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eris erToba da bermuxebis win gaZRoleba,  

uflis nebaa, rasaca hqvian erTsulovneba!

sazogadoebis uflebebisaTvis

რეჟისორ რეზო ჩხეიძის
განცხადებით, ყველა ნაბიჯი, რაც
კი პრეზიდენტმა მიხეილ
სააკაშვილმა აქამდე გადადგა,

საქართველოს სოციალურ და
სულიერ მდგომარეობაზე
დარტმისთვის იყო მიზანმი-
მართული და წარმოუდგენელია,

რომ დღემდე საქართველოს
ყოვლად გაუმართლებელი გონების
და მონაცემების ადამიანი მართავს
და ქვეყნის სათავეში დგას.

„მას ბიბლიაზე დაფიცებული
ჰქონდა,  კი არ მოევლო თავისი
ხალხისთვის, არამედ გონებრივად

დაექვეითებინა, რათა ადვილად ემართა.  ყველა ის ნაბიჯი, რაც აქამდე
მისი ხელმძღვანელობით გადაიდგა, არის დარტყმა არა მარტო საქართველოს
სოციალურ მდგომარეობაზე, არამედ საქართველოს სულიერებაზეც.

საქართველოს მართვა ადვილია, როცა მას დავით აღმაშენებელს, შოთა
რუსთაველს, თამარ მეფეს წაართმევ, რადგან აღარაფერი დაგრჩება ხელში. 

პირველი, რაც სააკაშვილმა გააკეთა და რაც ქართველმა ხალხმა და მათ
შორის, ვერც მე გავიგე, გახლდათ ის, რომ სააკაშვილმა ერთ ღამეს მალულად,

დავით აღმაშენებლის ძეგლი ქალაქის ცენტრიდან გაიტანა. მეგონა, მერაბ
ბერძენიშვილს მის უკეთეს ადგილას გადატანა უნდოდა, მაგრამ აღმოჩნდა,

რომ ბერძენიშვილი საქმის კურსში არ იყო და მისთვის არც კი
შეუტყობინებიათ. ამას მოჰყვა ქუთაისის ცენტრიდან დავით აღმაშენებლის
ძეგლის ვაგზლის ტერიტორიაზე გადატანა. დიდგორის ომის მომგები და
„გალობა სინანულისანის“ ავტორი დავით აღმაშენებელი მიხეილ სააკაშვილს
ქალაქის ცენტრში არ უნდოდა, არ უნდოდა იმიტომ, რომ მასზე თაობები
იზრდებოდა. 

სააკაშვილმა გააგდო რუსთაველის თეატრიდან რობერტ სტურუა, დახურა
ფსიქოლოგიის, ლიტერატურის ინსტიტუტები , სპორტის აკადემია. რამდენი
სოციალური პრობლემა გააჩნია დღეს ქართულ საზოგადოებას,როგორ
დაქვეითებულია დღეს პენსიები, ხელფასები და სოციალური თუ სამედიცინო
დახმარებები, რაიმე დარგში თუ წაიწია საქართველომ წინ? სიკვდილიანობაში
და მიგრანტთა რაოდენობაში გვიჭირავს პირველი ადგილი. სამაგიეროდ,

თბილისში და მთელ საქართევლოში მიწებს ჩინელები და არაბები
ყიდულობენ, არ ვართ ჩვენ იმხელა ქვეყანა, რომ ჩვენი მიწები ვყიდოთ.

მაინტერესებს, რატომ დააქვეითა ასე ქართველი ხალხი სააკაშვილმა? რა
დაუშავა მას“, _ კითხულობს რეჟისორი. 

რეზო ჩხეიძის განცხადებით,  სააკაშვილის და „ნაციონალური მოძრაობის“

ამოცანას საქართველოს ამოძირკვა წარმოადგენს, რის უფლებასაც მათ
ქართველი ხალხი არ მისცემს.

„არ მივცემთ ჩვენ მათ ამის უფლებას, არ მივცემთ იმის უფლებას, რომ
ქართული კულტურა და ხელოვნება გაანადგურონ და ქართველი ხალხი
გაანადგურონ. სწორედ ამისთვის არის საჭირო ხელმოწერების შეგროვება
და მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობიდან გადაყენება“, _ აცხადებს
რჟისორი.

rezo CxeiZe,

reJisori

saakaSvils ar mivcemT
saqarTvelos da qarTveli

xalxis ganadgurebis 
saSualebas!

რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე საქართველოს
მოსახლეობას მიმართავს და მოუწოდებს მთელ ერს
შეუერთდეს საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომის
მოთხოვნით ხელმოწერებს, რადგან მიაჩნია, რომ
ადამიანმა, რომელმაც გაანადგურა ქართული კულტურა,

ხელოვნება, თეატრი, მწერლობა, მუსიკა, უფლება არ
აქვს საქართველოს პრეზიდენტად იწოდებოდეს.   

„ძვირფასო მეგობრებო, ქართველებო! მოგმართავთ
ყველას. უკვე შეუძლებელია იმის ატანა, რაც ჩვენს
ქვეყნაში ხდება. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ
გაიმარჯვა თავისუფლებამ, გაიმარჯვა ქართულმა
აზროვნებამ. ადამიანები, რომელთაც ხელთ ეპყრათ
ქვეყნის მართვის საჭე, კვლავ განაგრძობენ საშინელ
პროპაგანდას და საშინელ პოლიტიკას. ისე ლაპარაკობენ
დარღვევებზე, ვითომ თვითონ ანგელოზები იყვნენ და
არაფერი დაშავებინოთ. 

მოვიდა დრო, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ არჩევნებში მოპარული ხმების 30%-ი
გასწორდეს, მიშა სააკაშვილი აუცილებლად უნდა გადადგეს, რადგან მისი ატანა უკვე შეუძლებელია.

პარადოქსია ის, რომ ოპოზიციას სათავეში საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი უდგას. ამაზე
სამარცხვინო ფორმის წარმოდგენა, ადამიანისთვის შეუძლებელია. სააკაშვილი უნდა გადადგეს
იმიტომ, რომ ამოისუნთქოს ქართველმა ერმა. სააკაშვილმა გაანადგურა ყველაზე ძვირფასი რაც
გაგვაჩნდა _ ქართული კულტურა, თეატრი, კინო, მწერლობა, მუსიკა, რომელიც დღეს სამარცხვინო
მდგომარეობაშია, რადგან სააკაშვილი თვლიდა, რომ ამ ყველაფრის სპეციალისტი თვითონ გახლდათ
და მხოლოდ მან იცოდა, როგორ უნდა განვითარებული ქართული კულტურა.

მოგიწოდებთ ყველას, ამოვიღოთ ხმა იმისთვის, რომ დაეცეს ტირანი, ადამიანი, რომელმაც
გაანადგურა ქართველი ხალხი, ქართული კულტურა. ქართველმა ხალხმა უნდა შეძლოს შეუდგეს
თავისი კულტურის, მწერლობის, მეცნიერების მშენებლობას და განვითარებას’, _ აცხადებს გიგა
ლორთქიფანიძე თავის მიმართვაში.  

giga lorTqifaniZe: paradoqsia
is, rom opozicias saTaveSi 

saqarTvelos moqmedi 
prezidenti udgas

dawyebulia da grZeldeba 
xelmowerebi 

prezident saakaSvilis 
gadadgomis moTxovniT!

2013 wlis 4 ianvars, 13 saaTze, avlabarSi

prezidentis rezidenciasTan vikribebiT!

dae, aRsruldes xalxis neba!
teqsts, romelsac gavecani,

veTanxmebi da darwmunebuli

var daeTanxmeba qarTveli

eris saRad moazrovne naw-

ilic.

saakaSvilis gadadgomis au-

cilebloba moyvanili maqvs

araerT interviuSi, rac gamo-

qveynebulia presaSi.

Wabua amirejibi _ beri

daviTi.

Tbilisi,

11.11.2012 weli
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sainformacio eleqtronuli veli:  itetv.ge; ersaufle.ge;  tetrebi.org;  facebook.com: ersaufle (erTsulovneba sazogadoebis uflebebisaTvis), Mikheil Andghuladze, modzraoba tetrebi, Teimuraz Shashiashvili, 

http://www.facebook.com/KartulOsuriMisia, http://megobrobismisia2012.blogspot.com/ sakontaqto telefonebi: 2945542; 2306434; 577790488; 577414241; 5911614141; 
მემორანდუმით გაერთიანებულმა ორგანიზაციებმა ხელშეკრულება გავაფორმეთ ქართულ ტელე-კომპანია „ქართულ“-თან. გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე:  itetv.ge

vafiqsirebT ra, saqarTvelos prezidentis mixeil saakaSvilis araadeqvaturobas mis postTan, wlebis manZilze misi da misi

gundis mier Cadenil mraval arakonstituciur da danaSaulebrivi qmedebebs, ramac mniSvnelovnad daazarala qarTveli eri,

Searyia qarTuli kultura  da daarRvia saqarTvelos mTlianoba da saxelmwifoebrioba, calsaxad vacxadebT da kategoriulad

moviTxovT:

dauyovnebliv gadadges saqarTvelos prezidenti mixeil saakaSvili.

aRniSnulis moTxovniT dawyebuli xelmowerebis Segroveba gagrZeldes mTeli saqarTvelos masStabiT, risi

organizebisa da ganxorcielebisaTvis verTiandebiT da Tanabrad vinawilebT Sesrulebis pasuxismgeblobas.

memorandumi

mimdinareobs xelmowerebis Segroveba saqarTvelos

prezidentis mixeil saakaSvilis gadadgomis moTx-

ovniT.

Tqven SegiZliaT xeli moaweroT: rusTavelis,

RrmaReles, gldanis da sxvaTa metroebTan. aseve

organizaciis ofisSi: pekinis 34-Si. Aan SexvideT

organizaciis saitze  www. Ersaufle.ge da eleqtronu-

lad SeurTdeT xelmowerebs.

gaerTianebis memorandumSi erTiandebian sazogadoe-

brivi organizaciebi, romlebic Tanamonawileoben da

xels uwyoben xelmowerebis Segrovebis organizebas.

2013 wlis 4 ianvars 13:00 sT-ze rac SeiZleba meti

xelmowerebiT mivmarTavT prezidentis administra-

cias da Sesabamisi peticiiT moviTxovT saakaSvilis

dauyovnebliv gadadgomas.

qarTveli xalxis aseTi erTsulovneba, msoflio

sazogadoebis TvalSi SeumCneveli ar darCeba da

rogori samarTlebrivi Sirmac ar unda aifaros

saakaSvilma igi qarTveli erisTvis miuRebelia da

mas saqarTvelo moicilebs Tavidan.

