kviris mTavari mignebebi
9-15 ივნისის პერიოდში
დენციები გამოიკვეთა:

შემდეგი ტენ-



სიძულვილის ენას, როგორც
ქსენოფობიურ კონტექსტში (გია
მაისაშვილი, მომავლის პარტია),
ასევე პარტიული კუთვნილების
ნიშნით (ასავალ-დასავალი)
ჰქონდა ადგილი;



გაზეთ „რეზონანსის“ სტატია,
რომელიც წყალტუბოს რაიონში
კირქვის მომპოვებელი
კომპანიის წინააღმდეგ
ადგილობრივთა პროტესტს
ასახავს, ქსენოფობიური
სათაური [„ჩინური საცეცები
წყალტუბოსაც მისწვდა“] აქვს.
ქსენოფობიას ასევე "ალიას"
ჟურნალისტი და
რესპონდენტები [რეზო
ამაშუკელი, პოეტი; პაატა
ჩიხლაძე, ლეიბორისტული
პარტია] მიმართვდნენ;



# 17, 9-15 ivnisi

ქრისტიანულ - ევანგელური
გაერთიანებების "იმედის"
საერთაშორისო ფესტივალის
ორგანიზატორთა „სექტანტებად“ მოხსენიებას და ამ ჯგუფის
რელიგიურ ნიადაგზე დისკრიმინაციას როგორც მედია
(გაზეთი „რეზონანსი“, „ალია“),
ასევე სასულიერო პირი (გიორგი
რაზმაძე) და სხვა რესპონდენტები (გიორგი გაბედავა,
ზაქარია ციხელაშვილი)
ახდენდნენ;



მართლმადიდებელი
სასულიერო პირის მხრიდან
სომხური ეკლესიის მრევლის
არასრულწლოვანი წარმომადგენლის მიმართ შეუწყნარებლობა რუსთავი 2-მა, „ნეტგაზეთმა“ და „რეზონანსმა“ გააშუქეს;



აჭარის უმაღლესი საბჭოს
დეპუტატის მხრიდან
ჟურნალისტის მიმართ ზეწოლა
მის სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით სპეკულაციური დაშვებით და ამ
დაშვებით მანიპულირებაში
გამოიხატა;



სექსუალური ორიენტაციის
ნიშნით დისკრიმინაციას,
როგორც სასულიერო პირები
(იობი აქიაშვილი, მეუფე;
გაბრიელ ჩადუნელი,მღვდელი),
ასევე პოლიტიკოსები (ირინა
სარიშვილი - პარტია იმედი) და
მედია (ასავალ-დასავალი)
ახდენდნენ.



ანტიდასავლური
განწყობილებების
კულტივირება კვლავ
სხვადასხვა ინსტიტუტების
(ევროკავშირი და ნატო)
შესახებ დაუსაბუთებელი
ინფორმაციის გავრცელებით და
სხვა მანიპულირებებით
ხდებოდა.

Sinaarsi
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გვ. 2

ara fobias ! # 17

სიძულვილის ენა
kavkasia, speqtri,
9ivnisi
gia maisaSvili,
მომავლის პარტია: ...ამ
სფეროში ყველაზე მაღალ
კონკურენტული ფირმები
და ჯგუფები ჩამოვლენ და
ჩადებენ ინვესტიციას და
არა დახეული და სუნიანი
ირანელი, რომელიც არც
იბანს, არ აქვს დაბანის
კულტურა, არაფერი და მე
მინდა, რომ ყველაზე
კარგისგან ვისწავლო და
არა ყველაზე დაქცეულს
მივცე ეს ჩემი ქვეყნის
სიმდიდრე.“
gia maisaSvili,
მომავლის პარტია:
“...არა დახეული და
სუნიანი ირანელი,
რომელიც არც იბანს, არ
აქვს დაბანის კულტურა,
არაფერი და მე მინდა,
რომ ყველაზე კარგისგან
ვისწავლო და არა
ყველაზე დაქცეულს
მივცე ეს ჩემი ქვეყნის
სიმდიდრე.“

http://www.myvideo.ge/?
video_id=2353812

asaval-dasavali, 915 ivnisi
jaba xubua,
ჟურნალისტი: „დიახ
ნაციონალური მოძრაობა
არის ქილერების ხროვა,
რომელიც იდაყვებამდე
სისხლში დგას და ეს
კაცისმკვლელები ახლა
„მთავარ ოპოზიციურ
ძალად“ კი არ უნდა
იწოდებოდნენ, არამედ
ახალ „ნიურბერგის
პროცესზე“ განსასჯელთა
სკამებზე უნდა ისხდნენ
და როგორც
კაცობრიობისა და
ადამიანურობის მტრები,
უმკაცრესი განაჩენის

