# 29, 5-12 oqtomberi

Kkviris mimoxilva
5-12 ოქტომბრის პერიოდში
შემდეგი ტენდენციები
გამოიკვეთა:




წალკაში ეკომიგრანტების
საპროტესტო აქცია
საზოგადოებრივმა
მაუწყებელმა და რუსთავი
2-მა მთავრობის მიმართ
სოციალური
უკმაყოფილების სახით
გააშუქეს. ამავე დროს იმის
გათვალისწინებით, რომ
რესპონდენტები სიუჟეტში
მოიხსენიებდნენ წალკელ
ბერძნებს, რომელთა
ბინებში ისინი დროებით
იყვნენ შესახლებულნი,
საჭირო იყო მედიას
კომენტარის მიზნით
მათთვისაც მიემართა და
სადავო საკითხში
წინაისტორიის
გადმოცემის გზით მეტი
სიცხადე შეეტანა;
სიძულვილის ენას და
ძალადობისკენ მოწოდებას
კვლავ ნაციონალური
მოძრაობის მიმართ ჰქონდა
ადგილი;



კვლავ დომინირებდა
თურქოფობიული
განწყობები;



რელიგიური ნიშნით
დისკრიმინაცია როგორც
რესპონდენტის (რეზო
ამაშუკელი, პოეტი), ასევე
მედია საშუალების (მედიაკავშირი "ობიექტივი)
მხრიდან იყო გამოხატული,
როდესაც ჟურნალისტი
რესპონდენტს რელიგიური
მრწამსის საჯაროდ
გაცხადებას სთხოვდა და
მის მიმართ ტერმინ
"სექტანტს"
დაუსაბუთებლად
იყენებდა;



ანტიდასავლური
განწყობები მეტწილად
ევროსაბჭოს რეზოლუციას
და მასში პოლიტიკური
ნიშნით დაკავებულთა,
რეგიონალური ენის
ქარტიის რატიფიცირების
საკითხების ასახვას
უკავშირდებოდა.
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გვ. 2

siZulvilis ena
asaval-dasavali, 6-12 oqtomberi
giorgi razmaZe, მღვდელი: "ესენი [ნაციონალები] ხალხი არაა, ეს არის სექტა,
ხროვა, რომელიც პირდაპირ ეშმაკს ემსახურება."
asaval-dasavali, 6-12 oqtomberi
rezo amaSukeli, პოეტი: "... ეგ [გიგა ბოკერია] უნდა გაიჭეჭყოს, როგორც გველის
თავი!..
თქვენ [როლანდ ახალია] სანამ რამეს ნახავდით, მე ქუჩაში გაზრდილი კაცი ვარ,
ყველაფერი ნანახი მაქვს და საგვარეულოს გაგიხვრეტთ შუბლს!"
ქობულეთში მეჩეთის კარზე ღორის თავი რომ დავინახე მიჭედებული, გული
გამისკდა, ვიფიქრე, ნუგზარ წიკლაური ხომ არ დაკლეს-მეთქი!"
dito CubiniZe, ჟურნალისტი: "კარგი, მაინც რამდენ ხანში უნდა მოუაროს
სახელმწიფომ ამ საშიშ პოლიტიკურ სექტას?"
rezo amaSukeli,
პოეტი: "... ეგ [გიგა
ბოკერია] უნდა
გაიჭეჭყოს, როგორც
გველის თავი!..
ქობულეთში მეჩეთის
კარზე ღორის თავი რომ
დავინახე მიჭედებული,
გული გამისკდა,
ვიფიქრე, ნუგზარ
წიკლაური ხომ არ
დაკლეს-მეთქი!"

