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13-19 ოქტომბრის პერიოდში შემდეგი
ტენდენციები გამოიკვეთა:



წმინდა ბარბარეს მართლმადიდებლური ეკლესიის ძარცვის ფაქტი, რომელზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე ქურდობის მუხლით აღძრა,
დაკავშირებული იყო ნაციონალური
მოძრაობის მხრიდან დესტაბილიზაციის მცდელობასთან (დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ბურჯანაძე-გაერთიანებული ოპოზიცია), იეჰოვას მოწმეებთან (ბასილი მკალავიშვილი, მღვდელი), ნაციონალურ მოძრაობასა და
მათ უცხოელ პარტნიორებთან და
ზოგადად მართლმადიდებლობასთან
ბრძოლასთან (Geworld. ge). რელიგიის
საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს

მხრიდან კი შეფასებული იყო როგორც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა და პარალელი გავლებული
იყო ქობულეთში მუსლიმებთან დაკავშირებულ ინციდენტთან;



ძალადობისკენ მოწოდებას, როგორც
მედია (გაზეთი "ასავალ-დასავალი"),
ასევე ცალკეული რესპონდენტები
ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართ
გამოხატავდნენ.



ქსენოფობიურ გამოხატვას სასულიერო
პირი (დავით ქვლივიძე, დეკანოზი),
ასევე სხვა რესპონდენტები მიმართავდნენ;
გაგრძელება გვ. 2

wminda barbares marTlmadidebluri eklesiis
gaZarcvis faqti
14 ოქტომბერ წმინდა ბარბარეს მართლმადიდებლური
ეკლესიის ძარცვის ფაქტის
შეფასებისას, რესპონდენტთა
მხრიდან ეს კრიმინალური
შემთხვევა ნაციონალურ
მოძრაობას და იეჰოვას
მოწმეებს დაუკავშირდა;
მედიის (Geworld. ge)
მხრიდან კი - ნაციონალურ
მოძრაობას და მათ უცხოელ
პარტნიორებს და ზოგადად მართლმადიდებლობასთან ბრძოლას. რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტომ კი ეს ინციდენტი ქობულეთში მუსლიმთა პანსიონზე ღორის
თავის მიმაგრების ფაქტთან ერთად რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფად შეაფასა.
გაგრძელება გვ. 2
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გვ. 2

kviris mimoxilva
დასაწყისი გვ. 1
 კვლავ მძლავრი იყო ანტიდასავლური განწყობები, რა დროსაც ყოფილი შინაგან საქმეთა
მინისტრები (თემურ ხაჩიშვილი და კახა თარგამაძე) ამერიკას და დასავლეთს საქართველოს
უკრაინა-რუსეთის ომში ჩართვის მცდელობაში ადანაშაულებდნენ; ხოლო აფხაზეთის
მთავრობის განათლებისა და კულტურის მინისტრი ევროპას კორუფციაში სდებდა ბრალს;



ჰომოფობია გაზეთ "ასავალ-დასავალის" მხრიდან იყო გამოხატული;



გენდერულ სტერეოტიპებს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი მიმართავდა.

wminda barbares marTlmadidebluri eklesiis gaZarcvis
faqti
დასაწყისი გვ. 1

pirveli, 15 oqtomberi

basili mkalaviSvili, მღვდელი: „ალბათ,
გაიგებდით, როგორ
დაარბიეს წმინდა ბარბარეს
ეკლესია, ეს ვანდალური
ქმედება სწორედ
იეღოველთა სექტისა და მათ
დამცველთაგან მოდის,
მართლაც საზარელი ფაქტია... ჩვენც ხომ იეღოველთა
დამცველებმა დაგვარბიეს,
აბა, ვინ იყო სააკაშვილის
ფაშისტური ბანდა".

