
„თეთრები“ 
ვიწყებთ მეცნიერებით და ვიმარჯვებთ თქვენთან ერთად!

იამაყებს ვინც შემოხაზავს - ყველანი პირველები გავხდებით

თავისუფლება სიმართლეშია. პარტიები, ტელევიზიები, ქვეყნის გარედან 
დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები სიყალბეში გვაცხოვრე-
ბენ. ყველა თითქოს მართალია, ირგვლივ კი უსამართლობაა; პოლიტიკური 
მაფია მძვინვარებს. დღეს, არა პარტიებს, არამედ ზნეობრივ ინტელექტუალე-
ბსა და ტექნოკრატებს შეუძლიათ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. 

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

შემოხაზეთ საარჩევნო ბიულეტენის #1 და ერთად გავხდეთ პირველი და პირველები!

თეიმურაზ შაშიაშვილი

saqarTvelo - upirveles yovlisa!

მომავალი აქვს და ბედნიერია ქვეყანა, სადაც ამომრჩეველი 
სინდისის კარნახით აძლევს ხმას და სამშობლოსთან 

არაფერი ეშლება

ხალხი და ამომრჩეველი ჩვენ ვერ გვიხილავს მთავარ ტელევიზიებში, 
ვერც ბანერებზე, ვერც კედლებზე, ხეებსა და ბოძებზე გამოკრულ პლა-
კატებზე. ჩვენ, პრაქტიკულად, არც ერთ ქალაქსა და რაიონში არ გვაქვს 
შტაბები და ოფისები. 

ჩვენი შტაბი იქნება, ყოველი სახლი, საზოგადოებრივი თავშეყრის ყო-
ველი ადგილი (პარკი, ბაღი, ბირჟა – ქალაქის უბნებში, თუ სოფლის ცენ-
ტრებში, ბაზარი, მაღაზია, საპარიკმახერო, ფეხსაცმელის შეკეთების ჯი-
ხური), სადაც გონებით და საქმიანად განიხილავენ პარტიათა პროგრამებს.

ჩვენ გვიწყობენ საინფორმაციო ბლოკადას, ვართ იმ ორ-სამ პარტიას 
შორის, რომელთაც არ აფინანსებენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ერთა-
დერთი ტელევიზია, რომელთანაც შევძელით ხელშეკრულების გაფო-
რმება, არის „ქართული TV“, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ: სილქნეტი-259; 
მაგთიკომი; ახალი ქსელები; სატელიტური მაუწყებლობა - AZERSAT 46 
გრადუსი, სიხშირე 11095, სიმბოლურობის სიჩქარე 30000, პოლარიზაცია 
ჰორიზონტალური.

ჩვენ პრინციპულად ვემიჯნებით:
1. საარჩევნო კამპანიას, როგორც ბიზნესს, როცა ე.წ. საარჩევნო შტა-

ბები, რეალურად ფულის კეთების ცენტრებია, პირდაპირ ვთქვათ, ბიზ-
ნეს-ჯგუფებია, სადაც მთავარი ფულია და არა ზნეობა, მორალი, ქვეყნის 
ინტერესი...

2. ინტელიგენციის დამონებას პოლიტიკოსების მიერ , როცა ყველა-
ფერი ხათრით და ფულის ძალით კეთდება..

3. ეკლესიისა და საერთოდ სამღვდელოების ჩართვას საარჩევნო პრო-
ცესში. - პატრიარქთან გადაღებული სურათებით პოზიორობას საარჩევნო 
გვერდებსა და პროსპექტებზე...

ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული და ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამას იზი-
არებს ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანი:

1. რაც მეტი ფული დაიხარჯება არჩევნების დროს, მით მეტი კორუფ-
ცია იქნება და მით უარესად ვიცხოვრებთ არჩევნების შემდგომ;

2. უბედურებაა ხმის გამყიდველიც და მყიდველიც: პირველი - თავისი 
შვილების მომავალს ყიდის, მეორე - სამშობლოს!

3. ისტორიულად დადასტურებულია, რომ ცუდ ხელისუფლებებს ის 
ადამიანები ირჩევენ, რომლებიც არჩევნებზე არ მიდიან ან ხმას ყიდიან.

რაც მეტი ამომრჩეველი წაიკითხავს საფუძვლიანად ჩვენს პროგრამულ 
განაცხადს, დარწმუნებული ვართ, მით მეტი შემოხაზავს საარჩევნო ბიუ-
ლეტენში N1, მით მეტად გავხდებით პირველი და პირველები! 

ჩვენ გამარჯვებაში შევერთდებით!
ამ აზრებითა და დაპირებებით შემოვდივართ თქვენ ოჯახში. 

სიკეთე თქვენთან, ძლიერება და გამარჯვება ჩვენ სამშობლოს!

მეცნიერთა ჯგუფის პოზიცია:
პარტია „თეთრებისა“ და თეიმურაზ შაშიაშვილის 

უპირატესობები სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებთან შედარებით

1. კარგად იცნობენ რეალურ ცხოვრებას;
2.  იციან გარდამავალი პერიოდის თავისებურებები;
3. იციან სუბიექტური მიზეზები, რომლებმაც დღევანდელობა განაპი-

რობეს;
4. იცნობენ კადრებს, მათ შორის იმათაც, ვინც ხელი შეუწყო ქვეყნის გა-

ნვითარების შეფერხებას, იცნობენ მათაც, ვინც დილეტანტიზმითა, უპასუ-
ხისმგებლობით დღესაც აფერხებს ქვეყნის წინსვლას;

5. სწორად აქვთ გააზრებული წარსულის, დღევანდელობისა და მო-
მავლის ერთ მთლიანობის სისტემად ჩამოყალიბების სტრატეგია (ამ თემას 
ყველა გაურბის. მიზეზი - არ იციან, რას ნიშნავს, ან ეწინააღმდეგებიან გარე-
დან მიღებულ დირექტივებს);

6. აქვთ გამორჩეული ხედვა (უნარი) მრავალი პრობლემიდან ამოირ-
ჩიონ ცენტრალური (ჯაჭვში ის რგოლი, რომლის ამოწევით ჯაჭვის ამოწევა 
ხდება). თანამედროვე პირობებში ეს განსაკუთრებული ნიჭია. სამწუხაროდ, 
იგი სხვებს არა აქვთ. ეს უპირატესობა რეალიზაციას მოითხოვს.

7. კარგად იციან ხელისუფლების „ხილული“ და უხილავი“ ფუნქციები. 
ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი პარტია „თეთრები“ დღეს ერის იდენტობის სა-

ხეა, მისი მრავალმხრივობა (ნიჭი, ცოდნა, გამოცდილება, ადამიანური ღირსე-
ბები, პირველ რიგში წესიერება (ფართო გაგებით), მითუმეტეს ერის ინტერე-
სებისადმი დამოკიდებულებაში), კომუნიკაციების უნარი, სუფთა წარსული, 
რომლითაც მისი შედარება სხვებთან უხერხულიცაა, მისდამი მოსახლეობის 
ნდობა (იგი პრაქტიკულად შემოწმებულია), აძლევს მას დიდ უპირატესობას 
კონკურენტებთან შედარებით. ყურადსაღებია საქართველოს რეგიონულ 
თავისებურებების სიღრმისეული ცოდნის ფაქტორიც.

11. მსოფლიო გამოცდილება ადასტურებს, რომ უმაღლეს საკანონ-
მდებლო ორგანოში ირჩევენ ძირითადად ინტელექტუალური, ეკონომიკური 
(ტექნოკრატიული), პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებს... ფილოსო-
ფოსებს, სოციოლოგებს, იურისტებს, ეკონომისტებს, ფსიქოლოგებს... ადა-
მიანებს, რომელთაც აქვთ ცხოვრებისეული გამოცდილება- სოფელიც იციან, 
ქალაქიც, წარმოებაც... იციან ქვეყნის ძირითადი პროფესიების ადამიანების 
ფსიქოლოგია. ყველაფერ ამასთან ერთად, პარტიული სიის პირველ ნომერს, 
თემურ შაშიაშვილს აქვს გუბერნატორობისა და ქალაქის მერობის გამოცდი-
ლება. მისი ხელმოწერა არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე. 

