
ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)

ამერიკელმა პოლიტოლოგმა ლინკოლნ მიტჩელმა 2011 წელს ქართულ ხელისუფლებასთან 

და ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა: გავეცანი ხელისუფლების და ძირითადი 

ოპოზიციური პარტიების ხედვებს და პრაქტიკულად მათ, საარჩევნო კოდექსის გარდა, 

ყველა საკითხზე იდენტური მოსაზრებები აქვთ

ყველა პარტია ერიდება მთავარი სიმართლის თქმას, თუ რა არის ქვეყნის მთავარი 

გამოწვევა: საქართველო რეალურად არაა დამოუკიდებელი ქვეყანა და ვაშინგტონიდან 

იმართება. ვიდრე ქვეყანა ამერიკული დიქტატისგან არ გათავისუფლდება, ვერც 

თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება, ვერც რუსებთან, აფხაზებთან და ოსებთან 

გავმართავთ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, ვერც ეროვნული წარმოება ვერ აღორძინდება 

და ვერც ჩვენს თვითმყოფადობას შევინარჩუნებთ. 

100 წლის წინათ დიდი ილია წერდა: 

ცრუპენტელა ლიბერალებს, იმ

პირში ბურთსა გვჩრიან, რომ 

და ზედ ლიბერალობის წმინდა

ცუღლუტობას, ოინბაზობას, თორემ

რეტროგრადობის ბანაკში თავს

დასასრულს ეროვნულ შფოთის

გონების სიბნელეს მოასწავებს

დღეს ყველა პარტია ერიდება მთავარი სიმართლის თქმას: საქართველო არ არის 

დამოუკიდებელი ქვეყანა და ვაშინგტონიდან იმართება. ვიდრე ქვეყანა ამერიკული 

დიქტატისგან არ გათავისუფლდება, ვერც თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება, ვერც 

რუსეთთან, აფხაზებთან და ოსებთან გავმართავთ სამშვიდო

ეროვნული წარმოება ვერ აღორძინდება

1. არა ნატოს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანა:

2. სააკაშვილის რეჟიმის გასამართლება, დაუსაბუთელი ქონების ჩამორთმევა:

3. შევარდნაძის და სააკაშვილის რეჟიმის 

4. საყოველთაო ამნისტია:  

„ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს

ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)

პოლიტოლოგმა ლინკოლნ მიტჩელმა 2011 წელს ქართულ ხელისუფლებასთან 

და ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა: გავეცანი ხელისუფლების და ძირითადი 

ოპოზიციური პარტიების ხედვებს და პრაქტიკულად მათ, საარჩევნო კოდექსის გარდა, 

ყველა საკითხზე იდენტური მოსაზრებები აქვთო !!! ეს სრული სიმართლეა, რადგან 

ყველა პარტია ერიდება მთავარი სიმართლის თქმას, თუ რა არის ქვეყნის მთავარი 

გამოწვევა: საქართველო რეალურად არაა დამოუკიდებელი ქვეყანა და ვაშინგტონიდან 

იმართება. ვიდრე ქვეყანა ამერიკული დიქტატისგან არ გათავისუფლდება, ვერც 

თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება, ვერც რუსებთან, აფხაზებთან და ოსებთან 

გავმართავთ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, ვერც ეროვნული წარმოება ვერ აღორძინდება 

და ვერც ჩვენს თვითმყოფადობას შევინარჩუნებთ.  

წლის წინათ დიდი ილია წერდა: „დროა ჭკუას მოვიდეთ და არ შევუშინ

იმ ჭეშმარიტის ლიბერალობის ბერიკებს

 თავისი ოინბაზობა, ორპირობა და ცალგულობა

წმინდა კალთა გადააფარონ. ნუ გვამხილებთო

თორემ ეროვნულ შფოთის აღდგენას დაგწამებთ

თავს ამოგაყოფინებთ, რადგანაც მეცხრამეტე

შფოთის ატეხა, ერთა შორის ღვარძლის შთამოთესვა

მოასწავებს და ლიბერალობის შეგინებასაო.“  

პარტია ერიდება მთავარი სიმართლის თქმას: საქართველო არ არის 

დამოუკიდებელი ქვეყანა და ვაშინგტონიდან იმართება. ვიდრე ქვეყანა ამერიკული 

დიქტატისგან არ გათავისუფლდება, ვერც თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება, ვერც 

რუსეთთან, აფხაზებთან და ოსებთან გავმართავთ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, ვერც

აღორძინდება და ვერც ჩვენს თვითმყოფადობას

არა ნატოს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანა:  

სააკაშვილის რეჟიმის გასამართლება, დაუსაბუთელი ქონების ჩამორთმევა:

შევარდნაძის და სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლთა (უფროსი თაობის) რეაბილიტაცია:

 

 

ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს“  

ილია  

ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)ეროვნული ინტერესები (საარჩევნო პროგრამა)  

პოლიტოლოგმა ლინკოლნ მიტჩელმა 2011 წელს ქართულ ხელისუფლებასთან 

და ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა: გავეცანი ხელისუფლების და ძირითადი 

ოპოზიციური პარტიების ხედვებს და პრაქტიკულად მათ, საარჩევნო კოდექსის გარდა, 

ო !!! ეს სრული სიმართლეა, რადგან დღეს 

ყველა პარტია ერიდება მთავარი სიმართლის თქმას, თუ რა არის ქვეყნის მთავარი 

გამოწვევა: საქართველო რეალურად არაა დამოუკიდებელი ქვეყანა და ვაშინგტონიდან 

იმართება. ვიდრე ქვეყანა ამერიკული დიქტატისგან არ გათავისუფლდება, ვერც 

თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება, ვერც რუსებთან, აფხაზებთან და ოსებთან 

გავმართავთ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, ვერც ეროვნული წარმოება ვერ აღორძინდება 

შევუშინდეთ იმ 

ბერიკებს, რომელნიც განგებ 

ცალგულობა მიაფუჩეჩონ 

გვამხილებთო ჩვენს 

დაგწამებთ, 

მეცხრამეტე საუკუნის 

შთამოთესვა სიბრიყვესა და 

პარტია ერიდება მთავარი სიმართლის თქმას: საქართველო არ არის 

დამოუკიდებელი ქვეყანა და ვაშინგტონიდან იმართება. ვიდრე ქვეყანა ამერიკული 

დიქტატისგან არ გათავისუფლდება, ვერც თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება, ვერც 

ბო მოლაპარაკებებს, ვერც 

თვითმყოფადობას შევინარჩუნებთ. 

