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15 წლის ლუკა სირაძის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციას, რომელმაც თვითმკვლელობა, სავარაუდოდ, 
პოლიციის მხრიდან ფსიქოლოგიური ძალადობის გამო სცადა, ფეისბუკში სახელისუფლებო, პრო-რუსული და 
ანტილიბერალური გვერდების, ასევე სახელისუფლებო ექსპერტების, მმართველი პარტიის მხარდამჭერებისა და 
ტროლების მხიდან სხვადასხვა შინაარსის გზავნილები მოჰყვა. 
 
18 და 19 დეკემბერს ფეისბუკში აქტივობების დაკვირვების შედეგად შემდეგი სურათი გამოიკვეთა: 
 
აქტორები და კოორდინირებული მოქმედება: 
 

➔ გამოვლინდა 15 ტროლი, რომელთაგან 10 სხვის იდენტობას იპარავს. მათგან 5 ლუკა სირაძის 
გარდაცვალებაზე კრემლისტური News Front-ის მასალების პოპულარიზაციას ახდენდა; 

➔ გამოვლინდა 7 ანტილიბერალური (კარდჰუ, პატრიოტული გვერდი, ალტ-კლუბი, geo-pepe, დედაქალაქი, 
ანტილიბერალური დოქტრინა, ანტი-პარადოქსი 2), 4 ოპოზიციის მადისკრედიტირებელი (პრესტიტუცია, 
მახსოვს, სირცხვილის კორიდორი, რეტორიკა), 2 სახელისუფლებო სარედაქციო პოლიტიკის მქონე მედიის 
ფბ გვერდი (Caucasus news report, საინფორმაციო გვერდი) და 2 ხელისუფლებასთან დაკავშირებული 
(ლიდერი 41, NOVR) გვერდი, რომლებიც ლუკა სირაძის გარდაცვალებაზე ბრალს სკოლასა და ერთიან 
ნაციონალურ მოძრაობას სდებდნენ; 

➔ გამოვლინდა 6 ჯგუფი (კახა კალაძე თბილისის მერი, ბიძინა ივანიშვილის მეგობრები ფეისბუქზე, გიორგი 
მარგველაშვილი გისმენთ მეგობრებო, პროტესტი, Photo-Fact Georgia), სადაც ტროლები და ქართული 
ოცნების მხარდამჭერები ლუკა სირაძის გარდაცვალების შესახებ გზავნილებს ორგანიზებულად 
ავრცელებდნენ.  

➔ გამოვლინდა, რომ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ტრადიციული მედია, მოზარდის გარდაცვალების 
შესახებ ინფორმაციას ცალმხრივად, პროფესიული სტანდარტების უგულვებელყოფით აშუქებდა. 

 
გზავნილები: 
 

➔ ხდებოდა ფოკუსის გადატანა შსს-დან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და “მწვანე სკოლაზე”; 
➔ მომხდარში ადანაშაულებდნენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, მათ მიერ დანერგილ განათლების 

სისტემასა და “მწვანე სკოლას”; 
➔ მოზარდის გარდაცვალებაზე სპეკულირებას ანტილიბერალური გვერდები ანტი-დასავლურ კონტექსტში 

ახდენდნენ; 
➔ ამ თემით სპეკულირება ხდებოდა იდეოლოგიურ ჭრილში და წინ წამოიწია სოციალური უთანასწორობის 

საკითხი; 
➔ სკოლასა და პოლიტიკურ ოპოზიციაზე ფოკუსის გადატანას ახდენდნენ ტროლები, სახელისუფლებო და 

პრო-რუსული აქტორები - მათი გზავნილები იდენტური იყო. 
 

 
● მოზარდის გარდაცვალებაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დადანაშაულება 