დასკვნის სახით
• გვწამს და გვჯერა: ამ მიწის, ამ წყლის, ამ ჰაერის, ამ სითბოს, ამ ბუ-

ნებრივი და ადამიანური რესურსების, გეოგრაფიული და ინტელექტუალური 
პოტენციალის ქვეყანაში ასე არ უნდა ვცხოვრობდეთ!

• მომავალი აქვს ქვეყანას, სადაც მართვის სადავეები ხელში აქვთ აღე-
ბული ეროვნული ღირსების მქონე ინტელექტუალური ელიტის წარმომა-
დგენლებს, სადაც მასწავლებელს, მეცნიერს, ხელოვანს, ექიმს და მეწარმეს 
აქვს მხარდაჭერა, სადაც მადლიერებაა უფროსი თაობების მიმართ, სადაც 
დაცულია შრომისუუნარო, სადაც დაფასებულია ჯარისკაცი და წესრიგის 
დამცველი, სადაც განათლებაა უპირველესი პრიორიტეტი, სადაც არის ნი-
ჭის ძალაუფლება და ყველას აქვს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზა-
ციის საშუალება, სადაც დაცულია ყოველი მოქალაქის სწავლისა და განვი-
თარების უფლება. მთავარი და განსაკუთრებული, სადაც ხელისუფლებას 
ყოველივე ეს გაცნობიერებული აქვს და იცის, რომ იგი ხალხის მსახურია და 
არა უფროსი!

• ქართული, მხოლოდ ქართული გზა - ქვეყნის გადარჩენის სხვა გზა 
არ არსებობს! ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს! 
„ქართული“ არასდროს ნიშნავდა კარჩაკეტილობას. ყოველთვის იყო ნაზი-
არები ზოგადკაცობრიულთან. ქართული ნიშნავს ერთობას აფხაზებთან და 
ოსებთან, საქართველოში მცხოვრები ყველა ერისა და ეროვნების წარმომა-
დგენლებთან. ყალბი და ანტიქართულია ქვეყნის გარეთ ყურება და მხსნელის 
ძებნა. ქვეყნის გარეთ მხოლოდ მეგობრები უნდა ვეძებოთ და არა - პატრო-
ნები! დავიხსნათ თავი გარედან მართული პარტიებისა და პოლიტიკოსების-
გან, ავირჩიოთ განათლებულ და ზნეობრივ ადამიანთა ხელისუფლება! ამის 
გაკეთება ღირსებით სავსე ამომრჩევლებს შეუძლიათ.

----------------------------------------------------------------------------------------------
დაფიქრებისთვის:

• „დავეხმაროთ ძლიერებსა და ნიჭიერებს, უნიჭოები და ქვემძრომები თვი-
თონაც გაიკვლევენ გზას!“  - ნაპოლეონი

• „ხალხი, რომელიც ხმას აძლევს ქურდებს, თაღლითებსა და მოღალატეებს, 
მსხვერპლი კი არა თანამონაწილეა!“  - ჯორჯ ორუელი

• „გლახები და მონები იმიტომ კი არ ვართ, რომ ღატაკნი ვართ, არამედ ღატაკნი 
მიტომ ვართ, რომ გლახები და მონები გახლავართ!“ -  დიმიტრი უზნაძე

ქვეყნის მისია, ეროვნული მიზანი და ნაციონალური იდეა

• ჩვენი ქვეყნის მისია - ვიყოთ ქრისტიანობის დასაყრდენი სამხრეთ კავკასიაში და 
ქრისტიანული ფასეულობებითა და ცხოვრების წესით მისაბაძი მთელი ქრისატი-
ანული სამყაროსთვის. ეს ნიშნავს ტოლერანტულ განწყობას ყველა ტრადიცი-
ული რელიგიისადმი. ჩვენი ისტორიული წარსული გვარწმუნებს, რომ ამის ძალაც 
შეგვწევს და მორალური უფლებაც გვაქვს.

• ეროვნული მიზანი - ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, საზღვრების 
განმტკიცება და მისი დაცვა!

• ნაციონალური იდეა - ადგილის დამკვიდრება ცივილიზებულ სამყაროში.
• გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. საქართველოს შეუძლია 

გახდეს არა პაექრობის. არამედ თანამშრომლობის ტერიტორია, ყველამ, ვისთვი-
საც მისაღებია ქვეყნის მისია და ეროვნული მიზნები, უნდა იცოდეს, რომ მათ-
თვისაც ხელმისაწვდომი გახდება ჩვენი ქვეყანა. უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ამ 
ქვეყანაში ყველას ჰქონდეს თავისი კონკრეტული ინტერესი, რაც სრულ თავსე-
ბადობაში იქნება ქართულ ინტერესთან. თუნდაც, ყველას ჰქონდეს რაღაც და-
საკარგი. ასე ჩნდება ქვეყნის მოფრთხილების და მოვლის სურვილი. ვფიქრობთ, 
ამაშია გარანტია ქვეყნის ჭეშმარიტი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლი-
ანობისა. თუ ამის საფუძველი გახდება საუკეთესო განათლების სისტემა, გამა-
რთული საინვესტიციო და საფინანსო პოლიტიკა, არაკრიმინოგენური გარემო 
და ეკოლოგიური კეთილდღეობა, ქართველი ერის ისტორიული ტოლერანტობის 
ფონზე ქვეყანას გაუჩნდება შეუქცევადი განვითარების შანსი. 

ჩვენ ყველაფერში სწორი დიაგნოზი გვჭირდება

ქვეყანაში უამრავი და უმძიმესი პრობლემა დაგროვდა საბანკო სისტემიდან და-
წყებული, უმუშევრობით და სიღატაკით დამთავრებული. ყველა პრობლემის სათავე 
ხელისუფლებაა, მისი მართვის სტილია. ეს ზოგჯერ არ ვიცით და ვებრძვით შედეგს 
და არა - მიზეზს. ხელისუფლებასაც ეს აწყობს... მკვიდრდება დამანგრეველი სისტემა, 
ყველა ყველას წინააღმდეგ. არც ბანკირებს უნდა ვებრძოლოთ, თუმცა მათ ბევრი 
ნაკლი აქვთ, არც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსულ უცხოელებს უნდა გამოვუცხადოთ ომი. 
პრობლემათა სათავე ხელისუფლებაა - მათ მიერ მიღებული კანონები და გადაწყვე-
ტილებებია. 

აფხაზებმა და ოსებმა ძალიან დამაფიქრებელი რამ გვითხრეს: „ჩვენ ომმა იმდე-
ნად არ დაგვაცილა, რამდენადაც თქვენ მიერ ომის შემდგომ მიღებულმა კანონებმაო, 
თქვენ მიწებს ყიდით - ჩვენ ამას არ დავუშვებთ... თქვენ მიღებული კანონებით დაა-
სუსტეთ ეკლესია - ჩვენ ამას არ დავუშვებთ... თქვენ მიღებული კანონებით უარყავით 
თქვენი და ჩვენი საერთო ტრადიციები ოჯახთან და ბევრ სხვა რამესთან დაკავშირე-
ბით - ჩვენ ამას არ დავუშვებთ... სწორად გვირჩიეს ჩვენსკენ გადმოდგმული პირველი 
ნაბიჯი სწორედ ამ კანონებისა და გადაწყეტილებების შეცვლა იქნებაო. 

პარტია „თეთრები სწორედ ამას მივიჩნევთ ერთ-ერთ უპირველეს საკითხად, 
რამეთუ იგივეა ქართველი ხალხის განწყობაც და კარგია, რომ ჩვენმა ძმებმა და მე-
გობრებმა უფრო ქართული პოზიცია დაიჭირეს, ვიდრე იმ პარლამენტარებმა, რომ-
ლებმაც ამ დამანგრეველი კანონების მიღებას დაუჭირეს მხარი.

დაფიქრებისთვის:
• 11 წლის წინ, ხარება დღეს დაფუძნებულმა პარტიამ, მთავარანგელოზობა დღეს  

პირველი ნომერი მოვიპოვეთ და საერთოდ, პირველად ვიღებთ არჩევნებში მონა-
წილეობას.

