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სიახლეები 03

ირაკლი ალასანია კანდიდატების 
წარდგენას განაგრძობს

12 სექტემბერი

მჯერა, რომ ბუკა პეტრიაშვილი იქნება ის, 
რომელიც არასდროს მიგატოვებთ, არასდროს 
გათიშავს ტელეფონს და არასდროს 
დაიმალება, - ამის შესახებ ირაკლი ალასანიამ 
ვაშლიჯვრის მოსახლეობასთან გამართულ 
შეხვედრაზე განაცხადა და ამომრჩეველს 
საბურთალოს #4 საარჩევნო ოლქის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ალექსი 
პეტრიაშვილი წარუდგინა.

ასევე, თავისუფალი დემოკრატების“ ლიდერმა 
ჭიათურაში მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატად ადგილობრივი მეწარმე თეიმურაზ 
გაფრინდაშვილი წარადგინა.  

ირმა ნადირაშვილი - კახა კალაძე 
პროფესიონალ ცრუპენტელად 
ჩამოყალიბდა 

12 სექტემბერი

სამწუხაროა, რომ კახა კალაძე პროფესიონალ 
ცრუპენტელად ჩამოყალიბდა, - ასე ეხმაურება 
„ნაციონალური მოძრაობის“ მედია მდივანი 
ირმა ნადირაშვილი კახი კალაძის განცხადებას, 
რომ მოსამართლეებზე ზეწოლა არ 
ხორციელდება და „თუ ვირტუალური 
მოსამართლეები არსებობენ, პაპუაშვილმა ეს 
უნდა თქვას“. 

ნადირაშვილის შეფასებით, ვირტუალურ 

"მრეწველები” ცესკოს 
გადაწყვეტილებას სასამართლოში 
გაასაჩივრებენ 

12 სექტემბერი

საარჩევნო ბლოკი ”თოფაძე-მრეწველები, ჩვენი 
სამშობლო” ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
გადწყვეტილებას, მათი საარჩევნო 
რეგისტრაციიდან მოხსნის თაობაზე 
სასამართლოში გაასაჩივრებს. 

როგორც ბლოკის ერთ-ერთმა ლიდერმა, 
ზურაბ ტყემლაძემ განაცხადა, კომისიის 
თავმჯდომარის გადაწყვეტილება ტენდენციური 
და არასამართლიანია.

მისივე თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება მას 
შემდეგ მიიღეს, რაც თამარ ჟვანიას NDI-ის და 
IRI-ის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ.

სამყაროში ამომრჩევლებს სწორედ ”ქართული 
ოცნება” აცხოვრებს.

”ნაციონალური მოძრაობის” 
კანდიდატები წინასაარჩევნო 
შეხვედრებს მართავენ

12 სექტემბერი

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
ლიდერები დავით ბაქრაძე და გიგი წერეთელი 
ქუთაისში ახალგაზრდებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე 

პარტიის ახალგაზრდულ პოლიტიკაზე, 
ახალგაზრდების დასაქმების პერსპექტივასა და 
მაღალი ხარისხის დასავლური განათლების 
მიღებაზე ისაუბრეს. ”ნაციონალური მოძრაობის” 
ერთ-ერთი ლიდერისა და ქუთაისის 49-ე 
ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ 
გიგი წერეთლის თქმით, ის შეთავაზება, 
რომელიც პარტიას აქვს, სწორედ 
ახალგაზრდების უკეთესი მომავლისთვის არის 
ძალიან მნიშვნელოვანი.

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
ლიდერები დავით ბაქრაძე და სანდრა 
რულოვსი ახალქალაქის მოსახლეობას 
შეხვდნენ. მათ ადგილობრივებს პარტიის 
ეკონომიკური პროგარამა და სამოქმედო გეგმა 
გააცნეს, რომლის განხორციელების 
შემთხვევაში რეგიონში მეტი სამუშაო 
ადგილების შექმნა გახდება შესაძლებელი. 
დავით ბაქრაძემ ყურადღება რაიონის 
გაზიფიცირებასა და წყალმომარაგების 
დასრულებაზე გაამახვილა. სანდრა რულოვსმა 
კი ინფრასტრუქტურული პროექტების 
განხორციელების აუცილებლობაზე და იმ 
პირობების შექმნაზე ისაუბრა, რომელიც 
რეგიონში მეტ ტურისტს მოიზიდავს.



სიახლეები 04

ქართული ოცნების კანდიდატები 
წინასაარჩევნო შეხვედრებს მართავენ

12 სექტემბერი

ხონის ”ქართული ოცნების” კანდიდატი 
გრიგოლ ლილუაშვილი ხონში „ლელო 2014–ს 
“ და შ.პ.ს. „ივერიას“ ესტუმრა.
ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი გოგი მეშველიანი სოფელ 
ფოლადაურის მოსახლეობას ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატთან 
დავით შერაზადიშვილთან ერთად შეხვდა. 
გოგი მეშველიანმა განხორციელებულ 
პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა.
დავით სონღულაშვილმა ქალაქ გურჯაანისა და 
სოფელ შაშიანის ამომრჩეველს „ქართული 
ოცნების“ სამოქმედო გეგმა გააცნო. შეხვედრაზე 
მოსახლეობამ ყურადღება უმუშევრობასა და 
ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე 
გაამახვილა. კანდიდატი მოსახლეობას 
არსებული პრობლემების მოგვარებას 
დაჰპირდა.

რაჭა-ლეჩხუმისა და სვანეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი, გოჩა ენუქიძე მესტიის 

12 სოფლის, მათ შორის 
უშგულის, იფარისა და 
წვირმის მოსახლეობას 
შეხვდა. 
გოჩა ენუქიძემ მიმდინარე 
პროექტებსა და „ქართული 
ოცნების“ სამომავლო 
გეგმებზე ისაუბრა. მათივე 
ინფორმაციით, 
დეპუტატობის კანდიდატმა 
სასწრაფოდ 

მოსაგვარებელი საკითხები ჩაინიშნა, 
გამარჯვების შემთხვევაში პარლამენტში 
საკანონმდებლო ინიციატივებით წარსდგეს.

არჩილ თალაკვაძე ოზურგეთის სოფლების: 
ასკანის, მზიანისა და მთისპირის მოსახლეობას 
შეხვდა.თალაკვაძე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფლებში რვა სექტემბერს 
დაწყებული ცენტრალური გზების 
რეაბილიტაციის პროექტსაც გამოეხმაურა და 
აღნიშნა, რომ დაპირება ვერ მოასწრო და მისი 
განხორციელება უკვე დაუწყიათ.

ირაკლი ხახუბია და ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე 
ურეკის კულტურის სახლში ამომრჩეველს 
შეხვდა. ირაკლი ხახუბიამ მერაბ ჭანუყვაძესთან 
ერთად გურიაში ჯანდაცვის მოქმედ და 
დაგეგმილ პროექტებზე, სოფლის მეურნეობის 
პროგრამებზე, ადამიანის უფლებებზე, 
რეგიონისათვის საჭირო საგზაო 
ინფრასტრუქტურულ გეგმებზე და სამომავლოდ 
დაგეგმილი პროექტებზე ისაუბრეს.
ქარელის მჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
გიორგი თოთლაძე წინასაარჩევნო კამპანიის 
ფარგლებში, ქარელის რაიონის სოფლების - 

დვანის, ტახტიძირისა და დირბის მოსახლეობას 
შეხვდა.მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 
მოსახლეობას წინასაარჩევნო პროგრამა 
გააცნო, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, 
დასაქმებისა და საპენსიო სისტემების 
რეფორმაზე ისაუბრა. მოსახლეობა 
დეპუტატობის კანდიდატს სოფლის 
პრობლემების შესახებ ესაუბრა. 
გორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატმა თემურ ხუბულურმა მოსახლეობას 
წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და სოფლის 
მეურნეობის განვითარებაზე, დასაქმების 
პროგრამაზე, საპენსიო და განათლების 
სისტემების რეფორმაზე ისაუბრა.
ვიძლევით პირობას, რომ 4 წლის თავზე ჩვენ 
გვექნება თვისობრივად განსხვავებული ქვეყანა, 
თვისობრივად გახსნილი ინფრასტრუქტურა, 
თვისობრივად გახსნილი ტურისტული 
მიმართულებები, - ამის შესახებ ”ქართული 
ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” 
გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ 
ქუთაისში, ახალგაზრდებთან შეხვედრაზე 
განაცხადა.

ქალაქ ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი მერაბ ქვარაია ცოტნე დადიანის 
ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსების და 
„ენგურქაღალდკომბინატის“ უბნის 
მოსახლეობას შეხვდა. როგორც მერაბ 
ქვარაიამ აღნიშნა, განწყობა, რომელიც 
შეხვედრაზეც ნათლად გამოჩნდა, ადასტურებს, 
რომ „ქართული ოცნება“ საპარლამენტო 
არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს.



სიახლეები 05

ბიძინა ივანიშვილმა ქუთაისში 
ადგილობრივი მედიის კითხვებს 
უპასუხა

12 სექტემბერი

გიორგი კვირიკაშვილმა შეიძლება პატარა 
გადაცდომაზეც კი უარი თქვას სავარძელზე, 
კარგად დავუდარაჯდეთ, არსად გაგვექცეს, - ამის 
შესახებ საქართველოს ყოფილმა 
პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ქუთაისში, 
ადგილობრივ მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. 
ჟურნალისტი დაინტერესდა, თუ რამდენად 
შეძლებს ”ქართული ოცნება” ოპოზიციაში ყოფნას, 
რაზეც ივანიშვილმა მას ურჩია, რომ ”ქართული 
ოცნების” ოპოზიციაში გადასვლაზე საუბარი არ 
ეჩქარა.
ივანიშვილის აზრით ”მრეწველებს” პრორუსული 
კვალი დაედოთ.
„ ძალიან იოლად მიჰყვებოდნენ ძირითად გუნდს, 
მაგრამ თუ გავიხსენებთ გოგი თოფაძის რამდენიმე 
განცხადებას, რომელიც ეჭვს იწვევდა მისი 
პრორუსულობის შესახებ, შემდეგომ ეტაპზე მათ 
პრაქტიკულად, ეს მიმართულება დახვეწეს და 
აშკარად პრორუსული კვალი დაედო დღეს 
”მრეწველებს”, შესაბამისად, ფავორიტებში 
”რესპუბლიკელებისა” და ”დემოკრატების” 
გვერდით ვეღარ დავასახელებდი”, - განაცხადა 
ივანიშვილმა.
რაც შეეხება ”ეროვნულ ფორუმს”, ივანიშვილის 
თქმით, ეს პარტია სამწუხაროდ, დღეს არ ჩანს.

თემურ ჭკუასელი - დღეს ოპოზიცია 
მთავრობას აღიქვამს მტრად და 
პირიქით, რაც არ შეიძლება 
ხდებოდეს 

12 სექტემბერი

უზარმაზარი პროგრესია, რომ ადამიანებს აქვთ 
არჩევანის თავისუფლება, - ამის შესახებ 
”ქართული ოცნების” წევრმა, თემურ ჭკუასელმა 
პრესკონფერენციაზე განაცხადა. 

”გადაწყვეტილება იმაზე, რომ არჩევნები 
საქართველოში ჩატარდეს იმ სტანდარტებით, 
რომლებიც მსოფლიოს წარმატებულ 
ქვეყნებშია, უკვე მიღებულია. საქართველომ 
ასეთი არჩევნები უკვე სამჯერ ჩაატარა და ეს 
არჩევნებიც კიდევ ერთი დამამტკიცებელი 
საბუთი იქნება. ადამიანებთან შეხვედრისას მათ 
ვუსვამდი კითხვას, ”გაქვთ თუ არა არჩევანის 
თავისუფლება?” და ყველა ერთხმად ამბობდა, 

საარჩევნო რეგისტრაციიდან 
„ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიაც“ 
მოიხსნა 

12 სექტემბერი

ბლოკ ”თოფაძე, მრეწველები - ჩვენ 
სამშობლოსთან” ერთად საარჩევნო 

„ნაციონალური მოძრაობა“ - 
საქართველოში ბიზნესის კეთება 
მხოლოდ ივანიშვილის კომპანიების 
გავლით არის შესაძლებელი 

12 სექტემბერი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ გლდანის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სერგო 
რატიანი და საბურთალოს მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი პეტრე ცისკარიშვილი 
„გლდანში არსებულ ბიძინა ივანიშვილის 
ოფშორული კომპანიის საქმიანობას“ 
ეხმაურებიან. 