Seqmnilia saorganizacio Stabi, romelsac

esaWiroeba Tqveni mxardaWera. ase rom, msurvelebs

SeuZliaT, nebismieri moculobis Tanxa, Semowiru-

lobis saxiT Caricxon organizaciis angariSze:

aaip “erTsulovneba sazogadoebis uflebebisaTvis”

s/k 404904010    s.s. “Tibisibanki”

a/a GEO7TB7530936080100001

RmerTma uSvelos Cvens saqarTvelos!

magram uflis neba Cveni Sesasrulebelia!

gisurvebT warmatebebs.

sakontaqto telefonebi: 2945542; 2306434;

577790488; 577414241; 5911614141;

xelmowerTa raodenoba ukve 70.000 gadascda. maT

Soris arian sazogadoebis iseTi bermuxebi da ko-

rifeebi, rogorebicaa: Wabua amirejibi, giga lorTqi-

faniZe, marika lorTqifaniZe, rezo CxeiZe, rezo ama-

Sukeli. jano bagrationi, nugzar bagrationi, rezo

esaZe, guram fircxalava, kaxi kavsaZe, givi berikaSvili,

omar mxeiZe, levan Rvinjilia, ineza avaliani, TinaTin

maWavariani, jansuR Carkviani, nodar mgalobliSvili,

anzor melia, dima jaiani, jemal sefaSvili, jgufi

“forte”, rezo ZoZuaSvili, manuCar maCaiZe, sioma bar-

qaia, iuri meCiTovi, anzor babuxadia, nugzar kaxniauri,

nugzar kvaSali, vaxtang tatiSvili, mixeil jibuti,

daviT andRulaZe, zurab cincqilaZe, guja burduli,

nino CxobaZe, sasuliero pirebi da sxvani.

gaformda gaerTianebis memorandumi, romelsac

xeli moaweres iseTma organizaciebma, rogoricaa:

sazogadoeba “lazare”, saqarTvelos uxucesTa sabWo,

CoxosanTa kavSiri, saqarTvelos JurnalistTa Semo-

qmedebiTi kavSiri, saqarTvelos advokatTa kavSiri,

damoukidebel studentTa asociacia, avRaneTisa da

sxva omebis monawileTa kavSiri, saqarTvelos mwvaneTa

moZraoba, politikuri partia “TeTrebi”, uflebadam-

cvelTa gaerTianeba da aseve koalicia, moZraoba

“sulieri da zneobrivi saqarTvelo”, saqarTvelos

invalidTa aliansi, xelmisawvdomi garemo yvelasTvis,

S.S.m sportis federacia, marTlmadidebel mSobelTa

kavSiri, wminda ninos saqvelmoqmedo sazogadoeba,

saqarTvelos Tavad-aznaurTa da maT TanamdgomTa

organizacia, saqarTvelos omis, Sromisa da samxedro

Zalebis veteranTa kavSiri, asociacia “qali, bavSvi

da sociumi”, sruliad saqarTvelos saxalxo darbazi,

sruliad saqarTvelos monarqistuli kavSiri, sazo-

gadoebrivi organizacia “mSobliuri mesxeTi” da es

jer dasawyisia.

ჩვენ ვთვლით, რომ ქვეყნისთვის უაღრესად საშიშია,
პირდაპირ ვიტყვით, საგანგაშოა, როცა საქართველოს
პრეზიდენტი, უმაღლესი მთავარსარდალი თავს ოპოზიციად
აცხადებს და უპირისპირდება საქართველოს მოსახლეობის
უმრავლესობით არჩეულ ხელისუფლებას და მთავრობას.

მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნის

მემორანდუმით გაერთიანებული 30 ორგანიზაციის სახელით
საორგანიზაციო ჯგუფი პროტესტს იწყებს თბილისში,
საქართველოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით შერჩეული
დავით აღმაშენებლის ძეგლის ადგილიდან. სააკაშვილის
რეჟიმმა აღმაშენებლის ძეგლს ხალხთან და ავტორთან
შეუთანხმებლად, თვითნებურად ადგილი შეუცვალა. 

სიმბოლურად პროტესტის ფორმა გაგრძელდება
ქუთაისში. კერძოდ, 19 დეკემბერს, წმიდა ნიკოლოზის
ხსენების დღეს ვეწვევით ქუთაისს. 19 დეკემბერი
მართლაც ტრაგიკული დღეა. 3 წლის წინათ, ნიკოლოზობა
დღეს ქუთაისში აფეთქებული იქნა „ქართულ ბიბლიად
და ფილოსოფიურ ტრაქტატად“ შერაცხული მოქანდაკე
მერაბ ბერძენიშვილის და არქიტექტორ ოთარ
კალანდარიშვილის ხელთქმნილი დიდების მემორიალი.
აფეთქებას შეეწირა უმანკო ბავშვისა და მისი დედის
სიცოცხლე. სამწუხაროდ ამ ცოდვილ ადგილზე აგებულ
იქნა საქართველოს პარლამენტის შენობა. აქცია შედგება

19 დეკემბერს, 14 საათზე, ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც
იდგა დიდების მემორიალი. 

20 დეკემბერს შეხვედრებს გავმართავთ ქუთაისის
ინტელიგენციასთან.

21 დეკემბერს მარტვილში, ჭყონდიდელის ადგილ-

სამყოფელს ვესტუმრებით;

22 და 23 დეკემბერს საპროტესტო აქციები გაიმართება
ზუგდიდსა და ფოთში.

24 დეკემბერს კი _ ბათუმში.
ბათუმის შემდგომ შემაჯამამებელი შეხვედრა შედგება

თბილისში მერაბ ბერძენიშვილის ცენტრ „მუზაში“. 
ქართველი ხალხის მიზანია, 2013 წლის 4 იანვარს

დამთავრდეს საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის
საპრეზიდენტო მოღვაწეობა. საქართველოს მოქალაქეების
საპროტესტო მუხტი შედეგს გამოიღებს და სააკაშვილი
ვეღარ შეძლებს თვითნებურად გაიხანგრძლივოს ვადა
2013 წლის ოქტომბრამდე. 

T a n a m e m a m u l e n o !
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არასამთავრობო ორგანიზაციის
„ერთსულოვნება საზოგადოების
უფლებებისთვის“ თავმჯდომარის მიხეილ
ანდღულაძის განცხადებით, მიხეილ
სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით
ხელმოწერების შეგროვება თბილისში
დაიწყო, თუმცა როგორც ტალღა, შემდგომ
ისე გავრცელდა მთელს საქართველოში,  ამ
ხელმოწერების შეგროვებისას კი
ქართველმა ხალხის საკუთარი ნება
გამოხატა. 

“საქართველოს კონსტიტუცია ისე
უგვანოდ არის დასახიჩრებული, რომ
ქართველ ხალხს არ აქვს ნება, თავისი
შეხედულებები სამართლებრივი
კონტექსტით გამოხატოს. ის მოდელი, რაც
საქართველოს კონსტიტუციაში არის
მოცემული, არის საკმაოდ გრძელვადიანი
და შედეგთან არაორიენტირებული. ჩვენი
ხელმოწერებით ჩვენ ვქმნით მორალურ
კონსტიტუციას, რომელიც ერთ დიდ წიგნად
შეიკვრება, რომელსაც „ქართველი ერის
ტრაქტატი უსამართლობის წინააღმდეგ“

დაერქმევა და თითოეული ხელმომწერის
შთამომავლობა, მისი წინაპრით იამაყებს.

ხელმოწერების შეგროვებით, ჩვენ გვსურს
მთელ მსოფლიოს დავანახოთ ქართველი
ხალხის ნება,ხალხს უნდა შეეძლოს
ნებისმიერ უსამართლობას საკუთრი ნება
დაუპირისპიროს და ეს სამართლებრივად
უნდა იყოს განსაზღვრული. ეს ასეა

განსაზღვრული ყველა ქვეყნის
კონსტიტუცით. 

მემორანდუმში გამოხატულია ქართველი
ხალხის მხოლოდ ერთი მოთხოვნა-მიხეილ
სააკაშვილი, როგორც პრეზიდენტი,

მიუღებელია ქართველი ერისთვის და ის
კატეგორიულად ითხოვს მის დაუყოვნებლად
გადადგომას. მემორანდუმი ეცნობება
საქართველოში აკრედიტირებულ
დიპლომატიურ კორპუსს, ყველა საელჩოს,

ხოლო შეგროვებული ხელმოწერები და
მიმართვა პირადად გაეგზავნება ყველა
ქვეყნის მმართველს.  ქართული
საზოგადოება ხელმოწერების შეგროვე-
ბისას,  საკუთარი ინიციატივით შემოგვი-
ერთდა და რეგიონალური ორგანიზაციებიც
დააფუძნა. მინდა უღრმესი მადლობა
გადავუხადო ახალციხის რეგიონალურ
ორგანიზაციას თავისი ერის და ქვეყნის
ასეთი სიყვარულისთვის, მინდა უღრმესი
მადლობა მოვახსენო თითოეულ თქვენგანს
გვერდში დგომისთვის. მნიშვნელოვანია ის
ფაქტი, რომ ჩვენ რეგიონები გასვლა,

ახალციხის უძველესი მიწიდან, ქართველ
მეფეთა დასაყრდენი რეგიონიდან დავიწყეთ
ჩვენი აქცია საქართველოს მასშტაბით“, _
განაცხადა მიხეილ ანდღულაძემ
ახალციხეში გამართულ მიხეილ
სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით
ხელმოწერების შეგროვების აქციაზე. 

ანდღულაძის განცხადებით, მთელი
ქართველი ერი დღეს ფეხზე დგას
სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით,

რადგან არ შეიძლება ქვეყანას ისეთი
მთავარსარდალი ჰყავდეს, რომელიც
ბრძოლის ველიდან გარბის. 

„საქართველოს ისტორიაში, ალბათ, ისეთი
უარყოფითი პიროვნება და მმართველი,

როგორიც მიხეილ სააკაშვილია, არ
გვყოლია. როგორ შეიძლება სააკაშვილს
ჰქონდეს მორალური უფლება, იყოს ქვეყნის
მთავრსარდალი. ისტორიის მანძილზე
ხელისუფლებებს ჰქონდათ შეცდომებიც და
დანაშაულებბიც, მაგრამ ქვეყნის
მთავრსარდალი ბრძოლის ველიდან არ
გაქცეულა და სადღაც მანქანების ქვეშ არ

შემძვრალა და დამალულა.  

დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც 1

ოქტომბერს გაიმარჯვა ქართველმა ერმა და
დააფიქსირა თავისი ნება, ასევე შეძლებს
შემდგომ გამარჯვებასაც. მინდა ყველას
მივმართო და ვუთხრა, რომ ნუ მიატოვებენ
ქართველ ერს და მუდამ მის მაჯისცემაზე
ედოთ ხელი. ახლაქართველიერისმაჯისცემა
არეულია და დასალაგებელია. ორხე-
ლისუფლებიანობა ქვეყნის ინტერესებს არ
შეესაბამება და დასავლეთის თვალში ჩვენს
ქვეყანას და ხალხს სასაცილოს ხდის.

დასავლეთი ჩვენ გვიყურებს და გვეუბნება,

ჩვენ მათ დონემდე მისვლა გვაკლია, არადა,

ჩვენ დიდი ხანია მისულები ვართ მათ
დონემდე, მინდა განვაცხადო, რომ ჩვენ კი
არ მივისწრაფვით მათკენ, არამედ ისინი
მოისწრაფიანჩვენსკენ, ამიტომაც ქართველი
ერი კიდევ ერთხელ დაადასტურებს
ერთსულოვნებას“, _ განაცხადა არასა
მთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ.

მიხეილ ანდღულაძის განცხადებით,

სააკაშვილის გადადგომის ხელმოწერების
აქციას ძალიან ბევრი საზოგადო მოღვაწე
და ორგანიზაციები „ლაზარე“, საქარ-
თველოს ვეტერანთა, ავღანელთა კავშირები,

ჟურნალისტთა და ადვოკატთა ასოციაციები
შეუერთდა და კიდევ მრავალი
ორგანიზაციები აპირებენ შეერთებას.

ანდღულაძის განცხადებით, საზოგადოებამ
6 დეკემებერს პრეზიდენტის სასახლის წინ
გამაფრთხილებელი აქცია გამართა და
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი
გააფრთხილა, რომ ქართველი ხალხი
პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით
ხელმოწერების შეგროვებას განაგრძობს და
სააკაშვილს გადადგომა ურჩია, წინააღმდეგ
შემთხვევაში მთელი საქართველო ქუჩაში
გამოვა და ყველას დაანახებს ქართველი
ხალხის ნებას.  