Zaladobisken mowodeba
asaval-dasavali, 6-12 oqtomberi
lia krialaSvili, გია კრიალაშვილის და: "ყური კი არა, ამ ნაძირლებს
[ნაციონალების მხარდამჭერები] მთელი სახე უნდა ჩამოახიო. სანამ ბოლო ნაცამდე
ყველანი ციხეში არ წავლენ, ხალხი არ მოისვენებს!"
asaval-dasavali, 6-12 oqtomberi
gia korkotaSvili, ტელე-რადიო წამყვანი: "ალაგმეთ ეს უმსგავსოება, თუ
ყველას [ნაციონალებს] თავის ადგილს არ მიუჩენთ, მაშინ სიტუაცია უმართავ
პროცესებში გადაიზრდება და ჩვენ, ხალხი, ლინჩის წესით გავასამართლებთ
დამნაშავეებს!"
asaval-dasavali, 6-12 oqtomberi
soso maisaSvili, ასავალ-დასავალის მკითხველი: "...თუ ნაცების პარპაში
კვლავაც გაგრძელდება, ხალხი ისეა გამწარებული, რომ თავად დაიწყებს
სამართლიანობის აღდგენიოს პროცესს! ოღონდ, ლინჩის წესით!"
GEWORLD.GE 8, oqtomberi ELE
elizbar javeliZe, სახალხო კრება: "ფრთხილად იყვნენ, თორემ ხალხი ისეა
გამწარებული, პარლამენტში შევარდება და ცოცხებითა და როზგებით გამოყრის
მაგათ იქიდან. რა უნდათ დამნაშავეებს [ნაციონალებს] პარლამენტში?!"
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6205

გვ. 3

qsenofobia
GEWORLD.GE, 8 oqtomberi EL
E
qeTi krialaSvili, ეკონომიკური
პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი: "თუ
სახელმწიფო შიშობს, მიწები უცხოელებმა
არ იყიდონ, თუ აჭარაში თურქეთიზაციის
საფრთხის წინაშე ვდგავართ, მაშინ
გადავცეთ სახნავ-სათესი მიწები
საქართველოს მოქალაქეებს
უსასყიდლოდ და მივცეთ საშუალება
გლეხებს, დაამუშავონ. ასე
უცხოელებისთვის მისაყიდი მიწა აღარ
დაგვრჩება.“
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6206

GEWORLD.GE, 8 oqtomberi
berta xafava, მსახიობი: "წაგვლეკეს
[თურქებმა]! ამ ზაფხულს ბათუმში ვიყავი
და გავგიჟდი - პლაჟზე რომ გავედი,
თურქეთში მეგონა თავი... თუ დროულად
არ მოვაგვარეთ ეს პრობლემა, ვაჰაბიზმი
გარდაუვალია!
მარჯანიშვილის თეატრში რომ მივდივარ,
სტამბოლის ერთ-ერთი ქუჩა მგონია, ისეა
გადაპენტილი თურქებით. ეს უბანი
მთლიანად მათ აქვთ ნაყიდი და
მითვისებული.“

sazogadoebrivi mauwyebeli,
pirveli studia, 10 oqtobmeri
აუდიტორიიდან: "თურქეთი არ არის
ოკუპანტი ? .. კილომეტრი ყოფილი
საქართველოა. რახან ის 300 წლის წინ
იყო ?"
http://www.myvideo.ge/?video_id=2429090

kviris qronika,

6-12 oqtomberi

giorgi jiqiaSvili,
ჟურნალისტი: "ახლა წარმოგიდგენიათ,
რა ამბავი შეიძლება ატეხონ ვაჰაგან
ჩახალიანის მსგავსმა სეპარატისტებმა,
ქართული სახელმწიფოს მტრებმა,
როდესაც ამ ჩანაწერს ნახავენ
[ევროსაბჭოს რეზოლუციაში
რეგიონული ენის სტატუსთან
დაკავშირებით]?! ან რა მოტივაცია იქნება
ის აჭარელი მუსლიმანებისათვის,
რომლებიც 300-ზე მეტი მეჩეთით არ
კმაყოფილდებიან და კიდევ ახლის
აშენებას ითხოვენ?!"

http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6208&

eTnikurobis dausabuTebeli xazgasma
interpresniusi, 8 oqtomberi
interpresniusi: "დედოფლისწყაროში ეთნიკურად აზერბაიჯანელი 14 წლის
გოგონა საკუთარმა დეიდაშვილმა ჯერ გაიტაცა, შემდეგ კი გააუპატიურა."
http://bit.ly/1EcVCki