• ხალხის უდიდესი ნაწილი დეპრესიასა და სიღარიბეში ცხოვრობს და იმ დონემდეა 
გაბრაზებული, რომ ამ არჩევნების შედეგებმა შეიძლება ქუჩაში გამოიყვანოს და 
ეს უკვე არ იქნება „პოლიტიკური ქუჩა“, არამედ ეს იქნება „სოციალური ქუჩა“. 

• ყოველ დროში, სახელმწიფო კაცები, ერის მამა - დიდი ილია ფიქრობდნენ ისეთ 
საქართველოზე, სადაც ქვეყანას მართავს დემოკრატიულად არჩეული ხელი-
სუფლება – ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება – საზოგადოებას მართავს 
ინტელექტი და ზნეობა. სწორედ ეს არის ეროვნულ- სახელმწიფოებრივი და მეც-
ნიერული აზროვნების  შერწყმა, რომლის საფუძვლები ჯერ კიდევ ათი საუკუნის 
წინ შექმნა დავით აღმაშენებელმა გელათის აკადემიის დაარსებით. 

• ჩვენ შევთავაზეთ პოლიტიკურ პარტიებს შეგვექმნა ეროვნული თანხმობის პარ-
ლამენტი, გარკვეული პერიოდით პარტიებს გაგვეწია გვერდზე და გვეთანამ-
შრომლა პოლიტიკურ პარტიათა ასამბლეაში, რომ პარლამენტში შესვლამდე 
გვეფიქრა ხალხის ინტერესების გამომხატველ კონსტიტუციაზე, კანონზე ოპო-
ზიციის შესახებ, კანონზე სახელმწიფო მმართველობის შესახებ, კანონზე ადგი-
ლობრივი მმართველობის შესახებ, საერთოდ ადგილობრივი მმართველობის 
უფლებების თაობაზე.  ჩვენი წინადადებები ყრუ კედელს დაეჯახა. 

ჩვენ - „თეთრები“ ვართ ის გუნდი 

• რომლის თითოეული წევრიც: მხარს უჭერს დეპუტატის გამოწვევას,   უარს 
ამბობს დეპუტატის იმუნიტეტზე, ყოველგვარ პრივილეგიებზე, პარტიების 
ბიუჯეტიდან,  გაცნობიერებული აქვს, რომ ცხოვრობდეს ხალხის ცხოვრებით, 
ცხოვრობდეს ისე, როგორც ხალხი ცხოვრობს და პარლამენტიდან, თანამდე-
ბობიდან მიდიოდეს იმავე ქონებით, რაც გააჩნდა იქ მისვლის დროს.

• რომელიც გაამკაცრებს ბრძოლას სეპარატიზმის წინააღმდეგ, გაემიჯნება ყო-
ველგვარ გადაწყვეტილებას, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად, ხელს უწყობს 
ნარკომანიის ლეგალიზებას, უშვებს საქართველოს მოქალაქეების მონაწილე-
ობას სათამაშო ბიზნესში.

• რომელიც კატეგორიულია ყველა იმ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ ბრძო-
ლაში, რომელიც უშვებს საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატური პირობების შე-
ცვლას, იქნება ეს ჰესების უკონტროლო მშენებლობა, თუ ბუნებაზე ზემოქმე-
დების სხვა საშუალებები. 

• რომელიც უმძიმეს ბრძოლას გამოუცხადებს დღევანდელ ველურ საბანკო 
სისტემას. ხელს უწყობს რეალური სამეწარმეო სექტორის განვითარებას  და 
აქვს პროგრამა დემოკრატიის უმთავრესი საყრდენის, საშუალო ფენის სწრაფი 
შექმნის, რომლის საინვესტიციო პოლიტიკა უნდა ემსახურებოდეს ქართული 
სახელმწიფოს ინტერესებს.

• რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნის რეალური 
პროგრამა, პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროა რეფორმირე-
ბის, ერთიანი საგამოძიებო სისტემის ჩამოყალიბების პროგრამა. 

• რომელიც დაიცავს ხალხს საყოველთაო სავალდებულო  ვაქცინაციისა და ჩი-
პიზაციისგან... 

• რომელიც მიუღებლად თვლის გენმოდიფიცირებული პროდუქტების მოხმა-
რებას, პესტიციდების გამოყენებას სოფლის მეურნეობაში.

• რომლისთვისაც ადამიანი მიზანია და არა საშუალება... 

გათვალისწინებით დავნერგავთ;
•	 ყოველწლიურად წარვსდგებით ქვეყნის წინაშე სპეციფიური ეროვნული 

მოხსენებით (ე.წ. „თეთრი წიგნი“). მასში მოცემული იქნება მოსახლეობის ჯანმრ-
თელობის სტატუსის ანალიზი, სადაც ერთის მხრივ, ხაზგასმული იქნება ადამი-
ანის, როგორც ქვეყნის ძირითადი რესურსის (ცოდნის, პროფესიული ჩვევების, 
გამოცდილების, შემოქმედებითი უნარის მატარებლის) და მეორეს მხრივ, ჯანმრ-
თელობის დაცვის ინტერსექტორალური პრობლემები (გარემო, კვების უსაფრ-
თხოება, თამბაქოს, ალკოჰოლის, ფსიქოაქტივობის საშუალებების მოხმარება...);

კონკრეტული მიმართულებების ხელშეკრულებები:
•	ხელშეკრულება ოჯახთან: ოჯახში, სადაც არის 6 წლამდე   და 70 წელს გადაცი-

ლებული წევრი, ოჯახის დიასახლისს ენიჭება დასაქმებულის სტატუსი და ენიშ-
ნება ხელფასი. ამავე დროს, იმ რეგიონებში, სადაც დემოგრაფიული სიტუაცია 
მწვავეა , ასეთ ოჯახებში ოჯახის ამ  წევრებს ენიჭებათ მარჩენალის სტატუსი.

•	ხელშეკრულება პენსიონერებთან: ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში  6 თვის გა-
ნმავლობაში ყველა პენსიონერს  საპენსიო ბარათის მეშვეობით  ექნება საშუა-
ლება მიიღოს საქართველოში დამზადებული 300 ლარის ნებისმიერი პროდუქტი 
ყოველთვიურად. 

•	ხელშეკრულება სტუდენტებთან : უქმდება მისაღები გამოცდები. აშშ-ის გამოც-
დილების შესაბამისად, უმაღლესში მიღება ხდება საშუალო სკოლების ატეტა-
ტების კონკურსის მიხედვით. უმაღლესში სწავლებას აფინანსებს სახელმწიფო. 
თუ სწავლის დამთავრების შემდგომ სტუდენტი დაიწყებს მუშაობას სპეციალო-
ბით და მისი ხელფასი საარსებო კალათის განსაზღვრული პროდუქტების ფასზე 
10^%-ით მეტი იქნება, სტუდენტი ყოველთვიურად ურიცხავს თავისი ხელფასის 
10%-ს ვიდრე არ დაიფარება სტუდენტის სწავლებისათვის სახელმწიფოს მიერ 
გაღებული თანხა.

•	ხელშეკრულება  პედაგოგებთან: განათლების პრიორიტეტულობიდან გამო-
მდინარე, ჩამოყალიბდება მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების საე-
რთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სისტემა. სკოლების დაფინანსების 
განსაზღვრა მოხდება მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე და იმ კოე-
ფიციენტებით, როგორადაც ამ სკოლის კურსდამთავრებულები გაუძლებენ 
უმაღლესი სასწავლებლის სწავლების კონკურენტულ გარემოს. მასწავლებლის 
მინიმალური ხელფასი უნდა განისაზღვროს საარსებო კალათის ღირებულებაზე 
20%-ით მეტი. 

