
cf mfh sdt kjc uf yfs kt,bcH vtw yb t

ht,bcH rek ne hb cf lf cgjh nbc vb

ybc nhbcH vb[tbk ,fnb fi db kbc vb th 

ctm ntv,hbc lf cfo.bc ib ofh vjl ut yb

kb uf yfs kt,bc cbc nt vbc nhfy cajh

vf wb bc utu vf fm nb eh af pf ib it lbc& 

ob yfc of hb cf ve if jt,bH afm nj,hb

dflH lfc he kt,ekbf lf vbv lb yf

htj,c it[dtl ht,b lf by nt ht ct,ek 

v[fhtt,sfy& hj ujhw wyj,bkb fH uf

yfs kt,bc ht ajh vf uf yfs kt,bc cbc

nt vbc .dt kf vb vfh se kt,fc vj b wfdc&

2019-2021 okt,ibH [tk af ct,b uf-

tp hlt,fs crj kbc lb htm nj ht,cH 

fl vb ybc nhf wb ek gth cj yfkc lf 

ufu h'tk lt,f [tk af ct,bc phlf vfc-

ofd kt,kt,bc sdbc& 2022 okbc sdbc rb 

vfc ofd kt,kbc cf ie f kj [tk af cb vb-

fq otdc 1800 kfhcH [jkj evfq kt cb 

cf at[ehbc vfc ofd kt,kt,bc [tk af cb 

- 2000 kfhc lf vtnc&

uf yfs kt,bc cf vb ybc nhjc wyj,bsH 

2019 okbc cf[tk vob aj ,be]tnbc 

ghj tm nib sfy[t,b er dt ufs df kbc ob-

yt,ekbf&

vb ybc nhbc vj fl ub kt bhb yf f,ekf-

'tv s,bkb cbc cf]fhj crj kt,bc vfc-

ofd kt,kt,sfy cf ve ifj it[dlf uf vfh-

sf lf ht ajh vbc afh ukt,ib ufs df-

kbc ob yt,ekb pj uf lb uf yfs kt,bc 

ufy db sf ht,bc [tl dfH cf vj vfd kj utu-

vt,b lf bc f[fkb byb wb f nb dt,b uf fw-

yjH hfw crj kt,c rb ltd ea hj uf yf db-

sf ht,c lf vjc ofd kt sf lf gt lf uju sf 

vj nb df wb fc ufp hlbc&

it[dtl hf pt cfe,fhb itt[j thjd-

yek cfc ofd kj utu vf ib it cek wdkb-

kt,t,cH crj kbc f[fkb vj lt kbc rjy-

wta wb fcH cf[tk af cj phlbc gj kb-

nb rfc lf c[d& vb ybc nhbc vj fl ub kbc 

ufyw[flt,bsH ,td hb cbf[kt byth ut,f 

bvb cfs dbcH hjv fvfq kltc uf yfs kt,bc 

[fhbc[bH crj kf uf[ltc ea hj cf by nt-

ht cj lf sf yf vtl hj dtH vj pfh lt,c uf-

ye db sfh lts rhb nb re kb lf sf db ce-

af kb fp hjd yt,f&

gbh dtk hbu ibH tc fhbc f[fkb cfc-

ofd kj utu vfH uf yf[kt,ekb cfc rj kj 

obu yt,b lf c[df cfc ofd kj ht ceh-

cbH gb kj nbc ht;bv ib vbv lb yf htj,c 

cofd kt,bc f[fkb vj lt kbc lf yth udfH 

hj vt kbw rjv gktm ce hbf lf ,tdh vb-

vfh se kt,fc vj b wfdc - f[kt,eh vbl-

uj vt,c cf ufr dt sb kj ghj wtc ibH vt nb 

fyf kb pbc it vj nf yfcH hfw it b' kt,f 

vt nb ntm yj kj ubt,bcH byj df wbt,bc 

lf yth udfc crj kt,ib& ths-th sb 

vybi dyt kj df yb cf rbs[bH hf ptw bhb-

yf f,ekf 'tv bcfe,hf fhbc vfc ofd-

kt,kt,bcH crj kbc lb htm nj ht,bc lf 

fl vb ybc nhf wb bc [tk af ct,bc phlf&

f,ekf 'tv fct dt uf yfw[flfH hjv 

2019 otkc lfyfvfnbc ufphlf 

butuvt,f vfc ofd kt,kt,bc sdbcH hjv-                                                        

 kt,bw cnf necc bev]j,tct,ty&

fvbc it cf[t, sf dfl ajy lvf uf f

rt sf er dt ufyw[flt,f& nty lthc 

cfg hj tm nj cf ve if jt,bc it 't ybc 

it cf[t, ve yb wbg kf e hb ufy db sf

ht,bc ajy lb vf kt uf vj fw[flt,cH 

hjv kbc lfc he kt,bc sf yf dtH uf

vjw[fl lt,f vt j ht nty lt hb cf ve

if jt,bc lfo.t,bc ghj wtc pt&

me sf b cbc vt hb bc cf pj uf ljt,fc-

sfy eh sb th sj,bc cfv cf[ehbc 

ufyw[flt,bsH hfw itt[t,f cfg hj-

tm nj lj re vty nf wb bc sdbc cf zb hj 

sfy[t,cH fvfc sf dfl ajy lb uf b-

qt,c& it cf,fvb cflH me sf b cbc 2019 