Pirveli, 8 oqtomberi
"გავრცელებული ინფორმაციით, არასრულწლოვანი, რომელიც ეთნიკურად
აზერბაიჯანელია, ნათესავმა ცოლად მოყვანის მიზნით წაიყვანა."
http://pia.ge/show_news.php?id=24960&lang=geo

GEWORLD.GE 8 oqtomberi
berta xafava,
მსახიობი: "წაგვლეკეს
[თურქებმა]! ამ ზაფხულს
ბათუმში ვიყავი და
გავგიჟდი - პლაჟზე რომ
გავედი, თურქეთში
მეგონა თავი... თუ
დროულად არ
მოვაგვარეთ ეს პრობლემა,
ვაჰაბიზმი
გარდაუვალია!”
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გვ. 4

religiuri niSniT diskriminacia
asaval-dasavali, 6-12 oqtomberi
rezo amaSukeli, პოეტი: "დიახ, ბოკერიები, რამიშვილები და თევზაძეები
მოამზადეს, როგორც დესანტი, გადმოსხეს და მერე გაჩნდნენ ბაპტისტები,
იეღოველები, ორმოცდაათიანელები... ერთხელ ერთ ოჯახში ამ ბრუციანი გიგა
ბოკერიას იდიოტმა მამამ მითხრა - „რატომ არ შეიძლება იეღოველიც იყოს
ქართველიო?!“ არ შეიძლება, რადგან სწორედ მართლმადიდებლობამ გვიხსნა ჩვენ!"
obieqtivi, Ramis studia, 12 oqtomberi
ინტერვიუს დროს ჟურნალისტი იჭრება პრივატულ სივრცეში და აიძულებს
რესპონდენტს დაასახელოს რელიგიური მრწამსი.
bondo mZinaraSvili, წამყვანი: "... თქვენ რომელი ეკლესიის მიმდევარი ხართ?
მართლმადიდებელი ხართ? კათოლიკე ხართ? გრიგორიანელი ხართ? მუსულმანი
ხართ? იუდეველი ხართ? ბაპტისტი ხართ? ევანგელისტი ხართ? არ ვიცი - 50-ანელი
ხართ? ადვენტისტი ხართ? იეღოველი ხართ? ვინა ხართ?"
telemayurebeli: "მე ვარ ქრისტიანი ადამიანი..."
[მაყურებლის სატელეფონო ჩართვის შემდეგ]

giorgi axvlediani, ბურჯანაძეერთიანი ოპოზიცია:
"მაგრამ რეზოლუციის
[ევროსაბჭოს]
დანარჩენი ნაწილი
ნიშნავს იმას, რომ
საქართველოს ყველა
მოქალაქემ
საქართველომ
დავტოვოთ და
ქვეყანაში დარჩნენ
მარტო „ნაცები“ და
გეები, რაც არ მოხდება!"

bondo mZinaraSvili, წამყვანი: "ბატონი ზურაბი ცნობილია თავისი
თეოლოგიური წიაღსვლებით ერთ-ერთი სექტანტური მიმდინარეობის
წარმომადგენელია. მე მინდოდა, რომ მას ეს ეთქვა. ზუსტად არ ვიცი ბაპტისტია, თუ
ევანგელისტია..."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2428049

antidasavluri ganwyobebi
obieqtivi, Ramis studia, 6 oqtomberi
jondi baRaTuria, ბურჯანაძე‐ერთიანი ოპოზიცია: „აბა, ერთი, გაბედოს
ამერიკის შეერთებული შტატების რომელიმე კონგრესმენმა და რაღაცა თქვას
შეერთებული შტატების სასამართლოს.. აი, ეგ არის, უფროსი ძმის რეკომენდაციები და
ესენი, არის ძალიან გამაღიზიანებელი..“ [საუბარია ევროსაბჭოს რეზოლუციაზე]
http://www.myvideo.ge/?video_id=2423806

kviris qronika, 6-12 oqtomberi
giorgi axvlediani, ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია: "მაგრამ რეზოლუციის
[ევროსაბჭოს] დანარჩენი ნაწილი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქემ
საქართველომ დავტოვოთ და ქვეყანაში დარჩნენ მარტო „ნაცები“ და გეები, რაც არ
მოხდება!"
გაგრძელება გვ. 5