სააკაშვილის რეჟიმის გასამართლება, დაუსაბუთელი ქონების ჩამორთმევა:  

მსხვერპლთა (უფროსი თაობის) რეაბილიტაცია:  
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5. ჯანმრთელობის 100%-იანი დაზღვევა:  

6. საბანკო ვალების გადავადება:  

7. მიწა, საძოვარი და ტყე - გლეხებს, ეროვნული წარმოების მხარდაჭერა:  

8. დაბრუნება რუსეთის ბაზარზე:  

9. ეროვნული და მართლმადიდებლური სახელმწიფოს მშენებლობა:  

1. არა არა არა არა ----    ნატოს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანა:ნატოს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანა:ნატოს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანა:ნატოს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანა:  

1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ხელახლა დაიწყო კავკასიაში გავლების 

სფეროების განაწლება, რაც 2008 წელს სარკოზი-მედვედევის შეთანხმებით დასრულდა: 

აფხაზეთი და სამაჩაბლო - რუსეთს, ხოლო დანარჩენი საქართველო - აშშ-ს.  

რა სურს რუსეთს: მათი თვითმიზანი როდია ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ერის 

განადგურება, რაშიც ხშირად გვარწმუნებს სააკაშვილის მარიონეტული რეჟიმი, არამედ 

მათთვის უმთავრესია კავკასიაში და პირველ რიგში საქართველოში არ განლაგდეს არც 

ნატოს, არც საკუთრივ აშშ-ს და თურქეთის სამხედრო ბაზები. რაც შეეხება აფხაზეთის და 

სამაჩაბლოს ბერკეტებს, რუსეთმა ისინი მხოლოდ მაშინ აამოქმედა, როდესაც ჯერ 

შევარდნაძის და შემდეგ სააკაშვილის მარინეტულმა რეჟიმებმა საქართველოში ამერიკულ-

თურქული პროექტების განხორციეება დაიწყეს.  

რა სურს აშშ-ს: სტრატეგიული სამხედრო ფორპოსტის შექმნა საქართველოში, რომელიც 

ერთის მხრივ უზრუნველყოფს აშშ-ს სამხედრო ტვირთების ტრანზიტს ახლო 

აღმოსავლეთის მიმართულებით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში იგივე ფორპოსტი 

რეგიონში დესტაბილიზაციის მუდმივი წყარო იქნება (ე.წ. „დემოკრატიული სარტყელის“ 

დოქტრინა რაც რუსეთის დაშლით უნდა დასრულდეს). ანუ საქართველოში რაღაც 

ისრაელის ან კატარის მსგავსი რეჟიმის ფორმირება, რომელიც საგარეო მხარდაჭერის 

შეჩერებისთანავე მეზობლების კერძი გახდება.  

ამავდროულად, სამხედრო ფორპოსტის სტატუსი თავისთავად ცხადია არ გულისხმობს 

დემოკრატიულ სახელნწიფოს, პირიქით, ჩვენ მოწმე ვართ იმისა რომ 2003 წლამდე 

არსებული ყველა დემოკრატიული ინსტიტი (თავისუფალი მედია, ბიზნესი, 

უნივერსიტეტები, თვითმმართველობები, საპრალმენტო პლურალიზმი წარსულს 

ჩაბარდა). დემოკრატიისთვის ბრძოლის ყველა საკვანძო ეტაპზე კი აშშ-მ ავტორიტარული 

რეჟიმის მხარე დაიკავა - 2007 წლის 7 ნოემბრიდან დაწყებული 2011 წლის 26 მაისით 

დასრულებული.  

ვაშინგტონა პრაქტიკულად გააუქმა საქართველოს დამოუკიდებლობა და პრეზიდენტებს 

ზუსტად ისე ცვლის საკუთრი ნება სურვილით, როგორც კრემლი - საქართველოს სსრ ცკ 

მდივნებს: 1992 წლის აშშ პრეზიდენტის ჯორჯ ბუში უფროსის პირდაპირი მითითებით 

დაამხეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის - ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება, 
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2003 წელს ბუშის ადმინისტრაციამ ღიად დაუჭირა მხარი საქართველოს „ფერად 

რევოლუციას“ და ასევე ღიად არ დაუჭირა მხარი ხალხის ნებას, 2008 წლის 5 იანვარს 

პრეზიდენტად ლევან გაჩეჩილაძის არჩევის შეახებ. დღეს ოპოზიციის ლიდერებიც არ 

მალავენ რომ ისევე დაეძებენ ხელისუფლების შეცვლის გასაღებს ვაშინგტონში, როგორც 

თავის დროზე სამეფო ოჯახის წევრები სტამბულსა თუ ისპაჰანში. კარგად უნდა გვსმოდეს, 

რომ აშშ დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერით (შედეგად რეჟიმების 

დამხობით) უმეტესად ნავთობით მდიდარ ქვეყნებშია დაინტერესებული (ვენესუელა, 

ირანი, ერაყი, სირია, ლიბია და ა.შ.). ამავდროულად, კარგად გვახსოვს, რომ როდესაც აშშ-ს 

ინტერსებში შედიოდა, ვაშინგტონი თვალს ხუჭავდა იმაზე, რასაც დღეს კაცობრიობის 

წინაშე დანაშაულს უწოდებენ: პინოჩეტის, ჰუსეინის და მრავალ სხვა დიქტატორულ 

რეჟიმებზე. ანუ, როგორც პრეზიდენტი რუზველტი ამბობდა დიქტატორ სამოსაზე: 

„ძაღლისშვილია, მაგრამ ჩვენი ძაღლისშვილია“(He is a SOB but he is our SOB) ...  