okbc ,be]tnbc ghj tm nibH hj j-

vt kbw er dt it db lf cfr ht,ekj-

ib ufy cf[bk dt kfl fv tnfg pt dth 

fb cf[t,jlf cfg hj tm nj lf cfv it-

yt,kj cf ve if jt,bc sdbc cf zb hj 

sfy[t,b&

me sf bcc ve yb wb gf ke hb ufy db-

sf ht,bc ajy lbc lb htm nj hb ub-

jh ub ity ut kbf cnev hj,lf& vfy 

mf kf mbc vth ub jh ub zbq df hb f cf 

lf bvt ht sbc ue,th yf njhH ifd kt-

uj nf,fnf 'tc sfy th sfl lf fs df-

kb t hf cf htf,bkb nf wbj cf[kt,b 

lf uf yfw[flfH hjv htf,bkb nf wbf 

2020 otkc lf bo.t,f& vf yfv lt rbH 

2019 otkc ajy lb cf ve if jt,bc 

ghj tm nb ht,fpt bve if dt,c& [jkj 

vjv ltd yj jhb okbc ufy vfd kj,fib  

ghj tm nb chek cf[tc vb b qt,c& 

ub jh ub ity ut kb fc smvbsH 'f kb-

fy vybi dyt kj df yb fH hjv mf kf mbH 

cf lfw ne hbc nt,bc lb lb by nt ht-

cbf .jdtk okb e hflH b.jc vj otc-

hb ut,ekb&

@ve yb wb gf ke hb ufy db sf ht,bc 

ajy lbc vb th 2019 otkc lf-

utu vb kbf hb j ybc gb hf cf[kt,bc 

htf,bkb nf wb bc  cfg hj tm nj cf ve-

if jt,bc ufy[jh wb t kt,f&  bc nj-

hb ek yf obk ib fq lut,f cf[kt,bH 

vj[lt,f htf,bkb nf wb fH vj otc-

hbu lt,f rf gf kj nbH vj to.j,f cf-

yb fq dhtt,bH ,bkb rt,bH uf yfs lt,f 

lf che kb fl f[fk cf[tkc it b-

'tyc e,fyb lf f[kf cb wjw[ktc 

it vj b nfyc mf kf mbc sdbcH itr hfdc 

vskb f yfl ne hbc nek vfh ihenc&  

me sf b cb ths-th sb vfc gby 't kbf 

db pb nj ht,bcH hjv kt,bw fm xf vj-

lb fy ft hj gjh nb lfy uf vjv lb yf ht 

lf yf obk lt,bfy c[df lfc[df ht ub j-

yt,ibH fvb njv vybi dyt kj df yb fH fl-

ub kbH cf lfw it[t,f [lt,f ne hbc-

ne kb yf rf lt,bcH  vj otc hbu ltc& 

sfy[t,b uf yb cfp qdht,f cfg hj tm nj 

cf ve if jt,bc itv ltuH cf df hf e ljlH 

cfe,fhb hfv lt yb vt fst ek vb kb-

jy ptf& hfl ufy cfr vf jl lbl e,fyc 

dt[t,bsH cf[kt,ibH cf lfw it cf'-

kt,tkbf vit yt,kj,bc lhjc  vj-

cf[ktj,bc lf nj dt,fH lfh xt,fH  se 

fhf vj[lt,f uf.df yf"H - uf yfw[flf 

ub jh ub ity ut kb fv&

it uf[ct yt,sH hjv hb j ybc gb hf 

cf[kt,bc htf,bkb nf wb bc byb wb f-

nb df uf[klfs "mfh se kb jw yt,bc" 
ths-th sb cf fh xtd yj lf gb ht,f lf 

me sf b cbc vth vfH ub jh ub zbq df hb-

fvH hfv lt yb vt sdbc erfy of hel-

ub yf ve yb wb gf ke hb ufy db sf ht,bc 

ajylcH cf b lf yfw fl ub kj,hbd vf 

sdbs vvfh sdt kj,fv vfm cb vf ke hb 

v[fh lf zt hf vb b qj& fvbc itv ltu 

rb lf bo.j it cf,fvb cb cf ve if jt,b 

cf nty lt hj gb hj,t,bc vj cfv pf-

lt,kfl&
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b[bkts vt23 ud&

ve yb wb gf ke hb ufy db sf ht,bc ajy lb me sf bc ib 
hb j ybc gb hf cf[kt,bc htf,bkb nf wb bc ghj wtcc bo>t,c

სალომე ზურაბიშვილის მიმართვა:
"როგორც მომავალი 
მთავარსარდალი, 
ყველაფერს გავაკეთებ 
საქართველოს 
თავდაცვისუნარიანობის 
განმტკიცებისთვის"

@_!) okb lfy crj kbc lb htm nj ht,c7 gt lf uj ut,cf lf 
fl vb ybc nhf wb bc sf yfv ihjv kt,c [tk af ct,b uf tp hlt,fs
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დღეს, გი ორ გო ბის დღე სას წა ულ ზე, მსურს 
მივ მარ თო ქარ თულ ჯარს და ჩე მი უღ რმე სი პა
ტი ვის ცე მა გა მოვ ხა ტო ჩვე ნი ჯა რის კა ცე ბის მი
მართ!