გვ. 5

antidasavluri ganwyobebi
asaval-dasavali,
6-12 oqtomberi
gigla baramiZe
ბურჯანაძე‐ ერთიანი
ოპოზიცია: ""დაგვცინიან
[ევროსაბჭოს
რეზოლუციის შესახებ] და
მეხუთე ხარისხის
სახელმწიფოდ
გვაცხადებენ.
„ანტიდისკრიმინაციული
კანონი“ მიგვაღებინეს და
რეზოლუციაში ისევ
„ტოლერანტობას“
გვიწუნებენ...აწი, ალბათ
იმასაც გვეტყვიან
საქართველოს სახელი
გადაარქვითო!"
Alia, 7 oqtomberi
Jana asaniZe,
ჟურნალისტი: "[საუბრობს
ევროსაბჭოს
რეზოლუციაში ლგბტ
ჯგუფების
მდგომარეობასთან
დაკავშირებით
გამოთქმულ
შეშფოთებაზე] თქვენ
ადრე ინტერვიუში
მითხარით,
ანტიდისკრიმინაციული
კანონის მიღებიდან
ერთსქესიანთა
ქორწინების მოთხოვნამდე
ერთი ნაბიჯიაო. ეს
ტექსტი როგორ გენიშნათ?
giorgi razmaZe,
დეკანოზი: ევროპა ამაზე
არ გაჩერდება, ამათი
ინიციატივა იყო ის,
ყველაფერი გაეკეთებინათ
იმისთვის, რომ
ევროპელებისთვის

ესიამოვნებინათ... ასეა
ევროპა, რაც მეტს უთმობ,
მით მეტი უნდა შენგან.
Jana asaniZe,
ჟურნალისტი: მამული
დანაწევრებულია, ტერიტორიები ჩამოგვაჭრეს,
სარწმუნოებას რაც
გაუკეთეს, ყველა
კონფესიის მართლმადიდებლობასთან
გათანაბრებით ეგეც
ვიცით, ახლა ენასაც
ემუქრება საფრთხე
ევროსაბჭო რეგიონული
ენების სტატუსის
შემოღებას გვთხოვს.
giorgi razmaZe,
დეკანოზი: "ახლა
დაიწყება რეგიონული
ენის სტატუსის მინიჭება,
აზერბაიჯანულსა და
სომხურს ისე წამოწევენ,
რომ ენობრივად
გაგვითანაბრდებიან. ეს
ყოვლად მიუღებელია...
ყველაფერზე კვერი რომ
დავუკრათ ევროპელებს,
არ შეიძლება, პირიქით,
ისე უნდა შევიდეთ
ევროპულ ოჯახში რომ
ფასეულობების აღრევა არ
უნდა მოხდეს...
უამრავი მიწა მიგვაყიდინეს სომხებისთვის.
მე ვხედავ საფრთხეს
იმისას, რომ დადგება
საქართველოში ჟამი, როცა
ქართულ საუბარსაც
აგვიკრძალავენ ან
შეზღუდული იქნება. ხომ
გახსოვთ, ერთი პერიოდი
ქართული
ღვთისმსახურებაც კი იყო