მოლოდინში უნდა
ძრწოდნენ!
დიახ, ნაციონალური
მოძრაობა, როგორც
პირსისხლიანი აფთრების
ხროვა, ერთხელ და
სამუდამოდ უნდა
ამოიძირკვოს და
ამოიშანთოს
საქართველოს
პოლიტიკური და
საზოგადოებრივი
ცხოვრებიდან!“

ქსენოფობია
rezonansi, 2 ivnisi
სათაური: „ჩინური საცეცები წყალტუბოსაც
მისწვდა“
სტატიის (რომელიც წყალტუბოს რაიონის სოფელ ხომულში კირქვის მომპოვებელ ჩინურ
კომპანიას „ჯორჯია მაინინგ კოლიმიტედის“
შეეხება) სათაური - „ჩინური საცეცები წყალტუბოსაც მისწვდა“, ქსენოფობიურ ხასიათს
ატარებს.
murad kikviZe, ხომულის
მკვიდრი: „ტერიტორია ხელში
ჩაუგდეს ვიღაც გადამთიელებს
[ჩინურ კომპანიას], რომლებიც 20
წლის ვადით განკარგავენ
აქაურობას.“
alia, 12 ivnisi
Tamar oqruaSvili, ჟურნალისტი: „...

მეზობელი ახლა აგზავნის თქვენთან და
იგივე პომიდორი რომ სუფრაზე დადოს მისმა
ხანუმამო, იმას თავს წააგდებინებს, რადგანაც
მოწამვლის შეეშინდებაო.“

asaval-dasavali, 9-15 ivnisi
rezo amaSukeli, პოეტი: “სპარსელებს
და თურქებს თრიაქი შემოქონდათ
საქართველოში, რომ გამოეშტერებინათ ჩვენი
თაობები, გათრიაქებულია, კაცზე რომ
იტყოდნენ, ის მომსპარი იყო,
დამთავრებული იყო ამბავი... ეს ყველაფერი
ნაციონალების ჩადებული მარცვალია. ეს
ისევ ახალგაზრდობის გარყვნისა და
გადაგვარების პოლიტიკაა, რომელსაც
დასავლეთიც უწყობს ხელს!”

tabula, fokusi, 10 ivnisi
paata CixlaZe, ლეიბორისტული

ლარია, როგორ გადავიტნოთ ეს? მე ვიყავი

პარტია: „...გზები, ვთქვათ ქარხნები,
რომლებიც გაიყიდა და დღეს ჩინელები და
ინდოელები არიან დაპატრონებული და
ფაქტიურად ჩვენი მოსახლეობა და
ქართველობა უბრალოდ მუშებადა ჰყავთ“...

თურქეთში ჩასული, იქაურმა კაცმა

http://www.myvideo.ge/?video_id=2354193

სომხეთიდან და თურქეთიდან შემოტანილი
კიბოიანი კარტოფილი რომ ღირს ლარი და
ჩვენი მოყვანილი კარტოფილი რომ ორი

პომიდორი მაჩვენა და მითხრა, რომ ამას ჩემი

გვ. 3

რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია
rezonansi, 9 ivnisi

TaTia CafiCaZe, ჟურნალისტი:
„ქვეყნის სექტანტიზაციის მცდელობა თბილისში სამდღიანი საერთაშორისო
ევანგელისტური ღონისძიებები
სახელწოდებით „იმედის ფესტივალი“
სპორტის სასახლის ნაცვლად, დიდუბეში
მდებარე სახარების რწმენის ეკლესიაში
გაიმართა.“
alia, 10 ivnisi