dimitri lorTqifaniZe, ბურჯანაძეგაერთიანებული ოპოზიცია : „მართლმადიდებლური ეკლესიის დარბევის გამომწვევი მიზეზი, არა მხოლოდ იმგვარი კრიმინალის ჩამდენ პირთა წრეში უნდა ვეძებოთ, ვინც რაღაცას მატერიალური ღირებულების დაუფლების მიზნით აკეთებს, არამედ მათ უკან შეიძლება მოქმედებდეს კარგად ორგანიზებული
ჯგუფი, რომლის მიზანიც რელიგიათა შორის
გარკვეული დაძაბულობისა და სახელმწიფოში
დესტაბილიზაციის წარმოქმნაა. სწორედ ამ
თემით მინდა გავაგრძელო პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი და შს მინისტრის, ალექსანდრე
ჭიკაიძის უფრო ადრინდელი განცხადება, რომელიც ქვეყანაში დესტაბილიზაციის ფონის
მომზადებას ეხებოდა და რომ ამ ყველაფრის
უკან „ნაციონალური მოძრაობა“ დგას... ფაქტია, მუსლიმური თემისთვის აქტი, რომელიც
მათ წინააღმდეგ განხორციელდა, შეურაცხმყოფელია, პროვოკაციის გამოხატულებაა და
არანაკლებ, თუ არა უფრო მეტია, მართლმადიდებელ ქრისტიანთათვის ტაძრის დარბევა.
ეს არ არის რიგითი კრიმინალი“.

სწორედ იეღოველთა სექტისა და მათ დამცველთაგან მოდის, მართლაც საზარელი ფაქტია... ჩვენც ხომ იეღოველთა დამცველებმა
დაგვარბიეს, აბა, ვინ იყო სააკაშვილის ფაშისტური ბანდა".
http://www.reportiori.ge/?menuid=3&id=41750

GEWORLD.GE, 17 oqtomberi
„14 ოქტომბერს, სვეტიცხოვლობას, წმინდა ბარბარეს ეკლესიის ვანდალურმა დარბევამ კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ის დამოკიდებულება,
რომელიც ქვეყანაში “ნაციონალურმა მოძრაობამ” და პირადად მისმა ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა დაამკვიდრეს უცხოელი პატრონების მითითებით. ეს არის უკიდურესი ზიზღი
და უპატივცემულობა მართლმადიდებლობის მიმართ, ქართული ეროვნული ტრადიციებისა და კულტურის, საერთოდ, ქართველების მიმართ...

http://pia.ge/show_news.php?id=25455&lang=geo

საკითხავი მხოლოდ ის არის - უცხო ქვეყნების
წარმომადგენლებისა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ სხვა კონფესიის წარმომადგენელთა უფლებების დაცვის ფონზე, როდემდე უნდა ითმინონ დამცირება და რბევა-შეურაცხყოფა საქართველოს მართლმადიდებლებმა, როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე?“

rezonansi, 15 oqtomberi

rezonansi, 16 oqtomberi

dimitri lorTqifaniZe, ბურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიცია: "საქმე გვაქვს კარგად დაგეგმილ, შენიღბულ ორგანიზებულ
დანაშაულთან, რომელიც კრიმინალს სცდება."

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო:
„ამ ვანდალურ ფაქტს ერთეულ ინციდენტად
ჩავთვლიდით, რომ არა უკანასკნელ პერიოდში მომხდარი რელიგიური და ეთნიკური
გრძნობების შეურაცხმყოფელი ქმედება ქობულეთში მუსლიმების მიმართ. ამ ფაქტების
უკან რელიგიური და ეთნიკური შუღლის გაღვივების მცდელობის ტენდენცია ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებისა და მისი ფუნდამენტური ღირებულების წინააღმდეგ არის მიმართული“.

reportiori, 15 oqtomberi
basili mkalaviSvili, მღვდელი: „ალბათ, გაიგებდით, როგორ დაარბიეს წმინდა
ბარბარეს ეკლესია, ეს ვანდალური ქმედება

http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6236

გვ. 3

Zaladobisken mowodeba
asaval-dasavali, 13-19 oqtomberi
jaba xubua, ჟურნალისტი: "ქართველი ხალხი ან აპათიაში ჩავარდება, დადუმდება და გაშეშდება, ან კიდევ იხუვლებს, თავზე ხელს აიღებს და სადაც კი ნაციონალის ჭაჭანებას წააწყდება - ქუჩაში, ტრანსპორტში, მაღაზიაში, ბაზრობაზე, ოფისში, სტადიონზე, რესტორანში თუ სხვაგან - შეიძლება, სისხლი დაღვაროს!
დიახ, სრულებით მოსალოდნელია, რომ ამ კადრების [პატიმართა წამების] გასაჯაროების შემდეგ
თბილისში სახალხო აჯანყება დაიწყოს და ნაციონალებმა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ოფისი
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან ახლოს მდებარეობს, შეიძლება, საქართველოდან ვერ
გაასწრონ!"