აკრძალული, ალბათ,
იგივე დრო დადგება ან
ინგლისური ან
სინგაპურული იქნება
საღვთისმეტყველო ენაც...
წინ ვინ დაუდგება რახან
მოითხოვა მამა
მარჩენალმა ევროპამ,
უნდა მიიღონ ეს კანონი,
თორემ დაემუქრებიან
იცოდეთ „ნაციონალებს“
დავაბრუნებთ
სათავეშიო.”
Alia, 7 oqtomberi
jondi baRaTuria,
ბურჯანაძე‐ერთიანი
ოპოზიცია: "სავსებით
დარწმუნებლი ვარ, რომ
ევროსაბჭოსა და
დასავლეთის ასეთი
ინიციატივები
[რეგიონალური ენებს
ქარტიის რატიფიცირება]
მიმართულია ქვეყნის
დაშლისაკენ... მიმაჩნია,
რომ ეს კანონი არის
მოღალატეობრივი. რა
ხდება უკრაინაში?
რეგიონალური ნიშნით
მიმდინარეობს დისკუსია
და მიდის დაშლის
პროცესი."
kviris qronika,
6-12 oqtomberi

giorgi jiqiaSvili,
ჟურნალისტი: "ეს
[რეგიონალური ენების
ქარტია] არის პროვოკაცია
საქართველოსა და
გაგრძელება გვ. 6

jondi baRaTuria,
ბურჯანაძე‐ერთიანი
ოპოზიცია: "სავსებით
დარწმუნებლი ვარ, რომ
ევროსაბჭოსა და
დასავლეთის ასეთი
ინიციატივები
[რეგიონალური ენებს
ქარტიის რატიფიცირება]
მიმართულია ქვეყნის
დაშლისაკენ... მიმაჩნია,
რომ ეს კანონი არის
მოღალატეობრივი.

MDF & GDI

ara fobias ! #29

გვ. 6

antidasavluri ganwyobebi
ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ეს არის
ევროპარლამენტში მოკალათებული
ოკულტისტების, ანტიქრისტეებისა და მათი
ქართველი მოკავშირეების, „ნაციონალური
სექტის“ ერთობლივი გეგმა. ეს გეგმა
საქართველოს გადაგვარებას ისახავს მიზნად,
ეს გეგმა ქართველობის გადაშენებას
ემსახურება. რაც მთავარია, ამ გეგმის
მედროშეები დღეს ხელისუფლებას სასათბურე
პირობებში ჰყავს..."

asaval-dasavali, 6-12 oqtomberi
rezo amaSukeli, პოეტი: "ნახევარი
ევროპარლამენტი ფულით ჰყავთ
გადმობირებული [ნაციონალებს]!.. ვერავინ ვერ
დამაჯერებს, რომ ევროსაბჭოს დეპუტატების
80 პროცენტი მექრთამე არ არის და ფულში არ
არის გათხვრილი!"

asaval-dasavali, 6-12 oqtomberi
gia korkotaSvili, ტელე-რადიო
წამყვანი: "საერთოდ, ბოლო დროს ევროპაზე
ცუდი წარმოდგენა მაქვს. მაგათ მონები და
გლობალისტები სჭირდებათ."

pirveli, 8 oqtomberi
robert sturua, რეჟისორი: „ის კასეტა,
ციხეში რომ კაცებს აუპატიურებენ, ევროპის
ემისარებს გაუმრავლებიათ და ღამე, ძილის წინ
ტკბებიან იმ კადრებით.“
http://bit.ly/1pgNEnj

GEWORLD.GE, 8 oqtomberi
elizbar javeliZe, სახალხო კრება:
„ევროსაბჭო დიდწილად მექრთამეთა
ორგანიზაციაა და ამის მაგალითებიც
არსებობს."

kviris qronika,
6-12 oqtomberi
levan CaCua, ქართული იდეა: "... ეს
ორგანიზაციები ["თავისუფალი ზონა"]
ასი პროცენტით ფინანსდებიან
ამერიკიდან და რასაც იქიდან
უკარნახებენ, იმას ჩაგვჩიჩინებენ
ოცდაოთხი საათი... დასავლეთმა
პირდაპირ წააქეზა ეს ადამიანები,
რომლებსაც ერთი სული აქვთ, ქვეყანაში
არეულობა დაიწყოს და ახლა რასაც
ვხედავთ, არის ამის პირდაპირი
შედეგი."

