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„თეთრები“ 
ვიწყებთ მეცნიერებით და 

ვიმარჯვებთ თქვენთან ერთად!

1

თავისუფლება სიმართლეშია. პარტიები, ტელევი-
ზიები, ქვეყნის გარედან დაფინანსებული არასამთა-
ვრობო ორგანიზაციები სიყალბეში გვაცხოვრებენ. 
ყველა მართალია, ირგვლივ  - უსამართლობაა, პო-
ლიტიკური მაფია მძვინვარებს. დღეს, არა პარტიებს, 
არამედ ზნეობრივ ინტელექტუალებსა და ტექნოკრა-
ტებს შეუძლიათ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. 

„თეთრების“ საარჩევნო სია არ არის პოლიტიკური 
სია; ეს არც პოლიტიკოსთა სიაა;  ეს არის პროფესიო-
ნალთა სია;  ეს არის პიროვნებათა სია;  ეს არის ხალხის 
განწყობით მცხოვრებ ადამიანთა სია; ეს არის სუფთა 
ხელების მქონე და  მოაზროვნე ადამიანთა სია. 

ჩვენ თქვენთან ერთად გავიმარჯვებთ საქართველოსთვის!

თემურ შაშიაშვილი

saqarTvelo -  
upirveles  yovlisa!



• ამირან აფციაური  -  ფიზიკოსი, 
მეც. დოქტორი   514010171

• რამაზ გახოკიძე  - ბიოქიმიკოსი, 
მეც. დოქტორი  551571719

• რეზო ბალანჩივაძე - 
ფილოსოფოსი, მეცნ. დოქტორი 
599904004

• დიმიტრი გოშხეთელიანი - მეცნ. 
დოქტორი 599231932

• ჯუმბერ ბოლღაშვილი - ექიმი 
მეც. დოქტორი  577008700

• სერგო კრავეიშვილი - ინჟინერი  
551304414

• რამაზ ნამიჭეიშვილი - 
ეკონომისტი, მეც. დოქტორი  
576706556 

• ლევან ოდიშარია - ფსიქოლოგი, 
მეც. დოქტორი  597747436

• იოსებ სიმონიშვილი - 
ჟურნალისტი  577950301

• თემურ შაშიაშვილი - 
პოლიტიკოსი  597570419 

• ვახში ჟვანია - კიბერნეტიკოსი, 
მეც. დოქტორი  579137345

• დავით ჩხენკელი - ინჟინერ-
ტექნოლოგი,  579137345

• ზურაბ ხასია - პოლიტიკოსი 
599505555 

• თენგიზ  ჭავჭანიძე - გეოლოგი, 
მეც. მაგისტრი ევროპის ჩემპიონი 
კარატეში  555120402

ჩვენ მოვდივართ
ეროვნული თანხმობის იდეითა და ქვეყნის განვითარების 

მეცნიერთა მიერ შემუშავებული კონცეფციით - „გზა ცივილიზე-
ბული სახელმწიფოსკენ“. პროგრამული დოკუმენტით - „ახალი 
განზომილება - რა შევცვალოთ, რომ გადავრჩეთ“. ერთგული 
ვართ დიდ მამულიშვილთა მიერ ხელმოწერილი მოქმედების 
მანიფესტისა - „ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანე-
ბული სახელმწიფო“.  ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყნის ბატონ -პატრონი 
ხალხია და არა - ხელისუფლება... ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ხე-
ლისუფლების უმთავრესი ფუნქციაა ქვეყანაში კონკურენტული 
გარემოს შექმნა და ადამიანის ბუნებითი უფლებების დაცვა. 
ჩვენ დღევანდელ დღეს ქართველი ხალხის, საქართველოს 
მოსახლეობის უპირველეს მისიად მივიჩნევთ ქვეყნის განთავი-
სუფლებას გარედან მართული და დაფინანსებული სოროსულ -
მასონური პოლიტიკური ძალებისა და პოლიტიკოსებისაგან.

ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებო-
დეს. ქართული, მხოლოდ ქართული გზა! ქვეყნის გადარჩენის 
სხვა გზა არარსებობს! ქვეყნის გარეთ უნდა ვეძებოთ მეგო-
ბრები და არა - პატრონები!

საქართველო მდიდარი ქვეყანაა და სირცხვილია, ამ ქვე-
ყანაში ღარიბად ვცხოვრობდეთ. ჩვენი პროგრამები სწორედ 
ამ მიზანს ემსახურება. ეს პროგრამები შეგიძლიათ იხილოთ 
ინტერნეტ სივრცეში: www.tetrebi.org; ფეისბუქის პრო-
ფილი მოძრაობა „თეთრები“; ფეისბუქის პროფილი „გზა ცი-
ვილიზებული სახელმწიფოსკენ“; თეიმურაზ შაშიაშვილის ფე-
ისბუქის გვერდი. გიდასტურებთ პატივისცემას და მზად ვართ 
შეხვედრებისა და კონკრეტული საუბრებისათვის. 

P.S. ჩვენ გვიწყობენ საინფორმაციო ბლოკადას, ვართ იმ ორ-
სამ პარტიას შორის, რომელთაც არ აფინანსებენ სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან. ერთადერთი ტელევიზია, რომელთანაც შევძელით 
ხელშეკრულების გაფორმება, არის „ქართული TV“, რომელიც შე-
გიძლიათ ნახოთ: სილქნეტი-259; მაგთიკომი; ახალი ქსელები; სა-
ტელიტური მაუწყებლობა - AZERSAT 46 გრადუსი, სიხშირე 11095, 
სიმბოლურობის სიჩქარე   30000, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური.
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