•	ხელშეკრულება მეწარმეებთან: კონკურენტული გარემო იქნება იმის გარანტი, 
რომ მეწარმეს არ დასჭირდება ხელისუფლების კეთილგანწყობის „ყიდვა“. შემო-
ღებული იქნება მეწარმეთა დაცვის ის სისტემა, რომელიც დღეს წარმატებულად 
მოქმედებს ბალტიისპირეთის  ქვეყნებში. სამამულო ბაზრის დაცვის მიზნით შე-
იცვლება  საბაჟო- საგადასახადო სისტემა. ის, რაც ქვეყანაში ჭარბად გვაქვს და 
ვინმეს გააქვს ქვეყნის გარეთ, გადასახადი ნულთან მიახლოებული იქნება, რაც 
არ გვაქვს და ვინმეს გააქვს - გადასახადი იქნება მძიმე, რაც ჭარბად გვაქვს და 
მისი ანალოგი ვინმეს გარედან შემოაქვს - გადასახადი იქნება გაზრდილი, ხოლო 
რაც არ გვაქვს და ვინმეს შემოაქვს - გადასახადი ნულისკენ იქნება.  მაღალი 
ტექნოლოგიების შემოტანა იქნება დაუბეგრავი. ჩვენ ვიქნებით ორიენტირე-
ბული არა ინვესტიციებზე, არამედ დაბალსაკრედიტო სისტემაზე ისე, როგორც 
ეს არის აშშ-ში. გაუქმდება დღგ - ს გადასახადი და აშშ-ის მსგავსად შემღებული 
იქნება ვაჭრობის მოსაკრებელი. საერთოდ, სამეწარმეო სფერო აშშ-ს გამოცდი-
ლების შესაბამისად იქნება წახალისებული.

•	ხელშეკრულება ახალგაზრდობასთან : 18 წლიდან 33 წლამდე ყველა ახალგა-
ზრდას 7-10 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად დაერიცხება მინიმუმ, 500 
ლარი, რომლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ აქციების შეძენისა და 
სამეწარმეო საქმიანობისთვის. მსოფლიოს წარმატებული ქვეყნების გამოცდი-
ლების შესაბამისად, მოხდება  იმ სამწეარმეო სუბიექტების წახალისება, სადაც 
მაღალი იქნება ახალგაზრდობის მონაწილეობა. 

•	ხელშეკრულება ბანკების მიერ დაზარალებულებთან: ვისაც საბჭოთა კავშირის 
დროს, ან მის შემდგომ პერიოდში დაეკარგა სახელმწიფო თუ კერძო ბანკებში შე-
ტანილი ფული, ან სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს იმ ბანკების წარმომადგე-
ნელთა მიერ ფულის დაბრუნება, ან სახელმწიფოს მიერ უნდა იქნას აღიარებული 
ვალად და დაიწყოს მის ეტაპობრივი დაბრუნება.  პირველ ეტაპზე, ვისაც ექნება 
პროგრამა სამამულო წარმოების გამართვის , მას დანიშნულებისამებრ გადაე-
რიცხება შეტანილი თანხის დოლარის ექვივალენტი დღევანდელ ლარებში.  

•	ხელშეკრულება სამხედრო ვეტერანებთან: ჩვენი გამარჯვებიდან 6 თვეში მათი 
პენსიების, დანამატების და შეღავათების საერთო ღირებულება იქნება 5-10%-
ით მეტი, ვიდრე საარსებო კალათის ღირებულება იმ ეტაპისთვის. 

•	ხელშეკრულება სამხედრომოსამსახურეებთან:  ჩვენ ვირჩევთ შვეიცარიისა და 
ისრაელის გამოცდილებას. ჯარი გადავა საკონტრაქტო ხელშეკრულებაზე. შე-
რჩევა უნდა ხდებოდეს უმკაცრესი კრიტერიუმებით და სამხედრომოსამსახუ-
რის ხელფასი ერთი ლარით უნდა აღემატებოდეს მინისტრის ხელფასს. 

•	დასკვნის სახით: ხელშეკრულება საქართველოს მოსახლეობასთან - ეს არის 
თითოეული ადამიანის მოტივაცია შედეგებზე. მეცნიერთა მიერ შემუშავებული 
პროგრამების მიხედვით რეალურზია, რომ საქართველოში დასაქმების პრო-
ბლემა სრულად მოიხსნას 4-6 წლის განმავლობაში, თითოეულის ხელფასი გაცი-
ლებით მეტი უნდა იყოს, ვიდრე საარსებო კალათის ღირებულება  და ერთხელ 
და სამუდამოდ უნდა  დასრულდეს საქართველოში ღატაკ დასაქმებულთა არ-
სებობა და ადამიანები ძირითადში თავისი პროფესიის მიხედვით უნდა მუშაობ-
დნენ. 

მთავარი და განსაკუთრებული: მეცნიერთა გუნდი და „თეთრები“ყოველგვარი მიკიბ-მოკიბვის გარეშე ვამბობთ - დღეს ქვეყანაში კონკურენტული საარჩევნო 
გარემო, რომ იყოს, - ყველას გვქონდეს საკმარისი სატელევიზიო დრო წარვადგინოთ პროგრემები, ჩვენ რომ საშუალება გვქონდეს ვმონაწილეობდეთ სატელევიზიო 
დებატებში, დეპუტატობის კანდიდატები ერთად ვდგებოდეთ ხალხის წინ და ვპასუხობდეთ მათ შეკითხვებს, - ჩვენ ოდნავადაც არ ვეჭვობთ, რომ ვიქნებით 
გამარჯვებული. პოლიტიკური ტერორი სხვა არაფერია, თუარა, ვისაც ფული აქვს და ვისი შესვლაც პარლამენტში ხელისუფლებას აწყობს, მას სრული თავისუფლება 
აქვს. ხოლო წესიერ და ზნეობრივ პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ გუნდებს, იმათ ვისი შესვლაც ხელისუფლებას არ აწყობს - მათვის ყველაფერი დახშული და გადაკეტილია. 
„თეთრები“ ნათლად ვხედავთ ჩვენს წინააღმდეგ გაერთიანდა გარედან და შიგნიდან კარგად დაფინანსებული სოროსულ - მასონური განწყობის პოლიტიკური გუნდები. 
ისინი ბანერებიდან დაგვცინიან ხალხსაც და ჩვენც. ეს არჩევნები გაცილებით მეტია ვიდრე არჩევნები. ეს არის ღირსების ბრძოლა საქართველოსთვის. ეს არის 
სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლა. დღეს საკითხი ასე დგას: ან ქართული გზა და დიდი მომოავლის საქართველო, ან სოროსულ-მასონური და მათ მიერ დაჩო-
ქებული და დაშინებული ქვეყანა... თითოეულმა უნდა გადაწყვიტოს სად დგას. ვინც არჩევნებზე არ წავა, მას უნდა თუ არა, ეს ანტიქართულის ხელშემწყობად 
გამოდის. ანტიქართულია ხმის გაყიდვა. დღეს ქვეყნის სიმდიდრეაყოველი ადამიანი, რომელიც არ იყიდება, ეცნობა პროგრამებს, ხმას აძლევს არა იმიჯმეი-
კერების მიერ შეფუთულ პარტიებსა და დეპუტატობის კანდიდატებს, არამედ რეპუტაციის მქონე ადამიანებს, მათ ვინც საქმეში ნახეს, ვის წესიერებასა და 
პროფესიონალიზმში ეჭვი არ ეპარებათ. მთავარია ამ არჩევნებში პარტიასთან და ე.წ. ბელადთან კი არა, უფალთან და საკუთარ სინდისთან ვიყოთ მართალი და 
სამშობლოსთან არაფერი შეგვეშალოს.