აშშ-ს არც სურს და არც შეუძლია საქართველოს დაეხმაროს ტერიტორიული მთლიანობის 

აღდგენაში. ჯერ ერთი აშშ-ს სამხედრო ინტერსებიდან გამოდინარე მათთვის სავსებით 

საკმარისია საქართველოს დღევანდელი დე-ფაქტო ტერიტორია თავისი სახმელეთო, 

საზღვაო და საჰარო კომუნიკაციების უზრუნველყოფისათვის და არანაირი პრაგმატული 

ინტერესბი მათ აფხაზეთის ან ცხინვალის რეინტეგრაციის მიმართ არ გააჩნიათ, მეორეც 

აშშ-ს ძალიანაც რომ უნდოდეს, არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია ამ საკიტის 

მოწესრიგებისათვის, რადგანაც ბირთვულ სახელმიწფოებს შორის სამხედრო კონფლიქტის 

თეორიული შესაძლებლობაც კი გამორუიცხულია.  

გარდა ამისა, აშშ-ს მარიონეტულ მმართველობას საქართველოში თან მოყვა ეროვნული 

ტრადიციების, მართლმადიებლური სარწმუნეობს, ზნოების, კულტურისა და მეცნიერების 

წინააღმდეგ ნამდვილი ლაშქრობა. როგორც პრო-სახელისუფლებო ისე ე.წ. ოპოზიციური 

ლიბერალური წრეების და მათი სატელიტი მედია საშუალებების მთავარი ამოცანა გახდა 

ქართული ენის ინგლისურით ჩანაცვლება, მართლმადიდებლური ეკლესიების 

დისკრედიტაცია და რელიგიური უმცირესობებისთვის ყოველგვარი პრივილეგიების 

მინიჭება, ჰომოსექსუალიზმის პროპაგნდა, სამეცნიერო და კულტურული 

დაწესებულებების დახურვა და საგანმანათებლო დაწესებულების პროგრამების შეცვლა, 

რაც ვერანაირად ვერ იქნება თავსებადი ქართველი ერის ცნობიერებასთან.  

ქართველებს კი ამ სახელწიფოში მხოლოდ საზარბაზნე ხორცის ფუნქცია აკისრიათ: 

როგორ თავის დროზე ირანის შაჰისა და წითელი არმიას რიგებში, ახლაც, ამერიკელი 

საოკუპაციო ძალების ავღანურ ლაშქრობის შემადგენლობაში, წინა ხაზზე იბრძვიან 

ქართველი ჯარისკაცები. იბრძვიან, სამწუხაროდ, ამერიკელი ოკუპანტების მხარეზე, 

რომელთა მიერ ავღანეთში ჩადენილი ბარბაროსობა და მშვიდოაბინი მოსახლეობის ხოცვა-

ჟლეტა უმაგალითოა მეორე მსოფლიო ომის შემდგე.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალი საქართველო“ დაუჭერს:  
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• საქართველო შეაჩერებს ნატო-ში გაწევრიანების პროცესს: პარალელურად 
საქართველო დაიწყებს მოლაპარაკებებს რუსეთთან და რუსეთის შუამავლობით 
სოხუმთან და ცხინვალთან კონფლიქტის მშვიდოაბინი მოწესრიგების შესახებ.  
 

• ავღანეთიდან გამოყვანილი იქნება ქართული ჯარი.  
 

2. სააკაშვილის რეჟიმის გასამართლება, დაუსაბუთებელსააკაშვილის რეჟიმის გასამართლება, დაუსაბუთებელსააკაშვილის რეჟიმის გასამართლება, დაუსაბუთებელსააკაშვილის რეჟიმის გასამართლება, დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევა:ი ქონების ჩამორთმევა:ი ქონების ჩამორთმევა:ი ქონების ჩამორთმევა:  

1992 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ერთიდაიგივე მაფიოზური კლანი მართავს. 

მართალია, მათ არაერთხელ გამოუცვალეს სახელი: ჯერ მოქალქეთა კავშირი ერქვათ, 

შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ფაქტია რომ ქვეყანას 20 წლის მანძილზე, 

სხვადასხვა სახელით, ერთი და იგივე ნომენკლატურა განაგებს: სააკაშვილი, ბარამიძე, 

წერეთელი, მაჭავარიანი, გაბაშვილი და ა.შ.  

აღსანისნაცია რომ ეს მარტო ხელისუფლების პრობლემა არაა, არამედ ოპოზიციის უდიდეს 

ნაწილსაც სწორედ სააკაშვილის ყოფილი მინისტრები, ელჩები თუ ოლიგარქები 

წარმოადგენენ. მათი დაპირისპირება კლანურ ხასიათს ატარებს ადა რა იდეოლოგიურს, 

რამეთუ 1992 წლის სამხედრო გადატრაილებიდან დაწყებული 2011 წლის 26 მაისით 

დამტავრებული ყველა ისტორული დანაშაულის ან თანამონაწილეები, ან უკიდურეს 

შემთხვევაში უტყვი მოწმეები მაინც არიან.  

იგივე მაფია არნახულად გამდიდრდა ქართველი ერის კატასტროფული ტემპებით 

გაღატაკების ხარჯზე. დღევანდელობის ყველაზე წარმატებული ბანკები თუ ინვესტორები: 

ბენდუქიძეები და ჭყობიები სწორედ 90-იანე წლების მძარცველური „პრიხვატიზაციის“ 

შვილები არიან. რაც მხედრინის ეპოქას გადაურჩა, იმის განიავებას საფუძვლიანად შეუდგა 

2003 წლის შემდეგ სააკაშვილის მარიონეტული რეჟიმი: თვალსა და ხელს შუა აორთქლდა 

ჭიათურის მანგანუმი და ბორჯომის წყლები, ფოთის და ბათუმის პორტები, იწყება 

რკინიგზისა და მაგისტრალური გაზსადენის გასხვისებაც. რაღა თქმა უნდა, სიმბოლურ 

ფასად. თბილისის ცენტრში იუსტიციის სამინისტროს შენობა რამოდენიმე კვირის წინ 

300.000 აშშ დოლარად გაიყიდა რაც საბაზრო ფასის 2%-ზე ნაკლებია.  

