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ბალანსი. 11 ივლისს (21:38 წუთი) “კავკასიის” საინფორმაციო გამოშვებაში საყოველთაო ჯანდაცვის 
პრობლემებზე ლაივსინქრონი გავიდა. მასალაში წარმოდგენილია მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის წარმომადგენლის ზურაბ ჭიაბერაშვილის ბრალდება იმის შესახებ, რომ აღნიშნულ 
პროგრამას საბიუჯეტო უზრუნველყოფის პრობლემები შეექმნა, ასევე მან ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრის 
ბრძანებაზე, რომელიც კლინიკებს პროგრამაში მონაწილეობას უზუღუდავს. არ არის წარმოდგენილი 
ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია.  

ბალანსი. „კავკასიას“ საინფორმაციო გამოშვებამ  15 ივნისს (20:49 წუთი) გააშუქა თავდაცვისა და შსს-ს 
ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ 
სააკაშვილის და ყოფილი შს მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ პროკურატურისთვის ჩვენების 
მიცემის ფაქტი, რომელიც ყოფილი დეპუტატის, ბიზნესმენ ვალერი გელაშვილის ცემის ეპიზოდს შეეხება. 
მასალაში მოცემულია მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის კომენტარი და არ არის წარმოდგენილი მიხეილ 
სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის ადვოკატების პოზიცია.  

არასათანადო ბალანსი. 17 მაისს (20:31 წუთზე) საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა სიუჟეტი 
დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას გამოსვლაზე საკრებულოში. სიუჟეტში მოცემული იყო 11 სინქრონი 
(ნაწილი საკრებულოს სხდომიდან, ნაწილი - კომენტარის სახით ჩაწერილი), სადაც თბილისის მერის 
მიმართ ბრალდებები იყო წარმოდგენილი.  თბილისის მერის და საკრებულოს უმრავლესობის ერთი 
წარმომადგენლის კომენტარი საკრებულოს სხდომის რეპორტაჟიდან იყო აღებული. მერიის პოზიციის 
დამცველები ჟურნალისტს დამოუკიდებლად, ცალკე სინქრონის ფორმით არ ჩაუწერია.   

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის  გაშუქება. ტელეკომპანია „კავკასიამ“, (ისევე როგორც „რუსთავი 
2“-მა და „მაესტრომ“) 14 აპრილს (20:48სთ) სააგენტო „ჯი-ეიჩ-ენის“ მიერ გამოქვეყნებული კვლევა 
გააშუქა, რომელიც სააგენტოს მტკიცებით, "ქართული ოცნების" მიერ იყო ჩატარებული.  

მიუხედავად იმისა, რომ „ქართული ოცნება“ გადაცემაში უარყოფს კვლევების რეალობას, კვლევის 
შედეგი, როგორც რეალური, იყო მოწოდებული. ასევე დამკვეთის გარდა მითითებული არ ყოფილა 
კანონმდებლობით წინასაარჩევნო პერიოდში კვლევის გამოქვეყნებისთვის დადგენილი სავალდებულო 
რეკვიზიტები.  

ტელეკომპანია კავკასიამ 30 ივნისს ასევე გააშუქა ქართული ოცნების შიდა კვლევის შედეგები (20:40 
წუთზე). აღსანიშნავია, რომ სხვა ტელეკომპანიებისგან განსხვავებით (მაგალითად იმედი, მაესტრო, და ა.შ.) 
როგორც წამყვანი, ასევე ჟურნალისტი სიუჟეტში ყურადღებას ამახვილებს იმ კრიტიკაზე, რომელიც 
კვლევის შერჩევითად, მხოლოდ 2 სუბიექტზე ("ქართული ოცნება", "ნაციონალური მოძრაობა") 
გასაჯაროვებამ გამოიწვია, რამაც კითხვები გააჩინა. სხვა ტელეკომპანიისგან განსხვავებით  კავკასიამ, 
კვლევის წყაროზე დაყრდნობით, ასევე მიუთითა კვლევის ჩატარების დრო, გამოკითხულ ადამიანთა 
რაოდენობა, მეთოდი, ცდომილების სავარაუდო ზღვარი. თუმცა არ წარმოუდგენია კითხვების ზუსტი 
ფორმულირება, რაც ერთ შემთხვევაში აუდოტორიის შეცდომაში შეყვანას იწვევდა. მაგალითად, იმედის 
მსგავსად, კავკასიამაც განაცხადა, რომ 65% თვლის, რომ არჩევნებში "ქართული ოცნება" გაიმარჯვებს, 
მაშინ, როცა 65% შემდეგი კითხვის პასუხად დასახელდა: “თქვენი არჩევანის მიუხედავად, როგორ 
ფიქრობთ, რომელი პარტია მიიღებს ყველაზე მეტ ადგილს პარლამენტში?” 