GEWORLD.GE, 8 oqtomberi
iakob leJava, ჟურნალისტი: „როცა
ამერიკა და ევროკავშირი უმსგავსობას
დემოკრატიად ნათლავდნენ, ხოლო
ამჟამად სისხლის სამართლის
დამნაშავეებს იცავენ, საქართველოს
შინაურ საქმეებშიც უხეშად ერევიან –
გვარებით გვითითებენ, ვინ დავიჭიროთ
და ვინ გამოვუშვათ.”
http://www.geworld.ge/View.php?
ArtId=6209

asaval-dasavali,
6-12 oqtomberi
H
hamlet WipaSvili,
პოლიტოლოგი: "აშშ-მა უკრაინული
ფაშიზმის აღორძინებით დიდი ქაოსი
და დაპირისპირება გააჩინა უკრაინაში
და არამარტო იქ. ეს ქაოსი (ფაშისტური)
ევროპისაკენ გადაინაცვლებს და
ფაშიზმზე გამარჯვების 70-ე წლისთავზე
აღორძინებულ ფაშიზმს იხილავს
ამერიკელთა მიერ დაკოდილი
უთავმოყვარეო ევროპა."
გაგრძელება გვ. 7

გვ. 7

antidasavluri ganwyobebi
GEWORLD.GE, 9 oqtomberi

saTauri: „დასავლეთის ლაშქრობა მართლმადიდებელი ცივილიზაციის
წინააღმდეგ გრძელდება“

gulbaaT rcxilaZe, ევრაზიის ინსტიტუტი: „დასაწყისიდანვე “მაიდანს”
აშკარად ანტირუსული ხასიათი ჰქონდა, ხოლო მის ბირთვს წარმოადგენდნენ
უკრაინის დასავლეთ პროვინციების მცხოვრებლები, ძირითადად,
არამართლმადიდებლები...
დასავლური “დემოკრატიის” უნივერსალური იარაღი: ცილისწამება და ტყუილი.
... თუ გავასწრებთ მოვლენებს, დასავლეთის ცრუ და ცილისმწამებლური პროპაგანდის
კონტექსტში უნდა აღვნიშნოთ მალაიზიური თვითმფრინავიც, რომელიც 17 ივლისს
ჩამოვარდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, საბრძოლო მოქმედების ზონაში, რომლის
შედეგადაც დაიღუპა 298 ადამიანი.“
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6214

sazogadoebrivi mauwyebeli, pirveli studia, 10 oqtobmeri
auditoriidan: "იმის მერე იყო აგვისტოს ომი და ქართველმა ხალხმა ნახა, რა
ღირს ნატო ანუ „пачем опиум для народа“... ვისაც კი რაღაც იმედი ჰქონდა, ეხლა ნახეს
უკრაინაში, როგორ დაეხმარენ ქვეყნის დაშლაში ნატო, ევროკავშირი და აშშ."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2429085

sazogadoebrivi mauwyebeli, pirveli studia, 10 oqtobmeri
auditoriidan: "ნატო საქართველოს არასდროს არ გახდის თავის წევრ ქვეყანად,
მინდა გითხრათ, იმიტომ, რომ ის საქართველოთი მანიპულირებს, ისევე როგორც
უკრაინით მანიპულირებს... მარტო რუსეთი არ არის ამ შემთხვევაში იმპერია და ის,
ვისაც ბოლოს მონობა უნდა პატარა ქვეყნების. შეერთებული შტატებიც ისევე არის,
გავიხსენოთ, ახლო ისტორია."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2429104

GEWORLD.GE ,8 oqtomberi
aleqsandre WaWia, რუსეთში მოღვაწე პოლიტოლოგი: "ამერიკაშიც კი
კაპიტალს პრეზიდენტებად კლოუნები მოყავს...
ლიდერების დეგრადაცია, თავისთავად იწვევს პოლიტიკური ელიტების
დეგრადირებას.
თვითონ ამერიკელები ქვეყანაში ყველაზე დიდ სულელებად პრეზიდენტ ბუშს,
თავდაცვის მინისტრ რამსფელდსა და ვიცეპრეზიდენტ ჩეინის ასახელებდნენ...
დააკვირდით საშინელ, გულისამრევ ქალებს, რომლებიც აშშ-ის დღევანდელი საგარეო
პოლიტიკის სახეს წარმოადგენენ... ნახეთ, რა ინტელექტუალური უბადრუკობაა.
მაგრამ ეს ყველაფერი არაა იმდენად სასაცილო, რამდენადაც საშიში. აშშ-ის
დღევანდელი ხელმძღვანელობა - ეს იგივეა, რაც მაიმუნი ხელყუმბარით ხელში.“
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6203&lang=ge