„დარწმუნებული ვართ, ეს იქნება ბოლო
აკორდი და საქართველო ამ უნამუსო
ადამიანს ერთხელ და სამუდამოდ
მოიცილებს“! _ განაცხადა მიხეილ
ანდღულაძემ.

mixeil andRulaZe: saakaSvilis gadadgomis
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რეჟისორ რეზო ესაძის განცხადებით,

საქართველოში წინა ხელისუფლებამ იმდენად
მტკივნეული სივრცე შექმნა,იმდენად
სულისშემძვრელი, გონებისამრევი და
სატკივარი აღმოჩნდა ეს ყველაფერი ჩვენი
ქვეყნისთვის და ხალხისთვის, რომ წინა
ხელისუფლების წარმომადგენლებს
მორალური უფლება აღარ გააჩნიათ
ხელისუფლებაში ყოფნის.

„მინდა ჩემი ეს დამოკიდებულება ბატონ
მინდია უგრეხელიძის სიტყვებით გამოვხატო,

რომელიც თანხვედრი აღმოჩნდა ჩემი
შეფასებისა. 

„კოტე კუბლაშვილმა სასწრაფოდ დაწეროს
განცხადება და გადადგეს თანამდებობიდან,

თუ ეს არ მოხდა, მაშინ აუცილებლად დადგება
მისი იმპიჩმენტის საკითხი. კოტე ჩემი კარგი
სტუდენტი იყო, გერმანიაშიც კარგად
სწავლობდა, მაგრამ ეს ყველაფერი რა ბედენაა,

თუ შენ სისტემის მონად გადაიქეცი? ვფიქრობ,

მას არანაირი მორალური უფლება არ აქვს,

თავის თანამდებობაზე იმყოფებოდეს, თუნდაც
იმ ერთი განცხადების შემდეგ, რომელიც მან
გააკეთა _ მე მკაცრი სისხლის სამართლის
პოლიტიკის მომხრე ვარ! _ ასეთი სათაურით

დაიბეჭდა მისი ინტერვიუ. 

თუ შენ ყოველთვის მკაცრი სამართლის
მომხრე ხარ, მოსამართლე კი არა ჯალათი
ხარ! ეს რომ ინგლისელ ან გერმანელ
მოსამართლეს ეთქვა, ის თავის
თანამდებობაზე არ იქნებოდა“, _ აცხადებს
ბატონი მინდია და კუბლაშვილს ურჩევს, რაც
შეიძლება სწრაფად განერიდოს
მართლმსაჯულების საჭეს. ბატონ მინდიას
არ სურს უდანაშაულობის პრეზუმფციის
დარღვევა, მაგრამ აცხადებს, რომ „ქართული
ოცნების“ იურისტების სამართლებრივმა
მუშაობამ ცხადყო, რომ არა მარტო კოტე
კუბლაშვილს, არამედ ხელისუფლების
ჩინოვნიკებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე აქვთ
ჩადენილი დანაშაული. ბატონ მინდიას მიერ
გაკეთებული ეს განცხადება იმდენად
მრავლისმომცველია, რომ პოლიტიკოსი რომ
ვიყო, მეტს არაფერს დავუმატებდი“, _
აცხადებს რეჟისორი.  

რეზო ესაძის განცხადებით, თავისუფალი
ქვეყანა, სხვა ქვეყნისგან ტერიტორიულად
გათავისუფლებულ ქვეყანას არ ნიშნავს,

თავისუფალი ქვეყანა ის არის, სადაც
თავისუფალი ადამიანი იზრდება, ხოლო იმ
ახალგაზრდების ქვეყნის სათავეში მოსვლა,

რომელთაც არ ესმოდათ ვინ იყვნენ და რას
აკეთებდნენ, ქვეყნისთვის ტრაგედია
აღმოჩნდა. 

„ჩვენ ჯერ თავისუფალი ადამიანები არ
ვართ. ჩვენ ისეთი თავისუფალი ქვეყნის
შექმნისთვის ვიბრძვით, სადაც გაიზრდება
ჭეშმარიტი ქართველი, რომელიც ჭეშმარიტი
მოქალაქე იქნება. არ შეიძლება არ
დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ეკლესიაში წესრიგს
არავინ იცავს, მაგრამ იქ მაინც წესრიგია.

ადამიანი გამოიხურავს თუ არა კარს
ეკლისიისას, ჰგონია და სწორადაც ჰგონია,

რომ აქეთ სხვა ცხოვრებაა. ჩვენ ქართველებს
მართლმადიდებლობა მანამდე გვქონდა
სისხლში გამჯდარი, სანამ თვითონ
მართლმადიდებლური ეკლესია ჩამოყა-
ლიბდებოდა.

ის ახალგაზრდები კი , რომლებიც
სააკაშვილთან ერთად ქვეყნის სათავეში
მოვიდნენ, არ ესმოდათ ვინ იყვნენ და რას
აკეთებდნენ,  ამას ზემოდან კიდევ ის
პიროვნული ხასიათი დაემატა, რაზეც ბატონი
უგრხელიძე წერდა, და ეს ქვეყნისთვის უკვე
ტრაგედია აღმოჩნდა. შეიძლება ამ ტრაგედიის
მომავალ ტრაგედიაში არ გადაზრდა, თუ
გავიგებთ იმას, რომ მართლმადიდებლური
რელიგიური კანონზომიერებით უნდა
ვიმოქმედოთ,“,_ აცხადებს რეჟსიორი. 

რეზო ესაძის განცხადებით, როგორც
კონსტიტუციითაა განსაზღვრული მიხეილ
სააკაშვილს 5 იანვარს უმთვრდება
საპრეზიდენტო ვადა, უნდა მოხდეს მისი
გადადგომა ძალდატანების გარეშე.

ორხელისუფლებიანობის გაგრძელება
შეუძლებელია და ქართველმა ხალხმა
ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ
შექმნას თავისუფალი სივრცე.   

„ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს!  ჩვენ ყველა
ღონე ვიხმაროთ, რომ შევქმანათ თავისუფალი
ქვეყანა და აღვზარდოთ თავისუფალი
ქართველები. ამისთვის კი პრეზიდენტ
სააკაშვილის გადადგომა უნდა მოხდეს.

ბოლოსდაბოლოს უნდა იდღესასწაულოს
უფალმა დედამიწაზე, რომელიც ერთია და
რომელსაც ჩვენ სამებით ვლოცულობთ“,_
აცხადებს ესაძე.

rezo esaZe: Cven yvela Rone vixmaroT, rom SevqmnaT 
Tavisufali qveyana da aRvzardoT Tavisufali qarTvelebi

jano bagrationi:
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vaJkacoba unda eyos
prezidentobidan

gadadges

ხელოვანი ჯანო ბაგრატიონი უერთდება
სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით
შეგროვებულ გრძელ სიას და აცხადებს, რომ
რაც შეიძლება მეტი ხელმოწერა უნდა
შეგროვდეს ქვეყანაში, რათა ერთხელ და
სამუდამოს მოხდეს ქვეყნის დალაგება და
დამშვიდება, რაც მხოლოდ სააკაშვილის
გადადგომის შემდეგაა შესაძლებელი.  

„ჩვენს ქვეყანას ეშველა და გამოჩნდა კაცი,

ქვეყნის სიყვარულით დახუნძლული. ბიძინა
ივანიშვილი წლების განმავლობაში სიკეთეს
აკეთებდა არა ბიუჯეტიდან აღებული ფულით,

არამედ საკუთარი სახსრებით. მისი
ქველმოქლედების და სიკეთის კეთების
დამგვირგვინებელი ის სამების ტაძარია,

რომელიც მთიდან გადმოგვყურებს და თუკი
ვინმეს უნდა დაენახა ივანიშვილის მიერ
ქვეყნისთვის სიკეთის გაკეთება, პრეზიდენტი
სააკაშვილი გახლდათ.

მიხეილ სააკაშვილმა უნდა შეიგნოს, რომ
სანამ ის თავის ადგილზე რჩება, ქვეყანაში
ხელისუფლების ხავერდოვანი გადაბარება
ვერ მოხდება, მას უნდა ეყოს ვაჟკაცობა და
თანამდებობა დატოვოს. მისი გადადგომა
ქვეყანაში სიტუაციის დამშვიდებას,

დალაგებას და გამთლიანობას შეუწყობს
ხელს. რა არის ამისთანა ეს პრეზიდენტოის
სავარძელი,რ ომ დატოვება ასე რთულია? „ _
აცხადებს ხელოვანი. 

ჯანო ბაგრატიონი სააკაშვილს მიმართავს
და აცხადებს, რომ ქვეყანაში
აღვირახსნილობა, გაჭირვება და შიმშილი
აუტანელი ხდება, პრეზიდენტი კი წლების
განმავლობაში ყველაფერს სათავისოდ
ირგებდა და დროა, ამას ბოლო მოეღოს.   

„როდემდე შეიძლება თაქთაქიშვილმა ჭკუა
გვასწავლოს, რომლის მოსმენა უკვე აღარავის
შეუძლია? სწორედ ამიტომ, მიმაჩნია, რომ ეს
კაცი უნდა წავიდეს და შეგროვდეს რაც
შეიძლება მეტი ხელმოწერა, რათა ყველამ
დაინახოს, რომ სააკაშვილი წასასვლელია და
წავიდეს“, _ აცხადებს ბაგრატიონი.

ისტორიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე
სრულიად იზიარებს ქართული საზოგადოების
მოთხოვნას, საქართველოს პრეზიდენტის
მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის შესახებ,

იზიარებს მემორანდუმში ჩამოთვლილ
დებულებებს და თვლის,  რომ დღეს ქართული
საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი მიზანს
ქვეყანაში არსებული ორხელის -
უფლებიანობის გაუქმება წარმოადგენს,

რომელიც ხელს უშლის ქვეყნის განვითარებას.

„ორხელისუფლებიანობა ხელს უშლის
ხალხის ნებით, მათი უმრავლესობით არჩეულ
მთავრობას, რომ გაატარონ ის ღონისძიებები,

რაც მათ საჭიროდ მიაჩნიათ. ქართულმა
საზოგადოებამ მის მიერ არჩეულ მთავრობის
ნაწილს სრული ნდობა გამოუცხადა.  

ორხელისუფლებიანობა დიდი უბედურებაა.

ესდა ნიშნავს _ ის გადააყენებს, ეს ციხეში
გააგზავნის ვინმეს _ ის თავის
თანამდებობეზე აღადგენს. ვთვლი, რომ
ორხელ ისუფლებიანობა აუცილებლად უნდა
გაუქმდეს და პრეზიდენტი გადადგეს, სხვა
გზა არ არსებობს და ეს არის ერთადერთი
სწორი გადაწყვეტილება. 