asaval-dasavali, 13-19 oqtomberi
oleg iaZe, ევროპის სამბოს ფედერაცია: "პირადად მე, ოლეგ იაძე, კამიკაძე გავხდები. ჩვენნაირი
ათამდე ადამიანი მაინც მოიძებნება, რაც საკმარისია, ნაცების და მათი უტიფარი მიზნების დამსახველი ბირთვი, 30-40 კაცი ფიზიკურად გაანადგურონ!"

obieqtivi, Ramis studia, 16 oqtomberi
ტელემაყურებელი: "ჩვენ იმ დონეზე მიგვიყვანენ, რომ ლინჩის წესით გავასამართლებთ
[ახალაიებს] და თავს შევწირავთ სიმართლისთვის, თავს შევწირავთ..."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2432740

qsenofobia
asaval-dasavali, 13-19 oqtomberi

oleg iaZe, ევროპის სამბოს ფედერაცია: "მე
არ ვაპატიებ ნაძირალა ვარძელაშვილს, ქვეყანა

daviT qvliviZe, დეკანოზი: "ახლა, ევროპა

თავისი რომ ეგონა და „ნაბიჭვაროო“ ასე

ჩვენ რომ გვედავება და ე.წ. „თურქი-მესხების“

მომმართა. მისგან არ მიკვირს. მისი მამა ხომ

საქართველოში დაბრუნებას მოითხოვს, რატომ

აკოფოვია. სადაც გვარი და ეროვნება შეიცვალა,

თურქებისგან არ მოითხოვს, ეთნიკური ქართვე-

ვითომ სინდისს და ნამუსს რად ვერ აუვლის

ლები ძირძველ საცხოვრებელ კერებზე დააბრუნ-

გვერდს! მიფრთხილდეს ვარძელაშვილი! "

ონ?.. აბა, დათვალეთ, აქ რამდენი მედრესე შენდება?! მავანი რომ გაიძახის, რუსებმა ტაძრები თე-

kviris qronika, 13-19 oqtomberi

თრად გადაგვიღებესო, იმას რად ივიწყებენ, თურქებმა 50-იან წლებში საერთოდ რომ აგვიფეთ-

gela zedelaSvili, ჟურნალისტი: "თბი-

ქეს ოპიზის ტაძარი და ნატაძრალზე გზა გაიყვა-

ლისში რატომ უნდა იყოს მხოლოდ თურქულ-

ნეს?! "

ენოვანი, ან ჩინური, ან ინგლისური აბრები,
სტამბულია, პეკინი თუ ვაშინგტონი?“

religiuri Tematika
asaval-dasavali, 13-19 oqtomberi
giorgi gigauri, ჟურნალისტი: "მოკლედ, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით
[ეჰოვას მოწმეთა სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდა], ხარობენ იეჰოველები, გიგა ბოკერია, ლევან
რამიშვილი, დავით პაიჭაძე, თეა თუთბერიძე, ჩიორა, აკუ, ბაკუ და ყველა ის ნაცი თუ ნაცმიდრეკილი ლიბერასტი, რომელსაც შავი ჭირივით ეზიზღება ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია!"