 
ყველაზე ხშირად სახელისუფლებო (გვერდები, პარტიის მხარდამჭერები, ექპერტები, ტროლები) და პრორუსული 
და ანტილიბერალური აქტორები ცდილობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ არსებული კრიტიკიდან 
ყურადღება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე გადაეტანათ და მოზარდის გარდაცვალებაში ყოფილი მმართველი 
გუნდი დაედანაშაულებინათ. ეს გზავნილი სამი მიმართულებით განვითარდა: პოლიციაში ენმ-ის კადრები 
მუშაობენ; “მწვანე სკოლა” ნაციონალურ მოძრაობასთან არის დაკავშირებული; მოზარდის გარდაცვალება 
ნაციონალური მოძრაობის დანერგილი განათლების სისტემის ბრალია.   
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სკოლის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან გაიგივების შესახებ გზავნილი სახელისუფლებო ექსპერტმა გია 
აბაშიძემ ჯგუფში “info” გაავრცელა, სადაც დაპოსტა, რომ “მწვანე სკოლის” დირექტორის მოადგილე ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის ნუგზარ წიკალურის მეუღლეა. ეს ინფორმაცია შემდგომ სხვა 
სახელისუფლებო და ანტილიბერალურმა გვერდებმაც გააზიარეს, ასევე გაავრცელა “ასავალ-დასავალის” 
ავტორმა გიორგი გიგაურმა.  
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მოზარდის გარდაცვალების დაკავშირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განათლების სისტემასთან 
მეტწილად სხვადასხვა თემატურ ჯგუფში ხდებოდა. ამ ჯგუფებში “ქართული ოცნების” მხარდამჭერი ლალი 
კიკნაველიძე ორგანიზებულად ავრცელებდა იდენტურ ტექსტს “ნაცი ლომაიას შემოტანილი სისტემის” გაუქმების 
მოთხოვნით.  
 

● პარტიებისა და აქტივისტების დადანაშაულება მოზარდის გარდაცვალების ტრაგედიის საკუთარი 
მიზნებისთვის გამოყენებაში 

 
მოზარდის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ აქტივისტებმა სხვადასხვა ქალაქში 
პოლიციის მიმათ პროტესტი გამოხატეს. ამ პროტესტს მოჰყვა გზავნილი, რომ ეს ჯგუფები ტრაგედიას საკუთარი 
ვიწრო მიზნებისთვის იყენებენ, ასევე ხდებოდა აქტივისტების პარტიებთან გაიგივება. ამ გზავნილს 
სახელისუფლებო გვერდებთან ერთად ქართული ოცნების მხარდამჭერები და პატრიოტთა ალიანსისა და 
ქართული მარშის წევრი კონსტანტინე მორგოშია ავრცელებდნენ.  
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 მოზარდის გარდაცვალებაში სკოლის დადანაშაულება 
 
“მწვანე სკოლის” მიერ პოლიციის გამოძახებას სკოლის მიმართ სოციალურ ქსელებში კრიტიკა მოჰყვა. ეს კრიტიკა 
კიდევ უფრო გამძაფრდა ლუკა სირაძის გარდაცვალების შემდეგ. სახელისუფლებო გვერდები და ქართული 
ოცნების მხარდამჭერები შეეცადნენ, რომ სკოლის მიმართ არსებული კრიტიკა შსს-დან სკოლაზე ყურადღების 
გადატანისთვის გამოყენებინათ. ამ მიზნით, ეს აქტორები ფეისბუკში სკოლასთან დაკავშირებით სხვადასხვა 
გადაუმოწმებელ ინფორმაციას ავრცელებდნენ, რომელთა ლეგიტიმაციასაც შემდგომ ონლაინ მედია ახდენდა. 
ფოკუსის გადატანის მიზანი ასევე გამოჩნდა მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების მხარდამჭერმა 18 დეკემბერს 
საპროტესტო აქცია არა შსს-სთან ან დიღმის განყოფილებასთან, არამედ “მწვანე სკოლის” წინ დააანონსეს, თუმცა 
მალევე ეს პოსტი წაშალეს. სკოლასთან პროტესტი დაანონსა გიორგი გაბედავამაც, რომელიც ძალადობრივ 
აქციებში მონაწილეობით გამოირჩევა.   
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ფეისბუკში აზრის მობილიზების მიზნით სახელისუფლებო გვერდმა “ლიდერი 41” ონლაინ გამოკითხვების გვერდზე 
NOVR გამოაქვეყნა გამოკითხვა, შეკითხვით თუ ვის მიუძღვოდა ლუკა სირაძის გარდაცვალებაში ბრალი.  
 