მათი განცხადებით, ეს პროექტი ქვეყნის 
არაფორმალური მმართველის მიერ საკუთარ 
კეთილდღეობაზე და ბიზნეს ინტერესებზე 
სახელმწიფო კანონებისა და რეგულაციების 
მორგების კლასიკური ნიმუშია.

ვრცლად იხილეთ ლინკი: 
http://www.ivote.ge/siakhleebi/saparlamento-arch
evnebi-2016/22355-nacionaluri-modzraoba-saqar
thveloshi-biznesis-ketheba-mkholod-ivanishvilis-k
ompaniebis-gavlith-aris-shesadzlebeli.html?lang=
ka-GE

რეგისტრაცია ”ეროვნულ-დემოკრატიულ 
პარტიასაც” გაუუქმდა. ცესკოს თავმჯდომარის 
შესაბამისი განკარგულება ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა. 
ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების 
შესაბამისად, ”ედპ” პარტიული სიის 
წარმოუდგენლობის გამო არჩევნებში 
მონაწილეობას ვერ მიიღებს.

ვრცლად იხილეთ ლინკი: 
http://www.ivote.ge/siakhleebi/saparlamento-arch
evnebi-2016/22354-saarchevno-registraciidan-er
ovnul-demokratiuli-partiac-moikhsna.html?lang=k
a-GE

რომ მათ აქვთ არჩევანის თავისუფლება. ეს 
უზარმაზარი პროგრესია. ხალხი მიხვდა ამას 
ძალიან კარგად, რომ მის ხმას არავინ შეეხება”, 
- განაცხადა თემურ ჭკუასელმა.
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გია ვოლსკი - არის ინფორმაცია, 
რომ ცეზარ ჩოჩელი რაღაც თანხებს 
არიგებს 

12 სექტემბერი

“ქართული ოცნების“ წარმომადგენლის, გია 
ვოლკის განცხადებით, მცხეთაში 
მაჟორიტარობის ერთ-ერთი კანდიდატის, 
ცეზარ ჩოჩელის მიერ საარჩევნოდ თანხების 
ხარჯვის საკითხს შესაბამისმა უწყებებმა 
ყურადღება უნდა მიაქციონ.

ექსპრემიერმა ასევე განმარტება გააკეთა ცეზარ 
ჩოჩელთან დაკავშირებულ გაცხადებაზე და 
აღნიშნა, რომ ცეზარ ჩოჩელი იმ მაჟორიტარებში 
აერია, რომლებიც ”ნაციონალური მოძრაობიდან” 
შევიდნენ პარლამენტში, თუმცა შემდეგ ”ქართული 
ოცნების” მხარეს გადმოვიდნენ.
„თავისუფალ დემოკრატებზე“ კომენტირებისას 
ბიძინა ივანიშვილმა ირაკლი ალასანია 
გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ალასანიას არ ეყო 
ვაჟკაცობა საკუთარ შეცდომებზე გუნდი არ 
წაეყვანა. ”პარტიაში შეინიშნება ზედმეტი 
დომინანტობა ლიდერის და ამ პროცესმა ცუდად 
იმუშავა. ამის შემდგომ გუნდის წევრებმა 
მოახერხეს გარდაქმნა. თვითონ გუნდის წევრები 
მაწვდიდნენ ხმას. მას უფრო ბევრი შეცდომის 
დაშვება შეეძლო, თუმცა გუნდმა ამის საშუალება 
არ მისცა. ამ მხრივ, დღეს ”დემოკრატები” უფრო 
ჯანსაღად გამოიყურებიან. მთელი გუნდი 
ლიდერის შეცდომებს წინ დაუდგა და აღარ 

გადაყვნენ ალასანიას შემდგომ შეცდომებს”, - 
განაცხადა ივანიშვილმა, რომელმაც განმარტა, 
რომ ”თავისუფალი დემოკრატების” წევრებთან 
პირდაპირი კონტაქტი არ აქვს.

ჟურნალისტის კითხვაზე თუ რაც ფიქრობს 
ექსპრემიერი უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით, 
ივანიშვილმა განაცხადა, რომ „უბლოკო სტატუსი“ 
ცოტა ბლეფია და იგი ფიქრობს, რომ რომ ნინო 
ბურჯანაძის პარლამენტში მოხვედრის შანსიც 
ძალიან დაბალია.

ინტერვიუს დროს ივანიშვილი „ნაციონალური 
მოძრაობის“ საკითხსაც შეეხო და განაცხადა,რომ 
დავით ბაქრაძეს ”ნაციონალური მოძრაობის” 
დატოვება შესთავაზა. როგორც ივანიშვილმა 
აღნიშნა, ამის თაობაზე ის ბაქრაძეს სტრასბურგში 
ესაუბრა
ახალ კოალიციაზე კომენტირებისას ივანიშვილმა 

გაიხსენა, რომ სამი წელია ბურჭულაძე არ 
მინახავს,რადგან ნაწყენი იყო. მისი თქმით,  თავის 
დროზე,  ბურჭულაძემ თანადგომაში ძალიან დიდი 
ფული მოსთხოვა. 
ივანიშვილის თქმით, მან პრესაში წაიკითხა, ლევან 
ბერძენიშვილის განცხადება, რომ ასეთი 
არაბუნებრივი გაერთიანება ვერ მოხდებოდაო, 
კერძოდ, კუბლაშვილს, ვაშაძეს და კაციტაძეს 
გულისხმობდა.
”ამაზე ბუნებრივი გაერთიანება მე ვერც კი 
წარმომიდგენია, თუ თქვენ გახსოვთ, გამყრელიძემ 
პოლიტიკა მხოლოდ იმ ნიშნით დატოვა, რომ 
ლამის მთელმა საზოგადოებამ გაიგო, რომ 
”ახალი მემარჯვენეები” იყვნენ 
ფსევდოოპოზიციური პარტია და ეს იყო 
”ნაციონალური მოძრაობის” შემადგენელი 
ნაწილი. დღეს ასეთი ერთადერთი დარჩა 
”ლეიბორისტული პარტია”. დანარჩენებიც - ქდმ 
ჩაიშალა, ნათელაშვილს არსად ჰქონდა 
წასასვლელი, იმიტომ, რომ მაგაზე უამრავი 
კომპრომატი აქვთ და დღესაც ამუშავებენ ”ნაცები”. 
მისივე თქმით, პაატა ბურჭულაძე მიხეილ 
სააკაშვილთან დადის ოდესაში, ფოტოებიც 
გამოქვეყნდა.
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ზაზა ხუციშვილი - ჰესების 
მშენებლობა არის ქვეყნისთვის დიდი 
რესურსი, რომლის გამოყენებაც 
საჭიროა 

12 სექტემბერი

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ ვაკის მაჟორიტარობის 
კანდიდატი ზაზა ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ 
ჰესების მშენებლობა არის ქვეყნისთვის დიდი 
რესურსი, რომლის გამოყენებაც საჭიროა. 

როგორც ზაზა ხუციშვილმა ჟურნალისტებთან 
პრესკონფერენციაზე განაცხადა. საჭიროა 
თითოეულ ჰესზე გარემოს დაცვამ გასცეს 
შესაბამისი რეკომედაცია, რის შემდეგადაც 
მოხდება ჰესების მშენებლობა.

ნინო ბურჯანაძე - ნამდვილად არ 
ვიცი, ვის იმედად ლაპარაკობს 
”ქართული ოცნება“ პარლამენტში 
100 და 115 კაცის შესვლაზე 

12 სექტემბერი

”ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობის” 
ლიდერები გორის რაიონის სოფლების, 
შავშვების, კასპისა და სოფელ კავთისხევის 
მოსახლეობას შეხვდნენ. 

ადამიანებს აბსოლუტურად ადეკვატურად ესმით 
ჩვენი პროგრამა და ჩვენი დაპირებები. 
ნამდვილად არავინ ოცნებობს ნატო-სა და 
ევროკავშირზე. ხალხს უნდა მეზობლებთან 
ურთიერთობის დალაგება, ეკონომიკური 
წინსვლა და ელემენტარული სოციალური 
პრობლემების მოგვარება. ნამდვილად არ ვიცი, 
ვის იმედად ლაპარაკობს ”ქართული ოცნება“ 
100 და 115 კაცის პარლამენტში შესვლაზე.“, - 
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ 
ნინო ბურჯანაძემ.

ბლოკი „პაატა ბურჭულაძე - 
სახელმწიფო ხალხისთვის“ 25-მა 
წევრმა დატოვა 

12 სექტემბერი

პარტიას კაჭრეთის ოფისის უფროსი და 
თანაგუნდელები განუდგნენ. პარტიის 
ინფორმაციით, ყველა მათგანი ”ქართულ 
ოცნებას” შეუერთდა. 

ბურჭულაძის ძალის უკვე ყოფილი 
თანაგუნდელების განცხადებით, აღნიშნული 
გადაწყვეტილების მიზეზი კოალიციური 
გაერთიანებაა.

ირაკლი სესიაშვილი კახეთის 
რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს 
შეხვდა 

12 სექტემბერი

შეხვედრაზე საუბარი იყო როგორც თელავისა 
და ყვარლის აქტუალური პრობლემების 
შესახებ, ასევე ზოგად თემებზე, რომელიც 
არჩევის შემთხვევაში კანდიდატის 
საკანონმდებლო მუშაობას დაუკავშირდება.

გიორგი ვაშაძე - უკვე ვხუმრობთ, 
ერთ დღეს ვართ „ქართული 
ოცნების“ სატელიტები, მეორე დღეს - 
”ნაციონალური მოძრაობის“ 

12 სექტემბერი

ჩვენ უკვე ვხუმრობთ, ერთ დღეს ვართ 
„ქართული ოცნების“ სატელიტები, მეორე დღეს 
- ”ნაციონალური მოძრაობის“ , - ამის შესახებ 
ბლოკის ”პაატა ბურჭულაძე-მოძრაობა 
სახელმწიფო ხალხისათვის” ერთ-ერთმა 
ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. 

გიორგი ვაშაძემ ხათუნა ლაგაზიძის მიერ 
პარტიის დატოვებაზეც გააკეთა კომენტარი და 
მიზეზად პარტიის სიის დაკომპლექტება 
დაასახელა. „ბევრი ადამიანი იმსახურებს სიაში 
ყოფნას, მაგრამ სიის რაოდენობა 
შეზღუდულია. მე პოზიტიურად ვიყავი და ვარ 
განწყობილი ხათუნა ლაგაზიძესთნ 
მიმართებაში. რაც შეეხება ვინ უნდა იყოს სიაში 
და ვინ არა, ძალიან ბევრი ღირსეული 
ადამიანია, ვინც იმსახურებს სიაში ყოფნას, 
მაგრამ რაოდენობა შეზღუდულია. ხუთ კაცში 
ათ კაცს ვერ ჩაატევ”, - განაცხადა გიორგი 
ვაშაძემ.
თავის მხრივ, ხათუნა ლაგაზიძე საარჩევნო 
სიაში სასურველი პოზიციის შეუთანხმებლობის 
გამო პარტიის დატოვებას „აბსურდულს“ 
უწოდებს .”აბსურდია და ვფიქრობ, რომ ამას 
საზოგადოებაც იოლად მიხვდება. დღეს ჩემი 
მოქალაქეობრივი ვალია საქართველოს 
თითოეულ მოქალაქეს გავაგებინო, რამდენად 
დიდ საშიშროებას წარმოადგენს პოლიტიკური 
ძალა, სადაც ”ნაციონალები” და კრიმინალური 
ავტირიტეტები გაბატონდნენ და ბოგინობენ”, - 
განაცხადა ლაგაზიძემ.
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ქართული ოცნების კანდიდატები 
წინასაარჩევნო შეხვედრებს 
აგრძელებენ

13 სექტემბერი

ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი არჩილ თალაკვაძე წინასაარჩევნო 
კამპანიის ფარგლებში ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ თხინვალის 
მოსახლეობას შეხვდა. დეპუტატობის 
კანდიდატმა მოსახლეობას საარჩევნო 
პროგრამა გააცნო და სამომავლო გეგმებზე 
დეტალურად ისაუბრა.