MDF & GDI
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გვ. 4

antidasavluri ganwyobebi
rezonansi, 17 oqtomberi
dima jaiani, აფხაზეთის მთავრობის
განათლებისა და კულტურის მინისტრი:
"დაუჯერებელია, მაგრამ ვეთანხმები გოგა ხაინდრავას - მთელი ევროპა, ყველაზე
ვერ ვიტყვი, მაინც ჩართულია კორუფციაში. ასე, რომ ჩემი აზრით, ყველაფერი
ფულზეა ნაყიდი და საბერძნეთის სასამართლომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო."

asaval-dasavali, 13-19
oqtomberi
Temur xaCiSvili, შინაგან საქმეთა
ყოფილი მინისტრი: "სწორედ ამერიკელებმა დააფინანსეს 2008 წლის აგვისტოს
ომი, ხილო შემდეგ იძულებულნი გახდნენ, სააკაშვილი დროებით გამოეყვანათ
თამაშიდან და ხელისუფლება შეეცვალათ, თუმცა, ამ ხელისუფლებაში ერთადერთი ქართველი, ვისთვისაც მიუღებელია ავანტიურები, ვინც ეკლესიის და ტრადიციული ოჯახის ინსტიტუტისთვის
გულწრფელად იღწვის, არის პრემიერი
ღარიბაშვილი, რომელმაც შეძლო, რომ
საქართველოსთვის აერიდებინა რუსეთუკრაინის ომში ჩართვა...
სამწუხაროდ, ჩვენ მაშინ ვერ გავუგეთ
ზვიადს, როდესაც პირველმა შეამჩნია
დასავლური იმპერიალიზმის ბოროტი
სახე."

asaval-dasavali,
13-19 oqtomberi
kaxa TargamaZe, შინაგან საქმეთა
ყოფილი მინისტრი: "დღეს დასავლეთის
სპეცსამსახურები ყოველნაირად ცდილობენ, საქართველო ჩაითრიონ რუსეთთან
გრძელვადიან ომში, რათ მოხდეს საქართველოს უკრაინიზაცია და ჩვენ ხარჯზე
გაიკეთონ თავიანთი საქმე. დღევანდელი
ხელისუფლება ამ გეგმას არ განახორციელებს, სამაგიეროდ, აგერ არიან ნაცები დასავლეთის ბნელი ძალების, ე.წ. „ომის
პარტიის“ პირდაპირი აგენტურა, რომლებიც დასავლეთის სპეცსამსახურების ნებისმიერ ბრძანებას ყურმოჭრილი მონასავით შეასრულებენ.
dito CubiniZe, ჟურნალისტი:
მერედა, რატომ არ დაიჭირეთ გიგა
ბოკერია?
kaxa TargamaZe: მთელი მსოფლიო
ამათ ედგა გვერდით, დაჭერა კი არა, ხმას

ვერ ვცემდით უბატონოდ... ერთი კაცი
ვეჭიდავებოდი ამოდენა სექტას"...

asaval-dasavali,
13-19 oqtomberi
kaxa kukava, თავისუფალი საქართველო:
"საქართველოში ჯერ „მოქკავშირის“, შემდეგ
ნაცმოძრაობის და ბოლოს „ოცნების“ გახელისუფლება სწორედ ამერიკის თანხმობითა
და დასტურით მოხდა! ამიტომ, სამივე ეს
ძალა ერთი ხის ნაყოფია, რომლებიც განსხვავებულად „მწიფდებიან“! აი, სწორედ ეს სისტემაა შესაცვლელი!"
asaval-dasavali, 13-19 oqtomberi
mamuka areSiZe, ექსპერტი: "ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ევროკავშირისთვის
საქართველო საცდელი ლაბორატორიაა."