გვერდს NOVR (National online Votes & Results), რომელიც 2019 წლის 30 იანვარს არის შექმნილი და დღეის 
მონაცემებით 563 გამომწერი ჰყავს, ჩვენს შესახებ განყოფილებაში უწერია, რომ “ლიდერი 41-მა ეს გვერდი იმ 
მიზნით შექმნა, რომ საზოგადოება NDI-სა და IRI-ს კვლევებს უნდობლობას უცხადებს. თავად ლიდერ 41-ს კი ჩვენს 
შესახებ განყოფილებაში უწერია, რომ ის ქართული ოცნების PR გვერდია. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pg/novr.org/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/geoleader41/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/geoleader41/about/?ref=page_internal
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● “ლურჯი ვეშაპის” შესახებ ინციდენტის და ლუკა სირაძის გარდაცვალების ერთმანეთთან დაკავშირება 

 
ამასთან ერთად, გვერდების მიერ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ორი წლის წინ “ლურჯი ვეშაპის” თამაშში 
მონაწილე ერთ-ერთი მოზარდი ასევე “მწვანე სკოლის” მოსწავლეა. ეს გვერდები და ფეისბუკ მომხმარებლები, 
რომლებიც ამ ინფორმაციას სხვადასხვა ჯგუფში ორგანიზებულად აზიარებდნენ, ცდილობდნენ, რომ ეს ორი 
ამბავი ერთმანეთისთვის დაეკავშირებინათ და ამით, სკოლის წინააღმდეგ მიმართული კრიტიკა კიდევ უფრო 
გაეძლიერებინათ. გვერდს Caucasus News Report ამ შინაარსის პოსტი დასპონსორებულიც კი აქვს. 

● სოციალური უთანასწორობის თემის წინ წამოწევა და სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერების მოთხოვნა 
 

სხვადასხვა აქტორები “მწვანე სკოლის” საფასურზე აპელირებდნენ და სოციალური უთანასწორობის თემით 
სპეკულირებდნენ. ამ გზავნილების გასამტკიცებლად, ფეისბუკში ვრცელდებოდა დაუდასტურებელი ინფორმაცია, 
თითქოს სკოლა ლუკა სირაძის ოჯახს სწავლის საფასურის გადახდას აიძულებდა. ეს ინფორმაცია გაავრცელა 
“ასავალ-ადასავალის” ჟურნალისტმა გიორგი გიგაურმაც, რაც შემდეგ სხავდასხვა ონლაინ გამოცემამ გადაბეჭდა. 
ამავე კონტექსტში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ისრაელში კერძო სკოლები არ არსებობს და “მდიდარი და 
ღარიბი” მერხთან ერთად ზის. ამის ფონზე ფეისბუკის მომხმარებლები სკოლის დახურვასა და სკოლისთვის 
ავტორიზაციის შეჩერებას ითხოვდნენ. გვერდები “რიტორიკა”, „ანტი-პარადოქსი 2“ და მიმომხილველი ნუკრი 
შოშიაშვილი მომხდარს იდეოლოგიურ ჭრილში განიხილავდნენ. საქართველოს კულტურის პალატის პრეზიდენტმა 
დავით ოქიტაშვილმა ფეისბუკში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ლუკა სირაძე “მწვანე სკოლიდან” “უფულობის 
გამო გაუშვეს”.  
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 მოზარდის გარდაცვალებაში ლიბერალური იდეოლოგიისა და ჯორჯ სოროსის დადანაშაულება 
 
ეს გზავნილი გვერდებმა “ანტილიბერალური დოქტრინა”, “პატრიოტული გვერდი” და ფეისბუკ პროფილმა 
“საქათველო უპირველეს ყოვლისა” გაავრცელეს. გვერდმა “ანტილიბერალურმა დოქტრინა” და პროფილმა 
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“საქართველო უპირველეს ყოვლისა” აქტივისტების დისკრედიტაციის რუსული მოდელი გაიმეორა და პროტესტის 
გამომხატველები LGBT თემთან გააიგივა.  

 

 

 
 

 როგორ აშუქებს ხელისუფლებასთან დაკავშირებული მედია მოზარდის გარდაცვალების ამბავს? 
 
სახელისუფლებო და ანტილიბერალური აქტორების მიერ გავრცელებული ნარატივების მულტიპლიკაცია 
ხელისუფლებასთან დაკავშირებული მედიების საიტებსა და ფეისბუკ გვერდებზე ხდებოდა. აღსანიშნავია, რომ 
გამოკვეთილი მედია საშუალებები არ იცავდნენ სუიციდის გაშუქების შესახებ არსებულ პროფესიულ სტანდარტებს 
და 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების ამბავს ემოციური სათაურებითა და სკანდალის სტილში აშუქებდნენ. ისინი 
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მეტწილად სოციალურ ქსელებში სხვადსხვა მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტებს ცალმხრივად, 
გადამოწმების და დაბალანსების გარეშე ციტატების სახით აქვეყნებდნენ. 