 ვუ ლო ცავ სა ქარ თვე ლოს თავ დაც ვის ძა ლებს 
დღე ვან დელ წმინ და დღე სას წა ულს! წმინ და 
გი ორ გი იყოს თქვე ნი მფარ ვე ლი! გა სუ ლი ას
წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში ქარ თულ მა ჯარ მა 
არა ერ თგზის გმი რუ ლად იო მა ქვეყ ნის და მო უ
კი დებ ლო ბი სა და ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის 
და სა ცა ვად: 191821 წლებ ში, ჩვე ნი სა ა მა ყო გე
ნერ ლე ბის, გი ორ გი მაზ ნი აშ ვი ლი სა და გი ორ გი 
კვი ნი ტა ძის მე თა უ რო ბით; 1921 წელს   თბი ლი
სის მი სად გო მებ თან, იუნ კე რე ბის თა ოს ნო ბით; 
1990ი ა ნი წლე ბის და სა წყის ში  აფხა ზეთ სა და 
სა მა ჩაბ ლო ში; 2008 წელს   რუ სუ ლი ჯა რის წი
ნა აღ მდეგ. 

იუნ კრე ბის, შინ დი სის გმი რე ბის, გი ორ გი ან
წუ ხე ლი ძის მსგავ სი გმი რე ბის მხრებ ზე იდ გა და 
დგას ჩვე ნი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბა და ეროვ ნუ

ლი თვით მყო ფა დო ბა! დღეს, ჩვე ნი სამ ხედ რო 
ძა ლე ბი იცა ვენ სა ქარ თვე ლოს სა ხელს და ღირ
სე ბას ქვეყ ნის შიგ ნით და სა ერ თა შო რი სო მი სი
ებ ში. ჩვენს ჯა რის კა ცებს შე აქვთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა
ნე სი წვლი ლი ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის გან
მტკი ცე ბა ში, გლო ბა ლუ რი მშვი დო ბის შე ნარ
ჩუ ნე ბა სა და სა ერ თა შო რი სო ტე რი ტო რიზ მთან 
და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვა ში.

 სა ქარ თვე ლოს თავ დაც ვი სუ ნა რი ა ნო ბის 
გამ ტკი ცე ბა ჩვე ნი სა ხელ მწი ფოს ერ თერ თი 
მთა ვა რი ამო ცა ნაა  უნ და გა ნახ ლდეს ქვეყ ნის 
თავ დაც ვის კონ ცეფ ცი ა; უნ და გაგ რძელ დეს 
თავ დაც ვის ძა ლე ბის აღ ჭურ ვა თა ნა მედ რო ვე 
საბ რძო ლო ტექ ნი კი თა და სამ ხედ რო ტექ ნო
ლო გი ე ბით; უნ და გაძ ლი ერ დეს ჯა რის კა ცის 
სტა ტუ სი სა ზო გა დო ე ბა ში; უნ და შე იქ მნას ღირ
სე უ ლი პი რო ბე ბი ვე ტე რა ნე ბის თვის, ადა მი ა ნე
ბის თვის, რომ ლე ბიც სი ცოცხ ლეს წი რავ დნენ 
ქვეყ ნის და სა ცა ვად. 

ჩვე ნი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ამო ცა ნაა ჯა რის 

პო ლი ტი კუ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის დაც ვა. ჩვე ნი ჯა
რის კა ცე ბის ღირ სე ბა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ სხვა
დას ხვა უღირ სი მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, ვე რა
ვინ შეძ ლო ჯა რის პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით და ყო
ფა და ჯარ ში რა ი მე და პი რის პი რე ბის შე ტა ნა. 
ქარ თუ ლი ჯა რის ერ თი ა ნო ბის, ნე იტ რა ლი ტე
ტი სა და სა ხელ მწი ფოს მი მართ ერ თგუ ლე ბის 
ხელ ყო ფას ვე რა ვინ შეძ ლებს! ამის გა რან ტი 
იქ ნე ბა თქვე ნი პრე ზი დენ ტი და უმაღ ლე სი მთა
ვარ სარ და ლი. მე, რო გორც თავ დაც ვის ძა ლე
ბის მო მა ვა ლი უმაღ ლე სი მთა ვარ სარ და ლი, 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით მი ნი ჭე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის ფარ გლებ ში, ვიქ ნე ბი სა
ქარ თვე ლოს თავ დაც ვის ძა ლე ბის ინ ტე რე სე ბის 
გამ ტა რე ბე ლი და დამ ცვე ლი. ყვე ლა ფერს გა ვა
კე თებ სა ქარ თვე ლოს თავ დაც ვი სუ ნა რი ა ნო ბის 
გან მტკი ცე ბის თვის. კი დევ ერ თხელ ვუ ლო ცავ 
ქარ თულ ჯარს და ჩვენს ჯა რის კა ცებს გი ორ გო
ბის ბრწყინ ვა ლე დღე სას წა ულს, გფა რავ დეთ 
მი სი მად ლი!

fasiani politikuri reklama

დემოკრატია

•	 დამკვიდრდა ბიზნესის რეკეტისა და ადამიანებისთვის ქონების 
წართმევის სისტემური პრაქტიკა - სხვადასხვა უწყებაში დაფიქსირდა 
ადამიანებისთვის ქონების წართმევის 10 ათასზე მეტი შემთხვევა.

•	 დამკვიდრდა პატიმრების წამების, გაუპატიურებისა და ღირსების 
ხელყოფის სისტემური პრაქტიკა - დაფიქსირდა პატიმრების 30 ათასზე 
მეტი საჩივარი, საიდანაც 6 ათასამდე საჩივარი პატიმრების წამებას 
უკავშირდებოდა.