„თეთრები“, ზნეობრივ მეცნიერთა გუნდთან და ტექნოკრატებთან ერთად, ვდგავართ ხალხთან და სამშობლოსთან! ჩვენგან ღალატი გამორიცხულია!
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საჭიროდ ჩავთვალეთ, მოგაწოდოთ იმ უმნიშვნელოვანეს საკითხთა ჩამო-
ნათვალი, რომელთაც ჩვენი პარტიის დაფუძნების დღიდან ვთავაზობთ პო-
ლიტიკურ პარტიებს, ხელისუფლებებს, მაგრამ უშედეგოდ: ყრუ კედელს წავა-
წყდით. ჩვენ ამ საკითხების მოგვარების გარეშე ვერ ვხედავთ საქართველოს 
მომავალს. თქვენს მხარდაჭერასა და მანდატს ვითხოვთ სწორედ იმისთვის, 
რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენს ქვეყანაში , ხალხშიც, პოლიტიკურ პა-
რტიებშიც გაცნობიერდეს, რომ ამ ქვეყნის ბატონ-პატრონი ხალხია და არა 
ხელისუფლება, როგორც ეს დღემდეა, რომ ხელისუფლება მსახურია და არა 
უფროსი. ამ მიზნით ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ყველამ დავადასტუ-
როთ:

პირველი - საქართველოს ხელისუფლება არის ის, რომელიც იცავს ადა-
მიანის ბუნებით უფლებებს: სიცოცხლის უფლებას, სიტყვის უფლებას, სა-
კუთრების უფლებას და უკეთესი ცხოვრებისკენ მისწრაფების უფლებას. 
ხელისუფლება უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ სიცოცხლის უფლებიდან გამო-
მდინარე, შეუქცევადად უზრუნველყოს თითოეული ადამიანისთვის საცხო-
ვრისი, საარსებო მინიმუმი, ჯანმრთელობის დაცვა და განათლების მიღება. 
უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ხელისუფლება, რომელიც ამას ვერ აკეთებს, 
კონსტიტუციაზე მაღლა აყენებს საკუთარ თავს, პრაქტიკულად, არ არის ამ 
ქვეყნის ხელისუფლება და ის უნდა გადადგეს, ან საერთო-სახალხო რეფერე-
ნდუმზე გატანილი იქნას ხელისუფლების ნდობის საკითხი;

მეორე - ორი წლის შემდგომ ვატარებთ „ნდობის რეფერენდუმს“ ანუ არჩევ-
ნების წინ ხალხისთვის მიცემული დაპირებების შესრულების ანგარიში წარედ-
გინება ხალხს და, თუ ხალხი დაგვიდასტურებს , რომ საარჩევნო პროგრამა 
წარმატებულად სრულდება, გაგვიგრძელებს ვადას მომდევნო არჩევნებამდე, 
თუ არა და ინიშნება ვადამდელი არჩევნები;

მესამე - უარს ვამბობთ დეპუტატის იმუნიტეტზე და ყოველგვარ პრივილე-
გიაზე. ანუ პარლამენტარები ვიქნებით საზოგადოების ისეთივე წევრები, რო-
გორც თქვენ - ხალხი და ჩვენი ამომრჩევლები. დეპუტატის ხელფასი უნდა გა-
ნისაზღვროს საარსებო კალათის ღირებულების მხოლოდ ორმაგი ოდენობით; 
ხოლო საარსებო კალათის ღირებულება უნდა განისაზღვროს მსოფლიოს დე-
მოკრატიულ ქვეყნებში მიღებული წესებისა და ნორმატივების შესაბამისად.

მეოთხე - ვიზიარებთ მეცნიერთა წინადადებას, რომ დამოუკიდებლობის 
აღდგენის შემდგომ მიღებული კონსტიტუციები გამოხატავენ არა ხალხის, 
არამედ პარტიების ინტერესებს და ვიწყებთ მუშაობას კონსტიტუციის ახალ 
პროექტზე, რომელიც უნდა მიიღოს საერთო-სახალხო რეფერენდუმმა. ჩვენ 
გვჭირდება კონსტიტუცია, რომელიც არ დაუშვებს ხელისუფლების სათავეში 
ძალაუფლებისა და ფულისმოყვარული ხელისუფლების მისვლას, ისე რო-
გორც ეს არის გარანტირებული აშშ -ის კონსტიტუციით.

მეხუთე - პარლამენტში შესვლისთანავე, ვიღებთ რეფერენდუმის ჩატა-
რებისა და იმპიჩმენტის მოწყობის გამარტივებულ სისტემას, რომ ხალხს, 
ამომრჩეველს ჰქონდეს უფლება, ყოველგვარი მძიმე ბარიერების გარეშე, გა-
ნახორციელოს მისი, როგორც სუვერენის უფლებები, იმპიჩმენტი მოუწყოს 
პრეზიდენტს და ყველა იმ ხელისუფალს, რომლის მიმართაც უკმაყოფილება 
ძლიერდება ქვეყანაში. 

მეექვსე - ვიზიარებთ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმიდესისა 
და უნეტარესის წინადადებას, როემლიც მან ჩამოაყალიბა მსოფლიოს წარმა-
ტებული ქვეყნების მაგალითზე: უფროსი თაობის იმ წარმომადგენელთაგან, 
რომელთაც დაუგროვდათ დიდი გამოცდილება, აქვთ როგორც საქვეყნო, 
ასევე საერთაშორისო აღიარება, ცხოვრობდნენ ხალხის ცხოვრებითა და გან-
წყობით, შეიქმნას „სახელმწიფო კაცების საკრებულო“ (სახელწოდება პირობი-
თია. ეს გამოთქმა ილია ჭავჭავაძეს ეკუთვნის) და მისი არსებობა კანონმდებ-
ლობით იყოს განმტკიცებული. 

მეშვიდე - იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 
ქვეყნის გარეთაა გასული, რომ მსოფლიოს 40-ზე მეტი ქვეყნის 87 - ზე მეტ 
ქალაქში, თითოეულში 1000 - ზე მეტი ქართველი ცხოვრობს, მივიღებთ გადა-
წყვეტილებას „ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართვე-
ლოს მეგობართა“ მსოფლიო კონგრესის მოწვევის თაობაზე იმ პრინციპით, 
რომ მსოფლიოს 87-ვე ქალაქში და საქართველოს ყველა რეგიონში ტარდება 
კონგრესის სესიები და ყველაფერი ეს მთავრდება მსოფლიო კონგრესით თბი-
ლისში (ჩვენ მიერ შემუშავებულია სისტემა, რომელიც გამორიცხავს ამ საქმეში 
სახელმწიფო ფულის ხარჯვას).

მერვე - პარლამენტში შესვლისთანავე, მეცნიერებათა აკადემიის პატრონა-
ჟით, მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით, შევისწავლით ქვეყნის პო-
ტენციალს, გავაკეთებთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის მიუკერძოებელ, 
ზეპარტიულ ანალიზს და ვადგენთ პროგრამას, რომელიც ამ მდგომარეობის 
ქვეყანაში ეტაპობრივად შეძლებს ქვეყნის სრული პოტენციალის მოქმედებაში 
მოყვანას;

მეცხრე - სახელისუფლებო ვერტიკალში მუშაობს 10- ჯერ მეტი ადამიანი, 
ვიდრე სოციალისტური სახელმწიფოს პირობებში, როცა ყველაფერი სახე-
ლმწიფო საკუთრება იყო და ყველაფრის მართვა ხელისუფლების მიერ ხდე-
ბოდა. უხეში გათვლითაც კი 100000-მდე ადამიანი ზედმეტ ტვირთად აწევს 
სახელმწიფო ბიუჯეტს. ამ ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა მაღალკ-
ვალიფიციურია და ამ სისტემის გამო ხდება მათი სრულ დეკვალიფიკაცია. 
ჩვენ გვჭირდება სპეციალური კანონი, ერთი მხრივ, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ამ სიმძიმისაგან გასათავისუფლებლად და, მეორე მხრივ, ამ ადამიანებისადმი 
პატივისცემითი დამოკიდებულების დასამკვიდრებლად. (ინფორმაციისთვის: 
ზედაპირული გათვლითაც კი, სახელმწიფო ბიუჯეტი-ამით 700 -900 მლნ. ლა-
რის ეკონომიას მიიღებს. 

მეათე - საინფორმაციო და სატელევიზიო სივრცე პოლიტიზებულია, აბ-
სოლუტურად დაცილებულია დემოკრატიის საერთაშორისო სტანდარტებს: 
მესაკუთრეს შეუძლია მხოლოდ მისი ფავორიტები ასაუბროს, მოწინააღმდე-
გეები ლანძღოს და მათ ელემენტარული პასუხის გაცემის საშუალებაც კი არ 
მისცეს. ქვეყნის მომავალს სჭირდება დემოკრატიის მაღალი ხარისხის საინ-
ფორმაციო სივრცე და ეს საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით 

უნდა დაკანონდეს; 
მეთერთმეტე - სახელისუფლებო მარწუხებიდან უნდა განთავისუფლდეს 

განათლება, მეცნიერება, კულტურა, ხელოვნება, სასამართლო, ხალხის ფუ-
ლის - ბიუჯეტის ხარჯვის მაკონტროლებელი (აუდიტის სამსახური). პირველ 
ეტაპზე, ვიდრე ფულის განმკარგავს ნიშნავს გამარჯვებული პოლიტიკური 
ძალა, მის კონტროლს უნდა ახორციელებდნენ ოპოზიციის მიერ დანიშნული 
კადრები. ყოველ ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში პოლიციის უფროსს, მოსამა-
რთლეს, განათლების საბჭოს უნდა ირჩევდეს ხალხი, რომ ამ რგოლებზე ხელი-
სუფლების გავლენა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. 