დამოუკიდებელი ექსპერტების მიახლოებითი გათვლებით ბოლო 10 წლის მანძილზე 

ქართული ეკონომიკიდან სააკაშვილის კორუმპირებულმა რეჟიმმა 10-დან 20 მილიარდ 

დოლარამდე თანხა ამოიღო (!!!).  

ამიტომაც გასაკვირი სულაც არაა როდესაც „ოპოზიციური კლანები“ „სახელისუფლებო 

კალნებს“ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში სრულ სამართლებრივ და ფინანსურ 

ამინისტიას პირდებიან.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალი საქართველო“ დაუჭერს:  

• გამოძიებული იქნება 1992 წლიდან მოყოლებული შევარდნაძის თუ სააკაშვილის 
რეჟიმის მიერ ჩადენილი არჩევნების გაყალბების, პოლიტიური რეპრესიების და 



5 

 

პოლიტიკური მკვლელობების , დამნაშავეები მიუხედავად ხანდაზმულობის 
ვადებისა მიეცემიან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.  
 

• მიღებული იქნება ლუსტრაციის კანონი. პოლიტიურ დანაშაულებში მხილებულ 
პირბეს 20 წლის ვადით აეკრძალებათ საჯარო თანამდებობის დაკავება. 
 

• გამოძიებული იქნება სააკაშვილის რეჟიმის მიერ მოწყობილი უკანონო 
პრივატიზაციები და სხვა კორუფციული დანაშაულები, უკანონოდ გასხვისებული 
ქონება და სახსრები დაუბუნდება ქართულ სახელწმიფოს.  

3. შევარდნაძის და სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლთა (უფროსი თაობის) რეაბილიტაცია: შევარდნაძის და სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლთა (უფროსი თაობის) რეაბილიტაცია: შევარდნაძის და სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლთა (უფროსი თაობის) რეაბილიტაცია: შევარდნაძის და სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლთა (უფროსი თაობის) რეაბილიტაცია:  

დღეს ქართველი ერი გაუცხოებულია ქართული სახელმიფოსაგან. ხელისუფლება და 

მოქალაქეები ერთმანეთს ერთ სხეულად არ მოიაზრებენ. სამწუხარო ისაა რომ ეს არა 

მარტო ხელისუფლების ფილოსოფიაა, თუ სააკაშვილი ამბობდა რომ მისი ყველა ოპონენტი 

უნდა ჩაირეცხოს, ფსევდო ლიბერალიზმის „ოპოზიციურმა“ მამებმა გამოაცხადეს რომ „შუა 

უნდა გაიკრიფოს“.  

1992 წელს პრეზიდენტ გამსახურდიას დამხობას თან მოყვა ლამის ნახევარი საქართველოს 

რეპრესია, გადამწვარ თბილისს და აოხრებულ სამეგრელოს თან ახლდა ათი ათასაბით 

სამსახურიდან დათხოვნილი ადამიანი, ასობით დახოცილი და დაპატიმრებული. 

პოლიტიკური ოპონენტების წამების იმ მეთოდებმა რომელსაც მხედრიონი და გვარდია 

მიმართავდა, ნამდვილად შეშურდებოდა გესტაპოსაც და ჩეკასაც. ამ ისტორისს მთელი 

აბსურდი იმაში მდგოამრეობს რომ დღემდე ე.წ. სამოქალქო საზოგადოების და გრანტებით 

კარგად ნაკვები „ლიბერალების“ მიერ სათანადო შეფასება არა აქვს მიცემულ ამ 

არაჩვეულბრვ ფაშიზმს, რაც საფუძველშივე გამორიცხავს სახელმწიფოს მშენებლობას 

სამართლიანობის საწყისებზე.  

2003 წლიდან საზოგადოებაში სეგრეგაციის ახალი ტალღა დაიწყო, ამჯერად სააკაშვილის 

„ჩარეცხვის ობიექტები“ ე.წ. საბჭოთა „თაობა“ გახდა. ყველაზე დამსახურებული 

არქიტექტორების, აგრონომების, სამართალდამცავი მუშაკების, სამხედროების თუ 

სახელმიფო მოსამსახურეთა ადგილები ნაცისტური პარტიის ერთუჯრედიანმა ადეპტებმა 

დაიკავეს ინგლისური ენისა და კომპიუტერის სერთიფიკატებით. ამ „კულტურულ 

რევოლუციას“ შეეწირა ბრწყინვალე ქართული სამეცნიორო და პედაგოგიური სკოლა, 

სპორტის აკადემია და ა.შ.  

თავისთავად ცხადია, საკადრო წმენდას თან ახლდა ქონების ჩამორთმევა და გაკულაკება. 

კორუმპირებული ჩინოვნიკებისათვის გაკულაკების საბაბით დაწყებული საპროცესო 

გარიგებები და „ჩუქების აქტები“ ოლიმპიური ჩემპიონებისა და კულტურის 

დამსახურებული მოღვაწეებისათვის ბინების ჩამორთმევით დასრულდა. არაფერი საერთო 

ამ მიტაცებას კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან არ ჰქონია და ჯამში ის რაც ასი 

ათასებს ჩამოართვეს, ერთეულების ჯიბეში აღმოჩნდა.  
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საქმე იქამდეც კი მივიდა რომ 9 მაისის აღნიშვნაც კი ლამის კომუნიზმის პროპაგანდას 

გაუტოლა სააკაშვილის რეჟიმმა. როდესაცა სააკაშვილმა ერთ-ერთ ოპოზიციურ ძალას 

უსაყვედურა შევარდნაძის და საბჭოთა პერიოდის მუმიები გყავდათ მოწვეული პარტიის 

ყრილობაზეო, ლამის ბოდიშის მოხდის მომსწრე გახდა ჩვენი საზოგადოება (ეგ ხალხი 

უბრალოდ მოწვეყლი სტუმრები იყვნენო). ჩვენ „თავისუფალ საქართველოს“ გვსურს ღიად 

განვაცხადოთ, თუ ვინმეს სამარცხვინოდ მიაჩნია, ჩვენთვის პირიქით საამაყოა ვიყოთ 

უფროსი თაობის პარტია, „საბჭოთა თაობის“ ლობისტები.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალ საქართველო“-ს დაუჭერს:  