•	 პატიმრების რიცხოვნობამ და სიკვდილიანობამ რეკორდულ ნიშნულს 
მიაღწია.

•	 დამკვიდრდა ადამიანების ტოტალური თვალთვალის, მიყურადების, 
პირად ცხოვრებაში ჩარევის სისტემური პრაქტიკა.

•	 მოქალაქეების შეკრების თავისუფლებას ხელისუფლება უპრეცედენტო 
სისასტიკეს უპირისპირებდა.

•	 ჩამოყალიბდა უსამართლო სასამართლო სისტემა, რომელიც 
სრულად ემორჩილებოდა სააკაშვილისა და ადეიშვილის უკანონო 
დირექტივებს: სასამართლო იქცა ადამიანების ღირსების შელახვის, 
დაშინებისა და რეკეტის ერთ-ერთ უმთავრეს ინსტრუმენტად.

•	 განხორციელდა პოლიციის, სასამართლოს, პროკურატურისა, 
აგრეთვე სხვა სამართალდამცავი და საჯარო უწყებების ტოტალური 
პოლიტიზება.

•	 2004-2007 წლებში ნაციონალურმა მოძრაობამ ყაჩაღურად და 
უკანონოდ მიისაკუთრა ყველა საერთოეროვნული სატელევიზიო 
არხი, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ტელეკომპანიები 
- „იმედი“ და „რუსთავი 2“.

•	 დამკვიდრდა არჩევნების უხეში გაყალბების პრაქტიკა.

•	 ნაციონალური მოძრაობა ებრძოდა ქართულ ეკლესიას, ტრადიციებსა 
და ღირებულებებს.

•	 მრავალჯერადი ცვლილებების საფუძველზე, ხელისუფლებამ 
დაამკვიდრა არადემოკრატიული, სააკაშვილისა და ნაციონალური 
მოძრაობის სუბიექტურ ინტერესებზე მორგებული კონსტიტუცია.

•	 აღიკვეთა ბიზნესის რეკეტისა და ადამიანებისთვის ქონების წართმევის 
პრაქტიკა - სახელმწიფომ ადამიანებს ნაციონალური მოძრაობის მიერ 
წართმეული 50 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ქონება დაუბრუნა.

•	 უზრუნველყოფილია ბიზნესის თავისუფლება - მსოფლიო ბანკის 
რეიტინგის თანახმად, საქართველო მეექვსე ადგილზეა მსოფლიოში 
ბიზნესის კეთების სიმარტივის თვალსაზრისით.

•	 ფუნდამენტურად გაუმჯობესდა პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობა:

•	 აღიკვეთა პატიმრების წამებისა და ღირსების სხვაგვარი ხელყოფის 
პრაქტიკა;

•	 2011 წელთან შედარებით, 2,6-ჯერ (24114-დან 9280-მდე) შემცირდა 
პატიმრების რაოდენობა; 

•	 2011 წელთან შედარებით, 9-ჯერ (140-დან 15-მდე) შემცირდა 
პატიმრების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.

•	 აღიკვეთა ადამიანების პირად ცხოვრებაში სახელმწიფოს უხეში, 
ღირსების შემლახავი ჩარევის პრაქტიკა.

•	 არ ყოფილა შეკრების არათუ სასტიკი, ძალადობრივი დაშლის 
არცერთი პრეცედენტი.

•	 ფუნდამენტურად გაუმჯობესდა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა 
და ეფექტიანობის ხარისხი, რაც ყველაზე უკეთ სტატისტიკური 
მაჩვენებლებით გამოიხატება:

•	 6-ჯერ გაიზარდა გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა;

•	 2-ჯერ შემცირდა წინასწარი პატიმრობის შეფარდების მაჩვენებელი;

•	 3-ჯერ შემცირდა ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების 
მაჩვენებელი;

•	 5-ჯერ შემცირდა ჯარიმების შეფარდების მაჩვენებელი;

•	 220-ჯერ გაიზარდა პოლიციისა და სიტი-პარკის წინააღმდეგ 
საჩივრების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი;

•	 11-ჯერ შემცირდა სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან 
გაგზავნილი საჩივრების რაოდენობა.

•	 განხორციელდა ჯარის, პოლიციისა და სხვა საჯარო უწყებების 
დეპოლიტიზაცია. 

•	 უზრუნველყოფილია მედიაპლურალიზმი: 

•	 2 წამყვანი სატელევიზიო მაუწყებლიდან ერთი ნაციონალურ 
მოძრაობას ეკუთვნის, მეორე კი ხელისუფლების ძალისხმევით, 
კანონიერ მფლობელს დაუბრუნდა და მიუკერძოებელ მაუწყებლობას 
ახორციელებს;

•	 ათეულობით ტელევიზია, რადიო და ბეჭდვითი პრესის საშუალება 
დამოუკიდებელ საინფორმაციო საქმიანობას ეწევა.

•	 აღიკვეთა არჩევნების გაყალბების პრაქტიკა, მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა ნდობა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ.

•	 ხელისუფლება პატივს სცემს და უსმენს ქართულ ეკლესიას, იცავს 
ეროვნულ ღირებულებებსა და ტრადიციებს.