ტელეკომპანია შედეგებთან დაკავშირებით პარტიათა ფართო სპექტრის კომენტარები ("ქართული 
ოცნება", "თავისუფალი დემკრატები", "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა",  "დემოკრატიული მოძრაობა-
ერთიანი საქართველო", "სახელმწიფო ხალხისთვის“ "ლეიბორსტული პარტია") წარმოადგინა.   

3.8. ობიექტივი 
 

ობიექტივის შესახებ: მედია-კავშირი “ობიექტივი” 2010 წლის აგვისტოში დაფუძნდა. 
დამფუძნებელთა შორის პოლიტიკური გაერთიანება „პატრიოტთა ალიანსის“ ამჟამინდელი 
გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი იყო, რომელიც ტელეკომპანიის მართველობაში 2014 
წლიდან აღარ ფიგურირებს. “ობიექტივის” რამდენიმე წამყვანი (ბონდო მძინარიშვილი, ვახტანგ 
ბეგიაშვილი) 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პატრიოტთა ალიანსის სიით მონაწილეობს. 
სხვადასხვა კვლევების თანახმად, “ობიექტივი” ანტიდასავლური, თურქოფობიულ და 
ჰომოფობიურ სარედაქციო პოლიტიკას ატარებს. რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ 
ევროპის კომისიის (ECRI) მეხუთე ციკლის ანგარიშში

23
 “ობიექტივის” თოქ-შოუების 

დისკრიმინაციული სარედაქციო პოლიტიკაც მოხვდა და ხელისუფლებას მიეცა რეკომენდაცია, 
გადახედოს მის ხელშეკრულებებს იმ მედია საშუალებებთან, ვინც სიძულვილს აღვივებს. 
ტელეკომპანიამ საინფორმაციო გადაცემები წინასაარჩევნოდ 2016 წლის 16 მაისიდან დაიწყო. 
TVMR საქართველოს 2015 წლის რეიტინგებში

24
, მედია-კავშირი ობიექტივი არ ფიგურირებს. იმ 8 

ტელეკომპანიიდან
25
, რომლებიც კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის ვებ-გვერდზე 

დეკლარირებული 6 თვის მონაცემების თანახმად, 2016 წელს (1იანვარი - 30 ივნისი) შემოსავლის 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევიან,  მედია-კავშირი “ობიექტივი” ერთადერთი 

                                                
23
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-CbC-V-2016-002-GEO.pdf 

24
 http://www.tvmr.ge/ka#!ka/news/44/წლის 

25
 2016 წლის 1 იანვარი- 30 ივნისის 8 ტელევიზიის ფინანსური შემოსავლების წილი სატელევიზიო მედია ბაზარზე: რუსთავი 2 (46%), 

იმედი (25%), მაესტრო (8%), საქართველოს მედია ქსელი (7,5%), GDS (2,3%), ობიექტივი (2%), იბერია (1,9), ტელეკომპანია პირველი 
(1%). 



 

ტელევიზიაა, რომლის 
წარმოადგენს. 
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. ტელეკომპანია
16 მაისს საინფორმაციო გადაცემის
ივნისი - 31 ივლისი) შედეგებს ასახავს
 
სხვა ტელევიზიების მსგავსად, პრაიმ
მასალა) “ობიექტივმა” ყველაზე 
დაუთმო. სხვა ტელევიზიებისგან
გამოშვებებში "პატრიოტთა ალიანი
ერთიანი "ნაციონალური მოძრაობისას
 
არასაპრლამენტო ოპოზიციის წილი
მაჩვენებელი 3,4%. შემდეგი ადგილები
დემოკრატები" (2.1%); „დემოკრატიული
პარტია" (1,9%), "ეროვნული ფორუმი
 