Jana asaniZe, ჟურნალისტი: „მამაო
(მიმართავს გიორგი რაზმაძეს), ძალიან
მომრავლდა გაურკვეველი
სახელწოდების ფესტივალები, შეკრებები
სექტანტური ხასიათის შეხვედრები. ეს
შემთხვევითი ვერ იქნება ხომ?“
giorgi razmaZe, მღვდელი: „ხსნას არ
ელიან ეს ადამიანები [„იმედის“
ფესტივალის ორგანიზატორები], რადგან
ღმერთიც არ სწამთ, მაგრამ ამათთვის
კაცობა სხვა რამეა. დღეს დარბიან
სომხებთან ულოცავენ შობას, მერე
მიდიან კათოლიკეებთან, მერე
პატრიარქთან სანთლებით დგანან. ამ
ხალხს თქვენი გაზეთის საშუალებით
ერთი კითხვა მინდა დავუსვა: როდის
არიან გულწრფელები, როცა
პატრიარქთან დგანან, თუ როცა
სომხებთან ან კათოლიკეებთან?

ტოლერანტობა იმას არ ნიშნავს, რომ
მწვალებლობა შეიწყნარო.“
rezonansi, 9 ivnisi

giorgi gabedava, პოლიტპატიმრის
სტატუსით გათავისუფლებული პირი:
„...როგორც იეღოველებმა გახადეს
იეღოვას მოწმეები ქართველი
მართლმადიდებლები იმიტომ, რომ
უჭირდათ და ფქვილზე ყიდდნენ
რწმენას, იმავეს აკეთებენ ესენი ახლა...
იტყუებიან, რომ კონცერტია [ფესტივალი
"იმედი"]... ფრანკლინ გრემს დიდი ფული
აქვს, მან თქვა, რომ ჩვენში ფულს ჩადებს,
ოღონდ ამისთვის ბევრი ხალხი
სჭირდება, მთელი საქართველო უნდათ,
რომ გაასექტანტონ. რასაც იეღოველები
აკეთებდნენ, იმას აკეთებენ ესენიც,
მაგრამ ისინი ამათთან შედარებით
ანგელოზები არიან.“
rusTavi 2, kurieri, 12 ivnisi

daviT lasuraSvili, დეკანოზი:
„...ეს არის მართლმადიდებელი
ადამიანების სამლოცველო სახლი, სადაც
მხოლოდ მართლმადიდებელი
ადამიანები უნდა ლოცულობდნენ
[ინციდენტი, როცა მღვდელმა სომეხ
ბავშვს პირჯვრის გადაწერის გამო
ეკლესია დაატოვებინა].“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2355069

სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია
rezonansi, 10 ivnisi
medea vasaZe, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი: „ჯაბა,
ცოლი გყავს შენ? ქალაქში რა ხმები დადის შენზე იცი?... რომ
საეჭვო მიხვრა-მოხვრა აქვსო ჯაბასო. აი, ორიენტაციას აყენებენ
შენსას ეჭვის ქვეშ.“
maestro, maestros cxriani, 9 ivnisi
medea vasaZe: „ჯაბა გახლავთ ჟურნალისტი, რომელიც
მუდმივად არის მოწოდებული და ხშირად აწარმოებს ჩვენთან
საუბარს ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონებაზე.
(ჟურნალისტები: „და ეს პრობლემაა?“) არა, ეხლა, მისთვის არ
არის პრობლემა და ჩემთვის, სიმართლე გითხრათ, არის... ეს თემა, რაც არის, ეხლა, დღეს რაც
მოხდა, არის ამისი გაგრძელება.“
http://maestro.ge/menu_id/12/id/2287/lang/1
გაგრძელება გვ. 4

TaTia CafiCaZe,
ჟურნალისტი: „ქვეყნის
სექტანტიზაციის
მცდელობა - თბილისში
სამდღიანი საერთაშორისო
ევანგელისტური
ღონისძიებები
სახელწოდებით „იმედის
ფესტივალი“ სპორტის
სასახლის ნაცვლად,
დიდუბეში მდებარე
სახარების რწმენის
ეკლესიაში გაიმართა.“