•	 სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივის საფუძველზე, პარლამენტმა 
მიიღო კონსტიტუციური ნორმა, რომელიც ქართული დიასპორის 
წარმომადგენლებს საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნებისა და 
აღდგენის შესაძლებლობას ანიჭებს.

•	 პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელიც 
სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და საქართველოში 
გრძელვადიან პერსპექტივაში ავტორიტარული თუ ნახევრად 
ავტორიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბებას გამორიცხავს.

„ნაციონალური მოძრაობა“

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები

2004-2012

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები 

2013-2018

„ქართული ოცნება“

სალომე ზურაბიშვილის მიმართვა ქართულ ჯარს
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„ქართულმა ოცნებამ“ განხორციელა სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის 
უპრეცედენტო პროგრამები, რომლებმაც ადამიანებს წარმოების 
გაფართოებისა და მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა მისცა.

„ქართულმა ოცნებამ“ დანერგა მაღალმთიანი რეგიონების მხარდაჭერის 
უპრეცედენტო პროგრამა, რომლის მიზანია მთის გადარჩენა და რომლის 
უშუალო მოსარგებლე მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ჩვენი 
ათიათასობით თანამოქალაქეა.

„ქართულმა ოცნებამ“ 2013 წელს დანერგა საყოველთაო ჯანდაცვის 
პროგრამა, რომლითაც მოქალაქეებმა უკვე 4,8 მილიონჯერ ისარგებლეს!

„ქართულმა ოცნებამ“ დანერგა C-ჰეპატიტის პროგრამა, რომლის საფუძველზე 
უკვე 45 ათასი ადამიანი სრულად განიკურნა!

„ქართულმა ოცნებამ“ გააუმჯობესა სოციალური დაცვის  გარანტიები:

•	 2,5-ჯერ (285 მილიონიდან 700 მილიონამდე) გაიზარდა სოციალური 
დახმარების ბიუჯეტი;

•	 მთავრობის ახალი ინიციატივის საფუძველზე, ადამიანის დასაქმება 
ავტომატურად აღარ გახდება სოციალური დახმარების მოხსნის 
საფუძველი;

•	 მთავრობის ახალი ინიციატივის საფუძველზე, თითოეულ ბავშვს 
სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან დაენიშნა 50-ლარიანი დახმარება;

•	 განხორციელდა სრული საგადასახადო ამნისტია 2012 წლამდე 
საგადასახადო დავალიანების მქონე პირებისათვის - განულდა 
მეწარმეებისა და სხვა მოქალაქეების დავალიანება 700 მილიონი ლარის 
ოდენობით;

•	 სახელმწიფომ განსაკუთრებულ პრიორიტეტად დაისახა შშმ პირების 
უფლებებისა და ინტერესების რეალიზება.

2013 წლიდან, გრძელვადიანი განსახლებით დაკმაყოფილდა 16 ათასზე 
მეტი დევნილი ოჯახი, მათ შორის:

•	 ახალაშენებულ და რეაბილიტირებულ კორპუსებში ბინა 6735 დევნილ 
ოჯახს გადაეცა;

•	 „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, სახელმწიფომ სახლი 2441 
დევნილ ოჯახს შეუძინა;

•	 სახელმწიფომ იპოთეკური სესხი 375 დევნილ ოჯახს დაუფარა;

•	 სახელმწიფომ კერძო მესაკუთრეებისგან გამოისყიდა და დევნილებს 
გადასცა 1579 ბინა;

•	 სახელმწიფომ ინვესტორების თანადაფინანსებით ბინა შეუძინა 67 
დევნილ ოჯახს;

•	 წლის ბოლომდე დაგეგმილია ახალაშენებულ კორპუსებში ბინების 
გადაცემა 1921 დევნილი ოჯახისთვის;

•	 2013 წლიდან შეწყდა დევნილების გამოსახლება.

სწავლა საბავშვო ბაღებში გახდა სრულიად უფასო!

დაინერგა უფასო სახელმძღვანელოების პროგრამა!



3gjcnc rhbgnevb4#8 (788)

26 noemberi, 2018

cf mfh sdt kjc uf yfs kt,bcH vtw

yb t ht,bcH rek ne hb cf lf cgjh

nbc vb ybc nhbc vj fl ub kt yf sbf 

ptl ub yb 'tH cf mfh sdt kjc gfh kf

vty nbc uf yfs kt,bcH vtw yb t ht,bc 

lf rek ne hbc rj vb nt nbc sfdv]