სხვა ტელევიზიებთან შედარებით
გაშუქებული „ახალი საქართველო
მოსდევს „სახელმწიფო ხალხისთვის
 
პრეზიდენტს მთლიან გაშუქებაში 5,7% 
 
დიაგრამა 3.8.1. პოლიტიკური სუბიექტების

 
პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
ყველაზე დიდი დრო მთავრობას 
დაუთმო. ამასთანავე, ყველაზე მკაფიო
ალიანსის" შემთხვევაში აღემატებოდა
სჭარბობდა პირდაპირს (25,5%).  
 
ირიბი გაშუქება პირდაპირს ასევე
(ირიბი 16,4%, პირდაპირი 15,1%), 
ირიბი 6,4%, პირდაპირი 4,7%).  
 
სხვა სუბიექტების შემთხვევაში ვითარება
გამონაკლისია ასევე ცესკო, სადაც

42 

 შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს (33,1 %) 

 

ტელეკომპანია “ობიექტივი” მონიტორინგის სუბიექტი მას შემდეგ
გადაცემის წარმოება  დაიწყო. შესაბამისად, წინამდებარე 

ასახავს.  

პრაიმ-თაიმის საინფორმაციო გამოშვებების მთლიან
 დიდი ადგილი მთავრობას (35,7%) და  "ქართულ

ტელევიზიებისგან განსხვავებით, "ქართულ ოცნებას" ობიექტივის
ალიანი" (10,2%) მოსდევს, რომლის მონაცემებიც უმნიშვნელოდ

მოძრაობისას" (9,8%).  

წილი 3,8%-ია, 1%-ს ქვემოთ გაშუქებული სხვადასხვა
ადგილები კი ასე ნაწილდება: "რესპუბლიკური პარტია" 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო“ (1,8%), 
ფორუმი" (1%). 

შედარებით, ახლადშექმნილი პარტიებიდან ყველაზე მაღალი
საქართველო“ (1,6%) და „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველო

ხალხისთვის (1,3%) და გირჩი (0,3%).  

5,7% უკავია, ცესკოს კი - 2,1%. 

სუბიექტების მთლიანი გაშუქება, ობიექტივი (1 ივნისი-31 ივლისი, 2016)

გაშუქება. 2 თვის მონაცემებით,  ობიექტივმა  პირდაპირი
 ( 25,5%), "პატრიოტთა ალიანსსა" (15,8%) და "ქართულ

მკაფიო სხვაობით პირდაპირი გაშუქება (15,8%) ირიბს
აღემატებოდა. მთავრობის შემთხვევაში კი ირიბი (42,8%)  

 

ასევე აღემატება შემდეგი სუბიექტების შემთხვევაში: 
15,1%), "ნაციონალური მოძრაობა" (ირიბი 11%, პირდაპირი

ვითარება ერთგვაროვანია და პირდაპირი მცირედით
სადაც ირიბი უმნიშვნელოდ სჭარბობს პირდაპირს. 

(33,1 %) შემოწირულობები 

შემდეგ გახდა, რაც არხმა 
 მონაცემები 2 თვის (1 

მთლიან მონაცემებში (960 
ქართულ ოცნებას" (15,8%) 

ობიექტივის საინფორმაციო 
უმნიშვნელოდ აღემატება 

სხვადასხვა პარტიების ჯამური 
 (2,3%), "თავისუფალი 

“ (1,8%), "ლეიბორისტული 

მაღალი მაჩვენებლით არის 
საქართველო“ (1,5%) , რომელსაც 

, 2016) 

 

პირდაპირი გაშუქების ფორმით 
ქართულ ოცნებას" (15,1%) 
ირიბს (6,3%) "პატრიოტთა 

(42,8%)  გაშუქება მკვეთრად 

: "ქართული ოცნება" 
პირდაპირი 8%), პრეზიდენტი ( 

მცირედით აღემატება ირიბს, 



 

 
დიაგრამა 3.8.2. პოლიტიკური სუბიექტების

 
კონტენტის ტონი სუბიექტების
ფორუმის" (98%), "ლეიბორისტული
საქართველოსთვის” (97%) და "სახელმწიფო
(93%), ცესკოს (91%), "პატრიოტთა 
 