სწორედ ამიტომ ვუერთდები
საზოგადოების მოთხოვნას და ხელს ვაწერ
საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომის
შესახებ მოთხოვნას“, _ აცხადებს მარიკა
ლორთქიფანიძე.

marika lorTqifaniZe: vTvli,
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ჰიტლერმა თავის არმიას ასე მიმართა: მე განთავისუფლებთ იმ

ქიმერიისგან, რომელსაც სინდისი ჰქვია. სწორედ ამ ლოზუნგით

მართავდა საქართველოს „ნაციონალური მოძრაობა“ და მისი ლიდერი,

სწორედ ამიტომ უნდა მოხდეს მათგან ქვეყნის გათავისუფლება,

ამიტომაც მიმაჩნია, რომ ჩვენ ყველა უნდა შევუერთდეთ ამ

ხელმოწერებს.
qeTevan kiknaZe,

msaxiobi
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პოლიტიკური პარტია „თეთრების“

ლიდერის თემურ შაშიაშვილის განცხადებით,

პარტია „თეთრები“ „სახალხო კრებასთან“

ერთად უერთდება საქართველოს
პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის
წინააღმდეგ ხელმოწერების შეგროვების
კამპანიას და აცხადებს, რომ უნდა მოხდეს
სააკაშვილის და მისი რეჟიმის „სახალხო
გასამართლება“, სწორედ ქართველი ხალხის
წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდის
მოტივით.  

შაშიაშვილის განცხადებით,  „სახალხო
კრებამ“,  იმ 5-6 პარტიასთან ერთად,  რომელიც
ამ საკითხებზე მუშაობდა,ზუსტად ერთი წლის
წინ, საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომის
მოთხოვნით,  მილიონი ხელმოწერის
შეგროვება შესძლო. „სახალხო კრება“

შეთანხმდა, რომ თავდაპირველი ტერმინი
„იმპიჩმენტი“ იურიდიული ტერმინით
„უნდობლობით“ შეცვლილიყო და ეს
დოკუმენტალურად დაადასტურა ერთმა
მილიონმა ადამიანმა ხელმოწერით.  

„სახალხო კრება“ და პარტია თეთრები,

ორ საკითხს აყენებენ _ საერთაშორისო
ექსპერტების მოწვევას,  რომლებიც
დაადასტურებენ ან უარყოფენ სააკაშვილის
მტკიცებას, რომ საქართველო აყვავდა და
მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი,

მოხდეს სააკაშვილის რეჟიმის სახალხო
გასამართლება.

„ჩვენ მხარს ვუჭერთ იმას, რომ ბატონ
მინდია უგრეხელიძის თავმჯდომარეობით
დაიწყოს სასამართლომ ეს პროცესი. ბატონი
მინდიას თავმჯდომარეობით სასამართლომ
_ „ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას“

უკვე განიხილა ისეთი მნიშვნელოვანი საქმეები,

როგორიცაა აფრასიძეების, გირგვლიანის,

რობაქიძის და ვაზაგაშვილის საქმეები. ამ
საქმეების განხილვის დაახლოებით 6-7

საათიანი ჩანაწერები არსებობს და ისინი
„სახალხო კრებას“ 18 ტომად აქვს შეკრებილი,

რომელიც ნათლად ადასტურებს, რომ
სააკაშვილის ხელისუფლებამ საკუთარ ხალხს
გენოციდი გამოუცხადა, სასამართლო
პროცესი კი ტელევიზიით უნდა გადაიცეს“,-

აღნიშნავს პარტია „თეთრების“ ლიდერი და
აცხადებს, რომ თუ ვინმეს გადადგომა ან
გასამართლება უნდა მოვითხოვოთ, უნდა
მოვითხოვოთ სწორედ ქართველი ხალხის
წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდის
მოტივით. 

თემურ შაშიაშვილის განმარტებით,

ცალკეული პიროვნებები საზოგადოებაში
გარკვეულ იდეალს წარმოადგენენ, ეს კი
დაუშვებელია, მთავარი რაც ახლა გვჭირდება
არის სწორი ხედვა იმის, როგორ უნდა
განვითარდეს ქვეყანაში მოვლენები. „ხალხის
საკმაო რაოდენობა საუბრობს იმაზე, თუნდაც
აჭარაში, რომ ვინც „ქართულ ოცნებას“ ედგა
მხარში და სისხლი და ოფლი დაღვარა, ისინი
გვერდზე არიან მიგდებული და ვინც
„ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ გამოდიოდა
და ამას ხმამაღლა აცხადებდა, ისინი
მინისტრები არიან. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს
დღეს რომ სჭირდება მხარდაჭერა და გვერდში
დგომა, შეიძლება ამდენი მხარდაჭერა მას
პირველ ოქტომბრამდე არც სჭირდებოდა. თუ
ის მართლა თავისუფლი და დემოკრატიული
ადამიანია და თუ მას თავისუფალი ადამიანების
საქართველო უნდა, მე ცოტა სხვანაირად
წარმომიდგენია მისი განვითრება“, _ აცხადებს
შაშიაშვილი. 

,,თეთრების“ ლიდერის განცხადებით,

მხარდაჭერა სჭირდება „ქართული ოცნების“

იმ უნიკალურ პროგრამას, რომელიც ბიძინა
ივანიშვილმა წარმოადგინა, რადგან ეს არის
საქართველოს მომავლის პროგრამა, რომელიც
აქამდე არ დაწერილა. მისი განცხადებით,

სწორედ ამ საკითხში გახლავთ უთანხმოება
მათსა და იმ უცხოელებს შორის, რომელთაც
აწყობთ, რომ საქართველოში დარჩეს ორი
პოლიტიკური ძალა _ „ნაციონალური
მოძრაობა“ და „ქართული ოცნება“.

„კატეგორიულად ვემიჯნები ამ განწყობას
და ვამბობ, უნდა მოხდეს საზოგადოების
კონსოლიდაცია, რომ ჩამოცილდეს და
გასამართლდეს „ნაციონალური მოძრაობა“,

როგორც ქართველი ხალხის გენოციდის
მომწყობი და ის არ შეიძლება იყოს მთავარი
ოპოზიციური ძალა. საზოგადოებაში უნდა
მოხდეს კონსოლიდაცია იმის თაობაზეც, რომ
ქვეყანაში ჯანსაღი ოპოზციური ძალა შეიქმნას.

ეს ბიძინა ივანიშვილისთვისაც და ჩვენი
ქვეყნისთვისაც ძალიან კარგი იქნება.   

ჩემი მთავარი კითხვა უცხოელებისადმი
გახლავთ ეს _ თუ აპატიებდნენ ამერიკაში
ქალაქის მერს ან პრეზიდენტს, მიხეილ
სააკაშვილის ან გიგი უგულავას მსგავსი
ფოტოსურათები რომ გამოქვეყნებულიყო?

რა თქმა უნდა, არა. ამერიკაში არ აპატიებდნენ
მოსმენების თემასაც, რადგან სწორედ
მოსმენებს შეეწირა პრეზიდენტი ნიქსონი. და
რას გვეუბნებიან უცხოელები _ კი,

მოსმენებიც არის, კი უგულავას აქვს
გარყვნილი სურათები გადაღებული,მაგრამ
თქვენ არ ხართ ის ქვეყანა, სადაც ამ
პიროვნებებზე უნდა თქვათ უარი. ამერიკაში
მერს და პრეზიდენტს ეს არ ეპატიება, მაგრამ
თქვენ ჯერ ამ დონის ქვეყანა არ ხართ.

ჩემთვის ყველაზე შეურაცხმყოფელია,

როდესაც უცხოელები ქართული განწყობის,

ტრადიციების იგნორირებას ახდენენ“, _

აცხადებს შაშიაშვილი.  

შაშიაშვილის განცხადებით, საქართველოს
სჭირდება ზნეობაზე ორიენტირებული
სამოქალაქო საზოგადოება, სადაც მთავარი
ორიენტირია ადამიანი და არა მოქალაქე,

საქართველოს სჭირდება ის ხელისუფლება,

რომელიც ქვეყნის გარედან არ იმართება
და რომელიც ქართველ ხალხს და მის
ინტერესებს მოემსახურება.  

„როგორც ბატონმა რეზო ესაძემ ილია
ჭავჭავაძის პერიფრაზი გააკეთა, საქართველო
ერის ბუნებიდან უნდა იმართებოდეს, დღეს
კი საქართველო ერის ბუნებიდან გამომდინარე
არ იმართებოდა. ეს არის ჩვენი მოსაზრება
და „სახალხო კრება“ მზად არის, შევხვდეთ,

დავილაპარაკოთ, გავმთლიანდეთ, არ მივცეთ
საშუალება „ნაციონალურ მოძრაობას“ ასე
„იყელყელაოს“, მინდა ბიძინა ივანიშვილს
ვუთხრათ, რომ საქართველო, მისი მომავალი
თავისუფალ ადამიანებშია და შევხედოთ,

როგორ შეასრულებს ის თავის წარმოდგენილ
პროგრამას. მე მინდა თავისუფალი
ადამიანების ქვეყანაში ვიცხოვრო და მთავარი
პრინციპი იყო ზნეობა, მორალი დ ა ქვეყანაც
სწორედ ამ პრინციპებით იმართებოდეს“,-

აცხადებს შაშიაშვილი.

Temur SaSiaSvili, politikuri partia “TeTrebis” lideri: saqarTvelos sWirdeba is xelisufleba,

romelic qveynis garedan ar imarTeba da romelic qarTvel xalxs da mis inetersebs moemsaxureba

ადვოკატთა ასოციაციის
თავმჯდომარის ზაზა ხატიაშვილის
განცხადებით,სწორედ იმიტომ არის
საჭირო ხელმოწერების შეგროვება
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ
სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით,

რომ ჩვენ ყველას, მათ შორის
დიპლომატიურ კორპუსსაც ნათლად
დავანახოთ, რომ ქართული საზოგადოება
მიხეილ სააკაშვილს და „ნაციონალურ
მოძრაობას“ დამნაშავედ თვლის მათ მათ
გასამართლებას უცილობლად მიიჩნევს. 

ხატიაშვილის განცხადებით,

ყველასთვის ცნობილი გახლდათ ის
ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი
მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის ბიუჯეტს
ახმარდა იმას, რომ საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან მხარდაჭერა მიეღო,

სწორედ ამიტომ არის, რომ საერთაშორისო
ორგანიზაციების თუ დიპლომატიური
კორპუსის წარმომადგენლები დღეს მას
მხარს უჭერენ. 

„ჩვენ გვახსოვს 26 მაისის მოვლენების
შემდეგ, როგორ გაჩერდა დიპლომატიური
კორპუსი და განცხადება არ გააკეთა,

მაგრამ როდესაც სექსუალური
უმცირესობის წარმომადგენელს
საქართველოში შეურაცხყოფა მიაყენეს,

ჰოლანდიის ელჩი გაიქცა და მიტინგზე
დადგა,თუმცა,  ჰოლანდიის საელჩოს
წარმომადგენლები არ შეწუხებულან,

როდესაც 26 მაისის ღამეს სააკაშვილმა
ქართველი ხალხის სისხლში გაისვარა
ხელი. ჩვენ გვახსოვს, როგორ აუნთო
მაშინდელმა ამერიკის ელჩმა მწვანე შუქი
სააკაშვილის ხელისუფლებას ამ
სიბინძურის ჩასადენად. მიხეილ
სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლა მე სამი
წლის წინ დავიწყე, როდესაც
ევროკავშრირში შევიტანე განცხადება მის

„პერსონა ნონ-გრანტად“ ცნობაზე და
სამოქალაქო საზოგადოების მტრად
აღიარებაზე. საქართველოში დღეს
სექსუალური უმცირესობის პროპაგანდა
ხდება, რაც დანაშაულია დაუშვებელია.

საფრანგეთი ყველაზე ლიბერალური
ქვეყნაა, თუმცა იქ ჯარიმაა სკოლის წინ
სიგარეტის მოწევაზე, არა თუ იმაზე,

ბავშვებს აყურებინო, როგორ კოცნის
მამაკაცი მამაკაცს, როგორც ეს 51-ე
სკოლის წინ მოხდა. სამოქალაქო
საზოგადოება მოითხოვს, რომ კანონი
ქვეყანაში კანონობდეს, _ აცხადებს
ხატიაშვილი. 