GEWORLD.GE, 16 oqtomberi
სათაური: „დასავლეთის ლაშქრობა მართლმადიდებელი ცივილიზაციის წინააღმდეგ გრძელდება“
gulbaaT rcxilaZe, ევრაზიის ინსტიტუტი: „დასავლეთს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების დამორჩილება სურს და არა მათთან მეგობრობა. დასავლელი პოლიტიკოსების აგდებული დამოკიდებულება უკრაინის, როგორც სუვერენული სახელმწიფოს, მიმართ,
ჩანდა მათი ქცევიდან მაიდანზე...
უკრაინის პრემიერმინისტრი გახდა არსენი
იაცენიუკი,ხოლო პრეზიდენტის მოვალეობ
ის შემსრულებელი - პარლამენტის თავმჯდომარე ალექსანდრე ტურჩინოვი. როგორც
უკვე ვახსენეთ, ორივე სექტანტებს წარმოადგენენ და არსებითად აზროვნებენ ანტიმართლმადიდებლური კატეგორიებით.
აშშ-ის სპეცსამსახურებმა გამოზარდეს პოლიტიკოსების მთელი თაობა, რომლებიც დარწმუნებული არიან, რომ უნდა განადგურდეს
ყველა, ვისაც განსხვავებული აზრი და ცხოვრების წესი აქვთ, ვიდრე დასავლურ (ლიბე
რალურ) წარმოდგენებშია; ამ გზაზე მთავარ
დაბრკოლებას წარმოადგენს მართლმადიდე
ბლური აზროვნება პოლიტიკაში; იდეოლოგია, დაფუძნებული მართლმადიდებლურ
ფასეულობებზე, რომელიც აერთიანებს
ხალხს დასავლური ნეოლიბერალური
ფსევდოფასეულობების წინააღმდეგ."
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6231
გაგრძელება გვ. 5

გვ. 5

antidasavluri ganwyobebi
დასაწყისი გვ. 1

GEWORLD.GE, 15 oqtomberi
vasil WiWinaZe, თვისუფალი საქართველო: „ის, რაც უკრაინაში ხდება და ახლო
აღმოსავლეთში, ამერიკის მიერ მართული პროცესებია, თორემ, ეს რომ ვაშინგტონის
ინტერესებში არ იყოს, ერთ თვეში დამთავრდებოდა ყველაფერი.“
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6219

asaval-dasavali, 13-19 oqtomberi
giorgi gigauri, ჟურნალისტი: "როგორც ჩანს, სერბეთის ხელისუფლებას ამ „გეი-ტესტის“
ჩაბარების შემდეგ, უფრო ეიმედება, რომ ქვეყანა, ბოლოს და ბოლოს, გახდება ევროკავშირის
წევრი!
იმ ევროკავშირისა, რომელმაც სცნო სერბეთის ისტორიული კუთხის კოსოვოს
დამოუკიდებლობა და ამ მართლმადიდებლური ქვეყნის დანაწევრება!

homofobia
asaval-dasavali,
13-19 oqtomberi

ხელწოდებით, „17“) პრეზენტაცია გაიმართება!..

ძე და მისი დაიასახლისობა
არ მოგიშალოთ ღმერთმა!..

giorgi gigauri, ჟურნალისტი: "დღეს, 13 ოქტომბერს, ორშაბათს, მაჩაბლის
ქუჩაზე მდებარე მწერლის სახლში, არც მეტი, არც ნაკლები, ახალი გეი-ჟურნალის (სა-

მათი ავტორი კი, ლგბტ-სექტის „მამაშა“ ირაკლი ვაჭარაძეა!..

მამუკა ხაზარაძის „საბარასტები“ ღიად უპირისპირდებიან ქართულ ეკლესიასა და
ათასწლოვან ტრადიციებს და
იმავდროულად, ლგბტ-პირებთან ერთობ საეჭვო სიახლოვეს ტრიალებენ".

გილოცავთ ბატონებო და ქალბატონებო! ირაკლი ვაჭარა-

genderuli stereoti pebi
rusTavi 2, postkriptumi, 19 oqtomberi
ilia meore, კათალიკოს პატრიარქი: „საღმრთო წერილი ამბობს, რომ ოჯახის მეთაური არის
ქმარი, და ოჯახი ეს არის ერთი სხეული, და არ შეიძლება რომ ერთ სხეულზე იყოს ორი თავი.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2434443

rusTavi 2, postkriptumi, 19 oqtomberi
რესპოდენტი: „ქალი ეხლა არასოდეს არ უნდა იჯდეს თავზე მამაკაცის, იმიტომ ღირსია, რასაც
უკეთებენ, მთავარია იცოდეს თავისი ადგილი...“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2434471

praim-taimi, 13 oqtomberi
ani giunteri, ტელეწამყვანი: "ქალის შებმა არაფერია, მისი მოცილებაა რთული."
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