კახი კალაძე ქუთაისის 47–ე ოლქის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ გენადი 
მარგველაშვილთან ერთად, კახიანაურის 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შეხვდა.
შეხვედრაზე ქუთაისში საუნივერსიტეტო 
ქალაქის მშენებლობის მნიშვნელობაზე 
ისაუბრეს.

ახალციხისა და ადიგენის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი კოპაძე და 
ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი, ვალერი გელაშვილი 
წინასაარჩევნო კომპანიის ფარგლებში, 
ამომრჩევლებს შეხვდნენ.  კოპაძემ 
ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და 
მათ მოგვარებას დაპირდა.

ასეთი თავისუფალი წინასაარჩევნო პერიოდი 
საპარლამენტო არჩევნების კუთხით არ 
გვახსოვს, - ამის შესახებ საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 
ხელვაჩაურში, მოსახლეობასთან შეხვედრაზე 

“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
კანდიდატები წინასაარჩევნოდ 
მოსახლეობას ხვდებიან

13 სექტემბერი

“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
წარმომადგენლები სოფელ ჯუგაანში 
იმყოფებოდნენ. დავით ბაქრაძე, მედია მდივანი 
ირმა ნადირაშვილი და პარტიის 
დედოფლისწყარო-სიღნაღის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი ლევან ბეჟაშვილი 
კარდაკარის ფარგლებში მოსახლეობას 

განაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა 
განხორციელებულ რეფორმებზე და „ქართული 
ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 
სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა, ასევე, 
წინასაარჩევნო სიტუაცია მიმოიხილა.

სამგორის რაიონის მე-13 ოლქის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი, შოთა ხაბარელი 
საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, ლილოს 
დასახლებაში, მე-4 კვარტლის მოსახლეობას 
შეხვდა. დეპუტატობის კანდიდატმა შეკრებილ 
მოსახლეობასთან სოციალურ პროგრამებზე, 
სოფლის მეურნეობაში არსებულ პროექტებზე, 
პროფესიულ განათლებაზე, საყოველთაო 
ჯანდაცვის პროგრამაზე, მთავრობის მიერ 
განხორციელებულ C ჰეპატიტის მკურნალობის 
პროექტის მნიშვნელობასა და შედეგებზე, ასევე 
სხვა აქტუალურ თემებზე ისაუბრა.

მაჟორიტარობის კანდიდატმა ილია წულაიამ 
დიდუბის რაიონის გამგეობის უფასო კვების 
სასადილოები დაათვალიერა. წულაია 
გაესაუბრა ბენეფიციარებს, ასევე, დაინტერესდა 
სასადილოების მუშაობის პირობებით.

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
თელავსა და ყვარელში ირაკლი სესიაშვილი 
თელავის N5 საარჩევნო უბნის ამომრჩევლებს 
შეხვდა.  შეხვედრაზე საუბარი შეეხო სხვადასხვა 
მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის, 
განიხილეს მიმდინარე და დაგეგმილი 
ინფრასტრუქტურული პროექტები.

რაჭის, ლეჩხუმისა და სვანეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი გოჩა ენუქიძე 
მულახის, ლატალისა და ლენჯერის თემის 
მოსახლეობას შეხვდა, სადაც 39 სოფელი 
შედის. 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 
შეხვედრის მონაწილეებს „ქართული ოცნების“ 
საარჩევნო პროგრამა გააცნო.

ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ირაკლი ხახუბია ამომრჩეველთან შეხვედრებს 
აგრძელებს. იგი ფოთში მოქმედ რამდენიმე 
საწარმოში მივიდა და თანამშრომლებს 
გაესაუბრა. ირაკლი ხახუბიამ მათ 
წინასაარჩევნო პროგრამა, ქალაქის 
განვითარების გეგმა გააცნო და გამარჯვების 
შემთხვევევაში თანადგომას დაპირდა. ხახუბიას 
თქმით ,თუ ქვეყანაში კერძო სექტორი არ 
განვითარდა, შესაბამისად ვერც ეკონომიკა 
განვითარდება.

გიორგი კვირიკაშვილმა მოსახლეობას ანზორ 
ბოლქვაძის და ხვიჩა შარაშიძის კანდიდატურები 
წარუდგინა. მთავრობის მეთაურმა 
მოსახლეობას სამომავლო გეგმები გააცნო და 
აღნიშნა, რომ გასული 4 წლის განმავლობაში 
განხორციელებულმა ცვლილებებმა ქვეყანაში 
თავისუფლება მოიტანა.
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გიორგი რუხაძემ პაატა ბურჭულაძის 
პარტია დატოვა 

13 სექტემბერი

"ძალიან მიჭირს იმის თქმა, რაც უნდა ვთქვა, 
მაგრამ მე ვტოვებ პაატა ბურჭულაძის პარტიას, 
რადგან ეს აღარ არის ბურჭულაძის მოძრაობა. 
ეს აღარ არის ალტერნატივა არც "ქართული 
ოცნების", არც "ნაციონალური მოძრაობის". ეს 
აღარ არის ძალა, რომლის ლიდერია პაატა 
ბურჭულაძე. ეს არის ძალა, რომელსაც პავლე 
კუბლაშვილი და გიორგი მელაძე მართავენ და 
ემსახურება ბიძინა ივანიშვილის ინტერესს",- 
განაცხადა რუხაძემ.

გიორგი მღებრიშვილი - არის 
ინფორმაციები, რომ რიგი პარტიები 
აპირებენ არჩევნების პერიოდში და 
არჩევნების შემდგომაც გარკვეულ 
პროვოკაციებს 

13 სექტემბერი

მინისტრმა დამატებითი დეტალების 
გამჟღავნებისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ 
უწყება ამ მიმართულებით მობილიზებულია.

"შინაგან საქმეთა სამინისტროს გააჩნია ყველა 
ძალა და რესურსი, რომ ქვეყანაში 
დესტაბილიზაცია არ მოხდეს", - განაცხადა 
მღებრიშვილმა.

გიგლა ბარამიძე სალომე 
ზურაბიშვილს - თქვენ რომ 
საქართველოში ჩამობრძანდით, 
რუსული ბაზები უკვე გაყვანილი იყო 

13 სექტემბერი

„მე ვერ დავეთანხმები ქალბატონი სალომეს 
თეზას, მის მიერ რუსული ბაზების 
საქართველოდან გაყვანასთან დაკავშირებით, 
განსაკუთრებით სამხრეთ საქართველოში. 
თქვენ რომ ჩამოხვედით ქალბატონო სალომე, 
ის ბაზები უკვე გაყვანილი იყო! როგორ, 
რანაირად, ვინ აცილებდა და ვინ 
ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს, ეს ყველამ 
იცის და შეგვიძლია ამაზე სხვა ეთერებშიც 
ვისაუბროთ!“-განაცხადა გიგლა ბარამიძემ.ოთარ სირაძის განცხადებით, მისი 

საარჩევნო ბანერების ნაწილი 
დააზიანეს, ნაწილი კი მოიპარეს 

13 სექტემბერი

“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატ ოთარ სირაძის 
განცხადებით, მისი საარჩევნო ბანერების 
ნაწილი დააზიანეს, ნაწილი კი მოიპარეს. 
„ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 
წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში 
საქართველოს ტერიტორიაზე სარეკლამო 
სტენდებზე მაჟორიტარი კანდიდატების 
ბანერების განთავსების მიზნით კომპანია 
outdoor.ge-სთან ხელშეკრულება გააფორმა. 
ბანერი უნდა განთავსებულიყო 4 რაიონში: 
ონში, ცაგერში, ლენტეხსა და ამბროლაურში.

შეხვდნენ. პარტიის წარმომადგენლებმა 
ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამა 
გააცნეს. კანდიდატი ლევან ბეჟაშვილი კი მათ 
პრობლემებს ადგილზე გაეცნო და გამარჯვების 
შემთხვევაში დახმარებას დაჰპირდა.
კრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ირაკლი აბესაძე და საკრებულოს 
წევრობის კანდიდატი რომეო ფარულავა 
დეკაბრისტების ქუჩის მოსახლეობას შეხვდნენ. 
მათი ცნობით, ადგილობრივებს ძირითადად 
ავარიული სახლების პრობლემა აწუხებთ.
ნაძალადევის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ლერი დემეტრაშვილი თემქის 
მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს 
ადგილზე გაეცნო. პარტიის ცნობით, 
ამომრჩევლების უმრავლესობას ხევის 
პრობლემა აწუხებს და მის ამოვსებასა და 
კეთილმოწყობას ითხოვენ. მათი თქმით, ხევში 
უამრავი ქვეწარმავალია და ანტისანიტარიაა.
საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი 
მოსახლეობასთან კარდაკარ შეხვედრების 
ფარგლებში სოფელ კაკაბეთის მოსახლეობას 
შეხვდა. 
ადგილობრივები საძოვრის გაყიდვას 
აპროტესტებდნენ, რომელიც „მმართველმა 
პარტიამ ფიქტიურ მყიდველზე გაასხვისა“.
“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
თეთრიწყაროს მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ნუგზარ წიკლაური ამომრჩევლებს 
სოფელ გამარჯვებაში შეხვდა. პარტიის 
ინფორმაციით, მოსახლეობამ ნუგზარ 
წიკლაურთან შეხვედრისას სასმელი წყლისა და 
მოუწესრიგებელი შიდა გზების შესახებ ისაუბრა. 
მათივე ინფრომაციით, ადგილობრივების 
თქმით, მმართველმა პარტიამ იმედები გაუცრუა 
და ნუგზარ წიკლაურს სრულ მხარდაჭერას 
უცხადებენ.
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გიგლა ბარამიძე ელბაქიძის და 
ბაქრაძის ქუჩაზე მცხოვრებ 
პენსიონერებს შეხვდა 

13  სექტემბერი

ამომრჩევლები მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატს პრობლემების შესახებ ესაუბრნენ და 
მათი მოგვარება სთხოვეს.

"ჩვენი ოლქის პრობლემების მოგვარებას 
მხოლოდ სურვილი სჭირდება და თქვენი 
არჩეული ადამიანის კეთილსინდისიერება. მე 
არ მჩვევია ფუჭი დაპირებები, არ მჩვევია 
მეხვალეობა და ტყუილი. მე მიკეთებია და 
ვაკეთებ საქმეს”, - აღნიშნა გიგლა ბარამიძემ.

პაატა ბურჭულაძე საქართველოს 
დასავლეთ რეგიონებში შეხვედრებს 
განაგრძობს 

13  სექტემბერი

ბურჭულაძე გურიას ესტუმრა, სადაც სუფსაში, 
ლანჩხუთსა და მაკვანეთში მოსახლეობასთან 
შეხვედრები გამართა. პარტიის ლიდერი 
ადგილობრივებს პარტიის პროგრამაზე ესაუბრა 
და დიდი ყურადღება სოციალური პირობების 
გაუმჯობესებას დაუთმო. დღის ბოლოს პაატა 
ბურჭულაძე სოფელ ბახვს ესტუმრა, სადაც 
ადგილობრივ ფერმერ-მეწარმეებს შეხვდა. 
პარტიის ინფორმაციით, ფერმერებს შორის 
იყვნენ თხილის, ჩაის და ღვინის 
მწარმოებლები, რომლებიც საკუთარი 
პროდუქტის წარმოების პირობებში ხშირად 
პრობლემებს აწყდებიან. პარტიის ლიდერი 
არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ფერმერებს 
მათი პრობლემების გადაჭრას დაჰპირდა.