ადვოკატთა ასოციაციის
თავმჯდომარის განცხადებით,დღეს
ძალიან ბევრი მცდარი ნაბიჯების
გადადგმა ხდება, რომელიც სამოქალაქო
საზოგადოებას წინ დახვდება, ამიტომაც
სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს
მკაცრი და მომთხოვნი და მოითხოვოს
ყველა იმ მოსამართლეს და პროკურორის
გასამართლება, რომელიც სააკაშვილის
რეჟიმს ემსახურებოდა და რომელიც
ადამიანებს იმ ციხეებში უშვებდა, სადაც
ადამიანების გაუპატიურება ხდებოდა. 

„მოსამართლეები და პროკურორები,

რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმს
ემსახურებოდნენ, უნდა წავიდნენ და
გასამართლდნენ. ყველას კარგად გვახსოვს
ნიურბერგის პროცესი. ეს პროცესი რომ
არ ყოფილიყო, გერმანიაში სამოქალაქო
საზოგადოება ვერ შეიქმენოდა და ის
მოწინავე სახელმწიფო ვერ იქნებოდა.

წარმოუდგენელია არ მოხდეს გიგი
უგულავას, რომლის წინააღმდეგ მინიმუმ
100 საქმე მაინც არსებობს ან ბაჩო
ახალიას გასამართლება მკვლელობის
ბრალდებით. მას ჯერ ჯერ კიდევ 2008

წელს, რამდენიმე ადამიანი მკვლელობაში

ადანაშაულებდა და არა იმისთვის, რომ
მან ვიღაცას თავში რაღაც ჩაარტყა.

თუმცა,  ეს უნდა გაკეთდეს საკმაოდ
სამართლიანად.  

მინდა ავღნიშნო, რომ იურიდიულად
ძალიან სწორი ნაბიჯია ის, რომ ჩვენ
სააკაშვილის გადადგომის შესახებ
ხელმოწერებს ვაგროვებთ, თუმცა
ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ,

დაიწყოს კონსტანტინე კუბლაშვილის
იმპიჩმენტის საკითხიც, რადგან საჭირო
იქნება უმაღლესი სასამართლოს ან
საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნა,

რომ სააკაშვილი პარლამენტის გზით ანუ
კანონიერად გადავაყენოთ“, _ განაცხადა
ხატიაშვილმა და აღნიშნა და მისი
ხელმოწერის უკან ის 4000 ადვოკატი დგას,

რომელიც ადვოკატთა ასოციაციის
წევრები არიან. 

ზაზა ხატიაშვილის აზრით, დღეს
საქართველოში სააკაშვილის რეჟიმი ისევ
მძვინვარებს და საშიშროებას ქმნის, ახალი
ხელისუფლება კი ამას ვერაფერს
უპირისპირებს, სამოქალაქო საზოგა-
დოებამ ახალ ხელისუფლებას არ უნდა
მისცეს იმის საშუალება, რომ შეცდომები
დაუშვას და სამოქალაქო საზოგადოებას
არ მოუსმინოს. 

„ახალ ხელისუფლებას უნდა
განვუცხადოთ, რომ ჩვენ, სამოქალქო
საზოგადოება მზად ვართ გვერდით
დავუდგეთ მას ყველა ეროვნულ
წამოწყებაში,  რათა ერთხელ და
სამუდამოდ საქართველოში მოხდეს
წესრიგის დამყარება, რომ საქართველოში
მართლმადიდებელი ეკლესია იყოს
წარმართველი ძალა, როგორც
საუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე
გახლდათ. აქ დამსწრე საზოგადოებას არა
თანამდებობები და პარლამენტში

მოხვედრა, არამედ საქართველოს
განვითარება უნდა. ცალკე თემაა
დიპლომატიური კორპუსის განცხადებები,

რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმს უჭერენ
მხარს.  სწორედ ამისთვისაა საჭირო ამ
ხელმოწერების შეგროვება, რასაც ჩვენ
ვაკეთებთ და რომელსაც ჩვენი
საზოგადოების კორიფეებმა ჩაუყარეს
საფუძველი, ამ ხელმოწერებით ჩვენ
ყველას, მათ შორის სააკაშვილის
მხარდამჭერ დიპლომატიურ კორპუსსაც
ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ,ქართული
სამოქალაქო საზოგადოება მიხეილ
სააკაშვილს და მის რეჟიმს დამნაშავედ
ვთვლით“, _ აცხადებს ზაზა ხატიაშვილი.

ზაზა ხატიაშვილი; ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე: 
ამ ხელმოწერებით  ჩვენ ყველას ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ, 

ქართული სამოქალაქო საზოგადოება მიხეილ სააკაშვილს 
და მის რეჟიმს დამნაშავედ  ვთვლით
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მკითხველის ყურადღებას
მივაპყრობ პოეტ დომენტი ახობაძის
ლექსს, რომელიც მან მერაბ
ბერძენიშვილს მიუძღვნა. 

ბატონი დომენტი 1987 წელს
გარდაიცვალა. იგი, ალბათ,

ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ
მისი დიდებული ლექსი _

გაფრთხილება _ ქართველ ხალხს
კოშმარულ რეალობად გადაექცეოდა.

ისინი კი, ვისაც დომენტი ახობაძე
„კაცობრიობის ძაღლთა პირებს“

უწოდებდა, 9 წელიწადის
განმავლობაში ქვეყნის სათავეში
მოკალათდებოდნენ და მის მიერ
ხოტბაშესხმულ იდეალებს ქუთაისის
დიდების მემორიალივით
გადაბუგავდნენ. 

„ფიქრები დიდების მემორიალურ
ძეგლთან“ _ ასეთია ამ
წინასწარმეტყველური ლექსის
სათაური. მართლაც რომ „ფხიზლად,

ფხიზლად და ფხიზლად“ ქართველო
ხალხო!

avTandil ioseliani,

sruliad saqarTvelos 

saxalxo darbazis gamgeobis

wevri

ულამაზესი ცა იმერეთის

დიდების ძეგლზე ეყრდნობა

მხრებით.

მის შემოგარენს ხატავს და

ერთვის

მკერდ მოხატული მერც -

ხლების ხმები.

მემორიალი გვახსენებს

ყველას,

არ დაივიწყოთ, დრო არის

ჯერაც

საოცარია, მაგრამ ასეა,

ქვეყნად რაც კარგი და

ძვირფასია

ადამიანის გენიის პირმშო,

პატიოსანი ქვეყანა შიშობს,

რომ მას გათელვას კვლავ

უპირებენ

კაცობრიობის ძაღლთ -

აპირები!

მემორიალი გვახსენებს

ყველას,

არ დაივიწყოთ, დრო არის

ჯერაც:

ფხიზლად, ფხიზლად და

ფხიზლად!

თორემ მიაღწევს მიზანს

ადამიანის მტერი;

აი, ამ ვარდებისგან,

მწვერვალებისგან, მზისგან,

დარჩება მარტო მტვერი!

ჯერ კიდევ გუშინ დაღვრილი

სისხლი

მილიონებით ჯანმრთელი

კაცის,

იწვის და ბოლავს, ბოლავს

და რისხვით

ეძახის, უხმობს მტრობისგან

დაცლილს...

მემორიალის ყიჟინი ნაზი

კი არ გვაგონებს, თვით

სულში გვიწნავს:

ქვეყნად მშვენობენ ქალი და

ვაზი,

ქალი, ვაზი და სამშობლო

მიწა!

ძეგლი გონებას სწმენდს

სიავისგან,

გულში სინათლეს ღვრის

მორიდებით, _

დრო არის, შენი თავი შეიცან,

ღმერთის ქმნილებავ, ნუ

დაკნინდები!

ცა მოხატული, ცა იმერეთის

ბუმბერაზ ძეგლზე ეყრდნობა

მხრებით.

მის შემოგარენს ხატავს და

ერთვის

ფრთამოუღლელი მერცხ -

ლების ხმები

საოცარია, მაგრამ ასეა:

ქვეყნად რაც კარგი და

ძვირფასია

ადამიანის გენიის პირმშო,

პატიოსანი გულები შიშობს,

რომ მას მოსპობას კვლავ

უპირებენ

კაცობრიობის ძაღლ თაპ -

ირები.

მემორიალი გვახსენებს

ყველას:

დრო არის ჯერაც, დრო არის

ჯერაც!

ძახილი წმინდა, ძახილი

ნაზი,

ანთებულ გულზე გვეხატოს

ფიცად,

რომ უკვდავია ქალი და ვაზი,

დედა, შვილი და სამშობლო

მიწა!

fiqrebi didebis memorialur ZeglTan
merab berZeniSvils me poeti ara var, magram quTaisSi

merab berZeniSvilis “didebis memo-

rialis” dangrevam ratomRac leqsad 

amomaTqmevina Cemi imwamieri

protesti

jemal abzianiZe

kidev ramdeni wigni dagvrCa ferflad

saqcevi,

kidev ramdeni Zegli dagvrCa daun-

greveli,

kidev ramdenjer dagvrCa muSti

gulSi sacemi,

dagvrCa ki rame saxsovari mamiseuli?!

rogor movida es droeba gadareuli 

Savi sudariT naTel xsovnas Se-

moxveuli.

kacis sicocxle sul xuT TeTrad

dafasebuli!

qarTveli qali Wrel bikinad

gadaqceuli!

rogor gauZlebs erT dros gmiris _

qarTvelis guli,

rogor icleba megobrisgan Cveni ma-

muli!

sad aris Zegli _ gmirTa xsovnis _

maRlakis velze?..

dro dadga _ Zerebs bulbulebi adge-

baT yelze.

RmerTo gviSvele, dailocos Seni

gangeba,

Svils SesZlebia mamis xsovnis

gadaSeneba,

Segvinde, RmerTo, deda-Svilis

sisxlis danTxevac,

codvian velze cremlis saxli Tu

aSendeba!

roca vikiTxe, Zegls rad angrevT, ra

daaSava?

es borotebis Zegliao, eSmis Ziria, _

ai, pasuxi naSierTa, vinc wiwamurTan

veragulad mokla ilia.

vinac okupants gaejibra xocva-

ngrevaSi,

gind mefe iyos, ginda mxevali _

ar Seendoba bilwi suli maRla ze-

caSi,

radgan samebas ver acTunebs qvewar-

mavali.

arakacebi memorials ver waaqcevdnen

“quTaisels” rom meti Zala gamoeCina.

wminda dedao, momiteve me amis

mnaxvels,

meoba Cemi windacveTil Zuknad meCvena.

wadiT, moZebneT qerCis srute,

katakombebic,

sadac gmirulad daiRupnen Cveni

mamebi,

is baRic naxeT, ucxo kacma rom Tavis

nebiT

yovel qarTvel gmirs rom daurgo xe

alublebis.

dRes gardasulan, Sors wasulan is

moxucebi...

visi saflavni qarTvelebis gverdi

gverdSia.

RmerTo, maRalo, gaanaTle maTi

sulebi,

qarTveli kaci saukunod imaT valSia.

Tqven ki qarTuli ukvdavebis saydris

nawili

da mzeWabuki ganbanili RvTismSoblis

madlSi _

imis magivrad, rom dagecvaT drosa da

xanSi,

aafeTqeT da amosvareT sisxlian

lafSi.

zed miayoleT soflad mdgari

obeliskebic,

omSi daRupulT rom auges Wirisu-

flebma.

qarTveli dedis gaCenili Tqven ar

iqnebiT,

gvelis wiwili Tu dabades isev

gvelebma.