ყველაზე მაღალი ნეგატიური ტონით
"რესპუბლიკური პარტია" (22%), მთავრობა
"რესპუბლიკურ პარტიას" ნულოვანი
 
საერთო გაშუქებიდან ყველაზე 
"პატრიოტთა ალიანსი" (8%), "თავისუფალი
გაშუქებული სუბიექტები (6%) იყვნენ
 
დიაგრამა 3.8.3. პოლიტიკური სუბიექტების

სუბიექტების წილი ტელევიზიის
გაშუქების კონტენტში ყველაზე მაღალი
აქვთ. ამასთან ნეგატიური გაშუქების
"პატრიოტთა ალიანსის" ძალზედ მცირე
 
პოზიტიურ კონტენტში "ქართული
ისევე როგორც "ნაციონალური მოძრაობისას
3,6% ნეგატიურში 17,5%).   
 
მაღალია არასაპარლამენტო ოპოზიციის
მაღალია პოზიტიურში (5,3%) "გირჩის
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სუბიექტების პირდაპირი და ირიბი გაშუქება, ობიექტივი (1 ივნისი
 

სუბიექტების გაშუქებაში. ყველაზე მაღალი ნეიტრალური
ლეიბორისტული პარტიის" (97%), ახალი პარტიების “თამაზ 

სახელმწიფო ხალხისთვის" (92%), ასევე "თავისუფალი
 ალიანსის" (90%) და "ახალი საქართველოს" (90%) 

ტონით "ნაციონალური მოძრაობა" (30%), "ქართული
მთავრობა (21%) და პრეზიდენტი (10%) არიან გაშუქებული

ნულოვანი პოზიტიური გაშუქების ტონი აქვს. 

 მაღალი პოზიტიური ტონით არასაპარლამენტო
თავისუფალი დემოკრატები" (7%), მთავრობა (6%) და ჯამურად
იყვნენ წარმოდგენილი.  

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი,  ობიექტივი (1 ივნისი- 31 
 

ტელევიზიის დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. ობიექტივის
მაღალი მაჩვენებელი მთავრობას (43,7%)  და "პატრიოტთა

გაშუქების კონტენტში მთავრობის წილი ოდნავ უფრო მაღალია
მცირე (1,4%). 

ქართული ოცნების" წილს (11,8%) ნეგატიური საგრძნობლად
მოძრაობისას" ნეგატიურში წილი აღემატება პოზიტიურს

ოპოზიციის  წილი პოზიტიურ კონტენტში (9,8%), ხოლო
გირჩის" წილიც, რომელიც ნეგატიურად საერთოდ არ არის

ივნისი-31 ივლისი, 2016) 

 

ნეიტრალური ტონი "ეროვნული 
 მეჭიაური -ერთიანი 

თავისუფალი დემოკრატების" 
(90%) მიმართ იკვეთება.  

ქართული ოცნება" (23%), 
გაშუქებული. ამასთანავე 

არასაპარლამენტო ოპოზიცია (13%), 
ჯამურად 1%-ს ქვემოთ 

31 ივლისი, 2016) 

 
ობიექტივის პოზიტიური 

პატრიოტთა ალიანსს" (17%) 
მაღალია (45,8%), ხოლო 

საგრძნობლად აღემატება (22,1%), 
პოზიტიურს ( პოზიტიურში 

ხოლო ნეგატიურში - 1.8%. 
არის გაშუქებული.  



 

პოზიტიურად გაშუქების ტონში პრეზიდენტის
კონტენტის პოზიტიურ და ნეგატიურ
"თავისუფალი დემოკრატები" პოზიტიური
 
"ლეიბორისტული პარტიის" წილი
შემდეგ პარტიებს:  "დემოკრატიული
0,4%);  "რესპუბლიკელები" (პოზიტიური
(პოზიტიური 0,6%, ნეგატიური 0,2%). 
 