13 
 

 ტროლების მობილიზება 
 
ზემოთ გამოკვეთილი ნარატივების გარშემო, ფეისბუკის მომხმარებელთა აზრის მობილიზაციის მიზნით, იდენტურ 
გზავნილებს ტროლები სხვადასხვა ჯგუფებში აზიარებდნენ. 18-19 დეკემბრის პერიოდში გამოვლინდა 15 ტროლი, 
რომლებიც ლუკა სირაძის გარდაცვალების თემაზე ფეისბუკში აქტიურობდნენ. 15-დან 10 ტროლი სხვის იდენტობას 
იპარავს, ხოლო 5-ს მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია თუ ფოტო არ აქვს და იდენტობას მალავს. 15-დან 6 
ტროლი კრემლისტური გამოცემა News Front-ის მასალების პოპულარიზაციას ახდენდა.  
 

ტროლი ვის იდენტობას იპარავს აქტივობა 

Rusudan Gabiskiria 
 

 

იპარავს მსახიობის - Zoe Dean-ის 
იდენტობას 
 

 

აზიარებს News-Front Georgia-ს პოსტს 
ჯგუფში Photo-Fact GEORGIA 
 

 
Levan Papuashvili  
 

 
 
 

იპარავს Анар Алиев-ის იდენტობას  
 

 
 

აზიარებს ლურჯი ვეშაპის შესახებ 
პოსტს ჯგუფებში ''მოქალაქე’’ 
არასამთავრობო ორგანიზაცია და 
გიორგი მარგველაშვილი გისმენთ, 
მეგობრებო! 

 

 

https://www.facebook.com/rusudan.gabiskiria
https://celebritypictures.wiki/celebrity/1940459
https://www.facebook.com/NewsFrontGeorgia/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDLDg-0VAr655dQbBzdZBWgioJ3YRX3ntk0U4UEbKoLbGWEAlx2VTaL-Lbux2S_VGYT77S13R539OHD&hc_ref=ARSfXoyGI1_LeFoD0fqh9TNJqns7cO8uH36iqksVtLQL3mV2EZ7zcMdJNNYSdOkMA68&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/FreeTV.Ge/permalink/1240256036163552/
https://www.facebook.com/papuashvililevan
https://vk.com/anar_57
https://www.facebook.com/groups/206961719507958/permalink/1185783714959082/
https://www.facebook.com/groups/206961719507958/permalink/1185783714959082/
https://www.facebook.com/groups/vipcomputers/permalink/1527655130715799/
https://www.facebook.com/groups/vipcomputers/permalink/1527655130715799/
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ეთერ ლობჟანიძე 
 

 
 

იპარავს მსახიობ დაიან კრიუგერის 
იდენტობას 

 

აქტიურობს კომენტარებში და ბრალს 
სდებს ენმ-ს 
 

 
 

 
Edisher Alania 
 

 

იპარავს Валерій Новіков-ის 
იდენტობას 
 

 

აზიარებს News Front Georgia-ს პოსტს 
ჯგუფში პროტესტი! Protest! Протест! 
 

 
 

Tornike Bolkvadze 
 

 

იპარავს არგენტინელი მსახიობის 
BRIAN MAYA-ს იდენტობას  
 
 
 
 

 

აზიარებს News Front Georgia-ს პოსტს 
ჯგუფში პროტესტი! Protest! Протест!  
 

 

Givi ukleba 
 

 
 

იპარავს სერბი მსახიობის Sergej 
Trifunovic-ის იდენტობას 
 

  
 

აზიარებს News Front Georgia-ს პოსტს  
ჯგუფში  ბიძინა ივანიშვილის 
მეგობრები "ფეისბუქზე" 
 

 