გაგრძელება გვ. 8

antidasavluri ganwyobebi
GEWORLD.GE, 9 oqtomberi

armaz sanebliZe, ჟურნალისტი: „ადამიანის უფლებათა დაცვის საფარქვეშ ისინი
კლავენ ადამიანს და მისგან უსქესო არსებას_ ანტიადამიანს ქმნიან...
ღვთის სახლის - ეკლესიის საწინააღმდეგოდ აშენებენ ანტიეკლესიას, რომელიც
აერთიანებს გარყვნილთა თანამეგობრობას...
ამერიკა დღეს დაჟინებით მოითხოვს ქორწინების 30 ტიპის ლეგალიზებას...
გენდერული ინკვიზიციის ახალი დოკუმენტი მომზადებულია ევროპარლამენტის ქალთა
უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის კომიტეტის მიერ. საბავშვო წიგნებში ტრადიციული ოჯახის პოპულარიზაციის აკრძალვის გარდა, ევროპელი ფემინისტები მოითხოვენ ევროკავშირის კანონმდებლობის შეცვლას ქალის სახის კორექტირების მიზნით”.
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6212

kviris qronika, 6-12 oqtomberi
giorgi jiqiaSvili, ჟურნალისტი: "ეს ევრ...ოპა, მეგობრებო, ჩვეულებრივი ხვრელი
არ გეგონოთ, საიდნააც მხოლოდ ფეკალიისა და ყროლის სუნი გამოდის, ეს ის გვირაბია,
რომლის ბოლოშიც ნათელ წერტილს ვერასოდეს დავინახავთ!"

GEWORLD.GE, 9 oqtomberi

nika gelaSvili, ჟურნალისტი: " ევროპულ თემიდას, როგორც ჩანს, მეხსიერების
პრობლემები აქვს, რომ აღარაფერი ვთქვათ, სმენისა და მხედველობის პრობლემებზე.
აბა, როგორ შეიძლება აიხსნასის, რომ “სერბი დამნაშავეების” გვერდით არ სხედან ისინი,
ვისაც მილიონობით ადამიანის სისხლში აქვთ ხელები გასვრილი? ესენი კი არიან ნატოს
უმაღლესი ხელმძღვანელები, რომლებმაც ბოლო ოცი წლის განმავლობაში რამდენიმე
სისხლიანი კონფლიქტი გააჩაღეს, ამ კონფლიქტებს კი “სამშვიდობო ოპერაციებს”
უწოდებდნენ.“
http://geworld.ge/View.php?ArtId=6215&lang=ge

homofobia
GEWORLD.GE 9, oqtomberi

armaz sanebliZe, ჟურნალისტი: "სოდომური მაფია თავის საქმიანობას საკრალურ
ხასიათს ანიჭებს და რელიგიური გაერთიანების სახით ყალიბდება. სატანისტური
ლოგიკით მოქმედებს და თანმიმდევრულად, ფარულად ცვლის ჭეშმარიტებათა არსსა და
ფასეულობათა გაგების პრინციპებს...
მაგრამ, რაც უფრო “ტოლერანტული” ხდება მამათმავალთა მიმართ საზოგადოება, მით
უფრო აგრესიული ხდებიან ისინი მისდამი. ძალადობენ."
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6212

kviris qronika, 6-12 oqtomberi
gela zedelaSvili, ჟურნალისტი: "ჩამშვები და პედერასტი ხარ? დაუძახე სხვას
ჩამშვები და პედერასტი!"
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