მეთორმეტე - პარლამენტში მისვლისთანავე, სპეციალისტებთან დათათბი-
რებით, ვადგენთ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ობიექტების 
სიას, ისე როგორც ეს არის მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში და ვიღებთ კანონს, 
რომ ქვეყნის ბუნებრივი სიმდიდრეები ეკუთვნის ხალხს, რომ გამორიცხულია 
მათი გაყიდვა - გასხვისება და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებზე მფლობელო-
ბაში გადაცემა, თუნდაც გარკვეული პერიოდით და, რაც მთავარია, ქვეყნის 
ბუნებრივი სიმდიდრეებიდან, სტრატეგიული ობიექტებიდან შემოსული მოგე-
ბის უდიდესი ნაწილი (მინიმუმ 80 %) ნაწილდება ხალხზე ისევე, როგორც ეს 
არის მიღებული მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში (მაგ. სკანდინავიის ქვეყნებში) .

მეცამეტე - ვაზუსტებთ შიდა ვალის იმ ნაწილს, რომელიც მოსახლეობიდან 
არის წამოღებული უსამართლოდ, ან მოსახლეობამ მიიღო ბანკების უნიათო 
საქმიანობის, თუ გაკოტრების გამო. ამას უნდა დაემატოს ის ვალი, რომელიც 
სახელმწიფოს უკვე აღიარებული აქვს.მხედველობაში გვაქვს თანხები, რომე-
ლიც საბჭოთა ბანკებში ჰქონდათ შეტანილი და დაკარგეს საბჭოთა კავშირის 
დაშლის გამო. სამართლიანობა მოითხოვს, რომ მოსახლეობას დაუბრუნდეს 
ეს თანხები. პირველ ეტაპზე მათ, ვისაც ექნება პროგრამა ქვეყანაში მაღალხა-
რისხიანი პროდუქციის წარმოების. ასეთ პიროვნებებს ფული უნდა ჩაერი-
ცხოთ სამეწარმეო საქმიანობისთვის ბანკში შეტანილი ფულის იმდროინდელი 
დოლარის ექვივალენტი ლარებში. 

მეთოთხმეტე - პარლამენტში შესვლისთანავე ვადასტურებთ, რომ, კონსტი-
ტუციის თანახმად, განათლება არის ქვეყნის N1 პრიორიტეტი და ვიწყებთ მუ-
შაობას განათლების ახალ კანონზე, რომელიც უნდა ეყრდნობოდეს ეროვნულ 
ღირებულებებს და ითვალისწინებდეს მსოფლიოს დემოკრატიული ქვეყნების 
გამოცდილებას;

მეთხუთმეტე - ვადასტურებთ, რომ სამარცხვინო მდგომარეობაშია ამო-
მრჩეველთა სიები. პარადოქსია, რომ ამომრჩეველთა რაოდენობა ლამის მო-
სახლეობის რაოდენობას აჭარბებს. შეზღუდულია ქვეყნის გარეთ გასულთა 
პოლიტიკური უფლებები, უპირევლესად ის, რომ იყოს არჩეული და აირჩიოს. 
ყველაფერი ეს ადგილობრივ არჩევნებამდეა მოსაწესრიგებელი და ასევე სე-
რიოზული ცვლილებებია საჭირო საარჩევნო სისტემაში გაყალბების გამორი-
ცხვის, საარჩევნო სუბიექტებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნის 
(უნდა გაუქმდეს პარტიების დაყოფა კვალიფიციურ და არაკვალიფიციურად) 
და საერთოდ, საარჩევნო სისტემის საერთაშორისო დემოკრატიულ პრინცი-
პებთან მიახლოების თვალსაზრისით; 

მეთექვსმეტე - სახელისუფლებო სისტემაში, როგორც ჰორიზონტალურ, 
ასევე ვერტიკალურ დონეზე, არ არის გამიჯნული ფუნქციები. ქვეყანა იმა-
რთება არა სისტემურად, არამედ იმპულსურად და ერთპიროვნულად, ადგი-
ლობრივ არჩევნებამდე ეს უმძიმესი ხარვეზი გასასწორებელია. უნდა მოხდეს 
სახელმწიფო აპარატების დეპოლიტიზაცია, ისე როგორც ეს არის დემოკრა-
ტიულ ქვეყნებში. საჭიროა სისტემა, რომ მაღალი თანამდებობის პირები რო-
გორც ვერტიკალში, ასევე ჰორიზონტალურ დონეზე უნდა გრძნობდნენ პასუ-
ხისმგებლობას არა მისი უფროსის, არამედ ხალხის წინაშე. სწორედ ამიტომ 
მიგვაჩნია, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პირები უნდა ინიშნებოდნენ ცენტრი-
დან და გაცილებით მეტს უნდა ირჩევდეს ხალხი და ხალხის მიერ ქალაქებსა და 
რაიონებში არჩეული არჩევითი ორგანოები (საკრებულოები, გამგეობები). გუ-
ბერნატორიც კი, ან უნდა ირჩეოდეს საერთო სახალხო წესით, ან მხარის ყველა 
ქალაქის და რაიონის საკრებულოს წევრთა გადაწყვეტილებით. 

საერთოდ, მიგვაჩნია, რომ უნდა გაფართოვდეს ადგილობრივი არჩევითი 
ორგანოების ფუნქციები. უპირველესად, უნდა მოხდეს მართვის, საფინანსო 
და ეკონომიკური სისტემების დეცენტრალიზაცია;

მეჩვიდმეტე - მართვის დღევანდელი სისტემა ეწევა ხელოვნების, კულტუ-
რისა და მეცნიერების მოღვაწეთა, საერთოდ შემოქმედებითი სფეროს ადამი-
ანთა პოლიტიზებას, ეს უნდა დასრულდეს და ამის გარანტი უნდა გახდეს კა-
ნონი მეცენატობის შესახებ. 

მეთვრამეტე - ბოლო სამ ათეულ წელიწადში გახშირდა ქმედებები, რომლე-
ბიც ზიანს აყენებენ ქვეყნის უშიშროებას, ძლიერებას, ერთიანობას. ამიტომ სა-
ჭიროდ მიგვაჩნია ქვეყნის სამართლებრივ სივრცეში დაბრუნდეს 2007 წელს 
გაუქმებული ცნება „სახელმწიფო ღალატის“ შესახებ. ხოლო კორუფცია და 
ნეპოტიზმი გაუტოლდეს სახელმწიფო ღალატს. 

ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე აუცილებ-
ლად მიგვაჩნია კანონის მიღება ლუსტრაციის შესახებ თუნდაც იმ პიროვნე-
ბათა მიმართ, ვინც სახელმწიფო სამსახურშია ან მომავალში აპირებს სახელ-
მწიფო სამსახურში მისვლას. 

სახელმწიფოს უშიშროებისა და ძლიერების აუცილებლობიდან გამომდი-
ნარე, მიგვაჩნია, რომ ქვეყანაში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი და პატივდე-
ბული უნდა გახდეს სამხედრო მოსამსახურე, პედაგოგი, ექიმი და არა - სახელ-
მწიფო ჩინოვნიკი ან პარლამენტარი, როგორც ეს დღესაა.

ხალხმა და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ პატივისცემით ვუგზა-
ვნით ამ წინადადებებს პოლიტიკურ პარტიებს. დიდი სურვილი გვაქვს , რომ 
არჩევნებამდე მათ გამოხატონ თავიანთი პოზიცია. 

პირდაპირ ვამბობთ: ბრძოლა ამ საკითხებისათვის იქნება მძიმე, მაგრამ 
ჩვენგან უკომპრომისო. „თეთრები“ ხალხის ინტერესების პარტია ვართ და, თუ 
თქვენი მანდატი გვექნება, ჩვენ თქვენთან ერთად გავიმარჯვებთ მომავლის 
საქართველოსთვის! 