lj vf hbc gbh dt kb vj fl ub ktc sfyH 

gfh kf vty nbc otdh ut yf lb vfh

udt kfi dbk sfy lf fsfc okt e kbc 

uf vjo dt dbc ajy lbc fq vfc he

kt,tkb uey lbc otd ht,sfy th

sflH me sf b cbc cf]fhj crj kt,ib 

vbv lb yf ht cf htf,bkb nf wbj cf ve

if jt,c uf tw yj&

fsfc okt e kbc uf vjo dt dbc ajy-

lbc cf]fhj crj kt,bc htf,bkb-

nf wb bc rjv gj yty nbc afh ukt,ibH 

me sf bc ibH che kb htf,bkb nf wbf 

hdf cf]fhj crj kf ib ~N5H N10H 

N13H N17H N30H N32H N33 lf N36` 

vbv lb yf htj,c&

2018-19 otkc lf cfd kts cf mfh-

sdt kj ib che kb htf,bkb nf wbf 

30 cf]fhj crj kfc xf e nfh lt,f& 

it lt uflH cfc ofd kj uf ht vj 15H200 

vjc ofd kb cfs dbc uf ev]j,tc lt,f& 

lf cfd kts cf mfh sdt kj ib cf]fhj 

crj kt,bc che kb htf,bkb nf wb bc 

vskb f yb ,be]tnb 15 vb kb jy fii 

lj kfhc it fl utyc&

lqtv ltH fsfc okt e kbc uf vjo-

dt dbc ajy lbc cf]fhj crj kt,bc 

htf,bkb nf wb bc ghj tm nbc afh-

ukt,ib che kb htf,bkb nf wbf 

xf e nfh lf lf cf,eyt,bc vtn.dt kj 

kf,jhf nj hbt,bs fqb zeh df 58 

cf]fhj crj kfc vw[tsf-vsb f yt sbcH 

ib lf mfh skbcH cfvw[t-]fdf[tsbcH 

hf zf-ktx[evbcH mdt vj mfh skbcH 

rf[tsbc ht ub j yt,ib&

fsfc okt e kbc uf vjo dt dbc ajy-

lb ]fv ib cf mfh sdt kjc ht ub j-

yt,ib 91 cf]fhj crj kbc chek 

htf,bkb nf wb fc lf cf,eyt,bc vtn.

dt kj kf,jhf nj hbt,bs fq zeh-

dfc f[jh wb t kt,c& ghj tm nbc it-

lt uflH 35 fsfc pt vtn vjc ofd kbc-

sdbc uf ev]j,tc lt,f cfc ofd kj uf-

ht vj lf uf bp hlt,f [tk vb cfo dlj-

vj,f pj ufl uf yfs kt,fpt&  fq ybi-

ye kb ghj tm nb lf ab yfy ct,ekbf 

54 fii vb kb j yb lj kf hbsH hj-

vt kbw fsfc okt e kbc uf vjo dt dbc 

rjh gj hf wb bc vt j ht rjv gfm nbc 

afh ukt,ib fii-bc vsfd hj,bc vb-

th uf vj.jab kb uhfy nbf&

2013 okbc 26 bd kbcc fii-bc 

fsfc okt e kbc uf vjo dt dbc rjh gj-

hf wb f cf ~MCC` lf cf mfh sdt kjc 

vsfd hj,fc ij hbc [tkb vj t ot hf 

140 vb kb j yb fy vt j ht rjv gfmncH 

hjv kbc vb pf ybf cf mfh sdt kj ib 

cb qf hb,bc lf' kt df lf trj yj vb-

re hb phlbc [tk ito.j,f pj uf-

lbH ntm yb re hbH ghj at cb e kb lf 

evfq kt cb uf yfs kt,bc [fhbc[bc 

ufy db sf ht,bc upbs& fsfc okt-

e kbc uf vjo dt dbc rjh gj hf wb bc 

vt j ht rjv gfm nb lqt b cfs dbc cf-

mfh sdt kjc uf yfs kt,bc cat hj ib 

xf lt,ekb .dt kf pt vc[db kb by dtc-

nb wb ff&

cf mfh sdt kjc cf dfz hj  cfv hto

dt kj gf kf nbc ght pb lty nb yb yj 

xb mj df yb lf cf cja kjcf vt eh ytj 

rj j gt hf nb dt,bc cf f uty njc sfdv]

lj vf ht ub jh ub vb it kf 't lqtc 

bvt hts ib vt ofh vtt,c it[dlyty& tc 

it[dtl hf cfv hto dt kj gf kf nbc 

f[fkb rfv gf yb bcH @uf t wf yb ofh

vjt,fc#^ afh ukt,ib uf b vfh sf&

cnev ht,vf sfd lf gbh dt kfl vt-

aen rhtt,bc ghj,kt vt,b vj bc-

vb ytc& ub jh ub vb it kf 'bc smvbsH 

vybi dyt kj df ybf bv vb pt pbc uf vjd-

kt yfH hbc uf vjw vt ofh vtt,b lf pf-

hfk lytyH hf sf cf[tk vob ajv it-

cf,fvb cb pj vt,b vb b qjc lf lf[vf-

ht,f fq vj e xb yjc&

lqtc dt cf dfz hj-cfv hto dt kj gf-

kf nbc ght pb lty nb yb yj xb mj df yb 

me sf bc ib vlt,fht cf ofh vj "tv]
btv ntmcc" tc nev hf&"tv]bvtv ntm cb" 
ntm cnb kbc lf nf yb cf vj cbc vofh-

