJavanaZe, უფლებადამ-
ცველთა გაერთიანება:  „საკმარისია 
იეღოველს ან რომელიმე პედერასტს ფეხი 
 

asaval dasavali, 17-23 noemberi  

 

dito CubiniZe, ჟურნალისტი: „ირაკლი ღარიბაშვილო,... თქვენ გებრძვით 
იეღოველების ქვასროლია შპიონი - გიგა ბოკერია და მისი ბნელით მოსილი 
მოციქული - ლევან ასრაწიან-რამიშვილი თავიანთი „ტაბულებით“, „რუსთავი-2“-
ებითა და ზონდერებით"... 

homofobia 

religiuri niSniT diskriminacia  
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გაგრძელება გვ. 5 

religiuri identobis dausabuTebeli dakavSireba politikur 

aqciasTan 

rezonansi, 17 noemberi  

 

რეპორტაჟში, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მიერ 15 ნოემბერს ჩატარებულ 
აქციას ასახავდა,  აქციაზე მცირე  რელიგიური ჯგუფის ყოფნა ცალკე ქვესათაურით 
„გარე მოვაჭრეები და იეღოველები“  იყო გამოყოფილი. ჟურნალისტებმა იეჰოვას 
მოწმეები   პარტიულ აქტივისტებთან დაუსაბუთებლად დააკავშირეს: 
 

salome sariSvili, Tiko osmanova,  ავტორები: „მეტრო 
თავისუფლების მოედანთან „ კი რამდენიმეკაციან ჯგუფს შენიშნავდით. ერთი 
შეხედვით, ჩვეულებრივ აქტივისტებს ჰგავდნენ, თუმცა მათთან გასაუბრების 
შემდგომ გაირკვა, რომ იეჰოვას მოწმეები იყვნენ." 

bondo mZinaraS-

vili, წამყვანი: 
“იმის გამო, რომ 
ჰაერი 
დაბინძურებულია, 
ხალხი ქუჩაში ვეღარ 
გამოდის? სწორედ 
ესე არიან ისინიც 
[ლგბტ პირები], 
ძალიან ცოტა არიან 
საიმისოდ, რომ 
ჰაერი 
დააბინძურონ”... 

http://www.myvideo.ge/?video_id=2460580�


ცუდად გადაუბრუნდეს, რომ იმავე 
სახალხო დამცველსა და ბექა 
მინდიაშვილს ერთი ვაი-უშველებელი 
აქვთ ატეხილი... 
 
ძალიან მწვავედ დგას ტელევიზიის 
საკითხიც -“საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი“ სავსეა ლიბერასტებით - 
ყველგან რატი ამაღლობელი, ლაშა ბუღაძე, 
ერეკლე დეისაძე და მისთანები სხედან. აი, 
მაგალითად 6 ნოემბერს, 6 საატზე 
რუსთაველის თეატრში ბატონმა რეზო 
ამაშუკელმა რომ გრანდიოზული შეკრება 
ჩაატარა, რომელიმე ტელევიზიამ გადასცა? 
იქ შეკრება რომ ჩაეტარებიათ ამ 
ლიბერასტებისა და პედერასტების 
დამცველებს , დამერწმუნეთ პირდაპირ 
ეთერში ჩართავდნენ მთელ 
თავყრილობას.“ 
 
kviris qronika, 17-23 noemberi 

 

giorgi jiqiaSvili, ჟურნალისტი: 
"მის [უჩა ნანუაშვილი] დანიშვნას წინ 

უძღოდა „რესპუბლიკური პარტიის“ 
მიერ ხელდასხმული კანდიდატის, 
თამარ გურჩიანის გარშემო ატეხილი 
ხმაური და ალიაქოთი, რამაც 
იმთავითვე ცხადყო, რომ „ლიბერასტი“ 
“თამარქალის“ ომბუდსმენობას ხალხი 
არ დაუშვებდა... 
 