„თეთრების“ მიმართვა რით მოვდივართ „თეთრები“, რას ვპირდებით  ხალხს, ანუ ხელშეკრულება ხალხთან, 
თითოეულ ამომრჩეველთან, საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელთან
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქვეყანაში მდგომარეობის შეცვლა შეუძლებელია სისტე-

მური ცვლილების გარეშე. ნებისმიერი დაპირება ფუჭი და ყალბია, სოციალური 
დემაგოგიაა და მეტი არაფერი განახლებული ეროვნული მოძრაობისა და ქვეყა-
ნაში სისტემური ცვლილებების გარეშე. დავიწყებთ ქვეყნის მართვის ვექტორის 
შეცვლით; - ანუ უნდა დამთავრდეს ოცდაათწლიანი მომაკვდინებელი სისტემა, 
როცა მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალი აწყობილია ერთი კაცის გუნება-გან-
წყობილებასა და პოლიტიკურ გემოვნებაზე. მეცნიერებთან ერთად შემუშავე-
ბული ჩვენეული მართვის სისტემის მთავარი ორიენტირი არის ის, რომ მთელი 
სახელისუფლებო ვერტიკალის საქმიანობა ამოდიოდეს ხალხის განწყობიდან, 
მოსახლეობაში არსებული მდგომარეობიდან. 

დღეს არაერთი აცხადებს, რომ დაამარცხებს სიღარიბეს, უმუშევრობას, აღ-
კვეთ ბანკების თარეშს, კრიმინალის პარპაშს და ამას ძირითადად ლაპარაკობენ 
ისინი, ვის გამოისობითაც არის ქვეყანაში ფეხმოკიდებული ეს და სხვა უბედურე-
ბანი... მიგვაჩნია, რომ 30 წელია, ქვეყანა ცხოვრობს სიყალბეში, ირგვლივ უსამა-
რთლობაა, მძვინვარებს პოლიტიკური მაფია. 

ჩვენ ვპირდებით ხალხს, რომ ვუცხადებთ უკომპრომისო ბრძოლას სწორედ 
პოლიტიკურ მაფიას, კლანურ მმართველობას, უზნეო მდიდართა პარპაშს, უზნეო 
უმცირესობის ბატონობას ზნეობრივ უმრავლესობაზე. ვუცხადებთ ბრძოლას 
სოროსულ-მასონურ წრეებს, მათ პოლიტიკურ წარმომადგენლებს ქვეყანაში, ეს 
არის სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლა. დღეს საკითხი ასე დგას: ან ქართული 
გზა და დიდი მომოავლის საქართველო, ან სოროსულ-მასონური და მათ მიერ და-
ჩოქებული და დაშინებული ქვეყანა.. 

ჩვენთვის ოდნავადაც არ არის საკამათო, რომ საქართველო მსოფლიოს უა-
მრავი ქვეყნის, უპირველესად, გლობალისტების ინტერესების სფეროშია მოქ-
ცეული. სწორედ მათგან დაფინანსებული და მათი მხარდამჭერი პოლიტიკური 
ძლების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინფორმაციო საშუალებების 
გამოა, რომ მდიდარ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ღარიბად. რომ, რაც დრო გადის, ღა-
რიბი ღატაკდება, მდიდარი - უფრო მდიდრდება. რეალობა მწარეა: ქვეყნის წი-
ნააღმდეგ მომართულ ძალებს აწყობთ ღარიბი და დამშეული ხალხი და ქვეყანა, 
რადგან ადვილია მისი ჩათრევა ვალებში და ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ხალხის 
მართვა .

როგორ ვაპირებთ ამის წინააღმდეგ ბრძოლას? დაჭერებით, აწიოკებით, ციხე-
ების გავსებით? არა. კაცობრიობამ პოლიტიკური მაფიის წინააღმდეგ ბრძოლის 
მხოლოდ ერთი იარაღი იცის. კონკურენტული გარემოს შექმნა. ჩვენი პროგრამა 
აგებულია სწორედ ამაზე. კონკურენტული გარემო, ანუ ნიჭის ძალაუფლება და 
დაცული ადამიანი.  ჩვენ:
•	 მოვდივართ ქვეყნის მართვის ახალი სისტემით, რომლის საფუძველი იქნება 

არა დღევანდელი - „რაც შემიძლია - ვაკეთებ“, არამედ ქვეყნის შესაძლებლის 
მაქსიმუმზე მუშაობა.

•	 მოვდივართ პროგრამით, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების მიერ 
მთავარი ფუნქციის შესრულებას: შექმნას კონკურენტული გარემო და დაი-
ცვას ადამიანი.

•	 მოვდივართ პროგრამით, რომ ხელისუფლება გადასახადის ამოღებით კი არ 
იყოს დაკავებული არამედ მის უპირველეს საქმედ მიაჩნდეს რომ, ადამიანები 
აქციოს გადახდისუნარიანებად... დღევანდელი დამამცირებელი ბრძოლა არ-
სებობისთვის შეიცვალოს შესაძლებლობების რეალიზაციის სისტემით.

•	 მოვდივართ საქართველოს გაერთიანების, ჩვენ ძმებთან - აფხაზებთან და 
ოსებთან ურთიერთობების აღდგენის, თაობათა ერთიანობის, საქართველოსა 
და საქართველოს გარეთ მცხოვრებთა ერთიანობის პროგრამებით.

•	 მოვდივართ საქართველოს თითოეული მოქალაქის დაცვის გარანტად, მიუ-
ხედავად მისი ეროვნებისა და რელიგიური მრწამსისა. 

•	 მოვდივართ საფინანსო და ეკონომიკური სისტემის დეცენტრალიზაციის, 
რეგიონებისადმი, განსაკუთრებით - ქალაქებისა და რაიონებისადმი მხარდა-
ჭერის, სოფლისთვის ისტორიული სტატუსის დაბრუნების პროგრამით; იმ 
წინადადებით, რომ გუბერნატორებს ცენტრი კი არ ნიშნავდეს, ირჩევდნენ 
რეგიონების საკრებულოების წევრები;

•	 მოვდივართ პროგრამით, რომ დასრულდეს გარედან დაფინანსებული მა-
რთული პარტიების, პოლიტიკოსების, მედიასაშუალებებისა და არასამთა-
ვრობო ორგანიზაციების პარპაში.

•	 მოვდივართ თანამშრომლობის იდეით და ვემიჯნებით დაპირისპირებას. ჩვე-
ნთვის არ არის საკამათო, რომ ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამ-
შრომლობის გარეშე ქვეყანას მომავალი არ აქვს. 

•	 მოვდივართ სუფთა და შიშველი ხელებით, სიმართლით და წრფელი განწყო-
ბით, სახელმწიფოებრივი აზროვნებით და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესე-
ბის ცოდნით. ჩვენგან ღალატი გამორიცხულია არ იქნება!

ჩვენ ვირჩევთ ოთხ პრიორიტეტს:
1. განათლება; 2. დაცული მეწარმე - განვითარების პროექტები ეკონომიკაში; 3. 
მეცნიერება და კულტურა, როგორც სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ოპტიმი-
ზმის საფუძველი; 4. ქართული სოფელი, როგორც კულტურული ფენომენი. 

დღეს რეალობა ასეთია: განათლება სოროსულ-მასონური კლანების ხელშია. 
მთელი ეკონომიკური სფერო - მაფიოზების ხელში, კულტურა, ხელოვნება, მეც-
ნიერება - ან პოლიტიზებულია, ან იგნორირებული და უგულებელყოფილი, ხოლო 
ქართული სოფელი - გაპარტახებული. 

სწორედ ამიტომ არის საჭირო განახლებული ეროვნული მოძრაობა და სისტე-
მური ცვლილებები. ჩვენ, „თეთრები“ თერთმეტი წელია, ვმუშაობთ ამ პროგ-
რამებზე მეცნიერებთან ერთად და სწორედ ამ პროგრამებით მოვდივართ და 
ჩვენი გუნდიც მეცნიერთა უმძიმესი კრიტერიუმების გათვალისწინებით არის 
შედგენილი. ეს კრიტერიუმები ამავე ბუკლეტში შეგიძლიათ ნახოთ. 