• განხორციელდება შევარდნაძის და სააკაშვბილის რეჟიმის მსვპლთა 
სამართლებრივი რეაბილიტაცია, შეწყდება სახელმნწიფო სამსხაურში ასაკობრივი 
დისკრიმინაცია;  
 

• უკანონოდ ჩამორთმეული თუ განადგურებული ქონება დაუბრუნდება კანონიერ 
მესაკუთრეებს ;  

4. საყოველთაო ამნისტია:საყოველთაო ამნისტია:საყოველთაო ამნისტია:საყოველთაო ამნისტია:  

2003 წელს სააკაშვილის მარიონეტული ადმინისტრაციის დამყარებამდე საქართველოში 

8.110 პატიმარი იყო, დღეს მათი რაოდენობა 18.000-ს აჭარბებს. განსაკურებული წუხილის 

საგანი ისაა რომ კრიმინალური ავტორიტეტები და მხედრიონის ლიდერები დღეს 

ხელისუფლებასთან კომფორტულ ურთიერთობებში არიან და საჭიროების შემთხვევაში 

მშვიდობიან აქციებსაც სასტიაკად უსწორდებიან, გირგვლიანის , რობაქიძის და სხვა 

ათობით უდანაშაულო ადამიანის მკვლელი დაუსჯელად დანავარდობს და მაღალ 

თანამდებობებსაც იკავებს, სამაგიეროდ მათი ადგილი ციხეებში სხვადასხვა 

თანამდებობის პირებმა, მეწარმეებბა, არასწრულწლოვანებმა და ხელისუფლების 

ოპონენტებმა დაიკავეს.  

ის რაც ქართულ ციხეებში ხდება შეიძლება მხოლოდ საშინელებათა ფილმებში 

წარმოიდგინოთ. ყოველწლიურად 100-ზე მეტი პატიმარი იღუპება არადამინური 

მოპყრობის, ცემის და წამების შედეგად.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალ საქართველო“-ს დაუჭერს:  

• გამოცხადდება საყოველთაო ამნისტია, საპატიმროებიდან გათავისუფლდება 
ეკონომიკური, თანამდებობრივი და წვრილმანი დანაშაულისათვის მსჯავრდებული 
10.000 ადამიანი;  
 

• ნარკოტიკების მომხმარებლების მიმართ გამოყენებული იქნება სამედიცინო 
ხასიათის პროფილქტიკური და პრევენციული ზომები (მ.შ. მეტადონის პროგრამა 
და სხვ).  
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5. ჯანმრთელობის 100%ჯანმრთელობის 100%ჯანმრთელობის 100%ჯანმრთელობის 100%----იანი დაზღვევა:იანი დაზღვევა:იანი დაზღვევა:იანი დაზღვევა:  

საბჭოთა საქართველოში სულ რაღაც 25-ოდე წლის წინ გულაჩუყებული ტელეწამყვანები 

გვიყვებოდნენ, რომ სადღაც აფრიკაში ისეთი ბავშვებიც ცხოვრობენ, რომლებიც იმდენად 

ღარიბები არიან, რომ მშობლები მათთვის წამლებსაც კი ვერ ყიდულობენ. დღეს ეს 

ქართული რეალობაა, ყოველდღიურად ვისმენთ ტელეეკრანიდან რომ პატარა ლუკას ან 

მარიამს რამოდენიმე ათასი ლარი ესაჭიროება ოპერაციისთვი, ოღონდ ამ ხარჯებს 

სახელმწიფო ვერ გაიღებს და ამიტომ მოქალქეებმა თითო-თითო ლარი უნდა შეუგროვონ 

პატარას და ასე ალალბედზე იხსნან მისი სიცოცხლე. რეალურად, დღეს დაზღვევით 

მოსახლეობის 30% სარგებლობს ხოლო მთელი დანარჩენი მოსახლეობა ღვთის ანაბარაა 

მიტოვებული. პარალელურად, ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ, რომ ხელისუფლება 

თანხებს არ იშურებს ენრიკე იგლესიასის თუ ტოტო კუტუნიოს უფასო კონცერტებისათვის.  

თბილისის გარეუბნებში სულ უფრო და უფრო მრავლდება უსახლკაროთა სპონტანური 

დასახლებები, რომლებიც წლების მაძილზე ვაგონებში ან მიტოვებულ ნანგრევებში წყლის, 

ელეტროენერგიის და გაზის კომუნიკაციების გარეშე ცხოვრობენ მრავალსულიან 

ოჯახებთან ერთად. გაკოტრებული საშუალო ფენის ერთ-ერთი გავრცელებული 

შემოსავალი დღეს „მსოფლიოს N1 რეფორმატორ“ ქვეყანაში სისხლის ბანკში სისხლის 

ჩაბარებაა, რისთვისაც 60-ოდე ლარს იღებენ.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალ საქართველო“-ს დაუჭერს:  

• სახელმწფო შეამცირებს სამხედრო და პოლიციურ ხარჯებს და სანაცვლოდ სრულად 
დააფინანსებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევას (იმ ნაწილს რომელსაც არ 
გააჩნია საკუთარი შემოსავლებით სავალდებულო დაზღვევის შეძენის საშუალება).  
 

• სახელმწიფო გამოუყოფს საცხოვრებელ ფართს ყველა დევნილს და უსალკაროს, 
რომელიც არ ფლობს უძრავ ქონებას და არ გააჩნია მისი შძენისთვის საკმარისი 
შემოსავალი.  

6. საბანკო ვალების გადავადება:საბანკო ვალების გადავადება:საბანკო ვალების გადავადება:საბანკო ვალების გადავადება:  

„წარმატებული საბანკო სისტემის“ უმთავრესი დამსახურება ისაა, რომ მოსახლოების 50%-

ზე მეტს დაყადაღეული აქვს ქონება, ხოლო ყოველწლიურად ათასობით მოქალაქეს 

იძულებით ასახლებენ საკუთარი სახლებიდან და ღია ცის ქვეშ, ბედის ანაბარად ტოვენებ. 