ბევრი იფიქრეს თუ ცოტა, ბოლოს იმ 
დასკვნამდე მივიდნენ, რომ საქმეს 
შეფარული მედასავლეთე [უჩა 
ნანუაშვილი], ანუ გაუშიფრავი 
„ლიბერასტი“ და იდეოლოგიური 
მესაჯდომე სჭირდებოდა."  
 
praimtaimi, 17 noemberi  

 

Tamar iveri, მომღერალი: „ძნელი 
დასაჯერებელია ქართელის 
მენტალიტეტი გეი აღლუმებს რომ 
შეეგუოს. მედიას სჩვევია ბუზის 
სპილოდ გადაქცევა.“ 

homofobia 

გვ. 5 

გაგრძელება გვ. 6 

genderuli niSniT diskriminacia/stereotipebi 

asaval dasavali, 17-23 noemberi  

 

giorgi gigauri, ჟურნალისტი: "...გადაცემა „ბრავო“, რომელშიც ხალხს 
ელექტროშოკით აწამებენ და რომელიც მიშას „კონჩიტა-სტეფანესა“ და სიბილწის 
განსახიერებას - “ეროვნულ ბოზ“ თინა მახარაძეს მიჰყავთ - „ქართული პროექტი“ 
ყოფილა!“ 
 
alia, 21-24 noemberi  

 

„სწორედ ამ „2 მეტრიანმა ქალმა“ გამოიწვია ქალთა უმრავლესობის გაცეცხლება და 
მწვავე კომენტარები. სქესშეცვლილი კესარიას, წარსულში ბესო აბრამიძეს, ქართველი 
ქალები “ქალობას არ პატიობენ“... 
კომენტარები საიტებსა და სოციალურ ქსელში: 
-ნამდვილად არ გავხარ‐შორენა ქალია!!! 
-2 მეტრა კი ხარ, მაგრამ ქალის რა გითხრა, ბატონო ბესიკ... 
-ვაიმე, ამას მართლა ქალი ჰქონია თავი? 
- ქალი... კარგი იყო. 
-რა არის ეს, კაცი რომ იძახის, ქალი ვარო? რა არსებები არიან?.. 
-ამაზე რატომ იწერება ? ამოდენა ყურადღება აფიშირებაა უკვე და ჟურნალისტების 
ბრალია ეგ... ინტერნეტით ხომ ბავშვებიც სარგებლობენ? და მერე უკვირთ 
გამწარებული ადამიანების, ვინ მოკლა და რატომ მოკლაო.. გეყოთ!!!”  



rezonansi, alia, 19 noemberi  

 

nino burjanaZe, ერთიანი ოპოზიცია: 
„ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს‐ვამბობთ თუ 
არა ჩვენ ილუზორული ნატოს წევრობის 
საფასურად აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს 
პრობლემების მოგვარების შანსზე უარს.“ 
 
asaval dasavali, 17-23 noemberi  

 

elizbar javeliZe, სახალხო კრება: 
„ჩვენ გვიყვარს და გვემშობლიურება 
დანტეს და და ვინჩის, თომას მანისა და 
ვოლტერის ევროპა, მაგრამ ის ევროპა 
მოკვდა!.. 
მე არ მინდა ისეთი ევროპა, რომელშიც 
ზაზა ბურჭულაძე და ერეკლე დეისაძე 
ისწრაფვიან, საკუთარ დედებზე რომ 
ერეგირებენ!“ 
 
obieqtivi, Ramis studia,  

18 noemberi  

 

daviT Tarxan-mouravi, პატრი-
ოტთა ალიანსი: "უკრაინას რა გაუკეთეს 
[ობამას ადმინისტრაციამ]? ახლა მარტო 
იმიტომ, რომ კიევი დაიმორჩილეს და 
დააკარგინეს ორი ნაწილი. ყირიმი ხომ 
დააკარგინეს... ყველაზე ცუდი რა არის, 
რომ მშვენივრად ესმის, რომ ობამას 
ადმინისტრაცია არის აბსოლუტურად 
უგუნური ადმინისტრაცია საფრანგეთს, 
გერმანიას, ისინი არაფერს არ აკეთებენ 

თავის საზიანოდ. ჩვენ საზიანოდ 
ვაკეთებთ მარტო ჩვენ." 
 