დამოუკიდებელი მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი სააგიტაციო 
მასალის დაზიანების ფაქტებზე 
საუბრობს 

13  სექტემბერი

დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი თელავი-ყვარლის საარჩევნო 
ოლქში ვასილ კევლიშვილი მისი სააგიტაციო 
მასალის დაზიანების ფაქტებზე საუბრობს და 
ხელისუფლებასა და სამართალდამცავებს 
დახმარებისთვის მიმართავს. დეპუტატობის 
კანდიდატის თქმით, მისი საარჩევნო პლაკატები 
დაუდგენელმა პირებმა რამდენჯერმე ჩამოხიეს. 
თუმცა, ფაქტი მხოლოდ მას შემდეგ გაახმაურა, 
რაც აღნიშნული გამეორდა.

ცესკოს საარჩევნო ბლოკი 
„თოფაძე-მრეწველები ჩვენი 
სამშობლოს“ საარჩევნო 
რეგისტრაციის აღდგენა დაევალა 

13  სექტემბერი

შესაბამისი გადაწყვეტილება საქალაქო 
სასამართლომ მიიღო. მოსამართლის 
გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება 
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ორი დღის 
ვადაში აქვს. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, 
ასევე, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 
დაეკისრა 100 ლარი საარჩევნო ბლოკ 
„თოფაძე-მრეწველები ჩვენი სამშობლოს“ 
სასარგებლოდ, რაც საარჩევნო ბლოკმა 
სასამართლოში სარჩელის შეტანის მიზნით 
დახარჯა.

დიმიტრი ხუნდაძემ ცეზარ ჩოჩელის 
მიერ საარჩევნო პერიოდში 
გადარიცხული თანხების შესახებ 
მასალები გაასაჯაროვა 

13  სექტემბერი

როგორც დიმიტრის ხუნდაძემ 
პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ცეზარ ჩოჩელი 
37-ე ოლქში დამოუკიდებელ მაჟორიტარად 
2016 წლის 15 აგვისტოს დარეგისტრირდა. ამ 
დროისათვის ცეზარ ჩოჩელი წარმოადგენდა 
სააქციო საზოგადოება „ქართული ლუდის 
კომპანიის“ სამეთვალყურეო საბჭოს 
თავმჯდომარეს, ანუ მმართველი ორგანოს 
უმაღლეს პირს. მისივე თქმით, ამ კომპანიამ 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოს 
საჯარო სკოლას 2016 წლის 17 აგვისტოს 
ფინანსური მხარდაჭერის სახით გადაურიცხა 12 
145 ლარი.

გიორგი მღებრიშვილი - შსს სრულ 
მზადყოფნაშია, უზრუნველყოს 
სამართლიანი და დემოკრატიული 
წინასაარჩევნო გარემო 

14 სექტემბერი

შინაგან საქმეთა მინისტრი ევროსაბჭოს 
საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო 
მისიის თავმჯდომარეს, ევროპის სახალხო 
პარტიის პოლიტიკური ჯგუფის პრეზიდენტს, 
ემანუელის ზინგერისს და მისიის სხვა 
წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე შს 
მინისტრმა სტუმრებს 8 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნების, აჭარის 
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,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველო“ მოსახლეობას ხვდება

14 სექტემბერი

გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი სავალან მირზოევი  ამომრჩევლებს 
სოფელ კალინინოსა და სოფელ ნაზარლოში 
შეხვდა. თავდაპირველად დეპუტატობის 
კანდიდატი სამედიცინო სფეროს 
წარმომადგენლებს შეხვდა, სადაც დეტალურად 
ისაუბრა ჯანდაცვის სფეროში 
განხორციელებულ პროგრამებზე, 
განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო C 
ჰეპატიტის პროგრამას. ამ პროგრამით 
გარდაბნის რაიონის რამდენიმე მცხოვრებიც 
სარგებლობს.

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ლაგოდეხსა და ყვარელში გურამ 
მაჭარაშვილი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 
სოფლების - ბაისუბნისა და ჩადუნიანის 
მოსახლეობას შეხვდა და ,,ქართული ოცნების“ 
პროგრამა გააცნო.

დავით სონღულაშვილი სოფლების ვაზისუბნისა 
და ველისციხის მოსახლეობას შეხვდა. 
შეხვედრის მიზანი ადგილობრივებისთვის 
საარჩევნო პროგრამის გაცნობა და მათი 
პრობლემების მოსმენა იყო. შეხვედრისას 
მოსახლეობამ ყურადღება გაამახვილა 
სოციალურ, ინფრასტრუქტურულ 
პრობლემებზე.

მუხიანისა და გლდანის 22-ე საარჩევნო ოლქში 
„ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი ლევან კობერიძე 

ზურაბ ტყემალაძე ქარელსა და 
ქუთაისში მათ კანდიდატურებზე 
ზეწოლაზე საუბრობს 
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„დეპუტატმა ჟურნალიტებთან საუბრისას 
აღნიშნა, ის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 
ასამბლეის წინასაარჩევნო მისიის წევრებთან 
რეგიონებში, კერძოდ კი, ქუთაისსა და ქარელში 
არსებულ სიტუაციაზე აპირებს საუბარს. 
“პრობლემა გვაქვს არა ჩვენ, არამედ მათ, ვინც 
ჩვენს კანდიდატურებზე გარკვეულ ზეწოლას 
ახორციელებს. უნდათ, რომ კანდიდატურები 
მოხსნან, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში, არ 
მოხსნიან“, - აღნიშნა ტყემალაძემ, თუმცა თავი 
შეიკავა დაკონკრეტებისაგან, თუ ვისგან 
მომდინარეობს ზეწოლა.

ინტერნეტში  ნიკა გვარამიასა და 
პაატა ბურჭულაძის სატელეფონო 
საუბრის ჩანაწერი გავრცელდა
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ჩანაწერის მიხედვით, აღნიშნული პირები 
პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობენ, მათ 
შორის ნიკა გვარამია პაატა ბურჭულაძეს 
”გირჩის” იმ წევრების პოზიციის გამო 
საყვედურობს, რომელიც ”ქართულ ოცნებასთან 
კოალიაციაში ყოფნის სურვილს ეხება. თავის 
მხრივ, ბურჭულაძე გვარამიას პასუხობს, რომ 
„მსგავსი რამ არ ხდება“. 
ჩანაწერის ავთენტურობა ჯერ არ 
დადასტურებულა, თუმცა ”რუსთავი 2”-ის 
გენერალური დირექტორი არ უარყოფს, რომ 
პაატა ბურჭულაძესთან მსგავსი საუბარი შედგა. 

”ღია ხაზზე დავრეკე სპეციალურად. არაფერი 
მქონდა დასამალი და იმიტომ.
სამი დღე არ დაჭირდა სუს-ს. აი, ასეთ 
ქვეყანაში ვცხოვრობთ”, - წერს ნიკა გვარამია 
სოციალურ ქსელ ”ფეისბუქში”.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 
ინტერნეტში გავრცელებული სატელეფონო 
საუბრის ჩანაწერის მოპოვებასთან კავშირს 
უარყოფენ. ”ეს ბრალდება არის უსაფუძვლო. 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 
უარყოფს რაიმე სახის კავშირს აღნიშნული 
ჩანაწერის მოპოვებასა და გავრცელებასთან. 
თუ ვის მიერ იქნა მოპოვებული და 
გავრცელებული აუდიოჩანაწერი, გამოძიება 
დაადგენს. ფაქტზე გამოძიება შინაგან საქმეთა 
სამინისტრომ დაიწყო”, -აცხადებენ სუს-ის 
პრესსამსახურში.

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
არჩევნებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების რიგგარეშე და 
შუალედური არჩევნების უსაფრთხო და 
თავისუფალ გარემოში ჩატარების 
უზრუნველყოფის მიზნით მის მიერ გამოცემული 
სპეციალური ბრძანება გააცნო. როგორც 
გიორგი მღებრიშვილმა აღნიშნა, შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო დამატებით ღონისძიებებს 
განახორციელებს, კერძოდ, საქართველოს 
თითოეულ რეგიონში საპოლიციო 
დანაყოფების შესაბამისი ხელმძღვანელი 
პირებისაგან შეიქმნება პასუხისმგებელი 
ჯგუფები, რომლებიც საარჩევნო პერიოდში და, 
აგრეთვე, არჩევნების დღეს მოსალოდნელი 
საფრთხეების, მათი გამომწვევი მიზეზებისა და 
რისკების შეფასებას უზრუნველყოფენ.



გიგი წერეთელი - ვიცით, როგორი 
ზეწოლის ქვეშ არის ყველა საჯარო 
მოსამსახურე 
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ბრიფინგზე წერეთელმა განაცხადა, ბოლო 
პერიოდში ,,ქართული ოცნების“ დეპუტატობის 
კანდიდატის წარმომადგენლები სოციალური 
დახმარების მოხსნითა და სამსახურიდან 
გათავისუფლებით ემუქრებიან ,,ნაციონალური 
მოძრაობის“ მხარდამჭერებს.
გიგი წერეთელი მოწოდებს სახელისუფლო 
პარტიის წარმომადგენლებს, თავი შეიკავონ 
მსგავსი ქმედებებისგან.
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მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. 
ლევან კობერიძე ამომრჩეველს ამჯერად 
სამომავლო გეგმებზე და „ქართული ოცნების“ 
ხელისუფლების უპირატესობებზე ესაუბრა.
ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ირაკლი აბუსერიძე, ვაზისუბნის მე-4 
მიკრორაიონის პირველი კვარტლის 
მოსახლეობას შეხვდა და წინასაარჩევნო 
პროგრამა გააცნო. კანდიდატის თქმით, 
მთავარი პრიორიტეტებია ინფრასტრუქტურული 
და სოციალური პრობლემების მოგვარება, 
ახალგაზრდების სტიმულირება და ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის დანერგვა.
ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატმა 
„ქართული ოცნებიდან“ ირაკლი ხახუბიამ 
ამომრჩეველს ფოთში დაგეგმილი პროექტები 
გააცნო. ნაბადის უბანში კანდიდატთან 
შესახვედრად მისული მოსახლეობა ქალაქის 
განვითარების კონკრეტული პროგრამებით 
დაინტერესდა. როგორც ხახუბაიმ აღნიშნა, 
ყოფილმა ხელისუფლებამ ქალაქის 
საავადმყოფო გაასხვისა, რაც ფოთში 
ჯანდაცვის სეგმენტში სერიზოული 
პრობლემების მიზეზი გახდა, თუმცა ამ 
მიმართულებით უკვე შემუშავებულია 
„ემერჯენსის“ განვითარების პროექტი, რაც 
მრავალ პრობლემას მოაგვარებს 
ფოთელებისათვის. კიდევ ერთი შეხვედრა 
ამომრჩევლებთან კუნძულის უბანში შედგა. 
ირაკლი ხახუბიამ ჯანდაცვის საყოველთაო 
პროგრამის მიმდინარე და ახალი დეტალებზე 
გაამახვილა ყურადღება. 

ენზელ მკოიანი ამჯერად ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის სოფლებში - კარწახი, 
დადეში, სულდა და ბოზალი - იმყოფებოდა. 
მან,,ქართული ოცნების“ საარჩევნო 
პროგრამაზე, ოთხი წლის განმავლობაში 

განხორციელებულ პროექტებზე - უფასო 
სასკოლო სახელმძღვანელოები, უფასო 
საბავშვო ბაღები, საყოველთაო ჯანდაცვა, 
თავისუფალი ბიზნესი - ისაუბრა. 
ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი მერაბ ქვარაია სპორტკომპლესის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე ამომრჩეველს 
შეხვდა. შეხვედრის მონაწილეებს მერაბ 
ქვარაიამ ქალაქის საკრებულოში ე.წ. 
პრესოვკა-მახარაძის უბნის მაჟორიტარობის 
კანდიდატი თამაზ ფაცაცია წარუდგინა. ორივე 
კანდიდატმა მოსახლეობას სამოქმედო 
პროგრამა და ქალაქის განვითარების ხედვა 
გააცნო.

გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
იოსებ მაკრახიძე გორგასლისა და ატენის 
ქუჩების მოსახლეობას შეხვდა. ამომრჩეველთან 
შეხვედრისას იოსებ მაკრახიძემ 4 წლის 
განმავლობაში განხორციელებულ პროექტებზე, 
ქალაქში არსებულ პრობლემებზე, 
მოსახლეობის საჭიროებებსა და ქალაქ გორის 
განვითარების გეგმაზე ისაუბრა.

ქარელის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი გიორგი თოთლაძე ქარელის 
რაიონის სოფლების - გვერძნეთის, ორთუბნის, 
ზრუდერისა და ყინწვისის მოსახლეობას შეხვდა. 
კანდიდატმა მოსახლეობასთან „ქართული 
ოცნების“ 4-წლიანი მმართველობის პერიოდში 
განხორციელებული ცვლილებებზე ისაუბრა. 
საუბარი შეეხო აგრეთვე, მაღალმთიანი 
რეგიონის განვითარების აუცილებლობას, რაც 
ხელს შეუწყობს სოფლებში ხალხის 
დაბრუნებას.

აჭარის უმაღლესი საბჭოს პროპორციული სიის 
პირველი ნომერი და ბათუმის 70-ე 

მაჟორიტარული ოლქის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი ნუგზარ სურმანიძე 
აღმაშენებლისა და ადლიის ქუჩის 
მოსახლეობას შეხვდა. კანდიდატმა 
ამომრჩეველს პარტიის სამოქმედო გეგმა 
გააცნო და მათ კითხვებს უპასუხა.
სოზარ სუბარმა ხაიშის და ჭუბერის 
მცხოვრებლებთან მათი დეპუტატობის 
კანდიდატი წარადგინა და იმ პროექტებზე 
ისაუბრა, რომელიც გოჩა ენუქიძემ 
ამბროლაურის რაიონში წარმატებით 
განახორციელა
.
ახალციხისა და ადიგენის მაჟორიტარობის 
კანდიდატი გიორგი კოპაძე დაბა ადიგენისა და 
სოფელ უდეს მოსახლეობას შეხვდა. 
მმართველი გუნდის კანდიდატმა 
ადგილობრივებთან მთავრობის მიერ 2012 
წლიდან დღემდე სხვადასხვა სფეროში 
მიღწეულ შედეგებზე, განხორციელებულ 
პროექტებზე და მთის კანონზე ისაუბრა.
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„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 
წინასაარჩევნო შეხვედრებს 
აგრძელებს

14 სექტემბერი

საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ჯარჯი დოლიძე ამომრჩეველს 
ვაშლიჯვრის დასახლებაში შეხვდა, სადაც 
ადგილობრივებს სოციალურ და ეკონომიკურ 
პრობლემებთან ერთად, დასახლებაში 
მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურული 
საკითხებიც აწუხებს. ისინი გამწვანებული 
სივრცეების შექმნასა და სკვერების 
აღდგენა-რეაბილიტაციას ითხოვენ.

მცხეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ირაკლი ბერიაშვილი მცხეთის რაიონის 
მოსახლეობას კარდაკარ ხვდება და მათ 
პრობლემებს ადგილზე ეცნობა.

”ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული 
მოძრაობამ” საარჩევნო პროგრამის 
პრეზენტაცია გამართა

14 სექტემბერი

ჩვენ უზრუნველვყოფთ რუსეთთან 
ფართომასშტაბიანი მოლაპარაკებების 
დაწყებას, საქართველოს მოქალაქეებისთვის 
რუსეთთან სავიზო რეჟიმს გავაუქმებთ, რუსულ 
ბაზარს ფართოდ და სრულფასოვნად 
გავხსნით, - ამის შესახებ ნათქვამია „ნინო 
ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობის“ 
საარჩევნო პროგრამაში. როგორც 
პროგრამაშია აღნიშნული, მათი უმთავრესი 
მიზანია, საქართველო საერთაშორისო 

სანდრა რულოვსი - სოფლის 
მოსახლეობა გააფრთხილეს, თუ 
ჩემთან შეხვედრაზე გამოვლენ, გზას 
აღარ დააგებენ 

14 სექტემბერი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში „ნაციონალური 
მოძრაობის“ მაჟორიტარობის კანდიდატი 
სანდრა რულოვსი ხელისუფლებას 
მოსახლეობაზე ზეწოლაში ადანაშაულებს. 
როგორც რულოვსმა სოფელ გრიგოლიშში, 
წინასაარჩევნო შეხვედრაზე ჟურნალისტებს 
განუცხადა, გუშინ გვიან ღამით სახელმწიფო 
სტრუქტურების წარმომადგენლებმა სოფლის 
მცხოვრებლები გააფრთხილეს, რომ თუ 
სანდრა რულოვსთან შეხვედრაზე მივიდოდნენ, 
სოფელში დაწყებული გზის მშენებლობა 
შეჩერდებოდა.

ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის 
შემსრულებელი სანდრა რულოვსის 
ბრალდებებს „სიცრუეს“ უწოდებს და 
განმარტავს, რომ ყველა დაწყებული პროექტი 

ნინო ბურჯანაძე  სოფელ ლამბალოს 
მოსახლეობას შეხვდა

15 სექტემბერი

ხელისუფლების დამსახურებით ადამიანებს 
უსამართლობის განცდა აქვთ, - ამის შესახებ 
,,ნინო ბურჯანაძე-დემოკრატიული მოძრაობის“ 
ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა. 

როგორც ბურჯანაძემ აღნიშნა, ძალიან 
სასიამოვნო იყო, რომ ბევრი ადამიანი მოვიდა 
ამ შეხვედრაზე, ”მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, 
რომ ადამიანებს აქვთ უსამართლობის განცდა, 
რაც არასწორი და ცუდია ხელისუფლების 
მხრიდან”.

მისი თქმით, ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ იმის 
მყარი განცდა, რომ ისინი ამ ქვეყნის 
სრულფასოვანი და სრულუფლებიანი 
მოქალაქეები არიან.

ურთიერთობათა სისტემის ობიექტის ნაცვლად 
მის სუბიექტად ჩამოყალიბდეს, ხოლო 
უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი პოლიტიკის 
ძირითადი პრინციპი პრევენციული 
დიპლომატია გახდეს.

იხილეთ ვრცლად: 
http://www.ivote.ge/siakhleebi/saparlamento-arch
evnebi-2016/22489-nino-burjanadzis-programa-t
hanmimdevruli-politikith-ubloko-statusith-mivaght
sevth-chveni-mitsis-afkhazi-da-osi-da-dzmebis-d
abrunebas-qarthul-sakhelmtsifoshi.html?lang=ka-
GE

დათქმულ ვადებში დასრულდება. „რულოვსი 
სხვა სოფლებშიც იყო და ჩაატარა შეხვედრები, 
თუმცა დაწყებული პროექტები არსად 
შეჩერებულა. ეს ინფორმაცია ვიღაცის 
ფანტაზიის ნაყოფია“, - აღნიშნა წოწერიამ.



“ნაციონალური მოძრაობის” წევრები 
მოსახლეობას ხვდებიან

15 სექტემბერი

საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი პეტრე ცისკარიშვილი და ნაძალადევის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა 
გუგეშაშვილი პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე 
იმყოფებოდნენ. მათი თქმით, პოლიტკოვსკაიას 
ქუჩაზე ქალაქის მერიის მხრიდან უკანონოდ 
გაცემული ბრძანების შემდეგ სტადიონი დაანგრიეს 
და კორპუსის მშენებლობა დაიწყეს.
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ქართული ოცნება ამომრჩევლებს 
ხვდება

15 სექტემბერი

„ქართული ოცნება“ არის გარანტი იმისა, რომ 
სიტყვის თავისუფლება, აზრის გამოხატვის 
თავისუფლება ყოველთვის ხელშეუხებელი 
იქნება, - ასე მიმართა „ქართული 
ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 
გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ კასპის 
მოსახლეობას. როგორც კალაძემ განაცხადა, 
ეამაყება, რომ დღეს ქვეყანაში ყველა 
თავისუფალია და განსხვავებული აზრის მქონე 
ადამიანები არ იდევნებიან.

პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 
კასპის მოსახლეობას, " მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი 
მეზურნიშვილი წარუდგინა. მთავრობის 
მეთაურმა აღნიშნა, რომ "ქართულ ოცნებას" 
მხარდაჭერა სჭირდება რომლის გამარჯვება, 
საქართველოს გამარჯვება იქნება.
ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
გელა სამხარაული სოფელ იყალთოს 
ამომრჩეველს შეხვდა. კანდიდატმა 
განსაკუთრებული ყურადღება რეგიონში 
იყალთოს ახალ როლზე გაამახვილა. გელა 
სამხარაულმა ვრცლად ისაუბრა სოციალურ 
საკითხებზეც.

ერთად უნდა დავუბრუნოთ სოფელს 
სიცოცხლისუნარიანობა, - ამის შესახებ 
„ქართული ოცნება- დემოკრატიული 
საქართველოს“ მარტვილი-აბაშის 
მაჟორიტარობის კანდიდატმა ოთარ დანელიამ 
რაიონში არსებული მსხვილი კომპანიის 

„აგრი-ჯორჯიაში“ („ფერეროში“) მომუშავე 
პერსონალთან შეხვედრისას განაცხადა. 
შეხვედრის მიზანი ადგილობრივებისთვის 
საარჩევნო პროგრამის გაცნობა და მათი 
წინადადებების მოსმენა იყო.

მერაბ ქვარაია ქალაქ ზუგდიდის მე-17 უბნის 
ამომრჩეველს შეხვდა. შეხვედრაზე 
მაჟორიტარობის კანდიდატმა „ქართული 
ოცნების“ საარჩევნო პროგრამაზე და იმ 
საკითხებზე ისაუბრა, რომლებზეც მუშაობასაც 
პარლამენტში გეგმავს.

ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი სოფო კილაძე 
სანავარდოს, კიშინოვისა და ლუბივსკის ქუჩის 
მცხოვრებლებს შეხვდა. სოფო კილაძემ 
ამომრჩეველს „ქართული ოცნების“ 
წინსაარჩევნო პროგრამა გააცნო და 
ნაძალადევში განსახორციელებელ პროექტეზე 
ესაუბრა.

მარნეულის 36-ე ოლქის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი თამაზ ნავერიანი 
ამჯერად, იაღლუჯის ქ. N70–ში მცხოვრებ 
ეკომიგრანტებს შეხვდა.მაჟორიტარობის 
კანდიდატი დეტალურად გაეცნო მარნეულში, 
ე.წ ელევატორის დასახლებაში, ავარიულ 
კორპუსებში მცხოვრები, საჩხერიდან 
მიწისძვრის დროს ჩამოსახლებული 
ეკომიგრანტი ოჯახების პრობლემებს
.
ბორჯომი-ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი გედევან ფოფხაძე ლიკანისა და 
სოფელ ლიკანის მოსახლეობას 
შეხვდა.ფოფხაძემ ამომრჩევლებს საარჩევნო 
პროგრამა გააცნო და პარტია ”ქართული 
ოცნების” მიღწევებზე ისაუბრა.მისივე თქმით, 

წინა საარჩევნო კამპანია ექსცესების გარეშე 
მიმდინარეობს, რაც ხელისუფლების 
დამსახურებაა.

ახალციხისა და ადიგენის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი კოპაძე 
ქალაქ ახალციხეში გორგასლის, მესხეთის, 
თამარაშვილის N5/N7, თამარაშვილის 31/33, 
თამარაშვილის ჩიხის და ფაბრიკის დასახლების 
ამომრჩევლებს შეხვდა. კოპაძემ დეტალურად 
ისაუბრა ქალაქში დასრულებულ და მიმდინარე 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.