vjt,tkb cf ofh vj fH hj vtk cfw cf-

re sf hb yf ofh vb tm cgjh npt hfv lt-

yb vt mdt.fyf ib uf fmdc& fm fv tnfg pt 

250 fl ub kj,hb dbf lf cfm vt,ekb& 

fq ybi ye kb cf ofh vj mfh sek-he-

vb ye kb by dtc nb wb f fH hj vt kbw cf vb 

vb kb j yb kf hbs lf ab yfy clf&

rfv gf yb bc @uf t wf yb ofh vjt,fc#'b-

hb sf lb vb pf yb fl ub kj,hb db ghj-

lem wb bc gj ge kf hb pf wbf lf cf-

mfs dt kj ib vjm vt lb cf ofh vjt,bc 

cfm vb f yj,bc cf pj uf ljt,bc sdbc 

ufw yj,ff& cf dfz hj-cfv hto dt kj 

gf kf nbc ofh vj vfl uty kt,b rfv-

gf yb bc afh ukt,ib cf mfh sdt kjc 

c[df lfc[df ht ub j yt,ib ,bp ytc ctm-

nj hbc sdbc fm ne f keh ghj,kt vf-

nb rfc uf tw yj,bfy&

@kt j yfh lj lf dby xb#bc vt cf

vt fl ubk pt uf ce kb ghj tm nb 

"ecb yfs kjc cb f he kbc vf rj htm

nb ht,tkb cty cj he kb cbc nt vf" 
~fd nj hb yf nf ce kfm dt kb 't me

sf b cbc № 22 cf]fhj crj kb lfy 

lf uey lbc otd hb udfy wf vf xb

nb 't me sf b cbc yb rj yb rj kf 'bc 

cf[tkj,bc crj kfkb wt e vb lfy/
[tk v'qdf yt kb _ fy pjh ~fy hb` 

.eaf hf 't/vty nj hb fh xbk ut ue

xf 't&`

udfy wf vf xb nf 't f[fk ufp hlf uf-

vjv uj yt,tkbf& 13 okbc vj pfh lb 

,tdh cf by nt ht cj ghj tm npt ve-

ifj,c lf gf nf hf fcf rb lfy uf vjv-

uj yt,kj,bsff lf by nt ht ct,ekb& 

bub crj kf ibw fm nb e hfl ve ifj,c 

c[df lfc[f st vt,pt lf fhf ths 

ghj tm nibf fct dt xfh se kb&

me sf b cbc 22-t cf]fhj crj kbc 

vjc ofd ktvH uf vj uj yt,bc fd njh vf 

yf nf ce kfm dt kb 'tvH lf vb cb uey-

lbc otd hvfH yb rj yb rj kf 'bc crj-

kbc vjc ofd kt udfy wf vf xb nb 'tv 

kt j yfh lj lf dby xbc rjy reh cib 

vb b qtc vj yf ob ktj,f lf ths-th-

sb cfg hb pj fl ub kb lf b rf dtc& 

vfs ghj tm nb HH ecb yfs kjc cb f-

he kbc vf rj htm nb ht,tkb cty cj-

he kb cbc nt vf# of hfl ub ytc lf 

;be hbc hxt e kt,bw uf[lyty& ghj-

tm nb ecb yfs kjt,cH lf fhf vfh nj 

vfsH t[vf ht,f sf db ff hb ljy c[df-

lfc[df ob yf qj,fc lf c[df lfc[df 

lf,hrj kt,t,b c[db cb lf[vf ht,bc 

uf ht itH byj df wb e hb uf vj uj yt,bc 

vti dtj,bs uf lf kf[jy& uj uj yt,vf 

vt cf vt fl ub kb lf ae kf lb ght vb-

fw vj b utc&

@fv rjy reh cvf ,td hb hfv itv 'b-

yf&'f kb fy lb lb cb[fhe kb fH hj wf 

it yb uf vj uj yt,bs c[dfc efl db kt, 

w[jd ht,fc& ufh lf fvb cfH lb lb 

uf vjw lb kt,fw vb db qt& fv ofh vf-

nt,fib elb lt cb odkb kb vb e' qdbc 

xtvc gt lf uju fh xbk ut ue xf 'tc lf 

gfh nyb jh yf nf ce kfm dt kb 'tc#H - 

fv,j,c yb zb t hb vjc ofd kt&

udfy wf uf cek otkc STEM atc-

nb dfk ptw vj yf ob ktj,lfH cf lfw 

vfc vb cb ghj tm nbc vty nj hb fh-

xbk uf ue xf 't t[vf ht,jlf& uf vj-

uj yt,fv "cf vfi dt kj peh ucf rb lb 

cnb mb bs lf pf hf kt,ek sf uf lf cf.

df yfl" lb lb lf by nt ht ct,f uf vj-

bo dbf&

ufh lf vtw yb t ht,bcfH udfy-

wf [tkjd yt,bsf wff lf by nt ht-

ct,ekb& bub yb rj yb rj kf 'bc 

crj kf-kb wt e vbc crj kbc ,ty lib 

vqt hbc& ,ty lvf @by cgb hf wb fv# er-

dt c[df lfc[df ghj tm nibw vb b qj 

vj yf ob ktj,f lf udfy wfw ,ty lbc 

ths-th sb ofh vf nt,ekb dj rf kbc-

nbf& 

uj uj yf gf hf ht kt ke hfl @cf]