GEWORLD.GE, 19 noemberi 

 

basil mkalaviSvili,  მღვდელი: 
„მსოფლიოს ბნელმა, 
ანტიქრისტიანულმა ძალებმა მათთვის 
მიუღებელი მართლმორწმუნე 
პრეზიდენტი გამსახურდია 
სამშობლოდან განდევნეს და 
“მშველელად” შევარდნაძე 
მოგვივლინეს. თავის მხრივ, 
შევარდნაძემ, ამერიკის მიერ 
გაწვრთნილი სააკაშვილი დაგვისვა 
პრეზიდენტად... მან [სააკაშვილმა] 
მართლაც მოახდინა 
ძალაუფლების ერთგვარი მონოპოლიზე
ბა და ქვეყანა წაიყვანა ოკეანის 
გაღმელთა მითითებით. კერძოდ, 
რეგისტრაციაში გაატარა ყველა სექტა, 
რითაც დიდი საფრთხე 
შეუქმნა მართლმადიდებლობას. სააკაშვ
ილი მეორე მამობილის, ჯორჯ 
სოროსის, მითითებითაც მოქმედებდა - 
გავიხსენოთ სოროსის სიტყვები: 
“საქართველოში ექსპერიმენტს 
ვატარებ!”, ამ ბინძურ საქმეში ჩართული 
იყო ამერიკის ელჩიც...  
ეს ის ძალაა, რომლებსაც ეკლესიის 
წინააღმდეგ მართავენ ჯორჯ სოროსი 
და ამერიკის ელჩი... 
 

genderuli niSniT diskriminacia/stereotipebi 
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antidasavluri ganwyobebi 

დასაწყისი გვ. 5 
praimtaimi, 17 noemberi  

 

sofo farcxalaZe, ფარმაცევტი [პარლამენტის წევრის,  დავით საგანელიძის 
მეუღლე]: „ყოველთვის ვთვლიდი, რომ მამაკაცი ქალზე უფროსი უნდა იყოს, რომ 
თავი ძლიერად იგრძნო, მიენდო. კაცი ძლიერი უნდა იყოს.“ 
 
imedi, reaqcia, 21 noemberi   

 

daviT TevzaZe, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი: „თქვენი ჭირიმე ქალებთან არ 
მაკამათო ოღონდაც რა.“ 
http://www.myvideo.ge/?video_id=2456716 

http://www.myvideo.ge/?video_id=2456716�


მათთვის ფასი არ აქვს 
ზნეობას, მორალს, ოჯახის 
სიწმინდეს, შვილების 
პატივისცემას მშობლების 
მიმართ, ურთიერთგაგებას 
ცოლ-ქმარს შორის. ყველა 
უმსგავსობა 
დასავლეთიდან 
მოედინება."  
http://geworld.ge/View.php?
ArtId=6312 
 
 
 
GEWORLD.GE,  
19 noemberi  

 

gulbaaT rcxilaZe, 

ევრაზიის ინსტიტუტი: 
„როდესაც ევროპამ უარი 
თქვა ღმერთზე 
და დაინგრა ფასეულობებ
ი, პირველ პლანზე 
ნაციონალიზმი წამოვიდა..
. 
ვის სჭირდება ეკლესიის 
გავლენის შემცირება, 
კარგად ვიცით - 
ულტრალიბერალურ, 
ამერიკის პოლიტიკის 
უპირობო მხარდამჭერ 
პარტიებს.“ 
http://geworld.ge/View.php?
ArtId=6314 
 

 

asaval dasavali,  

17-23 noemberi  

 

Temur  xaCiSvili, 
შსს-ს ყოფილი მინისტრი: 
„სამწუხაროდ ჩვენ 
ჩავრჩით რუსეთის 
იმპერიასთან 
დაპირისპირების 
რეიგანის დროინდელ 
ეპოქაში და გვავიწყდება, 