მაჟორიტარობის კანდიდატი გია ვოლსკი, 
საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, ჩუღურეთში, 
მარუაშვილის, 9 ძმისა და ლარეხის ქუჩებზე 
მოსახლეობას შეხვდა. კანდიდატი აღნიშნული 
ქუჩების მცხოვრებლების პრობლემებს გაეცნო 
და აღნიშნა, რომ ჩუღურეთის რაიონს, თავისი 
რელიეფური და არქიტექტურული 
თავისებურებებიდან გამომდინარე, 
განსაკუთრებული მზრუნველობა სჭირდება. 
გარდა ამისა, გია ვოლსკი მარუაშვილის 50 
ნომერში მცხოვრებ დევნილებსაც შეხვდა.



ბიძინა ივანიშვილი რეგიონულ 
მედიასთან შეხვედრებს აგრძელებს

15 სექტემბერი

ქს-პრემიერი პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით 
უსუფაშვილისთვის პრემიერმინისტრობის 
შეთავაზებას კატეგორიულად უარყოფს. 
ივანიშვილი არც იმას ადასტურებს, რომ 
პრემიერის პოსტზე გიორგი კვირიკაშვილის 
კანდიდატურა მას უსუფაშვილმა ურჩია. 
ექს-პრემიერის განცხადებით, როდესაც იყო 
კოალიცია, ”ქართულ ოცნებაში” 
”რესპუბლიკელების” და უსუფაშვილის მიმართ 
აუტანლობა იყო და ასეთ პირობებში ის 
უსუფაშვილს პრემიერობას არ შესთავაზებდა.
ივანიშვილი გამოეხმაურა ალეკო ელისაშვილის 
განცხადებას, იმის თაობაზე, რომ ივანიშვილი მის 
გასანადგურებლად სახელმწიფო სტრუქტურებს 
ააქტიურებს და აღნიშნა, რომ ელისაშვილმა 
საკუთარი თავი ამდენი სიცრუით თვითონვე 
გაინადგურა. მისი თქმით, ტყუილების თქმით 
უსუფაშვილი და ელისაშვილი ერთმანეთს 
ემსგავსებიან.

ნიკა გვარამიას რაში სჭირდება ჩუმად მოსმენა, 
დაუფარავად ლაპარაკობს ყველაფერს, - ასე 

გორის მერია ირაკლი ოქრუაშვილს 
საარჩევნო პლაკატებისთვის 
განკუთვნილი ადგილების მთლიანად 
ათვისებაში ადანაშაულებს

15 სექტემბერი

ქალაქ გორის მერიაში აცხადებენ, რომ 
სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტებისთვის 
წინასაარჩევნო აგიტაციისთვის გამოყოფილი 
ფართობის დიდ ნაწილი ირაკლი ოქრუაშვილმა 
ფაქტობრივად სრულად აითვისა. მერიის 
განცხადებით, თუ ოქრუაშვილი გამოკრულ 
სააგიტაციო მასალას არ შეცვლის, დაეკისრება 
პასუხისმგებლობა საქართველოს 
კანონმდებლობით შესაბამისი დადგენილი 
წესით.მერიის ამ მოთხოვნის შესასრულებლად 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ირაკლი 
ოქრუაშვილს მხოლოდ ერთი დღე აქვს. თუმცა, 
ირაკლი ოქრუაშვილის შტაბის წარმომადგენელი 
ლერი ლაფაჩი აცხადებს, რომ მერიის ამ 
მოთხოვნის შესრულებას არ აპირებენ, იქიდან 
გამომდინარე, რომ სააგიტაციო მასალისთვის 
გამოყოფილი ადგილები სრულად არ 
აუთვისებიათ და გარკვეული ადგილი პლაკატების 
გასაკრავად სხვა სუბუექტებსაც დარჩათ.

IRI გრძელვადიანი საარჩევნო 
დამკვირვებლების ანგარიშს აქვეყნებს

15 სექტემბერი

IRI-ს პროგნოზით, არჩევნები იქნება 
კონკურენტული ყველა დონეზე და ბევრ 
მაჟორიტარულ ოლქში მოსალოდნელია მეორე 
ტური
.
ანგარიშის მიხედვით, ზოგიერთი საოლქო 
საარჩევნო კომისია უბნების დაკომპლექტების 
დროს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ 
ნორმებს გასცდა, საარჩევნო ადმინისტრაციასთან 
დაკავშირებით ანგარიშში ნათქვამია, რომ საუბნო 
საარჩევნო კომისიებში სამუშაოდ შერჩეულთა დიდ 
ნაწილს წარმოადგენენ ქალები, ასევე, შემოსულია 
მეტი განაცხადები ახალგაზრდებისგან. 
დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ ორი 
პარტიისთვის - „სახელმწიფო ხალხისთვის“ და 
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„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - 
გაერთიანებული ოპოზიცია“ - საარჩევნო რიგითი 
ნომრის ადრეული მინიჭებამ მათ უპირატესობა 
მისცა საარჩევნო კამპანიაში, რაც უთანასწორობის 
განცდას ზრდის. ანგარიშში ასევე მიმოხილულია 
საარჩევნო უბნების დაკომპლექტების საკითხი და 
გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ზოგიერთმა 
საოლქო საარჩევნო კომისიამ წინასწარ 
განსაზღვრული სიები გამოიყენა.

გამოეხმაურა ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი 
ინტერნეტში ”რუსთავი 2”-ის გენერალური 
დირექტორის ნიკა გვარამიასა და მოძრაობა 
’სახელმწიფო ხალხისთვის” ლიდერის პაატა 
ბურჭულაძის სატელეფონო საუბარის ჩანაწერის 
გავრცელებას და ბრალდებას, რომ მოსმენები ისევ 
მიმდინარეობს. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, 
დიდი ეჭვია, რომ ეს ჩანაწერი თავად ნიკა 
გვარამიამ გაავრცელა.

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მე-2 
ნავთლუღის დასახლებაში გიორგი ხახნელიძე 
ჭიჭინაძის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. ”ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის” ცნობით, 
ადგილობრივების ძირითად პრობლემას აქ მიწის 
ლეგალიზება, წყალმომარაგება და 
მოუწესრიგებელი გზები წარმოადგენს.

ლანჩხუთი-ჩოხატაურის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი ნინო კვიტაიშვილი დაბა 
ნასაკირალის მოსახლეობას შეხვდა.პარტიის 
ინფორმაციით, ადგილობრივების ძირითად 
პრობლემას ამორტიზებული გზები და ნაგვის 
ურნების არარსებობა წარმოადგენს, რაც 
სანიტარულ მდგომარეობას ამძიმებს.



ნინო ბურჯანაძე ამბროლაურის 
მოსახლეობას შეხვდა

16 სექტემბერი

,,ნინო ბურჯანაძე-დემოკრატიული მოძრაობის“ 
ლიდერი, ნინო ბურჯანაძე დღეს ამბროლაურის 
მოსახლეობას შეხვდა. მისი თქმით, ადამიანებს 
სჭირდებათ იმის გარანტია, რომ არჩევნები 
ჩატარდება მშვიდობიანად და სამართლიანად.

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 
პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს, ე.წ. 
სამშვიდობო მემორანდუმს შეუერთდნენ

16 სექტემბერი

როგორც ჟურნალისტებს პრეზიდენტის 
ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა 
განუცხადა, ინიციატივა, რომლითაც 
პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, შეთანხმების კარგი 
შესაძლებლობაა, რომელიც ხელიდან არც ერთმა 
პოლიტიკურმა ძალამ არ უნდა გაუშვას. „ჩვენ 
ყოველთვის მძაფრად ვაკრიტიკებდით ყველა 
ტიპის ძალადობას. შესაბამისად, მივესალმეთ 
პრემიერის ინიციატივას ე.წ. სამშვიდობო 
მემურანდუმთან დაკავშირებით. მოვუწოდებთ 
პოლიტიკურ პარტიებს, ჩაერთონ დიალოგის 
პროცესში და შეუერთდნენ მემორანდუმს, 
რომელიც შესაძლოა არ იყოს ყველაფრის 
გარანტი, მაგრამ ეს არის შესაძლებლობა მეტი 
შეთანხმებისა და დიალოგისაკენ, რომელიც ჩვენ 
ხელიდან არ უნდა გავუშათ“, - განაცხადა გიორგი 
აბაშიშვილმა.

მანანა კობახიძე - ხელისუფლების 
პასუხისმგებლობაა, გამოძიება 
ობიექტურად წარიმართოს

16 სექტემბერი

პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერის მანანა 
კობახიძის განცხადებით, ხელისუფლების 
პასუხისმგებლობაა, გამოძიება, რომელიც ნიკა 
გვარამიასა და პაატა ბურჭულაძის სატელეფონო 
საუბრის მოსმენისა და გავრცელების ფაქტზე 
დაიწყო, ობიექტურად წარიმართოს და 
ბრალეული პირი დაადგინოს. ამასთან, კობახიძე 
არ იზიარებს ოპონენტების შეფასებებს, რომელიც 
მოსმენებთან დაკავშირებით ხელისუფლების 
მისამართით კეთდება.

ქართული ოცნების კანდიდატები 
წინასაარჩევნო შეხვედრებს 
აგრძელებენ

16 სექტემბერი

კასპის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ირაკლი მეზურნიშვილი სოფელ საქადაგიანოსა 
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და ხიდისყურში იმყოფებოდა, სადაც 
მოსახლეობის უმრავლესობას ეთნიკური 
უმცირესობა წარმოადგენს. კანდიდატმა 
მოსახლეობას ბაირამობა მიულოცა.
გორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი თემურ ხუბულური წინასაარჩევნო 
კამპანიის ფარგლებში, გორის მუნიციპალიტეტის 
სოფლების - ახალსოფლის, ახალშენისა და 
ნაწრეთის მოსახლეობას შეხვდა. კანდიდატმა 
სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, რეგიონულ 
ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, დასაქმების 
პროგრამაზე ისაუბრა.
სამგორის რაიონის მე-13 ოლქის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი შოთა ხაბარელი 
საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, ვაზიანის 
დასახლებაში მოსახლეობას შეხვდა. დეპუტატობის 
კანდიდატი დეტალურად გაეცნო მოსახლეობის 
პრობლემებს. აღნიშნულ დასახლებაში 
მცხოვრებლების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა 
მოუწესრიგებელი გზები და სასმელი წყლია.
რაჭა-ლეჩხუმისა და სვანეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა გოჩა ენუქიძემ ქალაქ 
ამბროლაურში, აეროდრომის ტერიტორიაზე 
მიმდინარე სამუშაოები ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრთან, დიმიტრი 
ქუმსიშვილთან და სახელმწიფო რწმუნებულთან, 
პაპუნა მარგველიძესთან ერთად დაათვალიერა. 
მაჟორიტარობის კანდიდატი ლევან კობერიძე 
ხიზანიშვილის ქუჩისა და მუხიანის მე-3 მკ/რნ-ის 
მე-19 კორპუსის მოსახლეობას შეხვდა. 
კანდიდატმა კიდევ ერთხელ მიულოცა 
შეხვედრაზე მისულ ახალაგაზრდებს ახალი 
სასწავლო წლის დაწყება და ძლიერ ქვეყანაში 
ცხოვრება უსურვა. მოსახლეობასთან ლევან 
კობერიძემ ჯანდაცვის საკითხებზეც ისაუბრა.
გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 
დავით სონღულაშვილმა მორიგი შეხვედრები 
ჯიმითის, არაშენდისა და ჩალაუბნის 

მოსახლეობასთან გამართა. კანდიდატმა 
ამომრჩეველს „ქართული ოცნების“ სამოქმედო 
გეგმა გააცნო. შეხვედრებზე მოსახლეობამ 
ყურადღება გაამახვილა ინფრასტრუქტურულ, 
სოციალურ და უმუშევრობის პრობლემებზე.
ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი არჩილ თალაკვაძე სოფელ 
ბოხვაურის მოსახლეობას შეხვდა. თალაკვაძემ 
ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო და 
სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა.