MDF & GDI

ara fobias ! #17

გვ.
გვ. 42

სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია
obieqtivi, Ramis
studia, 9 ivnisi
irina sariSvili,
პარტია იმედი: „ადრე
ვიღაცისთვის რომ
ჰომოსექსუალისტი დაეძახათ, აი, წარმოიდგინეთ 30
წლის წინ, ოცი წლის წინ ან
იმას მოკლავდნენ ან თავს
მოიკლავდა, ან რაღაცას
იზამდა ხომ? მით უმეტეს თუ
ტყუილი იყო...“
„ვთქვათ, ის ჩემი აზრით,
გადაგვარებულები, ანუ თან
ავადმყოფსაც არ ვეძახით,
არანორმალურებს ვეძახით
[ლგბტ პირები], მაგრამ ჩემზე
პირველი უნდა იყოს
დაცული?.. ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ესეც არის
გარყვნილება.“
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2354039
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2354010
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2354034

reportiori, 12 ivnisi
irina sariSvili:
irina sariSvili:
"კანიბალიზმი ასეთივე
[ჰომოსექსუალობა]
გადახრაა ადამიანის
ფსიქიკის... კანიბალი
რომ სუფრაზე
მოხვდეს, ძალიან
დავარღვევთ მის
უფლებებს, თუ
სუფრაზე მისი
საყვარელი კერძი არ
იქნება?

"კანიბალიზმი ასეთივე
[ჰომოსექსუალობა] გადახრაა
ადამიანის ფსიქიკის
და როგორ წარმოგიდგენიათ,
"პრადვინუტებო", თქვენი
ლოგიკით, ასე თუ

გაგრძელდა, კანიბალი რომ
სუფრაზე მოხვდეს, ძალიან
დავარღვევთ მის უფლებებს, თუ სუფრაზე მისი საყვარელი კერძი არ იქნება? მე
არაფერს ვამეტებ, ყველაფერი
აქეთკენ მიდის!"
http://www.reportiori.ge/?
menuid=3&id=29932

kviris qronika, 9-15
ivnisi
gabriel Caduneli,
მღვდელი: „ის, რაც 17 მაისს
არ გამოუვიდათ, ცდილობენ,
რომ შეცვლილი ფორმით,
მსახიობური სახით
განახორციელონ
[კაზანტიპი]... მაგრამ, როცა
დღეს თვით
ხელისუფლებაში არიან
მამათმავლები, თვით
ხელისუფლებაში არიან
დედათმავლები, მათ
საკუთარი სიბილწის
გამოაშკარავება უნდათ.
გამოაშკარაონ საკუთარ
სახლებში, საკუთარ
ოთახებში, მაგრამ ამას
ქუჩაში ნუ გამოიტანენ და
ღვარძლად ნუ დათესავენ!“

asaval-dasavali, 915 ivnisi
iobi aqiaSvili,

მერაბიშვილს) - რას
გულისხმობთ
ლიბერალიზმში - ამ ლგბტ
საზოგადოებას, რომ უჭერს
მხარს და უზნეობის
დაკანონებას ცდილობთ,
ტრადიციების უარყოფისა და
იგნორირების ხარჯზე, ესაა
თქვენი ლიბერალიზმიმეთქი?
... თუ იგი სიამაყით
ცდილობს განამტკიცოს და
სხვასაც გადასდოს თავისი
ცოდვა, ამ ცოდვის
პროპაგანდა გასწიოს ამას
ჩვენ ყოველთვის
შევეწინააღმდეგებით. ასეთი
ადამიანი ნამდვილად უნდა
მოიკვეთოს ეკლესიიდან და
ერიდანაც!“
giorgi gigauri,
ჟურნალისტი: "დიახ
ძვირფასო მკითხველო,
სოციალურ ქსელში
გავრცელდა მთავარი ლგბტ
ირაკლი ვაჭარაძის
ფეისბუქური პოსტი,
რომელშიც ის (არც ვიცი,
ვაჟბატონი ვუწოდო, თუ
ქალბატონი, არ მინდა
ვაწყენინო"...