რომ მსოფლიოში 
მიმდინარე პროცესებში 
რუსეთის როლი აღარ 
არის აგრესიული, 
განსხვავებით ამერიკის 
პოლიტიკისგან, რის 
დასტურადაც, ავღანეთის, 
სირიის, ლიბანისა და 
ერაყის მაგალითებიც 
საკმარისია. ეს არის 
მართვადი ქაოსი, რასაც 
ეწინააღმდეგება რუსეთი 
და ჩინეთი. გვახსოვდეს - 
ცეცხლმა ახლა უკრაინაში 
გადმოინაცვლა და ჯერი 
საქართველოზეა. ამ 
ცეცხლის დანთებას 
უშლიან ხელს 
ივანიშვილი და 
ღარიბაშვილი!“ 
 
 
 
GEWORLD.GE,  
19 noemberi  

 

giorgi gaCeCilaZe, 

ავტორი: „ალექსანდრე 
ჭაჭიას ვერსია 
გამართლდა - ივანიშვილი 
გადადგა პრემიერის პოსტ
იდან და პარლამენტიც 
ისეთი მივიღეთ, როგორიც 
ამერიკელებს 
სურდათ: ხალხის რჩეულე
ბმა დასავლეთიდან 
თავსმოხვეულ 
ანტიდისკრიმინაციულ 
კანონს ერთხმად დაუჭირე
ს მხარი. 
 
aleqsandre WaWia, 

პოლიტოლოგი: 
„ამერიკელები ჩვენს არმია
ს მხოლოდ იმიტომ 
აფინანსებენ, რომ თავიან
თი ინტერესებისთვის გამ
ოიყენონ მსოფლიოს სხვა

დასხვა 
ცხელ წერტილში, სადაც მ
ათ ცოცხალი ძალა სჭირდ
ებათ... იმ ქვეყნების 
ხელისუფლებასა და 
საზოგადოებას, 
მათ შორის ნატოს წევრები
საც, არ სურთ ამერიკულ 
ავანტიურაში ჩათრევა 
და ისლამური სამყაროს სი
ძულვილისა და აგრესიის 
გამოწვევა. ჩვენ კი, 
მუსლიმანი ხალხებ-
ის გარემოცვაში მყოფნი,  
ჯიუტად მივდივართ ამ 
თვითმკვლელობაზე.“ [არქ
ივიდან] 
http://geworld.ge/View.php?
ArtId=6317 
 
 

 

pirveli, 17 noemberi   

 

koalicia “evra-

ziuli arCevani”: 
„კოალიციის წევრები 
წერილს გადაუგზავნიან 
რუსეთის პრეზიდენტ 
ვლადიმერ 
პუტინს,  სადაც  მიმართავ
ენ თხოვნით, რათა 
მოხდეს ქართული 
მოსახლეობისათვის 
ინფორმაციის მიწოდება 
საქართველოში 
ევრაზიულ ეკონომიკურ 
კავშირთან დაკავშირებით. 
ვინაიდან დასავლეთის 
მიერ მოსყიდული მედია - 
საშუალებები ცდილობენ 
შავ ფერებში წარმოაჩინონ 
ევრაზიული  

 
 

antidasavluri ganwyobebi 
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დასაწყისი გვ. 7 
 
ეკონომიკური კავშირი და 
შეცდომაში შეიყვანონ 
ქართული საზოგადოება". 
http://pia.ge/show_news.php?
id=28228&lang=geo 
 
 
 
reportiori,  

20 noemberi    

 

merab SaTiriSvili, 
მოძრაობა-ახალი 
რეალობისთვის: „კვიციანი 
რომ ევროატლანტიკური 
კურსის მომხრე 
ყოფილიყო და ასე აეწია 
თამასა, არ დაისჯებოდა ამ 
სახით.  მაგრამ მან არ 
აიფარა მსგავსი ნიღაბი და 
ამის გამო ისჯება. 
ემზარ  კვიციანი არ არის 
პროევროპელი, ის 
მიჩნეულია პრორუსად და 
ამის გამო გაიწირა, 
როგორც სახელმწიფო 
დამნაშავე!" 
http://www.reportiori.ge/?
menuid=3&id=45860 
 
 
obieqtivi, Ramis 

studia, 20 noemberi  

 
telemayurebeli: „ეს 
[ემზარ კვიციანის 
პატიმრობაში დატოვება] 
პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებაა, მაგრამ 
ეს ივანიშვილის 
გადაწყვეტილება კი არ 
არის იმდენად, 
რამდენადაც 
გადაწყვეტილება არის 
ნორლანდის, ნორლანდი 
განაგებს საქართველოში 