Tqven bavSvTan erTad dedac mokaliT,

ZegliviT, ojaxs dedaboZi gamoa-

caleT.

gangeba dagsjiT, radgan sindisi

xsovnis moZule Citbatona kacs anac-

valeT.

awi, rac gindaT, igi qeniT, igi akeTeT,

naRrZobi tviniT babilonic rom

aaSenoT.

vinc mSoblis saflavs Txris da

aginebs,

ufals vTxov, vaJas samSoblodan

gadaaSenos.

iq cxovrobs xalxi, Semoqmedi mSve-

nierebis

da ar sCvevia gardasulTa bilwi

mteroba,

veRar vijereb, ara mjera “mzeWabuks”

klavdes,

quTaisuri siyvaruli, zne da meoba!..

dagvrCa ki rame saxsovari mamiseuli?!

2012 wlis 14 dekembers gaimarTa arasamTavrobo organizaciis ,,erTsulovneba sazogadoebis uflebebisaTvis”

samecniero sabWos sxdoma. sazogadoebam moiwvia cnobili qarTveli mecnier-iuristebi.

sxdomas eswrebodnen sazogadoebis sameTvalyureo sabWos Tavmjdomare revaz CxeiZe, sazogadoebis Tavmjdomare

mixeil andRulaZe, ekonomisti da politologi Teimuraz SaSiaSvili. 

samecniero sabWom ganixila saqarTvelos konstituciis problematuri sakiTxebi. gansakuTrebuli yuradReba

gamaxvilda konstituciis me-4 TavTan dakavSirebiT arsebul problemebze. cxare kamaTi gaimarTa  konstituciis 70-e

muxlze, romlis pirveli punqtiTac@`saqarTvelis prezidenti airCeva sayovelTao, Tanaswori da pirdapiri saarCevno

uflebis safuZvelze faruli kenWisyriT 5 wlis vadiT”. saqarTvelos konstituciis 71-e muxlis meore nawiliT wina

prezidentis uflebamosileba wydeba axladarCeuli prezidentis  mier ficis dadebisTanave, rac imas niSnavs, rom ax-

alarCeuli prezidentis uflebamosilebis vada iwyeba mis mier ficis dadebis droidan da mTavrdeba xuTi wlis Semdeg

imave ricxvSi. e. i. mixeil saakaSvilis prezidentobis xuTwliani kalendaruli vada wydeba 2008 wlis 20 ianvars.

saqarTvelos konstituciis 70-e muxlis me-9-e punqtiT `prezidentis morigi arCevnebi tardeba prezidentis

uflebamosilebis vadis amowurvis kalendaruli wlis oqtomberSi. arCevnebis TariRs niSnavs saqarTvelos prezidenti

arCevnebamde araugvianes 60 dRisa.” samecniero sabWom yuradReba gaamaxvila 70-e muxlis zemoaRniSnul or punqts

Soris arsebul winaaRmdegobaze, anu sakiTxze: saqarTvelos mosaxleobis amomrCevlebma prezident mixeil saakaSvils

mianiWes saprezidento uflebamosileba xuTi wlis vadiT, anu 2013 wlis 20 ianvramde, garda amomrCevlebisa saqarTvelos

konstituciiT prezidentisaTvis uflebamosilebis vadis miniWebis ufleba aravis ara aqvs, maT Soris arc saqarTvelos

parlaments. radganac axali prezidentis arCevnebi tardeba prezidentis vadis amowurvidan mecxre Tves, xom ar Sedis

saqarTvelo sakonstitucio vakuumSi, CixSi, saprezidento uflebamosilebasTan dakavSirebiT. 2013 wlis 20 ianvridan aqvs

Tu ara ufleba mixeil saakaSvils, rogorc prezidents, gaagrZelos prezidentobis uflebamosileba. romelic misTvis

saqarTvelos saxelmwifo (saprezidento) xelisuflebis erTaderT wyarod _ saqarTvelos mosaxleobas (xalxs) ar

miuniWebia, maSin rodesac saqarTvelos konstituciis me-5-e muxlis me-3-e nawiliT: `aravis ara aqvs ufleba miiTvisos an

ukanonod moipovos xelisufleba”. amasTan konstituciis 69-e muxliT saqarTvelos prezidenti aris saqarTvelos sax-

elmwifos meTauri, romelic warmarTavs da axorcielebs  saxelmwifos saSinao da sagareo politikas. saqarTvelos

prezidenti aris saqarTvelos umaRlesi warmomadgeneli sagareo urTierTobaSi. Tuki mixeil saakaSvili 2013 wlis 20

ianvridan gaagrZelebs prezidentis uflebamosilebas, ramdenad CaiTvleba mis mier xelmowerili aqtebi saSinao da

sagareo urTierTobebSi kanonieri Zalmosilebis mqone dokumentebad.

samecniero sabWom miiRo sarekomendacio mimarTva saqarTvelos parlamentisadmi, saqarTvelos mTavrobisadmi da

saqarTvelos saxalxo damcvelisadmi imis Sesaxeb, rom aRniSnul sakiTxze zemoaRniSnulma saxelmwifo struqturebma

gaugzavnos SekiTxva gaerTianebuli erebis organizacias, mis Sesabamis struqturebs da  veneciis komisias raTa

saqarTvelo zemoaRniSnulTan dakavSirebiT ar aRmoCndes msoflio Tanamegobrobis politikuri da kulturuli

sivrcis miRma.
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პრეზიდენტი, რომელიც ებრძვის
ქართულ ცნობიერებას, ანგრევს

ქართული სულის ძეგლებს, მიწაზე
ფორთხავს, როცა ჯარს გამხნევება

სჭირდება, რომელმაც 18 წლის
განმავლობაში, ჯერ როგორც �მოქ.

კავშირის�, შემდგომ �ნაც.მოძრაობის�
ლიდერმა და პრეზიდენტმა ვერ

გააუმჯობესა მოსახლეობის
ელემენტარული სასიცოცხლო პირობები,

ოპოზიციაში ჩაუდგა საქართველოს
მოსახლეობის უმრავლესობის
არჩევანს › უნდა გადადგეს!

არ შეიძლება ზურაბ ჟვანიას,

გურამ შარაძის, მაიორ შავაძის,

კრიალაშვილთან ერთად
დახვრეტილი, ქუჩაში
ჩახოცილი ბიჭების დამხვრეტს
პრეზიდენტი ერქვას.

მსახიობი გურამ ფირცხლავა
უერთდება საქართველოს
პრეზიდენტის გადადგომის
მოთხოვნით ხელმოწერების
შეგროვებას და აღნიშნავს, რომ
წინა ხელისუფლების წარმომ -
ადგენლები უღირსობით ებრ -
ძოდნენ ღირსებას, უსინ დისობით
სინდისიერებას, უნიჭობით
ნიჭიერებას, მათ ქართველ ხალხს
ბრძოლის ჟინი, ქართველ გლეხს
კი მიწასთან ურთიერთობის
სურვილი დაუკარგეს. მსახიობი
მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი
სააკაშვილი არა თუ უნდა
გადადგეს, არამედ უჩინრად
გაუჩინარდეს, „ნაციონალურ
მოძრაობის“ ბაცილებს კი
დეზინფექცია ჩაუტარდეს.  

„ორი საუკუნეა საქართველოს
ასეთი გამარჯვება არ უზეიმია,

როგორიც ჩვენ 1 ოქტომბერს
ვიზეიმეთ. მადლობა ბიძინა
ივანიშვილის შვილებს, ვინც მას
საქართველოდან წასვლა
გადააფიქრებინა და აქ
დარჩენასა და ბრძოლაში
დაარწმუნა. ისინი ნამდვილი
ქართველები არიან. მადლობა
უტას და ბერას. 

თითქოს ზეციდან ჩამოვიდა
ქართული ღირსება, ნიჭიერება
და გასრისა ის ბოროტება, რაც

საქართველოში აქამდე იყო.

თუმცა, „ნაციონალური
მოძრაობის“ სახით, ბაცილებია
დარჩენილი, რომელთაც
დეზინფექცია სჭირდება. ჩვენ
შეცდომა დავუშვით მაშინ,

როდესაც საქართველოს
პრეზიდენტად ეს უსახო ადამიანი
ავირჩიეთ, თუმცა, ამბობენ, ამაში
ახალგაზრდა ამერიკა და ბებერი
ევროპა იყო ჩარეულიო.  ვაი, იმ
ამერიკას და ევროპას, თუ
იცოდნენ ვინ იყო ეს ადამიანი
და მას მაინც დემოკრატს
უწოდებდნენ. 

არ შეიძლება ზურაბ ჟვანიას,

გურამ შარაძის, მაიორ შავაძის,

კრიალაშვილთან ერთად
დახვრეტილი, ქუჩაში ჩახოცილი
ბიჭების დამხვრეტს და სადიზმის
დამკვიდრებელს, საქართველოს
პრეზიდენტი ერქვას,  თავს
ვაძლევ უფლებას და სიამაყით
ვაწერ ხელს, რომ ეს ადამიანი,

სააკაშვილი არა თუ გადადგეს,

არამედ უჩინრად
გაუჩინარდეს“ ,_აცხადებს
ფირცხალავა.

გურამ ფირცხალავა:

mama tarieli 

(sikinWalaSvili):
Cven qarTuli sazogadoeba imitom

viTxovT prezident mixeil saakaSvilis

gadadgomas, rom ufro meti ziani ar

moutanos saqarTvelos. misma prezi-

dentobam ukve bevri ziani moitana, ro-

gorc moraluri, aseve zneobrivi, aRar

vsaubrobT imaze, rom cixeebi savsea

uamravi udanaSaulo patimrebiT. rac

male wava saakaSvili da gadadgeba

saqarTvelos prezidentobidan, misTv -

isac ukeTesia da qveynisTvisac.

jansuR Carkviani
მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას მე

არავითარ შემთხვევაში არ მოვითხოვდი,
თავად რომ ჰქონოდა იმის ვაჟკაცობა, რომ
გადამდგარიყო. როდესაც შენ საქართველოს
მოსახლეობის 90%›ი აღარ გემხრობა, თავად
უნდა გადადგე, ქვეყანამ მოითხოვა და უკვე
მილიონი ხელმოწერაც შეგროვდა პრეზიდენტ
სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით, რა
თქმა უნდა, როგორც მთელი ჩემი ცხოვრების
განმავლობაში, ახლაც ჩემი ხალხის გვერდით
ვდგავარ და მათ მოთხოვნას ვიზიარებ.  

რაც შეეხება იმას, უჭერს თუ არა დასავლეთი მხარს მიხეილ
სააკაშვილს მე ეს არ ვიცი, მაგრამ მე ერთი რამის მომხრე ვარ, ჩვენ
ყველასთან კარგი ურთიერთობა უნდა გვქონდეს, როგორც ამას
ჩემთვის ძვირფასი პოეტი აკაკი წერეთელი ბრძანებდა, �შუა კაცი ვარ
უბრალო, არც მიწისა ვარ არც ცისა, გარემოების საყვირი ვარო�,›
ამბობდა წერეთელი. ერი გარემოების საყვირი უნდა იყოს. თუ ამერიკა
მიხეილ სააკაშვილს უჭერს მხარს, ძალიან გლახად ყოფილა მისი საქმე
და არც ჩვენი საქმე ყოფილა მაშინ კარგად. 