მეუფე: „მე ვკითხე (ვანო

ანტიდასავლური განწყობები
asaval-dasavali, 9-15 ivnisi

Temur xaCiSvili, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი: „ზვიადმა ერთ-ერთმა პირველმა
საჯაროდ ამხილა ამერიკული იმპერიალიზმი, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა
მოურიდებლად შთანთქა ჩვენს თვალწინ!
...ის არეულობა, რაც დღეს უკრაინაშია, აშშ-ს 90-იან წლებშიც სურდა... ახლა პირდაპირ
გეტყვით, რომ მაშინაც ამერიკელების გეგმა მუშაობდა, ისინი კავკასიიდან რუსების განდევნას
და რკინიგზის ხელში ჩაგდებას ლამობდნენ. ამ ჭიდილს შეეწირა ათეულათასობით ადამიანი,
ასეულათასობით კი, ლტოლვილებად იქცნენ.
...რუსეთის კოლონიის სტატუსის მქონე საქართველომ შეძლო კულტურის,
ეკონომიკის შექმნა.

გაგრძელება გვ. 5

გვ. 5

ანტიდასავლური განწყობები
ჩვენ ახლაც კოლონია ვართ,
ოღონდ ამჯერად,
ევროკავშირის და ამერიკის,
თუმცა ამას შედეგად
კატასტროფის და გაჭირვების
გარდა არაფერი მოუტანია...“
alia, 13-14 ivnisi
Temur SaSiaSvili,
პარტია თეთრები: „დავით
აღმაშენებელმა ევროპა გადაარჩინა დიდგორის ომით და
ჩვენ ევროპა და ამერიკა
გვღუპავს. ისინი საქართველოზე არ ფიქრობენ რუსეთ-

პარტია“, რომელიც ხელისუფლებაში დომინირებს და
მართავს ყველას, არის
„ნაციონალური“ მოძრაობის
მემკვიდრე. როგორ ფიქრობთ
ევროკავშირი იმას დაუშვებდა, რომ „ნაციონალური
მოძრაობა“ წასულიყო ეროვნული მთავრობა მოსულიყო?
საქართველოს ისტორიას
გადავხედოთ. ხან რუსეთში
გავრბოდით, ხან-სპარსეთში,
ხან-ოსმალეთში, ახლა
ევროკავშირსა და ამერიკაში
გავრბივართ.“

ის დანგრევა უნდათ და

alia, 11 ivnisi

ამიტომ მივიღეთ ყველაზე

nana devdariani,

დიდი დარტყმა ჩვენ და

გლობალური კვლევების
ცენტრი: „ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართველი
ხალხის წინაშე თავი მოიჭრა.
ქვეყნის მთავარი მწამებელი
(ნაციონალური მოძრაობა)
მათ მიაჩნდათ დემოკრატიის
შუქურად, ასეთი შეფასება
შეიძლება გააკეთოს ან
გაუთვითცნობიერებელმა
ადამიანმა, ან ანგაჟირებულმა. ამიტომ მათი შეშფოთება
და განწყობილება ქართველი
ხალხისთვის ანგარიშგასაწევი არ უნდა იყოს.“

უკრაინამ.“
asaval-dasavali, 9-15
ivnisi

iobi aqiaSvili,
მეუფე: „რა თქმა უნდა მათთვის (ევროკავშრისთვის) მისაღები არაა ბერ-მონაზვნობა!
ჭეშმარიტებასთან ბრძოლა
უფრო ადვილია ბერ-მონაზვნების გარეშე.
... შემთხვევითი არაა, რომ
„ნატომ“ იუგოსლავია აღდგომის დღეს დაბომბა ჭურვებით, რომლებსაც ეწერა:
„გილოცავთ აღდგომას!“
შემთხვევითი არც ისაა, რომ
მართლმადიდებელი ქვეყნები ასე დააპირისპირეს...
რუსეთი არასოდეს გვექცეოდა, როგორც ერთმორწმუნე
ერს და უამრავი ზიანი
მოგვაყენა, არც თავად იქცევა
სამაგალითო მართლმადიდებელივით, მაგრამ ჩემი
დაცემული მართლმადიდებლობა მირჩევნია
წარმართსა და ურწმუნო
ამერიკელს და სულით
მკვდარ ევროპელს!“
alia, 10 ivnisi

giorgi razmaZe,
მღვდელი: „რესპუბლიკური

asaval-dasavali, 9-15
ivnisi

Tamaz daraxveliZe,
ეზოთერიკოსი, იბერიულკავკასიური კლუბი: „სწორედ
მათ (კაპიტალისტებმა) შეიმუშავეს გენოციდის პროგრამა სახელწოდებით „ოქროს
მილიარდი“.
...დემოგრაფიული თვალსაზრისით დღევანდელი ევროპა
დეგრადირებულია, მთელ
მსოფლიოში საგრძნობლად
გაიზარდა სიკვდილიანობა,
გენეტიკური და სქესობრივი
გზით გადამდები დაავადებების რიცხვი, მათ შორისაა
ხალხის ამოსაწყვეტად
შექმნილი შიდსი...