https://www.facebook.com/people/%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9F%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94/100009967596555
https://www.facebook.com/edisher.alania?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAAVgdU4L4zQDfRT1hUbYw56jj7hq9QHj8bT08bKfIAA1b-1PrKlSyURjG40980GLcW9KhmhAnTud8F&tn-str=%2AF
https://vk.com/id252619530
https://www.facebook.com/groups/134290193315393/permalink/2675272959217091/?__xts__%5B0%5D=68.ARC_WYL31EqgiU2f5NWBA6-ll84iY5kIfqk06e0gn8MX6uCbSFaHR7tqoCgAszVR3ntZFtNESuK1fdI_eCjoPXEUI6jMkwe79YJ-mStTASsVe5q93--kXhArwE1xxjKBxzsFt7R3VVOBVK1iRPcmVP0KMhMYMKhjfO-JVjBGHj709diHAazwJAP_SIVZouh6A4f7Aq1ewt9i1Y-QoD-besaWb-FxwZHoMgIp22LFDJrGob7ARgde1D4gEcm2OBYrzeE0_32IQLMNsJCs6IYB7B_lcspSlRgZSBu0rIDZ1q8dNd1Ik7wV-b3n5Ha0HvEoPPI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tornike.bolqvadze.9047
https://ww1.1movies.is/celebrity/brian-maya-330578
https://www.facebook.com/groups/134290193315393/permalink/2676205705790483/?__tn__=-R
https://www.facebook.com/filer.auhdausdha
http://waytofamous.com/23608-sergej-trifunovic.html
http://waytofamous.com/23608-sergej-trifunovic.html
https://www.facebook.com/groups/B.Ivanishvili/permalink/3074528625909465/?__tn__=-R
https://www.facebook.com/groups/B.Ivanishvili/permalink/3074528625909465/?__tn__=-R
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Irakli Lomidze 
 

 
 

იპარავს ბერძენი ხელბურთელის - 
Konstantin Igropulo-ს იდენტობას  
 

 

აზიარებს News Front Georgia-ს პოსტს 
 

 
Tekla Duduchava (დეაქტივირებული) 
 
 

იპარავს სხვა ადამიანის ფოტოს 
პინტერესტიდან 
 

 

პროტესტს უკავშირებდა პოლიტიკური 
ქულების დაწერას 
 

 

Anushki aniko (დეაქტივირებული) 
 
 

იპარავს ამერიკელი მსახიობის 
sadie sink-ის იდენტობას 
 

 

აზიარებდა ასავალ-დასავალის 
ჟურნალისტის გიორგი გიგაურის 
პოსტებს 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012962169521
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konstantin_Igropulo_05.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=107030023883247&set=a.107030053883244&type=3&theater
https://www.facebook.com/anushki.aniko
https://www.pinterest.ca/pin/142356038208661003/
https://www.pinterest.ca/pin/142356038208661003/
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Andria Gogelashvili იპარავს Vkontakte-ს 
მომხმარებლის Roman Mamedov-ის 
იდენტობას 
 

 

აზიარებს გამომძიებლის დაკავების 
შესახებ ინფორმაციას კახა კალაძისა 
და ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერ 
ჯგუფებში 
 

 
 

 
 
ტროლები, რომლებიც იდენტობას მალავენ 
 

ტროლი აქტივობა 

Rezo Narushvili 
 

 

პროტესტს უკავშირებს პოლიტიკური ქულების დაწერას 
 

 

Teka Robashvili  
 

 

პროტესტს უკავშირებს პოლიტიკური ქულების დაწერას 
 

 

https://www.facebook.com/andria.gogelashvili.7
http://vk-com.aurebeshtranslator.net/mased
https://www.facebook.com/groups/1952614838291953/permalink/2528982460655185/
https://www.facebook.com/groups/B.Ivanishvili/permalink/3072423232786671/
https://www.facebook.com/rezo.narushvili.9
https://www.facebook.com/teka.robashvili.9?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDpbziAZiQgue4wMLJJlXHsJUWzrb6qKYKuBe4d7r1aWMC8sG6w9Y1AKr5VwY4OmJSWEr1Ym6gvTiDH&tn-str=*F
https://www.facebook.com/teka.robashvili.9?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDpbziAZiQgue4wMLJJlXHsJUWzrb6qKYKuBe4d7r1aWMC8sG6w9Y1AKr5VwY4OmJSWEr1Ym6gvTiDH&tn-str=*F
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Sandro Shekiladze  
 

 

პროტესტს უკავშირებს პოლიტიკური ქულების დაწერას 
 

 

Dede Nene 
 

 

კახა კალაძის მხარდამჭერ ჯგუფში ბრალს სდებს ნაციონალურ 
მოძრაობას 

 
 
 
 

Ertaozi Jurkvetidan 
 

 

მომხდარში ბრალს სდებს ნაციონალურ მოძრაობას 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/sandro.shekiladze.50
https://www.facebook.com/dede.nene.12935
https://www.facebook.com/ertaozi.jurkvetidan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDEPQ4dZzp_nxzFups64IC5FR24MrJ0P98BeXW9Y9TZ3ekBQMj-BRfofujSlAhfphLwjm_5O0cl2vry&hc_ref=ARSzky6gXFtyamMKOIi6CG2x5ZM-T1p96Q3-T9QwI2FYQo4Pkr5LtkT1fXxAUhQwjLY&fref=nf