ყველაფერი ეს ჩამოყალიბებულია ქვეყნის განვითარების მეცნიერთა მიერ შე-
მუშავებულ კონცეფციაში „გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ“, პროგრამულ 
დოკუმენტში: „ახალი განზომილება - რა შევცვალოთ, რომ გადავრჩეთ“ და ყველა-
ფერ ამას საფუძვლად უდევს დიდ მამულიშვილთა მიერ მეცნიერთა მონაწილე-
ობით უდიდესი ხელოვანის და მოღვაწის, მერაბ ბერძენიშვილის სახლ-მუზეუმში 
შედგენილი და ასევე უდიდესი რეჟისორის და მოღვაწის, რეზო ჩხეიძის სახლში 
ხელმოწერილი „მოქმედების მანიფესტი - ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაე-
რთიანებული სახელმწიფო“ 

ჩვენ, „თეთრები” ვფიქობთ, საქართველოსათვის პრიორიტეტული და გადა-
რჩენის მდგრადი განვითარების მიმართულებებია:
1. აგროინდუსტრია და ბიო პროდუქტის წარმოება;
2. ლოჯისტიკური და ხაბი ევროპასა და აზიას შორის;

3. ბალნეოლოგიური და ტურისტული ხაზი ისტორიული და ეკოლოგიური მიმა-
რთულებით;

4. ევროპული გამოცდილების ინდუსტრიული პარკები;
ჩვენი ანალიზით, ყველაფერი ეს ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტს და-

საქმების პრობლემას, მოსპობს სიღარიბეს და დიდძალ ფულს დატოვებს უფასო 
განათლების და ჯანდაცვის სისტემის შესაქმნელად .

ჩვენ დღეს გვაქვს უდიდესი მასშტაბის ინოვაციური რამდენიმე პროგრამა: 
1. პროგრამა „განათლება“;
2. პროგრამა „კულტურა“; 
3. პროგრამა „იმუნიტეტი“;
4. პროგრამა „ენერგეტიკა“;
5. პროგრამა „წყალი“;
6. პროგრამა „სამკურნალო, უპირველესად, ბალნეოტურიზმი“;
7. პროგრამა „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია ყოველგვარი პესტიციდე-

ბისა და ქიმიური ნაერთების გარეშე“;
ჩვენ უარი ვთქვით პოლიტიკოსთა მიერ სატყუარად შემოტანილ სოციალუ-

რად ორიენტირებულ ბიუჯეტზე და სწორედ მეცნიერთა რეკომენდაციით ვა-
დგენთ განვითარების ბიუჯეტს. ყველა ჩვენი პროგრამა განვითარებაზეა ორიე-
ნტირებული. ყველა ჩვენი პროგრამის მთავარი მიზანია, რომ: 

•	 ქვეყანაში დასრულდეს ბრძოლა არსებობისათვის და იყოს პირობები თი-
თოეული ადამიანის შესაძლებლობის რეალიზაციისთვის. 

•	 დასრულდეს ისეთი მთავრობები, რომლებიც ამბობენ, რომ აკეთებენ 
იმას, რაც შეუძლიათ. ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლება, რომელიც იმუშავებს კონ-
კრეტული ეტაპისათვის ქვეყნის შესაძლებლის მაქსიმუმზე.

ჩვენი პროგრამით, ოთხი წლის განმავლობაში

N საქმიანობის მიმა-
რთულება

დღეს არსებული მდგომა-
რეობა ჩვენ ვპირდებით

1

ეკონომიკური მიმა-
რთულების სფეროს 
პოტენციალის  მოქმე-
დებაში მოყვანა

შესაძლებლის 7-10%ია 
მოქმედებაშში

ოთხი წლის განმავლობაში მის 
გაზრდას  40-50%-მდე

2. ლარის ეფექტურობა 1 ლარი აკეთებს მაქსიმუმ, 
20 თეთრის საქმეს

ერთი წლის განმავლობაში, მი-
ნიმუმ, 70 თეთრამდე, ხოლო 
საარჩევნო წლის ბოლოსთვის 
- 1 ლარი 1 ლარის საქმეს შეას-
რულებს.

3 ბიუჯეტის ეფექტუ-
რობა

კორუფციისა და დაბალი 
კვალიფიკაციის გამო, 
დღევანდელი ბიუჯეტი 
იქცა სახელისუფლებო 
ვერტიკალის გამდიდრე-
ბის წყაროდ. 

დღეს არსებული ბიუჯეტით, 
ჩვენს პროფესიონალთა გუნდს,  
მინიმუმ, 5-ჯერ მეტისგაკეთება 
შეუძლია.

4 სასურსათო უსაფრ-
თხოება

კვების პროდუქტების 
80%-მდე იმპორტზე მო-
დის. 

ოთხი წლის განმავლობაში, 
მინიმუმ, 70% და შესაძლებე-
ლია 90% -მდე საქართველოს 
მოსახლეობის უზრუნველყოფა 
მოხდება სამამულო წარმოების 
პროდუქტებით.

5 საარსებო მინიმუმი

მოსახლეობის 90%-ზე 
მეტს, არ აქვს საშუალება, 
მიიღოს საერთაშორისო 
სტანდარტებით განსა-
ზღვრული საარსებო კა-
ლათის 50%ც კი. 

ოთხი წლის განმავლობაშიმოხ-
დება რადიკალური ცვლილებები 
და მოსახლეობის 70% - ზე მეტი 
მიიღებს საარსებო კალათით გა-
ნსაზღვრულ პროდუქტებს

6 საარსებო კალათის 
განსაზღვრა

დღეს ამას აკეთებს მთა-
ვრობა, რაც დანაშაულია.  
ყველა მთავრობა წერს 
იმას, რაც აწყობს. დღეს 
ამბობენ, რომ საარსბეო 
კალათის ღირებულება 
220-240 ლარის ფარგ-
ლებშია. 

საარსებო კალათის და შესაბა-
მისად, მისი ღირებულების გან-
საზღვრა მოხდება მსოფლიოში 
მიღებული წესის მიხედვით - სა-
ერთაშორისო და დამოუკიდე-
ბელ ქართველ ექსპერტთა მიერ. 
ჩვენი გაანგარიშებით, დღეს 
ერთ კაცზე  საარსებო კალათის 
ღირებულება 900-1200 ლარის 
ფარგლებშია. 

ეს არის გრანდიოზული პროგრამა, რომლის შედეგს თითოეული ვიგრძნობთ. 
ვიგრძნობთ იმას, როგორ გახდება ყველა მოტივირებული და როგორ მივალთ გა-
ნვითარების ახალ ეტაპთან. ყველაფერი ამის განხორციელება მხოლოდ პროფე-
სიონალებს და არაპოლიტიზებულ საარჩევნო გუნდებს შეუძლიათ. 

ამ მიზნით ჩვენ 50-მდე პროგრამა გვაქვს. აქ შემოგთავაზებთ რამდენიმეს. 
ბევრ მათგანზე მივანიშნეთ ჩვენს მიმართვაში საზოგადოებისა და პარტიებისა-
დმი. ისინი საერთო ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მიმართულებისაა და უნდა 
ჩავთვალოთ ჩვენი ხელშეკრულების ნაწილად. ჩვენ სიცოცხლის ფასად ვიბრძო-
ლებთ მათი განხორციელებისთვის.

 აქვე ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, საქართველოს მოსახლეობასთან, 
რომ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში: 

•	 ყველა დონის განათლება, საბავშვო ბაღით დაწყებული, უმაღლესი გა-
ნათლებით დამთავრებული, გარანტირებულად იქნება დაფინანსებული სახელ-
მწიფოს მიერ;

•	 შემოღებული იქნება ყოველწლიური აუცილებელი დისპანსერიზაცია და 
მოხდეს პირველადი ჯანდაცვის რეფორმირება თანამედროვე საერთაშორისო 
განმოცდილების გათვალისწინებით და სრულად დაფინანსება;

•	 ჩვენ ვსწავლობთ აშშ - სა და ევროპის წარმატებული ქვეყნების გამოც-
დილებას ე.წ.„კვების ბანკების“ შექმნის შესახებ და საქართველოს პოტენციალის 

საქართველოს მოსახლეობას
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