ექსპერტთა აზრით, სექსუალური რევოლუცია ყველაზე
მასშტაბური სპეცოპერაციაა
კაცობრიობის ცნობიერების
შესაცვლელად, რის შედეგადაც ბოლო 50 წლის განმავლობაში პლანეტაზე ორჯერ
გაიზარდა ჰომოსექსუალების, პედოფილებისა და
სექსუალურ მანიაკთა
რიცხვი.
...საიდუმლოს არც ის
წარმოადგენს, რომ კაცობრიობის გამრავლებას, განვითარებად ქვეყნებში ბავშვთა
საყოველთაო ვაქცინაციით,
ხელს ბილ გეიტსიც უშლის.“

hamlet WipaSvili
პოლიტოლოგი: „მართალია,
ამერიკელი დეგენერატია,
იმიტომ, რომ ქართველთან
აქვს საქმე, ისეთ ქართველებთან როგორებიც ნაციონალები არიან, მაგრამ მთლათ
ისეთი დეგენერატებიც არ
არიან, რომ თავი შეუშვირონ
რუსულ რაკეტებს.“

zurab jorbenaZe,
ადვოკატი: „კოტე კუბლაშვილსაც და დავით უსუფაშვილსაც გამოვლილი აქვთ
„თავისუფლების ინსტიტუტისა“ და სოროსის სკოლა,
ერთი ძირიდან მოდიან...
გაგახსენებთ, რომ ეს იყო
სოროსის ფულით
დაფინანსებული, ანტიქართული, საქართველოს
საწინააღმდეგო ჯგუფი,
რომლებიც ლობირებდნენ
საქართველოში ყოველგვარი
ქართულისა და
ტრადიციულის მოსპობას.“
obieqtivi, Ramis
studia, 9 ivnisi
ტელემაყურებელი: „თქვენ
იცით მაკკეინმა რაც გააკეთა
უკრაინაში, ყველაფერი მისი
დამსახურებაა და რაც
გაგრძელება გვ. 6

ანტიდასავლური განწყობები
მსოფლიოში ხდება
საშინელება, ეს ყოველთვის
კითხვას იწვევდა ჩემში, რა
უნდათ რესპუბლიკელებს და
ალასანიას მაკკეინთან ...“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2354007

alia, 12 ivnisi
xaTuna elbaqiZe,
ჟურნალისტი: „დღეს
ევროპასა და ამერიკას საერთო ინტერესები და ხედვები
აქვთ და ბოკერიას ძიძები
არც ევროპაში მოაკლდებიან... თუმცა მათ საქართველოს ინტერესების დასაცავად ხელი არ გაუტოკებიათ.
მეტიც ვნებისა და უბედურების მეტი ჩვენი ქვეყნისა და
ხალხისათვის არაფერი
მოუტანიათ.“