არ ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილს იმის უფლება, რომ აიღო და ხალხის
დაუკითხავად საპრეზიდენტო ვადა გაიხანგრძლივა, თუმცა ის არც
არასდროს ეკითხებოდა ხალხს რაიმეს, თვითონ წყვიტავდა ყველაფერს,
ახლა მას ქართველი ხალხი განუდგა და პრეზიდენტ სააკაშვილის
გადადგომას მთელი ერი ითხოვს. 

Tamar WoxoneliZe
მიხეილ სააკაშვილმა დაამტკიცა, რომ ის ვერ ასრულებს იმ

მოვალეობას, რასაც ქვეყნის წინაშე პრეზიდენტის მოვალეობა
ჰქვია. ის წლების განმავლობაში იგნორირებას უკეთებდა
ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს,
მოახერხა ის, რომ ქართული საზოგადოება, ხალხი ერთმანეთს
გადაემტერა. ვერც საშინაო პოლიტიკა  და ვერც საგარეო
პოლიტიკა, არამცთუ არ წარმართა შესაბამისად, ნელ›ნელა
უკან მივდივართ. მისი პრეზიდენტობა ძალიან ბევრ
უსამართლობასთანაა დაკავშირებული, საბოლოო ჯამში,
დღეისთვის რიგითი ქართველი მოქალაქე უმძიმეს
მდგომარეობაში გახლავთ. სააკაშვილმა ბევრი საქმე
უარესობისკენ წაიყვანა.

დღეს, როდესაც
ქვეყანაში ქვეყნის
ხელისუფლებაში ახალი
გუნდია მოსული, რომელიც
ნელ›ნელა იწყებს საქმის
კეთებას, მას უნდა მიეცეს
იმისი საშუალება, რომ
ქვეყნის სათავეში იყოს.
ამიტომ ვფიქრობ, მიხეილ
სააკაშვილი პრეზ იდე -
ნტობიდან უნდა გადადგეს. 

manuCar maCaiZe:
ბოლო ოცი წელიწადია საქართველოს მართავს ქსენოფობიური

პარტიები �მოქალქეთა კავშირის� და განსაკუთრებით,
�ნაციონალური მოძრაობის� სახით. 

უკვე 9 წელიწადია ე.წ ბატონი პრეზიდენტი სააკაშვილი
საქართველოს პრეზიდენტია და დღემდე არ იშლის
ქსენოფობიური და ქართველ -
ოფიბიური განცხადებების გაკეთ -
ებას, მას არ მოსწონს ქართველი
ერი და ახალი ერის შექმნა სურს.
ვფიქრობ, რომ იგი არ იმსახურებს
იმ თანამდებობას, რაც მას უკავია,
უფრო სწორად მიიტაცა, ამიტომ,
ვთვლი, რომ საქართველოს
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი
უნდა გადადგეს.

qeTi doliZe
mixeil saakaSvili sruliad

kargavs qveynis mosaxleobis um-

ravlesobis ndobas, rCeba marto

im adamianebis imedad, romelic

mis brZanebebs usityvod as-

rulebdnen da asruleben, mxolod

da mxolod TavianTi keTildReo-

bisTvis, mgonia, rom yofili xelisufleba mxolod sakuTari

keTildReobisTvis inarCunebda Zalauflebas da erTobas.

mimaCnia Seuracxyofad, rom dRes saparlamento umciresobas

da opozicias “nacionaluri moZraoba” warmoadgens. Cemi

neba rom iyos, me “nacionalur moZraobas”, rogorc

damnaSave partias, avkrZalavdi. Pprezidents imdeni Wkuac

ar eyo, sindisi da namusi rom ar aqvs, es didixania vici,

ar ganecxadebina, rom is “nacionaluri moZraobis” erT-

pirovnul liderad rCeba. Ees niSnavs, rom is “nacionalebis”

prezidentad rCeba da ara qarTveli xalxis. 

prezidentma, romelmac TviTon Tqva qveynis da sakuTari

xalxis prezidentobaze uari, is ratom unda iyos an Cemi

an Cemi qveynis prezidenti? Mmixeil saakaSvili  rCeba “na-

cionalebis prezidentad”, swored amitom mimaCnia, rom

saakaSvili unda gadadges.   

jemal baRaSvili
musikosi: vfiqrob, rom qarTveli

xalxis umravleobam ase mkveTrad

gamoxata Tavisi damokidebuleba prezi-

dent mixeil saakaSvilis mmarTvelo-

bisadmi, gaemijna misi mmarTvelobis

samarcxvino stils, rac TvalnaTliv

dadasturda arCevnebze, vfiqrob, rom

mas moraluri ufleba  ar gaaCnia

iTvlebodes qveynis, Tundac formalur

mmarTveladac ki.

mixeil saakaSvilisgan Zalian swori

da obieqturi nabiji iqneboda gadad-

goma, radgan qarTvel xalxs Zireuli

cvlilebebi sWirdeba, ris saSualebasac

orxelisuflebianoba, raRa Tqma unda,

ar iZleva. saakaSvilis gadadgomiT

avtomaturad gamoiricxeboda yovel-

gvari sabotaJis da xelis SeSlis

mcdeloba da qveyna ufro swrafad

wavidoda win.  
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mindia ugrexeliZe
mTeli Cemi arsebiT, suliT da

xorciT, mTeli Cemi SegnebiT  vuerT-

debi saqarTvelos preizdentis mixeil

saakaSvilis gadadgomis moTxovnas

da mimaCnia,rom es Zalian did sarge-

blobas moutans saqarTvelos Tavisi

cxovrebis am etapze. 

bunebrivia, xelmowerebi preziden-

tis gadadgomis moTxovniT, ar

gaxlavT samarTlebrivi dokumenti,

Tumca es gaxlavT saSualeba imis,

rom erTgvarad moxdes benifikacia

imis, aris Tu ara xalxis neba gamox-

atuli am sakiTxTan mimarTebaSi.

dima jaiani
is, rac qveyanaSi xdeboda, me amas verafrisdidebiT ver Se-

vurigdebodi, 37-iani wlebi rom yofiliyo, pirvels albaT me

damxvretdnen, magram aranaklebi iyo is, rac Cvens qveyanaSi

bolo cxra wlis ganmavlobaSi xdeboda. vicodi, cixeebSi rac

xdeboda, magram moulodneli iyo, rodesac es yvelaferi Cemi

TvaliT vixile ekranze, esaa tragedia CemTvis. Tumca, tragediebi

bevri iyo Cvens qveyanaSi.

”nacionaluri moZraoba”, prezidenti da misi ministrebi ise

iqceodnen, “me var da Cemi nabadio”, arada am axalgazrdas

biWebs ganaTleba amerikaSi, inglisSi, safrangeTSi hqondaT miRebuli.

budas uTqvams adamianisTvis, RmerTi Sen xaro, yofil xelisuflebas ki ubralo

adamianebi ar sWirdebodaT, mixeil saakaSvilisgan da giorgi baramiZisgan am

princips  ver  moiTxovdi,  magram adamianis ase Cawixvla, rasac yofili mTavroba

21-e saukuneSi akeTebda, yovelad warmoudgenelia, swored amitom viTxovT prezident

saakaSvilis gadadgomas.  

თქვენს სამსჯავროზე გამოგვაქვს ერთმანეთთან
დაკავშირებული დოკუმენტები ხელისუფლებისადმი
უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე

ეს არის პოლიტიკურ-სამართლებრივი დასაბუთება
ხალხის ლეგიტიმური უფლებისა, უნდობლობა გამოუცხადოს
უმაღლეს ხელისუფალს და იგი თანამდებობიდან გადააყენოს.

ვფიქრობთ, ხალხის მიერ პრეზიდენტის გადაყენების
უფლებამოსილების თავის თავზე აღება, ერთადერთი სწორი
და მშვიდობიანი გამოსავალია შექმნილ ვითარებაში,

როდესაც ამის მწვავე საჭიროების მიუხედავად (ხალხის
დაჟინებითი მოთხოვნის მიუხედავად), ხელისუფლება
უარზეა, თვითონ გადადგეს.

ამ დოკუმენტის დანიშნულებაა, პირველი _ ნათელი
გახადოს, რომ ხელისუფლების შეცვლა ხალხის, და მით
უმეტეს, ცალკეული პოლიტიკური ძალების უპასუხისმგებლო
ახირება კი არ არის, არამედ, ობიექტურად არსებული
უკიდურესი აუცილებლობა და, ამასთანავე სავსებით
გამართლებული, როგორც პოლიტიკურად, ასევე
ზნეობრივად და სამართლებრივად. მეორე _ ეს არის
ხალხის მიერ ცივილიზებული ფორმით საქვეყნო
გამოხატვა და დადასტურება თავისი შეუვალი ნებისა,

რომელიც ყველას _ გარეშესა თუ შინაურს _ „აიძულებს“,

სათანადო პატივი მიაგონ და ანგარიში გაუწიონ ქართველ
ხალხს, როგორც უძველესი კულტურის ერს.

ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ მიტინგებთან,

მანიფესტაციებთან და სხვა საპროტესტო აქციებთან ერთად,

ამგვარი დოკუმენტის არსებობა, რომელშიც ორგანულად
არის თავმოყრილი და სათანადოდ გაფორმებული
ხელისუფლების შეცვლის საფუძვლები, ხალხის ნება და
შესაბამისი გადაწყვეტილება, უთუოდ აუცილებელია; იგი
საზოგადოებრივ პროტესტს შემატებს შინაგან ძალას,

სოლიდურობასა და ღირსებას.

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის
პროცესი საქართველოში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას
იძენს იმ დიდი საერთაშორისო სიახლის ფონზე, რასაც
„ხალხის სასამართლო“, ანუ „ხალხი ასამართლებს
ხელისუფლებას“ _ წარმოადგენს და რომ მას სათავეში
უდგას ევროპაში აღიარებული სამართლის დოქტორი,

ბატონი მინდია უგრეხელიძე... პრეზიდენტისათვის
უნდობლობის გამოცხადების პროცესის დაწყება მით უფრო
მნიშვნელოვანია დღეს, როცა ხელისუფლება ხალხს და
ქვეყანას თავს ახვევს „ნაციონალურ“ კონსტიტუციას. 

ჩვენი სურვილია, წარმოდგენილ დოკუმენტებს გაეცნოს
საქართველოს ყველა მოქალაქე, ყველა პოლიტიკური და
საზოგადოებრივი გაერთიანება. მასში შეიძლება შეტანილი
იქნას ცვლილებები და დამატებები საერთო შეხედულებებით.

თუ გაზიარებული იქნება მოქმედების ასეთი გზა, ჩვენი
სურვილია, გარკვეული პერიოდის შემდგომ დაიწყოს

უნდობლობის პროცესი რეალურად, ანუ ხალხის მიერ თავისი
სამართლიანი ზრახვების საქვეყნო გაცხადება. 

სწორედ ამ მიზნით არის მოწვეული 22 სექტემბრის
წარმომადგენლობითი კონფერენცია საზოგადო
მოღვაწეების, პოლიტიკურ პარტიათა ლიდერებისა და
არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის მონაწილეობით. 

ჩვენ გულწრფელად და მომავლის დიდი იმედით
მივმართეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მიუხედავად
პოლიტიკურ შეხედულებათა სხვადასხვაობისა,

ერთმანეთისადმი დამოკიდებულებისა _ შევიკრიბოთ და
ერთად დავიწყოთ ის, რისი დაწყების აუცილებლობაზე
ცალ-ცალკე ყველანი ვსაუბრობთ! 