დიაგრამა 3.8.4 პოლიტიკური სუბიექტების
31 ივლისი, 2016) 

 
თვისებრივი მონაცემები 

ობიექტივი ერთადერთი ტელეკომპანიაა
საერთო გაშუქების მხრივ „პატრიოტთა
სიუჟეტებში ხელისუფლების ალტერნატიულ
საპარლამენტო ოპოზიციის ან სხვა
ასევე ბალანსის დარღვევა სხვადასხვა
დაყრდნობით მომზადებული სიუჟეტები

ბალანსი/მიკერძოება. ობიექტივის
ხელისუფლების ალტერნატიულ აზრს
სუბიექტები წარმოადგენენ და 
მაგალითად: 

15 ივლისს (20:01წუთზე) ობიექტივის
სახელმწიფო ვალს შეეხებოდა. პარლამეტის
ნოდარ ებანოიძის კომენტართან
შემავალი პარტიის თავისუფალი საქართველოს

9 ივლისს (19:30 წუთზე) ობიექტივმა
ცესკოს ალტერნატიულ პოზიციას „

7 ივლისს ცესკოსა და ოპოზიციური
მხოლოდ "პატრიოტთა ალიანსის"
კუკავას კომენტარია წარმოადგენილი

ბალანსი/სიზუსტე. 7 ივლისს 
მსოფლიო რეიტინგებში მიუძღვნა
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პრეზიდენტის წილი 2%, ხოლო ნეგატიურში - 3,3%-ია.
ნეგატიურ ტონის წილში კვალიფიციური პარტიების შეფარდება

პოზიტიური 3%, ნეგატიურის გარეშე.  

წილი პოზიტიურ კონეტენტში  1,1%-ია, ხოლო 1%-ზე 
დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო" (პოზიტიური

პოზიტიური 0,1%, ნეგატიური 3,1%), "მრეწველობა გადაარჩენს
0,2%).  

სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში

 

ტელეკომპანიაა, სადაც ხელისუფლებისა და  სახელისუფლებო
პატრიოტთა ალიანსი“ ლიდერობს (10,2%). ხშირია 

ალტერნატიულ მოსაზრებას მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსი
სხვა არასაპარლამენტო პარტიების აზრი უგულვებელყოფილია

სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ. გვხვდება
სიუჟეტები და ფაქტობრივ სიზუსტესთან დაკავშირებული

ობიექტივის საინფორმაციო გამოშვებებში ხშირად გვხვდება
აზრს მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსი ან ალიანსის

 საპარლამენტო ოპოზიციის ხედვა საერთოდ უგულვ

ობიექტივის საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა მასალა, 
პარლამეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის

კომენტართან ერთად, წარმოდგენილი იყო პატრიოტთა ალიანსის
საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას შეფასება.  

ობიექტივმა ცესკოში გაცემული პრემიებისა და დანამატების
„პატრიოტთა ალიანსის“ წევრი გოჩა თევდორაძე წარმოადგენდა

ოპოზიციური პარტიების შეხვედრის ამსახველ სიუჟეტში (19:52 
" ბლოკში შემავალი პარტიის, “თავისუფალი საქართველოს

წარმოადგენილი. 

 (19:48 წუთზე) ტელეკომპანია „ობიექტივმა“ საქართველოს
მიუძღვნა სიუჟეტი, სადაც ეკონომიკის ექსპერტად „პატრიოტთა

. 
შეფარდება შემდეგნაირია: 

 ნაკლები წილი აქვთ 
პოზიტიური 0,1%, ნეგატიური 

გადაარჩენს საქართველოს" 

კონტენტში - ობიექტივი (1 ივნისი -

 

სახელისუფლებო პარტიის შემდეგ, 
 შემთხვევები, როცა 

ალიანსი წარმოადგენს და 
უგულვებელყოფილია. სახეზეა 

გვხვდება ერთ წყაროზე 
დაკავშირებული პრობლემები.   

გვხვდება სიუჟეტები, სადაც 
ალიანსის ბლოკში შემავალი 

უგულვებელყოფილია. 

, რომელიც გაზრდილ 
თავმჯდომარის მოადგილე 

ალიანსის კოალიციაში 

დანამატების თემა გააშუქა, სადაც 
წარმოადგენდა. 

(19:52 წთ-ზე)  პარტიებიდან 
საქართველოს” წევრი კახა 

საქართველოს ადგილს 
პატრიოტთა ალიანსის“ 
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წარმომადგენელი გიგი მაღლაკელიძეა ჩაწერილი, რაც შეცდომაში შემყვანია. სხვა პარტიის კომენტარები 
კი საერთოდ არ ფიგურირებს. 