ეს პროცესი წლებია გრძლედება და სააკაშვილის კორუმპირებულმა რეჟიმმა არაერთი 

საკანომდებლო ცვლილება განახორციელა, რათა კიდევ უფრო გაეადვილებინა ბანკების 

მიერ დაიპოთეკებული ქონების მეხუთედ ფასებში სწრაფი რეალიზაცია. მიუხედავად 

იმისა, რომ მთელ მსოფლიოში ბოლო წლებში მიმდინარე საბანკო კრიზისის პირობებში 

არაერთმა ევროპულმა მთავრობამ სოლიდური დახმარება გამოუყო კერძო ბანკებს 

დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზნით, საქართველოში, რაღა თქმა უნდა, 

მსგვასი არაფერი განოხრციელებულა.  
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აღსანიშნავია, რომ თავად ბანკები ამ შემთხვევაში ძირითადად ევროპული ბანკებიდან 4-

5%-ად მოზიდულ სახსრებს საქართველოში საშუალოდ 24%-ად გასცემენ, რასაც დანარჩენ 

მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ასეთი მოგება (ანუ ძარცვა) მხოლოდ ნარკოტიკების ან 

იარაღის ვაჭრობით ბიზნესში თუ შეიძლება წარმოიდგინოთ. რაღა თქმა უნდა, ამ მოგებას 

სრულად აკონტროლებს მმართველი ნაცისტური რეჟიმი: დღეს საქართველოს 2 

უმსხვილეს ბანკს - საქართველოს ბანკს და „ლიბერთი“-ს - ერთს მოქმედი პრემიერის ძმა 

ხელმძვნელობს, ხოლო მეორეს - ყოფილი პრემიერი.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალ საქართველო“-ს დაუჭერს:  

• განხორციელდება ფიზიკური პირების ბანკების წინაშე წარმოქმნილი 
დავალიანებების რესტრუქტურიზაცია (გადავადება);  
 

• კანონით შეიზღუდება აღსრულების მიქცევა ფიზიკური პირების საცხოვრებელ 
ფართებზე;  

7. მიწა, საძოვრები და ტყე მიწა, საძოვრები და ტყე მიწა, საძოვრები და ტყე მიწა, საძოვრები და ტყე     ----    გლეხებს, ეროვნული წარმოების მხარდაჭრა:გლეხებს, ეროვნული წარმოების მხარდაჭრა:გლეხებს, ეროვნული წარმოების მხარდაჭრა:გლეხებს, ეროვნული წარმოების მხარდაჭრა:  

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ინდუსტრიულად განვითარებულმა ქვეყნებმა შექმნეს 

დიდი შვიდეული. ეს ქვეყნები მსოფლიოს სამრეწველო პროდუქციის უდიდეს ნაწილს 

აწარმოებდნენ. პარალურად, იგივე ქვეყნების კონტროლის ქვეშ შეიქმნა სავალუტო ფონდი, 

მსოფლიო ბანკი, მსო და სხვა ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც დანარჩენი მსოფლიო 

ბაზრების ლიბერალიზაციით იყვნენ დაკავებულნი. ბუნებრივია, თავისუფალი ვაჭრობის 

პირობებში მაღალგანვითარებული ქვეყნების მიერ წარმოებულ ხარისხიან პროდუქციას 

სამამულო პროდუქცია კონკურენციას ვერც ერთ კონტინენტზე ვერ უწევდა, რამაც 

სწრაფად გაანადგურა არაერთი ქვეყნის ეკონომიკა აფრიკაში, აზიაში და ლათინურ 

ამერიკაში. ამავე კონცეფციის ავტორები დიდხანს ამტკიცებდნენ, რომ სახელმწიფო არ 

უნდა ახდენდეს ინვესტირებას ეკონომიკაში და რომ ეს სოციალისტური მიდომაა, რითაც 

ცდილობდნენ შეენარჩუნებიათ ეკონომიკის განვითარებაში არსებული დიდი განსხვავება. 

თუმცა როდესაც 2008 წელს აშშ-ში ეკონომიკური კრიზისი დაიწყო, საკუთარი ეკონომიკის 

ფეხზე დასაყენებლად ამერიკულმა ადმინისტრაციამ უპეცენდენტო თანხა - ტრილიონ 

დოლარზე მეტი (!) გამოყო. ეს ეკონომიკური მოდელი საკმაოდ დეტალურად და 

პოპულარულ ენაზე აქვს აღწელი ჯო პერკინსს წიგნში „ეკონომიკური მკვლელის 

აღსარება“, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ ბატონი გოგი თოფაძის მხარდაჭერით 

გამოიცა.  

ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის წინაპირობაა კონფლიქტი შვიდეულის 

ქვეყნების ე.წ. „თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკასთან“. დიდმა სახელმწიფოებმა (ჩინეთი, 

რუსეთი, ინდოეთი და ბრაზილია) უკვე ჩამოაყალიბეს ალტერნატიული „ოთხეული“ და 

ცდილობენ კონკურენცია გაუწიონ ძველ ლიდერებს. შედარებით პატარა ქვენებს კი, თუ რა 

ფასად უჯდებათ დამოუკიდებელი ეკონომიკური პოლიტიკა და ბუნებრივი რესურსების 

(ნავთობის) ნაციონალიზაცია, ეს ირანისა და ვენესუელის მაგალითებზეც კარგად ჩანს.  
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2003 წლის შემდეგ „ეკონომიკურმა მკვლელებმა“ ქართული ეკონომიკის რეფორმირებაც 

„წარმატებით მოახდინეს“: გლეხს წაართვეს მიწა, ტყე და საძოვარი, რომელიც მსხვილ 

ნაკვეთებად კორუფციული წესით სხვადასხვა ჩინურ თუ ინდურ კომპანიებს გადაეცა. 

მოიშალა სოფლის მეურნეობის დაფინანსების და დაკრეტიდების ყველა „საბჭოთა“ და 

არასაბჭოთა მოდელი. არსებითად, გლეხმა, როგორც მესაკუთრემ და მწრმოებელმა 

სტატუსი შეიცვალა და ის მსხვილი ლატიფუნდისტების მოჯამაგირედ ანუ მომსახურე 

პერსონალად გადაიქცა. 

