ტელეკომპანია "კავკასიის" თვითრეგულირების ორგანოს

ტელეკომპანია "კავკასიის" 26 დეკემბრის თოქ-შოუ "სპექტრში" 1 გადაცემის წამყვანმა დავით
აქუბარდიამ გააკეთა განცხადებები, რომლებიც დისკრიმინაციულია და აღვივებს შუღლს
საქართველოს მოქალაქე მუსლიმების მიმართ. გადაცემაში დარღველია მაუწყებელთა ქცევის
კოდექსის რამდინემე მუხლი. კერძოდ:
გადაცემის წამყვანმა საკულტო ნაგებობებით სარგებლობის უფლების თემის ისტორიულ
ჭრილში კონტექსტუალიზაცია დაუსაბუთებლად მოახდინა, რაც საქართველოს მოქალაქე
მუსლიმების მიმართ სიძულვილსა და არატოლერანტობას რელიგიური

წარმომავლობის

ნიშნით აღვივებს და წარმოადგენს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის 31-ე მუხლის დარღვევას:
დავით აქუბარდია, წამყვანი: "შაჰაბასი იყო პათოლოგი საქართველოსთვის. 6000
მღვდელმსახური ამოგვიწყვიტა დავითგარეჯში, თან როდის? აღდგომა ღამეს ...
ცნობილი ისტორიაა, 30 000 ლაზს თაავები დაჭრეს... 50 ათასიანი არმია ხეობაში
მიაყენეს, ვინც არ მიიღებთ ისლამს, თავებს დაგაყრევინებთო. დააყრევინეს. მაპატიე,
რა ამდენ მეჩეთებს რომ ვარიგებთ, ჯერ სახელმწიფოს სახელით იმ 30 ათას ლაზზე
ბოდიში მოიხადა თურქეთის რომელიმე ჩინოვნიკმა საქართველოს წინაშე?... ან ჩვენი
ირანელი ძმებისგან და ისტორიული მეზობლებისგან ვინმემ მოიხადა 6000
მღვდელმსახურს რომ ყელი დააჭრეს?... რატომღაც ამ ბეჩავი ქრისტიანებისგან
ითხოვენ ტოლერანტობას? იქედან მოდის ეს მესიჯი?"
გადაცემის

წამყვანმა

ასევე

დაარღვია

კოდექსის

33.1

მუხლი,

რომლის

თანახმად,

"მაუწყებელმა თავი უნდა აარიდოს ეთნიკურ ან რელიგიურ კუთვნილებასა და უარყოფით
მოვლენებს შორის დაუსაბუთებელი პარალელების გავლებას, მათ შორის ცალკეული
პიროვნებების საქმიანობის ასოცირებას მთელ ჯგუფთან." სამცხე-ჯავახეთში ადგილობრივი
მუსლიმების მინარეთის საკითხი

დავით აქუბარდიამ ისლამურ ფუნდამენტალიზმთან

დააკავშირა, რითაც გადაცემის წამყვანმა კონკრეტული საკულტო ნაგებობით სარგებლობის
საკითხი დაუსაბუთებლად წარმოაჩინა საფრთხედ და მეზობელი სახელმწიფოს ინტერესებს
დაუკავშირა:
დავით აქუბარდია, წამყვანი: "რა საჭირო იყო ტრანსპორტირება თურქეთიდან?.. ახლა
იმ სოფელში, ხო ის მინარეთი დაფინანსებულია. არ უნდა ხდებოდეს უცხო ქვეყნიდან
დაფინანსებული, დაპროექტებული, რაღაცა შემაკავებელი უნდა არსებობდეს...
ევროპული გამოცდილება არის, ადრე თუ გვიან ჩვენც გვექნება პრობლემა ამ
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ისლამურ ფუნდამენტალიზმთან, მართლა გვექნება... იცით სულ რამდენი მეჩეთია
საქართველოში?.. რატო ვარიგებდით ესე ნებართვებს?"
დისკრიმინაციულია და ქცევის კოდექსის 31, 32 და 33 მუხლების დარღვევას წარმოადგენს
გადაცემის სხვა პასაჟებიც, სადაც სასულიერო განათლებისა და სხვა აღმსარებლობის
მოქალაქეთა უფლებების რეალიზაციაზეა საუბარი (დავით აქუბარდია: "ეხლა, არიან აგერ
ჩინელები, ცოტანი არიან, მაგრამ, ხო იყო ერთი ოცდაათიათასი კაცი, მაგენი მოითხოვენ მერე
ბუდისტური სამლოცველოების აშენებას.").
წამყვანი ხშირად იყენებს დიქოტომიას "ჩვენ" "მათ" საპირწონედ (დავით აქუბარდია:
"ყველას ვეხმარებით, ყველას უფლებებს ვიცავთ, ლამისაა იკარუსებით ჩამოგვყვანონ და და
ჩვენი თავი ვერ დაგვიცვია ჯერ"), რაც არ ტოვებს სივრცეს განსხვავებული მრწამსის
ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის და ეწინააღმდეგება ქცევის კოდექსის
პრინციპს (მუხლი 3. ბ.), რომელიც ავალდებულებს მაუწყებელს, გაითვალისწინოს
სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ინტერესები "განურჩევლად მათი პოლიტიკური,
კულტურული, ეთნიკური, რელიგიური, რეგიონული, ენობრივი, ასაკობრივი თუ
გენდერული კუთვნილებისა".
გადაცემაში ასევე დარღვეულია ქცევის კოდექსის 17.2 მუხლი, რომელიც ავალდებულებს
საავტორო პროგრამის წამყვანს, არ გამოიყენოს მისი მდგომარება საკუთარი მოსაზრების იმ
ფორმით გავრცელებისათვის, რომელმაც შეიძლება ხელყოს პროგრამის მიუკერძოებლობა,
რაც მოცემულ შემთხვევაში დაცული არ ყოფილა.
მოგმართავთ, რათა შეისწავლოთ გადაცემა "სპექტრის" წამყვანის მიერ მაუწყებელთა ქცევის
კოდექსის 3, 17, 31, 32 და 33 მუხლების დარღვევა.

ზაურ ხალილოვი
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