ტენდენციური გაშუქება/ბალანსი. 8 ივლისის სიუჟეტი „ნატოს სამიტის გამოწვევები“  (19:44) ნატოს 
მონაწილეობით შავი ზღვის აკვატორიის დაცვის გაძლიერების პერსპექტივას შეეხება. სიუჟეტის 
წარდგინებისას წამყვანი სვამს შეკითხვას, თუ რას მოუტანს ეს საქართველოს და ორ განსხვავებულ 
პოზიციას აანონსებს: პროცესისადმი ხელისუფების პოზიტიურ დამოკიდებულებას და საფრთხეების 
ალბათობას, რომელიც ამ პროცესმა საქართველოს შეიძლება მოუტანოს. ოფიციალური პირების 
კომენტარების გარდა, სიუჟეტში არ არის მოწოდებული ინფორმაცია, კონკრეტულად თუ რას 
ითვალისწინებს ნატოსთან თანამშრომლობის ეს პაკეტი და არც მასში უკრაინის მონაწილეობის შესახებაა 
აღნიშნული. 2 ექსპერტის განსხვავებული პოზიციის გარდა, წარმოდგენილია მხოლოდ „პატრიოტთა 
ალიანსის“ წევრის გიგი მაღლაკელიძის ნეგატიური შეფასება, რომლის თანახმადაც, ასეთი 
თანამშრომლობა საქართველოსთვის სახიფათო თამაში იქნება, რადგან ქვეყანა ნატოს წევრი არ არის და 
მასზე ნატოს მე-5 მუხლით გათვალისწინებული დაცვის მექანიზმები არ ვრცელდება. არ არის 
წარმოდგენილი ოპოზიციის იმ ნაწილის კომენტარები, რომლებიც ნატოსთან თანამშრომლობის ამ 
ფორმატს ქვეყნის უსაფრთხოების და თავდაცვისუნარიანობის კონტექსტში განიხილავენ. 

ტენდენციური გაშუქება/ბალანსი. 4 ივლისს (12:04) ობიქტივმა გააშუქა ოპოზიციური პარტიის, 
“ქართული დასის” ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას ინიციატივა ცესკოში სარეფერენდუმო შეკითხვის 
დარეგისტრირების თაობაზე, რომლის მიზანია გაირკვეს, უჭერს თუ არა საქართველოს ნატოში 
გაწევრიანებას მხარს მოსახლეობა. საკითხის ინიციატორი პარტიისა და მმართველი პოლიტიკური გუნდის 
გარდა, სიუჟეტში პოლიტიკური სუბიექტებიდან მხოლოდ „პატრიოტთა ალიანსის“ წარმომადგენლის 
კომენტარია ასახული და არ არის წარმოდგენილი ოპოზიციის იმ ნაწილის პერსპექტივა, ვინც 
საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას უჭერს მხარს. ამასთანავე, ჟურნალისტი თავის კომენტარში ეჭვქვეშ 
აყენებს 2008 წელს ნატოში გაწევრიანების შესახებ ჩატარებული პლებისციტის ლეგიტიმურობას, რომელიც 
საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად გაიმართა. კერძოდ, ის აცხადებს: 

“კითხვაზე, უნდა შევიდეს თუ არა საქართველო ნატოში, 80%-მა დადებითი პასუხი გასცა. თუმცა, 
ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები 2008 წლის არჩევნების გაყალბებაზე და 
შესაბამისად, პლებისციტის შედეგების არარეალურობაზე საუბრობდნენ”. 

ჟურნალისტის შეფასება არჩევნების და შესაბამისად პლებისციტის გაყალბების თაობაზე განზოგადებულია 
მთელს ოპოზიციაზე და არასამთავრობო სექტორზე, რაც შეცდომაში შემყვანია. ამასთანავე მასალაში არ 
არის მოყვანილი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების უახლესი კვლევების შედეგები, რაც 
ინტეგრაციის პროცესისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას ადასტურებს. 