asaval-dasavali, 915 ivnisi
giorgi gigauri,
ჟურნალისტი: „დიახ,
ძვირფასო მკითხველო,
ქართველი ჯარისკაცები
ავღანეთის ყველაზე ცხელ
წერტილში ამ გაპედარასტებული ევროპელების
მაგივრად სისხლს ღვრიან,
ესენი კი მაპ-საც არ
იძლევიან, რუსეთს არ
ეწყინოს!...“
და თუ ქართველმა ხალხმა ამ
ყველაფერს წაუყრუა (ანუ
ნამეტანი ევროპელებივით
გავისარჯეთ ), მაშინ სულ
ცოტა ხანში, თითოეულ
ჩვენგანს იგივე დაგვემართება, რაც აი, ამ ფრანგ მამაკაცს,
რომელიც პოლიციამ
შუაგულ პარიზში,
ლუქსემბურგის ბაღებში,
მხოლოდ იმიტომ დააკავა,
რომ მას ტანზე ეცვა მაისური,
რომელზეც ჩვეულებრივი
ჰეტეროსექსუალური ოჯახი
იყო გამოსახული _
ხელიხელჩაკიდებული
დედა, მამა და ორი შვილი!...
პოლიციამ მიიჩნია, რომ ეს
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სიმბოლო შეურაცხყოფას
აყენებდა სექსუალური
უმცირესობების
წარმომადგენლებს და
დააკავა გაოგნებული
მამაკაცი, რომელსაც
რამდენიმე ათასი ევროს
ჯარიმის გადახდა მოუწევს...“
„სწორედ ამ „ნატო-ნატოს“
ძახილმა იყო, საქართველოს
მეხუთედი, რომ დაგვაკარგვინა!
და ახლა, როგორც ჩანს „ნატო
-ნატოს “ იმიტომ გავიძახით,
რომ იმ დაკარგულ მიწებს
საბოლოოდ დავემშვიდობოთ, ოღონდ დარჩენილი
საქართველო შეგვითრიონ
ჩრდილო-ატლანტიკურ
ალიანსში."
saqinformi,
12 ivnisi
“საქართველო - აშშ-ის
კოლონიაა! აშშ-ის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, 2014
წლის ივნისი ლესბოსელების,
გეების, ბისექსუალებისა და
ტრანსგენდერების სიამაყის
თვედ გამოცხადდა - აი,
რატომ მიიღო საქართველოს
პარლამენტმა ანტიდისკრიმინაციული კანონი!”
http://saqinform.ge/index.php?
option=com_content&view=article&id=19190:--------2014
----------------&catid=98:politics&Itemid=457#axzz34WHP9CfP

„REGNUM: ამ დღეებში
უკრაინაში ჩამოვიდა
ბაქტერიოლოგიური იარაღი
საქართველოდან, რომელიც
აშშ-ის სპეციალისტების
ზედამხედველობით
დამზადდა...
„იგეგმება, რომ სასიკვდილო
შიგთავსიანი
პროდუქტი გაიგზავნოს
ლუგანსკსა და დონბასში,
ამასთან, ისინი დაბალფასად
გაიყიდება“ [ლუგანსკის
სახალხო რესპუბლიკის
სახალხო
განმათავისუფლებელი
არმიის შტაბი].”
http://saqinform.ge/index.php?
option=com_content&view=article&id=19205:regnum-----------&catid=101:ucxoeti&Itemid=385#ixzz34WShSQcN

Geworld.ge, 11 ivnisi
Tamar daviTuliani,
ჟურნალისტი: „ამერიკელებმა
საკუთარი, სხვა ქვეყნების
სამართავად გამოზრდილი
კადრები კარგა ხნის წინ
ჩანერგეს ამ ქვეყნების
ხელისუფლებაში...
დიახ, ისინი ამერიკელების
ძაღლიშვილები არიან და,
როგორც სჩვევიათ, ორმაგი
სტანდარტებით უდგებიან
საპრეზიდენტო არჩევნებს.“
http://geworld.ge/View.php?
ArtId=5953

გენდერული სტერეოტიპები
obieqtivi, Ramis studia, 9 ivnisi
irina sariSvili, პარტია იმედი: „როდესაც გამოდის
ახალგაზრდა ქალი [ნინია კაკაბაძე] და მილიონიან აუდიტორიას ეუბნება, რომ თურმე ქმრები კლავენ, ხოცავენ საქართველოში ცოლებს და ამიტომ უნდა ჩვენ რაღაცა საზოგადოება
შევქმნათ და დავიცვათ საწყალი ცოლები, და ამას
ასმენინებენ 12-13-14 წლის ბავშვებს, ეს არის გარყვნილება.“
„..ახლა ხომ დავიცავით ჰომოსექსუალისტები, მეორე
ნაბიჯია ეხლა ქმრების წინააღმდეგ გალაშქრება.
წარმოგიდგენიათ ეს რა არის?.. ფემინისტური მოძრაობა უნდა
წამოვიდეს წინა პლანზე, ეს არის სრულიად არაქართული,
ანტიქართული.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2354034
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