ჩვენ, ამ დოკუმენტების გამოქვეყნებით და კონფერენციის
მოწვევით ამოწურულად ვთვლით ჩვენს მისიას და ღრმად
გვწამს, რომ შემდგომი მოქმედების პროგრამას
დაამტკიცებს 22 სექტემბრის წარმომადგენლობითი
კონფერენცია. 

დაე, აღსრულდეს ხალხის ნება!

საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის _

პრეზიდენტისათვის უნდობლობის გამოცხადების

დამფუძნებელი კონფერენციის მოწვევის

საორგანიზაციო ჯგუფი. 

T a n a m e m a m u l e n o !

gia yaryaraSvili
Tavdacvis yofili ministri,

saqarTvelos veteranTa kavSiris

“saqarTvelos legionis” Tavmj-

domare:

saqarTvelos prezidentis mix-

eil saakaSvilis gadadgomis

moTxovnas sazogadoebis da im

adamianebis pativiscemis gamo

SevuerTdi, romelTa iniciativi-

Tac savsebiT logikuri moTxovna

gaCnda, Tumca Rrmad var darw-

munebuli, rom prezidenti arc

adre ar iTvaliswinebda xalxis

nebas da arc dRes gaiTaval-

iswinebs, amitom zedmeti komen-

tarisgan Tavs Sevikaveb. 



redaqciis  misamarTi :
Tbilisi, 

pekinis quCa #34

sareg. #

tel. 577 41 42 41

294 55 42

gazeT “erTsulovneba

sazogadoebis 

uflebebisaTvis”

vebgverdi _ WWW. ersaufle.ge
dabeWdilia

Sps “rei laiTi”-s stambaSi

mTavari redaqtori: roland jalaRania
saredaqcio sabWo: rezo CxeiZe, giga lorTqifaniZe, mixeil

andRulaZe, avTandil ioseliani, qeTi yvelaSvili,

ferdinand lorTqifaniZe,

teqnikuri redaqtori:  mixeil CodriSvili

gazeTis menejeri:  korneli andRulaZe

redaqcia xelmZRvanelobs 

Tavisufali presis principiT.

redaqcia pasuxs ar agebs avtorTa

mosazrebebze, faqtebisa da 

monacemebis sizusteze
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ხელისუფლების უპირველესი კონსტიტუციური
მოვალეობაა,  უზრუნველყოს ადამიანისათვის ბუნებით
ბოძებული სიცოცხლის, თავისუფლებისა და
საკუთრების უფლების დაცვა, შეუქმნას მოქალაქეებს
ადამიანური არსებობის პირობები. ხელისუფლება,
რომელიც ამას ვერ (ან არ) აკეთებს, საკუთარ თავს
აყენებს კონსტიტუციის გარეთ. ”ღირსების
ულტიმატუმში” ჩამოყალიბებული საკითხები  არის
უპირველესად მოსაგვარებელი, სასიცოცხლო
მნიშვნელობის მქონე და გადაუდებლად გადასაწყვეტი:

1. პენსია ;
მინიმალური ხელფასი;
ლტოლვილთა შემწეობა;
უმუშევართა შემწეობა;
სტიპენდია
გაუტოლდეს საარსებო მინიმუმს. საარსებო

მინიმუმი განისაზღვროს დამოუკიდებელ ექსპერტთა
მიერ მსოფლიოში მიღებული  პრინციპების
საფუძველზე ;

2. დადგინდეს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  და
სახელმწიფო დაწესებულებებში გასაცემი
მაქსიმალური  ხელფასი არ შეიძლება იყოს
მინიმალურზე (მათ შორის პენსიაზე) 20-ჯერ მეტი;

3. მოხდეს პოლიტპატიმრების უპირობო
განთავისუფლება;

4. სახელმწიფო ბიუჯეტის აუცილებელ
მოთხოვნებად განისაზღვროს:

განათლების და ჯანმრთელობის დაცვის
პრიორიტეტული დაფინანსება.

სტუდენტის მიერ სწავლისათვის გადასახდელი
თანხა არ უნდა აღემატებოდეს სწავლის ღირებულების
10%-ს.

უზრუნველყოფილი იქნას საბავშვო ბაღების

სრული სახელმწიფო დაფინანსება კონტინგენტის
ლიმიტირების გარეშე .

მოსახლეობის სრული და  საყოველთაო
სამედიცინო დაზღვევის უზრუნველყოფა.

სოფლის მეურნეობისთვის  საქართველოს
ბიუჯეტის მინიმუმ 10%- ის გამოყოფა.

მცირე ბიზნესისა და დასაქმების
პროგრამებისათვის საქართველოს ბიუჯეტის 10% –
ის გამოყოფა

5. აღიარებული იქნას საკუთრების
ხელშეუხებლობა. მოხდეს წართმეული ქონების
უპირობოდ დაბრუნება.

6. საზოგადოებრივი ტელევიზია  დაუბრუნდეს
საზოგადოებას, ტელეკომპანია ”იმედი” – მის ნამდვილ
მეპატრონეს.

7. ახალი კონსტიტუციის მიღებამდე შეჩერდეს
ქვეყნის ბუნებრივ   სიმდიდრეებზე ლიცენზიების
გაცემა  და სტრატეგიული ობიექტების პრივატიზაცია 

8. ყოველთვიურად გამოქვეყნდეს ყველა დონის
(სახელმწიფო,  მხარე, ქალაქი, რაიონი) ბიუჯეტში
შესული თანხების მოცულობა, წყაროები და სრული
ინფორმაცია მათი ხარჯვის შესახებ.

9. ექსპერტთა მონაწილეობით (პარიტეტულ
პრინციპებზე) შესწავლილი იქნას: პურზე, შაქარზე,
საერთოდ პირველადი მოხმარების საკვებ
პროდუქტებზე,   სამედიცინო მომსახურებაზე,
მედიკამენტებზე, ტრანსპორტზე, სატელეფონო
მომსახურებაზე, საწვავზე, გაზზე, ელექტროენერგიაზე
დაწესებული ფასების საფუძვლიანობა. (ზედაპირული
ანალიზითაც ჩანს, რომ ზრდა ხელოვნურია და
შეიძლება ფასების განახევრება).

10. გაანალიზდეს (ოპოზიციის მონაწილეობით)
კომერციულ ბანკებსა და მოსახლეობას შორის

წარმოქმნილი პრობლემები და მოხდეს მათი
დარეგულირება სხვა ქვეყნების გამოცდილების
გათვალისწინებით.

11. გაანალიზდეს საბანკო სესხების არსებული
საკრედიტო განაკვეთები, ზრდის რეალური
ფაქტორები. სახელმწიფომ ევროპული გამოცდილებით
უზრუნველყოს იაფი კრედიტის პრობლემის
გადაწყვეტა.

12. გამოქვეყნდეს ყოფილი პრემიერ მინისტრის
ზურაბ ჟვანიას სიკვდილის გამოძიების შედეგები.

13. შეიქმნას (პარიტეტულ პრინციპებზე)
გახმაურებულ “ქუჩის  მკვლელობათა” საქმეების
შემსწავლელი საზოგადოებრივი კომისია.

14. თანამდებობიდან იქნეს გადაყენებული და
მიცემული პასუხისგებაში ყველა ის თანამდებობის
პირი, რომელიც  დაკავშირებულია ქუჩის
მკვლელობებთან.

15. თანამდებობიდან იქნას გადაყენებული ყველა
ის პირი, რომლიც მონაწილეობდა ეკლესიების
ნგრევასა და მრევლის დარბევაში(მიუხედავად მათი
კონფესიური კუთვნილებისა).

16. გაიხსნას და საჯარო გახდეს 2003 წლის
შემდგომ დაფუძნებული სახელისუფლებო ფონდები,
მათ შორის: პრეზიდენტისა, პრემიერ-მინისტრისა,
მინისტრებისა, გუბერნატორებისა, მერებისა და
გამგებლებისა.

17. ახალი კონსტიტუციის მიღებამდე შეჩერებული
იქნას 2004 წლის დასაწყისში მიღებული
საკონსტიტუციო ცვლილებების მოქმედება.

18. გამოქვეყნდეს სუკ-ის აგენტების სიები.
19. საქართველოს ყველა ქალაქისა და რაიონის

მიხედვით გამოქვეყნდეს სიები იმ ობიექტებისა,
რომელთა კეთილმწყობისათვის დაიხარჯა 50 000

ლარზე მეტი (უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში).
20. გამოქვეყნდეს, როგორც მთელი ქვეყნის, ასევე

ქალაქებისა და რაიონების მიხედვით სახელმწიფო
მოხელეებზე გაცემული ხელფასების, პრემიებისა და
სამივლინებო თანხების მოცულობა (უკანასკნელი
ხუთი წლის განმავლობაში).

21. გამოქვეყნდეს სახელმწიფო დაწესებულებების
შეკეთების, კეთილმოწყობის, სატელეფონო,
სატრანსპორტო მომსახურების თანხების
მოცულობები უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში.

22. გამოქვეყნდეს 1992 წლიდან მიღებული
უცხოური დახმარებების ჩამონათვალი და ინფორმაცია
მათი ხარჯვის შესახებ.

23. გაანალიზდეს მეწარმეთა – იურიდიული და
ფიზიკურ პირთა მიერ სასამართლო ორგანოებში
შეტანილ სარჩელებზე გამოტანილი განაჩენები და
შედეგები გამოქვეყნდეს პრესაში.

24. ხელისუფლების, ოპოზიციის, პოლიტიკური
ძალების, არასამთავრობო სექტორის, მედიის,
საზოგადოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით
შეიქმნას კომისია, რომელიც მოაწყობს შეხვედრებს
უცხოეთში წასულ საქართველოს მოქალაქეებთან მათი
უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესწავლის მიზნით
და შესაბამისი ქვეყნების ხელისუფლებებთან კავშირში
იბრძოლებს მათთვის მინიმუმ იმავე პირობების
შექმნისთვის, როგორიც ჩვენს ქვეყანაში აქვთ ამ
ქვეყნების მოქალაქეებს.

25. პრეზიდენტმა შეასრულოს მისი წინასაარჩევნო
დაპირება პენსიების სტაჟისა და დამსახურების
მიხედვით განსაზღვრის თაობაზე და აღადგინოს ყველა
ის შეღავათი, რომლებიც გაპრეზიდენტების შემდგომ
გააუქმა და ამის თაობაზე არ ჰქონია გამოცხადებული
წინასაარჩევნო პერიოდში.

Rirsebis ultimatumi

nacionaluri vandalizmi

dideba ufals, romelmac momca mxneoba, Zala da Tmena Wirisa. me var amayi Svili Cemi qveynisa – saqarTvelosi.

Semcdaria yvela, vinc Cemi Rirsebis Selaxvas Zeglebis ngreviT fiqrobs. maT isic ar ician, rom amiT me ki ara,

saqarTvelos mtroben.

xelisuflebam memoriali daangria. xelisuflebam Caidina gaugonari boroteba. xelisuflebam dauSva Secdoma, radgan

warmoCinda misi sibece da qvis xanis azrovneba.

maT arc ki ician, ra daamtvries. maT arc ki ician am Zegls – memorials ra mxatvruli Sefaseba aqvs da ra rezonansi.

maT arc ki ician, rom sakuTar Svilebs Zaladoba da sisastike STaagones.
merab berZeniSvili 

2009 wlis dekemberi

avtori: 

prezidenti

mixeil

saakaSvili

arqiteqtori

“saqfeTqmrewvi”

2009 wlis 

19 dekemberi

momavals sisxlian nangrevebze ar aSeneben...

ანუ რა არ გადაწყვიტა მიხეილ სააკაშვილმა