fhj uf vjc dkt,b lf lt,fnt,bc# 

fm nb e hb vj yf ob kt wff lf wlb-

kj,c lhj cofd kfc sfy th sfl 

c[df lfc[df ghj t nt,cfw lf es vjc&

fv tnfg pt f[fk ufp hlf uf vjv uj-

yt,tkc hf vj lt yb vt uf vj uj yt,bcf 

lf ghj tm nbc bltf fmdc lf vty nj-

ht,sfy th sfl vj vf df kb rjy reh-

ct,bc sdbc tv pf lt,f&

fiic lt lf mf kfm df iby unjy ib @

mfh se kb qdb ybc gbh dt kb aj he

vb# mfh se kb qdb ybc rek ne hb cf 

lf sf yf vtl hj dtj,bcfl vb vb' qdyb

kb rjy at hty wb bs lfc hek lf&

rjy at hty wbf fii-c cnhf nt ub-

b cf lf cf th sf ij hb cj cofd kt,bc 

wty nhib ~CS+S` uf b vfh sf bv vtw yb-

t ht,bc vj yf ob ktj,bsH hjv kt,bw 

eie f kjl b.dyty xfh se kb qdb-

ybc thjd ye kb cf f uty njc ghj tm-

nib @mfh se kb df pb cf lf qdb ybc 

rek ne hbc rdkt df#& fq ybi ye kb 

ghj tm nbc rdkt dt,bc cf ae' dtk ptH 

2017 okbc 13 yj tv,thcH fii-bc 

vtw yb t ht,fsf  t hjd ye kb  f rf lt vb-

bc  cf vtw yb t hj ;eh yfk ib  ~PNAS` 
uf vjm dt.ylf  cf vtw yb t hj c nf nbf                                                 

@cf mfh sdt kj c fl ht e kb  yt j kb-

se hb q db yj   cfv[hts  rfd rf cb b-

lfy#H hjv kb sfw lfc neh lt,fH 

hjv vtq db ytj,bc e' dt kt cb r df kbc-

oj htl cf mfh sdt kjc  nt hb nj hb f-

ptf fq vj xt yb kb&

df iby unjy ib uf vfh sek rjy-

at hty wb f pt mfh se kb qdb ybc 

8-fsfc okb fy bc nj hb fc sfy th sflH 

ufy[bke kb b.j sf yf vtl hj dt qdb-

ybc by lec nhb bc gj kb nb reh-trj-

yj vb re hb fc gtm nt,bH ew[je hb by-

dtc nb wbt,bcH fl ub kj,hb db trj yj-

vb rb cf lf fii-c ,fpfh pt mfh se kb 

qdb ybc gj nty wb f kbc cf rbs[t,b&

#mfh se kb qdb ybc aj he vb# jh-

uf yb pt,ekb b.j fvt hb rf-cf mfh sdt-

kjc  ,bp ytc cf,zjc vb th& aj he-

vbc v[fh lfv zt ht,bb.dyty qdb ybc 

thjd ye kb cf f uty nj lf fii-ib 

cf mfh sdt kjc cf tk xj& cfv lqb f-

yb aj he vbc afh ukt,ib fct dt xf-

nfh lf @cf at hf dbc atc nb df kb# 

lf mfh se kb qdb ybc lt uec nf wb-

f dfz hj,bc cat hjc ofh vj vfl uty-

kt,bcf lf vt lb bc sdbc&

df iby unjy ib @mfh se kb qdb ybc 

aj hevc# cf mfh sdt kjc uf ht vjc 

lfw db cf lf cja kbc vt eh ytj,bc 

vb ybc nhbc gbh dt kb vj fl ub kt 

yj lfh rt ht ct kb 'tH cf mfh sdt kjc 

ght vb th-vb ybc nhbc vhxt dt kb cja-

kb cf lf cja kbc ufy db sf ht,bc 

cf rbs[t,ib lf dbs rbh df kb 't lf 

qdb ybc thjd ye kb cf f uty njc sfdv]

lj vf ht kt dfy vt[ep kf lf tc ohyty&

yj lfh rt ht ct kb 'bc ufyw[flt,bsH 

fvt hb rbc it th st,ekb inf nt,bc 

,fpf hb 'f kb fy vybi dyt kj df ybf 

mfh se kb qdb ybc sdbc&

@fv cf vb lqbc ufy vfd kj,fibH 

xdty it cf' kt,kj,f udmjy lf mfh-

se kb qdb yj lf qdb ybc rek ne-

hf ofh udtl ub yf  qdb ybc ghj at-

cb j yf kt,bcf lf fct dt afh sj cf-

pj uf ljt,bc sdbc& tc b.j 'f kb fy 

vybi dyt kj df yb aj he vb mfh se kb 

qdb ybc gj ge kf hb pf wb bc res[bs& 

cf mfh sdt kjc uf ht vjc lfw db cf lf 

cja kbc vt eh ytj,bc cf vb ybc nhj 

lf qdb ybc thjd ye kb cf f uty nj vj-

vf dfk ibw uf fu h't kt,c vcufd cb qj-

ybc 'bt,t,bc v[fh lf zt hfc fvt hb rbc 

it th st,ek inf nt,ib& xdty sdbc 

'f kb fy vybi dyt kj df ybf qdb ybc cf-

tm cgjh nj ,fp ht,bc lb dth cb ab rf-

wbf lf fv sdfk cfp hb cbs fii fhbc 

'f kb fy vbv pbl dt kb lf cf by nt ht cj 

,fpf hb# - fq ybi yf vb ybc nhbc gbh-

dtk vf vj fl ub ktv&
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df iby unjy ib mfh se kb vtq db ytj,bc it cf[t, rjy at hty wbf uf b vfh sf

me sf bc ib hdf cf]fhj crj kbc che kb htf,bkb nf wbf lfc he kt,bc af pf ibf

me sf b ct kb vjc ofd ktt,bc byj df wb e hb uf vj uj yt,f ecb yfs kjt,bc sdbc

cf mfh sdt kjc cfdfzhj 
- cfv hto dt kj gf kf nbc 
ght pb lty nb bvt hts ib 
vt ofh vtt,c it[dlf