ბალანსი/ტენდენციური გაშუქება. 29 ივლისს (19:34) ობიექტივმა რუსი დეპუტატების გახშირებული 
ვიზიტების შესახებ სიუჟეტი მოამზადა.  სიუჟეტში შეფასებულია ვიზიტების დანიშნულება და მხარეების 
ინტერესი ამ საკითხისადმი. თემის შესაფასებლად ჩაწერილია  ექსპერტი ირაკლი ტორონჯაძე, რომელიც 
ამ თანამშრომლობის მიუღებლობაზე საუბრობს. პოლიტიკოსებიდან კი წარმოდგენილია მხოლოდ  
საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატის დავით ლორთქიფანიძის და იმ ოპოზიციური პარტიების 
წარმომადგენლების მოსაზრებები, რომლებიც რუსეთთან ასეთ ურთიერთობს მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. 
ესენია: „თამაზ მეჭიაური - ერთიანი საქართველოსთვის“, „დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი 
საქართველო“. იმ პოლიტიკური ძალების წარმომადგენელთა კომენტარები, ვინც სკეპტიკურად უყურებს 
რუსეთთან თანამშრომლობას და საკითხს ოკუპაციის ჭრილში განიხილავს, სიუჟეტში წარმოდგენილი არ 
არის.  

ტენდენციური გაშუქება/ბალანსი. 18 ივლისს 19:31 წუთზე ობიექტივმა მოამზადა სიუჟეტი 
„დესტაბილიზაციის შესაძლებლობა საქართველოში“. აღნიშნული თემა რუსულენოვანი სააგენტო 
„ინტერფაქსის“ მეშვეობით გავრცელებულ რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებას 
ეყრდნობოდა იმის თაობაზე, რომ სირიის კრიზისის მსგავსად, შეიარაღებული კონფლიქტი შესაძლოა, 
ნებისმიერ ქვეყანაში განმეორდეს, მათ შორის პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში, შუა აზიასა და სამხრეთ 
კავკასიაში და რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთი სათანადო ზომებს მიმართვს. 

სიუჟეტის შესავალ ნაწილში ექსპერტი აღნიშნავს, რომ დესტაბილიზაციის პროცესში რუსეთმა შესაძლოა 
საყრდენად ისეთი პრორუსული პოლიტიკური პარტიები გამოიყენოს, როგორიც არიან ვლადიმერ 
ბედუკაძის, ნინო ბურჯანაძის, თამაზ მეჭიაურის, გოგი თოფაძის ირგვლივ გაერთიანებული ძალები.  

ექსპერტის ამ კომენტარის შემდეგ სიუჟეტი სრულიად სხვა მიმართულებით ვითარდება. "ქართული 
ოცნების" წარმომადგენელი გია ვოლსკი, კოალიცია “ქართული ოცნების” წევრი "მრეწველთა" 
ფრაქციიდან ზურაბ ტყემალაძე და "პატრიოტთა ალიანსის" წევრი გიგი მაღლაკელიძე არჩევნების შემდეგ 
ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მოწყობაში "ნაციონალურ მოძრაობას" ადანაშაულებენ. ვოლსკის 
განცხადებით, რუსეთის და "ნაციონალური მოძრაობის" ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. როგორც 
სინქრონიდან ჩანს, "მრეწველთა" წარმომადგენელი ზურაბ ტყემალაძე ეთანხმება ჟურნალისტის მიერ 
შეთავაზებულ ვერსიას „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“, როგორც დესტაბილიზაციის წყაროს, 
წარმოჩენის შესახებ. კერძოდ, რესპონდენტი ჟურნალისტს შემდეგი სიტყვებით მიმართავს: 

„ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ, ალბათ და მეც, მოწოდებულია 
ალბათ, რომ მოხდეს პროვოკაცია  და დესტაბილიზაცია“.  
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"პატრიოტთა ალიანსის" წარმომადგენლის კომენტარი სიუჟეტში მთლიანად არასაპარლამენტო 
ოპოზიციის პოზიციად არის წარმოჩენილი. სიუჟეტში აღნიშნულია, რომ "ნაციონალური მოძრაობა" 
კომენტარზე უარს აცხადებს. გარდა იმისა, რომ რესპონდენტების შერჩევა ტენდენციურია, თავად სიუჟეტი 
დაუსაბუთებლად ახდენს მეზობელი ქვეყნის თავადაცვის მინისტრის განცხადების დაკავშირებას 
ოპოზიციურ პარტიასთან და მას საფრთხეებთან აიგივებს. 