ყველაფერს". 
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2455029 
 
 
 
GEWORLD.GE, 19 noem-

beri  

 

vasil WiWinaZe, 

დიპლომატი: „არ შეი-
ძლება “ბუტკის”  
გახსნაზეც კი ამერიკის 
ელჩს 
იწვევდე. თუ ამერიკის ელ
ჩის გარეშე ნაბიჯის გადა
დგმა არ შეგვიძლია, მაშინ 
ვაღიაროთ, 
რომ დამოუკიდებლები არ
 ვართ." 
http://www.geworld.ge/View.php?
ArtId=6311 
 
 
 
obieqtivi, Ramis 

studia, 18 noemberi  

 

bondo mZinaraS-

vili, წამყვანი: „რიჩარდ 
ნორლანდმა დღეს 
ინტერპრესნიუსს უთხრა... 
„ჩვენ ვულოცავთ პრემიერ 
მინისტრს შეხვედრას 
ნატოს გენერალურ 
მდივანთან“... ბუნებრივია, 
იმ დროს, როდესაც ერთ-
ერთი წარმატებული 
ნიუსმეიკერია ბატონი 
ნორლანდი და 
ყოველდღიურად ეთერში 
ჩანს, იგი თავს აძლევს 
უფლებას, რომ ამგვარი 
განცხადებები გააკეთოს.“ 
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2458368 
 
 
 
 
 

obieqtivi, Ramis 

studia, 19 noemberi 

  

telemayurebeli: „ეს 
ორი გასაღები [ფარული 
მიყურადების 
კანონპროექტში 
გათვალისწინებული 
სისტემა] შემოგდებულია 
ამერიკიდან და ის ერთი 
დიდი გასაღები ამერიკას 
უდევს ჯიბეში. რომელ ორ 
გასაღებზეა ლაპარაკი? 
 
 
bondo mZinaraS-

vili, წამყვანი: 
შკატულკის, შკატულკის 
გასაღებზეა, თორემ 
ოთახის გასაღები 
ამერიკელებს აქვთ, რა 
თქმა უნდა.  
 
 
telemayurebeli: 

მთავარი გასაღები უდევს 
ამერიკას იმ დიღომში. 5 
ჰექტარი რისთვის 
უნდოდა იმოდენა 
სასახლეები რომ აიშენეს? 
  
... დიღომში დევს ის 
გასაღები და ის ორი 
გასაღები ისე 
შემოგვიგდეს, ძვალს რომ 
შეუგდებენ ძაღლს.“  
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2460599 
 
 

antidasavluri ganwyobebi 
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antidasavluri ganwyobebi 

გვ. 9 

obieqtivi, Ramis studia, 19 noemberi  

 

telemayurebeli: „ერთი რამეა სატირალი მართლა, ნორლანდის პარპაში აქანა. 
ეს ყოვლად ამაზრზენია... რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რუსი დაგვარტყამს იმ 
ჩექმას თუ ამერიკელი...  

bondo mZinaraSvili, წამყვანი: ესენი [არასამთავრობო ორგანიზაციები] არიან 
ფაქტობრივად უცხოეთის სახელმწიფოების დაქირავებული საქართველოში.  

 

telemayurebeli: „ანუ გაკახპებული ქართველები.“ 
 
bondo mZinaraSvili, წამყვანი: არა, ასე უხეშადაც ნუ ვიტყვით. ესენი არიან 
აგენტები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, საქართველოს მოქალაქეები არიან... და 
სწორედ ამიტომაც არის, რომ ატეხილი არიან ესენი, რომ მოსმენების უფლება 
ჩამოართვან სახელმწიფო სამართალდამცავ ორგანოებს და გადასცენ უცხო ქვეყნის 
დაფუძნებულ მობილურ ოპერატორებს."  