„მომავალი საქართველო" არჩევნებს 
გამოეთიშება

16 სექტემბერი

საარჩევნო სუბიექტი ,,გიორგი ლაღიძე მომავალი 
საქართველო" არჩევნებს გამოეთიშება. პარტიის 
ლიდერის გიორგი ლაღიძის განცხადებით, მან 
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა 
განცხადებით მოხსნას პარტია"მომავალი 
საქართველო" საარჩევნო რეგისტრაციიდან.
”რაც შეეხება მიზეზებს თუ რატომ მიიღო პარტიამ 
ეს გადაწყვეტილება, ამის შესახებ 
მედიასაშუალებებისთვის უახლოეს ხანში გახდება 
ცნობილი”, - განაცხადა გიორგი ლაღიძემ.

”ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული 
მოძრაობის” საიტზე ჰაკერული შეტევა 
განხორციელდა

16 სექტემბერი

”ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობის” 
ოფიციალურ საიტზე რაღაც ტიპის ჰაკერული 
შეტევა განხორციელდა,  პარტიის პრესსამსახურმა 
განაცხადა. მათივე ინფორმაციით, IT სამსახურის 
წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სავარაუდოდ 
ვირუსია გავრცელებული.

„ნაციონალური მოძრაობის” გლდანის 
22-ე ოლქის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი 
ბარამიძე ამომრჩევლებს შეხვდა

16 სექტემბერი

გიორგი ბარამიძე ამომრჩევლებს შეხვდა და მათ 
პრობლემებს გაეცნო. კანდიდატთან საუბრისას, 
ადგილობრივებმა აღნიშნეს, რომ მათთვის 
ძირითად პრობლემას მოუწესრიგებელი 
სადარბაზოები წარმოადგენს.

4 ტელევიზია ეგზიტპოლს ერთობლი - 
ვად ჩაატარებს

16 სექტემბერი

ოთხი ტელეკომპანია - „იმედი“, საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი, „მაესტრო“ და GDS 8 ოქტომბერს, 
არჩევნების დღეს, ეგზიტპოლს ერთობლივად 
ჩაატარებს. ორგანიზატორების ინფორმაციით, 
ტელეკომპანიები ერთიანდებიან იმისათვის, რომ 
საპარლამენტო არჩევნების გამჭვირვალედ 
ჩატარებას შეუწყონ ხელი და მათი მეშვეობით 
მოსახლეობამ საარჩევნო უბნების დახურვისთანავე 
შეიტყოს ინფორმაცია არჩევნების სავარაუდო 
შედეგების შესახებ.

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 
ასამბლეა - საქართველოში ყველა 
მხარემ უნდა დაგმოს ძალადობრივი 
კამპანია და ოპონენტების დევნა

16 სექტემბერი

საქართველოში არსებობს შესაბამისი გარემო 
დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად, - 
შესაბამის განცხადებას ავრცელებს ევროპის 
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომლის 
დელეგაციაც 13-14 სექტემბერს თბილისში, 
წინასაარჩევნო გარემოს შესაფასებლად იყო 
ჩამოსული. 
იხილეთ სრულად: 
http://www.ivote.ge/siakhleebi/saparlamento-archev
nebi-2016/22643-evropis-sabtcos-saparlamento-asa
mblea-saqarthveloshi-yvela-mkharem-unda-dagmos
-dzaladobrivi-kampania-da-oponentebis-devna.html
?lang=ka-GE

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 
ასამბლეა - საქართველოში ყველა 
მხარემ უნდა დაგმოს ძალადობრივი 
კამპანია და ოპონენტების დევნა

16 სექტემბერი

საქართველოში არსებობს შესაბამისი გარემო 
დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად, - 
შესაბამის განცხადებას ავრცელებს ევროპის 
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომლის 
დელეგაციაც 13-14 სექტემბერს თბილისში, 
წინასაარჩევნო გარემოს შესაფასებლად იყო 
ჩამოსული. 
იხილეთ სრულად: 
http://www.ivote.ge/siakhleebi/saparlamento-archev
nebi-2016/22643-evropis-sabtcos-saparlamento-asa
mblea-saqarthveloshi-yvela-mkharem-unda-dagmos
-dzaladobrivi-kampania-da-oponentebis-devna.html
?lang=ka-GE
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„ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს“ წევრები მოსახლეობას 
ხვდებიან

17 სექტემბერი

გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატმა, დავით სონღულაშვილმა მორიგი 
შეხვედრები კაჭრეთის მოსახლეობასთან გამართა.  
შეხვედრებმა კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩაიარა. 
კანდიდატმა ამომრჩეველს „ქართული ოცნების“ 
სამოქმედო გეგმა გააცნო
ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი, არჩილ თალაკვაძე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში სოფელ ვაკიჯვრის 
მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებთან 
შეხვედრაზე დეპუტატობის კანდიდატმა 
მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ პროექტებზე, 
სამომავლო გეგმებზე და „ქართული ოცნების“ 
საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა.
მუხიანი-გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი 
ლევან კობერიძე მუხიანი 2-ის მცხოვრებლებს 
შეხვდა. შეხვედრაზე მუხიანი-გლდანის 
მაჟორიტარობის კანდიდატმა ამომრჩევლებს 
საკუთარი და გუნდის გეგმები გააცნო.
გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ იქნება 
დაბრკოლება იმისა, რომ მოქალაქემ მიიღოს 
აუცილებელი სერვისები, აღარ იქნება 
დაბრკოლება იმისა, რომ კერძო ბიზნესმენმა საქმე 
აწარმოოს, - ამის შესახებ საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრმა ლანჩხუთის მოსახლეობასთან 
შეხვედრისას განაცხადა.

მისივე თქმით, საქართველოს ყველა წერტილში 
თანაბრად იქნება საჭირო ინფრასტრუქტურა, 
იმისათვის, რომ ყველა მომსახურება, მათ შორის 
სოფლებში, იყოს ხელმისაწვდომი.
ვანისა და ხონის გაერთიანებული ოლქის 
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მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გრიგოლ 
ლილუაშვილი ვანში ახალგაზრდებს შეხვდა. 
შეხვედრის მონაწილეებმა ვანის 
მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებულ პროექტებზე 
ისაუბრეს. ახალგაზრდებთან გამართულ 
შეხვედრას „ქართული ოცნება–დემოკრატიული 
საქართველოს“ ოზურგეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი არჩილ თალაკვაძე 
დაესწრო. მან მმართველი პარტიის ახალ გუნდზე 
ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ ადამიანების 
გამარჯვებით ქვეყანა განვითარების გაგრძელებას 
შეძლებს.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გურამ 
მაჭარაშვილი ამჯერად ყვარელის 
მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მეწარმეებს 
შეხვდა. დეპუტატობის კანდიდატმა ახალსოფელში 
არსებული ხის საამქროს, შპს „ალკამარის“, 
თხილის გადამამუშავებელი საწარმოს , სოფელ 
თივის მიმდებარედ არსებული ღვინის ქარხნისა და 
შპს „ქინძმარაული მარანის“ ხელმძღვანელებსა და 
თანამშრომლებს მეწარმოების განვითარების 
სახელმწიფო პროგრამების შესახებ მიაწოდა 
ინფორმაცია.
ქალაქ გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი, იოსებ მაკრახიძე გორის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბნის 
მოსახლეობასა და გორში, ვერხვების კომპაქტურ 
ჩასახლებაში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა.  
მაჟორიტარობის კანდიდატმა ამომრჩევლებს 
სოფლის მეურნეობის, ჯანდაცვის , განათლების 
სფეროების ოთხწლიანი გეგმა გააცნო და 
მოსახლეობასთან ერთად არსებული პროლემების 
მოგვარების გზებზე იმსჯელა.
„ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს“ კასპის მაჟოროტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი, ირაკლი მეზურნიშვილი 
სოფელ ფერმაში იმყოფებოდა, სოფელ ფერმაში 
საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები მიმდინარეობს. სოფელ ფერმაში 

ძირითადად აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ.
ახალციხისა და ადიგენის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი, გიორგი კოპაძე ქალაქ 
ახალციხეში, გურამიშვილისა და ხმალაძის ქუჩების 
მცხოვრებლებს შეხვდა. დეპუტატობის კანდიდატმა 
ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და 
მთავრობის მიერ სხვადასხვა მიმართულებით 
განხორციელებულ და მიმდინარე პროგრამებზე 
ისაუბრა.
„ქართული ოცნების“ მცხეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი დიმიტრი ხუნდაძე 
წეროვნის დასახლებაში მცხოვრებ დევნილებს - 
ახალგორელებსა და სოფელ ერედვის 
მოსახლეობას შეხვდა. საუბარი შეეხებოდა ყველა 
პრობლემას, რაც დევნილებს აწუხებთ. დიმიტრი 
ხუნდაძე ამომრჩევლებს ხელისუფლების მხრიდან 
განხორციელებულ პროექტებზე ესაუბრა.
„ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს“ აბაშა-მარტვილის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი ოთარ დანელია სოფელ 
ძველი აბაშის, ნოღოხაშისა და კვათანის 
მოსახლეობას შეხვდა.  კანდიდატმა 
ამომრჩევლებს წინასაარჩევნო პროგრამა და 
სამომავლო გეგმები გააცნო.
„ქართული ოცნების“ დიდუბის მე-15 ოლქის 
მაჟორიტარობის კანდიდატი ზაზა პაპუაშვილი 
წერეთლის ქუჩის N103-ში მცხოვრებლებს შეხვდა. 
პარტიის ინფორმაციით, ამომორჩევლები 
ძირითადად განათლების საკითხებით 
დაინტერესდნენ. ზაზა პაპუაშვილი მათ 
განათლების მინისტრისა და პარტია "ქართული 
ოცნების" მიერ შემუშავებულ სამომავლო გეგმებზე 
ესაუბრა.
ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატები 
ილია წულაია და ცოტნე ზურაბიანი პარტიის 
დიდუბის მე-16 ოლქის მაჟორიტარობის 
კანდიდატმა ილია წულაიამ დიღმის მასივის V 
კვარტალში მდებარე 140-ე საჯარო სკოლასთან 



პაატა ბურჭულაძემ გორში შეხვედრები 
გამართა 

17 სექტემბერი

მოძრაობა „პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ წინასაარჩევნოდ ქვეყნის მასშტაბით 
შეხვედრებს განაგრძობს.  ამჯერად პაატა 
ბურჭულაძე გუნდთან ერთად გორის რაიონს 
ესტუმრა. მოსახლეობას სიტყვით მიმართა 
პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მედეა 
აბაშიძემ.
 
ამავე შეხვედრაზე პარტიის წარმომადგენელმა 
ირაკლი ყიფიანმა ადგილობრივებს ეკონომიკური 
და სოციალური პროგრამა გააცნო, რომელიც 
მისი თქმით, ქვეყანაში გაჭირვების დონეს 
საგრძნობლად შეამცირებს და სოციალურად 
დაუცველებს დახმარებას გაუზრდის. 

მათივე ინფორმაციით, პარტიის პროგრამის 
მიხედვით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას 
დახმარება გარანტირებულად შეუნარჩუნდებათ 4 
წელი და დაუფინანსდებათ მედიკამენტების 
შესყიდვა.

პროკურტურამ მარტვილი-აბაშის 
მაჟორიტარობის კანდიდატის მეუღლეს 
ბრალი წაუყენა 

18 სექტემბერი

პროკურტურამ “ნაციონალური მოძრაობის” 
მარტვილი-აბაშის მაჟორიტარობის კანდიდატ 
ზაალ გოროზიას მეუღლეს ბრალი წაუყენა. ” 
ოლგა ჩურკანოვას წინააღმდეგ საქმე აღძრული 
სსკ-ის 125-ე მუხლით, რაც ცემას გულისხმობს. 
ამასთან, მას მარტვილის N65 საოლქო საარჩევნო 
კომისიის მუდმივმოქმედი წევრის 
უფლებამოსილება შეუწყდა.