ფაქტობრივი სიზუსტე/არასათანადო წყარო. თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის 
(რესპუბლიკური პარტიის წევრი) მიმართ ბრალდებები ერთ რესპონდენტზე დაყრდნობით ტვ ობიექტივმა 
ორჯერ გააშუქა. მინისტრის წინააღმდეგ 2 მოქმედი თანამშრომლის ბრალდებები, ასევე მთელი 
თავდაცვის სამინისტროს პოზიციად იყო წარმოდგენილი. 

1 ივნისს ობიექტივის საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა სიუჟეტი „სკანდალი თავდაცვის სამინისტროს 
ირგვლივ (19:31), რომელშიც სამსახურიდან დათხოვნილი ოფიცერი დავით ნემსაძე თავდაცვის მინისტრ 
თინათინ ხიდაშელს ბრალს ბავშვების წამებაში, ნეპოტიზმსა და კორუფციაში სდებს. აღნიშნული 
ბრალდებები მხოლოდ დავით ნემსაძის სიტყვიერ განცხადებებს ეფუძნება. სიუჟეტში წარმოდგენილია 
სახალხო დამცველის აპარატის პოზიცია, რომ ისინი ნემსაძის მიმართვის საფუძველზე საქმეს სწავლობენ. 
ტელეკომპანიას ამ ბრალდებების გადამოწმების სხვა გზისთვის არ მიუმართავს. სიუჟეტში არც თავდაცვის 
მინისტრის კომენტარია წარმოდგენილი. 

იგივე რესპონდენტზე, დავით ნემსაძეზე დაყრდნობით ლაივ სინქრონი ტვ ობიექტივის საინფორმაციო 
გამოშვებაში 1 ივლისსაც (19:40 წუთი) გავიდა. რესპონდენტმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელთ 
აქვს თავდაცვის სამინისტროს 111-კაციანი თანამშრომლების სია, რომელთაგანაც 55-ს თანამდებობაზე 
ნეპოტიზმით დაინიშნა. ტვ ობიექტივი არ დაინტერესებულა ამ სიის ზუსტი შინაარსით, წარმომავლობით, 
არ გადაუმოწმებია ბრალდების დეტალები და სიზუსტე მხარესთან.   

ბალანსის პრობლემა იყო ასევე თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ მომზადებულ სიუჟეტში “თავდაცვის 
სამინისტროს ნეპოტიზმში ადანაშაულებენ“, რომელიც ეთერში 26 ივლისს (19:33 წუთზე) გავიდა. სიუჟეტში 2 
თანამშრომლის ბრალდებები მინისტრის წინააღმდეგ პარტიულ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით 
განზოგადებულია მთელ სამინისტროზე. როგორც წამყვანი, ასევე ჟურნალისტი აცხადებენ, რომ მინისტრს 
მოქმედი თანამშრომლები დაუპირისპირდნენ. სიუჟეტში წარმოდგენილია პრესსამსახურის 
ხელმძღვანელის სატელეფონო კომენტარი, სადაც ის აღნიშნავს, რომ საკითხს შეისწავლიან და 
მიზანშეწონილობის შემთხვევაში განცხადებას გააკეთებენ.  

სოციოლოგიური კვლევების გაშუქების სტანდარტი. მონიტორინგის პერიოდში სოციოლოგიური 
კვლევების შედეგები ტვ „ობიექტივის“ საინფორმაციო სამსახურმა მეტ-ნაკლებად სრულად მხოლოდ 29 
ივლისს (NDI კვლევა) გააშუქა. თუმცა ამ შემთხვევაშიც მოწოდებულია მხოლოდ ერთი კითხვის - „ხვალ 
რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას” - პასუხები. სიუჟეტში 
აღნიშნულია მხოლოდ გამოკითხვის დრო, გამოკითხულთა რაოდენობა, მეთოდი, ჩამოუყალიბებელ 
ამომრჩეველთა რაოდენობა (57%), კითხვის ზუსტი ფორმულირება და დამკვეთი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