http://www.myvideo.ge/?video_id=2460600 
 

 

saqinformi, 17 noemberi  

 

arno xidirbegiSvili, საქინფორმი: „სააკაშვილი მასხარა და ფსიქიკურად 
ღრმად დაავადებული ადამიანია, რომელსაც პერმანენტულად გამოიყვანენ 
ნარკოტიკული კაიფიდან და საკვებად გამოუსადეგარ ჰალსტუხს გაუკეთებენ, 
როგორც კი კავკასიაში კვლავაც სიტუაციის დესტაბილიზირება გახდება საჭირო. 
ანუ მორიგი „მაიდანის“ მოწყობა სომხეთში ან აზერბაიჯანში, ანდა რუსეთისთვის 
ფეხის დადება ჩრდილოთ კავკასიაში დივერსანტებითა და ტერორისტებით, 
რომლებთანაც ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული... 
 
რფ-ის მიმართ დასავლეთის ეკონომიკურ სანქციებში მონაწილეობაზე უარის თქმამ 
უკიდურესად აღაშფოთა დასავლეთი. არანაკლებ აღაშფოთა ისინი პრემიერ 
ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებამ, შეწყვიტოს კოაბიტაცია და დაიწყოს წინა 
ხელისუფლებისა და პირადად სააკაშვილის სისხლის სამართლის საქმეების, მათ 
შორის, 08.08.08 ომის გარემოებების გამოძიება, რომლის ძაფებიც შესაძლოა 
ვაშინგტონამდე მიდიოდეს.“ 
http://saqinform.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=21313:2014-11-17-07-09-54 
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მუსლიმი მოღვაწეების გარეშე"; მეორე 
ადგილი წილად ხვდა გაზეთ „სამხრეთის 
კარიბჭეს" ჟურნალისტს თამარ უჩიძეს 
სტატიისთვის „ბრძოლა სალოცავისთვის"; 
ხოლო მესამე ადგილის მფლობელები 
გახდნენ გელა მთივლიშვილი - კახეთის 
საინფორმაციო ცენტრი, სტატიით 
„აკრძალული ლოცვა" და ირმა 
კახურაშვილი - ჟურნალი „National Geo-
graphic" სტატიით „მუსლიმების ქართული 
სახლი". 

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე 
ყოველწლიურად აღინიშნება, როგორც 
კულტურებსა და ცივილიზაციებს შორის 
პატივისცემის, დიალოგისა და 
თანამშრომლობის აუცილებლობის 

შეხსენება. ტოლერანტობის დღის 
აღნიშვნა 1996 წელს გაეროს გენერალური 
ასამბლეის ინიციატივით დაიწყო. 1995 
წლის 16 ნოემბერს იუნესკომ 
ტოლერანტობის პრინციპების შესახებ 
დეკლარაცია მიიღო. 

დასაწყისი გვ. 1 

ეროვნულ უმცირესობათა საბჭომ 
ტოლერანტობის ქომაგის წოდებით 
დააჯილდოვა ისტორიკოსი, გია ანჩაბაძე და 
„გურჯისტანის" ყოფილი რედაქტორი 

სულეიმან სულეიმანოვი; საქართველოს 
პარლამენტის წევრი ლერი ხაბელოვი; 
საქართველოს ქალთა საბჭო და 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
უმცირესობების ენებზე მაუწყებლობა.. 
 
სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა და 
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს მისიის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელმა ტომას 
მორისმა დააჯილდოვეს ჟურნალისტური 
კონკურსის „ტოლერანტობა და 
მრავალფეროვნება” გამარჯვებულები.  

მედიაკონკურსში პირველი ადგილის 
მფლობელი გახდა ეკა კუხალაშვილი 
„ქუთაისი პოსტ-ში" გამოქვეყნებული 
სტატიისთვის „ქართული „სტერილური" 
ისტორიოგრაფია და სახელმძღვანელოები 

www.mdfgeorgia.ge              ილ. ჭავჭავაძის გამზირი №54, ქ.თბილისი, საქართველო, 0179 , mdfgeo@gmail.com   

www.gdi.ge                            დ.გამრეკელის #2, ქ.თბილისი, საქართველო, 0179 , info@gdi.ge  
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