პრო-ამერიკული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგებმაც არ დააყოვნა: ქვეყნის უარყოფითი 

სავაჭრო სალდო (იმპორტ-ექსპორტის შეფარდება) - 0,5 მილიარდი აშშ დოლარიდან (2003) 

- 2,5-მდე გაიზარდა (2010), რაც პრაქტიკულად ქვეყნის ეკონომიკის განადგურების 

ტოლფასია.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალ საქართველო“-ს დაუჭერს:  

• უკანონოდ პრივატიზებული მიწა დაუბრუნდება გლეხს, ხოლო საძოვარი და ტყე - 
თვითმმართველობას;  
 

• სახელმწიფო დააფინანსებს სოფლის მეურნეობას (კოოპ-მეურნეობებს ): საწვავი, 
ტექნიკა და თესლი გაიცემა დაბალპროცენტიანი სესხად;  
 

• სახელმწიფო საბაჟო, ანტიდემპინგური თუ სანიტარული ღონისძიებებით 
უზრუნველყოფს იმპორტული თურქული და ჩინური პროდუქციის სამამულო 
ნაწარმით ჩანაცვლებას (განსაკუთრებით აგრარულ ბაზარზე);  

8. რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება:რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება:რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება:რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება:  

2006 წლიდან საქართველოსთვის დაიკეტა ერთადერთი და ჯერჯერობით უალტერნატივო 

რუსეთის ბაზარი. ის ვინც დღეს ეწინააღმდეგება რუსეთის ბაზარზე საქართველოს 

დაბრუნებას ან ჭკვიანი მტერია, ან სულელი მოყვარე.  

ჯერ ერთი, თავისთავად დავა, რუსეთის ბაზარი ჯობია თუ მაგალითად, ჩინეთისა, უკვე 

არასერიოზულია. ბაზრის პრინციპია: რაც მეტი - მით უკეთესი, ვინაიდან მეტი მოთხოვნა 

ნიშნავს უფრო მაღალ ფასებს სამამულო პროდუქციაზე, მეტ წარმოებულ პროდუქციას, მეტ 

სამუშაო ადგილს და მეტ ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობაში.  

მეორეც, სტატისტიკა ადასტურებს რომ რუსეთის ბაზარს ჯერჯერობით (და სავარაუდოდ 

უახლოესი ათწლეულების მანძილზე) არანაირი რეალური ალტერნატივა არა აქვს. 

სააკაშვილის მიერ ხშირად დასახელებული ჩინეთისა და ამერიკის ბაზრებზე ექსპორტი 

(ერთად აღებული) დღესაც კი, ემბარგოს პირობებში ჩამორჩება ექსპორტს დსთ-ს 

ქვეყნებში. სავაჭრო სანქციების მოხსნის შემთხვევაში, თუ საფუძვლად 2005 წლის 

სტატისტიკას ავიღებთ, საქართველოს ექსპორტი რუსეთში (154 მლნ აშშ დოლარი) 31-ჯერ 
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აღემატებოდა ექსპორტს ჩინეთში (5 მლნ), 6-ჯერ- აშშ-ში (26 მლნ), 5-ჯერ გერმანიაში (28 

მლნ) და ა.შ.  

ამას თავისი ლოგიკური ახსნა აქვს. ბაზარზე იყიდება არა მხოლოდ პროდუქციის ხარისხი 

(რითიც ჩვენი პროდუქცია დღეს ვერ დაიკვეხნის) არამედ ბრენდიც. ქართული ბრენდები, 

კი მაგალითად „ქინძმარაული“, რომელიც უზარმაზარი აქტივია რუსეთის ბაზარზე და მას 

ბაზრის დიდი უმრავლესობა ენდობა, საერთოდ არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს 

ევროპაში. მის დაგროვებას კი ათწლეულები, მილიარდები და რაც მთავარია, სწორი 

პოლიტიკა ჭირდება.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალ საქართველო“-ს დაუჭერს: 

• საქართველო გამართვას მოლაპარაკებებს რუსეთთან თავისუფალი (უბაჟო) 
ვაჭრობის და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას შესახებ;  
 

• სახელმწიფო აწესებს მთელ რიგ შეღავათებს უცხოური ინვესტიციების 
მრეწველობის სექტორში მოსაზიდად, განსაკურებით ხელი შეეწყობა ქართული 
დიასპორის რესურსების მოზიდვას, მ.შ. რუსეთიდან.  

9. ეროვნული და მართლმადიდებლური სახელმწიფოს ეროვნული და მართლმადიდებლური სახელმწიფოს ეროვნული და მართლმადიდებლური სახელმწიფოს ეროვნული და მართლმადიდებლური სახელმწიფოს მშენებლობა:მშენებლობა:მშენებლობა:მშენებლობა:  

ილია ბრძანებდა: „სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა ჩვენ მამა-პაპათაგან: მამული, ენა, 

სარწმუნოება. თუ ამათ არ ვუპატრონეთ, რა კაცები ვიქნებით, რა პასუხს გავსვემთ 

შთამომავლობას? სხვისა არ ვიცით და ჩვენ კი მშობელ მამასაც არ დავუთმობდით ჩვენ 

მშობლიურ ენის მიწასთან გასწორებას. ესა საღმრთო რამ არის, საზოგადო საკუთრებაა, 

მაგას კაცი ცოდვილის ხელით არ უნდა შეეხოს.“ 

დღეს პრო-ამერიკული მარიონეტული ადმინისუტრაცია მიზანმიმართულად შეუდგა 

დამოუკიდებელი საქართველოს სამივე ფუნდამენტის ნგრევას, და აქტიურად არწმუნებენ 

ჩვენს საზოგადოებას, რომ ქართველები საქართველოს ერთ-ერთი რიგითი ერია, ხოლო 

მართლმადიდებლური ეკლესიია ისეთივე კონფესია - როგორც იეჰოვას მოწმეები ან 

ბატისტები.  