საქმე რამდენიმე კვირის წინ მარტვილის საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში მომხდარ დაპირისპირებას 
ეხება. კომისიის თავმჯდომარის, გრიგოლ 
ბართაიას ინფორმაციით, ჩურკანოვა სხდომაზე 
ნასვამ მდგომარეობაში მივიდა და შელაპარაკების 
ნიადაგზე კომისიის დროებითი წევრს “ქართული 
ოცნებიდან” ელგა ცანავას და კომისიის მდივან 
ნინო დანელიას სემა.

”ნაციონალური მოძრაობის” 
მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატებმა თელავში 
ახალგაზრდებს პარტიის პროგრამა 
გააცნეს 

17 სექტემბერი

“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” ლიდერი 
დავით ბაქრაძე, ”ნაციონალური მოძრაობის” 
თელავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
გიორგი ბოტკოველი და ”ნაციონალური 
მოძრაობის” ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი შაქრო ტერტერაშვილი თელავში 
ახალგაზრდებს შეხვდნენ და პარტიის პროგრამა 
გააცნეს.

შეხვედრის მონაწილეებს პარტიის პროგრამის ის 
ნაწილი გააცნეს, რომელიც მათთვის როგორც 
საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ 
განათლების მიღების საშუალებასა და შემდგომ 
დასაქმებას გულისხმობს.

პარტიის ინფორმაციით, ლიდერებმა შეხვედრის 
მონაწილეებისგან მოისმინეს ის პრობლემები, რაც 
მათ ზემოთ ხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით 

სიახლეები 19

მდებარე ტერიტორიაზე დასუფთავების აქციაში 
მიიღო მონაწილეობა. 
დასუფთავების აქციაში მონაწილეობა მიიღეს 
პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის, დიდუბის 
გამგეობასთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭოს 
წევრებმა და დასუფთავების სამსახურის 
წარმომადგენლებმა.

აწუხებთ და მათ გამარჯვების შემდგომ ყველა 
საკითხის დეტალურ გავლასა და მოგვარებას 
დაჰპირდნენ.
საკითხთან დაკავშირებით აწუხებთ და მათ 
გამარჯვების შემდგომ ყველა საკითხის დეტალურ 
გავლასა და მოგვარებას დაჰპირდნენ.



ორგანიზაცია „ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის“ (NIMD)  პროექტის ფარგლებში ცენტრალურმა საარჩევნო 
კომისიამ (ცესკო) უსინათლოთა კავშირთან ერთად პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამების აუდიოვერსია მოამზადა.

საარჩევნო პროგრამების აუდიოვერსია განთავსდება ამომრჩეველთა საინფორმაციო ვებგვერდზე www.partiebi.ge, რომლის პრეზენტაციაც სასტუმრო 
„რედისონში“ გაიმართა. საიტი მიზნად ისახავს 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებისთვის ხელი შეუწყოს, როგორც პარტიათა პოლიტიკური გეგმების 
ფორმირების წახალისებას, ისე საზოგადოების ინფორმირებას მათი ხედვების და პროგრამების შესახებ.

როგორც შეხვედრაზე ცესკოს კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა სოფიო სიჭინავამ აღნიშნა, ცესკომ 
არაერთი ნაბიჯი გადადგა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის ხელშეწყობისთვის და 
მომზადებული აუდიო ჩანაწერებიც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. „ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტის 
განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ამომრჩევლის მიერ ინფორმირებული არჩევანის უზრუნველყოფას, მით უმეტეს, როდესაც პროექტი 
პირდაპირ უკავშირდება ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას,“ განაცხადა სოფიო სიჭინავამ.

ცესკომ უსინათლოთა კავშირთან ერთად WWW.PARTIEBI.GE-სთვის პოლიტიკური პარტიების 
პროგრამების აუდიო ჩანაწერები მოამზადა

ცესკო 20



ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო მისიის წარმომადგენლები დღეს ცესკოში იმყოფებოდნენ. ცესკოს თავმჯდომარემ მათ 
პირადად მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ემზადება საარჩევნო ადმინისტრაცია 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. თამარ ჟვანიამ მისიის 
ხელმძღვანელს ემანუელის ზინგერისს და დელეგაციის წევრებს დეტალურად აუხსნა რა სერვისებს სთავაზობს ამომრჩევლებს ცესკო არჩევნებში მათი 
მონაწილეობის გასამარტივებლად და საარჩევნო განათლების დონის ასამაღლებლად; აგრეთვე, რა კეთდება ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს 
უზრუნველსაყოფად და თუ როგორ თანამშრომლობს საარჩევნო ადმინისტრაცია საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებთან.ევროსაბჭოს 
საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლეთა დელეგაციასთან შეხვედრას, თამარ ჟვანიასთან ერთად ცესკოს ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ.

ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო მისია ცესკოში ცესკო 21



ცესკო 22

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ (ცესკო), ამომრჩეველთა შესახებ განახლებული მონაცემები მიიღო. ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიას და 
თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძეს მონაცემების ელექტრონული ვერსია იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი პატარიძემ  და თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა სამხარაძემ გადასცეს.

სააგენტომ ცესკოს 3 577 375 პოტენციური ამომრჩევლის მონაცემები გადასცა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია აღნიშნული მონაცემების 
საფუძველზე კიდევ ერთხელ განაახლებს ამომრჩეველთა ერთიან სიას. მონაცემების ხელახალი დამუშავების შემდეგ, ამომრჩეველთა განახლებული 
სიების საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია ხელმისაწვდომია საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიებისთვის, საარჩევნო 
ბლოკებისთვის, საინიციატივო ჯგუფებისთვის, საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და 
ამომრჩევლებისთვის (ამომრჩეველს უფლება აქვს, მოითხოვოს მხოლოდ საკუთარი და ოჯახის წევრების შესახებ არსებული ყველა მონაცემის 
გაცნობა და მათში ცვლილების შეტანა). სიაში უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაინტერესებულმა პირმა შესაბამის საარჩევნო კომისიას ან 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს უნდა მიმართოს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-16 დღისა (2016 წლის 22 სექტემბერი) და 
მოითხოვოს ცვლილების შეტანა.

ცესკომ ამომრჩეველთა შესახებ განახლებული მონაცემები მიიღო



კამპანია „ეს შენ გეხება“ ეხმაურება სხვადასხვა მედია საშუალებითა და სოციალური ქსელით გავრცელებულ ფარული სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს, 
რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორსა და ერთერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერს შორის.კამპანიაში შემავალი არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისთვის აღმაშფოთებელია პირადი ცხოვრების ამსახველი კიდევ ერთი სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტი. კამპანია 
სახელმწიფოს მოუწოდებს, გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები უკანონო ფარული თვალთვალისა და მიყურადების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ფარული თვალთვალი და მიყურადება, წლების განმავლობაში სისტემურ პრობლემას წარმოადგენს. ამ დრომდე, სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო 
როგორც ჩადენილი დანაშაულების ეფექტური გამოძიება, ასევე - მოსმენების შესახებ არსებული სამართლებრივი სისტემის ძირეული რეფორმა, რათა 
დაცული იყოს თითოეული ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლება.
 
ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ 2016 წლის 14 აპრილს,  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა 
კამპანიის სარჩელი და არაკონსტიტუციურად სცნო ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის მოქმედი სისტემა. კერძოდ, კონსტიტუციასთან 
შეუსაბამოდ გამოცხადდა უსაფრთხოების სამსახურის პირდაპირი წვდომა სატელეფონო მოსმენებზე  ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის 
მეშვეობით;სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის(სუს) პირდაპირი წვდომა მოქალაქეთა ინტერნეტურთიერთობაზე და აბონენტების ვინაობის, მათი 
ადგილმდებარეობის დაკომუნიკაციისთვის გამოყენებული მოწყობილობების შესახებ მონაცემების მოპოვება და 2 წლის ვადით შენახვა სასამართლოს 
ნებართვის გარეშე.

აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, საკანონმდებლო ორგანოს, ამ დრომდე არ გაუტარებია სათანადო ღონისძიებები. ამასთანავე, 
კამპანიის ფარგლებში, მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც  სრულად ეხმიანება, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილების სულისკვეთებას და წარმოადგენს მოქმედი არაკონსტიტუციური მოდელის ერთადერთ რეალურ ალტერნატივას. 
სამწუხაროდ, მოქმედი პარლამენტის პირობებში, შემუშავებული კანონპროექტის ინიცირებაც კი ვერ მოხერხდა.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მოვუწოდებთ ხელისუფლებას:

- სწრაფად, ჯეროვნად და ეფექტურად გამოიძიოს ფარული სატელეფონო ჩანაწერის მოპოვებისა და გავრცელების საკითხი;
-  ფარული თვალთვალისა და მიყურადების არაკონსტიტუციური სისტემის რეფორმირებისა და ადამიანის პირადი ცხოვრების დაცვის სათანადო 
გარანტიების შემუშავების მიზნით, მიღებულ იქნას საკანონმდებლო ცვლილებები;

-  შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავი სტრუქტურების და ხელისუფლების სხვა ორგანოების 
მიერ ჩადენილ დანაშაულებს.

NGO 23

"ეს შენ გეხება" მორიგი ფარული აუდიოჩანაწერის გავრცელების შესახებ



NGO 24

წინასაარჩევნო პერიოდის დაკვირვება ცხადყოფს, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად გახშირდა პოლიტიკური პარტიის სააგიტაციო 
შეხვედრებზე ოპონენტი პარტიის წარმომადგენლების მიერ დესტრუქციული ქმედებები, ასევე, პარტიების საარჩევნო შტაბებისა და სააგიტაციო 
მასალების განზრახ დაზიანების ფაქტები, რაც პარტიულ აქტივისტებს შორის ამძაფრებს დაპირისპირებას, ზრდის ძალადობის რისკებს და 
უარყოფითად აისახება წინასაარჩევნო გარემოზე.

ძალადობა და პოლიტიკურ პარტიების მხარდამჭერებს შორის დაპირისპირება მშვიდი და ჯანსაღი საარჩევნო გარემოსთვის ერთ-ერთი მთავარი 
შემაფერხებელი ფაქტორია და მიგვაჩნია, რომ მის უზრუნველსაყოფად როგორც ხელისუფლებამ, ისე საარჩევნო სუბიექტებმა შესაბამისი ნაბიჯები 
უნდა გადადგან.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 14 სექტემბრის რეკომენდაცია პოლიტიკურ პარტიებს/საარჩევნო სუბიექტებს 
მოუწოდებს, თავი შეიკავონ კონკურენტი პოლიტიკური პარტიის ან მათი კანდიდატების წინასაარჩევნო შეხვედრებზე დასწრებისგან, ასევე, ამ 
შეხვედრების წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი კონტრაქციისგან, რითაც უნდა გამოირიცხოს პოლიტიკურ ნიადაგზე სიტყვიერი თუ ფიზიკური 
დაპირისპირების რისკი.

აღნიშნული რეკომენდაციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად, უპირველეს ყოვლისა, მოვუწოდებთ უწყებათაშორისო კომისიას და მის 
შემადგენლობაში მყოფ სამართალდამცავ ორგანოებს, სწრაფად და სრულყოფილად გამოიძიონ და შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მისცენ 
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას პოლიტიკური აქტივისტების მიმართ განხორციელებული ზეწოლის, თუ ფიზიკური 
და სიტყვიერი დაპირისპირების თაობაზე.

მოვუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მკაცრი პოლიტიკური შეფასება მისცენ და საჯაროდ დაგმონ მათი მხარდამჭერების პროვოკაციული 
ქმედებები.

ამასთანავე, მივესალმებით ინიციატივას, პოლიტიკურმა პარტიებმა მიაღწიონ შეთანხმებას, რითაც აიღებენ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, თავიანთ 
რიგებში არ დაუშვან, არ წაახალისონ და გაემიჯნონ ისეთ ქმედებებს, რაც დაპირსპირების და ძალადობის საფრთხეებს აჩენს. 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები პოლიტიკური პარტიების მიერ 
კონტრაქციებისგან თავის შეკავების საკითხს ეხმაურებიან