ენა: 1978 წელს, როდესაც ჩრდილოეთის იმპერია შეეცადა სახელმწიფო ენად 

საქართველოში რუსული გამოეცხადებინა, ქართველი ერი დაუპირისპრდა „დაპყრობისა“ 

და „რუსიფიკაციის“ გეგმას და შეაჩერა კიდეც იმპერია. დღეს თბილისის ცენტრში ბევრად 

მეტ ინგლისურენოვან წარწერას იხილავთ ვიდრე ქართულს, ცენტრალური არხები კი 

პრაიმ-ტაიმში ფილმებს ინგლისურ ენაზე გადასცემენ ქართული სუბტიტრებით. თუმცა 

ამას დღეს უკვე არა „დაპყრობა“ , არამედ „რეფორმა“ და „პროგრესი“ ეწოდება.  

მამული: საქართველოს მოსახლოება ყოველწლიურად 0,33%-ით იკლებს, როგორც 

შობადობის კლების და სიკვდილიანობის ზრდის, აგრეთვე მიგრაციის დიდი ტალღის 

ხარჯზეც (სააკაშვილის განცხდებები: „წელს უფრო მეტი ქართველი დაბრუნდა 
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საქართველოში, ვიდრე“... და ა.შ. ისეთივე ნონსენსია, როგორც რუსეთთან მოგებული ომი). 

საქართველოს მოსახლეობა 2002 წლიდან (4,960,951) 2009 წლამდე (4.615.807) სულ 345,144 

ადამიანით, ანუ 7%-ით შემცირდა. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველო მსოფლიოს 233 

ქვეყნას შორის 221-ე ადგილს იკავებს, შედარებისთვის სომხეთის მოსახლეობა 

ყოველწლიურად მხოლოდ 0,03 %-ით იკლებს (205-ე ადგილი), ხოლო აზერბაიჯანის 

მოსახლეობა 0,76 %-ით იზრდება (143-ე ადგილი).  

სარწმუნოება: 2011 წლის თებერვალში წამყვან ამერიკულ გაზეთში „ნიუ-იორკ ტაიმზ“ 

დაიბეჭდა სტატია: „შორენა ბეგაშვილი კონსერვატიული საქართველოს სექსუალური 

წესების წინააღმდეგ“. „ნიუ-იორკ ტაიმზ“ დღეს ამერიკის საზოგადოებრივი აზრის 

ფლაგმანია და სწორედ ამიტომაცაა საყურადღებო მისეული ხედვა საქართველოს 

განვითარების ძირითადი გამოწვევების შესახებ: ქვეყანას მართავს პრო-ამერიკელი 

რეფორმატორი პრეზიდენტი სააკაშვილი, რეფორმების მთავარი არგუმენტი კი მშვენიერი 

ქალბატონი შორენა ბეგაშვილია, რომელსაც დღეს უკვე შეუძლია, ცენტრალურ არხებზე 

პირდაპირ ეთერში გაშიშვლდეს, ხოლო რეფორმების უმთავრეს ბარიერს ამერიკული 

გაგებით, არც მეტი და არც ნაკლები, კათალიკოს-პატრიარქი ილია II წარმოადგენს.  

სააკაშვილის მარიონეტული ადმინსიტრაციის და სომეხთა პატრიარქის გარეგინ II-ის 2011 

წლის შეთანხმებით დაწყებულია აღმოსავლეთ საქართველოში უძველესი ქართული 

ტაძრების სომხური გრიგორიანული ეკლსიისთვის გადაცემა, ხოლო დასავლეთ 

საქართველოში იწყება ოსმალთა ოკუპაციის დროინდელი ე.წ. „კულტურული 

მემკვიდრეობის“ თურქეთის რესპუბლიკის მართვა გამგეობაში გადაცეა.  

ბევრი ერიდება საუბარს კიდევ ერთ საკითხზე: ერთსქესიანი ქორწინების ლეგალიზაცია. 

2011 წელს დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა კამერონმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ დიდი 

ბრიტანეთი ფინანსურ დახმარებას შეუწყვეტს ყველა იმ ქვეყნას, რომელიც ერთსქესიან 

ქორწინებას არ დააკანონებს. ამ სიომ უკვე საქართველოშიც დაუბერა და შორს აღარაა ის 

დრო, როცა მოგვიწევს არჩევანის გაკეთება „კიდევ ერთ რეფორმასა“ და „წარსულის მავნე 

ტრადიციებს“ შორის.  

თუ ქართველი ერი არჩევნებში მხარს „თავისუფალ საქართველო“-ს დაუჭერს:  

• საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც გარეთ ისე ტელევიზიაში, ყველა წარწერა 
მხოლოდ ქართულ ენაზე იქნება შესრულებული;  
 

• გაუქმდება თურქეთთან და სომხურ ეკლესიასთან დადებული ხელშეკრულებები და 
ნებისმიერი საეკლესიო ნაგებობის მშენებლობა, საქართვლოში ან სხვა 
სახელმწიფოსთვის გადეცემა, მხოლოდ ნაცვალგების საფუძლეზე და საქრთველოს 
სპატრიარქოს თანხმობით განხორცილედება.  
 

• აიკრძალება მასობრივი ინფორმაციის საშულებით გარყვნილების პროპაგანდა.  
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მიმართვამიმართვამიმართვამიმართვა    თავისუფალი საქართველოს მოქალაქეებს:თავისუფალი საქართველოს მოქალაქეებს:თავისუფალი საქართველოს მოქალაქეებს:თავისუფალი საქართველოს მოქალაქეებს: 

თუ იზიარებ ჩვენ ხედვას, თუ გინდა მთლიანად მარიონეტული რეჟიმის შეცვლა და არა 

მხოლოდ საკადრო ცვლილებები მარიონეტულ ადმინისტრაციაში, შემოგვიერთდი: 

ცენტრალურ ოფისში: თბილისი, ფალიაშვილის 33 ა ან 

ადგილობრივ ოფისებში: http://freegeorgia.ge/?menuid=13&lang=1  

ან ინტერნეტით: http://freegeorgia.ge/?address=join&lang=1  

ან ტელეფონით: 225 31 42. 

 

ჩვენი საქმე სამართლიანია ჩვენ გავიმარჯვებთ !!! 

 

 

 

 


